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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

 ویر 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 اخبار تهیه شده در سایت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آب
 ایرنا  – 22/7/1397تاریخ : 

 هماهنگی و همسویی راهکاری موثر برای توسعه پایدار آبخیزها 
موضوع آبخیزداری یکی از مقوله های مهم و حیاتی در حفظ گونه های گیاهی ، تثبیت خاک و تقویت منابع آب 

  . زیرزمینی بوده که توسعه این بخش نیازمند همسویی و همراهی دست اندرکاران و مردم است
به گزارش ایرنا، امروز اجرای پروژه های آبخیزداری به عنوان یک روش علمی و ارزشمند برای حفظ منابع خاک ، گیاه و آب به 

شی از کم بارشی و خشکسالی دامان طبیت و داشته های ملی را شمار می رود چراکه اگر به این منابع توجه کافی نشود ، عوارض نا
 .فرا خواهد گرفت و حیات انسانی و جانوری را به مخاطره خواهد انداخت

در زمان حاضر گسترش بیابان ها و وقوع پدیده گرد و خاک از مهم ترین معضالتی است که مناطقی از ایران و جهان را درگیر خود 
سیاری از کشورها درگیر خطرات زیست محیطی کرده استکرده است ، معضلی که ب . 

 اکنون توسعه پروژه های آبخیزداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی طبق دستور مقام معظم رهبری
 .میلیون دالر برای این گونه فعالیت ها اختصاص یافته است 200با رویکرد مناسبی در کشور اجرایی شده بطوریکه 

ی این پروژه ها با نگاه به معیشت جوامع محلی و حفظ و تقویت داشته های طبیعی با روندی متفاوت از گذشته پیش براین اساس اجرا
 .می رود لیکن می بایست نوع نگاه ها و کارکرد اجرای این طرح ها با همسویی بیشتری همراه شود

ه نحوی که دست اندرکاران دولتی و غیردولتی طبق بررسی ها، مشارکت مورد نظر در انجام این طرح از نوع کارکردی است ب
برای پیگیری اهداف از پیش تعیین شده مرتبط با پروژه های آبخیزداری مشارکت داشته و برنامه های پیشنهادی را پس از تهیه 

می کنندگزارش تحلیل وضعیت موجود، به طور هماهنگ در قالب یک برنامه عمل مدیریت مشارکت برای هر محدوده آبخیز ارایه  . 
به همین منظور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز نشستی با حضور نمایندگان دستگاه های دخیل در فعالیت های 

 .روستایی و بخش آبخیز و همچنین نمایندگان جوامع محلی برگزار کرد
در مجموعه سازمان جنگل ها رخ داده شاید  97سال مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان البرز در این نشست گفت: اتفاقی که در 

ساله این سازمان که نتیجه نگاه مسئولین به این بخش است ، بی نظیر بوده است 100در طول تاریخ بیش از  . 
 100میلیون دالر را از صندوق ذخیره ارزی به صورت  200حامد فرضی افزود: مقام معظم رهبری برداشت بودجه ای بالغ بر 

میلیارد تومان است 18قدی مصوب کردند که سهم البرز از این بودجه حدود درصد ن . 
وی بابیان اینکه این پروژه ها به منظور تامین منابع آبی پایدار در استان اجرایی می شود، اظهار داشت: البرز استانی خاص است که 

ی کشاورزی، صنعت و منابع طبیعی داردسد بزرگ و پراهمیت کرج و طالقان نقش زیادی در زمینه ها 2به دلیل وجود  . 
وی گفت: طرح های آبخیزداری شامل فعالیت هایی در بخش های جنگل کاری و مرتعداری نیز می شود به طوریکه در سه ماهی که 

اری از شروع این فعالیت ها پس از اختصاص بودجه از صندوق ذخیره ارزی می گذرد، روند فعالیت ها به گونه ای بوده که با همک
 .تمام مردم حوزه آبخیز، نمود خوبی داشته است

فرضی ادامه داد: منابع آب بحث روز کشورها همچون ایران است که به لحاظ تراکم جمعیتی و اقدامات نامناسبی که در این استان و 
آبخیز باید با تمهیدات  کشور صورت رفته شرایط را برای آب دچار چالش جدی کرده و به همین لحاظ برای الفبای آب در حوزه های

  .جدی والزم، خسارات را به حداقل رساند
وی بیان داشت: مشارکت مردم به عنوان یکی از طرح های الگویی که اثرات خوبی به دنبال دارد به عنوان یکی از برنامه های دراز 

  .مدت منابع طبیعی است
ه پروژه های اجرا شود که حضور مردم در آن چشمگیر باشد که اگر مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز افزود: سعی شد

غیر از این باشد اثرات و نتایج مطلوبی نخواهد داشت و فرهنگ سازی یکی از برنامه هایی است که در پروژه ها در دست اقدام 
 .داریم

ر نظر گرفته شده است زیرا اگر فرد محدوده آبخیزبحرانی استان با مشارکت مردم د 20درصد پروژه ها در 30وی اضافه کرد: 
 .آگاهی کامل در نگهداری پروژه ها داشته باشد در نگهداری پروژه همت بیشتری خواهد داشت

فرضی بیان داشت: بایستی شرایط به گونه ای سوق داده شود که افرادی ساکن در بخش آبخیز و روستاها از حداقل ها حداکثر بهره 
ه اثرات این مشارکت را می توان در مقوله های مختلف از جمله گردشگری و بوم گردی دیدوری را داشته باشند که نتیج . 

مدیر دفتر حفاظت از منابع آب شرکت آب منطقه ای استان البرز نیز در این نشست گفت: نمونه اجرای این پروژه ها در شرکت آب 
ر قدیم بیشتر به فکر مصرف بودیم و متاسفانه دیدمان این منطقه ای البرز و وزارت نیرو به صورت مجزا در حال انجام هست و د

 .بود که تمام منابع را یکجا مصرف کرده و به آیندگان اهمیتی ندهیم
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جالل برتری افزود: پس از مشاهده کمبود منابع به موضوع عرضه و تقاضا رسیدیم و در آب منطقه ای به پیروی از اتفاقات دنیا 
داشتیم که نگاه به ذینفعان یکی از آنان بود رویکرد یکپارچه به منابع آب . 

وی اظهار داشت: همیشه موضع دفاعی در مقابل بهره برداران داشتیم به طوریکه به عنوان مثال در جاده چالوس همیشه با اقدام به 
برخوردها هم منابع را از تخریب با مردم برخورد می کردیم و یا در چاه های غیرمجاز به پرکردن آن ها اقدام می کردیم که با این 

 .دست می دهیم و هم محیط زیست را آسیب می زنیم
وی گفت: این در حالی است که به جای برخوردهای تند با بهره برداران و ذی نفعان باید آنان را آگاه کنیم زیرا دستگاه های ما آگاه 

 .نیستند و تناسبی در کارها نداشته و هماهنگ نیستند
نمونه فعالیت تسهیل گران در منابع طبیعی، تشکل های آب بران را در آب منطقه ای ایجاد کرده ایم که بهتر بود با  :برتری ادامه داد

تشکل های منابع طبیعی و جهاد کشاورزی همگام می شدند تا هم جهت شوند چون برای یک هدف تالش می کنند که همان زندگی 
 .بهینه است

طرح تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی داریم که به نوعی نمونه ای از فعالیت های آبخیزداری در این مسئول افزود: در استان البرز 
 .دشت هشتگرد است

وی با اشاره به لزوم مدیریت یکپارچه منابع، گفت: متاسفانه منابع را طوری هدر داده ایم که شعارمان سازگاری با کم آبی شده است 
به سمت صفر می رود با وجود اینکه امسال پیش بینی می شود بارندگی خوبی داشته باشیم ولی زیرا منابع را تمام کرده ایم و نزوالت 

 .به دلیل مدیریت بد و بد استفاده کردن مجبور شدیم که خودمان را با کم آبی سازگار کنیم
اری که کمتر دیده شده بیشتر برتری پیشنهاد داد که به نقش منابع آب از جمله چشمه، چاه و چاه های غیرمجاز در طرح های آبخیزد

 .پرداخته شود
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز نیز در این نشست گفت: هر برنامه ای که در دست اقدام داریم باید بدانیم زیست 

نداریمانسان درعرصه طبیعت و جهان متکی به این امر است که بدون منابع طبیعی امکان حیات و امکان ادامه زندگی  . 
عیسی قبادی افزود: توسعه مورد اجبار تمام دانشمندان است به طوریکه توسعه تحولی بنیادین در عرصه های مختلف در جامعه است 

 .که بنیادی بودن آن به این جهت است که تمام عرصه ها با هم در ارتباط هستند و تمام این مفاهیم به هم کمک می کنند
اخیر مفهومی به توسعه اضافه شد به عنوان توسعه پایدار که به حاشیه رفته است که به این نکته تکیه وی اظهارداشت: در دهه های 

 .دارد که توسعه بدون منابع طبیعی و محیط زیست میسر نمی شود
غییر وی گفت: پیشرفت در حوزه صنعت و تکنولوِژی با موضوع منابع طبیعی به مشکل خورد و ناچار شدند که مفهوم توسعه را ت

 .دهند زیرا ارتباط تمام این بخش ها با منابع طبیعی و زیستی است
قبادی ادامه داد: پس هیچ راهی نداریم که منابع طبیعی درراس تمام کارها و تابلوی پیش رویی باشد و اگر منابع طبیعی راحفظ کنیم 

 .تمام پیشرفت ها معنا و مفهوم پیدا می کند
ی اخیر آسیب های فراوانی به محیط زیست و منابع طبیعی زدیم و گر ادامه دهیم نگرانی های وی گفت: در این حوزه در دهه ها

  .سختی پیش روی داریم و راه توسعه را به درستی نمی توانیم طی کنیم
ع طبیعی را به وی افزود: رژیم های توسعه ای را باید دوباره پیاده کنیم و بهترین فرمول این است که امروز دوباره شروع کنیم و مناب

 . عنوان یک اصل در قوانین و در اجرا ببینیم
میلیون  200مدیرکل دفتر آبخیزداری و آبخوان داری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در این نشست گفت: اعتبار 

میلیارد تومان بوده با احراز  700دالری صندوق ذخیره ارزی که در زمان تصویب معادل  اصلی سرمایه اجتماعی، شاخصه  5

 .طبیعی، فیزیکی، مالی و انسانی در نظر گرفته شده است
هوشنگ جزی افزود: کشور ما از لحاظ شاخص سرمایه انسانی از وضعیت خوبی از لحاظ سواد جامعه برخوردار است و سرمایه 

میت زدایی بود که روستائیان از این فیزیکی نیز شامل مخابرات، راه و برق است که هدف برنامه های توسعه اول و دوم محرو
  .امکانات باید برخوردار می شدند

وی با بیان اینکه کشور ما به لحاظ پنج سرمایه فوق وضعیت خوبی دارد، اظهار داشت که نمونه های دیگر آن را در سرمایه طبیعی 
سرمایه مالی که با سطح درامد محاسبه می می توان معدن، گیاهان دارویی و پوشش گیاهی که یک کشور با سرمایه غنی هستیم و 

 .شود که ایران را جزو کشورهای ثروتمند به حساب می آورند
وی گفت: جای سوال دارد که اگر سرمایه های کشور ما خوب هستند چرا منابع کشور در حال از بین رفتن هستند؟ یعنی متوسط 

تن در هکتار در سال است 16.7که  برابر متوسط جهانی است 4فرسایش خاک در کشور نزدیک سه تا  . 
درصد از حجم مخازن  74میلیون مترمکعب در سال است که به سدها خاک وارد می شود که  250وی اظهار داشت: این عدد حدود 

 .سدهای کشور ساالنه از دست می روند که معادل سدی اندازه سد امیرکبیر می شود
ع اشاره کرد و افزودوی همچنین به بهره برداری غیراصولی از مناب برابر نفوذ آب در سفره ها آب برداشت می کنیم  100بیش از  :
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 .که این میانگین باعث شده مشکالت اساسی و افت آب سفره های زیرزمینی را داشته باشیم
فرونشست  در کشور شناسایی شده که این چاه ها باعث 89هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز در سال  650حدود  :جزی بیان داشت

 .زمین در دشت های مختلف همچون همدان، تهران، قزوین و... شد و فرونشست زمین یعنی از دست دادن زندگی
وی گفت: دلیل رسیدن به وضعیت فرونشست سفره های زیرزمینی عدم اجرای پروژه نبوده است بلکه عدم وجود برنامه منسجم بین 

شارکت مردم در برنامه ریزی ها و عدم در نظر گرفتن پتانسیل حوزه می باشدبخشی و وجود موازی کاری و تفرق آرا و عدم م . 
سال از انقالب در روستاها  40پس از  :مدیرکل دفتر آبخیزداری و آبخوانداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود

هنده این است که از سرمایه اجتماعی به خوبی درصد در این مناطق مشکل دیده می شود که نشان د 70برای دریافت مشکالت حدود 
 .استفاده نشده است

وی اضافه کرد: مشکل اصلی در نظام برنامه ریزی، ترس مردم از اعالم عدم رضایت است زیرا این اعالم را مبنی بر قطع برنامه 
 .ها و کمک ها می دانند

زه بوده به طوریکه پتانسیل حوزه در نظر گرفته نشده است این مسئول گفت: همواره بارگذاری در یک حوزه بیش از ظرفیت آن حو
در حالیکه بارگذاری در یک روستا باید مناسب احتیاجات آن روستا و محدوده آبخیز باشد که ضرورت و اهمیت مدیریت جامع 

 .محدوده آبخیز را می طلبد
معظم رهبری در خصوص جامع نگری در ابالغ  وی افزود: مدیریت جامع محدوده های آبخیز را می توان شامل رهنمودهای مقام

سیاست های کالن محیط زیست، سیاست های کلی نظام در بخش منابع طبیعی و محیط زیست و تاکید برنامه ششم بر برنامه ریزی 
 .منطقه ای آمایش و جامع نگری با توجه به مشکالت مردم و دستگاه ها عنوان کرد

ضرورت آمایش حوزه ای در شمال آفریقا و خاور نزدیک و عبور از برنامه ریزی بخشی به وی همچنین این مدیریت جامع را شامل 
 .برنامه ریزی دینامیک برشمرد

جزی، گام های اصلی فرایند مدیریت جامع حوزه های آبخیز را شامل تشکیل ساختار مناسب برنامه ریزی در ستاد استان ها و حوزه 
پایش -اجرا و و همچنین نظارت -توانمندسازی و آموزش -امه راهبردی حوزه، ظرفیت سازیآبخیز، انتخاب حوزه آبخیز، تدوین برن - 

فرهنگ سازی و اطالع رسانی عنوان کرد -مستند سازی -ارزشیابی . 
میلیون هکتار محدوده های آبخیز مطالعاتی برای اجرای طرح های آبخیزداری انتخاب شده که در استان  2.4اکنون حدود  :وی گفت

ز حوزه طالقان مشخص شده استالبر . 
وی ادامه داد: اجرای مناسب این پروژه ها نیازمند مطالعه و همچنین بررسی تضادها و همگرایی ها در مطالعات و همچنین بررسی 

 .نقش دستگاه ها برای تعیین برنامه راهبردی دستگاه ها است
ست و ایستا نیست که نتیجه آن عقب افتادن از برنامه ها نیست جزی بیان داشت: مدیریت جامع حوزه های آبخیز یک سند دینامیک ا

 .که اگر برای سرمایه اجتماعی شناخت درستی ایجاد شود به محصول می انجامد
در این نشست نمایندگان دستگاه های اجرایی استان همچون علوم پزشکی، هواشناسی، مسکن وشهرسازی، گردشگری، برق و... 

اجرای هرچه بهتر طرح های آبخیزداری و نقش مشارکت مردمی و همچنین مشکالت موجود ارایه کردندنقطه نظرات خود را برای  . 
 در بخشی از این نشست نمونه برنامه های اجرا شده در اجرای طرح های آبخیزداری و حضور تسهیلگران به نمایش گذاشته شد

. 
 خبرلینک 
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  آب
 

 ایرنا  – 22/7/1397تاریخ : 
 

 مهار روان آب ها برای گذر از کم آبی 
مسئوالن بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی بر این باورند که با توسعه و احداث سازه های آبخیزداری، سامانه های  

تغذیه مصنوعی، سدها و بندها با هدف مهار روان آب ها در استان خراسان جنوبی می توان بخش زیادی از مشکل کم 

  .آبی و هدررفت آب را برطرف کرد
و انحراف روان آب های سطحی و سیالب بر روی پهنه سطحی زمین به منظور حفاظت و توسعه منابع  به گزارش ایرنا، مهار

  .طبیعی و بهبود کمی و کیفی منابع طبیعی زیرزمینی امری اجتناب ناپذیر است
ی می آمد و در سال است که با خشکسالی دست و پنجه نرم می کند این در حالی است که در این مدت باران های 19خراسان جنوبی 

  .چشم به هم زدنی تبدیل به روان آب شده اما مهار نمی شد
خشکسالی های چندین ساله کمر کشاورزان را شکسته و سبب مهاجرت بخش زیادی از روستائیان به شهرها یا حاشیه های شهر شده 

  .است
ب ها، صرفه جویی در مصرف بی رویه آب در اکنون بعد از گذشت چند سال همه احساس وظیفه می کنند و نسبت به مهار روان آ

  .بخش کشاورزی و طرح های مختلف وارد میدان شده اند و خشکسالی سبب شده قدر آب را بهتر بدانیم
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی چندی پیش در دیدار با مدیرکل محیط زیست استان گفت: این استان جزو مناطق کم باران است و 

هداری روان آب ها برنامه ریزی شود در حالیکه مسئوالن در این زمینه موفق عمل نکرده اندباید برای نگ .  
حجت االسالم و المسلمین سید علیرضا عبادی افزود: همه در حفظ محیط زیست مسئول هستیم لذا باید نسبت به شیوه های بی رویه ای 

برنامه ریزی کردکه سبب تخلیه سفره های آب زیرزمینی می شود کارشناسی شده  . 
همه با آغاز فصل پاییز در انتظار باران هستند شاید با توجه به موقعیت اقلیمی خراسان جنوبی بارندگی ها مقداری با تاخیر انجام شود 

اما گاهی بارندگی های کم به صورت تگرگ و رگبار مشکل ساز شده و کنترل نکردن روان آب ها سبب جاری شدن سیالب می 
  .شود
از روش هایی که می تواند از وقوع سیل و حوادث دیگر جلوگیری کند انجام عملیات آبخیزداری است که با اجرای آن عالوه بر یکی 

  .جلوگیری از سیل و مهار روان آب ها سفره های آب زیرزمینی نیز تقویت می شود
میلیون مترمکعب است اما تنها  700ان ساالنه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی هم گفت: حجم روان آب های است

میلیون مترمکعب آب مهار می شود 80 .  
بند گابیونی) توری فلزی (، بند خاکی و  750علیرضا نصرآبادی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تاکنون یکهزار و 

ه شده استسازه برای مهار روان آب ها به کمک مردم و مسئوالن در سطح استان ساخت .  
هزار هکتار مساحت  500وی با بیان اینکه نصفی از مساحت استان را حوزه های آبخیز تشکیل می دهد گفت: در هفت میلیون و 

هزار هکتار انجام شده است 850استان عملیات مهار روان آب ها در  .  
میلیون متر مکعب کنترل روان  42بین هشت تا  نصرآبادی بیان کرد: بر اساس برآوردی که در هشت سال گذشته انجام شده ساالنه

  .آب در طرح های آبخیزداری و سازه ها انجام شده است
میلیارد تومان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در استان اجرا می  16طرح آبخیزداری با اعتبار حدود  27وی افزود: امسال 

شهرستان استان اجرا خواهد شد 11زرگ در شود که این پروژه ها در قالب چهار پروژه آبخیزداری ب .  
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی تاکید کرد: اگر این ردیف اعتباری تخصیص کامل یابد اقدامات اساسی در حوزه 

  .آبخیزداری استان انجام می شود که قابل مقایسه با تمام سال های گذشته نیست
میلیارد تومان از محل منابع ملی و تفاهم نامه استاندار خراسان جنوبی  40رات صندوق توسعه ملی، وی اظهار داشت: عالوه بر اعتبا

  .با سازمان جنگل ها و مراتع به این پروژه ها اختصاص می یابد
و  نصرآبادی، کنترل سیالب ها و روان آب ها، بهبود کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی، احیای مراتع و کاهش خسارت خشکسالی

  .جلوگیری از فرسایش های بادی را از اهداف اجرای این طرح ها ذکر کرد
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی، برنامه هایی دیگری هم برای مهار روان آب ها در استان دارد که از جمله آنها 
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اره کردمی توان به انجام عملیات هاللی آبگیر، نهالکاری و افزایش پوشش گیاهی اش .  
در مناطق بیابانی وجود یا نبود بارش و یا کمبود بارندگی سرنوشت اغلب پروژه های بیابان زدایی را رقم می زند. در این صورت با 

اعمال مدیریت صحیح بهره برداری از حداقل روان آب های سطحی موجود در این مناطق می توان اثرپذیری از کمبود بارندگی و 
را به شدت کاهش دادوقوع خشکسالی ها  .  

یکی از راهکارهای اساسی در این زمینه اعمال مدیریت صحیح بهره برداری از رواناب های حاصل از بارندگی برای احیا و توسعه 
  .پوشش گیاهی در این مناطق است

درصد مساحت استان  15 رواناب :مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در این باره در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت

  .در حوزه های آبریز پر باران وارد سدهای مخزنی شده و مهار می شود
حسین امامی اظهار داشت: بخش عمده ای از روان آب ها در حوزه های پر باران استان مهار می شود و بخشی نیز باید در حوزه 

  .زیست محیطی رها سازی و وارد تاالب ها شود
درصد مساحت استان کویری است که هیچ موجود زنده ای ندارد لذا نمی توان روان آب ها را مهار کرد،  30 وی بیان کرد: حدود

  .بخشی از روان آب ها در سدهای تغذیه مصنوعی و بخشی نیز با همکاری کشاورزان و مردم مهار می شود
وان آب ها نیست چون بخش زیادی از آن باید مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی تاکید کرد: هدف ما مهار تمامی ر

  .صرف احیا و خودپاالیی رودخانه ها و تاالب های استان شود
این دیدگاه که باید در استان خشک و کم آب خراسان جنوبی تمامی روان اب ها مهار شود قابل قبول نیست و باید با  :وی عنوان کرد

فتار شوداکوسیستم استان که بسیار حساس هم هست درست ر .  
امامی با تاکید براینکه مهار روان آب ها سبب وقوع ریزگردها و ایجاد کانون های گرد و غبار می شود افزود: در صورتی که حق 

  .آبه تاالب ها و محیط زیست مهار شود باید منتظر وقوع معضالت دیگری در استان باشیم
ق مختلف استان برنامه ریزی شده تا آسیبی به اکوسیستم و تاالب های پایین وی ادامه داد: برای مهار بخشی از روان اب ها در مناط

  .دست وارد نشود
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی میزان بارندگی های پاییز امسال را نرمال پیش بینی کرد و گفت: امید است امسال با 

ای درازمدت استان کاسته شودریزش بارش های به موقع تا حدودی بخشی از مشکالت خشکسالی ه .  
وی یادآور شد: اینکه گفته می شود حجم زیادی از روان آب های استان مهار نشده و وارد کشور افغانستان می شود اصال صحت 

  .ندارد چون تمام روان آب های مرزی عمدتا در سدهای رزه درمیان، فرخی قاین و سیاهو سربیشه ذخیره سازی می شود
میلیون متر مکعب ابتدای مهر ماه آغاز  5.5داشت: فاز نخست عملیات اجرایی سد بندان شهرستان نهبندان با ظرفیت امامی اظهار 

  .شده است
میلیارد تومان هزینه دارد و در صورت تامین  10متوقف شده بود اما اکنون حدود  91وی ادامه داد: عملیات اجرایی این سد سال 

ام می رسدسال آینده به اتم 2اعتبار تا  .  
مهار روان آب ها در استان مرزی و کم باران خراسان جنوبی به قدری اهمیت دارد که امسال آستان قدس رضوی و قرارگاه شهید 

  .ناصری نیز به این موضوع ورود کرده اند
مساحت مناطق بیابانی  48بر اساس آخرین بررسی های انجام شده در قالب تدوین برنامه ملی مدیریت مناطق بیابانی کشور در سال 

میلیون هکتار برآورد شده است 43.6ایران حدود  .  
میلی متر متغیر است لذا می توان  200میلی متر و برخی اوقات تا  150تا  50میزان بارندگی ساالنه در این مناطق به طور عمده از 

میلیارد  43.6توسط در تمام مناطق بیابانی کشور بر میلی متر بارندگی م 100گفت حجم بارش های ساالنه در این مناطق با احتساب 

  .مترمکعب است
ساله سبب شده در برخی شهرستان  19استان مرزی خراسان جنوبی جزو استان های خشک و کم آب کشور است خشکسالی های 

مهار روان آب های  های مرزی به ویژه نهبندان شاهد مهاجرت بیش از هفت هزار نفر به شهرها باشیم که با مدیریت صحیح و
  .سطحی در مناطق بیابانی و روستا، احیای قنات ها و ایجاد سدهای خاکی و گابیونی تا حدودی از این معضل جلوگیری کرد

 
 لینک خبر 
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 قلیم و منابع طبیعیا

 
 ایرنا  – 25/7/1397تاریخ : 

 توفان و تگرگ به مزارع دیر بوشهر خسارت زد 
میلیارد ریال به مزارع  25فرماندار دیر استان بوشهر گفت: بارش شدید تگرگ و توفان در هفته جاری  -ایرنا -بوشهر

  .گوجه فرنگی این شهرستان خسارت وارد کرد
  

هکتار مزارع گوجه فرنگی بخش  805حمزه اعتماد روز چهارشنبه درگفت وگو با ایرنا افزود: براثر بارش شدید تگرگ یکهزار و 
  .درصد خسارت دید 50های آبدان و بردخون این شهرستان 

است وی اضافه کرد: براساس گزارش های ارسالی توفان و تگرگ به بخش های دیگر هیچ گونه خسارتی وارد نکرده .  
فرماندار دیر گفت: بخش آبدان و بردخون شهرستان دیر قطب تولید گوجه فرنگی خارج فصل استان بوشهر و کشور در فصل 

هزار تن محصول گوجه فرنگی از مزارع این منطقه تولید و برداشت می شود 350زمستان است که ساالنه حدود  .  
ب بوشهر واقع استکیلومتری جنو 200در فاصله  (Dayyer) شهرستان دیر .  

 
 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
 

ایرنا  – 22/7/1397تاریخ :   

 ایل راه های زخمی وعشایر دل خون شده 
عشایر اکنون خود را برای آغاز کوچ پاییزه آماده می کنند اما در این مسیر باید قصه تکراری تصرف و تخریب ایل راه  

  .های خود را همچون هرسال، با دلی خونین، دوره کنند
و در این گذرگاه روی خوش ماجرا آن است که پاییز از راه رسیده، طبیعت نغمه شورانگیز دیگری ساز کرده و فصل کوچ آغاز شده 

 .جلوه های زیبایی از غوغای کوچ و زندگی عشایر در دامان کوه و دشت نمایان می شود
اما در پشت این زیبایی های خیره کننده، آنچه بیش از سختی های کوچ و کمبود امکانات، عشایر را رنج می دهد، دست اندازی 

ن استساکنان مسیرهای کوچ، به ایل راه ها و میان بندهای آنا . 
این مشکل در کنار فقر پوشش مراتع مسیر، معضل تامین آب، عبور دادن دام از جاده های پرترافیک و نبود امنیت در مناطق 

 .قشالقی، رنج هر ساله عشایر کوچرو شده است
اند و خسته  عشایر، با تکرار این وضعیت و عمیق تر شدن این غصه، دیگر ذوق و شوق همیشگی خود برای کوچ را از دست داده

 .از این همه مشکالت می گویند که چاره ای جز کوچ ندارند و تنها از سر ناچاری ، تن به این کوچ های هرساله می دهند
آنان کوچ از ییالق به قشالق را حرکت از زندگی پرمرارت به شرایطی دشوارتر و حرکت از قشالق به ییالق را پناه بردن از 

تلخی دیگر عنوان می کنندوضعیتی نابسامان به شرایط  . 
 700هزار نفر، آماده برای کوچاندن پاییزه  30به گزارش ایرنا، اکنون پنج هزار خانوار عشایری خراسان شمالی با جمعیتی حدود 

 .هزار راس دام خود از مناطق ییالقی به سوی مراتع قشالقی شده اند
ی تحمل می کنند، سختی های مسیر کوچ، آزاردهنده تر از هر مساله ای در کنار مشکالتی که عشایر هنگام استقرار در نواحی قشالق

 .آنان را می آزارد و در طول سالیان، به دغدغه همیشگی آنان تبدیل شده است
 

 از بین رفتن ایل راه ها***
انسته و می گوید: یکی از عشایر خراسان شمالی از بین رفتن ایل راه ها و میان بندها را چالش اصلی این قشر در زمان کوچ د

 .کشاورزان، بخشی از ایل راه های ما را شخم زده و زیر کشت برده و یا به باغ تبدیل کرده اند
محمد عمارلو با بیان اینکه محلی ها حتی در برخی از میان بندهای عشایر خانه سازی کرده اند، افزود: عشایر هم اکنون بخش زیادی 

و بعضا ناگزیرند دام خود را از جاده های آسفالته حرکت دهند که بسیار خطرناک استاز ایل راههای خود را از دست داده  . 
وی می افزاید: ناامنی جاده و نبود علوفه در مسیرهای کوچ، رمق عشایر را برای جابه جایی دام می گیرد و روستاییان و اهالی در 

 .مسیر، مشکالتی برای این قشر ایجاد می کنند
مراتع قشالقی را نیز از دیگر مشکالت دانست و گفت: متاسفانه مراتع ما در مناطق قشالقی نیز از بین رفته عمارلو، تخریب شدن 

 .است
وی اظهار داشت: جایگاه های چادر، انبارهای علوفه و اتاق های گلی که برخی از خانوارهای عشایری در مناطق قشالقی دارند به 

 .دست ساکنان محلی از بین رفته است
استار رسیدگی به مشکالت عشایر در مناطق قشالقی شد و افزودوی خو درگیرهایی که در این مناطق رخ می دهد باعث رنج  :

 .خانوارها شده چرا که مانع فعالیت و کار بی دغدغه شده و ما هم اکنون نگران امنیت خود نیز هستیم
ه راههای مسیر کوچ، از بین رفتن مراتع میانبند و یکی دیگر از عشایر خراسان شمالی، خرابی ایل راهها، تصرف و تعرض ب

 .تخریب چراگاههای دام توسط روستاییان را از مشکالت اصلی عشایر عنوان می کند
رحیم محمدی گفت: ضروری است که ایلراههای عشایر همانند راههای روستایی تثبیت و شناسنامه دار شود و روستاییان راههای 

و هر سال اقدام به تعرض به این راه ها نکنند عشایری را به رسمیت شناخته . 
وی اظهار داشت: از بین رفتن برخی از ایلراهها، مشکالت حمل دام، فقر مراتع، دست اندازی روستاییان به محدوده های مراتع 

جه نرم کنندعشایری، حوادث و سوانح جاده ای و طبیعی باعث شده تا قشر عشایر هرساله با مشکالتی در این مسیر دست و پن . 
وی افزود: تصرف ایلراههای عشایر موجب شده تا ما دام های خود را به ناگزیر از حاشیه جاده های شلوغ و پرترافیک و یا 
 .مسیرهای سخت گذر عبور دهیم که در این گذر عالوه بر این که جان خودمان به خطر می افتد، دام هایمان نیز تلف می شوند

ه نیز گفت: روستاییان کشتزارهای خود را تا مرز آسفالت جاده ها گسترش داده و حتی شانه خاکی جاده ها یکی دیگر از عشایر منطق
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 .را زیر کشت برده اند و در زمان کوچ بر سر آن با خانوارهای عشایری درگیر می شوند
از استفاده آنان از مراتع و بعضا حتی آب می وی افزود: عشایر باید دام های خود را در ایلراهها تغذیه کنند اما وقتی روستاییان مانع 

 .شوند، عرصه بر عشایر به شدت تنگ می شود
وی معتقد است قشر عشایر به تنهایی قادر به رفع این مشکالت نیستند و این مسائل باید با حمایت و اقدام مسئوالن و دستگاه های 

 .مربوط برطرف شود
تی که روستاییان دارند تنها منجر به درگیری و ایجاد تنش و بعضا افزایش مشکالت وی اظهار داشت: اقدام عشایر برای رفع مشکال

 .آنان می شود
 

 انباشتگی مشکالت عشایر***
مسئول بسیج عشایری خراسان شمالی از بین رفتن ایل راه ها و مراتع را بزرگترین چالش این قشر زحمتکش و تولید کننده دانست و 

اله باعث شده که مشکالت این قشر انباشته شودگفت: بی توجهی های چندین س .  
متاسفانه نبود راه مناسب باعث تلف شدن دام های عشایر در فصل کوچ شده اما متاسفانه در این زمینه  :نوروزمحمد قنبرزاده افزود

 .اقدام موثری انجام نشده است
رهای عشایر کوچنده خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: این وی به برخی درگیری های اهالی منطقه مراوه تپه استان گلستان با خانوا

 .امر باید رسیدگی شود تا این چالش اجتماعی، امنیتی نشود
استان وارد عمل شوند 2وی خواستار پیگیری مسئوالن مربوط در این زمینه شد و افزود: برای رفع این چالش باید مسئوالن  . 

خراسان شمالی در مناطق قشالقی استان گلستان در زمینه ممیزی و ین ساله عشایر وی اظهار داشت: متاسفانه هنوز مشکالت چند
 .تعیین حد و حدود مراتع، حل نشده است

درصد از محصوالت لبنی و پروتئینی این  25درصد از جمعیت خراسان شمالی را عشایر تشکیل می دهند که  2.5وی با بیان اینکه 
: متاسفانه چند سالی است عشایر در مسیر تردد خود به مناطق قشالقی به استان گلستان و استان را تولید می کنند، تصریح کرد

 .حضور در قشالقات با مشکالت جدی روبه رو شده اند
قنبرزاده گفت: تصرف ایلراهها و کشت محصوالت کشاورزی در آن از جمله مهمترین مشکالتی است که عشایر با آن دست به 

 .گریبانند
علت تصرف ایلراهها، عشایر مجبور هستند در زمان کوچ از جاده آسفالته حرکت کنند که این امر بسیار خطرناک است  وی افزود: به

 .و تاکنون عشایر را متحمل خسارات بسیاری کرده است
 .قنبرزاده، وجود مدارس چندپایه، کانکس های فرسوده و کمبود سوخت را از دیگر مشکالت عشایر خراسان شمالی برشمرد

 
 تصرف ایل راه ها در سال های اخیر، ***

 200مدیرکل امور عشایر خراسان شمالی نیز دراین باره گفت: این استان پنج هزار خانوار عشایری دارد که از این تعداد یکهزار و 
  .خانوار کوچرو هستند 800خانوار نیمه کوچرو و سه هزار و 

نیمه کوچرو تنها در یک فصل کوچ کرده و بیشتر در مناطق ییالقی به سر می  محمدرضا قلی پور اظهار داشت: خانوارهای عشایری
 .برند که عمده قشالق خود را در بخش هایی از راز و جرگالن، مانه و سملقان، اسفراین، جاجرم، کالیمانی و میاندشت می گذرانند

گرمسیری در مراوه تپه، گنبد و کالله در استان  وی افزود: عشایر کوچرو استان با سرد شدن هوا دام های خود را به سوی مراتع
 .گلستان کوچ می دهند

وی گفت: عشایر خراسان شمالی همه ساله بهار و تابستان را در چراگاه های ییالقی دامنه کوه های شاه جهان، گلیل و سرانی 
 .شیروان، ارتفاعات فاروج، سالوک و آالداغ سپری می کنند

کیلومتر ایل راه عشایری افزود: مسیر کوچ عشایر خراسان شمالی از سه ایل راه اصلی تشکیل  200و  وی با اشاره به وجود یکهزار
 .شده که ایل راه شمالی شامل مسیر شمالی مناطق قوچان، فاروج، شیروان، گیفان، راز و جرگالن و مراوه تپه است

سفراین، جنوب بجنورد، قوری میدان و مراوه تپه است و وی گفت: ایلراه جنوبی در مسیر جنوبی نواحی قوچان، فاروج، شیروان، ا
 .ایلراه میانی از قوچان تا مانه و سملقان امتداد دارد که از حاشیه رودخانه اترک، کالیمانی و مراوه تپه می گذرد

  .کیلومتر طول دارد400  مدیرکل عشایر خراسان شمالی افزود: هر یک از مسیرهای فوق بیش از
ه منظور ایجاد امنیت و کمک به عشایر در مسیر کوچ با نیروی انتظامی، پلیس راه، نیروی مقاومت بسیج و سپاه، قلی پور گفت: ب

  .فرمانداری ها، بخشداری ها، دهیاری ها، اداره کل منابع طبیعی و سایر دستگاه های مربوط هماهنگی الزم صورت گرفته است
امنیت کوچ در مسیر ایل راه های عشایر برقرار خواهد کردوی اظهار داشت: نیروی انتظامی گشت هایی برای  .  
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قلی پور افزود: برای تامین آب آشامیدنی عشایر و دام آنان نیز تانکرهای سیار در نظر گرفته شده و با دهیاران روستاهای مسیر نیز 
 .هماهنگی هایی برای مساعدت انجام شده است
و ارزاق مورد نیاز خانوارهای عشایر نیز با اتحادیه ها هماهنگی شده تا در صورت  وی اظهار داشت: برای تامین نهاده های دامی

 .نیاز خوراک دام مورد نیاز را بین آنان توزیع کنند
مدیرکل اداره عشایر خراسان شمالی گفت: تصرف تدریجی ایل راه های عشایر در سال های اخیر، عرصه را بر عشایر کوچرو این 

 .استان تنگ کرده است
قلی پور اظهار داشت: متاسفانه بخش زیادی از عرصه ایل راههای عشایر که سالیان متمادی گذرگاه عشایر و دام آنان در فصل کوچ 

 .های بهاره و پاییزه بوده در اطراف شهرها و روستاها تصرف شده است
ریک کرده که این وضعیت آنان را برای وی افزود: تصرف این ایلراهها توسط کشاورزان، مسیر عبور عشایر را به شدت تنگ و با

 .کوچاندن دام هایشان از این مسیرها با سختی مواجه کرده است
 .وی گفت: متاسفانه کشاورزان حتی حاشیه جاده را نیز زیر کشت برده اند که این امر راه دسترسی عشایر را از بین برده است

تخته ارکان  -گیفان و قره باشلو  -مهنان، بجنورد -هها در مسیر بجنورد به گزارش ایرنا بیشترین مسیر تصرف شده عشایر در ایلرا
 .است

عشایر استان سه ایلراه دارند که هر سه مسیر  :قلی پور با بیان اینکه عمده ایلراههای عشایر خراسان شمالی از بین رفته، افزود

  .توسط روستاییان و ساکنان حواشی آن مورد تصرف و تخریب واقع شده است
وی گفت: اکنون در آستانه کوچ پاییزه عشایر، این قشر با بزرگترین مشکل، که تصرف ایلراهها از سوی افراد محلی و نبود مرتع در 

 .مسیر کوچ است، روبه رو هستند
استفاده کند روز باید مسیر ایلراه ها را طی کنند و دام آنان نیز از مرتع  45وی افزود: عشایر برای رسیدن به مناطق قشالقی حدود 

 .اما متاسفانه با تصرف این مسیرها، گاه عشایر مجبور می شوند دام خود را در مسیر کوچ به صورت دستی تغذیه کنند
 .قلی پور اظهار داشت: بخشی از راههای قشالقی عشایر در حوزه استان مرمت و تیغ زنی شده است

ی در حین کوچ دانست و گفت: برخی اوقات کشاورزان و افراد وی یکی دیگر از مشکالت این قشر را مزاحمت های افراد محل
 .سودجو در مسیر برای عشایر مزاحمت هایی ایجاد می کنند

وی افزود: اجازه ندادن به عشایر برای عبور دادن دام از ایلراه و یا آب دادن دام از این مزاحمت ها است و گاه حتی دام عشایر توسط 
 .افراد سودجو دزدیده می شود

قلی پور گفت: برای کمک به حل مشکالت عشایر استان در نواحی قشالقی، جلسات مشترکی با مسئوالن استان گلستان برگزار و 
 .برای یافتن راه حل هایی تالش می شود

ید در وی تاکید کرد: خانوارهای عشایری عمدتا به دلیل مشغله کاری، فرصتی برای شکایت و پیگیری حقوقی مسائل را ندارند که با
 .این خصوص نیز چاره ای اندیشیده شود

وی با اشاره به طرح مسائل و مشکالت خانوارهای عشایری در شورای تامین استان، گفت: دستگاه های مرتبط در این خصوص 
 .وارد عمل شده و سعی می کنند با هماهنگی استان گلستان این مشکالت را به حداقل برسانند

گفت: عشایر این استان در نیمه آبان ماه کوچ پاییزه خود را آغاز می کنند اما اگر سرمای زودرس بر  مدیرکل عشایر خراسان شمالی
 .مناطق ییالقی حاکم شود این کوچ زودتر آغاز خواهد شد

 
 ضرورت حمایت از قشر مولد دامداری کشور***

هزار راس  400شمالی ساالنه افزون بر رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی نیز دراین خصوص گفت: عشایر خراسان 
 .دام سبک برای کشتار به بازار عرضه می کنند

عبدهللا یوسفی با بیان اینکه خانوارهای عشایری قشر توانمند در اقتصاد استان در حوزه تولید گوشت و سایر فراورده های دامی 
 .هستند، افزود: این قشر باید مورد حمایت قرار گیرد

که عشایر در زمان کوچ با مشکالت مختلفی مواجه هستند، گفت: راه دسترسی و وضعیت ارائه خدمات بهداشتی و وی با بیان این
 .درمانی به خانوارهای کوچرو با مشکل مواجه است

اتع این قشر وی با بیان اینکه زندگی عشایر به دام آنان وابسته است، افزود: دام نیز نیاز به مرتع دارد اما متاسفانه بخش زیادی از مر
 .تولید کننده از بین رفته و یا تصرف شده است

وی به مشکالت خانوارهای عشایری در مناطق قشالقی و درگیری آنان با روستاییان اشاره کرد و گفت: باید دستگاه های مربوط در 
نان انجام دهنداستان های خراسان شمالی و گلستان اقدامات الزم را برای ایجاد امنیت عشایر و کاهش مشکالت آ . 

درصد تولید گوشت  25هزار راس دام سبک در اختیار دارند که  700خانوار عشایری خراسان شمالی بیش از  350پنج هزار و 
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 .استان را تولید می کنند
ایل زعفرانلو و شادلو و 2هزار نفر در قالب  30هم اکنون عشایر خراسان شمالی با جمعیتی بیش از    38 های سنتی طایفه با شیوه 

 .کوچرو و نیمه کوچرو در این استان کوچروی می کنند
 .زبان اصلی عشایر خراسان شمالی کردی کرمانجی است

 
 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
 

خبرگزاری فارس  – 24/7/1397تاریخ :   

  ها تا سه روز آینده ادامه خواهد یافت/ هشدار وقوع سیالببارش دهدوهوای کشور گزارش میفارس از وضعیت آب
های پیشیابی هواشناسی، در سه روز آینده به ها و نقشهبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس تحلیل آخرین داده

های واقع در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، جنوب، ارتفاعات اوایل شب در برخی نقاط استان طور متناوب در بعدازظهر و
زاگرس مرکزی و جنوبی و برخی نقاط جنوب شرق کشور رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط 

شودبینی میپیش باد و گردوخاک . 
واج خواهد بود و برای جزایر واقع در خلیج فارس رگبار و رعدوبرق، گاهی باد و در این مدت خلیج فارس به ویژه شرق آن م

شودبینی میپیش گردوخاک . 
بینی پیش امروز با توجه به وزش باد شدید موقت در جنوب غرب کشور پدیده گردوغبار و کاهش دید افقی در بوشهر و خوزستان

خی نقاط استان تهران، ارتفاعات البرز و برخی نقاط شمال شرق بارش ساعت آینده در غرب، سواحل خزر، بر 2۴شود و در می
 .باران، گاهی رعدوبرق به صورت پراکنده رخ خواهد داد

شنبه در غرب کردستان و کرمانشاه، جنوب اصفهان، شرق فارس، جنوب کرمان، شمال و غرب هرمزگان، برخی نقاط روز سه
ردها شدت بیشتری داسیستان و بلوچستان، بارش . 

ها شدت روز چهارشنبه در برخی مناطق فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، غرب اصفهان و جزایر واقع در خلیج فارس بارش
  .بیشتری خواهد داشت

روز چهارشنبه در بوشهر و جزایر واقع در خلیج فارس، برخی مناطق فارس و جنوب کهگیلویه و بویر احمد، رشد ابر، رگبار و 
شودبینی میپیش ها در بعدازظهر و اوایل شبها و رودخانهمسیل وزش باد موقتی شدید و احتمال سیالبی شدن موقت رعد و برق و . 

ها بیشتر شنبه در خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، فارس و جنوب کرمان و جزایر واقع در خلیج فارس شدت بارشروز پنج
 .خواهد بود

شنبه نیز ادامه دارد، بیشینه و کمینه شود که این شرایط روز پنجبینی میپیش ا کمی ابری، گاهی وزش بادفردا آسمان تهران صاف ت
درجه خواهد بود15و  23دما فردا در تهران  . 

ترین مرکز استان، و بجنورد با کمینه دمای یک درجه باالی صفر درجه باالی صفر گرم 37فردا اهواز و بندرعباس با بیشینه دمای 
درجه باالی صفر سردترین مراکز استان خواهند بود 2و همچنین شهرکرد با کمینه دمای  . 

االی صفر و همچنین درجه ب 2درجه باالی صفر گرمترین مرکز استان و شهرکرد با کمینه دمای  36روز آینده اهواز با بیشینه دمای 
 .بجنورد با کمینه دمای یک درجه باالی صفر سردترین مراکز استان خواهد بود

متر ثبت میلی 5.7زراعی جاری،   مهر ماه سال 20( تا 97)یکم مهر ماه  97-98میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی 
درصد کمتر از سال گذشته است 9.5متر بود که بارش سال جاری یمیل 6.3شد، میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی  .  

درصد  60.1(، 97-98سال بوده است که بارش سال زراعی جاری ) 3.5میانگین بلندمدت بارندگی کشور در بازه زمانی مذکور 
 .بیشتر از سال بلندمدت است

متر بوده است، میانگین میلی 103.6در استان گیالن به میزان  بیشترین میزان بارش در هفته سوم سال زراعی متعلق به منطقه آستارا
 گرمترین منطقه در این مدت آبادان

درجه سلسیوس و سردترین منطقه 43.8در استان خوزستان به میزان  سلسیوس  -4.5خراسان جنوبی به میزان   استان  در  سربیشه 

 .بوده است
 

 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
 

خبرگزاری فارس  – 22/7/1397تاریخ :   

  گردوخاک در خوزستان و بارش باران در اغلب شهرها
هایی از جنوب کشور، جنوب غرب و شرق کشور را در های واقع در غرب، مرکز و بخشروز آینده فعالیت سامانه بارشی استان

شودبینی میگیرد، همچنین در سواحل خزر و خراسان شمالی بارش باران و در خوزستان گردوخاک پیشبرمی .  
هایها و نقشهبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس تحلیل آخرین داده هواشناسی، با ادامه فعالیت سامانه  پیشیابی 

های زاگرس مرکزی هایی از جنوب کشور شامل فارس، کرمان و دامنههای واقع در غرب، مرکز و بخشبارشی امروز در استان
ها در جنوب کرمان و ارتفاعات این استان استشاهد ابرناکی، بارش باران و گاهی رعدوبرق هستیم که شدت بارش . 

گیرد، همچنین در این هایی از جنوب غرب و شرق کشور را در برمیلیت سامانه بارشی عالوه بر مناطق یادشده بخشروز آینده فعا
شودبینی میهای واقع در سواحل خزر و خراسان شمالی ابرناکی همراه با بارش باران پیشروز در استان . 

شودبینی میفردا در خوزستان وزش باد شدید و خیزش گردوخاک پیش . 
های مرکزی کرمان، شمال و شرق بوشهر در شمال و غرب هرمزگان، غرب فارس، ارتفاعات و قسمت 1397/07/23روز دوشنبه 

شودبینی میای پیشهای مناطق کوهپایهها و رودخانهشدن مسیلسیالبی و نیمه شمالی خراسان شمالی، آبگرفتگی معابر عمومی و . 
های فارس، هرمزگان، کرمان و سواحل خزر هایی از جنوب و جنوب شرق کشور شامل استانبخششنبه در غرب، مرکز و روز سه

و خراسان شمالی ابرناکی، بارش باران و گاهی رعدوبرق رخ خواهد داد و از روز چهارشنبه تا پایان هفته بارش در نیمه غربی 
 .کشور ادامه خواهد داشت

ا وزش باد در بعدازظهر افزایش ابر، گاهی وزش باد شدید با احتمال رگبار و رعدوبرق آسمان تهران روز دوشنبه نیمه ابری گاهی ب
درجه خواهد بود 13و  2۴شود؛ بیشینه و کمینه دما فردا در تهران بینی میپیش . 

تریندرجه باالی صفر گرم 37فردا اهواز با بیشینه دمای  االی صفر درجه ب 3مرکز استان و شهرکرد و بجنورد با کمینه دمای  

 .سردترین مراکز استان خواهند بود
یکم) 97-98میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی  1۴تا روز  (97 مهرماه  متر میلی 2.9سال زراعی جاری  مهرماه 

درصد کمتر از سال گذشته  51.5متر بوده است که بارش سال جاری میلی ۶ثبت شد، میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 
 .است

درصد بیشتر از  30.8متر بوده است که بارش سال جاری میلی 2.2همچنین میانگین بلندمدت بارندگی کشور در بازه زمانی مذکور 
 .سال بلندمدت است

متر بوده استمیلی 31۶.9بیشترین میزان بارش در هفته دوم سال زراعی متعلق به منطقه رودسر در استان گیالن به میزان  .  
ترینمیانگین گرم تریندرجه سلسیوس و خنک۴۴.۴منطقه کشور در این مدت، مهران و آبادان در استان خوزستان به میزان   منطقه  

درجه سلسیوس بوده است ۴.2زار در استان کرمان به میزان الله  
 

 لینک خبر 
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 انگور/کشمش
 

 بازدید فائو از نظام تولید انگور مالیر آغاز شد 

بررسی پرونده ثبت جهانی انگور مالیر و بازدید نماینده سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی  -ایرنا -همدان

روز آغاز شد 2از امروز /چهارشنبه/ به مدت « دره جوزان»ملل متحد )فائو( از نظام تولید انگور  .  

ل پیش پس از ارسال پرونده ثبت جهانی انگور دره جوزان مالیر توسط موسسه پژوهش های برنامه ریزی، سا 2به گزارش ایرنا، 
اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان جهانی فائو، این پرونده تا مرحله دوم مورد تایید فائو قرار 

  .گرفت و هم اکنون در مرحله سوم است
راحل مختلف پرونده ثبت جهانی انگور دره جوزان مالیر، مقرر شد نماینده سازمان فائو به همراه تعدادی از پس از تایید م

متخصصان و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی از سایت دره جوزان بازدید کنند و از نزدیک نظام تولید انگور در این منطقه را 
فائو ارسال کنند بررسی و گزارش های الزم را برای تایید نهایی به .  

های میراث کارشناس فائو در امور جیاس )نظام« سلیم ذکری»مهرماه مالیر میزبان دکتر  25در همین چارچوب از امروز 
روز انجام و در تمامی حوزه های مد نظر گزارش های الزم  2مهرماه به مدت  26و  25کشاورزی مهم جهانی( است که این بازدید 

ال می شودتهیه و به فائو ارس .  
معاون پژوهشی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاروزی در این زمینه روز 

  .چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: امیدواریم ثبت جهانی انگور مالیر با تایید سازمان فائو بزودی رخ دهد
تالش ها برای تهیه پرونده ثبت جهانی انگور دره جوزان مالیر گفت: ثبت در نظام جیاس در ابتدای راه  علی کیانی راد با اشاره به

  .است
توسط سازمان فائو تشکیل شد، افزود: جیاس برای شناسایی، حفاظت،  2002وی با بیان اینکه نظام میراث کشاورزی جهانی در سال 

یا و حفاظت از این میراث به منظور توسعه پایدار ابداع شدحمایت و توسعه نظام های کشاورزی در سراسر دن .  
معاون پژوهشی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاروزی ادامه داد: تاکنون 

شدند که چین بیشترین نظام  کشور که واجد شرایط الزم برای ثبت در نظام میراث کشاورزی جهانی بودند، شناسایی 21نظام در  52
  .ثبت شده را دارد

موفق شد نخستین نظام جیاس خود را به ثبت برساند که نظام کشاورزی  1393کیانی راد بیان کرد: جمهوری اسالمی ایران نیز سال 
  .مبتنی بر قنات در کاشان استان اصفهان بود

یشنهادهای ثبت جیاس، وزارت جهاد کشاورزی است، موسسه پژوهش وی گفت: پس از آن با توجه به اینکه مکان اصلی برای تهیه پ
  .های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی به عنوان دبیرخانه جیاس از سوی وزیر جهاد کشاروزی تعیین شد

ش های برنامه ریزی، اقتصاد کیانی راد بیان کرد: در همین رابطه نظام تولید انگور مالیر یکی از پرونده هایی بود که موسسه پژوه
کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی با کمک تمامی مسئوالن محلی، جامعه کشاورزان، تولیدکنندگان و هر فردی که 

  .منفعتی در این نظام تولید دارد، تهیه کرد
هادی وی با تشریح فرآیند بررسی پرونده نظام های میراث کشاورزی در جیاس گفت: طرح پیشن پروپوزال( یا همان پرونده تهیه شده )

  .ابتدا به دبیرخانه در سازمان فائو ارسال می شود
معاون پژوهشی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاروزی ادامه داد: سازمان 

معیشت تولید کنندگان بخش کشاورزی، تنوع زیستی شکل گرفته حول فائو بر اساس پنج معیار شامل نقش این نظام در امنیت غذایی و 
این نظام کشاورزی، دانش بومی و سنتی، فرهنگ نظام های ارزشی و سازمان های اجتماعی و چشم انداز و منظر ایجاد شده توسط 

  .این نظام، پرونده را برسی می کند
م کشاورزی واجد شرایط بود و پنج معیار الزم را داشت، وارد مرحله دوم کیانی راد اظهار داشت: چنانچه پرونده تهیه شده این نظا

  .می شود
وی یادآور شد: در مرحله دوم یک گروه مشاوران علمی شامل هفت دانشمند در حوزه های تخصصی مرتبط با جیاس پرونده تهیه شده 

دهدرا بررسی و یک تن از آنها انتخاب می شود تا بازدیدهای میدانی را انجام  .  
کیانی راد با بیان اینکه پرونده ثبت جهانی انگور مالیر این مراحل را طی کرده و هم اکنون در مرحله بازدید نماینده فائو است، 

افزود: به همین منظور پروفسور ذکری یکی از اعضای هفت گروه مشاوران علمی جیاس و استاد دانشگاه سلطان قابوس کشور عمان 
نظام تولید انگور مالیر به این شهرستان سفر کرده استاست که برای بازدید  .  
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معاون پژوهشی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی گفت: نماینده فائو 
ارایه می کندروز تمامی اسنادی که به سازمان فائو ارسال کردیم، بررسی و برای بهبود آن توصیه هایی را  2طی این  .  

کیانی راد خاطرنشان کرد: ظرف یکماه پس از بازگشت پروفسور ذکری و ارایه گزارش به دبیرخانه جیاس، گروه مشاوران علمی 
  .باید تعیین کنند که آیا انگور مالیر واجد شرایط ثبت در نظام میراث جهانی کشاورزی هست یا خیر

لت و کسانی که به نوعی می توانند در این امر تاثیرگذار یا تاثیرپذیر باشند، باید به وی تاکید کرد: تمام تالش مسئوالن علمی، دو
جهتی باشد که تمامی منافع این ثبت منجر به افزایش درآمد، افزایش سطح معیشت و سطح زندگی افرادی ائم از تولید و 

  .صادرکنندگان، مردم محلی و جامعه محلی شود
هکتار باغ انگور است که از این میزان سه هکتار در منطقه دره جوزان مالیر واقع  600هزارو  10 به گزارش ایرنا، مالیر دارای

روز از تمامی قابلیت ها و ظرفیت های این منطقه برای نهایی شدن پرونده ثبت جهانی انگور  2شده است و نماینده فائو به مدت 
  .مالیر بازدید می کند
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 بازار و قیمت ها

 
 ایرنا  – 30/7/1397تاریخ : 

 افزایش روزانه قیمت ها با نافرمانی دامداران و صنایع لبنی 
و ماست هستند که دامداران و شهروندان در حالی به طور روزانه شاهد افزایش قیمت محصوالت لبنی به ویژه شیر 

صنایع لبنی با سرپیچی از نرخ های اعالمی ستاد تنظیم بازار، قیمت ها را افزایش داده و هر یک دیگری را مسئول این 

  .گرانی ها می داند
و با قیمت های به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مدتی است که قیمت محصوالت لبنی پا را از نرخ های اعالمی دولت فراتر نهاده 

بسیار باالتر به بازار عرضه می شود؛ شرایط به گونه ای شده که نرخ ها هفتگی تغییر می کند؛ واحدهای صنفی در برابر اعتراض 
 .شهروندان، کارخانجات را مسبب این افزایش می دانند

فروش با قیمت باالتر نداریم اما سراغ واحدهای صنفی و فروشگاهی می گویند، وقتی کارخانه نرخ را افزایش داده، چاره ای جز 
کارخانجات لبنی که می رویم، دامداران را مشکل اصلی دانسته و می گویند که آنها شیر خام را با قیمتی باالتر از نرخ مصوب به 

 .کارخانه ها می فروشند
نوعیت صادرات شیرخشک و نیز تامین حال این سوال پیش می آید چه کسانی مسئول گرانی روزانه لبنیات هستند و چرا با وجود مم

نهاده های دامی همچون کنجاله سویا، جو و ذرت از سوی دولت آن هم با نرخ ارز رسمی، دست اندرکاران تولید شیرخام و 
 .محصوالت لبنی به بهانه افزایش هزینه های تولید روزانه و هفتگی قیمت ها را تغییر می دهند

حب نام لبنی که خود صادرکنندگان عمده این محصوالت به سایر کشورها هستند، گوی سبقت جالب این است که صنایع بزرگ و صا
گرانی را از دیگر هم صنفان خود ربوده اند یعنی هم از تغییرات نرخ ارز در حوزه صادرات سود می برند و هم به بهانه نوسان 

 .ارز، نرخ ها را برای مصرف کنندگان داخلی افزایش می دهند
بازار محصوالت لبنی به گونه ای پیش رفته که هر کارخانه و برندی محصوالت خود را به قیمت های دلخواه عرضه می  شرایط در

 .کند و همین امر بر سردرگمی مردم و بی نظمی بازار افزوده است
ر قیمت ها سبب شده واحدهای صنفی و خرده فروشی ها نیز به تغییرات مدوام قیمت لبنیات معترضند و می گویند، افزایش مستم

بسیاری از اقشار ضعیف جامعه شیر و لبنیات را از سبد مصرف خود حذف یا کم کنند که این امر در فروش روزانه آنها نیز 
 .تاثیرگذار است

 افزایشی که صنایع لبنی را راضی نکرد **
بودن قیمت خرید کارخانجات لبنی و افزایش پیش از این صنعت دامداری کشور به ثابت ماندن قیمت شیرخام طی چهارسال و پایین 

تومان بود، این  1440تا مرداد امسال در حالی که نرخ مصوب شیرخام  93هزینه های تولید در این سالها معترض بود؛ در سال 
اهان افزایش تومان از دامداران خریداری می شد که زیان آنها را به دنبال داشت و دامداران همواره خو 1400تا  1200محصول بین 

 .نرخ خرید شیرخام در دولت بودند و می گفتند کارخانجات لبنی شیر را با نرخ هایی پایین تر از نرخ مصوب دولت از آنها می خرند
در همان زمان و با وجود اینکه صنایع لبنی کشور شیرخام را پایین تر از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار از دامداران می خریدند، آنها 

ز افزایش هزینه های تولید گله مند بودند و بدون اجازه ستاد تنظیم بازار، هر ساله قیمت محصوالت لبنی را در مراحل و به بهانه نیز ا
 .های مختلف افزایش می دادند
ت تومان و ماس 2500تومان بود، بهای هر لیتر شیر پاستوریزه  1440که قیمت خرید شیرخام  1393آمارها نشان می دهد در سال 

 5500تا  4000تومان رسیده، نرخ هر لیتر شیر پاستوریزه  1570تومان بود اما امروز که بهای خرید شیرخام به  2700پاستوریزه 
هزار تومان است 10تومان و ماست پاستوریزه بیش از  . 

ومان و ماست پاستوریزه ت 2350و  1156قیمت هر لیتر شیر پاستوریزه به ترتیب  92و  90این در حالیست که طبق آمار سالهای 

تومان بود 2500و  1300حدود  . 
تومان تعیین کرد تا از دامداران حمایت شود  1570در نهایت ستاد تنظیم بازار در مرداد امسال قیمت مصوب هر کیلوگرم شیرخام را 

تومان به  2100دیک جالب اینجاست که اکنون دامداران هر کیلوگرم شیرخام را با قیمت هایی بیش از نرخ مصوب یعنی نز
 .کارخانجات می فروشند

در واقع با اعمال نشدن نرخ مصوب شیرخام و دعوای مصلحتی دامداران و کارخانجات، صنایع به طور مجدد به شکل خودسرانه 
 .اقدام به افزایش قیمت لبنیات کرده اند
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1.5)طبق تصمیم ستاد تنظیم بازار باید قیمت شیرکم چرب  تومان، شیر  3050درصد(  2یر نیم چرب )تومان، ش 2950درصد( 

گرمی نایلونی  900تومان، شیر  3300درصد(  3.5تومان، شیرکامل ) 3250درصد(  3پرچرب ) تومان، شیر  2200درصد(  1.5)

تومان باشد 3700درصد(  3تومان، شیر استریل تتراپک ) 3500درصد(  1.5استریل تتراپک ) . 
هزارتومان، ماست  10کیلوگرم پرچرب  2.5تومان، ماست دبه ای  9500کیلوگرم کم چرب  2.5همچنین باید قیمت ماست دبه ای 

هزار تومان، شیر 4گرمی پرچرب  900تومان، ماست  3800درصد(  1.5گرمی ) 900  UF 400  تومان، پنیر  5700گرمی

بنی ملزم به رعایت این نرخ ها هزار تومان باشد و کارخانجات ل 8گرمی  520تومان و پنیر تتراپک  3400گرمی  210تتراپک 
 .هستند

براساس تصمیم دولت قیمت محصوالت لبنی در استان ها براساس میانگین قیمت خرید شیرخام توسط واحدهای تولیدی و مطابق 
 .تصمیم کارگروه تنظیم بازار استان در سقف قیمت های ابالغی تعیین می شود

 مشکل از تولید نیست **
میلیون تن  10ورزی تایید می کند که کشور از نظر تولید محصوالت لبنی خودکفاست؛ ساالنه نزدیک آمارهای وزارت جهادکشا

شیرخام در کشور تولید می شود که بخش عمده آن به مصرف کارخانجات لبنی می رسد بنابراین کشور نه تنها کمبودی در زمینه 
صادر می شود تولید فرآورده های لبنی ندارد بلکه هر ساله مازاد این محصول . 

نوع محصول از جمله پنیر، خامه، دوغ،  30هزارتن انواع فراورده های لبنی در قالب  850بیش از  95بر اساس آمارها، در سال 
 .ماست و شیر به کشورهای هدف صادر شد که این میزان صادرات، سال گذشته نیز تداوم یافت

ن، صنایع لبنی اقدام به افزایش حجم صادرات محصوالت لبنی کرده اند امسال نیز به دلیل نوسان نرخ ارز و سود صادرکنندگا
 .بنابراین کمبودی در تولید این محصوالت نیست

 25میلیون دالر سهمی  700لبنیات با صادراتی به ارزش بیش از  96کاوه زرگران دبیر انجمن صنایع غذایی ایران می گوید در سال 
ا داشت و پیشتاز صادرات در میان گروه های صنایع غذایی بوددرصدی از صادرات صنایع غذایی کشور ر . 

 گالیه شهروندان از افزایش قیمت ها **
ح ساکن تهران می گوید: هر  -در گزارش میدانی خبرنگار ایرنا از گالیه شهروندان از تغییر مداوم نرخ لبنیات حکایت دارد؛ آقای م 

هزار تومان و  14هزار تومان باشد، بیش از  10لیتری که باید  2.5ه ماست پرچرب هفته قیمت ها تغییر می کند؛ برای نمونه یک دب
هزار تومان به فروش می رسد 5000تا  4000تومان است، با قیمت  3250شیر پرچرب که  . 

ست افزایش تومان هر دبه ما 4500وی توضیح داد: البته نرخ هر کارخانه با دیگری متفاوت است اما به طور کلی در طول یک هفته 
 .قیمت داشته است

خانم شاهرخ ساکن منطقه حکیمیه تهران نیز می گوید: دو فرزند مدرسه ای دارم که هر روز باید برایشان شیر تهیه کنم؛ با گران شدن 
اده انواع محصوالت لبنی، مصرف برخی اقالم غیرضروری را کاهش داده ایم اما دیگر نمی توان شیر و ماست را از سبد خرید خانو

 .حذف کرد بنابراین مصرف آنها را به جای روزانه به دو یا سه بار در هفته رسانده ایم
ج یکی دیگر از شهروندان که کارمند دولت است نیز اظهار نظر مشابهی دارد و می گوید به دلیل داشتن فرزند خردسال  -خانم ل 

 .نمی تواند شیر و ماست را از خریدهای خود حذف کند
باور است که در این شرایط اغلب خانواده ها شاید مجبور باشند لبنیات مورد نیاز فرزندانشان را تامین کنند اما در وی بر این 

 .مصرف خود احتیاط می کنند که روی سالمتی آنها تاثیر مستقیم دارد
یکی از صادرکنندگان این انتظار داشتیم با توجه به اینکه در تولید محصوالت لبنی خودکفا هستیم و حتی  :وی اظهار داشت

محصوالت به شمار می رویم، دولت ابتدا بازار داخل و نیاز هموطنان را تامین کرده و سپس به شرکت های لبنی اجازه صادرات 
بدهد نه اینکه کارخانجات هم محصول خود را هم به هموطنانشان گران بفروشند و هم با توجه به تغییر نرخ ارز، با صادرات آنها 

و درآمد بیشتری نصیبشان شود عایدی . 
این شهروند تهرانی تاکید کرد: وقتی تولیدکنندگان با استفاده از یارانه های دولتی و انرژی ارزان در داخل کشور محصول تولید می 

نه های خود کنند و با افزایش نرخ ارز، صادرات خود را افزایش می دهند تا درآمد بیشتری داشته باشند، یعنی از جیب همه ملت هزی
 .را می پردازند و درآمدهایشان نصیب خودشان می شود و عامه مردم نفعی از آن نمی برند

آقای شهریاری کارمند بازنشسته ساکن غرب تهران نیز به خبرنگار ایرنا توضیح داد: در ماههای گذشته به صورت ماهانه شیر مورد 
هر تهیه می کرد تا مجبور نباشد روزانه یا هفتگی برای خرید به خارج نیاز خود را به صورت عمده از فروشگاههای بزرگ سطح ش

 .از منزل برود
وی می گوید: حداقل در یکسال اخیر کارخانه ها برای اینکه شیر تولیدی خود را بهتر بفروشند، تخفیف های قابل توجهی به خریدهای 

ری نیست بلکه میزان شیر عرضه شده در فروشگاه ها کم شده و عمده می دادند اما چند ماهی است که نه تنها از این تخفیف ها خب
 .اینگونه به نظر می رسد که قرار است شیر هم مانند رب گوجه فرنگی یا گران شود یا عرضه آن محدودتر باشد
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ها در خرید ه یکی دیگر از شهروندان ساکن یوسف آباد اظهار داشت: در ماه های گذشته گفته می شد به دلیل مشکل کارخانه  -م 
اقالم بسته بندی لبنیات مثل پاکت های تتراپک یا ظروف پالستیک قیمت ها افزایش یافته اما می بینیم با اینکه لبنیات در بسته بندی 

 .های معمولی و تولید داخل عرضه می شود باز هم افزایش قیمت دارد
اده از شیر و لبنیات سنتی تبدیل شود که خود می تواند زمینه وی گفت: این رویه می تواند به عاملی برای روی آوردن مردم به استف

 .ساز شیوع برخی بیماری های مشترک دام و انسان باشد
یکی از واحدهای صنفی فروش لبنیات صنعتی نیز به ایرنا می گوید به تازگی شرکت ها شیر و ماست و دیگر فرآورده ها را به شکل 

ند و عرضه در فروشگاههای محلی محدود شده استسهمیه بندی و تعداد پایین عرضه می کن . 
 اختالف دامداران و صنایع لبنی تمامی ندارد **

با اینکه دولت در مصوبه مردادماه خود سعی کرد رضایت دامداران و صنایع لبنی را جلب کرده و به اختالف آنها بر سر قیمت 
و البته دود آن به چشم مصرف کننده می رودشیرخام پایان دهد، اما این اختالف ها به قوت خود باقی است  . 

«  2100تا  1570اکنون هر کیلوگرم شیرخام بین »رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت و گو با ایرنا می گوید « سید احمد مقدسی

بنی را تشکیل درصد مواد اولیه صنایع ل 70و از آنجا که شیر خام « تومان توسط کارخانجات لبنی خریداری می شود که منطقی است
می دهد و در صورت محاسبه کرایه حمل و نقل و سود عمده فروشی و خرده فروشی باید محصول نهایی لبنیات با قیمت های فعلی 

 .در بازار عرضه شود
ه دبیر انجمن صنایع لبنی ایران نظر متفاوتی دارد و می گوید که دامداران با کاهش شیرخام تحویلی ب« رضا باکری»با این حال 

شیرخام تحویلی به »کارخانجات، در چرخه تولید و تامین بازار اثر گذاشته اند زیرا بر اساس نظر وی، در هفته های اخیر 
درصد کاهش را نشان می دهد 25هزارتن است که نسبت به سه ماه های گذشته  15کارخانجات لبنی روزانه حدود  ». 

