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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آب
 ایرنا  – 8/9/1397تاریخ:

درصدی آب کشاورزی در آذربایجان غربی اجرا می شود 40طرح کاهش   
آذربایجان درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی  40برای نخستین بار در سطح کشور کار مطالعاتی طرح کاهش  -ایرنا -مهاباد

 .غربی و به صورت پایلوت در میاندوآب اجرا می شود

به گزارش ایرنا، مشاور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در جلسه ای که به همین منظور عصر روز پنجشنبه 
ر در میاندوآب برگزار شد، هدف از اجرای این طرح را کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و بهبود راندمان آبیاری د  

  .راستای احیای دریاچه ارومیه عنوان کرد
مسعود اعالیی افزود: اصالح، بهبود و توسعه روش های نوین آبیاری از موارد ضروری جهت اجرایی شدن این طرح 

 .پایلوت در این شهرستان است
با محصوالت منطقه ای  -وی جایگزینی سطح زیرکشت محصوالت کشاورزی با نیاز آبی باال بر اساس سیاست های ملی 

کم آب بر، بهبود مدیریت و بهره برداری از آب و خاک، ارتقای سطح آگاهی بهره برداران و مدیریت عرضه )تحویل( و 

 .آب کشاورزی را از راهکارهای مهم اجرای این طرح برشمرد (تقاضای )مصرف
زمه اجرایی شدن این درصدی مصرف آب کشاورزی، اظهار داشت: ال 40وی با تبیین چگونگی اجرای طرح کاهش 

طرح، مشخص شدن جایگاه مردم و تشکل های آب بران در طرح و پیش بینی مسیر و راهکارهایی جهت پذیرش و 

 .جامعیت طرح از سوی مردم است
اعالیی با بیان اینکه کاهش مصرف آب در واحد سطح و افزایش کارایی مصرف آب از مهمترین اهداف اجرای این طرح 

رسیدن به یکپارچگی در بین بهره برداران بخش کشاورزی، آموزش و ترویج و ایجاد و ساماندهی  است، افزود: جهت

 .نظام بهره برداری از منابع آب و خاک، ضروری است
وی چهار شاخص فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را از شاخص های اصلی این طرح برشمرد و اظهار 

در طرح گنجانده شود و مورد بررسی قرار گیردداشت: این موارد باید به درستی  . 
مسوول کمیته کشاورزی ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز در این جلسه گفت: شاخص اجتماعی و پذیرش طرح از سوی 

مساله مهم در اجرای این طرح است که باید مورد توجه جدی مجریان  2مردم و کوچک بودن مساحت باغ های میاندوآب 

 .طرح قرار گیرد
محمد پرهامی اضافه کرد: کاهش مصرف آب در منطقه با جلوگیری از وارد شدن خسارت به کشاورزان باید در طرح 

 .پایلوت گنجانده و پتانسیل افزایش بهره وری طرح مشخص شود
با وجود کاهش حق آبه بخش کشاورزی و  1396-1397مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب نیز گفت: در سال زراعی 

در تامین منابع آبی به علت اجرای برنامه های ستاد احیای دریاچه ارومیه، نه تنها در تولید محصوالت محدودیت 
کشاورزی کاهش عملکرد وجود نداشت بلکه به همت کارشناسان این مجموعه و ارایه مشاوره های فنی در راستای تغییر 

الت کشاورزی اقدامات خوبی انجام گرفتنگرش بهره برداران و ارتقای سطح آگاهی های آنان در تولید محصو . 
رودخانه سیمینه رود و زرینه  2درصد از حق آبه دریاچه ارومیه توسط  50علی دیانتی افزود: با توجه به اینکه بیش از 

رود میاندوآب تامین می شود و مسیر عمده این رودخانه ها از این شهرستان عبور می کند، بیشترین طرح ها و برنامه 
اد احیای دریاچه ارومیه در این شهرستان اجرا می شود و بیشترین مشکالت ناشی از محدودیت منابع آبی، بخش های ست

 .کشاورزی شهرستان را تحت الشعاع خود قرار می دهد
وی توسعه و ترویج سیستم های نوین آبیاری، استفاده از آبیاری نواری یا تی تیپ، تغییر الگوی کشت و توسعه کشت 

کم آب بر نظیر کلزا، گل محمدی، زعفران و پسته را از اقدامات مهم در راستای مدیریت مصرف بهینه آب در محصوالت 

 .بخش کشاورزی عنوان کرد
مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: برطرف کردن نیاز آبی محصوالت کشاورزی با به حداقل رساندن هدررفت آب به 

درصدی مصرف آب کشاورزی در این شهرستان  40نظیم طرح پایلوت کاهش ویژه در مسیر حرکت آن باید در تهیه و ت

 .در اولویت قرار گیرد
دیانتی اظهار داشت: برنامه ریزی برای بازاریابی محصوالت کشاورزی، توسعه صنایع فرآوری و بسته بندی محصوالت 

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


 
مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی     

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم آذر 

 

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

ی این شهرستان و موفقیت کشاورزی از سوی مجریان طرح می تواند کمک شایانی به رونق اقتصادی بخش کشاورز

 .طرح داشته باشد
به گزارش ایرنا، همزمان با تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه از سوی دولت تدبیر و امید، میاندوآب به عنوان شهر 

 .پایلوت برای اجرای طرح های احیای این دریاچه انتخاب شد
شاورزی از مهمترین قطب های کشاورزی آذربایجان میاندوآب ساالنه با تولید حدود یک میلیون تن انواع محصوالت ک

 غربی است
  لینک خبر
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 آب 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/9/1397تاریخ : 

 

  کارکرد آبخیزداری هم برای سال های پر آب است و هم سال های کم آب
سال های پر آب است و هم برای آقایی گفت: اقدامات آبخیزداری مختص یک دوره خاص نیست بلکه کارکرد و فواید آن هم برای 

  .سال های کم آب
به نقل از سازمان جنگل ها، خلیل آقایی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، به گزارش 

و اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی  آبخیزداری شامگاه شب گذشته در نشست با رئیس، نائب رییس
کم آب، هنر آبخیزداری این است که ضمن هدایت آب به سمت سفره های زیرزمینی از هدر رفت آن جلوگیری   افزود: در سال های

 .می کند و در سال های پر آب نیز از سیل پیشگیری و تخریب را به پایین ترین حد کاهش می دهد
وی افزود: سیلی که مهرماه امسال در منطقه شمال کشور اتفاق افتاد و به بخش هایی از استان های گلستان، مازندران و گیالن 

خسارت وارد کرد با بررسی هایی که صورت گرفت معلوم شد در هر نقطه ای که طرح های آبخیزداری انجام شده خسارت سیل بین 
مناطقی که این اقدامات انجام نشده، خسارت بسیار باال و خانمان برانداز بوده اس اما در  درصد کاهش یافته 75تا  70  

منابع طبیعی   با اجرای طرح های آبخیزداری شاهد یک انقالب عظیم در عرصه 98آقایی با بیان اینکه در آستانه تعیین بودجه سال 
در دوران تعطیلی مجلس از اقدامات آبخیزداری و میزان کشور هستیم، از رییس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خواست 

 .رضایتمندی مردم در حوزه استحفاظی خود بازدید کنند و نتایج حاصل از بازدید را به ما گزارش نمایند
 رئیس سازمان جنگل ها ادامه داد: منظور ما از اقدامات آبخیزداری صرفاً به معنای اقدامات سنگ و سیمان و مالت نیست بلکه
منظور ما مجموعه ای از فعالیت های به هم پیوسته نظیر آموزشی، ترویجی، حفاظتی، جنگل کاری، جایگزینی سوخت، اطفای 

 .حریق، کاداستر و غیره است که همه این اقدامات در قالب طرح مدیریت جامع آبخیز انجام می شود
ه ایم و به هر میزان از محل صندوق توسعه ملی برای استان ها به گفته وی با استانداران استان ها تفاهم نامه همکاری امضا کرد

 .اعتبار اختصاص داده ایم، حدوداً به همان میزان استانداران برای اجرای طرح های ابخیزداری بودجه اختصاص داده اند
لایر برگشتی خواهد  8  معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه اگر یک لایر در طرح های آبخیزداری سرمایه گذاری شود

میلیون متر مکعب آب ذخیره شده است 754با اجرای طرح های آبخیزداری  97داشت، بیان کرد: در سال  . 
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در بخش دیگری از سخنان خود در جمع رییس و اعضای کمیسیون برنامه، 

بیابان ها به عنوان چالشی بزرگ در ایران و جهان نام برد و گفت: ایران از دیر باز در بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی از 
زمینه تثبیت شن های روان، مالچ پاشی و بیابان زدایی ید طوالیی داشته و اقدامات آن در منطقه زبانزد بوده و بسیاری از کشورهای 

تفاده می کردندحاشیه خلیج فارس از تجربیات و دانش بیابان زدایی ایران اس . 
آقایی در پاسخ به سوال تاج گردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اثرات سوء زیست محیطی مالچ در طبیعت گفت:  

پژوهشگاه صنعت نفت حدوداً یک دهه پیش روی موجوداتی مانند گیاه، جانور، آب، خاک و انسان پژوهش انجام داده است و بر 
م کرده که هیچ ماده مضری که به این پنج عنصر صدمه و آسیب وارد کند در مالچ وجود نداشته و ایجاد این همه اساس یافته ها اعال

 .درختان دست کاشت کویری نظیر تاغ، گز و اسکنبیل در مناطق بیابانی ایران در لوای پاشش مالچ و استقرار خاک انجام شده است
ضای کمیسیون برنامه و بودجه روی بر دو موضوع آبخیزداری و سپس مقابله با در نشست رییس سازمان جنگل ها با رییس و اع

پدیده گرد و غبار و بیابان زایی بسیار تاکید شد و هوشنگ جزی مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک و فرهاد سرداری مدیر کل 
پیشرفت طرح های آخیزداری و بیابان زدایی در  دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گزارش جامعی از میزان

 .کشور ارائه کردند
 اختصاص اعتبار از صندوق توسعه نتیجه تاکیدات مقام معظم رهبری به آبخیزداری بود

در این نشست همچنین غالمرضا تاج گردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: گزارشی که از آبخیزداری و 
ایی ارائه شد اجمالی، فنی، اجرایی و برنامه ای بود و اظهار امیدواری کرد که اعضای کمیسیون بتوانند در بودجه امسال و بیابان زد

 .سال آینده کمک کار سازمان جنگل ها باشند
وسعه پایدار وی افزود: برای دسترسی به نتیجه بهتر، آنچه از سازمان جنگل ها انتظار است فعالیت های علمی، فنی و رسیدن به ت

 .است
تاج گردون همچنین گفت: مایل هستیم نظرات کارشناسی دستگاه های اجرایی وقتی به دستمان می رسد دل مان قرص باشد به روش 
هایی که اجرا خواهد شد و اگر خالصه ای از نتیجه گزارشات، تحقیق و پژوهش در اختیار کمیسیون قرار گیرد اعضا می توانند با 

به کارها نگاه کرده و کمک کنند استدالل بهتری . 
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وی با بیان اینکه در کنار اعتبارات عادی و مصوب دولت، اعتبار قابل توجهی از صندوق توسعه ملی به سازمان جنگل ها اختصاص 
که باید  هزینه کرد آن را مهم دانست و گفت: ممکن است بخش از استان ها توانمندی جذب اعتبارات نداشته باشند  یافت، دقت و نحوه

 .در توزیع اعتبارات توجه الزم انجام شود
اختصاص اعتبارات از صندوق توسعه ملی نتیجه اعتقاد  :رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در خاتمه یادآوری کرد

 .و تاکیدات شخص مقام معظم رهبری به موضوع آبخیزداری و آبخوانداری است و باید این فرصت را مغتنم شمرد
  لینک خبر
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 آب 
 ایرنا  – 11/9/1397تاریخ : 

 طرح های آبخیزداری راهی موثر برای کاهش کم آبی
منابع طبیعی قزوین در میزگرد ایرنا یکی از راه های مهم برون رفت از مشکالت ناشی از کم آبی مسئوالن اداره کل  -ایرنا  -قزوین 

و کمک به تقویت پوشش گیاهی را اجرای طرح های آبخیزداری دانستند که امسال اعتبارات ویژه ای برای این حوزه توسط دولت 
 .اختصاص داده شده است

ری از نقشی مهم و انکارناپذیر در توسعه کشورها به شمار می رود با این حال تهدیدات به گزارش ایرنا، منابع طبیعی و آبخیزدا
  .طبیعی و غیرطبیعی مختلف باعث می شود تا این ذخایر و نعمات خدادادی همواره در معرض نابودی قرار داشته باشند

هزار هکتار اراضی  930توجه کنیم که از برای روشن شدن این موضوع و اهمیت حفاظـت از آب و خاک کافی است به این نکته 
هزار هکتار آن مربوط به دشت های حاصلخیز کشاورزی است و اگر نتوان از منابع آبی و خاکی مربوط به  443ملی استان قزوین، 

 .این اراضی محافظت و مراقبت های الزم را به عمل آورد به طور حتم نیمی از اراضی مطلوب از دست خواهند رفت
طرح های آبخیزداری تا حدی می تواند تهدیدات مربوط به این حوزه را کاهش دهد و تنش های آبی را کم کنداجرای  .  

