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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آب
 خبرگزاری فارس  – 15/8/1397تاریخ : 

 سرانه مصرف آب باید به نصف برسد 
مقام مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران با تاکید بر اینکه باید عادت بد مصرفی آب کنار گذاشته شود، گفت:سرانه قائم

که در کشورهای پر بارش این عدد پایین تر است و باید این عدد به نصف لیتر است در حالی ۲۲۰مصرف آب در ایران 

بدکاهش یا .  
برنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که سرانه مصرف آب در ایران باالتر وگو با خپور در گفتعلیرضا نوذری

توان این سرانه را کاهش داد، گفت: از نظر فکری و رفتاری کشورهای اروپایی که از کشورهای پربارش است و چگونه می
آب این کشورها پایین تراز ایران خشک و نیمه خشک  های خوبی هم دارند به آب احترام قائل هستند و اتفاقاً سرانه مصرفبارش
 .است

* سنت ۸دالر و در ایران زیر  ۸هر متر مکعب آب در دانمارک   
وی افزود: چند مؤلفه مهم در خصوص مدیریت مصرف آب وجود دارد که اولین و مهمترین آن اقتصاد آب است چرا که در دانمارک 

شود تومان دریافت می ۶۰۰شود در حالی که در ایران برای هر مترمکعب دالر بابت آب دریافت می 8پربارش برای هر مترمکعب 
یابدسنت کاهش می 8و اگر با دالر مقایسه شود این مبلغ به زیر  . 

 اقتصاد آب ایران بیمار است*
ن بیمار است و مشکل دارد، گفت: مسأله مقام مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران با اشاره به اینکه اقتصاد آب ایراقائم

 .فرهنگی مؤلفه بعدی مدیریت مصرف آب است و هنوز باور نداریم که آب وضعیت خوبی ندارد و باید بپذیریم که بهینه مصرف کنیم
 سالهاست همان عادت بدمصرفی آب همچنان ادامه دارد*

اشته و همچنان عادت بدمصرفی ادامه دارد و علیرغم اینکه پور ادامه داد: یک عادتی از گذشته برای مصرف آب وجود دنوذری
 .سرانه آب تجدیدپذیر کاهش یافته باید بپذیریم که این منابع آب از دست رفته و باید آب را بهینه مصرف کنیم

* لیتر است و باید به نصف برسد 220سرانه آب کشور در حال حاضر   
های مورد لیتری( است و باید با این مولفه 2۰۰لیتر )یعنی معادل یک بشکه  22۰وی تصریح کرد: سرانه آب کشور در حال حاضر 

 .لیتر کاهش دهیم 110اشاره آنرا به نصف رسانده و به 
 مردم باید به این نتیجه برسند که وضعیت منابع آب وخیم است و باید مدیریت مصرف را از خود آغاز کنند*

دی باید این عادت غلط مصرف آب را تغییر بدهند، گفت: این عادت بد مصرفی آب را وی در پاسخ به این سؤال که چه ارگان و نها
های آب و فاضالب تغییر دهند اما باید خود مردم هم به این نتیجه برسند که وضعیت منابع آب ها، صدا و سیما و شرکتباید رسانه

 .وخیم است و باید مدیریت مصرف را از خود آغاز کنند
* ر از هزینه لوازم کاهنده است و دولت برای لوازم کاهنده مصرف آب یارانه بدهدقبض آب ارزان ت  

های مقام مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران افزود: استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب نیز یکی دیگر از مؤلفهقائم
ها واقعی نشود و مردم پول قبض آب واقعی را قیمتاساسی کاهش مصرف آب است اما تا زمانی که مشکل اقتصاد آب حل نشود و 

تر از لوازم کاهنده است مردم نپردازند استفاده از لوازم کاهنده مصرف آب نهادینه نخواهد شد چرا که وقتی قیمت آب بسیار ارزان
دهندرغبتی از خود برای استفاده از این لوازم از خود نشان نمی . 

ای گسترش و نهادینه کردن استفاده از لوازم کاهنده مصرف آب دولت باید یارانه بپردازد، گفت: پور با اشاره به اینکه برنوذری
های کم مصرف نهادینه شد و دولت برای گسترش استفاده از آن یارانه داد در بخش آب نیز به همانطور که در برق استفاده از المپ

ای کندآن توجه ویژه .  
* هاگیرانه برای پرمصرفرات سختالزام استفاده از قوانین و مقر  

 ها نیز مؤلفهگیرانه برای پرمصرفمقام مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران، گفت: استفاده از قوانین و مقررات سختقائم
تواند موجب کاهش مصرف آب شود پس نبود قوانین سختگیرانه در بخش آب شرب باعث افزایش مصرف آب به دیگری است که می

تواند موجب مدیریت مصرف و کاهش سرانه مصرف آب شودها میشود لذا این مؤلفهل قابل توجهی میشک . 
وی تأکید کرد: به هر حال مردم باید عادت بدمصرفی در بخش آب را کنار بگذارند چرا که متناسب با وضعیت خاص کشور و 

 .ظرفیت منابع زیرزمینی آب و تجدیدپذیر کشور آب مصرف شود
مترمکعب رسیده است و  5۰۰مقام مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران افزود: سرانه آب تجدیدپذیر در تهران به زیر قائم

 .چون جمعیت و مصرف آب روز به روز افزایش یافته و منابع آب اضافه نشده است این سرانه تجدیدپذیر آب کاهش خواهد یافت
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یابد و منابع آب ثابت ب موضوع مهمی است چرا که وقتی مصرف آب افزایش میوی ادامه داد: موجودی آب و درصد مصرف آ
یابداست مشکالت بخش آب افزایش می . 

مترمکعب رسیده  1۰۰۰هزار مترمکعب بوده است اما این عدد به زیر  6سرانه تجدیدپذیر آب هر ایرانی  1335وی گفت: در سال 

استمترمکعب  35۰است و این عدد برای استان تهران  . 
لیتر باید مقررات  11۰لیتر است( به  22۰پور خاطرنشان کرد: برای کاهش سرانه مصرف آب در کشور )در حال حاضر نوذری
گیرانه، اقتصاد آب و اصالح قیمت، اقدامات فرهنگی و الزام استفاده از لوازم کاهنده مصرف آب جدی گرفته شودسخت . 

واحدهای مسکونی در حال ساخت اجرا و الزامی شودمقررات ملی ساختمان برای همه  16مبحث  *  
مقررات ملی ساختمان برای همه واحدهای مسکونی در حال ساخت اجرا و الزامی شود چون مهندسان  16وی ادامه داد: باید مبحث 

دهندناظر اولویت خود را بر اساس در نظر گرفتن نیازهای شهرداری قرار می . 
1۶در مبحث  مواردی از قبیل،  باید حداقل الزامات در مورد تاسیسات بهداشتی صورت گیرد. در این مبحث مقررات ملی ساختمان 

کشی آب باران ساختمان و توزیع آب مصرفی در کشی فاضالب بهداشتی، لولهکشی و ذخیره سازی آب مصرفی در ساختمان، لولهلوله
 ساختمان اجرا شود

 
 لینک خبر 
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  آب

ایرنا  – 21/8/1397تاریخ :  

میلیارد متر مکعب پساب در کشور تولید می شود 4.3وزیر نیرو:   
میلیارد متر مکعب پساب تولید می شود که در صورت  4.3میلیارد متر مکعب آب مصرفی کشور ساالنه  7.5وزیر نیرو گفت:از 

 تصفیه این میزان پساب، می توان کسری منابع آبی کشور را جبران کرد

به گزارش ایرنا رضا اردکانیان شامگاه دوشنبه در آیین افتتاح تصفیه خانه شرق اهواز گفت: موضوع طرح های جمع آوری و تصفیه 
فاضالب از شاخص های توسعه یافتگی مناطق مختلف دنیا است و این که دولت ها چه اندازه موفق می شوند که منابع خود را در این 

ها بسیار حائز اهمیت استراه صرف کنند برای آن کشور . 
وی افزود: اجرای طرحهای تصفیه فاضالب در سالمت مردم و حفظ محیط زیست مناسب و موثر است و با توجه به وجود حدود 

میلیارد مترمکعب پساب در کشور می توان آن را پس از تصفیه به چرخه آب بازگرداند 4.3 . 
به سمتی حرکت کنیم که با استفاده از فناوریهای روز دنیا و تاسیس  ر بگذاریم ووی ادامه داد:به تدریج باید لغت فاضالب را کنا

  .تصفیه خانه های مدرن از این ظرفیت به بهترین شکل ممکن بهره برداری کرد
ه میلیارد مترمکعب پساب در کشور ما جز مطمئن ترین منابع آب به حساب می آید از همین رو صنایع ب 4.3وی بیان کرد : وجود 

 .این سمت حرکت می کنند و ترجیح آنها استفاده از پساب تصفیه شده است
وی گفت: البته بحث های مهمی درخصوص تغذیه سفره های زیرزمینی و استفاده از این منابع برای تغذیه این سفره ها وجود دارد که 

ه گذاری جمع آوری و تصفیه فاضالب ایفا نمایددولت تدبیر و امید به ددنبال این است که سهم و نقش خود را در توجه به سرمای .  
وزیر نیرو گفت: در خوزستان کارهای خوبی در این زمینه آغاز شده است که راه اندازی تصفیه خانه فاضالب شرق اهواز به 

 .مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی جمهوری اسالمی از مهمترین این اقدامات است
هشتمین تصفیه خانه فاضالب کشور در اهواز افتتاح شد گفت: شهر اهواز از شاخص خوبی  وی با اشاره به اینکه امروز چهل و

 .نسبت به پوشش موضوع سیستم های تصفیه فاضالب برخوردار است
درصدی مجموع شهرهای استان  45درصد است که دلگرم کننده است و با توجه به شاخص  88وی گفت: این شاخص در اهواز 

درصد است که از شاخص کشوری باالتر است اما هنوز  7۰یستم تصفیه فاضالب در کل استان بالغ بر میانگین شاخص پوشش س
 .جای کار دارد

میلیون  6۰تا  5۰میلیون متر مکعب فاضالب ساالنه در خوزستان تولید می شود که از این مقدار حدود  52۰وی یادآور شد: 
ی است که برای مابقی نیز برنامه ریزی شودمترمکعب جمع آوری و تصفیه می شود و این بدان معن . 

وزیر نیرو اظهار داشت: امیدواریم با حمایت نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسالمی و نمایندگان حاضر در کمیسیون 
 .های مرتبط برنامه هایی برای جذب و جلب توجه بخش خصوصی نسبت به این مساله ایجاد کنیم

روزه هفت طرح بزرگ اجرایی ازجمله انتقال خط انتقال آب غدیر، تصفیه خانه فاضالب شرق اهواز،  2ن سفر وی ادامه داد: در ای
هزار هکتاری، بهره برداری از بخش بخار سیکل ترکیبی بهبهان و چند طرح صنعتی و ورزشی  55۰عمالت اجرایی فاز اول طرح 

لنگ زنی خواهد شددر استان به بهره برداری می رسد و طرح های بزرگی نیز ک . 
اردکانیان خاطر نشان کرد: همچنین عملیات اجرایی پنج طرح مهم دیگر شامل بازسازی و ارتقاء ظرفیت تصفیه خانه فاضالب غرب 

پست 12اهواز، آبخیزداری در سطح استان و   GIS فوق توزیع آغاز می شود. 
سبب پایداری شبکه برق خوزستان می شودوی گفت: با توجه به ریزگردهای استان این پست های فوق توزیع  . 

عنایت ویژه  96فروردین سال  15وی تصریح کرد: اینگونه طرح های بزرگ نشان می دهد که دولت توانسته است در پی مصوبه 
هزار میلیارد لایر برای این طرح ها هزینه کند 13۰ای به مسایل خوزستان داشته باشد و بالغ بر . 

هزار میلیارد لایر  25هزار میلیارد لایر و طرح های آماده کلنگ زنی  16برای این طرح های آماده افتتاح  وی ادامه داد: در مجموع
 .اعتبار صرف شده است

وزیر نیرو خاطر نشان کرد: علی رغم تمام کمبودها، خشکسالی بی سابقه در پنج دهه گذشته و کاهش تولید برق در تابستان سال 
ری برنامه ریزی شد که تیر دشمنان در خارج از مرزها برای سو استفاده از این کمبودها به خطا رفتجاری به دلیل کم آبی به طو . 

خاورمیانه و سومین تصفیه خانه به همان روش در جهان است  SBR تصفیه خانه فاضالب شرق اهواز بزرگ ترین پروژه به روش

112که در صورت بهره برداری توانتصفیه  را در شبانه روز دارد هزار متر مکعب فاضالب .  
یا همان راکتور ناپیوسته متوالی است،یک فرایند هوازی تصفیه فاضالب  SBR سیستم تصفیه فاضالب در این تصفیه خانه به روش
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  .برای اصالح کیفیت فاضالب است که آسیب به محیط زیست و اکوسیستم را به حداقل می رساند
صنعت و نیرو و رییس سازمان حفاظت محیط زیست روز دوشنبه از طریق فرودگاه معاون اول رییس جمهوری به همراه وزرای 

  .آبادان وارد استان خوزستان شدتا چند طرح مهم عمرانی در این استان را افتتاح کند
 

 لینک خبر 
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 آب 
ایرنا  – 15/8/1397تاریخ :   

 140ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو گفت: میزان آب تجدیدپذیر کشور در دوره پنج ساله اخیر، از معاون دفتر برنامه -ایرنا

درصدی نسبت به میانگین دوره گذشته است 25میلیارد متر مکعب رسیده که حاکی از کاهش  105میلیارد متر مکعب به   
افزود: این میزان آب موجود، در مقایسه با « هدایت فهمی»روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، به گزارش 

درصد کاهش برخوردار بوده است 19ساله از  45دوره  . 
نابع آب آوری سرزمینی کشور، میزان ممیلیارد متر مکعب متوسط حجم منابع آب تجدیدپذیر طبیعی و تاب 114وی با اشاره به 

میلیارد مترمکعب عنوان کرد و افزود: این موضوع به این مفهوم است  7۰طور متوسط حدود برداری را بهتجدیدپذیر قابل بهره
باید مصارف آب کشور از حدود که  میلیارد متر مکعب کاهش یابد 7۰میلیارد متر مکعب به  100 . 

با تاکید بر اینکه همه حجم آب تجدیدپذیر طبیعی نباید مورد استفاده قرار  ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرومعاون دفتر برنامه
های آبیاری و افزایش کارایی مصرف آب در اراضی زراعی، اصالح سازی روشگیرد، گفت: در بخش 'کشاورزی' باید با بهینه

آبیاری' و کاهش تبخیر از مزرعه، نجام 'کمهای مناسب مدیریت آبیاری، اساختار آبیاری سنتی در مزارع و باغات، استفاده از روش
 .میزان کارایی مصرف آب را افزایش داد

آبی فهمی، با بیان اینکه مکانیزم اجرایی راهکارهای افزایش کارایی مصرف آب، از طریق سازوکار کارگروه ملی سازگاری با کم
در شبکه آبرسانی، استفاده از تجهیزات و شیرآالت کم  ای جهت کاهش هدر رفتپذیر است، اظهار داشت: انجام اقدامات سازهامکان

سازی در مصرف بهینه آب و استفاده از ساز و کارهای اقتصادی پاداش و جریمه مصرف در منازل، ارتقای آگاهی عمومی و فرهنگ
ها، از جمله راهکارهای افزایش کارایی مصرف آب در بخش 'شرب' استها و پرمصرفمصرفبرای کم . 
های ین مدیریت مصرف آب و بازیافت آن در صنعت، بازچرخانی چندباره آب در فرآیندهای صنعتی، جایگزینی سیستموی همچن

کننده 'تر' و استفاده از پساب را از جمله راهکارهای افزایش کارایی مصرف آب در بخش های خنککننده 'خشک' با سیستمخنک
 .'صنعت' عنوان کرد

برداری، بخشی از منابع آب تجدیدپذیر ن آب و آبفای وزارت نیرو اضافه کرد: آب تجدیدپذیر قابل بهرهریزی کالمعاون دفتر برنامه
های اجتماعی و زیست بومی را در نظر دست، نیازهای محیط زیستی و پایداری سیستمطبیعی است که نیازهای مصرفی پایین

گیردمی . 
برداران، نیازهای زیست محیطی پایین دست شامل حقابه بهرهن الزم برای پایینوی ادامه داد: این میزان آب با محاسبه حداقل جریا

شوددست و حفظ پایداری کیفی منابع آب با تخلیه و خارج نمودن آب شور و آلوده از حوضه آبریز تعیین می . 
ها، امکان تجدیدشونده آبخوانپذیری اقتصادی و فیزیکی ذخیره سیالب پشت سدها، استخراج آب زیرزمینی تا سقف آب فهمی، امکان

های آبی و خودپاالیی منابع آب را از جمله جذب آب جاری در حوضه قبل از خروج از آن و حفظ پایداری کیفی منابع آب، محیط
برداری دانستعوامل محدودکننده آب تجدیدپذیر قابل بهره . 

 لینک خبر
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 آب 
اکونا – 19/8/1397تاریخ :   

 افزایش بهره وری آب و خاک از مهمترین سیاست های جهاد کشاورزی است
وزیر جهاد کشاورزی گفت: افزایش راندمان آبیاری با سامانه های نوین و افزایش بهره وری آب با نوع کشت و چگونگی خاک 

  .ورزی از سیاست های جهاد کشاورزی است
در حاشیه بازدید از مجتمع کشت و صنعت بیدمشک سربیشه افزود  محمود حجتی یکی از آرزوهای دیرینه ما این بوده که  :

  .کشاورزی را به صورت زنجیره تعریف و در عمل پیاده کنیم
و بهره وری  وی گفت: مجتمع کشت و صنعت بیدمشک علیرغم محدودیت منابع آبی در بخش طیور، توسعه دامداری، تامین علوفه

  .آب موفق عمل کرده است
وزیر جهاد کشاورزی، کشت نشایی را یکی از مسایل جدید افزایش بهره وری آب عنوان کرد و افزود: این نوع کشت در ذرت و 

  .چغندر در خراسان جنوبی و کشت و صنعت بیدمشک انجام شده که قابل تقدیر است
الی و تنش آبی سنگین توانسته است دستاوردهای خوبی در بهره وری آب و حجتی تصریح کرد: خراسان جنوبی علیرغم خشکس

  .توسعه زنجیره تولید به دست بیاورد
درصد مصرف آب کاهش  3۰به گفته وی نشاکاری یکی از شاخصه های افزایش بهره وری است که در کاشت چغندر با این روش 

  .یافته است
عث افزایش تولید شده است گفتحجتی با بیان اینکه اصالح نظام آبیاری با خراسان جنوبی هنوز در بحث گلخانه ها عقب است که  :

  .امیدواریم با همت مردم استان این عقب افتادگی تاریخی با پشتیبانی دولت و نمایندگان جبران شود
چه از لحاظ کیفی عملکرد وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بازدید امروز خود از گلخانه پرورش گل رز در بیرجند افزود: اگر

  .گلخانه ها در استان خوب بوده اما از لحاظ کمی باید هنوز در زمینه سرشاخه گل و سبزی گلخانه ها توسعه یابد
وی با تاکید بر اینکه خراسان جنوبی در دامپروری از دیرباز فعالیت داشته است اظهار داشت: پرورش شتر و شترمرغ در این منطقه 

سرمایه گذاری گزینه های خوبی باشد می تواند برای .  
حجتی گفت: با توجه با ارزش غذایی شیر شتر و تقاضای آن در بازار های ملی و بین المللی این صنعت می تواند بیشتر رونق گیرد 

  .و ما نیز از نژادهای خوبی که از نقاط مختلف دنیا وارد کشور شود، حمایت می کنیم
ی را از مزایای مهم صنعت دامپروری دانست و افزود: به خصوص خارشتر که در جیره غذایی وی طبیعت مستعد خراسان جنوب

  .حتی به صورت کشت تولید می شود در این منطقه بستر آن فراهم است
  .حجتی ابراز امیدواری کرد: مردم با بهره وری تولید خارشتر بدون تخریب طبیعت از رفاه بیشتری بهره مند شوند

شاورزی ظهر امروز )جمعه( به منظور بهره برداری و بازدید از طرح های بخش کشاورزی خراسان جنوبی وارد این وزیر جهاد ک
استان شد و به همراه هیاتی از مدیران ارشد این وزارتخانه مورد استقبال معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی، نمایندگان مردم در 

استانی قرار گرفت مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئوالن .  
وی پس از ورود به بیرجند از مزرعه پرورش گل رز هزاردستان بازدید کرد که یک هکتار سطح زیرکشت گل رز به روش 

رنگ کشت می شود 1۰رقم و  15هیدروپونیک دارد و در این گلخانه، گل رز هلندی در  .  
هکتاری اسماعیل آباد به  72ر افتتاح آبیاری زیرسطحی حجتی همچنین ضمن بازدید از مجتمع کشت و صنعت سربیشه به منظو

  .شهرستان نهبندان سفر کرد
طبق برنامه ریزی انجام شده حجتی در دومین روز سفرش برای بازدید از مزرعه خارشتر شرکت پیوند خاوران به عنوان نخستین 

نه تروند زعفران این شهرستان بازدید می کندمزرعه الگویی در سطح کشور به شهرستان قاینات می رود و در ادامه از کارخا .  
افتتاح پروژه آبیاری تحت فشار شرکت سهامی زراعی اسالم آباد قاین و بازدید از شرکت سهامی زراعی خضری از دیگر برنامه 

  .های وزیر جهاد کشاورزی در دومین روز سفر به خراسان جنوبی خواهد بود
ن ماه( با سفر به شهرستان های فردوس و بشرویه به ترتیب از پروژه های پرورش بز سانن آبا 19محمود حجتی همچنین روز شنبه )

  .و پروژه های آبخیزداری صندوق توسعه ملی بازدید می کند
هکتار و بازدید از کارخانه سبزی خشک کنی و تولید عرق های  8۰۰افتتاح همزمان پروژه تجهیز و نوسازی اراضی در سطح 

نامه های آخرین روز سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان خراسان جنوبی خواهد بوداکسیر طبس از بر .  
هکتار اراضی زراعی و باغی زیر کشت آبی و دیم دارد. از مهمترین محصوالت این استان  13۰هزار و  149خراسان جنوبی 

گس اشاره کردمرزی و کویری می توان به زرشک، زعفران، عناب، پنبه، پسته، انار، بادام و گل نر .  
 لینک خبر 
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  آب

اکونا  – 19/8/1397تاریخ :   

 بهره برداری از طرح آبیاری زیرسطحی در نهبندان

در اسماعیل آباد نهبندان به بهره برداری رسیدهکتاری با حضور وزیر جهاد کشاورزی  72طرح آبیاری زیرسطحی  .  
در آیین افتتاح این طرح که معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی و جمعی از مسئوالن استانی و محلی   وزیر جهاد کشاورزی

خیر کمتر آب می حضور داشتند، گفت: آبیاری زیرسطحی از روش های نوین آبیاری است که عالوه بر فواید سایر روش ها، باعث تب
  .شود

سانتیمتر زیر زمین و کنار ریشه استفاده می شود که با حداقل مصرف  5۰محمود حجتی اظهار داشت: در این روش آب بیش از 
  .باالترین راندمان را دارد

نیز با قابلیت  وی با اشاره به ظرفیت های مرتع در خراسان جنوبی افزود: شترداری با طبیعت این استان سازگار است و خارشتر
  .کشت می تواند در این منطقه قابل استفاده باشد

  .وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: باید با همکاری همه بخش ها ظرفیت های موجود و سازگار با طبیعت تقویت شود
ی این استان به وی طرح ترسیب کربن را یکی از طرح های موفق در استفاده از طبیعت دانست و گفت: امیدواریم پتانسیل ها

خصوص مرز بیش از پیش مورد توجه مسئوالن قرار گیرد و با پیگیری، اعتبارات موردنیاز مردم نیز به سمت اجرای این گونه 
  .طرح ها سوق داده شود

  .حجتی تصریح کرد: مشکالت مربوط به قنوات و کشت و صنعت نیز پیگیری می شود
 72با اشاره به مشخصات طرح آبیاری زیرسطحی اسماعیل آباد گفت: این طرح در سطح مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان نیز 

میلیون لایر به بهره برداری رسید 857میلیارد و  17هکتار با اعتباری بالغ بر  .  
 آن از طریق میلیون لایر 686میلیارد و  2میلیون لایر اعتبار این طرح آبیاری دولتی و  171میلیارد و  15محمد مالکی بیان کرد: 

  .خودیاری مردم تامین شده است
مترمکعبی در سال با اجرای این طرح خبر داد و گفت: هدف از اجرای طرح، افزایش بهره  8۰۰هزار و  316وی از صرفه جویی 

  .بوده است PLC وری آب نسبت به سایر سیستم های تحت فشار و امکان ایجاد
بازدید طرح های کشاورزی به شهرستان های قاینات، بشرویه و فردوس در استان خراسان به منظور افتتاح و   حجتی امروز/ شنبه/

  .جنوبی سفر می کند و در سومین روز سفرش میهمان مردم طبس خواهد بود
شهرستان دارد و کشاورزی از مزیت های اصلی اقتصادی این استان در کنار معدن و گردشگری است 11استان خراسان جنوبی   

 
.  
  لینک خبر 
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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت
 اکونا – 19/8/1397تاریخ : 

 بورس کاال ، عیار طالی سرخ را مشخص می کند
واسطه  عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: عرضه زعفران در بورس کاال هم باعث کمرنگ شدن حضور دالالن و

دها می شود و هم انگیزه زعفران کاران برای کشت در سال های آینده را باال می بر .  
درباره عرضه زعفران در بورس کاال گفت: فرهنگ عرضه محصوالت در بورس کاال در چند سال اخیر نهادینه شده   محمد حسینی

ی خود در این بازار پرسود و شفاف راغب تر هستندخریدار و فروشنده هر دو به عرضه کاالها است و شاهد این هستیم که  .   
با بسترهایی که در بورس کاال وجود دارد محیطی  :عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی در ادامه افزود

رضه و خریداری کنند و در باز را برای همه اقشار جامعه به وجود آورده است تا محصوالت و کاالهای باکیفیت را به طور مستقیم ع
این بین عرضه زعفران نیز به عنوان محصولی استراتژیک در این بازار آغاز شده که از سوی زعفران کاران و حتی تجار مورد 

 .استقبال قرار گرفته است
فافیت قیمتی بورس وی با بیان اینکه با عرضه زعفران در بورس شاهد افزایش حجم معامالت این محصول بوده ایم، اظهار داشت: ش

ارزان به تجار کاال در خرید و فروش زعفران باعث شده تا زعفرانکاران از قیمت واقعی این محصول مطلع شده و محصول خود را 
و صادرکننده مانند سنوات گذاشته به فروش نرسانند و این خود باعث خواهد شد انگیزه زعفران کاران در سال های آینده برای کشت 

ل باالرود و شاهد رشد تولید باشیماین محصو . 
حسینی تصریح کرد: متاسفانه در سال های گذشته زعفران به صورت فله ای به خارج از کشور صادر شود و با بسته بندی های 
ن شکیل و استاندارد در دنیا با نام و برند سایر کشور ها عرضه می شود. به طور یقین با حمایت مسووالن و عرضه گسترده زعفرا
در بورس کاال دیگر شاهد فروش فله ای زعفران نخواهیم بود و می توانیم این محصول را با ارزش افزوده باالتر به نام ایران در 

 .سراسر دنیا صادر کنیم
نماینده مردم در مجلس دهم به کمرنگ شدن حضور دالالن در بازار زعفران اشاره کرد و گفت: با سیاست های کلی و ابزار های 

ی که در بورس کاال وجود دارد و با مدیریتی که در این مجموعه صورت می گیرد دیگر دالالن نخواهند توانست بیش از تولید مال
 .کنندگان و کشاورز سود دریافت کنند

 
 لینک خبر 
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 قلیم و منابع طبیعیا
 ایرنا  – 21/8/1397تاریخ :

مترمکعب سیالب در شمال کشور کنترل شد میلیون280  

میلیون  280مدیرکل دفتر کنترل سیالب و آبخوان داری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از کنترل  -ایرنا -تهران

 .مترمکعب از حجم سیالب های شمال کشور در غرب مازندران و گیالن خبر داد
های انجام شده در سطح در تشریح اثربخشی اقدام « ابوالقاسم حسین پور»به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت جهادکشاورزی، 

حوزه های آبخیز شمال کشور در کاهش خسارات سیل گفت: با وجود شدت باالی بارندگی اواسط مهرماه شمال کشور و وقوع بارش 
میلی متر در مدت سه ساعت در برخی از مناطق سیل زده، خسارات وارده در حوزه های تحت  1۰5میلی متری با شدت  346

داری و آبخوانداری نسبت به سایر حوزه ها کاهش چشمگیری داشتپوشش فعالیت های آبخیز . 
 .وی تصریح کرد: چنانچه این حجم سیالب کنترل نمی شد، بدون تردید میزان و ابعاد خسارات بسیار گسترده تر می شد

یر شمال کشور افزود: هزار هکتار فعالیت آبخیزداری و آبخوانداری در گستره سیل اخ 533حسین پور با اشاره به اجرای بیش از 
بررسی و مقایسه وضعیت خسارات ناشی از سیل اخیر با سیل های مشابه در گذشته و همچنین مقایسه حجم خسارات وارده قبل و بعد 

از اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری در حوزه های آبخیز کاظم رود عباس آباد، ماشلک نوشهر، صفارود رامسر، 
گیالن و نظایر آن که تحت پوشش فعالیت های پیشگیرانه در سطح حوزه باالدست قرار گرفته اند با سایر حوزه ها که  امامزاده ابراهیم

 .باید طرح آبخیزداری در آن اجرا شود، نظیر حوزه شیرود و چشمه کیله تنکابن، قلعه رودخان و گشت رودخان گیالن محسوس است
جنگلها اضافه کرد مدیرکل کنترل سیالب و آبخوانداری سازمان به عنوان نمونه مقایسه خسارات سیل در حوزه آبخیز کاظم رود  :

 259نشان می دهد که با وجود افزایش بارندگی اخیر ) 1397مهرماه  13با سیل  1382مهرماه  28عباس آباد مازندران در سیل 
درصد کاهش خسارت ثبت شده است 24حدود (، 1382میلی متر بارندگی سال  19۰میلی متر بارش سال جاری در مقایسه با  . 

حسین پور در بررسی علل ایجاد و تشدید سیل در مناطق جمعیتی در پایین دست، بر حفظ کاربری اراضی، رعایت حریم رودخانه ها 
 و مسیل ها، جلوگیری از ساخت و ساز در مسیر سیالب، توجه به هیدرولوژی شهری و روستایی و همچنین رعایت اصول فنی و

 .تامین استحکام مورد نیاز با توجه به شدت سیل خیزی مناطق تاکید کرد
وی عملکرد سازه های مشبک سرشاخه گیر احداث شده در خروجی حوزه های آبخیز جنگلی در سیل اخیر شمال کشور موفق 

ن سیالب و تله اندازی مواد توصیف کرد و گفت: در برخی از حوزه های آبخیز با اجرای تنها یک سازه سرشاخه گیر با فیلتر کرد
 .محموله سیل، مناطق پایین دست در برابر سیل های مشابه ایمن شده اند

اهمیت حفاظت از این میراث ارزشمند، طرح  :این مقام مسئول نقش پوشش گیاهی جنگل در برابر سیل را بی بدیل برشمرد و افزود

مثبت در کاهش سیالب در آینده خواهد بودتنفس و توقف بهره برداری از جنگل های شمال گامی مهم و  . 
هزار هکتار حوزه آبخیز مطالعه شده و آماده اجرا وجود  56۰وی ادامه داد: در پهنه سیل خیز و سیل گیر اخیر شمال کشور بیش از 

میلیارد تومان عملیاتی خواهد شد 6۰۰دارد که در صورت تامین اعتبار مورد نیاز با برآورد  . 
در هفته های آغازین سال آبی جدید، استان های گیالن و مازندران شاهد بارندگی های شدید و بروز سیل و  به گزارش ایرنا،

 .آبگرفتگی معابر بود به شکلی که در برخی مناطق سبب بروز سیالب و تخریب برخی پل ها و معابر شد
میلی متر 24انگین بارش های پاییزی کشور تاکنون فراز رابعی غالمی مدیرکل دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران امروز گفت: می

درصد افزایش نشان می دهد 167میلی متر سال گذشته  9بوده که در همسنجی با رقم  . 
 

 لینک خبر
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 اقلیم و منابع طبیعی 

خبرنگاران جوان  – 2۰/8/1397تاریخ :   

  هشدار هواشناسی به کشاورزان/دامداران از چرای دام در حاشیه رودخانه ها اجتناب کنند
جنوبی و شرقی کشور، کشاورزان هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرندیک مقام مسئول گفت: با توجه به بارش باران در نواحی  .  

صنعت،تجارت و کشاورزیمسعود حقیقت مدیرکل شبکه پایش هواشناسی در گفت و گو با خبرنگار  باشگاه گروه اقتصادی  

، درباره آخرین توصیه های هواشناسی به کشاورزان اظهار کرد: با توجه به بارش باران در نواحی جنوبی و شرقی خبرنگاران جوان
چرای دام در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها جدا خودداری کنند  از دامداران تقاضا می شود که از  کشور . 

بی از جمله استان های هرمزگان، بوشهر، جنوب فارس و جنوب ایالم مستقر هستند، وی افزود:به زنبوردارانی که در مناطق جنو
 .توصیه می شود که در پی بارش های سیل آسا از اتراق در دره ها اجتناب کنند

خود باشند و حقیقت در توصیه ای به گلخانه داران گفت: با توجه به اُفت دما از گلخانه داران تقاضا داریم که مراقب دمای گلخانه های 
 .سوخت مورد نیاز را تامین کنند تا مشکلی برای محصوالت و گیاهان گلخانه ای پیش نیاید

داران سوخت مورد نیاز خود را تهیه کنندبیشتر بخوانید: هشدارهای هواشناسی به کشاورزان/ گلخانه  
مدیرکل شبکه پایش هواشناسی در پایان تصریح کرد: اگر کلزاکاران مناطق گرمسیری تاکنون اقدام به کشت کلزا نکرده اند،توصیه 

ت را انجام دهندمی شود که هرچه سریع تر کش . 
 

 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 

ایرنا – 2۰/8/1397تاریخ :   

هزار هکتار از جنگل های زاگرس تخریب شده است 430میلیون و  یک  
هزار هکتار از  430رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: بیش از یک میلیون و 

شده استجنگل های زاگرس دچار خشکیدکی، آفت و تخریب  . 

 6فریبرز غیبی روز یکشنبه در بازدید از جنگل های چهارطاق لردگان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: جنگل های زاگرس 
تاکنون خشکیدگی این جنگل ها رو به فزونی  87میلیون هکتار از گستره جنگل های کشور را به خود اختصاص داده که از سال 

 .گذاشته است
رات اقلیمی، گسترش آفت و بیماری، خشکسالی، آتش سوزی، اجرای پروژه های عمرانی و ریزگرد از مهمترین وی گفت: تغیی

عوامل تهدید و تخریب جنگل های زاگرس است که مدیریت پایدار جنگل و مشارکت جوامع محلی از مهمترین برنامه ها برای رفع 
 .معضل جنگل ها و به خصوص جنگل های زاگرس است

ود: به منظور توسعه جنگل های زاگرس و مقابله با تهدیدها از جمله خشکسالی، برنامه خشکیدگی جنگل ها تهیه و تدوین غیبی افز
 .شده است

رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: در این طرح گونه های مقاوم جنگلی شناسایی و 
ال از پایه های مقاوم و سالم و احیاء جنگل های مخروبه و احداث سامانه های آبگیر اطراف درختان اقدام نسبت به تهیه بذر و تولید نه

 .می شود
غیبی با اشاره به بازدید از جنگل های بلوط چهارمحال وبختیاری افزود: عالوه بر تهدید جنگل های زاگرس، آفت سوسک چوب یکی 

استان است دیگر از عوامل تهدید درختان بلوط در این . 
هزار هکتار از جنگل های استان دچار آسیب شده است، اظهار داشت: طرح تحقیقاتی آسیب شناسی جنگل  5۰وی با تاکید بر اینکه 

 .های زاگرس با همکاری مرکز تحقیقات در حال اجراست
ده خشکیدگی روبه رو استهزار اصله نهال از درختان بلوط جنگل های زاگرس با پدی 7۰8میلیون و  12به گزارش ایرنا،  .  

هزار هکتار جنگل بلوط است 3۰7هزار هکتار مساحت دارای  653استان چهارمحال وبختیاری با یک میلیون و  . 
درصد جنگل های چهارمحال وبختیاری در شهرستان لردگان قرار دارد 53بیش از   

 
 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
ایرنا  – 2۰/8/1397تاریخ :   

هزار هکتار از جنگل های زاگرس تخریب شده است 430یک میلیون و   
 430رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: بیش از یک میلیون و  -ایرنا -شهرکرد

زاگرس دچار خشکیدکی، آفت و تخریب شده استهزار هکتار از جنگل های  . 
 6فریبرز غیبی روز یکشنبه در بازدید از جنگل های چهارطاق لردگان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: جنگل های زاگرس 

ه فزونی تاکنون خشکیدگی این جنگل ها رو ب 87میلیون هکتار از گستره جنگل های کشور را به خود اختصاص داده که از سال 
 .گذاشته است

وی گفت: تغییرات اقلیمی، گسترش آفت و بیماری، خشکسالی، آتش سوزی، اجرای پروژه های عمرانی و ریزگرد از مهمترین 
عوامل تهدید و تخریب جنگل های زاگرس است که مدیریت پایدار جنگل و مشارکت جوامع محلی از مهمترین برنامه ها برای رفع 

صوص جنگل های زاگرس استمعضل جنگل ها و به خ . 
غیبی افزود: به منظور توسعه جنگل های زاگرس و مقابله با تهدیدها از جمله خشکسالی، برنامه خشکیدگی جنگل ها تهیه و تدوین 

 .شده است
یی و رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: در این طرح گونه های مقاوم جنگلی شناسا

نسبت به تهیه بذر و تولید نهال از پایه های مقاوم و سالم و احیاء جنگل های مخروبه و احداث سامانه های آبگیر اطراف درختان اقدام 
 .می شود

غیبی با اشاره به بازدید از جنگل های بلوط چهارمحال وبختیاری افزود: عالوه بر تهدید جنگل های زاگرس، آفت سوسک چوب یکی 
ز عوامل تهدید درختان بلوط در این استان استدیگر ا . 

هزار هکتار از جنگل های استان دچار آسیب شده است، اظهار داشت: طرح تحقیقاتی آسیب شناسی جنگل  5۰وی با تاکید بر اینکه 
 .های زاگرس با همکاری مرکز تحقیقات در حال اجراست

رختان بلوط جنگل های زاگرس با پدیده خشکیدگی روبه رو استهزار اصله نهال از د 7۰8میلیون و  12به گزارش ایرنا،  .  
هزار هکتار جنگل بلوط است 3۰7هزار هکتار مساحت دارای  653استان چهارمحال وبختیاری با یک میلیون و  . 

درصد جنگل های چهارمحال وبختیاری در شهرستان لردگان قرار دارد 53بیش از  . 
 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها

 
 خبرگزاری فارس  – 19/8/1397تاریخ : 

رود/وزارت جهاد مکلف به نظارت است لبنیات هفتگی باال می قیمت  
دروزارت جهاد موسوم به قانون انتزاع، این وزارتخانه را قانون تمرکز وظایف کشاورزی  :عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت

  .مکلف کرده که بر قیمت محصوالت کشاورزی در بازار از جمله لبنیات نظارت داشته باشد
وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه صنایع لبنی قیمت لبنیات را هر زمانی که زاده در گفتعباس پاپی
های شود، گفت: متأسفانه دستگاهدهند، چرا هیچ نظارتی بر آنها انجام نمیواهد و به هر میزانی که بخواهند افزایش میدلشان بخ

ها شود، اما صنایع لبنی قیمتقیمت انجام می ترینتفاوت هستند، در حالی که خرید شیر از دامداران به پاییننظارتی در این زمینه بی
پردازندماه تأخیر می ۴تا  3برند و پول دامداران را با روز باالتر میرا روزبه .  

زاده سؤال شد که متولی نظارت بر صنایع لبنی کدام نهاد است، گفتاز پاپی براساس قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت  :

کنندجهاد، وزارت جهاد کشاورزی، مسئول تنظیم بازار این گونه محصوالت است و باید بر آنها نظارت  .  
یابد. آخرین افزایش مربوط روز افزایش میها روزبهبه گزارش فارس، افزایش قیمت لبنیات در بازار تقریبا هفتگی شده است و قیمت

درصد به قیمت محصوالت لبنی اضافه شد 13به چند روز گذشته است که دوباره حدود  . 
اینکه مدعی هستند، با افزایش قیمت ارز قیمت تمام شده بسته بندی آنها  دهند نخستدلیل قیمت لبنیات را افزایش می 2صنایع لبنی به 

کنند وارداتی استبندی استفاده میباال رفته است، چرا که لوازمی که برای بسته . 
یت های آنها با ظرفدرصد کاهش یافته است و کارخانه 5۰تا  25های لبنی دوم اینکه مدعی هستند حجم ورودی شیر خام به کارخانه

کندکمتری کار می . 
 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 23/8/1397تاریخ :   

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

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

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

، توزیع درب واحد های صنفی 9۰۰هزار و  8مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  هزار تومان  1۰و خرده فروشی  1۰۰و   هزار 9

 .است
زار تومان استه 1۰هزار و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  9به گفته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر  . 

هزار  2۰و 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 2۰۰هزار و  1۰بیشتر 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 3۰۰تا  2۰۰قیمت 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 
خبرنگاران جوان – 2۰/8/1397تاریخ ک   

  هزار تومان رسید 59قیمت هر شقه گوشت گوسفندی به 
هزار تومان در بازار عرضه  59تا  57رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شهرستان ری گفت: نرخ هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه 

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

، با انتقاد از سرگیری مجدد قاچاق دام از مرزهای کشور اظهار کرد: طی روزهای اخیر حجم باالیی از دام باشگاه خبرنگاران جوان
 .زنده به سمت کشورهای عربی قاچاق می شود

جه به آنکه استمرار قاچاق در افزایش قیمت گوشت تاثیر بسزایی دارد، از این رو از مسئوالن ذی ربط انتظار می وی افزود: با تو
 .رود که همانند بنزین و گازوئیل از خروج آن جلوگیری کنند

اخیر با رونق  هزار تومان در بازار اعالم کرد و گفت: طی چند روز 59تا  57شکوهی نرخ هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه را 
روبروست چرا که موضوع قاچاق بر کمبود دام زنده تاثیر گذار است  قاچاق، قیمت گوشت با نوساناتی . 

گیردانید: ثبات نرخ گوشت در بازار/ قاچاق دام زنده به راحتی از مرزها صورت میبیشتر بخو  
هزار تومان اعالم کرد و افزود: ارگان های مرتبط باید از  28تا  27رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی قیمت هر کیلو دام زنده را 

هزار تومان خواهد رسید 8۰تا  7۰ت گوشت به باالی خروج دام از مرزهای کشور جلوگیری کنند چرا که با ادامه این روند، قیم . 
وی در پایان در انتقاد به اظهار نظر برخی کارشناسان مبنی بر رفع ممنوعیت صادرات دام زنده تصریح کرد: با توجه به آنکه 

 .جمعیت دام کشور تنها جوابگوی نیاز داخل است، بنابراین نیازی به بازگشایی مجدد صادرات نیست
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان – 2۰/8/1397تاریخ :   

  تومان 300هزار و  8کیلو تخم مرغ ها خالی از دان هستند/ قیمت هر مرغداری
ها همچنان خالی از ها و دریافت مبلغ جداگانه پشت بارنامه، مرغدارییک مقام مسئول گفت: باوجود افزایش دو برابری قیمت کرایه

  .دان هستند
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت گروه  

، درباره آخرین وضعیت بازار تخم مرغ اظهار کرد: هم اکنون متوسط قیمت هر کیلو تخم مرغ اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است 6۰۰هزار و  16نه ای و شا 3۰۰هزار و  8درب مرغداری  . 

وی افت تولید ناشی از تاخیر در ورود نهاده های دامی به واحدهای مرغداری را دلیل اصلی افزایش قیمت تخم مرغ در بازار اعالم 
 .کرد

رابری قیمت کرایه ها نبی پور با اشاره به اینکه مشکل حمل و نقل نهاده های دامی کماکان ادامه دارد، بیان کرد: باوجود افزایش دو ب
و دریافت مبلغ جداگانه پشت بارنامه، مشکل حمل و نقل نهاده های دامی همچنان ادامه دارد به طوریکه مرغداری ها خالی از دان 

 .هستند
ذخیره این مقام مسئول ادامه داد: هم اکنون تولید تخم مرغ در تمامی واحد های مرغداری ناشی از تاخیر در ورود نهاده ها و نبود 

درصد افت داشته است 12تا  1۰حداقل  . 
هزارتومان 15مرغ وارداتی صوب هرشانه تخمتن تخم مرغ وارد کشور شد/ نرخ م 2۰۰بیشتر بخوانید:   

وی افزود: با رفع مشکالت حمل و نقل و ورود نهاده های دامی به واحد ها، قیمت تخم مرغ کاهش خواهد یافت، درحالیکه هم اکنون 
 .به سبب اعتصاب اخیر کامیون داران و افزایش هزینه های حمل و نقل، مرغداران از یکدیگر دان قرض می کنند

اگرچه در شرایط   یس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران درباره آخرین وضعیت آنفلوانزای حاد پرندگان بیان کرد:رئ
 .کنونی، آنفلوانزای حاد پرندگان تنها محدود به استان اصفهان است، اما در مورد آنفلوانزا نمی توان پیش بینی خاصی را داشت

میلیون دوز واکسن وارد کشور شده است  3۰د از کمبود واکسن آنفلوانزا حاد پرندگان تصریح کرد: تاکنون نبی پور در پایان با انتقا
میلیون قطعه طیور در برابر بیماری در استان های اصفهان، تهران، قزوین و البرز واکسینه شدند و مابقی استان هایی که  13که تنها 

هستند واکسیناسیون را انجام ندادند، در معرض خطر . 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 17/8/1397تاریخ :   

  گیردثبات نرخ گوشت در بازار/ قاچاق دام زنده به راحتی از مرزها صورت می
هزارتومان در بازار  57تا  5۶کیلو الشه با نرخ رئیس شورای صادرکنندگان از ثبات نرخ گوشت در بازار خبر داد و گفت: هر 

شودتوزیع می .  
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار منصور پوریان رئیس شورای صادرکنندگان دام زنده در گفت ادی باشگاه گروه اقتص 

هزار تومان در بازار  57تا  5۶، از ثبات نرخ گوشت در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو الشه با نرخ خبرنگاران جوان
 .عرضه می شود

تن گوشت گرم گوسفندی وارد می شود، افزود: همچنین در واردات و توزیع گوشت  1۶۰تا  15۰وی با اشاره به اینکه روزانه 
 .منجمد محدودیتی نداریم

پوریان درباره آخرین وضعیت قاچاق دام زنده بیان کرد: براساس آخرین گزارش ها با ممنوعیت صادرات، دام زنده به طور غیر 
نتظار می رود صادرات دام آزاد شودرسمی در حال خروج از مرزهای کشور است که از این رو ا . 

هزار تومان اعالم کرد و افزود: قیمت دام زنده تابع مسائل مختلفی است و به  25تا  2۴این مقام مسئول نرخ هر کیلو دام زنده را 
 .همین دلیل نمی توان پیش بینی خاصی راجع به وضعیت بازار داشت

میلیون راس دام از کشور خارج می شود که هر چه سریع  2کشاورزی، ساالنه  وی در پایان تصریح کرد: طبق اظهارات وزیر جهاد
 .تر باید جلوی این امر گرفته شود تا دام های پرواربندی از کشور خارج نشود

 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 15/8/1397تاریخ :   

  بازار/ قیمت مرغ به ثبات رسیدنرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در 
  .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار را اعالم کرد

صنعت،تجارت و کشاورزیمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

هزار، مرغ آماده  7، از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری خبرنگاران جوان
تومان است 9۰۰هزار و  1۰  فروشیو خرده  8۰۰هزار و  1۰، توزیع درب واحدهای صنفی 8۰۰هزار و  9به طبخ در کشتارگاه  . 