تولید شیرخام و تحویل آن به صنایع عنوان کرد و گفت: حاضریم در قراردادی با وی بخشی از مشکل بازار لبنیات را ناشی از کاهش 
هزار تن شیرخام به قیمت مورد نظر آنها را خریداری کنیم تا بتوان روی تحویل محصول به بازار کنترل الزم  19دامداران روزانه 

 .را داشت
تومان خریداری می کردند اما اکنون قیمت مصوب  1300تا  0125به گفته وی، پیش از این کارخانجات لبنی شیرخام را کیلویی 

هزار تومان می فروشند 2تومان تعیین شده در حالی که دامداران این محصول را با قیمتی هایی بیش از  1570هرکیلوگرم شیرخام  . 
 هزینه های تحمیلی به بسته بندی لبنیات **

« درصد مواد اولیه  70های فرآوردهای لبنی به ایرنا می گوید: با اینکه حدود  رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی« علی احسان ظفری

کارخانجات لبنی را شیرخام تشکیل می دهد اما صنایع لبنی هزینه های دیگری چون هزینه های سربار، پاکت، بسته بندی و حمل و 
یرخام منطقی استنقل نیز دارند که بر این اساس افزایش بهای فرآورده های لبنیاتی بیشتر از ش . 

با وجود بیان این دالیل از سوی متولیان صنعت فرآورده های لبنی، نمی توان اثر افزایش قیمت لبنیات بر کاهش مصرف و به دنبال 
 رئیس سابق جامعه دامپزشکان ایران پیشتر به ایرنا گفته بود افزایش« پیام محبی»آن تاثیر آن بر سالمت آحاد جامعه را نادیده گرفت؛ 

قیمت ها و کاهش مصرف فرآورده های لبنی می تواند نه تنها مصرف جامعه را به سمت لبنیات سنتی و بی شناسنامه سوق دهد بلکه 
 .انواع بیماری های خطرناک را افزایش دهد که هزینه های گزافی را برای درمان بوجود خواهد آورد

 شرکت لبنی متخلف به تعزیرات معرفی شدند  9 **
مداران و صنایع لبنی از نرخ های مصوب ستاد تنظیم بازار تبعیت نمی کنند، این پرسش را ایجاد می کند که نهادهای ناظر اینکه دا

چرا بر بازار مصرف نظارت نمی کنند؛ پیگیری خبرنگار ایرنا از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نشان می دهد 
متخلف به دلیل افزایش قیمت فرآورده های لبنی به بیش از نرخ های مصوب ستاد تنظیم بازار به شرکت لبنی  9که در هفته های اخیر 

 .سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند تا با آنها برخورد قانونی شود
هش یابد بلکه هرچند این نهاد نظارتی برای برخورد با متخلفان وارد میدان شده اما شهروندان انتظار دارند که نه تنها قیمت ها کا

 بتوانند مایحتاج عمومی و لبنی خود را با نرخ های ثابت خریداری کنند
 
 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 

ایرنا  – 2۴/7/1397تاریخ :   

 حجتی: بخش های نظارتی باید پاسخگوی افزایش قیمت لبنیات باشد 
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه افزایش نرخ لبنیات ارتباط چندانی به بخش تولید ندارد، گفت:  -ایرنا -تهران

سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، دستگاه های نظارتی و بازرسی باید پاسخگوی این افزایش قیمت 

  .ها باشند
صبح سه شنبه در حاشیه جلسه صبحانه کاری با اعضای اتاق بازرگانی ایران « تیمحمود حج»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

در جمع خبرنگاران درباره وضعیت کاالهای اساسی و نیاز کشور افزود: با توجه به تاکید ریاست جمهوری، هیچ نگرانی برای تامین 
 .کاالهای اساسی نداریم و به مقدار کافی پیش بینی شده است

برخی کاالها همچون گندم و شکر از تولیدات داخلی است و نگرانی برای تامین آنها وجود ندارد و برای برخی اقالم وی اظهارداشت: 
 .وارداتی که به طور عمده نهاده های بخش کشاورزی همچون ذرت، کنجاله سویا و جو را شامل می شود ذخایر کافی داریم

 
 نبود مشکل در تامین کود، سم و بذر **

ه داد: با توجه به آغاز فصل کشت، سم، کود و بذر و دیگر نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی برای آماده سازی خاک حجتی ادام
 .تامین است، اما به دلیل مشکالت حمل و نقلی، انتقال این محصوالت به استان ها دچار مشکل شده است

د نیاز فصل کشت استان ها را کاهش داده است، افزود: برنامه وی با بیان اینکه این مشکالت حمل و نقلی، ذخایر نهاده های مور
ریزی های الزم برای در اختیار قرار دادن نهاده های مورد نیاز فصل کشت به استان هایی که طبق اقلیم فصل کشتشان فرا می رسد، 

 .انجام شده است تا مشکل حمل و نقل این کاالها حل شود
زی در پیچ و خم تصمیم گیری شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاور **  

وزیر جهاد کشاورزی درباره زمان اعالم نرخ تضمینی محصوالت کشاورزی نیز گفت: این وزارتخانه وظیفه داشت تا پیش از شروع 
اقتصاد ارایه  فصل کاشت، نرخ پیشنهادی خود را به دولت و شورای اقتصاد اعالم کند که ابتدای مردادماه امسال انجام و به شورای

 .شد
وی با بیان اینکه اکنون این موضوع توسط سازمان برنامه و بودجه و دبیرخانه شورای اقتصاد به طور مرتب در دست پیگیری است، 

باوجود تاکید معاون اول رئیس جمهوری برای اولویت قرار گرفتن این مهم در شورای اقتصاد، هنوز تصویب نرخ خرید  :افزود

ور کار این شورا قرار نگرفته استتضمینی در دست . 
حجتی اضافه کرد: به طور حتم اختالف نظرهایی برای نرخ پیشنهادی خرید تضمینی محصوالت کشاورزی بین وزارت جهاد 

کشاورزی و شورای اقتصاد وجود دارد که امیدواریم بتوانیم به جمع بندی های الزم برسیم تا عقب ماندگی سال گذشته نیز برطرف 
 .شود

 .وی ادامه داد: نرخ خرید تضمینی امسال گندم باید افزایش یابد و همچنان در انتظار اعالم نظر شورای اقتصاد هستیم
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی افزود: روش خرید تضمینی در قانون برنامه پنجم موفق بود اما امیدواریم بتوانیم با 

ضمینی را انجام دهیمبکارگیری روش های نو و مدرن، خرید ت . 
 افزایش قیمت برنج خارجی ناشی از نوسان نرخ ارز **

حجتی همچنین افزایش قیمت برنج خارجی نسبت به برنج داخلی را ناشی از تفاوت نرخ ارز دانست و گفت: سال گذشته برنج خارجی 
ری می شودتومانی خریدا 4200تومان وارد می شد، اما امروز این محصول با ارز  3200با ارز  . 

درصد افزایش یافته است 6وی اظهار داشت: البته ناگفته نماند که قیمت برنج هندی در بازار جهانی نیز بین پنج تا  . 
به گفته این مقام مسئول، براساس بررسی ها، قیمت کنونی برنج خارجی در بازار معادل قیمتی است که سازمان حمایت تعیین کرده 

 .بود
 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 25/7/1397تاریخ :   

  هزار تومان 25کیلو دام زنده در میادین گوشت ارزان شد/ نرخ هر 
 25هزار تومانی نرخ گوشت در بازار خبر داد و گفت: قیمت هر کیلو دام زنده در میادین  3یک مقام مسئول از کاهش 

  .هزار تومان است
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

هزار تومانی نرخ گوشت طی دو هفته اخیر در بازار خبر داد و گفت 3، از کاهش خبرنگاران جوان هم اکنون هر کیلو شقه  :

هزار تومان مشتری عرضه می شود 58هزار به مغازه دار و  53گوسفندی با نرخ  . 
وی رکود بازار، توزیع گوشت های تنظیم بازار و کنترل نسبی قاچاق دام را از دالیل کاهش قیمت گوشت گوسفندی در بازار اعالم 

 .کرد
ایط به ملکی درباره وضعیت قیمت گوشت در روزهای آینده افزود: قیمت تابع عرضه و تقاضاست و باید کمی پیش رفت و دید که شر

 .چه صورت خواهد بود
هزار تومان 61بیشتر بخوانید: رکود بر بازار گوشت قرمز حاکم است/ نرخ هر کیلو شقه گوسفندی   

هزار تومان در میادین اعالم کرد و گفت: هم اکنون دام به  25حادیه گوشت گوسفندی در پایان قیمت هر کیلو دام زنده را رئیس ات
 اندازه کافی در میادین موجود است و مشکل خاصی در توزیع وجود ندارد که با این وجود احتماال شاهد تغییر در نرخ ها نخواهیم بود

 
 لینک خبر 
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ایرنا  – 29/7/1397تاریخ :   
 

 تداوم نوسان قیمت میوه های وارداتی
تا نوسان بهای میوه های وارداتی با وجود کاهش نرخ ارز در چند هفته اخیر ادامه دارد؛  -ایرنا -تهران

هزار تومان رسیده است 320تایی آناناس به  8تا  6جایی که قیمت هر کارتن  . 

تومان و هر کارتن  500به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، پیش از نوسان های ارزی قیمت هر کیلوگرم موز حدود چهارهزار و 
هزارتومان بود 140هزار تا  90آناناس  . 

هزارتومان رسید 11هزار تومان و موز به  400به  اواخر شهریورماه نرخ هر کارتن آناناس . 
هزار تومان و  11تا  500هزار تومان، موز هشت هزار و  270هزار تا  150تایی آناناس  8و  6هفته گذشته نیز قیمت هر کارتن 

هزار تومان ثبت شد 20هزار تا  12انبه  . 
به ایرنا گفت: بررسی قیمت عمده فروشی محصوالت کشاورزی در با این همه، امروز )یکشنبه( رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران 

هزار  200تایی آناناس  8و  6میدان مرکزی میوه و تره بار تهران نشان می دهد از سی ام مهرماه تا ششم آبان ماه قیمت هر کارتن 
هزار تومان بود 320تا  . 

« تومان عرضه شد 500هزار و  9تا  500افزود: هر کیلوگرم موز نیز هفت هزار و « اسدهللا کارگر . 
تا چهار هزار  700هزار و 2آنگونه که رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران اعالم کرد امروز هر کیلوگرم گوجه فرنگی رسمی )نو( 

تا سه هزار  500تومان، سیب زمینی یک هزار و  500تا پنج هزار و  500تومان، گوجه فرنگی گلخانه ای سه هزارو  500و 
هزارتومان بود 2تا  800هزار تومان و پیاز شیری  2تا  700پیاز زردتومان،  .  

تومان، خیار رسمی یک هزار تا سه هزار تومان و خیار گلخانه ای یک هزار  800هزارو 2تا  500هر کیلوگرم هویج یک هزار و 
 .تا دو هزارتومان فروش رفت

پرتقال جنوب چهار هزار تا تومان،  500اکنون هر کیلوگرم انار سه هزار تا هشت هزارو  هزار تومان، خرمالو شمال دو هزار تا  9

پنج هزارتومان، خرمالو کرج سه هزار تا هفت هزارتومان، سیب گالب پاییزه چهار هزار تا هفت هزار تومان، سیب لبنانی زرد سه 
هزار تومان و سیب لبنانی قرمز سه هزار تا هشت هزار تومان است 9هزار تا  .  
هزار تومان، لیمو ترش سنگی  15تومان، لیمو ترش ریز هشت هزار تا  500تا پنج هزارو  500رم لیموشیرین سه هزارو هر کیلوگ

هزار تومان قیمت  6تا سه هزارتومان و نارنگی تخم ژاپنی سه هزار تا  500هزار تومان، نارنج بین یک هزارو  6سه هزار تا 
 .گذاری شد

هزار  12تومان، انگور بی دانه قرمز بین پنج هزار تا  500هزارو  6تا  500ه زرد سه هزار و همچنین هر کیلوگرم انگور بی دان
تومان، به سه هزار تا هشت  500هزار تومان، انگور مهری سه هزار تا پنج هزارو  6تومان، انگور شاهانی چهارهزار تا 

هزار تومان عرضه شد 10هزار تا هزار تومان و شلیل شمس چهار  9هزارتومان، شلیل شبرنگ چهار هزار تا  .  
هزار تومان، هلو انجیری چهار هزار تا  17هزار تومان، گالبی شاه میوه هفت هزار تا  17هر کیلوگرم گالبی بیروتی هفت هزار تا 

هزار تومان قیمت گرفت 10هزار تومان و هلو زعفرانی هسته جدا پنج هزار تا  9 . 
 400تومان و هندوانه  500تومان، طالبی یک هزار تا دو هزار و  500هزار و  2تا  800 امروز همچنین قیمت هر کیلوگرم خربزه

تومان است 200تا یک هزار و  . 
تومان، بادمجان  800هزار و  2تا  500نرخ هر کیلوگرم بادمجان دلمه ای یک هزار تا سه هزارتومان، بادمجان قلمی یک هزار و 

تومان، چغندر دو هزار تا سه هزارتومان، سیر خشک چهار هزار تا هشت هزار تومان و  500هزار تا چهار هزار و  2گلخانه ای 
تومان تعیین شد 500کاهو پیچ و رسمی یک هزار تا دو هزارو  .  

تا سه هزارتومان، انواع سبزی خوردن  500قیمت هر کیلوگرم لوبیا سبز سه هزار تا پنج هزار تومان، کدو مسمایی یک هزار و 

تومان است 500هزار و  2تا  800بین یک هزارو « سبزی جور»تومان و  800تا دو هزارو  500یک هزار و  . 
درصد  35تا  25درصد و برای خرده فروشی ها  20تا  15سود برای اعضا در میدان میوه و سبزی تهران روی فاکتور خرید، 

 .محاسبه می شود
میلیون تن انواع محصوالت  22انواع محصوالت کشاورزی و نزدیک  میلیون تن 120بر اساس آمارهای موجود، سالیانه بیش از 

 .باغی در کشور تولید می شود
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طبق سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید داخلی، واردات انواع میوه بجز نارگیل، آناناس، انبه و موز از سال 
ممنوع شده است 1390 . 

و « منگوستین»ه پارسال در بخشنامه ای، میوه های گمرک جمهوری اسالمی ایران سیزدهم اسفندما « را از فهرست ممنوعیت « پاپایا

 .خارج کرد اما چند روز بعد دوباره ممنوعیت واردات آنها برقرار شد
 

 لینک خبر 
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 باشگاه خبرنگاران جوان  – 23/7/1397تاریخ : 

  پاییز حاکم استهای نوبرانه آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/آرامش بر بازار میوه
  .رئیس اتحادیه میوه و سبزی استان تهران گفت: قیمت اکثر اقالم میوه نسبت به هفته گذشته نوسان خاصی نداشته است

رت و کشاورزیصنعت،تجااسدهللا کارگر، رئیس اتحادیه میوه و سبزی استان تهران در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی  

، درباره آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی اظهار کرد: قیمت اکثر اقالم میوه نسبت به هفته گذشته نوسان باشگاه خبرنگاران جوان
 .خاصی نداشته است

 4هزار تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر کیلو انگور بی دانه قرمز  7تا  050هزار و  3وی نرخ هر کیلو انگور بی دانه زرد را 
هزار،  7تا  4هزار، سیب گالب پاییزه  5تا  2هزار، خرمالو شمال  9تا  4هزار، پرتقال جنوب  6تا  3هزار، انگور مهری  11تا 

هزار، گریپ  6تا  4هزار، لیموشیرین  7تا  500هزار و  3هزار،کیوی  8تا  3هزار، سیب لبنانی قرمز  9تا  4سیب لبنانی زرد 

هزار تومان است 7تا  3نارنگی تخم ژاپنی   هزار و 5تا  3فروت تو سرخ  . 
هزار و  2هزار، خیار گلخانه یک هزار تا  18تا  8کارگر با اشاره به نرخ سایر میوه ها در بازار گفت: هر کیلو توت فرنگی با نرخ 

هزار، هندوانه  3، طالبی یک هزار تا 500هزار و  2تا  700هزار، خربزه  10تا  4ر، شلیل شمس هزا 9تا  4، شلیل شبرنگ 500
، هلو انجیری 200تا یک هزار و  400 هزار و موز  17تا  7هزار، گالبی بیروتی و شاه میوه  10تا  5هزار، هلو زعفرانی  9تا  4

هزار تومان در میدان عرضه می شود 10تا  500هزار و  7 . 
هزار تومان اعالم کرد و افزود: همچنین نرخ هر کیلو بادمجان گلخانه  3مقام مسئول نرخ هر کیلو بادمجان دلمه ای یک هزار تا  این

، پیاز قرمز یک هزار و 800تا یک هزار و  800هزار، پیاز زرد  9تا  4هزار، بامیه  5تا  2ای  ، چغندر 400هزار و  2تا  200

 7تا  3هزار، فلفل تند ریز  9تا  4، سیر خشک 500هزار و  3تا  2هزار، شلغم  3تا  500هزار و هزار، سیب زمینی یک  3تا  2
تومان است 500هزار و  5تا  500هزار و  3هزار و فلفل دلمه سبز  . 

 بیشتر بخوانید: آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/گوجه فرنگی و سیب زمینی صدرنشین ویترین مغازه ها
 2، کاهو رسمی یک هزار تا 500 هزار و 3تا  500هر کیلو کاهو پیچ ساالدی با قیمت یک هزار و   کارگر ادامه داد: هم اکنون

500هزار و   2تا  800، کلم سفید 500هزار و  2تا  500هزار، کدو حلوایی یک هزار و  3تا  500، کدو مسمایی یک هزار و 

 6تا  500هزار و  3  ، گوجه فرنگی گلخانه500هزار و  2، گل کلم یک هزار تا 500هزار و  2هزار، کلم قرمز یک هزار تا 
 3تا  800هزار و هویج یک هزار و  6تا  3هزار، لیمو ترش سنگی  5تا  3، لوبیا سبز 500هزار و  4تا  3فرنگی نو  هزار، گوجه

 .هزار تومان در میدان به فروش می رسد
و سبزی جور) پلو، آش،  700هزار و  2تا  500به گفته رئیس اتحادیه میوه و سبزی نرخ هر کیلو سبزی خوردن یک هزار و 

تومان است 500هزار و  2تا  800هزار و  قورمه( یک . 
وی قیمت میوه در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به آنکه ارقام میوه مختص به دو الی سه قلم نیست ، از این رو کمبودی در 

 .بازار وجود ندارد که بتواند بر نوسان قیمت تاثیر گذار باشد
درصدی تولید سیب درختی، مدیریت عرضه امری ضروری است تا در ماه  40تا  30ش کارگر ادامه داد: با توجه به برآورد کاه

 .های آتی با افزایش چشمگیر قیمت در بازار روبرو نشویم
رئیس اتحادیه میوه و سبزی از آرامش حاکم بر بازار میوه های نوبرانه پاییز خبر داد و گفت: با وجود وضعیت مناسب تولید، آرامش 

یابدهای پاییز حاکم است و انتظار می رود که این روند ادامه بر بازار میوه  . 

 

 لینک خبر 
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 خبرگزاری فارس  – 24/7/1397تاریخ : 

خرید  توان و باالست همچنان  هابار تهران، عمده قیمتبه گزارش میدانی خبرنگار خبرگزاری فارس از بازار میوه و تره

دهد که دو عامل عمده در این افزایش ها نشان میقشر متوسط مردم برای خرید میوه بسیار کم شده است.بررسی

 .قیمت تاثیر داشته و ردپای افزایش نرخ ارز را در آن باید جستجو کرد

ماه گذشته  2-3ها نسبت به ه قیمتقیمت انواع میوه در بازار طی چند ماه گذشته با افزایش قیمت دالر به شدت باال رفت، به حدی ک
  .دو برابر شده است

افزایش قیمت ارز از دو منظر بر قیمت میوه در بازار تأثیر گذاشت. نخست اینکه انگیزه تولید کنندگان را برای صادرات بیشتر کرد 
 ۴شود، آنها ترجیح دادند، به جای عرضه در داخل، صادرات را بیشتر کنند. جهش نرخ ارز از و به جهت سودی که عایدشان می

پوشی کنند. بنابراین عرضه در داخل ن باعث شد که صادرکنندگان نتوانند از سود سرشار آن چشمهزار توما 19هزار تومان به 
گذاردها باال رفت؛ آمارهای صادرات نیز بر این مطلب صحه میکاهش یافت و قیمت .  

واردات آنها به کشور گرانتر های وارداتی بود که باعث شد، دلیل دوم بر افزایش قیمت میوه در داخل تاثیر افزایش نرخ ارز بر میوه
هزار تومان در هر کیلو به بیش از  5تا  ۴کننده برسد که نمونه بارز آن موز است که از قیمت تر به دست مصرفتمام شود، وگران

هزار تومان افزایش یافته است 11 . 
های وارداتی به کشور استآمارهای گمرک هم حاکی از کاهش میزان واردات میوه . 

درصدی قیمت با افزایش نرخ ارز دالر مطابقتی  100های ها تاثیر گذار بوده، اما افزایشین است اگرچه نرخ ارز بر قیمتواقعیت ا
تازدندارد و قیمت بازار بیشتر سوار بر موج هیجانات به پیش می . 

 
 لینک خبر 
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خبرگزاری فارس  – 22/7/1397تاریخ :   

تومانی  6500جزئیات تصمیم ستاد تنظیم بازار در باره مرغ   
تومانی که امروز ستاد تنظیم بازار تعیین کرده برای مرغ منجمد است که قرار  6500رئیس پرورش دهندگان مرغ کشور گفت:قیمت 

  .میلیون خانوار در قالب کمک های حمایتی و سبد کاالی خاص عرضه شود 11است طبق تصمیم دولت برای 
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در جلسه تنظیم بازار امروز استان تهران قرار شده که قیمت هر کیلو مرغ بین 

تومان با در نظر گرفتن حاشیه سود مطمئن برای تولیدکننده به سازمان حمایت و تنظیم بازار ارائه شود. این جلسه به  6700تا  6500
معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران و با حضور اعضای ستاد برگزار شده استریاست محمد امامی امین  .  

وگو با فارس به جزئیات بیشتری از این تصمیم اشاره کرد و گفت: آنچه در محمد یوسفی رئیس پرورش دهندگان مرغ کشور در گفت
میلیون خانوار با  11شود که قرار است به های غیرنقدی میبه کمک اند مربوطبندی رسیدهستاد تنظیم بازار امروز تهران به جمع

  .تصمیم دولت پرداخت شود
پیش از این سرپرست وزارت تعاون اعالم کرد : بر اساس برنامه های جدید ارائه شده از سوی دولت در راستای خدمت رسانی 

کاالی خاص برخوردار می شوند میلیون خانوار از کمک های حمایتی و سبد 11مطلوب به مردم، حداقل  . 
سازمان برنامه و بودجه، این شمار خانوار شامل پنج دهک  وی ادامه داد : با توجه به بررسی های معاونت رفاه این وزارتخانه و

 .برای برنامه کمک به معیشت افراد خاص شناسایی شدند که زیر پوشش کمک های حمایتی دولت قرار می گیرند
دهندگان مرغ کشورهمچنین گفت: قیمتی که امروز مصوب شده مربوط به مرغ منجمد است و گرنه قیمت تمام  یوسفی رئیس پرورش

هزار تومان است 8شده مرغ در بازار کیلویی  .  
 

 لینک خبر 
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خبرنگاران جوان  – 23/7/1397تاریخ ک   

  آخرین تحوالت بازار مرغ و ماهی/ قیمت مرغ به ثبات رسید
اعالم کرد رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع ماهی در بازار را .  

صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتمهدی یوسف گروه اقتصادی باشگاه  

هزار و  6خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ، از ثبات نرخ مرغ در بازارخبرنگاران جوان 500 ،

، توزیع درب واحد های صنفی 900هزار و  8مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  هزار تومان  10و خرده فروشی  100و   هزار 9

 .است
هزار تومان است 10قیمت مرغ هزار و ران مرغ بدون کمر برابر با  9به گفته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر  . 

هزار  20و فیله مرغ  19هزار، سینه بدون کتف  18خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: قیمت هر کیلو سینه با کتف یوسف
 .تومان است

تومان رسید 200هزار و  10بیشتر بخوانید: آخرین تحوالت بازار مرغ و ماهی/ قیمت مرغ به   
ینی کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی بازار پیش بینی می شود که برئیس اتحادیه پرنده و ماهی، قیمت مرغ در بازار را پیش

تومانی بسته به تقاضا در بازار نوسان یابد 300تا  200قیمت مرغ با تلورانس  . 
 37هزار، تیالپیا  19هزار، کپور  59وی در پایان درباره آخرین تحوالت بازار ماهی تصریح کرد: قیمت هر کیلو شیر جنوب 

 22هزار، سفید پرورشی  32هزار، سنگسر شهری  37هزار، سنگسر طالیی  112هزار، سالمون نروژ  67و جنوب هزار، راشگ
هزار تومان بوده که  47هزار و هامور جنوب  57هزار، حلوای سیاه  63هزار، شوریده بندر  33هزار، قزل آال  58هزار، سرخو 

 نسبت به هفته مشابه گذشته تغییری نداشته است
 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 24/7/1397تاریخ :   

 بهبود قیمت قارچ در بازار/رشد صادرات قارچ در راه است
کاهش تولید،افزایش مصرف و نوسان نرخ دالر یک مقام مسئول گفت: هم اکنون قیمت قارچ تحت تاثیر عواملی نظیر 

 .در بازار بهبود یافته است
صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد حسن افشار رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در گفت و گو با خبرنگار  گروه  

، از بهبود بازار قارچ خبر داد و گفت: هم اکنون عواملی نظیر کاهش تولید ناشی از راندمان پایین اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
کامپوست های تابستانه، افزایش مصرف و نوسان نرخ دالر منجر به بهبود قیمت قارچ در بازار شده است به طوریکه هم اکنون هر 

هزار تومان در بازار معامله می شود 9تا  8رخ کیلو قارچ با ن . 
تومان اعالم کرد و افزود: با بهبود اوضاع و افزایش قیمت قارچ در بازار دیگر  900هزار و  8وی قیمت تمام شده هر کیلو قارچ را 

 .زیانی متحمل تولیدکنندگان نمی شود چرا که آنها به نقطه سر به سر رسیدند
 2.5نوید مثبتی برای توسعه صادرات قارچ دانست و گفت: با توجه به آنکه قیمت جهانی هر کیلو قارچ  افشار نوسان نرخ ارز را

دالر است، از این روثبات نرخ کنونی ارز می تواند عاملی برای رشد صادرات به شمار رود چرا که صادرکنندگان در فروش هر 
هزار تومانی روبرو هستند 5تا  4کیلو قارچ با سود حداقل  . 

 بیشتر بخوانید: نوسان نرخ دالر جانی دوباره به بازارهای صادراتی داد
درصد این میزان به  20تن برسد که اگر  600تا  500به گفته وی از ابتدای آبان پیش بینی می شود که تولید روزانه قارچ به رقم 

ود، ارز مناسبی وارد کشور می شودبازارهای هدف صادر ش . 
با توجه   درصد کمتر از ظرفیت خود کار می کنند، بیان کرد: 30این مقام مسئول با انتقاد از این مسئله که برخی واحد های تولیدی 

ز عمر ماشین سال ا 20احداث شده است، از این رو با گذشت  70به آنکه اکثر واحدهای تولید قارچ استان تهران و البرز در دهه 
آالت الزم است که دولت تسهیالت ارزان قیمت در اختیار این واحد ها قرار دهند تا آنها با نوسازی و بازسازی ماشین آالت خود 

 .بتوانند با ظرفیت کامل به تولید ادامه دهند
رانه مصرف قارچ اعالم می شود، رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در پایان با اشاره به اینکه ارقام مختلفی درباره س

کیلوگرم اعالم می کند، اما به اعتقاد بنده  1.2به ازای هر نفر را   تصریح کرد: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی سرانه مصرف قارچ

هزار تن از این  30هزارتن قارچ در کشور تنها حدود  150کیلوگرم است چرا که از مجموع تولید ساالنه  1.5این رقم 
کیلوگرم است 1.5صرف تازه خوری،صادرات و صنایع تبدیلی می شود و مابقی تولید با احتساب جمعیت به ازای هر نفر   میزان . 

 
 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 
 ایران اکونا  – 30/7/1397تاریخ : 

حقابه کشاورزان تبعات منفی ملی به بار می آوردگیری پراکنده درمورد تصمیم  
گیری پراکنده درمورد حقابه کشاورزان بدون توجه به حاکمیت را دارای تبعات ملی، اقتصادی و امنیتی وزیر نیرو هرگونه تصمیم
حقابه کشاورزان این های این وزارتخانه برای تامین رود، برنامهآبان شورای هماهنگی حوزه زاینده 12دانست و گفت: در نشست 

شودمنطقه مشخص می . 
سال در دوره های مختلف نشان می دهد که میزان بارش از  10سال گذشته هر  50وزیر نیرو اظهارداشت: آمار میانگین بارش، در 

میلی متر رسیده است 200میلی متر به کمتر از  250حدود  . 
سال با چهار دهم درجه  10سال اخیر به طور متوسط هر  50ت که در اردکانیان ادامه داد: شرایط دما در کشور به گونه ای اس

 .افزایش دما در مجموع با دو درجه سانتی گراد افزایش دما مواجه شده ایم
 35وی یادآور شد: با توجه به نرخ رشد جمعیت ، توسعه شهرنشینی و افزایش سطح رفاه، مصرف آب افزایش یافته است از حدود 

میلیارد متر مکعب رسیده ایم 100میلیارد متر مکعب مصرف سالیانه به حدود  26سال پیش از حدود  . 
 20وی گفت: فشار سنگینی به مخازن زیرزمینی کشور آمده است و روند تغییرات کسری مخزن تجمعی منابع آب زیرزمینی از 

در دو سال اخیر رسیده است میلیارد مترمکعب کسری مخزن 126سال پیش به حدود  25میلیارد مترمکعب کسری مخزن در  . 
اردکانیان ادامه داد: وضعیت کم بارشی در کشور حاکم است و ما با محدودیت در تامین منابع آب به میزان سابق مواجه هستیم البته 

 .حقابه ها بحث قانونی و محترمی است و برای تامین آن مطابق ضوابط قانونی راهکار داریم
سال اخیر رسیده و حجم آب ورودی به سد زاینده رود به  52به کمترین میزان در  1396-97ی وی تاکید کرد: بارش در سال آب

میلیون مترمکعب شده است، تاثیر این کم بارشی در سال های اخیر به ویژه سال آبی گذشته این بود که در  547کمترین مقدار یعنی 
 .بخش های مختلف محدودیت داشتیم

شرب از سد زاینده رود افزایش یافته و سهم کشاورزی نیز کاهش یافته است سال سهم آب 10وی گفت: در هر  . 
های مختلف شد و سهم آب وزیر نیرو ادامه داد: تاثیر کم بارشی در سال های اخیر به ویژه سال گذشته موجب محدودیت در بخش

رود کاهش یافتشرب و آب کشاورزی از سد زاینده .  
ت نیز در این زمینه کم شده اما با استفاده از پساب ها، بازچرخانی آب، سهم صنعت جبران شد ولی اردکانیان همچنین گفت: سهم صنع

 .سهم محیط زیست نیز کاهش یافته است
اسناد تاریخی، قانون  ای در سال های اخیر در وزارت نیرو آغاز شده است، قوانین،ها کار فشردهوی تصریح کرد: در حقابه

های توسعه و تغییرات طبیعی و انسانی را مدنظر قرار دادیمابه بر آن، برنامهاصالحات ارضی و اثر حق .  
های تامین آب، دستگاه قانون های آبریز به دلیل طرح های توسعه و سرمایه دولت در طرحوی ادامه داد: تغییرات مصارف در حوزه

اید سیاستگذاری دقیقی در این حوزه داشته باشیمگذاری، شورای عالی آب و دستگاه های اجرایی را به این جمع رساند که ب . 
های وزارت نیرو برای تامین حقابه کشاورزان رود برنامهآبان شورای هماهنگی حوزه زاینده 12وزیر نیرو یادآور شد: در نشست 

شودمنطقه مشخص می . 
ختلف آغاز شده است و بررسی های دقیق های مقانون توزیع عادالنه آب، تامین آب بخش 19اردکانیان همچنین گفت: طبق ماده 

 .حقوقی آغاز شده تا حقوق مردم به نحو مقتضی استیفا شود
قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی، تصمیمات شورای عالی آب با تایید هیات وزیران یا کمیسیون  10وی ادامه داد: طبق ماده 

االجراستقانون اساسی، برای دستگاه های ذیربط الزم 138مندرج در اصل  . 
چنین امکانی  96برای آب کشاورزی آب مورد نیاز کشاورزان فراهم بود اما در سال  95تا  93وی تصریح کرد: در سال های 

شودبا شرایط بهتر برای تامین آب کشاورزی برای کشت پاییزه فراهم می 1397وجودنداشت اما در سال  . 
گیری پراکنده بدون ها در سطح ملی تالش می کند، هرگونه تصمیممشکل حقابهوزیر نیرو خاطرنشان کرد: این وزارتخانه برای حل 

 .توجه به حاکمیت ملی تبعات ملی، اقتصادی و امنیتی دارد
ها را به نتیجه برسانیماردکانیان گفت: امیدواریم برای سال جاری در وضعیت بهتری بتوانیم برای تامین آب در فصل پاییز، حقابه . 

** پاسخ های وزیر نیرو قانع نشدند نمایندگان از  
حسن کامران نماینده اصفهان نیز با طرح سوال خود از وزیر نیرو گفت: قوانین مجاز ندانسته که وزارت نیرو حقابه را بفروشد و 

ه استمصوبات شورای عالی آب و شورای هماهنگی هم بر این موضوع تاکید دارند، اما متاسفانه اینها تبدیل به گفتار درمانی شد . 
وی ادامه داد: وقتی آب نیست برای همه نیست، اما وقتی هست باید به تناسب تقسیم شود، که ما شاهدیم این گونه نیست، امسال در 

ماه خدا به داد ما رسید وگرنه که مدیریت ما کارساز نیستاردیبهشت . 
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گوید حق تواند آن را بفروشد. حتی قانون میهم نمیالناس است، حکومت نماینده مردم اصفهان در مجلس خاطرنشان کرد: حقابه حق
 .نداریم آب شرب را به صنعت بدهیم و اگر اضطرار بود قیمت آب معلوم است و باید به نرخ روز محاسبه شود

ندگان کامران نماینده اصفهان پس از پاسخ های اردکانیان گفت که از پاسخ های وزیر قانع نشده و آن را به رای مجلس گذاشت، نمای
نماینده حاضر در جلسه اعالم کردند که از پاسخ های  238رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع  96رای موافق،  114نیز با 

 .وزیرنییرو قانع نشدند
پس از رای گیری مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس اعالم کرد که نمایندگان از پاسخ های وزیر قانع شدند ولی پس از دقایقی 

ت: بر اساس بررسی ها نمایندگان از پاسخ های وزیر قانع نشدندگف  
 
 

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست 
 

خبرگزاری فارس  – 22/7/1397تاریخ :   

ای نسخه شفابخش برای بحران آب و امنیت غذایی آینده کشور کشت گلخانه  
ای را نسخه شفابخشی برای بحران آب و تأمین مدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی استفاده از کشت گلخانه

  .امنیت غذایی کشور در آینده اعالم کرد
مدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت  فارس، غالمرضا تقویبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 

وگو با خبرنگار فارس که تغییرات اقلیمی و کمبود در ورامین در گفت« کواکل»جهاد کشاورزی، در حاشیه بازدید از مرکز تکثیر 
ودیت منابع از یک سو و افزایش جمعیت از سوی دیگر، آب و ریزگردها مشکلی در تولیدات بخش کشاورزی است و با توجه به محد

توانند کمک کنند، گفت: امروز تغییرات اقلیمی و ها تا چه اندازه میمجبور به تأمین امنیت غذایی کشور هستیم، در این زمینه گلخانه
أثیر بسیار منفی را در تولیدات ساز است، البته ریزگردها هم به عنوان یک پدیده نوظهور تکمبود آب برای بخش کشاورزی مسأله

توانند نسخه شفابخشی برای جلوگیری و غلبه بر این معضالت باشدها میکشاورزی ایجاد کرده است و امروز گلخانه . 
وی ادامه داد: اگر قرار است بر اساس اهداف تعیین شده وزارت جهاد و تأمین امنیت غذایی حرکت کنیم، راهبرد اصلی ما باید حفظ 

ها استپایه یعنی آب و خاک باشد و در این زمینه راهکار مناسب توسعه گلخانه منابع .  
ای داشته باشیم و هزار هکتار در کشور توسعه کشت گلخانه 48ساله گفت: قرار است  10تقوی با اشاره به برنامه اقتصاد مقاومتی 

هزار  230های فضای باز که همچنین بخش زیادی از کشت هزار هکتار برسد. 55این رقم باید به  1404انداز البته بر اساس چشم
ای بشودهزار هکتار کشت گلخانه 23هکتار است، باید تبدیل به  . 

رویه مدیرکل دفتر امور گلخانه گیاهان دارویی و قارچ خوراکی همچنین با بیان اینکه از طرفی با محدودیت منابع آب و استفاده بی
ها برای جلوگیری از هدررفت آب و افزایش راندمان بسیار مناسب خواهد بود. در حال حاضر گلخانه مواجه هستیم، گفت: استفاده از

توان آن را در کشت شود که میلیتر آب مصرف می 400تا  300در فضای باز برای تولید یک کیلوگرم محصول کشاورزی 
لیتر رساند 40تا  30ای به گلخانه .  

ناپذیر است، گفت: قیمت تمام شده تولید به خاطر افزایش داف گلخانه نقش مثبت و یک ضرورت اجتنابوی با تأکید بر اینکه امروز اه
تواند به افزایش تولید و سودآوری کمک کندارز با مشکالتی مواجه شده که در این زمینه احداث گلخانه می .  

تحقق پیدا کرده و  97درصد از برنامه توسعه سال  98هکتار گلخانه در کشور احداث شده و  1357به گفته تقوی، در حال حاضر 
وری تا حدود زیادی تحقق پیدا کرده استدهد که دغدغه مسئوالن در حوزه آب در افزایش بهرههمین امر نشان می .  

کرد که میلیون دالر عنوان  425ای را مدیرکل دفتر امور گلخانه گیاهان دارویی و قارچ خوراکی میزان صادرات محصوالت گلخانه
  .اکثر آنها در حوزه سبزی و صیفی بوده است

 3ای در مقایسه با هزار هکتار کشت گلخانه 13ای چیست، گفت: رقم وی در پاسخ به اینکه جایگاه ما در جهان در زمینه کشت گلخانه
  .میلیون هکتار گلخانه جهان رقم مناسبی نیست

نی و عدم احساس ضرورت از سوی تولیدکنندگان به دلیل ارزانی واردات عنوان ماندگی در این بخش را نبود دانش فتقوی دلیل عقب
های جدید احساس شود که تولیدکنندگان داخل نیازی برای ورود به تکنولوژیکرد و گفت: قیمت ارزان محصوالت وارداتی باعث می

 .نکنند
شدبحران آب به عنوان معضل اصلی تلقی نمی سال است گلخانه در کشور شروع شده اما در آن زمان اشتغال و 30وی گفت:  . 

شاخه  150یافته شاخه است، در حالی که این رقم در کشورهای توسعه 18به گزارش فارس، میزان سرانه مصرف گل در کشور 
هزار تولیدکننده گل و گیاه در کشور وجود دارد، اما هنوز فرهنگ استفاده گل در کشور خیلی جا نیفتاده است 40است. .  
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 برنامه و سیاست 
 

خبرگزاری فارس  – 23/7/1397تاریخ :   

 زنجیره سیب ایرانیان تاسیس شد 
انجمن ارگانیک ایران از تاسیس زنجیره سیب به عنوان نخستین زنجیره محصوالت کشاورزی با رئیس هیئت مدیره 

نظارت وزارت جهاد کشاورزی خبرداد و گفت: با تشکیل این زنجیره از این پس بسته بندی ، توزیع و ورود به باراز 

»صادراتی و داخلی تحت نام یک برند واحد  انجام می شود« زنجیره سیب ایرانیان .  
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی انجمن ارگانیک ایران، سیدرضا نورانی در مورد جزئیات تشکیل زنجیره سیب 
روز گذشته با حضور نمایندگان تشکل ها و اتحادیه های سراسری از  :ایرانیان به عنوان نخستین زنجیره محصوالت کشاورزی گفت

کشاورزی ، اتحادیه باغداران و اتحادیه های تعاونی روستایی و شجری نماینده بازرگانی وزارت جهاد جمله اتحادیه ملی محصوالت 
 .کشاورزی مباحث تشکیل زنجیره سیب بررسی و نهایی شد و سید رضا نورانی به عنوان رئیس زنجیره سیب ایرانیان انتخاب گردید

ورزی و رئیس زنجیره سیب ایرانیان در مورد جزییات این طرح سید رضا نورانی به عنوان رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشا
درصد از سهام این زنجیره  60 اظهار داشت: نخستین هدف تشکیل این زنجیره این است که باغداران زیر چتر حمایتی قرار گیرند و

 10درصد صنایع جانبی و  10 درصد از از سهام زنجیره سیب متعلق به صادرکنندگان، 20در کنار این  متعلق به باغداران است.
 .درصد سهام این زنجیره متعلق به بخش حمل و نقل است

نکته دیگری که رئیس هیئت مدیره انجمن ارگانیک ایران به آن اشاره کرد بحث ذخیره سازی سیب به عنوان یکی از نکات مهم 
یب به ویژه برای شب عید و تنظیم بازار از این پس ذخیره سازی استراتژیک س درنگهداری خوب محصول و صادرات آن است که

 .از طریق زنجیره سیب انجام می شود
که روی بسته بندی  تمام استان های سیب خیز کشور داری یک کد مشخص می شوند نورانی بر این نکته هم تاکید کرد که از این پس

ولید آن قابل شناسایی خواهد بودمحصول درج می شود و در صورت بروز مشکل به ویژه در بازارهای صادراتی، مبدا ت . 
وزارت جهاد کشاورزی طی دو سال اخیر برای ارتقای بسته بندی، سورت بندی، کاهش واسطه گری و قیمت تمام شده ورفع موانع 

صادراتی طرح تشکیل زنجیره های مختلف از جمله زنجیره شیر، زنجیره محصوالت استراتژیک از جمله سیب و گیاهان دارویی را 
دستور کار قرار داد که زنجیره سیب به عنوان نخستین زنجیره محصوالت کشاورزی با نظارت وزارت جهاد کشاورزی تشکیل در 
 .شد
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 برنامه و سیاست 

 
خبرگزاری فارس  – 25/7/1397تاریخ :   

سازی دامداری در مناطق محروم زایی بنیاد با زمینهدهد اشتغالفارس گزارش می  
بود که بنیاد مستضعفان پروژه پرورش بزهای شیری نژاد  1394به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از سال 

گنج آغاز کردمورسیا را در منطقه محروم قلعه . 
گنج به عنوان منطقه پایلوت اقتصاد مقاومتی از سوی بنیاد مستضعفان انتخاب شد تا با کمک بنیاد و همکاری مردم منطقه لعهق

زدایی در این شهرستان توسط بنیاد مستضعفان انجام شود و این پروژه به کل مناطق محروم کشور تعمیم یابدمحرومیت . 
هزار رأس بز شیری نژاد مورسیا از اسپانیا بود 3ات ها وارددر این راستا یکی از این پروژه . 

این بز با آب و هوای ایران سازگاری دارد و به عنوان یک دام کم مصرف تولید شیر باکیفیت و باالیی دارد، به طوری که هر یک از 
کنددرصد تولید می 5لیتر شیر با درصد چربی  3الی  2.5این بزها روزانه  . 

ترین های جان سخت هستند و شیر آنها از بهترین و باکیفیتاز زایمان اول دوقلوزایی دارند، جزو دام درصد این بزها پس 90

 .شیرهای دنیاست
بهره ساخت زدایی در مناطق محروم پس از پرورش این بزها تسهیالت کمزایی و محرومیتبنیاد مستضعفان در راستای اشتغال

دهد که البته متقاضیان باید تحصیالت عالیه داشته باشندرا به متقاضیان ارائه می های صنعتی خرد و خرید این بزهادامداری . 
اند، به شود روستائیانی که برای اشتغال به سمت شهرها مهاجرت کردهزایی در مناطق محروم موجب میاین کار در کنار اشتغال

 .مناطق خود برگردند
هستند، ضمن آنکه زایش غیرفصلی هم دارند درصد دوقلوزا 100این بزها از زایش دوم به بعد  . 

هزار رأس بز از این بز وارد  5هزار رأسی و هزار رأسی، تعداد  2در حال حاضر بنیاد مستضعفان در قالب سه مرحله در سه دسته 
است که  هزار رأس آن در مجتمع کشاورزی و دامپروری مگسال در قزوین 2هزار رأس آن در قلعه گنج و  3کشور کرده است که 

زایی در مناطق محروم استوری در تولید و اشتغالهدف واردات دام سبک بابت حداکثر بهره . 
شود، ضمن آنکه ساخت دامداری نیز از محل تسهیالت رأس از این بزها به متقاضیان ارائه می 20گنج در حال حاضر در منطقه قلعه

شودشیر این بزها نیز از سوی بنیاد به متقاضیان داده میشود و ضمانت خرید بهره بنیاد مستضعفان انجام میکم . 
گنج ضمانت خرید این بزها را های این ارگان انقالبی در قلعهبنیاد مستضعفان با ایجاد کارخانه پاک به عنوان یکی از زیرمجموعه

 .انجام داده است
بازدید اصحاب رسانه از این مجتمع کشاورزی و مدیرعامل شرکت کشاورزی و دامپروری بنیاد مستضعفان در قزوین در حاشیه 

دامداری اظهار داشت: شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال تابع هلدینگ کشاورزی و دامپروری بنیاد مستضعفان است و هزار 
 .هکتار اراضی دارد

شودمسعود نیکدل افزود: در این منطقه فعالیت کشاورزی، کشت کلزا، یونجه، چغندر قند و ... انجام می . 
تن  100رأس گاو نژاد هلشتاین در این مجتمع داریم که روزانه  5500وی با اشاره به انجام فعالیت دامپروری در این مجتمع گفت: 

کنندشیر تولید می . 
شور و هزار رأس از این بز مرداد ماه امسال وارد ک 2نیکدل افزود: به تازگی پرورش بز نژاد مورسیا را آغاز کردیم در این راستا 

رأس آن نر و مابقی ماده است 80این مجتمع شد که  . 
ها و تولید شیر شود از اواخر اسفند ماه امسال اولین زایشبینی میماه بود و پیش 9تا  5نیکدل ادامه داد: سن بزها در زمان ورود 

 .آغاز شد
دان مفید است، برای تولید پنیر جزو بهترین شیر این مقام مسئول بنیاد مستضعفان افزود: شیر این بزها در کنار آنکه برای نوزا

درصد غذای آنها کاه است 70این مدل بزها به خشکی مقاوم هستند و  شود؛محسوب می . 
میلیون تومان  4گنج حدود هزار رأس است، این بزها در حال حاضر در قلعه 5وی ادامه داد: ظرفیت پرورش بز در مجتمع مگسال 

امیدواریم پس از افزایش در این منطقه قیمت آن کمتر شودقیمت دارد که  . 
ایم که کارخانه لبنی با از آن نظر خریداران بزها نگران فروش شیر خود نباشند، به بنیاد مستضعفان پیشنهاد داده :نیکدل ادامه داد

تن در استان قزوین داشته باشیم تا ضمانت خرید شیر انجام شود 10ظرفیت  . 
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ساله است در مجتمع مگسال برای  7ایم ای که آغاز کردهول در بنیاد مستضعفان ادامه داد: بازگشت سرمایه در پروژهاین مقام مسئ
میلیارد  7میلیارد تومان آن هزینه واردات دام،  11میلیارد تومان از سال گذشته هزینه شد که  24پروژه پرورش بز شیری مورسیا 

آالت بودمیلیارد تومان هزینه تجهیزات و ماشین 6تومان هزینه ساختمان و تجهیزات و  . 
کنیم و بقیه بزها بابت فروش به صورت استفاده از گوشت گیری نگهداری میتعدادی از این بزهای نر را برای اسپرم :وی ادامه داد

رسندآنها به فروش می . 
کند، تالش کرده است با استفاده ها پیش دنبال میسالزدایی در کشور را از بنابر این گزارش، بنیاد مستضعفان که موضوع محرومیت

زایی زدایی و اشتغالهای خود و به کارگیری توان مردمی با کمک مردم مناطق محروم و همراهی آنها نسبت به محرومیتاز ظرفیت
 .اقدام کند
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 برنامه و سیاست 
 

  ایران اکونا – 30/7/1397تاریخ : 

شود کل مطالبات گندمکاران امروز واریز می  
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: کل مطالبات گندمکاران در اختیار شرکت 

به حساب گندمکاران واریز شود 2۴بازرگانی قرار گرفته و مقرر شد، امروز حداکثر تا ساعت  . 
شود و ات گندمکاران تا پایان مهرماه، امروز محقق میوعده رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد پرداخت تمامی مطالب

باره ندارد گونه بدهی در ایندولت هیچ . 
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 برنامه و سیاست 
خبرگزاری فارس  – 23/7/1397تاریخ :   

کند ها به انسجام روستاو عشایر آسیب وارد میبخشی نگری در تدوین برنامه  
ها و افزایی و هماهنگی در تدوین برنامهکند، بنابراین همبخشی نگری در روستا و مناطق عشایری به انسجام آنها آسیب جدی وارد می

کند نگری به اثربخشی زنان روستایی و عشایری بسیار کمک میجامع  
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز دومین همایش زنان روستایی و عشایر در سازمان تحقیقات، آموزش و به 

وزیر جهاد کشاورزی پیامی   ترویج کشاورزی با حضور زنان کارآفرین و تولید کننده سراسر کشور و مسئوالن داخلی برگزار شد که
این پیام به این شرح استرا به این همایش ارسال کرده بود که متن  : 

های اخیر به دلیل اند. در سالزنان روستایی و عشایری از دیرباز در نظام زراعی خود و در قالب کشاورزی خانوادگی، فعالیت داشته
توسط های کشاورزی افزایش مهاجرت مردان از روستاها به شهرها، نقش آنان در تولید، بیشتر شده و امروزه بخش زیادی از فعالیت

گیردزنان صورت می . 
اکتبر به نام روز جهانی روستایی، نشان دهنده نقش اساسی بانوان روستایی و عشایری و مشارکت آنان در توسعه  15گذاری روز نام

 .کشاورزی و افزایش امنیت غذایی است. اهداف توسعه پایدار با زندگی زنان روستایی و عشایری، پیوند محکمی دارد
کنم، در دنیای اینجانب ضمن عرض تبریک روز جهانی زن روستایی اعالم می پیام وزیر جهاد کشاورزی آمده است؛در ادامه 

کنند و بخش مهمی از سرمایه آفرینی میامروز، زنان روستایی و عشایری به عنوان کنشگران فعال عرصه تولید و توسعه، نقش
قش مؤثری در توسعه جوامع محلی دارند. از این رو ارائه خدمات آموزشی، شوند و نانسانی روستا و مناطق عشایری محسوب می

 .ترویجی و مالی به آنها باید در اولویت و توجه جدی قرار گیرد
ترویجی و مشارکتی ویژه زنان روستایی و  -های آموزشی این روند در وزارت جهاد کشاورزی از سه دهه اخیر با توسعه برنامه

های جدید . افزایش سطح تحصیالت زنان روستایی و عشایری، اقدامی مؤثر در ورود آنها به عرصهعشایری آغاز شده است
ای و تولید محصول سالم بوده استکشاورزی از جمله کشت تولیدات گلخانه . 

ن است که تجربه وزارت جهاد کشاورزی، در زمینه توانمندسازی زنان روستایی و عشایری گویای آ کند؛وی در ادامه اشاره می
 -های آموزشی وری، آمادگی دارند و چنانچه از برنامهآوری و افزایش بهرهگیری از فنهای نوین، بهرهبانوان برای به کارگیری شیوه

توانند منشأ تحوالت جدی در توسعه روستاها باشندمند شوند، میترویجی بهره . 
های روستایی و عشایری امیدبخش است، لیکن حجم نیازها و فرصتها در حوزه زنان اگر چه نتایج و اثربخشی اجرای برنامه

تر از رخدادهای موجود استروی این قشر ساعی و تالشگر، به مراتب بیشتر و افزونپیش .  
نگری نسبت به جامعه محلی اعم از، روستا و مناطق عشایری یک مجموعه یکپارچه است و بخشی حجتی در این پیام آورده است؛

نگری و ها و جامعافزایی و هماهنگی در تدوین برنامهتواند، به انسجام آنان آسیب جدی وارد نماید، بنابراین همها و اقدامات میفعالیت
تواند دستاورد روز جهانی زن روستایی را به منصه ظهور برساندتبیین نقش فعال و اثربخشی زنان روستایی و عشایری می . 
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 برنج
 

ایرنا  – 29/7/1397تاریخ :   

 ترخیص برنج از گمرک مجاز شد

ایران با ابالغ بخشنامه ای به گمرک های اجرایی کشور ترخیص برنج گمرک جمهوری اسالمی  -ایرنا -تهران

شهریورماه اظهار شده را مجاز  31های وارداتی که قبض انبار آنها صادر و ارز آنها تامین شده و یا تا پایان 

 .اعالم کرد
سازمان توسعه و تجارت، زمان  به گزارش ایرنا، با توجه به اینکه برداشت برنج از کشتزارهای کشور تیرماه آغاز شده بود،

  .ممنوعیت فصلی واردات آن را به پایان شهریورماه موکول کرد
معاون وزیر جهادکشاورزی در تاریخ بیست و یکم مهرماه در نامه ای به رئیس کل گمرک اعالم « علی اکبر مهرفرد»براین اساس 

شهریورماه قبض انبار صادر شده و ارز آنها تامین  31تا تاریخ  کرد که بنا به درخواست انجمن برنج، ترخیص برنج های وارداتی که
  .و پرداخت شده، مجاز است

میلیون تن آن در داخل کشور کشت می شود؛ سهم واردات از  2تا  1.7میلیون تن است که  3.2مصرف سالیانه برنج در کشور حدود 
بزرگترین تامین کننده برنج مورد نیاز ایران است؛ پاکستان، تایلند و میلیون تن در سال بوده و هند،  1.5تا  1.2بازار برنج سالیانه 

 .اروگوئه هم بخش دیگری از برنج وارداتی ایران را تامین می کنند
هزار و  67میلیون و  964تن برنج به ارزش  647هزار و  935بررسی جداول گمرک نشان می دهد که در نیمه نخست امسال 

تدالر وارد کشور شده اس 904 .  
درصد  14.12مقایسه میزان واردات برنج در نیمه نخست امسال نسبت به سال گذشته نشان می دهد که واردات برنج از لحاظ وزنی 

درصد کاهش یافته است 5.85و از لحاظ ارزشی   
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 تامین منابع مالی

 
 ایرنا  – 2۶/7/1397تاریخ : 

 هفت هزار میلیارد ریال به آبخیزداری اختصاص یافت 

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت:  -ایرنا  -سمنان 

میلیون دالر امسال از محل صندوق توسعه ملی برای آبخیزداری و آبخوان  22با هفت هزار میلیار ریال برابر 

  .داری استان ها تخصیص داده شد

عصر پنجشنبه در دهمین نشست ستاد هماهنگی اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری در « هوشنگ جزی»به گزارش ایرنا، 
فزود: با اختصاص این اعتبار عملیات آبخیزداری، مکانیکی و بیومکانیکی در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، ا

هزار هکتار عرصه کشور اجرایی خواهد شد 700سطح  . 
وی اظهار داشت: این منابع مالی به منظور افزایش تغذیه سفره های زیر زمینی و مقابله با خشکسالی ها، کنترل عوامل فرسایش آبی 

تع اختصاص یافته استو افزایش پوشش گیاهی مرا . 
مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ذخیره سازی و نفوذ آب به منابع زیر زمینی تا 

کیلوگرم در سال را از مزایای اجرای کار آبخیزداری در کشور عنوان کرد 120مترمکعب در هر هکتار و افزایش علوفه تا  520 . 
هزار هکتار جنگل کاری،  25ان کرد: جزی بی هزار هکتار مدیریت مراتع، مبارزه با آفات و آتش سوزی و تهیه سند تک برگی  50

 .برای هشت میلیون هکتار عرصه از برنامه های مهم در دستور کار سازمان جنگل ها و مراتع است
گیری بهتر از پرداخت هزینه برای جبران خسارت است و وی درباره مزایا و فواید طرح های آبخیز داری گفت: هزینه در بحث پیش

 .بر اساس برآوردها، هر یک از فعالیت های آبخیزداری پنج برابر سودمند است
جزی افزود: ایران سه برابر جهان تبخیر و یک سوم آن بارندگی دارد که این داده ها ضرورت مدیریت آب و نقش طرح های 

سفره های زیرزمینی و نگهداری آن در خاک را افزایش می دهد آبخیزداری در ذخیره آب موجود در . 
مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزود: حفاظت از عرصه های طبیعی و اجرای 

استطرح های آبخیزداری نیازمند تامین اعتبار و هم افزایی دستگاه های اجرایی مربوطه با این سازمان  . 
مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بیان کرد: سهم استان سمنان از اعتبارات صندوق 

میلیارد لایر است164توسعه ملی  . 
ور به به گزارش ایرنا، دبیر ستاد هماهنگی و مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کش

 .منظور حضور در دهمین نشست ستاد هماهنگی اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری به سمنان سفر کرد
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 تامین منابع مالی
  

ایرنا  – 23/7/1397تاریخ :   

 ارائه خدمات آموزشی و مالی به زنان روستایی در اولویت قرار گیرد 
وزیر جهاد کشاورزی در پیامی به مناسبت روز جهانی زن روستایی، مشارکت این قشر به همراه زنان  -ایرنا -تهران

ات آموزشی، عشایری در توسعه کشاورزی را در افزایش امنیت غذایی نقش بسیار موثر دانست و گفت: باید ارائه خدم

  .ترویجی و مالی به آنها در اولویت و توجه جدی قرار گیرد
روز دوشنبه در پیامی به مناسبت برگزاری دومین همایش ملی روز زنان « محمود حجتی»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

فعال عرصه تولید و توسعه نقش روستایی و عشایری، یادآورشد: در دنیای امروز زنان روستایی و عشایری به عنوان کنشگران 
شوند و نقش موثری در توسعه جوامع محلی کنند و بخش مهمی از سرمایه انسانی روستا و مناطق عشایری محسوب میآفرینی می

 .دارند
« یر به های اخاند و در سالزنان روستایی و عشایری از دیرباز در نظام زراعی خرد و در قالب کشاورزی خانوادگی، فعالیت داشته

های کشاورزی دلیل افزایش مهاجرت مردان از روستاها به شهرها، نقش آنان در تولید بیشتر شده و امروز بخش زیادی از فعالیت
گیردتوسط زنان صورت می .» 

این روند در وزارت جهادکشاورزی از سه دهه اخیر با توسعه برنامه های آموزشی، ترویجی و مشارکتی ویژه زنان روستایی و »

های جدید کشاورزی از عشایری آغاز شده و افزایش سطح تحصیالت زنان روستایی و عشایری اقدامی مؤثر در ورود آنها به عرصه
ای و تولید محصول سالم بوده استجمله کشت تولیدات گلخانه .» 

« نوان برای به کارگیری تجربه وزارت جهاد کشاورزی در زمینه توانمندسازی زنان روستایی و عشایری گویای آن است که با

مند شوند، های آموزشی و ترویجی بهرهآوری و افزایش بهره وری آمادگی دارند و چنانچه از برنامههای نوین، بهره گیری از فنشیوه
توانند منشاء تحوالت جدی در توسعه روستاها باشندمی .» 

ی این گروه از زنان پیوند محکمی دارد، آمده است: اگرچه نتایج اجرای در ادامه این پیام با تاکید بر اینکه اهداف توسعه پایدار با زندگ
های پیش روی این قشر ساعی و تالشگر، به ها در حوزه زنان روستایی و عشایری امیدبخش است، اما حجم نیازها و فرصتبرنامه

تر از رخدادهای موجود استمراتب بیشتر و مقرون . 
ریزی و توجه ویژه به های مؤثر و مرتبط با برنامهوستایی فرصت مغتنمی است تا همه بخشحجتی معتقد است که روز جهانی زن ر

 .نقش و جایگاه مؤثر زنان روستایی و عشایری در تولید و توسعه، برای مشارکت آنها اقدامات عملی و موثری انجام دهند
« تواند به ها و اقدامات مینگری نسبت به فعالیتشیجامعه محلی اعم از روستا و مناطق عشایری یک مجموعه یکپارچه است که بخ

نگری و تبیین نقش فعال و اثربخش زنان ها و جامعانسجام آنان آسیب جدی وارد کند؛ بنابراین هم افزایی و هماهنگی در تدوین برنامه
تواند، دستاورد روز جهانی زن روستایی را به منصه ظهور برساندروستایی و عشایری می .» 

اکتبر( صبح امروز در 15زمان با روز جهانی زن روستایی )ارش ایرنا، دومین همایش ملی روز زنان روستایی و عشایری همبه گز
زن روستایی و عشایری برگزیده مورد تجلیل قرار گرفتند 12سالن همایش سازمان آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد که  .  
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 تامین منابع مالی 
 

خبرگزاری فارس  – 29/7/1397تاریخ :   

صندوق تعاون روستاییان ایرانیان» های سر راه چالش »  
مرکزی تعاون روستایی ایران حسین  سازمان الملل بین امور و عمومی روابط  گزارش خبرگزاری فارس به نقل از به

با « صندوق تعاون روستایی ایرانیان» بررسی وضعیت شرکت تعاونی  وزیر جهاد کشاورزی در جلسهشیرزاد معاون 

چالش های  تاریخچه تشکیل صندوق های تعاون روستایی به دالیل و عوامل ایجابی شکل گیری و نگاهی گذرا بر

 .امروز این صندوق پرداخت
شیرزاد در جمع بندی آخرین وضعیت ترازنامه ای صندوق عنوان کرد که کل دارایی ها ی صندوق مشتمل بر مطالبات از مشتریان  

بابت تسهیالت اعطایی 983.۶89 میلیون لایر، صندوق و مطالبات از بانکها معادل3۴1.727 میلیون لایر، مطالبات از موسسه 
کاسپین برابر قرار داد فی ما بین معادل ۶۴8.208 میلیون لایر، دارایی های ثابت به میزان ثبت در دفاتر و قیمت تاریخی معادل 

13۴.288 میلیون لایر و در نهایت جمع دارایی ها معادل 2.107.912 میلیون لایر می باشد. در این زمینه کل بدهی ها ی صندوق 
معادل کل سپرده های مردمی نزد صندوق 1.7۶7.۶35 میلیون لایر است که عمدتا مربوط به تشکلها و اعضاء آنان می باشد. 

همچنین میزان مطالبات صندوق تا تاریخ چهاردم تیر سال 97 مبلغ 2/۶۴8 میلیارد لایر می باشد که در صورت تطویل بازپرداخت 
 .روزانه حداقل مبلغ ۴79 میلیون لایر به مطالبات صندوق افزوده خواهد شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: فعالیتهای انجام شده سازمان از بدو تغییر هیات عامل جدید در خصوص ساماندهی و ضعیت 
صندوق ایرانیان بطور جدی ادامه داشته و عبارت است از برگزاری جلسات مستمر و کارشناسی با هیت مدیره و مدیر عامل صندوق 

، پیگیری تعدیل شعبات،کاهش نیروی انسانی،کاهش ...برای بررسی و تحلیل و ضعیت مالی صندوق، فشار برای وصول مطالبات و

هزینه های جاری صندوق از طریق مذاکره،جلسات و مکاتبات؛ تشکیل تیم کارشناسی برای بررسی و اصالح اساسنامه صندوق در 
راستای انطباق فعالیت آن با مقررات و دستور العمل ابالغی وزیر محترم و استراتژی های جدید در نظر گرفته شده که منجر به تهیه 

 .پیش نویس اساسنامه برای تاید در مجمع شده است
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی در این رابطه انجام اقدامات حقوقی پیشگیرانه به منظور جلوگیری خروج مدیر عامل و اعضای 
هیت مدیره از کشور با هماهعنگی سرپرست دادسرای جرایم پولی و بانکی، تشکیل جلسه با مدیران و کارشناسان معاونت نظارت و 
بازرسی بانک مرکزی به منظوری طراحی مدلهای انطباق فعالیت صندوق با مقررات بانک مرکزی و طراحی و تعریف فعالیتهای 

 .جدید اقتصادی و بازرگانی به منظور برون رفت صندوق از وضعیت فعلی در دستور کار قرار دارد
وی در خصوص فعالیتهای انجام شده سازمان در خصوص ساماندهی چشم انداز وضعیت صندوق ایرانیان گفت، اعزام تیم های 

مجرب حسابرسی برای بررسی صورت های مالی صندوق به منظور حسابرسی عملیاتی و مشخص شدن حساب نقد و مطالبات از 
بانکها، سپرده سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات، حساب سپرده های دریافتی از مشتریان)سپرده های قرض الحسنه،کوتاه 

مدت،بلندمدت(، حساب تسهیالت اعطایی به مشتریان، حساب بدهکاران، حساب بستانکاران،حساب در آمدها و هزینه ها و تفاوت در 
آمدها و هزینه ها)زیان( و تعین خط و مشی های هدایتی برای ساماندهی و ضعیت صندوق در کنار پیگیری وصول مطالبات صندوق 

از موسسات طرف مالی قرار داد از طریق در اختیار گرفتن وکال و مشاوران حقوقی و پیگیری جدی وصول معوقات تسهیالت 
 .اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی در برنامه ۴ ماه اخیر سازمان و صندوق قرار دارد

 راهکارها*
مدیریت جدید سازمان مرکزی تعاون روستایی مصمم است تا با کاهش تعداد شعب صندوق در استانها، کاهش تعداد نیروی انسانی 

شعب،کاهش هزینه های غیر ضرور و حفظ حقوق سهامداران، نمایندگیها و دفتر مرکزی صندوق، کاهش هزینه های جاری صندوق 
در کلیه سطوح واعمال کاهش سود سپرده ها مطابق با ابالغیه های بانک مرکزی، فعالیتهای صندوق را در راستای شفاف سازی 

 .بیشتر کنترل کند
 

 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 24/7/1397تاریخ :   

  سهم مانده تسهیالت بخش کشاورزی نزولی است/سیاست گذاران پولی به بخش کشاورزی جفا کردند

سهم مانده تسهیالت بخش کشاورزی مرتب روبه نزول بوده است 95تا  85شافعی گفت: از سال  .  
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  یون ، غالم حسین شافعی، رئیس کمیسگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

کشاورزی، صنایع و معادن اتاق ایران در صبحانه کاری امروز خود در جمع فعاالن اقتصادی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی در 
ایران به دالیل فراوانی، موضوع امنیت غذایی و   های اقتصاد کشور است، اظهار کرد: درهر کشوری یکی از حیاتی ترین بخش

کشاورزی اهمیت چندانی دارد مسائل و مشکالت مرتبط با بخش . 
وی مسئله آب را یکی از مشوالت اصلی بخش کشاورزی دانست و افزود: یکی از چالش های آینده، مسئله آب است که با وجود  

 .تالش های متعدد در این زمینه انتظار می رود که تالش های بیشتری صورت گیرد
سال گذشته  10نی بر توجه برنامه ریزان به بخش کشاورزی گفت: در طول شافعی در واکنش به ادعاها و شعارهای مطرح شده مب 

85عملکردها حاکی از آن است که سیاست گذاران پولی و مالی به بخش کشاورزی جفای زیادی کردند، چرا که از سال  سهم  95تا  
 .مانده تسهیالت بخش کشاورزی مرتب روبه نزول بوده است

1۴.8مانده کل تسهیالت سیستم بانکی  85سال  این مقام مسئول ادامه داد: در  به دلیل بی توجهی مسئوالن  95درصد بود که در سال  

تقلیل یافت و منابع مالی به سمت دیگر بخش های مختلف سوق داده شد که این جفای فراوانی به بخش کشاورزی است 8.8به  . 
دهد، چرا که ی وضعیت اقتصادی را به سمت و سوی بدی سوق میهای آنشافعی ادامه داد: در شرایط کنونی تعجیل در تصمیم گیری

شود در حالیکه کنند که اگر این تصمیمات با تأخیر یک تا دو هفته صورت گیرد، مملکت نابود میگیران اقتصادی تصور میتصمیم
یمرو شوالساعه بدون نظرخواهی صاحب نظران موجب خواهد شد تا با مشکالت متعددی روبهتصمیم خلق . 

وی با بیان اینکه صادرات محصوالت کشاورزی سهم باالیی در صادرات غیر نفتی کشور دارد، بیان کرد: این در حالی است که در 
ها های خلق الساعه برای محصوالت کشاورزی منجر به رهاسازی و دور ریختن محصوالت کنار بیابانچند هفته اخیر تصمیم گیری

 .شد
هر گونه تغییر در دستورالعمل ها باید با پیش آگاهی به فعاالن اقتصادی انجام شود و از طریق  2۴، طبق ماده به گفته این مقام مسئول

های جمعی و صدا و سیما اطالع رسانی شود در حالیکه در اجرای دستورالعمل های جدید این موارد رعایت نمی شود و در رسانه
رد شودنهایت موجب می شود تا به اقتصاد کشور لطمه وا . 