در میزگرد ایرنا قزوین با حضور جمعی از مدیران منابع طبیعی، ضمن بررسی آخرین وضعیت این حوزه و چالش ها و تهدیدات 
حفاظت از این منابع اشاره شد پیش رو، به تاثیر اجرای طرح های آبخیزداری در بهبود . 

 تهدیداتی از جنس بهره برداری معادن و آفات گیاهان دارویی  **
معاون حفاظت در امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین در این میزگرد گفت: با توجه به روند دیجیتالی شدن اسناد 

بیت نیروهای متخصص بودیم که یکی از مهم ترین آن، بحث کاداستر و مالکیت دولتی، همواره نیازمند اعتبارت مالی و تر
  .)حدنگاری( امور اراضی است که در این روش از اراضی به صورت هوایی عکس برداری و نقشه برداری می شود
رقم  90سال  رسول اللهیاربیگی کشمرزی با بیان اینکه کاداستری شدن، طرحی بود که توسط سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در

حجم کار بدون شک برای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری از  :خورد و ضرورت آن در بین ادارات دیگر نیز احساس شد، افزود

هزار هکتار است 930دهد که در حدود درصد از اراضی استان قزوین را، اراضی ملی تشکیل می 68همه بیشتر بود زیرا بیش از  .  
هزار هکتار از نقشه های اراضی کشاورزی، باغات و زمین های دولتی استان کاداستر شده  400هم اکنون حدود به گفته این مسئول، 

های ما از جزییات و دقت بیشتری برخوردار می شوندو با توجه به اجرای طرح شمیم، روز به روز نقشه .  
، کارگروه رفع تداخالت فراهم شده که باعث شده تا وزارت قانون رفع موانع تولید 54وی تصریح نمود: برای رفع تداخالت، در ماده 

جهاد کشاورزی با همکاری سازمان ثبت و اسناد کشور، تداخالف مستثنیات مردم را از زمان اصالحات اراضی پیگیری کنند و طی 
پالک در استان تصمیم گیری و رفع تداخالت صورت گرفته است 55سال گذشته برای  2 .  

امه، معادن را یکی از دغدغه های این حوزه دانست و گفت: با توجه به اینکه معادن جز انفال محسوب می شوند، اما این مسئول در اد
  .بهره برداری غیراصولی از آنها باعث از بین رفتن منابع طبیعی می شود

همه معادن ابالغ شده هیچ بهره وی اضافه کرد: طی تفاهم نامه و توافقاتی که با سازمان صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته به 
  .برداری به روش غیراصولی نباید اقدام کند

این مسئول، دغدغه دیگر سازمان منابع طبیعی را حفظ گیاهان دارویی از گزند آفات و نابودی آنها برشمرد و اظهار داشت: 
زالزالک در منطقه الموت، اجازه ندهیم این  خوشبختانه با تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی توانستیم ضمن مبارزه با انگل میوه

  .نوع گیاهان و میوه های طبیعی از بین بروند
های آبخیزداری تا پایان آذرماه چالش منابع آبی و ضرورت تکمیل پروژه **  

دوق معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین در این رابطه اظهار داشت: در خصوص بحث اعتبارات صن
توسعه ملی برای منابع طبیعی و آبخیزداری کشور سال گذشته هفت هزار میلیارد لایر با تاکید مقام معظم رهبری اعتبار به تصویب 

  .رسید تا در رابطه با پروژه های خاص از آن استفاده شود
به دغدغه منابع آبی و خاکی در هر ها و مراتع با توجه مهدی شاپورزاده افزود: وزارت جهاد کشاورزی به همراه سازمان جنگل

میلیون لایر  800میلیارد و  144استان و با توجه به طرح های موجود به تخصیص منابع اقدام کرده که با اقدام های در دست اجرا، 
  .اعتبار برای این استان در نظر گرفته شده است

ادهایی که شهریور و مهرماه سال جاری در حوزه مکانیکی و وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع اعتبارات ملی و عقد قرارد
  .بیولوژیکی منعقد شده در صورت مساعد بودن شرایط جوی، تا پایان آذر ماه برای تکمیل پروژه های یاد شده اقدام خواهیم کرد

خش اعظم اعتبارات مالی یاد شده شاپورزاده، استان قزوین را به لحاظ منابع آبی با چالش جدی روبرو دانست و گفت: تاکید داریم ب
  .باید در حوزه آبخیزداری هزینه شود
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به گفته این مسئول گرچه اعتبارات یاد شده برای حفاظت از منابع آبی و خاکی در نظر گرفته شده اما مساله مهم برطرف شدن 
  .مشکالت معیشتی و اقتصادی مردم مطرح است

ی مکانیکی آبخیزداری باعث می شود تا میزان منابع آبی در چشمه های زیرمینی وی تاکید کرد: به عنوان مثال نصب سازه ها
  .افزایش یافته و همواره نیز با رونق بخش کشاورزی و اشتغال روستاییان روبرو خواهیم بود

یز اهمیت دبیر ستاد هماهنگی اعتبارات صندوق توسعه ملی استان قزوین نقش بخش خصوصی را در اجرای پروژه های بزرگ را حا
برشمرد و گفت: در عین حال نیز سال گذشته توانستیم طرح های مشترک قابل توجهی را در حوزه آبخیزداری با مردم آغاز کنیم که 

  .در بیشتر آنها سهم قابل توجهی از منابع مالی از سوی آنان تامین شد
هکتار متعلق به شهرستان آوج دانست و گفت:  120بر  وی، یکی از بزرگترین طرح های اجرایی استان در حوزه آبخیزداری را بالغ

متر مکعب خشک چین از جمله اقدامات  400هزار و  2هزار متر مکعب گابیون و  12متر مکعب بند مالتی،  500چهار هزار و 
ری را بسیار ارزان و های آبخیزداالزم در این حوزه بوده است. معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین پروژه 

  .زودبازده برشمرد که با کمترین سرمایه، بیشترین بازدهی را به دنبال دارد
هزار متر مکعب گابیون در حوزه آبخیزداری استان  26هزار متر مکعب بند مالتی و  11این مسئول در پایان افزود: امسال حدود 

وزه منابع طبیعی همراه خواهد بودانجام شده که این مقدار در آینده با آورده بیشتر در ح .  
 کمبود نیروی انسانی در حوزه یگان حفاظت و چرخش حریق به منطقه الموت  **

 96فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین در این نشست میزان حریق امسال مراتع استان را نسبت به سال 
هکتار را در بر  401حدود  96مورد حریق در سال  70ها، براساس آمار و گزارشدرصدی اعالم کرد و افزود:  65با کاهش 

هکتار بوده است 121فقره و در  33گرفت که این میزان امسال به  .  
سرهنگ بهرام ترکاشوند ادامه داد: علت کاهش آتش سوزی ها آموزش به روستاییان و دهیاران بوده ضمن آنکه با نصب تابلوهای 

دار دهنده در برخی مناطق مانند طارم سفلی و رودبار الموت نیز دیوار نویسی، توزیع دفترچه های راهنما بین پیشگیری و هش
  .روستاییان و همچنین با نصب چند دکل دیده بانی توانستیم ضمن رصد تهدیدها در حوزه جنگل و مراتع، اقدام به مهار آن کنیم

وسیله نقلیه و جمع آوری  10ره بار چوب، توقیف فق 6متخلف، کشف  385دستگیری  :وی اضافه کرد فقره کاشت نهال غیرمجاز  10

از دیگر اقداماتی بود که سازمان یگان حفاظت انجام داده است 5براساس تبصره یک ماده  .  
شته بیشترین این مسئول بیشترین آتش سوزی های به وقوع پیوسته در استان را مربوط به منطقه الموت دانست و تاکید کرد: سال گذ

  .حریق ها مربوط به منطقه طارم سفلی بود که این مساله بیانگر آن است که تهدیدات موجود هم اکنون به سمت الموت کشیده شده است
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین یادآور شد: از نظر لجستیکی و خودرویی در حال تجهیزات موجود 

سال قرار است چند دستگاه خودروی جدید دریافت کنیم، اما از نظر نیروی انسانی با مشکالتی روبرو هستیم تا جایی که هستیم و ام
درصد به ظرفیت خود اضافه کنیم 50براساس استانداردها باید  .  

 افزایش فقر خاک و از بین رفتن پوشش از مهم ترین تهدیدات حوزه منابع طبیعی **
درصد باقیمانده  20درصد اراضی کشور متعلق به دولت و  80ل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین نیز یادآور شد: معاون فنی اداره ک

  .هم به مردم تعلق دارد که همین مساله باعث شده تا بزرگترین اقدامات صورت گرفته در این حوزه مربوط به منابع طبیعی باشد
 29چنین از میزان منابع ملی خود دارای سه درصد جنگل و سه درصد بیابان بالغ بر محرم رضایی زاده ادامه داد: استان قزوین هم

هزار هکتار از اراضی بیابانی آن نیز )شرق بویین زهرا تا حنوب آبیک( به کانون  67هزار هکتار بوده و در عین حال نیز 
  .ریزگردها تبدیل شده است

درصد باقیمانده نیز با  20درصد آن متوسط و  45قزوین خوب و مطلوب، درصد اراضی  35به گفته وی، به لحاظ مرغوبیت نیز 
  .فقر حاصلخیزی روبرو بوده و همچنان نیز این میزان در حال افزایش است

رضایی زاده در ادامه، مشکل فقر پوشش گیاهی را آغازگر معضالت طرح های مربوط به آبخیزداری عنوان کرد و گفت: نبود گیاه 
و فرسایش خاک شده و عدم نفوذ پذیری آب به زمین نیز سبب از بین رفتن منابع آبی زیرزمینی می شود باعث برهنه شدن .  

به گفته این مسئول، با توجه به اینکه ظرفیت تولید چوب صنعتی در این استان وجود ندارد خوشبختانه ما با پدیده ای به نام جنگل 
  .خواری، قطع درختان و قاچاق چوب روبرو نیستیم

هزار هکتار دشت حاصلخیز برای کشاورزی در استان  443معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین در پایان به وجود 
  .اشاره کرد و افزود: مابقی اراضی موجود نیز برای کاشت محصوالت دیم حایز اهمیت است

 نگاه به منابع طبیعی و آبخیزداری باید تغییر کند **
ابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین نیز در این نشست گفت: حوزه فعالیت این اداره با سایر دستگاه ها متفاوت بوده تا مدیرکل من

  .جایی که وظیفه ما تنها حفاظت و ارایه خدمات به اراضی و عرصه های ملی است
ه و به راحتی نیز می توان تشخیص داد که تاریخ و علی اکبر اسدالهی با اشاره به اینکه کشور ما با تغییرات اقلیمی جدی روبرو بود
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زمان بارش ها و نزوالت آسمانی تغییر کرده، ادامه داد: اگر بخواهیم کوچکترین تحولی را در نحوه کشت یا زراعت اعمال کنیم به 
  .طور قطع با مقاومت هایی روبرو می شویم که همین مساله کارها را برای ما مشکل می کند

اینکه ما یازمند به تغییر دیدگاه های حاکم بر منابع طبیعی خود هستیم، افزود: همان گونه که مقام معظم رهبری اجازه وی با بیان 
  .تخصیص اعتبارات در این زمینه را صادر کرده اند این مساله بیانگر وجود نگرانی و دغدغه ایشان در این زمینه هست

یم که روزی تاالب ها و دشت های کشور ما به علت بی آبی به نابودی کشانده شوند اسداللهی اضافه کرد: ما هیچگاه متصور نبود
  .ضمن آنکه همواره به نظرات کارشناسی کمتر اهمیت داده و از مدیریت یکپارچه نیز دور شده ایم

یم و این مستلزم اعمال به گفته این مسئول، اگر امروز از دغدغه منابع آبی صحبت می کنیم، هنوز سهم مدیریتی را مشخص نکرده ا
  .مدیریت یکچارچه است

وی با بیان اینکه ما هیچ گاه قادر به صفر رساندن بیابان زایی در کشور نخواهیم بود، گفت: البته می توان با انجام برخی اقدام ها از 
  .روند افزایش این پدیده جلوگیری کرد

دستگاه ها را یکی از مشکالت اساسی برشمرد و یادآور شد: مردم براساس اسداللهی، صحبت نکردن شفاف با مردم از سوی مدیران 
سود و منفعت فردی همواره به کاشت محصوالت کشاورزی و حتی حفر چاه از گذشته اقدام کرده اند تا جایی که امروز مدیران ما با 

  .معضالت عظیمی در این رابطه روبرو هستند
منابع طبیعی تا حدودی بهبود یافته اما کافی نبوده و باید رسیدگی به این مساله همواره از  به گفته وی، اگر چه نگاه ما امروز به
  .دغدغه ها و الویت های کاری ما باشد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین مهمترین هدف از اجرای طرح های آبخیزداری را مشارکت مردم دانست و گفت: باید 
درخواست مردمی در این زمینه داشته ایم که در حال تامین  70امعه همراه ما باشند و تاکنون نیز حدود همواره تالش کرد تا آحاد ج
  .اعتبارهای مورد نیاز هستیم

 لینک خبر 
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 آب 
ایرنا  – 14/9/1397تاریخ :   

مترمکعب آب به مخزن سد رئیسعلی دلواری افزوده شد میلیون280  
میلیون مترمکعب آبگیری در  74روز اول سال آبی جاری  65مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان بوشهر گفت: در  -ایرنا -بوشهر

 .سد رئیسعلی دلواری انجام شد
میلیون متر مکعبی رئیسعلی  695ره سد مخزنی به گزارش ایرنا، شاپور رجایی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ذخی

میلیون متر مکعب رسیده بود که باعث نگرانی جدی کارشناسان نظارت بر بهره  70دلواری در اوایل مهر سال جاری به کمتر از 
 .برداری آب کشور و استان شد

میلیون متر  74ی باعث ذخیره سازی روز اول سال آبی جار 65مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر گفت: بارش ها در 
میلیون متر مکعب افزایش داد 144مکعب روان آب در مخزن این سد شد و حجم ذخیره آن را به  . 