تومان است 9۰۰هزار و  1۰و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ   9۰۰هزار و  9به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر  . 
مرغ  هزار و فیله 2۰هزار، سینه بدون کتف  19یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف 

 .هزار تومان است 21
تومان 5۰۰هزار و  2نجاله سویا ها مالک نیست/ نرخ هر کیلو کبیشتر بخوانید: قیمت مرغ در خرده فروشی  

 9۰۰هزار و  1۰تا  8۰۰هزار و  1۰هزار و مرغ آماده به طبخ را  7رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را 
 .تومان اعالم کرد

پیش رو پیش بینی می  وی در پایان قیمت کنونی مرغ در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت:با توجه به کاهش عرضه و تعطیالت
 شود که قیمت مرغ نوسان جزئی داشته باشد

 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

ایرنا  – 21/8/1397تاریخ :   

هزار تومان ارزان شد 5قیمت گوشت گرم در تهران حدود   
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: با توجه به عرضه مناسب، قیمت هر کیلوگرم گوشت  -ایرنا -تهران

هزار تومان ارزان شد 5گوسفندی گرم در بازار تهران حدود  . 
تن گوشت گوسفندی منجمد وارداتی با  15۰ا ت 130رضا سالمی عصر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: روزانه 

هزار تومان در فروشگاههای زنجیره ای و میادین میوه و تره بار عرضه می شود که این عرضه مناسب  29قیمت هر کیلوگرم 
 .موجب کاهش قیمت گوشت گرم در بازار تهران شده است

زار تومان است که نسبت به روزهای گذشته این قیمت ه 53در حال حاضر قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی گرم حدود  :وی افزود

هزار تومان ارزان شد 5حدود  . 
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران درباره قیمت تخم مرغ نیز گفت: در روزهای گذشته شاهد افزایش قیمت تخم مرغ 

 4۰۰م و امروز )دوشنبه( قیمت شانه ای تخم مرغ حدود بودیم که از روز گذشته عرضه گسترده تخم مرغ را در دستور کار قرار دادی
 .تومان ارزان شد

هزار تومان عرضه می شود که با توجه به عرضه  17تا  5۰۰هزار و  16وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت شانه ای تخم مرغ 
 .مناسب پیش بینی می شود روند کاهشی نرخ تخم مرغ ادامه داشته باشد

قیمت گوشت مرغ گرم نیز گفت: در بازار مرغ نیازی به توزیع گسترده نیست و امروز )دوشنبه( نرخ مرغ  سالمی همچنین درباره
 .گرم در بازار تهران کمی کاهش یافت

وی خاطرنشان کرد: این نرخ در روزهای گذشته افزایش یافته بود که با اقدامات انجام شده در زمینه نحوه توزیع و عرضه این نرخ 
تومان در حال عرضه بود 9۰۰هزار و  9ن تهران هر کیلوگرم در میدان بهم . 

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران تاکید کرد: مشکلی در زمینه توزیع گسترده گوشت گوسفندی وارداتی بصورت 
این کار در حال انجام  منجمد و همچنین عرضه تخم مرغ وجود ندارد و برای به تعادل کشیدن بازار و جلوگیری از افزایش قیمت

 .است
 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

ایرنا  – 2۰/8/1397تاریخ :   

هزار تومان شد 11بهای هر کیلو گوجه فرنگی گلخانه ای   
کرد: قیمت عمده فروشی محصوالت کشاورزی در هفته منتهی به بیست و رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران اعالم  -ایرنا -تهران

هزار تومان رسیده است 11هفتم آبان ماه نشان می دهد قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی گلخانه ای به  . 

« آبان ماه بر پایه امروز )یکشنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: از بیست و یکم تا بیست و هفتم « اسدهللا کارگر

قیمت عمده فروشی محصوالت کشاورزی در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران، هر کیلوگرم گوجه فرنگی گلخانه ای پنج هزار تا 
تومان معامله می شود 5۰۰هزار تومان و گوجه فرنگی نو سه هزار تا پنج هزار و  11 . 

تومان و گوجه فرنگی نو سه هزار تا پنج  5۰۰هزار و  6نه ای سه هزار تا در هفته های گذشته قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی گلخا
 .هزار تومان بود

هزار تومان است 28۰هزار تا  18۰هزار تومان و آناناس کارتنی  12هزار تا  9وی ادامه داد: امروز نرخ هر کیلوگرم موز  . 
تا سه هزار تومان، پیاز  5۰۰سیب زمینی یک هزار و  تا چهار هزار تومان، 5۰۰هزار و  2نرخ هر کیلوگرم سیب زمینی ترشی 

 2تا  5۰۰تومان و پیاز قرمز یک هزار و  5۰۰هزار و  2تا  5۰۰تومان، پیاز شیری یک هزار و  1۰۰هزار و  2تا  9۰۰زرد 
تومان تعیین شد 5۰۰هزار و  .  

تا پنج هزار و  5۰۰هزار و  2خیار رسمی نیز  هزار تا  2تومان و هویج  5۰۰ار تا پنج هزار و تومان، خیار گلخانه ای سه هز 500

تومان قیمت گرفت 5۰۰سه هزار و  . 
هزار تومان، پرتقال شمال  9تومان، پرتقال جنوب چهار هزار تا  5۰۰به گفته وی، اکنون هر کیلوگرم انار سه هزار تا هشت هزار و 

هزار تومان و خرمالو کن سه هزار تا هشت هزار تومان  هزار تا پنج 2تومان، خرمالو شمال  5۰۰تا سه هزار و  5۰۰یک هزار و 
  .است

هزار  9کیوی چهار هزار تا هشت هزار تومان، سیب گالب پاییزه چهار هزار تا هفت هزار تومان، سیب لبنانی زرد چهار هزار تا 
هزار تومان قیمت دارد 9تومان و سیب لبنانی قرمز سه هزار تا  . 

هزار تومان، لیمو ترش سنگی سه  15تومان، لیمو ترش ریز هشت هزار تا  5۰۰ر تا چهار هزار و هر کیلوگرم لیموشیرین سه هزا
 5۰۰تومان، گریپ فروت توسرخ سه هزار تا پنج هزار و  2۰۰هزار و  2تا  5۰۰هزار تا هفت هزار تومان، نارنج یک هزار و 

م ژاپنی سه هزار تا هفت هزار تومان قیمت گذاری شدتا پنج هزار تومان و نارنگی تخ 5۰۰تومان، نارنگی انشو یک هزار و  . 
هزار  13تومان، انگور بی دانه قرمز پنج هزار تا  5۰۰هزار و  6تا  5۰۰همچنین هر کیلوگرم انگور بی دانه زرد سه هزار و 

تا پنج  5۰۰ه هزار و هزارتومان، انگور شاهرودی س 6هزار تومان، انگور مهری سه هزار تا  6تومان، انگور شاهانی سه هزار تا 
هزار تومان عرضه شد 17تومان و گالبی بیروتی هفت هزار تا  5۰۰هزار و  . 

تومان است 6۰۰تا یک هزار و  8۰۰هزار تا پنج هزار تومان و هندوانه بین  2امروز همچنین قیمت هر کیلوگرم خربزه ایوانکی  . 
تومان، بادمجان قلمی  تا سه هزار 5۰۰نرخ هر کیلوگرم بادمجان دلمه ای یک هزار و  تومان، بادمجان  5۰۰هزار تا سه هزار و  2

هزار تومان و کاهو  1۰تومان، سیر خشک چهار هزار تا  5۰۰هزار تا سه هزار و  2هزار تومان، چغندر  6گلخانه ای سه هزار تا 
 .پیچ و رسمی یک هزار تا سه هزار تومان تعیین شد

تومان، انواع سبزی  5۰۰تا چهار هزار و  5۰۰هزار و  2پنج هزار تومان، کدو مسمایی هزار تا  2قیمت هر کیلوگرم لوبیا سبز 
تا سه هزار تومان است 8۰۰بین یک هزار و « سبزی جور»تومان و  6۰۰هزار و  2تا  5۰۰خوردن یک هزار و  . 

تا سه هزار تومان،  5۰۰و  هزارتومان، خربزه ایوانکی یک هزار 11تا  5۰۰هفته گذشته قیمت هر کیلوگرم موز هشت هزار و 
 .سیرخشک چهار هزار تا هشت هزار تومان بود که در هفته یاد شده با افزایش قیمت همراه است

درصد  35تا  25درصد و برای خرده فروشی ها  2۰تا  15سود برای اعضا در میدان میوه و سبزی تهران روی فاکتور خرید، 
 .محاسبه می شود

میلیون تن انواع محصوالت  22میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی و نزدیک  12۰لیانه بیش از بر اساس آمارهای موجود، سا
 .باغی در کشور تولید می شود

طبق سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید داخلی، واردات انواع میوه بجز نارگیل، آناناس، انبه و موز از سال 
ممنوع شده است 139۰ . 

و « منگوستین»سالمی ایران سیزدهم اسفندماه پارسال در بخشنامه ای، میوه های گمرک جمهوری ا « را از فهرست ممنوعیت « پاپایا

 خارج کرد اما چند روز بعد دوباره ممنوعیت واردات آنها برقرار شد                                                          لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

ایرنا  – 19/8/1397تاریخ :   

 رقابت کارخانجات لبنی علت افزایش قیمت شیرخام است
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران گفت: یکی از دالیل افزایش قیمت شیر خام رقابت میان خود صنایع لبنی برای جذب 

کارخانجات باید خودشان باید رقابت را تعدیل کنندبیشتر محصول است و  . 
درباره افزایش قیمت شیر خام در هفته های اخیر گفت: « علیرضا عزیزاللهی»به گزارش روز شنبه ایرنا از وزارت جهادکشاورزی، 

دقیمت پایه شیر خام به گونه ای باید تعیین شود که به مصالح تولیدکننده، کارخانجات و مصرف کننده باش . 
ثابت مانده بود، اظهار داشت: کارخانجات  144۰قیمت پایه هر کیلوگرم شیرخام  97تا اوایل سال  93وی با اشاره به این که از سال 

تومان و با مدت پرداخت سه تا چهار ماهه خریداری می  12۰۰تا  11۰۰لبنی در این مدت، شیر خام را زیر قیمت مصوب و حدود 
 .کردند

پی درخواست های مکرر دامداران برای افزایش قیمت شیر خام با توجه به افزایش هزینه های تولید در مرداد ماه در »به گفته وی، 
تومان مصوب کرد و البته این رقم کمتر از پیشنهاد  157۰امسال، کارگروه تنظیم بازار قیمت پایه هر کیلوگرم از این محصول را 

رکزی ایران بودوزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه دامداران م .» 
درصد پروتئین و بار میکروبی زیر یک میلیون است و  3درصد چربی،  3.2قیمت شیر خام مصوب دولت با  :عزیز اللهی ادامه داد

درصد باشد، جایزه دارد و این جوایز به قیمت شیر خام  3.2چنانچه شیر تولید شده بار میکروبی کمتر داشته باشد و چربی آن باالی 
شود اضافه می . 

تومان خریداری می کنند، احتماال شیر با کیفیت  2۰۰۰وی گفت: بنابراین اگر برخی کارخانجات لبنی هر کیلوگرم شیر خام را باالی 
 .و با درصد چربی و بار میکروبی کمتر دریافت می کنند

 تولید شیرخام کاهش نیافته است **
د کرد و گفت: میانگین تولید شیرخام در دامداری های صنعتی هر سال بین این مقام صنفی ادعای کاهش تولید شیرخام در کشور را ر

هفت تا هشت درصد رشد دارد اما جذب شیرخام در مراکز جمع آوری از دامداری های سنتی نسبت به سال قبل تغییر محسوسی 
 .نداشته است

داری صنعتی، رشد متوسط تولید در این واحد ها را عزیزاللهی افزود: هر سال با توجه به افزایش جمعیت گاو اصیل در واحدهای دام
 .داریم

« نزدیک  96هزار تن و در سال  8۰۰حدود چهار میلیون و  95طبق گزارش مرکز آمار ایران، واحدهای دامداری صنعتی در سال 

میلیون تن شیر خام تولید کردند 5.2به  .» 
میلیون تن در واحدهای صنعتی تولید و تقریباً تمام آن توسط  5شور، میلیون تن شیر خام تولیدی در ک 1۰وی اظهار داشت: از حدود 

 .کارخانجات لبنی جذب می شود
عزیزاللهی درباره تولید شیرخام در واحدهای دامداری سنتی و روستایی و عشایری تصریح کرد: طبق آماری که از مرکز جمع آوری 

ی دامداری سنتی نسبت به سال قبل تغییر محسوسی نداشته و این مرکز شیر خام دریافت کرده ایم، میزان جذب شیر خام از واحدها
 .امسال هم به میزان سال گذشته شیرخام از این دامداری ها جمع آوری کرده است

درصد از واحدهای دامداری روستایی  2۰درصد شیر خام مورد نیاز کارخانجات لبنی کشور از طریق دامداری های صنعتی و  80»

ین می شود که با این میزان تولید عالوه بر تامین نیاز داخل، یک میلیارد دالر محصوالت لبنی صادر می شودو عشایری تام .» 
این مقام صنفی تاکید کرد: هیچ مستنداتی برای کاهش شیرخام در داخل وجود ندارد؛ اگر تولید شیر خام کم شده باشد باید جمعیت گاو 

هزار راس کشتار دام سنگین  3۰۰رش مرکز آمار ایران هر سال نزدیک به یک میلیون و نیز کاهش می یافت در حالی که طبق گزا
 .داریم و امسال کشتار غیر طبیعی در زمینه دام گزارش نشده است

 کارخانجات درصدد اخذ مجوز واردات شیرخشک هستند **
یر مطرح شده را غیرفنی و غیرکارشناسی خواند و مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران، استدالل هایی که برای کاهش تولید ش

 .افزود: این توجیح ها برای اخذ مجوز واردات شیر خشک صورت می گیرد
میلیون تن شیر خام تقاضا داشتند و امسال تقاضای  6.5سال گذشته، کارخانه های لبنی  :وی درباره افزایش تقاضا برای شیرخام گفت

کرده اندنزدیک به هشت میلیون تن را مطرح  . 
به گفته عزیز اللهی، امسال با تغییرات نرخ ارز، انگیزه برای صادرات محصوالت افزایش یافته و برخی کارخانجات لبنی به دنبال 
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افزایش صادرات محصوالت خود هستند به طوری که آنها می خواهند شیر خشک را با ارز حمایتی وارد و محصول نهایی را با 
 .قیمت آزاد صادر کنند

وی درباره خرید شیرخام توسط کارخانجات شیر خشک گفت: نزدیک به یک سال است که کارخانجات شیر خشک، شیر خام تولید 
 .داخل را جذب می کنند و امسال قیمت بیشتری برای آن می پردازند

دارد که روزانه نزدیک به خط تولید شیر خشک در ایران وجود  12مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران یادآور شد: اکنون 
تن شیر خام دریافت می کنند 25۰۰ . 

کارخانجات شیرخشک، سال گذشته در قالب خرید توافقی با سازمان مرکزی تعاون روستایی، شیر خام خریداری  :وی اضافه کرد

تومان خریداری می کنند 21۰۰می کردند، اما امسال به طور مستقل هر کیلوگرم شیر را با قیمت حدود  . 
 دامداران برای افزایش قیمت گوشت قرمز، گاو شیری را حذف نمی کنند **

درصد کشتار دام سنگین بر اساس مقررات کشور در کشتارگاه های صنعتی انجام می شود 1۰۰عزیز اللهی ادامه داد:  . 
قرمز افزایش داشته، اما قیمت وی درباره افزایش کشتار دام شیری با توجه به افزایش قیمت گوشت قرمز گفت: هر چند قیمت گوشت 

شیر هم بهبود یافته است؛ یک دامدار به علت افزایش قیمت گوشت قرمز، گاو شیری خود را که درآمد مستمر و بلندمدت ایجاد می 
 .کند، حذف نمی کند

ست به شکلی که اغلب ماه گذشته به صورت هفتگی رو به افزایش بوده ا2به گزارش ایرنا، بهای شیر و فرآورده های لبنی در حدود 
 .کارخانجات لبنی باالتر از نرخ های مصوب ستاد تنظیم بازار، محصوالت خود را عرضه می کنند

رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی هفته گذشته علت اصلی افزایش قیمت ها را رشد بهای شیرخام و نیز افزایش هزینه های تولید و 
ستاد تنظیم بازار در نرخ ها بازنگری کند بسته بندی دانست و اعالم کرد که باید . 

برند معتبر صنعت لبنیات به سازمان  9سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز چندی پیش از ارسال پرونده تخلف 
 .تعزیرات حکومتی خبر داده بود اما مصرف کنندگان همچنان با روند افزایشی نرخ ها در بازار مواجه هستند

 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
ایرنا  – 2۰/8/1397تاریخ :   

 حضور دالالن علت گرانی سیب درختی است
درختی و تداوم مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهادکشاورزی گفت: کاهش تولید سیب  -ایرنا -تهران

 .صادرات آن تاثیری بر نرخ در بازار داخلی ندارد بلکه واسطه ها و دالالن سبب افزایش قیمت این محصول در بازار شده اند

« روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره علت افزایش قیمت سیب درختی در بازار افزود: « شکرهللا حاجی وند

گی ابتدای سال باغ ها و سال کم آوری سیب درختی و به دنبال آنها کاهش تولید، سیب درختی مورد نیاز کشور تامین با وجود سرمازد
 .است و کمبودی در این زمینه نداریم

وی افزایش قیمت سیب را ناشی از تعدد چرخش محصول در دست واسطه ها و دالالن عنوان کرد و اظهار داشت: اکنون هر 
هزار تومان به  13تا  1۰ختی حداکثر با قیمت سه هزار تومان از باغدار خریداری می شود اما با قیمت هایی بین کیلوگرم سیب در

 .دست مصرف کنندگان می رسد که این امر نیازمند کنترل و بازرسی دستگاه های نظارتی است
خشی از باغ های سیب درختی است که سال وی تصریح کرد: البته بخشی از کاهش تولید سیب مربوط به برنامه احیا و اصالح ب

هزار هکتار اجرا و سبب شد امسال عرضه سیب درختی به صنایع تبدیلی وابسته به این محصول نیز کاهش  15گذشته در نزدیک 
 .یابد

طح مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک معاونت باغبانی جهادکشاورزی گفت: امسال برآورد تولید سیب درختی در س
هزار تن کاهش تولید را نشان می  5۰۰میلیون تن است که نسبت به سال گذشته  3.2هزار هکتار از باغ های کشور نزدیک  252
 .دهد

« هزار هکتار و در سال  252میلیون تن در سطح  3.7حدود  96میزان تولید سیب درختی در سال  میلیون تن در  3.4نزدیک  95

هزار هکتار باغ بود 249سطح  .» 
هزار تن سیب درختی بیشترین و با کیفیت ترین تولید را دارد در حالی که  75۰حاجی وند ادامه داد: اکنون آذربایجان غربی با تولید 
 .سال گذشته میزان تولید این استان یک میلیون تن بود

 
 سیب ایران رتبه چهارم تولید جهانی را دارد **

میلیون تن  9۰معاونت باغبانی یادآور شد: تولید جهانی سیب درختی ساالنه نزدیک  مدیر کل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک
هزار تن هکتار است 3۰۰در سطح پنج میلیون و  . 

به گفته حاجی وند، ایران از لحاظ سطح زیرکشت باغ ها رتبه سوم و از لحاظ میزان تولید رتبه چهارم را پس از چین، آمریکا و هلند 
است به خود اختصاص داده . 

 
هزارتن سیب درختی صادر شد 2۰۰امسال  **  

هزار تن  2۰۰حاجی وند درباره تهاتر صادرات سیب درختی به ازای واردات موز گفت: براساس آمارها از ابتدای امسال تاکنون 
است 96سیب درختی به کشورهای متقاضی صادر شده که بخشی از این صادرات مربوط به تولید محصول سال  . 

هزار تن  321هزار تن و  354هزار تن،  65۰صادرات سیب درختی به ترتیب نزدیک  96تا  94وی، در فاصله سال های  به گفته
 .بوده است

وی بخشنامه اخیر وزارت صنعت درباره تهاتر صادرات سیب درختی به ازای واردات موز از بازارچه های مرزی را به نفع تولید 
افزود: این تهاتر می تواند عالوه بر صادرات مازاد تولید، برای کشور و تولیدکنندگان ارزآوری  کنندگان و منافع ملی کشور دانست و

 .داشته باشد
آبان ماه امسال در بخشنامه ای به گمرک، مجوز صادرات سیب درختی از  19به گزارش ایرنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت 

نج درصدی را صادر کردهای مرزی و تسهیالت واردات موز با تعرفه پبازارچه . 
از گمرکات اجرایی کشور از جمله  1396های دارای کوتاژ گمرکی )شماره گمرکی( سال براساس این بخشنامه، همه محموله

های مرزی، مشمول تسهیالت بازار به ازای بازار مبنی بر واردات یک کیلوگرم موز با تعرفه پنج درصد در ازای گمرکات بازارچه
یم کیلوگرم سیب درختی می شودصادرات یک و ن .  

صادرکنندگان می توانند به  1395طبق سیاست وزارت جهادکشاورزی و با هدف توسعه صادرات محصوالت کشاورزی از سال 
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کیلوگرم صادرات سیب درختی، یک کیلوگرم موز به کشور وارد کنند 1.5ازای هر  . 
ستان، ترکمنستان و امارات متحده عربی صادر می شودسیب درختی ایران به کشورهای هدف عراق، افغانستان، پاک . 

اتحادیه اروپا، آمریکا، چین، شیلی، بالروس، آفریقای جنوبی، نیوزیلند و ایران به ترتیب بزرگترین  2۰15براساس آمار سال 
  .صادرکنندگان سیب درختی بودند

 888میلیارد و  481تن موز به ارزش  546زار و ه 148بالغ بر 1396طبق آمار گمرک از سبد تجارت خارجی ایران، در سال 
دالر بود؛ این محصول از کشورهای  466هزار و  951میلیون و  192هزار تومان وارد کشور شد که معادل  34۰میلیون و 

 .اکوادور، هند، فیلیپین، ترکیه، امارات و سریالنکا خریداری می شود
و پس از آنکه در فصل بهار موز به نرخ ارز دولتی وارد کشور شد، این کاال از  از ابتدای امسال با تغییر سیاست های ارزی دولت

 261فهرست کاالهای ضروری و اساسی حذف شد و دیگر ارز یارانه ای به آن تخصیص نمی یابد با این حال در هفت ماهه امسال 
است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته دالر وارد کشور شده  721هزار و  524میلیون و  237تن موز به ارزش  475هزار و 

درصد کاهش نشان می دهد 24.24و  35.77لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب   
 

. 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
اکونا  – 19/8/1397تاریخ :   

 مرغ گران نشده است
هزار تومانی مرغ اعالم کرد که قیمت گوشت مرغ هم اکنون باال نیست و به  11معاون وزیر جهاد کشاورزی ضمن تکذیب نرخ 

  .زودی نرخ مصوب آن از سوی ستاد تنظیم بازار ابالغ می شود
هزار تومان هم  11در حالی که قیمت گوشت مرغ رو به افزایش است و برخی اتحادیه های بخش خصوصی قیمت آن را تا کیلویی 

اند، معاون وزیر جهاد کشاورزی ضمن تکذیب این نرخ اعالم کرد که قیمت گوشت مرغ هم اکنون باال نیست و به زودی اعالم کرده
 .نرخ مصوب آن از سوی ستاد تنظیم بازار ابالغ می شود

رهای رسمی بانک مرکزی نیز افزایش های اخیر روند صعودی به خود گرفته و بر اساس اخرین آماقیمت گوشت مرغ در هفته 

 11فروشی هر کیلوگرم گوشت مرغ در هفته منتهی به چنان ادامه دارد چراکه متوسط قیمت خردهقیمت این محصول پروتئینی هم
د و درص 1.9درصد، نسبت به هفته مشابه ماه قبل  3.3تومان بوده است که نسبت به هفته قبل از این بررسی  9۶75ماه امسال، آبان

درصد افزایش قیمت داشته است 37.1نسبت به هفته مشابه سال قبل  . 
در این باره اعالم کرد که قیمت گوشت مرغ به بیش از کیلویی  -رییس اتحادیه پرنده و ماهی  -خانی البته روز گذشته مهدی یوسف

هایی ضمن رد وجود چنین قیمت -ر دام معاون وزیر جهاد کشاورزی در امو -هزار تومان هم رسیده است اما مرتضی رضایی  11
هزار تومان  1۰تومان و کمتر از کیلویی  97۰۰در بازار، گفت: قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ به طور متوسط در کشور حدود 

شود، صحت نداردهایی که اعالم میاست و چنین قیمت . 
ید مرغداران غیرمنطقی و گران نیست، افزود: به زودی نرخ های تولهای کنونی با توجه به افزایش هزینهکه قیمتوی با بیان این

های رسمی و محاسبه شده تر از قیمتشود که بیشمصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار نهایی و ابالغ می
 .کنونی در بازار نخواهد بود

ور انجام شده که بیشتر از ماه های گذشته است و هیچ میلیون قطعه جوجه ریزی در کش 1۰5اکنون بیش از رضایی تاکید کرد که هم
 .کمبودی در تولید و عرضه گوشت مرغ وجود ندارد

 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
ایرنا  – 19/8/1397تاریخ :   

 کمبود دان سبب رشد قیمت گوشت مرغ شد
رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران علت افزایش مجدد قیمت گوشت مرغ را کمبود دان و  -ایرنا -تهران

برای تولیدکنندگان ایجاد کرده استکاهش عرضه این محصول به بازار عنوان کرد و گفت: کمبود دان نگرانی هایی را  . 

 
به گزارش ایرنا و با وجود تاکید مسئوالن وزارت جهادکشاورزی در تامین نهاده های مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور و 

لید تخصیص ارز دولتی به آن، اما دست اندرکاران صنعت طیور از ناکافی بودن توزیع دان گالیه دارند و آن را علت اصلی کاهش تو
 .و افزایش قیمت مرغ در بازار می دانند

تن ذرت  536هزار و  755تازه ترین آمار گمرک جمهوری اسالمی نیز نشان می دهد در هفت ماهه نخست امسال چهار میلیون و 

 درصد رشد 21میلیون دالر وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزنی  1۰6دامی به ارزش یک میلیارد و 
 .داشت؛ برهمین اساس نهاده های دامی صدرنشین محصوالت وارداتی به کشور شده است

البته به تازگی صادرات گوشت مرغ با شرط تامین بازار داخلی رفع ممنوعیت شد که برخی کارشناسان بر این باورند که آزادسازی 
 .صادرات تاثیری در قیمت گذاری گوشت مرغ بازار داخلی نخواهد داشت

میلیون تن آن در مبادالت  1۰میلیون تن گوشت مرغ در سطح جهان تولید می شود که نزدیک به  1۰۰اس آمارها، سالیانه براس
هزار  64۰تجاری قرار می گیرد؛ از این رقم حدود سه میلیون تن آن به مصرف همسایگان ایران می رسد؛ عراق هر سال بیش از 

میلیون تن گوشت مرغ را دارد 3ند، در حالی که ایران ظرفیت تولید نزدیک هزار تن مرغ وارد می کن 8۰۰تن و عربستان  . 
هزار تن گوشت مرغ در ایران تولید و عرضه می شود که تامین کننده نیاز داخلی است؛ در  3۰۰میلیون و  2طبق آمارها سالیانه 

در می شدهزار تن مرغ مازاد بر نیاز داخلی آن به کشورهای هدف صا 100سالهای اخیر سالی  . 
پس از بروز نوسان های ارزی در ابتدای امسال، دولت حمایت از تولید داخل و کاالهای اساسی را در دستور کار قرار داد و اقدام به 

تومانی برای نهاده های تولید از جمله کنجاله سویا، ذرت کرد اما با این وجود، دست اندرکاران 4200تخصیص ارز یارانه ای 

ویند افزایش هزینه های تمام شده تولید، قیمت گوشت مرغ را تحت تاثیر قرار داده استصنعت طیور می گ . 
به همین دلیل با اینکه در مردادماه امسال ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ را برای مصرف کنندگان هشت 

با نرخ مصوب عرضه نشد بلکه بهای آن در خرده فروشی  تومان تعیین کرد، اما این محصول در ماه های اخیر نه فقط 175هزار و 
هزار تومان رسیده بود 11تا  1۰ها به هر کیلوگرم بین  . 

محمد یوسفی»در این پیوند  روز شنبه در گفت و گو اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: اکنون دان مورد نیاز  «

برابر شدن کرایه حمل بار با معضل توزیع آن  2التی در سیستم حمل و نقل و صنعت طیور در کشور موجود است اما به دلیل مشک
 .در استان ها مواجه هستیم

روز پیش قرار بود محموله نهاده های طیور از بنادر بارگیری و بین استان ها توزیع شود اما هنوز این مهم  2۰وی اظهار داشت: از 
 .رخ نداده است

بود دان، مرغ رشد الزم را ندارد و با سرعت کمتری به بازار عرضه می شود که همین کاهش این مقام صنفی گفت: به دلیل کم
 .عرضه در افزایش قیمت این محصول موثر است

تومان است که با احتساب کرایه حمل  12۰۰تومان و ذرت  25۰۰وی تصریح کرد: اکنون قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا در بندر 
تومان و ذرت  27۰۰رم از این اقالم، بهای هر کیلو کنجاله سویا تومانی بابت هر کیلوگ 2۰۰ تومان تمام می شود؛ این  1400

تومان بود 1۰۰درحالیست که پیش از این قیمت حمل هر کیلوگرم ذرت و کنجاله سویا  . 
اد: اکنون برخی کشتی وی رفع مشکل تامین دان در کشور را تخصیص و انتقال به موقع ارز و سیستم حمل و نقل دانست و ادامه د

های حمل نهاده های دام و طیور در بنادر کشور پهلو گرفته اند اما به دلیل تخصیص نیافتن به موقع ارز و سیستم حمل و نقل در بنادر 
 .باقی مانده اند

ست منجر به رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران تصریح کرد: نگرانی تولیدکنندگان برای کمبود دان ممکن ا
 .کاهش جوجه ریزی در واحد شود که ادامه این روند بر قیمت مرغ در بازار اثرگذار است

البته دولت برای توزیع نهاده های دام و طیور در کنار حمل و نقل جاده ای، شرایط را برای استفاده از حمل و نقل  :وی اظهار داشت

 .ریلی نیز فراهم کرده است
 لینک خبر 
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ها بازار و قیمت   

  ایرنا – 21/8/1397تاریخ : 

 قیمت دام زنده کاهش می یابد
روزهای  ردرئیس شورای تامین دام کشور پیش بینی کرد: به دلیل افزایش جمعیت دام سبک گوسفندی در کشور،  -ایرنا -تهران

کیلوگرم دام زنده چهار تا پنج هزار تومان کاهش می یابدآتی قیمت هر  . 
« روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود« منصور پوریان  ۲4تا  ۲3امروز قیمت هر کیلوگرم دام زنده بین  :

دلیل دوقلوزایی، به نظر می رسد  هزار تومان است که با توجه به میزان بارش ها، تامین علوفه مورد نیاز و افزایش جمعیت دامی به

 .عرضه دام سبک به بازار بیشتر شود و در نتیجه بازار داخلی متعادل خواهد شد
وی وضعیت واردات گوشت قرمز را نیز مطلوب عنوان کرد و اظهار داشت: با وجود تولید و واردات گوشت قرمز، قصابی ها برای 

محصول در بازار می کنند و اجازه نمی دهند قیمت ها کاهش پیدا کند حفظ حاشیه سود خود اقدام به افزایش قیمت این . 
میلیون راس رسیده است و به نظر  ۲6وی تصریح کرد: امسال به دلیل افزایش دوقلوزایی جمعیت مولد دام سبک گوسفندی کشور به 

است میلیون برسد که برای صنعت دامپروری نوید خوبی 3۰می رسد تا پایان سال این جمعیت به  . 
 51رئیس شورای تامین دام کشور عرضه دام در میادین را مناسب دانست و اضافه کرد: اکنون قیمت هر کیلوگرم الشه داخلی با دنبه 

هزار تومان است 57تا  56هزار تومان است در حالی که اتحادیه گوشت گوسفندی ادعا دارد قیمت هر کیلوگرم الشه بین  .  

دام زنده، آزادسازی صادرات است تنها راه جلوگیری قاچاق **  
پوریان درباره افزایش قاچاق دام زنده گفت: از زمان ممنوعیت صادرات دام زنده و نوسان نرخ ارز، حجم قاچاق دام زنده افزایش یافته 

 .که البته بخشی از این افزایش قاچاق به وزن باالی دام داخلی برمی گردد
ور است که دام سبک با وزن باال در داخل کشور خریداری ندارد و به همین دلیل به خارج از رئیس شورای تامین دام کشور بر این با

 .کشور قاچاق می شود
وی اظهار داشت: معیشت و اقتصاد خانوار دامداران و دامپروران از محل عرضه دام تامین می شود بنابراین افزایش واردات، سبب 

 .رکود در بازار داخلی این صنعت شده است
ی پیشنهاد داد: برای جلوگیری از قاچاق بی رویه دام زنده، رفع ممنوعیت صادرات دام زنده به ازای واردات گوشت قرمز تنها و

 .راهکار است
کیلوگرم که استاندارد آن است،  5۰۰پوریان افزود: اکنون با مشکل افزایش وزن گوساله نیز روبرو هستیم به شکلی که وزن آنها از 

تفراتر رفته اس . 
به گفته رئیس شورای تامین دام کشور، وضعیت تامین و قیمت گوشت وارداتی مناسب است به طوری که اکنون قیمت هر کیلوگرم الشه 

تومان، اوراسیا  8۰۰هزار و  34استرالیایی  هزار تومان  ۲9تومان، ران و سردست گوشت گوساله منجمد برزیلی  9۰۰هزار و  33

 .است
ات گوشت قرمز شدت گرفته است، گفت: اکنون در کنار انجمن واردکنندگان گوشت قرمز، تشکلی با عنوان وی با بیان اینکه وارد

 .شورای عالی سیاست گذاری وارد کنندگان گوشت قرمز ایجاد شده است که می تواند حجم واردات گوشت قرمز را افزایش دهد
هزار تن آن از محل تولیدات داخلی و بیش از  84۰تن است که  به گزارش ایرنا، نیاز مصرفی گوشت قرمز کشور نزدیک یک میلیون

هزار تن آن از محل واردات گوشت گرم گوسفندی، گوشت منجمد گوساله و حتی دام زنده تامین می شود 1۰۰ . 
با قیمت های واردات گوشت قرمز برای تنظیم بازار این محصول افزایش یافت تا مردم بتوانند محصوالت پروتئینی مورد نیاز خود را 

هزار تومان است 6۰مناسب تری خریداری کنند اما همچنان قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی و گوساله در بازار مصرف بیش از  . 
علت اصلی افزایش وزن دام، باال بودن قیمت گوشت قرمز در بازار مصرف است و تولیدکنندگان برای کسب نفع بیشتر از عرضه دام 

رد به بازار خودداری می کنند ضمن آنکه افزایش عرضه محصول می تواند سبب کاهش قیمت ها در بازار شودبا وزن های استاندا . 

 
 لینک خبر 
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  برنامه ها و سیاست ها
خبرگزاری فارس  – 15/8/1397تاریخ :  

  با صنایع لبنی بحث شدمحوری که در جلسه شب گذشته وزیر جهاد سه 

وزیر جهاد کشاورزی با نمایندگان صنایع لبنی برای پایان دادن به مشکالت شیر جلسه گذاشت و سه محور اصلی در آن بحث و 
وگو شدگفت .  

های روز گذشته وزیر محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی تعدادی از نماینده  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،
لبنیات پایانی بدهد های لبنی را در ساختمان وزارت جهاد کشاورزی طالقانی دور هم جمع کرد تا شاید به مشکالت انهکارخ .  

هایی راجع به مشکالت اخیر های میهن، پگاه، کاله و صنایع شیر حضور داشتند و صحبتدر این نشست ظاهراً مدیرعامل شرکت
که به ویژه چند ماه گذشته درباره لبنیات مطرح بوده این است که قیمت لبنیات در بازار وگو شده است. مسائلی لبنیات بحث و گفت

بندی و گران کردن شیر خام توسط دامداران گویند دلیل آن باال رفتن قیمت وسایل بستههای چند باره داشته و صنایع لبنی میافزایش
 .است

درصد  5۰درصد و در برخی موارد تا  25های لبنی ورودی به کارخانهکردند که حجم شیر صنایع لبنی بحث دیگری هم مطرح می
 .کاهش یافته است

پذیرند و نه کم شدن تولید را.به طوری که وزیر جهاد کشاورزی که امروز اما در دیگر سو متولیان تولید نه گرانی شیر خام را می
ر نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته استتولید شیر خام در کشو  گران داشت مطرح کردصبحانه کاری با تعاون .  

 8الی  7گاوداری بزرگ کشور انجام شده تولید شیر آنها حدود  17۰تا  16۰به گفته وزیر جهاد کشاورزی، طی رصدی که از 
 .درصد نیز افزایش یافته است

طالعاتی بیرون درز نداده اما رضا باکری دبیر به هر حال هنوز وزیر جهاد یا دیگر مسؤولی از نتیجه تصمیمات نشست شب گذشته ا
وگو که قرار بود شب گذشته انجام شود اشاره وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس به محورهای گفتانجمن صنایع لبنی ایران در گفت

 .کرد
روی سه محور متمرکز  وگوی شب گذشته نمایندگان صنایع لبنی با وزیر جهاد کشاورزی قرار بود بیشترباکری گفت: محورهای گفت

  .شود
هایشان بحث کنند و رفع مشکل آن را از وزیر جهاد کشاورزی بشنوند؛نخست اینکه کارخانجات روی مشکل تأمین شیر کارخانه  

ای باشد که هم تولید برای های لبنی ایجاد شود تا شرایط به گونهدومین موضوع قرار بود تعامل کاملی بین دامداران و کارخانه
های لبنی از این وضعیت خارج شودداران سودآور شود و همین که شرایط کارخانهدام .  

موضوع سوم، قرار بود بر اساس قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد زنجیره شیر تشکیل شود که در جلسه دیشب این 
وگو شودموضوع قرار بود با وزیر جهاد بحث و گفت  

 
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست 
ایرنا  – 15/8/1397تاریخ :   

صندوق ملی در بخش کشاورزی 3پیشنهاد تعاونگران برای تاسیس   
سه صندوق ملی پسته، گل و گیاه و شیالت برای حمایت از تولید و صادرات  عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران گفت: -ایرنا -تهران

 .این محصوالت تشکیل شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران روز سه شنبه در صبحانه کاری با محمود حجتی 

ح کردندوزیر جهادکشاورزی مهمترین مسایل و خواسته های خود را مطر . 
عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران در این نشست گفت: اگر بتوانیم این محصوالت را که در بازارهای هدف، مشتریان خاص خود 

 .را دارند تولید کنیم بدون تردید می توانیم با قیمت رقابت پذیر، آنها را صادر کنیم
خسارات به آنها گالیه کرد و اظهار داشت: خسارت بخش کشاورزی وی با تاکید برضرورت حمایت از کشاورزان از عدم پرداخت 

 .براساس قانون، مشمول بیمه تمام خطر است اما به دلیل کمبود اعتبار، خسارت کشاورزان پرداخت نمی شود
با عدم حمایت از  عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران تصریح کرد: برای عبور از تحریم ها نیاز داریم تا به تولید پایدار برسیم اما

 .تولیدکنندگان در مقابل خسارت های غیرمترقبه نمی توانیم به این مولفه در اقتصاد دست پیدا کنیم
قاسمی با انتقاد از اجرای پیمان سپاری ارزی برای صادرکنندگان گفت: تولیدکنندگان از ارز آزاد استفاده می کنند اما پس از صادرات 

ارز خود را با نرخ سامانه نیما که چهار تا پنج هزار تومان پایین تر از بازار آزاد است، به فروش  محصوالت خود ناچار هستند که
 .برسانند

 استفاده از تعاونی ها برای ساماندهی نظام توزیع**
توزیع هستند  محمد علی ضیغمی معاون اموربین الملل اتاق تعاون ایران در این جلسه گفت: تعاونی ها دارای بهترین ظرفیت در زمینه

 .که وزارت جهاد کشاورزی می تواند از این ظرفیت برای عرضه کاال استفاده کند
میلیون نفر می  25میلیون نفر در تعاونی ها مشغول فعالیت هستند که با احتساب خانواده های آنها این رقم به بیش از  5.5وی افزود: 

 .رسد
هزار فروشگاه زنجیره ای وجود دارد که باید از این  6کرد: در بخش تعاون بیش از معاون امور بین الملل اتاق تعاون ایران تصریح 
 .ظرفیت برای ساماندهی نظام توزیع استفاده کرد

 درصد محصول پسته امسال باقی ماند 10**
سته امسال از درصد محصول پ 9۰مدیرعامل اتحادیه سراسری پسته در ادامه این جلسه گفت: به دلیل شرایط نامساعد جوی بیش از 

 .بین رفت
محمود صادقی با تاکید بر ضرورت حمایت از کشاورزان افزود: پیش از این قرار بود که بدهی بانکی کشاورزان استمهال شود اما 

عدم اجرای این دستورالعمل منجر به توقف کامل فعالیت های بانکی آنان شده است تا جایی که کشاورزان حتی نمی توانند دسته چک 
فت کننددریا . 

 کاهش سهم لبنیات از سبد خانوار**
امیرحسین صفری تولیدکننده صنایع لبنی در ادامه این جلسه اظهارداشت: افزایش هزینه بسته بندی و شیرخام منجر به کاهش سهم 

 .لبنیات از سبدخانوارها شده است
های تعزیری که با آنها صورت می گیرد به زیان وی افزود: هرچند تولیدکنندگان عامل گرانی محصوالت لبنی نیستند اما برخورد

 .بخش تولید تمام می شود
 

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست ها 
ایرنا  – 19/8/1397تاریخ :   

 شرکت های دانش بنیان برای فرآوری محصوالت کشاورزی ورود کنند
وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای فرآوری و تهیه اکسیر برخی محصوالت از جمله زرشک و عناب مشکل داریم و نیاز  

 .به ورود شرکت های دانش بنیان در این زمینه است
ع به گزارش ایرنا، محمود حجتی روز شنبه در حاشیه بازدید از سایت الگویی کشت خارشتر چاهک موسویه شهرستان قاینات در جم
خبرنگاران افزود: باید راهی پیدا کنیم تا در خصوص بسته بندی و فرآوری عناب و زرشک با کار مشترک، محصوالت خراسان 

  .جنوبی را به دنیا معرفی کنیم تا جایگاه اصلی خود در دنیا را پیدا کند که امیدواریم شرکت های دانش بنیان این موضوع را دنبال کنند
زعفران در این سالها بهبود یافته است با توجه به بازاریابی های انجام شده، کشورهای مختلف، زعفران ایران وی ادامه داد: وضعیت 

  .را می شناسند و روز به روز تقاضای جهانی افزایش یافته است
ز مشکل وجود درصد زعفران دنیا در ایران تولید می شود اما در فرآوری این محصول هنو 85 :وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد

  .دارد و نیز در بازاریابی و فرآوری عناب و زرشک عقب تر هستیم
وی با اشاره به سایت الگویی کشت خارشتر گفت: خارشتر گیاه مرتعی است و با توجه به ظرفیت ها و پروتئین خوبی که دارد با 

  .یونجه برابری می کند
یر خراسان جنوبی دانست و اظهار داشت: در سالهای اخیر همکاران تالش حجتی، گیاه خارشتر را سازگار با اقلیم ، طبیعت و کو

  .کردند و این گیاه برای نخستین بار در این استان کشت شد و از این طریق آشنایی الزم با چگونگی کشت خارشتر ایجاد شده است
می شود و با کمترین توقع آبی در انواع خاک وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه اکنون با مکانیزمی که طراحی شده این گیاه کشت 

تن خارشتر در هکتار به  7رشد می کند، گفت: در برخی مناطق کشت این گیاه خوب است و بر اساس برآورد انجام شده حدود 
  .صورت مکانیزه برداشت می شود

رار داد با توجه به محدودیت علوفه ای که در می توان این گیاه را به صورت کنسانتره آماده و در اختیار احشام ق :حجتی یادآور شد

  .کشور داریم و تجربه ای که در این سالها کسب شده این اقدام می تواند بخشی از نیاز علوفه ای را در این مناطق حل کند
از جمله وی افزود: خداوند هیچ منطقه ای را بدون حکمت نیافریده و علیرغم خشکسالی چندین ساله خراسان جنوبی محصوالتی 

  .گیاهان دارویی، زعفران، زرشک، عناب و سایر هر روز در حال رشد و گسترش است
هکتار  219مدیر عامل شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران قاینات هم در حاشیه این بازدید گفت: برای کشت گیاه دارویی خارشتر، 

است زمین اختصاص یافته که در حال حاضر پنج هکتار تولید بذر انجام شده .  
سینا سرحدی هدف از اجرای این طرح را تامین علوفه، تولید بذر و عرقیجات دانست و افزود: خارشتر به عنوان یک قابلیت مهم 

  .برای کشت و توسعه در استان مطرح است
تثبیت شن های  وی بیان کرد: خارشتر گیاه چند ساله ریزوم دار) بافت ذخیره ای( با خواص دارویی و مصرف علوفه ای و همچنین

  .روان است که رشد زیادی داشته و به سرعت بخش بزرگی از زمین یک ناحیه را می پوشاند
مدیر عامل شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران اظهار داشت: ریشه این گیاه بسیار عمیق، قوی و گسترده است و همانطور که از 

نند برخی از نواحی مختلف ایران از جمله خراسان جنوبی ظاهرش پیداست، گیاهی سرسخت و مخصوص رویشگاه های خشک ما
  .است و در بیابان ها و مناطق کویری به راحتی می روید

وی یادآور شد: پراکنش گیاه خارشتر در سطح عرصه های شهرستان قاینات وسیع بوده به طوری که در تمامی عرصه های زراعی 
ز یاد می شودو غیر زراعی دیده شده و از آن به عنوان علف هر .  

سرحدی عنوان کرد: عمده رویشگاه های این گیاه در عرصه های طبیعی شهرستان قاینات در مناطق محمدآباد پسکوه، خضری، 
  .نیمبلوک و چاهک موسویه است

و  هزار هکتار اعالم کرد و گفت: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی در این شهرستان برای کشت 2۰وی مساحت این اراضی را 
  .توسعه این گیاه نیازمند توجه جدی و برنامه ریزی برای آن هستیم

آغاز شد و کارشناسان جهاد کشاورزی در این مدت  94های اولیه در زمینه گیاه دارویی خارشتر در خراسان جنوبی از سال فعالیت 
  .توانستند به تکنیک بذر خارشتر برای نخستین بار در کشور دست پیدا کنند

هاد کشاورزی ظهر روز گذشته وزیر ج جمعه( به منظور بهره برداری و بازدید از طرح های بخش کشاورزی خراسان جنوبی )

وارد این استان شد و به همراه هیاتی از مدیران ارشد این وزارتخانه مورد استقبال معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی، نمایندگان 
ز مسئوالن استانی قرار گرفتمردم در مجلس شورای اسالمی و جمعی ا .  
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وی پس از ورود به بیرجند از مزرعه پرورش گل رز هزاردستان بازدید کرد که یک هکتار سطح زیرکشت گل رز به روش 
رنگ کشت می شود 1۰رقم و  15هیدروپونیک دارد و در این گلخانه، گل رز هلندی در  .  