رئیس کمیسیون کشاورزی، صنایع و معادن اتاق ایران درباره آخرین وضعیت مسئله پیمان ارزی اظهار کرد: اگرچه هیچ یک از 
های کنونی فعاالن اقتصادی منکر این موضوع نیستند که ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردانده شود، اما اعمال روش

ای وارد کار شوند و ارز حاصل از صادرات دیگر به کشور بازگردانده نشودغیرحرفه شود تا صادرکنندگانموجب می . 
های پایه صادراتی و اعطای جوایز صادراتی موجب شد تا قیمت سال گذشته دخالت دولت در قیمت 10وی در پایان تصریح کرد: در 

می بازارهای صادراتی خواهد شدپایه صادراتی افزایش یابد که ادامه این روند منجر به از دست دادن تما . 
 

 لینک خبر 
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 تخم مرغ
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 تولیدات باغی
 

 ایرنا  – 30/7/1397تاریخ : 

 زخم کرم خراط بر تن باغات گردو
دست « کرم خراط»باغداری ایران به ویژه در بخش درختان گردو در سال های اخیر با آفت مخربی به نام  

 .به گریبان بوده که تاکنون راهکار موثری برای مبارزه با آن ارایه نشده است
 

کرم خراط»که در میان باغداران به اسم « پروانه فری»به گزارش ایرنا، آفت  گونه که از نامش معلوم  شناخته می شود، همان «

  .است، با ورود به تنه درختان میوه به ویژه درختان گردو، آنها را خراطی و از درون تهی می کند و درخت، ایستاده می میرد
« از تنه وارد درخت می شود و در صورتی که به شاخه برسد، مبارزه با آن تقریبا غیرممکن می شود؛ از سوی دیگر « کرم خراط

ا این آفت، دشوارهایی همچون استفاده از سیم مفتولی برای کشتن کرم در داخل تنه داردمبارزه ب .  
در باغات میوه کشور در سال های گذشته، خسارت زیادی را به باغداران وارد کرده و آذربایجان شرقی « کرم خراط»گسترش آفت 

 .نیز از آسیب های آن به دور نمانده است
هزار هکتار باغت به سرعت اتفاق افتاده و این آفت در مدت کوتاهی باغات  95ذربایجان شرقی با در آ« کرم خراط»شیوع آفت 

 .استان را در محدوده مراغه در جنوب تا مرند و جلفا در شمال آن در نوردیده است
 ایران چهارمین تولیدکننده گردو در جهان است **

هزار تن گردو، چهارمین کشور تولید کننده این 170ولید ساالنه بیش از رییس پیشین سازمان حفظ نباتات کشور گفت: ایران با ت
 .محصول در جهان است اما در صادرات آن در جایگاه بیست و دوم قرار دارد

« کرم خراط»میلیون درخت گردو در کشور وجود دارد که بیشتر آنها با آفت  20محمدعلی باغستانی اظهار داشت: در حال حاضر 
 .درگیر هستند

وی ضررهای این آفت به باغداران را بسیار زیاد عنوان کرد و گفت: مبارزه با این آفت نیازمند همکاری و مشارکت تمامی 
 .کشاورزان است

هکتار از باغات گردوی شهرستان عجب شیر و با  15باغستانی افزود: طرح کنترل آفت کرم خراط به صورت پایلوت کشوری در 
درصد به پیشگیری انجامیده است 90که در بیش از همکاری باغداران اجرا شده  . 

وی افزود: اجرای طرح مبارزه با کرم خراط در عجب شیر می تواند الگوی مناسبی برای کنترل این آفت در تمامی استان های کشور 
 .باشد

ن به مرحله طغیان وی گفت: این آفت چوب خوار در تمامی باغات گردوی کشور در حال گسترش است به طوری در استان کرما
 .رسیده است

کرم »وی مهم ترین علت شیوع این آفت را بروز خشکسالی های اخیر در کشور اعالم کرد و گفت: موثرترین روش کنترل آفت 
استفاده از سیم های فرمونی برای ایجاد اختالل در روند جفت گیری این حشره است« پروانه فری»یا همان « خراط . 

نامه سازمان حفظ نباتات کشور برای مقابله با آفت کرم خراط گفتباغستانی، درباره بر در صورت همکاری کشاورزان و تشکل  :

ساله از طریق ایجاد اختالل در تولید مثل کرم  2های کشاورزی با صرف هفت میلیون لایر در هر هکتار می توان در یک دوره 
 .خراط، این حشره را کنترل کرد

هکتار است که از این  930هزار و  10اتات کشور ، افزود: سطح زیر کشت گردو در آذربایجان شرقی رئیس پیشین سازمان حفظ نب
هکتار مربوط به عجب شیر بوده و این شهرستان بعد از اسکو بیشترین سطح زیر کشت این محصول را به  290میزان یک هزار و 

 .خود اختصاص داده است
ت جدی باغداران استنیازمند مشارک« کرم خراط»مبارزه با  **  

کرم »مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه مبارزه با آفت 
نیازمند همکاری جدی باغداران در اجرای مدیریت تلفیقی است، گفت: کرم خراط از جمله آفات پلی فاژ بالقوه چوبخوار « خراط
ب می شود که با توجه تغییرات اقلیمی از جمله بروز خشکسالی های متوالی، افزایش دما، خشکی آب دریاچه ارومیه، پایین محسو

 2آمدن سطح آب های زیر زمینی، زمستان های مالیم و آبیاری های نامنظم در شهرستان های شبستر، اسکو، آذرشهر، تبریز و در 
تسال اخیر شهرستان مراغه فعال شده اس . 

محمود کیا خاطرنشان کرد: با تداوم تغییرات آب و هوائی احتمال شروع فعالیت آن در دیگر شهرستان های آذربایجان شرقی نیز 
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  .وجود دارد
در برخی مناطق شهرستان شبستر گزارش و به تدریج در سایر  1385وی با اشاره به اینکه جمعیت خسارت زای این آفت در سال 

مشاهده شد، گفتشهرستان های استان   .از روش های تلفیقی برای مبارزه با این آفت استفاده می شود :
وی کنترل زراعی )تنظیم دور آبیاری و مدیریت تغذیه گیاه(، کنترل مکانیکی )هرس شاخه های با آلودگی بسیار باال واز بین بردن 

یابی و شکار انبوه پروانه های نر الرو با استفاده از سیم های مفتولی( و مهار فرمونی )روش اخالل در جفت همچنین کنترل  (

شیمیایی )پوشاندن مدخل داالن های فعال الروی با خمیر سمی و سمپاشی با محلول سمی( را از جمله روش های مبارزه با آفت کرم 
 .خراط عنوان کرد

هکتار،  1070تار، آذرشهر هک 1200وی تشریح کرد: سطح آلودگی در باغات گردوی شهرستان اسکو در سال زراعی جاری 
هکتار است 400هکتار و تبریز  500هکتار، مراغه  900هکتار، شبستر  1200عجب شیر  . 

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه آفات چوبخوار، بیشتر درختان ضعیف را مورد حمله قرار می دهند، با تغذیه مناسب درختان و 
یری سایر روش ها می توان این آفت را مهار کردآبیاری منظم و تقویت بنیه درختان ضمن بکارگ . 

وی خاطرنشان کرد: در کنار روش های زراعی و مکانیکی همه ساله با برگزاری کالس ها و کارگاه های آموزشی، آموزش چهره 
ش می شودبه چهره با باغداران، صدور اطالعیه های فنی و نصب بنر در تمامی شهرستان ها در جهت اطالع رسانی های الزم تال .  

وی با اشاره به توزیع خمیر سمی رایگان در چند سال اخیر در باغات استان به منظور مسدود کردن داالن های الروی این آفت، از 
هکتار از باغات شهرستان آذرشهر به مدت سه سال از  20اجرای روش اخالل در جفت یابی با اشباع فرمونی به صورت پایلوت در 

داد خبر 95تا  92سال  . 
هکتار و عجب شیر  79هکتار، آذرشهر  88هکتار شامل شهرستان اسکو  297کیا ادامه داد: این روش در سال جاری در سطح 

هکتار با مشارکت باغداران اجرا شد که بررسی و تحلیل نتایج حاصله امید بخش است 130 . 
هزار تومان هزینه دارد، گفت: درصدد جذب  800وی با اشاره به اینکه روش اخالل در جفت یابی با اشباع فرمونی برای هر هکتار 

 .اعتبارات استانی برای مبارزه با این آفت هستیم
تان اسکو در تلفیق هکتار از اراضی شیبدار شهرس 10کیا همچنین با اشاره به اجرای روش شکار انبوه به صورت پایلوت در سطح 

با سایر روش های کنترلی در سال جاری، گفت: آزمایش های کاربردی سموم با مشارکت مرکز تحقیقات استان در خصوص تعیین 
 .سموم موثر بر روی این آفت در شهرستان های عجب شیر، آذرشهر و مراغه انجام شد

کرد: این آفت جزو آفات خصوصی محسوب می شود و مبارزه با آن  مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی تاکید
 .بدون مشارکت جدی باغداران در اجرای مدیریت تلفیقی آفت مقدور نخواهد بود

 کرم خراط باغات گردوی مراغه را تهدید می کند**
هکتار باغات زیرکشت  500زار و ه 2مدیر جهاد کشاورزی مراغه نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به وجود بیش از 

 .گردو در این شهرستان گفت: آفت کرم خراط این باغات را به طور جدی تهدید می کند
محمد نریمانی افزود: این آفت با وجود اجرای طرح های پیشگیری و بازدارنده در منطقه و شهرستان های آذرشهر و عجب شیر در 

 .برخی از باغات مراغه مشاهده شده است
ادامه داد: شیوع این آفت در باغات گردو، می تواند آسیب جدی به تولید این محصول ارزشمند صادراتی وارد کرده و زمینه ساز  وی

 .خشک شدن و از بین رفتن درختان گردو شود
مقابله با  بستر رشد و نمو آفت کرم خراط منحصر به درختان گردو نبوده و در صورت عدم همکاری گسترده باغداران در :وی گفت

 .این افت حتی در آینده باغات سیب و سایر محصوالت باغی نیز از گزند این آفت در امان نخواهند بود
باغداران برای مقابله با این آفت، می توانند با مراجعه به جهاد کشاورزی این شهرستان از تسهیالت الزم برای دریافت  :وی افزود

ر شوندآفت کش و نحوه مقابله با آن برخوردا . 
وی اضافه کرد: باغداران مناطقی که کارشناسان جهاد کشاورزی از آن بازدید کرده و وجود کرم خراط را در اراضی آنان تاکید 
 .کرده اند باید در سریع ترین زمان به صورت گروهی به این اداره مراجعه کرده و اقدامات پیشگیرانه و مبارزه ای را آغاز کنند

** بی اثر است« کرم خراط»ی مبارزه با روش های رایج برا  
را مشکل اصلی دفع « کرم خراط»احمد حسینی از باغداران شهرستان مرند نیز در گفت و گو با ایرنا، نبود روش کارآمد مبارزه با 

  .این آفت دانست
وستاهای مرتفع نیز شیوع حسین با بیان اینکه متاسفانه این آفت حتی در مناطق کوهستانی و صعب العبور شهرستان مرند و در ر

کرم خراط»دارد، افزود: مبارزه با    .بسیار مشکل است و بیشتر به یک نمایش شباهت دارد «
باید سوراخ محل ورود آن را در تنه درخت پیدا کنید و در « کرم خراط»وی تشریح کرد: شما تصور کنید که برای از بین بردن آفت 

شاخه نرسیده باشد، می توانید با فرو کردن سیم مفتولی از محل سوراخ، کرم خراط را له  صورتی که کرم از تنه عبور نکرده و به
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  .کنید و بکشید
کرم »علی امین زاده از باغداران شهرستان اسکو، از قطب های اصلی تولید گردو در آذربایجان شرقی، نیز به ایرنا گفت: تفاوت 

ین است که شما مجبورید کرم خراط را تک تک بکشید، در حالی که در مورد با دیگر آفت های شناخته شده کشاورزی در ا« خراط
  .دیگر آفات می توان از سمپاشی یا گونه بیولوژیک ضد آفت استفاده کرد

از بین رفته است، اضافه کرد« کرم خراط»درصد محصول گردویش بر اثر شیوع  80امین زاده که به گفته خودش، امسال بیش از  : 
ابتکار خود از روش های مختلفی همچون له کردن آفت، بکارگیری خمیر سمی در مسیر ورود آفت به درخت و حتی باغداران به 

 .آتش زدن برای مبارزه با کرم خراط استفاده می کنند، اما واقعیت این است که مبارزه با آن بسیار دشوار می باشد
عنوان یک حادثه غیرمترقبه از دالیل اصلی شیوع آفت کرم خراط است، وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به اینکه خشکسالی به 

  .در عمل کار چندانی برای مبارزه با آن از دست کشاورزان بر نمی آید
در دهه های قبل به این « کرم خراط»کرمعلی محمدزاده، از باغداران شهرستان شبستر نیز در پاسخ به این سوال که چرا آفت 

است که در کنار آب می روید« بید»یکی از میزبان های اصلی این آفت درخت  گستردگی نبود، گفت: . 
، تلخ و از سوی دیگر در کنار آب است، در زمان وفور آن، کرم خراط به دلیل ریختن «بید»وی تشریح کرد: با توجه به اینکه پوست 

خیلی شیوع نداشت، اما با توجه به « بید»ست در آب و شکارش توسط پرندگان و نیز نبود امکان رشد بیشتر به دلیل تلخی پو
خشکسالی های ممتد و خشک شدن بید و دیگر درختان از جمله گردو به دلیل کاهش حجم آب، این آفت در سال های اخیر زیاد شده 

 .است
 لینک خبر 
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 تولیدات باغی 
 

خبرگزاری فارس  – 24/7/1397تاریخ :   

کیلو محصوالت باغی له ازاری هر ایرانی تولید شد  143  
کیلو محصوالت باغی در  143 ، 1396ازای هر فرد ایرانی در سالبه به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز آمار ایران اعالم کرد:

 .کشور تولید شده است
میلیون تن محصوالت باغی در کشــور  11،6، 1396کشور در سال  مرکز آمار ایران از باغداری آمارگیریبراساس نتایج طرح 

 .تولیــد شده است
درصد بیشترین محصوالت باغی کشور را تولید کردند 11و  13، 16های مـازندران، کرمان و آذربایجـان غربی به ترتیب با استـان . 

کیلو محصوالت باغی در کشور تولید شده است 143 ازای هر فرد ایرانی در این سال، بنابر نتایج این طرح آماری به  
 

 لینک خبر 
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 تولیدات باغی 
 

ایرنا  – 22/7/1397تاریخ :   

 تبر فقر بر ریشه بلوط های زاگرس 

فقر مالی و فرهنگی که در مناطق  -ایرنا  -کرمانشاه  « شهرستان کرمانشاه ریشه دوانده، در حال « عثماوند و جاللوند

کندن ریشه بلوط های صد ساله زاگرس است؛ معضلی که با اشتغالزایی و توانمندسازی اهالی منطقه به راحتی قابل 

  .مهار است
زندگی بسیاری از روستائیان به سختی می چرخد. این دیار هنوز در حسرت آب شرب  کیلومتری مرکز استان کرمانشاه چرخ 70در 

های روستائیان بر می گرداند؛ همان بالیی و گاز است، حتی برق آنجا هم پایدار نیست و هر از گاهی شرکت برق تاریکی را به خانه 
آمد« وینه بهاران»که سه هفته از تابستان بر سر اهالی روستای  . 

ان خونگرم و مهمان نواز منطقه جنگلی عثمانوند و جاللوند در بخش فیروزآباد کرمانشاه زمین کافی هم برای زارعت ندارند. ساکن
بیشتر سطح منطقه پوشیده از درختان بلوط است و سهم هر روستا از زمین های صاف و قابل کشت، فقط چند هکتار است که آن اگر 

رستد، امیدی به فصل برداشت نیستآسمان بخیل باشد و باران کافی نف . 
خانواری که در خانه های ِگلی وینه بهاران زندگی می کنند، برای تهیه آب مجبورند بیش از یک کیلومتر پیاده روی کنند 30حدود  . 

 ساله گفت: آوردن آب از چشمه در روز قابل تحمل است اما در شب خیلی سخت است. قطعی برق روستا هم 73کربالیی مرتضی 
برابر کرده است 2مشکل را  . 

آنچنان که او عنوان کرد، برای کل روستا یک کنتور مادر نصب کرده اند که تقسیم هزینه مصرف برق آن بین اهالی سبب اختالف و 
 .درگیری می شود

سه نفر از اهالی به گفته حجت االسالم حسین عزیزی، روحانی روستای وینه بهاران، به دلیل همین اختالف و درگیری هفته گذشته 
 .مصدوم شدند

او گفت: بیشتر ساکنان روستا دچار فقر شدید مالی هستند و از آنجایی که درآمد حداقلی هم ندارند، نمی توانند هزینه برق را پرداخت 
ارش امام کنند. همین موضوع سبب شد که شرکت برق در تابستان امسال سه هفته برق روستا را قطع کند که با پیگیری فراوان و سف

 .جمعه کرمانشاه مشکل فعال رفع شده است
 سایه سنگین اعتیاد بر سر منطقه **

باری بر سر این منطقه سایه اتفاقات تلخ تری در زیرپوست روستاهای عثمانوند و جاللوند در جریان است؛ اعتیاد به شکل اسف 
م گرفته استانداخته و نه فقط گریبان بسیاری از مردان که دامن زنان زیادی را ه . 

 .آنچنان که روحانی وینه بهاران گفت: بسیاری از اهالی در دام اعتیاد گرفتارند و امید و مشوقی هم برای کنار گذاشتن آن ندارند
عزیزی برای تبلیغ و رفع نیازهای دینی روستائیان به این منطقه آمده اما مدت هاست که یکی از ساکنان وینه بهاران است؛ او دست 

بر و پینه بسته اش را نشان ما داد و گفت: گویا مسئوالن این حوالی و ساکنانش را فراموش کرده اندهای زِ  .  
های کرمانشاهتبر فقر بر ریشه جنگل **  

عثمانوند و از جمله وینه بهاران ریشه دوانده، در حال کندن ریشه بلوط های صدساله است« بوژان»فقری که بر دهستان  . 
عنوان کرد: روستائیان نه گاز دارند و نه توان خرید نفت حجت االسالم عزیزی مجبورند برای گرم کردن و تهیه غذا یا کسب درآمد  .

 .بلوط ها را قطع کنند
کار روزانه بسیاری از روستائیان منطقه این است که با تبر به جان درختان بیفتند و آنها را در کوره به زغال تبدیل کنند و به ثمن 

تا در تامین حداقل های روزانه در نمانندبخس بفروشند  . 
این مشکل آنقدر بزرگ شده که دادستانی کرمانشاه را هم وارد میدان کرده است. انشاهللا کوالنی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 

طقه بوژان عثمانوند و در پاسخ به پیگیری دادستان کرمانشاه در باره تخریب جنگل های بلوط در من 97استان کرمانشاه چهارم مهر 
میلیارد تومان با هدف تسهیل گری و اجرای طرح های مختلف اشتغالزایی در این مناطق  2.5مقابله با کوره های زغال عنوان کرد: 

 .اختصاص داده ایم که همین موضوع سبب کاهش گرایش مردم منطقه به درآمدزایی از راه کوره های زغال شده است
به این موضوع دستور داد که زمینه بازدید اصحاب رسانه از اقدام های مسئوالن مربوطه در این منطقه فراهم دادستان هم در واکنش 

 .شود تا واقعیت ها بیشتر مشخص شود
مشکل کوره های تولید زغال شهرستان کرمانشاه بیشتر در بخش سرفیروزآباد )مناطق عثمانوند و جاللوند( بویژه دهستان بوژان با 
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روستا دیده می شود 15حدود  . 
مهر جمعی از اهالی رسانه استان به همراه نماینده دادستان و تعدادی از مدیران منابع طبیعی استان و  21در همین راستا روز 

طرفه و پر پیچ و خم که از دل جنگل های زیبای بلوط  2شهرستان کرمانشاه راهی منطقه عثمانوند و دهستان بوژان شدند؛ مسیری 
 .می گذرد

مقصد نخست ما روستای وینه بهاران بود جایی که اهالی قدردان و کم توقع آن مشکالت بزرگی دارند؛ مشکالتی که به گفته خودشان 
  .آنها مجبور به تخریب طبیعت کرده است

به ما بدهید تا هزار تومان  10روحانی وینه بهاران به ما گفت: وضع معیشتی برخی اهالی روستا آنقدر بد است که می گویند روزی 
 .دست از قطع درختان و زغال فروشی برداریم

هزار تومان 20یک گونی فقط  ** ! 
هزاران بلوط سر بریده و صدها کوره زغالی در جنگل های اطراف روستا از صدها متر دورتر هم خودنمایی می کرد اما برای 

 .رسیدن به آنها باید به سختی از مسیرهای پر از سنگ و کلوخ بگذری
 .قاچاقچیان زغال برای دور ماندن از چشم ماموران یگان حفاظت، کوره های زغال را دور از جاده و در عمق جنگل حفر می کنند
آنها پس از قطع درخت با تبر و حفر چاله ای چند متری، ابتدا مقداری هیزم خشک را در کف چاله آتش می زنند سپس روی آن را 

ندمملو از چوب های َتر بلوط می کن در نهایت دِر چاله را با یک ورقه فلزی می پوشانند و بر رویش خاک می ریزند تا راه ورود  .

 .اکسیژن به آن را ببندند
 .بسته به اندازه چاله و میزان چوب ها، بین یک تا سه روز فرآیند تبدیل بلوط های َتر به زغال زمان می برد

هزار  30تا  20مشقت بار آن به زغال، اهالی روستا هر گونی بزرگ زغال را  با وجود سختی های قطع درخت بلوط با تبر و تبدیل
 .تومان می فروشند؛ زغالی که به دلیل کیفیت خوبش مشتری زیادی دارد و در شهر کرمانشاه به قیمت چند برابری فروخته می شود

زغال بلوط خود را شبانه در سطح شهر کرمانشاه ها بار صحنه ای غیرمنتظره ای نیست اینکه محموله های قاچاق از جمله مینی بوس
ها در خیابان گمرک تخلیه می کنندمانند کوچه لک . 

ماه 9درخت و نهال در  1850قطع  **  
اهالی منطقه عثمانوند معموال کوره ها را در شب روشن می کنند تا ماموران منابع طبیعی متوجه آن نشوند، هرچند که یگان حفاظت 

خلفان را می خواند و تالش آنان را بی ثمر می کنددست بسیاری از مت . 
 .ماموران می دانند که ُتنک شدن منطقه ای از جنگل احتماال نشانه قطع درختان و وجود کوره های زغال است

درست مانند کوره زغالی که در روز بازدید خبرنگاران توسط پاسگاه ویژه حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
درخت بزرگ بلوط قطع شده بود 10رمانشاه کشف و تخریب شد؛ کوره ای که برای پر کردن آن دست کم ک . 

اصله درخت و نهال بلوط در جنگل های شهرستان کرمانشاه قطع شده است 858، هزار و 97تا مهر  96از دی ماه سال  . 
دهنه کوره را تخریب کرده است. همچنین  309 هزار کیلوگرم زغال را کشف و 9پاسگاه ویژه حفاظت طی این مدت بیش از 

خودروی حمل زغال قاچاق از دیگر اقدام های این پاسگاه بوده است 31متخلف و توقیف  93بازداشت  . 
هزینه نبوده و یگان حفاظت برای این کار چهار شهید و چندین جانباز داده است؛ شهدای  مراقبت از ریه تنفسی استان کرمانشاه اما کم

حفاظت همگی در یک روز و در دهستان بوژان شهید شدند یگان . 
نیرو 80میلیون هکتار با  1.7حفاظت از  ** ! 

هزار هکتار جنگل و مرتع این  500نیرو بتواند از  12البته انتظار نابجایی است که پاسگاه ویژه یگان حفاظت شهرستان کرمانشاه با 
هزار هکتاری استان کرمانشاه بر دوش یگان حفاظت  499میلیون و  2مساحت  درصد 70شهرستان صیانت کند یا اینکه مراقبت از 

نفره استان باشد 80 . 
سرهنگ عباس بهاری، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان کرمانشاه به ایرنا گفت: طبق استاندارد جهانی برای حفاظت از هر 

هزار  21از است در حالی که در استان کرمانشاه مراقبت از هر هزار هکتار مرتع یک نیرو نی 10پنج هزار هکتار جنگل و هر 
 .هکتار مرتع بر عهده یک نیرو قرار دارد

نیروی ما بازنشسته شده اما تاکنون هیچ جایگزینی نداشته ایم. این در حالی است که کمبود تجهیزات  10او افزود: در سال اخیر حدود 
 .و ضعف حمایت مالی هم بشدت آزاردهنده است

حقوق های پایین پرسنل منابع طبیعی، نداشتن امنیت شغلی بخشی از نیروها، عقب افتادن چند ماهه حقوق نیروهای حجمی و... از 
 .جمله مشکالت مالی منابع طبیعی است

 بگیر و ببند راه حل نیست **
ماموران منابع طبیعی اذعان دارند که با هرچند این کمبودها تاثیر زیادی بر انجام وظیفه یگان حفاظت نگذاشته اما خود مدیران و 
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 .صرف بگیر و ببند و فشار بر متخلفان نمی توان به تخریب جنگل های بلوط پایان داد
حمیدرضا نیازی فر، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه در جریان بازدید از دهستان بوژان در گفت و گو با ایرنا ، وجود 

رد کرد و گفت: کوره های زغال کار روستائیان است و مهمترین دلیل آن هم مشکالت مالی و فقر است؛  مافیای زغال در منطقه را
 .یعنی اگر اهالی منطقه کسب و کار و درآمد حداقلی داشته باشند بسیاری از این کوره ها برچیده می شود

در منطقه عثمانوند و جاللوند نیست در حالی که با جز اداره منابع طبیعی هیچ خبری از دیگر نهادهای متولی »او تاکید دارد که 
 «.تسهیالت کم می توان بسیاری از روستائیان این منطقه را به تولید کننده صنایع دستی، دام و لبنیات و... تبدیل کرد

سرفیروزآباد سال گذشته مشغول حفاظت از جنگل های بخش  16این را شیخی، کارشناس منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه هم که از 
 .)مناطق جاللوند و عثمانوند( بوده، تایید کرد

شیخی تاکید دارد: روستاییانی هم که از قطع درخت و ایجاد کوره زغال ناتوان می شوند، به حاشیه شهر کرمانشاه کوچ می کنند و از 
 .شدت فقر بیشتر به بزهکاری روی می آورند
درصد زغال هایی که روستائیان این  60طبیعی استان کرمانشاه به ایرنا گفت: بیش از اما آنچنان که فرمانده یگان حفاظت از منابع 

استان همسایه است 2مناطق تهیه می کنند، از جنگل های  . 
به دلیل مراقبت و برخورد شدید یگان حفاظت ما، اهالی منطقه ترجیح می دهند که چند کیلومتر دورتر »به گفته سرهنگ بهاری 

از بلوط های لرستان و بویژه ایالم در مناطق شاران و زردالن تهیه کنند بروند و زغال را .» 
 .جاللوند و عثمانوند آخرین نقاط شهرستان کرمانشاه و در مرز استان های ایالم و لرستان قرار دارند

ید و قاچاق زغال بر نمی بهاری اصرار دارد که اهالی این منطقه تا وقتی درآمد یک زندگی حداقلی را نداشته باشند، دست از تول
 .دارند حتی اگر برای این کار مجبور به درگیری با ماموران بشوند

 بدون همکاری سایر دستگاه ها نمی شود **
علی اکبر دارابی، معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه هم به خشکسالی های اخیر در کشور و استان اشاره کرد 

هکار برای مقابله با خشکسالی عملیات آبخیزداری است زیرا سبب ذخیره آب در دل زمین و کاهش مشکالت آبی و گفت: بهترین را
 .از جمله در منطقه سرفیروزآباد می شود

 20میلیون دالری که صندوق توسعه ملی به طرح های آبخیزداری کشور اختصاص یافته،  200در همین راستا از »به گفته او 
میلیارد تومان افزایش داد 50ن سهم استان کرمانشاه است که با کمک دولت و مدیران استانی می توان این رقم را تا میلیارد تومان آ .» 

میلیارد تومان اعتبار برای اجرای  2.5پایلوت اجرای طرح آبخیزداری در استان است که  14دارابی گفت که منطقه عثمانوند یکی از 
ی اهالی آن در نظر گرفته ایمطرح های آبخیزداری و توانمندساز . 

خانوار در حوزه آبخیزداری آهوران منطقه عثمانوند خبر داد و ابراز امیدواری کرد که مشاغل  720او از اجرای طرح توانمندسازی 
 .جایگزین تولید زغال برای مردم منطقه ایجاد شود تا فقر و مشکالت معیشتی آنان را وادار به تخریب سرمایه های ملی نکند

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان در عین حال تاکید کرد که حفاظت از منابع طبیعی و درآمدزایی برای مردم منطقه 
نیازمند انسجام همگانی و ضروری است که تمام دستگاه های اجرایی استان پای کار بیایند تا در کنار طرح های آبخیزداری، 

یرداشتغالزایی منطقه هم رونق بگ . 
 نهادهای مسئول را پای کار می آوریم **

مشکالت اقتصادی روستائیان این منطقه »محمدامین باقری، نماینده دادستان و قاضی شعبه سوم ویژه اراضی ملی هم تاکید کرد که 

ه برنمی آید و نیاز سبب گرایش آنان به قطع درختان شده و طبیعی است که درآمدزایی و توانمندسازی در روستاها از عهده یک دستگا
 «.به همکاری همه نهادهای متولی است

سالگی انقالب اسالمی محرومیت روستاها از نیازهای و زیرساخت های ضروری پذیرفتنی نیست، تاکید کرد:  40او با بیان اینکه در 
از روستاها از نعمت آب شرب استان کرمانشاه از نظر منابع آبی زیرزمینی وضعیت مناسبی دارد و نمی توان قبول کرد که بخشی 

 .بی بهره باشند
باقری در عین حال بر برخورد جدی با قطع درختان و قاچاق زغال تاکید کرد و گفت که مشکالت مالی نباید به بهانه ای برای 

 .تخریب منابع طبیعی که سرمایه خود مردم است، تبدیل شود
پیگیری الزم و جدی را برای پای کار آوردن دستگاه های مسئول انجام می  نماینده دادستان کرمانشاه همچنین گفت: دادستانی حتما

 .دهد تا زمینه اعطای تسهیالت ارزان قیمت و توسعه فعالیت هایی همچون دامپروری در منطقه فراهم شود
یی برای اشتغال و تاکنون عالوه بر منابع طبیعی، برخی معاونت های جهاد کشاورزی استان هم در تعدادی از روستاها اقدام ها

درآمدزایی اهالی انجام داده اند؛ از جمله آموزش خیاطی و گیوه بافی، حمایت از کشت زعفران و حمایت از کشت درختان صنوبر 
 .برای تهیه کاغذ

برای تا سه سال بعد به درآمدزایی می رسد در حالی که بیشتر اهالی منطقه  2اما این خدمات، هم بشدت محدود است و هم دست کم 
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 .تهیه خورد و خوراک و نیازهای روزانه به زغال فروشی روی آورده اند
 .به همین دلیل است که روحانی روستای وینه بهاران تاکید دارد، باید برای نیازهای فوری اهالی فکری شود

تسهیالت ارزان قیمت هم درد عالوه بر این تا زمانی که وضعیت اعتیاد گسترده در منطقه بهبود پیدا نکند، حتی ممکن است دادن 
 .چندانی را از روستائیان دوا نکند

هزار  527درصد آن را عرصه های منابع طبیعی با بیش از  70هزار هکتار مساحت دارد که  499میلیون و  2استان کرمانشاه 
هزار هکتار مرتع تشکیل داده است192هکتار جنگل و یک میلیون و  .  

روستا است 622هزار و  2شهر و  32معیت دارای میلیون نفر ج 2این استان با   
 

 لینک خبر 
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 تولیدات باغی 
 

ایرنا  – 23/7/1397تاریخ :   

به درختان بنه خراسان جنوبی« تَشی»تیشه   
های تیز و برنده جانوری خوش اشتها و شبگرد چند سالی است که درختان بنه در خراسان جنوبی زخم خورده دندان 

شده اند و نبود اعتبار برای مقابله با این جانوار نابودی جنگل زارهای بنه را در پی دارد« تَشی»به نام  . 
، در روزهایی که خشکسالی های چندین ساله رمق بنه زارها را به گزارش ایرنا، این روزها حال و روز درختان بنه خوش نیست

های دو تا ده تایی به تنه درختان ای که این قاتالن شبگرد در دستهگونهگرفته، کمبود خوراک نیز تشی را به جان درختان انداخته به
جوندهای تیز خود پوسته پایین درختان بنه را میبرند و با دندان بنه هجوم می .  

درصد این جنگل ها به طور کامل  30هزار هکتار از جنگل های بنه خراسان جنوبی خسارت زده که  30در چند سال گذشته تشی به 
  .خشک شده است

کارشناسان محیط زیست از تشی به عنوان جانور شب کار یاد می کنند که اگر پوست تنه درخت به صورت کامل توسط این جانور 
خت حتمی استخورده شود، نابودی در .  

سال گذشته اداره کل محیط زیست خراسان جنوبی مجوز شکار این گونه جانوری را در شهرستان نهبندان به عنوان کانون جوالن 
  .تشی صادر کرد که مورد استقبال قرار نگرفت

اعتباری برای مقابله با این جانور به بهترین راهکار مقابله با تشی ایجاد مانع فیزیکی در اطراف درختان بنه است که متاسفانه تاکنون 
اداره کل منابع طبیعی و محیط زیست خراسان جنوبی اختصاص نیافته و نیاز است با اختصاص اعتبار ملی و اجرای طرح های 

  .ضربتی توسط مسئوالن استانی خسارت این جانور به جنگل های بنه متوقف شود
 

 نبود اعتبار و شدت هجوم تشی **
هزار هکتار از  30جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی به خبرنگار ایرنا گفت: تشی تاکنون به رئیس اداره 

درصد این جنگل ها به طور کامل نابود شده است 30جنگل های بنه استان خسارت زده که  .  
عفران و سیب زمینی تغذیه می کند ولی به دلیل عباسعلی محمودی افزود: تشی جانوری است که از ریشه و پیاز گیاهانی از جمله ز

  .تغییر شرایط اقلیمی و خشکسالی ها، این گونه به درختان هجوم آورده است
ساله در نهبندان شده، این جانور خسارت های شدیدی نیز  800تا  400وی عنوان کرد: تشی باعث نابودی و خشک شدن درختان بنه 

ی کندبه محصول زعفران کشاورزان وارد م .  
بحرانی شده است،  1394رئیس اداره جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با بیان اینکه هجوم تشی به درختان از سال 

اضافه کرد: راهکارهایی برای حفظ بنه زارها ارائه شده که نیازمند اعتبارات کالن بوده اما از مرکز برای این منظور اعتباری 
تاختصاص نیافته اس .  

محمودی، حصارکشی درختان را یکی از راهکاری مقابله ای برای توقف خسارت این جانوار ذکر و تشریح کرد: حصارکشی را با 
میلیون تومان اعتبار است، سنگ  300میلیارد و  2سه روش می توان انجام داد، تور مرغی به عنوان یکی از راهکارها نیازمند 

میلیارد تومان اعتبار و استفاده از تورهای گابیونی به عنوان مطلوب ترین  3ر دیگر نیازمند چینی اطراف درخت به عنوان راهکا
میلیارد تومان اعتبار را می طلبد15روش  .  

به گفته وی روش های دیگری مانند شکار، زنده گیری و استفاده از مواد دور کننده برای مقابله با این جانور هم وجود دارد که مورد 
ط زیست نیست و باعث آسیب زدن به محیط می شودتایید محی .  

محمودی با اشاره به اینکه بخش عظیمی از خسارت ها به جنگل های بنه در نهبندان و درمیان وارد شده است، عنوان کرد: اگر 
تا سه برابر  2شرایط به همین منوال ادامه داشته باشد و اعتباراتی در این خصوص در نظر گرفته نشود به زودی خسارت ها به 

  .افزایش خواهد یافت
وی افزود: قبل از خراسان جنوبی تشی بیشترین آسیب را به کرمان وارد کرده بود که بعد از بحرانی شدن، از مرکز اعتباراتی به این 

  .استان اختصاص یافت و تور مرغی را اجرایی کردند
تاکید کرد: با توجه به شرایط محیطی موجود، تجدید حیات گونه بنه رئیس اداره جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 

  .امکان ندارد و اگر نابودی این درختان ادامه داشته باشد به زودی شاهد انقراض اینگونه ارزشمند خواهیم بود
زاید خطر جدی برای ساله تشی و زادآوری آن که در هر سال یک تا چهار بچه می  15محمودی عنوان کرد: با توجه به طول عمر 
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شود که باید مسئوالن راهکار جدی در این زمینه بکار گیرنددرختان بنه محسوب می .  
 

 تعدیل تشی دنبال می شود **
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: جنگل های خودرو در تنوع زیستی و کاهش 

دارد، اگر درختان بنه از بین بروند بسیار از گونه های جانوری و تنوع زیستی منطقه نیز از بین  ریزد گردها نقش مهم و اساسی
  .خواهد رفت

حسن اکبری افزود: از طرفی دیگر تشی به عنوان یکی از گونه های جانوری نباید از نظر جمعیت به شدت کاهش یابد و از نظر 
  .مسائل اخالقی نابودی این جانور درست نیست

ی ایجاد موانع فیزیکی در اطراف درختان بنه را بهترین و موثرترین راهکار برای جلوگیری از خسارت این جانوار ذکر کرد و و
گفت: برای این منظور اقداماتی از جمله فنس کشی و دیوار چینی مد نظر است و با رایزی هایی با سازمان محیط زیست به دنبال 

  .تامین اعتبار هستیم
ن کرد: در برخی مناطق استان که تشی ها جوالن می دهد و خسارت های هنگفتی را وارد می کند، تعدیل جمعیت این گونه اکبری بیا

  .را دنبال خواهیم کرد، سال گذشته مجوز شکار این جانور را برای اقلیت های مذهبی داشتیم که کسی استقبال نکرد
ب فعالیت دارد، تعدیل آن هم کار بسیار سختی است، در گذشته تشی توسط پلنگ وی افزود: از آنجایی این گونه جانوری بیشتر در ش

و سایر گونه های گوشتخوار شکار می شد که به دلیل از بین رفتن و کم شدن آنها، جمعیت تشی ها در برخی نقاط استان بیش از حد 
  .است

جنوب و جنوب غربی استان خشکسالی، درختان بنه را  مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی عنوان کرد: در مناطقی از جمله
  .بی رمق کرده و از طرفی هجوم تشی هم باعث می شود تا درختان زودتر خشک و نابود شوند

 
 از شکار تشی استقبال نشد **

بنه شیر شتر و بی  مدیر اداره محیط زیست نهبندان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: جانوار تشی بیشترین خسارت را به درختان
بی مریم شهرستان وارد کرده به گونه ای که تعدادی از درختان بنه که پوست اطرافشان به طور کامل توسط این جانور در گذشته 

  .خورده شده، خشک شده است
خود در منطقه برجای محمد کاظم شکرگزار افزود: آماری از تعداد این جانور نداریم، اما براساس خسارت به درختان و آثاری که از 

  .می گذارند، تعداد آن به شدت افزایش یافته است
وی اظهار داشت: پلنگ تنها جانوری است که تشی را شکار و نابود می کند، تاکنون تنها در یک منطقه شهرستان آنها به صورت 

د، پلنگ زیست نمی کندقالده پلنگ مشاهده شده و در ارتفاعات شیر شتر که تشی ها جوالن دارن 2محدود یکی تا  .  
شکرگزار عنوان کرد: براساس مصوبه شورای عالی محیط زیست وقتی تعادل محیط زیست بهم بخورد و یک جانور جوالن گر 

بخواهد خسارت های هنگفتی را به محیط زیست وارد کند، مجوز شکار آن صادر می شود، سال گذشته مجوز شکار تشی برای افراد 
ذهبی داشتیم که استقبالی نشدمحلی و اقلیت های م .  

کند و نباید آن را با جوجه تیغی اشتباه گرفت خارهای بلند روی بدن تشی او را از سایر پستانداران متمایز می .  
ای هها 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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 تولیدات باغی 

ایرنا  -  29/7/1397تاریخ :   

در نیمی از باغ های مرکبات مازندران« مگس مدیترانه»رد پرواز   
رسیدگی و برداشت محصول در معرض آفت درختان مرکبات مازندران امسال در آستانه  -ایرنا -ساری

قرار گرفته است که در صورت تعلل باغداران بخش « مگس مدیترانه ای » مخرب مگس میوه موسوم به 

 .زیادی از باغ های استان به این آفت آلوده می شود
الرو آن با تغذیه از گوشت  به گزارش خبرنگار ایرنا، مگس مدیترانه ای در درون میوه های در حال رسیدن تخم ریزی می کند و

 .میوه سبب پوسیدگی و ریزش شدید محصول می شود
و نیم  2هزار هکتار آن از انواع مرکبات بویژه پرتقال است و ساالنه حدود  110هزار هکتار باغ انواع میوه دارد که  160مازندران 

 .میلیون تن محصول از این باغ ها برداشت می شود
مرکبات مازندران را انواع نارنگی و پرتقال تشکیل می دهد و بسته به گونه درخت به صورت زودرس و یا مهم ترین میوه باغ های 

 .دیررس برداشت شده و روانه بازار می شود
انشو ، پیج ، کلمانتین ، یافا و یونسی از انواغ نارنگی هایی است که برداشت نوع زودرس آنها از اواخر شهریور ماه امسال آغاز شد 

م اکنون نیز زمان برداشت رقم دیررس آغاز شده استو ه .  
برداشت گونه های مختلف پرتقال در مازندران هم از نیمه آبان آغاز می شود و در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوائی تا اواخر 

  .ماه دی ادامه می یابد
با خبرنگار ایرنا به کشاورزان در باره گسترش شیوع مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران روز یکشنبه در گفت و گو 
هزار هکتار رسیده است 54آفت مگس مدیترانه ای هشدار داد و گفت که سطح ردیابی این مگس به حدود  . 

دابیر عبدالرحمان زاغی با اعالم این که هجوم این آفت سبب شد تا پنج هزار هکتار از باغ های استان آلوده شود، افزود: برای اتخاذ ت
 .پیشگیرانه امروز نشست ستاد مبارزه با مگس میوه در جهاد کشاورزی با حضور کارشناسان برگزار شد

 شتاب در برداشت مرکبات رسیده **
های شیوع آفت دچار آسیب شده است، از باغداران وی با تاکید بر این که در زمان حاضر محصول نارنگی در بعضی از کانون

های رسیده موجود در سر درخت اقدام کنندر نسبت به برداشت میوهخواست تا هرچه سریع ت .  
هکتار از باغ های استان مبارزه شیمیایی و غیر شیمیایی علیه آفت مگس میوه انجام شده  158هزار و  2زاغی گفت: تا کنون در 

ه هستنداست و کارشناسان بخش کشاورزی آماده همکاری با باغداران در چگونگی مبارزه با مگس میو  .  
پاشی کنندهایی که مگس میوه مشاهده شده است اقدام به طعمه مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران افزود: باغداران در کانون .  

هکتار از باغات استان مجهز به تله  60هم اکنون  :وی در باره اقدامات جهاد کشاورزی برای مقابله با مگس مدیترانه هم توضیح داد

تله  700آگاهی هم با نصب ایستگاه پیش 268جلب کننده فرمونی و مایع سراترپ به منظور شکار انبوه این آفت است و های 
کننده فرمونی و مایع سراتراپ، کار ردیابی را انجام می دهدجلب . 

شگیرانه دانست و از صاحبان باغ مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران بهترین روش مقابله با آفات را انجام اقدامات پی
تا  40های مرکبات بویژه باغ های نارنگی خواست تا میوه های فاسد را از پای درختان جمع آوری و در عمق  سانتی متری  50

  .زمین دفن کنند
وند و روی زاغی همچنین برداشت میوه های رسیده درختان را ضروری دانست و افزود که این میوه ها در صورتی که برداشت نش

  .درخت باقی بمانند ، میزبان آفت خواهند بود
مگس میوه مدیریترانه ای از آفات مخرب جهانی است که نسبت به سایر گونه های مگس میوه دارای دامنه میزبانی وسیعی است و 

  .می تواند بیشترین خسارت را به بار بیاورد
کبات از جمله میزبان های این آفت هستندهلو ، خرمالو ، انجیر ، سیب زرد ، آلو و گالبی و مر .  

ماه هم امکان زنده بودن آنها وجود دارد 6ماند، اما اگر شرایط مساعد باشد تا  ماه زنده می 2حشره مگس میوه به طور معمول تا  .  
برای فعال باقی ماندن وجود میزبان از جمله میوه رسیده در سر درخت یا پوسیده در پای درخت و سرمای هوا بهترین شرایط مساعد 

 .آفت مگس میوه است
 لینک خبر 
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 تولیدات باغی 

 
ایرنا  – 22/7/1397تاریخ :   

هزار تن سیب درختی درشهرستان دماوند برداشت می شود یکصدو چهل   
هزار تن سیب  140اشاره به پیش بینی تولید و برداشت رئیس جهاد کشاورزی شهرستان دماوند با -ایرنا-تهران

درصدی  40فروردین ماه پیش بینی کاهش  27درختی دراین شهرستان گفت: در سال جاری با توجه به سرما زدگی 

  .برداشت سیب نسبت به سال گذشته را داریم
این نهاد در بخش های مختلف اظهار داشت: در سطح  هادی طهرانی پور، روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به فعالیت های

هکتار قابل کشت و مابقی فاقد کشت و از این  500هزار و  11هکتار اراضی کشاورزی داریم که  500هزار و  17شهرستان حدود 
هکتار باغات و مابقی زراعی هستند 200هزار و  8میزان  .  

هکتار باغات سیب در دماوند  200هزار و  6درختی است، افزود: حدود  وی با بیان اینکه محصول عمده شهرستان دماوند سیب
نوع سیب تجاری با کیفیتی عالی که شهرت ملی و جهانی دارد، برداشت می شود 20ها، وجود دارد که در میان باغ . 

ا توجه به سرما زدگی در ابتدای هزار تن تولید سیب در شهرستان داشتیم، گفت: ب 220این مقام مسئول با بیان اینکه سال گذشته حدود 
درصد کاهش تولید خواهیم داشت ولی  40درصد محصول سیب از باعات دماوند برداشت شود و  60سال، پیش بینی می شود امسال 

 .کیفیت تغییری نکرده است
ز طریق جهاد کشاورزی درصد باغات شهرستان دماوند از سرما ابتدای سال خسارت دیدند، گفت: افرادی که ا50وی با بیان اینکه 

ثابت شود که خسارات وارده از سرما زدگی دارند در صورت دریافت تسهیالت مربوط کشاورزی و پایان یافتن تاریخ سر رسید، با 
درصد تسهیالت پرداخت شده می توانند وام خود را به صورت مجدد تقسیط کنند 5 .  

حدود یک هزار هکتار از میزان محصول سیب درختی دماوند به روش پایه  رئیس جهاد کشاورزی شهرستان دماوند با اشاره به اینکه
شود، گفت: تراکم کشت در این روش نسبت به محصول سیب سنتی باالتر و محصول بیشتر و هم توجیه اقتصادی رویشی کشت می
برداران داردبهتر برای بهره . 

درصد از تولید سیب کشور را داراست، افزود 8ود طهرانی پور با اشاره به اینکه محصول سیب شهرستان دماوند حد با توجه به  :

میزان تولید سیب در سطح کشور میزان تولید امسال با وجود کاهش نسبت به سال گذشته، هم برای مصرف داخلی و هم برای 
  .صادرات کافی است

سردخانه در سطح شهرستان موجود و  31این مقام مسئول در خصوص نگهداری و دپو سیب در این شهرستان گفت: در حال حاضر 
هزار تن را به این مجموعه اضافه کنیم 15سردخانه دیگر با ظرفیت  3هزار تن را دارد که قصد داریم  80ظرفیت ذخیره  .  

درصد محصول سیب درختی شهرستان در بازه زمانی یک مهر ماه تا یکم آبان ماه برداشت می شود و یک نوع سیب 80وی گفت: 
آبان برداشت خواهد شد 15اوند در دیگر دم . 

 
 لینک خبر 
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 تولیدات باغی 
 

ایرنا  – 30/7/1397تاریخ :   

 کشت هیدروپونیک ابزار توسعه اقتصاد کشاورزی
صرفه جویی مصرف آب، کشت گلخانه ای به روش هیدروپونیک راهکاری مهم در  -ایرنا  -اراک 

 .جلوگیری از هدر رفت این منابع پایه و افزایش تولید محصوالت کشاورزی است

یا آبکشت، شیوه کشت بدون خاک است و در این گونه کشت، متخصصان نیازهای غذایی گیاه را « هیدروپونیک»به گزارش ایرنا، 
شود و با افزودن عناصر ماکرو و میکرو و پایش گیاه توسط مواد نگهدارنده گیری کرده و با استفاده از آبی که به گیاه داده میاندازه 

در عمل نیاز به خاک کاهش می یابد« پرلیت»اثر مانند بی .  
مصرف آب در چرخه بسته در شرایط کشت محصوالت گلخانه ای به روش هیدروپونیک مزیتی مهم نسبت به گلخانه های خاکی و 

درصد کاهش مصرف دارد  30و کشت باز حدود  50که نسبت به کشت گلخانه های خاکی حدود  کشت در فضای باز است به طوری
درصد افزایش می یابد 30و عالوه بر آن تولید محصوالت کشاورزی نیز  .  

هکتار زیر  404هکتار آن به کشت گل و گیاهان زینتی و  130هکتار عرصه گلخانه ای در استان مرکزی وجود دارد که  534

زی و صیفی قرار داردکشت سب .  
هکتار این گلخانه ها به روش هیدروپونیک کشت می شود و بخش نخست بزرگترین گلخانه هیدروپونیک کشور در استان  30

  .مرکزی به بهره برداری رسیده است
انواع محصوالت  هزار تن 20شود ساالنه گذاری در این زمینه انجام شده و برآورد میتاکنون دو هزار میلیارد لایر سرمایه
  .کشاورزی در این گلخانه تولید شود

برابر کمتر از شیوه های سنتی  10به گفته کارشناسان حوزه کشاورزی، راهبری و مدیریت منابع آبی به روش گلخانه ای تا حدود 
برابر نسبت به کشت در فضای باز افزایش می یابد 15تا  12است و تولید محصول نیز در این روش  .  

هکتار  534باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در این خصوص گفت: کشت گل و گیاه زینتی و سبزی و صیفی در  مدیر
هکتار زیر کشت  404هکتار آن به کشت گل و گیاهان زینتی اختصاص دارد و  130عرصه گلخانه ای این استان انجام می شود که 

  .سبزی و صیفی است
« هزار تن محصوالت صیفی از جمله گوجه، توت فرنگی، خیار، فلفل دلمه ای و بادمجان در  28: ساالنه افزود« اصغر زارعیعلی

فرصت شغلی نیز در این زمینه ایجاد شده است 500گلخانه های این استان تولید می شود و یک هزار و  .  
هکتار  600گل و گیاهان زینتی قرار دارد که هکتار از زمین های کشاورزی استان زیر کشت تولید  25وی ادامه داد: یک هزار و 

نفر به صورت  200آن در فضای باز و بقیه در عرصه های گلخانه ای استان کشت می شود و در این زمینه برای پنج هزار و 

  .مستقیم اشتغالزایی شده است
هان فصلی و نشانی در استان مرکزی میلیون گیا 142میلیون شاخه گل شاخه بریده و  253ساالنه حدود  :زارعی خاطر نشان کرد

  .تولید می شود و این استان رتبه دوم را در زمینه تولید گل های شاخه بریده و رتبه نخست تولید گیاهان فصلی و نشایی کشور را دارد
اراک، و زرندیه  وی ادامه داد: محالت، خمین، اراک و ساوه به ترتیب بیشترین سطح زیر کشت گلخانه ای گل و گیاه زینتی و ساوه،

  .نیز بیشترین سطح زیر کشت گلخانه ای تولید سبزی و صیفی را در استان مرکزی به خود اختصاص داده اند
روش کشت در خاک و کشت  2مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی بیان کرد: تولید محصول گلخانه ای به 

آبکشت شیوه کشت بدون خاک است که در آن متخصصان نیازهای غذایی گیاه را  هیدروپونیک انجام می شود و کشت هیدروپنیک یا
شود و با افزودن عناصر ماکرو و میکرو و نگهداشت گیاه توسط گیری کرده و به جای خاک با استفاده از آبی که به گیاه داده میاندازه

اثر مراحل کشت دنبال می شودمواد نگهدارنده بی .  
روپونیک به روش چرخه سیکل بسته )در این روش آبی که به گیاهان داده می شود توسط لوله ها در مخزنی زارعی گفت: کشت هید

در این روش آبی که به گیاهان داده می شود  )جمع آوری و دوباره برای آبیاری گیاهان مورد استفاده قرار می گیرد( و یک طرفه

  .جمع آوری نمی شود( انجام می شود
هکتار از سطح زیر کشت گلخانه های استان مرکزی به صورت کشت هیدروپونیک راهبری می شود 03وی ادامه داد:  .  

زارعی، استفاده از چرخه بسته را روش قالب ایجاد گلخانه های هیدروپونیک در استان مرکزی عنوان کرد و ادامه داد: صرفه جویی 
یوع بیماری های که از خاک به گیاهان منتقل می شود از جمله در مصرف آب، تولید محصوالت کشاورزی ارگانیک، جلوگیری از ش

  .مزایای استفاده از روش کشت گیاهان به روش هیدروپونیک در گلخانه ها است
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مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: در روش هیدروپونیک به دلیل کشت گیاهان در بستر مصنوعی و تامین 
از طریق آب مصرفی، کیفیت خاک در ایجاد گلخانه ها مهم نیست و امکان ایجاد این گونه گلخانه ها را در تمامی مواد مورد نیاز گیاه 

  .نقاط استان و کشور وجود دارد
نفر در هر  12زارعی افزود: ایجاد اشتغال دایم برای کشاورزان، افزایش زمینه صادارت محصوالت گلخانه ای، ایجاد اشتغال برای 

اراضی گلخانه ای و امکان آمارگیری آسان از دیگر مزایای کشت گلخانه ای استهکتار از  .  
وی، توسعه اراضی و تولید محصوالت گلخانه را از برنامه های اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و افزود: به منظور 

اد واحدهای گلخانه ای به صورت تسهیالت و آب، برق درصد اعتبار مورد نیاز ایج 80این مهم و افزایش تولید محصوالت گلخانه ای 
  .و گاز مصرفی با نرخ دولتی در اختیار متقاضیان گلخانه ها قرار می گیرد

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تمایل اندک واحدهای گلخانه ای برای ایجاد تعاونی، ناهماهنگی در زمینه تولید و 
بودن نرخ تسهیالت بانکی، نبود استاندارد برای تولید محصوالت گلخانه ای در صادرات محصوالت را از  صادرات محصوالت، باال

  .جمله مشکالت واحدهای گلخانه ای استان عنوان کرد
زارعی گفت: رعایت استانداردهای الزم در زمینه تولید محصوالت گلخانه ای ضمن کاهش هزینه، تولید افزایش صادرات و 

اقتصادی برای این واحدها و استان را به همراه دارددرآمدهای  .  
وی ادامه داد: واحدهای گلخانه ای می توانند با ایجاد تعاونی و مجتمع های گلخانه ای ضمن برخورداری از نهاده های با کیفیت و 

کنندارزان قیمت، واحدهای بسته بندی، فرآوری محصوالت و صنایع تبدیلی را در این مجتمع ها ایجاد  .  
« یکی از گلخانه داران هیدروپونیک استان مرکزی گفت: محصول گلخانه های هیدروپونیک بر عکس گلخانه های « امیر فیضیان

  .خاکی که محصوالت آن ها بر روی زمین کشت می شود فاقد هرگونه بیماری قارچی منتقل شده از خاک به گیاهان است
گلخانه ها عالوه بر افزایش عملکرد تولید در واحد سطح افزایش کیفیت محصوالت وی ادامه داد: بر این اساس محصوالت این 

  .کشاورزی را نیز به همراه دارد
این گلخانه دار استان مرکزی گفت: در این روش مواد غذایی مورد نیاز گیاهان بر اساس سن و فصل رشد از طریق آب در اختیار 

  .گیاه قرار می گیرد
ش گیاهان به روش هیدروپونیک را مهمترین عامل موفقیت افراد در تولید محصوالت کشاورزی به این فیضیان، تخصص در پرور

روش دانست و خاطرنشان کرد: بهره گیری از مشاوران هلندی و تجربیات در رشته اصالح نباتات مهمترین عامل موفقیت و تولید 
  .محصوالت کشاورزی به روش هیدروپونیک در این گلخانه بوده است

هزار گل شاخه  300متر عرصه وجود دارد که ساالنه حدود  100هزار بوته گل رز در یکهزار و  25وی گفت: در این گلخانه 
  .بریده از آن تولید می شود

این تولیدکننده گل رز شاخه بریده در استان مرکزی افزود: میزان تولید گلخانه های هیدروپونیک به دلیل ارتباط نداشتن محصوالت 
تولیدی با خاک در تمام فصل ها به یک میزان است ولی در گلخانه های خاکی به دلیل ارتباط محصوالت کشاورزی با خاک و سرد 

  .شدن خاک در فصل زمستان با کاهش تولید مواجه می شود
کنترل بهره بردار است و  فیضیان ادامه داد: در گلخانه های هیدروپونیک بستر کشت از نظر دما، میزان مواد غذایی و آبیاری تحت

در صورت شور شدن بستر با یک شستشو می توان آن را به حالت اولیه بازگرداند ولی در گلخانه های خاکی در صورت شور شدن 
  .بستر امکان ادامه کشت از بین می رود

مرکزی عنوان کرد و خاطر نشان  وی، افزایش قیمت نهاده ها و نبود زیر ساخت صادرات را از مهمترین مشکالت گلخانه های استان
کرد: در چند ماه اخیر نهاده های مورد نیاز تولید کشاورزان و گلخانه داران تا سه برابر افزایش یافته است که این مهم بخش تولید را 

  .با مشکل مواجه کرده است
مورد نیاز حمل گل از استان مرکزی به خارج  این گلخانه دار هیدروپونیک استان مرکزی افزود: نبود پایانه صادراتی گل و هواپیمای

  .از کشور موجب شده است تا تولیدکنندگان امکان صادرات محصوالت خود به خارج از کشور را نداشته باشند
« هزار شاخه  600یکی دیگر از گلخانه داران هیدروپونیک استان مرکزی نیز گفت: در این واحد گلخانه ای ساالنه « حسین سپهری

و گل رز    .هزار شاخه گل آنتوریوم در یک و نیم هکتار به روش هیدروپونیک تولید می شود 400
  .وی ادامه داد: این واحد تولیدی به دلیل افزایش قیمت نهاده های کشاورزی و مراحل اداری در آستانه تعطیلی قرار دارد

ا از دیگر مشکالت تولیدکنندگان گل شاخه بریده در این این تولیدکننده محصوالت گلخانه ای استان مرکزی نبود زیرساخت صادرات ر
هزار لایر  30به دلیل ضعف زیر ساخت های صادراتی استان صادرات هر شاخه گل به قیمت  :استان دانست و خاطر نشان کرد

هزار لایر  450 برای تولید کننده صورت می گیرد در صورتی که قیمت حمل و نقل و صادرات هر شاخه گل برای تولید کننده حدود
  .تمام می شود

« یکی از تولیدکنندگان گلخانه های گل شاخه بریده هیدروپونیک در استان مرکزی نیز گفت: سطح زیر کشت این « محمد عرب زاده
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  .گلخانه هیدروپونیک در گام نخست حدود سه هزار متر مربع و در گام بعد سه هزار متر مربع بوده است
شاخه است  200تا  180انی برداشت گل شاخه بریده در هر هکتار از گلخانه های هیدروپونیک حدود وی اظهار داشت: شاخص جه

تا  100در صورتی که در این استان حدود    .شاخه است 120
عرب زاده ادامه داد: گلخانه های هیدروپونیک کشت به صورت چهار فصل انجام می شود و تغییر فصول تاثیری در میزان تولید 

کشاورزی در این گلخانه ها نداردمحصول  .  
این تولیدکننده گلخانه های هیدروپونیک در استان مرکزی خاطرنشان کرد: در این گلخانه میزان تولید محصوالت کشاورزی و بازار 

  .پسندی محصول افزایش یافته و میزان بیماری ها، آفت ها و مصرف سموم و کود شیمیایی در این روش کاهش می یابد
زاده گفت: با توجه به افزایش قیمت دالر امکان صادرات گل شاخه بریده به دلیل واردات کود شیمیایی از کشور هلند، کوچک عرب 

  .بودن واحدهای تولیدی در استان مرکزی و افزایش قیمت تمام شده تولید در این استان وجود ندارد
تمام شده تولید و ایجاد زیر ساخت ها و گمرک صادراتی گل در استان وی ادامه داد: ایجاد واحدهای بزرگ تولیدی برای کاهش قیمت 

  .مرکزی از جمله راهکارهای افزایش صادرات و درآمد زایی در این حوزه است
این تولیدکننده گل رز به روش هیدروپونیک در استان مرکزی میزان آب مورد نیاز در این واحد گلخانه ای را )سه هزار متر گلخانه 

متر مکعب عنوان کرد 12متر مکعب و در فصل زمستان حدود  18نیک گل رز( در فصل تابستان هیدروپو .  
عرب زاده گفت: مصرف آب در گلخانه های خاکی بسیار باالتر از گلخانه های هیدروپونیک بوده و میزان دقیق مصرف آب در 

  .گلخانه های خاکی به سختی قابل اندازه گیری است
مبود آب و افزایش قیمت نهاده های کشاورزی از جمله مشکالت تولیدکنندگان گلخانه های هیدروپونیک استوی خاطرنشان کرد: ک .  

این تولیدکننده گل رز شاخه بریده افزود: قرار است برای تهیه کود شیمیایی و نهاده های مورد نیاز کشاورزان ارز دولتی اختصاص 
ای تولید گل این استان با مشکل مواجه می شوندیابد و در صورت تحقق نیافتن این تصمیم واحده .  

« یکی دیگر از تولیدکنندگان گل و گیاه زینتی گلخانه ای استان مرکزی گفت: با وجود اینکه تولیدات بخش کشاورزی « حسین سلیمانی

خارج کشور و نبود از پرداخت مالیات معاف هستند اما، وجود قوانین و مقررات اداری برای صادرات گل و گیاهان زینتی به 
استانداردهای الزم برای انجام فعالیت های قرنطینه ای صادرات مشکالت عدیده ای را برای شاغالن این بخش ایجاد کرده و می طلبد 

  .مسئوالن برای تسهیل در امر صادرات و حضور این محصوالت در بازارهای جهانی توجه ویژه داشته باشند
ذایی جهاد کشاورزی استان مرکزی نیز در این خصوص گفت: ایجاد واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی معاون مدیر صنایع تبدیلی و غ

درجوار مجتمع های گلخانه ها برای افزایش تولید و فرآوری محصوالت این واحدها از برنامه های اولویت دار جهاد کشاورزی این 
  .استان است

« افزود: بیش از « رضا باجالن و بسته بندی محصوالت کشاورزی در استان مرکزی وجود دارد که ساالنه بیش  واحد فرآوری 200

هزار تن محصوالت کشاورزی در این واحدها فرآوری می شود 800از یک میلیون و  .  
وی ادامه داد: با وجود این واحدها اکنون مشکلی در زمینه فرآوری محصوالت کشاورزی استان وجود ندارد و مهمترین مشکل 

ی صنایع تبدیلی و تکمیلی فروش محصوالت استواحدها .  
معاون مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در بازارهای داخلی، 

ی در حال فعالیت نوسانات اقتصادی و وجود برخی موانع بر سر راه تولید و صادرات بیشتر واحدهای تبدیلی پایین تر از ظرفیت اسم
  .هستند

باجالن، نبود تشکل های قوی در زمینه بازاریابی بین المللی را یکی از عوامل کاهش صادرات و افت تولید صنایع تبدیلی استان 
دانست و گفت: در بیشتر سفارتخانه های خارجی معاونت اقتصادی برای ارزیابی بازار و محصوالت مورد نیاز سایر کشورها وجود 

در صورتی که این مهم در برخی از سفارتخانه های کشور هنوز جدی نیست دارد .  
وی افزود: برخی از تولیدکنندگان استان مرکزی فقط در زمینه تولید فعالیت دارند و از علم تجارت در بازارهای جهانی سر رشته ای 

ی جهانی و تقاضای کشورهای هدف، تاثیر بسزایی در ندارند و فعال شدن معاونت اقتصادی سفارتخانه ها و آشنایی آنان با بازارها
  .افزایش تولید و صادرات از کشور به خارج را به همراه دارد

معاون مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی استان مرکزی وجود ضوابط و مقررات اداری، کمبود تولیدات صادرات محور، 
صنایع تبدیلی را از دیگر عوامل کاهش حضور محصوالت تولیدی استان مرکزی به روز نبودن تجهیزات و دستگاه های واحدهای 

می طلبد در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال با تسهیل قوانین و مقررات و کمک به  :در بازارهای جهانی عنوان کرد و ادامه داد

یاز زمینه تسهیل در امر صادرات که افزایش تولید افزایش کیفی محصوالت به خصوص بسته بندی و اخذ استانداردهای جهانی مورد ن
  .و اشتغال را به همراه دارد فراهم شود

استان مرکزی به عنوان دومین قطب صنایع مادر تخصصی، چهارمین قطب صنعت کشور محسوب می شود و در زمینه تنوع 
  .تولیدات صنعتی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است
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هزار بهره بردار شامل  90استان نخست کشور در بخش کشاورزی است که  10ود صنعتی بودن در زمره این استان با وج 20 
  .درصد شاغالن استان در این حوزه فعال هستند

دهم درصد تولیدات کشاورزی مازاد بر نیاز  2هزار هکتار اراضی باغی و کشاورزی در استان مرکزی وجود دارد که یک و  670

مناطق ارسال می شود استان به سایر .  
هزار تن  41هزار تن شیر، حدود  320هزار تن تولید گوشت قرمز،  53هزار تن گوشت سفید،  54استان مرکزی با تولید حدود 

  .تولید تخم مرغ از جایگاه ویژه ای در تولیدهای بخش کشاورزی و دامداری در سطح کشور برخوردار است
درصد صادرات این ماهیان از این استان انجام می  90نتی را به خود اختصاص داده و حدود مرکزی رتبه نخست صادرات ماهیان زی

  .شود
این استان رتبه چهارم تولید بچه ماهی قزل آال، رتبه نخست در تنوع تولید گل و گیاهان زینتی، رتبه دوم تولید گل های شاخه بریده، 

طح زیر کشت و تولید انار کشور، رتبه ششم تولید پسته، مقام هشتم تولید گل رتبه سوم در تولید گل و گیاهان زینتی، رتبه دوم س
  .محمدی، مقام نهم تولید انگور، رتبه سوم تولید لوبیا و رتبه پنجم تولید جو را به خود اختصاص داده است

خمین، وجود شعبه ششم تحقیقات  استقرار ایستگاه انار ساوه، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی محالت، ایستگاه ملی تحقیقات لوبیای
واکسن و سرم سازی رازی، وجود ایستگاه تحقیقات ماهیان زینتی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نیز از ظرفیت های 

 علمی و تحقیقاتی استان مرکزی است
 

 لینک خبر 
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 تولیدات باغی 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 25/7/1397تاریخ :   

  درصدی تولید سیب در سال جاری/ مشکلی در تأمین بازار داخل نداریم 40کاهش 
درصدی تولید سیب درختی در سال جاری، مشکلی در تأمین نیاز  40تا  30یک مقام مسئول گفت: باوجود کاهش 

  .داخل و صادرات نداریم
شاورزیصنعت،تجارت و کوگو با خبرنگار مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران استان تهران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

درصدی تولید سیب نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: با وجود کاهش تولید سیب درختی  40تا  30، از کاهش خبرنگاران جوان
 .در سال جاری، مشکلی در تأمین نیاز داخل و صادرات نداریم

سرمازدگی بهاره در بسیاری از مناطق خسارت وارد کرد وتا حدودی تولید را تحت تأثیر خود قرار داد،اما جای  وی افزود: اگرچه
 .هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود نیاز د اخل وجود ندارد

د اولیه تولید بینی کرد و گفت: با توجه به برآورهزارتن در کشور پیش 600میلیون و  2شادلو میزان تولید سیب در سال جاری را 
درصد این میزان باید صادر شود 50حدود  . 

 بیشتر بخوانید: ایران رتبه چهارم جهانی در تولید سیب را داراست
هزارتن سیب از کشور صادر شد، بیان کرد 700وی با بیان اینکه سال گذشته  میلیون تن می رسید تعادل  1.5اگر این میزان به  :

کرد چرا که سال گذشته علی رغم رشد سه برابری صادرات نسبت به سال ماقبل خود ،مقادیری زیادی سیب ری در بازار ایجاد میبهت
 .از بین رفت

افزود: با وجود آنکه بخشی از تولید سیب درختی ناشی از   این مقام مسئول حفظ بازارهای صادراتی را امری مهم د انست و
درصد به بازارهای هدف صادر شود چرا که توقف صادرات به معنای از  50رفت،اما از تولید فعلی باید سرمازدگی بهاره از بین 

 .دست دادن فرصت های قبلی صادراتی است،که در سال گذشته به دست آوردیم
، نهاده ها، وی درباره علل گرانی سیب درختی در بازار گفت: افزایش سه برای هزینه های تولید اعم از نیروی انسانی، سبد

تا  30مکانیزاسیون و غیره، افت  درصدی تولید ناشی از سرمازدگی بهاره، تورم، نوسان نرخ ارز و غیره از جمله علل نوسان  40

 .قیمت سیب در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به شمار می رود
ال گذشته بسیار پایین بود و کشاورزان از ناحیه شادلو ادامه داد: با توجه به آنکه قیمت تمام محصوالت کشاورزی اعم از سیب در س

درصدی روبرو بودند، از این رو نباید مالک قیمت گذاری قرار گیرد 50فروش این محصوالت با زیان  . 
وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت در سایر صنوف و صنایع چشمگیر است، بیان کرد: این درحالی است که بسیاری از افراد انتظار 

د که قیمت محصوالت کشاورزی همیشه ثابت باشد و هیچ گونه رشد قیمتی در این بخش اتفاق نیفتددارن . 
نایب رئیس اتحادیه باغداران در پایان تصریح کرد: با وجود آنکه بخش کشاورزی همانند سایر بخش ها تحت تاثیر نوسان نرخ ارز، 

 .تورم و... است، از این رو ثبات نرخ محصوالت غیرممکن است
 

 لینک خبر 
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 ولیدات زراعی ت
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 تولیدات دام و طیور
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 چای
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 23/7/1397تاریخ :   

  درصدی مطالبات چایکاران 73هزارتن رسید/پرداخت  110خرید تضمینی برگ سبز چای به 
هزارتن برگ سبز چای خریداری شده است 110ن چای گفت: از ابتدای فصل برداشت تا کنون رئیس سازما .  