میلیون متر مکعب سیالب وارد مخزن سد رئیسعلی دلواری شد اما در  58رجایی اظهارداشت: در واقعه سیالبی هفته اول آذرماه نیز 

درصد سد رئیسعلی دلواری پر است 21ی های صورت گرفته تنها زمان حاضر با وجود بارندگ . 
هزار متر مکعب و تنها برای مالحظات زیست محیطی و حقابه  60وی بیان کرد: خروجی روزانه سد رئیسعلی دلواری کمتر از 

 .رودخانه شاپور است
شددرصد از حجم مخزن سد رئیسعلی دلواری یادآور  79رجایی با اشاره به خالی بودن  حداقل حقابه های شرب، زیست محیطی و  :

میلیون متر مکعب است 145و  30، 4باغ های تحت پوشش این سد به ترتیب  . 
میلیون متر مکعب نیز بابت سهم تبخیر از سطح دریاچه و نفوذ از مخزن در نظر گرفت 20وی افزود: عالوه بر حجم یاد شده باید  . 
اولویت اول حقابه های پایین دست)شرب، زیست محیطی و باغ ها و حجم پایداری و تعادلی( رجایی ادامه داد:حداقل حجم ذخیره سه 

میلیون مترمکعب است 300معادل  . 
میلیون متر مکعب کمبود  155مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر ادامه داد: در شرایط کنونی سد رئیسعلی دلواری با 

ار روبروستذخیره برای تامین حقابه های اولویت د . 
وی گفت: ذخیره این سد همچنان در شرایط بحرانی قرار دارد و باید برخی انتظارها برای تامین آب زراعت و حتی آبیاری تکمیلی 

شرایط کنترل شده بیشتری پیش روی برنامه ریزان قرار داشته باشد 1398باغ ها را مدیریت کرد تا در فصل گرم سال  . 
ارندگی های پاییز سال جاری حتی فراتر از پیش بینی کارشناسان به وقوع پیوست، اما برخی از پیش رجایی اظهار داشت: گرچه ب

تصمیم سازی بینی ها گواه از زمستانی با بارش کمتر از نرمال است و باید شرایط و تقاضاهای اضطراری فصول گرم سال را در 

آب اعمال شودها و تصمیم گیری ها لحاظ کرد تا مدیریت بهینه تری بر بخش  . 
 لینک خبر 
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 آب 
ایرنا  – 13/9/1397تاریخ :  

کرج آغاز شد« صالحیه»آبگیری تاالب   
ر دادنظرآباد این استان خب« صالحیه»مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز از آغاز آبگیری تاالب خشک شده  -ایرنا  -کرج  . 

فردین حکیمی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: به دنبال پیگیری های فراوان، به تازگی شرکت آب منطقه ای 
 .استان البرز کار رهاسازی آب رودخانه کردان به این تاالب را آغاز کرده است

نسبت به سال گذشته حجم بیشتری آب تخصیص داده  وی گفت: حجم دقیق آبگیری مشخص نیست ولی پیرو وعده ها، قرار است که
 .شود

حکیمی بیان کرد: در صورتی تاالب می تواند به صورت دایم باقی بماند که منبع آبی پایدار یا حق آبه زیست محیطی مستمری داشته 
اگر به نتیجه برسیم می تواند  باشد که یکی از برنامه های امسال مطالعات امکان سنجی استفاده از پساب مسکن مهر نظرآباد است که

 .از آن محل تامین آب به صورت دایمی انجام شود
مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز افزود: به زودی نیز دکل و دوربین نظارتی در محدوده تاالب صالحیه با هدف پایش زیست 

 .محیطی نصب می شود
تاالب صالحیه، اظهار کرد: تکمیل کانال زهکش از سوی دستگاه وی با اشاره به برگزاری نشست های متعدد برای ضرورت احیای 

بدون نظر کارشناسی و موافقت استان البرز، آسیب کلی به تاالب صالحیه وارد کرد 90های اجرایی استان قزوین در سال  . 
جمله این اثرهای حکیمی، خشک شدن تاالب صالحیه، شوری خاک زمین های کشاورزی و ایجاد کانون گرد و غبار و ریزگرد را 

مخرب ساخت کانال زهکش دانست و گفت: با وجود اعتراض های فراوان سازمان حفاظت محیط زیست به این وضعیت، هیچ یک از 
 .مسووالن وقت شهرستان نظرآباد و البرز واکنشی به موضوع نشان ندادند

ف خارج کردن نمک و شوری از دل خاک بین استان های توسط دستگاه های اجرایی با هد 90حکیمی ادامه داد: این کانال اوایل دهه 
 .البرز و قزوین ساخته شد

کیلومتر از این کانال در شهرستان نظرآباد استان البرز و دشت صالحیه این شهرستان واقع شده، گفت: با ساخت  30وی با بیان اینکه 
شد این کانال نه تنها شوری خاک کمتر نشد بلکه بر میزان و شدت آن افزوده . 

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز اظهار کرد: اجرای این پروژه نیز سبب خروج آب های زیرزمینی و روان آب ها که می توانست 
 .کمک موثری به احیای تاالب صالحیه کند، شده است

ون شاهد انتشار گرد و ساخت این کانال تهدید جدی زیست محیطی برای البرز و کانونی برای انتشار ذرات نمک است و اکن :او گفت

 .غبار از این منطقه هستیم که نه تنها البرز بلکه استان های همجوار مانند تهران را نیز زیر تاثیر قرار می دهد
وی ادامه داد: با این وجود اگر درآینده نه چندان دور تاالب صالحیه احیا نشود، شاهد انتشار ذرات نمک از این دشت خواهیم بود که 

ن باری برای سالمت مردم داردعواقب زیا . 
مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز بیان کرد: با احیای این تاالب افزون بر بازگشت گونه های جانوری و آبزی، فرصت گردشگری 

 .در منطقه به وجود می آید
ون الیروبی کانال و حکیمی گفت: برای احیای تاالب فصلی صالحیه کارهای مناسبی از سوی جهاد کشاورزی و منابع طبیعی همچ

 .بوته کاری در دشت صالحیه انجام شده است
گونه می رسد و اگر پوشش  210گونه به  120وی اضافه کرد: به محض آبگیری این تاالب فهرست پرندگان موجود در استان از 
 .گیاهی منطقه تقویت و تاالب آبگیری شود خطر انتشار ریزگرد نیز از بین می رود

هزار هکتار پهنه دشتی و نمکی دارد که دو هزار هکتار آن آبگیری می شود 31ت صالحیه نظرآباد حکیمی افزود: دش . 
« هزار هکتار گستره دارد 10نظرآباد، تنها تاالب استان البرز است که « تاالب صالحیه . 

 لینک خبر 
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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت
باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/9/1397تاریخ :   

  ران رتبه هفتم جهانی در تولید را داراستگرانی میوه به بهانه صادرات بهانه ای بیش نیست/ ای
  .قیمت میوه و انواع محصوالت تره بار از ابتدای سال به بهانه های مختلف افزایش غیر منطقی را در بازار تجربه کرد

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   ، قیمت میوه و انواع محصوالت تره بار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

از ابتدای سال افزایش غیر منطقی را در بازار تجربه کرد که هر یک از مسئوالن عوامل مختلفی را برای آشفتگی بازار میوه بر 
 .شمردند

رت جهاد کشاورزی اعالم کردند که هیچ مشکلی در تولید و عرضه میوه وجود ندارد، اما بازار حرف دیگری اگرچه مدیران وزا 

تا  60شابه سال قبل برای گفتن دارد چرا که طبق آمار بانک مرکزی و اظهارات مسئوالن اتحادیه، قیمت میوه در مقایسه با مدت م

درصد رشد داشته است 70 . 
ن باورند که کاهش تولید ناشی از سرمازدگی و خشکسالی، افزایش هزینه های تولید اعم از نهاده بسیاری از مسئوالن بر ای

ها، سبد، کود، نیروی انسانی و حمل و نقل و در کنار همه این عوامل سودجویی دالالن و عوامل واسطه دلیل اصلی 

رودآشفتگی بازار نسبت به مدت مشابه سال قبل به شمار می   گرانی قیمت میوه . 
و تولید به هفتم  6رتبه ایران در سطح زیر کشت محصوالت به   2016ناگفته نماند که براساس آخرین آمار فائو در سال 

جهانی رسیده است که این امر نشان می دهد که ایران از جایگاه مناسبی برای تولید محصوالت کشاورزی در دنیا 

 .برخوردار است
لید و تامین میوه یکی از کشورهای برتر دنیا به شمار می رود و از پتانسیل باالیی در با وجود آنکه ایران از لحاظ تو 

 .بخش باغبانی برخوردار است، از این رو نباید شاهد افزایش قیمت میوه تا این حد در بازار باشیم
میوه و افزایش چشمگیر قیمت  حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت تولید، عرضه و دالیل آشفتگی بازار 

 :نسبت به مدت مشابه سال قبل با خبر شویم
با  صنعت،تجارت و کشاورزی حسن صابری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار در گفت و گو با خبرنگار 

یمت میوه در سال جاری اظهار کرددرصدی ق ۶0تا  ۵0اشاره به دالیل  سرمازدگی بهاره، خشکسالی و کمبود منابع آب از جمله  :

 .عوامل کاهش عرضه و افزایش قیمت میوه و صیفی در بازار به شمار می رود

هزار میلیارد  19استان کشور رقمی معادل  17وی افزود: طبق اظهارات وزیر جهاد کشاورزی، سرمازدگی باغات در 

ارت وارد کرد و بدیهی است که مطابق با میزان خسارت، کمبود میوه داشته باشیمتومان خس . 
صابری با اشاره به اینکه جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر عرضه مرکبات نیست، بیان کرد: این در حالی است که در 

و تنها سیب درجه یک و عرضه سیب مرغوب به سبب سرمازدگی بهاره و یک ماه اخیر در میانه و مراغه کمبود داریم 

 .دو در بازار فراوان است
برابری قیمت سبد، کرایه حمل و نقل و سایر هزینه های تولید را دلیل  4تا  3این مقام مسئول کمبود عرضه، افزایش  

درصدی قیمت میوه نسبت به مدت مشابه سال قبل اعالم کرد ۶0تا  ۵0اصلی افزایش  . 
تابع عرضه و تقاضاست، بیان کرد: اگرچه مسئوالن رونق صادرات را بی تاثیر در  وی با اشاره به اینکه بازار میوه

افزایش قیمت محصوالت می دانند اما این موضوع واقعیت ندارد چرا که با ممنوعیت صادرات، قیمت هر کیلو گوجه 

تومان در بازار کاهش یافته است ۵00فرنگی هزار تا هزار و  . 
شاره به علل گرانی قیمت گوجه فرنگی گلخانه گفت: بارندگی های اخیر تا حدودی به کشت رئیس اتحادیه بارفروشان با ا

محصوالت گلخانه در فضای آزاد خسارت وارد کرد که در نهایت کمبود عرضه در برابر تقاضا دلیل اصلی افزایش قیمت 

 .گوجه فرنگی گلخانه در روزهای اخیر به شمار می رود
زمانی که عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی نداشته باشد و از طرفی افزایش هزینه های  وی در پایان تصریح کرد: تا

 .تولید در بازار ادامه یابد، نمی توان انتظار داشت که قیمت میوه در بازار ثابت باشد
درصدی تولید عامل اصلی گرانی میوه/اقتصاد کشاورزی تحت تاثیر تورم است 40افت    
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صنعت،تجارت و کشاورزیس اتحادیه باغداران استان تهران در گفت و گو با خبرنگارمجتبی شادلو نایب رئی  40تا  30افت  
درجه در مناطق سردسیری به مدت  1۵درصدی تولید را دلیل اصلی گرانی میوه در بازار دانست و افزود: سرمای منفی 