هکتاری اسماعیل آباد به  72ه به منظور افتتاح آبیاری زیرسطحی حجتی همچنین ضمن بازدید از مجتمع کشت و صنعت سربیش
  .شهرستان نهبندان سفر کرد

بازدید از مزرعه خارشتر شرکت پیوند خاوران به عنوان نخستین مزرعه الگویی در سطح کشور در شهرستان قاینات، بازدید از 
ی زراعی اسالم آباد قاین و بازدید از شرکت سهامی زراعی کارخانه تروند زعفران، افتتاح پروژه آبیاری تحت فشار شرکت سهام

  .خضری از جمله برنامه های وزیر جهاد کشاورزی در دومین روز سفر به خراسان جنوبی است
با سفر به شهرستان های فردوس و بشرویه به ترتیب از پروژه های پرورش بز سانن و پروژه  (محمود حجتی همچنین امروز ) شنبه

داری صندوق توسعه ملی بازدید می کندهای آبخیز .  
هکتار و بازدید از کارخانه سبزی خشک کنی و تولید عرق های  8۰۰افتتاح همزمان پروژه تجهیز و نوسازی اراضی در سطح 

  .اکسیر طبس از برنامه های آخرین روز سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان خراسان جنوبی خواهد بود
هکتار اراضی زراعی و باغی زیر کشت آبی و دیم دارد. از مهمترین محصوالت این استان  13۰و هزار  149خراسان جنوبی 

  .مرزی و کویری می توان به زرشک، زعفران، عناب، پنبه، پسته، بادام و گل نرگس اشاره کرد
 

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست ها 
ایرنا  – 19/8/1397تارخ :   

 ایجاد زنجیره محصوالت کشاورزی در اولویت برنامه ها است
ر اولویت نخست برنامه های این و دوزیر جهاد کشاورزی گفت: ایجاد زنجیره محصوالت کشاورزی یکی از آرزوهای دیرینه ما  

 .وزارتخانه قرار دارد
جتی روز شنبه در حاشیه بازدید از کارخانه تروند زعفران قاینات در جمع خبرنگاران افزود: این کارخانه به گزارش ایرنا، محمود ح

  .توسط یک سرمایه گذار محلی به بهره برداری رسیده و در خصوص تامین زنجیره محصول بسیار خوب کار شده است
صورت زنجیره ای و قراردادی باشد که در این کارخانه بیش از وی بیان کرد: یکی از آرزوهای دیرینه ما این بوده که کشاورزی به 

هزار کشاورز به صورت قراردادی مشغول به کار هستند که نوید بسیار خوبی است 2 .  
وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: جمع آوری محصوالت، فرآوری، بسته بندی، تجهیرات، الزامات و آموزش های مورد نیاز در 

همه توسط نیروهای بومی انجام می شود تا اقدامات الزم در چارچوب مناسب انجام شوداین واحد فرآوری  .  
هزار بسته  2۰۰وی عنوان کرد: در این واحد، بسته بندی بسته های یک دهم گرم زعفران به سفارش بلژیک انجام می شود که حدود 

  .به این کشور صادر خواهد شد
ا تولید و بسته بندی زعفران برای نیاز مصرف کننده واقعی است که در این واحد تولیدی این حجتی افزود: یکی از آرزوهای دیرینه م

  .مهم فراهم شده و با برند این مجموعه بسته بندی نهایی در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد
ت که اینچنین کارآفرینانی داریم و وی ادامه داد: این عامل سبب ایجاد اشتغال ارزش افزوده برای کشور و از افتخارات ملی ما اس

تجهیزات در ارتباط با کنسانتره زعفران نیز بسیار مهم است که به صورت مستقیم از استان صادر می شود که امید است روزی 
  .صنعت داروسازی نیز از محصوالت زعفران بهره مند شود

امس ها، کرم ها و سایر موارد در این کارخانه تولید می وزیر جهاد کشاورزی گفت: در زمان حاضر محصوالت متنوعی از جمله آد
شود که به همه مسئوالن به ویژه کارآفرین مجموعه تبریک می گوییم که توانستند با ابتکار و خالقیت این مهم را به این مرحله 

  .برسانند
سخت و ناپیموده توسط مسئوالن و  وی تاکید کرد: برای گسترش این کارخانه در خراسان جنوبی همانطور که قدم اول و مسیر

  .کارآفرینان محلی برداشته به نظر می رسد کار سختی نباشد
حجتی با بیان اینکه برای توسعه این کارخانه تسهیالت در اختیار کارآفرین قرار می گیرد گفت: یکی از مشکالت این کارخانه نیز 

ر داده و اشتغالزایی بیشتری داشته باشدمنابع تسهیالتی بود تا کشاورزان بیشتری را زیر پوشش قرا .  
وی با اشاره به ناشناخته بودن محصوالت کارخانه تروند زعفران قاین گفت: مسئوالن باید در جهت معرفی و بازاریابی محصوالت 

  .در کشور بیشتر تالش کنند
این محصول با جهاد کشاورزی و حجتی تاکید کرد: در این زمینه صدا و سیمای خراسان جنوبی موظف است برای معرفی 

  .تولیدکنندگان همکاری کنند
وزیر جهاد کشاورزی ظهر روز گذشته )جمعه( به منظور بهره برداری و بازدید از طرح های بخش کشاورزی خراسان جنوبی وارد 

ار خراسان جنوبی، نمایندگان مردم این استان شد و به همراه هیاتی از مدیران ارشد این وزارتخانه مورد استقبال معاون عمرانی استاند
  .در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئوالن استانی قرار گرفت

وی پس از ورود به بیرجند از مزرعه پرورش گل رز هزاردستان بازدید کرد که یک هکتار سطح زیرکشت گل رز به روش 
کشت می شودرنگ  1۰رقم و  15هیدروپونیک دارد و در این گلخانه، گل رز هلندی در  .  

هکتاری اسماعیل آباد به  72حجتی همچنین ضمن بازدید از مجتمع کشت و صنعت سربیشه به منظور افتتاح آبیاری زیرسطحی 
  .شهرستان نهبندان سفر کرد

 بازدید از مزرعه خارشتر شرکت پیوند خاوران به عنوان نخستین مزرعه الگویی در سطح کشور در شهرستان قاینات، بازدید از
کارخانه تروند زعفران، افتتاح پروژه آبیاری تحت فشار شرکت سهامی زراعی اسالم آباد قاین و بازدید از شرکت سهامی زراعی 

  .خضری از جمله برنامه های وزیر جهاد کشاورزی در دومین روز سفر به خراسان جنوبی است
بشرویه به ترتیب از پروژه های پرورش بز سانن و پروژه  محمود حجتی همچنین امروز ) شنبه( با سفر به شهرستان های فردوس و

  .های آبخیزداری صندوق توسعه ملی بازدید می کند
هکتار و بازدید از کارخانه سبزی خشک کنی و تولید عرق های  8۰۰افتتاح همزمان پروژه تجهیز و نوسازی اراضی در سطح 

ورزی به استان خراسان جنوبی خواهد بوداکسیر طبس از برنامه های آخرین روز سفر وزیر جهاد کشا .  
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هکتار اراضی زراعی و باغی زیر کشت آبی و دیم دارد. از مهمترین محصوالت این استان  13۰هزار و  149خراسان جنوبی 
  .مرزی و کویری می توان به زرشک، زعفران، عناب، پنبه، پسته، بادام و گل نرگس اشاره کرد

 
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست ها 

خبرگزاری فارس  – 15/8/1397تاریخ :   
 تکالیف بر زمین مانده وزارت جهاد کشاورزی در سند توسعه تعاون 

درصد توزیع  ۴۰درصد اراضی قابل کشت و احیاء از سوی دولت به تعاونی ها و واگذاری  5۰رئیس اتاق تعاون واگذاری 
محصوالت کشاورزی به فروشگاه های تعاونی مصرف را از تکالیف وزارت جهاد کشاورزی در سند توسعه تعاون دانست که محقق 

  .نشده است
اندیشی مشترک با محمود اتاق تعاون ایران در نشست هم به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بهمن عبداللهی، رئیس

ها انجام اعظم تولیدات کشاورزی توسط تعاونی حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و تعاونگران حوزه کشاورزی با بیان اینکه بخش
مهم و فعال آن برشمرد  شود ، بخش کشاورزی را در حوزه تعاون از بخش هایمی . 

درصد برسد که  25ری اینکه بر اساس احکام برنامه پنجم توسعه، قرار بود سهم تعاونی ها از اقتصاد به رئیس اتاق تعاون با یادآو
درصدی در اقتصاد، رسیدن سهم تعاونی های  25این هدف محقق نشده است، تصریح کرد: یکی از الزامات رسیدن به سهم 

ف، هنوز محقق نشده و برای تحقق آن، نیازمند حمایت جهاد درصد از تولیدات کل کشاورزی کشور بود که این هد ۶5کشاورزی به 
 .کشاورزی هستیم

عبداللهی با اشاره به تصویب سند توسعه بخش تعاون در هیات دولت و تاکید رئیس جمهور بر اجرای آن اظهار داشت: یکی از 
از سوی دولت به تعاونی ها بود که درصد اراضی قابل کشت و احیاء  5۰تکالیف وزارت جهاد کشاورزی در این صنعت، واگذاری 

 .این تکلیف قانونی نیز محقق نشده است
درصد توزیع  ۴۰وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از تکالیف وزارت جهاد کشاورزی در سند توسعه بخش تعاون، واگذاری 

ورزی باید در تسریع آن محصوالت کشاورزی به فروشگاه های تعاونی مصرف بود که این تکلیف، محقق نشده و وزارت جهاد کشا
 .جدیت داشته باشد

گران این است که تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی با حضور انجمن های رئیس اتاق تعاون ادامه داد: یکی از مشکل تعاون
کشاورزی اخذ می شود که گستردگی این انجمن ها به اندازه تشکل های تعاونی نیست؛ لذا درخواست داریم از ظرفیت تشکل های 

 .تعاونی در این بخش ها استفاده شود
عبداللهی گفت: معاون اول رئیس جمهور دستورالعملی صادر کرده است که در هنگام صدور بخشنامه ها، نظرات تشکل ها به 

خصوص اتاق ها اخذ شود. بنابراین درخواست داریم وزارت جهاد کشاورزی از تشکل های تعاونی زیرمجموعه قانون تعاون به 
تشکل های زیرمجموعه سازمان تعاون روستایی حمایت داشته باشداندازه  . 

 
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست ها 

اکونا – 19/8/1397تاریخ :   

خاک از مهمترین سیاست های جهاد کشاورزی است افزایش بهره وری آب و  
وزیر جهاد کشاورزی گفت: افزایش راندمان آبیاری با سامانه های نوین و افزایش بهره وری آب با نوع کشت و چگونگی خاک 

  .ورزی از سیاست های جهاد کشاورزی است
در حاشیه بازدید از مجتمع کشت و صنعت بیدمشک سربیشه افزود  محمود حجتی یکی از آرزوهای دیرینه ما این بوده که  :

  .کشاورزی را به صورت زنجیره تعریف و در عمل پیاده کنیم
وی گفت: مجتمع کشت و صنعت بیدمشک علیرغم محدودیت منابع آبی در بخش طیور، توسعه دامداری، تامین علوفه و بهره وری 

  .آب موفق عمل کرده است
یکی از مسایل جدید افزایش بهره وری آب عنوان کرد و افزود: این نوع کشت در ذرت و وزیر جهاد کشاورزی، کشت نشایی را 

  .چغندر در خراسان جنوبی و کشت و صنعت بیدمشک انجام شده که قابل تقدیر است
حجتی تصریح کرد: خراسان جنوبی علیرغم خشکسالی و تنش آبی سنگین توانسته است دستاوردهای خوبی در بهره وری آب و 

سعه زنجیره تولید به دست بیاوردتو .  
درصد مصرف آب کاهش  3۰به گفته وی نشاکاری یکی از شاخصه های افزایش بهره وری است که در کاشت چغندر با این روش 

  .یافته است
است که  خراسان جنوبی هنوز در بحث گلخانه ها عقب :حجتی با بیان اینکه اصالح نظام آبیاری باعث افزایش تولید شده است گفت

  .امیدواریم با همت مردم استان این عقب افتادگی تاریخی با پشتیبانی دولت و نمایندگان جبران شود
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بازدید امروز خود از گلخانه پرورش گل رز در بیرجند افزود: اگرچه از لحاظ کیفی عملکرد 

باید هنوز در زمینه سرشاخه گل و سبزی گلخانه ها توسعه یابدگلخانه ها در استان خوب بوده اما از لحاظ کمی  .  
وی با تاکید بر اینکه خراسان جنوبی در دامپروری از دیرباز فعالیت داشته است اظهار داشت: پرورش شتر و شترمرغ در این منطقه 

  .می تواند برای سرمایه گذاری گزینه های خوبی باشد
شیر شتر و تقاضای آن در بازار های ملی و بین المللی این صنعت می تواند بیشتر رونق گیرد  حجتی گفت: با توجه با ارزش غذایی

  .و ما نیز از نژادهای خوبی که از نقاط مختلف دنیا وارد کشور شود، حمایت می کنیم
ر جیره غذایی وی طبیعت مستعد خراسان جنوبی را از مزایای مهم صنعت دامپروری دانست و افزود: به خصوص خارشتر که د

  .حتی به صورت کشت تولید می شود در این منطقه بستر آن فراهم است
  .حجتی ابراز امیدواری کرد: مردم با بهره وری تولید خارشتر بدون تخریب طبیعت از رفاه بیشتری بهره مند شوند

ش کشاورزی خراسان جنوبی وارد این وزیر جهاد کشاورزی ظهر امروز )جمعه( به منظور بهره برداری و بازدید از طرح های بخ
استان شد و به همراه هیاتی از مدیران ارشد این وزارتخانه مورد استقبال معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی، نمایندگان مردم در 

  .مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئوالن استانی قرار گرفت
اردستان بازدید کرد که یک هکتار سطح زیرکشت گل رز به روش وی پس از ورود به بیرجند از مزرعه پرورش گل رز هز

رنگ کشت می شود 1۰رقم و  15هیدروپونیک دارد و در این گلخانه، گل رز هلندی در  .  
هکتاری اسماعیل آباد به  72حجتی همچنین ضمن بازدید از مجتمع کشت و صنعت سربیشه به منظور افتتاح آبیاری زیرسطحی 

فر کردشهرستان نهبندان س طبق برنامه ریزی انجام شده حجتی در دومین روز سفرش برای بازدید از مزرعه خارشتر شرکت پیوند  .

خاوران به عنوان نخستین مزرعه الگویی در سطح کشور به شهرستان قاینات می رود و در ادامه از کارخانه تروند زعفران این 
فشار شرکت سهامی زراعی اسالم آباد قاین و بازدید از شرکت سهامی زراعی  افتتاح پروژه آبیاری تحت .شهرستان بازدید می کند

  .خضری از دیگر برنامه های وزیر جهاد کشاورزی در دومین روز سفر به خراسان جنوبی خواهد بود
رورش بز سانن آبان ماه( با سفر به شهرستان های فردوس و بشرویه به ترتیب از پروژه های پ 19محمود حجتی همچنین روز شنبه )

  .و پروژه های آبخیزداری صندوق توسعه ملی بازدید می کند
هکتار و بازدید از کارخانه سبزی خشک کنی و تولید عرق های  8۰۰افتتاح همزمان پروژه تجهیز و نوسازی اراضی در سطح 

د بوداکسیر طبس از برنامه های آخرین روز سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان خراسان جنوبی خواه .  
هکتار اراضی زراعی و باغی زیر کشت آبی و دیم دارد. از مهمترین محصوالت این استان  13۰هزار و  149خراسان جنوبی 

  .مرزی و کویری می توان به زرشک، زعفران، عناب، پنبه، پسته، انار، بادام و گل نرگس اشاره کرد
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست ها 
اکونا  – 19/8/1397تاریخ :   

 بهره برداری از طرح آبیاری زیرسطحی در نهبندان

هکتاری با حضور وزیر جهاد کشاورزی در اسماعیل آباد نهبندان به بهره برداری رسید 72طرح آبیاری زیرسطحی  .  
در آیین افتتاح این طرح که معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی و جمعی از مسئوالن استانی و محلی   جهاد کشاورزیوزیر 

حضور داشتند، گفت: آبیاری زیرسطحی از روش های نوین آبیاری است که عالوه بر فواید سایر روش ها، باعث تبخیر کمتر آب می 
  .شود

سانتیمتر زیر زمین و کنار ریشه استفاده می شود که با حداقل مصرف  5۰روش آب بیش از محمود حجتی اظهار داشت: در این 
  .باالترین راندمان را دارد

وی با اشاره به ظرفیت های مرتع در خراسان جنوبی افزود: شترداری با طبیعت این استان سازگار است و خارشتر نیز با قابلیت 
ده باشدکشت می تواند در این منطقه قابل استفا .  

  .وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: باید با همکاری همه بخش ها ظرفیت های موجود و سازگار با طبیعت تقویت شود
وی طرح ترسیب کربن را یکی از طرح های موفق در استفاده از طبیعت دانست و گفت: امیدواریم پتانسیل های این استان به 

ن قرار گیرد و با پیگیری، اعتبارات موردنیاز مردم نیز به سمت اجرای این گونه خصوص مرز بیش از پیش مورد توجه مسئوال
  .طرح ها سوق داده شود

  .حجتی تصریح کرد: مشکالت مربوط به قنوات و کشت و صنعت نیز پیگیری می شود
 72گفت: این طرح در سطح مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان نیز با اشاره به مشخصات طرح آبیاری زیرسطحی اسماعیل آباد 

میلیون لایر به بهره برداری رسید 857میلیارد و  17هکتار با اعتباری بالغ بر  .  
میلیون لایر آن از طریق  686میلیارد و  2میلیون لایر اعتبار این طرح آبیاری دولتی و  171میلیارد و  15محمد مالکی بیان کرد: 

  .خودیاری مردم تامین شده است
مترمکعبی در سال با اجرای این طرح خبر داد و گفت: هدف از اجرای طرح، افزایش بهره  8۰۰هزار و  316ه جویی وی از صرف

  .بوده است PLC وری آب نسبت به سایر سیستم های تحت فشار و امکان ایجاد
ه و فردوس در استان خراسان به منظور افتتاح و بازدید طرح های کشاورزی به شهرستان های قاینات، بشروی  حجتی امروز/ شنبه/

  .جنوبی سفر می کند و در سومین روز سفرش میهمان مردم طبس خواهد بود
شهرستان دارد و کشاورزی از مزیت های اصلی اقتصادی این استان در کنار معدن و گردشگری است 11استان خراسان جنوبی   

 
.  
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 برنج

 
 خبرگزاری فارس  – 21/8/1397تاریخ : 

 صادرات برنج به اروپا در شرایط تحریم عاقالنه است؟ 

سازد که از این به بعد برنج بیشتری محموله برنج به اروپا صادر کرده ضمن اینکه پایانه صادراتی در آمل می 3ایران 

میلیون تن نیاز به واردات داریم و آن هم در شرایط تحریم این صادرات  1.5آیا در شرایطی که ساالنه حدود  صادر کند،

 عاقالنه است؟ 
ها منتشر شد آنچنان بازتابی خبر صادرات برنج به کشورهای دیگر که در رسانه خبرگزاری فارس،به گزارش خبرنگار اقتصادی 

میلیون تن برنج از کشورهایی نظیر هند  1.5داشت که مثل بمب ترکید زیرا برای مردم تعجب آور بود که چطور کشوری که ساالنه 
دکنکند، برنج خودش را صادر میو پاکستان و تایلند وارد می . 

را به عنوان مهمترین کاالی اساسی پس از گندم باال برد به طوری که قیمت برنج ایرانی در خود شمال به  این خبر قیمت برنج 
هزار تومان رسید، شاید عوامل دیگری هم در باال رفتن قیمت موثر بود اما بدون شک این خبر موثرترین بود و همچنان  14کیلویی 

کیلوگرم برنج مصرف  4۰چرا که مردم ایران ساالنه یا قیمت برنج بیش از این هم افزایش خواهد یافت؟ آ این نگرانی وجود دارد که
و روزی نیست که تقریبا هر ایرانی برنج نخورده باشد و این کاال سهم زیادی   کنند که در مقایسه با کشورها دیگر بسیار باالستمی

 .در سبد مصرف خا نوارها دارد
گفت اد کشاورزی مازندرانرئیس سازمان جه :« سال، سه محموله برنج اصیل ایرانی  4۰برای اولین بار پس از 

صادر شد کانادا و اروپا به این مقدار برنج در قالب سه محموله و توسط بخش خصوصی صادر شده است.صادرات برنج به اروپا .«.

برخوردار است ثابت می کند برنج مازندران از سالمت کامل و باالترین استانداردها . 
کیلو واردات برنج است که نشان از ارزش برنج ایرانی در بازارهای جهانی   6بهای یک کیلو برنج صادراتی معادل  »:شهیدی گفت

 «.دارد
این خبر اگرچه بسیارمهم است اما خبر مهمتر این است که قرار است مازندران فاز نخست منحصربه فردترین ونخستین مرکزبین 

ارت و پایانه صادرات برنج ایران که با سرمایه گذاری کامل بخش خصوصی انجام شده را آغاز کند و ظاهرا قرار است المللی تج
شود صادر شوداندازی میبرنج ایران از این پس از پایانه بسیار بزرگی که در مازنداران و شهرستان آمل راه . 

شود و حتی الزم است کشور بخشی هم به عنوان نیاز ز کشور خارج میا  ملیون تن برنج ارز زیادی 1.5برای واردات   ساالنه 

توان در پس چگونه می هزار تن به این منظور وارد کرده است، 2۰۰سازی کند که شرکت بازرگانی دولتی اخیرا احتیاطی ذخیره
 کنار این مسائل تولید داخلی را صادر کرد

ر انجمن وارد کنندگان برنج مصاحبه کردیمبرای پاسخ به این سواالت با مسیح کشاورز، دبی . 
عوض ارز حاصل از آن   کنند و درکشاورز گفت: این در بین کشورهای دیگر هم مرسوم است که برنج با ارزش خود را صادر می

کنندهزینه می  ها داخلتجهیز کارخانه  را که قابل توجه است برای . 
گیر است که شود بسیار چشمکند و ارزی که عایدش میتولید داخل خود را صادر میمیلیون تن برنج  1۰۰وی گفت: برخی مواقع هند 

کندهایی که برای آنها میتواند ارزش افزوده داشته باشد صرف میدر بخش . 
گشای گره تواندهای کیفی و با عملکرد باال میکند که انجام تحقیقات در برنج و ارائه برنجدبیر انجمن وارد کنندگان برنج تاکید می
های شالیکوبی ساخت که توان کارخانهتوان برنج بیشتری را با همین امکانات تولید کرد، میبسیاری از مشکالت این بخش باشد، می

رسدارزش افزوده آن برای این بخش بیشتر خواهد شد چرا که دورریزی و پرتی برنج در زمان شالیکوبی به حداقل می . 
زار شالیکوبی وجود دارد که شما اگر در فصل غیر از برداشت مسیرتان به منطقه شمال بیفتد در اکثر این ه 3گوید: در ایران وی می

کنندروزی کار میکارخانه وجود دارد که شبانه 8۰۰اند اما در هند ها گاو وگوسفند بستهشالیکوبی . 
اند که تولید کرده 11۰5نشده است، مثال در هند رقم  به گفته کشاورز، طی سالهای گذشته در زمینه تحقیقات برنج کار خاصی انجام

تواند تولید کشور را متحول کند، که همه درصد کمتر است، چنین اقداماتی می 35دهد و مصرف آبش یک ماه زودتر محصول می
توان از کنار این تولید کشور را منتفع کردجور می . 

شود و نیاز به مصرف انرژی هم به حداقل رسیده استها تامین مین شلتکوکها شالیکوبی از سوزانددر هند انرژی همین کارخانه . 
اعالم کرد تامین غذای آینده جهان تنها در گرو تحقیقات خواهد شد. منابع آب و خاک جهان  در گزارشی هم که اخیرا فائو منتشر کرد،

 برداریاز این منابع با استفاده از کارهای تحقیقاتی بیشترین بهرهتوان از آن استفاده کرد بنابراین باید محدود است و بیشتر از این نمی
 .را کرد

 لینک خبر 
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 برنج 
خبرنگاران جوان  – 21/8/1397تاریخ :   

  کاهش یافتواردات برنج 
درصد از نظر  12.54میلیون دالر به کشور وارد شده که این رقم  985هزار تن برنج به ارزش  958طی هفت ماه سال جاری، 

  .وزنی کاهش یافته است
دهد در هفت ماه مرک از تجارت خارجی ایران نشان میترین آمار گ، بررسی تازهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

تن برنج نیمه سفید شده یا برنج کامل سفید شده به ایران وارد شده که ارزش آن، رقمی در  2۴1هزار و  958نخست سال جاری، 
درصد از  53.7درصد از وزن کل و  5.۰۶هزار دالر است. بر این اساس، واردات برنج به ایران  388میلیون و  985حدود 

شودارزش کل واردات به ایران در این مدت را شامل می . 
درصد از کل واردات ایران در آن مدت را  5.29هزار تن برنج وارد کشور شده بود که  95در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و 

 ۶78میلیون و  28یک میلیارد و همچنین ارزش واردات این محصول در میان کل کاالهای وارداتی،  .به خود اختصاص داده بود

شددرصد از کل ارزش واردات در آن مدت را شامل می 3.۴8هزار دالر بود که از لحاظ ارزش نیز  . 
 12.5۴ی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی دهد که واردات برنج در هفت ماههبه این ترتیب، آمار نشان می

درصد کاهش یافته است ۴.21درصد و از لحاظ ارزش  . 
 

 لینک خبر 
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 برنج 
ایرنا  – 18/8/1397 :تاریخ   

 کشت برنج در فارس و چشم انداز فرارو

مناطقی از استان فارس از دیرباز کانون کاشت شلتوک و برداشت برنج به عنوان محصولی با نیاز به آب فراوان بوده  

است، امسال سطح کشت برنج در این استان متاثر از خشکسالی کاهش قابل توجهی داشته و بخش از مزارعی که نسبت به 

دام کرده اند، نیز خشکیده اندکاشت شلتوک اق . 
به گزارش روز جمعه ایرنا، خشکسالی و قهر طبیعت بر اراده کشاورزان فائق آمده و بسیاری از آنان که معیشت خویش را با کشت 

  .برنج تامین می کردند را ناگزیر به صرف نظر از کاشت این محصول پرطرفدار در بازار کرده است
هزار هکتار از اراضی این  4۰در استان فارس در گستره ای به وسعت  92و  91ت برنج در سال های بنا بر آمارهای رسمی، کاش

هزار هکتار از اراضی استان کاشته شد 28و متاثر از خشکسالی، این محصول تنها در حدود  96استان بود اما در سال  .  
تداوم شرایط خشکسالی، پیش بینی می شود که در سال های آتی هزار هکتار کاهش یافته است و با  18به حدود  97این رقم در سال 

  .نیز سطح زیر کشت برنج در فارس کاهش یابد
بیشترین کشت برنج در استان فارس در مناطق کامفیروز شهرستان مرودشت، بیضا در شهرستان سپیدان، ممسنی و رستم، فیروزآباد 

  .و سیمکان شهرستان جهرم صورت می گیرد
ی دستگاه ها، زمینه ساز کاشت شلتوکناهمسوی **  

  .وضعیت کشت استان فارس در شرایط محدودیت آبی پیش از این در نشست هایی کانون بحث و تصمیم گیری بوده است
از آن جمله، استاندار فارس سوم مهرماه امسال در سخنانی گفت: صرفه جویی و مصرف بهینه آب کشاورزی یک رسالت همگانی 

دینه شود و در این زمینه نهادها و دستگاه های مسئول باید همسو و متوازن و همگام عمل کننداست و باید نها . 
اسماعیل تبادار که در کارگروه سازگاری با کم آبی در استان فارس سخن می گفت، اظهار داشت: دستگاه ها از عملکردهای جزیره 

 .ای در زمینه مصرف آب جلوگیری کنند
اورزی راه خودش را برود و آب منطقه ای و محیط زیست هم راه خودشان را بروند، اهداف در این حوزه وی گفت: نباید جهاد کش

 .باید همسویی داشته باشد، سازمان های دولتی در این رابطه همگام باشند تا تصمیم گیری ها دوام و قوام داشته باشد
فاق افتاده است ، این همه توصیه می شود که شلتوک کاشته نشود ، اما استاندار فارس بیان کرد: البته دراین زمینه خطاهای بسیاری ات

 .همین نا همسویی ها باعث کاشت شلتوک در بسیاری از مناطق فارس شده است
تبادار اضافه کرد: امسال در شهرستان ممسنی اغلب کشتزارها به ذرت اختصاص یافت، در حالی که ذرت بیشترین آب بری دارد، 

ناهمسویی ها استاین ثمره همین  . 
استاندار فارس گفت: ادعا برای صرفه جویی و مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی به تنهایی کافی نیست، البته برخی برنامه ها اثر 

 .بخش بوده اما اشتباهاتی نیز رخ داده است
 با گفتار درمانی، نمی توان مشکل آب را حل کرد **

نمی توان مشکل آب را حل کرد گفت: اینکه به کشاورز بگوییم کلزا بکارد و شلتوک نکارد کافی  تبادار با بیان اینکه با گفتار درمانی
 .نیست، باید همه تمهیدات برای کاشت و فروش و عرضه محصول جایگزین به بازار اندیشیده شود

ستان خرامه که مقرون به صرفه کشت کینوا )نوعی دانه روغنی( می تواند در جاهایی از استان فارس از جمله شهر :وی ادامه داد

 .است جایگزین کشت های آب بر شود، این رویکردی علمی و مطالعه شده است و باید توسط دستگاه ها دنبال شود
 مصوبه دولت، رهیافتی روشن  **

روی  در چنین شرایطی، هیات دولت با توجه به شرایط خشکسالی و کمبود آب در کشور سیاست خاص و رهیافتی روشن را پیش
  .دست اندرکاران بخش کشاورزی ترسیم کرده است

هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه )نهم آبان( خود به ریاست حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری، با 
ج از استان های توجه به محدودیت های منابع آبی در حوضه های آبریز با اجرای محدودیت ها و ممنوعیت های کشت برنج در خار

  .گیالن و مازندران موافقت کرد
دولت این تصمیم را در جهت سیاست های کنترل سطح زیر کشت بهاره و زمستانه و با توجه به محدودیت های منابع آبی در حوضه 

  .های آبریز اتخاذ کرد
 

 کاشت برنج در فارس در دوره سه ساله به صفر برسد **
رس، با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر محدودیت کاشت برنج در خارج از استان های گیالن و رئیس سازمان جهاد کشاورزی فا
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  .مازندران گفت: بر اساس این مصوبه، کاشت برنج در این استان به تدریج و طی یک دوره سه ساله باید به صفر برسید
ز شمال کشور با مشکل جدی سطح پایین بهره وری محمد مهدی قاسمی در گفت و گو با ایرنا افزود: کاشت برنج در مناطق غیر ا

  .منابع آب روبرو است
وی اظهار داشت: محدودیت کاشت برنج در خارج از مناطق شمال کشور متاثر از بهره وری پایین آب، چند سالی است مورد توجه 

ن محصول را در استان هایی غیر وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته و بر همین اساس هیات دولت، بحث ممنوعیت تدریجی کشت ای
  .از گیالن و مازندران در دستور کار قرار داده است

قاسمی ادامه داد: در استان فارس نیز به موازات ممنوعیت کشت برنج، انجام کشت های جایگزینی که می تواند معیشت کشاورزان را 
ن جهاد کشاورزی استان قرار گرفته استتا حدودی تامین کند و در الگوی کشت قرار گیرد در دستور کار سازما .  

از جمله این کشت ها می توان به کشت گلخانه ای و متراکم و کشت فضای باز اشاره کرد که تسهیالت ویژه ای هم  :او اظهار داشت

  .برای آنها لحاظ شده است
کم آبی استان، در کارگروه آب کشاورزی رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس ادامه داد: در شورای حفاظت یا کارگروه سازگاری با 

استان و در شورای کشاورزی استان به این مقوله بارها و بارها پرداخته شده و در سال زراعی گذشته شاهد کاهش قابل توجه کاشت 
  .برنج در سطح استان فارس بودیم

در استان بهبود یابدقاسمی، ابراز امیدواری کرد که با کمک مردم و تشکل های مردمی بهره وری از آب  .  
 
 لینک خبر 
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 برنج 
ایرنا  – 17/8/1397تاریخ :   

 یک میلیون و یکصدهزار تن برنج ذخیره سازی شده است

بیش از یک میلیون و یکصد هزار تن برنج در انبارها و  مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک کشور از ذخیره سازی

 .سیلوهای زیر پوشش این شرکت خبر داد
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمود یوسفی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از انبار کاالهای 

نظر ذخیره کاال وضعیت خوبی داریم و از نظر میزان ذخایر  ذخیره شده مجتمع شهید مدرس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از
 .برای یک سال آینده مشکلی در کشور وجود ندارد

هزار تن  48وی با بیان این که از نظر نگهداری برنج در انبارهای مجتمع شهید مدرس ظرفیت باالیی وجود دارد از ذخیره بیش از 
ظرفیت های شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک کشور، این ظرفیت به بیش  برنج در این مجموعه خبر داد و گفت : با دیگر

هزار تن می رسد 1۰۰از  . 
هزار تن اعالم کرد و افزود: با ظرفیت بیش از یک میلیون و 16۰وی ظرفیت نگهداری برنج در مجتمع شهید مدرس را بیش از 

ماه آینده  8استان های زیر پوشش شامل تهران و البرز را تا یکصد هزار تنی نگهداری این محصول در منطقه یک کشور، نیاز 
 . پاسخگو است

یوسفی گفت: در صورتی که شرایط ایجاب کند و شرکت بازرگانی دولتی تشخیص دهد، ارسال این کاالها به کل نقاط ایران در دستور 
 .کار می تواند قرار گیرد

 12۰هزار متر مربع به صورت سوله ای را دارد که  22۰کاالیی  هکتار، ظرفیت نگهداری 155مجتمع شهید مدرس با وسعت 
  .هزار تن ظرفیت سیلوی نگهداری گندم است.این مجتمع در شهرستان شهریار واقع است

 
 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی
 

 خبرگزاری فارس  – 2۰/8/1397تاریخ : 

ساله وام کشاورزان+ سند  3نامه وزیر کشور به نوبخت برای اصالح بخشنامه امهال   
به هایی که هایی از بانکساله وام کشاورزان خسارت دیده از یک ماه گذشته گزارش 3خبرگزاری فارس پس از ابالغ بخشنامه امهال 

ای به نوبخت نوشته و کردند، منتشر کرد، وزیر کشور هم به تازگی نامهدلیل تفسیرنادرست این بخشنامه را به درستی اجرا نمی
  .خواستار رفع مغایرت بخشنامه شده است

رئیس ای به محمد باقر نوبخت به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نامه
های سررسید شده سازمان برنامه و بودجه کشور خواسته است، ضمن اصالح در بخشنامه بخشودگی سود، کارمزد و جرایم وام

های ذیربط برای امهال سه ساله منعکس شوددیدگان بخش کشاورزی، مراتب به وزارتخانه و دستگاهخسارت .  
های جهاد کشاورزی، امور اقتصاد و ای به وزارتخانهدر بخشنامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 97ششم شهریور 

دارایی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانکهای عامل را موظف کرد ضمن 
رقبه تا تاریخ ابالغ های سررسیده شده، خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیرمتبخشودگی سود، کارمزد و جرایم وام

نامه اصل تسهیالت دریافتی آنان را به مدت سه سال امهال کننداین تصویب . 
هیأت وزیران مغایرت داشته است 2این بخشنامه ظاهرا آن طور که در نامه وزیر کشور آمده، با مفاد بند  . 

های مختلف وجود داشت که کشاورزان استانهای زیادی از سوی پس از ابالغ بخشنامه توسط معاون اول رئیس جمهور، گالیه
گفتند که بانکها کنند. آنها میکنند یا به درستی اجرا نمیجمهور را یا اجرا نمیبانکهای عامل، بخشنامه ابالغی معاون اول رئیس

ه دیرکرد را هم مورد کنند، بدون اینکه طبق بخشنامه، باید سود و جریمکنند و تنها زمان پرداخت وام را تمدید میتوجهی میبی
دادندبخشودگی قرار می . 

ها از این بخشنامه با شد که تفسیر بانکدادند که جرایمی که در بخشنامه آمده مربوط به گذشته نیست و چنین میها هم پاسخ میبانک
کردند فاصله داشتآنچه که کشاورزان آنرا قرائت می . 

 
 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
 خبرنگاران  جوان  – 16/8/1397تاریخ : 

  بودجه صندوق بیمه جوابگوی حجم خسارت کشاورزان نیست/ مشکلی در ارتباط با تأمین و توزیع کاالها نداریم
بار هزار میلیارد تومانی صندوق بیمه جوابگوی حجم خسارت وارده به بخش کشاورزی نیستحجتی گفت: اعت .  

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  مود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در ؛ محگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

اندیشی فعاالن اقتصادی اتاق تعاون با اعضای وزارت جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران که امروز صبح در اتاق حاشیه نشست هم
تیم تعاون ایران برگزار شد، اظهار کرد: با وجود با اینکه مرتب در حال پیگیری نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید هس

ها اعالم نشده استاما هنوز نرخ . 
شود و مابقی از وی در رابطه با آخرین وضعیت تولید و توزیع کاالها افزود: از لحاظ تأمین و توزیع کاال آنچه که در داخل تولید می

شود مشکلی نداریمطریق واردات تأمین می . 
ست، بیان کرد: افزایش قیمت مرغ تابع قیمت تمام شده است از حجتی با اشاره به اینکه تولید مرغ داخل بیش از حد نیاز مصرف ا

هزار تومان باشد از این اینرو مرتب با کنترل بازار سعی  1۰تا  5۰۰هزار و  9آنجا که اعتقاد داریم متوسط قیمت مرغ باید بین 
ی ناشی از افزایش تقاضا و مشکالت کنندگان صورت نگیرد چرا که اگر بنا به هر دلیلی بازار سیاهداریم تا اجحافی در حق مصرف

کنیمتوزیع ایجاد شود ذخایر خود را به بازار توزیع می . 
رو بخش کشاورزی است، گفت: سایر ها یکی دیگر از مشکالت جدی پیشوزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بحث خسارت

ها و آفات خش کشاورزی به سبب وسعت عرصهها همانند بخش کشاورزی در معرض خطر نیستند این در حالی است که ببخش
توان از طریق مدیریت ریسک بهبود بخشیدها با مشکالتی روبروست که این معضل را تنها میبیماری . 

ها در بخش کشاورزی صنعت بیمه باید حمایتی باشد . ضمن آنکه دولت از این بخش باید وی ادامه داد: با توجه به افزایش خسارت
ته باشد چرا که اعتبار هزار میلیارد تومانی صندوق بیمه پاسخگوی حجم خسارت کشاورزان نیستحمایت جدی داش . 

حجتی با اشاره به اینکه توزیع شیر مدارس نیاز به حمایت وزارت جهاد کشاورزی ندارد، تصریح کرد: باتوجه به آنکه بودجه توزیع 
کنداین وزارتخانه برای توزیع صنایع لبنی قراردادهایی را منعقد می اینرو  شیر مدارس در اختیار آموزش و پرورش قرار دارد از . 

 وزارت جهاد کشاورزی متولی توزیع محصوالت در سطح بازار نیست
اندیشی فعاالن اتاق تعاون ایران با اعضای وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: وزارت جهاد وزیر جهاد کشاورزی در نشست هم

شبکه توزیع محصوالت در سطح بازار متولی نیستکشاورزی در ارتباط با  . 
ها هر های دامی است افزود: در واردات نهادهوی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی متهم به ایجاد انحصار در واردات نهاده

ی سهم برخی از واردکنندگان ریزدهد و این موضوع دست ما نبوده که با برنامهکه سهم بیشتری داشته باشد واردات بیشتری انجام می
 .را افزایش دهیم

حجتی ادامه داد: برای حل مشکالت فعلی در نظام تولید راهی جز ایجاد زنجیره از مزرعه تا سفره نداریم چراکه کشورهایی که این 
 .راه حل را به کار گرفتند بسیار موفق هستند

مستلزم ایجاد زنجیره تولید   هایی که از سوی فعاالن مطرح شدهالشوزیر جهاد کشاورزی ادامه داد:راه حل بسیاری از مشکالت و چ
های مختلف استها در بخشو حضور تعاونی . 

های لبنی در هلند چرخانند به طوری که در بحث گل و گیاه، شیر و فرآوردهها کشاورزی را میوی ادامه داد: در فرانسه تعاونی
ها استسیب، انگور و زیتون در دست تعاونی ها مداخله دارند و در ایتالیا نیزتعاونی . 

ها در بخش رود بیان کرد: تعاونیهای اصلی بخش کشاورزی به شمار میوی با اشاره به اینکه فاصله تولید تا مصرف یکی از رنج
اند در حالی که ما رفتهبار در بازار بسیار ضعیف و در حد صفر هستند اما به جای آنها دالالن بازار را در دست گتوزیع میوه و تره

ها فاصله تولید تا مصرف را کاهش دهیمتوانیم با تعاونیمی . 
باشد منطق قیمت بیشتری دارد همان گونه که کاالهایی همچون میوه و  وزیر جهاد کشاورزی در ادامه افزود: هر چه کاال فسادپذیرتر
ه برسدکنندسبزی به دلیل فسادپذیری باال باید به سرعت به دست مصرف . 

ما ناچار هستیم که به آن بپردازیم و این در حالیست که کشورهای دیگر  افزود: در بحث فراسرزمینی وی درباره کشت فراسرزمینی
پذیز نیست از طریق کشت را که امکان برای ما فرش قرمز پهن نکردند اما به سبب محدودیت منابع آبی باید کشت محصوالتی

 .فراسرزمینی تأمین کنیم
توان کشت حجتی با اشاره به اینکه منابع آبی کشور محدود است افزود: با توجه به این منابع محدود آب باید دید چه محصوالتی را می

 .کرد تا مزّیت نسبی برای صادرات داشته باشیم
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تابستان به دلیل تبخیر باالی آب جزء ای در بهار و ای و دانهوزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به آن که کشت ذرت علوفه
کنیم اما ای که امکان تولید آن در داخل را نداریم از طریق واردات تأمین میرود از این رو ذرت دانهبر به شمار میمحصوالت آب

ای به سبب حجیم بودن امکان واردات آن وجود ندارد و ناچاریم آن را در داخل تولید کنیمذرت علوفه . 
زنند، افزود: براین مسئول با اشاره به اینکه کشورهای اوکراین، برزیل و غنا در پرورش ذرت حرف اول در دنیا را می این مقام

قراردادهای تملک   هزار هکتار 3۰۰اساس با کشورهای هدف همچون روسیه، قزاقستان، آذربایجان، اوکراین و برزیل در بیش از 
ی ذرت داشته ایم که متاسفانه تا کنون عملیاتی نشده استساله به منظور کشت فراسرزمین ۴5تا  25 . 

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه کمبود تولید شیر خام که از سوی برخی فعاالن مطرح شده است صحت ندارد افزود: 
 1۰تا  8وسط تولید شیر خام های به عمل آمده به طور متهای بزرگ لبنی و بررسیبا توجه به برگزاری جلسات متعدد با شرکت

شودتوان کتمان کرد که امروز قاچاق شیر خشک از کشور انجام نمیدرصد افزایش یافته است اما این موضوع را نمی . 
بریم چراکه این دهیم خودمان نیز از این موضوع رنج میحجتی ادامه داد: زمانی که ما دستور ممنوعیت صادرات محصوالت را می

شود یک طرفه و یک کنیم مخالف هستیم اما نمیشود و در برخی مواقع با چیزهایی که امضاء میاحتی گرفته نمیتصمیمات به ر
 .جانبه کار کرد

زمینی و گوجه فرنگی در مناطق تولید مرتب در حال ارزیابی است بیان کرد: با وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه قیمت سیب
شود تا اگر از رقمی قیمت ها در مناطق تولید بررسی میزمینی به طور مرتب قیمتفرنگی و سیب اجرای ممنوعیت صادرات گوجه

تر آمد سازمان تعاون روستایی برای خرید وارد میدان شودپایین . 
 وی درباره آخرین وضعیت ممنوعیت صادرات خوراک دام گفت: از روزی که جلوی صادرات خوراک دام گرفته شد به آقای مهرفر

 .نامه نوشتم که باید عوارض خروج گذاشته شود اما وظیفه آن بر عهده وزارت جهاد کشاورزی نیست
کنند و با ارز نیمایی یا آزاد در تومانی دریافت می 2۰۰هزار و  4شود ارز درصد آنچه از خوراک دام کنسانتره می 8۰به گفته وی 

رسدبازار به فروش می . 
نون در شرایط سختی قرار داریم افزود: در شرایط کنونی دشمن در کمین است از یک طرف آنها حجتی با اشاره به اینکه هم اک

گویند بانک کشاورزی تحریم است اما هر کاری کنند ما برای تأمین ای و از طرفی میگویند که سوئیس را برای غذا آزاد گذاشتهمی
راهکاری داریم موادغذایی . 

ها همچون قحطی و ایم افزود: علی رغم تمامی بحثتاکنون مشکلی نداشته اینکه در تأمین موادغذایی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به
داران ما را مشکلی نداریم هر چند که اعتصاب کامیون ها مطرح شد اما در تأمین موادغذاییها در رسانههای فروشگاهخالی شدن قفسه

خواهد شدها مرتفع دچار مشکالتی کرد اما این گرفتاری . 
میلیون نفری حاضر نیستند که سرمایه از کشور  8۰سپاری ارزی گفت: هیچ یک از جمعیت وی درباره آخرین وضعیت بحث پیمان

 .خارج شود و همه دل در گرو عکس این موضوع دارند تا تولید افزایش یابد
زی تأکید داشتند که ارز حاصل از صادرات سپاری ارحجتی در پایان تصریح کرد: شورای پول و اعتبار در خصوص بحث پیمان

 .حتماً به صورت سپرده، اسکناس یا کاال وارد کشور شود
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 15/8/1397تاریخ : 

طور کامل پرداخت شده استمطالبات چایکاران به   
طور کامل  های شمالی بابت بهای خرید برگ سبز چای، بهگیالن گفت: مطالبات کشاورزان چایکار استان استاندار -ایرنا  -رشت 

 پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار ایرنا مصطفی ساالری روز سه شنبه در حاشیه بازدید از کارخانه چای شهرستان فومن در غرب استان گیالن در 
کرد و در این میان سهم میلیارد تومان به چایکاران پرداخت می 126سبز چای، دولت باید  جمع خبرنگاران افزود: بابت خرید برگ

میلیارد تومان بود که خوشبختانه به صورت کامل مطالبات چایکاران پرداخت شده است 93داران نیز کارخانه . 
بهتر است، ادامه داد: وضعیت فروش  وی با بیان اینکه وضعیت پرداخت مطالبات چایکاران در سال جاری نسبت به سال گذشته

داران نیز نسبت به سال گذشته بهبود یافته استکارخانه . 
 استاندار گیالن یادآور شد: سال گذشته تا ماه بهمن و حتی اسفند، درگیر وصول مطالبات چایکاران بودیم ولی امسال دولت و کارخانه

یه حساب کرده اندداران به صورت کامل در اوایل آبان، با چایکاران تسو . 
بندی و فرآوری ساالری ایجاد تحول در صنعت چای را بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: تالش ما بر این است در حوزه بسته 

 .چای اقداماتی انجام گیرد که همچون سال جاری در فروش چای تولیدی گیالن مشکلی نداشته باشیم
درصد این باغ ها در استان گیالن واقع است 9۰هزار هکتار باغ چای دارند که  28تا  25استان های گیالن و مازندران بین  .  

برداشت برگ سبز چای از باغ های شمال کشور در سه چین بهاره، تابستانه و پاییزه صورت می گیرد که چین بهاره از اوایل 
رماه انجام می شوداردیبهشت ماه ، تابستانه از نیمه دوم خردادماه و چین پاییزه در شهریور و مه .  

با چهار درصد افزایش، برای برگ سبز درجه یک  97قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال  لایر و درجه  292هزار و  27

لایر تعیین شده بود 283هزار و  15دو،  . 
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 نوآوری هاتحقیقات و 
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 تخم مرغ
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 تولیدات باغی
 ایرنا  – 2۰/8/1397تاریخ : 

 محصولی راهبردی در چنته دالالن
این روزها با آغاز فصل برداشت زرشک و گرمی بازار خرید و فروش آن به صورت خشک و تر، دالالن طوری قیمت  -ایرنا  -بیرجند 

نفعشان بلوکه می کنند که کشاورز چاره ای جز فروش محصول به ثمن بخس ) قیمت اندک( نداردرا به  . 

به گزارش ایرنا، محصول استراتژیک و با ارزش زرشک هر سال با آغاز فصل پاییز فقط در جغرافیای خراسان جنوبی با دست 
عی به فروش می رسداندازی دالالن بی ارزش می شود به طوری که کمتر از یک پنجم قیمت واق .  