صنعت،تجارت و کشاورزیحبیب جهان ساز، رئیس سازمان چای در گفت و گو با خبرنگار  روه اقتصادی باشگاه خبرنگاران گ 

هزارتن  110، با اشاره به اینکه برداشت برگ سبز چای تا پایان مهر ادامه دارد، اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت تاکنون جوان
میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است 216برگ سبز چای با ارزش بیش از  . 

میلیارد تومان از مطالبات پرداخت و مابقی به مرور  161.5چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون درصد مطالبات  73وی از پرداخت 
 .به حساب چایکاران واریز می شود

درصد )درجه دو(  64هزارتن معادل  70درصد )درجه یک( و  36هزارتن برگ سبز خریداری شده معادل  40به گفته جهان ساز؛ 
 .است

میلیارد تومان آن سهم کارخانه و مابقی سهم  19میلیارد تومان باقی مانده مطالبات چایکاران،  55از رئیس سازمان چای ادامه داد: 
درصد آن پرداخت شود 100دولت است که انتظار می رود تا دو هفته آینده  . 

هزار تومان 40هزارتن رسید/حداکثر نرخ هر کیلو چای ایرانی  105بیشتر بخوانید: خرید تضمینی برگ سبز چای به   
ید تضمینی برگ سبز چای هستند، بیان کرد: از مجموع بهای برگ سبز کارخانه چای سازی مشغول خر 77وی با اشاره به اینکه 
درصد رشد داشته  13هزارتن چای خشک استحصال شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل  24خریداری شده تاکنون 

 .است
هزارتن برسد که  120ز چای به پیش بینی می شود تاپایان فصل برداشت، خرید تضمینی برگ سب  جهان ساز در پایان تصریح کرد:

درصد رشد خواهد داشت 15 این میزان نسبت به سال قبل  
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 حبوبات
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 خاک
 ایرنا  – 28/7/1397تاریخ : 

 زنگ خطر بیابان زایی مراتع به صدا درآمده است 

مراتع که در حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش، تنظیم گردش آب در طبیعت، تامین علوفه  -ایرنا  -زنجان 

صنعتی، حفظ ذخایر ژنتیک گیاهی و جانوری نقش اساسی دارند،  مورد نیاز دام، تولید محصوالت دارویی و

  .امروزه به علل مختلفی دچار بحران شده و با سرعت به سمت بیابانی شدن پیش می رود
درصد عوامل از بین رفتن مراتع، تخریب و تصرف انسانی است، هم اکنون سرعت بیابان زایی  57به گزارش ایرنا، درحالی که 

به سمت فرسایش خاک به  مراتع و حرکت درصد در استان زنجان رسیده و این نشان دهنده نقش مردم در حفظ این منابع  38

  .ارزشمند است
یابند. در حال دهند که بیش از هفت هزار گونه گیاهی در قلمرو آن رشد میدرصد از سطح کشور را مراتع تشکیل می 52بیش از 

هکتار است 82/0و سرانه جهانی آن هکتار  32/1حاضر سرانه مرتع در کشور  . 
محیطی است، همچنین مراتع  های زیستدرصد آن مربوط به ارزش 75درصد ارزش هر هکتار مرتع مربوط به تولید علوفه و  25

از برداری از مراتع بیش از آنکه محل تولید و رشد گیاهان دارویی و صنعتی محسوب می شود، بنابراین حفظ، احیاء، توسعه و بهره
محیطی ارزشمند است دیدگاه تعلیف دام دارای اهمیت باشد از نظر زیست .  

حفظ مراتع استان زنجان نیز عالوه بر اینکه از این قاعده مستثنی نیست، به نسبت از اهمیت باالتری از نظر تنوع گونه های گیاهی 
 .برخوردار است که این توجه به حفظ مرتع را دو چندان می کند

ز زنجان، بر همین اساس با برگزاری میزگردی با حضور معاون فنی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان، ایرنای مرک
رئیس اداره طبیعی حفاظت محیط زیست استان و فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان به بررسی وضعیت مراتع استان و 

یی آن پرداختراهکارهای حفظ و نگهداری و جلوگیری از بیابان زا . 
 درصد مراتع استان زنجان فقر پوشش گیاهی دارند  42 **

میلیون و  2معاون فنی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: مساحت کل زمین با تمامی کاربری های استان زنجان 
میلیون و  1هزار هکتار هست، که  200 ع طبیعی استهزار مترمکعب آن مربوط به زمین های مناب 200 . 

درصدی دارند و به طور عمده این  50هزار هکتار است، که پوشش باالی  240جلیل سلطان نژاد تصریح کرد: مراتع خوب استان 
 .مراتع در ارتفاعات طارم، زنجان و ماهنشان واقع شده است

رصد است و مراتع فقیر زنجان نیز که د 37درصد پوشش گیاهی دارد، حدود  50تا  25وی تاکید کرد: مراتع نیمه متراکم که بین 
درصد است 42پوشش گیاهی پایینی دارد، حدود  . 

تیپ گیاهی مهم در مراتع استان وجود دارد که در هفت  84معاون فنی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان اظهار داشت: 
 .گروه عمده و هشت تیپ منفرد شناسایی شده اند

ی از این گونه ها نادر هستند و با روندی که طی می شود، بسیاری از این گونه ها را از دست خواهیم داد وی خاطرنشان کرد: بعض
 .و گیاهان مهاجم جایگزین آنها خواهند شد

درصد ارزش مراتع زنجان زیست محیطی است و این نشان می دهد اگر مراتع را در باالدست از دست بدهیم،  75سلطان نژاد گفت: 
ر زمینی و سطحی را از دست خواهیم داد، چراکه پوشش گیاهی به عنوان یک سپر، باران را جذب کرده و آن را به آب های زی

 .صورت چشمه و رودخانه در دسترس انسان قرار می دهد
از این  هزار تن علوفه 183معاون فنی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان تاکید کرد: دامداران زنجان ساالنه حدود 

هزار راس دام  640مراتع برداشت می کنند و این فقط میزان علوفه به صورت مجاز برداشت می شود و مراتع جوابگوی حدود 
برابر این ظرفیت، دام وارد مراتع استان می شود 2است، در حالی که بیش از  . 

ی توسعه زراعت به زمین های دیم تبدیل شده اندوی افزود: این در حالی است که سطح وسیعی از زمین های مراتع نیز در راستا . 
تن خاک بر اثر فرسایش از دست می رود، که این آمار بسیار  16سلطان نژاد اظهار داشت: در استان زنجان ساالنه در هر هکتار 

 .قابل تامل است
سال زمان نیاز دارد 800تا  300وی تاکید کرد: باید به این موضوع مهم توجه داشت که تشکیل هر سانتیمتر خاک  .  

هزار هکتار جنگل موجود در سال های گذشته، هم اکنون به طور  95سلطان نژاد با اشاره به اهمیت حفظ درختان جنگلی، ادامه داد: 
هزار هکتار رسیده است 75تقریبی به  . 
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هکتار از قبل از  225د یک هزار و معاون فنی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: این اداره کل در مجموع حدو
 .انقالب تا کنون پارک جنگلی ایجاد کرده است

 
 آتش سوزی بیشترین انرژی را از یگان حفاظت منابع طبیعی زنجان می گیرد  **

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان زنجان گفت: بیشترین وقت و انرژی این یگان صرف موضوع آتش سوزی های مراتع می 
دشو .  

منصور خسروی تاکید کرد: تخریب و استفاده بهاره و پاییزه از مراتع با توجه به سود اقتصادی باالی آن برای برخی سوء استفاده 
 .کنندگان، باعث افزایش اینگونه تصرفات شده است

امل همه جانبه بخش های دولتی و وی افزود: در روستا به دلیل مسائل معیشتی زمین های ملی به زراعی تبدیل می شود، لذا باید با تع
 .غیر دولتی برنامه ریزی منظمی در این خصوص داشت

 .فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان زنجان ادامه داد: تمام مردم و ارگان ها باید پای کار بیایند و همگان احساس مسئولیت کنند
د فرهنگ سازی در این خصوص از نظام آموزشی آغاز شود و جامعه فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان زنجان تاکید کرد: بای

بپذیرد، که با تصرفات منابع طبیعی، تخریب اراضی و آتش سوزی عمدی باید برخورد همگانی شود، نه اینکه فقط این یگان با نیروی 
نفری خود از آن محافظت کند 30محدود  . 

بی نظیر است گونه های گیاهی موجود در ماهنشان در کل دنیا  **  
رئیس اداره طبیعی حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: اهمیت باالی زیستگاه های زنجان از آنجایی مشخص می شود که بیشتر 
محدوده زیستگاه های استان به دوران یخبندان بر می گردد و این یعنی زنجان نیز جزو معدود مکان هایی بود که میلیون ها سال پیش 

آن وجود داشت امکان زیست در .  
استان زنجان در این دوران در واقع باعث شده تا گونه های گیاهی و موجودات زنده زیادی منقرض نشوند و  :رضا رمضانی افزود

 .االن هم در این استان گونه ها گیاهی منحصر به فرد زیادی وجود دارد
چ جای دیگر دنیا نظیر ندارد، ولی این گونه ها به شدت با وی تاکید: در شهرستان ماهنشان گونه های گیاهی وجود دارد که در هی

  .خطر نابودی مواجهند
رئیس اداره طبیعی حفاظت محیط زیست استان زنجان تصریح کرد: دامداری از جمله گزینه هایی است که می شود در مقابل سایر 

 .ارزش های مرتع آن را حذف کرد
ما فوق العاده با ارزش هستند، برای مثال مراتع کار تصفیه آب و هوا را به طور  رضا رمضانی تاکید کرد: مراتع و منابع طبیعی

 .طبیعی انجام می دهند
وی خاطرنشان کرد: مراتع خدمات اکولوژیک فراوانی دارند و مراتع باعث تعدیل اقلیم و آب و هوا و کنترل کننده تغییرات اقلیمی 

 .هستند
به محیط زیست را بسیار ناچیز و ناکافی خواند و خاطرنشان کردمیلیارد لایر بودجه  30رمضانی اختصاص  :  

وقتی صحبت از آب می شود، مراتع تامین کننده آب از نزوالت آسمانی هست، اما فقط کمیت آب را تامین نمی کند، بلکه کیفیت آب را 
 .نیز تامین می کند، چون مراتع باعث شده آب وارد فیلترهای طبیعی زمینی شود

رئیس اداره طبیعی حفاظت محیط زیست استان زنجان با اشاره به روند صعودی بیان زایی در استان، گفت: بالیی به سر استان 
درصد به  22آوردیم که سرعت رشد بیابان زایی را از  درصد رسانده و این عامل هشدار دهنده ای برای ما و آینده استان به  38

 .شمار می رود
ن مسئله نگاه غلط مسئوالن و برنامه ریزان است، مسئوالنی که مفهوم بهره برداری و توسعه را نمی دانند، رمضانی گفت: علت ای

 .برنامه های صحیحی را در این خصوص انجام نخواهند داد
د در رئیس اداره طبیعی حفاظت محیط زیست استان زنجان تصریح کرد: نباید همه چیز را گردن مردم انداخت، فرهنگ سازی را بای

 .میان مسئوالن انجام دهیم چراکه قدرت تصمیم گیری آنها بیشتر از مردم عادی است
رمضانی افزود: طبق آمارها میزان تصرفات قانونی به بهانه های مختلف ازجمله برنامه های عمرانی، زیرساختی و معدنی بسیار 

 .بیشتر از تصرفات مردم عادی است
داریم که از طریق تملک قانونی منابع طبیعی در واقع تصرف شده اند، چند معدن داریم  وی گفت: چند شهرک صنعتی غیر اصولی

 .که ارزش اکتشاف در این معادن قابل قیاس با ارزش باالی منابع طبیعی که مورد تخریب و آسیب قرار می گیرد، نیست
اخته شده که آبخوان های طبیعی را از بین برده رئیس اداره طبیعی حفاظت محیط زیست استان زنجان ادامه داد: در کشور سدهایی س

 .است
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رمضانی افزود: نباید فقط مردم را عامل تخریب این منابع بدانیم چراکه حجم گسترده تخریب ها و سرعت باالی تخریب منابع طبیعی 
 مربوط به مسئوالن و تصمیم گیران در این بخش است

. 
 لینک خبر 
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 خرما
 

ایرنا  – 25/7/1397تاریخ :   

 کنترل کیفی خرمای صادراتی بوشهر ضروری است 
رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: خرمای صادراتی این استان برای راهیابی به بازارهای هدف  -ایرنا -بوشهر

  .نیازمند کنترل کیفی است
گزارش ایرنا، خورشید گزدرازی روز چهارشنبه در نشست بررسی مشکالت صادرات خرمای استان بوشهر افزود: روی بسته به 

های بیشتر خرمای های بسته بندی این استان عبارت 'درجه یک' نوشته می شود که این عمومیت بخشی اجحافی بزرگ در حق 
  .خرمای باکیفیت بوشهر است

شعارهای مبنی بر کیفیت بخشی، گره از مشکالت این بخش باز نمی شود و در عمل باید وارد کار کنترل با وی بیان کرد: تنها با 
  .هدف صادرات خرمای با کیفیت شویم

گزدرازی ادامه داد: بسته بندی خرما در کشوری های هدف استان بوشهر با بسته بندی های بسیار شیک و صادراتی دیده می شود که 
به کار بیشتر در بسته بندی را ضرورت بخشیده است این موضوع نیاز .  

وی ادامه داد: در جریان سفر هیات تجاری استان بوشهر به قطر خرمای بسته بندی کشورهای رقیب نشان داد که در ارتباط با بسته 
  .بندی هنوز جای کار زیادی وجود دارد

حمیل هزینه هایی گزاف به نخلداران در بخش های مختلف همراه شده گزدرازی افزود: خرمای با کیفیت استان بوشهر که امروز با ت
  .با کیفیت بخشی می تواند بخش قابل هزینه های تولید را پوشش دهد

امیر شهریاری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: صادرات خرمای استان بوشهر با گذشت بیش از چندین دهه 
می گیرد که در این ارتباط باید ساماندهی مناسبی صورت گیردهنوز به شکل سنتی صورت  .  

واحد صنعتی بسته بندی خرما فعال است که برگزاری تورهای بین  40دیگر عضو اتاق بازرگانی بندر بوشهرگفت: در این استان 
  .المللی با هدف ارائه آموزش مناسب به آنها الزامی است

همیت بسته بندی با کیفیت در صادرات خرما آشنایی فعاالن حوزه بسته بندی خرما در این علی محمد صمیمی افزود: با توجه به ا
  .استان با دانش های روز و مطابق با استانداردهای جهانی اجتناب ناپذیر است

رند مدیر صنایع سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: و احدهای بسته بندی صنعتی خرما در این استان حرکت به سوی ب
  .سازی را آغاز کرده اند که این امر نوید بخش آینده ای روشن فراروی این محصول است

مصطفی قلی پور افزود: در ارتباط با چاپ کارتن های بسته بندی خرما نیز کارهایی در دست اقدام است تا خرمای استان با سطح 
یک برای همه آنها پرهیز شودبندی های مختلفی وارد بازار هدف و از عمومیت بخشی عبارت درجه  .  

وی بیان کرد: ثبت نشان جغرافیایی خرمای زاهدی و کبکاب استان بوشهر از جمله مواردی است که می تواند به رونق صادرات این 
  .محصول به بازارهای هدف کمک کند

امسال در بوشهر برگزار می شود که این قلی پور افزود: نخستین جشنواره و نمایشگاه بین المللی خرما و صنایع وابسته آبان ماه 
  .نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای عرضه محصوالت این حوزه است

 
 لینک خبر 
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 خرما 
 

باشگاه خبرنگاران جوان – 24/7/1397تاریخ :   

  برابر افزایش یافت 5دالل!/ تولیدِ خرمای کشور،  100میلیون نخلدار در جیب  3سود دسترنج 
های مشکالت اقتصادی شهر های ذی ربط، قادر به رفع بسیاری ازاست که با حمایت دستگاه تنها محصولی خرما

 .جنوبی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور خواهد بود
  

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  ،باشگاه خبرنگاران جوانگروه اقتصادی   خرما از محصوالت بسیار غنی و سرشار  

شوداز ویتامین ها و مواد ُمَغذی است که عمدتا در مناطق گرمسیری کاشت و برداشت می . 
برخی پیشینه آن را در هندوستان،  در ارتباط با خواستگاه اولیه خرما اَقوال متعددی در منابع و گزارشات موجود به چشم می خورد.

 .عده ای دیگر در شمال آفریقا و برخی دیگر از پژوهشگران پایه اصلی کشت و برداشت آن را به کشور عربستان نسبت می دهند
به هر ترتیب، خرما از نمونه محصوالِت با قدمت و دیرینه بسیار کهن و طوالنی به شمار می رود که در ایران نیز سابقه کشت آن به 

گرددهزاران سال پیش باز می . 
شده و در دهد، خرما از دوران پیش از حاکمیت هخامنشیان در ایران ِکشت میهای انجام شده نشان میآنچنان که مطالعات و بررسی

پایان سده نهم میالدی نیز، از ایران به چین برده شده است. به واقع این اطالعات موید عقبه تاریخی کهن نخلداری و کشت این 
ن به شمار می رودمحصول غنی در ایران زمی . 

خرما با برخورداری از ویتامین های مختلف با درصدهای بسیار باال و غنی در زمره محصوالت انرژیک و با کالری باال است و 
بیشتر مواد مغذی و ویتامین ها در این   گردد، چراکهاساسا اوج مصرف این محصول در ایران و در ایام مبارک ماه رمضان باز می

می شود محصول یافت . 
 .یکی از برجسته ترین خواص این محصول به خاصیت ضد سرطانی و درمانی آن در بیماری مذکور به شمار می رود

 تعرفه های ترجیحی سنگین، کام خرماداران را تلخ می کند :بیشتر بخوانید
ت،تجارت و صنعخبرنگار   حسن تقوی گل سفیدی یکی از کارشناسان و صاحب نظران طب سنتی و گیاهی در گفت و گوی با

های طب سنتی و اسالمی از سوی بخشی ، با اشاره به مطلب فوق اظهار کرد: در شرایطی که گاهی دستورات و توصیه کشاورزی

شود، امروز شاهد اثبات آن از سوی مراکز درمانی و پزشکی معتبر جهان هستیماز جامعه نادیده گرفته می . 
ن سرطان ایاالت متحده آمریکا از خرما به عنوان تاثیرگذارترین میوه در مبارزه و وی در تشریح این موضوع گفت: چندی پیش، انجم

 .مقابله با سرطان یاد کرد
پذیرد و همین خصوصیات برای طرح این مقدمه با هدف اثبات جذابیت ها و اهمیت بسیار باالی این میوه نواحی گرمسیری انجام می

کندینده تر در راستای افزایش ُتناژ ، تولید و صادرات آن کفایت میتوجه هر چه بیشتر به این محصول و تالش فزا . 
گیری نقش میزان مصرف کیلوگرم در سال است که البته دراین معدل 7های انجام شده، سرانه مصرف خرما در کشور، بنابر بررسی

 .شهرهای جنوبی کشور بسیار برجسته و نافذ است
یلوگرم، ضریب افزایش آن، در معدل گیرِی میزان مصرف ، به میزان قابل توجهی باال ک 25مناطق جنوبی کشور با سرانه مصرف 

برده، زیرا بصورت تقریبی میزان مصرف سالیانه این محصول در دیگر استان های کشور، به ازای هر نفر یک کیلوگرم است که 
رسداین عدد و رقم، ناچیز به نظر می . 

شود که ایران با قریب به تولید یک میلیون تن خرما در جهان تولید می 7سانه ها، سالیانه قریب به بنابر اعداد و ارقام منتشر شده در ر
کندهزار تن؛ نقش قابل توجهی در تامین خرمای جهان ایفاء می 200تا  100میلیون و  . 

قم و عدد به نوبه خود برجسته به گردش مالی خرما در سال نیز بصورت تقریبی ، بیش از یک میلیارد دالر برآورد می شود که این ر
 .نظر می رسد

بدون تردید، هر آنچه سهم ایران در میزان صادرات خرما و گردش مالی اشاره شده افزودن تر شود، زمینه و بستر توسعه فرصت 
 .های شغلی و شکوفایی اقتصادی کشور به نحو شایسته تری فراهم خواهد شد

ان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، فارس، خوزستان و یزد از اراضی و عرصه های در میان استان های ایران،کرمان، سیست
 .جغرافیایی مستعد برای تولید و پرورش خرما به شمار می رود
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 5شود و با وجود رشد و افزایش در این حوزه ، مانند بسیاری از عرصه های دیگر، از ظرفیت موجود، آنچنان که باید استفاده نمی
اقتصاد مقاومتیخرما به نسبت دهه های گذشته، انتظار می رود در چارچوب سیاست های  برابری تولید ، کاالی ایرانیو حمایت از  

 .تدابیر هوشمندانه تری با هدف توسعه صادرات این محصول اتخاذ و عملیاتی شود
ا به حوزه صنعتی خالصه نمی شود، البته این محصول به واقع، تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کاالی ایرانی تنه خرما( )

گیرددر حوزه های صنعتی نیز مورد استفاده قرار می . 
به تعبیری، حمایت از کاالی ایرانی در چارچوب حمایت از تولید داخلی و محصوالتی که در پهنه وسیع جغرافیایی ایران زمین تولید 

امر می تواند در حوزه های متعددی همچون زراعی،کشاورزی، باغی، صنعتی، تولیدی  و عرضه می شود، قابل بررسی است . این
 .و... گسترش پیدا کند

تکیه بر ظرفیت های بومی و داخلی، اصلی خطیر در تسریع و تسهیل توسعه اقتصادی به شمار می رود که البته حصول این امر 
غیر اینصورت در فقدان الزامات این امر، دستیابی به اهداف از پیش  مستلزم پیش نیازهای مقتضی و خاص به خود خواهد بود، در

 .تعریف شده؛ دشوار و ناممکن به نظر می رسد
 بسته بندی مطلوب و مرغوب، الزمه توسعه کمی و کیفی خرمای ایرانی

ه شمار می رود و بدون تردید، موضوع بسته بندی یکی از مولفه های اساسی در بهبود و توسعه صادرات محصوالت ایرانی ب
متاسفانه به تلخی باید به این واقعیت اذعان کرد که از محل این نقصان و نارسایی ، ضریب سودآوری بسیاری از تولیدات و 

 .محصوالت ایرانی کاهش یافته است
مراتب  سخن از فروش فله ای محصوالتی است که عمدتا در عرصه زراعی، تولید و عرضه می شوند، گاهی از حیث کیفی، به

اما چه سود که کم توجهی و غفلت در این بخش، به  مطلوب تر و مرغوب تر از تولیدات دیگر کشورهای جهان به شمار می رود.
فرصت سوزی و تحمیل خسارت های بسیاری منتهی شده و متاسفانه حوزه تولید خرمای کشور نیز به دلیل بسته بندی ضعیف، متحمل 

 .مشکالت عدیده ای شده است
صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار   وگو بادر گفت سن رشید فرخی، رئیس انجمن ملی خرمای کشور،مح در تشریح مشکالت و  

خیره کننده ای اظهار کرد: متاسفانه، قیمت کاغذ و مقوا در ماه های گذشته با افزایش سرسام آور و   معضالت پیش روی این حوزه
همراه شده و از دستگاه های متولی انتظار می رود در بخش بسته بندی کاغذ و مقوا برای تولیدکنندگان این محصول، امتیازات و 

 .تخفیفات ویژه ای را در نظر بگیرند
صادرات این محصول  معضل نقل و انتقال پول از دیگر نارسایی هایی است که فرخی از آن به عنوان معضلی جدی در مسیر توسعه

کند.)عارضه ای که متاسفانه در بسیاری از حوزه های صنعتی تولیدی و صادراتی کشور مسبب چالش های عمیقی برای یاد می
 .(اقتصاد کشور شده است

 نقش آفرینی شرکت های هلدینگ در توسعه صادرات خرما ضروری به نظر می رسد
پیش   انجمن ملی خرمای ایران در گفت و گویی با رسانه ها، در تشریح مشکالت چندی پیش، علی محمد صمیمی، عضو هیات رئیسه

روی توسعه صادرات خرمای ایرانی در بازارهای جهانی گفت: غالب شرکت های فعال ایرانی در این حوزه کوچک و فاقد ظرفیت 
 .الزم برای سرمایه گذاری طوالنی مدت هستند

هزار تن خرما )در  200تا  130گوید: در حال حاضر حدود ایران به بازارهای جهانی میوی در ارتباط با میزان صادرات خرمای 
سال( به کشورهای متعدد صادر می شود و در این میان کشورهای هند، قزاقستان، پاکستان، امارات و ترکیه عمده مقاصد صادراتی 

رونداین محصول از ایران به شمار می . 
مصر و تونس به عنوان اصلی ترین رقبای ایرانی در عرصه تسخیر بازارهای جهانی هستند به گفته وی؛ کشورهای عربستان، . 

 سود خرما به نام نخلداران به کام دالالن
متاسفانه، نفوذ و جوالن دالل ها، بازار خرما و دسترنج و سود نخلداران را نیز تحت الشعاع قرار داده و این عارضه باعث تحمیل 

یدکنندگان خرما و مصرف کنندگان این محصول شده استخسارت بسیاری به تول . 
چندی پیش، علی اصغر موسوی، دبیر کل انجمن خرمای کشور در گفت و گویی با رسانه ها با اشاره به در اختیار گرفتن بازار خرما 

د و به نوعی این افراد نبض کننکننده تصمیم گیری میدالل گفت: به واقع واسطه های مذکور برای تولیدکننده و مصرف 100از سوی 
 .بازار را دست گرفته اند

کنند و در زمان مقتضی ها در ابتدای فصل برداشت محصول را از نخلداران خریداری میگوید: داللوی در تشریح این عارضه می
 .آن را ِدپو کرده و پس از باال بردن نرخ خرما )با کاهش عرضه( آن را به فروش می رسانند

کنند و می طلبد برای مقابله و گیری میر کل انجمن خرمای کشور، دالالن مذکور برای سه میلیون نخلدار کشور تصمیمبه زعم دبی
 .دفع این عارضه تدابیر الزم اتخاذ و عملیاتی شود
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ظم رهبری، مبنی رسد که با توجه به تاکید دلسوزان نظام و انقالب و در راس آن مقام معدر پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می
بر توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از ضروریات اقتصادی کشور و مولفه های اساسی در شکوفایی این عرصه، انتظار می 

ربط با برنامه ریزی، سیاست گذاری و تدابیر ویژه، در حوزه هایی که کشور، از حیث تولیدی از رود مسئوالن و دستگاه های ذی
رخوردار است؛ نسبت به ارتقای سطح صادرات اقدامات الزم را عملیاتی کندتوانمندی باالیی ب . 

با تحقق این امر، توسعه صادارت غیرنفتی امری دست یافتنی خواهد بود و با حرکت در این مسیر به تدریج از اقتصاد نفتی به عنوان 
ضامن شکوفایی، توسعه و رشد هر چه بیشتر یکی از بزرگترین آفت های اقتصادی کشور دور خواهیم شد، امری که تحقق آن 

اقتصادِی این مرز و بوم خواهد بود، در غیر اینصورت همچنان شاهد نارسایی های ریز و درشت در صحنه اقتصادی این کشور 
دشوار هستیم و قطعا مجموعه این نواقص، حرکت سریع و شتابان جامعه را به سمت فتح و تسخیر قله های توسعه اقتصادی ، ُکند و 

 .می سازد

 

 لینک خبر 
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  خرید تضمینی / خدمات

 
 ایرنا – 28/7/1397تاریخ : 

 تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم به زیان منافع ملی است 

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با ابراز نگرانی از سیاست های شورای اقتصاد در  -ایرنا  -تهران 

تواند کاهش سطح زیرکشت و تولید را به همراه تاخیر اعالم نرخ خرید تضمینی گندم گفت: این امر می 

  .داشته باشد که منافع ملی را با مخاطراتی مواجه می سازد

« روز شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره تاخیر در اعالم نرخ خرید « اسماعیل اسفندیاری پور

ست های شورای اقتصاد، در سه سال اخیر نرخ خرید تضمینی گندم تضمینی و وضعیت سطح زیرکشت گندم افزود: به دلیل سیا
متناسب با نرخ تورم و هزینه های تمام شده تولید، نبوده است درحالی که در این مدت همه کاالها و محصوالت از افزایش قیمت 

 .برخوردار شده اند
نرخ این  97و  96تومان و برای سال های  270قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم یک هزار و  1395به گفته وی، در سال 

بوده است که این  2.3نزدیک  95نسبت به سال  96تومان تعیین شد این بدان معناست که رشد قیمت سال  300محصول یک هزار و 
 .نوع قیمت گذاری، منصفانه نیست

خودکفایی رساندن کشور در تولید گندم، دوباره وی اظهار داشت: در صورت ادامه این روند و نادیده گرفتن همت کشاورزان برای به 
کشور به یک واردکننده گندم تبدیل خواهد شد که ساالنه رقم قابل توجهی ارز باید برای واردات این کاال از کشور خارج شود، 

میلیارد دالر هزینه شد 2.6برای خرید گندم وارداتی بیش از  91همانگونه که در سال  . 
رزی تصریح کرد: خودکفایی کشور در تولید گندم نشان می دهد سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در مشاور وزیر جهاد کشاو

 .قیمت گذاری و ارایه به موقع نرخ منطقی خرید تضمینی گندم به شورای اقتصاد صحیح بوده است
بارگیری و حمل و نقل تا کشور  دالر در کشور مبدا است که با محاسبه نرخ بیمه، 241وی گفت: اکنون قیمت جهانی هر تن گندم 

دالر می شود که اگر با نرخ نیمایی هشت هزار و  248مقصد حداقل  تومان واردات آن را محاسبه کنیم قیمت هرکیلوگرم گندم  400

تومان تمام می شود درحالی که در کشور ما هر کیلوگرم گندم کیفی تولید داخل را یک هزار و  420هزار و  2وارداتی برای ما 
تومان خریداری می کنند 300 . 

اسفندیارپور اضافه کرد: بنابراین اختالف قیمت خرید گندم تولید داخل از کشاورزان و گندم وارداتی می تواند موجب ناامیدی و بی 
 .رغبتی کشاورزان به تولید بشود که همین امر کاهش سرمایه گذاری در این بخش را به دنبال خواهد داشت

حالی که با توجه به اعمال تحریم های ظالمانه علیه ایران باید سیاست گذاری شورای اقتصاد حمایت از استمرار وی ادامه داد: در
 .تولید این کاالی اساسی باشد تا نه تنها تولید کنندگان و مصرف کنندگان بلکه منافع ملی به خطر نیفتد

نها باید هرچه سریعتر نرخ خرید تضمینی گندم را برای افزایش مشاور وزیر جهاد کشاورزی براین باور است که شورای اقتصاد نه ت
سطح زیرکشت این محصول اعالم کند بلکه باید افزایش قابل توجهی برای قیمت خرید تضمینی داشته باشد و به طور قطع افزایش 

درصدی مناسب خرید تضمینی گندم نخواهد بود 10هشت تا  . 
ز برای واردات، همان پول را به گندم کاران داخلی بدهد تا عالوه بر ایجاد انگیزه در تولید، وی پیشنهاد داد: دولت به جای تامین ار

 .نیاز کشاورزان برای خرید کمباین، تراکتور، کود و آفت کش ها نیز تامین شود
اسی شده خود را به به گزارش ایرنا، طبق قانون، وزارت جهاد کشاورزی هر سال باید در اواخر مردادماه نرخ خرید تضمینی کارشن

 .دولت ارایه دهند تا قبل از شروع فصل زراعی جدید و تا پایان شهریورماه نرخ ها به کشاورزان اعالم شود
وزارت جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از جمله گندم را در اوایل شهریورماه تعیین و به شورای 

ز شروع فصل کشت نرخ خرید تضمینی به کشاورزان اعالم شود که امسال این موضوع همچنان در اقتصادی ارایه می دهد تا قبل ا
 .دست بررسی های کارشناسی در شورای اقتصاد قرار دارد و تاکنون اعالم نشده است

 2ت غیرمفید هر کیلوگرم گندم معمولی )نان( با افت مفید چهار درصد و اف 96-97براساس مصوبه شورای اقتصاد در سال زراعی 
تومان( خریداری  330لایر )یک هزار و 300هزار و  13تومان( و گندم دوروم  300هزار لایر )یک هزار و  13درصد به مبلغ 

 .شد
واردکننده حدود هفت میلیون تن گندم بوده است 1391آمارها نشان می دهد ایران در سال  . 
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میلیون تن گندم هدف گذاری شده است درحالی که  14تولید حدود  97-98طبق سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی 
میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شد 51هزار و  12میلیون تن گندم به ارزش  9.5نزدیک به  97 -96در سال زراعی  . 
ری شد و در سال زراعی هزار میلیارد لایر خریدا 114میلیون تن گندم به ارزش بیش از  9نیز نزدیک به  96 -95در سال زراعی 

هزار میلیارد لایر  145هزار تن به ارزش بیش از  525میلیون و  11هزار تن گندم تولید و  590میلیون و  14نیز  95 -94
 .خریداری شده بود

ا خرید تضمینی گندم هر سال از اواخر اسفندماه از شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان و مناطق گرمسیر آغاز و ت
 .روزهای پایانی مهرماه در دیگر استان های کشور )از سواحل خزر تا مناطق سردسیر( ادامه می یابد

 
  لینک خبر
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 خرید تضمین / خدمات 
 

 ایرنا   – 25/7/1397تاریخ :

 حجتی: قیمت تضمینی گندم، در انتظار اعالم شورای اقتصاد است 
وزیر جهاد کشاورزی گفت: نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری را به دولت  -ایرنا -تهران

  .اعالم کرده ایم و منتظر تصمیم نهایی شورای اقتصاد هستیم
روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، افزود: قیمت  «محمود حجتی»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

خرید تضمینی گندم باید در شورای اقتصاد مطرح شود و امیدواریم دبیرخانه شورای اقتصاد که سازمان برنامه و بودجه است هرچه 
  .زودتر جلسه تشکیل دهد و نظر خود را به شورای اقتصاد بدهد

نکه وزارت جهاد کشاورزی موظف است پیشنهاد خود را در ارتباط با کشت های پاییزه تقدیم شورای اقتصاد کند، وی با یادآوری ای
اضافه کرد: معاون اول رییس جمهوری نیز بر تعیین تکلیف هرچه سریعتر نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در شورای 

ه، نمی توانیم نرخ پیشنهادی خود را اعالم کنیماقتصاد تاکید دارد و تا زمانی که این شورا تصمیم نگرفت . 
 دولت نقشی در قیمت گذاری میوه ندارد  **

میوه هایی همچون موز وارداتی هستند و در  :وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به ایرنا در مورد افزایش قیمت میوه در بازار، گفت

دریافت می کنند گذشته ارز دولتی به آنها پرداخت می شد اما اکنون ارز نیمایی .  
  .وی با تاکید بر اینکه دولت نقشی در قیمت گذاری میوه ندارد، افزود: میوه از مزرعه در بازار عرضه می شود

حجتی بیان کرد: مشکلی در برخی عرضه برخی میوه ها همچون سیب و انگور داشتیم که به دلیل سرمازدگی عرضه آنها کاهش 
ثر از نرخ ارز بودندیافت و برخی از میوه ها نیز متا .  

وی اظهارداشت: دولت به دنبال واردات کاالی اساسی است و مصلحت نیست ارز کشور را صرف واردات میوه و دیگر کاالها کنیم 
  .بلکه باید در تولید ملی استفاده شود

 بارها گفته ایم هیچ مشکلی در تامین کاالی اساسی نداریم  **
سوال خبرنگاری درخصوص تامین کاالهای اساسی، گفتوزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به  ما مرتب این موضوع را بحث و اعالم  :

  .کردیم که کاالهای اساسی به وفور داریم
وی توضیح داد: بخش اعظمی از این کاالها در داخل تولید شده و بخش محدودی هم قرار بوده از خارج وارد شود که دولت، بانک 

ن حمایت کردند و واردات انجام شدمرکزی و همه دست اندرکارا .  
حجتی افزود: کمبودی که در نهاده های بخش کشاورزی همچون علوفه، کنجاله سویا، ذرت و روغن بود، اکنون برطرف شده و 

  .نگرانی در این زمینه نداریم
یستم حمل بار در کشور وزیر جهاد کشاورزی بخشی از مشکل کمبود نهاده های بخش کشاورزی را ناشی از بروز اختالل در س

 .دانست که سبب شد حجم ذخایر آنها در برخی استان ها کم شود
 2وی افزود: حتی کاالهایی که قرار بود از خارج وارد شود در بنادر به وفور وجود دارد برای نمونه در بندر امام خمینی)ره( 

  .میلیون تن کاالی اساسی انبار شده داریم که آرام آرام ترخیص می شود
 

 لینک خبر 
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ت خرید تضمینی / خدما  
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 23/7/1397تاریخ :   

  درصدی مطالبات چایکاران 73هزارتن رسید/پرداخت  110خرید تضمینی برگ سبز چای به 
هزارتن برگ سبز چای خریداری شده است 110رئیس سازمان چای گفت: از ابتدای فصل برداشت تا کنون  .  

صنعت،تجارت و کشاورزیحبیب جهان ساز، رئیس سازمان چای در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

هزارتن  110به اینکه برداشت برگ سبز چای تا پایان مهر ادامه دارد، اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت تاکنون  ، با اشارهجوان
میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است 216برگ سبز چای با ارزش بیش از  . 

ن از مطالبات پرداخت و مابقی به مرور میلیارد توما 161.5درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون  73وی از پرداخت 
 .به حساب چایکاران واریز می شود

درصد )درجه دو(  64هزارتن معادل  70درصد )درجه یک( و  36هزارتن برگ سبز خریداری شده معادل  40به گفته جهان ساز؛ 
 .است

میلیارد تومان آن سهم کارخانه و مابقی سهم  19میلیارد تومان باقی مانده مطالبات چایکاران،  55رئیس سازمان چای ادامه داد: از 
درصد آن پرداخت شود 100دولت است که انتظار می رود تا دو هفته آینده  . 

هزار تومان 40هزارتن رسید/حداکثر نرخ هر کیلو چای ایرانی  105بیشتر بخوانید: خرید تضمینی برگ سبز چای به   
های برگ سبز کارخانه چای سازی مشغول خرید تضمینی برگ سبز چای هستند، بیان کرد: از مجموع ب 77وی با اشاره به اینکه 
درصد رشد داشته  13هزارتن چای خشک استحصال شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل  24خریداری شده تاکنون 

 .است
هزارتن برسد که  120پیش بینی می شود تاپایان فصل برداشت، خرید تضمینی برگ سبز چای به   جهان ساز در پایان تصریح کرد:

درصد رشد خواهد داشت 15 قبل این میزان نسبت به سال  

 .لینک خبر 
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 خشکسالی

 
 ایرنا  – 26/7/1397تاریخ : 

هزار هکتار عرصه کشور اجرا شد  26در « ایکاردا»طرح   

معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: طرح افزایش امنیت غذایی )ایکاردا( امسال  -ایرنا  -خرم آباد 

هزار 90آینده به هزار هکتار از زمین های کشاورزی کشور اجرا شد و پیش بینی می شود تا پایان سال  26در 

  .هکتار برسد

روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در خرم آباد اظهار داشت: طرح ایکاردا به صورت پایلوت در « عباس کشاورز»به گزاش ایرنا،  
استان های لرستان، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان شرقی در حد زارعان اجرا شد و در سال زراعی گذشته این طرح در حدود 

هزار هکتار از اراضی اجرا شد هشت . 
هزار هکتار از زمین های کشاورزی اجرا شود، گفت:  90وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود ایکاردا در سال آینده زراعی در 

هزار هکتار از زمین های کشور زیرپوشش ایکاردا قرار می گیرد 900و پایان این طرح،  1400تا سال  . 
هزار هکتار گندم دیم کشت  900هزار هکتار گندم آبی و سه میلیون و  100میلیون و  2در کشت پاییزه حدود  کشاورز افزود: امسال

 .شده است
 700معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی از قبیل جو آبی در کشور حدود 

هزار هکتار است 23هزار هکتار و چغندرقند  450ر، کلزا حدود هزار هکتا 600هزار هکتار، جو دیم یک میلیون و  . 
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 خشکسالی 
 

ایرنا  – 25/7/1397تاریخ :   
 

  حاشیه نشینی در گلستان 4 برابر شده است 
اجتماعی استانداری گلستان گفت: گسترش خشکسالی و آسیب های ناشی از آن در مدیرکل امور  -ایرنا  -گرگان 

برخی مناطق کشور و وجود ظرفیت های مختلف در استان های شمالی باعث افزایش جمعیت گلستان و مازندران شده 

  .است
با مسووالن دستگاههای اجرایی به گزارش خبرنگار ایرنا، عبدالرضا چراغعلی سه شنبه در نشست وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

گلستان در گرگان اظهار داشت: یکی از آسیب های جدی این مهاجرت ها، افزایش حاشیه نشینی و لزوم مقابله با آن قبل از تبدیل شدن 
  .به بحران و چالش های اجتماعی است

درصد رشد داشته و  400در استان گلستان سال اخیر و به دالیل گوناگون از جمله مهاجرت، حاشیه نشینی  10وی بیان کرد: در 
کنندای زندگی میدرصد جمعیت استان در مناطق حاشیه 18مطابق آمارها حدود  .  

مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان به افزایش آمار طالق نیز اشاره کرد و گفت : براساس مطالعات انجام شده اعتیاد، خیانت، 
ین دالیل و عوامل بروز طالق در این استان استبی مسوولیتی و بیکاری عمده تر .  

چراغعلی بدون ارایه آمار دقیق ادامه داد: حل ریشه ای این نارسایی ها به کمک و همراهی همه ارگان ها و دستگاه های دولتی و 
  .اجرای مستمر و مداوم فعالیت های فرهنگی احتیاج دارد

ارشاد اسالمی امروز سه شنبه سفری یک روزه به استان گلستان داشت به گزارش ایرنا سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و . 
امضای تفاهم نامه همکاری با استاندار، دیدار با اصحاب فرهنگ و هنر و همکاران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و 

ئمی پژوهشگر و نویسنده گلستانی از درصد( در رشته عکاسی و کریم هللا قا 70حضور در منزل داود عامری از هنرمندان جانباز )
  .جمله برنامه های وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در سفر به گلستان بود

شهرستان مرکب از اقوام، مذاهب و نژادهای مختلف دارد 14هزار نفر جمعیت در  869استان مرزی وشمالی گلستان یک میلیون و   
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 دانه های روغنی

 
 خبرگزاری فارس  – 28/7/1397تاریخ : 

 472پرهیزگار در مراسم شکرانه برداشت برنج مطرح کرد برنامه توسعه و افزایش عملکرد کشت کلزا / افزایش تولید 

 هزار تن کُلزا به ظرفیت کشور 
، سید صدراله پرهیزگار در حاشیه مراسم شکرگزاری سازمان اقتصادی کوثربه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی 

برداشت برنج به روش مکانیزه گفت: در راستای منویات مقام معظم رهبری و با هدف افزایش ضریب امنیت غذایی نسبت به تهیه و 
 .اجرای دو طرح توسعه کشت و افزایش عملکرد دانه روغنی کلزا اقدام شد

های شرکت توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر تصریح کرد: با هدف کاهش وابستگی کشور به واردات دانه مدیرعامل
ها کردیمروغنی، روغن و کنجاله و حرکت در مسیر خودکفایی، اقدام به تهیه و اجرای این طرح . 

های گیالن و ان گفت: برنامه سال اول در استانپرهیزگار با اعالم میزان سطح پیش بینی شده برای استان های گیالن و مازندر
هزار هکتار در اراضی شالیزاری فاقد کشت دوم است 8مازندران کشت کلزا به میزان  . 

های اردبیل و همدان به ظرفیت هزار هکتار اجرا خواهد شدوی ادامه داد: طرح افزایش عملکرد در استان . 
افزایش عملکرد کشت کلزا، گزارش داد: طرح های افزایش سطح و برداشت کلزا که  پرهیزگار مدیرپروژه اقتصاد مقاومتی توسعه و

شودساله اجرا می 3به طرح گذر از تحریم نیز معروف است،  . 
هزار هکتار از اراضی شالیزاری فاقد استفاده در کشت دوم و اختصاص این ظرفیت به  200وی یادآور شد: با زیر کشت بردن 

شودهزار تن کلزا نیز به ظرفیت تولید کشور افزوده می ۴72کشت کلزا، مقدار  . 
مدیرعامل شرکت توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر همچنین با اعالم اختصاص اعتبار ویژه از طریق سازمان اقتصادی 

داندکشاورزان میکوثر، گفت: برای حمایت از توسعه کشت کلزا، شرکت در این طرح را فرصت مناسبی برای افزایش درآمد  . 
کارشناس و مهندس ناظر کشاورزی با همکاری سازمان بسیج  22سید صدرهللا پرهیزگار در این رابطه بیان کرد: آموزش و جذب 

ها در این طرح بوده ترین گاممهندسان کشاورزی و منابع طبیعی کشور و نوسازی و تجهیز ناوگان مکانیزاسیون مزارع کلزا از مهم
شودافزایش توان فنی در مزارع، باعث توسعه کشت کلزا در مناطق دارای پتانسیل خالی می که عالوه بر . 

 
 لینک خبر 
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 دانه های روغنی 
 

خبرگزاری فارس  – 28/7/1397تاریخ :   

های روغنی درصدی ایران به و اردات در دانه 90های روغنی و ذرت/وابستگی کاهش شدید قیمت دانه  
و این های روغنی و ذرت در بازارهای جهانی سقوط آزاد داشت به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز قیمت دانه

شودخبر بسیار خوبی برای بخش کشاورزی در داخل کشور محسوب می .  
تواند های جهانی است، کاهش قیمت در این بازار میهای روغنی وارداتی متأثر از قیمتهای دامی و دانهاز آنجایی که قیمت نهاده

  .باعث افت نرخ آن در داخل کشور شود
های روغنی کشور هم کشور شود و در تامین نیاز دانهای از طریق واردات تأمین میانهدرصد نیاز ذرت د 70در داخل کشور حدود 

وابسته به واردات است  درصد 90بیش از  .  
دالر معامله شد و همچنین  3۶7دالر کاهش نسبت به روز گذشته به قیمت  3.75به گزارش بلومبرگ، امروز قیمت هر بوشل ذرت با 

سنت  75دالر و  85۶دالر نسبت به روز گذشته به قیمت  ۶.75های روغنی هم کاهشی بود، هر بوشل دانه روغنی سویا با قیمت دانه
  .معامله شد

اینچ  1922لیتر یا  3۶.3شود و معادل گیری خشک محسوب میگیری وزن در دستگاه آمریکایی است که جزو اندازهبوشل، اندازه
  .مربع است

پوند است ۶۴بوشل به اندازه یک سنجش جرم یا وزن در خرید و فروش غالت کاربرد دارد و معادل حدود  .  
 ۶7سنت و دام پرواری  ۴0همچنین گزارش بلومبرگ حاکی است قیمت انواع دام در بازارهای جهانی کاهش داشته است، دام زنده 

  .سنت کاهش داشته است
دالر افزایش مواجه شده است. ایران امسال در تأمین گندم کشور  1.75م در بازارهای جهانی افزایشی بوده، هر بوشل با اما قیمت گند

میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد 9.5خوددکفا شد،  . 
 

 لینک خبر 
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 دانه های روغنی 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 28/7/1397تاریخ :   

  هزار تن کُلزا به ظرفیت کشور 472افزایش تولید 
هزار تن به ظرفیت تولید کلزای کشور افزوده می شود ۴72پرهیزگار گفت: در پایان برنامه سه ساله این شرکت  .  

،به نقل از روابط عمومی سازمان اقتصادی کوثر، سید صدراله پرهیزگار در گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 
حاشیه مراسم شکرگزاری برداشت برنج به روش مکانیزه گفت: در راستای منویات مقام معظم رهبری و با هدف افزایش ضریب 

نیت غذایی نسبت به تهیه و اجرای دو طرح توسعه کشت و افزایش عملکرد دانه روغنی کلزا اقدام شدام . 
مدیرعامل شرکت توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر تصریح کرد: با هدف کاهش وابستگی کشور به واردات دانه های 

و اجرای این طرح ها کردیم روغنی، روغن و کنجاله و حرکت در مسیر خودکفایی اقدام به تهیه . 
پرهیزگار با اعالم میزان سطح پیش بینی شده برای استان های گیالن و مازندران گفت: برنامه سال اول در استان های گیالن و 

هزار هکتار در اراضی شالیزاری فاقد کشت دوم است 8مازندران کشت کلزا به میزان  . 
ن های اردبیل و همدان به ظرفیت هزار هکتار اجرا خواهد شدوی ادامه داد: طرح افزایش عملکرد در استا . 

توسعه و افزایش عملکرد کشت کلزا، ضمن ارائه این خبر گزارش داد: این طرح  اقتصاد مقاومتی پرهیزگار مدیر این پروژه ملی
ساله اجرا می شود 3ت کلزا که به طرح گذر از تحریم نیز معروف است های افزایش سطح و برداش . 

هزار هکتار از اراضی شالیزاری فاقد استفاده در کشت دوم و اختصاص این ظرفیت به  200وی یادآور شد: با زیر کشت بردن 
هزار تن کلزا نیز به ظرفیت تولید کشور افزوده می شود ۴72کشت کلزا، میزان  . 

کت توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر همچنین با اعالم اختصاص اعتبار ویژه از طریق سازمان اقتصادی مدیرعامل شر
 .کوثر، گفت: برای حمایت از توسعه کشت کلزا، شرکت در این طرح را فرصت مناسبی برای افزایش درآمد کشاورزان می داند

کارشناس و مهندس ناظر کشاورزی با همکاری سازمان بسیج  22زش و جذب سید صدرهللا پرهیزگار در همین رابطه بیان کرد: آمو
ترین گام ها در این طرح بوده مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی کشور، و نوسازی و تجهیز ناوگان مکانیزاسیون مزارع کلزا از مهم

انسیل خالی می شودکه عالوه بر افزایش توان فنی در مزارع، باعث توسعه کشت کلزا در مناطق دارای پت . 
 

 لینک خبر 
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 روغن
 

 ایرنا  – 2۶/7/1397تاریخ : 
 

 واردات بی ضابطه، چوب الی چرخ تولید روغن زیتون 

استحصال روغن می رسد؛ ولی در ایران و مرکز  به جهان در تولیدی زیتون درصد 80 حدود – ایرنا –زنجان 

 60درصد آن روغن کشی و  20تولید این محصول )زنجان، گیالن و قزوین( همین میزان کنسرو شده و فقط 

  .درصد دیگر نیز از محل واردات تامین می شود

هزار هکتار باغ زیتون دارد که  20به گزارش ایرنا، شهرستان طارم در استان زنجان  هکتار آن بارور است،  806زار و ه 14

هزار تن محصول از این باغ ها برداشت شود 250اکنون برداشت زیتون در این شهرستان آغاز و پیش بینی شده امسال بیش از  . 
از لحاظ سطح و میزان تولید زیتون، شهرستان طارم استان زنجان رتبه نخست کشوری را دارد و درحالی که باید برای فرآوری این 

  .محصول و دستیابی به ارزش افزوده، صنایع مختلف از جمله روغن کشی فعال باشد این شهرستان فاقد صنایع مربوطه است
باغداران زیتون نیز با اظهار نارضایتی از کم توجهی به جذب سرمایه گذار، نبود حمایت مسئوالن در این بخش و صدور مجوز برای 

شت کنسروی این محصول اکتفا می کنندواردات بی رویه روغن زیتون به بردا . 
 واردات، مانع روغن کشی از زیتون می شود **

 80عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی و عضو هیات مدیره شورای ملی زیتون کشور گفت: در دنیا 
درحالی که در ایران این روند  درصد آن کنسروی برداشت می شود 20درصد میوه تولیدی زیتون به روغن کشی می رسد و 

درصد زیتون تولیدی، روغن استحصال می شود 20معکوس است و فقط از  . 
درصد افزایش یابد 35یونس قاسمی افزود: امسال انتظار می رود که میزان استحصال روغن از زیتون به  .  

ناسب و متاسفانه واردات روغن آن با ارز چهار به گفته وی، بیشترین علت رویکرد باغداران به زیتون کنسروی، نداشتن بازار م
تومانی همزمان با برداشت زیتون بود که به کم توجهی استحصال روغن از این میوه باغی دامن زد 200هزار و  .  

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی و عضو هیات مدیره شورای ملی زیتون کشور گفت: پیشنهاد این شورا 
کوت ماندن مصوبه واردات تا پایان برداشت زیتون است که پس از برداشت و استحصال روغن تا حدامکان، کمبود آن با روغن مس

 .وارداتی تامین شود
هزار تن روغن زیتون هستیم و تولید داخلی نیز پنج هزار تن  15قاسمی متذکر شد: به طور متوسط ساالنه در کشور نیازمند تولید 

ار تن از این روغن وارد کشور می شودهز 10است که  . 
 .وی تاکید کرد: واردات این میزان روغن زیتون رقم باالیی است در حالیکه در کشور تولید زیتون مازاد داریم

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی و عضو هیات مدیره شورای ملی زیتون کشور گفت: این شورا به 
ع همه اقشار و اصناف درگیر در صنعت زیتون اعم از تولیدکنندگان، بازرگانان و مصرف کنندگان در حال تدوین منظور حفظ مناف

 .پیش نویس بسته پیشنهادی است
قاسمی یادآوری کرد: شورای ملی زیتون برای همه مراحل تولید، توزیع و مصرف زیتون برنامه دارد و با نظر کارشناسان زبده 

ن می کند که به متولیان امور در وزارت جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان غذا و دارو و برنامه جامعی تدوی
 .استاندارد ارائه خواهد شد

یکی از باغداران نمونه در شهرستان طارم تاکید کرد: دالالن بازار روغن زیتون را در دست گرفته اند و در این بازار باغداران 
محصول خود ندارندتمایلی به روغن کشی از  . 

ناصر عسگری ادامه داد: تعدادی از دالالن روغن های سویا و غذایی را با روغن زیتون مخلوط و آن را با کیفیت بسیار پایین تری 
 .در بازار عرضه می کنند که هیچ نظارتی برای این موضوع نیست
دام به استحصال روغن از محصول خود می کنند و بازار وی تاکید کرد: اگر باغداران زیتون دارای برندی باشند با اطمینان اق

 .مطمئنی نیز برای عرضه خواهند داشت
این باغدار نمونه طارمی با تاکید بر اینکه سالمتی از مزرعه می آید نه از داروخانه، اظهارداشت: هیچ منطقه ای در ایران زیتونی از 

ان زنجان نداردنظر کیفیت و باال بودن درصد روغن آن همانند طارم است . 
عسگری بر نظارت مراحل استحصال روغن در مراکز سنتی و صنعتی شهرستان طارم از سوی دستگاه های مربوطه تاکید کرد و 
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متذکر شد: باید روغنی که از این میوه درختی بدست می آید توسط ارگان های مربوطه مراحل آن پایش شود تا محصولی ارگانیک به 
 .دست مصرف کننده برسد

فریدون عباسی یکی از باغداران زیتون در روستای هارون آباد شهرستان طارم نیز اظهار داشت: در حال حاضر روغن زیتون 
توسط دالالن از دیگر کشورها وارد و با روغن های صنعتی مخلوط و در بازار عرضه می شود و نظارتی از سوی دستگاه های 

 .نطارتی نیست
زیتون در طارم فعال است واحد صنعتی روغن کشی 19 **  

واحد روغن کشی زیتون دارای پروانه بهره برداری در  19مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان از فعالیت 
درصد زیتون تولیدی شهرستان برای استحصال روغن به کارگاه های روغن کشی  30شهرستان طارم خبرداد و افزود: ساالنه 

 .ارسال می شود
ه گفته بهنام اجاقلو، امسال برداشت زیتون کنسروی از نیمه دوم شهریور در این شهرستان آغاز شد و تا اواخر مهر ادامه خواهد ب

 .داشت
 .وی خاطرنشان کرد: برداشت ارقام روغنی نیز از اواخر مهر تا اواخر آبان انجام خواهد شد

زیتون کاران این شهرستان به دنبال سود مقطعی از فروش محصول مدیرعامل شرکت گیلوان زیتون شهرستان طارم اضافه کرد: 
 .خود هستند بنابراین در اواخر شهریور همزمان با برداشت، اقدام به فروش زیتون کنسروی می کنند

بازار فروش و تامین قطعات ماشین آالت روغن کشی از مشکالت پیش رو است که استحصال زیتون برای  :محمدرضا ناصری گفت

ن را دچار مشکل می کندروغ . 
وی ادامه داد: در حال حاضر زیتون تولیدی در شهرستان طارم به لحاظ کیفیت بسیار مرغوب است که در روغن کشی از آن روغن 

 .قابل توجهی استحصال می شود
زیتون که فواید بسیار مدیرعامل شرکت گیلوان زیتون شهرستان طارم یادآوری کرد: باید ذائقه عموم مردم برای استفاده از روغن 

 .زیادی برای سالمت دارد، عادت کند تا تقاضا در بازار نیز افزایش یابد
ناصری با بیان اینکه شرکت گیلون زیتون در حال حاضر سه هزار تن تولید و فرآوری از این محصول را دارد، خاطرنشان کرد: از 

گ و زنجیره ای استان تهران و دیگر استان ها ارسال می شودتن نیز روغن استحصال و به فروشگاه های بزر 600این میزان  . 
وی تاکید کرد: از مسئوالن مربوطه انتظار می رود برای افزایش سرانه مصرف روغن زیتون و استحصال روغن از این محصول 

 .درختی بیش از زمان حاضر برنامه ریزی داشته باشند تا واردات آن به کشور قطع و این محصول صادر شود
های دریای مدیترانه پرورش یافتآید. این درخت نخستین بار در کرانهروغن زیتون از میوه درخت زیتون به دست می روغن  .

آورند که دارای مقدار زیادی چربی اشباع نشده استزیتون را با فشردن میوه زیتون به دست می . 
شود. این روغن در آشپزی، های مکانیکی یا شیمیایی تولید میروغن به وسیلٔه خرد کردن کامل زیتون و جدا کردن روغن با روش

های روغنی نیز تولید لوازم آرایش، تولید دارو و صابون کاربردهای گوناگون دارد. در قدیم از روغن زیتون به عنوان سوخت چراغ
در کشورهای پیرامون مدیترانه استشود. بیشترین مصرف آن اند. روغن زیتون در سراسر جهان به کار برده میکردهاستفاده می .  

 
 

 لینک خبر 
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 روغن 
 

باشگاه خبرنگاران جوان – 27/7/1397تاریخ :   

  فقره پرونده گرانفروشی و احتکار روغن نباتی تشکیل شد 172هزار و 
میلیارد  100ارزش بیش از فقره پرونده تخلف گرانفروشی و احتکار روغن نباتی به  172موحدنژاد از تشکیل هزار و 

  .ریال خبر داد
،به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدحسین موحد نژاد مدیرکل گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

فقره پرونده تخلف گرانفروشی و احتکار  172هزار و از تشکیل   بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
های گرانفروشی روغن نباتی برای میلیارد لایر در نیمه نخست سال خبر داد افزود: تمامی پرونده 100روغن نباتی به ارزش بیش از 

 .صدور رای به تعزیرات حکومتی ارسال شده است
یدکنندگان به اجرای گشت مشترک بازرسان سازمان های صنعت، معدن و این مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تول

تجارت استان ها با همراهی نمایندگان اداره کل تعزیرات حکومتی استان ها در طرح نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی و توزیعی 
ازار و کنترل زنجیره تولید تا عرضه روغن نباتی اشاره کرد و افزود: اطالع از چگونگی روند اعمال نظارت و بازرسی در سطح ب

اقالم ضروری و اولویت دار در سبد مصرف کاالی خانوار به منظور شناسایی موانع، مشکالت و امکان برنامه ریزی مناسب برای 
رودربط امری ضروری به شمار میرفع معضالت در بخش تأمین یا عرضه مطلوب کاال از سوی مراجع ذی . 

ن راستا با توجه به اهمیت روغن نباتی به عنوان یک محصول اصلی در سبد مصرف کاالی خانوار و بر پایه وی ادامه داد: در همی
فروشی در سطح عرضه، بازرسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت اخبار و گزارش های منتشر شده درباره رخداد تخلف گران

، بازرسی کردند که در همین «انبار نفت»صنفی مستقر در منطقه  با همراهی نمایندگان اداره کل تعزیرات حکومتی از واحدهای
 .زمینه چندین پرونده تخلف گرانفروشی برای واحدهای متخلف تشکیل شد

مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان ساخت: به منظور جلوگیری از ترویج گرانفروشی 
بهانه کمبود این محصول در سطح بازار، مراتب طی بخشنامه های متعدد به سازمان صنعت، معدن و و هرگونه افزایش قیمت به 

تجارت استان ها و اتاق اصناف ایران منعکس شد تا با متخلفان که اقدام به عرضه این محصول با تاریخ تولید پیش از افزایش قیمت 
اند براساس مت مصرف کننده را نیز از روی کاال حذف و یا مخدوش کردهکنند و در بعضی موارد قیهای جدید و افزایشی میبه نرخ

 .قوانین و مقررات برخورد شود
هزار واحد تولیدی و توزیعی روغن نباتی50بازرسی بیش از    

تی در مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و توزیعی روغن نبا 138هزار و  52موحدنژاد ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون تعداد 
 .سطح شهر انجام شده است

هزار مورد  95سخنگوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به ایرنا گفته بود: بیش از « غالمرضا کاوه»پیشتر 
 میلیارد 2100فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از  360بازرسی احتکار کاال در نیمه نخست امسال انجام شد که در این زمینه حدود 

 .لایر تنظیم و برای رسیدگی به اداره های کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است
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 زعفران
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 23/7/1397تاریخ :   

درصدی صادرات زعفران 30طالی سرخ ارزان شد/رشد   
درصدی صادرات آن در شش ماهه نخست سال خبر داد 30عضو شورای ملی زعفران از کاهش نرخ زعفران در بازار و رشد  . 

صنعت،تجارت و کشاورزیعلی حسینی، عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

، از کاهش نرخ زعفران در بازار خبر داد و گفت: با توجه به آغاز فصل برداشت ، قیمت زعفران به سمت نرخ واقعی خود در جوان
ی شود، خریداری نداردحال پیشروی است و دیگر قیمت های بی پایه و اساس که در بورس کاال تعیین م . 

میلیون تومان اعالم کرد و گفت: این نرخ نسبت به هفته  10هزار و حداکثر  500میلیون و  4را  نرخ هر کیلو طالی سرخ وی حداقل
میلیون تومان کاهش یافته است 2تا  1.5های قبل حدود  . 

شده است، بیان کرد: پیش بینی می شود که طی  حسینی با اشاره به اینکه برداشت نوبرانه زعفران در مناطق سردسیری آغاز
 .روزهای آتی برداشت زعفران به اوج خود برسد

تن  400به گفته این مقام مسئول؛ با توجه به شرایط جوی مناسب بارندگی در اواخر سال گذشته پیش بینی می شود که امسال حداقل 
 .زعفران تولید شود

تن طالی سرخ در سال جاری 350بینی تولید بیشتر بخوانید: برداشت زعفران نوبرانه آغاز شد/ پیش  
که خریداران خارجی منتظر ورود محصول نو به بازار هستند و گفت: با توجه به آن صادرات زعفرانوی درباره آخرین وضعیت 

 .تمایلی به خرید زعفران کهنه مانده در انبارهای سازمان تعاون روستایی و انبارها ندارند، صادرات زعفران تقریبا متوقف است
به کمتر   کاهش ارزش لایردرصدی صادرات در شش ماهه نخست سال خبر داد و افزود :  30عضو شورای ملی زعفران از رشد 

و خرید زعفران توسط برخی افراد فاقد تخصص صرفا جهت تامین ارز از جمله   از نصف در برابر دالر برای خریداران خارجی
درصدی صادرات در شش ماهه ابتدای سال به شمار می رود 30دالیل رشد  . 

ان با فصل برداشت ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: خرید توافقی همزم خرید توافقی زعفرانوی در پاسخ به این سوال که آیا امسال 
 .زعفران راه چاره حمایت از کشاورزان نیست، از این رو انتظار می رود که این روند در سال جاری، استمرار نیابد

ت: با وجود آنکه عرضه حسینی در پایان خرید توافقی زعفران را تنها راهکاری سودآور برای دست اندکاران امر خرید دانست و گف
و ورود   قیمت آن با روند کاهشی در بازار روبروست  تمامی محصوالت کشاورزی در زمان برداشت بیش از تقاضاست، از این رو
کنددولت در چنین شرایطی تنها به نفع خود است و دردی از کشاورز دوا نمی .   
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 زعفران 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 29/7/1397تاریخ :   

  درصدی تولید زعفران در سال جاری/افزایش قیمت زعفران امری بدیهی است 10رشد 
درصد افزایش یابد 10گفت:پیش بینی می شود که تولید زعفران نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل طهماسبی  .  

صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد علی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار گروه  

درصدی تولید زعفران خبر داد و گفت: با توجه به آنکه زعفران گیاهی است که  10، از افزایش اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
 .نیازی کمی به آب دارد، از این رو در مناطقی که با کمبود منابع آب روبروهستند، این محصول کشت می شود

با توجه به آغاز فصل برداشت زعفران و برآوردهای اولیه از مناطق کشت، پیش بینی می شود که تولید نسبت به مدت  وی افزود:
درصد افزایش یابد 10مشابه سال قبل حداقل  . 

طهماسبی در پاسخ به این سوال که دلیل افزایش قیمت زعفران در ماه های اخیر چیست؟،بیان کرد: با وجود عرضه زعفران در 
ورس کاال، قیمت تنها بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می شود ، و این گونه نیست که قیمت گذاری از سوی افراد صورت گیردب . 

 .به گفته وی با وجود افزایش تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی برای خرید زعفران، این نوسان قیمت امری طبیعی است
ادامه داد: در شرایط کنونی، همه کشاورزان از طریق تعاونی و تشکلی که عضو آن معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی 

 .هستند، می توانند محصول خود را در بورس کاال عرضه کنند چرا که در بورس کاال، زعفران برحسب کیفیت قیمت گذاری می شود
تن طالی سرخ در سال جاری 350بینی تولید بیشتر بخوانید: برداشت زعفران نوبرانه آغاز شد/ پیش  

آمار گمرک در شش ماهه نخست تن زعفران به بازارهای هدف صادر شد، بیان کرد: براساس  236وی با اشاره به اینکه سال گذشته 
درصد رشد داشته است که این امر بدان معناست که کشش تقاضا در بازارهای  30سال میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 .جهانی برای طالی سرخ ایرانی نیز وجود دارد
ر بازار داخل تاثیر گذار باشد، بیان کرد: هر وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش صادرات می تواند در نوسان قیمت زعفران د

 .محموله و کاالیی، قیمت آن تابع عرضه و تقاضاست و در قیمت گذاری نباید دخالتی داشت
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی تنها در مواقعی که قیمت محصوالت کشاورزی ، جوابگوی هزینه  

وگیری از سرگردانی کشاورزان وارد میدان می شود؛ همانگونه که سال گذشته وزیر جهاد کشاورزی برای جل  کشاورزان نیست،
 .دستور داد سازمان تعاون روستایی برای جلوگیری از افت روز افزون قیمت زعفران وارد بازار شود

،آیا این موضوع امسال نیز استمرار وی در پاسخ به این سوال که با وجود مخالفت های شدید بخش خصوصی به خرید توافقی زعفران
می یابد، گفت: سازمان تعاون روستایی تنها در مواقعی به خرید زعفران ورود می کند که قیمت محصول اجحاف در حق تولید کننده 

فروش با باشد چرا که با وجود مشقت های فراوان تولید، نقدینگی کشاورزان تنها یکبار در طول سال اتفاق می افتد که اگر قیمت 
هزینه های تولید سنخیتی نداشته باشد، دیگر کشاورزان رغبتی به کشت این محصول استراتژیک نخواهند داشت و به عبارتی خرید 

 .توافقی یکی از مکانیزم ها و راهکارهای حمایتی دولت از کشاورزان به شمار می رود
کرد طهماسبی در پایان با تاکید بر تقویت معامالت الکترونیک تصریح همانند سایر کشورها باید به سمت و سویی حرکت کنیم که  :

 .معامالت و تجارت الکترونیک تقویت شود چرا که این موضوع تاثیر بسزایی در بهبود تقاضا دارد
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 زیتون
 

 ایرنا  – 28/7/1397تاریخ : 

 هزارتن زیتون امسال تولید می شود  90

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد: امسال با پنج درصد رشد نسبت به  -ایرنا -تهران

در کشور تولید شودهزار تن محصول زیتون  90سال گذشته .   
به گزارش شنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، 'سیدرحمت اله پریچهر' با بیان این که به دلیل تولید مناسب در کشور، ممنوعیت 

واردات میوه و کنسرو زیتون ادامه خواهد داشت، افزود: بخشی از نهال هایی که در سال های گذشته کشت شده بود به باردهی رسیده 
بنابراین در سال جاری افزایش تولید دانه زیتون پیش بینی شده استو  . 

 65وی کیفیت زیتون ایران را به علت شرایط آب و هوایی و ارقام مورد استفاده بسیار خوب دانست و اظهارداشت: سال گذشته 
درصد به روغن تبدیل شد 33درصد میوه های زیتون به کنسرو و  . 