درصد افت کند 40تا  30یک هفته موجب شد تا تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل  . 
وی با اشاره به اینکه اقتصاد کشاورزی تحت تاثیر تورم است، افزود: با توجه به افزایش حداقل دوبرابری قیمت تمامی 

اورزی، ابزارآالت، ماشین آالت، نیروی انسانی، سبد، کارتن، انبارداری هزینه های تولید اعم از نهاده های بخش کش

درصد نوسان داشته باشد 70تا  ۵0و...طبیعی است که قیمت میوه نسبت به مدت مشابه سال قبل  . 
اشته شادلو ادامه داد: با توجه به آنکه قیمت خودرو، ساختمان، لوازم خانگی و... نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری د

 .است پس چطور می توان انتظار داشت که اقتصاد کشاورزی کاری به تورم نداشته باشد
به گفته این مقام مسئول امسال تمامی مستندات دال بر این است که عرضه میوه به سبب شرایط خاص اقلیمی حاکم بر 

تاثیر نیست کشور دستخوش تغییر و تحوالتی قرار گرفته است که این موضوع بر نوسان قیمت بی . 
وی حضور واسطه ها و دالالن را یکی دیگر از عوامل گرانی میوه اعالم کرد و گفت: براین اساس نظارت دستگاه های  

 .ذی ربط می تواند تا حدودی از واسطه گری دالالن در میادین و خرده فروشی ها بکاهد
ات بر گرانی قیمت میوه تاثیر گذار است، بیان کرد: با نایب رئیس اتحادیه باغداران در پاسخ به این سوال که افزایش صادر

توجه به آنکه تجارت و حضور در بازارهای جهانی امری ضروری به شمار می رود، بنابراین با اعمال نظارت کافی باید 
چارچوبی صورت گیرد چرا که این امر در کاهش ضایعات و تعادل بازار تاثیر  صادرات محصوالت کشاورزی در یک

زایی داردبس . 
برابر افزایش یافته است، اما در  3تا  2به گفته وی اگرچه قیمت هزینه های تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل 

 .برخی محصوالت این افزایش رخ نداده است، این درحالی است که همیشه بخش کشاورزی متهم به گرانی است
و هزینه های بخش کشاورزی بدون تورم باشد، هیچ گونه افزایشی در شادلو در پایان تصریح کرد: اگر تمامی امکانات 

قیمت میوه نخواهیم داشت، اما وقتی تمامی هزینه های تولید با نوسان نرخ ارز پرداخت می شود پس چطور می توان 

 .انتظار داشت که بخش کشاورزی نوسانی نداشته باشد
 گرانی میوه ارتباطی به گران فروشی ندارد 

صنعت،تجارت و کشاورزیکارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت و گو با خبرنگار اسداله  با اشاره به اینکه گرانی   

ریم میوه ارتباطی با گران فروشی ندارد، اظهار کرد: در حوزه عرضه محصوالت تره بار در سطح شهر گران فروشی ندا

 .چرا که مطابق با نرخ نامه هفتگی و احتساب سود مجاز، میوه و صیفی در خرده فروشی ها عرضه می شود
وی با اشاره به اینکه گرانی میوه دالیل مختلفی دارد، افزود: امسال افت تولید محصوالت باغبانی ناشی از سرمازدگی، 

بذر، ماشین آالت نسبت به سال گذشته و سودجویی عوامل  درصدی هزینه های تولید اعم از کود، سم، 40تا  30نوسان 

 .واسطه و دالل را دلیل اصلی افزایش قیمت میوه در بازار اعالم کرد
کارگر با اشاره به اینکه مشکلی در عرضه مرکبات وجود ندارد، بیان کرد: اگرچه قیمت محصوالت نسبت به مدت  

درصدی در بازار روبرو شده است، اما هم  60تا  50ی تولید با گرانی مشابه سال قبل به سبب تورم و افزایش هزینه ها

 .اکنون در عرضه مرکبات کمبودی وجود ندارد
رئیس اتحادیه میوه و سبزی قیمت میوه را تابع عرضه و تقاضا دانست و افزود: افت تولید ناشی از سرمازدگی نسبت به 

ی تحت خود قرار داد که به طبع این موضوع قیمت با نوساناتی مدت مشابه سال قبل، عرضه برخی محصوالت را تا حدود

 .در بازار روبرو شد
 گرانی میوه به بهانه رونق صادرات بهانه ای بیش نیست 

و کشاورزیصنعت،تجارت رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار   درباره علل گرانی  

میوه در سال جاری اظهار کرد: کاهش تولید ناشی از سرمازدگی بهاره و کمبود عرضه محصوالت باغی در برابر با 

 .تقاضا یکی از عوامل افزایش قیمت میوه نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار به شمار می رود
در عمده فروشی تا خرده فروشی، قیمت میوه از شمال تا مرکز اختالف  به گفته وی با وجود واسطه ها و دالالن متعدد

 .معناداری دارد که از این رو نظارت مستمر بر قیمت ها برای کنترل بازار یک ضرورت محسوب می شود
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ه نظارت نورانی با اشاره به اینکه گرانی میوه ارتباطی به تحریم و نوسان نرخ ارز ندارد، بیان کرد: این درحالی است ک 

مستمر از عمده فروشی تا خرده فروشی از سوی مسئوالن اتحادیه می تواند تاثیر بسزایی در برخورد با عوامل سودجو و 

 .گران فروش باشد
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در پایان با اشاره به اینکه گرانی میوه به بهانه افزایش صادرات بهانه ای بیش  

گرچه بسیاری از مسئوالن رونق صادرات را عامل اصلی گرانی میوه مطرح می کنند، اما براساس نیست، تصریح کرد: ا
تاثیر گذار   آمار گمرک صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی نداشته است که بخواهد بر میزان عرضه و قیمت

 .باشد
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 11/9/1397 : تاریخ  

  کاهش قیمت لبنیات در راه است
بازار به تناسب آن کاهش خواهد یافتدبیرانجمن صنایع لبنی گفت: با اعالم نرخ مصوب جدید شیرخام، قیمت لبنیات موجود در  .  

، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفت و گو با خبرنگار

آخرین وضعیت تعیین تکلیف قیمت محصوالت لبنی اظهار کرد: اگرچه سازمان حمایت پس از بررسی دفاتر قیمت تمام شده، درباره 
 .نرخ جدید محصوالت لبنی را مصوب و ابالغ کرده، اما تا کنون به انجمن ارسال نشده است

و گفت: با توجه به آنکه دامداران هر کیلو شیر  هزار تومان اعالم کرد 2وی نرخ مصوب هر کیلو شیر خام کیفی درب دامداری را 
تومان به کارخانه های لبنی تحویل می دادند؛ بنابراین با مصوبه جدید  400هزار و  2تا  200هزار و  2درصد را  3.2خام با چربی 

 .شیرخام، قیمت لبنیات کاهش خواهد یافت
کارخانه ها پس از ابالغ قیمت های جدید، مکلف به  م مواد اولیه و بستباکری با اشاره به اینکه قیمت لبنیات تحت تاثیر دو عامل مه

 .اعمال نرخ های جدید هستند
درصدی دریافت شیرخام روبرو هستند 50تا  30کارخانه های لبنی با کسری  :بیشتر بخوانید  

یان کرد: تا زمانیکه مصوبه جدید قیمت نرخ لبنیات چند درصد کاهش خواهد یافت، ب دبیرانجمن صنایع لبنی در پاسخ به این سوال که
 .لبنیات به انجمن ارسال نشود،نمی توان اظهار نظری راجع به قیمت ها داشت

 توزیع شیر مدارس منتفی شد 
باکری در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضعیت توزیع شیر مدارس گفت: علی رغم گذشت سه ماه از آغاز مدارس، اما تا 

زیع شیر در مدارس نیستکنون خبری از تو . 
میلیارد تومان مصوب  180این مقام مسئول ادامه داد: اگرچه سازمان برنامه و بودجه برای توزیع شیر مدارس اعتباری بالغ بر 

 .کرده، اما تاکنون به سبب کمبود منابع مالی این امر اختصاص نیافته است
10مان تنها جوابگوی میلیارد تو 180وی در پایان با اشاره به اینکه اعتبار  نوبت توزیع شیر در مدارس است، تصریح کرد:  1۵تا  

با توجه به اختصاص نیافتن بودجه و عدم توافق کارخانه های لبنی با آموزش و پرورش به نظر می رسد که توزیع شیر درمدارس 

 .همانند سال های قبل منتفی است
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 

ایرنا  – 13/9/1397تاریخ :   

کار تعاونیرونق داللی محصوالت کشاورزی در خاموشی کسب و   
اینکه قیمت محصوالت کشاورزی در مزرعه با بازار تفاوت فاحشی داشته باشد، نشانه سایه سنگین و پر رنگ دالالن  -ایرنا -ساری

 .است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی از نبود کسب و کار جمعی و تعاونی ناشی می شود
ید تا مصرف بیش از هر جایی در مازندران می توان مشاهده کرد، جایی که به گزارش خبرنگار ایرنا، وجود دالالن را در چرخه تول

کشاورزان و باغداران با خون دل محصول تولید می کنند و سود آن در نهایت به جیب افرادی می رود که نه برای تولید کننده 
 .دلسوزی دارند و نه توان مصرف کنندگان برایشان از اهمیت برخوردار است

ه فصل برداشت مرکبات در مازندران است، جوالن دالالن بیش از هر زمانی خودنمایی می کند. اگر چه امسال قیمت این روزها ک
تومان افزایش  600تا یکهزار و  500تومان در سال گذشته به یکهزار و  300هر کیلو گرم پرتقال در سر درخت از یکهزار و 

ی تا پنج برابر خرید از باغداران به مصرف کنندگان عرضه می شودیافته، ولی قیمت همین محصول در بازار خرده فروش . 
هزار هکتار باغ های مازندران به عنوان دومین محصول کشاورزی استان پس از برنج، در حالی امسال 115برداشت مرکبات از 

به صرفه نبودن تولید می نالند نیز در حال انجام است که باز هم دغدغه حضور دالالن و مفت خری آنان مطرح است و باغداران از .  
هزار تن آن  750و نیم میلیون تن محصول برداشت می کنند که یک میلیون و  2بر پایه آمار جهاد کشاورزی مازندران ساالنه حدود 

 .انواع پرتقال است
شود تا دالالن فاصله میان کارشناسان می گویند بی توجهی به کسب و کار جمعی در قالب شرکت های تعاونی و اتحادیه ها سبب می 

 .مزرعه و باغ تا بازار را حریصانه پر کنند و برای بزخر کردن محصول کشاورزان و باغداران نیز از جنگ روانی بهره بگیرند
به اعتقاد این کارشناسان، دالالن به صورت شبکه ای و حساب شده عمل می کنند و چون می دانند تولید کننده بخش کشاورزی از 

ولید تا بازار هیچ امکانی در اختیار ندارد، اول با شایعه سازی در ابعاد مختلف زیر دل آنها را خالی و بعد قیمت دلبخواه محل ت
 .خودشان را دیکته می کنند

واقعیت تولید و عرضه محصوالت کشاورزی در مازندران نشان می دهد تا زمانی که کشاورزان در قالب اتحادیه ها و شرکت های 
مشارکت جدی برای حفظ ارزش افزوده تولیدات خود تا بازار مصرف نداشته باشند، سوء استفاده دالالن و واسطه ها ادامه  تعاونی

  .خواهد داشت و تولید کننده همچنان بازیچه آنان قرار می گیرد
کشاورزی نشان دهند و اتحادیه ها کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که تعاونی ها باید نقش خود را در زمینه بازار رسانی محصوالت 

و تشکل های مرتبط هم باید به جای برگزاری جشنواره ها و نمایشگاههای بزک دوزک شده بی نتیجه، نقش خود را در این زمینه ایفا 
 .کنند

ی کارشناسان یکی از شیوه های نخ نما شده ای که در همه این سال ها از سوی مسئوالن ، نمایندگان مجلس، رسانه ها و حتی گاه
اقتصادی برای پر کردن خال حد فاصل مزرعه تا بازار پیش پای کشاورزان گذاشته شده، درخواست حمایت از دولت آن هم در 

کسوت خریدار محصوالت بوده که تجربه نشان داده است این شیوه نه تنها دردی را دوا نمی کند، بلکه بخش زیادی از بیت المال را 
 .به هدر می دهد

دخالت دولت در خرید تضمینی محصوالت راهبردی و یا خرید تولیداتی مشخص برای ایجاد تعادل در بازار به صورت موردی  شاید
 .کارساز باشد، ولی ورود آن در کسوت خریدار یا قیمت گذار برای محصوالتی مانند مرکبات به طور قطع زیانبار است

پر کردن چنین خالهایی بوده است، کارویژه ای که به نظر می رسد به  بخش تعاونی در اقتصاد کشور یکی از کارویژه هایش
 .فراموشی سپرده شده است تا همچنان چشم تولید کننده بخش کشاورزی برای خرید و فروش محصولش به دست دولت باشد

رفته شده است ولی طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی، برای رونق اقتصاد کشور سه بخش تعاونی ، خصوصی و دولتی در نظر گ
سال بخش تعاونی و خصوصی به دولت وابستگی شدید دارند 40هنوز بعد از گذشت  .  