دالالن بومی و غیربومی که پشت پرده حساب های بانکی آنها، سودجویانی هستند که جز بستن بار و تصاحب یک سال زحمت 
  .کشاورز به چیزی نمی اندیشند

ا اینکه خراسان زرشک میوه ای ضد سرطان و با آنتی اکسیدان باال، متقاضیان زیادی را از سراسر جهان به خود جلب کرده است و ب
درصد سطح زیر کشت در ایران را دارد اما هنوز صنایع فرآوری این  98درصد زرشک بی دانه دنیا را تولید و  98جنوبی 

  .محصول در استان به طور کامل فعال نیست
راسان جنوبی زرشک تر به روش های خاصی خشک می شود که بهترین آنها روش تاالری است اما با توجه به اینکه کشاورزان خ

از درآمد کمی برخوردارند جز مواردی معدود بقیه به خاطر نداشتن توانایی ساخت تاالر، زرشک را به روش خرمنی خشک می 
  .کنند

روش خرمنی از خطر پذیری باالیی به خاطر بارش های پاییزی برخوردار است به طوری که زحمت یکساله کشاورز با باران های 
تا یکساله دالل، آن هم با قیمت  6ی رود و به این خاطر است که کشاورز راهی جز تن دادن به چک های سیالب گونه به هدر م

  .بسیار پایین ندارد
هزار تومان به فروش می رسد اما به وضوح می توان  35در حالی که زرشک خشک در بازار های داخلی خراسان جنوبی با قیمت 

مان و شاید هم کمتر از کشاورز با چک های مدت دار خریداری می شود که بسیاری از آنها دید که زرشک تر با قیمت چهار هزار تو
  .هم قابل وصول نیست

یکی از زرشک کاران خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: با توجه به نداشتن قدرت ساخت یا اجاره تاالر زرشک 
والتم نداشتم چون مطمئن بودم با دست دست کردن، زحمت یکساله ام را برای فرآوری و خشک کردن آن، راهی جز فروش محص

  .سرما یا بارش های پاییزی از بین می برد
محتشم اقتدایی با بیان اینکه محصول نقدم را مجبور شدم هفت ماهه بفروشم، اظهار داشت: با آغاز فصل برداشت دالالن زیادی برای 

کی که تحویل می گیرند نمی دهند و می گویند هر که نقد می خرد به آن بفروشخرید زرشک می آیند اما پولی برای زرش .  
  .ریحانی یکی دیگر از کشاورزان هم گفت: اگر کسی پیدا کردی که زرشک را نقدی بخرد سالم ما را هم به آن برسان

محصولشان را نقد بفروشند اما مدتی وی ادامه داد: اوایل فصل برداشت کشاورزانی که زرشک پیش رس دارند تا حدودی می توانند 
  .که می گذرد بهانه های شاه عباسی دالالن را خودمان هم می پذیریم، شایدم مجبور به پذیرش هستیم

یکی دیگر از کشاورزان هم به فروش باغ زرشک خود اشاره کرد و گفت: سالها با آغاز فصل برداشت، دغدغه های فروش محصول 
اما مرگ یکبار شیون هم یکبار، عطای زرشک را به لقایش بخشیدمخواب را از چشمم می برد  .  

رضا عباس نژاد اظهار داشت: کشاورزی با وضعیت کنونی نوعی دیوانگی است زیرا سالی را برای دالل زحمت می کشی و چیزی 
  .نمی ماند

 اخذ مجوز و تسهیالت درگاه بهداشتی زرشک تسهیل می شود  **
ان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی هم به خبرنگار ایرنا گفتمدیر امور باغبانی سازم هیچگونه مشکلی برای اخذ مجوز و دریافت  :

تسهیالت کشاورزان برای ساخت درگاه بهداشتی زرشک)تاالر( وجود ندارد و پیگیری های الزم برای تسهیل استعالمات اخذ مجوز 
  .صورت می گیرد

ذ مجوز باید به جهاد کشاورزی شهرستان ها مراجعه کنند تا روند استعالمات در عبدالرضا رضایی افزود: کشاورزان برای اخ
  .کمترین زمان صورت گیرد و با ساخت درگاه های بهداشتی، دست دالالن از محصول زرشک کوتاه شود

برای پرداخت تسهیالت در وی ادامه داد: کشاورزان باید تعاونی های روستایی را فعال کنند و در این زمینه سازمان جهاد کشاورزی، 
  .گردش تعاونی ها هم مشکلی ندارد

رضایی در پاسخ به این سئوال که چرا زرشک جزو خرید تضمینی قرار نمی گیرد افزود: در سال های گذشته محصوالت 
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خرید توافقی  استراتژیک و مورد نیاز سبد خانوار همچون گندم جزو طرح خرید تضمینی قرار گرفته است اما در مورد زرشک هنوز
  .انجام می شود اما پیگیری های استانی چندین بار صورت گرفته است

وی اظهار داشت: کشاورزان در قالب تعاونی ها بیمه محصوالت باغی را فرهنگ سازی کنند تا در صورت بروز سرما و بارش 
  .های فصلی به طور وسیع متضرر نشوند

میلیارد تومان تسهیالت کم بهره به  1۰۰راسان جنوبی با بیان اینکه سال گذشته مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خ
کشاورزان خسارت دیده استان پرداخت شده است افزود: کشاورزان با برنامه ریزی به موقع باید جلوی خسارت های غیر قابل پیش 

  .بینی را بگیرند
شیدن به تعاونی ها ذکر کرد و گفت: تحقق این مهم جز با خواست وی تنها راه جلوگیری از سوء استفاده سودجویان را قوت بخ

  .کشاورزان محقق نمی شود
هزار تن محصول زرشک از خراسان جنوبی روانه بازار شد اما با توجه به شرایط اقلیمی، تگرگ و  19به گزارش ایرنا سال گذشته 

دهد هزار تن زرشک در استان می 15سرما پیش بینی ها خبر از جمع آوری    
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 ولیدات زراعی ت
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 تولیدات دام و طیور
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 چای
 ایرنا  – 18/8/1397تاریخ : 

 چای ایرانی در انبارها رسوب نمی کند

رئیس سازمان چای کشور گفت: استقبال مردم از چای ایرانی در سالهای اخیر سبب شده تمامی چای تولید داخل در  -ایرنا -تهران

 .کشور به مصرف برسد و یا حتی صادر شود و بنابراین همانند سالهای گذشته با رسوب این کاال در انبارها مواجه نیستیم
« اقتصادی ایرنا افزود روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار« حبیب جهان ساز تن چای خشک از برگ  366هزار و  25امسال  :

سبز تولید داخل استحصال شده که به دلیل کیفیت باال بخش عمده آن به مصرف بازار داخلی و بخشی به بازارهای صادراتی عرضه 
 .شده است

بر می گیرد، توضیح داد: در دهه های گذشته  وی با اعالم اینکه چای ایرانی تنها یک چهارم از سرانه مصرف چای در کشور را در
مردم آشنایی چندانی با چای ایرانی نداشتند و بیشتر جامعه از چای وارداتی استفاده می کردند اما اکنون با تولید کیفی این محصول و 

ان و تولیدکنندگان چای فرهنگ سازی، مصرف آن در داخل کشور افزایش پیدا کرده تا جایی که اکنون چای ایرانی روی دست چایکار
 .خشک باقی نمی ماند

هزار تن آن از محل تولید داخل و  25هزار تن است که نزدیک  1۰5وی تصریح کرد: طبق آمارها اکنون نیاز چای کشور بیش از 
هزار تن آن از محل واردات تامین می شود 75بیش از  . 

اخل همانند سایر محصوالت دیگر همچون برنج به دلیل پتانسیل رئیس سازمان چای کشور بر این باور است که چای خشک تولید د
درصد در داخل کشور تولید شود 1۰۰اقلیمی مناطق، ظرفیت باغ ها، سطح زیرکشت و محدودیت منابع آبی نمی تواند به طور  . 

« سازمان چای برنامه افزایش واردات چای خارجی جلوی تولید چای ایرانی را نگرفته بلکه ظرفیت تولید داخل به همین میزان است؛ 

 «.تولید در واحد سطح را در دستور کار دارد زیرا امکان توسعه اراضی سطح زیرکشت باغ های چای وجود ندارد
جهان ساز افزود: طرح افزایش تولید در واحد سطح باغ های چای، اصالح و توسعه زنجیره تولید صنعت چای، اعتبار، 

دسازی، بازار، اصالح و بازسازی کارخانجات چای و صندوق توسعه حمایت مالی، تامین منابع مکانیزاسیون، اصالح باغ ها، برن
 .مالی و تولید پایدار زنجیره چای تهیه شده است تا توجیه اقتصادی داشته باشد

« هکتار است که نمی توان بیش از این افزایش داد 2۰۰هزار و  25اکنون سطح زیرکشت باغ های چای شمال کشور  .» 
ئیس سازمان چای گفت: دولت با خرید تضمینی برگ سبز چای و پرداخت به موقع پول در سال های اخیر توانسته سبب رونق تولید ر

درصد از طلب  86میلیارد تومان بود، به حساب چایکاران واریز شد و حتی  126.7این محصول شود تا جایی که سهم دولت که 
 .کارخانجات چای نیز پرداخت شده است

میلیارد تومان بدهی سازمان چای به کارخانجات باقی مانده که پرداخت خواهد شد 12تا  1۰ه گفته جهان ساز، ب . 
هزارتن چای خشک  9هزار میلیارد تومان عنوان کرد و ادامه داد: امسال نزدیک  2وی گردش مالی صنعت چای کشور را بیش از 
هزار دالر ارزآوری داشته باشد 2۰ا دو دالر است و می تواند بیش از ت 1.5صادر شده که قیمت هر کیلوگرم آن حداقل بین  . 

وی درباره تبلیغ رایگان چای ایرانی در صدا و سیما برای گرایش بیشتر به مصرف آن گفت: اکنون چای ایرانی روی دست 
افزایش بدهیم که این امر میسر نیستتولیدکنندگان باقی نمی ماند که نیازمند تبلیغ رایگان باشد؛ در صورت تبلیغ باید تولید را  . 

البته همه به دنبال تبلیغ رایگان هستند و اگر صدا و سیما پتانسیل تبلیغ و ترویج تولید، مصرف، سالمت همه تولیدهای داخلی را »

 «.داشته باشد، می توانیم فرهنگسازی مصرف کاالی ایرانی را داشته باشیم
 3۰کارخانه تولید چای خشک در شمال کشور فعال است که چای را با حداقل  151اکنون وی درباره وضعیت کارخانجات نیز گفت: 

 .نشان تجاری در بازار عرضه می کنند بنابراین شرایط کارخانجات تولید کننده چای خشک نیز وضعیت مناسبی برخوردارند
ه دلیل شرایط اقلیمی و آب و هوایی، کشت در به گزارش ایرنا، چای ایرانی یکی از طبیعی ترین چای های تولیدی جهان است که ب

از هیچ نوع سمی برای مبارزات شیمیایی در تولید  (اراضی شیبدار، بارش زیاد، زمستان های سرد و یخبندان )با از بین رفتن آفات

 .آن استفاده نمی شود
خواص درمانی آن کشف و عالوه بر آن بوته چای برای نخستین بار در چین و حدود پنج هزار سال پیش شناخته شد که به تدریج 

شدآمیزی نیز استفاده میبرای مصارف رنگ . 
« هجری شمسی به عنوان ژنرال کنسولی ایران وارد بمبئی شد و در  1274مشهور به چایکار در سال « السلطنهمحمدمیرزا کاشف

ان چای، قهوه، تخم کنف، دارچین، فلفل، شمسی مقداری تخم چای را به همراه چهار هزار گلد 1285زمان بازگشت خود در سال 

 .میخک، هل، انبه، گنه گنه، کافور، ریشه زردچوبه، زنجبیل تهیه و به ایران وارد کرد
توانست در تولید این محصول سال می 12تا  1۰کاشف السلطنه در آن زمان تخمین زد که کشت چای نه تنها کشور را در مدت 
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ر برای تحول اقتصاد ایران بودخودکفا کند، بلکه یک محصول بهادا . 
خوانده شد« پدر چای ایران»کاشف السلطنه نخستین مردی بود که کشت چای را در ایران رواج داد به همین دلیل  . 

سازمان چای کشور تاسیس شد اما به دالیل مختلف برای مدتی این سازمان  1337همچنین برای تقویت صنعت چای کشور در سال 
برای احیای صنعت چای کشور راه اندازی شد 1389دد در سال منحل و به طور مج  
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 خاک
اکونا – 19/8/1397تاریخ :   

 افزایش بهره وری آب و خاک از مهمترین سیاست های جهاد کشاورزی است
وزیر جهاد کشاورزی گفت: افزایش راندمان آبیاری با سامانه های نوین و افزایش بهره وری آب با نوع کشت و چگونگی خاک 

  .ورزی از سیاست های جهاد کشاورزی است
در حاشیه بازدید از مجتمع کشت و صنعت بیدمشک سربیشه افزود  محمود حجتی یکی از آرزوهای دیرینه ما این بوده که  :

رزی را به صورت زنجیره تعریف و در عمل پیاده کنیمکشاو .  
وی گفت: مجتمع کشت و صنعت بیدمشک علیرغم محدودیت منابع آبی در بخش طیور، توسعه دامداری، تامین علوفه و بهره وری 

  .آب موفق عمل کرده است
کرد و افزود: این نوع کشت در ذرت و وزیر جهاد کشاورزی، کشت نشایی را یکی از مسایل جدید افزایش بهره وری آب عنوان 

  .چغندر در خراسان جنوبی و کشت و صنعت بیدمشک انجام شده که قابل تقدیر است
حجتی تصریح کرد: خراسان جنوبی علیرغم خشکسالی و تنش آبی سنگین توانسته است دستاوردهای خوبی در بهره وری آب و 

  .توسعه زنجیره تولید به دست بیاورد
درصد مصرف آب کاهش  3۰نشاکاری یکی از شاخصه های افزایش بهره وری است که در کاشت چغندر با این روش  به گفته وی
  .یافته است

خراسان جنوبی هنوز در بحث گلخانه ها عقب است که  :حجتی با بیان اینکه اصالح نظام آبیاری باعث افزایش تولید شده است گفت

افتادگی تاریخی با پشتیبانی دولت و نمایندگان جبران شود امیدواریم با همت مردم استان این عقب .  
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بازدید امروز خود از گلخانه پرورش گل رز در بیرجند افزود: اگرچه از لحاظ کیفی عملکرد 

ها توسعه یابدگلخانه ها در استان خوب بوده اما از لحاظ کمی باید هنوز در زمینه سرشاخه گل و سبزی گلخانه  .  
وی با تاکید بر اینکه خراسان جنوبی در دامپروری از دیرباز فعالیت داشته است اظهار داشت: پرورش شتر و شترمرغ در این منطقه 

  .می تواند برای سرمایه گذاری گزینه های خوبی باشد
المللی این صنعت می تواند بیشتر رونق گیرد  حجتی گفت: با توجه با ارزش غذایی شیر شتر و تقاضای آن در بازار های ملی و بین
  .و ما نیز از نژادهای خوبی که از نقاط مختلف دنیا وارد کشور شود، حمایت می کنیم

وی طبیعت مستعد خراسان جنوبی را از مزایای مهم صنعت دامپروری دانست و افزود: به خصوص خارشتر که در جیره غذایی 
ر این منطقه بستر آن فراهم استحتی به صورت کشت تولید می شود د .  

  .حجتی ابراز امیدواری کرد: مردم با بهره وری تولید خارشتر بدون تخریب طبیعت از رفاه بیشتری بهره مند شوند
وزیر جهاد کشاورزی ظهر امروز )جمعه( به منظور بهره برداری و بازدید از طرح های بخش کشاورزی خراسان جنوبی وارد این 

به همراه هیاتی از مدیران ارشد این وزارتخانه مورد استقبال معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی، نمایندگان مردم در استان شد و 
  .مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئوالن استانی قرار گرفت

ل رز به روش وی پس از ورود به بیرجند از مزرعه پرورش گل رز هزاردستان بازدید کرد که یک هکتار سطح زیرکشت گ
رنگ کشت می شود 1۰رقم و  15هیدروپونیک دارد و در این گلخانه، گل رز هلندی در  .  

هکتاری اسماعیل آباد به  72حجتی همچنین ضمن بازدید از مجتمع کشت و صنعت سربیشه به منظور افتتاح آبیاری زیرسطحی 
  .شهرستان نهبندان سفر کرد

دومین روز سفرش برای بازدید از مزرعه خارشتر شرکت پیوند خاوران به عنوان نخستین طبق برنامه ریزی انجام شده حجتی در 
  .مزرعه الگویی در سطح کشور به شهرستان قاینات می رود و در ادامه از کارخانه تروند زعفران این شهرستان بازدید می کند

زدید از شرکت سهامی زراعی خضری از دیگر برنامه افتتاح پروژه آبیاری تحت فشار شرکت سهامی زراعی اسالم آباد قاین و با
  .های وزیر جهاد کشاورزی در دومین روز سفر به خراسان جنوبی خواهد بود

آبان ماه( با سفر به شهرستان های فردوس و بشرویه به ترتیب از پروژه های پرورش بز سانن  19محمود حجتی همچنین روز شنبه )
سعه ملی بازدید می کندو پروژه های آبخیزداری صندوق تو .  

هکتار و بازدید از کارخانه سبزی خشک کنی و تولید عرق های  8۰۰افتتاح همزمان پروژه تجهیز و نوسازی اراضی در سطح 
  .اکسیر طبس از برنامه های آخرین روز سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان خراسان جنوبی خواهد بود

راضی زراعی و باغی زیر کشت آبی و دیم دارد. از مهمترین محصوالت این استان هکتار ا 13۰هزار و  149خراسان جنوبی 
  .مرزی و کویری می توان به زرشک، زعفران، عناب، پنبه، پسته، انار، بادام و گل نرگس اشاره کرد
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  خرید تضمینی / خدمات

 خبرگزاری فارس  – 19/8/1397تاریخ : 

درصد افزایش یابد  20تر نرخ خرید تضمینی را اعالم کند/ قیمت تضمینی کلزا حداقل دولت باید هرچه سریع  
های روغنی کشور با بیان اینکه دولت هنوز نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را اعالم نکرده است، گفت: مجری طرح دانه

درصد افزایش یابد 2۰نرخ خرید تضمینی کلزا باید حداقل  .  
بکه خبر سیما های روغنی کشور امروز در شبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علیرضا مهاجر مجری طرح دانه

درصدی است که امیدواریم دولت هرچه  2۰گفت: پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای نرخ خرید تضمینی دانه روغنی کلزا افزایش 
 .زودتر نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را اعالم کند

کرد اما تاکنون اعالم نکرده ر اعالم میمهاجر با بیان اینکه دولت باید نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را تا پایان شهریو
های روغنی بسیار مؤثر استاست، اضافه کرد: اعالم به موقع و مناسب نرخ خرید تضمینی در افزایش سطح کشت و تولید دانه . 

 لایر بود و 5تومان و  27۶۶قیمت خرید تضمینی کلزا  9۶-97های روغنی کشور اظهار داشت: در سال زراعی مجری طرح دانه
درصد به این نرخ اضافه کند 2۰امیدوار هستیم دولت حداقل  . 

های گذشته اشاره کرد و گفت: میزان تولید به رشد سطح زیر کشت و تولید دانه روغنی کلزا در سال علیرضا مهاجر در ادامه صحبت
برابر شده است 7تاکنون  9۴دانه کلزا از سال  . 

هزار تن  5۰۰کنیم تا این سطح تولید را به ریزی تالش میهزار تن رسید و بر اساس برنامه 3۴2ادامه داد: تولید کلزا امسال به  وی
هزار هکتار برسانیم 25۰افزایش دهیم و سطح زیر کشت را هم به  . 

ی های روغنهزار میلیارد دالر ارز از کشور به دلیل واردات دانه ۴های روغنی کشور با اشاره به اینکه ساالنه مجری طرح دانه
میلیون دالر از خروج ارز از کشور جلوگیری کنیم ۴5۰ایم های روغنی امسال توانستهشود، افزود: با افزایش تولید در دانهخارج می . 

هایی که رغم برنامههای گذشته علیهای روغنی موردنیاز کشور وارداتی است و طی سالدرصد دانه 9۰به گزارش فارس، بیش از 
ش اتکا به واردات داشته، اما هنوز در این زمینه موفق نشده است. در یکی دو سال گذشته بهبودی در تولید وزارت جهاد برای کاه

 .صرفا کلزا اتفاق افتاده، اما هنوز برای رسیدن به خودکفایی و یا حداقل کاهش اتکا به واردات فاصله زیادی وجود دارد
کشاورزی دولت موظف است، نرخ خریدهای تضمینی را تا پایان به گزارش فارس، بر اساس قانون خرید تضمینی محصوالت 

ها را اعالم نکرده است. کارشناسان عالوه بر اینکه روز از آغاز فصل زراعی گذشته و هنوز دولت قیمت 5۰شهریورماه اعالم کند. 
کند. بخش کشاورزی و تولید وارد می های زیادی را به بخشکنند که اعالم دیرهنگام خسارتگویند این نقض قانون است، اعالم میمی

توان تغییرات آن را نادیده گرفت. هر یک روزی که در کشت محصوالت کشاورزی کشاورزی با موجودات زنده سروکار دارد و نمی
افتد، تأثیر آن در عملکرد قابل مالحظه استاتفاق می . 
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 خرید تضمینی / خدمات 

خبرنگاران جوان  – 2۰/8/1397تاریخ :   

  بی توجهی به قانون خرید تضمینی، واردات گندم را به همراه دارد
  .یک مقام مسئول گفت:بی توجهی دولت به قانون خرید تضمینی ،واردات گندم را به همراه دارد

صنعت،تجارت و کشاورزیماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار اس گروه  

 15یر کشت گندم در سال جاری اظهار کرد: بنابر آخرین آمار تا ، درباره آخرین وضعیت سطح زاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار هکتار گندم دیم کشت شده است 647میلیون و  2هزار هکتار گندم آبی و  695آبان ماه،  . 

درصد  4.5درصدی کشت گندم آبی خبر داد و گفت: این درحالی است که کشت گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل  3وی از کاهش 
به مدت مشابه سال قبل رشد داشته استنسبت  . 

است، بیان کرد: طبق برنامه ریزی های صورت   درصد برنامه کشت گندم تاکنون عملیاتی شده 58اسفندیاری پور با اشاره به اینکه 
 .گرفته، مابقی کشت گندم تا اواسط آذر ماه صورت خواهد گرفت

میلی متر بارندگی در کشور  25.8آبان ماه  15ی افزود: امسال تا تاریخ مجری طرح گندم درباره آخرین وضعیت بارش در سال جار
درصد رشد داشته است 175درصد و مدت مشابه سال قبل  59داشتیم که این میزان نسبت به دوره بلندمدت  . 

استان باالی  9آبان،  15و تا   استان 22وی ادامه داد: تا دهه اول آبان ،  که این امر بیانگر آن است که میلی متر بارندگی داشتند  10

 .امسال شرایط سبز مزارع نسبت به سال گذشته جلوتر است
اسفندیاری پور با اشاره به اینکه محدودیتی در تامین بذر وجود ندارد، بیان کرد: براین اساس به کشاورزان توصیه می کنیم که از 

ی و فرآوری نشده استفاده نکنندبذور اصالح شده استفاده کنند و تا حد امکان از بذور خود مصرف . 
 شورای اقتصاد باید حق کشاورزان را ادا کند

این مقام مسئول در بخش دیگر سخنان خود با انتقاد از تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم افزود: از شورای اقتصاد انتظار داریم 
افزایش دهد چرا که هم اکنون نگران ماندگاری و رسوب درصد  3۰که حداقل نرخ خرید تضمینی را نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 .بذر در مناطق سردسیر ناشی از تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم هستیم
به گفته وی با وجود ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در دو سال زراعی گذشته، شورای اقتصاد باید حق کشاورزان را ادا کند چرا که 

تضمینی یا افزایش غیر منطقی می تواند به سبب کاهش انگیزه تولیدکنندگان، اثر منفی در تولید گندم داشته باشدتاخیر در اعالم قیمت  . 
اسفندیاری پور با اشاره به اینکه دلیلی برای ثبات قیمت تضمینی گندم در سال زراعی جاری وجود ندارد، افزود: با توجه به آنکه در 

ها با ثبات نبوده است، از این رو دلیلی ندارد که بی جهت قیمت گندم را سرکوب کنیمدو سال گذشته قیمت هیچ یک از کاال . 
مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه های تولید، ثبات قیمت تضمینی و درآمد کشاورزان اثر منفی در 

سئوالن شورای اقتصاد نسبت به این امور کم توجهی می کنندتولید خواهد داشت، این درحالی است که با وجود تمامی هشدارها، م . 
هزار میلیارد تومانی است 25گره زدن قیمت نان با نرخ خرید تضمینی گندم نادرست است/واردات گندم مستلزم اعتبار   

یب کشاورزان، قیمت نان وی با اشاره به اینکه گره زدن قیمت نان با گندم امری نادرست است، بیان کرد: شورای اقتصاد نباید از ج
 .را ثابت نگه دارد و به عبارتی تولید ملی نباید جور مصرف کننده را بکشد

اسفندریاری پور با اشاره به اینکه شورای اقتصاد نباید مغایر با قانون تصمیم بگیرد، افزود: هم اکنون قیمت تمام شده هر کیلو گندم 
تومان باید  4۰۰تا  3۰۰تومان است که از این رو قیمت گندم داخلی حداقل  4۰۰هزار و  2هزار تومانی،  8وارداتی با احتساب دالر 

باز می گردیم 91از این نرخ کمتر باشد چرا که در غیر این صورت به سال  . 
هی به میلیارد دالری وارد کشور شد که در صورت استمرار بی توج 3میلیون تن گندم با ارزش  7، 91به گفته این مقام مسئول سال 

در دو سال گذشته قیمت خرید   قانون خرید تضمینی گندم، مسئوالن شورای اقتصاد باید مسئولیت این امر را بر عهده بگیرند چرا که
ثابت بوده است  برخالف افزایش سایر هزینه ها تولید  تضمینی گندم . 

 4۰۰، قیمت هر کیلو کاه 91نداشته است، بیان کرد: سال تغییر چندانی  91وی با انتقاد از این مسئله که قیمت کاه با گندم در سال 
میلیون تن گندم به کشور شد، از این رو نباید این  7تومان بود که درنهایت این اختالف ناچیز منجر به واردات  42۰تومان و گندم 

 .تجربه را مجددا در کشور تکرار کنیم
ر سیاست منطقی و عاقالنه وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد و افزود: این اسفندیاری پور خودکفایی گندم در سه سال اخیر را بیانگ

 .حمایت ها از بخش گندم همچنان باید استمرار یابد
وی بااشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی به دنبال افزایش سطح زیر کشت گندم نیست، اظهار کرد: اگر قیمت خرید تضمینی گندم 

اعالم شود، از این رو با اقدامات فنی و مدیریت مطلوب مزارع می توان با افزایش عملکرد سطح برای سال زراعی جاری منصفانه 
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درصدی سطح زیر کشت در پنج سال اخیر، میزان تولید  12تا  1۰زیر کشت محصول را جبران کرد، همانگونه که علی رغم کاهش 
 .افزایش پیدا کرده است

هزار تن اعالم کرد و گفت: این درحالی  8۰میلیون و  4را  92تا  9۰گندم در سال های این مقام مسئول متوسط میزان خرید تضمینی 
میلیون تن رسیده است که با این وجود کل نیاز گندم از محل داخل تامین است 9است که هم اکنون متوسط خرید به  . 

ن خرید تضمینی گندم معترضند، گفت: سال میلیون گندمکار نسبت به بی توجهی شورای اقتصاد به قانو 4وی با اشاره به اینکه 
گذشته، نرخ خرید تضمینی گندم در اوایل اردیبشهت ماه اعالم شد در حالیکه براساس قانون قبل از شروع سال زراعی حداکثر تا 

اشته باشد اوایل مهرماه باید قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی اعالم شود تا کشاورز براساس آن بتواند الگوی کشت موفقی د
و حال جای این سوال مطرح است که کدام قانون به شورای اقتصاد اجازه داده تا نرخ خرید تضمینی محصوالت را با تاخیر اعالم 

 کند؟
مجری طرح گندم ادامه داد: اگر گندم در کشور سر و سامان بگیرد، تولید مابقی محصوالت همچون کلزا و چغندر قند در کشور تنظیم 

 .می شود
میلیون  1۰فندیاری پور با اشاره به اینکه قیمت گندم باید منطقی و متناسب با هزینه های تولید باشد، افزود: با توجه به آنکه واردات اس

هزار میلیارد تومانی است،جای این سوال مطرح است که آیا کشور  25تا  24تن گندم مورد نیاز خبازی ها و صنوف ،نیازمند بودجه 
برای واردات دارد؟ یا در شرایطی که امکان تولید نیاز داخل در کشور وجود دارد، آیا واردات و خروج ارز از چنین منابعی را 

 کشور منطقی است؟
به   وی در پایان تصریح کرد: تا چند سال گذشته که قیمت جهانی گندم نسبت به داخلی ارزانتر بود، مافیای واردات اظهاراتی مبنی بر

دم در داخل را مطرح می کردند، در حالیکه هم اکنون به سبب نوسان نرخ ارز کسی جرات واردات را نداردصرفه نبودن تولید گن . 
 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 

 ایرنا  – 21/8/1397تاریخ : 

درصدی نرخ خرید تضمینی 30درخواست گندمکاران برای افزایش   
رییس بنیاد گندمکاران ایران گفت: هنوز شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم را نهایی نکرده است و گندمکاران  -ایرنا -تهران

درصدی قیمت ها را نسبت به سال زراعی گذشته خواستارند 30افزایش  . 
« عصر دوشنبه در گفت و گو اختصاصی با ایرنا درباره نامه سرگشاده گندمکاران به رییس جمهوری توضیح داد: « ایمانیعلی قلی 

بنابراین باید نرخ خرید  .دولت باید برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم نرخ تورم، شرایط و هزینه های تولید را در نظر بگیرد

افزایش یابد تا تولید برای کشاورزان توجیه اقتصادی داشته باشد درصد 35تا  3۰تضمینی هر کیلوگرم گندم  . 
وی ادامه داد: توجه دولت یازدهم و دوازدهم به تولید داخلی در سال های اخیر موجب خودکفایی در تولید گندم شد اما بی توجهی به 

 .قیمتگذاری می تواند کشور را به واردات بیش از هفت میلیون تنی گندم وابسته کند
درصد رشد کرده و حتی نرخ  4۰۰درصد و سم  38وی تصریح کرد: اکنون قیمت ماشین آالت کشاورزی همچون تراکتور و کمباین 

 .حمل و نقل کودشیمیایی حدود سه میلیون تومان اضافه شده است که همه اینها به هزینه های تمام شده تولید اضافه می شود
رز صرفه اقتصادی نداشته باشد به تولید دیگر محصوالت همچون کلزا، برنج و سیب زمینی به گفته وی، اگر تولید گندم برای کشاو

 .روی می آورد
به گزارش ایرنا، طبق قانون و سیاست وزارت جهادکشاورزی، هر سال باید در اواخر مردادماه نرخ خرید تضمینی کارشناسی شده به 

ان شهریورماه( نرخ ها به کشاورزان اعالم شوددولت ارایه شود تا پیش از آغاز فصل زراعی جدید )پای . 
 .به گفته وزیر جهاد کشاورزی، نرخ کارشناسی شده خرید تضمینی در مردادماه امسال به شورای اقتصاد ارایه شد

 نامه سرگشاده گندمکاران به رییس جمهوری  **
شنبهای به رییس جمهوری که امروز )دوبنیاد ملی گندمکاران ایران با ارسال نامه رونوشت آن در اختیار ایرنا قرار گرفته،  (

 .رسیدگی به وضعیت کشاورزان و اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را خواستار شده است
در بخشی از این نامه آمده است: در دولت یازدهم با تاکید رهبر معظم انقالب اسالمی و نگاه مثبت جنابعالی به بخش کشاورزی و 

یت کشاورزان، کشاورزی ما کمی سر و سامان گرفت و توانستیم در بعضی محصوالت مثل گندم به خودکفایی برسیم توجه به وضع
 .اما متاسفانه حدود سه سال است حقوق کشاورزان در زمینه نرخ گذاری محصوالت تضییع شده است

است با توجه به وضع کنونی اقتصاد به تامین در این نامه از سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای عالی اقتصاد خواسته شده 
 .حقوق کشاورزان اقدام کنند

این نهاد صنفی در نامه خود می افزاید: اگر افرادی که نانشان در روغن واردات بوده و امروز دستشان با تالش کشاورزان سخت 
در اشتباهند کوش کوتاه شده است فکر می کنند با واردات می توانند مشکل مملکت را حل کنند سخت . 

« تومانی به واردات محصوالت کشاورزی اقدام کنیم مابه التفاوت این ارز را با قیمت واقعی آن که نرخ ارز  42۰۰اگر ما با دالر 

نیماست از بیت المال به جیب کشاورزان خارج از کشور خواهیم ریخت و خیل عظیمی از جمعیت کشور را بیکار و روستاها را 
اشیه نشین شهرها می کنیم که این مساله سبب کاهش ضریب خوداتکایی و رونق واردات می شود و این، برخالف خالی از سکنه و ح

 .«سیاست های کلی نظام و اقتصاد مقاومتی است که بر حمایت از تولید داخلی تاکید دارد
ل های مرتبط توجه و قیمت معقول و به نظر کارشناسان بخش کشاورزی و تشک»در این نامه پیشنهاد شده است تیم اقتصادی دولت 
 .«منصفانه را با توجه به شرایط فعلی اعالم کنند

در ادامه این نامه می خوانیم: برای جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق کشاورزان باید شرایطی فراهم شود که هم تولید کننده بتواند با 
شود، در غیر این صورت هر چه رشته ایم پنبه خواهد شدانگیزه فعالیت خود را ادامه دهد و هم امنیت غذایی کشور حفظ  .  

هر کیلوگرم گندم معمولی )نان( همچون سال زراعی پیشین با افت مفید  1396-97براساس مصوبه شورای اقتصاد در سال زراعی 
هزار لایر )یک هزار و  13درصد به مبلغ  2چهار درصد و افت غیرمفید  لایر )یک  3۰۰و  هزار 13تومان( و گندم دوروم  300

تومان 33۰هزار و   .خریداری شده بود (
میلیون و  9میلیون تن گندم هدفگذاری شده است؛ در حالی که در این دوره نزدیک به  14تولید حدود  1397-98برای سال زراعی 

میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شد 51هزار و  12هزار تن به ارزش  5۰۰ . 
هزار میلیارد لایر فروختند 114میلیون تن گندم به ارزش بیش از  9نزدیک به  1395-96 کشاورزان در سال زراعی . 
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هزار میلیارد لایر  145هزار تن به ارزش بیش از  525میلیون و  11هزار تن بود که  59۰میلیون و  14تولید در سال پیش از آن 
 .خریداری شد

تولید کاالهای راهبردی از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در ساماندهی واردات و صادرات و حمایت از خودکفایی در 
ابالغ شد 1392سال  . 

نام گرفت. سال « اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»از سوی رهبر معظم انقالب  1395پس از آن، سال  اقتصاد مقاومتی؛ »نیز  1396

بود« اشتغال -تولید . 
اعالم کردند« حمایت از کاالی ایرانی»را نیز  1397رهبر معظم انقالب اسالمی شعار سال  . 
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 خشکسالی
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 دانه های روغنی
 

 خبرگزاری فارس  – 19/8/1397تاریخ : 

درصد افزایش یابد  20تر نرخ خرید تضمینی را اعالم کند/ قیمت تضمینی کلزا حداقل دولت باید هرچه سریع  
های روغنی کشور با بیان اینکه دولت هنوز نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را اعالم نکرده است، گفت: مجری طرح دانه

درصد افزایش یابد 2۰نرخ خرید تضمینی کلزا باید حداقل  .  
های روغنی کشور امروز در شبکه خبر سیما به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علیرضا مهاجر مجری طرح دانه

درصدی است که امیدواریم دولت هرچه  2۰گفت: پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای نرخ خرید تضمینی دانه روغنی کلزا افزایش 
نی محصوالت کشاورزی را اعالم کندزودتر نرخ خرید تضمی . 

کرد اما تاکنون اعالم نکرده مهاجر با بیان اینکه دولت باید نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را تا پایان شهریور اعالم می
استهای روغنی بسیار مؤثر است، اضافه کرد: اعالم به موقع و مناسب نرخ خرید تضمینی در افزایش سطح کشت و تولید دانه . 

لایر بود و  5تومان و  27۶۶قیمت خرید تضمینی کلزا  9۶-97های روغنی کشور اظهار داشت: در سال زراعی مجری طرح دانه
درصد به این نرخ اضافه کند 2۰امیدوار هستیم دولت حداقل  . 

اشاره کرد و گفت: میزان تولید های گذشته به رشد سطح زیر کشت و تولید دانه روغنی کلزا در سال علیرضا مهاجر در ادامه صحبت
برابر شده است 7تاکنون  9۴دانه کلزا از سال  . 

هزار تن  5۰۰کنیم تا این سطح تولید را به ریزی تالش میهزار تن رسید و بر اساس برنامه 3۴2ادامه داد: تولید کلزا امسال به  وی
هزار هکتار برسانیم 25۰افزایش دهیم و سطح زیر کشت را هم به  . 

های روغنی هزار میلیارد دالر ارز از کشور به دلیل واردات دانه ۴های روغنی کشور با اشاره به اینکه ساالنه ری طرح دانهمج
میلیون دالر از خروج ارز از کشور جلوگیری کنیم ۴5۰ایم های روغنی امسال توانستهشود، افزود: با افزایش تولید در دانهخارج می . 

هایی که رغم برنامههای گذشته علیهای روغنی موردنیاز کشور وارداتی است و طی سالدرصد دانه 9۰ز به گزارش فارس، بیش ا
وزارت جهاد برای کاهش اتکا به واردات داشته، اما هنوز در این زمینه موفق نشده است. در یکی دو سال گذشته بهبودی در تولید 

خودکفایی و یا حداقل کاهش اتکا به واردات فاصله زیادی وجود داردصرفا کلزا اتفاق افتاده، اما هنوز برای رسیدن به  . 
به گزارش فارس، بر اساس قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی دولت موظف است، نرخ خریدهای تضمینی را تا پایان 

. کارشناسان عالوه بر اینکه ها را اعالم نکرده استروز از آغاز فصل زراعی گذشته و هنوز دولت قیمت 5۰شهریورماه اعالم کند. 
کند. بخش های زیادی را به بخش کشاورزی و تولید وارد میکنند که اعالم دیرهنگام خسارتگویند این نقض قانون است، اعالم میمی

 توان تغییرات آن را نادیده گرفت. هر یک روزی که در کشت محصوالت کشاورزیکشاورزی با موجودات زنده سروکار دارد و نمی
افتد، تأثیر آن در عملکرد قابل مالحظه استاتفاق می . 
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 دانه های روغنی 
 

خبرگزاری فارس  – 1۶/8/1397تاریخ :   

محموله سویا هفته گذشته به ایران صادر کرد  2آمریکا   
پس از جنگ تجاری با چین و توقف واردات سویا از سوی این کشور، تولیدکنندگان آمریکا مجبور هستند برای ماندن در بازارهای 

محموله از ماه جوالی به ایران آمده است 13 های سویای خود را به ایران صادر کنند،جهانی ، محموله .  
تن هفته گذشته از ساحل غرب  57  الملل خبرگزاری فارس به نقل از اسپوتنیک، یک محموله به وزنبه گزارش گروه اقتصاد بین

شودآمریکا به مقصد ایران حرکت کرد و این دومین کشتی است که طی این هفته به ایران صادر می . 
ها اعالم افزاری ردیابی کشتیش را براساس آمارهای درج شده در سایت وزارت کشاورزی آمریکا و آمار نرمبلومبرگ این گزار

 .کرده است
کشتی دیگر نیز از  3پی و سیسیمحموله کشتی از می 1۰این سیزدهمین کشتی سویا است که از ماه جوالی تاکنون به ایران آمده، 

اندشمال غرب آمریکا به مقصد ایران آمده . 
پس از تشدید   تن کاال به ایران صادر کرده است. این حجم کاالهای صادراتی ۴2۰هزار و  873در مجموع آمریکا در این مدت 

 .جنگ تجاری آمریکا و چین صورت گرفته که پس از این جنگ تجاری، چین واردات سویا از آمریکا را قطع کرد
 5۶.7کند کهمیلیون تن تولید می 1۰8تولیدکننده سویا در جهان است و ساالنه  آمریکا بزرگترین« فائو استات»براساس آمارهای 

کشور تولیدکننده هستند، در مقابل ایران  5شود. در کنار آمریکا، برزیل، آرژانتین، چین و هند هم به عنوان صادر می  میلیون تن آن
بزرگترین وارد کننده سویای جهان را از آن خود   ا جایگاه نهمتقریباً بزرگترین واردکننده سویا در جهان است که براساس استاتیست

 .کرده است
ها اعالم کردند که بسیاری از کشاورزان آمریکایی با قطع واردات چین از این کشور مجبور شدند محصوالت اوایل این ماه رسانه

 .دیگری بکارند
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 روغن
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 زعفران
 اکونا – 19/8/1397تاریخ : 

 بورس کاال ، عیار طالی سرخ را مشخص می کند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: عرضه زعفران در بورس کاال هم باعث کمرنگ شدن حضور دالالن و واسطه 

دانگیزه زعفران کاران برای کشت در سال های آینده را باال می بر ها می شود و هم .  
درباره عرضه زعفران در بورس کاال گفت: فرهنگ عرضه محصوالت در بورس کاال در چند سال اخیر نهادینه شده   محمد حسینی

سود و شفاف راغب تر هستندخریدار و فروشنده هر دو به عرضه کاالهای خود در این بازار پر است و شاهد این هستیم که  .   
با بسترهایی که در بورس کاال وجود دارد محیطی  :عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی در ادامه افزود

در باز را برای همه اقشار جامعه به وجود آورده است تا محصوالت و کاالهای باکیفیت را به طور مستقیم عرضه و خریداری کنند و 
این بین عرضه زعفران نیز به عنوان محصولی استراتژیک در این بازار آغاز شده که از سوی زعفران کاران و حتی تجار مورد 

 .استقبال قرار گرفته است
وی با بیان اینکه با عرضه زعفران در بورس شاهد افزایش حجم معامالت این محصول بوده ایم، اظهار داشت: شفافیت قیمتی بورس 

ارزان به تجار در خرید و فروش زعفران باعث شده تا زعفرانکاران از قیمت واقعی این محصول مطلع شده و محصول خود را  کاال
و صادرکننده مانند سنوات گذاشته به فروش نرسانند و این خود باعث خواهد شد انگیزه زعفران کاران در سال های آینده برای کشت 

تولید باشیماین محصول باالرود و شاهد رشد  . 
حسینی تصریح کرد: متاسفانه در سال های گذشته زعفران به صورت فله ای به خارج از کشور صادر شود و با بسته بندی های 

شکیل و استاندارد در دنیا با نام و برند سایر کشور ها عرضه می شود. به طور یقین با حمایت مسووالن و عرضه گسترده زعفران 
اهد فروش فله ای زعفران نخواهیم بود و می توانیم این محصول را با ارزش افزوده باالتر به نام ایران در در بورس کاال دیگر ش

 .سراسر دنیا صادر کنیم
نماینده مردم در مجلس دهم به کمرنگ شدن حضور دالالن در بازار زعفران اشاره کرد و گفت: با سیاست های کلی و ابزار های 

د دارد و با مدیریتی که در این مجموعه صورت می گیرد دیگر دالالن نخواهند توانست بیش از تولید مالی که در بورس کاال وجو
 .کنندگان و کشاورز سود دریافت کنند
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 زعفران 
خبرنگاران جوان  – 21/8/1397تاریخ :   

  معامله زعفران در بورس، بین المللی شود/افزایش تولید و بهره ورى از مسیر بورس کاال
نند که خریداران خارجی زعفران ایران به مسیر بورس کاال هدایت شوندیک مقام مسئول گفت: مسووالن باید شرایطی را مهیا ک .  

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی سهراب شرفى،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز در گفت و گو با خبرنگار

، به عرضه زعفران و سایر محصوالت کشاورزی در بورس کاال اشاره کرد و گفتباشگاه خبرنگاران جوان مسووالن باید شرایطی  :

را مهیا کنند که یا خریداران خارجی زعفران ایران به مسیر بورس کاال هدایت شوند و یا زعفران با نرخ های درج شده بر تابلوی 
ی ها فروخته شود، چراکه با این اتفاق ایران به مرجع قیمت زعفران دنیا تبدیل می شود دیگر شاهد ارزان خری بورس به خارج

 .زعفران از کشاورزان و سود بردن عده ای واسطه نخواهیم بود
درصدی صادرات زعفران در سال جاری/حداقل و حداکثر نرخ طالی سرخ اعالم شد 4۰رشد  :بیشتر بخوانید   

به  وی ادامه داد: ساختار بازار محصوالت کشاورزی با مشکالت زیادی روبه روست که بهره گیری از ظرفیت های بورس کاال
 .منظور اصالح این مشکالت از راهکارهای اساسی به شمار می رود

شرفى افزود: با عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال، عالوه بر اینکه قیمت ها براساس واقعیت ها کشف می شود، 
ت زعفران در بورس کاال تولیدکنندگان از نظر بازاریابی نیز شرایط بهتری پیدا می کنند که در نتیجه امروز شاهد رونق معامال

 .هستیم
وی معتقد است، بورس های كاالیی یک ساختار مطلوبى است كه دنیا از آن استفاده و به خوبى امتحان خود را پس داده بنابراین ایران 

 .هم در زمینه عرضه تمامى كاالها باید به سمت بورس كاال پیش رود
 میدان داری بورس کاال برای شفافیت حداکثری

خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس در ادامه بر لزوم عرضه کلیه محصوالت در بورس کاال تاکید کرد و گفت رئیس وزارت  :

جهاد كشاورزى نه تنها زعفران بلكه باید كلیه محصوالت كشاورزى را از طریق بورس كاال مورد معامله قرار دهد که ظرف مدت 
این اقدام، منطقى ترین شیوه برای مبادالت است از آن استقبال خواهند كرد، بنابراین بورس  کوتاهی تمام فعاالن بازار به دلیل آنكه

 .كاال باید میدان دار معامالت تمامى كاالها باشد تا شاهد شفافیت حداکثری از بازار کاالی کشور باشیم
بود نظارت ها، ضررهاى بسیارى متوجه حال وی ادامه داد: در بازار محصوالت کشاورزی همواره به دلیل سواستفاده دالالن از ن

كشاورزان مى شود. در این بین بورس كاال تنها گزینه ای است كه مى تواند ضمن سازماندهى بازار، نقش به سزایى را در كوتاه 
 .كردن دست واسطه ها، ایجاد شفافیت در معامالت و نیز افزایش سود كشاورزان ایفا كند

اق بازرگانی شیراز با تاكید بر اینكه زمان خروج از روش های سنتى و ناکارآمد و پیش روى فعالیت ها این عضو هیات نمایندگان ات
براساس اصول و ضوابط اقتصادی رسیده است، گفت: با تمرکز معامالت در بستر شفاف بورس، هزینه تولیدکنندگان کاهش می یابد و 

رف کنندگان نیز با نرخی واقعی و به دور از نوسانات کاذب مواد مورد نیاز به بازاریابی نیز به حداقل می رسد؛ از طرفی مص
 .نیازشان را تامین می کنند که از این رو بورس كاال مى تواند تاثیر مستقیمی در افزایش تولید و بهره ورى كشور داشته باشد
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 زعفران
خبرنگاران جوان  – 21/8/1397تاریخ :   

  درصدی صادرات زعفران در سال جاری/حداقل و حداکثر نرخ طالی سرخ اعالم شد 40رشد 
درصد رشد داشته است 4۰ده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تن زعفران به بازارهای هدف صادر ش 1۰5یک مقام مسئول گفت:  .  

صنعت،تجارت و کشاورزیغالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار  اه گروه اقتصادی باشگ 

، با اشاره به اینکه برداشت زعفران تا اواسط آذر ادامه دارد، اظهار کرد: با توجه به آنکه زعفران زیر زمین است خبرنگاران جوان
 .و محصولی نیست که روی زمین یا درخت باشد، از این رو تاپایان فصل برداشت امکان پیش بینی میزان تولید وجود ندارد

سطح زیر کشت زعفران نسبت به مدت مشابه سال قبل، پیش بینی می شود که میزان تولید حداقل  به گفته وی با وجود افزایش
سال قبل باشد  همانند . 

 145تن زعفران با ارزش بالغ بر  1۰5میری درباره آخرین وضعیت صادرات زعفران افزود: براساس آمار شش ماهه گمرک، 
درصد رشد داشته است 4۰زان نسبت به مدت مشابه سال قبل میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شد که این می . 