** گرم در برنامه ششم توسعه 200به  افزایش سرانه روغن زیتون  
مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی، تولید روغن زیتون را از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و تصریح کرد: 

 .مهمترین هدف ما ارتقای بهره وری عوامل تولید، اقتصادی کردن تولید زیتون و کمک به سالمت جامعه است
ساالنه بین پنج تا هفت هزار تن روغن زیتون تولید می شود افزود وی با اشاره به این که البته برای تامین نیاز داخلی، ساالنه به  :

 .همین میزان روغن زیتون وارد کشور می شود
نه هزار تن میوه زیتون را از اهداف برنامه ششم توسعه اعالم کرد و گفت: در این برنامه هدفگذاری شده که سرا 200پریچهر تولید 

گرم به ازای هر نفر افزایش یابد 200مصرف روغن زیتون به  . 
برابر سرانه دنیا، کنسرو زیتون مصرف می شود و سرانه مصرف روغن زیتون در کشور  2.5به گفته وی، طبق آمارها در ایران 

گرم به ازای هر نفر است 135حدود  . 
کرد: قیمت روغن زیتون، رقابتی است زیرا این محصول در گروه  این مقام مسئول درباره وضعیت قیمت گذاری روغن زیتون اضافه

تومانی به آن تعلق نمی گیرد 4200دوم کاالهای اساسی قرار دارد و ارز  . 
درصد اعالم کرد و گفت 26وی تعرفه واردات روغن زیتون را  صنایع روغن کشی در این حوزه به اندازه کل تولید داخل ظرفیت  :

یش ظرفیت این صنایع نیستدارد و نیازی به افزا . 
استان کشور زیتون کشت می شود و سعی داریم استان های روغن خیز به سمت تولید  26پریچهر اضافه کرد: در حال حاضر در 

 .روغن زیتون سوق پیدا کنند
ارقام زیتون دو منظوره درصد ارقام زیتون کشت شده در ایران، روغنی هستند، افزود: بخشی از  50وی با اشاره به این که بیش از 

 .هستند به طوری که می توان عالوه بر استفاده از دانه، روغن آن را نیز استحال کرد
مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی، به باغداران توصیه کرد: برای تولید روغن زیتون تالش کنند چرا که موجب بهبود 

 .صنعت آن و اقتصاد ملی می شود
از کلکسیون شورای بین المللی زیتون و روغن زیتون را در دستور کار داریم« ژرم پالسم زیتون»پریچهر گفت: انتقال  . 

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی افزود: ما همچنین دعوت از مدرسان شورای بین المللی زیتون و روغن زیتون برای 
این شورا را در برنامه های خود قرار داده ایم برگزاری کارگاه های آموزشی و شرکت کارشناسان در دوره های آموزشی . 

هزار  55هزارتن میوه زیتون در سطح  85به دلیل سرمازدگی و تنش های آب و هوایی کمتر از  1396به گزارش ایرنا، در سال 
را نشان می دهد 95هزارتنی تولید میوه را نسبت به سال  11هکتار باغات بارور تولید شد که کاهش  . 

تا  60هزارتن میوه زیتون در کشور تولید شد که بین  96حدود  95ا سال طبق آماره  40تا  35درصد آن به کنسرو زیتون و  65

 .درصد آن به روغن زیتون تبدیل شده بود
هزار تن در سال است که نزدیک یک سوم آن در داخل کشور تولید  12تا  500هزار و  11سرانه مصرف روغن زیتون کشور بین 

یاز مصرفی از طریق واردات تامین می شودو مابقی ن . 
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  . 
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زیتون خیز کشور از جمله زنجان، قزوین و گیالن فعال کارخانه روغن کشی و هشت هزار کارگاه تولیدی کنسروی در مناطق  42

 .هستند
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 سالمت

 
 ایرنا  – 2۶/7/1397تاریخ : 

 سگ خانگی، دو نفر را راهی بیمارستان کرد 

واقع در « انزها»فیروزکوه اعالم کرد: مادر و پسر خانواده ای در روستای رئیس دامپزشکی  -ایرنا  -تهران 

  .بخش مرکزی این شهرستان توسط سگ خانگی مجروح و راهی بیمارستان شدند
« روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا توضیح داد: این افراد از قسمت دست، پا و کمر زخم برداشتند و « جواد شایان خواه

ظور درمان و مایه کوبی علیه بیماری هاری به بیمارستان انتقال یافتندبه من . 
اعالم و بیان کرد: پس از کسب اطالع از این رویداد گروه دامپزشکی در محل  -چهارشنبه  -وی زمان وقوع این حادثه را دیروز 

 .حاضر و با توجه به مشکوک شدن به بیماری هاری، نمونه برداری انجام شد
وی، نمونه برای تشخیص قطعی بیماری هاری از مغز سگ گرفته و به مراکز تشخیص ارسال می شودبه گفته  . 

شایان خواه اظهار داشت: با تزریق داروی بیهوشی و ایجاد مرگ بی درد نمونه الزم اخذ و سپس به روش بهداشتی معدوم سازی 
 .سگ انجام خواهد شد

تمال بروز این بیماری در منطقه، کارهای پیشگیرانه به اداره حفاظت محیط زیست و رئیس دامپزشکی فیروزکوه گفت: با توجه به اح
بخش مرکزی توسط گروه های دامپزشکی با « حبله رود»شبکه بهداشت و درمان شهرستان ابالغ و مایه کوبی سگ های مناطق 

 .هدف ایجاد کمربند حفاظتی و منطقه امن آغاز شد
قالده سگ شامل سگ های روستایی و خانگی فیروزکوه علیه بیماری هاری  750بیش از  97ال به گفته وی، در طرح مایه کوبی س

 .مایه کوبی شدند
مثبت اعالم شده بود« طارس»به گزارش ایرنا، در مهرماه سال گذشته نیز مورد هاری در یک قالده سگ خانگی روستای  . 

ری هاری گازگرفتن به وسیله جانور هار است که دوره نهفتگی بیماری به گفته رئیس دامپزشکی فیروزکوه، مهمترین راه انتقال بیما
 .در سگ و گربه به طور معمول دو تا سه هفته و گاهی نیز چند ماه است

این مقام مسوول توصیه کرد: شهروندان هرنوع گاز گرفتن از سوی حیوانات بویژه گربه و سگ را فوری به شبکه بهداشت و درمان 
اقدام های درمانی و پیشگیرانه به مراکز درمانی مراجعه کنند اطالع دهند و برای . 

هاری بیماری عفونی و مشترک بین انسان و دام به شمار می رود که کشنده و ویروسی است و به شکل های هاری خشمگین 
یا هاری خاموش « تحریکی» « نمایان می شود« فلجی . 

خش مرکزی و ارجمند در شمال شرقی پایتخت واقع شده استهزار نفر دارای دو ب 34شهرستان فیروزکوه با جمعیت   
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 سالمت 

 
خبرگزاری فارس  – 24/7/1397تاریخ :   

  آنفلوآنزاگانه برای سال بدون ها/ اقدامات چهاردهسازمان دامپزشکی برای دور زدن تحریم برنامه
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز در نشست خبری که درباره دستاوردهای 

به اصالح و  96ها از سوی این سازمان اشاره کرد و گفت: از سال سازمان دامپزشکی کشور برگزار شد، به نحوه دور زدن تحریم
کند و به ویژه در تامین واکسن و مواد ها کمک زیادی به ما میپرداختیم که در زمینه مقابله با تحریمهای این سازمان دستورالعمل

 .اولیه از خارج تخصیص ارز در اولویت قرار گرفته است
ی از سه ماه پیش به دلیل عدم همکار های تحریم گفت:های طرفاقدامات انجام شده درموردبدعهدی  پور همچنینعلیرضا رفیعی

های پهن پیکر و کانتینربرها برای حمل گوشت به ایران از برزیل وارد اقدامات جدیدی شدیمکشتی . 
درجه سانتیگراد است، واردات گوشت انجام شود  18دار که دمای آن منفی پیشنهاد ما این بود که با یک کشتی سردخانه وی ادامه داد:

یابدروز کاهش می 20روز به  30تر هم هست و از برها کوتاهها نسبت به کانتینرکه زمان حمل توسط این کشتی . 
هزار تنی گوشت وارداتی از برزیل چهارشنبه این هفته در بندرعباس  5رئیس سازمان دامپزشکی کشور اعالم کرد که اولین محموله 

گیردپهلو می . 
و گفت: با کشورهای همسایه هم توافق داریم که گوشت را ها اشاره کرد وی به بخش دیگر از اقدامات انجام شده برای مقابله با تحریم

 .به نام آنها وارد کنیم و حمل دوباره محموله از کشورهای همسایه به ایران انجام شود
پور همچنین گفت:در زمینه تامین داروهای دامی هم قرار شده که تولید آنها تحت لیسانس در داخل کشور انجام شودرفیعی . 

ای رئیس سازمان دامپزشکی کشور صفرعلی ماکنعلی معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان هم به موارد دیگری از هدر ادامه صحبت
ها اشاره کرد و گفت: قرار استاقدامات سازمان برای مقابله با تحریم  Trans staff  را عملیاتی کنیم که در آن کانتینرها در یک

دک )عرشه( انجام شود-شود و البته مکانیزم دیگر کانتینرمی سایت دیگر تخلیه و از آنجا به مقصد کشور حمل . 
* شوداز امروز صدور مجوزهای حوزه دام توسط سازمان نظام دامپزشکی انجام می  

ها و .... توسط سازمان نظام کوبیها ، مایهرئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین خبر داد که از امروز صدور مجوزها، پروانه
ر انجام خواهد شددامپزشکی کشو . 

رسد و از این به بعد صدور مجوزهااز طریق پور گفت: دستور این اقدام امروز به امضای رئیس سازمان دامپزشکی کشور میرفیعی
 .سازمان نظام دامپزشکی خواهد بود، اما سازمان دامپزشکی کشور در همه موارد اجرا و عملیات نظارت خواهد کرد

* دامپزشکی یک غفلت تاریخی در حوزه  
تاکنون در زمینه تهیه بذر ژنتیکی واکسن در کشور غفلت شده و اقدام جدی  وی به یک غفلت تاریخی در کشور اشاره کرد و گفت:

 .در این زمینه به عمل نیامده است که اگر در این کار موفق بودیم، اکنون نگرانی از واکسن آنفلوانزا در کشور نداشتیم
ل بزرگ باید همواره از سوی خبرنگاران مطرح شود و مسئوالن باید به این غفلت تاریخی پاسخگو باشنداین سؤا وی ادامه داد: . 

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در ادامه با اشاره به اینکه اقدامات خوبی طی سال گذشته در سازمان دامپزشکی کشور به رغم 
های بیماری مانند آبله، تب برفکی، طاعون نشخوارکنندگان کوچک و ها و موانع انجام شده است، گفت: کانونمشکالت و گرفتاری

ها کاهش جدی داشته استسایر بیماری . 
 سال آینده سالی بدون آنفلوانزا*

پور با اشاره به اینکه با اقداماتی که انجام شده امیدوار هستیم سال آینده آنفلوانزای حاد پرندگان را در کشور به شکل طغیانی رفیعی
ته باشیم، گفتنداش گذار را به های تخمای برای مقابله با بیماری فوق حاد پرندگان از جمله واکسیناسیون مرغگانهاقدامات چهارده :

کنیم که امیدواریم سال آینده را بدون آسیب جدی از سوی آنفلوآنزای حاد پرندگان سپری کنیمطور جدی دنبال می . 
مرکز تشخیص مولکولی برای آنفلوآنزا زیاد کردیم که پیش از این یک مرکز  15زشکی گفت: در ادامه معاون بهداشتی سازمان دامپ

 .بود و با این اقدامات توان ما برای مبارزه با آنفلوآنزای حاد پرندگان افزایش یافته است
های مختلف باید به روش ها است کهکرد: سسیستم گزارش دهی مردمی از مشکالت ما در مقابله با این بیماری  وی همچنین تصریح

گیری از مردم را انجام دهیمپیام . 
* الملل/توافق با اتحادیه اروپا برای صادراتاقدامات سازمان دامپزشکی در حوزه بین  

الملل سازمان دامپزشکی به اقدامات انجام شده در حوزه های تخصصی امور بیندر این نشست بهمن عابدی کیاسری مدیرکل سازمان
ل اشاره کرد و گفتالملبین آالی ما به کشورهای عضو این ایم تا صادرات ماهی قزلبا کمیسیون اتحادیه اروپا به توافقی رسیده :

 .اتحادیه انجام شود و در مقابل ما از این کشورها واردات گوشت داشته باشیم
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ایشگاه مرجع به کشور ما بیایند که در این کیاسری گفت: همچنین قرار است که تیمی از اتحادیه اروپا برای بررسی و تاسیس آزم
 .صورت نیازی به تائیدیه اتحادیه برای کاالهای صادراتی نخواهیم داشت

* رودهای آزمایشگاهی دیگر به فرانسه نمینمونه  
شدعزام میهای مرجع بود که به فرانسه اوی گفت: پیش از این برای صادرات محصوالت دامی و پروتئینی نیاز به تائید آزمایشگاه . 

المللی داریم و رئیس های بینای با فرانسه، نیوزیلند، ترکیه و استرالیا در زمینه همکارینامهعابدی همچنین گفت: یادداشت تفاهم
اقیانوسیه سازمان جهانی بهداشت دام -سازمان دامپزشکی کشور عضو کمیته راهبری آسیا  OIE است. 

* های دامپزشکی با اکو و فائوهمکاری  
المللی سازمان دامپزشکی کشور گفت: دوره تشخیص بیماری تب برفکی در شیر با های تخصصی و امور بینمدیرکل سازمان

شود و دوره آموزشی پرورش ماهی در قفس هم توسط کشور دانمارک صورت همکاری سازمان خواربار جهانی )فائو( انجام می
گیردمی . 

های هایی با اکو و فائو برای انجام پروژهنامهاجالس اکو در ایران اشاره کرد و گفت: تفاهم وی در ادامه به دستاوردهای هفته گذشته
های آزمایشگاهی و شبکه مشترک انجام دادیم و همچنین قرار شد گواهی بهداشتی یکسان برای کشورهای عضو و همچنین شبکه

ها و حمل دام انجام شودکشتارگاه . 
زمان دامپزشکی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که چه نظارتی برای سالمت محصوالت دامی و معاون بهداشتی و پیشگیری سا

های سنتی و نظارت بر آنها به کجا رسید، گفت: مرتب دهید و باالخره تکلیف لبنیاتجلوگیری از باقیمانده دارویی در آنها انجام می
هزار  300شود و تاکنون به غیر از محموله ها انجام میبیوتیکآنتی های دارویی و همچنین مصرفرصد و پایش در باره باقیمانده

ای به دلیل باقیمانده دارویی یا مشکالت دیگر، برگشت نخورده استتنی که هیچ محموله . 
هزار تن محموله شیر که به مقصد اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود با رفع موانع دوباره به روسیه ارسال شد 300 وی گفت: . 

های سنتی تهیه کرده بود اما به اشتباه اسری همچنین درباره تکلیف لبنیات سنتی گفت: قبال سازمان دامپزشکی سندی را برای لبنیاتکی
کند و امیدواریم در آینده نزدیک ای عنوان کرده بود که اکنون کارگروه تخصصی شیر روی این مسئله کار میاسم آن را شیر فله

نه شیر فله به فروش برسانند. مرحله پایلوت آن قرار است در استان خراسان جنوبی « شیر خام»با عنوان واحدهای شناسنامه دار 
 .اجرا و پس از آن در سطح کشور اجرایی خواهد شد
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 سیب زمینی
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 شیالت

 
 ایرنا  – 28/7/1397تاریخ : 

 صیادان بوشهری گرفتار در تور مشکالت 

صیادان، پرورش دهندگان و صادرکنندگان آبزیان در استان بوشهر می گویند: بدلیل وجود  -ایرنا -بوشهر

نابسامانی و تنگناهای فروان در این حوزه، به جای صید، خودمان همچون ماهی در تور این مشکالت گیر 

  .افتاده ایم
درنشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان بوشهر راهکارهای کنترل صید بی رویه، ه گزارش ایرنا، آنان ب

تامین سوخت مورد نیاز گشت های کنترل ذخائر دریایی، ضرورت حرکت در جهت آبزی پروری، تامین زیرساخت های سایت های 
کنش های جامعه صید و صیادی پیرامون تصمیم پرورش میگو، حل مشکل مالکیت اراضی پرورش میگو، لحاظ کردن کنش ها و وا

  .های دستگاه های اجرایی، واگذاری کنترل ذخائر دریایی به محیط زیست را خواستار شدند
همچنین ساماندهی قایق های بدون هویت، پرهیز از عرضه میگوی مولد در بازار، جلوگیری از ورود پساب و فاضالب به دریا، 

ی پوشش هزینه های جاری صید و صیادی از دیگر مواردی بود که در این نشست توسط فعاالن حوزه اعطای تسهیالت کم بهره برا
  .صید و صیادی و آبزی پروری در استان بوشهر مطرح شد

 تک نرخی شدن سوخت و ساماندهی قایق های بدون مجوز  *
ید بر اساس فرمول فائو باشد و چه سوخت بین رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: نحوه سوخت رسانی به شناورهای صیادی با

  .راهی و چه در حوزه صید برابر با عرف و رویه قانونی با یک نرخ عرضه شود
خورشید گزدرازی افزود: موضوع قایق های بدون هویت و مجوز نیز باید توسط کمیته ای متشکل از اداره های کل بنادر و 

یگان حفاظت آبزیان استان بوشهر پیگیری شود دریانوردی، شیالت و اتحادیه های صیادی و .  
 الیروبی اسکله های صیادی و نظارت و کنترل صید غیر مجاز  *

وی بیان کرد: موضوع بهسازی و الیروبی بنادر و موج شکن اسکله های شیالتی بندرگاه، شیالت، دیر، عامری، صلح آباد، نخل تقی 
که امیدواریم توسط بنادر و دریانوردی استان بوشهر و شیالت پیگیری شود و غیره از اهم خواسته های صیادان استان است .  

گزدرازی ادامه داد: با توجه به کاهش ذخایر آبزیان باید کارگروهی متشکل از دستگاه های ذیربط در زمینه تعیین زمان و مکان 
  .صدور مجوزصید و تردد شناورهای صیادی تشکیل شود

ت و اتحادیه های صیادی و یگان حفاظت آبزیان در باره نظارت و کنترل جدی روی صید غیر مجاز وی تاکید کرد: همچنین شیال
  .)قایق های تفریحی و غیره (، صید با ادوات غیر متعارف از جمله تور ترال و کنترل تعداد و میزان ادوات صیادی شناورها اقدام کند

  تسهیل مشکالت صیادان و پرورش دهندگان با بانک ها *
گزدرازی در ارتباط با مشکالت صید و صیادی در حوزه بانک ها اظهار داشت: با بخشودگی سود، جرائم و دیر کرد وام های 

صنعت آبزی پروی، اتحادیه صید و صیادی نیز متقاضی مساعدت و بخشودگی سود، جرائم و دیر کرد وام های اتحادیه و تعاونی 
  .های صیادی هستند

وع اعطای تسهیالت کم بهره به منظور نوسازی شناورهای صیادی و کاهش هزینه های جاری بویژه مصرف وی گفت: پیگیری موض
  .سوخت شناورها توسط شیالت و بنادر و دریانوردی از دیگر درخواست های صیادان استان بوشهر است

 کاهش مجوزهای صید  *
د با راهکارهای ممکن از افزایش صید و همچنین دادن مجوز مدیرکل شیالت استان بوشهر گفت: ذخایر دریایی محدود است و بای

  .جدید جلوگیری شود
عباسعلی زنده بودی افزود: اداره کل شیالت استان بوشهر برای کنترل صیدهای بی رویه و جلوگیری از تالش های غیرقانونی 

نشده استنیازمند تجهیزات و نیروی انسانی مجهزتری است که این انتظارات تاکنون برآورده  .  
  .وی گفت: دریا و ذخیره دریا متعلق به خود صیادان ایت از این رو انتظار است آنها نیز برای حفاظت از این منابع پیشگام شوند

زنده بودی افزود: در این ارتباط چنانچه تعاونی های صیادی سوخت مورد نیاز گشت های کنترلی را فراهم کنند یگان شیالت می 
درصد از تخلف های این حوزه را بگیرد 90زانه از ذخایر دریایی حفاظت و شاید این مهم بتواند جلوی تواند بصورت رو .  

درصد از کنترل صیدهای بی رویه در دست خود صیادان است از این رو امید واریم نسبت به این مهم توجه جدی  50وی تاکید کرد: 
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  .داشته باشند
فعاالن حوزه آبزیان  ضرورت پیشگیری از بحرانی شدن مشکل *  

 رئیس انجمن آبزیان استان بوشهر گفت: مشکل بخش آبزیان وارد مرحله بحران شده است، طوریکه اکنون از 
درصد آنها فعال است که این مهم گواه مشکالت موجود است 10واحد فرآوری محصوالت آبزی در این استان تنها  45 .  

عرضه کننده میگوی مولد هستند که با توجه به پایان یافتن مهلت صید با این مهم  وی اظهار داشت: در بازار واحدهای مختلفی
  .برخورد قانونی نمی شود

کشتی فعال در حوزه خلیج فارس که مشخص شد امتیاز آنها متعلق به برخی از مسئوالن است، فعالیت آنها  32زارعی ادامه داد: 
داد ذخایر ماهی ها را به میزان بسیار چشمگیری کاهش .  

 در حوزه صید و صیادی قاچاق سوخت نداریم  *
وی در ارتباط با قاچاق سوخت گفت: در مدت یکماه که دریابست اعالم شد میزان سوخت کاهش پیدا نکرد و این نشان می دهد که 

  .قاچاق سوخت در حوزه فعالیت های صید و صیادی صورت نمی گیرد
ادی تک نرخی شودزارعی ادامه داد: باید سوخت شناروهای صی .  

تن و آن هم  600تن میگوی پرورشی چهار هزار تن برداشت شده که از این میزان  15وی افزود: در استان بوشهر از مجموع 
بصورت قاچاق صادر شده زیرا صادر کنندگان به دلیل یک سری مسائل از جمله برگشت ارز حاصل از صادرت به سامانه نیما 

ندارندامکان صادرات متعارف را  .  
 حوزه آبزیان نیازمند مدیریت راهبردی  *

  .یک صیاد بوشهری گفت: صید و صیادی قطب و محور مهم در اقتصاد استان بوشهر است
عبدالرسوال غریبی افزود: فعالیت های این حوزه نیازمند یک مدیریت راهبردی است زیرا در غیر این صورت نارضایتی آیندگان را 

  .فراهم ساخته ایم
ی تاکید کرد: بخشی از تصمیم های نادرست این حوزه توسط مرکزنشینان است که بدون توجه به کنش ها و واکنش های تصمیم های و

  .خود را اجرایی می کنند
غریبی گفت: اینکه صیادان ما در اثر ناچاری اقدام به صید در آب های کشورهای حوزه خلیج فارس می کنند این موضوع به هیچ 

ده ساحل نشینان نیستوجه زیبن .  
نگهداری و حراست از ذخائر دریایی باید به جای شیالت در دست محیط زیست باشد تا آمار و عملکرد آن منوط به  :وی تاکید کرد

  .کاهش و افزایش صید نباشد
 کاهش ذخایر آبزی مشکل اصلی جامعه صیادی  *

ترین مشکل جامعه صیادی کاهش شدید ذخائر صید است که عوامل  مدیرعامل اتحادیه تعاونی صیادان استان بوشهر گفت: اساسی
  .عمده آن ورود پساب و فاضالب به دریاست

محمد کارگر افزود: در این حوزه باید با ورود دستگاه های ذیربط ترسیم استراتژی دریا صورت گیرد که اکنون در چه وضعیتی قرار 
ه باشدداریم و این وضعیت در پنج سال آینده باید چگون .  

وی گفت: در این ارتباط برگزاری کارگروه تخصصی صید و صیادی در استان بوشهر اقدامی قابل تقدیر برای حل مشکل صیادی 
  .است

کارگر یادآور شد: افزایش چندین برابری هزینه های صید و صیادی ایجاب می کند که به فعاالن این عرصه تسهیالتی کم بهره تعلق 
  .گیرد

مایه در گردش خواست اصلی پرورش دهندگان تامین سر *  
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: در زمینه بخشودگی سود و جرائم صنعت پرورش میگوی استان تأمین منابع 

الزم توسط سازمان برنامه و بودجه، شیالت و بانک های استان بوشهر پیگیری  97بودجه سال  16الزم از محل بند و تبصره 
  .صورت گیرد

امیر شهریاری افزود: در سنوات گذشته یکهزار میلیارد لایر به بخش پرورش میگو اختصاص یافت که این موضوع مشکالت عمده 
  .آن را حل کرد

 وی ادامه داد: نزدیک به یک دهه از عمر زیرساخت های ایجاد شده برای پرورش میگو در استان بوشهر می گذرد که در این ارتباط
باید به منظور اصالح، مرمت و بازسازی زیرساخت های سایت پرورش میگوی استان توسط سازمان برنامه و بودجه و شیالت 

  .استان بوشهر با مشارکت اتحادیه های سایت های پرورش میگو پیگیری الزم صورت گیرد
پرورش میگوی استان توسط بانکهای عامل و  شهریاری افزود: موضوع تامین اعتبار سرمایه در گردش کم بهره مورد نیاز صنعت
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  .شیالت استان بوشهر از دیگر مطالبات فعاالن حوزه پرورش میگو در استان بوشهر است
 اسناد اراضی پروش میگو به تولید کنندگان واگذار شود  *

پرورش میگو از دیگر مطالبات وی گفت: اصالح فرآیند صدور و تحویل اسناد زمین های واگذاری به بهره برداران حوزه صنعت 
تولید کنندگان است که انتظار می رود تا حصول نتیجه توسط شیالت، راه و شهرسازی، امور اراضی و جهاد کشاورزی بوشهر 

  .پیگیری شود
ورود  شهریاری افزود: با توجه به نیاز مبرم سایت های پرورش میگو به آب شیرین برای تامین نیاز کارگران انتظار می رود با

  .سرمایه گذاران بخش خصوصی شاهد تحقق این مهم باشیم
 ضرورت اعمال معافیت بیمه ای و حل مشکل ثبت سفارش نهاده های پرورش دهندگان  *

وی در ارتباط با مشکل تولیدکنندگان درحوزه تامین اجتماعی گفت: موضوع معافیت سهم کارفرما تا سقف پنج کارگر برای کارگاه 
برای تمام فصول، توسط سازمان تامین اجتماعی اجرا شودهای تولیدی،  .  

شهریاری تاکید کرد: با وجود صراحت قانون در باره معافیت سهم کارفرما تا سقف پنج نفر کارگر برای کارگاه های تولیدی سازمان 
  .تامین اجتماعی این معافیت را فقط در فصل های تولید برای مراکز تکثیر اعمال می کند

ت: در حوزه تولید الرو، غذا، پرورش و فرآوری نیاز است کمیته تخصصی دستگاه های ذیربط جهت بروز رسانی دانش فنی وی گف
  .و استفاده از روش ها و تکنیک های جدید و به روز در صنعت پرورش میگو تشکیل شود

به برگزاری دوره آموزشی در زمینه ثبت شهریاری گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی نیز می توانند نسبت 
  .سفارش کاال اقدام کنند

وی در ارتباط با مشکالت ارزی صادر کنندگان میگوی پرورشی گفت: موضوع تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات که به دغدغه 
  .ملی تبدیل شده که باید توسط مسئوالن استان بصورت مجدد پیگیری شود

ازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز انتظار می رود نسبت به حل فوری مشکل ثبت سفارش و شهریاری اظهار داشت: از س
  .واردات اقالم مورد نیاز واحدهای، تولید، تکثیر، پرورش، فرآوری و بسته بندی آبزیان اقدام کند

 تامین برق سایت های پرورش میگو در اولویت است  *
بوشهر گفت: با تصمیم پرورش دهندگان میگو برای افزایش بهره وری در واحد سطح مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 

  .برق مورد نیاز آنها نیز افزایش پیدا کرده است
  .امرهللا پاراد افزود: برقدار کردن سایت ها را در اولویت قراردادیم و نسبت به تحقق آن اهتمام جدی داریم

ر و مند شهرستان های تنگستان و دشتی به عنوان اولویت های مهم در دستور شرکت توزیع وی افزود: در این ارتباط سایت های دلوا
  .برق قرار گرفته است

 مدیریت ذخایر آبزی اولویت شیالت باشد  *
برابر می شود این  2سال  25نماینده شهرستان های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسالمی نیز گفت: وقتی جمعیت جهان در هر 

ع در کنار وجود زمین، دریا و آب ثابت ایجاب می کند که به جای صید سنتی به سمت آبزی پروری حرکت کنیمموضو .  
  .شهریاری افزود: مدیریت ذخائر از کارهای ضروری شیالت است که باید نسبت به آن توجه ویژه و الزم را داشته باشد

گذشت این همه سال نباید زندگی ساحل نشینان وابسته به حرکت این لنج  وی گفت: فعالیت لنج ها مربوط به دوره قاجاریه است و با
  .های قدیمی باشد بلکه باید آنها به سرمایه گذاری در طرح های پرورش میگو و ماهی در قفس ترغیب کرد

این مهم داده شده  شهریاری در ارتباط با سایت پرورش میگوی مند بیان کرد: با توجه به قول هایی که در سال گذشته برای تحقق
  .انتظار است این سایت هر چه سریع تر برق رسانی شود

وی یادآورشد: بخشی اراضی پرورش میگوی دلوار نیز توسط راه و شهرسازی استان بوشهر تملک شده که امیدواریم با هدف حمایت 
  .از این صنعت در باره این موضوع تصمیم گیری مناسبی لحاظ شود

یت اراضی پرورش میگو اجحاف به تولید و مردم است دولتی کردن مالک *  
استاندار بوشهرگفت: انتقال مالکیت و تغییر اراضی واحدهای تولیدی اقتصادی بویژه در بخش پرورش میگو توسط دستگاه های دولتی 

  .این استان ممنوع شد
اراضی را داشته باشد این انتقال تابع یک سری عبدالکریم گراوند افزود: چنانچه دستگاهی مانند راه و شهرسازی قصد تملک این 

  .قوانین و مقررات است و در غیر این صورت انتقال خالف قوانین و مقررات است
وی بیان کرد: در ارتباط با زمین های پرورش میگو که در محدوده شهرها قرار می گیرند منابع طبیعی باید برای انعقاد قرارداد با 

رسازی از انتقال مالکیت آنها خودداری کنداداره کل مسکن راه و شه .  
  .گراوند تاکید کرد: انتقال مالکیت های اراضی پرورش میگو به دستگاه های دولتی اجحاف درحق مردم و تولید است
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وی ادامه داد: در ارتباط با سایت پرورش میگوی مند نیز شرکت توزیع برق استان موظف است در موعدد مقرر نسبت به برق 
نی آن اقدام کندرسا .  

استاندار بوشهر با اشاره به کاهش ذخائر دریایی ادامه داد: باتوجه به تحلیل رفتن این ذخایر شیالت باید با بهره گیری از تمامی 
  .ظرفیت ها و بویژه تعاونی های صیادی این موضوع را مدیریت کند

تواند به پایداری ذخائر دریایی کمک کندوی گفت: آموزش با هدف توجیه آنها از جمله راهکاری است که می  .  
وی در ارتباط با هزینه های بندری نیز گفت: مقرر شده هزینه های این بخش بجای محاسبه با نرخ ارز آزاد با ارز نیمایی محاسبه 

  .شود که این مهم نقش پررنگی در کاهش هزینه های بندری ایجاد می کند
ه ها به میزان ثابتی برسد تا دغدغه فعاالن این عرصه بطور کامل برطرف شودگراوند افزود: امید است با این تعرف .  

وی بیان کرد: در ارتباط با موضوع سوخت شناورها نیز مشکل برطرف شده و مسایل جزئی پیرامون این موضوع نیز بزودی 
  .ساماندهی می شود

 لینک خبر 
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  شیالت
 

ایرنا  – 23/7/1397تاریخ :   

 پایتخت نشینان کمتر از دیگر مناطق کشور ماهی می خورند 
 میانگین گرم، نیم کیلو از 700کیلو و  10رییس سازمان شیالت ایران گفت: سرانه مصرف ماهی در شهر تهران با 

  .کشوری کمتر است
دوشنبه روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، حسن صالحی در بازدید از مجتمع آبزیان میدان تره به گزارش روز 

کیلوگرم است، افزود: سرانه مصرف در ایران  21بار جالل آل احمد پایتخت با بیان اینکه سرانه مصرف ساالنه ماهی در جهان 
 .نصف دنیا است

کیلوگرم است و در ژاپن به  35تا  30داد: میزان مصرف ماهی در کشورهای توسعه یافته بین  معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه
رسد که تالش می شود این سرانه در تهران و سایر نقاط کشور به سرانه جهانی مصرف ماهی کیلوگرم در سال می 70بیش از 

 .نزدیک شود
های متعددی برای طبخ ماهی کنند، تصریح کرد: روشهی را سرخ میدرصد خانوارها در کشور ما 80صالحی با بیان اینکه بیش از 

های متعدد برای طبخ ماهی آشنا شوند تا نسبت به مصرف آبزیان گرایش پیدا های مختلف و روشوجود دارد و شهروندان باید با طعم
 .کنند

از مجتمع آبزیان به عنوان طرحی سالمت محور رییس سازمان شیالت کشور از اقدام سازمان مدیریت میادین تهران در بهره برداری 
های دیگری ای موفق در محدوده مرکزی تهران باید به شهروندان معرفی و نمونهیاد کرد و گفت: این مجتمع آبزیان به عنوان پروژه

 .از این مجتمع نیز در شمال، جنوب، غرب و شرق تهران نیز راه اندازی شوند
ای غذایی از سنین کودکی با مصرف ماهی به عنوان غذایی سالم اصالح شودوی خاطرنشان کرد: باید عادت ه . 

حسین اعرابی، معاون بازرگانی و امور اقتصادی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران نیز در این بازدید از برنامه این سازمان 
کرد: توجه به سالمت شهروندان اولویت سازمان  برای گسترش مجتمع آبزیان در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز خبر داد و تاکید
 .مدیریت میادین است و راه اندازی مجتمع آبزیان گامی در جهت تحقق این مهم بود

میدان و بازار میوه و تره بار در سطح شهر تهران وجود دارد 240به گزارش ایرنا، بیش از   
 

 لینک خبر 
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 شیالت 
 

  ایرنا – 24/7/1397تاریخ : 
 چوب ارزانی رونق صید بر قیمت ماهیان دریایی مازندران 

تورهای پر ماهی صیادان مازندرانی در نخستین هفته از آغاز فصل صید و صیادی عالوه بر رونق بازار  -ایرنا -ساری

جریان روز بازار کاالها و مواد غذایی شده استماهی فروشان، سبب کنترل قیمت ها بر خالف  .  
به گزارش خبرنگار ایرنا، صیادان مازندرانی عضو شرکت تعاونی پره امسال کار صید ماهیان استخوانی را یک هفته زودتر از سال 

 .های گذشته و از پانزدهم مهر ماه به صورت رسمی آغاز کردند
ی فروشان ساری ، بابلسر و فریدونکنار نشان می دهد رونق صید، چوب گرانی را از سر گزارش میدانی خبرنگار ایرنا از بازار ماه

درصد افزایش نسبت به سال گذشته در بازار عرضه  10ماهیان دریایی دور کرده تا این ماده غذایی پراهمیت و سالم تنها با کمتر از 
 .شود

هیان پرورشی نیز اثرگذاری کرده و با وجود صادرات بخشی از این صید مناسب و تورهای پر از ماهی صیادان همچنین بر بازار ما
  .گونه های آبزی باز هم قیمت آنها نسبت به قبل از فصل صید کاهش یافته است

درصد صید ماهیان استخوانی دریای خزر را در سه ماهه اول فصل صید تشکیل می دهد در وزن  85در حال حاضر ماهی کفال که 
گرم به وفور در بازارهای ماهی فروشان مازندران عرضه می شود200تا یک کیلو و های نیم کیلو گرم  . 

کفال، سفید و کپور مهم ترین گونه های ماهیان استخوانی دریای خزر هستند و کفال بیشترین میزان صید ماهیگیران مازندرانی را در 
اهی سفید در صدر صید قرار می گیردفصل پائیز و اوایل زمستان تشکیل می دهد و از ماه بهمن به بعد هم م .  

صید ماهی سفید در دریای خزر بسته به دمای الیه سطحی آب در طول فصل صید نوسان دارد و این گونه ماهی طی ماههای دی و 
در بهمن به خاطر کاهش دمای الیه سطحی آب دریا به نقاط عمیق تر مهاجرت می کند و از اوایل اسفند با افزایش دما بار دیگر 

 .توررس صیادان قرار می گیرد
بررسی ها از بازار ماهی فروشان مازندران نشان می دهد که قیمت انواع ماهی بر اساس فراوانی و مقدار صید )عرضه و تقاضا( 

تا  700در نوسان است و اکنون پس از گذشت اولین هفته از آغاز صد قیمت ماهی کفال با وزن حدود  گرم به ترتیب هر کیلو  900

هزار لایر عرضه می شود 280تا  190گرم  . 
محمد بخشی یکی از حجره داران در بازار ماهی فروشی فریدونکنار به خبرنگار ایرنا گفت که قیمت ماهی کفال به دلیل فراوانی 

 .ناشی از صید به رغم وجود تقاضای باال و در نخستین هفته از آغاز صید مناسب است
هزار لایر است 160گرمی در هر کیلوگرم  500زه کوچک و با وزن کمتر از وی افزود: ماهی کفال صید اندا  .  

گرم  700درصد صید صیادان را تشکیل می دهد با با وزن زیر  10ماهی سفید که کمتر از  :این فعال بازار ماهی فروشی گفت

هزار لایر عرضه می شود 200 . 
و افزود: این نوع ماهی که در یک دهه اخیر بسیار کم شده است ، هر قطعه  وی گونه دیگر ماهیان استخوانی را کپور دریایی نام برد

هزار لایر به فروش می رسد 350با وزن حدود یک کیلو گرم  . 
گونه های کفال، ماهی سفید و کپور عمده ترین ماهیان استخوانی دریای خزر هستند که توسط ماهیگیران صید و در بازار عرضه می 

 .شود
متر و به طول یک  10در سواحل دریای خزر به روش ' پره ' انجام می شود که در آن تورهایی با ارتفاع هفت تا  صید و ماهیگیری

متر به کمک یک قایق به صورت نیم دایره در فاصله مشخصی از آبهای ساحلی دریا پهن و پس از انباشته شدن از  200هزار و 
 .ماهیان استخوانی به کمک تراکتور جمع می شود

 کاهش قیمت ماهیان پرورشی  **
 . بررسی میدانی خبرنگار ایرنا همچنین نشان می دهد که ورود ماهیان دریایی سبب کاهش قیمت ماهیان پرورشی شده است

این در حالی است که امسال بر خالف سال گذشته انواغ ماهیان پرورشی به خارج از کشور هم صادر می شود و انتظار بازار ماهی 
این بود که قیمت این نوع ماهی ها کاهش نیابدفروشان بر  . 

عضو اتحادیه صیادی پره مازندران و فروشنده ماهی در مورد وضعیت قیمت ماهیان پرورشی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: اگر چه با 
ده قیمت و نوسانات ورود ماهیان دریایی قیمت ماهیان پرورشی کمتر شده است، اما به هرحال عرضه و تقاضا عامل اصلی تعیین کنن

 .آن است
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قدرت خرید مردم از ماهیان دریایی کمتر است و به رغم عرضه زیاد ماهیان پرورشی به همان نسبت تقاضا باال  :بخشی توضیح داد

 .است و در نتیجه قیمت ماهیان پرورشی کاهش چشمگیری پیدا نکرده است
هزار لایر ، کپور پرورشی  80وی گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو ماهی فیتیفاک و آزاد پرورشی  هزار لایر و سفید تا  100

درصد بیشتر از این به فروش می  20تا 15هزار لایر عرضه می شود ، در حالی این گونه ماهیان تا قبل از پانزدهم مهر بین  140
 .رسیدند

پرورشی با ماهی دریائی به کیفیت گوشت آنها بستگی دارد. ماهیان دریایی عالوه بر اینکه در شوری طبیعی تفاوت قیمتی میان ماهی 
آب زندگی می کنند ، برای تغذیه ، تقال و حرکات زیادی را انجام می دهند که سبب می شود تا از بار چربی آنها کاسته شده و 

  . گوشتشان دارای پروتئین بیشتری شود
در ماهیان پرورشی نه تنها تحرک الزم را برای به دست آوردن غذا از آنان می گیرد و سبب انباشت چربی بیشتر می  تغذیه دستی

شود ، بلکه زندگی در آب شیرین سبب می شود تا پرورش دهندگان برای جلوگیری از بیماری با افزودن نمک به آب برای محافظت 
 .از آنها استفاده کنند

هزار تن انواع آبزیان در این استان تولید می شود 90ماهی در کشور است و ساالنه حدود مازندران قطب تولید . 
واحد  276واحد پرورش آبزیان در مازندران وجود دارد که از این تعداد  330هم اکنون بر اساس آمارهای رسمی سه هزار و 

ش از سه هزار واحد دیگر در زمینه تولید ماهیان گرم واحد هم ماهیان خاویاری است و بی 14مربوط به پرورش ماهیان سردآبی و 
 . آبی فعالیت دارند

 .سفید ، کپور ، آزاد و انواع قزل آال از گونه های ماهیان گرم آبی و سرد آبی در مازندران است
میلیون متر  350هزار هکتار و ظرفیت حدود  17قطعه آببندان با مساحت  800مازندران عالوه بر مزارع پرورش ماهی ، حدود 

مکعب آب دارد که هرساله عالوه بر تامین آب کشاورزی ، انواع ماهی کپور ، آزاد ، سفید و فیتفاک در آنها تولید و به بازار داخلی و 
 . خارجی عرضه می شود

یکهزار و  تن انواع ماهی در سواحل مازندران در دریای خزر صید شد که 300هزار و  2بر اساس آمار شیالت مازندران پارسال 
تن کفال و بقیه کپور و دیگر گونه ها بود 982تن از ماهیان صید شده از گونه سفید و  42 . 

کیلومتر ساحل دریای خزر را در اختیار دار 338مازندران   
 

 لینک خبر
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 شکر
 خبرگزاری فارس  – 28/7/1397تاریخ : 

کنیم رقم جدید زراعی و باغی معرفی شد/تفاله نیشکر را به خوراک دام تبدیل میسی   

با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه بر اساس اعالم  وگوکاظم خاوازی معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت
سازمان خواروبار جهانی، فائو، تأمین امنیت غذایی جهان در آینده بدون تمرکز روی تحقیقات کشاورزی میسر نخواهد بود و از آن 

به مزرعه انتقال یابد، جنابعالی به عنوان رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی چه کاری مهمتراینکه این تحقیقات باید 
نفر از بهترین محققان ما در  1200اید؟، اظهار داشت: بخش تحقیقات ورود جدی در این عرصه کرده، در این زمینه انجام داده

کنند و در های تولیدی حضور پیدا میاند. آنها در عرصهمگذاری شدهنا« محققان معین»عرصه تولیدی هستند و اینها تحت عنوان 
هستند حضور دارند و به مشکالت هم کارشناسان و مروجین و  بردارانبا بهره مستقیم مراکز جهاد کشاورزی که در ارتباط

پردازندمی بردارانبهره . 
داریم که « مسئول پهنه»هزار نفر مروج  10بخش کشاورزی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: ما در 

کنند و در راس اینها هم اینها با هزار نفر در ارتباط هستند و آخرین اطالعات، دانش و تجربیات خودشان را به کشاورزان منتقل می
استاد تمام هستند، اینها را از نظر سال سابقه دارند و بخش زیادی از آنها هم  25نفر از مروجان بنام و درجه یک که بیش از  100

کنند و در یک شبکه کامالً چهره به چهره در اختیار بندی میکنند. اینها گروهی هستند که تمام دانش را بستهعلمی هدایت می
دهندقرار می بردارانبهره . 

هاست. به دنبال این هستیم این طرحرئیس سامان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی همچنین گفت: برنامه ما در خصوص پایداری 
های تولیدی حضور یابندها و قوانین را به سمتی ببریم که محققان تشویق شوند تا در عرصهها، برنامهکه کلیه دستورالعمل . 

* رقم زراعی و باغی درکشور 30معرفی   
اید چه بود است، گفت: سازمان دام انجام داده معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به اینکه آخرین تحقیقاتی که در زمینه زراعت و

کنم به این موضوع که همین امسال افتد، اما من بسنده میتحقیقات، بسیار گسترده است و در هر گوشه آن اتفاقات بسیار بزرگی می
سال زمان الزم  1۴تا  8رقم زراعی و باغی را معرفی کردیم و تقریباً برای عرضه هر رقم در داخل کشور حدود  30نزدیک به 

سال تحقیقات را در خصوص ارقام زراعی و باغی ارائه کردیم 300است، یعنی در حقیقت امسال ما  . 
 همه گندم و جو تولیدی کشور حاصل کار تحقیقی داخل کشور است *

وسسه تحقیقات انجام شده و وی ادامه داد: االن ما در کشور گندم و جویی نداریم که حاصل کار دیگران باشد و دانش همه اینها در م
 .در اختیار کشاورزان قرار گرفته است

آبی و شوری آب و هوایی و اقلیم را به ویژه در مسائل کم سازگاری خاوازی گفت: رویکرد ما در تولید رقم و نهال این است که حتماً 
 .مدنظر قرار دهیم

 تبدیل تفاله نیشکر به خوراک دام*
کنم که یکی از مشکالت اساسی شما در حوزه دام چه بوده است، گفت: فقط به این موضوع بسنده می وی در پاسخ به اینکه تحقیقات

کشور ما باال بودن ضایعات باگاس نیشکر بوده و همکاران ما اینها را فرموله کردند که حاصل کار تحقیقات سنگین بود و تبدیل شد به 
ا احداث شدند و در حال حاضر چندین هزار تن از ضایعات محصوالت یک خوراک دام و بسیار مقوی و کارخانجات زیادی آنج

شودشود و از آن استفاده مینیشکر تبدیل به خوراک دام می . 
* برد؟تغییرات آب و هوایی کشور را به سمت خشکسالی یا ترسالی می  

برد، گفت: پاسخ این ترسالی یا خشکسالی میاز خاوازای سوال شد که آیا تغییرات آب و هوایی و اقلیم در آینده کشور ما را به سمت 
 .سوال در حوزه اختیارات من نیست

برخی کارشناسان معتقدند که جهان آینده با تغییرات آب و هوایی و اقلیم دسخوش تغییراتی خواهد شد از جمله این که برخی کشورها 
ن از جمله کشورهایی است که به ترسالی خواهد به سمت ترسالی و برخی به سمت خشکسالی پیش خواهند رفت در این میان ایرا

های ما بهتر از االن خواهد شدرسید یعنی در آینده وضعیت بارش . 
 

 لینک خبر 
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 ها شیر و فرآورده
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 صادرات و واردات
 

ایرنا  – 29/7/1397تاریخ :   

 تداوم نوسان قیمت میوه های وارداتی

نوسان بهای میوه های وارداتی با وجود کاهش نرخ ارز در چند هفته اخیر ادامه دارد؛ تا جایی  -ایرنا -تهران

تومان رسیده استهزار  320تایی آناناس به  8تا  6که قیمت هر کارتن  . 

تومان و هر کارتن  500ه گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، پیش از نوسان های ارزی قیمت هر کیلوگرم موز حدود چهارهزار و ب
هزارتومان بود 140هزار تا  90آناناس  . 

هزارتومان رسید 11هزار تومان و موز به  400اواخر شهریورماه نرخ هر کارتن آناناس به  . 
هزار تومان و  11تا  500هزار تومان، موز هشت هزار و  270هزار تا  150تایی آناناس  8و  6ه نیز قیمت هر کارتن هفته گذشت

هزار تومان ثبت شد 20هزار تا  12انبه  . 
با این همه، امروز )یکشنبه( رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران به ایرنا گفت: بررسی قیمت عمده فروشی محصوالت کشاورزی در 

هزار  200تایی آناناس  8و  6یدان مرکزی میوه و تره بار تهران نشان می دهد از سی ام مهرماه تا ششم آبان ماه قیمت هر کارتن م
هزار تومان بود 320تا  . 

« تومان عرضه شد 500هزار و  9تا  500افزود: هر کیلوگرم موز نیز هفت هزار و « اسدهللا کارگر . 
 نرخ انواع میوه و سبزی  **

تا چهار هزار  700هزار و 2گونه که رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران اعالم کرد امروز هر کیلوگرم گوجه فرنگی رسمی )نو( آن
تا سه هزار  500تومان، سیب زمینی یک هزار و  500تا پنج هزار و  500تومان، گوجه فرنگی گلخانه ای سه هزارو  500و 

هزارتومان بود 2تا  800پیاز شیری هزار تومان و  2تا  700تومان، پیاز زرد .  
تومان، خیار رسمی یک هزار تا سه هزار تومان و خیار گلخانه ای یک هزار  800هزارو 2تا  500هر کیلوگرم هویج یک هزار و 
 .تا دو هزارتومان فروش رفت

تومان، پرتقال جنوب چهار هزار تا  500اکنون هر کیلوگرم انار سه هزار تا هشت هزارو  ر تومان، خرمالو شمال دو هزار تا هزا 9

پنج هزارتومان، خرمالو کرج سه هزار تا هفت هزارتومان، سیب گالب پاییزه چهار هزار تا هفت هزار تومان، سیب لبنانی زرد سه 
هزار تومان و سیب لبنانی قرمز سه هزار تا هشت هزار تومان است 9هزار تا  .  

هزار تومان، لیمو ترش سنگی  15تومان، لیمو ترش ریز هشت هزار تا  500نج هزارو تا پ 500هر کیلوگرم لیموشیرین سه هزارو 
هزار تومان قیمت  6تا سه هزارتومان و نارنگی تخم ژاپنی سه هزار تا  500هزار تومان، نارنج بین یک هزارو  6سه هزار تا 
 .گذاری شد

هزار  12تومان، انگور بی دانه قرمز بین پنج هزار تا  500 هزارو 6تا  500همچنین هر کیلوگرم انگور بی دانه زرد سه هزار و 
تومان، به سه هزار تا هشت  500هزار تومان، انگور مهری سه هزار تا پنج هزارو  6تومان، انگور شاهانی چهارهزار تا 

هزار تومان عرضه شد 10هزار تومان و شلیل شمس چهار هزار تا  9هزارتومان، شلیل شبرنگ چهار هزار تا  .  
هزار تومان، هلو انجیری چهار هزار تا  17هزار تومان، گالبی شاه میوه هفت هزار تا  17هر کیلوگرم گالبی بیروتی هفت هزار تا 

هزار تومان قیمت گرفت 10هزار تومان و هلو زعفرانی هسته جدا پنج هزار تا  9 . 
 400تومان و هندوانه  500لبی یک هزار تا دو هزار و تومان، طا 500هزار و  2تا  800امروز همچنین قیمت هر کیلوگرم خربزه 

تومان است 200تا یک هزار و  . 
تومان، بادمجان  800هزار و  2تا  500نرخ هر کیلوگرم بادمجان دلمه ای یک هزار تا سه هزارتومان، بادمجان قلمی یک هزار و 

هزارتومان، سیر خشک چهار هزار تا هشت هزار تومان و تومان، چغندر دو هزار تا سه  500هزار تا چهار هزار و  2گلخانه ای 
تومان تعیین شد 500کاهو پیچ و رسمی یک هزار تا دو هزارو  .  

تا سه هزارتومان، انواع سبزی خوردن  500قیمت هر کیلوگرم لوبیا سبز سه هزار تا پنج هزار تومان، کدو مسمایی یک هزار و 

تومان است 500هزار و  2تا  800بین یک هزارو « سبزی جور»تومان و  800تا دو هزارو  500یک هزار و  . 
درصد  35تا  25درصد و برای خرده فروشی ها  20تا  15سود برای اعضا در میدان میوه و سبزی تهران روی فاکتور خرید، 

 .محاسبه می شود
میلیون تن انواع محصوالت  22یک میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی و نزد 120بر اساس آمارهای موجود، سالیانه بیش از 

 .باغی در کشور تولید می شود
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طبق سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید داخلی، واردات انواع میوه بجز نارگیل، آناناس، انبه و موز از سال 
ممنوع شده است 1390 . 

و « منگوستین»های  گمرک جمهوری اسالمی ایران سیزدهم اسفندماه پارسال در بخشنامه ای، میوه « را از فهرست ممنوعیت « پاپایا

 .خارج کرد اما چند روز بعد دوباره ممنوعیت واردات آنها برقرار شد
 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

  فارس خبرگزاری – 26/7/1397تاریخ : 

ها المللی در تحریم ایران متزلزل است/ ادامه صادرات غالت آمریکا به ایران باوجود تحریمهمکاری بین  
الملل فارس، بلومبرگ طی گزارشی نوشت سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد برآورد  به گزارش گروه اقتصاد بین

تن محصوالت کشاورزی اساسی نیاز دارد میلیون 12.4کرده ایران سال آینده به  . 
به نوشته این گزارش، یک منبع مشخص برای این کاالهای اساسی همان کشوری است که واردات آنها را برای ایران سخت کرده 

 .است. طی یک دهه گذشته ایران به طور متناوب غالت و دیگر محصوالت کشاورزی از آمریکا خریداری کرده است
کنندگان آمریکایی برای هزار تن گندم از تامین  120ای این کشور، ایران  ها در مورد برنامه هستهر بحبوحه تنش د 2012در سال 

های ایران را نهایی می کرد، ایران مقصد که ترامپ اعمال مجدد تحریم پر کردن انبارهای خود خرید. در ماه آگوست، درحالی 
هزار تن سویا از این کشور خرید 414ود و های سویای آمریکا بتعدادی از محموله  . 

دولت ترامپ که با هرگونه روابط تجاری با ایران مخالف است، متناقض « حداکثر فشار»به نظر می رسد چنین صادراتی با سیاست 
به تسهیل تجارت تواند های تحریمی که می باشد. در حقیقت دولت آمریکا تاکنون با درخواست های اروپاییان برای دریافت معافیت 

 .بشردوستانه با ایران کمک کند جواب منفی داده است
المللی با های بیناما امروز دالیلی برای ترامپ وجود دارد تا به تجارت محصوالت کشاورزی با ایران ادامه دهد. نخست، همکاری 

یزم جدید پرداخت برای حفظ تجارت با ایران های اروپایی در جستجوی ایجاد یک مکان های علیه ایران کم شده است. دولت تحریم
اند که روابط تجاری با ایران را حفظ خواهند کرد. دادگاه عالی الهه اخیرا حکم داده هستند و چین و هند و روسیه نیز اعالم کرده 

المللی  از قوانین بین بشردوستانه نظیر مواد غذایی و کاالهای کشاورزی را بردارد تا ها بر تجارت است آمریکا باید محدودیت 
 .تخطی نکند. آمریکا این حکم را رد کرده است

میلیارد دالر به منظور جبران تاثیرات صادراتی ناشی از جنگ  12تا به کشاورزان آمریکایی   دوم این که، دولت ترامپ مجبور شده
ی غذایی در صلی افزایش صادرات این دانهدرصد، دلیل ا 95تجاری با چین کمک کند. افت شدید صادرات سویا به چین به میزان 

 .ماه آگوست به ایران بوده است
گوید ایران به سوی من باز می گردد و و معامله خوبی با هم خواهیم داشت. در داند و می  در نهایت ترامپ خود را یک تاجر می

ه میزان زیادی خودسرانه استحال حاضر وی اهرم فشار کم یا هیچ اهرم فشاری علیه ایران ندارد و استراتژیش ب . 
های آمریکا و فشار اقتصادی باید متوجه رژیم ایران باشد نه مردم عادی. اگر چنین  کنند که تحریممقامات دولت ترامپ ادعا می 

 .چیزی حقیقت دارد دولت ترامپ باید تجارت بشردوستانه را اساس سیاست خود در قبال ایران قرار دهد
خواهد درها را برای بهبود روابط در آینده باز نگاه دارد و توسعه تجارت  یران را دشمن خود می داند اما میدولت ترامپ همچنان ا

 در محصوالت کشاورزی راهی است که این موضوع را هموار می سازد
. 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

خبرگزاری فارس  – 22/7/1397تاریخ :   

  شود/کمیسیون اقتصادی دولت تصویب کردشیر خشک وارد نمی
وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه دعوای گفتعلیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران در 

صنایع لبنی و تولیدکنندگان برای واردات شیر خشک به کجا رسید، گفت: قرار شد واردات شیر خشک انجام نشود و این تصمیم را 
 .کمیسیون اقتصادی دولت گرفته و برای همه قابل اجرا است

صنایع لبنی مطرح بین صنایع لبنی و نمایندگان تولید دام کشور بر سر میزان تولید شیر خام کشور بود، هاییطی چند ماه گذشته بحث
نمایندگان درصد کاهش یافته، بنابراین برای تأمین نیاز مردم باید شیر خشک وارد شود، 25ها کردند که ورودی شیر به کارخانهمی

 .بخش دام کشور نیز این را قبول نداشتند
کیلوگرم آب برای یک کیلوگرم شیر  10توانند با اضافه کردن ات شیر خشک از این لحاظ برای صنایع لبنی مهم است که آنها میوارد

کیلوگرم شیر تولید کنند 11خشک  .  
نبال این مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور ادامه داد: کمبود شیر خام در کشور وجود ندارد و از سال گذشته همه تولیدکنندگان به د

آوری و خرید تضمینی آوری شود. حتی دولت سازمان تعاون روستایی را مسئول جمعبودند که مازاد شیر در کشور به نوعی جمع
میلیارد تومان مشوق تعیین کرد، تا مازاد شیر خام در کشور خریداری شود 200شیر قرار داد و دولت هم  .  

ها گفت: قبالً دامداران شیر خام درصدی ورودی شیر خام به کارخانه 25رای کاهش عزیزاللهی درباره دلیل ادعای صنایع لبنی ب
های تولید شیر خشک دادند، اما اکنون بخشی از شیر خام تولیدی خود را مستقیماً به کارخانههای لبنی میتولیدی را به کارخانه

اهش یافته استکنند که تولید شیر در کشور کدهند، بنابراین صنایع لبنی تصور میمی . 
وی این را هم گفت که صنایع لبنی با طرح موضوع کمبود شیر خام و دامن زدن به واردات شیر خشک، به دنبال کاهش دادن قیمت 

 .خرید شیر خام دامداران هستند تا سود بیشتری داشته باشند
 1570ان چقدر است، گفت: ستاد تنظیم بازار قیمت مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور در پاسخ به اینکه نرخ خرید شیر خام از دامدار

توانست باالتر هم باشد، اما قیمت تمام شده شیر خام برای تومان را تعیین کرده بود که البته این رقم با توجه به کیفیت شیر می
های همچنین خرید کارخانه  تومان است که در حال حاضر صنایع لبنی به دلیل رقابتی که بین خودشان ایجاد شده و 1870دامداران 

کنندهزار تومان هم از دامداران خریداری می 2شیرخشک ایجاد کرده تا  . 
خط تولید شیر خشک در کشور وجود دارد که روزانه  12به گفته عزیزاللهی، در حال حاضر  تن شیر خام دامداران را  2500

توان ارتقا دادشیر خشک خالی است و میدرصد ظرفیت این خطوط تولیدکننده  50کنند که البته خریداری می .  
میلیون تن  10.5دهد وی در پاسخ به اینکه میزان تولید شیر خام در کشور چقدر است، گفت: آماری که وزارت جهاد کشاورزی می

کندهزار تن را مطرح می 600میلیون و  7در سال است، اما مرکز آمار رقم  .  
تر باشد، گفت: اتفاقاً آمار وزارت جهاد رسد، رقم مرکز آمار دقیقپاسخ به اینکه به نظر می مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران در

تواند به طور فراگیر تولید دام در کشور را بررسی کند، تر است، چرا که متولی تولید است، چون مرکز آمار نمیکشاورزی درست
تری ارائه کندمار درستتواند آبنابراین نمی .  

در کشور به عنوان مرجع استناد آماری در کشور تعیین شده « مرکز آمار ایران»شود که این مسئول در حالی مطرح می هایصحبت
 .است

کنند و صنایع شیر خشک میلیون تن شیر خام از دامداران جذب می 6.5مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران، گفت: صنایع لبنی ساالنه 
کننددریافت می تن هم شیر خام 2500هم روزانه   

 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 23/7/1397تاریخ :   

درصدی صادرات زعفران 30طالی سرخ ارزان شد/رشد   
درصدی صادرات آن در شش ماهه نخست سال خبر داد 30عضو شورای ملی زعفران از کاهش نرخ زعفران در بازار و رشد  . 

صنعت،تجارت و کشاورزیعلی حسینی، عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

، از کاهش نرخ زعفران در بازار خبر داد و گفت: با توجه به آغاز فصل برداشت ، قیمت زعفران به سمت نرخ واقعی خود در جوان
 .حال پیشروی است و دیگر قیمت های بی پایه و اساس که در بورس کاال تعیین می شود، خریداری ندارد

میلیون تومان اعالم کرد و گفت: این نرخ نسبت به هفته  10هزار و حداکثر  500میلیون و  4را  نرخ هر کیلو طالی سرخ ی حداقلو

میلیون تومان کاهش یافته است 2تا  1.5های قبل حدود  . 
بینی می شود که طی  حسینی با اشاره به اینکه برداشت نوبرانه زعفران در مناطق سردسیری آغاز شده است، بیان کرد: پیش

 .روزهای آتی برداشت زعفران به اوج خود برسد
تن  400به گفته این مقام مسئول؛ با توجه به شرایط جوی مناسب بارندگی در اواخر سال گذشته پیش بینی می شود که امسال حداقل 

 .زعفران تولید شود
تن طالی سرخ در سال جاری 350بینی تولید بیشتر بخوانید: برداشت زعفران نوبرانه آغاز شد/ پیش  

ورود محصول نو به بازار هستند و  گفت: با توجه به آنکه خریداران خارجی منتظر صادرات زعفرانوی درباره آخرین وضعیت 
 .تمایلی به خرید زعفران کهنه مانده در انبارهای سازمان تعاون روستایی و انبارها ندارند، صادرات زعفران تقریبا متوقف است

به کمتر   درصدی صادرات در شش ماهه نخست سال خبر داد و افزود : کاهش ارزش لایر 30عضو شورای ملی زعفران از رشد 
و خرید زعفران توسط برخی افراد فاقد تخصص صرفا جهت تامین ارز از جمله   نصف در برابر دالر برای خریداران خارجی از

درصدی صادرات در شش ماهه ابتدای سال به شمار می رود 30دالیل رشد  . 
هد داشت، تصریح کرد: خرید توافقی همزمان با فصل برداشت ادامه خوا خرید توافقی زعفرانوی در پاسخ به این سوال که آیا امسال 

 .زعفران راه چاره حمایت از کشاورزان نیست، از این رو انتظار می رود که این روند در سال جاری، استمرار نیابد
حسینی در پایان خرید توافقی زعفران را تنها راهکاری سودآور برای دست اندکاران امر خرید دانست و گفت: با وجود آنکه عرضه 

و ورود   قیمت آن با روند کاهشی در بازار روبروست  محصوالت کشاورزی در زمان برداشت بیش از تقاضاست، از این رو تمامی
کنددولت در چنین شرایطی تنها به نفع خود است و دردی از کشاورز دوا نمی .   

 
 لینک خبر 
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 صادارت و واردات 
 

 خبرگزاری فارس  – 2۶/7/1397تاریخ : 

ها المللی در تحریم ایران متزلزل است/ ادامه صادرات غالت آمریکا به ایران باوجود تحریمهمکاری بین  
بلومبرگ در گزارشی به ادامه صادرات غالت آمریکا به ایران باوجود تحریم ها پرداخت و نوشت از دالیل این اقدام کاهش همکاری 

های علیه ایران استالمللی در تحریمهای بین  .  
الملل فارس، بلومبرگ طی گزارشی نوشت سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد برآورد  به گزارش گروه اقتصاد بین

میلیون تن محصوالت کشاورزی اساسی نیاز دارد 12.4کرده ایران سال آینده به  . 
این کاالهای اساسی همان کشوری است که واردات آنها را برای ایران سخت کرده به نوشته این گزارش، یک منبع مشخص برای 

 .است. طی یک دهه گذشته ایران به طور متناوب غالت و دیگر محصوالت کشاورزی از آمریکا خریداری کرده است
کنندگان آمریکایی برای ز تامین هزار تن گندم ا 120ای این کشور، ایران  ها در مورد برنامه هستهدر بحبوحه تنش  2012در سال 

های ایران را نهایی می کرد، ایران مقصد که ترامپ اعمال مجدد تحریم پر کردن انبارهای خود خرید. در ماه آگوست، درحالی 
هزار تن سویا از این کشور خرید 414های سویای آمریکا بود و تعدادی از محموله  . 

دولت ترامپ که با هرگونه روابط تجاری با ایران مخالف است، متناقض « حداکثر فشار» به نظر می رسد چنین صادراتی با سیاست
تواند به تسهیل تجارت های تحریمی که می باشد. در حقیقت دولت آمریکا تاکنون با درخواست های اروپاییان برای دریافت معافیت 

 .بشردوستانه با ایران کمک کند جواب منفی داده است
المللی با های بینیلی برای ترامپ وجود دارد تا به تجارت محصوالت کشاورزی با ایران ادامه دهد. نخست، همکاری اما امروز دال

های اروپایی در جستجوی ایجاد یک مکانیزم جدید پرداخت برای حفظ تجارت با ایران  های علیه ایران کم شده است. دولت تحریم
اند که روابط تجاری با ایران را حفظ خواهند کرد. دادگاه عالی الهه اخیرا حکم داده کرده  هستند و چین و هند و روسیه نیز اعالم

المللی  بشردوستانه نظیر مواد غذایی و کاالهای کشاورزی را بردارد تا از قوانین بین ها بر تجارت است آمریکا باید محدودیت 
 .تخطی نکند. آمریکا این حکم را رد کرده است

میلیارد دالر به منظور جبران تاثیرات صادراتی ناشی از جنگ  12تا به کشاورزان آمریکایی   ، دولت ترامپ مجبور شدهدوم این که
ی غذایی در درصد، دلیل اصلی افزایش صادرات این دانه 95تجاری با چین کمک کند. افت شدید صادرات سویا به چین به میزان 

 .ماه آگوست به ایران بوده است
گوید ایران به سوی من باز می گردد و و معامله خوبی با هم خواهیم داشت. در داند و می  ترامپ خود را یک تاجر می در نهایت

 .حال حاضر وی اهرم فشار کم یا هیچ اهرم فشاری علیه ایران ندارد و استراتژیش به میزان زیادی خودسرانه است
مریکا و فشار اقتصادی باید متوجه رژیم ایران باشد نه مردم عادی. اگر چنین های آ کنند که تحریممقامات دولت ترامپ ادعا می 

 .چیزی حقیقت دارد دولت ترامپ باید تجارت بشردوستانه را اساس سیاست خود در قبال ایران قرار دهد
ز نگاه دارد و توسعه تجارت خواهد درها را برای بهبود روابط در آینده با دولت ترامپ همچنان ایران را دشمن خود می داند اما می

 در محصوالت کشاورزی راهی است که این موضوع را هموار می سازد
. 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

 ایرنا  – 2۴/7/1397تاریخ : 

 محموله پنج هزارتنی گوشت قرمز فردا به ایران می رسد 
رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: کشتی سردخانه دار حامل پنج هزار تن گوشت قرمز برزیل چهارشنبه این  

دهفته وارد می شود و در ساحل جنوب کشور پهلو می گیر .  
)سه شنبه( در نشست خبری خود به مناسبت رونمایی از لباس امروز « علیرضا رفیعی پور»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا،  

مسووالن فنی دامپزشکی افزود: به دلیل اعمال تحریم ها علیه ایران، دشمنان اجازه نمی دهند کانتینرهای سردخانه دار و کشتی های 
 . پهن پیکر کانتینردار برای ما گوشت حمل کنند

روش هایی، تحریم ها را دور بزنیم رفیعی پور ادامه داد: ما تالش کرده ایم با . 
 .به گفته وی، قرار است محموله گوشت قرمز از برزیل بارگیری و در ایران تحویل داده شود

 صدور مجوزهای دامی به سازمان نظام دامپزشکی محول شد **
زشکی درباره حوزه وظایف رییس سازمان دامپزشکی کشور درباره خاتمه چند سال کشمکش سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپ

شیوه نامه و دستورالعمل اجرایی، از امروز با امضای تفاهمنامه ای صدور پروانه ها برای ذی نفعان در بخش  2گفت: براساس ماده 
خصوصی دارویی، درمانی، درمانگاه ها، بیمارستان ها، مراکز آزمایشگاهی و مایه کوبی به سازمان نظام دامپزشکی ابالغ و محول 

ی شودم . 
وی تصریح کرد: به دلیل محدودیت حوزه دولتی و قواعد و قوانین جاری بر این قضیه، انتظار می رود اجرای این شیوه نامه توسط 

هزار نفر در بخش خصوصی از این شیوه نامه بهره مند می  30نظام دامپزشکی سرعت بیشتری به خود بگیرد که در این صورت 
 .شوند

ن آنفلوانزای پرندگان تزریق شدمیلیون دز واکس 20 **  
رییس سازمان دامپزشکی کشور درباره واکسیناسیون آنفلوانزای پرندگان که امسال در پنج استان کشور به طور آزمایشی اجرا شد، 

میلیون قطعه طیور علیه این بیماری واکسینه شده اند 9میلیون دز واکسیناسیون انجام و تاکنون حدود  20گفت: بیش از  . 
میلیون دز واکسن برای جلوگیری از آلودگی اکوسیستم زاینده رود تا هفته آینده ارسال شود 10گفته وی، قرار است حدود  به . 