الگوسازی دوباره از تعاونی های روستایی و نشان دادن کارائی آنان در چرخه تولید کشاورزی، پیشنهادی است که کارشناسان برای 
 . استان مازندران مطرح کردند

ی ها مشکالت ساختاری تعاون **  
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: تولید، بازار و سودآوری سه بخش مهم هر فعالیت 

اقتصادی است و در محصوالت کشاورزی استان در هر سه بخش مشکالت زیادی وجود دارد و به همین دلیل دالالن بیشترین سود را 
 .می برند

احسانی افزود: بازار سازمان یافته ای از سوی دولت، تعاونی ها و بخش خصوصی در حوزه محصوالت کشاورزی دکتر محمد علی 
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 . استان مازندران وجود ندارد
وی با تاکید بر این نکته که تعاونی ها و اتحادیه ها نیز همانند بخش خصوصی هستند و نباید آنان را جدا از هم تصور کرد، توضیح 

کشورهای توسعه یافته جهان ، دولت ها کمترین دخالت را در امور کشاورزی دارند و تنها نقش آنان سیاست گذاری ، داد: در بیشتر 
تسهیل بخشی و هدایت گری است و این تشکل ها و اتحادیه های بخش کشاورزی هستند که امور کشاورزان را در زمینه های تولید و 

  .عرضه پیش می برند
ختار تعاونی ها در کشور را مشکل دار توصیف کرد و گفت: مثال این که هر عضو در تعاونی ها یک رای این استاد دانشگاه سا

 .داشته باشد، اما اگر سرمایه گذاری زیادی کرده باشد، باید جزو مدیر عامل و هیات رئیسه باشد، قابل پذیرش نیست
نکه مدیر عامل و اعضای هیات رئیسه و برخی نورچشمی ها در این عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران توضیح داد: ای

 .بسیاری از شرکت های تعاونی و اتحادیه های بخش کشاورزی بیشترین سود را می برند، یک اشکال اساسی است
هستیم  وی وجود روحیه سوداگری در بازار از سوی تعاونی ها را از مشکالت ساختاری دانست و اظهار داشت: به همین دلیل شاهد

درصد این شرکت ها ورشکست می شوند 80که تا  . 
احسانی با بیان اینکه بخش های مختلف خصوصی و تعاونی درک صحیحی از صادرات و اهمیت آن ندارند، گفت: به دلیل عدم 

که حتی از مشارکت جدی کشاورزان در تعاونی ها بر اساس اطالعات و مقررات ، هر سال افزایش توقع از دولت را شاهد هستیم 
 .دولت خواسته می شود مثال بیاید مرکبات را از باغدار بخرد و انبار کند و بعد بفروشد تا تولید کننده ضرر نکند

این استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران افزود: این که دولت باید قیمت تمام شده محصوالت کشاوزی را با توجه به نرخ تورم 
زان بتوانند به کشاورزی خود ادامه بدهند، پذیرفته است، ولی این که دولت بیاید و محصول را بخرد و بدرستی محاسبه کند تا کشاور

 .بفروشد ما را به جایی نمی رساند
وی عملکرد ه فعالیت تعاونی های بخش کشاورزی مازندران را نامطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت: عمده اعضای شرکت های 

کاسبکار هستند و به سود منطقی جمعی اعتقادی ندارندتعاونی و اتحادیه ها  . 
به رغم اینکه مناسبات سیاسی  :احسانی به موضوع صادرات محصوالت مرکبات مازندران و نقش دولت در این بخش اشاره گفت

نمی گیرد خوبی با کشورهای حاشیه دریای خزر به ویژه روسیه داریم، اما صادرات این محصول فراوان استان به خوبی صورت . 
 لزوم پهنه بندی برای الگوی کشت در زمین های مازندران  **

دانشیار گروه اقتصادی دانشگاه مازندران همچنین به اهمیت تولید محصوالت کشاورزی بر اساس اقلیم و تغییرات آب و هوایی نیز 
 .اشاره کرد و گفت: مرکز تحقیقات کشاورزی استان به این بخش توجه جدی نکرده است

او افزود: تغییرات کاربری کشاورزی از محصول برنج به مرکبات و یا برعکس نشانه سرگردانی کشاورزان به دلیل نداشتن الگو 
 .کشت است

احسانی تهیه و تولید نهال های مناسب آب و هوای مازندران را ضروری دانست و اظهار داشت: دولت نیز باید اجازه بدهد تا درختان 
سال در منطقه پایدار بماند نه اینکه در هر تحقیقی یک نهالی را که  30سال باروری و سودآوری دارند، حداقل تا  120مرکبات که تا 

 .بیشتر سودآوری دارد، معرفی کند
فی این استاد دانشگاه مازندران گفت: البته مرکز تحقیقات باید نهال های مختلف را برای معرفی در اختیار داشته باشد اما نباید با معر

 .یک رقم جدید ،رقم قبلی را که تازه به مرحله سودآوری رسیده است از بین ببرد
وی وضعیت کشاورزی مازندران را به لحاظ حضور نسل جدید نگران کننده توصیف کرد و افزود: در حال حاضر با وجود همه 

دآوری آن مثبت استمشکالت از جمله منفی بودن میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ، بهره وری و سو . 
تن در هکتار برداشت می  55تن در هکتار است اما در کشورهایی نظیر ترکیه تا  22او ادامه داد: متوسط تولید مرکبات درمازندران 

 .شود
دکتر احسانی با بیان اینکه کشاورزی مازندران معیشتی است، توضیح داد: باید از زمین های کشاورزی استان به درستی بهره 

اری کنیم و فقط در کشت برنج و مرکبات خالصه نشودبرد . 
 فراهم آوری زیرساخت، پیش نیاز حذف دالل  **

یکی از کارشناسان اقتصادی شرکت تعاونی روستایی مازندران هم به خبرنگار ایرنا گفت: به رغم این که شرکت های تعاونی 
روشگاههای بزرگ و انبارهای فنی مناسب هستند، اما اثر بخشی روستایی استان دارای امکانات و تجهیزات زیر ساختی از جمله ف

  .آنها در کاهش فاصله قیمت در محل تولید تا مصرف کننده مشهود نیست
داریوش آقایی افزود: این در حالی است که تشکل ها و اتحادیه های کشاورزی ضمن این که می توانند با فعالیت های برنامه محور 

یابی و فروش سود بیشتری را نصیب خود کنند ، قادرند محصوالت را با قیمت عادالنه تری هم در اختیار در حوزه تولید، بازار
 .مصرف کننده نهایی قرار دهند

وی نقش شرکت های تعاونی کشاورزی در استان مازندران را که نقش مهمی در امنیت غذایی کشور بر عهده دارند، بسیار کم رنگ 
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شرکت تعاونی روستایی که ظرفیت عظیمی برای  182اتحادیه استانی و  13شان می دهد که وابستگی دانست و گفت: بررسی ها ن
  .عرضه محصوالت کشاورزی محسوب می شوند، فقط به حمایت های دولتی است

دیه های درصد فعالیت اقتصادی کشور باید از طریق تعاونی ها و اتحا 25این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بر اساس قانون 
روستائی کشور صورت بگیرد، گفت: مازندران در بیشتر محصوالت مهم کشاورزی از جمله برنج ، مرکبات ، کیوی ، ماهی و گل و 

 .گیاه رتبه نخست کشور را دارد، پس باید به حذف دالالن در بازار محصوالت کشاورزی توجه ویژه شود
 جای خالی نظام صنفی کشاورزی  **

م صنفی کشاورزی استان مازندران نیز با تاکید بر اینکه فضای خالی نظام صنفی کشاورزی باید پر رنگ شود تا از دبیر اجرایی نظا
حق و حقوق بهره برداران دفاع جانانه شود، گفت: تا زمانی که نظام صنفی کشاورزی استان پویایی و فعالیت همه جانبه نداشته باشد، 

یی نمی توانند فعالیت های تخصصی خود را گسترش داده و اقتصادی کننداتحادیه ها و شرکت های تعاونی روستا .  
محمد جواد خاکزاد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در عین حال مشارکت کشاورزان را عامل نظارت و خود تنظیمی نظام صنفی ، 

ین مشارکت در استان مازندران بسیار ضعیف باید بپذیریم که ا : اتحادیه ها و شرکت های تعاونی روستایی کشاورزی دانست و افزود

  .و کم رنگ است
وی گفت: اگر چه اساسنامه شرکت های تعاونی روستایی و اتحادیه ها باید اصالح و تغییرات اساسی در آن صورت بگیرد، اما تا 

اب افراد بدون در نظر گرفتن زمانی که پویایی و مشارکت کشاورزان در قالب نظام صنفی کشاورزی به وجود نیاید، حاکمیت با انتخ
شایستگی آنان وارد شده و این افراد نیز فقط منتظر حمایت های دولتی هستند و تجربه و بررسی ها نشان داده که بیشتر این افراد فقط 

  .به فکر منافع خودشان هستند
هزار بهره بردار کشاورزی استان در  503درصد از  12دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان مازندران با بیان اینکه کمتر از 

قالب نظام صنفی کشاورزی سازماندهی شده اند، افزود: سازماندهی ، ساماندهی ، نظم بخشی و دفاع از تمام حق و حقوق بخش 
  .کشاورزی از وظایف نظام صنفی کشاورزی است

اورزی فرصتی برای گسترش فعالیت در قالب نظام خاکزاد گفت: هر چند قانون تامین اجتماعی و یارانه برای کارگاههای بخش کش
  .صنفی کشاورزی است، اما خود کشاورزان کمتر به این موضوع توجه می کنند

وی گفت: امروز در حالی دالالن و واسطه ها با سود قابل مالحظه، محصوالت کشاورزی مازندران را از بین می برند و تولید کننده 
هد که انواع تشکل ها، اتحادیه ها و انجمن های کشاورزی ثبت شده در استان وجود دارند و باید این به با حداقلی سود ادامه کار می د

  .هم ریختگی تشکل های کشاورزی ساماندهی شود
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی مازندران نبود تشکل ها و شرکت های تعاونی منسجم، نبود برند سازی محصوالت کشاورزی، 

لجستیک و عدم شناسایی بازار مصرف را حلقه های مفقوده در تولیدات محصوالت کشاورزی استان مازندران  ضعف در قدرت
برشمرد و تاکید کرد: به همین خاطر هم دالالن و واسطه ها این خالها را پر می کنند و سود اصلی را به زیان تولید کننده و مصرف 

 .کننده به جیب می زنند
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
باشگاه خبرنگاران جوان – 12/9/1397تاریخ :   

  زعفران دنیا تبدیل شودتواند به مرجع قیمتی بورس کاال می
های بین المللی و صادراتی را داردباستانی، گفت: تابلوی بورس کاال امکان تبدیل به مرجعیت تعیین قیمت زعفران در بازار .  

وگو با خبرنگارسعید باستانی در گفت در خصوص عرضه   ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  

های های معامالتی مدرن برای حضور در بازارهای کالن مانند زعفران نیاز به روشزعفران در بورس کاال اظهار کرد: بازار
است های معامالتی مدرن بورس کاالجهانی دارد و یکی از این بستر . 

های بین المللی و وی ضمن تاکید بر امکان مرجعیت تابلوی بورس کاالی ایران به عنوان مرجع تعیین قیمت زعفران در بازار
ها و حضور فعاالن این حوزه در بازار جهانی را از شروط اساسی برای تحقق این مساله صادرات این محصول، مستمر بودن عرضه

 .دانست
های سفته بازان به جای تولیدناگسستنى تولید و بورس کاال/ رونق فعالیت پیوند :بیشتر بخوانید   

های ها در بورس کاال به عنوان یک بستر مدرن به نفع صنایع است، ادامه داد: عرضه زعفران با روشوی، با بیان اینکه عرضه کاال
یش کیفیت و درجه بندی محصول و کشف قیمت واقعی تواند موجب ایجاد شفافیت در بازار، افزامعامالتی مدرن در بورس کاال می

 .شود
باستانی افزود: طی یک سال اخیر بازار زعفران دچار تغییراتی شده و به جای معامله زعفران در بازار سنتی، این محصول در 

ها به سمت مدرنیته سنت های معامالتی را دوران گذار ازتوان این تغییر در روشبورس کاال مورد دادوستد قرار گرفته است که می
گذردشدن دانست که حدود یکسال از آن می . 