تن زعفران تا پایان سال 2۰۰بیشتر بخوانید: قیمت طالی سرخ تابع نرخ خرید گل زعفران از کشاورزان است/پیش بینی صادرات   
بینی می شود که رشد صادرات تا  این مقام مسئول آینده صادرات زعفران را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز پیش

درصد برسد 6۰تا  5۰پایان سال به  . 
هم اکنون موضوع پیمان سپاری ارزی مشکالتی ایجاد کرده است به   وی با اشاره به چالش های پیش روی صادرات بیان کرد:

 .طوریکه هیچ صادرکننده ای حاضر نیست با کارت خود اقدام به صادرات کند
ی زعفران ادامه دادنایب رئیس شورای مل پیمان سپاری ارزی موجب شده تا زعفران توسط افراد غیر حرفه ای که قصد پولشویی یا  :

 .واردات را دارند، از کشور خارج شود که این امر اختالالت قیمتی در بازارهای جهانی ایجاد کرده است
میلیون تومان اعالم کردو افزود: تا پایان فصل برداشت  12میلیون و حداکثر  6در پایان حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ را   میری

 .نمی توان پیش بینی خاصی راجع به وضعیت بازار داشت
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 دانه های روغنی 
ایرنا  – 21/8/1397تاریخ :   

 کلزاکاری در مازندران دوباره رونق گرفت
با تدبیر دولت یازدهم به ریل اصلی بازگردانده شده بود، امسال هم با  93قطار کشت کلزا در مازندران که از سال  -ایرنا -ساری

زیر کشت به مسیرش ادامه داده است تا یک بار دیگر گل های طالیی آن بیشتر از هر سالی زینت بخش درصدی سطح  20افزایش 

 .کشتزارهای استان و چشم نواز مسافران باشد
و پس از احساس ضرورت معرفی کشت دوم برای شالیزارهای مناطق  7۰به گزارش خبرنگار ایرنا، کلزاکاری در مازندران از دهه 

تنوع کشت در مناطق ییالقی و زمین های شیب دار به صورت رسمی آغاز شد جلگه ای و ایجاد . 
کشت این محصول روغنی که افزایش درآمد کشاورزان و حفظ و تقویت خاک حاصلخیز منطقه را به دنبال داشت چنان مورد استقبال 

سطح زیر کشت از مرز  85قرار گرفت که در سال   .هزار هکتار گذشت 40
سبب شد تا سطح زیر  9۰و اوایل دهه  8۰توجهی دستگاههای ذیربط در حمایت از کشاورزان طی اواخر دهه با این وصف، بی 

به کمتر از چهار هزار هکتار کاهش یابد و کارشناسان کشاورزی هم مرگ زودرس این محصول را اعالم کنند 92کشت در سال  .  
رای برگرداندن قطار کشت دانه های روغنی از جمله کلزا به ریل سیاست های حمایتی را ب 93با این وصف دولت یازدهم از سال 

اصلی در مازندران آغاز کرد و طی چهار سال گذشته با تعریف بسته های مختلف برای مراحل کاشت، داشت و برداشت توانست بار 
 .دیگر توجه کشاورزان را به کشت پایدار این محصول جلب کند

ن روز دوشنبه همزمان با پایان یافتن دوره کشت کلزا در این استان گفت که امسال سطح زیر مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندرا
هزار هکتار بیشتر است 6هزار هکتار رسیده است که نسبت به سال گذشته حدود  25کشت به حدود  . 

هزار هکتار بود 2۰پارسال سطح زیر کشت کلزا در مازندران کمتر از  . 
که کلزا به عنوان محور کشت محصوالت پائیزه در نظر گرفته شده است، افزود: کشت پائیزه کلزا در حسن عنایتی با اعالم این 

 .مناطق میان بند و ارتفاعات امسال بیشتر شده است
 .کشت کلزا در مناطق میان بند و ارتفاعات از نیمه دوم شهریور و در مناطق جلگه ای هم از نیمه دوم مهر آغاز می شود

هاد کشاورزی مازندران مهم ترین دلیل افزایش کشت کلزا را درآمدزایی مناسب برای کشاورزان و تنوع کشت عنوان مدیر زراعت ج
کرد و گفت: تولید در بخش کشاورزی تحت تاثیر عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی و محیطی قرار دارد و در نتیجه درآمد کشاورزان 

ت استهمواره مهم ترین عوامل برای توسعه کشت محصوال . 
های مناسب است و یکی از مهم ترین وی توضیح داد: تداوم و گسترش فعالیت در بخش اقتصادی کشاورزی مستلزم اعمال سیاست

 .راهکارهای مدیریت در بخش کشاورزی، درآمد مناسب و تنوع کشت است
گفت: به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی درصد دانه روغنی کلزا وارداتی است،  85عنایتی با بیان این نکته که هم اکنون حدود 

دولت تدبیر و امید برای تولید و بازرگانی این محصول اهمیت خاصی قائل شده است و نتیجه آن بازگشت رونق کشت کلزا بین 
 .کشاورزان مازندران است

افزود: ابالغ وزارت جهاد  هزار هکتار از زمین های مازندران زیر کشت کلزا رفته بود، 2۰وی با بیان اینکه پارسال حدود 
هزار هکتار بود که به دلیل کمبود بذر به سهمیه دست نیافتیم 28کشاورزی برای کشت امسال استان  . 

تن بذر اصالح شده از ارقام  15۰این مسئول جهاد کشاورزی مازندران توضیح داد: برای کشت کلزا در سطح سهمیه تعیین شده 
هزار هکتار  25متاسفانه به دلیل مشکالت کاشت و انجام روش های سنتی، این میزان بذر در  مختلف کلزا در استان توزیع شد که

 .مصرف شده است
وی گفت: بر اساس اصول کشاورزی مقدار مورد نیاز بذر کلزا از نوع رقم هیبرید برای هر هکتار چهار کیلو گرم است که بعضی 

تار بذرپاشی کردندکیلو گرم در هر هک 6از کلزا کاران استان تا حدود  . 
عنایتی افزود: از آنجایی که دولت یارانه قابل توجهی را برای تولید و واردات بذر دانه روغنی کلزا پرداخت می کند، رعایت بذر 

 .پاشی بین کشاورزان از اهمیت خاصی برخوردار است
ندران پارسال ، کشاورزان ماز2بر اساس آمار ثبت شده در سامانه خرید تضمینی شرکت غله منطقه  تن کلزا به  6۰۰هزار و  31

میلیارد لایر تحویل مراکز خرید این شرکت دادند86۰ارزش  . 
این مسئول جهاد کشاورزی قیمت مناسب و پرداخت بموقع مطالبات را در کنار دادن بسته های حمایتی دیگر از جمله عوامل اثرگذار 

می مطالبات کشاورزان کلزاکار پرداخت شده استبر رونق کشت کلزا دانست و گفت که امسال تاکنون تما . 
وی اعالم بموقع قیمت خرید تضمینی را برای توسعه کشت کلزا در سال های آینده موثر دانست و گفت: بر خالف سال زراعی 

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 سوم آبان 

 

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

 .گذشته، دولت امسال بزودی قیمت خرید تضمینی کلزا را اعالم می کند
ینی کلزا تا حد قابل توجهی افزایش یابدعنایتی پیش بینی کرد که امسال نرخ خرید تضم . 

لایر بود 88۰هزار و  28قیمت پایه خرید تضمینی دانه روغنی کلزا در سال زراعی گذشته در مازندران هر کیلوگرم  . 
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 دانه های روغنی 
ایرنا  – 2۰/8/1397تاریخ :   

« دانه ای ارزآور در افغانستان« چلغوز  
« ) جلغوزه»در افغانستان نوعی درختان کاج گونه به فراوانی رویش می کنند که دانه هایی خوردنی و قیمتی به نام  -ایرنا  -کابل 

کشور تالش می کند با جمع آوری فنی و بسته بندی مناسب این در ایران با نام چلغوز( از آنها برداشت می شود و دولت این 

 .محصول، ساالنه بیش از یک میلیارد دالر از این محل درآمد ارزی کسب کند

به کشور چین به عنوان بزرگترین خریدار این محصول، « جلغوزه»به گزارش ایرنا، دولت افغانستان هفته گذشته برای صادرات 
تن جلغوزه را با نشان استاندارد افغانستان به چین صادرکند 2۰افتتاح کرد و قرار است حداقل در هر هفته  دهلیز هوایی ویژه ای را .  

« رئیس جمهوری افغانستان در آیین افتتاح رسمی این خط هوایی که با حضور کاردار سفارت چین در فرودگاه « محمد اشرف غنی

ه افغانستان با نشان استاندارد ملی به چین صادر می شودکابل حریان داشت ، گفت که برای اولین بار جلغوز .  
وی بازار چین و هند را برای افغانستان با اهمیت خواند و تاکید کرد که این دو بازار برای صادرات خشکبار، سبزیجات و میوه های 

میلیون جمعیت متصل می شود ۰۰3تازه این کشور کفایت می کند زیرا با دسترسی به این بازار افغانستان با دو میلیارد و  .  
و بومی این کشور با نام علمی« کاج»که در ایران چلغوزه پفته می شود و دانه درختی از خانواده درخت های  «جلغوزه»  « Pinus 

gerardian»  است که در استان های جنوب و شرق افغانستان بصورت طبیعی روئیده اند و محصول آن به نام جلغوزه سیاه از

ه های بزرگ تری بدست می آیدغوز . 
برای برداشت دانه های جلغوزه از غوزه ها باید آنها را در مقابل آفتاب خشک کنند و یا با روشن کردن چوب و حرارت آنها را 

 .خشک می کنند و پس از آن که چوب خارجی غوزه ها سوخت با کوبیدن آنها دانه های جلغوزه را خارج می کنند
سته خشکبارها قرار می گیرد، پس از برداشت بدون هرگونه فراوری نسبت به هر خشکبار دیگر ارزشی چند این محصول که در د

 .برابر پیدا می کند
این محصول که از جمله منابع جنگلی و طبیعی است، برای تکثیر آن از روش تربیه نهال و قلمه زدن می توان استفاده کرد اما اغلب 

ل طبیعی در جنگل ها رشد می کند که مردم محل در فصل پائیز آن را برداشت می کنندبدون کشت و مراقبت خاص به شک . 
دالر است ، نسبت به  3۰این محصول که در حال حاضر قیمت هر کیلوی آن در بازارهای افغانستان بیش از دو هزار افغانی، معادل 

ای داردافغانی است، ارزش قابل توجه  8۰۰پسته که در افغانستان هر کیلوی آن  . 
، « خوست»هزار تن می رسد که در استان های  5۰میزان تولید آن در افغانستان نیز به گفته برخی از بازرگانان ساالنه به بیش از 

کنر»، «پکتیکا»، « پکتیا» » ،« بیشترین تولید را دارد« کاپیسا»و « نورستان»،« لغمان . 
ت سنتی آن را به پاکستان می فروختند و بازرگانان پاکستان نیز پس از بسته پیش از این مردم در این استان ها پس از برداشت بصور

 .بندی آن را به کشورهای اروپایی و چین صادر می کردند که سود قابل توجهی نیز بدست می آورند
میلیون  3۰۰د رئیس جمهوری افغانستان گفته بود که جلغوزه این کشور برای خود افغانستان حدو« محمد اشرف غنی»دو سال پیش 

میلیون و برای چین بیش از یک میلیارد دالر در آمد دارد 7۰۰دالر و برای پاکستان  . 
جلغوزه فواید زیادی دارد که از جمله در باره آن نوشته اند که روغن آن برای جلوگیری از چرب خون، محافظت سرخ رگ ها، 

و دارای ویتامین هایجلوگیری از حمالت قلبی، تقویت نیروی جنسی، آنتی اکیسدانی   A  ،E ،B  است و مهمترین خاصیت جلغوزه

 .برای سالمتی کمک به تقویت سیستم عمومی بدن شناخته می شود
« مشاور اتاق تجارت افغانستان در مراسم افتتاح دهلیز هوایی به چین برای صادرات جلغوزه به ایرنا گفت که « رحم الدین حاجی آقا

زار تن جلغوزه برداشت می کند که ارزش آن یک میلیارد دالر برآورد شده استه 5۰افغانستان ساالنه حدود  .  
وی گفت که در گذشته جلغوزه افغانستان به پاکستان صادر می شد و پاکستان پس از بسته بندی اولیه آن را به کشورهای دیگر از 

ی چند ساله موفق شدیم این خشکبار با ارزش را به جمله چین به نام خود صادر می کرد و سود خوبی بدست می آورد که با تالش ها
  .نام خود افغانستان صادر کنیم

افغانستان پس از مشکالت ترانزیتی با پاکستان در فصل های مختلف سال و با رسیدن میوه های تازه با چالش مواجه می شد، تالش 
شورهای منطقه و جهان برساندکرد از طریق دهلیزهای هوایی میوه های تازه و فصلی خود را به بازار ک .  

به همین دلیل در خرداد ماه سال گذشته برای اولین بار دهلیز هوایی با هند را افتتاح کرد که پس از آن با ترکیه، قزاقستان، اروپا، 
  .کشورهای عربی و امروز هم با کشور چین دهلیز دیگری را گشود

میلیون دالر میوه و خشکبار صادر کرده است که بخش از هزینه انتقال آن  6۰ش افغانستان از طریق دهلیزهای هوایی تاکنون به ارز
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  .را دولت متحمل شده است
« معاون اتاق تجارت افغانستان پیش از این گفته بود که هدف از ایجاد این دهلیزها رشد صادارت افغانستان است « خان جان الکوزی

الر بودجه در نظر گرفته شده استو برای عملی کردن این هدف بیش از پنج میلیون د .  
افغانستان یک کشور محصور در خشکی است و فاقد راه آهن سراسری است و تجارت زمینی تنها گزینه عمده در این کشور است که 

به دلیل چهار دهه جنگ در آن در عمل زیرساخت مناسب جاده ای هم برای همین گزینه ندارد و دولتش در تالش است بتواند از 
ریق مسیرهای هوایی بخشی از این مشکل را مرتفع کندط .  

آبان به نام روز  15در مراسم افتتاح دهلیز هوایی امروز به کشور چین برای صادرات جلغوزه مقرر شد در تقویم افغانستان روز 
نام گذاری شود« جلغوزه» . 

 
 لینک خبر 
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 زیتون
 خبرنگاران جوان  – 15/8/1397تاریخ : 

  هزار هکتار باغ زیتون در هشت استان کشور 5برای محرومیت زدایی/ کشت  حصارهکتار از اراضی سرخه 500احیای 
توسط بنیان مستضعفان احیا شده که این باغات شامل زیتون، پسته و باغات زراعی  حصارهکتار از اراضی سرخه 5۰۰بابایی گفت: 

 .است
مسکنبه گزارش خبرنگار  حصار بنیاد مستضعفان در ، بابایی مدیر اجرایی طرح سرخهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

های روغنی مصرفی از فرآوردهدرصد  9۰شود با بیان اینکه بازدید از اراضی سرخه حصار که شامل باغات زیتون و پسته می
های روغنی در کشور وارداتی است، گفت: بنیاد مستضعفان در یک طرح راهبردی و در راستای کمک به خودکفایی و تولید دانه

 .هشت استان طرح احداث و تولید باغات زیتون و پسته شروع کرده است
ایم، افزود: این طرح کامال بر اساس یک اقدام پژوهشی بوده و با شتههزار هکتار باغات زیتون کا 5وی با بیان اینکه در هشت استان 

 .ایجاد یک طرح جامع و کامال علمی اجرایی شده است
ای آبیاری شده استبابایی افزود: تمامی این باغات با استفاده از ارتفاع سطح آب و به صورت قطره . 

تگاه هواشناسی با حصار تصریح کرد: در این باغات ایسمدیر اجرایی طرح سرخه سال این باغات  5-4شاخص ایجاد شده و بعد از  5

رسدبه مرحله اقتصادی می . 
هزار هکتار از  8۰هزار هکتار باغ زیتون در کشور وجود دارد، گفت:  1۰3وی با بیان اینکه طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی 

تن در هکتار است 2این میزان بارور است و میانگین تولید  . 
گرم است و این در  13۰یی به مصرف سرانه روغن زیتون در کشور اشاره کرد و گفت: مصرف سرانه روغن زیتون در سال بابا

شودگرم روغن زیتون استفاده می 13۰حالی است که در کشورهای خارجی روزانه  . 
حصار به باغات فوق متراکم زیتون اشاره کرد و گفتمدیر اجرایی طرح سرخه ای است که تا دو اغات به گونهخصوصیات این ب :

شودبرابر افزایش محصول دارد و به صورت کامال مکانیزه اداره می . 
هکتار،  1۰۰هکتار، فاز دوم باغ زیتون  1۰۰هکتار از اراضی سرخه حصار شامل فاز اول زیتون  5۰۰وی با بیان اینکه احیای 

ی احداث این باغات در راستای اشتغالزایی و محرومیت زدایی در هکتار است، افزود: تمام 15۰هکتار و زراعات  15۰باغ پسته 
 .جنوب شهر تهران بوده است

میلیون لایر میزان سرمایه گذاری  1۰17ها اشاره کرد و گفت: در فاز اول باغ زیتون مطالعات بابایی به سرمایه گذاری این پروژه
میلیون لایر، سامانه آبیاری  34974لیون لایر، استخر ذخیره آب می 1281۰میلیون لایر، خط انتقال آب  2261۰بوده احداث باغ 

میلیون لایر، نگهداری باغات تا زمان  33۰9میلیون لایر، تأسیسات زیربنایی  239۰۰میلیون لایر، ماشین آالت  625۰۰تحت فشار 
میلیون لایر بوده است 55369بهره برداری  . 

میلیون لایر عنوان کرد و  187تا  216ها در فاز اول را گذاری این پروژهحصار مجموع کل سرمایه مدیر اجرایی طرح سرخه
 21135میلیون لایر و هزینه ماشین آالت را  4۰965افزود: در فاز دوم باغ زیتون هزینه نگهداری باغ تا زمان بهره برداری را 

 .میلیون لایر اعالم کرد
میلیون لایر عنوان کرد 111416شود را هکتار می 1۰۰امل وی مجموع کل سرمایه گذاری در فاز دوم باغ زیتون که ش . 

میلیون لایر و  36785شود را گفت: هزینه احداث باغ پسته هکتار می 15۰بابایی درباره هزینه سرمایه گذاری باغات پسته که شامل 
لیون لایر عنوان کردمی 9۰179میلیون لایر، هزینه نگهداری باغات تا زمان بهره برداری  14474هزینه ماشین آالت  . 

میلیون لایر اعالم کرد 16166۰های سرمایه گذاری در باغ پسته را حصار مجموع هزینهمدیر اجرایی طرح سرخه . 
میلیون لایر دانست 489563وی مجموع کل سرمایه گذاری در این سه باغ را  . 

زیتون با حضور مشاوران داخلی و خارجی صورت گرفته بابایی با اشاره به اینکه انجام مطالعات و عملیات اجرایی توسعه باغات 
میلی متر از محل پل حمامک تا ابتدای اراضی انجام  63۰کیلومتر با لوله پلی اتیلن  3.6است، افزود: احداث خط انتقال آب به طول 

 .شده است
متر مربع انجام  41۰۰ه به مساحت متر مربع و گلخان 32۰حصار افزود: احداث اسکیلین هاوس به مساحت مدیر اجرایی طرح سرخه

 .شده است
متر با دو عدد ترانس در این باغات انجام شده است، افزود:  45۰کیلو ولت به طول  2۰وی با اشاره به اینکه شبکه برق رسانی 

هزار  5۰۰ احداث ایستگاه پمپاژ با سه دستگاه پمپ انجام شده و همچنین استخر خاکی با پوشش ژئوممبران و ذخیره آب به حجم
 .مترمکعب احداث شده است

اسب بخار با ادوات و دنباله بندها ایجاد شده است 85۰بابایی ادامه داد: ماشین آالت با توان مجموع  . 
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تن  7.5کند و تن به صورت متوسط محصول تولید می 15۰۰هکتار باغ زیتون  2۰۰حصار توضیح داد: مدیر اجرایی طرح سرخه
هر هکتار استمیزان تولید متوسط در  . 

شود و تن محصول تن تولید می 27۰هکتار باغ پسته  15۰وی همچنین به تولید محصوالت باغ پسته نیز اشاره کرد و افزود: در هر 
شودتن پسته تولید می 1.8در هر هکتار به صورت متوسط  . 

هکتار گندم،  14۰هکتار باغات زراعت که شامل  15۰بابایی تصریح کرد: در  هکتار کلزا  1۰شود و محصول تولید میتن  445

شودتن محصول تولید می 17۰۰ای هکتار ذرت علوفه 42تن محصول و  2۰ . 
 .لینک خبر 
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 سالمت
 خبرنگاران جوان – 15/8/1397تاریخ : 

  ی حاد پرندگانهای مهم برای پیشگیری از آنفلوانزاشود/ توصیهماه آینده بین مرغداران عرضه می 6واکسن تولید داخل تا 
سال اخیر شیوع ویروس آنفلوانزای حاد پرندگان بسیاری از واحدهای مرغداری را به تعطیلی کشاند 1۰طی  . 

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   سال اخیر ویروس آنفلوانزای  1۰، طی صادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه اقت 

حاد پرندگان بسیاری از واحدهای مرغداری را به تعطیلی کشاند، چرا که خسارت سنگینی به فعاالن این حوزه وارد شد که دیگر آنها 
 .قادر به ادامه فعالیت نبودند

م ترین عامل شیوع آنفلوانزا حاد پرندگان در واحدهای مرغداری است و مه  بسیاری از مسئوالن براین باروند که کمبود واکسن
ببیند تا با واکسینه شدن گله ها در استان های   انتظار دارند که دولتمردان قبل از فصل سرما تمهیدات الزم را برای واردات واکسن

 .پرخطر، نگرانی ها به حداقل برسد
 748به  96کانون مبتال به ویروس آنفلوانزای حاد پرندگان داشتیم که این رقم در سال  527تنها  86دهد که در سال آمارها نشان می

 .کانون افزایش یافت که این امر بیانگر انتقال ویروس از حوزه حیات وحش به حیات اهل است
ابتدای سال انتظار می رود که ماهه  6ارتقای امنیت زیستی و کنترل بیماری در   با توجه به اقدامات سازمان دامپزشکی در راستای

 .خسارت شیوع آنفلوانزا حاد پرندگان نسبت به مدت مشابه سال قبل به حداقل ممکن برسد
،تجارت و صنعتوگو با خبرنگار علیرضا اکبرشاهی مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری طیور سازمان دامپزشکی در گفت

کانون آلوده در ادامه  6درباره آخرین وضعیت آنفلوانزای حاد پرندگان در سال جاری اظهار کرد: طی شش ماه اخیر،  کشاورزی
 .موج قبلی در استان اصفهان گزارش شد که با اقدامات پیشگیرانه وضعیت کنترل شد

ت زیستی، واکسیناسیون، انتقال واحدها به استان های کم خطر و ریزی و اقداماتی که در راستای امنیوی افزود: با توجه به برنامه
درصد مدت  3۰شود که امسال انفجار بیماری در واحدهای مرغداری در بدترین حالت ساماندهی کود صورت گرفته، پیش بینی می

 .مشابه سال قبل باشد
هزار پرنده در برابر  7۰۰میلیون و  12و گفت: تاکنون  میلیون دوز واکسن آنفلوانزا حاد پرندگان خبر داد 3۰اکبرشاهی از واردات 

های پرخطر واکسینه شدندبیماری در استان . 
با توجه به شرایط  :این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا در توزیع واکسن آنفلوانزا حاد پرندگان کمبودی وجود دارد،بیان کرد

یگر کشورها، این میزان واکسن وارداتی جوابگوی نیاز کشور نیست چرا که برای خاص تولید واکسن آنفلوانزا حاد پرندگان در د
میلیون دوز واکسن نیاز داریم 4۰درصد جمعیت هدف حداقل  80واکسینه شدن  . 

مهم  وی با اشاره به اینکه تولید واکسن آنفلوانزا حاد پرندگان مهم ترین برنامه پیش روی سازمان دامپزشکی به شمار می رود، افزود:
ترین و سخت ترین کار در تولید واکسن داخلی، تهیه بذر در برابر ویروس بیماری زا موجود در کشور است که با وجود آنکه 

ماه آینده واکسن تولید داخل به بازار عرضه شود 6تا  5کارهای اولیه تهیه بذر در کشور انجام شده، پیش بینی می شود که ظرف  . 
اری طیور دامپزشکی در توصیه ای به مرغداران گفت: با توجه به سرمای هوا به مرغداران صنعتی مدیرکل دفتر بهداشت و بیم

توصیه می شود که اطالع رسانی صحیح در صورت هر گونه تلفات و افت مصرف دان و آب را داشته باشند چرا که سرعت عمل 
ی پیشگیری از بیماری در فصل مهاجرت پرندگان، در تشخیص اولیه بسیار مهم است ضمن آنکه واحدهای بومی و روستایی برا

 .طیور خود را در داخل حصیر محصور کنند
 واکسینه شدن گله ها یک راه برای کاهش ریسک واحدهای مرغداری

عت،تجارت و کشاورزیصنوگو با خبرنگار رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن در گفت با اشاره به اینکه بیماری  
آنفلوانزای حاد پرندگان نسبت به مدت مشابه سال قبل تا حدودی کنترل شده است، اظهار کرد: با توجه به اقداماتی که در راستای 

اصفهان گزارش  امنیت زیستی واحدهای پرورش از ابتدای سال صورت گرفت، خوشبختانه به غیر از چند کانون آلوده در استان
 .جدیدی اعالم نشده است

وی افزود: از ابتدای سال با همکاری سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی، تمامی مرغداران برای جوجه ریزی واحد های 
که خود موظف به رعایت اصول بهداشتی قرنطینه ای و پاکسازی واحد ها هستند و در راستای ارتقای امنیت زیستی به واحدهایی 

 .شرایط مناسبی ندارند، مجوز جوجه ریزی داده نشده است
ترکاشوند درباره آخرین وضعیت واکسیناسیون در واحدهای مرغداری گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، تعدادی از 

مرغداری موثر بوده  واحدها در استان های پرخطر جهت ارتقای امنیت زیستی واکسینه شدند که این امر در کاهش ریسک واحدهای
 .است
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به گفته این مقام مسئول با آغاز فصل سرما انتظار می رود که با شیوع بیماری همانند سال گذشته در واحدهای مرغداری روبرو 
 .نشویم

به دلیل میلیون دوز واکسن خبر داد و گفت: نیاز واحدهای مرغداری به واکسن آنفلوانزا بیش از این رقم است اما  3۰از توزیع   وی
آنکه برنامه ریزی منسجمی در این باره صورت نگرفته بود، واکسن به میزان کافی در اختیار واحدها قرار نگرفته است که انتظار 

ریزی دقیق مطابق با نیاز کشور واکسن وارد شود چرا که تأمین واکسن این گونه نیست که هر موقع اراده رود در آینده با برنامهمی
آن را انجام دهیم کنیم بتوانیم . 

های آتی قرار است که واکسن های که از قبل سفارش شده بود، مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن در پایان تصریح کرد: طی هفته
 .وارد کشور شود تا با واکسینه شدن مابقی گله ها در استان های پرخطر سطح ایمنی افزایش و ریسک بیماری کاهش یابد

به واردات واکسن طوالنی استفرآیند تخصیص ارز   
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار غالمعلی فارغی دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه در گفت با انتقاد از این مسئله  

های متعدد تولیدکنندگان در جلسه ار کرد: با توجه به اعتراضکه مسئوالن به موضوع آنفلوانزا حاد پرندگان توجه جدی ندارند، اظه
اخیر کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با وزیر جهاد و معاونانشان پیرامون موضوع آنفلوانزا حاد پرندگان، اما رئیس سازمان 

خریدن می توانند مسئله را حل  دامپزشکی و وزیر جهاد کشاورزی بحثی دراین باره نداشتند چرا که مسئوالن تصور می کنند با زمان
دانند حل کردن مسئله تنها با تدبیر و برنامه ریزی میسر استکنند، درحالیکه نمی . 

تا  2۰وی با اشاره به اینکه واردات  رغم نگرانی های مرغداران میلیون دوز واکسن، کفاف نیاز کشور را نمی دهد، افزود: علی 30

پرندگان همزمان با فصل سرما ، اما سازمان دامپزشکی همانند سال های گذشته با محدودیت  نسبت به شیوع بیماری آنفلوانزا حاد
روستمنابع مالی برای تأمین واکسن روبه . 

به گفته فارغی با گذشت هشت ماه از سال جاری ستاد انفلوانزا حاد پرندگان تشکیل نشده است که این امر با انتقاد شدید مرغداران 
 .روبروشد

انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با انتقاد نسبت به پرداخت غرامت مرغداران بیان کرد: پرداخت خسارت و بیمه خسارت دبیر 
کنیم و همچنان دولتمردان توجهی به این ها این مشکالت را بیان میمرغداران نسبت به افزایش نرخ اصالح نشده است، درحالیکه سال

 .امور نداشتند، بسی جای تعجب است
رود مسئوالن هایی نسبت به آینده پیش روست که انتظار میوی ادامه داد: با وجود مشکالت تکراری پیش روی تولیدکنندگان، نگرانی

 .کمی به این امور توجه کنند چرا که مرغداران دیگر توان زیان مجدد را ندارند
رزی مبنی برآنکه در اختصاص ارز به واردات واکسن فارغی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود اظهارات وزیر جهاد کشاو

مشکلی وجود ندارد، نظر شما چیست؟ بیان کرد: بنده هم می گویم مشکلی وجود ندارد، اما فرآیند تخصیص ارز به قدری طوالنی 
تاخیر در تامین و واردات واکسن را به همراه داشته است  است که . 

ند تخصیص ارز قابل قبول نیست، افزود: اگرچه تولیدکنندگان قبول دارند که دولت با مشکالت و این مقام مسئول با اشاره به اینکه فرآی
 .محدودیت هایی در تامین منابع مالی روبروست، اما می توان با اعمال مدیریت صحیح مشکالت را مرتفع کرد

یش بینی است، تصریح کرد: اگرچه نمی توان گفت وی در پایان در پاسخ به سوال دیگر که آیا موضوع انفلوانزا حاد پرندگان قابل پ
قابل پیش بینی نیست، اما ممکن است با تغییر برخی سویه ها، اتفاقات غیر منتظره ای رخ دهد که   که موضوع آنفلوانزا حاد پرندگان

ه سال قبل کمتر خواهد اگر برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد، می توان انتظار داشت که تلفات و خسارت بیماری نسبت به مدت مشاب
 .بود
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 شیالت
 ایرنا  – 2۰/8/1397تاریخ : 

در ایران است ذائقه؛ دلیل پایین بودن سرانه مصرف ماهی  
مدیر کل دفتر آبزیان سازمان شیالت ایران با بیان اینکه دالیل مختلفی برای پایین بودن سرانه مصرف  -ایرنا -ساری

ماهی از جمله قیمت باال، کیفیت پایین و ناآشنایی با روش های مختلف طبخ عنوان می شود، گفت: ذائقه، دلیل 

ران استاصلی پایین بودن سرانه مصرف ماهی در ای . 

 
کیلوگرم و حدود  11به گزارش ایرنا، بر پایه آمار رسمی سازمان شیالت ایران سرانه مصرف آبزیان در کشور هم اینک حدود 

 .کیلوگرم می رسد 20نصف میانگین مصرف جهانی است که به 
سرانه مصرف آبزیان در این استان هم  هزار تن انواع آبزیان در مازندران، 85بر اساس آمار شیالت با توجه به تولید ساالنه حدود 

کیلو گرم است14حدود  . 
مهدی شکوری روز یکشنبه در حاشیه جشنواره طبخ و عرضه آبزیان در بابل در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: آن گونه که 

رانی برای پخت غذاهای تنوع غذایی زیادی در مورد گوشت قرمز و مرغ دیده می شود ،اطالعات الزم در دسترس خانوارهای ای
  .مختلف با گوشت آبزیان و ماهی وجود ندارد

وی با اشاره به این نکته که ذائقه و عادت مردم در کاهش مصرف آبزیان نقش به سزایی دارد ، اظهار داشت: بسیاری از مردم 
 . بخصوص کودکان از بوی ماهی و استشمام آن احساس ناخوشایندی دارند

پرورش ماهیان گرم آبی و سردآبی را از برنامه های سازمان شیالت ایران عنوان کرد و افزوداین مسئول توسعه  امروزه فرآوری  :

ماهی به غیر از کنسرو ، در زمینه تولید سس ماهی ، شکم خالی و سربریده ماهی و انواع ناگت های آبزیان نیز در حال گسترش 
 .است

مصرف هفتگی این ماده غذایی مفید عادت ندارند، گفت: این درحالی است که مصرف  شکوری با بیان اینکه بیشتر خانواده ها به
 .آبزیان بویژه ماهی در سبد غذایی مردم بسیاری از کشورهای دنیا ازجایگاه ویژه ای برخوردار است

ک و یا کلیکا به خاطر وی افزود: ارزش غذایی یک ماهی گران قیمت مانند ماهی حلوا و سفید و یک ماهی ارزان قیمت مثل فیتیفا
 .میزان امالح و پروتئین موجود تقریبا یکسان است

هزار تن  6۰۰مدیرکل دفتر آبزیان شیالت ایران با بیان اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه تولید انواع آبزیان باید به یک میلیون و 
و جنوب و استقبال سرمایه گذاران داخلی این  برسد، ادامه داد: با توجه به ظرفیت های ارشمند دریایی، وسعت سواحل شمال

 .هدفگذاری محقق خواهد شد
شکوری توضیح داد: امروزه دسترسی به انواع آبزیان به دلیل توسعه آبزی پروری در همه نقاط کشور به وجود آمده است و 

هم بیشتر کندبرگزاری جشنوره های طبخ و عرضه ماهی می تواند ذائقه مصرف مردم را به این ماده غذایی م . 
جشنواره طبخ ماهی از امروز به مدت پنج روز در بابل دایر است و در این مدت آحاد مردم به ویژه مسافران و گردشگران می توانند 

 .در دوره های آموزشی و مسابقه روزانه طبخ ماهی این جشنواره شرکت کنند
د انواع ماهیان استخوانی دریای خزر هستندصیاد مازندرانی مشغول صی 2۰۰در حال حاضر بیش از چهار هزارو  . 

واحد پرورش آبزیان در استان مازندران وجود دارد که از این تعداد  33۰سه هزارو  واحد مربوط به پرورش ماهیان سردآبی و  276

واحد هم ماهیان خاویاری است و بیش از سه هزار واحد دیگر در زمینه تولید ماهیان گرم آبی فعالیت دارند 14  . 
 .سفید، کپور، آزاد ) فیتیباک ( انواع قزل آال از گونه های ماهیان گرم آبی و سرد آبی استان مازندران است

میلیون متر مکعب آب در استان مازندران وجود دارد که  35۰هزار هکتار و ظرفیت حدود  17قطعه آببندان با مساحت  800حدود 

اهی کپور ، آزاد ، سفید و فیتوفاک در آنها تولید و به بازار داخلی و خارجی عرضه هرساله عالوه بر تامین آب کشاورزی ، انواع م
 . می شود
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 شیر و فرآورده ها
 خبرگزاری فارس  – 2۰/8/1397تاریخ : 

درصد بیشتر شده است  8درصد کاهش یافته/دامداران:تولید  50صنایع لبنی: خرید شیر   
اما اتحادیه دامداران از افزایش تولید درصد کاهش یافته، 5۰تا  25ها گویند، ورودی شیر به کارخانهدر حالی که صنایع لبنی می

دهددرصد خبر می 8تا  7میانگین  .  
به نقل از خبرگزاری فارس،به گزارش خبرنگار اقتصادی  پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی  

ادعای کاهش تولید شیر خام در کشور را رد کرد و افزود: کمبود شیر خام در کشور صحت ندارد و هر سال با توجه دامداران ایران 
رشد متوسط تولید در این واحد ها را داریم به طوری که طبق گزارش  به افزایش جمعیت گاو اصیل در واحدهای دامداری صنعتی،

95مرکز آمار ایران، این واحدها در سال  میلیون تن شیر خام تولید  5.2نزدیک به  9۶هزار تن و در سال  8۰۰میلیون و  ۴حدود  
 .کردند

میلیون تن در واحدهای صنعتی تولید و  5میلیون تن شیر خام تولیدی در کشور،  1۰اظهار داشت: از حدود  علیرضا عزیزاللهی
 .تقریبا تمام آن توسط کارخانجات لبنی جذب می شود

درباره تولید شیر خام در واحدهای دامداری سنتی و روستایی و عشایری تصریح کرد: طبق آماری که از مرکز جمع آوری شیر  وی
ان جذب شیر خام از واحدهای دامداری سنتی نسبت به سال قبل تغییر محسوسی نداشته است و این مرکز خام دریافت کرده ایم، میز

 .امسال هم به میزان سال گذشته شیر خام از این دامداری ها جمع آوری کرده اند
درصد از واحدهای  2۰درصد شیر خام مورد نیاز کارخانجات لبنی کشور از طریق دامداری های صنعتی و  8۰گفت:  عزیز اللهی

 .دامداری روستایی و عشایری تامین می شود
مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران اضافه کرد: با این میزان تولید شیر خام در کشور عالوه بر تامین نیاز داخل، یک میلیارد 

 .دالر محصوالت لبنی صادر می شود
م در داخل وجود ندارد، تصریح کرد: اگر تولید شیر خام کم شده باشد باید وی با بیان این که هیچ مستنداتی برای کاهش شیر خا

هزار راس کشتار  3۰۰جمعیت گاو نیز کاهش می یافت در حالی که طبق گزارش مرکز آمار ایران هر سال نزدیک به یک میلیون و 
 .دام سنگین داریم و امسال کشتار غیر طبیعی در زمینه دام گزارش نشده است

درصد کشتار دام سنگین بر اساس مقررات کشور در کشتارگاه های صنعتی انجام می شود 1۰۰هی ادامه داد: عزیز الل . 
وی درباره افزایش کشتار دام با توجه به افزایش قیمت گوشت قرمز نیز گفت: هر چند قیمت گوشت قرمز افزایش داشته، اما قیمت 

مت گوشت قرمز، گاو شیری خود را که درآمد مستمر و بلند مدت ایجاد می کند، شیر هم بهبود یافته و یک دامدار به علت افزایش قی
 .حذف نمی کند

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران، استدالل هایی که برای کاهش تولید شیر مطرح شده را غیر فنی و غیر کارشناسی خواند و 
رت می گیرداظهار داشت: این توجیهات برای اخذ مجوز واردات شیر خشک صو . 

میلیون تن شیر خام تقاضا داشتند و امسال  ۶.5وی درباره افزایش تقاضا برای شیر خام گفت: در سال گذشته، کارخانجات لبنی 
میلیون تن را مطرح کرده اند 8تقاضای نزدیک به  . 

برخی کارخانجات لبنی به دنبال  عزیز اللهی افزود: امسال با تغییرات نرخ ارز، انگیزه برای صادرات محصوالت افزایش یافته و
 .افزایش صادرات محصوالت خود هستند

 .وی تصریح کرد: آنها می خواهند شیر خشک را با ارز حمایتی وارد و محصول نهایی را با قیمت آزاد صادر کنند
شیر خشک، شیر خام سال است که کارخانجات  عزیز اللهی درباره خرید شیر خام توسط کارخانجات شیر خشک نیز گفت: حدود یک

 .تولید داخل را جذب می کنند و امسال قیمت بیشتری برای آن می پردازند
خط تولید شیر خشک در ایران وجود دارد، تصریح کرد:  12مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران با بیان این که در حال حاضر 

نندتن شیر خام دریافت می ک 25۰۰این کارخانجات روزانه نزدیک به  . 
وی گفت: کارخانجات شیر خشک، سال گذشته در قالب خرید توافقی با سازمان مرکزی تعاون روستایی، شیر خام خریداری می 

تومان خریداری می کنند 21۰۰کردند، اما امسال به طور مستقل هر کیلوگرم شیر را با قیمت حدود  . 
یل افزایش قیمت شیر خام رقابت میان خود کارخانجات لبنی برای جذب عزیز اللهی درباره افزایش قیمت شیر خام افزود: یکی از دال

بیشتر است و اگر مساله این کارخانجات، قیمت است، خودشان باید رقابت را تعدیل کنند و در عین حال قیمت پایه شیر خام به گونه 
 .ای تعیین شود که به مصالح تولید کننده، کارخانجات و مصرف کننده باشد

ثابت مانده بود، اظهار داشت:  1۴۴۰قیمت پایه هر کیلو گرم شیر خام  97تا اوایل سال  93ره به این که از سال وی با اشا
12۰۰تا  11۰۰کارخانجات لبنی در این مدت، شیر خام را زیر قیمت مصوب و حدود  تومان و با مدت پرداخت سه تا چهار ماهه  
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امداران برای افزایش قیمت شیر خام با توجه به افزایش هزینه های تولید در خریداری می کردند که در پی درخواست های مکرر د
تومان مصوب کرد و البته این رقم کمتر از  157۰مرداد ماه امسال، کارگروه تنظیم بازار قیمت پایه هر کیلوگرم از این محصول را 

 .پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه دامداران مرکزی ایران بود
درصد پروتیین و بار میکروبی زیر یک میلیون است و  3درصد چربی،  3.2اللهی ادامه داد: قیمت شیر خام مصوب دولت با عزیز 

درصد باشد، جایزه دارد و این جوایز به قیمت شیر خام  3.2چنانچه شیر تولید شده بار میکروبی کمتر داشته باشد و چربی آن باالی 
 .اضافه می شود

تومان خریداری می کنند، احتماال شیر با  2۰۰۰بنابر این اگر برخی کارخانجات لبنی هر کیلوگرم شیر خام را باالی  :وی گفت

 .کیفیت و با درصد چربی و بار میکروبی کمتر دریافت می کنند
 

 لینک خبر 
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 شیر و فرآورده ها 
خبرگزاری فارس  – 15/8/1397تاریخ :  

  محوری که در جلسه شب گذشته وزیر جهاد با صنایع لبنی بحث شدسه 

پایان دادن به مشکالت شیر جلسه گذاشت و سه محور اصلی در آن بحث و وزیر جهاد کشاورزی با نمایندگان صنایع لبنی برای 
وگو شدگفت .  

های روز گذشته وزیر محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی تعدادی از نماینده  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،
لبنیات پایانی بدهد تا شاید به مشکالت های لبنی را در ساختمان وزارت جهاد کشاورزی طالقانی دور هم جمع کرد کارخانه .  

هایی راجع به مشکالت اخیر های میهن، پگاه، کاله و صنایع شیر حضور داشتند و صحبتدر این نشست ظاهراً مدیرعامل شرکت
ات در بازار وگو شده است. مسائلی که به ویژه چند ماه گذشته درباره لبنیات مطرح بوده این است که قیمت لبنیلبنیات بحث و گفت

بندی و گران کردن شیر خام توسط دامداران گویند دلیل آن باال رفتن قیمت وسایل بستههای چند باره داشته و صنایع لبنی میافزایش
 .است

درصد  5۰درصد و در برخی موارد تا  25های لبنی کردند که حجم شیر ورودی به کارخانهصنایع لبنی بحث دیگری هم مطرح می
ته استکاهش یاف . 

پذیرند و نه کم شدن تولید را.به طوری که وزیر جهاد کشاورزی که امروز اما در دیگر سو متولیان تولید نه گرانی شیر خام را می
تولید شیر خام در کشور نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته است  گران داشت مطرح کردصبحانه کاری با تعاون .  

 8الی  7گاوداری بزرگ کشور انجام شده تولید شیر آنها حدود  17۰تا  16۰اورزی، طی رصدی که از به گفته وزیر جهاد کش
 .درصد نیز افزایش یافته است

به هر حال هنوز وزیر جهاد یا دیگر مسؤولی از نتیجه تصمیمات نشست شب گذشته اطالعاتی بیرون درز نداده اما رضا باکری دبیر 
وگو که قرار بود شب گذشته انجام شود اشاره وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس به محورهای گفتگفتانجمن صنایع لبنی ایران در 

 .کرد
وگوی شب گذشته نمایندگان صنایع لبنی با وزیر جهاد کشاورزی قرار بود بیشتر روی سه محور متمرکز باکری گفت: محورهای گفت

  .شود
هایشان بحث کنند و رفع مشکل آن را از وزیر جهاد کشاورزی بشنوند؛خانهنخست اینکه کارخانجات روی مشکل تأمین شیر کار  

ای باشد که هم تولید برای های لبنی ایجاد شود تا شرایط به گونهدومین موضوع قرار بود تعامل کاملی بین دامداران و کارخانه
ودهای لبنی از این وضعیت خارج شدامداران سودآور شود و همین که شرایط کارخانه .  

موضوع سوم، قرار بود بر اساس قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد زنجیره شیر تشکیل شود که در جلسه دیشب این 
وگو شودموضوع قرار بود با وزیر جهاد بحث و گفت  

 
 لینک خبر 
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 شیر و فرآورده ها 
خبرنگاران جوان  – 19/8/1397تاریخ :  

  ها و تولیدکنندگان محصوالت لبنیدر ایران/ مناقشه میان دامداریتأملی بر وضعیت صنعت شیر و محصوالت لبنی 
تری همراه شود، به تبع آن، زمینه برای توسعه هر آنچه صنعت شیر و لبنیات از حیث کمی و کیفی با رشد و شکوفایی فزاینده

 .صادرات غیرنفتی و شکوفایی اقتصادی جامعه به نحو مطلوب تری فراهم خواهد شد
صنعت،تجارت و کشاورزیبرنگار به گزارش خ ، شیر و محصوالت لبنی از نمونه اقالمی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

های سالمت عمومی آن کشور و کاهش قابل توجه بسیاری از هزینه رود که تامین کافی و استاندارد آن در جامعه، ضامنبه شمار می
 .درمانی خواهد بود

آید، زیرا عالوه بر عدم در ارتباط با فواید شیر و محاسن مصرف این محصول استراتژیک، در این گزارش سخنی به میان نمی
گنجدکه در این مجال نمی ارتباط آن با موضوعیت اقتصادی این گزارش، موضوع اشاره شده حدیث مفصلی است . 

در واقع، از دیرباز، مصرف شیر، در سبد غذایی خانوارها، بسیار پر رنگ و حائز اهمیت بوده و این موضوع مختص کشور یا 
رفته استای خاص نبوده و به واقع تمامی جوامع و برای شرق و غرب عالم، استفاده از این محصول بسیار مهم به شمار میجامعه . 

هزار سال پیش از میالد اهلی شده و طبیعتا  ۶دهد، گاو شیری، نزدیک به ن که مطالعات انجام شده و گزارشات موجود نشان میآنچنا
های مختلف جهان در طول تاریخ و با گذشت هزاران اهلی شدن این حیوان، گواهی است بر اهمیت استفاده از شیر در فرهنگ و تمدن

ژیک از اهمیت بسیاری برای جامعه هدف و مردم جهان برخوردار استسال، همچنان این محصول استرات . 
رود و از دیگر سو، شرایط بدون تردید، دامداری و دامپروری، یکی از ضروریات اساسی در توسعه صنعت شیر کشور به شمار می

لزامات تسهیل روند تولید شیر و رونق ها از دیگر اها به واسطه میزان برخورداری آن از علوفه و چراگاهطبیعی و جغرافیایی کشور
شودو شکوفایی هر چه بیشتر آن محسوب می . 

ها برای احداث نخستین کارگاه لبنیات سازی در کشور در دستور کار هجری شمسی، تالش 1329بنابر مطالعات انجام شده، از سال 
صنعتی دامداری بصورت رسمی به بهره برداری سال پس از این تاریخ )در خیابان فردوسی تهران( یک مرکز  7قرار گرفته و 

 .رسیده است
سال  1۰شود که البته پس از هجری شمسی نیز نخستین کارخانه شیر مدرن در کشور احداث و پایه گذاری می 1328حدود سال 

دهدفعالیت به دلیل ورشکستگی به فعالیت خود پایان می . 
رساند و این روند، به بهره برداری می 133۶ت یونیسف، فعالیت خود را در سال پس از آن، کارخانه شیر پاستوریزه ایران با حمای

های کشور، همچون مشهد، شود برای توسعه و افزایش مراکز صنعتی تولید و بسته بندی شیر در دیگر شهرآغازگر رویکردی می
صی به فعالیت در این حوزه متمرکز شدندهای دولتی و خصوساری، شیراز، اصفهان، اهواز، ارومیه و غیره که هر یک در قالب . 