درصد تلفات در مرغداری ها خواهیم داشت 30تا  20وی اضافه کرد: در صورتی که آنفلوانزای مرغی طغیان نکند، امسال  . 
کانون بومی و هشت کانون صنعتی آلوده به آنفلوانزای پرندگان در کشور گزارش شد که اگر  2ماه اخیر،  2رفیعی پور افزود: در 

 .برنامه های کنترلی و پیشگیرانه نبود مانند سال های قبل این ویروس در صنعت طیور طغیان می کرد
« میلیون دز واکسن در  15که هر هفته تالش داریم امسال با اپیدمی ویروس آنفلوانزای پرندگان مواجه نشویم و برنامه ما این است 

 .«این حوزه مصرف کنیم
، حدود 1386سال گذشته با شیوع ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور روبرو بودیم. در سال  10وی یادآوری کرد در 

مورد افزایش یافت 748کانون آلوده به ویروس در کشور داشتیم که این عدد پارسال به  275 . 
گذار به طور جدی های تخمای را مانند واکسیناسیون مرغگانهر گفت: برای مقابله با بیماری فوق حاد پرندگان اقدامات چهاردهپورفیعی

کنیم و امیدواریم سال آینده را بدون آسیب جدی از سوی آنفلوآنزای حاد پرندگان سپری کنیمدنبال می . 
اری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در واحدهای مرغ تخمگذار صنعتی و بومی بیش به گزارش ایرنا، پارسال طبق آمارها با شیوع بیم

میلیون قطعه مرغ معدوم شد 26از  . 
میلیون قطعه مرغ معدوم شده بود 11نیز به دلیل شیوع این بیماری  1395در سال  . 

کی کشور رونمایی کردرییس سازمان دامپزشکی کشور در حاشیه این نشست خبری از لباس کار مسووالن فنی دامپزش . 
 
 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

 
 ایرنا  – 25/7/1397تاریخ : 

تن کیوی صادراتی ایران در جمهوری آذربایجان امحا شد هفده   

تن کیوی وارداتی از ایران را به دلیل آلوده بودن  17امحای بیش از  دستور آذربایجان، جمهوری غذایی امنیت موسسه – ایرنا –باکو 

  .آنها به شپشک مرکبات صادر کرد
این موسسه دولتی روز چهارشنبه گزارش داد: بازرسان این موسسه دولتی، در جریان آزمایش های انجام گرفته ، کیوی ها وارده شده 

 .تشخیص دادند Pseudolaspis pentagona Targاز ایران را آلوده شپشک نوع 
می تواند در برخی محصوالت کشاورزی از جمله کیوی ،  Pseudolaspis pentagona Targبر اساس این گزارش ، شپشک 

 . توت، هلو، زردآلو ، گیالس، گردو، بادام، سیب، گالبی مشاهده شود
سطح وسیعتری گسترده شوددر صورت امحا نشدن محصول آلوده این شپشک می تواند در  . 

براساس آخرین اطالعات آماری ، ایران مقام نهم از نظر سطح زیر کشت مرکبات و مقام هفتم از نظر میزان تولید در جهان را 
 .داراست

 مرکبات در مناطقی کشت می شوند که رطوبت و دمای نسبی باالیی دارند و معموال در معرض آفات و بیماری های مختلفی قرار می
 .گیرند

از میان آفات مرکبات،شپشک های گیاهی، به خصوص در نوارساحلی شمال و مناطق گرم جنوب ایران، که حرارت و رطوبت برای 
  .رشد حداکثری آنها وجود دارد اهمیت فراوانی دارند

نیز یک عامل مهم در  شپشک ها به آسانی توسط باد، آب، خاک،انسان، حیوانات اهلی و وحشی پراکنده می شوند و تجارت جهانی
 انتشار جهانی آنان است

 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

 
 ایرنا  – 2۶/7/1397تاریخ : 

 

 واردات بی ضابطه، چوب الی چرخ تولید روغن زیتون 

استحصال روغن می رسد؛ ولی در ایران و مرکز  به جهان در تولیدی زیتون درصد 80 حدود – ایرنا –زنجان 

 60درصد آن روغن کشی و  20تولید این محصول )زنجان، گیالن و قزوین( همین میزان کنسرو شده و فقط 

  .درصد دیگر نیز از محل واردات تامین می شود

زیتون دارد که هزار هکتار باغ  20به گزارش ایرنا، شهرستان طارم در استان زنجان  هکتار آن بارور است،  806هزار و  14

هزار تن محصول از این باغ ها برداشت شود 250اکنون برداشت زیتون در این شهرستان آغاز و پیش بینی شده امسال بیش از  . 
د برای فرآوری این از لحاظ سطح و میزان تولید زیتون، شهرستان طارم استان زنجان رتبه نخست کشوری را دارد و درحالی که بای

  .محصول و دستیابی به ارزش افزوده، صنایع مختلف از جمله روغن کشی فعال باشد این شهرستان فاقد صنایع مربوطه است
باغداران زیتون نیز با اظهار نارضایتی از کم توجهی به جذب سرمایه گذار، نبود حمایت مسئوالن در این بخش و صدور مجوز برای 

روغن زیتون به برداشت کنسروی این محصول اکتفا می کنندواردات بی رویه  . 
 واردات، مانع روغن کشی از زیتون می شود **

 80عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی و عضو هیات مدیره شورای ملی زیتون کشور گفت: در دنیا 
سروی برداشت می شود درحالی که در ایران این روند درصد آن کن 20درصد میوه تولیدی زیتون به روغن کشی می رسد و 

درصد زیتون تولیدی، روغن استحصال می شود 20معکوس است و فقط از  . 
درصد افزایش یابد 35یونس قاسمی افزود: امسال انتظار می رود که میزان استحصال روغن از زیتون به  .  

وی، نداشتن بازار مناسب و متاسفانه واردات روغن آن با ارز چهار به گفته وی، بیشترین علت رویکرد باغداران به زیتون کنسر
تومانی همزمان با برداشت زیتون بود که به کم توجهی استحصال روغن از این میوه باغی دامن زد 200هزار و  .  

یشنهاد این شورا عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی و عضو هیات مدیره شورای ملی زیتون کشور گفت: پ
مسکوت ماندن مصوبه واردات تا پایان برداشت زیتون است که پس از برداشت و استحصال روغن تا حدامکان، کمبود آن با روغن 

 .وارداتی تامین شود
ار تن هزار تن روغن زیتون هستیم و تولید داخلی نیز پنج هز 15قاسمی متذکر شد: به طور متوسط ساالنه در کشور نیازمند تولید 

هزار تن از این روغن وارد کشور می شود 10است که  . 
 .وی تاکید کرد: واردات این میزان روغن زیتون رقم باالیی است در حالیکه در کشور تولید زیتون مازاد داریم

به  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی و عضو هیات مدیره شورای ملی زیتون کشور گفت: این شورا
منظور حفظ منافع همه اقشار و اصناف درگیر در صنعت زیتون اعم از تولیدکنندگان، بازرگانان و مصرف کنندگان در حال تدوین 

 .پیش نویس بسته پیشنهادی است
 قاسمی یادآوری کرد: شورای ملی زیتون برای همه مراحل تولید، توزیع و مصرف زیتون برنامه دارد و با نظر کارشناسان زبده

برنامه جامعی تدوین می کند که به متولیان امور در وزارت جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان غذا و دارو و 
 .استاندارد ارائه خواهد شد

یکی از باغداران نمونه در شهرستان طارم تاکید کرد: دالالن بازار روغن زیتون را در دست گرفته اند و در این بازار باغداران 
لی به روغن کشی از محصول خود ندارندتمای . 

ناصر عسگری ادامه داد: تعدادی از دالالن روغن های سویا و غذایی را با روغن زیتون مخلوط و آن را با کیفیت بسیار پایین تری 
 .در بازار عرضه می کنند که هیچ نظارتی برای این موضوع نیست

اشند با اطمینان اقدام به استحصال روغن از محصول خود می کنند و بازار وی تاکید کرد: اگر باغداران زیتون دارای برندی ب
 .مطمئنی نیز برای عرضه خواهند داشت

این باغدار نمونه طارمی با تاکید بر اینکه سالمتی از مزرعه می آید نه از داروخانه، اظهارداشت: هیچ منطقه ای در ایران زیتونی از 
آن همانند طارم استان زنجان نداردنظر کیفیت و باال بودن درصد روغن  . 

عسگری بر نظارت مراحل استحصال روغن در مراکز سنتی و صنعتی شهرستان طارم از سوی دستگاه های مربوطه تاکید کرد و 
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متذکر شد: باید روغنی که از این میوه درختی بدست می آید توسط ارگان های مربوطه مراحل آن پایش شود تا محصولی ارگانیک به 
ست مصرف کننده برسدد . 

فریدون عباسی یکی از باغداران زیتون در روستای هارون آباد شهرستان طارم نیز اظهار داشت: در حال حاضر روغن زیتون 
توسط دالالن از دیگر کشورها وارد و با روغن های صنعتی مخلوط و در بازار عرضه می شود و نظارتی از سوی دستگاه های 

 .نطارتی نیست
احد صنعتی روغن کشی زیتون در طارم فعال استو 19 **  

واحد روغن کشی زیتون دارای پروانه بهره برداری در  19مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان از فعالیت 
شی درصد زیتون تولیدی شهرستان برای استحصال روغن به کارگاه های روغن ک 30شهرستان طارم خبرداد و افزود: ساالنه 

 .ارسال می شود
به گفته بهنام اجاقلو، امسال برداشت زیتون کنسروی از نیمه دوم شهریور در این شهرستان آغاز شد و تا اواخر مهر ادامه خواهد 

 .داشت
 .وی خاطرنشان کرد: برداشت ارقام روغنی نیز از اواخر مهر تا اواخر آبان انجام خواهد شد

ن طارم اضافه کرد: زیتون کاران این شهرستان به دنبال سود مقطعی از فروش محصول مدیرعامل شرکت گیلوان زیتون شهرستا
 .خود هستند بنابراین در اواخر شهریور همزمان با برداشت، اقدام به فروش زیتون کنسروی می کنند

صال زیتون برای بازار فروش و تامین قطعات ماشین آالت روغن کشی از مشکالت پیش رو است که استح :محمدرضا ناصری گفت

 .روغن را دچار مشکل می کند
وی ادامه داد: در حال حاضر زیتون تولیدی در شهرستان طارم به لحاظ کیفیت بسیار مرغوب است که در روغن کشی از آن روغن 

 .قابل توجهی استحصال می شود
ی استفاده از روغن زیتون که فواید بسیار مدیرعامل شرکت گیلوان زیتون شهرستان طارم یادآوری کرد: باید ذائقه عموم مردم برا

 .زیادی برای سالمت دارد، عادت کند تا تقاضا در بازار نیز افزایش یابد
ناصری با بیان اینکه شرکت گیلون زیتون در حال حاضر سه هزار تن تولید و فرآوری از این محصول را دارد، خاطرنشان کرد: از 

به فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای استان تهران و دیگر استان ها ارسال می شودتن نیز روغن استحصال و  600این میزان  . 
وی تاکید کرد: از مسئوالن مربوطه انتظار می رود برای افزایش سرانه مصرف روغن زیتون و استحصال روغن از این محصول 

این محصول صادر شوددرختی بیش از زمان حاضر برنامه ریزی داشته باشند تا واردات آن به کشور قطع و  . 
های دریای مدیترانه پرورش یافتآید. این درخت نخستین بار در کرانهروغن زیتون از میوه درخت زیتون به دست می روغن  .

آورند که دارای مقدار زیادی چربی اشباع نشده استزیتون را با فشردن میوه زیتون به دست می . 
شود. این روغن در آشپزی، های مکانیکی یا شیمیایی تولید میا کردن روغن با روشروغن به وسیلٔه خرد کردن کامل زیتون و جد

های روغنی نیز تولید لوازم آرایش، تولید دارو و صابون کاربردهای گوناگون دارد. در قدیم از روغن زیتون به عنوان سوخت چراغ
. بیشترین مصرف آن در کشورهای پیرامون مدیترانه استشوداند. روغن زیتون در سراسر جهان به کار برده میکردهاستفاده می .  

 لینک خبر 
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 صادارت و واردات 

 
 ایرنا  – 29/7/1397تاریخ : 

 ایران در فهرست صادرکنندگان محصول کشاورزی به ویتنام قرار گرفت

الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی گفت: وزارت کشاورزی و توسعه  مدیرکل دفتر امور بین

روستایی ویتنام به طور رسمی اعالم کرد درخواست جمهوری اسالمی ایران برای ثبت در فهرست کشورهای 

 .مجاز به صادرات محصوالت کشاورزی با منشاء گیاهی تایید شده است
افزود: ایران همه الزام ها و شرایط ایمنی غذایی ویتنام را احراز « هومن فتحی»اد کشاورزی، به گزارش یکشنبه تارنمای وزارت جه

کرده است؛ بنابراین نام جمهوری اسالمی ایران در فهرست کشورهای مجاز صادرکننده این نوع محصوالت در تارنمای سازمان حفظ 
 .نباتات ویتنام درج می شود

کشورهای هدف صادرات محصوالت کشاورزی ایران در جنوب شرق آسیا به شمار می رود و  وی افزود: ویتنام یکی از مهمترین
سال اخیر نظام جدید و سخت گیرانه ای را برای نظارت بر واردات محصوالت کشاورزی مستقر کرده است، به گونه ای که  2در 

کشور توانسته است در فهرست مجاز قرار گیرد 45تاکنون فقط  . 
: درخواست ثبت ایران در فهرست کشورهای مجاز صادرات محصوالت کشاورزی با منشاء دامی نیز تکمیل شده فتحی تصریح کرد

 .است و در مراحل پایانی بررسی در ویتنام قرار دارد
میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی زراعی، باغی، دام، طیور و آبزیان در کشور  120به گزارش ایرنا، اکنون سالیانه بیش از 

میلیون تن این محصوالت باغی است 22ولید می شود که نزدیک ت . 
جمهوری سوسیالیستی ویتنام کشوری در جنوب شرقی آسیاست که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برای آزادسازی اقتصاد 

 .خود تالش کرد
این سازمان پیوستبه  2007سال رایزنی با اعضای سازمان جهانی تجارت، از سال  11این کشور پس از حدود  . 

 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

 
ایرنا  – 29/7/1397تاریخ :   

 ترخیص برنج از گمرک مجاز شد

ترخیص برنج  گمرک جمهوری اسالمی ایران با ابالغ بخشنامه ای به گمرک های اجرایی کشور -ایرنا -تهران

شهریورماه اظهار شده را مجاز  31های وارداتی که قبض انبار آنها صادر و ارز آنها تامین شده و یا تا پایان 

 .اعالم کرد
به گزارش ایرنا، با توجه به اینکه برداشت برنج از کشتزارهای کشور تیرماه آغاز شده بود، سازمان توسعه و تجارت، زمان 

ن را به پایان شهریورماه موکول کردممنوعیت فصلی واردات آ .  
معاون وزیر جهادکشاورزی در تاریخ بیست و یکم مهرماه در نامه ای به رئیس کل گمرک اعالم « علی اکبر مهرفرد»براین اساس 

نها تامین شهریورماه قبض انبار صادر شده و ارز آ 31کرد که بنا به درخواست انجمن برنج، ترخیص برنج های وارداتی که تا تاریخ 
  .و پرداخت شده، مجاز است

میلیون تن آن در داخل کشور کشت می شود؛ سهم واردات از  2تا  1.7میلیون تن است که  3.2مصرف سالیانه برنج در کشور حدود 
کستان، تایلند و میلیون تن در سال بوده و هند، بزرگترین تامین کننده برنج مورد نیاز ایران است؛ پا 1.5تا  1.2بازار برنج سالیانه 

 .اروگوئه هم بخش دیگری از برنج وارداتی ایران را تامین می کنند
هزار و  67میلیون و  964تن برنج به ارزش  647هزار و  935بررسی جداول گمرک نشان می دهد که در نیمه نخست امسال 

دالر وارد کشور شده است 904 .  
درصد  14.12سبت به سال گذشته نشان می دهد که واردات برنج از لحاظ وزنی مقایسه میزان واردات برنج در نیمه نخست امسال ن

درصد کاهش یافته است 5.85و از لحاظ ارزشی   
 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

ایرنا  – 25/7/1397تاریخ :   

میلیون تن نهاده دامی در حال انجام است  2واردات افزون بر   

معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال برای نخستین بار  -ایرنا  -کرمان  میلیون  2

هزار تن نهاده دامی توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری شده و بتدریج در حال وارد کردن آن به  100و 

ستیمکشور ه  .  

به گزارش ایرنا، مرتضی رضایی روز چهارشنبه در نشست بررسی مشکالت مرغداران شهرستان رفسنجان در تعاونی مرغداران 
 500این شهرستان افزود: نهاده های کشاورزی وارداتی به کشور شامل سویا، جو و ذرت است که از اردیبهشت ماه امسال تاکنون 

یه این نهاده ها نیز به مرور و با تأمین مالی وارد خواهد شدهزار تن به کشور وارد شده و بق . 
 .وی بیان کرد: مرغداران نگران تامین نهاده های دامی نباشند چون این نهاده ها خریداری شده و در حال توزیع است

های خصوصی نیز این  رضایی با اشاره به اینکه در کنار واردات نهاده های دامی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور، شرکت
 .نهاده ها را خریداری و وارد می کنند تا نیاز مرغداری ها در این زمینه به طور کامل برآورده شود

هزار جوجه ریزی در ماه بیش از  400عضو و ظرفیت باالی  216براساس این گزارش ، تعاونی مرغداران شهرستان رفسنجان با 
می کند و از مشکالت این تعاونی کمبود نهاده ها و حمل و نقل است که باید برطرف  یک سوم گوشت مرغ استان کرمان را تولید

 .شود
کیلومتری کرمان قرار دارد 110هزار نفر در  311رفسنجان با جمعیت بالغ بر  . 

 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

 

ایرنا  – 25/7/1397تاریخ :   

 کنترل کیفی خرمای صادراتی بوشهر ضروری است 
رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: خرمای صادراتی این استان برای راهیابی به بازارهای هدف  -ایرنا -بوشهر

  .نیازمند کنترل کیفی است
کالت صادرات خرمای استان بوشهر افزود: روی بسته به گزارش ایرنا، خورشید گزدرازی روز چهارشنبه در نشست بررسی مش

های بیشتر خرمای های بسته بندی این استان عبارت 'درجه یک' نوشته می شود که این عمومیت بخشی اجحافی بزرگ در حق 
  .خرمای باکیفیت بوشهر است

شود و در عمل باید وارد کار کنترل با  وی بیان کرد: تنها با شعارهای مبنی بر کیفیت بخشی، گره از مشکالت این بخش باز نمی
  .هدف صادرات خرمای با کیفیت شویم

گزدرازی ادامه داد: بسته بندی خرما در کشوری های هدف استان بوشهر با بسته بندی های بسیار شیک و صادراتی دیده می شود که 
  .این موضوع نیاز به کار بیشتر در بسته بندی را ضرورت بخشیده است

داد: در جریان سفر هیات تجاری استان بوشهر به قطر خرمای بسته بندی کشورهای رقیب نشان داد که در ارتباط با بسته  وی ادامه
  .بندی هنوز جای کار زیادی وجود دارد

ده گزدرازی افزود: خرمای با کیفیت استان بوشهر که امروز با تحمیل هزینه هایی گزاف به نخلداران در بخش های مختلف همراه ش
  .با کیفیت بخشی می تواند بخش قابل هزینه های تولید را پوشش دهد

امیر شهریاری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: صادرات خرمای استان بوشهر با گذشت بیش از چندین دهه 
  .هنوز به شکل سنتی صورت می گیرد که در این ارتباط باید ساماندهی مناسبی صورت گیرد

واحد صنعتی بسته بندی خرما فعال است که برگزاری تورهای بین  40دیگر عضو اتاق بازرگانی بندر بوشهرگفت: در این استان 
  .المللی با هدف ارائه آموزش مناسب به آنها الزامی است

بسته بندی خرما در این  علی محمد صمیمی افزود: با توجه به اهمیت بسته بندی با کیفیت در صادرات خرما آشنایی فعاالن حوزه
  .استان با دانش های روز و مطابق با استانداردهای جهانی اجتناب ناپذیر است

مدیر صنایع سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: و احدهای بسته بندی صنعتی خرما در این استان حرکت به سوی برند 
شن فراروی این محصول استسازی را آغاز کرده اند که این امر نوید بخش آینده ای رو .  

مصطفی قلی پور افزود: در ارتباط با چاپ کارتن های بسته بندی خرما نیز کارهایی در دست اقدام است تا خرمای استان با سطح 
  .بندی های مختلفی وارد بازار هدف و از عمومیت بخشی عبارت درجه یک برای همه آنها پرهیز شود

ایی خرمای زاهدی و کبکاب استان بوشهر از جمله مواردی است که می تواند به رونق صادرات این وی بیان کرد: ثبت نشان جغرافی
  .محصول به بازارهای هدف کمک کند

قلی پور افزود: نخستین جشنواره و نمایشگاه بین المللی خرما و صنایع وابسته آبان ماه امسال در بوشهر برگزار می شود که این 
د برای عرضه محصوالت این حوزه استنمایشگاه فرصتی ارزشمن .  

 
 لینک خبر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83069154


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 صادرات و واردات 
 
 

خبرنگاران جوان – 23/7/1397تاریخ    

 واردات شیر خشک منتفی شد

 .یک مقام مسئول گفت: بنابر تصمیم اخیر کمیسیون اقتصادی دولت، واردات شیر خشک منتفی شد
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار علیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

ات شیرخشک اظهار کرد: بنابر تصمیم اخیر کمیسیون اقتصادی دولت، واردات ، درباره آخرین تعیین تکلیف واردخبرنگاران جوان
 .شیر خشک منتفی شد

های لبنی ورودی شیر خام کارخانه  وی افزود: اگرچه دبیرانجمن صنایع لبنی معتقد است که درصد کاهش یافته است، اما 25

 .کمیسیون اقتصادی دولت براساس شواهد موجود این امر را نپذیرفت
عزیزاللهی با بیان اینکه تولید شیرخام کشور جوابگوی مصرف داخل و صادرات است، بیان کرد: دعوای میان صنایع لبنی و 

 .دامداران به وارد نشدن شیرخشک منجر شد
های لبنیای برای کارخانهزند/ رونق صادرات بهانهبیشتر بخوانید: واردات شیرخشک تیشه به ریشه تولید داخل می  

 700تا  600مل اتحادیه دامداران ادامه داد: از مجموع شیر تولیدی کشور حدود یک میلیون تن به تولید لبنیات صادراتی و مدیرعا
دهد که هیچ کمبودی در تولید شیرخام کشور نداریمیابد که این امر نشان میاختصاص می  هزارتن تولید شیرخشک . 

در پی نوسان نرخ ارز، این امکان وجود دارد که تمام نیاز   ستمرار افزایش صادراتوی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا با ا
کشور از شیر خام تولید داخل تامین شود، تصریح کرد: اگر روزگاری میزان صادرات به بازارهای منطقه بیش از رقم فعلی باشد، 

کنند که در آن زمان از دولت انتظار می رود که  توانند موضوع واردات شیر خشک را مطرحدر آن صورت کارخانه های لبنی می
از اختصاص ارز دولتی به واردات شیرخشک اجتناب کند چرا که به دلیل باال بودن نرخ دالر، حتی در صورت بازگرداندن ارز 

 .حاصل از صادرات به سامانه نیما باز هم برای صادرکنندگان صرفه اقتصادی دارد

 
 لینک خبر 
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 صنایع غذایی
 

 خبرگزاری فارس  – 29/7/1397تاریخ : 

سازی شود استفاده از خمیرمایه برای تولید نان سالم باید فرهنگ  
وعده نان  3کیلوگرم و روزانه حداقل  170به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هر فرد ایرانی ساالنه میانگین 

ها و جامعه به انناپذیری را برای سالمتی انسکند که اگر به سالمت و کیفیت آن توجه نشود، خطرات جبرانمصرف می

 .همراه خواهد داشت
هزار نانوایی در کشور وجود دارد که حدود نیمی از آنها در  70مجید پارسایی دبیر سندیکای خمیرمایه ایران در نشست خبری گفت: 

کنندشیرین استفاده میتولید نان به جای خمیرمایه از جوش . 
شود و البته باعث شود و از آن برای ور آمدن خمیر نان استفاده میتولید میای است که در صنایع تبدیلی کشاورزی خمیرمایه ماده

دشوکیفیت، تقویت و سالمت نان می . 
سدیم کربناتکند، گفت: این یک ماده شیمیایی با ترکیب بیشیرین در تهیه نان ایجاد میوی با اشاره به خطراتی که استفاده از جوش

های گوارشی، سوءهاضمه و شود. همچنین بیماریفلزات دوظرفیتی مانند آهن و کلسیم میاست و استفاده آن باعث کاهش جذب 
شیرین استاختالل در هضم نان هم از دیگر مضرات استفاده از جوش . 

شودخونی و پوکی استخوان هم میشیرین باعث کمدبیر سندیکای خمیرمایه ایران گفت: استفاده از جوش . 
* ایهمزایای استفاده از خمیرم  

پارسایی در ادامه به مزایای استفاده از خمیرمایه در نان اشاره کرد و گفت: استفاده از خمیرمایه باعث افزایش جذب منیزیم و جذب 
 .آهن خواهد شد

های داخل خمیر، باعث که یک ماده مغذی است، با فعال کردن آنزیمشود و ازآنجاییاز سوی دیگر عطر و طعم نان هم حفظ می
شود، ضمن اینکه پایداری نان را بیشتر کرده و دورریزی نان و به عبارتی بیات شدن آن را کاهش کیفی شدن نان می تقویت و

دهدمی . 
کند که های زیادی را ایجاد میوی هشدار داد که استفاده از چیزهای دیگر نظیر جوهر قند و جوش شیرین به جای خمیرمایه بیماری

عه بسیار دردسرساز خواهد شدهای درمان آن برای جامهزینه . 
شود، دبیر سندیکای خمیرمایه ایران پیشنهاد کرد که در روز جهانی غذا در کنار هشدارهایی که برای استفاده نمک و روغن داده می

ها هم داده شوداعالن جدی برای استفاده از خمیرمایه در نانوایی . 
که پس از استفاده از شود، اظهار داشت: ازآنجاییها استفاده نمیر نانواییپارسایی در پاسخ به این سؤال که چرا از خمیرمایه د

دهند تا با های امروز حوصله این کار را ندارند و ترجیح میخمیرمایه یک زمان دو ساعته برای ور آمدن خمیر الزم است، نانوایی
تر آمدن خمیر برسند که اگرچه کار آنها راحت شیرین و در برخی موارد جوهر قند خیلی سریع به مرحله وراضافه کردن جوش

رساندشدت به کیفیت و سالمت نان آسیب میشود اما بهمی . 
شود، گفت: متولی برای نان وجود شیرین اقدام جدی در کشور انجام نمیوی در پاسخ به این سؤال که چرا برای عدم استفاده از جوش

کنندشود نظارت کند اما آنها هم این کار را نمیهزار نانوایی تولید می 70المت نانی که در ندارد، البته سازمان غذا و دارو باید به س . 
تن  700هزار و  15، 97دبیر سندیکای خمیرمایه ایران همچنین به تولید خمیرمایه در کشور اشاره کرد و گفت: در نیمه اول سال 

درصدی داشت، البته مصرف داخلی در همین مدت روند افزایشی  5خمیرمایه تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 
تن رسیده است 200هزار و  10داشته است و به رقم  . 

 موانع صادراتی خمیرمایه*
 ۴۶80درصدی همراه شده و به رقم  28با کاهش  به گفته پارسایی صادرات خمیرمایه هم به دلیل مشکالتی که در کشور وجود دارد

 .تن رسیده است
که ما رقبای خارجی ازجمله چین و ترکیه را در کنار خود داریم وی در ادامه به موانع صادراتی خمیرمایه اشاره کرد و گفت: درحالی

این دو رقیب اصلی ما قیمت جهانی را  اندازهای صادراتی در داخل کشور هم بیشتر شده است.اند، دستتر شدهکه به تازگی فعال
مورد است که عرصه را برای صادرات این گذاری بیتر از آن فشار داخلی و تعرفهکشند که این فشار خارجی است اما مهمپایین می

 .محصول سخت کرده است
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این در حالی است که ارزش  اند،دالر در نظر گرفته 2.37دبیر سندیکای خمیرمایه ایران افزود: برای صادرات خمیرمایه تعرفه 
دالر است؛ یعنی صادرکنندگان این محصول بیشتر از آن چیزی را که به عنوان درآمد صادراتی دریافت  1.5صادراتی این محصول 

کنند باید به عنوان تعرفه پرداخت کنندمی . 
مان با که ما برای دریافت ارز صادراتییسپاری ارزی را مشکل دیگر صادرات خمیرمایه دانست و گفت: درحالپارسایی پیمان

گوید ارز آن را باید به داخل برگردانیدای مواجه هستیم، دولت میمشکالت عدیده . 
ها مشکل برگشت دادن ارز را داریم و مجبور هستیم طبق توافقاتی که با کشورهای مقصد انجام ادامه داد: ما به دلیل تحریم وی

لایر دریافت کنیمایم، پول را در قالب داده . 
شود خمیرمایه کافی در اختیار در ادامه این نشست اژدری عضو هیأت مدیره سندیکای خمیرمایه ایران نیز در پاسخ به اینکه گفته می

ه های داخل آن را تهیهای کشور به خمیرمایه است و کارخانههزار تن نیاز ساالنه نانوایی ۴0شود، گفت: ها قرار داده نمینانوایی
گیردکنند و در اختیار نانوایان قرار میمی . 

شود و ضمن ماندگاری آن باالست و خیلی دیر بیات می رنگ و طعم خاصی دارد، شود،نانی که با خمیرمایه تهیه می :اژدری گفت

دهداینکه سالمتی و کیفیت نان را افزایش می . 
شود. خمیرمایه نوعی قارچ و موجودی و بیوتین استفاده می 2، بی1ا مثل بیهبه گفته وی در فرآیند ساخت خمیرمایه از انواع ویتامین

شوند اما به ازآن در شرایط مناسب خشک میشوند و پسبینی و مفید است که در کارخانه طی فرایندهای مختلفی تکثیر میریز، ذره
های داخل خمیر و سازی آنزیمباعث فعال گیرد فعال شده ومحض اینکه این ماده خشک در شرایط مرطوب مثل خمیر قرار می

شودسازی نان میکیفی . 
عضو هیأت مدیره سندیکای خمیرمایه ایران به موانع تولید این ماده در داخل کشور اشاره کرد و بیان داشت: قیمت این محصول 

درصد افزایش داشته و بقیه مواد  05که قیمت مالس که به عنوان ماده اصلی تولید این محصول است تا بسیار پایین است. درحالی
درصد رشد کرد 10مهرماه قیمت این محصول  10اند اما تنها در تاریخ برابر رشد کرده ۴مورداستفاده تا  . 

سال گذشته تغییری نیافته است 5ها بود چراکه قیمت نان آنها در ادامه داد: افزایش بیشتر از این فشاری برای نانوایی وی . 
های کشور جا شیرین به هیچ وجه مرسوم نیست و این یک فرهنگ غلطی است که در نانواییاستفاده از جوش  دنیا اژدری گفت: در

افتاده و باید این تغییر کند و برای ایجاد فرهنگ جدید باید از مدارس شروع کرد؛ چراکه سالمتی جامعه با این مسئله گره خورده 
 .است

یران همچنین به نحوه نگهداری نان اشاره کرد و گفت: شرایط مناسب نگهداری نان در عضو هیأت مدیره سندیکای خمیرمایه ا
کنددرجه اتفاقاً به بیات شدن سریع نان کمک می ۴یخچال، فریز کردن آن است. استفاده در داخل یخچال و در دمای  . 

های است در زمان خرید نان از کیسه زا است و بهترها به شدت خطرناک و سرطاناژدری همچنین گفت: حمل نان در پالستیک
ای استفاده شودپارچه . 

ها داردوی همچنین تأکید کرد: نان لواش کیفیت بسیار کمتری در مقایسه با دیگر نان  
. 

 لینک خبر 
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 گل و گیاهان صنعتی
 

 ایرنا  – 25/7/1397تاریخ : 

 کشت گیاهان دارویی در استانها قطب بندی می شود 
مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: قطب بندی کشت گیاهان دارویی در استانها از  -ایرنا  -یزد 

  .سیاست های این وزارتخانه است و این طرح بر اساس نوع گیاهان هر اقلیم، در حال اجراست
 

نلی' روز چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان یزد که مدیران به گزارش ایرنا، 'حسین زی
معاونت امور باغبانی این وزارتخانه هم حضور داشتند گفت: یکی از سیاست های ما ایجاد زنجیره ارزش گیاهان دارویی است تا این 

  .زنجیره از تولید نهاده تا فروش محصول، برقرار شود
با اشاره به خشکسالی، کمبود آب، تغییر اقلیم یزد و سازگاری مردم با این شرایط افزود: در این خصوص برای این استان ، کشت  وی

گیاهان دارویی همچون زیره سیاه ، زعفران ، قدومه شهری و شیرازی و خارشتر برای تامین علوفه و نیز تأمین قند کشور را پیشنهاد 
  .کرده ایم

یاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: یکی از هدف گذاری ها ایجاد پایانه های خرید و فراآوری و تبدیل مجری طرح گ
  .گیاهان دارویی در استان یزد است که امیدواریم دنبال شود

اده بهینه از اعتبارات زینلی ، ایجاد تعاونی های تخصصی گیاهان دارویی ، تولید گیاهان ارگانیک و برنامه ریزی برای جذب و استف
درصد برای گیاهان دارویی  6میلیارد تومان تسهیالت با سود  700آبخیزداری استان یزد را ضروری عنوان کرد و گفت: سال گذشته 

هزار میلیارد تومان افزایش یافته است 10در کشور در نظر گرفته شد که امسال به  .  
هزار میلیارد دالر برسد 5به  2050میلیارد دالر است و پیش بینی شده در سال  201اکنون گردش مالی گیاهان دارویی در جهان هم .  

 
ساله شد  18خشکسالی در استان یزد،  **  

سال  18دهه گذشته ،  2مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی هم گفت: استان یزد در طول 
درصد روستاها مشاهده می شود 71آن حاکم بوده که تأثیر آنها در خالی از سکنه شدن  سال ترسالی در 2خشکسالی داشته و تنها  .  

شکرهللا حاجی وند افزود: ای سی باالی آب کشاورزی و خشکسالی زمین ها در دامنه شیرکوه نیز از دیگر آثار این مهمان ناخوانده 
الیت ها باشداست و به همین دلیل پیشنهاد می شود سه برنامه در دستور جدی فع .  

وی افزایش بهره وری آب، افزایش بهره وری تولید و نیز تغییر یا اصالح کشت را از جمله این برنامه ها عنوان کرد و ادامه داد: در 
  .این شرایط باید از ساخت باغ با نگاه قدیمی پرهیز شده و از شیوه های نوین آبیاری و تکنیک های زیرسطحی استفاده شود

 
ادغام کشت باغهای انار و خرما لزوم  **  

مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی هم در این نشست با اشاره به کشت محصوالتی 
  .همچون انار و خرما در یزد گفت: این استان در انار رتبه پنجم و در خرما رتبه هشتم کشور را دارد

محصول کشاورزی افزود: به همین دلیل پیشنهاد می شود در افزایش  2ی معایب و مزیت های این مسعود لطفیان با تشریح برخ
  .درآمدها و ارزش افزوده از کشتهای مخلوط در باغهای انار و خرما نیز استفاده شود

 
 اختصاص ردیف ملی برای توسعه گیاهان دارویی  **

بانی وزارتخانه نیز با اشاره به سیاست حمایت از تولید و حمایت از مشاور معاون وزیر و مسئول طرح و برنامه معاونت باغ
  .صادرات تولیدات مازاد بر مصرف داخل گفت: این کار در راستای مثبت شدن طراز تجاری بخش کشاورزی انجام می شود

برای نخستین بار خبر داد و  حبیب رادفر درباره برخی اقدامات این مجموعه از ایجاد ردیف ملی برای توسعه گیاهان دارویی دیمی
پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی، پنج پروژه مربوط به معاونت باغبانی است 48افزود: از  .  

میلیارد تومان در سال قبل خبر داد و ادامه داد:  80وی از ایجاد ردیف ملی برای توسعه گیاهان دارویی برای نخستین بار به مبلغ 
ین بار در کشور، محصوالت باغی ، سرمایه در گردش برای توسعه صادرات از صندوق توسعه ملی را دریافت همچنین برای نخست

  .کرد که از چهار محصول باغی به تمامی محصوالت کشاورزی رسیده است
میلیارد تومان  400میلیارد تومان بوده و امسال هم  600مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: سال قبل خط اعتباری این بخش 
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  .در نظر گرفته شده است
میلیارد تومان یارانه نهال در سال قبل ، ثبت مالکیت  23رادفر، ضوابط فنی صادرات سیب و پرتقال و کیوی برای گمرک ، توزیع 

ی محصول برتر باغی کشور ، ایجاد تشکلهای ملی محصولی ، ایجاد صندوق مالی نهال ، تشکیل صندوق تخصص 10فکری جهانی 
  .کشمش تاکستان ، ایجاد بورس زعفران و تشکیل زنجیره سیب را از دیگر عملکردها عنوان کرد

همچنین در این جلسه مشاور معاون وزیر و رئیس ستاد معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی هم با تبیین سیاستهای این وزارتخانه 
  .از بررسی مشکالت استانها با حضور مدیران ستادی خبر داد

حسین رحمانی با اشاره به ظرفیت های یزد در حوزه های مختلف کشاورزی افزود: این استان در تولید بسیاری از محصوالت باغی 
  .دارای رتبه کشوری است که امیدواریم با سیاستهای دولت ، وضعیت موجود بهبود یابد

میلیون هکتار حدود  168ایران به وسعت  ل کشاورزی دارد که به دلیل محدودیت های آبی و کاهش میلیون هکتار اراضی قاب 18.5

میلیون اراضی دیم زیر  6.5میلیون هکتار اراضی آبی و  8.5میلیون هکتار از این اراضی شامل  15بارندگی ها ساالنه فقط حدود 
  .کشت قرار می گیرد

میزان تولید ساالنه محصوالت باغی کشور  هزار هکتار باغ های کشور، محصول برداشت می شود و 900میلیون و  2هم اکنون از 
میلیون تن افزایش یافته است 22به  .  

 
 لینک خبر 
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 گل و گیاهان صنعتی 
 

ایرنا  – 25/7/1397تاریخ :   

 طراز تجاری نشاء گل و گیاهان زینتی در کشور مثبت است 
مدیرکل دفتر امور گلخانه، گل و گیاهان زینتی و قارچ وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال واردات نشاء  -ایرنا  -یزد 

 هشد میلیون یورو کاهش یافته که موجب مثبت شدن طراز تجاری در این بخش 14میلیون یورو به  60گل و گیاه از 
  .است

نشاء ، گیاه کوچکی است که قسمتی از دوره رشد خود را در محیطی با نور و دمای کنترل شده می گذراند و پس از مساعد شدن آب 
  .و هوا به زمین اصلی منتقل می شود و نشاکاری به عمل انتقال و کاشت نشاء در زمین اصلی گفته می شود

شنبه در نشست شورای هماهنگی مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان یزد که مدیران به گزارش ایرنا، 'غالمرضا تقوی' روز چهار
در تنظیم واردات و ایجاد طراز مثبت تجاری در گل و گیاه  96معاونت امور باغبانی این وزارتخانه هم حضور داشتند افزود: از سال 

میلیون نشاء راه  10گذشته، یک واحد تولید برای پوشش  هم تالش هایی شد و در ردیف حمایتها قرار گرفت و با این کار در سال
  .اندازی شد

سیاست در حوزه  2وی با اشاره به سیاستهای معاونت امور باغبانی و دفتر امور گلخانه های وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: 
  . گلخانه ها برای امسال داریم که یکی توسعه و دیگری و اصالح و بازسازی است

هزار  10هکتار سایه بان و تولید  97گلخانه،  700هزار و  2امور گلخانه های جهاد کشاورزی افزود: در بخش اول توسعه مدیرکل 
میلیون  700هکتار، برنامه ای تدوین شده که در این خصوص  452تن قارچ در سال پیش بینی و در اصالح و بازسازی نیز برای 

  .تومان برای استان یزد مصوب شده است
قوی درباره دیگر سیاستها و رویکردها هم گفتت بحث ایجاد تنوع در محصوالت گلخانه ای در دستور کار قرار  1396از سال  :

درصد سطح زیرکشت  13گرفت که در این راستا در سال گذشته بین سه تا پنج درصد کشت خیار سبز کاهش یافت و از سوی دیگر 
  .سیب زمینی افزایش یافت

در سایر بخش ها مخصوصا محصوالت باغی گلخانه ای هم اتفاقات خیلی خوبی افتاده و در مجموع استان یزد در این  :وی ادامه داد

  .مباحث از استانهای پیشرو و الگو بوده است
توسعه گیاهان گوشتی و کاکتوسی در مقیاس گلخانه های  :این مسئول با اشاره به رویکرد جدید در حوزه گل و گیاه اضافه کرد

وچک در دستور قرار گرفته و از آن استقبال شده استک .  
وی پیشنهاد کرد تا با توجه به کمبود آب در استان یزد، استفاده از سیستم های بازچرخان و پساب ، روشهای نوین آبیاری ، استفاده از 

ی به گاز مدنظر قرار گیردروشهای سنتی گرم کردن زمین ، روشهای جمع آوری آب باران و تبدیل مبدل های سوخت های فسیل .  
میلیون  10میلیون دالر واردات بذر، پیاز و نشای گل و گیاهان زینتی به کشور انجام شده که  14میلیون دالر صادرات و  25پارسال 

  .دالر تراز مثبت تجاری را نشان می دهد
در کشور تولید شد که چهار میلیون آن گل رز شاخه میلیون عدد گل شاخه بریده و گلدانی  500میلیارد و  2ماه امسال بیش از  6در 

  .بریده بود
ایران از لحاظ توسعه گلخانه ها بین کشورهای جهان در پنج سال اخیر رتبه اول یا دوم را به خود اختصاص داده و از لحاظ 

  .صادرات، یک دهم بازارهای جهان را در اختیار دارد
هزار  55به  1404هزار هکتار و در سال  48داریم که مقرر شده در برنامه ششم توسعه به هزار هکتار گلخانه  13اکنون در ایران 
هزار هکتار گلخانه منتقل شود 23هزار هکتار گل و گیاه کشت شده در فضای باز به  230هکتار برسد و  .  

 
 لینک خبر 
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 گندم 

 
 ایرنا – 28/7/1397تاریخ : 

 تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم به زیان منافع ملی است 

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با ابراز نگرانی از سیاست های شورای اقتصاد در  -ایرنا  -تهران 

تولید را به همراه تاخیر اعالم نرخ خرید تضمینی گندم گفت: این امر می تواند کاهش سطح زیرکشت و 

  .داشته باشد که منافع ملی را با مخاطراتی مواجه می سازد

« روز شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره تاخیر در اعالم نرخ خرید « اسماعیل اسفندیاری پور

سه سال اخیر نرخ خرید تضمینی گندم تضمینی و وضعیت سطح زیرکشت گندم افزود: به دلیل سیاست های شورای اقتصاد، در 
متناسب با نرخ تورم و هزینه های تمام شده تولید، نبوده است درحالی که در این مدت همه کاالها و محصوالت از افزایش قیمت 

 .برخوردار شده اند
نرخ این  97و  96 تومان و برای سال های 270قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم یک هزار و  1395به گفته وی، در سال 

بوده است که این  2.3نزدیک  95نسبت به سال  96تومان تعیین شد این بدان معناست که رشد قیمت سال  300محصول یک هزار و 
 .نوع قیمت گذاری، منصفانه نیست

تولید گندم، دوباره وی اظهار داشت: در صورت ادامه این روند و نادیده گرفتن همت کشاورزان برای به خودکفایی رساندن کشور در 
کشور به یک واردکننده گندم تبدیل خواهد شد که ساالنه رقم قابل توجهی ارز باید برای واردات این کاال از کشور خارج شود، 

میلیارد دالر هزینه شد 2.6برای خرید گندم وارداتی بیش از  91همانگونه که در سال  . 
کشور در تولید گندم نشان می دهد سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در مشاور وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: خودکفایی 

 .قیمت گذاری و ارایه به موقع نرخ منطقی خرید تضمینی گندم به شورای اقتصاد صحیح بوده است
کشور دالر در کشور مبدا است که با محاسبه نرخ بیمه، بارگیری و حمل و نقل تا  241وی گفت: اکنون قیمت جهانی هر تن گندم 

دالر می شود که اگر با نرخ نیمایی هشت هزار و  248مقصد حداقل  تومان واردات آن را محاسبه کنیم قیمت هرکیلوگرم گندم  400

تومان تمام می شود درحالی که در کشور ما هر کیلوگرم گندم کیفی تولید داخل را یک هزار و  420هزار و  2وارداتی برای ما 
دتومان خریداری می کنن 300 . 

اسفندیارپور اضافه کرد: بنابراین اختالف قیمت خرید گندم تولید داخل از کشاورزان و گندم وارداتی می تواند موجب ناامیدی و بی 
 .رغبتی کشاورزان به تولید بشود که همین امر کاهش سرمایه گذاری در این بخش را به دنبال خواهد داشت

تحریم های ظالمانه علیه ایران باید سیاست گذاری شورای اقتصاد حمایت از استمرار  وی ادامه داد: درحالی که با توجه به اعمال
 .تولید این کاالی اساسی باشد تا نه تنها تولید کنندگان و مصرف کنندگان بلکه منافع ملی به خطر نیفتد

خرید تضمینی گندم را برای افزایش  مشاور وزیر جهاد کشاورزی براین باور است که شورای اقتصاد نه تنها باید هرچه سریعتر نرخ
سطح زیرکشت این محصول اعالم کند بلکه باید افزایش قابل توجهی برای قیمت خرید تضمینی داشته باشد و به طور قطع افزایش 

درصدی مناسب خرید تضمینی گندم نخواهد بود 10هشت تا  . 
را به گندم کاران داخلی بدهد تا عالوه بر ایجاد انگیزه در تولید، وی پیشنهاد داد: دولت به جای تامین ارز برای واردات، همان پول 

 .نیاز کشاورزان برای خرید کمباین، تراکتور، کود و آفت کش ها نیز تامین شود
به گزارش ایرنا، طبق قانون، وزارت جهاد کشاورزی هر سال باید در اواخر مردادماه نرخ خرید تضمینی کارشناسی شده خود را به 

رایه دهند تا قبل از شروع فصل زراعی جدید و تا پایان شهریورماه نرخ ها به کشاورزان اعالم شوددولت ا . 
وزارت جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از جمله گندم را در اوایل شهریورماه تعیین و به شورای 

تضمینی به کشاورزان اعالم شود که امسال این موضوع همچنان در اقتصادی ارایه می دهد تا قبل از شروع فصل کشت نرخ خرید 
 .دست بررسی های کارشناسی در شورای اقتصاد قرار دارد و تاکنون اعالم نشده است

 2هر کیلوگرم گندم معمولی )نان( با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید  96-97براساس مصوبه شورای اقتصاد در سال زراعی 
تومان( خریداری  330لایر )یک هزار و 300هزار و  13تومان( و گندم دوروم  300هزار لایر )یک هزار و  13 درصد به مبلغ

 .شد
واردکننده حدود هفت میلیون تن گندم بوده است 1391آمارها نشان می دهد ایران در سال  . 
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گندم هدف گذاری شده است درحالی که میلیون تن  14تولید حدود  97-98طبق سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی 
میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شد 51هزار و  12میلیون تن گندم به ارزش  9.5نزدیک به  97 -96در سال زراعی  . 
هزار میلیارد لایر خریداری شد و در سال زراعی  114میلیون تن گندم به ارزش بیش از  9نیز نزدیک به  96 -95در سال زراعی 

هزار میلیارد لایر  145هزار تن به ارزش بیش از  525میلیون و  11هزار تن گندم تولید و  590میلیون و  14نیز  95 -94
 .خریداری شده بود

خرید تضمینی گندم هر سال از اواخر اسفندماه از شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان و مناطق گرمسیر آغاز و تا 
ر دیگر استان های کشور )از سواحل خزر تا مناطق سردسیر( ادامه می یابدروزهای پایانی مهرماه د . 

 
  لینک خبر
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 گندم 
 

 ایرنا   – 25/7/1397تاریخ :

 حجتی: قیمت تضمینی گندم، در انتظار اعالم شورای اقتصاد است 
وزیر جهاد کشاورزی گفت: نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری را به دولت  -ایرنا -تهران

  .اعالم کرده ایم و منتظر تصمیم نهایی شورای اقتصاد هستیم
روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، افزود: قیمت  «محمود حجتی»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

خرید تضمینی گندم باید در شورای اقتصاد مطرح شود و امیدواریم دبیرخانه شورای اقتصاد که سازمان برنامه و بودجه است هرچه 
  .زودتر جلسه تشکیل دهد و نظر خود را به شورای اقتصاد بدهد

نکه وزارت جهاد کشاورزی موظف است پیشنهاد خود را در ارتباط با کشت های پاییزه تقدیم شورای اقتصاد کند، وی با یادآوری ای
اضافه کرد: معاون اول رییس جمهوری نیز بر تعیین تکلیف هرچه سریعتر نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در شورای 

ه، نمی توانیم نرخ پیشنهادی خود را اعالم کنیماقتصاد تاکید دارد و تا زمانی که این شورا تصمیم نگرفت . 
 دولت نقشی در قیمت گذاری میوه ندارد  **

میوه هایی همچون موز وارداتی هستند و در  :وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به ایرنا در مورد افزایش قیمت میوه در بازار، گفت

دریافت می کنند گذشته ارز دولتی به آنها پرداخت می شد اما اکنون ارز نیمایی .  
  .وی با تاکید بر اینکه دولت نقشی در قیمت گذاری میوه ندارد، افزود: میوه از مزرعه در بازار عرضه می شود

حجتی بیان کرد: مشکلی در برخی عرضه برخی میوه ها همچون سیب و انگور داشتیم که به دلیل سرمازدگی عرضه آنها کاهش 
ثر از نرخ ارز بودندیافت و برخی از میوه ها نیز متا .  

وی اظهارداشت: دولت به دنبال واردات کاالی اساسی است و مصلحت نیست ارز کشور را صرف واردات میوه و دیگر کاالها کنیم 
  .بلکه باید در تولید ملی استفاده شود

 بارها گفته ایم هیچ مشکلی در تامین کاالی اساسی نداریم  **
سوال خبرنگاری درخصوص تامین کاالهای اساسی، گفتوزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به  ما مرتب این موضوع را بحث و اعالم  :

  .کردیم که کاالهای اساسی به وفور داریم
وی توضیح داد: بخش اعظمی از این کاالها در داخل تولید شده و بخش محدودی هم قرار بوده از خارج وارد شود که دولت، بانک 

ن حمایت کردند و واردات انجام شدمرکزی و همه دست اندرکارا .  
حجتی افزود: کمبودی که در نهاده های بخش کشاورزی همچون علوفه، کنجاله سویا، ذرت و روغن بود، اکنون برطرف شده و 

  .نگرانی در این زمینه نداریم
یستم حمل بار در کشور وزیر جهاد کشاورزی بخشی از مشکل کمبود نهاده های بخش کشاورزی را ناشی از بروز اختالل در س

 .دانست که سبب شد حجم ذخایر آنها در برخی استان ها کم شود
 2وی افزود: حتی کاالهایی که قرار بود از خارج وارد شود در بنادر به وفور وجود دارد برای نمونه در بندر امام خمینی)ره( 

  .میلیون تن کاالی اساسی انبار شده داریم که آرام آرام ترخیص می شود
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 گندم 
 

خبرگزاری فارس  – 28/7/1397تاریخ :   

  درصدی گندم با وجود کاهش بارندگی ۶خودکفایی و رشد 
بانک کشاورزیبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از  محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در آستانه شروع سال  

ای از زحمات و تالش های دست اندرکاران بخش کشاورزی، بانک کشاورزی، صندوق بیمه زراعی جدید با ارسال نامه
دردانی و رهنمودهای را برای بهبود عملکرد و ارتقای کمی و کیفی تولیدات کشاورزی، کشاورزان و کارکنان این بخش ق

 .کشاورزی ارائه کرد
، کسب موفقیت هایی چون خودکفایی و 97-96درصدی میزان بارندگی در سال زراعی  21حجتی در این نامه با اشاره به کاهش 

بت به ده سال گذشته را نتیجه همدلی و همت کارشناسان و درصدی خرید تضمینی گندم و رکورد شکنی میزان تولید کلزا نس 6رشد 
 .کشاورزان، رعایت اصول فنی، تهیه و تدارک به موقع نهاده های تولید و پیگیری مجدانه برنامه های تعیین شده دانست

و تجهیزات  وی همچنین در ادامه، رهنمودهایی را درباره غنی سازی و حفاظت از خاک های زراعی، استفاده از ماشین آالت
مناسب، مصرف بهینه کودهای شیمیایی میکرو، آلی و بیولوژیک با رعایت اصول کشاورزی پایدار، استفاده از بذور اصالح شده، 

بهره گیری از پیش بینی های هواشناسی در مدیریت کنترل عوامل خسارت زا، ارتقای بهره وری در مصرف آب با استفاده از روش 
گیری از قابلیت های کشاورزان مجرب و پیش رو در برنامه های آموزشی، اجرای دقیق نتایج حاصل از  های نوین آبیاری، بهره

پروژه های تحقیقاتی و تکیه بر کشاورزی دانش بنیان، اقدامات به هنگام و کافی درباره توزیع نهاده های کشاورزی، ایفای مطلوب 
های ق بیمه کشاورزی و بانک کشاورزی و دقت در اجرای پروژهنقش حمایتی توسط کلیه معاونت های وزارت متبوع، صندو

ایکاردا و ایران -مشترک ایران  .سیمیت در زمینه محصوالت دیم و کشاورزی حفاظتی ارائه داد -
 این گزارش می افزاید، محمود حجتی در پایان این نامه از تمامی دست اندرکاران و تولید کنندگان بخش کشاورزی خواست تا در سال

زراعی جدید با انگیزه و اراده ای مضاعف، همکاری و تعاون به منظور تحقق اهداف تعیین شده در برنامه اقتصاد مقاومتی و ارتقای 
 .امنیت غذایی، نهایت کوشش و جدیت را به عمل آورند

 
 لینک خبر 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.bki.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7/articleType/ArticleView/articleId/16390/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://www.farsnews.com/news/13970728001244/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 گوجه فرنگی

 
 ایرنا  – 22/7/1397تاریخ : 

 هشت دستگاه تریلی رب گوجه قاچاق در سیستان توقیف شد 
پاسداران گمنام امام زمان)عج( سازمان اطالعات سپاه سیستان و بلوچستان هشت دستگاه تریلی  -ایرنا  -زاهدان 

کردندتن رب گوجه قاچاق را در محدوده مرز میلک سیستان شناسایی و توقیف  197حامل  .  
 
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روابط عمومی سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، با توجه به اینکه خروج کاالهای اساسی و ضروری 

مردم بدون مجوز قاچاق بوده و غیرقانونی است این هشت دستگاه تریلی قبل از خروج از کشور با تالش و اقدام به موقع بسیجیان 
وقیف شدمنطقه شناسایی و ت . 

تن رب گوجه فرنگی از منطقه مرزی میلک و در پوشش مواد لبنی به کشور افغانستان قاچاق و در شهر زرنج  197قرار بود این 
 .مرکز والیت نیمروز این کشور به فروش برسد که با دستور مقام قضایی توقیف شده است

ی معرفی شده و تمامی افرادی که در این مساله دخیل بوده اند در در این گزارش آمده است: صاحب این بار شناسایی و به مقام قضای
 .بازداشت به سر می برند

در پایان این گزارش ذکر شده است: ضمن تشکر از مقامات قضایی بویژه دادستان شهرستان هیرمند به اطالع می رساند که عموم 
سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی برسانند به اطالع 114مردم می توانند گزارشات خود را از طریق شماره تماس  . 

کیلومتری شمال زاهدان مرکز سیستان و  340به گزارش ایرنا، پایانه و بازارچه مرزی میلک در هیرمند و این شهرستان در 
 .بلوچستان و در همسایگی والیت نیمروز افغانستان واقع شده است
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 گوشت قرمز

 
 ایرنا  – 2۴/7/1397تاریخ : 

 محموله پنج هزارتنی گوشت قرمز فردا به ایران می رسد 
رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: کشتی سردخانه دار حامل پنج هزار تن گوشت قرمز برزیل چهارشنبه این  

دهفته وارد می شود و در ساحل جنوب کشور پهلو می گیر .  
س امروز )سه شنبه( در نشست خبری خود به مناسبت رونمایی از لبا« علیرضا رفیعی پور»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا،  

مسووالن فنی دامپزشکی افزود: به دلیل اعمال تحریم ها علیه ایران، دشمنان اجازه نمی دهند کانتینرهای سردخانه دار و کشتی های 
 . پهن پیکر کانتینردار برای ما گوشت حمل کنند

 .رفیعی پور ادامه داد: ما تالش کرده ایم با روش هایی، تحریم ها را دور بزنیم
است محموله گوشت قرمز از برزیل بارگیری و در ایران تحویل داده شودبه گفته وی، قرار  . 

 صدور مجوزهای دامی به سازمان نظام دامپزشکی محول شد **
رییس سازمان دامپزشکی کشور درباره خاتمه چند سال کشمکش سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی درباره حوزه وظایف 

و دستورالعمل اجرایی، از امروز با امضای تفاهمنامه ای صدور پروانه ها برای ذی نفعان در بخش  شیوه نامه 2گفت: براساس ماده 
خصوصی دارویی، درمانی، درمانگاه ها، بیمارستان ها، مراکز آزمایشگاهی و مایه کوبی به سازمان نظام دامپزشکی ابالغ و محول 

 .می شود
واعد و قوانین جاری بر این قضیه، انتظار می رود اجرای این شیوه نامه توسط وی تصریح کرد: به دلیل محدودیت حوزه دولتی و ق

هزار نفر در بخش خصوصی از این شیوه نامه بهره مند می  30نظام دامپزشکی سرعت بیشتری به خود بگیرد که در این صورت 
 .شوند

 میلیون دز واکسن آنفلوانزای پرندگان تزریق شد 20 **
کشور درباره واکسیناسیون آنفلوانزای پرندگان که امسال در پنج استان کشور به طور آزمایشی اجرا شد، رییس سازمان دامپزشکی 

میلیون قطعه طیور علیه این بیماری واکسینه شده اند 9میلیون دز واکسیناسیون انجام و تاکنون حدود  20گفت: بیش از  . 
گیری از آلودگی اکوسیستم زاینده رود تا هفته آینده ارسال شودمیلیون دز واکسن برای جلو 10به گفته وی، قرار است حدود  . 

درصد تلفات در مرغداری ها خواهیم داشت 30تا  20وی اضافه کرد: در صورتی که آنفلوانزای مرغی طغیان نکند، امسال  . 
ن در کشور گزارش شد که اگر کانون بومی و هشت کانون صنعتی آلوده به آنفلوانزای پرندگا 2ماه اخیر،  2رفیعی پور افزود: در 

 .برنامه های کنترلی و پیشگیرانه نبود مانند سال های قبل این ویروس در صنعت طیور طغیان می کرد
« میلیون دز واکسن در  15تالش داریم امسال با اپیدمی ویروس آنفلوانزای پرندگان مواجه نشویم و برنامه ما این است که هر هفته 

 .«این حوزه مصرف کنیم
، حدود 1386سال گذشته با شیوع ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور روبرو بودیم. در سال  10ی یادآوری کرد در و

مورد افزایش یافت 748کانون آلوده به ویروس در کشور داشتیم که این عدد پارسال به  275 . 
گذار به طور جدی های تخمای را مانند واکسیناسیون مرغگانهاردهپور گفت: برای مقابله با بیماری فوق حاد پرندگان اقدامات چهرفیعی

کنیم و امیدواریم سال آینده را بدون آسیب جدی از سوی آنفلوآنزای حاد پرندگان سپری کنیمدنبال می . 
نعتی و بومی بیش به گزارش ایرنا، پارسال طبق آمارها با شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در واحدهای مرغ تخمگذار ص

میلیون قطعه مرغ معدوم شد 26از  . 
میلیون قطعه مرغ معدوم شده بود 11نیز به دلیل شیوع این بیماری  1395در سال  . 

 .رییس سازمان دامپزشکی کشور در حاشیه این نشست خبری از لباس کار مسووالن فنی دامپزشکی کشور رونمایی کرد
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 28/7/1397تاریخ : 

درصدی مکانیزاسیون کشاورزی  95تحریم های جدید تاثیری در توسعه مکانیزاسیون ندارد/خوداتکایی   
ای جدید در توسعه مکانیزاسیون تاثیری ندارد و تا حدودی نوسان قیمت را به همراه خواهد یک مقام مسئول گفت:اعمال تحریم ه

  .داشت
صنعت،تجارت و کامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار 

سال  5تا  4، درباره آخرین وضعیت ماشین های کشاورزی اظهار کرد: طی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

 89میلیارد تومان سرمایه گذاری در حوزه ماشین آالت کشاورزی اتفاق افتاد که بر این اساس حدود  500هزار و  6اخیر بیش از 
هزار دستگاه انواع ادوات، تجهیزات و لوازم بخش های مختلف  210تا  25هزار دستگاه انواع تراکتورهای کشاورزی و بیش از 

 .وارد عرصه مزارع کشاورزی شده است
است  اسب بخار در هکتار رسیده است، افزود: این امر بیانگر آن 1.7وی با اشاره به اینکه ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی به 

بزرگی در حوزه مکانیزاسیون بخش کشاورزی رخ داده است چرا که در تولید ماشین آالت، خوداتکایی   که اتفاقات  95تا  90

 .درصدی به صنعت داخل را داریم
ل تحریم های عباسی با اشاره به اینکه اعمال تحریم های جدید تاثیر چندانی در فرآیند توسعه مکانیزاسیون ندارد، بیان کرد: البته اعما

 .جدید تا حدودی بر نوسان قیمت ماشین آالت تاثیر گذار خواهد بود
به گفته این مقام مسئول با توجه به وضعیت تولید و مباحث مدیریتی که در حوزه مکانیزاسیون صورت گرفته است، برآورد می شود 

درصد نباشد 20که افزایش قیمت ماشین آالت داخل بیش از  . 
 بیشتر بخوانید: بی تاثیری خروج آمریکا از برجام بر صنعت مکانیزاسیون داخل/قیمت ماشین آالت داخلی یک پنجم نرخ جهانی است

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ادامه داد: شنیده ها حاکی از آن است که قیمت لوازم جانبی خودرو اعم از الستیک، 
اطری و ... افزایش غیر منطقی در بازار داشته است، درحالیکه در حوزه ماشین آالت کشاورزی به سبب نظارت کافی افزایش ب

 .قیمت چندانی نداشته ایم
درخواست افزایش   درصدی قیمت تراکتور و کمباین داخل خبر داد و گفت: اگرچه طی روزهای اخیر کارخانه ها 9وی از افزایش 

ند، اما به سبب آنکه بخشی از فرآیند تولید با ارز دولتی و سرمایه گذاری قبلی صورت پذیرفته است، تا حد توان از قیمت را داشت
 .افزایش قیمت جلوگیری خواهیم کرد

وجه عباسی با اشاره به اینکه اعمال تحریم های جدید تا حدودی می تواند در توسعه فناوری های نوین مشکل ایجاد کند، بیان کرد: با ت
تحریم کاالهای حوزه کشاورزی داده است، از این رو طبق   به آنکه در دادگاه الهه حکم بر پذیرش آمریکا مبنی بر برداشته شدن

 .قانون تحریم ها نباید مشمول ماشین آالت کشاورزی شود
شورهای اروپایی نیست و با بازارهای به گفته این مقام مسئول با وجود آنکه در زمینه تامین ماشین آالت کشاورزی دیدگاه ما تنها ک

 .دیگر نیز مراوده داریم، از این رو نگرانی مبنی بر تامین فناوری های نوین وجود ندارد
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی طی نامه ای خواستار اختصاص ارز 

واردات محدود این تجهیزات ، ارز دولتی   کشاورزی شده است و انتظار می رود به سبب دولتی به واردات تجهیزات ماشین آالت
 .کماکان به آن اختصاص یابد چرا که این امر در استمرار ثبات بازار ماشین آالت تاثیر بسزایی دارد

شین های کشاورزی همچنان توسط وی با اشاره به اینکه تاکنون کاهشی در روند توسعه مکانیزاسیون رخ نداده است، بیان کرد: ما
و در برخی موارد عرضه کنندگان تقاضای افزایش قیمت را داشتند که به صورت   تولید کنندگان داخلی در بازار عرضه می شود

 .منطقی با آنها برخورد می کنیم تا افزایش متعادلی در قیمت ها صورت گیرد
ین آالت داخل خبر داد و گفت: از عرضه کنندگان انتظار می رود که در درصدی قیمت ماش 25تا  20عباسی در پایان از افزایش 

اقتصاد مقاومتیراستای تحقق سیاست  به کشاورزان کمک کنند چرا که در شرایط سخت تحریم برای پیمودن مسیر توسعه نیاز داریم  
هم باشیمکه همه کنار   

 
 لینک خبر
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 مکانیزاسون و ماشین آالت 

 
باشگاه خبرنگاران جوان – 26/7/1397تاریخ :   

  قرارداد انتقال فناوری و ساخت آب شیرین کن امضا شد 
حضور محمد شریعتمداری  اسمز معکوس با« های تک»و خرید ماشین آالت آب شیرین کن  انتقال دانش فنی قرارداد

ZSM امضا رسید چین به .  
،ه خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگا صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش به خبرنگار قرارداد انتقال دانش فنی و خرید ماشین  

با حضور محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و  مهر( 26اسمز معکوس امروز) پنجشنبه « های تک»کن آالت آب شیرین
 .چین به امضا رسید ZSM تجارت و مشارکت شرکت

اینچ برای مصارف شیرین کردن آب شرب و استفاده در  8با قطر  متری 1هزار عدد فیلتر  50با احداث این کارخانه ساالنه حدود 
نیاز خواهد کرد. به ازای تولید شود که حدود نیمی از نیاز ساالنه کشور را از واردات بیصنایع پتروشیمی و فوالد کشور تولید می

ی ارزی خواهد شدجویدالر صرفه 500هرکدام از این فیلترها در کارخانه غشاگستر وابسته به ایدرو حدود  . 
 .فیلترهای ممبران پیشرفته ترین و کم هزینه ترین شیوه تولید آب شیرین از آب شور و تلخ است 

درصد آب شور و تلخ ورودی به آن است40لیتر آب شیرین است که این چرخه معادل  25خروجی هر فیلتر روزانه حدود  . 
ر این زمینه در کشور بوده است که با این قرارداد عالوه بر گارانتی و تامین تاکنون انحصار این فناوری مانع ایجاد واحد تولیدی د

 .ماشین آالت، دانش فنی این صنعت به کشورمان انتقال داده خواهد شد
میلیون متر مکعب روزانه با این فناوری آب  16در حال حاضر کشورهایی چون عربستان بیش از صد برابر کشورمان معادل حدود 

رین می کننددریا را شی . 
 46برای خرید دانش فنی و تامین ماشین آالت فیلترهای ممبران، تأمین قطعات یدکی مصرفی و گارانتی خدمات مهندسی دوساله 

 .میلیون یوان چین هزینه خواهد کرد. در مجموع هزار میلیارد لایر سرمایه گذاری کل احداث این کارخانه است
صنعت ، معدن و تجارت در حاشیه امضا قرارداد انتقال فناوری و ساخت آب شیرین کن  بر اساس این گزارش شریعتمداری وزیر

گفت : کشور ما با پدیده کم آبی مواجه است و به طور طبیعی باید برای مصرف آب شرب از آب شور و آب کمتر شور بهره مند 
 .شویم و آن را به آب شیرین و قابل استفاده برای مردم تبدیل کنیم

ت ، معدن و تجارت افزود :با همکاری دانشگاه صنعتی شریف تحقیقاتی در زمینه ساخت فیلتر هایی برای تصفیه فاضالب وزیر صنع
شده است و توانستیم فیلترهایی کامال ایرانی را به تولید برسانیم و در کنار آن استفاده از شرایط مطلوب برای انتقال تکنولوژی و 

عنوان یک عنصر پایه برای فعالیت های تصفیه آب یک هدف واال و ارزشمند بوده که آن را تا  دانش فنی تولید فیلتر ممبران به
امروز تعقیب می کردیم ، تکنولوژی این محصول خیلی وسیع نیست و تعداد محدودی از کشورها آن را تولید می کنند.در کنار این 

بال توسعه توازن هستیمسیاست ادامه فعالیت تحقیقاتی تولید در اطراف تهران ،ما به دن . 
شریعتمداری اظهار داشت : برای اینکه این امر به نتیجه مطلوب برسد در ادامه مذاکرات باید از طرف چینی اطمینان حاصل کنیم و 

ه باید از تضمین های الزم برای ارائه دانش فنی مطمئن باشیم .باید جزئیات اسناد و مدارکی که قرار است به صورت دانش فنی ارائ
به طور   شود در قرارداد بیاید و تضمین این تولید باید غیر از تست و فعالیت های آزمایش از تایدیه بهره برداران هم بهره مند شویم

مثال پتروشیمی فجر باید اولین نمونه ها را به مصرف کننده نهایی بدهد و به آنها تاییدیه فنی بدهند عالوه بر اینکه کارهای داخلی 
و برای تهیه سرتیفیکت های الزم برای تضمیم و درمورد گارانتی در متن قرار داد دیده شود انجام شود  . 