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس گفت: باید توجه داشت که تکمیل این دوره با گذشت زمان امکان پذیر است؛ چراکه بخش 
افتد و الزم است فرهنگ ن اتفاق میها با بورس با گذشت زماای از کشاورزان، خرده مالک هستند که برقراری ارتباط همه آنعمده

 .سازی بیشتری در این حوزه صورت گیرد تا این گذار به موفقیت کامل برسد
های رسد سرعت بورس کاال در این دوره گذار، قابل توجه است، گفت: بورس کاال تاکنون با جذابیتوی با اشاره به اینکه به نظر می

های کشف شده در بورس از طریق فضای مجازی، هر روزه و بازار را تامین کند و قیمتهای موجود توانسته است بسیاری از نیاز
 .به سرعت در حال انتقال به فعاالن این بازار است

باستانی یادآور شد: بیش از نیم قرن است که روش سنتی در بازار زعفران حاکم بوده و این طبیعی است که برای تغییر در سازوکار 
زمان باشدمعامالت نیاز به  . 

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص امکان پذیر بودن حضور بورس کاال به عنوان مرجع تعیین قیمت زعفران 
های دیگر که سهم کمتری از تواند امکان پذیر باشد؛ چرا که پیش از این برای کاالالمللی گفت: حتما این اتفاق میهای بیندر بازار

دنیا را داشته ایم، این اتفاق به کمک بورس کاال رخ داده و بطور قطع برای زعفران که یکی از محصوالت محصول تولیدی در 
تواند شرایط الزم ای در تولید آن را در دنیا در اختیار داریم، میشود و سهم عمدهشناخته شده و استراتژیک کشورمان محسوب می
قیمت زعفران در دنیا معرفی شودفراهم شود تا بورس کاال به عنوان مرجع تعیین  . 

ها و حضور فعاالن این حوزه در بازار جهانی به همراه به گفته این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی، مستمر بودن عرضه
های بین المللی، از شروط اساسی برای تحقق این مساله استتقویت ارتباط با بورس . 

 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
ایرنا  – 10/9/1397تاریخ :   

97درصدی تامین کاالهای اساسی تا آبان ماه  14رشد   
معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی گفت -ایرنا -تهران کاالهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم وارد شده  :

درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال دارد 14تومانی تا آبان ماه امسال رشد  4200با ارز رسمی  . 
افزود: در مجموع میزان واردات کاالهای اساسی و ارزی که « علی اکبر مهرفرد»به گزارش شنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، 

اص یافته بیشتر از مدت مشابه پارسال استبه آن اختص . 
وی اظهار داشت: بخشی از این کاالها شامل نهاده های تولید همچون ذرت، جو، کنجاله سویا که به گوشت، مرغ و تخم مرغ تبدیل 

 .می شود و بخش دیگر شامل برنج، گوشت قرمز و حبوبات مصرف مستقیم انسانی دارد
کنونی صادرات محصوالت کشاورزی مدیریت و کنترل می شود، گفت: صادرات کاالهایی که با ارز  وی با تاکید بر اینکه در شرایط

تومانی وارد می شود را از طریق وضع عوارض کنترل می کنیم 4200 . 
مهرفرد ادامه داد: نهاده هایی مانند سموم، کود، داروهای دامی و کاالهای ضروری همچون برنج، روغن و گوشت در گروه یک 

تومانی برای واردات آن پرداخت می شود 4200الیی قرار دارند و ارز کا . 
معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی گفت: همچنین دام هایی که برای کشتار در مناطق مرزی وارد می شوند و 

تومانی می شوند 0420دام های مولد برای اصالح نژاد بومی، در گروه کاالهای یک قرار گرفته و مشمول ارز  . 
به گفته وی، کاالهایی که جز اقالم اساسی مردم نیستند مانند خط تولید صنایع تبدیلی، اسب و برخی فرآورده های غذایی وارد سامانه 

 .ارز نیما می شوند
ستیم و با روش های وی به مشکالت انتقال ارز نیز اشاره کرد و گفت: اکنون در زمینه سیستم های انتقال ارز با مشکالتی روبرو ه

 .مختلف ارز را انتقال می دهیم؛ امیدواریم در آینده شرایط انتقال ارز بهبود یابد
به گزارش ایرنا، از ابتدای امسال، دولت یک سیاست واحد برای تثبیت نرخ ارز اتخاذ کرد و مقرر شد برای کاالهای اساسی و نهاده 

گرفته شود تومانی در نظر 4200های دام و طیور ارز دولتی  .  
گروه کاالیی یک مشمول واردات برنج، گوشت، روغن ، حبوبات، دام، طیور و آبزیان مولد، اصالح نژاد شده، کلنی، ملکه و ژل 

 .رویال زنبور عسل و تخم چشم زده)ماهی قزل آال( می شود
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/9/1397تاریخ :   

  غالت از قزاقستان به عمان و قطر از مسیر ایران به نفع اقتصاد کشور است تکذیب کمبود عرضه مرغ به بازار/ترانزیت
  .عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با توجه به حجم مناسب تولید، کمبودی در عرضه مرغ به بازار وجود ندارد

صنعت،تجارت و کشاورزیعظیم حجت عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی  

، با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ وجود ندارد، اظهار کرد: با توجه به حجم مناسب تولید، قیمت باشگاه خبرنگاران جوان
ها نوسان کمتری در بازار داشته استلیدکننده و مصرف کننده توجیه اقتصادی دارد و نسبت به سایر پروتئینمرغ برای تو . 

تا  800هزار و  10و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی  700هزار و  7تا  ۵00هزار و  7وی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را 
تومان اعالم کرد 200هزار و  11 . 

تومان برای هر کیلو مرغ از سوی سازمان حمایت را غیرکارشناسی دانست و افزود: با توجه به افزایش  8009حجت نرخ مصوب 
تومان برای فروش هر کیلو مرغ، انصراف بسیاری از مرغداران را به همراه خواهد  9800های تولید، ابالغ نرخ مصوب هزینه

یک هزار تومانی روبرو هستند ها در فروش هر کیلو مرغ با زیان حداقلداشت چرا که آن . 
تومان500هزار و 2میلیارد تومانی تولیدکنندگان جوجه در نیمه نخست سال/نرخ هر قطعه جوجه 500زیان  :بیشتر بخوانید  

ها در فصول مختلف برحسب این مقام مسئول کاهش جوجه ریزی و عرضه مرغ به بازار را تکذیب کرد و گفت: جوجه ریزی واحد
گیرد که در فصل پاییز اعمال مدیریت صحیح در جوجه ریزی ها و وزارت جهاد کشاورزی صورت میداران، تشکلنیازسنجی مرغ

ها با روند کاهشی و افزایشی غیر منطقی در بازار روبرو نشودموجب شد تا قیمت . 
 4200های دولت همچنان ارز های تولید و قیمت رخ ندهد طبق وعدهوی ادامه داد: اگر دستکاری غیر منطقی در افزایش هزینه

شود که تعادل قیمت در بازار مرغ همچنان ادامه یابدهای دامی اختصاص یابد، پیش بینی میتومانی به واردات نهاده . 
 ترانزیت غالت از قزاقستان به عمان و قطر از مسیر ایران به نفع اقتصاد کشور است

نزیت غالت از قزاقستان به عمان و قطر از مسیر ایران بیان کرد: اگر حجت در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضعیت ترا
وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی امر، از امکاناتی که در این زمینه وجود دارد به درستی استفاده کند، بی شک ترانزیت در 

شودتمام می دهد، به نفع اقتصاد ملیهر کشوری که موقعیت جغرافیایی آن اجازه حمل کاال را می . 
عضو اتحادیه مرغداران گوشتی در پایان تصریح کرد: اگر از حمل و نقل و راه آهن کشور مبدا به سمت بنادر جنوبی استفاده شود، 

شود، در حالیکه استفاده از حمل و نقل داخلی بر این امر تاثیر منفی بر قیمت حمل و نقل ندارد و تنها عایدی آن نصیب اقتصاد ملی می

های حمل و نقل اثر منفی خواهد داشتافزایش هزینه . 
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 12/9/1397تاریخ :   

  هزار تومان 29شود/نرخ هر کیلو دام زنده سبک درصد گوشت وارداتی در بازار تهران توزیع می
درصد گوشت وارداتی در بخش گرم و منجمد در بازار تهران خبر داد 80توزیع  رئیس شورای صادرکنندگان دام زنده از .  

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی منصور پوریان رئیس شورای صادرکنندگان دام زنده در گفتگو با خبرنگار

های های اخیر اظهار کرد: کاهش تقاضا و افزایش هزینه، با اشاره به دالیل گرانی گوشت قرمز و دام زنده در روزخبرنگاران جوان
رودها برای دامداران دلیل اصلی افزایش قیمت گوشت قرمز داخلی در بازار به شمار مینگه داری دام در واحد . 

ماه باشد،  9ها باید ه به آنکه حداکثر مدت زمان نگه داری دام سنگین از زمان پروار تا عرضه به بازار در دامداریوی افزود: با توج
اما عرضه گوشت وارداتی و کاهش تقاضا برای دام زنده داخلی موجب شده تا مدت زمان نگه داری دام در برخی مواقع به یکسال 

ولید تاثیر بسزایی داردهای تبرسد که این امر در افزایش هزینه . 
شود، بیان کرد: اگرچه توزیع درصد گوشت وارداتی در بخش گرم و منجمد در بازار تهران توزیع می 80پوریان با اشاره به اینکه 

ن های وارداتی بر ثبات نسبی بازار تاثیر بسزایی داشته، اما این موضوع به بهای زیان و تحمیل بار مالی سنگین بر دامداراگوشت
 .تمام شده است

هزار تومان 61سفندی دام زنده به کشورهای عربی قاچاق می شود/ قیمت هر کیلو شقه گو :بیشتر بخوانید  
هزار تومان اعالم کرد و  39رئیس شورای صادرکنندگان دام زنده نرخ هر کیلو الشه وارداتی گرم گوسفندی برای مصرف کننده را 

هزارتومان است 37هزار و گردن  38هزار، راسته  40گفت: همچنین نرخ هر کیلو ران منجمد گوسفندی  . 
هزار تومان اعالم کرد و افزود: این درحالی است که با احتساب سود چوبدار  24وی نرخ هر کیلو دام زنده سبک درب دامداری را 

شودهزار تومان در میادین عرضه می 29تا  28با نرخ  . 
های ا توجه به آنکه دامپوریان در پایان رفع ممنوعیت صادرات دام زنده را تنها راهکار جلوگیری از قاچاق برشمرد و گفت: ب

ها با خروج غیرقانونی از پرواربندی با وزن سنگین به سبب نبود تقاضا در داخل روی دست دامداران باقی مانده است؛ بنابراین آن
یه های همساتوان از خروج بی رویه دام به کشورکنند، درحالیکه با صادرات کنترل شده دام میهای کشور اقدام به صادرات میمرز

 جلوگیری کرد
 لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
باشگاه خبرنگاران جوان – 11/9/1397تاریخ :   

  درصدی قیمت نان صحت ندارد 20آزادسازی قیمت آرد و نان تنها نسخه شفابخش نانوایان/افزایش 
  .رئیس اتحادیه نانوایان حجیم و نیمه حجیم صنعتی، آزادسازی قیمت آرد و نان را تنها نسخه شفا بخش پیش روی نانوایان اعالم کرد

صنعت،تجارت و کشاورزییم صنعتی در گفت و گو با خبرنگار محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حج گروه  

مسئوالن دولتی درصدی قیمت نان اظهار کرد: اگرچه تاکنون هیچ یک از  20، با تکذیب افزایش اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
درصدی قیمت نان نداشتند، اما این رقم به سبب ثبات قیمت نان و افزایش هزینه های تولید جوابگوی هزینه  20صحبتی از افزایش 
 .نانوایان نخواهد بود

نانوایان  درصدی قیمت نان در بسیاری از استان ها اعمال شده است و تنها به سبب آنکه اتحادیه 10وی افزود: هم اکنون افزایش 
 .تهران این نرخ را قبول ندارند، اعمال نشده است

کرمی از افزایش غیر قانونی قیمت نان در برخی نانوایی ها خبر داد و گفت: با توجه به افزایش تورم، هزینه های کارگری، نیروی 
همین خاطر بسیاری از آن ها اقدام به  انسانی، سربار و... ادامه مسیر با شرایط فعلی برای بسیاری از نانوایان میسر نیست که به

 .افزایش غیر قانونی نان کردند
 افزایش قیمت نان در نانوایی ها قانونی نیست :بیشتر بخوانید

این مقام مسئول آزادسازی قیمت آرد و نان را تنها نسخه شفابخش نانوایان دانست و افزود: با توجه به آنکه آزاد سازی قیمت آرد و 
ر به ایجاد رقابت میان نانوایان می شود، از این رو بنده با صراحت اعالم می کنم که با آزاد سازی قیمت ها قرار نیست که نان منج

 .افزایش غیر منتظره ای در نرخ نان رخ دهد
به شدت کاهش  شرایط به گونه ای شد که با افزایش کیفیت نان، دورریز و ضایعات 89وی ادامه داد: با آزادسازی قیمت نان در سال