 وضعیت سرانه مصرف شیر در کشور
دهد، روند مصرف شیر در کشور، در کلیت امر، سیری نزولی داشته که به تبع ها نشان میآنچنان که اخبار منعکس شده در رسانه

کندو میقدرت خرید مردم و شرایط اقتصادی جامعه در این امر نقش بسیار موثری ایفاء کرده  . 
، میزان مصرف شیر در جامعه 1383بنابر آمار و ارقام منعکس شده در سال  (  31سرانه مصرف( برای هر فرد در سال حدود 

کیلوگرم تنزل پیدا کرده است 18به کمتر از  139۶شود که این عدد و رقم در پایان سال کیلوگرم برآُورد می . 
کیلوگرم و  1۰9آنچنان که وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرده، میزان مصرف شیر در دنیا بصورت میانگین، برای هر نفر، حدود 

های اروپایی حدود شود در حالیکه این رقم و عدد در کشورکیلوگرم برآورد می 11۰در ایران )اعم از مناطق شهری و روستایی( 
شودسال، تخمین زده میکیلوگرم برای هر فرد در طول  35۰ . 

فارغ از فاصله معنادار میان اعداد و ارقام اعالم شده از سوی جهاد کشاورزی در ارتباط با سرانه مصرف شیر در ایران با آماری که 
ای جدی اند، با مبنا قرار دادن میزان سرانه مصرف شیر در ایران )بر پایه آمار جهاد کشاورزی(، فاصلهها آن را منعکس کردهرسانه

شودهای اروپایی با آنچه امروز در ایران شاهد آن هستیم احساس میمیان میزان مصرف شیر در کشور . 
های جهان، مردم فنالند، در رتبه نوشد و در میان کشورکیلوگرم شیر می 1به صورت میانگین، هر اروپایی، در طول روز حدود 

 .نخست مصرف شیر قرار دارند
کیلوگرم بوده که به استثنای  ۶۶، میزان مصرف شیر در کشور، ساالنه حدود 2۰۰7دهد در سال نشان می متاسفانه آمار فائو

های همسایه، با سرانه مصرف کمتری مواجه بوده استهای عراق و افغانستان، ایران به نسبت کشورکشور . 
وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه ، در گفتفرشید احمدی، یکی از توزیع کنندگان عمده محصوالت لبنی در غرب استان تهران

و نیمه نخست سالجاری میزان خرید شیر و تقاضای  9۶خبرنگاران جوان، در ارتباط با میزان عرضه و فروش شیر گفت: در سال 
بنده نیز مردم به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کرده و این موضوع صرفا مختص واحد تجاری بنده نیست و بسیاری از همکاران 

کنندبه این واقعیت تلخ اذعان می . 
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رود، زیرا بدون تردید نه ها یکی از دالیل اصلی این موضوع به شمار میوی افزود: افزایش قیمت شیر و کاهش قدرت خرید خانوار
حجور و منزوی از اهمیت شیر کاسته شده و نه ذائقه عمومی جامعه در طول یکسال آنچنان تغییر پیدا کرده که محصول مذکور م

 .شود
ها و تولیدکنندگان محصوالت لبنیمناقشه میان دامداری  

در طول سالیان گذشته، نرخ فروش شیر همواره از موارد مناقشه برانگیز میان دامداران و تولیدکنندگان محصوالت لبنی به شمار 
نده لبنیات منصفانه نیست و از دیگر سو برخی رفته، امری که به زعم دامداران، قیمت خرید شیر از سوی کارخانجات تولیدکنمی

فعاالن صنعتی این حوزه نیز قائل بر این هستند که قیمت باالی تولیدات آنها، به دلیل نرخ باالی شیر خام و در نهایت قیمت تمام شده 
 .باالی آن است

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: وگو با خبرنگار مصطفی زیارتی، یکی از دامداران فعال در این حوزه )شیر( در گفت
کنند گالیه ما در خصوص نرخ پایین شیر، با انگیزه سوداگری است، در شرایطی که با یک محاسبه کلی، به متاسفانه برخی گمان می

ستشود که هزینه نگهداری دام در سالیان اخیر به میزان قابل توجهی افزایش یافته اروشنی این واقعیت محرز می . 
رسد و حتی در وی افزود: با نیم نگاهی به قیمت یونجه، ذرت و جو به عنوان خوراک اصلی دام، به روشنی این ادعا به اثبات می

های دامی این افزایش قیمت، نمود و بروز داردهای مرتبط با دامپزشکی و حفظ سالمت و کنترل بیماریارتباط با هزینه . 
برد/ظرفیت تولیدی شیر در کشور چقدر است؟ة محصوالت لبنی را باال میوقتی بسته بندی، قیمت تمام شد  

دهد، یکی از دالیل اصلی افزایش نا متعارف نرخ محصوالت لبنی، ریشه در هزینه باالی بسته های موجود نشان میآنچنان که بررسی
 .بندی این تولیدات دارد

واحد تولیدی شیر در ایران گفت: ظرفیت  5۰۰ها با اشاره به فعالیت رسانه وگو بارضا باکری، دبیر انجمن تولید شیر ایران در گفت
میلیون تن است ۴ها اسمی تناژ تولید شیر و لبنیات در این کارخانه . 

های قابل توجه این صنعت به فعالیت حداکثری بخش خصوصی در این حوزه است، آنچنان که بنابر یکی از خصوصیات و ویژگی
درصد از فعالیت مرتبط با این عرصه با اتکای به بخش خصوصی انجام  9۶های لبنی ایران من صنایع فرآوردهاظهارات دبیر انج

درصد از آن، دولتی است ۴پذیرد و تنها می . 
باید با تالش فزاینده رسد که میمیلیون دالری محصوالت لبنی ایرانی از دیگر موارد برجسته و قابل توجه به نظر می 771صادرات 

تر برای تر با افزایش هر چه بیشتری همراه شود که قطعا حصول چنین امری در کنار ارزآوری افزوناتخاذ تدابیر هوشمندانه و
کشور در ارتقای ضریب صادرات غیر نفتی این مرزو بوم موثر و تعیین کننده خواهد بود؛ و در پایان امید است سرانه مصرف شیر 

ها و سفره های توسعه یافته، ُوفور این نوشیدنی ُمَغزی، در سبد غذایی کلیة خانوارد که هم پا با کشوردر ایران به میزانی افزایش یاب
 .تمامی مردم این مرز بوم، بیش از پیش خودنمایی کند
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 صادرات و واردات
 خبرگزاری فارس  – 21/8/1397تاریخ : 

 صادرات برنج به اروپا در شرایط تحریم عاقالنه است؟ 

سازد که از این به بعد برنج بیشتری محموله برنج به اروپا صادر کرده ضمن اینکه پایانه صادراتی در آمل می 3ایران 

در شرایط تحریم این صادرات  میلیون تن نیاز به واردات داریم و آن هم 1.5آیا در شرایطی که ساالنه حدود  صادر کند،

 عاقالنه است؟ 
ها منتشر شد آنچنان بازتابی خبر صادرات برنج به کشورهای دیگر که در رسانه به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،

ی نظیر هند میلیون تن برنج از کشورهای 1.5داشت که مثل بمب ترکید زیرا برای مردم تعجب آور بود که چطور کشوری که ساالنه 
کندکند، برنج خودش را صادر میو پاکستان و تایلند وارد می . 

را به عنوان مهمترین کاالی اساسی پس از گندم باال برد به طوری که قیمت برنج ایرانی در خود شمال به  این خبر قیمت برنج 
اما بدون شک این خبر موثرترین بود و همچنان  هزار تومان رسید، شاید عوامل دیگری هم در باال رفتن قیمت موثر بود 14کیلویی 

کیلوگرم برنج مصرف  4۰چرا که مردم ایران ساالنه یا قیمت برنج بیش از این هم افزایش خواهد یافت؟ این نگرانی وجود دارد که آ
شد و این کاال سهم زیادی و روزی نیست که تقریبا هر ایرانی برنج نخورده با  کنند که در مقایسه با کشورها دیگر بسیار باالستمی

 .در سبد مصرف خا نوارها دارد
گفت رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران :« سال، سه محموله برنج اصیل ایرانی  4۰برای اولین بار پس از 

صادر شد کانادا و اروپا به .». وپا این مقدار برنج در قالب سه محموله و توسط بخش خصوصی صادر شده است.صادرات برنج به ار

 .ثابت می کند برنج مازندران از سالمت کامل و باالترین استانداردها برخوردار است
کیلو واردات برنج است که نشان از ارزش برنج ایرانی در بازارهای جهانی   6بهای یک کیلو برنج صادراتی معادل  »:شهیدی گفت

 «.دارد
ار است مازندران فاز نخست منحصربه فردترین ونخستین مرکزبین این خبر اگرچه بسیارمهم است اما خبر مهمتر این است که قر

المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران که با سرمایه گذاری کامل بخش خصوصی انجام شده را آغاز کند و ظاهرا قرار است 
شود صادر شوداندازی میبرنج ایران از این پس از پایانه بسیار بزرگی که در مازنداران و شهرستان آمل راه . 

شود و حتی الزم است کشور بخشی هم به عنوان نیاز از کشور خارج می  ملیون تن برنج ارز زیادی 1.5برای واردات   ساالنه 

توان در پس چگونه می هزار تن به این منظور وارد کرده است، 2۰۰سازی کند که شرکت بازرگانی دولتی اخیرا احتیاطی ذخیره
ولید داخلی را صادر کردکنار این مسائل ت  

 .برای پاسخ به این سواالت با مسیح کشاورز، دبیر انجمن وارد کنندگان برنج مصاحبه کردیم
عوض ارز حاصل از آن   کنند و درکشاورز گفت: این در بین کشورهای دیگر هم مرسوم است که برنج با ارزش خود را صادر می

کنندهزینه می  ها داخلتجهیز کارخانه  را که قابل توجه است برای . 
گیر است که شود بسیار چشمکند و ارزی که عایدش میمیلیون تن برنج تولید داخل خود را صادر می 1۰۰وی گفت: برخی مواقع هند 

کندهایی که برای آنها میتواند ارزش افزوده داشته باشد صرف میدر بخش . 
گشای تواند گرههای کیفی و با عملکرد باال میام تحقیقات در برنج و ارائه برنجکند که انجدبیر انجمن وارد کنندگان برنج تاکید می
های شالیکوبی ساخت که توان کارخانهتوان برنج بیشتری را با همین امکانات تولید کرد، میبسیاری از مشکالت این بخش باشد، می

رسدتی برنج در زمان شالیکوبی به حداقل میارزش افزوده آن برای این بخش بیشتر خواهد شد چرا که دورریزی و پر . 
هزار شالیکوبی وجود دارد که شما اگر در فصل غیر از برداشت مسیرتان به منطقه شمال بیفتد در اکثر این  3گوید: در ایران وی می

کنندروزی کار میکارخانه وجود دارد که شبانه 8۰۰اند اما در هند ها گاو وگوسفند بستهشالیکوبی . 
اند که تولید کرده 11۰5گفته کشاورز، طی سالهای گذشته در زمینه تحقیقات برنج کار خاصی انجام نشده است، مثال در هند رقم  به

تواند تولید کشور را متحول کند، که همه درصد کمتر است، چنین اقداماتی می 35دهد و مصرف آبش یک ماه زودتر محصول می
کشور را منتفع کردتوان از کنار این تولید جور می . 

شود و نیاز به مصرف انرژی هم به حداقل رسیده استها تامین میها شالیکوبی از سوزاندن شلتکوکدر هند انرژی همین کارخانه . 
اعالم کرد تامین غذای آینده جهان تنها در گرو تحقیقات خواهد شد. منابع آب و خاک جهان  در گزارشی هم که اخیرا فائو منتشر کرد،

 برداریتوان از آن استفاده کرد بنابراین باید از این منابع با استفاده از کارهای تحقیقاتی بیشترین بهرهمحدود است و بیشتر از این نمی
 .را کرد
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 صادرات و واردات

خبرنگاران جوان  – 2۰/8/1397تاریخ :   

  ورود سیب ایرانی به بازارهای جدید بین المللی
سال جاری به  نائب رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان و واردکنندگان محصوالت کشاورزی ایران از ورود سیب تولیدی کشور در

بازارهای جدید در دنیا مثل هندوستان وسمت    .روسیه خبر داد 
به نقل از صداوسیما، صدرالدین نیاورانی با اشاره به اینکه سیب در کشور به  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

دار است، افزود: این محصول به دلیل بهره مندی از یکسری ویژگی ها از قبیل رنگ، لحاظ تولید و صادرات از مزیت نسبی برخور
جایگاه ویژه ای در سطح بازارهای جهانی دارد عطر، طعم، کیفیت و مصادیقی از این نوع،  . 

هیدات وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی از سال گذشته تدابیری در خصوص صادرات سیب از قبیل اعطای جوائز صادراتی، تم
 .مناسب در زمینه حمل و نقل، ایجاد زنجیره و غیره انجام داده است

نیاورانی با بیان اینکه افزیش نرخ ارز در کنار سایر تمهیدات در روند توسعه صادرات سیب بسیار تاثیرگذار بوده است، تصریح 
تی قابلیت صادراتی و رقابت پذیری امسال به دلیل افزایش نرخ ارز برخی از محصوالت کشاورزی به خصوص سیب درخ :کرد

 .خوبی در سطح بازارهای بین المللی پیدا کرده است
وی در ادامه ضمن اشاره به تشکیل زنجیره ملی سیب ایران گفت: این زنجیره حلقه های تولید، توزیع، صادرات، درجه بندی، بسته 

داخلی و غیره را شامل و در یک کالم نقش بسیار بندی، حمل و نقل، فرآوری، کاهش واسطه گری و قیمت تمام شده، مصرف 
 .پررنگی در ساماندهی بازار سیب و کاهش مشکالت کشاورزان دارد

-نائب رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان و واردکنندگان محصوالت کشاورزی ایران افزود: جالی خالی زنجیره در حوزه همه 

 .محصوالت کشاورزی کشور به وضوح قابل مشاهده است
وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر برای جبران این خالء به دنبال ایجاد زنجیره در سایر تولیدات بخش از قبیل 

 .مرکبات، کیوی و غیره است
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 صادرات و واردات 
 تاریخ : 1397/8/19 – خبرنگاران جوان 

  شرایط واردات موز در قبال صادرات سیب اعالم شد
ای به مدیر کل دفتر صادرات گمرک، شرایط صادرات سیب درختی در ازای واردات موز را اعالم وزارت صنعت با ارسال نامه

  .کرد
ای به نقل از انجمن ارگانیک ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

های مرزی که شامل به شامانی مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسالمی ایران، شرایط صادرات سیب درختی از بازارچه
 .درصدی نیز می شود، را اعالم کرد 5تسهیالت واردات موز با تعرفه 

معاونت توسعه بازرگانی صنایع  1397.7.25مورخ  97/5۰2/3988متن این نامه بدین شرح است: به پیوست تصویر نامه شماره 
دفتر صادرات و استانداردهای  1397.7.23مورخ  97/5۰2/13۶3وزارت جهاد کشاورزی موضوع لغو نامه شماره  -کشاورزی 

های رساند؛ کلیه محمولههای مرزی ارسال و به اطالع میبازرگانی وزارت مذکور درخصوص صادرات سیب درختی از بازارچه
های مرزی، مشمول تسهیالت بازار به ازای از گمرکات اجرایی کشور از جمله گمرکات بازارچه 139۶دارای کوتاژ گمرکی در سال 

 .درصد در ازای صادرات یک و نیم کیلوگرم سیب درختی گردند5بازار مبنی بر واردات یک کیلوگرم موز با تعرفه 
بار که قبال ابالغ گردیده است، بندی میوه و ترههای بستهای و همچنین شاخصرعایت مقررات به ویژه مقررات بهداشتی و قرنطینه

 الزامی است.
 

 خبر لینک 
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 صادرات و واردات 
 تاریخ : 1397/8/17 – ایرنا

 ذرت دامی صدرنشین واردات شد

 536هزار و  755ماهه نخست امسال چهار میلیون و  7بررسی تازه ترین آمار گمرک نشان می دهد که در  -ایرنا -تهران

 ۲1وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزنی میلیون دالر  1۰6تن ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و 

تدرصد رشد داش . 

میلیون و  18ماهه نخست امسال  7به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، در مجموع در   3۰3میلیارد و  26هزار تن کاال به ارزش  929

درصد از حیث  11.7درصد از نظر وزنی و  8.68میلیون دالر وارد کشور شد؛ این میزان واردات نسبت به مدت مشابه پارسال 
  .ارزش دالری کاهش داشت

قلم کاالی عمده وارداتی و صادراتی خود ارائه می دهد که بررسی آنها نشان  15گمرک پایان هر ماه جداولی از ترانزیت خارجی و 
قلم کاالی عمده  15در شمار  می دهد قطعات منفصله خودرو، ذرت دامی، تلفن همراه، موز، برنج سفید و مکمل های دارویی

 .وارداتی در هفت ماهه نخست امسال بودند
 یک میلیارد دالر قطعه منفصله خودرو وارد کشور شد  **

بررسی آمارها بیانگر این است که پس از ذرت دامی قطعات منفصله در رتبه دوم کاالهای وارداتی به کشور قرار دارد. در هفت ماه 
میلیون دالر قطعه منفصله خودرو وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر  96 نخست امسال یک میلیارد و

درصد رشد داشت 56.74درصد و از نظر وزنی  46.56ارزشی  .  
درصد کم شد  12واردات برنج از نظر وزنی  **  

 388میلیون و  985تن برنج به ارزش  241هزار و  958واردات برنج همچون ماه های گذشته سیر نزولی داشت و در این مدت 
 12.54دالر و از نظر وزنی  4.21دالر وارد کشور شد که نسبت به هفت ماهه نخست سال گذشته از نظر ارزشی  853هزار و 

  .درصد کاهش یافت
میلیون دالری موبایل وارداتی به کشور  266سهم  **  

برای ساماندهی ورود گوشی ها به کشور و  1396ری( از اواخر مهر با اجرای طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه )رجیست
  .مبارزه با قاچاق آن شاهد افزایش واردات رسمی آن به کشور بودیم

درصد و از نظر وزنی  43.42بر این اساس واردات آن در هفت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر ارزشی 
درصد زیاد شد 19.5 .  

زمانی مورد نظر واردات گوشی تلفن همراه رتبه دهم واردات را دارد و  در دوره دالر ارز برای  964هزار و  963میلیون و  265

  .واردات موبایل از کشور خارج شد
 هزار تن موز وارد کشور شد  261 **

ی اردیبهشت و خرداد موز با نرخ ارز موز از جمله میوه های وارداتی است که با نرخ ارز آزاد وارد کشور می شود البته در ماه ها
 .دولتی وارد کشور شد اما پس از آن از فهرست کاالی ضروری حذف شد و دیگر ارز یارانه ای به آن تخصیص نمی یابد

 237تن موز به ارزش  475هزار و  261همچون ماه های گذشته واردات موز کاهش یافت. در این مدت  1397در هفت ماه نخست 
دالر وارد کشور شد 721هزار و  452میلیون و  .  

درصد کاهش یافت 24.24و  35.77واردات موز در بازه زمانی مورد نظر به لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب  .  
درصدی واردات روغن دانه آفتابگردان  37کاهش  **  

فاده می شود، همچون ماه گذشته روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران که عالوه بر مصرف خوراکی در صنعت نیز است
  .رتبه چهاردهم را در کاالهای وارداتی به خود اختصاص داده است

تن روغن دانه آفتابگردان وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر  818هزار و  255در هفت ماه نخست امسال 
  .درصد کم شد 37.79وزنی 

ارزش روغن های وارداتی به کشور در این دوره بود که در مقایسه با مدت مشابه پارسال دالر  795هزار و  769میلیون و  209

درصد کاهش یافت. این روغن ها اغلب در صنایع روغن کشی کاربرد دارد 39.96از نظر ارزشی  .  
تن مکمل دارویی وارد کشور شد  736یک هزار و  **  

ست که در هفت ماهه نخست امسال رتبه پانزدهم کاالهای وارداتی را به خود مکمل های دارویی از جمله اقالم وارداتی به کشور ا
  .اختصاص داده است

دالر وارد کشور شد 46هزار و  366میلیون و  2۰5تن مکمل دارویی به ارزش  736در این مدت یک هزار و  .  
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ود، اما بررسی ها نشان می دهد که واردات آن در قلم کاالی وارداتی نب 15ماه گذشته جزو  6با توجه به اینکه مکمل های دارویی در 
درصد کم شد 5.54درصد و از نظر ارزشی  21.81هفت ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزنی  .  

 
 لینک خبر 
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و وارداتصادرات   
خبرگزاری فارس  – 1۶/8/1397تاریخ :   

محموله سویا هفته گذشته به ایران صادر کرد  2آمریکا   
پس از جنگ تجاری با چین و توقف واردات سویا از سوی این کشور، تولیدکنندگان آمریکا مجبور هستند برای ماندن در بازارهای 

محموله از ماه جوالی به ایران آمده است 13 نند،های سویای خود را به ایران صادر کجهانی ، محموله .  
تن هفته گذشته از ساحل غرب  57  الملل خبرگزاری فارس به نقل از اسپوتنیک، یک محموله به وزنبه گزارش گروه اقتصاد بین

شودآمریکا به مقصد ایران حرکت کرد و این دومین کشتی است که طی این هفته به ایران صادر می . 
ها اعالم افزاری ردیابی کشتیاین گزارش را براساس آمارهای درج شده در سایت وزارت کشاورزی آمریکا و آمار نرم بلومبرگ

 .کرده است
کشتی دیگر نیز از  3پی و سیسیمحموله کشتی از می 1۰این سیزدهمین کشتی سویا است که از ماه جوالی تاکنون به ایران آمده، 

اندیران آمدهشمال غرب آمریکا به مقصد ا . 
پس از تشدید   تن کاال به ایران صادر کرده است. این حجم کاالهای صادراتی ۴2۰هزار و  873در مجموع آمریکا در این مدت 

 .جنگ تجاری آمریکا و چین صورت گرفته که پس از این جنگ تجاری، چین واردات سویا از آمریکا را قطع کرد
 5۶.7کند کهمیلیون تن تولید می 1۰8بزرگترین تولیدکننده سویا در جهان است و ساالنه  آمریکا« فائو استات»براساس آمارهای 

کشور تولیدکننده هستند، در مقابل ایران  5شود. در کنار آمریکا، برزیل، آرژانتین، چین و هند هم به عنوان صادر می  میلیون تن آن
بزرگترین وارد کننده سویای جهان را از آن خود   استاتیستا جایگاه نهم تقریباً بزرگترین واردکننده سویا در جهان است که براساس

 .کرده است
ها اعالم کردند که بسیاری از کشاورزان آمریکایی با قطع واردات چین از این کشور مجبور شدند محصوالت اوایل این ماه رسانه

 .دیگری بکارند
 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
خبرنگاران جوان  – 21/8/1397تاریخ :   

  شود/افزایش تولید و بهره ورى از مسیر بورس کاالمعامله زعفران در بورس، بین المللی 
  .یک مقام مسئول گفت: مسووالن باید شرایطی را مهیا کنند که خریداران خارجی زعفران ایران به مسیر بورس کاال هدایت شوند
گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی سهراب شرفى،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز در گفت و گو با خبرنگار

، به عرضه زعفران و سایر محصوالت کشاورزی در بورس کاال اشاره کرد و گفتباشگاه خبرنگاران جوان مسووالن باید شرایطی  :

ه یا خریداران خارجی زعفران ایران به مسیر بورس کاال هدایت شوند و یا زعفران با نرخ های درج شده بر تابلوی را مهیا کنند ک
بورس به خارجی ها فروخته شود، چراکه با این اتفاق ایران به مرجع قیمت زعفران دنیا تبدیل می شود دیگر شاهد ارزان خری 

ه نخواهیم بودزعفران از کشاورزان و سود بردن عده ای واسط . 
اعالم شد درصدی صادرات زعفران در سال جاری/حداقل و حداکثر نرخ طالی سرخ 4۰رشد  :بیشتر بخوانید   

وی ادامه داد: ساختار بازار محصوالت کشاورزی با مشکالت زیادی روبه روست که بهره گیری از ظرفیت های بورس کاال به 
 .منظور اصالح این مشکالت از راهکارهای اساسی به شمار می رود

واقعیت ها کشف می شود،  شرفى افزود: با عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال، عالوه بر اینکه قیمت ها براساس
تولیدکنندگان از نظر بازاریابی نیز شرایط بهتری پیدا می کنند که در نتیجه امروز شاهد رونق معامالت زعفران در بورس کاال 

 .هستیم
ین ایران وی معتقد است، بورس های كاالیی یک ساختار مطلوبى است كه دنیا از آن استفاده و به خوبى امتحان خود را پس داده بنابرا

 .هم در زمینه عرضه تمامى كاالها باید به سمت بورس كاال پیش رود
 میدان داری بورس کاال برای شفافیت حداکثری

وزارت  :رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس در ادامه بر لزوم عرضه کلیه محصوالت در بورس کاال تاکید کرد و گفت

باید كلیه محصوالت كشاورزى را از طریق بورس كاال مورد معامله قرار دهد که ظرف مدت جهاد كشاورزى نه تنها زعفران بلكه 
کوتاهی تمام فعاالن بازار به دلیل آنكه این اقدام، منطقى ترین شیوه برای مبادالت است از آن استقبال خواهند كرد، بنابراین بورس 

فافیت حداکثری از بازار کاالی کشور باشیمكاال باید میدان دار معامالت تمامى كاالها باشد تا شاهد ش . 
وی ادامه داد: در بازار محصوالت کشاورزی همواره به دلیل سواستفاده دالالن از نبود نظارت ها، ضررهاى بسیارى متوجه حال 

را در كوتاه كشاورزان مى شود. در این بین بورس كاال تنها گزینه ای است كه مى تواند ضمن سازماندهى بازار، نقش به سزایى 
 .كردن دست واسطه ها، ایجاد شفافیت در معامالت و نیز افزایش سود كشاورزان ایفا كند

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز با تاكید بر اینكه زمان خروج از روش های سنتى و ناکارآمد و پیش روى فعالیت ها 
تمرکز معامالت در بستر شفاف بورس، هزینه تولیدکنندگان کاهش می یابد و براساس اصول و ضوابط اقتصادی رسیده است، گفت: با 

نیاز به بازاریابی نیز به حداقل می رسد؛ از طرفی مصرف کنندگان نیز با نرخی واقعی و به دور از نوسانات کاذب مواد مورد 
زایش تولید و بهره ورى كشور داشته باشدنیازشان را تامین می کنند که از این رو بورس كاال مى تواند تاثیر مستقیمی در اف . 

 
 لینک خبر 
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ت و واردات صادرا  
خبرنگاران جوان  – 21/8/1397تاریخ :   

  واردات برنج کاهش یافت
درصد از نظر  12.54میلیون دالر به کشور وارد شده که این رقم  985هزار تن برنج به ارزش  958طی هفت ماه سال جاری، 

کاهش یافته است وزنی .  
دهد در هفت ماه ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می، بررسی تازهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

ه ایران وارد شده که ارزش آن، رقمی در تن برنج نیمه سفید شده یا برنج کامل سفید شده ب 2۴1هزار و  958نخست سال جاری، 
درصد از  3.75درصد از وزن کل و  5.۰۶هزار دالر است. بر این اساس، واردات برنج به ایران  388میلیون و  985حدود 

شودارزش کل واردات به ایران در این مدت را شامل می . 
درصد از کل واردات ایران در آن مدت را  5.29ده بود که هزار تن برنج وارد کشور ش 95در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و 

 ۶78میلیون و  28همچنین ارزش واردات این محصول در میان کل کاالهای وارداتی، یک میلیارد و  .به خود اختصاص داده بود

شددرصد از کل ارزش واردات در آن مدت را شامل می 3.۴8هزار دالر بود که از لحاظ ارزش نیز  . 
 12.5۴ی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی دهد که واردات برنج در هفت ماههترتیب، آمار نشان میبه این 

درصد کاهش یافته است ۴.21درصد و از لحاظ ارزش  . 
 

 لینک خبر 
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 صنایع غذایی
 فودپرس – 21/8/1397تاریخ : 

دی  ویتامیناجرای طرح غنی سازی آردها با    
 

طبق   وحید مفید در گفت و گو با ایفدانا با اشاره به اینکه غنی سازی آرد با اسید فولیک و آهن در گذشته اجرا شده است، اظهار کرد:
نیز مواجه هستند و غنی سازی مواد غذایی از برنامه های   D بررسی های انجام شده بسیاری از افراد در کشور با کمبود ویتامین

 .وزارت بهداشت است که با همکاری سازمان بهداشت جهانی و یونیسف انجام می شود
در مواد غذایی حامل مانند روغن، آرد و شیر مطرح است، چنانچه در سال های گذشته شیر   D وی افزود: غنی سازی ویتامین

لید لبنیات، محصوالت خود را با این ویتامین غنی سازی می شد و هم اکنون نیز برخی از کارخانجات بزرگ تو D مدارس با ویتامین

کنندغنی سازی می . 
غنی   D مدیرکل غذا و آشامیدنی سازمان غذا و داروبا اشاره به اینکه سه کارخانه تولید روغن، محصوالت تولیدی خود را با ویتامین

تامینسازی می کنند، عنوان کرد: البته این برداشت که استفاده بیشتر از این روغن ها وی  D  مورد نیاز بدن را تامین می کند، اشتباه

 .است و مردم باید در میزان مصرف روغن دقت کنند
، عنوان کرد: این طرح در مرحله آزمایشی Dوی با اشاره به انتخاب آرد به عنوان یکی از حامل های اصلی غنی سازی با ویتامین 

اده سازی می شودقرار داشته و بزودی مرحله آزمایشی در استان منتخب پی . 
به گفته مفید سازمان غذا و دارو براساس طرحی با وزارت کشاروزی پایش میزان فلزات سنگین گندم از قبیل سرب، آرسنیک و 

هایی که در داخل کشت می شود، اندازه گیری و پایش شودکادمیم را در دستور کار دارد. همچنین بناست سموم گندم  
 

. 
  لینک خبر
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 گل و گیاهان صنعتی
 ایرنا – 19/8/1397تاریخ : 

 کشت گیاهان دارویی استانها قطب بندی شد
گیاهان دارویی در کشور خبر داد و گفت: مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی از قطب بندی کشت  -ایرنا  -بیرجند 

 .برای هر یک از استان ها محصوالت خاصی در نظر گرفته شده است
به گزارش ایرنا ،حسین زینلی روز شنبه در حاشیه بازدید وزیر جهاد کشاورزی از کارخانه تروند زعفران قاینات در جمع 

زرشک، زیره سیاه و سبز ، آنغوزه و زعفران مالک اصلی ما در خبرنگاران افزود: برای استان خراسان جنوبی محصول عناب، 
  .این قطب بندی است

وی با بیان اینکه اعتقاد ما بر این است گیاهانی را در کشور گسترش دهیم که مبنای آن کم آب بر باشد اظهار داشت: بسیاری از 
سعه می یابدگیاهان کم آب بر در استان های خراسان به ویژه خراسان جنوبی رشد و تو .  

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای گیاهان مهمی از جمله زعفران، زیره سیاه، زیره سبز، آنغوزه، 
  .عناب و سنجد که از نظر اقتصادی دارای مزیت بوده و ارزش افزوده زیادی دارند برنامه ریزی شده است

الملل این محصوالت کار کنیم و دولت در صدد است برای حمایت کشاورزان، زنجیره  وی ادامه داد: تالش داریم برای تجارت بین
ارزش گیاهان دارویی را کامل کند تا از این طریق ارزش افزوده برای کشاورزان ایجاد شود که در این زمینه نیز وزارتخانه حمایت 

  .هایی ویژه ای را امسال در برنامه دارد
میلیون تومان عاید کشاورزان می  15۰های ویژه محصوالتی مانند زیره سیاه است که در هر هکتار  زینلی افزود: یکی از حمایت

  .شود
مجری طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: این وزارت حمایت های ویژه ای را در پیش گرفته که از 

ن کم آب بر و در حال انقراض با ارزش افزوده باال مانند زیره سیاه جمله حمایت تسهیالت یارانه نهال است که به برخی از گیاها
  .اختصاص می یابد

درصد در بخش تولید گیاهان دارویی بهره مند شوند گفت: هر  6وی با بیان اینکه همچنین کشاورزان می توانند از تسهیالت یارانه ای 
سهیالت بدون محدودیت در زمینه داشت، کاشت و برداشت گیاهان دارویی کشاورزی که بتواند وثیقه بانکی را تامین کند می تواند از ت

  .بهره مند شود
زینلی یادآور شد: در زمینه کسب و کارهای کوچک نیز برنامه های گسترده و تسهیالت ارزان قیمت پرداخت می شود در حالیکه در 

  .گذشته تنها کارخانه ها می توانستند از تسهیالت استفاده کنند
طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی از راه اندازی پنجره خدمت در جهاد کشاورزی خبر داد و افزود: از این طریق  مجری

برنامه داریم مشکالتی که برای ارگان ها، بهداشت و صنعت و معدن وجود دارد را سریعتر حل و فصل کنیم تا مسیر برای اخذ 
  .مجوز آسان تر شود
در هر استان مجری استانی و ستاد گیاهان دارویی فعال است تا برای استان خود را برند تعریف کنند و مشکالت  وی بیان کرد: اکنون

  .پیش رو را برای رصد و پیگیری به ما ارجاع دهند
داشت زینلی یادآور شد: در گذشته به گیاهان دارویی در حد کارخانه مجوز فعالیت داده می شد اما اکنون با همکاری وزارت به

متری نیز می توانند مجوز دریافت کنند 2۰۰تا  100واحدهای  .  
وزیر جهاد کشاورزی ظهر روز گذشته )جمعه( به منظور بهره برداری و بازدید از طرح های بخش کشاورزی خراسان جنوبی وارد 

استاندار خراسان جنوبی، نمایندگان مردم  این استان شد و به همراه هیاتی از مدیران ارشد این وزارتخانه مورد استقبال معاون عمرانی
  .در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئوالن استانی قرار گرفت

وی پس از ورود به بیرجند از مزرعه پرورش گل رز هزاردستان بازدید کرد که یک هکتار سطح زیرکشت گل رز به روش 
رنگ کشت می شود 1۰رقم و  15هیدروپونیک دارد و در این گلخانه، گل رز هلندی در  .  

هکتاری اسماعیل آباد به  72حجتی همچنین ضمن بازدید از مجتمع کشت و صنعت سربیشه به منظور افتتاح آبیاری زیرسطحی 
  .شهرستان نهبندان سفر کرد

زدید از بازدید از مزرعه خارشتر شرکت پیوند خاوران به عنوان نخستین مزرعه الگویی در سطح کشور در شهرستان قاینات، با
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کارخانه تروند زعفران، افتتاح پروژه آبیاری تحت فشار شرکت سهامی زراعی اسالم آباد قاین و بازدید از شرکت سهامی زراعی 
  .خضری از جمله برنامه های وزیر جهاد کشاورزی در دومین روز سفر به خراسان جنوبی است

فردوس و بشرویه به ترتیب از پروژه های پرورش بز سانن و پروژه محمود حجتی همچنین امروز ) شنبه( با سفر به شهرستان های 
  .های آبخیزداری صندوق توسعه ملی بازدید می کند

هکتار و بازدید از کارخانه سبزی خشک کنی و تولید عرق های  8۰۰افتتاح همزمان پروژه تجهیز و نوسازی اراضی در سطح 
هاد کشاورزی به استان خراسان جنوبی خواهد بوداکسیر طبس از برنامه های آخرین روز سفر وزیر ج .  

هکتار اراضی زراعی و باغی زیر کشت آبی و دیم دارد 13۰هزار و  149خراسان جنوبی  از مهمترین محصوالت این استان  .

  .مرزی و کویری می توان به زرشک، زعفران، عناب، پنبه، پسته، بادام و گل نرگس اشاره کرد
 لینک خبر 
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 گل و گیاهان صنعتی 
ایرنا  – 18/8/1397تاریخ :   

 گل رز ارزان خریدار ندارد

مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای سراسری گل و گیاه کشور گفت: با آنکه قیمت فروش و میزان تولید گل رز در کشور به 

 .دلیل نوسانات ارزی و مشکالت اقتصادی کاهش یافته، اما بازار تولیدکنندگان این محصول راکد است
عزیزهللا فتحی روز جمعه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به بروز نوسانات ارزی و تحریم ها تصریح کرد: عوامل یاد 

درصدی قیمت مواد اولیه برای تولید گل و گیاه سه برابر شود به همین  9۰د شده موجب شده تا هزینه تولید گل رز با توجه به رش
 .دلیل میزان تولید این محصول کاهش پیدا کرده است

وی افزود: هرچند هزینه های تولید گل و گیاه در کشور افزایش معناداری پیدا کرده است، اما به دلیل عدم استقبال از خرید این 
ر به ارزان فروشی هستندمحصول تولیدکنندگان ناچا . 

مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای سراسری گل و گیاه کشور درباره علت استقبال نکردن مردم از خرید گل و گیاه خاطرنشان ساخت: در 
شرایط اقتصادی فعلی مردم تالش می کنند خریدهای خود را اولویتی بندی کنند و از آنجایی که گل جزو مایحتاج اساسی مردم نیست 

ز فهرست خرید اغلب مردم خارج شده و همین امر بازار گل فروشان را به رغم ارزان فروشی راکد کرده استا . 
، دو هزار تومان بود که این رقم درسال گذشته به هزار 95این تعاونگر درباره قیمت گل رز افزود: قیمت هر شاخه گل رز در سال 

تومان رسید 85۰و  . 
تومان  5۰۰درصدی به یک هزار و  25با کاهش  95مت فروش هر شاخه گل رز در مقایسه با سال وی ادامه داد: امسال نیز قی

 .رسیده است اما علی رغم کاهش قیمت شاهد رکود در بازار صنف گل فروشان هستیم
زی توانستیم مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای سراسری گل و گیاه کشور تصریح کرد: گل رز یک محصول وارداتی بود، اما با بومی سا

 .نرخ آن را در بازار داخلی کاهش داده و مانع خروج ارز از کشور برای واردات آن شویم
فتحی افزود: در سالهای اخیر تالش کردیم تا عالوه بر تامین نیاز داخلی نسبت به صادرات این محصول اقدام کنیم، اما برای موفقیت 

تولیدکنندگان به تنهایی امکان صادرات این گل را ندارند در این مسیر نیاز به تشکل صادراتی داریم؛ زیرا . 
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای سراسری گل و گیاه کشور با تاکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان گل و گیاه خاطرنشان ساخت: 

ی انجام شود، اما تاکنون این وعده پس از هدفمندی یارانه ها مقرر شد در قیمت انرژی برای تولیدکنندگان گل و گیاه اقدامات حمایت
 محقق نشده است

. 
 لینک خبر 
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 گندم 
خبرنگاران جوان  – 2۰/8/1397تاریخ :   

  بی توجهی به قانون خرید تضمینی، واردات گندم را به همراه دارد
  .یک مقام مسئول گفت:بی توجهی دولت به قانون خرید تضمینی ،واردات گندم را به همراه دارد

صنعت،تجارت و کشاورزیماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار اس گروه  

 15یر کشت گندم در سال جاری اظهار کرد: بنابر آخرین آمار تا ، درباره آخرین وضعیت سطح زاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار هکتار گندم دیم کشت شده است 647میلیون و  2هزار هکتار گندم آبی و  695آبان ماه،  . 

درصد  4.5درصدی کشت گندم آبی خبر داد و گفت: این درحالی است که کشت گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل  3وی از کاهش 
به مدت مشابه سال قبل رشد داشته استنسبت  . 

است، بیان کرد: طبق برنامه ریزی های صورت   درصد برنامه کشت گندم تاکنون عملیاتی شده 58اسفندیاری پور با اشاره به اینکه 
 .گرفته، مابقی کشت گندم تا اواسط آذر ماه صورت خواهد گرفت

میلی متر بارندگی در کشور  25.8آبان ماه  15ی افزود: امسال تا تاریخ مجری طرح گندم درباره آخرین وضعیت بارش در سال جار
درصد رشد داشته است 175درصد و مدت مشابه سال قبل  59داشتیم که این میزان نسبت به دوره بلندمدت  . 

استان باالی  9آبان،  15و تا   استان 22وی ادامه داد: تا دهه اول آبان ،  که این امر بیانگر آن است که میلی متر بارندگی داشتند  10

 .امسال شرایط سبز مزارع نسبت به سال گذشته جلوتر است
اسفندیاری پور با اشاره به اینکه محدودیتی در تامین بذر وجود ندارد، بیان کرد: براین اساس به کشاورزان توصیه می کنیم که از 

ی و فرآوری نشده استفاده نکنندبذور اصالح شده استفاده کنند و تا حد امکان از بذور خود مصرف . 
 شورای اقتصاد باید حق کشاورزان را ادا کند

این مقام مسئول در بخش دیگر سخنان خود با انتقاد از تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم افزود: از شورای اقتصاد انتظار داریم 
افزایش دهد چرا که هم اکنون نگران ماندگاری و رسوب درصد  3۰که حداقل نرخ خرید تضمینی را نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 .بذر در مناطق سردسیر ناشی از تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم هستیم
به گفته وی با وجود ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در دو سال زراعی گذشته، شورای اقتصاد باید حق کشاورزان را ادا کند چرا که 

تضمینی یا افزایش غیر منطقی می تواند به سبب کاهش انگیزه تولیدکنندگان، اثر منفی در تولید گندم داشته باشدتاخیر در اعالم قیمت  . 
اسفندیاری پور با اشاره به اینکه دلیلی برای ثبات قیمت تضمینی گندم در سال زراعی جاری وجود ندارد، افزود: با توجه به آنکه در 

ها با ثبات نبوده است، از این رو دلیلی ندارد که بی جهت قیمت گندم را سرکوب کنیمدو سال گذشته قیمت هیچ یک از کاال . 
مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه های تولید، ثبات قیمت تضمینی و درآمد کشاورزان اثر منفی در 

سئوالن شورای اقتصاد نسبت به این امور کم توجهی می کنندتولید خواهد داشت، این درحالی است که با وجود تمامی هشدارها، م . 
هزار میلیارد تومانی است 25گره زدن قیمت نان با نرخ خرید تضمینی گندم نادرست است/واردات گندم مستلزم اعتبار   

یب کشاورزان، قیمت نان وی با اشاره به اینکه گره زدن قیمت نان با گندم امری نادرست است، بیان کرد: شورای اقتصاد نباید از ج
 .را ثابت نگه دارد و به عبارتی تولید ملی نباید جور مصرف کننده را بکشد

اسفندریاری پور با اشاره به اینکه شورای اقتصاد نباید مغایر با قانون تصمیم بگیرد، افزود: هم اکنون قیمت تمام شده هر کیلو گندم 
تومان باید  4۰۰تا  3۰۰تومان است که از این رو قیمت گندم داخلی حداقل  4۰۰ار و هز 2هزار تومانی،  8وارداتی با احتساب دالر 

باز می گردیم 91از این نرخ کمتر باشد چرا که در غیر این صورت به سال  . 
به  میلیارد دالری وارد کشور شد که در صورت استمرار بی توجهی 3میلیون تن گندم با ارزش  7، 91به گفته این مقام مسئول سال 

در دو سال گذشته قیمت خرید   قانون خرید تضمینی گندم، مسئوالن شورای اقتصاد باید مسئولیت این امر را بر عهده بگیرند چرا که
ثابت بوده است  برخالف افزایش سایر هزینه ها تولید  تضمینی گندم . 

 4۰۰، قیمت هر کیلو کاه 91اشته است، بیان کرد: سال تغییر چندانی ند 91وی با انتقاد از این مسئله که قیمت کاه با گندم در سال 
میلیون تن گندم به کشور شد، از این رو نباید این  7تومان بود که درنهایت این اختالف ناچیز منجر به واردات  42۰تومان و گندم 

 .تجربه را مجددا در کشور تکرار کنیم
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سیاست منطقی و عاقالنه وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد و افزود: این اسفندیاری پور خودکفایی گندم در سه سال اخیر را بیانگر 
 .حمایت ها از بخش گندم همچنان باید استمرار یابد

وی بااشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی به دنبال افزایش سطح زیر کشت گندم نیست، اظهار کرد: اگر قیمت خرید تضمینی گندم 
الم شود، از این رو با اقدامات فنی و مدیریت مطلوب مزارع می توان با افزایش عملکرد سطح برای سال زراعی جاری منصفانه اع

درصدی سطح زیر کشت در پنج سال اخیر، میزان تولید  12تا  1۰زیر کشت محصول را جبران کرد، همانگونه که علی رغم کاهش 
 .افزایش پیدا کرده است

هزار تن اعالم کرد و گفت: این درحالی  8۰میلیون و  4را  92تا  9۰گندم در سال های این مقام مسئول متوسط میزان خرید تضمینی 
میلیون تن رسیده است که با این وجود کل نیاز گندم از محل داخل تامین است 9است که هم اکنون متوسط خرید به  . 

ن خرید تضمینی گندم معترضند، گفت: سال میلیون گندمکار نسبت به بی توجهی شورای اقتصاد به قانو 4وی با اشاره به اینکه 
گذشته، نرخ خرید تضمینی گندم در اوایل اردیبشهت ماه اعالم شد در حالیکه براساس قانون قبل از شروع سال زراعی حداکثر تا 

اشته باشد اوایل مهرماه باید قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی اعالم شود تا کشاورز براساس آن بتواند الگوی کشت موفقی د
و حال جای این سوال مطرح است که کدام قانون به شورای اقتصاد اجازه داده تا نرخ خرید تضمینی محصوالت را با تاخیر اعالم 

 کند؟
مجری طرح گندم ادامه داد: اگر گندم در کشور سر و سامان بگیرد، تولید مابقی محصوالت همچون کلزا و چغندر قند در کشور تنظیم 

 .می شود
میلیون  1۰فندیاری پور با اشاره به اینکه قیمت گندم باید منطقی و متناسب با هزینه های تولید باشد، افزود: با توجه به آنکه واردات اس

هزار میلیارد تومانی است،جای این سوال مطرح است که آیا کشور  25تا  24تن گندم مورد نیاز خبازی ها و صنوف ،نیازمند بودجه 
برای واردات دارد؟ یا در شرایطی که امکان تولید نیاز داخل در کشور وجود دارد، آیا واردات و خروج ارز از چنین منابعی را 

 کشور منطقی است؟
به   وی در پایان تصریح کرد: تا چند سال گذشته که قیمت جهانی گندم نسبت به داخلی ارزانتر بود، مافیای واردات اظهاراتی مبنی بر

دم در داخل را مطرح می کردند، در حالیکه هم اکنون به سبب نوسان نرخ ارز کسی جرات واردات را نداردصرفه نبودن تولید گن . 
 لینک خبر 
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 گوجه فرنگی
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 قرمزگوشت 
ایرنا  – 21/8/1397تاریخ :   

هزار تومان ارزان شد 5قیمت گوشت گرم در تهران حدود   
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: با توجه به عرضه مناسب، قیمت هر کیلوگرم گوشت  -ایرنا -تهران

هزار تومان ارزان شد 5گوسفندی گرم در بازار تهران حدود  . 
تن گوشت گوسفندی منجمد وارداتی با  15۰تا  130رضا سالمی عصر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: روزانه 

هزار تومان در فروشگاههای زنجیره ای و میادین میوه و تره بار عرضه می شود که این عرضه مناسب  29قیمت هر کیلوگرم 
ران شده استموجب کاهش قیمت گوشت گرم در بازار ته . 

هزار تومان است که نسبت به روزهای گذشته این قیمت  53در حال حاضر قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی گرم حدود  :وی افزود

هزار تومان ارزان شد 5حدود  . 
خم مرغ مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران درباره قیمت تخم مرغ نیز گفت: در روزهای گذشته شاهد افزایش قیمت ت

 4۰۰بودیم که از روز گذشته عرضه گسترده تخم مرغ را در دستور کار قرار دادیم و امروز )دوشنبه( قیمت شانه ای تخم مرغ حدود 
 .تومان ارزان شد

هزار تومان عرضه می شود که با توجه به عرضه  17تا  5۰۰هزار و  16وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت شانه ای تخم مرغ 
ش بینی می شود روند کاهشی نرخ تخم مرغ ادامه داشته باشدمناسب پی . 

سالمی همچنین درباره قیمت گوشت مرغ گرم نیز گفت: در بازار مرغ نیازی به توزیع گسترده نیست و امروز )دوشنبه( نرخ مرغ 
 .گرم در بازار تهران کمی کاهش یافت

ود که با اقدامات انجام شده در زمینه نحوه توزیع و عرضه این نرخ وی خاطرنشان کرد: این نرخ در روزهای گذشته افزایش یافته ب
تومان در حال عرضه بود 9۰۰هزار و  9در میدان بهمن تهران هر کیلوگرم  . 