و نیم درصد می توانیم انجام  99وی ادامه داد :خوشبخانه نوع تکنولوژی قابل انتقال با بهترین نوع در دنیا قابل رقابت است و ما تا 
 .دهیم

گر بحث پسااب و پسماند است چون محیط زیست نیز باید مورد توجه قرار بگیرد، وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : بحث مهم دی
نکته ای که حائز اهمیت این است ما برای یک صنعت پایه فعالیت میکنیم تا بتوانیم در کنار دانش فنی این دانش را در داخل بومی 

که در اختیار داریم این منطقه بتواند منطقه صادر کننده این سازی داخل کنیم و در این منطقه که با کمبود آب مواجه است با دانش فنی 
 . محصوالت با قیمت رقابتی و کیفیت باالتر باشد

بر اساس این گزارش در حاشیه این مراسم معظمی مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در جمع خبرنگاران گفت: 
نفر به طور  300میلیون یوان است که برای  ۴۶میلیارد تومان و  120دود حجم قرارداد انتقال فناوری و ساخت آب شیرین کن ح

 .مستقیم و غیر مستقیم در شهرستان ایوان استان ایالم ایجاد اشتغال میکند
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این طرح یک طرح استراتژیک از نظر تامین آب است که از واردات  : مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران افزود

ن ها دالر فیلتر های آب شیرین کن جلوگیری می کندساالنه میلیو  . 
معظمی در ادامه گفت: قرارداد فعلی برای تامین قطعات و انتقال دانش فنی به مدت دو سال است که در آینده و پس از بهره برداری 

واگذار کنیماز آن ما موظف هستیم بعد از سه سال این طرح را از طریق سازمان خصوصی سازی به بخش غیر دولتی   . 
 

 لینک خبر 
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 متفرقه
 

 ایرنا  – 29/7/1397تاریخ : 

 تهران دیگر باغ ندارد 

آمارها حرف می زنند و می گویند وسعت باغ های پایتخت طی سال های گذشته هرسال کمتر  -ایرنا  -تهران 

قبل شده استاز سال  .   

آنطور که سخنگوی شورای اسالمی شهر تهران چند وقت پیش با تمرکز بر موضوع سهم درآمدهای شهرداری از تخریب باغ های 
هکتار از باغ ها بعد از مصوبه برج باغ ها تخریب و پروانه ساختمانی صادر شده است 129پایتخت اعالم کرد حدود  .  

ه برج باغ ها به سازندگان اجازه داده می شد در به گزارش ایرنا ،بر مبنای مصوب وساز انجام دهند درصد از مساحت باغ، ساخت 30

درصد باقیمانده باغ را حفظ کنند اما خبرها از نتایج اجرای این مصوبه خوشایند نیست به طوری که برپایه گزارش ها درختان  70و 
 .بیشتر از مجوز صادره تخریب شده اند

شروع شده بود و گزارش ها حاکیست که تخریب گسترده باغ ها در نتیجه این  82صوبه برج باغ ها از سال تالش برای اخذ م
ساله از سال  10هکتاری هم مربوط به یک دوره  129شدت گرفت و آمار ارایه شده از تخریب  83مصوبه از چند سال پس از سال 

به قبل اعالم شده است 96 .  
د را نشان داد که مالکان در اجرا پا را از این مصوبه فراتر گذاشتند، اقدام به ساخت و ساز در بخش مشکل اما از اینجا بیشتر خو

 .درختان( را می پردازیم)زیادی از باغ ها کردند و گفتند در کمیسیون ماده هفت جریمه تخریب باغ 
 درآمد تخریب باغ ها چقدر بود**

بود: در زمان لغو مصوبهعلی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران اعالم کرده  برج باغ برخی دوستان نگران کاهش محسوس  
سال اخیر تنها یک درصد از مجموع درآمد حاصله از  10شهرداری در این شرایط بی پولی بودند، امروز روشن شد در  درآمد

  .صدور پروانه مربوط به باغ ها بوده است
مت شورای شهر تهران نیز چندی پیش در نشست خبری توضیح دادزهرا صدر اعظم نوری رئیس کمیسیون خدمات شهری و سال : 

( بوده که درآمدهای ناشی از برج باغ ها 96تا  86سال ) 10هزار میلیارد تومان در طول  114درآمدهای شهرداری تهران در حدود 
 .تنها یک درصد و افزون بر هزار میلیارد تومان از آن را تشکیل داده است

** اما گویای تخریب باغ ها آمارهای متناقض  
تالش چند روزه خبرنگار ایرنا برای یافتن آماری دقیق از وسعت باغ های پایتخت از قبل از انقالب یا پس از انقالب تاکنون به نتیجه 

ا را مشخصی نرسید و هر متولی، آماری اعالم کرد اما هرکدام از این آمارها صرفنظر از اینکه یکسان نبودند کاهش مساحت باغ ه
 .طی سال های گذشته نشان می دادند

هکتار باغ  167هزار و  14معادل  1368برپایه آماری که یکی از بخش های مدیریت شهری تهران اعالم کرده پایتخت در سال 
 .داشته که تاکنون بیش از هشت هزار هکتار از آنها را در همه این سال ها مفِت مفت از بین برده اند

ساحت کل باغ ها را افزون بر پنج هزار هکتار اعالم کرده اند که تاکنون بیش از نیمی از آنها از بین رفته استبرخی منابع دیگر م . 
 بهانه ای به نام برج باغ **

به گزارش ایرنا بر اساس اعالم مسئوالن، بیشترین میزان تخریب باغ ها از زمانی کلید خورده است که مصوبه برج باغ ها در دوره 
ی شهر به تصویب رسید و وارد سند طرح جامع تهران شددوم شورا . 

بر مبنای این مصوبه برخی متخلفان با نام اجرای مصوبه برج باغ، درختان را نابود کردند و با این توجیه که جریمه قطع درختان را 
تی و تنفسی، وجودشان برای پایتخت می پردازند، به خودشان اجازه دادند این میزان از فضای سبز پایتخت که به عنوان ُشش های حیا

 .ضرورت دارد را از بین ببرند
آنطور که برخی گزارش ها حاکیست بعضی مسئوالن شهری طی سال های گذشته به بهانه تامین پارکینگ و دیگر فضاها اجازه 

درصد باغ ها را صادر کرده اند 30گودبرداری بیش از حد مجاز و سطح اشغال بیش از  . 
برج باغ ها  عقبه مصوبه *  

درصد رایج( ساخت و ساز کنند،  60مالکان باغ ها از آنجا که نمی توانستند در باغ خود همانند زمین های دیگر ) 83تا قبل از سال 
  .به خشکاندن درختان اقدام می کردند

ز تخریب باغات و حفظ، از این رو اعضای دومین دوره شورای اسالمی شهر تهران در طرحی که هدف از اجرای آن را جلوگیری ا
درصد مساحت هر یک از باغات شهر  30نگهداری و احیای باغ ها خواندند، با تصویب مصوبه برج باغ ها اجازه ساخت و ساز در 
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 .تهران را صادر کردند و در ازای کاهش سطح به تعداد طبقات افزودند
 جریمه قطع درخت چقدر است**

میلیون لایر،  5سانتیمتر،  30تا  15« محیط ُبن»ر تهران قیمت قطع هر اصله درخت شورای اسالمی شه 94براساس مصوبه سال 
سانتیمتر،  30سانتیمتر به ازای هر سانتیمتر مازاد بر  60تا  30 سانتیمتر  100تا  60هزار لایر و هر اصله درخت محیط بن  500

 . استهزار لایر 250سانتیمتر، یک میلیون و  60به ازای هر سانتیمتر مازاد بر 
 آمارهای عضو سابق شورا *

هکتار  500سال گذشته حدود چهار هزار و  20محمد حقانی عضو سابق شورای اسالمی شهر تهران با ارائه آماری می گوید: طی 
 .از باغات تهران از بین رفته است

ر مدیریت شهری ادامه داردوی گفت: شورای چهارم برای شناسنامه دار کردن باغات تهران تالش کرد و این موضوع هنوز د . 
 اظهارنظر معاون شهرسازی شهرداری **

معاون شهرسازی شهردار تهران هم می گوید متراژ مشخصی از باغ های تهران در دست نیست؛ اما حدود پنج  «پیروزحناچی»

 .هزار هکتار از باغ های پایتخت باقی مانده است
باغ در تهران تهیه شده اما به دلیل مجهول المالک بودن برخی باغ ها یا اینکه مالک وی تاکید کرد: شناسنامه بیش از سه هزار قطعه 

 .از ورود جلوگیری می کند، هنوز شناسنامه باغ ها تهیه نشده است
 مصوبه کی لغو شد  **

هدف آن حفظ فضای  به گزارش ایرنا یکی از نخستین اقدام های شورای اسالمی دوره پنجم در تهران لغو مصوبه برج باغ ها بود که
 .سبز و باغ های موجود اعالم شد

ابالغ شد 97لغو و حدود دو ماه بعد در اوایل سال  96اسفند ماه سال  22مصوبه برج باغ ها  .  
شورای اسالمی شهر تهران در دوره پنجم اعالم کرد که برای حفظ باغ ها و فضای سبز پایتخت تاکید دارد و برای اجرای مصوبه 

غ ها جدیت داردلغو برج با . 
پایتخت ازجمله مصداق ها به شمار می رود که طی  2در این رهگذر موضوع حذف درختان باغ موسوم به برره واقع در منطقه 

چندماه گذشته خبرساز بود و پس از آنکه اعالم شد برخی درختان آن قطع شده، برخی اعضای شورا از محیط آن باغ بازدید داشتند و 
ای سبز آن تاکید کردندبر ضرورت حفظ فض . 

اعضای شورا درخواست کمیسیون معماری و شهرسازی این نهاد از بنیاد مستضعفان به عنوان نهادی که گفته شده بخش قابل توجهی 
 .از باغ های تهران در تملک دارد را به عنوان یکی از مصداق های توجه به مقوله حفظ باغ ها بر می شمارند

برره و واگذاری باغ وثوق الدوله از سوی بنیاد مستضعفان به شهروندان تهرانی که طی روزهای اخیر  توقف ساخت و ساز در باغ
 رسانه ای شده از جمله نتایج این تالش های شورای پنجم گزارش شده است

. 
 لینک خبر 
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 متفرقه 
 

ایرنا   – 25/7/1397تاریخ :  

 سهمی به اندازه آشغال گوشت های پایتخت 
تن ضایعات گوشت قرمز و سفید، چربی کشتارگاهی و استخوان در  600برپایه آمارها روزانه حدود  -ایرنا -شهرری

شهر  پایتخت و شهرهای اطراف آن تولید می شود که بخش عمده آنها به کارگاه های چربی گیری غیرمجاز جنوب

  .تهران انتقال می یابند و تبعات فعالیت هایشان به گرفتاری های ساکنان منطقه افزوده است
این واحدهای چربی گیری غیرمجاز با جوشاندن چربی های کشتارگاهی و آالیش طیور همراه با برخی مواد شیمیایی ضمن ایجاد بوی 

کنان منطقه را دامن زده اندبسیار نامطبوع، آلودگی آب، خاک و تهدید سالمت عمومی سا . 
در کنار مشکالتی مانند نشت نفت در برخی زمین های کشاورزی و جریان فاضالب در نهر فیروزآباد شهرستان ری، بخشی از 

ساکنان این مناطق باید بوی نامطبوع کارگاه های غیرمجاز و سنتی چربی سوزی و سایر آلودگی های زیست محیطی آنها را هم تحمل 
 .کنند

 .بیشتر این واحدها در روستاهای گلحصار، قوچ حصار و عظیم آباد بخش کهریزک در امتداد نهر آلوده فیروزآباد قرار دارند
این کارگاه های غیرمجاز با جوشاندن، چربی های کشتارگاهی، ضایعات گوشت قرمز، سفید، پوست و آالیش مرغ را بازیافت می 

 .کنند
د باید سامانه های دفع فاضالب داشته باشند ولی واحدهای غیرمجاز فعال در کهریزک تمامی کارگاه های چربی گیری استاندار

 .فاضالب خود را با این استدالل که آب نهر فیروزآباد آلوده است، داخل آن تخلیه می کنند
اوایل شب و عصر فرا می براساس گزارش میدانی خبرنگار ایرنا، بوی بسیار نامطبوع این واحدهای سنتی سراسر منطقه را بویژه 

 .گیرد و زندگی در این محدوده را بسیار سخت می کند
 پای صحبت اهالی منطقه **

زهرا یگانه یکی از ساکنان روستای عظیم آباد کهریزک در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: بوی نامطبوع کارگاه های چربی گیری 
ستا را بیمار می کندبه حدی است که استشمام آن کودکان و بزرگساالن رو . 

وی افزود: زندگی اهالی روستای عظیم آباد که اغلب از قشر بسیار ضعیف جامعه هم هستند به علت سودجویی برخی افراد مختل شده 
 .است و نهادهای متولی باید با آنها برخورد کنند

ای چربی گیری در روستای عظیم آباد عنوان و یگانه افزایش جانوران موذی و حشرات را نیز یکی دیگر از تبعات فعالیت کارگاه ه
 .خاطرنشان کرد: اکثر منازل این روستا محل زندگی موش و سوسک شده است

وی ادامه داد: جمع آوری مقدار زیادی استخوان و وجود آالیش مرغ در کارگاه های چربی گیری، سگ های ولگرد منطقه را افزایش 
ژه بانوان و کودکان و نیز انتقال بیماری های مشترک انسان و حیوان می شودداده است که سبب رعب و وحشت اهالی بوی . 

 محیط زیست در انتظار حکم دادگاه  **
واحد غیرمجاز چربی گیری و زهتابی در این منطقه فعالیت می  50رئیس اداره محیط زیست شهرستان ری با اشاره به اینکه بیش از 

با دستور قضایی پلمپ شدند و بعد از گذشت چند ماه توسط صاحبان این مشاغل  1395دای سال کنند افزود: تمامی این واحدها در ابت
 .دوباره به صورت غیرقانونی به فعالیت خود ادامه دادند

وی افزود: محیط زیست از عمل غیرقانونی این واحدها به علت فعالیت مجدد شکایت و اکنون تمامی واحدهای غیرمجاز را به دستگاه 
معرفی کرده و در انتظار حکم دادگاه استقضایی  . 

 .عبادتی خاطرنشان کرد: در صورت نهایی شدن حکم دادگاه با همکاری بخشداری مرکزی، این واحدها پلمپ یا تخریب می شوند
رخانه و خرید زمین به دنبال راه اندازی کا« گلحصار»وی اظهارداشت: تعدادی از مالکان واحدهای چربی گیری با تاسیس تعاونی 

 .استاندارد و تصفیه خانه هستند که امیدواریم بزودی به سرانجام برسد
عبادتی با بیان اینکه فعالیت غیرمجاز کارگاه های چربی گیری موجب آلودگی هوا، انتشار بوی نامطبوع، افزایش سگ های ولگرد، 

صورت غیرمجاز در زمین های کشاورزی  موش و حشرات موذی در منطقه می شود ادامه داد: واحدهای چربی گیری اکنون به
 .فعالیت می کنند که باید به شهرک صنعتی چرمشهر انتقال یابند

وی تاکید کرد: واحدهای چربی گیری و زهتابی)آماده سازی روده های گوسفند( باید به صورت اصولی مجهز به تصفیه خانه و 
دفیلتراسیون صنعتی برای جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع شون . 

عبادتی با بیان اینکه اکثر واحدهای چربی گیری در بخش های قلعه نو، کهریزک و باقرشهر فعالیت دارند یادآورشد: این واحدها باید 
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در شهرک های صنفی ساماندهی شوند تا سیستم های متمرکز تصفیه خانه فاضالب برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست در آنجا 
 .ایجاد شود

نفر به صورت مستقیم مشغول فعالیت هستند افزود: عمده  10به اینکه در هر واحد چربی سوزی غیرمجاز بین پنج تا وی با اشاره 
 .کارگران واحدهای چربی سوزی غیرایرانی هستند

 ساماندهی نیازمند جدیت و مدیریت **
ل ضایعات کشتارگاهی دام و طیور ری مصطفی صفایی مدیرعامل شرکت 'تعاونی گلحصار' نیز به عنوان مجری طرح ساماندهی تبدی

تن ضایعات چربی کشتارگاهی و  100تن ضایعات گوشت قرمز و سفید،  400روزانه  :در ادامه به خبرنگار ایرنا گفت تن  100

 .استخوان در تهران تولید می شود که کارگاه های چربی گیری در شهرستان ری آنها را فرآوری می کنند
تن اعالم می کنند اما مدیرعامل  300ی مسئوالن نهادهای دولتی آمار این ضایعات را در کل افزون بر به گزارش ایرنا گرچه برخ

تعاونی گلحصار با اشاره به ضایعات وارد شده به هرکدام از این کارگاههای غیرمجاز و نیز کامیون هایی که این مواد را از پایتخت 
تنی در روز را اعالم می کند 600مار کلی حدود و شهرستان های اطراف به این منطقه می آورند، آ . 

صفایی افزود: واحدهای چربی گیری باوجود آلودگی زیست محیطی تمام ضایعات گوشت و مرغ را بازیافت و وارد چرخه اقتصاد 
 .می کنند که اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم افراد زیادی را به همراه دارد

ه در کارگاه های چربی سوزی در صنعت صابون سازی، تولید انواع روانکارهای وی اظهارداشت: چربی های تولید شد
 .صنعتی)گریس( و خوراک طیور مصرف می شود

در فرمانداری ری مطرح شد و تاکنون بیش از  93صفایی عنوان کرد: طرح ساماندهی واحدهای چربی گیری جنوب تهران از سال 
هرستانی برگزار شده استجلسه با حضور مسئوالن مختلف استانی و ش 50 . 

میلیارد ریالی و تاسیس تعاونی گلحصار به  20نفر از صاحبان این کارگاه ها طی سه سال گذشته با تامین سرمایه  15وی یادآور شد: 
« دوتویه»هکتاری در روستای  20دنبال صنعتی شدن این حرفه بوده اند که در مرحله اول نیز پنج میلیارد لایر برای خرید زمین 

 .شهرستان ری هزینه کرده اند
صفایی با بیان اینکه روند اداری تاسیس این تعاونی طی سال های گذشته انجام شده است عنوان کرد: امروز سرمایه گذاران طرح 
اد ساماندهی تبدیل ضایعات کشتارگاهی دام و طیور همچنان پس از گذشت سه سال در انتظار جواب استعالم اداره منابع طبیعی و جه

 .کشاورزی هستند
ماه صادر شد و اکنون در امور اراضی  13صفایی یادآور شد که فرآیند جواب استعالم از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پس از 

 .جهاد کشاورزی استان تهران برای استعالم زراعی نبودن زمین مسکوت مانده است
ر پاسخ به خبرنگار ایرنا با بیان اینکه تعاونی چربی سوزی های جنوب رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ری نیز د

استان تهران زمین را از اداره اوقاف خریداری کرده است توضیح داد: تداخل پالک ملی این زمین با زمین اوقافی مهمترین دلیل 
 .زمان بر بودن پاسخ به استعالم بوده است
منابع طبیعی در حالت عالی یک ماه به طول می انجامد ولی در صورت تداخل مدت زمان  ضیا نصرتی ادامه داد: استعالم های اداره

 .زیادی را می طلبد
این زمین جزو پالک های  :وی با اشاره به اینکه زمین تعاونی چربی سوزها در انتهای جاده روستای دوتویه قرار دارد عنوان کرد

ک ماه پیش صادر شده استنظر آباد روستای عشق آباد است و پاسخ استعالم ی . 
 تهدید سالمت با روغن های غیرخوراکی **

در ادامه رضا کشاورز یکی دیگر از فعاالن این صنف در بخش کهریزک به خبرنگار ایرنا گفت: تصفیه خانه شهرک صنعتی 
ها نیستچرمشهر به دلیل اینکه برای صنایع صابون سازی و زهتابی راه اندازی شده مناسب فاضالب چربی سوزی  . 

 .شهرک صنعتی چرمشهر از توابع بخش جوادآباد شهرستان ورامین در استان تهران در مجاورت شهرستان ری قراردارد
وی افزود: مالکان کارگاه های چربی سوزی بشدت به انتقال کارگاه هایشان به شهرک صنعتی چرمشهر تمایل دارند ولی این شهرک 

داده نمی شود ظرفیت کافی ندارد و مجوز تاسیس نیز . 
کشاورز در ادامه با بیان اینکه دولت در کشورهای توسعه یافته تسهیالت ویژه ای برای بازیافت ارائه می دهد عنوان کرد: کارگاه 

درصد ضایعات گوشت سفید، قرمز، آالیش مرغ و استخوان را به چرخه اقتصاد کشور بر می  95های چربی گیری شهرستان ری 
 .گردانند

ان اینکه فاضالب ناشی از جوشاندن چربی های حیوانی اینک وارد نهر فیروز آباد می شود که لش آب وی با بی باتالق یا آب گندیده( )

تهران در آن جریان دارد مدعی شد: فاضالب کارگاه های چربی گیر در مقایسه با آلودگی آب نهر فیروز آباد به هیچ عنوان چشمگیر 
 .نیست

انه های کیک و کلوچه از متقاضیان مصرف روغن چربی حاصل از ذهتابی و چربی سوزی ها هستند که کشاورز عنوان کرد: کارخ
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  .اخالق انسانی ما حکم می کند این روغن غیرخوراکی باوجود سودآور بودن به این کارخانه ها فروخته نشود
یرقانونی روغن تولید شده در این واحدها به وی در ادامه تصریح می کند: در صورتی که دولت مانع کار ما شود، فروش کاذب و غ

 .متقاضیان مصارف خوراکی عرضه می شود
 کارگاه های چربی سوزی بدون نظارت **

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ری نیز در بخش دیگری از این گزارش با بیان اینکه اداره محیط زیست و دامپزشکی کار نظارت 
عهده دارند به خبرنگار ایرنا گفت: اکنون به دلیل غیرمجاز و پراکنده بودن کارگاه های چربی بر واحدهای چربی سوز مجاز را بر 

 .سوزی شهرستان ری هیچگونه نظارتی بر عملکرد و کیفیت ضایعات مصرفی این کارگاه و تولیداتشان وجود ندارد
هر زیر نظر اداره دامپزشکی شهرستان ورامین محمد وحید تاویلی با بیان اینکه واحدهای چربی گیری فعال در شهرک صنعتی چرمش

 .فعالیت می کنند افزود: چربی سوزان به هیچ عنوان عالقه مند به انتقال کارگاه هایشان به شهرک صنعتی چرمشهر و ساالریه نیستند
یلی برای انتقال کارگاه وی نظارت بر عملکرد و افزایش کرایه های انتقال ضایعات از تهران به چرمشهر را از جمله دالیل مهم بی م

 .های چربی سوزی شهرستان ری به شهرک صنعتی چرمشهر خواند
تاویلی با اشاره به اینکه کارگاه های چربی گیری شهرستان ری به هیچ عنوان استانداردها و شرایط الزم را برای فعالیت ندارند 

شت به چربی های صنعتی را ندارندعنوان کرد: این کارگاه ها حتی ابتدایی ترین شرایط تبدیل ضایعات گو . 
 حلقه مفقوده ای به نام ساماندهی **

آنطور که از اظهارنظرهای متولیان بر می آید انتقال این واحدهای صنفی آالینده به چرمشهر اکنون در گیرودارهای سیستم اداری و 
صار درحالی بیان می کند ظرفیت شهرک صنعتی نبود ساماندهی دقیق دستگاه های اجرایی قرار دارد؛ مدیرعامل شرکت تعاونی گلح

چرمشهر تکمیل است و تصفیه خانه آن ظرفیت الزم را ندارد که مسئوالن دیگر می گویند صاحبان این صنف به علت افزایش یافتن 
 .کرایه حمل مایل به انتقال نیستند

رد و ساماندهی این واحدهای آالینده به آن شکلی که در این شرایط به نظر می رسد هم افزایی الزم بین دستگاه های متولی در برخو
مورد انتظار است مشاهده نمی شود و این، ساکنان مناطق جنوب پایتخت هستند که با مشکالت زیست محیطی و سایر تبعات ناشی از 

 این فعالیت های غیرمجاز دست و پنجه نرم می کنند
. 

 لینک خبر 
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 متفرقه 
 

ایرنا – 2۴/7/1397تاریخ :   
 

سال اخیر به بخش کشاورزی جفا شده است  10رئیس اتاق ایران: در   
سال اخیر نشان می دهد که  10رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: شواهد  -ایرنا -تهران

گذاران حوزه پول و اعتبار در بخش کشاورزی عملکرد چندان مناسبی نداشته اند و به این برنامه ریزان و سیاست 

   .بخش اقتصاد جفا شده است
صبح سه شنبه در جلسه صبحانه کاری هیات نمایندگان اتاق ایران که با « غالمحسین شافعی» خبرنگار اقتصادی ایرنا، به گزارش

برگزار شد، افزود: وزیر جهادکشاورزی پیگیری های الزم را برای جذب منابع مالی وزیر جهادکشاورزی « محمود حجتی»حضور 
 .به بخش کشاورزی از شورای پول و اعتبار دارد اما دولت توجه کافی به بخش کشاورزی نداشته است

طور مرتب رو به  به 95تا  85رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: سهم مانده تسهیالت بانکی در بخش کشاورزی از سال 
درصد کاهش  8.8به  95درصد و در سال  10.4به  92درصد بود بود که در سال  14.8برابر  85کاهش است؛ این عدد در سال 

 .یافته است
 .رئیس اتاق بازرگانی ایران از سیاست گذاران پولی و مالی خواست نسبت به بخش کشاورزی اینگونه رفتار نکنند

خش کشاورزی در هر کشوری یکی از حیاتی ترین بخش های اقتصاد است، گفت: اکنون در ایران به دلیل وی با اشاره به اینکه ب
 .شرایط خاص اقتصادی، موضوع امنیت غذایی و مشکالت بخش کشاورزی اهمیت ویژه ای دارد

است که با وجود تالش شافعی آب را یکی از مشکالت اصلی بخش کشاورزی دانست و افزود: یکی از چالش های آینده مساله آب 
  .های متعدد در این زمینه انتظار می رود این مشکل برطرف شود

 
 تصمیم های آنی، تجارت بخش کشاورزی را متضرر کرد **

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: تصمیم گیران تصور می کنند اگر به دلیل طوالنی شدن روند بررسی کارشناسی، اندکی تصمیم های 
اجرا شود، کشور نابود خواهد شد در حالی که همین تعجیل ها ما را نگران کرده است آنها با تاخیر . 

شافعی با اعالم اینکه بخش مهمی از صادرات غیرنفتی ایران مربوط به محصوالت کشاورزی است، گفت: فعاالن اقتصادی بویژه 
  .بخش کشاورزی از این تصمیم های آنی لطمه زیادی می بینند

قام مسئول، در چند هفته اخیر ممنوعیت صادرات برخی محصوالت کشاورزی سبب شد تا این محصوالت دور ریخته به گفته این م
 .شوند

هیچکس منکر این نیست که باید ارز حاصل  :وی درباره پیمان سپاری ارزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور گفت

اعمال می شود، صادرات را از دست صادرکنندگان حرفه ای خارج کرده و  از صادرات به کشور برگردد اما روش هایی که اکنون
 .آن را به غیرحرفه ای ها سپرده است؛ نتیجه اینکه ارزی وارد کشور نمی شود

 لینک خبر
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 متفرقه
 

ایرنا  – 25/7/1397تاریخ :   

 رفع مشکالت کشاورزی ایران نیازمند برنامه ریزی علمی 
کشاورزی ایران باتوجه به چالشهای فرآروی تغییر کاربری زمین، خشکسالی، کم آبی، کاهش  -ایرنا  -اصفهان

بارندگی، کمبود سرمایه، ناپایداری، توسعه نیافتگی و تغییر اقلیم مواجه است که راه برون رفت از این تهدیدها و 

  .تامین نیازهای این بخش مهم اقتصادی کشور در میزگرد ایرنا اصفهان مورد بررسی قرار گرفت
به گزارش ایرنا، کارشناسان حاضر در میزگرد ایرنا اصفهان با اشاره به اینکه این بخش به خاطر اهمیت تولید مواد غذایی یکی از 

ذ رویکرد علمی و عملی و برنامه ریزی اصولی متناسب با شرایط بحث های جدی محافل اقتصادی و اجتماعی است بر ضرورت اتخا
  .موجود تاکید کردند

درصد سهم  25درصد مواد اولیه صنایع تبدیلی و دارای بودن  90درصد نیازهای غذایی و  85بخش کشاورزی به دلیل تامین 
  .صادرات غیرنفتی، نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کشور دارد

ور، یکصد سال اخیر وارد ایران شد و در این مدت برنامه ریزان بخش های ذیربط نتوانسته اند برای توسعه کشاورزی دانش مح
پایدار و نیازهای کشاورزی در ابعاد مختلف از جمله مصرف آب، تدابیر علمی و عملی اتخاذ کنند و همه راهبردهای امور همچنان با 

  .آزمون و خطا پیش می رود
ی توسعه کشاورزی الزم است وزارت جهادکشاورزی ارزیابی درستی از منابع آبی موجود داشته و بر اساس آن به به عنوان مثال برا

درصد و به عنوان یکی از چالش مطرح است 33کشاورزان الگوی کشت بدهد زیرا میزان بهره وری آب در بخش کشاورزی تنها  .  
نوع آن را تولید می کند که اغلب آن ها جزو محصوالت باغی  25یران محصول اصلی کشاورزی، ا 66براساس آمار موجود از بین 

  .هستند و از نظر تنوع محصوالت، ایران رتبه سوم را در جهان داراست
کشت خودسرانه و بدون برنامه ریزی، یکی از نمودهای آشکار کشاورزی سنتی در کشورهای جهان سوم از جمله ایران است، 

عادل بازار آسیب زاست بلکه تاکید بر کشت یک یا چند محصول برای منابع آبی، اکوسیستم و خاک نیز الگویی که نه تنها برای ت
  .آسیب های زیادی به دنبال دارد

درصد نسبت به کشاورزی  50برآیند آمارهای ارایه شده، با اصالح الگوی کشت، تولید محصوالت باغی در یک هکتار تا حدود 

هزار متر مربع عرصه کشاورزی  10هزار لیتر در ثانیه در  200صرف آب هم ساالنه صرفه جویی سنتی افزایش می یابد و در م
  .شاهد خواهیم بود

درصد از کل هزینه تولید را در این بخش به خود اختصاص  40به اعتقاد کارشناسان،اکنون فرسودگی ماشین آالت کشاورزی حدود 
  .می دهد

هزار میلیارد لایر اعتبار نیاز دارد، درحالی که در شرایط  40ر به گفته مسووالن ساالنه اجرای طرح نوسازی ادوات کشاورزی کشو
درصد نیاز ساالنه اختصاص می یابد 30فعلی تنها  .  

درصد آب مصرفی در کشور مربوط به کشاورزی است در حالی که متوسط مصرف آب جهانی  90طبق آمار وزارت نیرو، حدود 
استدرصد  70در بخش کشاورزی  .  

درصد آن در بخش کشاورزی،  90شود که میلیارد مترمکعب آب مصرف می 95نه در کشور ساالبا وجود ارایه آمارهای متفاوت، 
شودها و فضای سبز مصرف میدرصد صنعت و بخش عمومی و پارک 2هشت درصد در بخش آشامیدنی،  .  

می کند که اغلب آن ها جزو محصوالت باغی هستند و از نظر  نوع آن را تولید 25محصول اصلی کشاورزی، ایران  66از بین 
  .تنوع محصوالت، ایران رتبه سوم را در جهان داراست

برنامه ریزان کشوری باید آگاه باشند مصرف آب در بخش کشاورزی با مباحثی مانند اشتغال پایدار، امنیت غذایی و استقالل کشور 
صرف آب در سه حوزه بازدهی، انتقال و توزیع باید منسجم بررسی و سیاستگذاری شودگره خورده است که در واقع بهینه سازی م .  

به اعتقاد کارشناسان حکمرانی مدیریت آب در کشور ضعیف و نامشخص است به طوری که وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو 
  .هر کدام سیاست های خود را دنبال می کنند

مان مشترک بین تمام بخش های کشور درباره مدیریت آب است تا مدیریت آب در جامعه به راه برون رفت از وضع موجود ، گفت
  .ویژه در بخش کشاورزی با رویکرد علمی متحول بشود

یکی از ضرورت ها با توجه به وضعیت اقلیمی، اجرای سامانه های آبیاری نوین به عنوان راهکار اصلی وزارت جهاد کشاورزی 
 1396ب و کاهش مصرف به طور جدی در دستور کار قرار گرفته به طوری که با حمایت دولت در سال برای افزایش بازدهی آ
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هزار هکتار از زمین های کشاورزی کشور اجرا شده است 200طرح های آبیاری نوین در سطح  .  
به محدودیت های منابع  درصد از مساحت استان است که با توجه 3/5هزار هکتار یا معادل  563اراضی کشاورزی اصفهان حدود 

هزارهکتار آن تحت کشت زراعی و باغی قرار می گیرد 290آب طی سال های اخیر حدود  .  
درصد از اشتغال ایجاد شده در استان است 12هزار نفر معادل  180تعداد اشتغال ایجاد شده در بخش کشاورزی استان بیش از  .  

ها و راهکارهای بخش کشاورزی' با حضور غالمرضا ی با عنوان 'چالشخبرگزاری جمهوری اسالمی در همین ارتباط میزگرد
عشاقی مسوول دفتر آب و کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، جهانگیر عابدی رییس دانشکده کشاورزی دانشگاه 

رایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان صنعتی اصفهان، علی یوسفی مسوول کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان، اسفندیار امینی دبیر اج
  .و ابراهیم مرادیان بازرس صنف کشاورزان استان اصفهان برگزار کرد

کیلوگرم محصوالت زراعی به ازای هر مترمکعب آب در کشور  1.1تولید  **  
مان حال به رییس دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان در ابتدای صحبت های خود گفت: آمارها نشان می دهد که در ز

کیلوگرم به ازای هر مترمکعب آب محصوالت باغی و زراعی در کشور تولید می شود 1.1طوری تقریبی  .  
کیلوگرم به ازای یک  1.8تا  1.6جهانگیر کوپایی با بیان این که با توجه به جمعیت کشور در آینده نه چندان دور نیاز غذایی کشور 

 130تاکنون منابع آب تجدید پذیر کشور از  1376نابع آب موجود در کشور در سال های مترمکعب آب است، افزود: با توجه به م
میلیارد مترمکعب رسیده است 104میلیارد مترمکعب به  .  

وی اظهارداشت : با توجه به منابع آبی موجود نمی توانیم به صورت کامل امنیت غذایی کشور را تامین کنیم بنابراین لزوم واردات 
به شدت احساس می شودموادغذایی  .  

این استاد دانشگاه معتقد است با میزان آب موجود در کشور باید خوراک محصوالت که بیشترین بازده اقتصادی دارد و محصوالت با 
آب بری کمتر و در عین حال از ارزش باالتری نسبت به محصوالت دیگر برخوردار است استفاده شود و باید بر روی نهاده های 

میلیارد  130جمله بذر اصالح شده، مهندسی ژنتیک و مباحث زیست فناوری کار شود تا بتوان به میزان آب مورد نیاز) دیگر از
  .مترمکعب( برسیم

وی ادامه داد : اگر در کشور آمایش سرزمین صورت می گرفت و سهم استان های مختلف در خصوص تولید موادغذایی به صورت 
می توانستیم در این حوزه عمل کنیم و در مناطق خشک و نیمه خشک کشور بسیاری از صنایع  مدون و علمی مشخص می شد بهتر

  .آب بر را مستقر نمی کردیم
کارشناسان بر این عقیده اند که متاسفانه آمایش سرزمین و نیز نوع کشت از دهه های گذشته در کشور صورت نگرفته که این اقدام 

کننده محل فعالیت های صنعتی باشدمنجر شده تا فشارهای سیاسی تعیین  .  
 هنوز کشت برنج در غیر از شمال کشور کشت می شود  **

رییس دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به دستور ابالغی از جانب دولت مبنی بر کاشت برنج تنها در استانهای 
غیر شمالی متوقف نشد که علت آن ارزش باالی اقتصادی این شمالی اضافه کرد: در زمان حال شاهدیم که کشت برنج در شهرهای 

  .محصول است، از این رو باید کشت جایگزین کشت برنج برای کشاورز در نظر گرفته شود
وی با اشاره به تخصیص آب از زمان های دور به بخش های مختلف مصرف کننده، ادامه داد : در چند سال اخیر تخصیص های آبی 

ر افزایش پیدا کرده و به مصرف کنندگان رسیده است که این موضوع یکی از معضالت و چالش های خشکسالی حتی تا سه براب
  .است

درصد در بخش کشاورزی موثر بوده است و چالش اصلی به  20این استاد دانشگاه معتقد است خشکسالی های چند دهه اخیر فقط 
ربوط می شودتخصیص اشتباه و بیش از حد آب به مصرف کنندگان آب م .  

عابدی خشکسالی هواشناسی)کمبود باران(، خشکسالی هیدرولوژیک)کمبود آب رودخانه ها و پایین رفتن سطح آب زیرزمینی(، 
اجتماعی)فقر و بیکاری و مهاجرت به حاشیه شهرها( را از جمله مراحل خشکسالی برشمرد و گفت: متاسفانه  -خشکسالی اقتصادی 

شکسالی روبه رو استاصفهان با تمامی مراحل خ .  
 تجدیدناپذیری آب خوان ها افت تولید در بخش کشاورزی را به همراه دارد  **

استاد دانشگاه و مسوول کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان معتقد است بعد از انقالب بیشترین نقشی که برای کشاورزی با توجه به 
دن به خودکفایی بوده استشرایط کشور قائل بودیم تامین غذا و راهبرد اصلی رسی .  

وی گفت : به واسطه این که امنیت غذایی را توامان با امنیت آبی و انرژی و رابطه اقتصاد با محیط زیست در نظر نگرفتیم در عمل 
  .این سیاست نتوانست در بلند مدت جوابگو باشد

شرایطی رسیده است که قابل تجدید نیستند و از طرفی مسوول کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد : وضعیت آب خوان ها به 
هم بخش کشاورزی با افت تولید مواجه می شود که یکی از دالیل اصلی آن حرکت به سمت توسعه افقی کشاورزی به جای تاکید بر 

  .بهره وری بوده است و افزایش سطح اراضی کشاورزی را مدنظر قرار دادیم
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ا کمبود منابع آبی، خشکسالی و کمبود آب در حوضه های آبریز کشور مواجه هستیم باز هم حاضر وی معتقد است در زمان حال که ب
  .به تجدیدنظر در امنیت غذایی و تامین غذا نشدیم

درصد کاهش بارش باران و  11یوسفی با بیان این که گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد امسال در کل کشور حدود 
هش روان آب مواحه بوده ایم ، تصریح کرد: همچنین در حوضه آبریز فالت مرکزی )که زاینده رود هم در آن درصد کا 40بیش از 

درصد کاهش روان آب داشتیم که براین اساس بخشی از کاهش ها به دلیل  36درصد کاهش بارش و حدود  12واقع شده است( حدود 
  .توسعه برداشت ها از باالدست بوده است

در عمل در برنامه های توسعه ای عدم انسجام سیاست گذاری گسترده ای در سطح کالن و استان را شاهد هستیموی معتقد است  .  
 بازتعریف امنیت غذایی مهمترین اصل است  **

مسوول کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به این که در زمان حال مهمترین اصل باز تعریف امنیت غذایی است، بیان کرد: 
درصد از تولید ناخالص داخلی ما را تشکیل می دهد  10در سالیان گذشته تاکید ما بر تولید مواد خام کشاورزی بوده است که این مواد 

و این موضوع سبب شده که نگاه ضد کشاورزی شکل بگیرد و عنوان شود کشاورزی نقشی در تولید ناخالص داخلی ندارد که این 
  .تحلیل نادرستی است

درصد  30سان بر این عقیده اند که نقش کسب و کارهای مرتبط با کشاورزی، صنایع و خدمات مرتبط با کشاورزی بیش از کارشنا
  .است و حتی در شرایط فعلی یک سوم اقتصاد کشور ما مرتبط با کشاورزی و کسب و کارهای مرتبط با آن است

 عدم اجرای قوانین در بخش کشاورزی چالش ایجاد کرد  **
دیار امینی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان در این میزگرد اجرا نکردن دقیق قانون از سوی نهادهای مربوط اسفن

را به وجود آوردن شرایط فعلی بخش کشاورزی و آب دخیل دانست و بخش نامه های صادره را با روح و آیین نامه دولت همخوان 
  .ندانست

ه دنبال راهکار برای چالش ها بگردیم چرا که نفس کار غلط است و احتیاج به بازنگری و بازتعریفی دارد، وی با بیان این که نباید ب
میلیون مترمکعب در سال های  384اضافه کرد : وقتی در حوضه زاینده رود که کل ظرفیت آب آوری از سمت وزارت نیرو 

اقع در حریم و چاه های داخل حوضه ها و چاه های غیرمجاز میلیون مترمکعب غیر از چاه های و 976پربارش است اما هزار و
  .تخصیص دادند

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان معتقد است قوانین به درستی اجرا نمی شود که عدم اجرای آن سبب شده تا یک 
  .تاالب خشک نشده نداشته و به جز کارون رودخانه دایمی دیگر در کشور نداشته باشیم

وی راه برون رفت از چالش های خشکسالی را بازگشت به قوانین و اجرای دقیق آن دانست و بیان کرد : باید شعار خودکفایی که 
  .خانمان برانداز است را هم حذف کنیم و دخالت در امور را از بین ببریم

آبریز زاینده رود علت خشکسالی های اخیر و کارشناسان معتقدند دستکاری بشر در محیط زیست و بارگذاری بیش از حد در حوضه 
چالش در بخش کشاورزی باشد از این رو کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل خشکسالی و بحران کم آبی را این گونه مشخص کرده 

که برخی بر  درصد از آب های تجدید پذیر را مصرف کنیم آن منطقه یا استان با بحران شدید کم آبی مواجه است 40که اگر بیش از 
میلیارد مترمکعب را مصرف کردیم 96میلیارد آب تجدید پذیر در کل کشور حدود  120این عقیده اند که اکنون از  .  

 تغییر الگوی کشت امری اجتناب ناپذیر است **
بر این عقیده بازرس صنف کشاورزان استان اصفهان قانون گریزی را نتیجه امروز زاینده رود دانست و اظهارداشت: دانشمندان 

  .هستند که تغییر اقلیم )گازهای گلخانه ای و انتقال بین حوضه ای آب( سبب کاهش بارش ها می شود
ابراهیم مرادیان تغییر الگوی کشت را نیازمند زیر ساخت و برنامه مدون و برنامه ریزی شده دانست و گفت: تمامی مباحث 

یر الگوی کشت امری اجتناب ناپذیر استکارشناسی باید به این سمت حرکت کند چرا که تغی .  
غالمرضا عشاقی کارشناس ارشد بخش کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره به تعدد قانون در بخش کشاورزی و عدم 

خش اجرای قوانین این بخش گفت: باید نگاه ما روبه جلو باشد، هر فعالیت در بخش کشاورزی نیازمند آب است اما متولی آب ب
  .کشاورزی نیست

وی با اشاره به خالهای موجود در بخش کشاورزی بیان کرد : نبود تعامل سازنده بین بخش اجرا و تحقیقات از جمله این خالهاست 
  .که متاسفانه در دهه های گذشته بخش تحقیقات رسالت خود را در این زمینه انجام نداده است

درصدی آب توسط بخش کشاروزی را نادرست دانست و  90فراد مبنی بر استفاده این کارشناس کشاورزی صحبت های برخی از ا
  .گفت: در زمان حال آبی وجود ندارد که این میزان در بخش کشاورزی مصرف شود پس این صحبت نادرستی است

یدن به راه حل های مشترک کارشناسان معتقدند که پدیده های علمی موجود، مذاکره با ذینفعان باالدست و پایین دست رودخانه و رس
  .را از راهکارهای چالشهای بخش کشاورزی دانست

به نظر می رسد کشت های گلخانه ای ثمره بیشتری نسبت به دیگر کشت ها دارد اما این محصوالت نمی توانند به راحتی به بازار 
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  .ورود کنند و صادرات آن ها نیازمند فرآیندهای مختلف است
ت های گلخانه ای اقدامات جدی صورت گیرد باید در زمینه کش **  

رییس دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان دولت را تسهیل کننده در بازار هدف ذکر و بیان کرد: کشت های گلخانه ای با 
باید اقدامات  تولید موفق در زنجیره های بعدی دچار مشکل شدند از این رو در زمینه انبارداری، فروش، بازاریابی در داخل و خارج

  .بیشتری صورت بگیرد
این استاد دانشگاه معتقد است اگر بخشی از گلخانه های استان اصفهان را به تولید گیاهان زینتی)گل رز( اختصاص داده و بستر 

اقدام  مناسب برای رساندن این محصوالت به دست مصرف کنندگان را فراهم کنیم می توان در این راستا موفق بود که در عمل این
  .نیازمند حمایت از سوی دولت است

یکی از اهداف دولت توسعه آبیاری نوین است که هزینه بسیاری در این زمینه صرف شده است اما در این زمینه مورد غفلت واقع 
است که درصد ذخیره آب را به دنبال داشته  45شده است، طبق بررسی ها در اصفهان نشان داده که کشت با آبیاری نوین حدود 

  .دولت باید تمهیداتی اندیشیده تا این میزان آب ذخیره شده حفظ شود
عابدی اضافه کرد : ما در بخش کشاورزی با توجه به ظرفیتها و آب کشور نمی توانیم صرفا در تمام محصوالت استراتژیک خودکفا 

مشویم ولی می توانیم حداقل هایی را از لحاظ امنیت غذایی در کشور داشته باشی .  
به تاکید کارشناسان امر باید متناسب با نیاز و شرایط هر منطقه و تلفیق دانش بومی و اهداف منطقه ای کشور طرح های بخش 
  .کشاورزی اجرا شود تا در آینده آن منطقه دچار مشکل نشود که این اقدام باید توسط مرکز تحقیقات و دانشگاه ها صورت بگیرد

بازرگانی اصفهان تصریح کرد یوسفی مسوول کمیته آب اتاق  75گزارش های وزارت جهاد کشاورزی حاکی از این است که  : 

درصد این بودجه به دانشگاه ها اختصاص پیدا  15درصد بودجه تحقیق و توسعه در ایران به این وزارتخانه اختصاص دارد که فقط 
  .می کند

ای کسب و کار کشاورزی باشیم همچنین به جای توسعه گلخانه ها و این استاد دانشگاه معتقد است باید به دنبال توسعه مدل ه
  .کشاورزی باید مزیت رقابتی و خلق ارزش ها را بشناسیم

 حوضه آبی کشور دچار بحران است  370 **
امینی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان می گویند طی سال های اخیر تمامی حوضه های آبی کشور دچار مشکل 

حوضه آبی کشور بحرانی است 370حوضه آبی کشور همه دچار مشکل بوده و حدود  600شده اند و از حدود  .  
درصد  75درصد آب در اختیار بخش کشاورزی، در حوضه زاینده رود است یعنی  20امینی اظهارداشت: در زمان حال کمتر از 
  .آبی که در اختیار داشتیم را اکنون نداریم

ه تابلوی منابع مصرف حوضه زاینده رود در جلسه شورای هماهنگی زاینده رود بیان کرد: کل آورد طبیعی رودخانه وی با استناد ب
هزار هکتار سطح تاالب گاوخونی بوده و اگر دو سوم آن هرسال آب  47میلیون مترمکعب در بلند مدت است، در حالی که  745

یلیون مترمکعب آب تنها تبخیر تاالب استم 930داشته باشد با میزان تبخیر آب سه متر حدود  .  
فقدان آب در سال های اخیر موجب اعتراض شدید اهالی به ویژه کشاورزان شرق اصفهان شده است که همچنان این اعتراض ها 

  .ادامه دارد
می مصارف استفاده می میلیارد مترمکعب آب در حوضه آبریز زاینده رود برای تما 2.5امینی معتقد است در زمان های دور بیش از 

شد که ساختار طبیعت و مهندسی بی سوادها باعث شده بود این آب به صورت چرخشی در جریان باشد و دیگر مشکلی در کم آبی 
  .نداشته باشیم

به گفته وی در کشورهای دیگر کارهای عمومی به تعاونی ها، اتحادیه ها و صنوف و نیز کارهای سرمایه گذاری به دست سرمایه 
  .گذار واگذار شده که باید در ایران هم به همین صورت باشد همچنین مشکالت در بخش های مختلف نیازمند جراحی است

هزار هکتار یا معادل  563مسوول دفتر آب سازمان جهاد کشاورزی اصفهان بیان کرد: اراضی کشاورزی این استان حدود  3/5 
هزارهکتار آن تحت کشت  290یت های منابع آب طی سال های اخیر حدود درصد از مساحت استان است که با توجه به محدود

  .زراعی و باغی قرار می گیرد
97هزار هکتار اراضی با قابلیت کشاورزی در سال زراعی  563عشاقی ادامه داد: از  هزار هکتار به کشت  20حدود  96 -

هزار هکتار مربوط به کشت های دیم است،  20هزار هکتار مربوط به زراعت کشت های آبی و  190محصوالت زراعی که 
  .اختصاص دارد

وی میزان تولید انواع محصوالت زراعی از این سطوح در سال زراعی جاری با توجه به بروز پدیده خشکسالی و کاهش سطوح زیر 
هزار تن برآورد کرد 250کشت را حدود سه میلیون و  .  

ورزی با اشاره به رتبه تولیدات بخش زراعت تصریح کرد: رتبه نخست کشوری این کارشناس بخش کشاورزی در سازمان جهاد کشا
در تولید تعداد ریز غده سیب زمینی )مینی تیوبر(، رتبه دوم در تولید گلرنگ، رتبه سوم در تولید سیب زمینی، رتبه چهارم در تولید 
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به هفتم در تولید یونجه را استان اصفهان به خود خربزه، رتبه کشوری در تولید پیاز، رتبه ششم در تولید ذرت علوفه ای و رت
  .اختصاص داده است

میلیون متر مکعب در استان بوده است  6525عشاقی ادامه داد: حجم آب قابل تأمین برای کشاورزی در سال های طبیعی معادل 
عب از منابع سطحی( که این میزان میلیون متر مک 433میلیون متر مکعب ازمنابع زیر زمینی و یکهزار و  92)حدود پنج هزار و 

میلیون متر مکعب کاهش یافته است 832به حدود سه هزار و  96 -97در سال زراعی  .  
هکتار سطح کشت محصوالت  574هزار و  75وی با اشاره به میزان تولیدات در محصوالت باغبانی گفت: استان اصفهان باحدود 

از اراضی مورد بهره برداری به محصوالت باغی اختصاص یافته است که میزان درصد  13باغی آبی و دیم درسال گذشته معادل 
تن می باشد 525هزا رو  474تولید محصوالت باغی حدود .  

مسوول دفتر آب سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره به محصوالت گلخانه ای یادآور شد: از مهمترین مزایای کشت های گلخانه 
رج از فصل یا مکان طبیعی با افزایش عملکرد در واحد سطح، افزایش راندمان مصرف آب، امکان تولید ای را می توان تولید خا

  .محصول سالم و اشتغال زایی باال در واحد سطح اشاره کرد
هکتار و  638عشاقی سطح زیر کشت محصوالت گلخانه ای را شامل سبزی و صیفی و گل و گیاه زینتی استان برابر یکهزار و 

تن دانست که رتبه سوم کشوری را به خود  648هزار و  244تولید ساالنه سبزی و صیفی گلخانه ای استان را بالغ بر میزان
  .اختصاص داده است

درصد از اشتغال ایجاد شده در  12هزار نفر معادل  180وی ادامه داد: تعداد اشتغال ایجاد شده در بخش کشاورزی استان بیش از 
  .استان است

شناس کشاورزی اظهارداشت : فرآوری و نگهداری محصوالت کشاورزی یکی از فعالیت های موثر در بخش کشاورزی این کار
است و حمایت از ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی و فرآوری محصوالت تولیدی با توجه به فساد پذیری باالی برخی از آنها، فصلی 

ون فرآوری، از اولویت های مدیریت صنایع کشاورزی سازمان است زیرا بودن تولید و غیر قابل مصرف بودن اکثر محصوالت بد
عالوه بر کاهش ضایعات، با جذب مواد خام کشاورزی و انجام فرآوری می توان محصوالتی با ارزش افزوده بیشتر تولید کرد و 

  .همچنین زمینه اشتغال بیشتری را نیز فراهم ساخت
فقره جواز تاسیس در زمینه احداث واحد های صنایع تبدیلی و تکمیلی  830بت به صدوروی اضافه کرد: در این راستا تاکنون نس

نفر اقدام شده است 673هزار و  16بخش کشاورزی با پیش بینی اشتغال  .  
وی با اشاره به عملکرد تجهیز و نوسازی ماشین ها و ادوات کشاورزی و افزایش شاخص های مکانیزاسیون در دولت تدبیر و امید 

دستگاه  46دستگاه تراکتور،  341تا مردادماه سال جاری بیان کرد: در این بازه زمانی تاکنون تعداد یکهزار و  92ابتدای سال از
دستگاه ادوات کشاورزی با استفاده از تسهیالت مکانیزاسیون وارد بخش کشاورزی شده است که باعث  954هزار و  2کمباین و 

اسب بخار شده است 0.38درصد و شاخص ضریب مکانیزاسیون به میزان  9.28میزان  افزایش شاخص درجه مکانیزاسیون به .  
کارشناسان و مسووالن در این میزگرد ترسیم الگوی هر کشور متناسب با نیاز آن، اجرای قوانین، بستر سازی و ایجاد زیر ساخت 

لت های دانشگاه از ضروریات این بخش دانستندهای الزم، جمع آوری سیالبها و استفاده برای بخش های مختلف و عمل به رسا .  
اجرای راه حل های شناخته شده، نصب بیلبوردهایی به منظور آگاهی بخشی به شهروندان در خصوص وضعیت آب و خشکسالی، 

اجرای قانون و بکارگیری ظرفیت های مردم برای حل مشکالت، واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی و مردم، پرداخت هزینه 
  .اجرای قوانین مصوب شده، ورود سرمایه گذار به بخش گلخانه ها از مجاری صحیح باید صورت بگیرد

به نظر می رسد اگر تاکنون هر بخش رسالت خود را انجام می داد خشکسالی سال های اخیر گریبان کشاورزی و زاینده رود را در 
  .اصفهان نمی گرفت

 
 لینک خبر 
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 متفرقه 
 

ایرنا  – 23/7/1397تاریخ :   

 تحکیم امنیت ملی کشور در گرو توانمندسازی زنان روستایی است 
، کارآفرینی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: سیاست ما توانمندسازی، ارتقای مهارت -ایرنا  -تهران

  .ایجاد کسب و کار جدید و افزایش درآمد زنان روستایی و عشایری است که تحکیم امنیت ملی کشور را در پی دارد
روز دوشنبه در آیین دومین همایش ملی روز زنان روستایی و عشایری « معصومه ابتکار»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

اکتبر( در سالن فجر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، به تشریح اقدامات  15همزمان با روز جهانی زن روستایی )
 .دولت دوازدهم در توانمندسازی زنان روستایی و عشایری کشور با کمک دستگاه های مختلف پرداخت

آموزی را در دستور وی افزود: اکنون طرح مهم آموزش دختران روستایی و عشایر بازمانده از تحصیل با همکاری نهضت سواد 
کار داریم که امیدواریم با همکاری دستگاه های مختلف از جمله سازمان امور عشایری بتوانیم این برنامه را توسعه دهیم و این 

 .اطمینان حاصل شود که هیچ دختر روستایی و عشایری از تحصیل بازنمی ماند
در زمینه بهبود و ارتقای  101قالب برنامه ششم توسعه و ماده  ابتکار اظهارداشت: دولت دوازدهم با تاکید رئیس جمهوری در

وضعیت زنان روستایی و عشایری، گام های ارزشمندی برداشته است اما به طور قطع هنوز عقب ماندگی زیاد است و باید اقدامات 
خاص روستایی و عشایری  موثری در زمینه های آموزش، سوادآموزی، بازماندگی از تحصیل و حتی ترک تحصیل دختران به طور

 .در برخی مناطق مرزی به دلیل تنوع قومی و فرهنگی داشته باشیم
اکنون زنان روستایی و عشایری در تهیه صنایع دستی و  :معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در بخش کارآفرینی گفت

های مهمی است که می تواند در اقتصاد روستاها موثر تولیدات روستایی فعالیت دارند اما مساله گردشگری یکی دیگر از موضوع 
 .باشد

استان در طور یکسال گذشته، از فعالیت زنان کارآفرین بازدید کردیم که این امر نشان از توجه و  24سفر به  41وی یادآورشد: در 
 .اهمیت دادن به روستا و توجه دولت به روستاییان دارد

ایدار برای اشتغال و کارآفرینی در روستاها پیش بینی شده تا آموزش ها و مهارت های مرتبط با ابتکار اضافه کرد: ارایه تسهیالت پ
 .کارآفرینی در این مناطق و همچنین طرح های موفق توسعه کسب و کار زنان در شهرها برای روستاها نیز اجرایی شود

« یدواریم که با همکاری دستگاه های دیگر مانند سازمان وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه طرح های خوبی ارایه داده است و ام

 «.صنایع دستی کشور بزودی تفاهم نامه خوبی داشته باشیم
وی ادامه داد: توسعه آموزش های مهارتی برای تولید صنایع دستی برای دختران روستایی موضوع مهمی است و می تواند به 

مک کندافزایش مهارتش آنها و توسعه کسب و کار روستایی ک . 
این مقام مسئول در امور بانوان ریاست جمهوری افزود: ما باید شرایط الزم را برای کسب و کار روستایی فراهم و توجه کنیم که 
کشاورزی یک فعالیت خانوادگی است؛ در روستاها برای پیشبرد این برنامه های مهم فقط نگاه مان به زنان نیست بلکه خانواده و 

زش، بهداشت، اشتغال و توجه به محیط زیست را در اولویت داریم تا جایی که در طرح استانداردسازی توسعه پایدار، آمو
محصوالت، تولید محصوالت سالم و محصوالت ارگانیک همکاری هایی صورت گرفته که در اشتغال زایی و کارآفرینی زنان 

 .روستایی موثر است
یط زیست را از دیگر نکات مهم برای توسعه پایدار روستا برشمرد و گفت: امروز ابتکار، توجه به کشاورزی سازگار با اقلیم و مح

 .دنیا و کشورمان به شدت تحت تاثیر تغییر اقلیم و آثار ناشی از آن در بخش کشاورزی و اقتصاد است
 ضرورت تغییر سبک زندگی برای نجات دریاچه ارومیه و منابع آبی **

تواند به سازگاری کشاورزی ما با تغییر اقلیم، مدیریت آب و خاک کمک کند زیرا ما برای  وی تاکید کرد: این گونه طرح ها می
نجات دریاچه ارومیه، تاالب ها، منابع آب و خاک کشور باید سبک زندگی و کشاورزی خود را اصالح کنیم و اکنون این نگاه موفق 

 .در دنیا و کشور توسعه و ترویج پیدا کرده است
تصریح کرد: همکاری های خود را با وزارت جهاد کشاورزی با وجود شبکه های مروجان و تسهیل گران در زمینه این مقام مسئول 

صندوق های خرد بانوان روستایی و عشایری ادامه خواهیم داد و انتظار داریم سازمان برنامه و بودجه پیش بینی های الزم را برای 
وانیم این طرح ها را گسترده تر در سطح ملی اجرا کنیمتوسعه و گسترش این طرح ها داشته باشد تا بت . 

وی ادامه داد: ارزیابی های ما در استان ها نشان می دهد مدیران بخش کشاورزی و زنان روستایی استقبال خوبی از این طرح ها 
ن و خانوادهایشان هستند دارند و متوجه منافع اقتصادی، بهداشتی و مدیریت مصرف آب و خاک از اجرای این طرح ها برای خودشا
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 .که همین امر مشارکت ملی در حفاظت از طبیعت و محیط زیست ایران موثر خواهد بود
 تشخیص سرطان زودرس برای زنان روستایی امکانپذیر می شود **

ا معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: توسط کارگروه زنان روستایی، طرح تشخیص زودرس برخی سرطان ها ر
برای زنان روستایی و عشایری به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد شده که مورد موافقت قرار گرفت. امیدواریم 

 .سازمان برنامه و بودجه نیز در این زمینه اقدامات الزم را انجام دهد تا این مهم امسال اجرایی شود
 برای بازاریابی کاالهای روستایی  IT آموزش **

ار در ادامه افزود: همچنین در تفاهمی با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات قرار شد آموزش های فناوری اطالعات برای ابتک
زنان روستایی شروع شود تا از این طریق، زنان بیاموزند که چگونه با استفاده از اینترنت بتوانند برای کاالهایشان بازاریابی داخلی و 

د؛ البته بخشی از این مهم به اهداف اقتصاد مقاومتی برمی گرددحتی صادراتی داشته باشن .  
 .وی اضافه کرد: شبکه سازی برای توانمندسازی زنان روستایی و عشایری از اهمیت ویژه ای برای ما برخوردار است

 تولید لباس محلی و سنتی ایران برای ایجاد کارآفرینی  **
اظهارداشت: با همکاری وزارت ارشاد تالش داریم از لباس های محلی و سنتی ایران معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 

  .که سرمایه و فرهنگ ایران است حمایت کنیم؛ این امر در تحکیم امنیت ملی کشور افزایش تولید و کارآفرینی تاثیرگذار است
زایی و ارتقای مهارت خانواده هاست زیرا خانواده وی ادامه داد: تمرکز ما توانمندسازی زنان روستایی و عشایری برای توان اف

 .روستایی می تواند در انسجام بیشتر خانواده های شهری و حفظ ریشه ها و پیوندها موثر باشد
زن  12اکتبر( از  15زمان با روز جهانی زن روستایی )به گزارش ایرنا، در دومین همایش ملی روز زنان روستایی و عشایری هم

ایری برگزیده، تجلیل شدروستایی و عش . 
 

 لینک خبر 
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 متفرقه 
 

ایرنا  – 23/7/1397تاریخ :   

 میلیون زن روستایی در بخش کشاورزی فعالیت دارند  6.5
میلیون زن روستایی  10گفت: اکنون از مجموع  رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی -ایرنا -تهران

نفر در بخش کشاورزی فعالیت دارند 500میلیون و  6شاغل در کشور،  .  
روز دوشنبه در آیین دومین همایش ملی روز زنان روستایی و عشایری « کاظم خاوازی»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

سالن فجر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، افزود: برای دستیابی  اکتبر( در 15همزمان با روز جهانی زن روستایی )
 .به کشاورزی دانش محور و پایدار راهی جز توجه به منابع انسانی نداریم

وی با بیان اینکه در این زمینه طی سالیان اخیر توفیقاتی بدست آمده است، خاطرنشان ساخت: زنان روستایی ستون فقرات موضوع 
هنگی، اجتماعی و اقتصادی کشورندهای فر . 

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش تحقیقات با بیان اینکه توسعه فقط توسط مردان صورت نمی گیرد، تصریح کرد: زنان روستایی 
 .و عشایری نقش ارزنده ای در توسعه بخش های مختلف دارند که اکنون این تابو در وزارت جهادکشاورزی در حال شکستن است

 
 صندوق های ُخرد موجب رونق اقتصاد روستایی شده است **

خاوازی با تاکید بر اینکه ایجاد صندوق های روستایی در توانمندی زنان روستایی و رونق روستاها نقش داشته است، اضافه کرد: 
مورد  500هزارو  2ه صندوق ُخرد در بخش روستایی و عشایری کشور ایجاد شد که تاکنون این تعداد ب 500پارسال یک هزار و 

 .رسیده است
هزار زن روستایی تحت پوشش این صندوق ها قرار دارند 80به گفته وی، اکنون  . 

صندوق شهرستانی برای ورود به بخش کشاورزی تشکیل شده  20رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی افزود: اکنون 
هزار مورد برسد 2است که امیدواریم تعداد آنها در سال آینده به  . 

وی، آموزش زنان روستایی و عشایری را از دیگر اقدامات مهم وزارت جهادکشاورزی برشمرد و گفت: افزایش سطح تحصیالت 
تواند مکمل آموزش های این افراد در بخش کشاورزی باشدزنان روستایی می . 

روستایی و عشایری برگزیده تجلیل شدند زن 12به گزارش ایرنا، در دومین همایش ملی روز زنان روستایی و عشایری  . 
 

 لینک خبر 
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 متفرقه 
 

خبرگزاری فارس  – 25/7/1397تاریخ :   

 میلیون کودک دچار سوء تغذیه مزمن هستند/کشورهای زورگو عامل نا امنی غذایی در جهان  155

تأسیس شد و از همان زمان یکی  سال پیش سازمان خواروبار ملل متحد)فائو( 72خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به گزارش 
المللی، تأمین امنیت غذایی در جهان و برچیدن فقر و گرسنگی بود، اما هنوز بیش از یک میلیارد های اصلی این سازمان بیناز برنامه

  .نفر گرسنه در جهان وجود دارد
های تغییرات المللی نظیر سازمان ملل متحد و فائو در شرایطی است که پدیدهای مقابله با گرسنگی در جهان از سوی نهادهای بینادع

ای پیش ها به گونهها، فرسایش خاک و تخریب اراضی، بحران آب، نابودی دشتآب و هوایی، گرم شدن کره زمین، ذوب شدن یخ
تر کرده استغذا در جهان بسیار سخت و سخت رود که شرایط را برای تولیدمی .  

برند که پیامد میلیون کودک در جهان از سوءتغذیه مزمن رنج می 155»دبیر کل سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش اعالم کرد: 
نگی استآن تاخیر در رشد آنها تا آخر عمر خواهد بود و عامل نیمی از مرگ و میر نوزادان در جهان هم به دلیل گرس ». 

میلیارد نفر در جهان هم دچار سوءتغذیه هستند، یعنی شکم سیر دارند، اما تغذیه آنها  2»در گزارش سازمان ملل متحد آمده است: 
 .«نامناسب است، کوتاهی قد، پوکی استخوان و اضافه وزن از عوارض سوءتغذیه است

سال آینده جلوی چشم جهانیان  12کنی گرسنگی را برای ی ادعای ریشهالمللی نظیر سازمان ملل متحد و فائو در حالهای بینسازمان
کنند که شرایط بحرانی بر تأمین امنیت غذایی جهان حاکم است و این سؤال مطرح است آیا اساسا ایجاد امنیت غذایی در ترسیم می

ر کشورهای ضعیف همه و همه عرصه را گران بها و زورگویی سلطهها، آشوبجنگ جهانی که ناامن است واقعاً امکانپذیر است؟

شودتر میو بیش از این هم تنگ  تر کردهبرای مردم فقیر تنگ .  
کند، سلطه المللی و جهانی که در نهایت نظر آنها را تأمین میتعداد معدودی کشور به روشهای مختلف و با قراردادهایی به ظاهر بین

زنند و تا زمانی که شرایط به این گونه است، صحبت از برچیدن فقر نابع آنها چنگ میکنند و بر مخود را بر دیگر کشورها بیشتر می
رسددار به نظر میو گرسنگی در جهان خنده . 

شوند و یا تراشند و مستقیماً وارد جنگ میهای جنگ را یکی پس از دیگری برای دیگر کشورها میزمانی که کشورهای زورگو بهانه
شوند، سخن از امنیت غذایی بیهوده است. این روزها دیگر جنگ با توپ و تانک و بمب نیست، بلکه می واسطه جنگ دیگر کشورها

ها آمریکا استای هم به اینها اضافه شده و سردمدار این نوع جنگهای اقتصادی و تعرفهجنگ . 
یشرفته و زورگو است، به جای پایبندی به های تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره زمین نیز مولود کارهای همین کشورهای پپدیده

مشکالت گرم شدن کره زمین، نازک شدن الیه ازن و تغییرات آب و  ای،اند با انتشار گازهای گلخانهقوانینی که خودشان وضع کرده
 .هوایی را ایجاد کردند

ی چند سال آینده به نصف برساندتواند عملکرد بالقوه محصوالت غذایی را طبر اساس اعالم فائو، گرم شدن کره زمین می .  
ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیراً اعالم کرد که به توافق پاریس پایبند نیست، این توافق کشورهای عضو را به رعایت سطح انتشار 

مان ملل در نامه سازچارچوب پیمان شود، ذیلپیمان پاریس شناخته می کند.توافق پاریس با نامای ملزم میکربن و گازهای گلخانه
شروع  2020و امور مالی است که از سال  سازگاری ای،در رابطه با کاستن از انتشار گازهای گلخانه (UNFCCC) تغییر اقلیم

شودمی . 
 12مذاکره و با اجماع در  سازمان ملل متحد در پاریس 2015کنفرانس تغییر اقلیم  کشور در 195متن توافق از سوی نمایندگان 

، 2017روز زمین( در مراسمی در نیویورک برای امضا معرفی شد. تا سال ) 201۶آوریل  22صویب شد. در ت 2015دسامبر 
عضو 195  UNFCCC  اندکشور آن را به تصویب مجلس خود رسانده 1۴7این پیمان را امضا و . 

رسانند تا زمانی زرگ به تصویب میالمللی که خود کشورهای بعدم پایبندی آمریکا به توافق پاریس نشانگر آن است که قوانین بین
شان تامین شودشان اعتبار دارد که منافعبرای . 