 .یافت
کرمی در پایان با اشاره به اینکه امکان پرداخت یارانه از جیب نانوا به مردم وجود ندارد، تصریح کرد: دولت با پرداخت هزینه های 

ا که و همچنین آزادسازی قیمت نان باید مشکل نانوایان را حل کند چر  آب، برق،گاز واحدهای نانوایی یا افزایش یارانه نان به مردم
 .نانوایان نمی توانند بهای ثبات قیمت نان را از جیب خود به مردم پرداخت کنند

 
 لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
 ایرنا  -8/9/1397تاریخ : 

جان دوباره داد بارندگی به سد اسفراین  
سیالب موجب رئیس اداره امور منابع آب اسفراین گفت: بارندگی مناسب هفته جاری در این شهرستان و جاری شدن  -ایرنا  -بجنورد 

 .آبگیری مجدد سد بیدواز اسفراین شد
هزار متر  600جعفر حجی پور روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بر اثر بارندگی ها سد بیدواز اسفراین 

  .مکعب آبگیری شده و حال آنکه در سال آبی گذشته ذخیره آبی این سد صفر بوده است
میلیون  13طرح عالج بخشی بر روی سد بیدواز گفت: البته این سد در شرایط کنونی نیز قابلیت ذخیره سازی  وی با اشاره به اجرای

 .مترمکعب آب را بدون هیچ مشکلی دارد
میلیون  38میلیون متر مکعب عنوان و بیان کرد: ظرفیت برنامه ریزی شده این سد  48حجی پور، ظرفیت اسمی سد اسفراین را 

 .مترمکعب است
با هدف تامین آب آشامیدنی و  83د بیدواز اسفراین از نوع خاکی با هسته رسی در شمال شرقی این شهرستان قرار دارد که سال س

 .بخش های صنعت و کشاورزی به بهره برداری رسید
ن در حال این سد که سومین سد بزرگ خراسان شمالی است از چند سال پیش دچار مشکالت سازه ای در بدنه مخزن شده و اکنو

 .عملیات عالج بخشی است
میلی متر باران در شهرستان اسفراین به ثبت رسید که موجب سبب جاری سیالب در مناطق  53به گزارش ایرنا در هفته جاری 

 .مختلف شهرستان و پر آب شدن رودخانه فصلی منطقه نیز شد
میلی متر بوده است 4.2تنها  96ان اسفراین در آذرماه براساس گزارش اداره کل هواشناسی خراسان شمالی مجموع بارندگی شهرست . 

کیلومتری جنوب شرقی بجنورد، پارسال از کم بارش ترین نقاط استان خراسان شمالی  60هزار نفری اسفراین در  120شهرستان 
 .بود

 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
 ایرنا  – 10/9/1397تاریخ : 

 کالف توسعه اراضی کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
موضوع توسعه اراضی کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و رعایت حق آبه نگین آبی آذربایجان این روزها  -ایرنا  -ارومیه 

ستاد احیای دریاچه ارومیه و فراکسیون احیا در مجلس شورای اسالمی با جهاد به کالف سردر گم شبیه است و به ظاهر آب 
 .کشاورزی آذربایجان غربی به یک جوی نمی رود

به گزارش ایرنا، چندی پیش مسوول فراکسیون احیای دریاچه ارومیه در مجلس شورای اسالمی، ادعای توسعه اراضی کشاورزی در 
کرد که بخش قابل توجهی از این ادعا متوجه آذربایجان غربی بود اما مسووالن جهاد حوضه آبریز دریاچه ارومیه را مطرح 

  .کشاورزی و منابع طبیعی استان این ادعا را رد می کنند
این موضوع در میزگرد ایرنای آذربایجان غربی با حضور کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت اما آنچه مسلم است با وجود اذعان 

احیای دریاچه ارومیه، بخش عمده ای از نیاز آبی این دریاچه با بهره وری پایین صرف کشاورزی در آذربایجان  همگانی بر لزوم
غربی می شود و تالش ها برای جلب مشارکت مردم منطقه در جهت افزایش راندمان مصرف آب در این بخش چندان نتیجه بخش 

  .نبوده است
« اکسیون احیای دریاچه ارومیه از طریق ارتباط تلفنی در میزگرد ایرنا به اظهار نظر به عنوان مسوول فر« شهاب الدین بیمقدار

های کشاورزی اطراف دریاچه ارومیه اضافه شده که بخش هزار هکتار به صورت غیرقانونی به زمین 21پرداخت و مدعی شد که 
  .اعظم آن در آذربایجان غربی اتفاق افتاده است

اساس مصوبه ابالغی از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری در خصوص اقدامات الزم  سخنان این نماینده مجلس بر
برای احیای دریاچه ارومیه مطرح شد که در آن هرگونه توسعه اراضی کشاورزی اعم از تبدیل اراضی ملی منابع طبیعی به 

و هرگونه عملیات منجر به افزایش برداشت از منابع آب کشاورزی، دیم به آبی و زراعی به باغی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
  .ممنوع اعالم شده است

 
 صحت و سقم توسعه اراضی توسط دانشگاه ارومیه پایش می شود  **

رییس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی در این میزگرد با اشاره به لزوم بررسی دقیق تبدیل اراضی ملی و 
های دیم به زمین های کشاورزی آبی طی سال های اخیر، گفت: طرح ویژه پایش برای مشخص شدن این موضوع با همراهی زمین 

  .دانشگاه ارومیه و دستگاه های مرتبط اجرا و نتایج آن به زودی اعالم می شود
ه زمین های کشاورزی در حوضه دریاچه فرهاد سرخوش با اشاره به اینکه طبق اسناد موجود در ستاد احیا، سهم تبدیل اراضی ملی ب

ارومیه کم است، افزود: بیشتر از همه، موضوع تبدیل اراضی دیم به آبی و زمین های زراعی به باغی در این خصوص مطرح می 
  .باشد

دریاچه هکتار زمین حاشیه  500هزار و  18وی اضافه کرد: طبق توافق صورت گرفته، نقشه های مربوط به اضافه شدن غیرقانونی 
ارومیه در آذربایجان غربی به زمین های کشاورزی در اختیار اداره کل منابع طبیعی قرار می گیرد تا با انطباق نقشه های این اداره 

  .کل، تکلیف تبدیل اراضی ملی به زمین کشاورزی مشخص شود
به آبی تبدیل شده است، بیان  1394در سال وی با اشاره به اینکه طبق ادعای جهاد کشاورزی، اراضی دیم پیش از مصوبه ابالغی 

  .کرد: در این خصوص نیز کارشناسان مربوطه نظر خود را در خصوص کشت های زراعی و باغی ارائه می کنند
وی با اشاره به اینکه همچنان توسعه بخش کشاورزی در این حوضه ادامه دارد، گفت: این وضعیت باید متوقف شود و نهادهای 

این خصوص باید اهتمام بیشتری داشته باشندمسوول نیز در  .  
سرخوش همچنین از بی توجهی به موضوع اصالح الگوی کشت توسط مردم و مسووالن انتقاد کرد و ادامه داد: تغییر کشت محصول 

شت شده هکتار از این منطقه محصول دیگری نظیر گندم و کلزا ک 53رعایت شده و در « حسنلو»پرآب بر چغندرقند تنها در دشت 
هزار مترمکعب به  43که بر اساس آن، میزان مصرف آب از    .هزار مترمکعب رسیده است 15

هزار هکتار است و تغییر الگوی کشت و گرایش به محصوالت کم آب بر می تواند  210وی افزود: کل اراضی آذربایجان غربی 
  .تاثیر غیرقابل تصوری در کاهش مصرف آب داشته باشد

ت های مردمی را شاه کلید اجرای طرح های احیایی دریاچه ارومیه دانست و اضافه کردوی، جلب مشارک مهمترین وظیفه در این  :

  .بخش مربوط به حوزه ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی بوده و اعتبار خوبی نیز به این بخش اختصاص یافته است
اعتبار اختصاص یافته به حوزه ترویج جهاد کشاورزی آذربایجان غربی طی سه سال میلیارد لایر  55وی بیان کرد: تاکنون عالوه بر 

  .گذشته از سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه، یک میلیون دالر حمایت مالی نیز از سوی دولت ژاپن در این خصوص جلب شده است
م و باید روش های کسب موفقیت را بیش از سرخوش تاکید کرد: ما تاکنون در حوزه فرهنگ سازی کاهش مصرف آب موفق نبوده ای
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  .پیش مورد توجه قرار دهیم
وی گفت: میزان مصرف آب بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه که سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و 

ربایجان غربی اختصاص داردمیلیون مترمکعب است که بیشتر آن به استان آذ 200کردستان را شامل می شود، چهار میلیارد و  .  
 

 توسعه بخش کشاورزی در حوضه دریاچه ارومیه ناچیز بوده است  **
هزار هکتاری  18مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز در این میزگرد با رد ادعای توسعه 

ه، گفت: بسیاری از مواردی که در این خصوص اعالم شده، اراضی کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه طی سه سال گذشت
و ابالع مصوبه دولت است 1394دارای حق آبه بوده و مربوط به پیش از سال  .  

فیض هللا شمس افزود: برخی از کشاورزان که حق آبه های الزم را نیز دارند، زمین های زراعی ملک شخصی خود را به آبی تبدیل 
یز منعی نداردکرده اند که این امر ن .  

وی اضافه کرد: در موارد بسیار زیادی نیز توسعه اراضی کشاورزی در آذربایجان غربی مربوط به اراضی 'هوالسو' و 'هاچه سو' 
  .است که کشاورزان این مناطق نیز حق آبه دارند

است که در آن زمان نیز همه نهادها از به آبی تبدیل شده  1379وی بیان کرد: به طور مثال در حوزه سد حسنلو، اراضی دیم در سال 
  .افزایش آب دریاچه ارومیه انتقاد می کردند و خواستار توسعه آبیاری بودند

تاکنون شرکت آب منطقه ای، یک لیتر آب به حق آبه کشاورزان اضافه نکرده و پروانه ها را هم تعدیل  1393وی ادامه داد: از سال 
  .کرده است

فنی و مهندسی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: موارد بسیار کمی در خصوص توسعه بخش مدیر آب و خاک و امور 
  .کشاورزی در استان وجود دارد که همه این موارد نیز برداشت غیرمجاز است

 400فیض، سطح اراضی کشاورزی حوضه دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان را به ترتیب حدود 
هزار هکتار می رسد که  820هزار هکتار اعالم کرد و افزود: مجموع این ارقام به بیش از  20هزار هکتار و  400هزار هکتار، 

  .چهار میلیارد مترمکعب آب تخصیصی به این زمین هاست و بسیار کم به نظر می رسد
خت شود، اضافه کرد: مجموع آب حوضه دریاچه وی با تاکید بر اینکه باید هزینه های کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی پردا

  .ارومیه در سه استان، چهار میلیارد مترمکعب است که به هر هکتار پنج میلیون مترمکعب در سال می رسد
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه میزان اختصاص اعتبار به کاهش مصرف 

ش کشاورزی طی دولت تدبیر و امید قابل مقایسه با دولت های پیشین نیست، بیان کرد: در دولت های گذشته اصال اعتباری آب در بخ
میلیارد تومان به این امر اختصاص می یابد که البته این  80تا  60به این امر اختصاص داده نشد ولی در دولت تدبیر وامید، ساالنه 

  .مقدار نیز کافی نیست
هزار هکتار از این طریق آبیاری  120هزار حلقه چاه غیرمجاز در حوضه دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: تنها  60وجود  وی از

  .می شود که با وجود این میزان کم باید برای آن فکر اساسی شود
 

 قانون دارای ضمانت اجرایی برای جلوگیری از توسعه اراضی نیست  **
د کشاورزی آذربایجان غربی نیز در این میزگرد با اشاره به اینکه قانون دارای ضمانت اجرایی برای مدیر امور اراضی سازمان جها

جلوگیری از توسعه اراضی نیست، گفت: این استان با کشاورزی شناخته شده و در همین راستا نیز مصوبه هایی در راستای توسعه 
از توسعه اراضی کشاورزی مغایر با این مصوبه به شمار می رود باغ ها در اراضی شیب دار به تصویب رسیده است و جلوگیری .  

مهدی سرخوش هم ادعای مسوول فراکسیون احیای دریاچه ارومیه در مورد توسعه اراضی را رد کرد و افزود: توسعه بخش 
های کشاورزی در  کشاورزی آذربایجان غربی پس از این ابالغیه، نزدیک به صفر بوده و واگذاری اراضی ملی نیز برای طرح

  .حوضه دریاچه ارومیه انجام نشده است
وی اضافه کرد: عالوه بر آن، برنامه ریزی های خوبی برای توسعه کشت گیاهان دارویی در آذربایجان غربی انجام شده است که آب 

  .منطقه ای نیز در این خصوص آب مورد نیاز را تامین می کند
از توسعه اراضی به مصوبه مجلس شورای اسالمی نیاز است، بیان کرد: ممنوعیت توسعه نیز  وی با اشاره به اینکه برای جلوگیری

  .باید ضمانت اجرایی داشته باشد که این موارد در این بخش مورد توجه نبوده است
یرمجاز در حوزه مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ادامه داد: البته طبق قانون تشخیص مصادیق اقدامات غ

  .اراضی کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی است و این امر نیز در استان با جدیت دنبال می شود
سرخوش گفت: در صورتی هم که توسعه ای اتفاق افتاده باشد، به صورت برداشت غیرمجاز از آب های زیرزمینی و سطحی بوده و 

  .مجوزی در این خصوص صادر نشده است
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بدیل اراضی زراعی به باغی یا دیم به آبی کمتر از یکهزار هکتار بوده است ولی نمی توان با قاطعیت از انجام این وی افزود: ت
و مصوبه دولت اظهارنظر کرد 1394اقدامات پس از سال  .  