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران تاکید کرد: مشکلی در زمینه توزیع گسترده گوشت گوسفندی وارداتی بصورت 
ضه تخم مرغ وجود ندارد و برای به تعادل کشیدن بازار و جلوگیری از افزایش قیمت این کار در حال انجام منجمد و همچنین عر

 .است
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 گوشت قرمز 
 ایرنا  – 21/8/1397تاریخ : 

وجود ندارد مشکلی در تهیه اقالم اساسی دانشگاه ها  

های رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از تامین یکهزار تن گوشت مورد نیاز دانشگاه -ایرنا -تهران

 .دولتی خبر داد

اه ها، با به گزارش دانشگاه ایرنا، ذوالفقاریزدان مهر گفت: پس از توافق با شرکت پشتیبانی امور دام و تامین گوشت مورد نیاز دانشگ
  .حمایت شرکت بازرگانی دولتی ایران، برنج، روغن و شکر مورد نیاز دانشگاه ها نیز تامین شد

مشاور وزیرعلوم ، تحقیقات و فناوری افزود: به منظور پیش بینی و برنامه ریزی الزم برای مدیریت و راهبری تامین اقالم اساسی 
لوگیری از تاثیر منفی ناشی از بروز بحران اقالم اساسی به ویژه برنج، گوشت مورد نیاز دانشگاه ها در سال تحصیلی جاری و ج

  .قرمز، روغن و شکر تالش های گسترده ای از سوی صندوق رفاه دانشجویان و سازمان امور دانشجویان انجام شده است
ای با حضور معاون وزیر و مدیر عامل  وی افزود: به منظور تامین و تهیه سایر اقالم اساسی نظیر برنج، روغن و شکر نیز درجلسه

های دولتی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران داشتیم مقرر شد اقالم مورد نیاز تامین و از طریق هر استان به دانشگاه
 . توزیع شود

وص تامین اقالم مشاور وزیر علوم اظهار امیدواری کرد با پیگیری صندوق رفاه دانشجویان و سازمان امور دانشجویان در خص
اساسی غذا خوری های دانشگاهیان و حمایت دستگاه های مرتبط مشکلی در نحوه تامین و تهیه اقالم اساسی آشپزخانه ها و دانشگاه ها 

 . به وجود نیاید
تحصیلی مدیریت رئیس صندوق رفاه دانشجویان در پایان گفت: روند تهیه و توزیع کاالهای اساسی مورد نیاز دانشگاه ها تا پایان سال 

شده و اقالم به صورت ماهانه یا دو ماهانه بر اساس نیاز دانشگاه ها و از طریق مراکز استانی شرکت های تامین کننده به دانشگاه 
گونه نگرانی بابت این موضوع نداشته باشندهای هر استان اختصاص خواهد یافت و مسئوالن دانشگاه ها و دانشجویان عزیز هیچ . 

 
 لینک خبر 
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 گوشت مرغ
ایرنا  – 19/8/1397تاریخ :   

 کمبود دان سبب رشد قیمت گوشت مرغ شد
رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران علت افزایش مجدد قیمت گوشت مرغ را کمبود دان و  -ایرنا -تهران

این محصول به بازار عنوان کرد و گفت: کمبود دان نگرانی هایی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده استکاهش عرضه  . 

 
به گزارش ایرنا و با وجود تاکید مسئوالن وزارت جهادکشاورزی در تامین نهاده های مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور و 

از ناکافی بودن توزیع دان گالیه دارند و آن را علت اصلی کاهش تولید تخصیص ارز دولتی به آن، اما دست اندرکاران صنعت طیور 
 .و افزایش قیمت مرغ در بازار می دانند

تن ذرت  536هزار و  755تازه ترین آمار گمرک جمهوری اسالمی نیز نشان می دهد در هفت ماهه نخست امسال چهار میلیون و 

درصد رشد  21وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزنی میلیون دالر  1۰6دامی به ارزش یک میلیارد و 
 .داشت؛ برهمین اساس نهاده های دامی صدرنشین محصوالت وارداتی به کشور شده است

البته به تازگی صادرات گوشت مرغ با شرط تامین بازار داخلی رفع ممنوعیت شد که برخی کارشناسان بر این باورند که آزادسازی 
درات تاثیری در قیمت گذاری گوشت مرغ بازار داخلی نخواهد داشتصا . 

میلیون تن آن در مبادالت  1۰میلیون تن گوشت مرغ در سطح جهان تولید می شود که نزدیک به  1۰۰براساس آمارها، سالیانه 
هزار  64۰ق هر سال بیش از تجاری قرار می گیرد؛ از این رقم حدود سه میلیون تن آن به مصرف همسایگان ایران می رسد؛ عرا

میلیون تن گوشت مرغ را دارد 3هزار تن مرغ وارد می کنند، در حالی که ایران ظرفیت تولید نزدیک  8۰۰تن و عربستان  . 
هزار تن گوشت مرغ در ایران تولید و عرضه می شود که تامین کننده نیاز داخلی است؛ در  3۰۰میلیون و  2طبق آمارها سالیانه 

یر سالی سالهای اخ  .هزار تن مرغ مازاد بر نیاز داخلی آن به کشورهای هدف صادر می شد 100
پس از بروز نوسان های ارزی در ابتدای امسال، دولت حمایت از تولید داخل و کاالهای اساسی را در دستور کار قرار داد و اقدام به 

4200تخصیص ارز یارانه ای  جاله سویا، ذرت کرد اما با این وجود، دست اندرکاران تومانی برای نهاده های تولید از جمله کن

 .صنعت طیور می گویند افزایش هزینه های تمام شده تولید، قیمت گوشت مرغ را تحت تاثیر قرار داده است
به همین دلیل با اینکه در مردادماه امسال ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ را برای مصرف کنندگان هشت 

تومان تعیین کرد، اما این محصول در ماه های اخیر نه فقط با نرخ مصوب عرضه نشد بلکه بهای آن در خرده فروشی  175هزار و 
هزار تومان رسیده بود 11تا  1۰ها به هر کیلوگرم بین  . 

محمد یوسفی»در این پیوند  اکنون دان مورد نیاز  روز شنبه در گفت و گو اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: «

برابر شدن کرایه حمل بار با معضل توزیع آن  2صنعت طیور در کشور موجود است اما به دلیل مشکالتی در سیستم حمل و نقل و 
 .در استان ها مواجه هستیم

شود اما هنوز این مهم روز پیش قرار بود محموله نهاده های طیور از بنادر بارگیری و بین استان ها توزیع  2۰وی اظهار داشت: از 
 .رخ نداده است

این مقام صنفی گفت: به دلیل کمبود دان، مرغ رشد الزم را ندارد و با سرعت کمتری به بازار عرضه می شود که همین کاهش 
 .عرضه در افزایش قیمت این محصول موثر است

تومان است که با احتساب کرایه حمل  12۰۰ت تومان و ذر 25۰۰وی تصریح کرد: اکنون قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا در بندر 
تومان و ذرت  27۰۰تومانی بابت هر کیلوگرم از این اقالم، بهای هر کیلو کنجاله سویا  2۰۰ تومان تمام می شود؛ این  1400

تومان بود 1۰۰درحالیست که پیش از این قیمت حمل هر کیلوگرم ذرت و کنجاله سویا  . 
را تخصیص و انتقال به موقع ارز و سیستم حمل و نقل دانست و ادامه داد: اکنون برخی کشتی  وی رفع مشکل تامین دان در کشور

های حمل نهاده های دام و طیور در بنادر کشور پهلو گرفته اند اما به دلیل تخصیص نیافتن به موقع ارز و سیستم حمل و نقل در بنادر 
 .باقی مانده اند

گوشتی ایران تصریح کرد: نگرانی تولیدکنندگان برای کمبود دان ممکن است منجر به رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ 
 .کاهش جوجه ریزی در واحد شود که ادامه این روند بر قیمت مرغ در بازار اثرگذار است

فاده از حمل و نقل البته دولت برای توزیع نهاده های دام و طیور در کنار حمل و نقل جاده ای، شرایط را برای است :وی اظهار داشت

 .ریلی نیز فراهم کرده است
 لینک خبر 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 ایرنا  – 19/8/1397تاریخ : 

 طرح آبیاری تحت فشار اسالم آباد قاینات افتتاح شد
 41هشت شرکت سهامی زراعی اسالم آباد شهرستان قاینات با مساحت طرح آبیاری تحت فشار )تیپ( چاه شماره  -ایرنا  -بیرجند 

 .هکتار روز شنبه با حضور وزیر جهاد کشاورزی افتتاح شد
طرح آبیاری تحت فشار در این شرکت سهامی زراعی  :به گزارش ایرنا ،مدیر جهاد کشاورزی قاینات در آیین افتتاح این طرح گفت

لایر از محل اعتبارات دولتی و خودیاری اجرا شده استمیلیون  736میلیارد و  2با هزینه  .  
عبدالحسین سجادی، هدف از اجرای این طرح را افزایش راندمان آبیاری و کاهش مصرف بذر، کود و سموم ذکر کرد و افزود: با 

مترمکعب آب صرفه جویی شده است 4۰۰هزار و  18۰اجرای این طرح  .  
ین از شرکت لبنی سهامی زراعی نیمبلوک خضری شهرستان قاینات بازدید کردمحمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی همچن .  

وزیر جهاد کشاورزی ظهر روز گذشته )جمعه( به منظور بهره برداری و بازدید از طرح های بخش کشاورزی خراسان جنوبی وارد 
عمرانی استاندار خراسان جنوبی، نمایندگان مردم  این استان شد و به همراه هیاتی از مدیران ارشد این وزارتخانه مورد استقبال معاون

  .در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئوالن استانی قرار گرفت
وی پس از ورود به بیرجند از مزرعه پرورش گل رز هزاردستان بازدید کرد که یک هکتار سطح زیرکشت گل رز به روش 

رنگ کشت می شود 1۰رقم و  15هیدروپونیک دارد و در این گلخانه، گل رز هلندی در  .  
هکتاری اسماعیل آباد به  72حجتی همچنین ضمن بازدید از مجتمع کشت و صنعت سربیشه به منظور افتتاح آبیاری زیرسطحی 

  .شهرستان نهبندان سفر کرد
نات، بازدید از بازدید از مزرعه خارشتر شرکت پیوند خاوران به عنوان نخستین مزرعه الگویی در سطح کشور در شهرستان قای

کارخانه تروند زعفران، افتتاح پروژه آبیاری تحت فشار شرکت سهامی زراعی اسالم آباد قاین و بازدید از شرکت سهامی زراعی 
  .خضری از جمله برنامه های وزیر جهاد کشاورزی در دومین روز سفر به خراسان جنوبی است

ان های فردوس و بشرویه به ترتیب از پروژه های پرورش بز سانن و پروژه محمود حجتی همچنین امروز ) شنبه( با سفر به شهرست
  .های آبخیزداری صندوق توسعه ملی بازدید می کند

هکتار و بازدید از کارخانه سبزی خشک کنی و تولید عرق های  8۰۰افتتاح همزمان پروژه تجهیز و نوسازی اراضی در سطح 
وزیر جهاد کشاورزی به استان خراسان جنوبی خواهد بود اکسیر طبس از برنامه های آخرین روز سفر .  

هکتار اراضی زراعی و باغی زیر کشت آبی و دیم دارد. از مهمترین محصوالت این استان  13۰هزار و  149خراسان جنوبی 
  .مرزی و کویری می توان به زرشک، زعفران، عناب، پنبه، پسته، بادام و گل نرگس اشاره کرد

 
 لینک خبر 
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 مکانیزاسیون / ماشین آالت
 تاریخ : 1397/8/19 – ایرنا 

 توسعه مکانیزه از محورهای افزایش بهره وری بخش کشاورزی است
افزایش بهره وری است گفت:  وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه توسعه مکانیزه یکی از محورهای اصلی -ایرنا  -بیرجند 

 .کشاورزی بدون استفاده از سیستم های مکانیزاسیون پایدار نیست

به گزارش ایرنا محمود حجتی عصر شنبه در حاشیه بازدید از شرکت تام اروند ماشین، شعبه تراکتورسازی فردوس در 
ط به کاشت، داشت و برداشت همه جا جمع خبرنگاران افزود: مکانیزاسیون چه در زمینه خاک ورزی و چه مسائل مربو

  .مورد استفاده قرار می گیرد
  .وی ادامه داد: بدون ابزار، ادوات، ماشین آالت و سایر تجهیزات، کشاورزی نمی تواند روی پای خود بایستد یا توسعه یابد

احد های تولیدی وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: در دولت یازدهم مکانیزمی در حوزه وزارت، بانک کشاورزی و و

  .ادوات کشاورزی و خود کشاورزان به عنوان چهار ضلع طراحی شده است
وی ادامه داد: در این طرح کشاورز بر اساس شناخت و آموزش هایی که دیده اعالم نیاز می کند و در نهایت به بانک 

  .معرفی می شود بانک نیز بجای پول، حواله ماشین آالت در اختیار وی قرار می دهد
هزار میلیارد تومان خط اعتباری  6حجتی اظهار داشت: در پنج سال گذشته این شیوه عملیاتی شده و تاکنون در این زمینه 

  .به صورت حواله پرداخت شده است
وی افزود: هر سال این حواله مجدد شارژ و اعتبار در اختیار کشاورز قرار می گیرد این باعث می شود تقاضای موثر 

رتباط با ماشین آالت در واحدهای تولیدی وجود داشته و از طرفی کشاورز نیز به تجهیزات مورد نیاز خود همیشه در ا

  .برسد
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به قنات بلده فردوس اشاره کرد و گفت: مقرر شد با همکاری کشاورزان و نمایندگان مردم 

برای افزایش راندمان آب قنات بلده انجام شود تا آب را از  خراسان جنوبی در مجلس شورای اسالمی، مطالعات جامع

  .مظهر قنات با لوله گذاری به مزارع نزدیکتر کنیم
وی افزود: کشاورزی شهرستان فردوس به خاطر مشکالت خشکسالی ها، سرمازدگی و آفات در این سالها آسیب هایی 

رزان این مشکالت را پشت سر خواهند گذاشتدیده است اما با توجه به توانمندی و تجربه و آمادگی کشاو .  
حجتی با بیان اینکه تولید عمده کشاورزان فردوس محصول انار است، افزود: راندمان آب قنات بلده متاسفانه به خاطر 

درصد است 2۰مسائلی، بسیار پایین و حدود  .  
ارج شود و با شیوه آبیاری تحت فشار وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: باید باغات شهرستان فردوس از حالت سنتی خ

کشاورزی کنندوزیر جهاد کشاورزی ظهر روز گذشته )جمعه( به منظور بهره برداری و بازدید از طرح های بخش 
کشاورزی خراسان جنوبی وارد این استان شد و به همراه هیاتی از مدیران ارشد این وزارتخانه مورد استقبال معاون 

جنوبی، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئوالن استانی قرار گرفت عمرانی استاندار خراسان .  
وی پس از ورود به بیرجند از مزرعه پرورش گل رز هزاردستان بازدید کرد که یک هکتار سطح زیرکشت گل رز به 

درنگ کشت می شو 1۰رقم و  15روش هیدروپونیک دارد و در این گلخانه، گل رز هلندی در  .  
هکتاری اسماعیل  72حجتی همچنین ضمن بازدید از مجتمع کشت و صنعت سربیشه به منظور افتتاح آبیاری زیرسطحی 

  .آباد به شهرستان نهبندان سفر کرد
بازدید از مزرعه خارشتر شرکت پیوند خاوران به عنوان نخستین مزرعه الگویی در سطح کشور در شهرستان قاینات، 

تروند زعفران، افتتاح پروژه آبیاری تحت فشار شرکت سهامی زراعی اسالم آباد قاین و بازدید از بازدید از کارخانه 

  .شرکت سهامی زراعی خضری از جمله برنامه های وزیر جهاد کشاورزی در دومین روز سفر به خراسان جنوبی بود
ه ترتیب از قنات بلده و پروژه های محمود حجتی همچنین امروز ) شنبه( با سفر به شهرستان های فردوس و بشرویه ب

  .آبخیزداری صندوق توسعه ملی بازدید کرد
هکتار و بازدید از کارخانه سبزی خشک کنی و تولید  8۰۰افتتاح همزمان پروژه تجهیز و نوسازی اراضی در سطح 

خواهد بود عرق های اکسیر طبس از برنامه های آخرین روز سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان خراسان جنوبی .  
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هکتار اراضی زراعی و باغی زیر کشت آبی و دیم دارد. از مهمترین محصوالت این  13۰هزار و  149خراسان جنوبی 

  .استان مرزی و کویری می توان به زرشک، زعفران، عناب، پنبه، پسته، بادام و گل نرگس اشاره کرد
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 مکانیزاسیون / ماشین آالت 
ایرنا  – 2۰/8/1397تاریخ :   

 سامانه های نوین آبیاری در خراسان جنوبی پنج برابر شد
در استان مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی گفت: اجرای سامانه های نوین آبیاری  -ایرنا  -بیرجند 

درصد افزایش داشته است 500تاکنون  1392خراسان جنوبی از سال  . 

عباس زارع روز یکشنبه در حاشیه سفر وزیر جهاد کشاورزی به خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در این 
هزار  14آبیاری شده بود که از آن سال تاکنون حدود سه هزار هکتار از اراضی مجهز به سامانه های نوین  92استان مرزی تا سال 

هکتار اراضی تجهیز شده است 5۰۰و  .  
  .وی اظهار داشت: اجرای این طرح در استان خراسان جنوبی افزایش جهشی داشته است که جای تقدیر و تشکر دارد

میلیون و  2اضی آبی کشور شامل درصد ار 22مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی گفت: در زمان حاضر 
هکتار از اراضی مدرن و سنتی مجهز به سامانه های نوین آبیاری شده است 5۰ .  

میلیون هکتار است که برای تجهیز سایر اراضی در تالش هستیم 8.7وی افزود: مجموع اراضی آبی کشاورزی کشور  .  
دهم جهش بسیار بزرگی داشت که نشان از رکورد تاریخی اجرای این زارع بیان کرد: اجرای سامانه های نوین آبیاری در دولت یاز

  .طرح در کشور بوده است
جهت گیری دولت و نظام برای ادامه حرکت اجرای سامانه های نوین آبیاری است و با توجه به اینکه مردم نیز اثربخشی  :وی گفت

  .اجرای این طرح ها را دیده اند، استقبال افزایش یافته است
ور وزیر جهاد کشاورزی هدف از اجرای سامانه های نوین آبیاری را صرفه جویی در آب به ویژه افزایش راندمان تولید دانست مشا

درصد کاهش می یابد 3۰و تاکید کرد: از این طریق مصرف آب، سم و بذر به میزان حداقل  .  
تی ذکر کرد و گفت: در چند سال اخیر مقام معظم رهبری وی اجرای سامانه های نوین آبیاری را یکی از سیاست های اقتصاد مقاوم

  .از صندوق توسعه ملی برای توسعه سامانه های نوین آبیاری تاکید و اجازه برداشت داده اند
هکتار از اراضی شهرستان طبس در سومین روز سفر وزیر جهاد  8۰۰به گزارش ایرنا ،طرح تسطیح، تجهیز و نوسازی در سطح 

سان جنوبی افتتاح شدکشاورزی به خرا .  
آبان( به منظور بهره برداری و بازدید از طرح های بخش کشاورزی خراسان جنوبی وارد این استان  18محمود حجتی جمعه گذشته )

شد و از مزرعه پرورش گل رز هزاردستان بیرجند، مجتمع کشت و صنعت سربیشه، مزرعه خارشتر شرکت پیوند خاوران و تروند 
روز گذشته بازدید کرد 2، شرکت سهامی زراعی خضری، قنات بلده فردوس و پروژه آبخیزداری بشرویه در زعفران قاینات .  

هکتاری اسماعیل آباد نهبندان، پروژه آبیاری تحت فشار شرکت سهامی زراعی اسالم آباد قاینات و آغاز  72افتتاح آبیاری زیرسطحی 
برنامه های سفر حجتی به خراسان جنوبی بود عملیات اجرایی مجتمع گلخانه ای سرایان از دیگر .  

هزار و  149خراسان جنوبی  هکتار اراضی زراعی و باغی زیر کشت آبی و دیم دارد. از مهمترین محصوالت این استان  130

  .مرزی و کویری می توان به زرشک، زعفران، عناب، پنبه، پسته، بادام و گل نرگس اشاره کرد
 

 لینک خبر 
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 متفرقه
 خبرگزاری فارس  – 15/8/1397تاریخ : 

بار ها در میادین میوه و ترهها دارد/انتقاد از عدم حضور تعاونیتحریم بانک کشاورزی نشان از غیرمنطقی بودن تحریم  
هماهنگی دولت و بخش تعاونی برای عبور از این شرایط تاکید کرد و ها بر ضرورت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آغاز تحریم

کننددارند و از سوی دیگر بانک عامل کشاورزی را تحریم میگفت: از یک سو سوئیفت را برای غذا باز نگه می .  
تاق تعاون ایران به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در نشست صبحانه کاری با ا

با اشاره به مشکالتی که مسئوالن اتحادیه های تعاونی بخش کشاورزی و دامپروری در جلسه مطرح کردند، گفت: کلید حل بسیاری 
ها از این مشکالت بحث زنجیره تولید از مزرعه تا سفره است و در بخش کشاورزی سیستمی که می تواند پاسخگوی نیاز باشد تعاونی

 .هستند
های موفقی را حتی در داخل کشور تاکید کرد: در بسیاری از موارد زنجیره تولید از مزرعه تا سفره تشکیل شده است و نمونه حجتی
 .داریم

وزیر جهاد کشاورزی هم چنین با اشاره به موفقیت بخش تعاون در ایجاد زنجیره ارزش در برخی کشورها از جمله فرانسه و هلند 
فروشگاه در سراسر کرمان برای  2۰۰کردند و تعاونی مرغداران رفسنجان را داشتیم که خودشان تولید مییادآور شد: در داخل نیز 

 .توزیع داشتند که نمونه موفقی از به دست گرفتن زنجیره تولید است؛ از این نمونه ها در گوشه و کنار کشور بسیار داریم
جز ایجاد زنجیره تولید تا مصرف نداریم و تعاونی تعاونی ها باید در ای وی تاکید کرد برای حل مشکالت بخش کشاورزی هیچ چاره

 .این زمینه فعال عمل کنند
های هایی هم از فعال نبودن بخش تعاونی کرد و گفت: تعاونیحجتی ضمن پذیرش مشکالتی که در عرصه اجرا وجود دارد، گالیه

بار در اختیار سه نهاد وزارت جهاد د؟ تأمین میادین میوه و ترهبار چقدر حضور دارنتولید و توزیع ما در میادین میوه و تره
درصد  3۰ها است و نباید اجازه بدهیم دالالن در این میدان باشند؛ این در حالی است که کشاورزی، وزارت کشور و شهرداری

شودبار تهران عرضه میو تره محصوالت دامی و کشاورزی کشور در میادین میوه . 
3۰۰تا  2۰۰فرنگی را کیلویی اورزی با یادآوری اینکه دالالن محصول گوجهوزیر جهاد کش تومان از کشاورزان در جنوب  

رسانند، تصریح کرد: این مشکل را در بحث سبزی هم شاهد بودیم که که یک سوم تومان در تهران به فروش می 12۰۰خریدند و می
توانیم کاهش دهیمها میتولید تا مصرف را با تعاونی رسید؛ این فاصلهقیمت مصرف کننده به تولید کننده می . 

هایی مانند مالیات، ها تأکید کرد: باید هزینهها از باال بودن مالیات و سایر هزینهوی در پاسخ به گالیه فعاالن بخش تعاون و تولید کننده
کند ببینیممیشود را در کنار تعهداتی که دولت به آنها عمل بیمه که به تولیدکننده وارد می . 

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به موضوع کشت فراسرزمینی تصریح کرد: ما ناچار به پرداختن به این نوع کشت هستیم، هیچ 
کشوری هم برای ما فرش قرمز پهن نکرده است. ما هم نیروی کار مجرب و کارآزموده داریم و از سوی دیگر محصوالتی داریم که 

دلیل محدودیت منابع آب وجود ندارد؛ بنابراین باید به سراغ کشت فراسرزمینی برویمامکان کشت آنها به  . 
شود و محصولی است که در بهار و تابستان ای تولید میای و هم دانهحجتی گفت: به طور مثال محصول ذرت هم به صورت علوفه

3۰۰بر است اما با توجه به اینکه کیلویی کشت شده و آب شود، امکان واردات آن از خارج وجود ندارد به هزینه میتومان برای آن  
بر بودن این ای، کشت آن در داخل و آبایم اما به دلیل گران بودن ذرت دانهای را صادر کردههمین دلیل اجازه کشت ذرت علوفه

ینی نیز تولید کردشود این محصول را به صورت کشت فراسرزمکنیم که میمحصول، اجازه کشت نداریم و آن را وارد می . 
هزار هکتار اراضی کشاورزی در کشورهای دیگر یا در تملک ایرانیان است یا ایرانیان قراردادهای اجاره  3۰۰وی افزود: بیش از 

اند؛ برای ورود به دو تا سه میلیون هکتار زمین دیگر نیز مذاکره شده استساله با کشورهای مقصد امضا کرده ۴5تا  25 . 
جهاد کشاورزی، کشورهای هدف کشت فراسرزمینی ما، قزاقستان، روسیه، آذربایجان، اوکراین و برزیل هستند و در  به گفته وزیر

کشور غنا نیز قرارداد بستیم اما هنوز حضور فیزیکی نداریم. برخی از این کشورها مانند غنا و برزیل در ذرت حرف اول دنیا را 
زنندمی . 

فرنگی که مورد اعتراض فعاالن بخش تعاون در بخش کشاورزی بود نیز صادرات گوجه وی درباره صدور مجوزهای ممنوعیت
گیرم به دلیل این موضوع چقدر بریم؟ خدا را شاهد میفرنگی صادر نشود، رنج نمیکنند ما از اینکه بگوییم گوجهگفت: برخی فکر می

فرنگی ممنوع شود، صادرکنندگان گوجه چه کار اگر گوجهتحت فشار روحی هستم که آیا صادرات این محصول را منع کنیم یا نه؟ 
زمینی هم این مشکالت رسد؛ برای سایر محصوالت مانند سیبتومان می 7۰۰۰کنند؟ اگر ممنوع نشود، گوجه در تهران به کیلویی 

کندکنم مخالف باشم، اما شرایط آن را به من تحمیل میوجود دارد.حنی ممکن است با آنچه امضا می . 
اندیشی برای قیمت محصوالت لبنی گفت: کنندگان لبنیات درباره چارهاش با تولیدیر جهاد کشاورزی با اشاره به نشست شب گذشتهوز

درصد افزایش تولید  1۰تا  8دامداری صنعتی و نیمه صنعتی،  17۰تولید شیر کاهش نیافته و حتی بر اساس آماری که گرفتیم، حدود 
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ه اتفاقی در حال رخ دادن است، اما برخی مسائل دست ما نیست. به طور مثال شیرخشک امروز از کشور دانیم چشیر دارند. ما می
شدشود در حالی که تا دو سال پیش به کشور قاچاق میقاچاق می . 

وی در خصوص کارنامه صادرات تولید محصوالت کشاورزی و دامی به روسیه اظهار داشت: کارنامه ما در بازار روسیه در 
آال روشن است. برای آنکه بتوانیم وارد بازار این کشور شویم، بارها جلسات مختلف در داخل وص صادرات سبزی، شیر و قزلخص

اندازی کردیم و واردکنندگان روسی را به کشور افزارها را آماده کردیم، کریدور سبز در داغستان راهو خارج از کشور گذاشتیم؛ نرم
ها بنی و فرآوری آبزیان بازدید کنند. با این همه ظرفیتی که پوتین در اختیار ما گذاشت و دعوایی که با ترکهای لآورده تا از کارخانه

 .پیدا کرد، باز هم نتوانستیم به خوبی وارد بازار روسیه شویم
کنند. از یکسو  کردیم بانک عامل بخش کشاورزی را هم تحریمفکر نمی  ها گفت:وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آغاز تحریم

دهد کنند که این نشان میگذارند و از سوی دیگر، بانک عامل بخش کشاورزی را تحریم میگویند سوئیفت را برای غذا آزاد میمی
اندعجوالنه یک طرحی را آماده کرده و نوشته . 

داران، مشکالتی زود: البته اعتصاب کامیونایم، افوی با تأکید بر اینکه در بحث تأمین مواد غذایی کشور تا به امروز مشکلی نداشته
های قند و شکر به وجود آورد؛ اما در حال حاضر دیگر مشکلی وجود نداردها یا کارخانهبرای صنعت طیور و مرغداری . 

امات گاه به دنبال آن نیستیم که سرمایه از کشور خارج شود؛ همه مقهای ارزی نیز گفت: ما هیچسپاریحجتی درباره بحث پیمان
 .کشور اصرار دارند سرمایه و ارز باید به کشور برگردد، آن هم در شرایطی که دشمن در حال وارد آوردن فشار است

کند، تصریح کرد: به هر حجتی با تاکید بر اینکه از جایگاه وزیر جهاد کشاورزی تمام تالش خود را برای مراقبت از این حوزه می
ای تاکید کردم یا در جایی غفلت شود؛ مثالً جلوی صادرات خوراک دام را گرفتیم و در نامه حال ممکن است اشتباه هم رخ دهد و

خروج بگذاریم اما در جلسه هماهنگی عده دیگری هم بودند که درگیر استعفاء و رای اعتماد بودند و همین مشکالتی عوارض  که
کندایجاد می . 

های بوده اما خوشبختانه مشکل حادی وجود ی ایجاد نشده است البته نارساییوی گفت: در بحث تامین در کشور تا به امروز مشکل
 .ندارد

وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما بنا نداریم به عنوان دولت واردات چی باشیم هرچند بنابر ضرورت ممکن است واردات انجام دهیم اما 
های تعاونی و تکثیر وارد کننده هاست، لذا از اتحادیهمشکالت زیاد شدن  نباید این یک اصل شود. راه برون رفت از بسیاری از

کنیم که وظیفه واردات را برعهده بگیرندانجمن ها خواهش می . 
وزیر جهاد کشاورزی همچنین در پاسخ به گالیه تعاونگران از عدم اجرای امهال بدهی های کشاورزان گفت: کسی که بیشترین وقت 

تاسفانه بخشنامه را کسی دیگری نوشت و اینگونه اجرا شد بروید سراغ کسی که بخشنامه را را در این زمینه گذاشت من بودم اما م
 .نوشت
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 متفرقه 
فودپرس -2۰/8/1397تاریخ :   

گیرندکارگران کشاورزی چقدر دستمزد می  

  .مرکز آمار ایران گزارشی از دستمزد روزانه کارگران بخش کشاورزی منتشر کرد
به صورت وجه  معموالً به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،بر اساس تعاریف رسمی آماری، دستمزد کارگران کشاورزی 

توجه به نوع کار دستمزد به صورت غذا یا سهمی از محصول داده می شود  شود. البته در مواردی بانقد پرداخت می . 
بر اساس مطالعات کارشناسان مرکز آمار و اطالعات راهبری وزارت کار، هفت شغل در بخش کشاورزی به عنوان مشاغل منتخب 

وند که شامل کارگر میوه چین، وجین کار و تنک کار، دروگر غالت، نشاکار، نهرکش و مرزبند، بیل زن شدر این حوزه شناخته می
 .زمین زراعی و بیل زن باغی هستند
پرداخت. بر اساس « وضعیت دستمزد مشاغل منتخب بخش کشاورزی در مناطق روستایی»بررسی آمار و اطالعات مربوط به 

دهد، در خصوص دستمزد کارگران مشاغل منتخب کشاورزی نشان می 1396ج این طرح در بهار های این گزارش، بررسی نتاییافته
لایر به کارگر  716119۰بیشترین متوسط دستمزد روزانه در میان مردان با رقم  « و کمترین متوسط دستمزد « نهرکش و مرزبند

با رقم « میوه چین»روزانه به کارگر   .لایر، اختصاص داشته است450228
 148میلیون و  2آمار نشان می دهد بیشترین دستمزد مشاغل کشاورزی، مربوط به کارگران نهرکش و مرزبند با دستمزد ماهیانه  این

تومان است 684هزار و35۰تومان و کمترین دستمزد نیز برای کارگران میوه چین با دستمزد ماهیانه یک میلیون و  57۰هزار و  . 
با رقم « نشاکار» مزد روزانه به کارگر همچنین در بین زنان بیشترین دست لایر و کمترین دستمزد روزانه به کارگر  742523

لایر، اختصاص دارد 35۰۰46با رقم « دروگر غالت» . 
نسبت به فصل مشابه سال قبل، مشاهده می گردد که  1396با توجه به درصد تغییرات متوسط دستمزد روزانه مردان کارگر در بهار 

کمترین تغییر را به « میوه چین»بیشترین و متوسط دستمزد روزانه کارگر « بیل زن زمین زراعی»زانه کارگر متوسط دستمزد رو
ترتیب به صورت افزایشی و کاهشی، داشته اند، این در حالی است که بیشترین تغییر در متوسط دستمزد روزانه کارگران زن مربوط 

دروگر غالت»به متوسط دستمزد روزانه کارگر  ده استبو « . 
در استان گیالن با « نشاکار»با توجه به متوسط دستمزد در استان های کشور، باالترین دستمزد برای مردان مربوط به کارگر 

در استان سیستان وبلوچستان با دستمزد « دروگر غالت»لایر، میباشد و پایین ترین دستمزد مربوط به کارگر  1168864دستمزد
لایر، بوده است 275۰۰۰ . 

سوی دیگر باالترین دستمزد برای زنان در بین استان های کشور مربوط به کارگر  از « در استان گیالن با دستمزد « نشاکار

لایر، میباشد233467در استان گلستان با دستمزد « وجینکار و تنککار»لایر و پایین ترین دستمزد مربوط به کارگر  939۰45 . 
دروگر غالت»، به کارگر  1395به مانند بهار  1396اف جنسیتی دستمزد در بهار نتایج موجود نشان می دهد که بیشترین شک » 

، شکاف قابل توجه بین متوسط دستمزد روزانه مردان و زنان کارگر  1396اختصاص داشته است. همچنین مشاهده میشود در بهار 
استدرصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل تقلیل یافته  13.7، به میزان «دروگر غالت» . 

نشاکار  کارگر»، به  1396از سوی دیگر کمترین شکاف جنسیتی دستمزد در بهار اختصاص دارد، این در حالی است که کمترین  «

1395مقدار شکاف جنسیتی دستمزد در بهار  بوده است« وجین کار و تنک کار»، مربوط به کارگر   . 
، داشته است، به 1395، رفتاری متفاوت نسبت به بهار1396 در بهار« وجین کار و تنک کار»شکاف جنسیتی دستمزد کارگران 

 .طوری که متوسط دستمزد روزانه زنان در این شغل در فصل مذکور بیش از متوسط دستمزد روزانه مردان بوده است
ار تومان هز42هزارتومان و متوسط دستمزد کارگر میوه چین زن 57مطابق آمار مرکز آمار، متوسط دستمزد کارگر میوه چین مرد 

هزار تومانی دستمزدها دارد 15بوده که حکایت از تفاوت  . 
لایر و متوسط دستمزد کارگر  572419، متوسط دستمزد کارگر میوه چین مرد 97در بخش دستمزد نیروی کار، در تابستان سال 

افزایش داشته است. به  درصد 16.44و  14.17لایر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب  422195میوه چین زن 
لایر بوده که به ترتیب  413366لایر و متوسط دستمزد کارگر تنک کار زن  542759عالوه، متوسط دستمزد کارگر تنک کار مرد 

درصد افزایش نشان می دهد 13.25و  13.67معادل  96نسبت به تابستان   
 

 لینک خبر 
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 متفرقه 
فودپرس – 19/8/1397تاریخ :   

 هر خانواده تهرانی در هفته چقدر هزینه خوراک می دهد؟
 1۴5نفره برای تامین مواد خوراکی خود،حداقل نیاز به پرداخت حدود  3دهد که یک خانوار دنیای اقتصاد نوشت: برآوردها نشان می

هزار تومان کاهش یابد 113تواند تا حدود هزار تومان در هفته دارد و این عدد در صورت مراجعه به میادین شهرداری می .  
 

 لینک خبر 
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 متفرقه 
خبرنگاران جوان – 16/8/1397تاریخ :   

  است؟ ارزش اقتصادی دور ریزِ غذا در ایران چه میزان
دهد مردم ایران در عرصه دور ریز غذا رکورددار هستندآمارهای فائو )سازمان بین المللی غذا( از ضایعات غذا در ایران نشان می .  

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  ، تأمین مواد غذایی مورد نیاز کشور و به گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

رود تا جایی که بسیاری از ُدَول، خودکفایی در اقالم های بسیار مهم و حائز اهمیت به شمار میتعبیر دیگر، استقالل غذایی از مولفه
های ذی ربط، شاخص و ها و دستگاهه این امر در گزارش عملکرد سازمانکنند و هموارغذایی را از توفیقات برجسته خود عنوان می

رودمعیاری در موفقیت سازمان و دستگاه متبوعه به شمار می . 
درصد برآورد  35های ایرانی، نزدیک به دهد، میزان دور ریز غذا در میان خانوارها نشان میهای رسانهآنچنان که اخبار و گزارش

شودمی . 
گرفتن جمعیت کثیر ایران زمین و وجود اقوام و طوایف گوناگون و تنوع غذایی بسیار باالی ایرانیان، بیش از پیش به حجم  با در نظر

 .انبوِه دور ریز غذا در ایران پی خواهیم ُبرد
های فائو )به عنوان سازمان خواربار و کشاورزی جهانآنچنان که گزارش دور ریز غذا( دهد، ایرانیان در این عرصه )نشان می (

 .ِرکورددار هستند
بدون تردید، مدیریت بهینه مصرف، صرفه جویی، پرهیز جدی از اسراف و کنترل آن از ضروریاِت جدِی هر جامعه و کشوری 

های اقتصاد مقاومتی، به عنوان نقشه های اصلی سیاستشود که در صدد توسعه اقتصادی است، آنچنان که یکی از محورمحسوب می
ستراتژی اصلی اقتصادی کشور، بر استفاده حداکثری از حداقل امکانات موجود و مدیریت بهینه مصرف در تمامی حوزه ها، راه و ا

های شود و به تبع با این اوصاف و در شرایطی که شاهد دور ریز نزدیک به یک سوم از مواد غذایی موجود در سفرهمعطوف می
های اقتصاد مقاومتی بصورت یا پِرِت آن در فرآیند تولید هستیم، پیاده سازی سیاستهای زباله ایران و خالی کردن آن در سطل

 .مطلوب و شایسته، سخت و دشوار خواهد بود
صاد مقاومتیاقتاگرچه  توان این موضوع خطیر را شود، لذا با وجود چنین واقعیتی، نمیصرفا به حوزه مواد غذایی خالصه نمی 

نادیده ِانگاشت که عرصه مواد غذایی یک جامعه و تامین و مدیریت صحیِح مصرف آن، از ضروریات بسیار مهم و برجسته به شمار 
ای در راستاِی توسعه اقتصادی برداشته خواهد شدهای بسیار ارزندهرود که با رعایت اصول و قواعد آن، گاممی . 

میلیارد دالر در کشور، در سایه سهل انگاری و غفلت 15شود/ هدر رفت میلیون ُتنی سوخت می 35وقتی سرمایه   
وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مصرف نزدیک به سیروس نعمتی کارشناس اقتصادی در گفت

ها، مبنی بر میلیون تن محصوالت زراعی، کشاورزی و غذایی در کشور گفت:طبیعتا با مبنا قرار دادن گزارشات و اخبار رسانه 1۰۰
شودمیلیون تن مواد غذایی دور ریخته می 35در کشور، حدود درصدی مواد غذایی  35دور ریز  . 

گوید: در این دایره، بسیاری از اقالم و محصوالت )همچون برنج، سبزیجات، میوه، وی در تشریح جزئیات و ُشمول دور ریز غذا می
گیردروغن و غیره( قرار می . 

ین نکوداشت سالروز جهانی غذا در این شهر، در جمع خبرنگاران چندی پیش، جمال رزاقی رئیس اتاق بازرگانی شیراز در حاشیه آئ
شود و این در شرایطی است که سالیانه در جهان، میلیارد دالر برآُورد می 15اظهار کرد: حجم دور ریز غذا در کشور ایران، حدود 

کنندمیلیون نفر با معضل گرسنگی دست و پنجه نرم می 9۰۰نزدیک به  . 
توان فقر غذایی در جهان را ریشه کن کرداید: در واقع با ضایعات مواد غذایی میافزوی در ادامه می . 

های در حال توسعه و در جوامع توسعه یافته از دو وجه قابل بررسی است و درواقِِع امر گوید: دور ریز غذا در کشوررزاقی می
هایی همراه استتوسعه، با تفاوتهای در حال های پیشرفته با کشورشکل و نوع دور ریز غذا در کشور . 

های در حال توسعه در فرآیند برداشت تا فرآوری مواد کند: عمده دور ریز در کشورآنچنان که رئیس اتاق بازرگانی شیراز بیان می
ها و وشیکند، در شرایطی که در جوامع توسعه یافته، عمدتا دور ریز اشاره شده به واسطه خرده فرغذایی ظهور و بروز پیدا می

پذیردمصرف کنندگان نهایی )مردم( انجام می . 
کند، بخشی از ضایعات مواد غذایی در کشور، ریشه در عدم برخورداری آنچنان که این مقام مسئول در اتاق بازرگانی شیراز بیان می

اد غذایی، مستلزم ارتقای فناوری و از صنعِت بازیافِت پیشرفته دارد و درو اقع امر دستیابی به توفیق کاهش دور ریز و تلف شدن مو
توسعه صنایع تکمیلی و تبدیلی است و پس از چنین موفقیتی باید در حوزه فرهنگی نیز نسبت به اجرایی نمودن اقدامات مقتضی، 

 .مبادرت َورزید
کندظرفیت اشتغالزایی قابل توجه صنایع غذایی، لزوم توجه به این عرصه را دو چندان می  
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های بالقوه صنعت مواد غذایی در اشتغالزایی گفت: آنچنان که ق بازرگانی شیراز در ادامه با اشاره به ظرفیترزاقی رئیس اتا
باشد، که با این اوصاف از حیث هزار نفر می 19۰دهد، ظرفیت اشتغالزایی صنعت مذکور، حدود های انجام شده نشان میبررسی

این حوزه، از صنعت خودرو سازی کشور نیز بیشتر استَتَعُدد و َتکَُثر، ضریب اشتغالزایی موجود در  . 
شود، اعداد و ارقام مذبور، گواهی در شرایطی که ارزش صادارت محصوالت این حوزه نیز، چهار و نیم میلیارد دالر برآُورد می

د توسعه اقتصادی کشور است بر صحت این ادعا که هر آنچه برای شکوفایی این صنعت تالش شود، به همان میزان شاهد تسریع فرآین
 .خواهیم بود

با این اوصاف، جلوگیری از هدر رفت مواد غذایی یکی از ضروریاتی است که قطع به یقین در دوام و قوام هر چه بیشتر این صنعت 
با کاهش رود با توجه هر چه بیشتر به این موضوع، به تدریج ضریب دور ریز غذا در کشور کند و انتظار مینقش بسزایی ایفاء می

 .فزاینده تری همراه شود
وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه رضا هراتی، یکی از فعاالن عرصه تولید مواد غذایی در غرب استان تهران در گفت

ها و سالیان اخیر گفت: های قابل توجه و برجسته ایران در صنعت مواد غذایی در طول دههخبرنگاران جوان، با اشاره به موفقیت
تاسفانه مدیریت مصرف خرید و استفاده مواد غذایی در ایران، مطلوب نیست و این موضوع با میزان دور ریِز مواد غذایی در م

رسدهای ایرانی به اثبات میخانورا . 
پیامدهاِی شود بیش از پیش به اهمیت و وی افزود: با در نظر گرفتن میزان آب و انرژی که برای تولید و تامین مواد غذایی َصرف می

 .منفی این سهل انگاری پی خواهیم ُبرد
های ها و رستورانتوان در برخی از تاالراین فعال در حوزه تولید مواد غذایی گفت: یکی از مصادیق بارز این دور ریز را می

گذاردعرضه کننده مواد غذایی جستجو نمود که متاسفانه بعضا جز آه و تأسف هیچ چیز دیگر باقی نمی . 
هایی مواجه هستیم و مجموع این نقیصه ها، به تی افزود: متاسفانه هم در ُبعد فنی و تخصصی و هم در ُبعد فرهنگی با نارساییهرا

شود که جبران آن از حیث اقتصادی کار آسانی نیست های قیچی، باعث تحمیل ضرر، زیان و خساراتی به کشور میمانند دو لبه تیغه
ن کرد که اساساً قابل جبران نخواهد بودو باید به این واقعیت اذعا . 

ها و تجهیزات تولید مواد غذایی در کارخانجات مرتبط با این حوزه، گوید: بسیاری از دستگاهاین فعال در عرصه تولید مواد غذایی می
ودبه روز نیستند و قطعا با تجهیز و نوسازی آنها، شاهد کاهش هر چه بیشتر دور ریز غذا در کشور خواهیم ب . 

ها و گردد، زیرا مبداء بخشی از این عارضه، به آشپرخانهوی افزود: مساله بعدی به مولفه فرهنگی، آموزش و اطالع رسانی باز می
گرددهای مردم باز میسفره . 

ت مصرف رود با همگرایی ملی، شاهد تحقق واقعِی بهینه سازِی مصرف در تمامی حوزه ها، من جمله مدیریهراتی گفت: امید آن می
های اضافی جلوگیری خواهد شدمواد غذایی باشیم که با ُحصول آن، از بسیاری هزینه . 

 
 لینک خبر 
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 متفرقه 
ایرنا  – 15/8/1397تاریخ :   

هزار هکتار زمین برای کشت فراسرزمینی در اجاره ایران استسیصد  

هزار هکتار زمین در چند کشور برای اجرای طرح کشت  300جهاد کشاورزی گفت: بیش از وزیر  -ایرنا -تهران

ساله ایرانیان است 40تا  35فراسرزمینی در تملک  . 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمود حجتی روز سه شنبه در صبحانه کاری با اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران، 
جمهوری آذربایجان، اوکراین و برزیل به عنوان کشورهایی یاد کرد که ایران در آنجا کشت فراسرزمینی انجام از قزاقستان، روسیه، 

 .می دهد ضمن آنکه مذاکره هایی با غنا نیز در دست انجام است
د با هدف تامین نیاز وی خاطر نشان کرد: در همه زمینه ها برای ما فرش قرمز پهن نکرده اند اما با توجه به محدودیت منابع آبی بای

 .داخلی و صادرات محصوالت مقرون به صرفه از کشت فراسرزمینی استفاده کنیم
کشت فراسرزمینی به معنای کاشت انواع محصول در سایر کشورها و واردات آن به داخل کشور است؛ کشورهایی که از محدودیت 

کنندره اراضی در سایر کشورها، اقدام به تولید مایحتاج خود میبرند، توسط این روش و با اجامنابع داخلی )آب و زمین( رنج می . 
این عضو کابینه دولت دوازدهم به مشکالت نظام توزیع کاال در کشور اشاره کرد و گفت: برای حل مشکالت تولید که به نظام توزیع 

که در این مسیر فقط تعاونی ها می توانند  نداریم« زنجیره تولید از مزرعه تا سفره»سرایت کرده است، چاره ای جز اجرای برنامه 
 .پاسخگو باشند

وی افزود: زمانی که دامداری در حد خودمصرفی بود، زنجیره تولید تعریف و اجرایی شد اما با افزایش دام نگرانی هایی برای 
 .فروش محصوالت پیش آمد

ای وزارت جهادکشاورزی در دولت تدبیر و امید است ایجاد زنجیره تولید محصوالت کشاورزی از مزرعه تا سفره یکی از برنامه ه
که قصد دارد با حذف واسطه ها، مسیر عرضه محصوالت را کوتاه و دست دالالن را قطع کند تا منافع اقتصادی حاصل از تولید 

 .محصوالت کشاورزی به دست تولیدکننده واقعی برسد
محصوالت در اختیار تعاونی هاست بنابراین ما هم راهی جز استفاده از این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: در دنیا توزیع 

 .طرفیت تعاونی ها نداریم
سهم این تعاونی ها صفر  :حجتی با طرح این سوال که تعاونی تولید و توزیع چه سهمی از میادین میوه و تره بار دارند تصریح کرد

ی که نباید چنین اتفاقی رخ دهداست و همین بستر حضور دالالن را مهیا کرده است در حال . 
 .وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: ما به دنبال کاهش فاصله تولید تا مصرف با استفاده از طرفیت تعاونی ها هستیم

درصد تولید سبزی فاسد می شود و  7۰این مقام مسئول گفت: برای کاالهای فسادپذیر باید این فاصله کاهش داده شود؛ به عنوان مثال 
درصد هزینه ها به تولیدکنندگان برمی گردد 3۰فقط  . 