های خود ساخته نکنند چند اما اگر این کشورهای قلدر اجاز بدهند که طبیعت به روال خودش ادامه یابد و دیگران را در گیر گرفتاری
 .راهکار برای برچیدن گرسنگی و فقر در جهان وجود دارد

که؛ تحقیقات در حوزه کشاورزی و تولید انجام شود و این تحقیقات به مزرعه منتقل شود، سازمان خواروبار جهانی باز نخست این
ینده سال آ 40کند که در تأکید می درصد تأمین امنیت غذایی در جهان بسته به تحقیقات بخش کشاورزی خواهد بود، چرا که منابع  90

کرد که مقاوم به تغییرات آب   یش از این امکان توسعه وجود ندارد، باید گیاهانی اصالحآب و خاک در جهان محدود بوده و ب
آبی و با عملکرد باال باشندهوایی، انواع بیماری، کم  و .  
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منابع طبیعی، فرسایش خاک،  راهکار دوم این است که انسان این موجود دو پا از اختالل بیش از این در طبیعت دست بردارد. تخریب
ها در این طبیعت کاسته خواهد شد و راه برای کنار های انسانای و تغییرات آب و هوایی با کاهش دستکارینتشار گازهای گلخانها

شودزدن فقر و گرسنگی نمایان می . 
رود. راهکار سوم اینکه از فساد و ضایعات محصوالت کشاورزی جلوگیری شود، ساالنه یک سوم غذای تولیدی در جهان از بین می

یافته در بخش مصرف است. این در مرحله تولید ودر کشورهای توسعه  در کشورهای فقیر و در حال توسعه بیشتر این ضایعات
تواند بیش از یک میلیارد مردم گرسنه جهان را سیر کندمیزان غذا می  

 
 لینک خبر 
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 متفرقه 
 

ایرنا  – 22/7/1397تاریخ :   

 امنیت غذایی دغدغه ای همتراز با کم آبی 
هایی که رگه های سفید داخلشان گواه وجود نیترات خیار سبز و هندوانه هایی که بوی سم می دهند، گوجه فرنگی 

فراوان است و هزاران مورد دیگر مسائلی است که امنیت غذایی مردم را به خطر انداخته و این روزها به دغدغه ای 

  .همتراز با کم آبی تبدیل شده است
یری و خشک مانند کرمان شکل نگرفته و مردم به گزارش ایرنا، هر چند هنوز ستاد بحران آب به شکل واقعی خود در استانهایی کو

کمتر، این مهم را باور دارند اما بحرانی شاید بزرگ تر و یا همتراز کمبود آب در بخش امنیت غذایی به سئوالی تبدیل شده که این 
  .روزها بیشتر ذهن افراد مختلف جامعه را درگیر خود کرده و نقل محافل و مجالس مختلف است

وم و کودهای شیمیایی بدون در نظر گرفتن سالمت جامعه و فقط با هدف برداشت محصولی به ظاهر سالم و بدون در استفاده از سم
  .نظر گرفتن توصیه های کارشناسان بخش کشاورزی خود معضلی است که نشست های مسئوالنه فراوان می طلبد

ته ادعای درستی است، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد حال آنکه جهاد کشاورزی خود را تنها مروج کشاورزان می داند که الب
کشاورزی شمال استان کرمان می گوید: آفت کش ها نهاده کشاورزی هستند و ما برای افزایش تولید افزایش بهره وری و جلوگیری 

  .از خسارت عوامل خسارت زا ناچاریم به عنوان آخرین گزینه از آفت کش های شیمیایی استفاده کنیم
طاهری با اشاره به اینکه در بحث عرضه آفت کش ها و ورود آن به کشور یکسری دستورالعمل صادر شده که بر اساس آن ناصر 

فروشگاه ها باید پروانه صالحیت فنی از سازمان حفظ نبابات و مهندسی کشاورزی دریافت کنند اظهار داشت : در عین حال فروشگاه 
سموم باید با فاکتور انجام شود ها باید مسئول فنی داشته باشند و عرضه .  

تمام آفت کش های مجاز از سازمان حفظ نبابات مجوز دارند  :مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان ادامه داد

ر نظر و استانداردهای کیفی الزم را دارا هستند لذا همواره به کشاورزان توصیه می شود آفت کش ها را از مراکز مجاز و زی
  .کارشناسان خریداری و از مصرف خودسرانه پرهیز کنند

وی مبارزه تلفیقی با آفات را شامل به کارگیری تمام روش های مبارزه علیه آفات از جمله مبارزات بیولوژیک، فیزیکی، غیرشیمیایی 
  .و زراعی و در نهایت در صورت جواب ندادن روش های دیگر مبارزه شیمایی دانست

زود: وظیفه جهاد کشاورزی آموزش و ترویج کشاورزان است تا از روش های نوین مبارزه با آفات استفاده کنند و در همین طاهری اف
  .راستا کارشناسان حفظ نباتات سیستم دولتی و کارشناسان ناظر گیاه پزشک و کلینیک های گیاه پزشکی بر این عرصه نظارت دارند

رزی شمال استان کرمان تصریح کرد: این سازمان متولی تولید محصوالت کشاورزی است و با مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاو
ارائه آموزش و ترویج کشاورزان را در راستای تولید محصول سالم ترغیب می کند اما بررسی و اعالم سالمت محصول توسط 

  .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می شود
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بر اساس قانون حفظ نباتات موظف هستند از محصوالت عرضه وی افزود: کارشناسان 

شده در میادین تره بار نمونه برداری کنند و در صورتی که از نظر باقی مانده آفت کش ها و فلزات سنگین غیرمجاز باشد باید نسبت 
  .به امحا آن محصوالت اقدام کنند

گرم است و این مقدار در اروپا حدود یک و نیم  700تا  650میزان مصرف سم در ایران در هر هکتار حدود  :طاهری اظهار داشت

لیتر است و ما یک سوم مصرف جهانی هستیم و این کاهش به دلیل شرایط اقلیمی است 2تا  .  
ت: تاکنون گزارشی مبنی بر آلودگی و وی با تاکید بر اینکه بیشتر محصوالت کشاورزی تولید شده در استان کرمان سالم هستند گف

  .باقی سموم و فلزات سنگین در این محصوالت نداشته ایم
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان افزود: ضمن اینکه کارگروه سالمت استانداری و اداره استاندارد از 

ه استمحصوالت تولیدی استان نمونه برداری و سالمت آنها تایید شد .  
درصد محصول پسته کرمان 90وی تصریح کرد: بیشترین مصرف آفت کش ها در باغات پسته است این در حالی است که بیش از 

  .بعد از تایید سالمت به کشورهای اروپایی صادر می شود
کاهش مصرف سموم را درصد  50طاهری افزود: مصرف آفت کش ها تابع شرایط اقلیمی است لذا امسال نسبت به سال قبل بیش از 

در استان کرمان شاهد بوده ایم و ضمن اینکه در محصوالتی مانند گردو، خرما و بسیاری از محصوالت کشاورزی دیگر تولیدی در 
  .استان کرمان از آفت کش ها استفاده نمی شود

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 مواد غذایی تولید شده در کرمان تایید سالمت می شود  *
داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز گفت: تایید سالمت محصوالت غذایی، آشامیدنی، آرایشی و مدیر اداره غذا معاونت غذا و 

  .بهداشتی که فرایندی روی آنها انجام شده باشد بر عهده وزارت بهداشت است
اد غذایی باشدمنصور قنبری زاده افزود: محصوالت تولید شده باید دارای پروانه ساخت یا شناسه نظارت از اداره نظارت بر مو .  

وی ادامه داد: مسئولیت نظارت بر سالمت محصوالت بعد از اینکه تولید می شوند تا زمانی که به مرحله عرضه می رسد نظارتش با 
اداره غذا معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی است و پس از قرار گرفتن در چرخه عرضه ، گروه بهداشت محیط است که 

رل مواد را بر عهده داردامر نظارت و کنت .  
مدیر اداره غذا معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه حدود چهار سال است وزارت بهداشت از 

محصوالت کشاورزی عرضه شده به بازار نمونه برداری می کند و آنها را از نظر باقی مانده سموم مورد ارزیابی قرار می دهد 
نمونه محصوالت کشاورزی در استان کرمان به آزمایشگاه ارسال شد 720اشت : سال قبل اظهار د .  

طرح در حوزه معاونت غذا و دارو در حال اجرا است گفت: در یک طرح محصوالت آرایشی و بهداشتی و در  2وی با بیان اینکه 
  .طرح دیگر میوه و سبزیجات از نظر وجود سموم بررسی می شود

افزود: تمام مواد غذایی مانند کنسروجات نیز نمونه برداری و آزمایش می شود و از نظر صحت و سالمت با استاندارد قنبری زاده 
 .ملی تطابق پیدا می کند. و سپس نتایج بعد از جمع بندی به سازمان غذا و دارو در تهران ارسال می شود

 
 کشتارگاه های کرمان به پیش سرد کن مجهز شد  *

زشکی استان کرمان با تاکید بر تامین امنیت غذایی توسط این سازمان گفتمدیرکل دامپ کشتارگاه های استان مجهز به پیشرد کن  :

ساعت در این مکان نگهداری می شوند 24هستند و الشه دام های ذبح شده برای جلوگیری از انتقال بیماری ها به مدت  .  
سی مردم به غذای سالم و کافی در همه زمان ها است لذا باید برای این مهم غذا به حسین رشیدی با اشاره به اینکه امنیت غذایی دستر

اندازه کافی تولید و سالمتش تضمین شود ، تصریح کرد: اقدامی که دامپزشکی در مرحله نخست حفظ امنیت غذایی در جامعه انجام 
  .می دهد حفظ و حراست از سرمایه دامی استان است

ن کرمان گفت: سرمایه گذاری خوبی در زمینه پرورش دام و طیور در این استان انجام شده و بخش قابل مدیرکل دامپزشکی استا
  .توجهی از غذای مردم با گوشت مرغ ، تخم مرغ ،گوشت قرمز و آبزیان تامین می شود

ی دامی، مشکالت اقتصادی وی افزود: حیوانات پرورشی در معرض بیماری های واگیردار قرار دارند و ممکن است عالوه بر بیمار
  .و بیماری های انسانی را نیز موجب شوند

به گفته رشیدی اداره کل دامپزشکی برنامه هایی چون رصد، واکسیناسیون و مراقبت های بهداشتی و قرنطینه ای را در راستای تامین 
  .امنیت غذایی این استان انجام می دهد

د دام ها به دلیل بیماری های واگیردار تلف می شوند و عالوه بر ایجاد خطر در فعالیت وی تصریح کرد: اگر این اقدامات انجام نشو
  .های اقتصادی موجب بروز بیماری های مشترک بین انسان و دام می شود

مز، مدیرکل دامپزشکی استان کرمان تاکید کرد: دامپزشکی در تامین سالمت مواد غذایی با منشا دامی نقش مهمی دارد لذا گوشت قر
  .سفید و لبنیات از نظر بیماری های مشترک بین انسان و دام که می تواند برای انسان مخاطره آمیز باشد مورد پایش قرار می گیرد

رشیدی گفت: دامپزشکی از مزرعه تا آشپزخانه بر روی سالمت مواد غذایی با منشا دامی نظارت دارد و با اعمال نظارت های 
ین محصوالت را تضمین می کندبهداشتی در واقع سالمت ا .  

وی بیان کرد: نظارت دامپزشکی از نظارت بر خوراک دام آغاز و تا درمان های مجاز دام، نظارت بر دوره پرهیز دارویی تا باقی 
  .مانده سموم در گوشت کشتار شده ادامه دارد

دوین سند امنیت غذایی کرده و ما هر سال بر اجرای مفاد رشیدی ادامه داد: اداره کل دامپزشکی استان کرمان در این راستا اقدام به ت
این سند نظارت داریم و محصوالت غذایی که به دست مردم می رسد کد رهگیری دارند و بدین ترتیب مشخص می شود محصوالت 

  .از کدام دامداری یا کشتارگاه به مراکز عرضه رسیده اند
ده دارویی و آنتی بیوتیک در گوشت مرغ در کرمان تصریح کرد: الشه های کشتار شده وی با اشاره به انجام آزمایشات پایش باقی مان

  .در کشتارگاه ها برچسب گذاری شده و مهمور به مهر دامپزشکی است
رشیدی اظهار داشت: اقدامات مشابهی در مورد تامین سالمت شیر خام نیز توسط دامپزشکی انجام می شود که نمونه گیری از شیر 

عوامل و بار میکروبی و تقلب ها و غیره از آن جمله استاز نظر  .  
وی تاکید کرد: در راستای علمیاتی کردن اسناد امنیت غذایی اقدامات زیادی از جمله تشدید نظارت های بهداشتی، نمونه گیری دوره 

  .ای از محصوالت خام دامی و اصالح مراکز تولید مواد غذایی در استان کرمان انجام شده است
مدیرکل دامپزشکی استان کرمان گفت: حمل گوشت و سایر فراورده های خام دامی نیز مورد نظارت کارشناسان خبره این اداره کل 
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  .است لذا گوشت با کانتینرهای مناسب سردخانه دار به مراکز فروش ارسال و مورد بازبینی مرتب قرار می گیرند
ه اندک افزایش بهره وری و خودکفایی در کشور را به همراه دارد گفت: اقدامات درمانی وی با بیان اینکه اقدامات دامپزشکی با هزین
  .دامپزشکی امنیت غذایی را تضمین می کند

رشیدی با بیان اینکه رسانه ها نقش موثری در اطالع رسانی اقدامات انجام شده در حوزه دامپزشکی به مردم دارند افزود: بسیاری از 
ضور رسانه ها به نتیجه نمی رسداین اقدامات بدون ح .  

وی ادامه داد: مطبوعات را به عنوان رکن چهارم دموکراسی می شناسیم و قبول داریم نقش رسانه ها در تنویر افکار عمومی ارزنده 
  .است

این نهاد در  مدیرکل دامپزشکی استان کرمان تصریح کرد: دامپزشکی در بخش های امنیت غذایی نقش مهمی برعهده دارد و اقدامات
  .تولید و توسعه پایدار نقش مهمی برعهده دارد

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان گفت: اقدامات دامپزشکی هزینه های زیادی را از دوش بهداشت و درمان بر می دارد و به سالمت 
ین نهاد در راستای رصد و اقدام جامعه کمک می کند و هر چند کار اصلی دامپزشکی واکسیناسیون و پیشگیری از بیمارها است اما ا

  .سریع و بموقع بیماری های دامی در مناطق مختلف اقدامات قابل توجهی را انجام می دهد
رشیدی افزود: دامپزشکی در سیستم پدافند غیرعامل نیز با عملکرد سریع خود نقش مهمی دارد و اتفاقات بموقع رصد،اعالم و 

یار دامداران قرار می گیرد کامال تحت نظر این نهاد است و کارشناسان دامپزشکی مراقبت پیگیری می شود و داروهایی که در اخت
  .می کنند باقی مانده داروها در فرآورده های دامی وجود نداشته باشد

به  کرمان تنها استانی است که باقی مانده دارو در گوشت مرغ را پایش می کند و مرغی که اکنون توزیع می شود از :رشیدی گفت

  .لحاظ باقی مانده آنتی بیوتیک مورد آزمایش قرار می گیرد
وی افزود: کمیته های فنی با نوآوری که دامپزشکی رویکرد ها و برنامه های عملیاتی را مطابق آخرین استانداردهای دنیا تعریف 

مانند تب مالت، تحت کنترل درآمده است کرده تا بهره وری ارتقا یابد که با این شیوه بسیاری از بیماری های مشترک انسان و دام .  
رشیدی به مهار نسبی تب مالت در استان کرمان اشاره و تصریح کرد: این بیماری در برخی از شهرستان های استان طی سالهای 

نفر کاهش یافته است 25هزار نفر جمعیت بود در حالی که در سال جاری این تعداد به  100مورد در  170گذشته  .  
تاکید کرد: یکی از موفقیت های چشمگیر دامپزشکی کرمان کنترل بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان است که این بیماری  رشیدی

میلیون قطعه پرنده در کشور سال گذشته معدوم شد  27طی سالهای گذشته تلفات و هزینه های بسیاری را بر جا گذاشت به طوری که 
ات مراقبتی تاکنون این بیماری شایع نشده استدر حالی در استان با انجام اقدام .  

هزار مورد کار آزمایشگاهی و مراقبتی در راستای کنترل اوضاع در  6مدیرکل دامپزشکی استان کرمان افزود: سال قبل بیش از 
  . زمینه جلوگیری از بروز بیماری فوق حاد پرندگان در این استان انجام شد

 
کرمان نظارت می کنند ناظر شرعی بر ذبح دام در  30*  

ناظر  30مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی کرمان با اشاره به تامین امنیت غذایی در این استان گفت: 
کشتارگاه شمال کرمان نظارت می کنند 30شرعی بر ذبح دام در بیش از  .  

ل را مطرح و دنیا را متوجه اهمیت این مهم کرده است چنانچه اکنون حجت االسالم علی ایمانی تبار افزود: اسالم حساسیت غذای حال
  .دنیا به این نتیجه رسیده بسیاری از خوراکی را که اسالم حرام اعالم کرده از نظر علمی دارای مضراتی است

ه صورت نظارت مستمر و وی گفت : نظارت بر کشتارگاه ها در استان کرمان نیز از زمانی که این قانون ابالغ شده به نحو کامل ب
  .مستقیم انجام می شود ضمن اینکه سال های قبل از آن نیز این نظارت وجود داشته است

حجت االسالم ایمانی تبار با بیان اینکه در هر کشتارگاه استان کرمان یک روحانی به عنوان ناظر بر کشتار شرعی دام و طیور 
اسالمی در کنار ناظران در کشتارگاه ها، کار ذبح شرعی دام و طیور را عهده دارند و نظارت دارد اظهار داشت: ذابحان آشنا به ذبح 

  .ارائه آموزش های شرعی ذبح به ذابحین در کشتارگاه ها، بسیاری از موانع موجود در کشتارگاه ها را برطرف کرده است
ی این استان طی سال های گذشته برطرف شده است به وی با تاکید بر اینکه بسیاری از نابسامانی های موجود در حوزه کشتارگاه ها

مردم استان نسبت به سالمت گوشتی که لیبل کشتارگاه های کرمان را دارند اطمینان داد و از مردم خواست از خرید گوشت از مکان 
  .نامعتبر و بدون لیبر دامپزشکی بطور جد بپرهیزند

اینکه امنیت غذایی کمتر از امنیت نظامی نیست تصریح کردناظر عالی ذبح شرعی در استان کرمان با تاکید بر  گاهی بحران هایی  :

  .که توسط دشمن در جامعه ایجاد می شود در بحث امنیت غذایی است لذا همگام با مسائل نظامی امنیت غذایی نیز مورد تاکید است
جاز اشاره کرد و گفت: عالوه بر رعایت مسائل شرعی حجت االسالم ایمانی تبار به تمایل برخی افراد به تهیه گوشت از مراکز غیرم

  .ابتال به بیماری هایی مانند به تب کنگو، آنفلوآنزا و غیره نیز از این طریق ممکن می شود
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با اشاره به اینکه تامین غذا و سالمت غذایی مردم مهمترین وظیفه این سازمان است ، 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

شت: جهاد کشاورزی باید به آموزش های مورد نیاز را به کشاورزان آموزش بدهد و مسائل و مشکالت این بخش را رصد اظهار دا
  .کرده و در برابر مشکالت پاسخگو باشد

عباس سعیدی افزود: از آنجا که بخش کشاورزی بیشترین اشتغال و درآمدزایی را دارد باید با برنامه ریزی دقیق زیرساخت های 
د نیاز بخش کشاورزی را فراهم کرد تا هیچگونه کمبودی از نظر مواد غذایی مورد نیاز مردم وجود نداشته باشدمور .  

وی با بیان اینکه مراکز خدمات کشاورزی خط مقدم کاری این وزارتخانه هستند، افزود: الزم است مسئوالن این مراکز، اطالعات 
رد اقتصادی و غیر اقتصادی را به طور دقیق مشخص کرده تا بر آن اساس کشاورز برای دقیقی از پهنه کاری خود داشته باشند و موا
  .کاشت محصوالت اقتصادی راهنمایی کنند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: به فرض مثال کشت کلزا به دلیل اینکه در زمینه اقتصاد مقاومتی به دلیل تامین 
و درآمد باالتر نسبت به گندم دارد لذا کشت این دانه روغنی یکی از سیاستهای وزارتخانه جهاد  روغن مهم است و نیاز آبی کمتر

  .کشاورزی است
سعیدی افزود: عالوه بر اینکه همزمان با این تغییر رویکرد و به دنبال آن رشد مکانیزاسیون ماشین های کشاورزی و طرحهای نوین 

ینها مبحث سالمت جامعه و امنیتی غذایی است که سازمان جهاد کشاورزی به لحاظ اموزش و آبیاری را در اولویت داریم مهم تر از ا
  . نظارت نگاه دقیقی دارد

پر واضح است که امنیت غذایی هر جامعه به طور مستقیم به تولیدات کشاورزی و دامی آن جامعه وابسته است لذا ایجاد هر گونه 
می تواند سالمت جامعه و البته امنیت سیاسی را دستخوش مشکالت فراوانی کند ناهماهنگی یا کوچکترین خللی در این بخش .  

هزار میلیارد تومان دارد که قطب مهم کشاورزی  20میلیون تن محصوالت کشاورزی به ارزش بیش از  6.5استان کرمان بیش از 
دم ایفا می کندکشور بشمار می رود و در حقیقت سهم بسزایی را در تامین امنیت غذایی روزمره مر  .  

 
 

 لینک خبر 
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 رکباتم
 

 ایرنا  – 25/7/1397تاریخ : 

تن کیوی صادراتی ایران در جمهوری آذربایجان امحا شد هفده   

تن کیوی وارداتی از ایران را به دلیل آلوده بودن  17امحای بیش از  دستور آذربایجان، جمهوری غذایی امنیت موسسه – ایرنا –باکو 

  .آنها به شپشک مرکبات صادر کرد
این موسسه دولتی روز چهارشنبه گزارش داد: بازرسان این موسسه دولتی، در جریان آزمایش های انجام گرفته ، کیوی ها وارده شده 

 .تشخیص دادند Pseudolaspis pentagona Targاز ایران را آلوده شپشک نوع 
می تواند در برخی محصوالت کشاورزی از جمله کیوی ،  Pseudolaspis pentagona Targبر اساس این گزارش ، شپشک 

 . توت، هلو، زردآلو ، گیالس، گردو، بادام، سیب، گالبی مشاهده شود
گسترده شوددر صورت امحا نشدن محصول آلوده این شپشک می تواند در سطح وسیعتری  . 

براساس آخرین اطالعات آماری ، ایران مقام نهم از نظر سطح زیر کشت مرکبات و مقام هفتم از نظر میزان تولید در جهان را 
 .داراست

مرکبات در مناطقی کشت می شوند که رطوبت و دمای نسبی باالیی دارند و معموال در معرض آفات و بیماری های مختلفی قرار می 
 .گیرند

یان آفات مرکبات،شپشک های گیاهی، به خصوص در نوارساحلی شمال و مناطق گرم جنوب ایران، که حرارت و رطوبت برای از م
  .رشد حداکثری آنها وجود دارد اهمیت فراوانی دارند

مهم در  شپشک ها به آسانی توسط باد، آب، خاک،انسان، حیوانات اهلی و وحشی پراکنده می شوند و تجارت جهانی نیز یک عامل
 انتشار جهانی آنان است

 
 لینک خبر 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
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 ایرنا  – 29/7/1397تاریخ : 

 هزار تن بذر گندم کیفی بین کشاورزان توزیع می شود  437

هزار تن بذر گندم کیفی و بوجاری شده  473مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی گفت:  -ایرنا -تهران

  .در فصل کشت در اختیار کشاورزان قرار می گیرد و مشکلی در تامین بذر کیفی این محصول وجود ندارد
« ن نهاده های مورد نیاز کشت گندم، افزود: روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره تامی« اسماعیل اسفندیارپور

رقم تهیه، اصالح و بوجاری شده است که سیاست گذاری و برنامه ریزی تولید و عرضه آن توسط معاونت امور  90بذرهای گندم از 
 .زراعی وزارت جهادکشاورزی و تولید آن به همت بخش خصوصی انجام می شود

تمام نیاز کشور را تامین می کند، اظهار داشت: این بذرها با فرمول های مناسب ضدعفونی وی با اعالم اینکه بذر گندم تولید داخل 
 .شده اند، بنابراین بهتر است کشاورزان از این نوع بذرها برای کشت استفاده کنند

مچنین در حین این شوند؛ ههای انواع غالت شامل گندم، جو یا برنج از پوست و ساقه آن جدا میبوجاری عملی است که در آن دانه
 .عملیات انواع بذر علف های هرز، اسپر حشرات و انواع آفت ها از آنها زدوده می شود

مشاور وزیر جهادکشاورزی همچنین درباره تامین کود گندمکاران اظهارداشت: با وجود آغاز فصل کشت و نیاز کشاورزان به 
گیری، حمل و نقل کود به استان های گندم خیز کشور با محدودیت روبرو کودهای مورد نیاز، به دلیل خودداری کامیون داران از بار

 .شده بود اما اکنون بخشی از این مشکالت رفع و روان سازی شده است
اسفندیارپور اضافه کرد: بر اساس اعالم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، کود مورد نیاز بخش کشاورزی برای سال زراعی جدید 

( تامین است98-97) . 
ال زراعی در ایران از ابتدای مهر ماه هر سال آغاز می شود و تا پایان شهریور ماه سال بعد ادامه داردس . 

میلیون هکتار زیرکشت گندم می رود  5.8امسال  **  
هزار هکتار گندم آبی و  800اسفندیارپور گفت: طبق برنامه ریزی وزارت جهادکشاورزی در سال زراعی جدید باید پنج میلیون و 

درصد این برنامه نسبت به مدت مشابه سال گذشته محقق شده است 27دیم کشت شود که تاکنون  . 
هزار هکتار  353هزار هکتار کشت آبی و یک میلیون و  220مهرماه امسال  25به گفته مجری طرح گندم، از ابتدای فصل کشت تا 

میلیون  2ی اوایل دی ماه سطح زیرکشت گندم آبی در کشور به کشت دیم اجرایی شده است و طبق برنامه باید تا پایان فصل کشت یعن
هزار هکتار برسد 800هکتار و گندم دیم به سه میلیون و  . 

اسفندیارپور ابراز امیدواری کرد که با آغاز بارندگی ها در شمال و شمال غرب کشور در استان های کردستان، آذربایجان غربی، 
روز است  100گندم در وضعیت مناسبی قرار گیرد زیرا طول دوره کشت گندم در کشور  آذربایجان شرقی، زنجان و همدان کشت

 .که ابتدا از مناطق سردسیر شروع می شود
 .وی ادامه داد: در آبان ماه کشت مناطق معتدل و سواحل خزری و در آذرماه کشت مناطق جنوبی کشور عملیاتی خواهد شد

در دوره کشت از بذور اصالح شده و بوجاری استفاده کنند و از کودهای کیفی و مجری طرح گندم به کشاورزان توصیه کرد: 
 .کودهای پایه به موقع بهره بگیرند و گندم را خطی را بکارند تا بهره وری تولید آنها افزایش یابد

گی گندم نزدیک سه وی وضعیت بیماری های گندم را در سال گذشته زراعی مناسب عنوان کرد و افزود: سال گذشته میزان سن زد
دهم درصد بود که نسبت به سال های قبل از آن بسیار خوب بوده است و امیدواریم این روند در سال زراعی جاری نیز ادامه یابد و با 

 .کاهش آفات مواجه باشیم
ف گذاری شده میلیون تن گندم هد 14تولید حدود  97-98به گزارش ایرنا، طبق سیاست وزارت جهادکشاورزی برای سال زراعی 

هزار و  12میلیون تن گندم به ارزش  9.5نزدیک به  96-97است در حالی که در سال زراعی  میلیارد تومان از کشاورزان  51

 .خریداری شد
هزار میلیارد لایر خریداری شد و در سال زراعی  114میلیون تن گندم به ارزش بیش از  9نیز نزدیک به  95-96در سال زراعی 

هزار میلیارد لایر  145هزار تن به ارزش بیش از  525میلیون و  11هزار تن گندم تولید و  590میلیون و  14 نیز 94 - 95
 .خریداری شده بود

خرید تضمینی گندم هر سال از اواخر اسفندماه از شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان و مناطق گرمسیر آغاز و تا 
استان های کشور )از سواحل خزر تا مناطق سردسیر( ادامه می یابدروزهای پایانی مهرماه در دیگر  . 

طبق قانون وزارت جهادکشاورزی هر سال باید در اواخر مردادماه نرخ خرید تضمینی کارشناسی شده خود را به دولت ارایه دهند تا 
 .قبل از شروع فصل زراعی جدید و تا پایان شهریورماه نرخ ها به کشاورزان اعالم شود
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 2هر کیلوگرم گندم معمولی )نان( با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید  96-97راساس مصوبه شورای اقتصاد در سال زراعی ب
تومان( خریداری  330لایر )یک هزار و 300هزار و  13تومان( و گندم دوروم  300هزار لایر )یک هزار و  13درصد به مبلغ 

 .شد
رید تضمینی محصوالت کشاورزی از جمله گندم را در اوایل شهریورماه هر سال تعیین و به وزارت جهادکشاورزی نرخ پیشنهادی خ

شورای اقتصادی ارایه می دهد تا قبل از شروع فصل کشت نرخ نهایی شده به کشاورزان اعالم شود؛ امسال این مهم همچنان در 
شده استدست بررسی های کارشناسی در شورای اقتصاد قرار دارد و تاکنون اعالم ن . 

 
 لینک خبر 
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خبرگزاری فارس  – 29/7/1397تاریخ :   

 به داد مرغداران برسید، نهاده ندارند+ سند 
سرگشاده به رئیس  های مرغداری کشور با ارسال نامهتشکلبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جمعی از 

های اساسی مورد مصرف خوراک طیور به علت عدم تخصیص و یا تأمین ارز با وقفه جمهور از وضعیت تأمین نهاده

 .گالیه کردند
اغلب تولیدکنندگان به خاطر داران بر مشکالت موجود اضافه کرده، به طوری که اند که از اول مهر ماه مشکالت کامیونآنها نوشته

توانند طیور خود را تأمین کنندعدم حمل مواد اولیه از مبادی ورودی تقریباً نمی . 
اند که اقدام عاجلی برای رفع مشکل حمل مواد اولیه توسط دولت به عمل بیاید که در غیر این صورت آینده تولید در ادامه آنها خواسته

مرغ در مضیقه خواهد بودنزدیک از نظر تولید جوجه یک روزه، گوشت و تخم ایکامالً مبهم و کشور در آینده . 
در این نامه همچنین تأکید شده است که تاکنون تولیدکنندگان طیور با همت و تالش مشکالت را تحمل کردند تا امیدی ایجاد شود ، اما 

توقف تولید متوجه مسئوالن خواهد بودها و به تبع آن دیگر تحمل از دست رفته و مسئولیت عدم تأمین نهاده .  
های اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، انجمن ملی شرکت -این نامه به امضای انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه، اتحادیه میهن 

ای تولید گوشت مرغ رسیده استزنجیره . 
 

 لینک خبر
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 نهاده 
 

ایرنا  – 25/7/1397تاریخ :   
 

میلیون تن نهاده دامی در حال انجام است  2واردات افزون بر   

معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال برای نخستین بار  -ایرنا  -کرمان  میلیون  2

به هزار تن نهاده دامی توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری شده و بتدریج در حال وارد کردن آن  100و 

  . کشور هستیم
به گزارش ایرنا، مرتضی رضایی روز چهارشنبه در نشست بررسی مشکالت مرغداران شهرستان رفسنجان در تعاونی مرغداران 
 500این شهرستان افزود: نهاده های کشاورزی وارداتی به کشور شامل سویا، جو و ذرت است که از اردیبهشت ماه امسال تاکنون 

شده و بقیه این نهاده ها نیز به مرور و با تأمین مالی وارد خواهد شد هزار تن به کشور وارد . 
 .وی بیان کرد: مرغداران نگران تامین نهاده های دامی نباشند چون این نهاده ها خریداری شده و در حال توزیع است

شور، شرکت های خصوصی نیز این رضایی با اشاره به اینکه در کنار واردات نهاده های دامی توسط شرکت پشتیبانی امور دام ک
 .نهاده ها را خریداری و وارد می کنند تا نیاز مرغداری ها در این زمینه به طور کامل برآورده شود

هزار جوجه ریزی در ماه بیش از  400عضو و ظرفیت باالی  216براساس این گزارش ، تعاونی مرغداران شهرستان رفسنجان با 
را تولید می کند و از مشکالت این تعاونی کمبود نهاده ها و حمل و نقل است که باید برطرف  یک سوم گوشت مرغ استان کرمان

 .شود
کیلومتری کرمان قرار دارد 110هزار نفر در  311رفسنجان با جمعیت بالغ بر  . 

 

 لینک خبر 
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 نوغان
 

 باشگاه خبرنگاران جوان – 30/7/1397تاریخ : 

  آسیایی تولید می شوددرصد ابریشم جهان در کشورهای  90ایران هشتمین تولیدکننده ابریشم در جهان/

تن ابریشم رتبه جهان در جهان را به خود اختصاص داده است 120یک مقام مسئول گفت: ایران با تولید  .  
ز توسعه نوغانداری ، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عدیل سروی رئیس مرکگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

کشور در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری میان معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و معاونت اشتغال و خودکفایی 
توسعه توتستان ها در اراضی شیبدار و مناطق مستعد و بهسازی و نوسازی توتستان ها، تامین  :کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت

لی و تسهیالت برای احداث این باغات را در حمایت از نوغانداری کشور پی گیری می کنیممنابع ما . 
وی تصویب بیمه نوغانداران، ایجاد صندوق حمایت از نوغانداری و تامین تخم نوغان را از دیگر اقدامات حمایتی از این تولیدکنندگان 

 .برشمرد
کمی نیاز دارد، اظهار کرد: با عقد تفاهم نامه میان معاونت امور تولیدات دامی  سروی با بیان این که فعالیت نوغانداری به سرمایه

وزارت جهاد کشاورزی و معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( می توان از ظرفیت ها و نیروی انسانی تحت 
 .پوشش این نهاد برای افزایش تولید پیله ابریشم و اشتغالزایی استفاده کرد

مقام مسئول ادامه داد: ایجاد تشکل های کشاورزی مردم نهاد و مساعدت در بازاریابی، خرید تضمینی، ایجاد زنجیره های تولید،   این
پرورش کرم ابریشم در مناطق جغرافیایی مساعد با اولویت استان های گیالن، مازندران، گلستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، 

الی، کسب درآمدهای جانبی خانوارهای روستایی و شهری میان مددجویان مورد حمایت کمیته امداد با اولویت اصفهان و خراسان شم
 .زنان سرپرست خانوار روستایی از زمینه ها و مفاد همکاری در این تفاهم نامه هستند

ظامی و الکترونیک را تولید کند و در به گفته وی پرورش کرم ابریشم می تواند مواد اولیه مورد نیاز صنایع فرش بافی، پزشکی، ن
 .عین حال بخشی از زنان روستایی و کودکان را مشغول و یک درآمد نسبی خوب ایجاد کند

درصد پرورش کرم ابریشم در هفت استان کشور صورت می گیرد،بیان کرد:  9۶رئیس مرکز توسعه نوغانداری با اشاره به این که 
درصد به ترتیب رتبه های نخست و دوم نوغانداری را به خود اختصاص داده  30رضوی با درصد و خراسان  ۴0استان گیالن با 

 .اند
هزار تن در رتبه نخست، هند با  1۴2درصد تولید ابریشم جهان در کشورهای آسیایی تولید می شود و چین با تولید  90وی گفت: 

هشتم جهان قرار دارندتن در رتبه  120هزار تن در رتبه دوم و ایران با تولید  32تولید  . 
گفتنی است، تفاهم نامه همکاری میان معاونت امور تولیدات دامی و معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( دارای 

ماده است و برای مدت دو سال اجرا می شود 11 . 
 

 لینک خبر 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6706977/ایران-هشتمین-تولیدکننده-ابریشم-در-جهان90-درصد-ابریشم-جهان-در-کشورهای-آسیایی-تولید-می-شود
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6706977/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%8690-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/6706977/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%8690-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 گزارشات جهانی
 

 ایرنا  – 29/7/1397تاریخ : 

صادرکنندگان محصول کشاورزی به ویتنام قرار گرفتایران در فهرست   

مدیرکل دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی گفت: وزارت کشاورزی و توسعه 

روستایی ویتنام به طور رسمی اعالم کرد درخواست جمهوری اسالمی ایران برای ثبت در فهرست کشورهای 

رزی با منشاء گیاهی تایید شده استمجاز به صادرات محصوالت کشاو . 

افزود: ایران همه الزام ها و شرایط ایمنی غذایی ویتنام را احراز « هومن فتحی»به گزارش یکشنبه تارنمای وزارت جهاد کشاورزی، 
سازمان حفظ کرده است؛ بنابراین نام جمهوری اسالمی ایران در فهرست کشورهای مجاز صادرکننده این نوع محصوالت در تارنمای 

 .نباتات ویتنام درج می شود
وی افزود: ویتنام یکی از مهمترین کشورهای هدف صادرات محصوالت کشاورزی ایران در جنوب شرق آسیا به شمار می رود و 

سال اخیر نظام جدید و سخت گیرانه ای را برای نظارت بر واردات محصوالت کشاورزی مستقر کرده است، به گونه ای که  2در 
کشور توانسته است در فهرست مجاز قرار گیرد 45کنون فقط تا . 

فتحی تصریح کرد: درخواست ثبت ایران در فهرست کشورهای مجاز صادرات محصوالت کشاورزی با منشاء دامی نیز تکمیل شده 
 .است و در مراحل پایانی بررسی در ویتنام قرار دارد

ن تن انواع محصوالت کشاورزی زراعی، باغی، دام، طیور و آبزیان در کشور میلیو 120به گزارش ایرنا، اکنون سالیانه بیش از 
میلیون تن این محصوالت باغی است 22تولید می شود که نزدیک  . 

جمهوری سوسیالیستی ویتنام کشوری در جنوب شرقی آسیاست که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برای آزادسازی اقتصاد 
 .خود تالش کرد

به این سازمان پیوست 2007سال رایزنی با اعضای سازمان جهانی تجارت، از سال  11س از حدود این کشور پ . 
 

 لینک خبر 
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 گزارشات جهانی 
 

ایرنا  – 25/7/1397تاریخ :   

 بازدید فائو از نظام تولید انگور مالیر آغاز شد 

بررسی پرونده ثبت جهانی انگور مالیر و بازدید نماینده سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی  -ایرنا -همدان

روز آغاز شد 2از امروز /چهارشنبه/ به مدت « دره جوزان»ملل متحد )فائو( از نظام تولید انگور  .  

سال پیش پس از ارسال پرونده ثبت جهانی انگور دره جوزان مالیر توسط موسسه پژوهش های برنامه ریزی،  2به گزارش ایرنا، 
اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان جهانی فائو، این پرونده تا مرحله دوم مورد تایید فائو قرار 

  .گرفت و هم اکنون در مرحله سوم است
مراحل مختلف پرونده ثبت جهانی انگور دره جوزان مالیر، مقرر شد نماینده سازمان فائو به همراه تعدادی از  پس از تایید

متخصصان و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی از سایت دره جوزان بازدید کنند و از نزدیک نظام تولید انگور در این منطقه را 
به فائو ارسال کنندبررسی و گزارش های الزم را برای تایید نهایی  .  

های میراث کارشناس فائو در امور جیاس )نظام« سلیم ذکری»مهرماه مالیر میزبان دکتر  25در همین چارچوب از امروز 
روز انجام و در تمامی حوزه های مد نظر گزارش های الزم  2مهرماه به مدت  26و  25کشاورزی مهم جهانی( است که این بازدید 

رسال می شودتهیه و به فائو ا .  
معاون پژوهشی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاروزی در این زمینه روز 

  .چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: امیدواریم ثبت جهانی انگور مالیر با تایید سازمان فائو بزودی رخ دهد
به تالش ها برای تهیه پرونده ثبت جهانی انگور دره جوزان مالیر گفت: ثبت در نظام جیاس در ابتدای راه علی کیانی راد با اشاره 

  .است
توسط سازمان فائو تشکیل شد، افزود: جیاس برای شناسایی، حفاظت،  2002وی با بیان اینکه نظام میراث کشاورزی جهانی در سال 

دنیا و حفاظت از این میراث به منظور توسعه پایدار ابداع شدحمایت و توسعه نظام های کشاورزی در سراسر  .  
معاون پژوهشی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاروزی ادامه داد: تاکنون 

یی شدند که چین بیشترین نظام کشور که واجد شرایط الزم برای ثبت در نظام میراث کشاورزی جهانی بودند، شناسا 21نظام در  52
  .ثبت شده را دارد

موفق شد نخستین نظام جیاس خود را به ثبت برساند که نظام کشاورزی  1393کیانی راد بیان کرد: جمهوری اسالمی ایران نیز سال 
  .مبتنی بر قنات در کاشان استان اصفهان بود

پیشنهادهای ثبت جیاس، وزارت جهاد کشاورزی است، موسسه پژوهش  وی گفت: پس از آن با توجه به اینکه مکان اصلی برای تهیه
  .های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی به عنوان دبیرخانه جیاس از سوی وزیر جهاد کشاروزی تعیین شد

وهش های برنامه ریزی، اقتصاد کیانی راد بیان کرد: در همین رابطه نظام تولید انگور مالیر یکی از پرونده هایی بود که موسسه پژ
کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی با کمک تمامی مسئوالن محلی، جامعه کشاورزان، تولیدکنندگان و هر فردی که 

  .منفعتی در این نظام تولید دارد، تهیه کرد
شنهادی وی با تشریح فرآیند بررسی پرونده نظام های میراث کشاورزی در جیاس گفت: طرح پی پروپوزال( یا همان پرونده تهیه شده )

  .ابتدا به دبیرخانه در سازمان فائو ارسال می شود
معاون پژوهشی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاروزی ادامه داد: سازمان 

و معیشت تولید کنندگان بخش کشاورزی، تنوع زیستی شکل گرفته حول فائو بر اساس پنج معیار شامل نقش این نظام در امنیت غذایی 
این نظام کشاورزی، دانش بومی و سنتی، فرهنگ نظام های ارزشی و سازمان های اجتماعی و چشم انداز و منظر ایجاد شده توسط 

  .این نظام، پرونده را برسی می کند
ظام کشاورزی واجد شرایط بود و پنج معیار الزم را داشت، وارد مرحله دوم کیانی راد اظهار داشت: چنانچه پرونده تهیه شده این ن

  .می شود
وی یادآور شد: در مرحله دوم یک گروه مشاوران علمی شامل هفت دانشمند در حوزه های تخصصی مرتبط با جیاس پرونده تهیه شده 

م دهدرا بررسی و یک تن از آنها انتخاب می شود تا بازدیدهای میدانی را انجا .  
کیانی راد با بیان اینکه پرونده ثبت جهانی انگور مالیر این مراحل را طی کرده و هم اکنون در مرحله بازدید نماینده فائو است، 

افزود: به همین منظور پروفسور ذکری یکی از اعضای هفت گروه مشاوران علمی جیاس و استاد دانشگاه سلطان قابوس کشور عمان 
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د نظام تولید انگور مالیر به این شهرستان سفر کرده استاست که برای بازدی .  
معاون پژوهشی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی گفت: نماینده فائو 

ا ارایه می کندروز تمامی اسنادی که به سازمان فائو ارسال کردیم، بررسی و برای بهبود آن توصیه هایی ر 2طی این  .  
کیانی راد خاطرنشان کرد: ظرف یکماه پس از بازگشت پروفسور ذکری و ارایه گزارش به دبیرخانه جیاس، گروه مشاوران علمی 

  .باید تعیین کنند که آیا انگور مالیر واجد شرایط ثبت در نظام میراث جهانی کشاورزی هست یا خیر
دولت و کسانی که به نوعی می توانند در این امر تاثیرگذار یا تاثیرپذیر باشند، باید به وی تاکید کرد: تمام تالش مسئوالن علمی، 

جهتی باشد که تمامی منافع این ثبت منجر به افزایش درآمد، افزایش سطح معیشت و سطح زندگی افرادی ائم از تولید و 
  .صادرکنندگان، مردم محلی و جامعه محلی شود

هکتار باغ انگور است که از این میزان سه هکتار در منطقه دره جوزان مالیر واقع  600هزارو  10ای به گزارش ایرنا، مالیر دار
روز از تمامی قابلیت ها و ظرفیت های این منطقه برای نهایی شدن پرونده ثبت جهانی انگور  2شده است و نماینده فائو به مدت 

  .مالیر بازدید می کند
 

 لینک خبر 
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 گزارشات جهانی 
 

خبرگزاری فارس  – 29/7/1397تاریخ :   

 ثبت نام ایران در فهرست کشورهای مجاز به صادرات محصوالت کشاورزی با منشاء گیاهی به ویتنام 
فرآیند درخواست ثبت  به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،هومن فتحی با اشاره بهبه گزارش خبرگزاری فارس 

کشورمان در فهرست کشورهای مجاز برای صادرات محصوالت کشاورزی با منشاء گیاهی و دامی به کشور ویتنام،گفت:وزارت 
الم کرده است که درخواست جمهوری اسالمی ایران برای کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام رسما از طریق مجاری دیپلماتیک اع

ثبت در فهرست کشورهای مجاز صادر کننده محصوالت کشاورزی با منشاء گیاهی به ویتنام کلیه الزامات و شرایط ایمنی غذایی 
محصوالت در وب  ویتنام را احراز نموده و لذا نام جمهوری اسالمی ایران در فهرست ثبت کشورهای مجاز صادر کننده این نوع

 .سایت سازمان حفظ نباتات ویتنام درج می گردد
وی خاطرنشان کرد: ویتنام، که یکی از مهمترین کشورهای هدف صادرات محصوالت کشاورزی کشورمان در جنوب شرق آسیا به 

مستقر کرده است، شمار می رود، ظرف دو سال اخیر نظام جدید و سخت گیرانه ای برای نظارت بر واردات محصوالت کشاورزی 
کشور توانسته اند در فهرست مجاز قرار گیرند ۴5به گونه ای که تاکنون فقط  . 

فتحی یادآور شد: درخواست ثبت کشورمان در فهرست کشورهای مجاز صادرات محصوالت کشاورزی با منشا دامی نیز تکمیل شده 
 .و در مراحل پایانی بررسی توسط دولت ویتنام قرار دارد

 
 لینک خبر 
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	عشایر اکنون خود را برای آغاز کوچ پاییزه آماده می کنند اما در این مسیر باید قصه تکراری تصرف و تخریب ایل راه های خود را همچون هرسال، با دلی خونین، دوره کنند.
	فارس از وضعیت آبوهوای کشور گزارش میدهد بارشها تا سه روز آینده ادامه خواهد یافت/ هشدار وقوع سیلاب
	گردوخاک در خوزستان و بارش باران در اغلب شهرها

	انگور/کشمش
	بازدید فائو از نظام تولید انگور ملایر آغاز شد
	همدان- ایرنا- بررسی پرونده ثبت جهانی انگور ملایر و بازدید نماینده سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) از نظام تولید انگور «دره جوزان» از امروز /چهارشنبه/ به مدت 2 روز آغاز شد.

	بازار و قیمت ها
	افزایش روزانه قیمت ها با نافرمانی دامداران و صنایع لبنی
	شهروندان در حالی به طور روزانه شاهد افزایش قیمت محصولات لبنی به ویژه شیر و ماست هستند که دامداران و صنایع لبنی با سرپیچی از نرخ های اعلامی ستاد تنظیم بازار، قیمت ها را افزایش داده و هر یک دیگری را مسئول این گرانی ها می داند.
	حجتی: بخش های نظارتی باید پاسخگوی افزایش قیمت لبنیات باشد
	تهران- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه افزایش نرخ لبنیات ارتباط چندانی به بخش تولید ندارد، گفت: سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، دستگاه های نظارتی و بازرسی باید پاسخگوی این افزایش قیمت ها باشند.
	گوشت ارزان شد/ نرخ هر کیلو دام زنده در میادین 25 هزار تومان
	یک مقام مسئول از کاهش 3 هزار تومانی نرخ گوشت در بازار خبر داد و گفت: قیمت هر کیلو دام زنده در میادین 25 هزار تومان است.
	تداوم نوسان قیمت میوه های وارداتی
	تهران- ایرنا- نوسان بهای میوه های وارداتی با وجود کاهش نرخ ارز در چند هفته اخیر ادامه دارد؛ تا جایی که قیمت هر کارتن 6 تا 8 تایی آناناس به 320 هزار تومان رسیده است.
	آخرین تحولات بازار میوه و صیفی/آرامش بر بازار میوههای نوبرانه پاییز حاکم است
	جزئیات تصمیم ستاد تنظیم بازار در باره مرغ 6500 تومانی
	آخرین تحولات بازار مرغ و ماهی/ قیمت مرغ به ثبات رسید
	بهبود قیمت قارچ در بازار/رشد صادرات قارچ در راه است
	یک مقام مسئول گفت: هم اکنون قیمت قارچ تحت تاثیر عواملی نظیر کاهش تولید،افزایش مصرف و نوسان نرخ دلار در بازار بهبود یافته است.

	برنامه ها و سیاست ها
	تصمیمگیری پراکنده درمورد حقابه کشاورزان تبعات منفی ملی به بار می آورد
	کشت گلخانهای نسخه شفابخش برای بحران آب و امنیت غذایی آینده کشور
	زنجیره سیب ایرانیان تاسیس شد
	رئیس هیئت مدیره انجمن ارگانیک ایران از تاسیس زنجیره سیب به عنوان نخستین زنجیره محصولات کشاورزی با نظارت وزارت جهاد کشاورزی خبرداد و گفت: با تشکیل این زنجیره از این پس بسته بندی ، توزیع و ورود به باراز صادراتی و داخلی تحت نام یک برند واحد «زنجیره سیب ا...
	فارس گزارش میدهد اشتغالزایی بنیاد با زمینهسازی دامداری در مناطق محروم
	به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از سال 1394 بود که بنیاد مستضعفان پروژه پرورش بزهای شیری نژاد مورسیا را در منطقه محروم قلعهگنج آغاز کرد.
	كل مطالبات گندمكاران امروز واریز میشود
	بخشی نگری در تدوین برنامهها به انسجام روستاو عشایر آسیب وارد میکند

	برنج
	ترخیص برنج از گمرک مجاز شد
	تهران- ایرنا- گمرک جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامه ای به گمرک های اجرایی کشور ترخیص برنج های وارداتی که قبض انبار آنها صادر و ارز آنها تامین شده و یا تا پایان 31 شهریورماه اظهار شده را مجاز اعلام کرد.

	پسته
	پنبه
	تامین منابع مالی
	هفت هزار میلیارد ریال به آبخیزداری اختصاص یافت
	سمنان - ایرنا - مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: هفت هزار میلیار ریال برابر با 22 میلیون دلار امسال از محل صندوق توسعه ملی برای آبخیزداری و آبخوان داری استان ها تخصیص داده شد.
	ارائه خدمات آموزشی و مالی به زنان روستایی در اولویت قرار گیرد
	تهران- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی در پیامی به مناسبت روز جهانی زن روستایی، مشارکت این قشر به همراه زنان عشایری در توسعه کشاورزی را در افزایش امنیت غذایی نقش بسیار موثر دانست و گفت: باید ارائه خدمات آموزشی، ترویجی و مالی به آنها در اولویت و توجه جدی قرار...
	چالشهای سر راه « صندوق تعاون روستاییان ایرانیان»
	به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از  روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی در جلسه بررسی وضعیت شرکت تعاونی « صندوق تعاون روستایی ایرانیان» با نگاهی گذرا بر تاریخچه تشکیل صندوق های تعاون روستایی ...
	سهم مانده تسهیلات بخش کشاورزی نزولی است/سیاست گذاران پولی به بخش کشاورزی جفا کردند
	شافعی گفت: از سال ۸۵ تا ۹۵ سهم مانده تسهیلات بخش کشاورزی مرتب روبه نزول بوده است.

	تحقیقات و نوآوری ها
	تخم مرغ
	تولیدات باغی
	زخم کرم خراط بر تن باغات گردو
	باغداری ایران به ویژه در بخش درختان گردو در سال های اخیر با آفت مخربی به نام «کرم خراط» دست به گریبان بوده که تاکنون راهکار موثری برای مبارزه با آن ارایه نشده است.
	143 کیلو محصولات باغی له ازاری هر ایرانی تولید شد
	تبر فقر بر ریشه بلوط های زاگرس
	کرمانشاه - ایرنا - فقر مالی و فرهنگی که در مناطق «عثماوند و جلالوند» شهرستان کرمانشاه ریشه دوانده، در حال کندن ریشه بلوط های صد ساله زاگرس است؛ معضلی که با اشتغالزایی و توانمندسازی اهالی منطقه به راحتی قابل مهار است.
	تیشه «تَشی» به درختان بنه خراسان جنوبی
	چند سالی است که درختان بنه در خراسان جنوبی زخم خورده دندانهای تیز و برنده جانوری خوش اشتها و شبگرد به نام «تَشی» شده اند و نبود اعتبار برای مقابله با این جانوار نابودی جنگل زارهای بنه را در پی دارد.
	رد پرواز «مگس مدیترانه» در نیمی از باغ های مرکبات مازندران
	ساری- ایرنا- درختان مرکبات مازندران امسال در آستانه رسیدگی و برداشت محصول در معرض آفت مخرب مگس میوه موسوم به « مگس مدیترانه ای » قرار گرفته است که در صورت تعلل باغداران بخش زیادی از باغ های استان به این آفت آلوده می شود.
	یکصدو چهل هزار تن سیب درختی درشهرستان دماوند برداشت می شود
	تهران-ایرنا-رئیس جهاد کشاورزی شهرستان دماوند با اشاره به پیش بینی تولید و برداشت 140 هزار تن سیب درختی دراین شهرستان گفت: در سال جاری با توجه به سرما زدگی 27 فروردین ماه پیش بینی کاهش 40 درصدی برداشت سیب نسبت به سال گذشته را داریم.
	کشت هیدروپونیک ابزار توسعه اقتصاد کشاورزی
	اراک - ایرنا - کشت گلخانه ای به روش هیدروپونیک راهکاری مهم در صرفه جویی مصرف آب، جلوگیری از هدر رفت این منابع پایه و افزایش تولید محصولات کشاورزی است.
	کاهش 40 درصدی تولید سیب در سال جاری/ مشکلی در تأمین بازار داخل نداریم
	یک مقام مسئول گفت: باوجود کاهش 30 تا 40 درصدی تولید سیب درختی در سال جاری، مشکلی در تأمین نیاز داخل و صادرات نداریم.

	تولیدات زراعی
	تولیدات دام و طیور
	چای
	خرید تضمینی برگ سبز چای به ۱۱۰ هزارتن رسید/پرداخت ۷۳ درصدی مطالبات چایکاران

	حبوبات
	خاک
	زنگ خطر بیابان زایی مراتع به صدا درآمده است
	زنجان - ایرنا - مراتع که در حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش، تنظیم گردش آب در طبیعت، تامین علوفه مورد نیاز دام، تولید محصولات دارویی و صنعتی، حفظ ذخایر ژنتیک گیاهی و جانوری نقش اساسی دارند، امروزه به علل مختلفی دچار بحران شده و با سرعت به سمت بیابانی شدن ...

	خرما
	کنترل کیفی خرمای صادراتی بوشهر ضروری است
	بوشهر- ایرنا- رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: خرمای صادراتی این استان برای راهیابی به بازارهای هدف نیازمند کنترل کیفی است.
	سود دسترنج ۳ میلیون نخلدار در جیب ۱۰۰ دلال!/ تولیدِ خرمای کشور، ۵ برابر افزایش یافت
	خرما تنها محصولی است که با حمایت دستگاههای ذی ربط، قادر به رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی شهرهای جنوبی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور خواهد بود.

	خرید تضمینی / خدمات
	تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم به زیان منافع ملی است
	تهران - ایرنا - مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با ابراز نگرانی از سیاست های شورای اقتصاد در تاخیر اعلام نرخ خرید تضمینی گندم گفت: این امر می تواند کاهش سطح زیرکشت و تولید را به همراه داشته باشد که منافع ملی را با مخاطراتی مواجه می سازد.
	حجتی: قیمت تضمینی گندم، در انتظار اعلام شورای اقتصاد است
	تهران- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی گفت: نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری را به دولت اعلام کرده ایم و منتظر تصمیم نهایی شورای اقتصاد هستیم.
	خرید تضمینی برگ سبز چای به ۱۱۰ هزارتن رسید/پرداخت ۷۳ درصدی مطالبات چایکاران

	خشکسالی
	طرح «ایکاردا» در 26 هزار هکتار عرصه کشور اجرا شد
	خرم آباد - ایرنا - معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: طرح افزایش امنیت غذایی (ایکاردا) امسال در 26 هزار هکتار از زمین های کشاورزی کشور اجرا شد و پیش بینی می شود تا پایان سال آینده به 90هزار هکتار برسد.
	حاشیه نشینی در گلستان 4 برابر شده است
	گرگان - ایرنا - مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان گفت: گسترش خشکسالی و آسیب های ناشی از آن در برخی مناطق کشور و وجود ظرفیت های مختلف در استان های شمالی باعث افزایش جمعیت گلستان و مازندران شده است.

	دانه های روغنی
	پرهیزگار در مراسم شکرانه برداشت برنج مطرح کرد برنامه توسعه و افزایش عملکرد کشت کلزا / افزایش تولید ۴۷۲ هزار تن کُلزا به ظرفیت کشور
	کاهش شدید قیمت دانههای روغنی و ذرت/وابستگی 90 درصدی ایران به و اردات در دانههای روغنی
	افزایش تولید ۴۷۲ هزار تن کُلزا به ظرفیت کشور

	روغن
	واردات بی ضابطه، چوب لای چرخ تولید روغن زیتون
	زنجان – ایرنا – حدود 80 درصد زیتون تولیدی در جهان به استحصال روغن می رسد؛ ولی در ایران و مرکز تولید این محصول (زنجان، گیلان و قزوین) همین میزان کنسرو شده و فقط 20 درصد آن روغن کشی و 60 درصد دیگر نیز از محل واردات تامین می شود.
	هزار و 172 فقره پرونده گرانفروشی و احتکار روغن نباتی تشکیل شد
	موحدنژاد از تشکیل هزار و 172 فقره پرونده تخلف گرانفروشی و احتکار روغن نباتی به ارزش بیش از 100 میلیارد ریال خبر داد.

	زعفران
	طلای سرخ ارزان شد/رشد ۳۰ درصدی صادرات زعفران
	رشد ۱۰ درصدی تولید زعفران در سال جاری/افزایش قیمت زعفران امری بدیهی است

	زیتون
	90 هزارتن زیتون امسال تولید می شود
	تهران- ایرنا- مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد: امسال با پنج درصد رشد نسبت به سال گذشته90 هزار تن محصول زیتون در کشور تولید شود.

	سلامت
	سگ خانگی، دو نفر را راهی بیمارستان کرد
	تهران - ایرنا - رئیس دامپزشکی فیروزکوه اعلام کرد: مادر و پسر خانواده ای در روستای «انزها» واقع در بخش مرکزی این شهرستان توسط سگ خانگی مجروح و راهی بیمارستان شدند.
	برنامه سازمان دامپزشکی برای دور زدن تحریمها/ اقدامات چهاردهگانه برای سال بدون آنفلوآنزا

	سیب زمینی
	شیلات
	صیادان بوشهری گرفتار در تور مشکلات
	بوشهر- ایرنا- صیادان، پرورش دهندگان و صادرکنندگان آبزیان در استان بوشهر می گویند: بدلیل وجود نابسامانی و تنگناهای فروان در این حوزه، به جای صید، خودمان همچون ماهی در تور این مشکلات گیر افتاده ایم.
	پایتخت نشینان کمتر از دیگر مناطق کشور ماهی می خورند
	رییس سازمان شیلات ایران گفت: سرانه مصرف ماهی در شهر تهران با 10 کیلو و 700 گرم، نیم کیلو از میانگین کشوری کمتر است.
	چوب ارزانی رونق صید بر قیمت ماهیان دریایی مازندران
	ساری- ایرنا- تورهای پر ماهی صیادان مازندرانی در نخستین هفته از آغاز فصل صید و صیادی علاوه بر رونق بازار ماهی فروشان، سبب کنترل قیمت ها بر خلاف جریان روز بازار کالاها و مواد غذایی شده است.

	شکر
	شیر و فرآورده ها
	صادرات و واردات
	تداوم نوسان قیمت میوه های وارداتی
	تهران- ایرنا- نوسان بهای میوه های وارداتی با وجود کاهش نرخ ارز در چند هفته اخیر ادامه دارد؛ تا جایی که قیمت هر کارتن 6 تا 8 تایی آناناس به 320 هزار تومان رسیده است.
	همکاری بینالمللی در تحریم ایران متزلزل است/ ادامه صادرات غلات آمریکا به ایران باوجود تحریمها
	شیر خشک وارد نمیشود/کمیسیون اقتصادی دولت تصویب کرد
	طلای سرخ ارزان شد/رشد ۳۰ درصدی صادرات زعفران
	همکاری بینالمللی در تحریم ایران متزلزل است/ ادامه صادرات غلات آمریکا به ایران باوجود تحریمها
	محموله پنج هزارتنی گوشت قرمز فردا به ایران می رسد
	رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: کشتی سردخانه دار حامل پنج هزار تن گوشت قرمز برزیل چهارشنبه این هفته وارد می شود و در ساحل جنوب کشور پهلو می گیرد.
	هفده تن کیوی صادراتی ایران در جمهوری آذربایجان امحا شد
	واردات بی ضابطه، چوب لای چرخ تولید روغن زیتون
	زنجان – ایرنا – حدود 80 درصد زیتون تولیدی در جهان به استحصال روغن می رسد؛ ولی در ایران و مرکز تولید این محصول (زنجان، گیلان و قزوین) همین میزان کنسرو شده و فقط 20 درصد آن روغن کشی و 60 درصد دیگر نیز از محل واردات تامین می شود.
	ایران در فهرست صادرکنندگان محصول کشاورزی به ویتنام قرار گرفت
	مدیرکل دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی گفت: وزارت کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام به طور رسمی اعلام کرد درخواست جمهوری اسلامی ایران برای ثبت در فهرست کشورهای مجاز به صادرات محصولات کشاورزی با منشاء گیاهی تایید شده است.
	ترخیص برنج از گمرک مجاز شد
	تهران- ایرنا- گمرک جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامه ای به گمرک های اجرایی کشور ترخیص برنج های وارداتی که قبض انبار آنها صادر و ارز آنها تامین شده و یا تا پایان 31 شهریورماه اظهار شده را مجاز اعلام کرد.
	واردات افزون بر 2 میلیون تن نهاده دامی در حال انجام است
	کرمان - ایرنا - معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال برای نخستین بار 2 میلیون و 100 هزار تن نهاده دامی توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری شده و بتدریج در حال وارد کردن آن به کشور هستیم .
	کنترل کیفی خرمای صادراتی بوشهر ضروری است
	بوشهر- ایرنا- رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: خرمای صادراتی این استان برای راهیابی به بازارهای هدف نیازمند کنترل کیفی است.
	واردات شیر خشک منتفی شد
	یک مقام مسئول گفت: بنابر تصمیم اخیر کمیسیون اقتصادی دولت، واردات شیر خشک منتفی شد.

	صنایع غذایی
	استفاده از خمیرمایه برای تولید نان سالم باید فرهنگسازی شود
	به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هر فرد ایرانی سالانه میانگین ۱۷۰ کیلوگرم و روزانه حداقل 3 وعده نان مصرف میکند که اگر به سلامت و کیفیت آن توجه نشود، خطرات جبرانناپذیری را برای سلامتی انسانها و جامعه به همراه خواهد داشت.

	عسل
	علوفه
	گل و گیاهان صنعتی
	کشت گیاهان دارویی در استانها قطب بندی می شود
	یزد - ایرنا - مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: قطب بندی کشت گیاهان دارویی در استانها از سیاست های این وزارتخانه است و این طرح بر اساس نوع گیاهان هر اقلیم، در حال اجراست.
	طراز تجاری نشاء گل و گیاهان زینتی در کشور مثبت است
	یزد - ایرنا - مدیرکل دفتر امور گلخانه، گل و گیاهان زینتی و قارچ وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال واردات نشاء گل و گیاه از 60 میلیون یورو به 14 میلیون یورو کاهش یافته که موجب مثبت شدن طراز تجاری در این بخش شده است.

	گندم
	تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم به زیان منافع ملی است
	تهران - ایرنا - مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با ابراز نگرانی از سیاست های شورای اقتصاد در تاخیر اعلام نرخ خرید تضمینی گندم گفت: این امر می تواند کاهش سطح زیرکشت و تولید را به همراه داشته باشد که منافع ملی را با مخاطراتی مواجه می سازد.
	حجتی: قیمت تضمینی گندم، در انتظار اعلام شورای اقتصاد است
	تهران- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی گفت: نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری را به دولت اعلام کرده ایم و منتظر تصمیم نهایی شورای اقتصاد هستیم.
	خودکفایی و رشد ۶ درصدی گندم با وجود کاهش بارندگی
	به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بانک کشاورزی محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در آستانه شروع سال زراعی جدید با ارسال نامهای از زحمات و تلاش های دست اندرکاران بخش کشاورزی، بانک کشاورزی، صندوق بیمه کشاورزی، کشاورزان و کارکنان این بخش قدردانی و رهنمودهای ...

	گوجه فرنگی
	هشت دستگاه تریلی رب گوجه قاچاق در سیستان توقیف شد
	زاهدان - ایرنا - پاسداران گمنام امام زمان(عج) سازمان اطلاعات سپاه سیستان و بلوچستان هشت دستگاه تریلی حامل 197 تن رب گوجه قاچاق را در محدوده مرز میلک سیستان شناسایی و توقیف کردند.

	گوشت قرمز
	محموله پنج هزارتنی گوشت قرمز فردا به ایران می رسد
	رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: کشتی سردخانه دار حامل پنج هزار تن گوشت قرمز برزیل چهارشنبه این هفته وارد می شود و در ساحل جنوب کشور پهلو می گیرد.

	گوشت مرغ
	مکانیزاسیون/ماشین آلات
	تحریم های جدید تاثیری در توسعه مکانیزاسیون ندارد/خوداتکایی 95 درصدی مکانیزاسیون کشاورزی
	قرارداد انتقال فناوری و ساخت آب شیرین کن امضا شد
	قرارداد انتقال دانش فنی و خرید ماشین آلات آب شیرین کن «های تک» اسمز معکوس با حضور محمد شریعتمداری ZSM چین به امضا رسید.

	متفرقه
	تهران دیگر باغ ندارد
	تهران - ایرنا - آمارها حرف می زنند و می گویند وسعت باغ های پایتخت طی سال های گذشته هرسال کمتر از سال قبل شده است.
	سهمی به اندازه آشغال گوشت های پایتخت
	شهرری- ایرنا- برپایه آمارها روزانه حدود 600 تن ضایعات گوشت قرمز و سفید، چربی کشتارگاهی و استخوان در پایتخت و شهرهای اطراف آن تولید می شود که بخش عمده آنها به کارگاه های چربی گیری غیرمجاز جنوب شهر تهران انتقال می یابند و تبعات فعالیت هایشان به گرفتاری ...
	رئیس اتاق ایران: در ١٠ سال اخیر به بخش کشاورزی جفا شده است
	تهران- ایرنا- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: شواهد 10 سال اخیر نشان می دهد که برنامه ریزان و سیاست گذاران حوزه پول و اعتبار در بخش کشاورزی عملکرد چندان مناسبی نداشته اند و به این بخش اقتصاد جفا شده است.
	رفع مشکلات کشاورزی ایران نیازمند برنامه ریزی علمی
	اصفهان- ایرنا - کشاورزی ایران باتوجه به چالشهای فرآروی تغییر کاربری زمین، خشکسالی، کم آبی، کاهش بارندگی، کمبود سرمایه، ناپایداری، توسعه نیافتگی و تغییر اقلیم مواجه است که راه برون رفت از این تهدیدها و تامین نیازهای این بخش مهم اقتصادی کشور در میزگرد ا...
	تحکیم امنیت ملی کشور در گرو توانمندسازی زنان روستایی است
	تهران- ایرنا - معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: سیاست ما توانمندسازی، ارتقای مهارت، کارآفرینی، ایجاد کسب و کار جدید و افزایش درآمد زنان روستایی و عشایری است که تحکیم امنیت ملی کشور را در پی دارد.
	6.5 میلیون زن روستایی در بخش کشاورزی فعالیت دارند
	تهران- ایرنا- رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: اکنون از مجموع 10 میلیون زن روستایی شاغل در کشور، 6 میلیون و 500 نفر در بخش کشاورزی فعالیت دارند.
	امنیت غذایی دغدغه ای همتراز با کم آبی
	خیار سبز و هندوانه هایی که بوی سم می دهند، گوجه فرنگی هایی که رگه های سفید داخلشان گواه وجود نیترات فراوان است و هزاران مورد دیگر مسائلی است که امنیت غذایی مردم را به خطر انداخته و این روزها به دغدغه ای همتراز با کم آبی تبدیل شده است.

	مرکبات
	هفده تن کیوی صادراتی ایران در جمهوری آذربایجان امحا شد

	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	نهاده
	437 هزار تن بذر گندم کیفی بین کشاورزان توزیع می شود
	تهران- ایرنا- مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی گفت: 473 هزار تن بذر گندم کیفی و بوجاری شده در فصل کشت در اختیار کشاورزان قرار می گیرد و مشکلی در تامین بذر کیفی این محصول وجود ندارد.
	به داد مرغداران برسید، نهاده ندارند+ سند
	به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جمعی از تشکلهای مرغداری کشور با ارسال نامه سرگشاده به رئیس جمهور از وضعیت تأمین نهادههای اساسی مورد مصرف خوراک طیور به علت عدم تخصیص و یا تأمین ارز با وقفه گلایه کردند.
	واردات افزون بر 2 میلیون تن نهاده دامی در حال انجام است
	کرمان - ایرنا - معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال برای نخستین بار 2 میلیون و 100 هزار تن نهاده دامی توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری شده و بتدریج در حال وارد کردن آن به کشور هستیم .

	نوغان
	ایران هشتمین تولیدکننده ابریشم در جهان/90 درصد ابریشم جهان در کشورهای آسیایی تولید می شود
	یک مقام مسئول گفت: ایران با تولید 120 تن ابریشم رتبه جهان در جهان را به خود اختصاص داده است.

	گزارشات جهانی
	ایران در فهرست صادرکنندگان محصول کشاورزی به ویتنام قرار گرفت
	مدیرکل دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی گفت: وزارت کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام به طور رسمی اعلام کرد درخواست جمهوری اسلامی ایران برای ثبت در فهرست کشورهای مجاز به صادرات محصولات کشاورزی با منشاء گیاهی تایید شده است.
	بازدید فائو از نظام تولید انگور ملایر آغاز شد
	همدان- ایرنا- بررسی پرونده ثبت جهانی انگور ملایر و بازدید نماینده سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) از نظام تولید انگور «دره جوزان» از امروز /چهارشنبه/ به مدت 2 روز آغاز شد.
	ثبت نام ایران در فهرست کشورهای مجاز به صادرات محصولات کشاورزی با منشاء گیاهی به ویتنام