وزیر جهادکشاورزی اظهار داشت: بر تداوم مشکالت اصراری نداریم بلکه می خواهیم مسائل را با دانش و تجربیات همگان برطرف 
 .کنیم

در نشود، خواب نما نشده حجتی در پاسخ به انتقاد برخی تعاونگران از تصمیم های خلق الساعه دولت گفت: وقتی می گوییم گوجه صا
 .ایم و خدا را شاهد می گیرم که از برخی تصمیم های خودمان هم بی خوابی می گیریم

فکر نکنید در یک برج عاج و بی خبر از همه جا نشسته و تصمیم می »وی خطاب به تعاونگران بخش کشاورزی اظهار داشت: 
خالف هستیم اما بنا به شرایط باید تصمیماتی را اتخاذ کنیمگیریم؛ گاهی اوقات خودمان با آنچه که امضا می کنیم، م .» 

 کمبود تولید شیر نداریم **
درصد متوسط تولید افزایش  1۰تا  8وزیر جهادکشاورزی درباره نوسان قیمت لبنیات اظهار داشت: ما با کمبود شیر مواجه نیستیم و 

 .یافته است
سال قبل شیرخشک به شکل قاچاق وارد  2شود، افزود: این در حالی است که حجتی با اعالم اینکه شیرخشک از کشور قاچاق می 

 .کشور می شد
وی با بیان این مطلب که با مسائل برخورد چکشی نمی کنیم افزود: برخی می گویند بازارهای هدف را با تصمیم های حجتی از دست 

الت و دامداری و لبنیات از نزدیک مشاهده کنید؛ می دانیم برخی می دهیم اما قبل از این گفته ها بیایید کارنامه ما را در زمینه شی
 .اقدام ها می تواند به صادرات لطمه بزند اما به دلیل مسائل داخلی چاره ای نداریم

این عضو کابینه دولت دوازدهم خاطرنشان ساخت: ما دولت هستیم و باید عموم مردم را در تصمیم گیری ها در نظر بگیریم؛ ما فقط 
ینده تولیدکنندگان گوجه و خوراک دام و نظایر آن نیستیمنما . 
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وی با اشاره به آغاز دور جدید تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران اظهار داشت: با وجود نارسایی ها خوشبختانه با کمبود کاال 
 .مواجه نشده ایم

 دستور رییس جمهوری برای بررسی پیمان سپاری ارزی **
به گالیه صادرکنندگان از پیمان سپاری ارزی گفت: همه تالش می کنیم که ثروت ملی افزایش پیدا کند و بدون شک حجتی در پاسخ 

کسی به دنبال خروج سرمایه نیست؛ شاید در شیوه اجرای پیمان سپاری ارزی انتقادهایی مطرح باشد اما تمامی مسوالن بر این تاکید 
شور بازگردد آن هم در شرایطی که دشمن اینچنین در حق مردم ما ظلم می کنددارند که ارز حاصل از صادرات باید به ک . 

وزیر جهادکشاورزی افزود: رئیس جمهوری دستور داده اند که بحث پیمان سپاری ارزی بررسی شود اما باید سرمایه کشور در قالبی 
 .منطقی بازگردد

 سند توسعه تعاون را اجرا کنید **
درصد تولیدات کشاورزی  65درصدی تعاون در اقتصاد باید  25تاق تعاون ایران گفت: برای تحقق سهم در ادامه این جلسه رئیس ا

 .توسط کشاورزان انجام شود
بهمن عبداللهی افزود: یکی از برنامه ها برای توسعه بخش تعاون اجرای سند توسعه بخش تعاون است اما با وجود تاکیدهای رئیس 

 .جمهوری این امر محقق نمی شود
درصد توزیع تولیدات کشاورزی  4۰درصد اراضی قابل احیا در اختیار کشاورزان قرار بگیرد و  5۰وی گفت: براساس این سند باید 

 .نیز توسط تعاونی ها انجام شود اما تاکنون این امر محقق نشده است
خاطر نشان ساخت: وزارت جهاد کشاورزی  وی با تاکید بر ضرورت حمایت از تشکل و استفاده از پتانسیل آنها در تصمیم گیری ها

باید از تعاونی های روستایی و تعاونی های تحت پوشش قانون تعاونی ها حمایت یکسان داشته باشد اما تا کنون این امر محقق نشده و 
 .تنها حمایت از تعاونی های روستایی در دستور کار وزارت جهادکشاورزی بوده است

 
 لینک خبر 
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 رکباتم
 ایرنا  – 1۶/8/1397تاریخ : 

 آغاز برداشت پرتقال در باغهای مرکبات مازندران

برداشت پرتقال از باغهای مرکبات استان مازندران در روزهای اخیر در حالی آغاز شده است که دومین  -ایرنا -ساری

از برنج، امسال به خاطر شرایط خوب آب وهوایی از کیفیت مناسب برخوردار است محصول کشاورزی استان پس . 

بر خالف سال های گذشته که مساله رنگ آوری در سورتینگ ها، آفت یا سرمازدگی، مشکالتی را برای مرکبات مازندران ایجاد 
برخوردار است کرده بود، امسال به گفته کارشناسان باغهای مرکبات در مازندران از وضعیت خوبی . 

هزار هکتار مربوط به نارنگی  25هزار هکتار باغ مرکبات دارد که از این میزان 115به گزارش خبرنگار ایرنا، استان مازندران 
 .است که برداشت زودرس این میوه از نیمه دوم شهریور آغاز شده بود

 75۰میلیون تن محصول برداشت می شود که یک میلیون و  2برپایه آمار جهاد کشاورزی مازندران ساالنه از این باغ ها بیش از 

 .هزار تن آن انواع پرتقال است که نیمه دوم آبان زمان برداشت مرکبات از جمله پرتقال تامسون است
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به شرایط مناسب آب و هوایی و باردهی انواع درختان مرکبات گفت: پیش بینی می 

هزار تن برسد 2۰۰میلیون و 2شود تولید امسال مرکبات همانند سال قبل به بیش از  . 
هادی ایزدی روز سه شنبه به خبرنگار ایرنا افزود: در سه سال اخیر با نظارت های دقیقی که از سوی اکیپ های سازمان صنعت، 

سورتینگ داران صورت می گیرد ،امکان رنگ  معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی استان بر روی
 .آوری مرکبات و سودجوئی از این محصول بشدت کاهش یافته است

وی گفت: هر ساله برخی از افراد سودجو با وجود برخوردهای صورت گرفته در مقیاس بسیار کم اقدام غیراخالقی رنگ آوری را 
ران و محصوالت مرکبات کل مازندران تعمیم دادانجام می دادند و نباید اقدام این افراد را به باغدا . 

امسال دستگاههای نظارتی استان قوی تر از سال های قبل با توجه به انباشت تجربیات گذشته وارد عمل شدند و  :ایزدی توضیح داد

 .تاکنون تخلفی را در زمینه رنگ آوری مرکبات شاهد نبودیم
زندران اشاره کرد و بیان داشت: با اطالع رسانی به موقع و اقدامات پیشگیری و وی به وجود آفات مگس میوه در باغات استان ما

 .مبارزه بسیاری از باغات تجاری استان از خسارت این آفت عبور کردند
ایزدی با بیان اینکه امسال قیمت مرکبات به ویژه پرتقال سر باغ مورد رضایت باغداران است، ادامه داد: امیدواریم با توجه به 

 .رویکرد صادرات مرکبات، بازرگانان و صادرکنندگان به درستی از ظرفیت وجود مرکبات با قابلیت صادرات استفاده کنند
 جبران مافات هزینه تولید با باال رفتن قیمت پرتقال سر باغ **

جاری را مورد رضایت  تومانی هر کیلوگرم پرتقال سر باغ در سال 5۰۰یکی از باغداران از بخش گتاب بابل قیمت یک هزار و 
تومان بیشتر است5۰۰تا 4۰۰باغداران دانست و گفت: این قیمت نسبت به سال گذشته حدود . 

علی روحی که خود را صاحب حدود یک هکتار باغ مرکبات معرفی کرده است، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا وضعیت میوه 
رد و ادامه داد: البته هزینه تولید امسال به دلیل افزایش قیمت نهاده ها به مرکبات امسال را به لحاظ اندازه و مقدار مطلوب توصیف ک

 .ویژه کودهای شیمیایی و سموم نیز نسبت به پارسال افزایش یافت
وی در عین حال به هجوم غافلگیرانه مگس میوه از سه هفته قبل به باغات مرکبات اشاره کرد و بیان داشت: کارشناسان جهاد 

ع رسانی به موقع به باغداران مانع خسارت عمده بر این میوه پائیزی شدندکشاورزی با اطال . 
روحی میل به فروش از سوی باغداران را مناسب توصیف و در عین حال تاکید کرد که مهمترین حمایتی که دولت می تواند به 

  .باغداران استان مازندران انجام بدهد، صادرات این میوه است
رتقال تامسون این منطقه به لحاظ اندازه و کیفیت تازه خوری مشتری پسند و قابلیت صادرات خوبی دارداین باغدار گفت که پ .  

میلیون نفری مازندران همچنان وابسته به تولیدات کشاورزی به شیوه سنتی است و مرکبات  3زندگی بخش زیادی از جمعیت بیش از 
از اهمیت خاصی به لحاظ درآمدزائی برای روستائیان برخوردار استنوع محصول کشاورزی استان  72بعد از برنج از میان  . 

در حال حاضر بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزی و به گفته کارشناسان از آنجا که وضعیت بسته بندی مناسبی نداریم و عرضه 
تیم و طبق آمار، ساالنه کمتر از و فروش این میوه نیز ساماندهی شده نیست، در صادرات این میوه نیز با مشکل جدی مواجه هس

هزار تن مرکبات مازندران صادر می شود1۰۰ . 
بر اساس برآوردهای غیررسمی، باغداران همه ساله دستکم یک پنجم از محصول مرکبات را به صورت سنتی برای مصرف 

ه بازار عرضه می شودشخصی و یا فروش در روزهای نزدیک به عید نوروز در انبارهای سنتی ذخیره می کنند و مابقی ب . 
در مجموعه تجربه سال های اخیر نشان داده است که میزان ذخیره سازی مرکبات توسط باغداران و خریداران رسمی مرکبات ) 
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هزار تن برآورد می شود که به اعتقاد کارشناسان بازار، بیش از نیمی از این میزان برای  45۰سورتینگ داران ( در سال حدود 
نه عید نوروز استعرضه در آستا . 

سختی و حساسیت نگهداری مرکبات همواره عامل مهمی است و اگر مقوله خرید به موقع با هدف صادرات مرکبات عملیاتی نشود، 
این واقعیت که به ناچار برخی از باغداران، عنان بازار این میوه را به دست دالالن بسپارند و خود به اندک درآمد ناشی از آن 

قابل انکار نیست رضایت دهند، . 
 

 لینک خبر 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83091542


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته سوم آبان 

 

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

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایرنا  – 18/8/1397تاریخ : 

 وزیر جهاد کشاورزی از گلخانه گل رز در بیرجند بازدید کرد

نخستین روز سفر به استان خراسان جنوبی از گلخانه پرورش گل رز هزاردستان شهرستان وزیر جهاد کشاورزی در  -ایرنا  -بیرجند 

 .بیرجند بازدید کرد
به گزارش ایرنا محمود حجتی ظهر امروز )جمعه( به منظور بهره برداری و بازدید از طرح های بخش کشاورزی خراسان جنوبی 

ین وزارتخانه مورد استقبال معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی، نمایندگان وارد این استان شد و به همراه هیاتی از مدیران ارشد ا
  .مردم در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئوالن استانی قرار گرفت

وی پس از ورود به بیرجند از مزرعه پرورش گل رز هزاردستان بازدید کرد که یک هکتار سطح زیرکشت گل رز به روش 
رنگ کشت می شود 1۰رقم و  15ر این گلخانه، گل رز هلندی در هیدروپونیک دارد و د .  

نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم  116هزار شاخه در سال است و برای  35۰میزان تولید گلخانه هزاردستان یک میلیون و 
  .اشتغالزایی داشته است

تهران ارسال می شود گل های تولید شده در گلخانه هزاردستان برای فروش به بازارهای اصفهان و .  
میلیارد لایر  5۰فاز سه و چهار هکتاری اجرا شود. فاز یک گلخانه گل رز  2طرح توسعه این گلخانه قرار است در هفت هکتار و 

  .تسهیالت دارد که هنوز در مرحله تکمیل مدارک و پرداخت است
هکتاری  72د و به منظور افتتاح آبیاری زیرسطحی وزیر جهاد کشاورزی امروز )جمعه( از مجتمع کشت و صنعت سربیشه بازدی

  .اسماعیل آباد به شهرستان نهبندان سفر می کند
طبق برنامه ریزی انجام شده حجتی در دومین روز سفرش برای بازدید از مزرعه خارشتر شرکت پیوند خاوران به عنوان نخستین 

ادامه از کارخانه تروند زعفران این شهرستان بازدید می کندمزرعه الگویی در سطح کشور به شهرستان قاینات می رود و در  .  
افتتاح پروژه آبیاری تحت فشار شرکت سهامی زراعی اسالم آباد قاین و بازدید از شرکت سهامی زراعی خضری از دیگر برنامه 

  .های وزیر جهاد کشاورزی در دومین روز سفر به خراسان جنوبی خواهد بود
آبان ماه 19ز شنبه )محمود حجتی همچنین رو با سفر به شهرستان های فردوس و بشرویه به ترتیب از پروژه های پرورش بز  (

  .سانن و پروژه های آبخیزداری صندوق توسعه ملی بازدید می کند
هکتار و بازدید از کارخانه سبزی خشک کنی و تولید عرق های  8۰۰افتتاح همزمان پروژه تجهیز و نوسازی اراضی در سطح 

کسیر طبس از برنامه های آخرین روز سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان خراسان جنوبی خواهد بودا .  
هکتار اراضی زراعی و باغی زیر کشت آبی و دیم دارد 13۰هزار و  149خراسان جنوبی  .  

، بادام و گل نرگس اشاره از مهمترین محصوالت این استان مرزی و کویری می توان به زرشک، زعفران، عناب، پنبه، پسته، انار
 کرد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
خبرنگاران جوان  – 21/8/1397تاریخ :   

با حضور بیش از یکصد ششمین جشنواره بزرگ انار و میوه های قرآنی امروز در مجموعه چهل سرای مصلی بزرگ امام خمینی )ره( 

 غرفه دار آغاز به کار کرد
ششمین جشنواره بزرگ انار و میوه های قرآنی؛ از امروز با گشایش این نمایشگاه طعم میوه های قرآنی در مجموعه نمایشگاهی  

 .مصلی به مشام می پیچد
انار، سرکه انار، رب انار و غیره( نیز  در ششمین جشنواره بزرگ انار و میوه های قرآنی همچنین مشتقات انار)آب انار_لواشک

 .ارائه و در معرض دید عالقمندان قرار گرفت
ششمین جشنواره بزرگ انار و میوه های قرآنی با هدف ترویج و الگوسازی در جهت توسعه فرهنگ استفاده از میوه های سالم و بهره 

های بهشتی، استفاده رگزار می شود.آشنایی مردم با انواع میوهگیری از آموزه های دینی در بهره گیری از این نعمت های خدادادی ب
های تولیدی کوچک، بخش دیگری از اهدف برگزاری این نمایشگاه از انار در طب سنتی و حمایت از تولیدات کشاورزی و بنگاه

 .است
م خمینی )ره( برگزار می شود، برپایی آبان ماه در ضلع جنوبی مصالی اما 26تا  21های جنبی این نمایشگاه که از از جمله برنامه

ای برای آموزش کاپ کیک انار و انجام های آموزشی با موضوع استفاده از میوه و گیاهان طبی خواهد بود. برپایی غرفهکالس
روزه است ۶های این نمایشگاه های هنری مرتبط نیز از دیگر بخشفعالیت . 

اره در سال گذشته، امسال عالوه بر حضور استان های تولیدکننده انار چون فارس، گفتنی است در پی استقبال چشمگیر از این جشنو
مرکزی، اصفهان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و لرستان، سوغات و صنایع دستی استان هایی چون آذربایجان غربی، 

ای تدارک دیده شده، معرفی و با تخفیف آذربایجان شرقی، همدان، یزد، قزوین، اردبیل، گیالن، خوزستان و هرمزگان نیز در غرفه ه
 .های ویژه عرضه می شود

بر اساس این گزارش، برپایی کارگاه های نقاشی برای کودکان، برگزاری مسابقات ویژه کودکان و خانواده ها به همراه اهدای جوایز 
نار و میوه قرآنی' هستندو جنگ های شاد خانوادگی از جمله برنامه های جانبی در نظر گرفته شده برای جشنواره 'ا . 

بازارچه خیریه، نمایشگاه عکس میوه های قرآنی، باغ انار، انگور، خرما، سیب، زیتون و انجیر، کارگاه شناخت و خواص انواع میوه 
ای های قرآنی، نحوه کاشت و نگه داشتن درختان میوه ها و همچنین برپایی نمایشگاه سوغات و صنایع دستی استانها از دیگر بخش ه

 .این نمایشگاه است
تواند در زندگی روزمره همگان را به کار آید اشارات قرآن به از جمله اشاراتی که در قرآن قابل پیگیری و بررسی است و می

ها همراه شده استهاست که حتی در مواردی به شکلی جالب توجه؛ با سوگند به برخی میوهمیوه . 
های دیگر از خرما، انگور، انار ( و به مناسبت1آیه  -د خورده )والتین و الزیتون/ سوره تینخداوند در قرآن به انجیر و زیتون سوگن
 .و موز هم در قرآن سخن گفته شده است

آبان ماه هر روز از ساعت  26تا  21ششمین جشنواره بزرگ میوه های قرآنی از  در ضلع  21تا  13و جمعه از ساعت  21تا  11

ی )رهجنوبی مصلی بزرگ امام خمین  .آماده بازدید عالقمندان است (
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 نهاده
ایرنا  – 19/8/1397تاریخ :   

 کمبود دان سبب رشد قیمت گوشت مرغ شد
کمبود دان و رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران علت افزایش مجدد قیمت گوشت مرغ را  -ایرنا -تهران

 .کاهش عرضه این محصول به بازار عنوان کرد و گفت: کمبود دان نگرانی هایی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است
 

به گزارش ایرنا و با وجود تاکید مسئوالن وزارت جهادکشاورزی در تامین نهاده های مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور و 
ت اندرکاران صنعت طیور از ناکافی بودن توزیع دان گالیه دارند و آن را علت اصلی کاهش تولید تخصیص ارز دولتی به آن، اما دس

 .و افزایش قیمت مرغ در بازار می دانند
تن ذرت  536هزار و  755تازه ترین آمار گمرک جمهوری اسالمی نیز نشان می دهد در هفت ماهه نخست امسال چهار میلیون و 

درصد رشد  21میلیون دالر وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزنی  1۰6و  دامی به ارزش یک میلیارد
 .داشت؛ برهمین اساس نهاده های دامی صدرنشین محصوالت وارداتی به کشور شده است

ورند که آزادسازی البته به تازگی صادرات گوشت مرغ با شرط تامین بازار داخلی رفع ممنوعیت شد که برخی کارشناسان بر این با
 .صادرات تاثیری در قیمت گذاری گوشت مرغ بازار داخلی نخواهد داشت

میلیون تن آن در مبادالت  1۰میلیون تن گوشت مرغ در سطح جهان تولید می شود که نزدیک به  1۰۰براساس آمارها، سالیانه 
هزار  64۰ن ایران می رسد؛ عراق هر سال بیش از تجاری قرار می گیرد؛ از این رقم حدود سه میلیون تن آن به مصرف همسایگا

میلیون تن گوشت مرغ را دارد 3هزار تن مرغ وارد می کنند، در حالی که ایران ظرفیت تولید نزدیک  8۰۰تن و عربستان  . 
ی است؛ در هزار تن گوشت مرغ در ایران تولید و عرضه می شود که تامین کننده نیاز داخل 3۰۰میلیون و  2طبق آمارها سالیانه 

 .هزار تن مرغ مازاد بر نیاز داخلی آن به کشورهای هدف صادر می شد 100سالهای اخیر سالی 
پس از بروز نوسان های ارزی در ابتدای امسال، دولت حمایت از تولید داخل و کاالهای اساسی را در دستور کار قرار داد و اقدام به 

4200تخصیص ارز یارانه ای  ای تولید از جمله کنجاله سویا، ذرت کرد اما با این وجود، دست اندرکاران تومانی برای نهاده ه

 .صنعت طیور می گویند افزایش هزینه های تمام شده تولید، قیمت گوشت مرغ را تحت تاثیر قرار داده است
ی مصرف کنندگان هشت به همین دلیل با اینکه در مردادماه امسال ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ را برا

تومان تعیین کرد، اما این محصول در ماه های اخیر نه فقط با نرخ مصوب عرضه نشد بلکه بهای آن در خرده فروشی  175هزار و 
هزار تومان رسیده بود 11تا  1۰ها به هر کیلوگرم بین  . 

محمد یوسفی»در این پیوند  ی ایرنا اظهار داشت: اکنون دان مورد نیاز روز شنبه در گفت و گو اختصاصی با خبرنگار اقتصاد «

برابر شدن کرایه حمل بار با معضل توزیع آن  2صنعت طیور در کشور موجود است اما به دلیل مشکالتی در سیستم حمل و نقل و 
 .در استان ها مواجه هستیم

بین استان ها توزیع شود اما هنوز این مهم روز پیش قرار بود محموله نهاده های طیور از بنادر بارگیری و  2۰وی اظهار داشت: از 
 .رخ نداده است

این مقام صنفی گفت: به دلیل کمبود دان، مرغ رشد الزم را ندارد و با سرعت کمتری به بازار عرضه می شود که همین کاهش 
 .عرضه در افزایش قیمت این محصول موثر است

تومان است که با احتساب کرایه حمل  12۰۰تومان و ذرت  25۰۰ندر وی تصریح کرد: اکنون قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا در ب
تومان و ذرت  27۰۰تومانی بابت هر کیلوگرم از این اقالم، بهای هر کیلو کنجاله سویا  2۰۰ تومان تمام می شود؛ این  1400

تومان بود 1۰۰درحالیست که پیش از این قیمت حمل هر کیلوگرم ذرت و کنجاله سویا  . 
ل تامین دان در کشور را تخصیص و انتقال به موقع ارز و سیستم حمل و نقل دانست و ادامه داد: اکنون برخی کشتی وی رفع مشک

های حمل نهاده های دام و طیور در بنادر کشور پهلو گرفته اند اما به دلیل تخصیص نیافتن به موقع ارز و سیستم حمل و نقل در بنادر 
 .باقی مانده اند

پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران تصریح کرد: نگرانی تولیدکنندگان برای کمبود دان ممکن است منجر به  رئیس انجمن صنفی
 .کاهش جوجه ریزی در واحد شود که ادامه این روند بر قیمت مرغ در بازار اثرگذار است

، شرایط را برای استفاده از حمل و نقل البته دولت برای توزیع نهاده های دام و طیور در کنار حمل و نقل جاده ای :وی اظهار داشت

 .ریلی نیز فراهم کرده است
 لینک خبر 
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 نهاده 

ایرنا  – 17/8/1397تاریخ :   

 فرصت های سرمایه گذاری در خوراک دام ایران
سازمان خوار وبار و کشاورزی ملل متحد )فائو( بررسی شد فرصت های تجارت و سرمایه گذاری در صنعت خوراک دام ایران در . 

به گزارش پنجشنبه شب ایرنا، رئیس انجمن صنایع خوارک دام، طیور و آبزیان که در نشست دو روزه فدراسیون بین المللی خوراک 
ن فرصت های سرمایه گذاری دام به نمایندگی از جمهوری اسالمی ایران در سازمان فائو حضور دارد، گفت: در نشست امروز آخری

و تجاری در صنعت خوراک دام ایران بررسی شد و همتایان در کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای به قابلیت ها و پتانسیل های 
 .بالقوه ایران بیش از پیش پی بردند و برای سرمایه گذاری در صنعت خوراک دام اعالم آمادگی کردند

یران هجدهمین کشور تولید کننده خوراک دام در جهان محسوب می شود و با ظرفیت هایی که در چند مجید موافق قدیری تاکید کرد: ا
  .سال اخیر انجام شده است، قابلیت تبدیل شدن به دهمین کشور خوراک دام دنیا را دارد

رم در حال برگزاری است، در این نشست دو روزه که با حضور نمایندگان کشورهای مختلف جهان از جمله ایران در مقر فائو در 
  .نقش خوراک دام و دامداری در ارتباط با غذا و کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرد

میلیارد دالر بوده است. صنعت خوراک دام اهمیت زیادی  43۰ارزش خوراک دام صنعتی در سال گذشته میالدی در جهان بیش از 
ن پروتئین درجهان است. بخش دام، طیور و آبزیان در کشورمان پس از صنعت در امنیت غذایی دارد و مهمترین حلقه زنجیره تامی

 نفت دومین صنعت راهبردی و اشتغالزا محسوب می شود
 
 

  .لینک خبر
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 نهاده 
خبرنگاران جوان  – 1۶/8/1397تاریخ :   

  های دامی همچنان ادامه داردآخرین تحوالت بازار تخم مرغ/ مشکل حمل و نقل نهاده
شودتومان عرضه می 5۰۰هزار و  8تا  ۴۰۰هزار و  8با نرخ  یک مقام مسئول گفت: هم اکنون هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری .  

صنعت،تجارت و وگو با خبرنگار ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم مرغ گذار استان تهران در گفت
، از افزایش هزار تومانی نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

شودتومان درب مرغداری عرضه می 5۰۰هزار و  8تا  ۴۰۰هزار و  8کیلو تخم مرغ با نرخ  . 
های حمل و نقل را دلیل اصلی نوسان قیمت تخم مرغ در بازار وی افت تولید ناشی از عدم تعادل غذا و افزایش سرسام آور کرایه

 .اعالم کرد
اند هم اکنون مرغداران با کمبود شدید دان مواجه :نبی پور با اشاره به اینکه مشکل حمل و نقل نهاده های دامی حل نشده است، افزود

2چرا که قیمت کرایه حمل دان   .تا دو نیم برابر افزایش یافته است 
ونقل های دامی نداریم، بیان کرد: علی رغم فراوانی بار در بنادر، اما حملام مسئول با اشاره به اینکه کمبودی در تأمین نهادهاین مق

گیردچندانی صورت نمی . 
توانند میدانند آیا برای فردا ها، مرغداران جرئت خرید پولیت را ندارند چرا که نمیبه گفته وی، با توجه به وضعیت کنونی حمل نهاده

 دان پیدا کنند یا خیر؟
تن تخم مرغ رقمی  2۰۰تن تخم مرغ خبر داد و گفت: واردات  2۰۰رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار در پایان از واردات 

 نیست که بتواند بر تولید داخل تأثیر گذار باشد

 لینک خبر 
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 نهاده 
ایرنا  – 15/8/1397تاریخ :   

 برخی تعاونگران از حواله خرید مواداولیه سوءاستفاده می کنند

وزیر جهاد کشاورزی گفت: برخی تعاونگران از حواله های خرید مواد اولیه از جمله نهاده های دامی سوء استفاده کرده   -ایرنا -تهران

 حواله خرید کاال با نرخ دولتی را در بازار آزاد می فروشند

اظهارداشت: برخی از محمود حجتی روز سه شنبه در حاشیه مراسم صبحانه کاری با اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران 
تعاونی ها با هدف سوء استفاده از امتیازات دولتی تاسیس شده اند و ما گزارش های مستندی از تخلفاتی داریم که در قالب تعاونی 

 .انجام می شود
از وی درباره ضرورت واگذاری واردات به بخش خصوصی افزود: ما بنا نداریم به عنوان دولت در این عرصه ورود کنیم اما  24 

 .تیر که دستورالعمل واردات نهاده های دامی ابالغ شده است همه روند واردات و عرضه کاال را با دقت بررسی می کنیم
این عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به کنترل و نظارت هایی که بر محموله های وارداتی به صورت شخصی انجام می دهد، 

مورد تخلف که در بخش عرضه  15هزار محموله به کشور را رصد کرده و هفته ای  2ردات خاطرنشان ساخت: هر هفته فرآیند وا
 .انجام می شود را به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می کنیم

حجتی ادامه داد: واردات و توزیع مرغ و برنج در اختیار ما نیست، اما اگر این اتفاق رخ دهد نظارت دقیقی بر همه مراحل خواهیم 
 .داشت

 استمهال بدهی بانک را از من نپرسید **
وزیر جهادکشاورزی درباره استمهال بدهی کشاورزان که اجرایی نمی شود، گفت: من به عنوان وزیر جهادکشاورزی با توجه به 

فروردین سال جاری ابالغ کرده ام 29خسارات ناشی از شرایط جوی دستور استمهال بدهی بانکی کشاورزان را از  . 
: اگر قرار بود با دستور من استمهال بدهی بانکی کشاورزان انجام شود بدون تردید همه می دانیم که این دستورالعمل از ماه وی افزود

 .نخست امسال صادر شده است. بروید از جای دیگر پیگیری کنید و ببنید مشکل کار کجاست که بدهی کشاورزان استمهال نمی شود
ممشکلی برای تامین کاال نداری **  

وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشت: درباره خرید تضمینی گندم بحث جدیدی ندارم زیرا شورای اقتصاد در حال پیگیری این موضوع 
 .است و من نیز از طریق دبیرخانه این مساله را رصد می کنم. البته امیدوارم زودتر به نتیجه رسیده و آن را ابالغ کنند

زود: برای تامین کاالهای مورد نیاز از طریق واردات و یا کاالهای داخلی مشکلی نداریم. در وی درباره تامین کاالهای عمومی اف
دوره ای که مشکالت کوچکی در بخش حمل نقل رخ داد با محدودیت هایی مواجه شدیم اما این روزها برای تامین مایحتاج عمومی 

 .هیچ مشکلی نداریم
لید مرغ بیش از نیاز است اما گاهی قیمت مرغ نوسان هایی پیدا می کند که به دلیل هزینه این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: تو

هزار تومان توزیع شود 1۰تا  5۰۰هزار و  9های تولید است. بارها هم گفته ام که مرغ با قیمت  . 
توزیع مواجه شدیم و یا تقاضای زیادی این مقام مسئول تصریح کرد: اگر به هر دلیلی با بازار سیاه به دلیل عدم فعالیت مناسب شبکه 

 .داشتیم می توانیم از ذخایر استفاده کنیم
 .وی ادامه داد: تا پایان مهر همه مطالبات گندم کاران را پرداخت کرده ایم و خوشبختانه در حال حاضر بدهی به گندمکاران نداریم

 پرداخت اعتبار خسارات کشاورزان در صف انتظار**
تصریح کرد: خسارت ناشی از گرما، سرما، آفات، سیل و... برای کشاورزان و دامداران مشکل زا است و در وزیر جهادکشاورزی 

با توجه به افزایش حوادث و بیماری ها میزان خسارات افزایش پیدا می کند و راهکار این  .تمام دنیا از این صنوف حمایت می شود

ان پرداخت شوداست که از طریق بیمه، خسارات کشاورزان و دامدار . 
حجتی گفت: این صنایع باید حمایتی و نه تجاری باشد، زیرا خسارات وارده به این صنف ها بسیار زیاد است و دولت ها نیز باید برای 

 .پوشش خسارت، اعتبارهای الزم را تعیین کنند
وشش این خسارات از سوی دولت تعیین این عضو کابینه دولت دوازدهم خاطرنشان ساخت: اعتبار یک هزار میلیارد تومانی برای پ

 .شده که در نوبت پرداخت است اما این رقم علیرغم محدودیت های مالی باید افزایش پیدا کند
 لینک خبر 
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 گزارشات جهانی

ایرنا  – 17/8/1397تاریخ :   

 فرصت های سرمایه گذاری در خوراک دام ایران
 .فرصت های تجارت و سرمایه گذاری در صنعت خوراک دام ایران در سازمان خوار وبار و کشاورزی ملل متحد )فائو( بررسی شد

لی خوراک به گزارش پنجشنبه شب ایرنا، رئیس انجمن صنایع خوارک دام، طیور و آبزیان که در نشست دو روزه فدراسیون بین المل
دام به نمایندگی از جمهوری اسالمی ایران در سازمان فائو حضور دارد، گفت: در نشست امروز آخرین فرصت های سرمایه گذاری 

و تجاری در صنعت خوراک دام ایران بررسی شد و همتایان در کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای به قابلیت ها و پتانسیل های 
پی بردند و برای سرمایه گذاری در صنعت خوراک دام اعالم آمادگی کردند بالقوه ایران بیش از پیش . 

مجید موافق قدیری تاکید کرد: ایران هجدهمین کشور تولید کننده خوراک دام در جهان محسوب می شود و با ظرفیت هایی که در چند 
دارد سال اخیر انجام شده است، قابلیت تبدیل شدن به دهمین کشور خوراک دام دنیا را .  

در این نشست دو روزه که با حضور نمایندگان کشورهای مختلف جهان از جمله ایران در مقر فائو در رم در حال برگزاری است، 
  .نقش خوراک دام و دامداری در ارتباط با غذا و کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرد

میلیارد دالر بوده است. صنعت خوراک دام اهمیت زیادی  43۰ارزش خوراک دام صنعتی در سال گذشته میالدی در جهان بیش از 
در امنیت غذایی دارد و مهمترین حلقه زنجیره تامین پروتئین درجهان است. بخش دام، طیور و آبزیان در کشورمان پس از صنعت 

 نفت دومین صنعت راهبردی و اشتغالزا محسوب می شود
 
 

  .لینک خبر
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	رقابت کارخانجات لبنی علت افزایش قیمت شیرخام است
	مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران گفت: یکی از دلایل افزایش قیمت شیر خام رقابت میان خود صنایع لبنی برای جذب بیشتر محصول است و کارخانجات باید خودشان باید رقابت را تعدیل کنند.
	حضور دلالان علت گرانی سیب درختی است
	تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهادکشاورزی گفت: کاهش تولید سیب درختی و تداوم صادرات آن تاثیری بر نرخ در بازار داخلی ندارد بلکه واسطه ها و دلالان سبب افزایش قیمت این محصول در بازار شده اند.

	مرغ گران نشده است
	معاون وزیر جهاد کشاورزی ضمن تکذیب نرخ 11 هزار تومانی مرغ اعلام کرد که قیمت گوشت مرغ هم اکنون بالا نیست و به زودی نرخ مصوب آن از سوی ستاد تنظیم بازار ابلاغ می شود.
	کمبود دان سبب رشد قیمت گوشت مرغ شد
	تهران- ایرنا- رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران علت افزایش مجدد قیمت گوشت مرغ را کمبود دان و کاهش عرضه این محصول به بازار عنوان کرد و گفت: کمبود دان نگرانی هایی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
	قیمت دام زنده کاهش می یابد

	برنامه ها و سیاست ها
	پیشنهاد تعاونگران برای تاسیس 3 صندوق ملی در بخش کشاورزی
	تهران- ایرنا- عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران گفت: سه صندوق ملی پسته، گل و گیاه و شیلات برای حمایت از تولید و صادرات این محصولات تشکیل شود.
	شرکت های دانش بنیان برای فرآوری محصولات کشاورزی ورود کنند
	وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای فرآوری و تهیه اکسیر برخی محصولات از جمله زرشک و عناب مشکل داریم و نیاز به ورود شرکت های دانش بنیان در این زمینه است.
	ایجاد زنجیره محصولات کشاورزی در اولویت برنامه ها است
	وزیر جهاد کشاورزی گفت: ایجاد زنجیره محصولات کشاورزی یکی از آرزوهای دیرینه ما و در اولویت نخست برنامه های این وزارتخانه قرار دارد.
	تکالیف بر زمین مانده وزارت جهاد کشاورزی در سند توسعه تعاون
	افزایش بهره وری آب و خاک از مهمترین سیاست های جهاد کشاورزی است
	بهره برداری از طرح آبیاری زیرسطحی در نهبندان
	طرح آبیاری زیرسطحی 72 هکتاری با حضور وزیر جهاد کشاورزی در اسماعیل آباد نهبندان به بهره برداری رسید.

	برنج
	صادرات برنج به اروپا در شرایط تحریم عاقلانه است؟
	ایران 3 محموله برنج به اروپا صادر کرده ضمن اینکه پایانه صادراتی در آمل میسازد که از این به بعد برنج بیشتری صادر کند، آیا در شرایطی که سالانه حدود 1.5 میلیون تن نیاز به واردات داریم و آن هم در شرایط تحریم این صادرات عاقلانه است؟
	واردات برنج کاهش یافت
	کشت برنج در فارس و چشم انداز فرارو
	مناطقی از استان فارس از دیرباز کانون کاشت شلتوک و برداشت برنج به عنوان محصولی با نیاز به آب فراوان بوده است، امسال سطح کشت برنج در این استان متاثر از خشکسالی کاهش قابل توجهی داشته و بخش از مزارعی که نسبت به کاشت شلتوک اقدام کرده اند، نیز خشکیده اند.
	یک میلیون و یکصدهزار تن برنج ذخیره سازی شده است
	مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک کشور از ذخیره سازی بیش از یک میلیون و یکصد هزار تن برنج در انبارها و سیلوهای زیر پوشش این شرکت خبر داد.

	پسته
	پنبه
	تامین منابع مالی
	نامه وزیر کشور به نوبخت برای اصلاح بخشنامه امهال 3 ساله وام کشاورزان+ سند
	بودجه صندوق بیمه جوابگوی حجم خسارت کشاورزان نیست/ مشکلی در ارتباط با تأمین و توزیع کالاها نداریم
	مطالبات چایکاران به طور کامل پرداخت شده است
	رشت - ایرنا - استاندار گیلان گفت: مطالبات کشاورزان چایکار استانهای شمالی بابت بهای خرید برگ سبز چای، به طور کامل پرداخت شده است


	تحقیقات و نوآوری ها
	تخم مرغ
	تولیدات باغی
	محصولی راهبردی در چنته دلالان
	بیرجند - ایرنا - این روزها با آغاز فصل برداشت زرشک و گرمی بازار خرید و فروش آن به صورت خشک و تر، دلالان طوری قیمت را به نفعشان بلوکه می کنند که کشاورز چاره ای جز فروش محصول به ثمن بخس ( قیمت اندک) ندارد.


	تولیدات زراعی
	تولیدات دام و طیور
	چای
	چای ایرانی در انبارها رسوب نمی کند
	تهران- ایرنا- رئیس سازمان چای کشور گفت: استقبال مردم از چای ایرانی در سالهای اخیر سبب شده تمامی چای تولید داخل در کشور به مصرف برسد و یا حتی صادر شود و بنابراین همانند سالهای گذشته با رسوب این کالا در انبارها مواجه نیستیم.

	حبوبات
	خاک
	افزایش بهره وری آب و خاک از مهمترین سیاست های جهاد کشاورزی است

	خرما
	خرید تضمینی / خدمات
	دولت باید هرچه سریعتر نرخ خرید تضمینی را اعلام کند/ قیمت تضمینی کلزا حداقل ۲۰ درصد افزایش یابد
	بی توجهی به قانون خرید تضمینی، واردات گندم را به همراه دارد
	درخواست گندمکاران برای افزایش 30 درصدی نرخ خرید تضمینی
	تهران- ایرنا- رییس بنیاد گندمکاران ایران گفت: هنوز شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم را نهایی نکرده است و گندمکاران افزایش 30 درصدی قیمت ها را نسبت به سال زراعی گذشته خواستارند.

	خشکسالی
	دانه های روغنی
	دولت باید هرچه سریعتر نرخ خرید تضمینی را اعلام کند/ قیمت تضمینی کلزا حداقل ۲۰ درصد افزایش یابد
	آمریکا 2 محموله سویا هفته گذشته به ایران صادر کرد

	روغن
	زعفران
	بورس کالا ، عیار طلای سرخ را مشخص می کند
	عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: عرضه زعفران در بورس کالا هم باعث کمرنگ شدن حضور دلالان و واسطه ها می شود و هم انگیزه زعفران کاران برای کشت در سال های آینده را بالا می برد.
	معامله زعفران در بورس، بین المللی شود/افزايش توليد و بهره ورى از مسیر بورس کالا
	رشد 40 درصدی صادرات زعفران در سال جاری/حداقل و حداکثر نرخ طلای سرخ اعلام شد
	کلزاکاری در مازندران دوباره رونق گرفت
	ساری- ایرنا- قطار کشت کلزا در مازندران که از سال 93 با تدبیر دولت یازدهم به ریل اصلی بازگردانده شده بود، امسال هم با افزایش 20 درصدی سطح زیر کشت به مسیرش ادامه داده است تا یک بار دیگر گل های طلایی آن بیشتر از هر سالی زینت بخش کشتزارهای استان و چشم نوا...
	«چلغوز» دانه ای ارزآور در افغانستان
	کابل - ایرنا - در افغانستان نوعی درختان کاج گونه به فراوانی رویش می کنند که دانه هایی خوردنی و قیمتی به نام «جلغوزه» ( در ایران با نام چلغوز) از آنها برداشت می شود و دولت این کشور تلاش می کند با جمع آوری فنی و بسته بندی مناسب این محصول، سالانه بیش از ...


	زیتون
	احیای 500 هکتار از اراضی سرخهحصار برای محرومیت زدایی/ کشت ۵ هزار هکتار باغ زیتون در هشت استان کشور

	سلامت
	واکسن تولید داخل تا 6 ماه آینده بین مرغداران عرضه میشود/ توصیههای مهم برای پیشگیری از آنفلوانزای حاد پرندگان

	سیب زمینی
	شیلات
	ذائقه؛ دلیل پایین بودن سرانه مصرف ماهی در ایران است
	ساری- ایرنا- مدیر کل دفتر آبزیان سازمان شیلات ایران با بیان اینکه دلایل مختلفی برای پایین بودن سرانه مصرف ماهی از جمله قیمت بالا، کیفیت پایین و ناآشنایی با روش های مختلف طبخ عنوان می شود، گفت: ذائقه، دلیل اصلی پایین بودن سرانه مصرف ماهی در ایران است.

	شکر
	شیر و فرآورده ها
	صنایع لبنی: خرید شیر 50 درصد کاهش یافته/دامداران:تولید 8 درصد بیشتر شده است
	تأملی بر وضعیت صنعت شیر و محصولات لبنی در ایران/ مناقشه میان دامداریها و تولیدکنندگان محصولات لبنی

	صادرات و واردات
	صادرات برنج به اروپا در شرایط تحریم عاقلانه است؟
	ایران 3 محموله برنج به اروپا صادر کرده ضمن اینکه پایانه صادراتی در آمل میسازد که از این به بعد برنج بیشتری صادر کند، آیا در شرایطی که سالانه حدود 1.5 میلیون تن نیاز به واردات داریم و آن هم در شرایط تحریم این صادرات عاقلانه است؟
	ورود سیب ایرانی به بازارهای جدید بین المللی
	شرایط واردات موز در قبال صادرات سیب اعلام شد
	ذرت دامی صدرنشین واردات شد
	تهران- ایرنا- بررسی تازه ترین آمار گمرک نشان می دهد که در 7 ماهه نخست امسال چهار میلیون و 755 هزار و 536 تن ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و 106 میلیون دلار وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزنی 21 درصد رشد داشت.
	آمریکا 2 محموله سویا هفته گذشته به ایران صادر کرد
	معامله زعفران در بورس، بین المللی شود/افزايش توليد و بهره ورى از مسیر بورس کالا
	واردات برنج کاهش یافت

	صنایع غذایی
	اجرای طرح غنی سازی آردها با ویتامین دی

	عسل
	علوفه
	گل و گیاهان صنعتی
	کشت گیاهان دارویی استانها قطب بندی شد
	بیرجند - ایرنا - مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی از قطب بندی کشت گیاهان دارویی در کشور خبر داد و گفت: برای هر یک از استان ها محصولات خاصی در نظر گرفته شده است.
	گل رز ارزان خریدار ندارد
	مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای سراسری گل و گیاه کشور گفت: با آنکه قیمت فروش و میزان تولید گل رز در کشور به دلیل نوسانات ارزی و مشکلات اقتصادی کاهش یافته، اما بازار تولیدکنندگان این محصول راکد است.

	گندم
	بی توجهی به قانون خرید تضمینی، واردات گندم را به همراه دارد

	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	قیمت گوشت گرم در تهران حدود 5 هزار تومان ارزان شد
	تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: با توجه به عرضه مناسب، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی گرم در بازار تهران حدود 5 هزار تومان ارزان شد.
	مشکلی در تهیه اقلام اساسی دانشگاه ها وجود ندارد
	تهران- ایرنا- رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از تامین یکهزار تن گوشت مورد نیاز دانشگاههای دولتی خبر داد.


	گوشت مرغ
	کمبود دان سبب رشد قیمت گوشت مرغ شد
	تهران- ایرنا- رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران علت افزایش مجدد قیمت گوشت مرغ را کمبود دان و کاهش عرضه این محصول به بازار عنوان کرد و گفت: کمبود دان نگرانی هایی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

	مکانیزاسیون/ماشین آلات
	طرح آبیاری تحت فشار اسلام آباد قاینات افتتاح شد
	بیرجند - ایرنا - طرح آبیاری تحت فشار (تیپ) چاه شماره هشت شرکت سهامی زراعی اسلام آباد شهرستان قاینات با مساحت 41 هکتار روز شنبه با حضور وزیر جهاد کشاورزی افتتاح شد.
	توسعه مکانیزه از محورهای افزایش بهره وری بخش کشاورزی است
	سامانه های نوین آبیاری در خراسان جنوبی پنج برابر شد
	بیرجند - ایرنا - مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی گفت: اجرای سامانه های نوین آبیاری در استان خراسان جنوبی از سال 1392 تاکنون 500 درصد افزایش داشته است.


	متفرقه
	تحریم بانک کشاورزی نشان از غیرمنطقی بودن تحریمها دارد/انتقاد از عدم حضور تعاونیها در میادین میوه و ترهبار
	کارگران کشاورزی چقدر دستمزد میگیرند
	مرکز آمار ایران گزارشی از دستمزد روزانه کارگران بخش کشاورزی منتشر کرد.
	هر خانواده تهرانی در هفته چقدر هزینه خوراک می دهد؟
	ارزش اقتصادی دور ریزِ غذا در ایران چه میزان است؟
	سیصدهزار هکتار زمین برای کشت فراسرزمینی در اجاره ایران است
	تهران- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی گفت: بیش از 300 هزار هکتار زمین در چند کشور برای اجرای طرح کشت فراسرزمینی در تملک 35 تا 40 ساله ایرانیان است.

	مرکبات
	آغاز برداشت پرتقال در باغهای مرکبات مازندران
	ساری- ایرنا- برداشت پرتقال از باغهای مرکبات استان مازندران در روزهای اخیر در حالی آغاز شده است که دومین محصول کشاورزی استان پس از برنج، امسال به خاطر شرایط خوب آب وهوایی از کیفیت مناسب برخوردار است.

	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	وزیر جهاد کشاورزی از گلخانه گل رز در بیرجند بازدید کرد
	بیرجند - ایرنا - وزیر جهاد کشاورزی در نخستین روز سفر به استان خراسان جنوبی از گلخانه پرورش گل رز هزاردستان شهرستان بیرجند بازدید کرد.

	نهاده
	کمبود دان سبب رشد قیمت گوشت مرغ شد
	تهران- ایرنا- رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران علت افزایش مجدد قیمت گوشت مرغ را کمبود دان و کاهش عرضه این محصول به بازار عنوان کرد و گفت: کمبود دان نگرانی هایی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
	فرصت های سرمایه گذاری در خوراک دام ایران
	فرصت های تجارت و سرمایه گذاری در صنعت خوراک دام ایران در سازمان خوار وبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) بررسی شد.
	آخرین تحولات بازار تخم مرغ/ مشکل حمل و نقل نهادههای دامی همچنان ادامه دارد
	برخی تعاونگران از حواله خرید مواداولیه سوءاستفاده می کنند
	تهران- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی گفت: برخی تعاونگران از حواله های خرید مواد اولیه از جمله نهاده های دامی سوء استفاده کرده  حواله خرید کالا با نرخ دولتی را در بازار آزاد می فروشند


	نوغان
	گزارشات جهانی
	فرصت های سرمایه گذاری در خوراک دام ایران
	فرصت های تجارت و سرمایه گذاری در صنعت خوراک دام ایران در سازمان خوار وبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) بررسی شد.