فانه فرهنگ وی با اشاره به اینکه جلب مشارکت مردمی در راستای احیای دریاچه ارومیه بسیار ضروری است، اضافه کرد: متاس
ترجیح دادن منفعت جمعی به نفع فردی در کشور و به تبع آن در این منطقه کمرنگ می باشد و همین امر موضوع ترویج کشاورزی 

  .را با مشکل مواجه کرده است
انجام شود  وی تاکید کرد: باید فرهنگ سازی های الزم از طریق مبادی مرتبط به ویژه رسانه ها در این خصوص با حجم بسیار زیاد

  .تا بهره برداران نیز در این باره همکاری های الزم را داشته باشند
 

 تصرف اراضی ملی از طریق قانونی قابل پیگیری است  **
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی نیز در این میزگرد با اشاره به اینکه ساز و کار قانونی برای مقابله با تصرف 

وجود دارد، گفت: در صورت بروز تصرف، پرونده ای برای متصرف تشکیل و به مراجع قضایی ارسال و پس از آن، اراضی ملی 
  .تکلیف این اراضی تعیین می شود

میرصمد سیدموسوی افزود: این امر موجب شده است تا تصرف اراضی ملی روز به روز در آذربایجان غربی کاهش یابد و مقابله با 
یرگذاری بسیار بیشتری داشته باشداین امر نیز تاث .  

پرونده تصرف اراضی ملی به مراجع قضایی ارجاع شده بود که این رقم در نیمه  801وی اضافه کرد: در نیمه نخست سال گذشته 
مورد رسید 264نخست امسال به یکهزار و  .  

ملی در این استان به زمین های کشاورزی وجود  مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان غربی ادامه داد: در سه سال گذشته تبدیل اراضی
  .نداشته و گزارش نشده است

است، گفت: می توان با استفاده از این  1341سیدموسوی با اشاره به اینکه مبنای اراضی ملی موجود در کشور نقشه برداری سال 
آن اظهار نظر کردنقشه ها بسیاری از مشکالت اراضی ملی را با انطباق نقشه ای، بررسی و در خصوص  .  

وی با تاکید بر اینکه در حوزه ترویج خوب کار نشده، افزود: این امر در ساختار سازمانی ادارات کل منابع طبیعی دیده نشده و از 
  .مجموع کارکنان این نهاد در سطح استان، تنها سه نفر در حوزه ترویج مشغول به کار هستند که بسیار کم است

ه در ماه های اخیر برنامه ریزی هایی برای توسعه این بخش انجام شده است و زمزمه هایی مبنی بر راه اندازی وی اضافه کرد: البت
  .معاونت ترویج در ادارات منابع طبیعی وجود دارد

ی بسیار شهاب الدین بیمقدار، مسوول فراکسیون دریاچه ارومیه نیز از طریق گفت و گوی تلفنی در این میزگرد بیان کرد: گزارش ها
زیادی در خصوص توسعه اراضی کشاورزی آبی در زمین های دیم، اراضی ملی و زراعی به این فراکسیون و ستاد احیای دریاچه 

هزار هکتاری در حوضه آبریز دریاچه ارومیه را نشان می دهد 21ارومیه رسیده است که توسعه  .  
نه نازلو، روستاهای رشکان و آشنا آباد، قره باغ و کهریز ارومیه، وی اضافه کرد: این توسعه ها در مناطقی نظیر حاشیه رودخا

  .شهرستان های نقده، سلماس، بوکان، شاهین دژ و مهاباد اتفاق افتاده و چند صدمیلیون مترمکعب آب را مصرف کرده است
ین خصوص توضیح دهند و از وی با انتقاد از کوتاهی نهادهای مرتبط استانی در این خصوص، گفت: مسووالن مربوطه باید در ا

  .توسعه بیشتر جلوگیری کنند
به گزارش ایرنا، مسوول فراکسیون احیای دریاچه ارومیه در مجلس شورای اسالمی و تا حدود زیادی مسووالن ستاد احیا در این 

بایجان غربی نیز این میزگرد مدعی توسعه اراضی کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بودند و مسووالن جهاد کشاورزی آذر
  .موضوع را رد کردند اما به زودی پایش دانشگاه ارومیه، صحت و سقم این ادعا را مشخص خواهد کرد
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا  -8/9/1397تاریخ : 

 طرح های منابع طبیعی هشت میلیون هکتار اراضی کشور را پوشش می دهد
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: طرح های حفاظتی این مدیرکل  -ایرنا  -اصفهان 

 .سازمان تا پایان امسال هشت میلیون هکتار از اراضی کشور را پوشش می دهد
استان اصفهان به گزارش ایرنا، عباس سمیعی روز پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی 

درصد  70افزود: این طرحها مشتمل براقداماتی همچون بیومکانیک، حفاظت، نهالکاری و فعالیت های آبخیزداری است که تاکنون 
 .پیشرفت فیزیکی داشته است

ار حوزه آبخیزداری و با هزینه ای بالغ بر هفت هز 649شهرستان و در  341وی گفت: این طرح ها از ابتدای امسال در سطح 
 .میلیارد لایر انجام شده است

هزار  120مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری افزود: از ابتدای امسال تاکنون در بالغ بر 
 .هکتار از اراضی کشور طرح های نهالکاری انجام شده است

سال اخیر بی سابقه بوده که نشان می  40ست اجرا در مراتع در میلیارد لایر به طرح های در د 600وی تصریح کرد: اختصاص 
 .دهد که مراتع از اصلی ترین مباحث سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری است

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به اینکه سطح مطالعاتی عرصه ها در 
یلیون هکتار است، گفت: این مجموعه توانسته در یکسال اخیر با انجام طرح های مختلف باعث مهاجرت معکوس م25کشور بالغ بر 

 .در برخی از مناطق شود
وی همچنین با تاکید بر طرح های کاشت نهال در نقاط مختلف کشور برای جلوگیری از فرسایش آبی و خاکی، گفت: در هشت سال 

های کشور اضافه شده است که نقش ویژه ای در حفظ خاک و جلوگیری از انتشار ریزگردها ایفا  اخیر یک میلیون هکتار به جنگل
 .می کند

هزار هکتار کاداستر) نقشه برداری ثبتی( در عرصه های طبیعی کشور انجام شده  240سمیعی خاطرنشان کرد: در یک سال اخیر 

تسهیلگر نیز در این زمینه فعالیت کرده اند 200است و  . 
گفت: این سازمان قصد دارد با احداث مجموعه تولید چوب با استفاده از درخت های کاشته شده در همان محل، زارعت چوب را  وی

 .توسعه دهد تا در نتیجه جنگل ها نیز حفظ شود
ویژه انرژی  مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، استفاده از انرژی های نو به

خورشیدی را جزو برنامه های این نهاد دانست و گفت: همچنین میزان حریق های امسال در عرصه های جنگلی نسبت به مدت مشابه 
درصد کاهش داشته است 60سال قبل  . 

دنه سازمان سمیعی به ضرورت تعامل با رسانه ها تاکید کرد و افزود: رسانه پذیری به جای رسانه گریزی رویکردی اصلی در ب
 .جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور است و این مجموعه اصحاب رسانه را یار و یاور خود می داند

در این آیین عباس قاسمی رامشه به عنوان مدیر جدید روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان معرفی و از 
ساله رضا خلیلی قدردانی شد 17تالش های  . 

میلیون هکتار مستعد عملیات  25میلیون هکتار از عرصه های بیابانی و مرتعی کشور حدود  60بر اساس آمار موجود از مجموع 
 .آبخیزداری است

  لینک خبر
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 اقلیم و منابع طبیعی 
 ایرنا  – 10/9/1397تاریخ :

حق این تاالب را باال می کشندکشاورزان   
و پرندگان مهاجری که هزاران کیلومتر راه را برای زمستان گذرانی در این منطقه « بندعلیخان»زمین خشک تاالب  -ایرنا  -تهران 

 .انتخاب می کنند چشم به راه حق آبه رودخانه شور و شیرینی هستند که توسط کشاورزان ری، قرچک و ورامین استحصال می شود
به گزارش ایرنا کشاورزان باالدست بویژه در ورامین و ری تا حد توان آب رودخانه موسوم به شور و شیرین را باال می کشند به 

درصدی حق آبه  40گونه ای که در طول مسیر بیش از دهها دستگاه پمپ، آب رودخانه را برداشت می کنند و در عمل از سهم 
ی نمی ماندمراتع و تاالب بندعلیخان چیزی باق .  

امروز به واسطه کمبود آب، مراتع جنوب دشت ورامین رو به خشکی گذاشته ، تاالب بندعلیخان که در سال های نه چندان دور محل 
زمستان گذرانی هزاران قطعه پرنده مهاجر بوده در حال خشک شدن است و تنها زمانی آب رودخانه شور و شیرین به این منطقه 

شاورزان باال دست به دلیل افزایش میزان بارندگی ، توان استفاده از آب را ندارندوارد می شود ، که ک .  
کاهش نزوالت جوی، افزایش میزان برداشت از آب های زیرزمینی، افت سطح آب و اختصاص نیافتن کامل حق آبه از محل سد 

) در جنوب شرق استان تهران( به پساب تصفیه  ماملو باعث شده تا کشاورزان دشت ورامین شامل ورامین، قرچک، پاکدشت و پیشوا
شده جنوب تهران نیز راضی باشند؛ آبی که امروز نیز از شمال این دشت و از طریق کانال های درجه یک و دو به سمت زمین های 

  .کشاورزی منتقل می شود تا بخشی از کمبود آب جبران شود
مختلف تهران در بستر رودخانه ای که سال ها قبل آب رودخانه جاجرود در عالوه بر این، آب های سطحی جمع آوری شده از مناطق 

آن جاری بود از غرب دشت ورامین و مرز مشترک با شهرستان ری به سمت دشت وارد می شود؛ آبی که عالوه بر کشاورزان 
دارندشهرستان ری، کشاورزان ورامین، قرچک، مراتع جنوب ورامین و تاالب بندعلیخان نیز از آن سهم  .  

در جلسه شورای برنامه ریزی و شورای عشایری استان تهران و با هدف تأمین بخشی از آب مورد نیاز کشاورزان شهرستان های 
 20درصد سهم مراتع جنوب ورامین و  20درصد به ورامین،  30درصد حق آبه رودخانه شور وشیرین به ری،  30ورامین و ری، 

نقش مهمی در جلوگیری از پیشرفت کویر ایفا می کند اختصاص یافته است درصد حق آبه تاالب بندعلیخان که . 
 مصوبه شورای برنامه ریزی الزم االجراست **

فرماندار شهرستان ورامین در جریان بازدید اخیر خود از محل رودخانه شور و شیرین به خبرنگار ایرنا گفت: مصوبه شورای 
زان، مرتع و تاالب الزم االجراست و کشاورزان باید با درک حساسیت موضوع خود به برنامه ریزی استان در تعیین حق آبه کشاور

  .این امر اهتمام داشته باشند
حسین کاغذلو افزود: اینکه امروز در دشت ورامین شاهد پدیده فرونشست هستیم، به دلیل نرسیدن آب به تاالب و اراضی مرتعی است 

ا بشدت پایین آورده و سفره های زیرزمینی را نابود کرده استچراکه این امر سطح آب های زیر زمینی ر .  
وی گفت: الزم است کشاورزان منطقه با نشست های مشترک، مسائل را با کمک یکدیگر برطرف کنند ضمن اینکه برگزاری جلسات 

  .مشترک مسئوالن دو شهرستان ورامین و ری نیز می تواند برخی از مشکالت بر رفع کند
 

** رتبه اول فرونشست زمین در جهانورامین   
برداشت سهم حق آبه مراتع و تاالب بندعلیخان در حالی است که معاون فنی اداره کل محیط زیست استان تهران چندی پیش گفت: 

سانتیمتر نشست زمین، رتبه نخست جهان را در اختیار دارد 36شهرستان ورامین با ساالنه  . 
امسال در نشست صاحبان صنایع ورامین با استاندار تهران اظهارداشتمهرداد کتال محسنی ششم شهریورماه  برداشت بی رویه آب  :

سانتیمتر فرونشست،  36از سفره های زیرزمینی در دشت ورامین باعث بروز پدیده فرونشست شده به گونه ای که ورامین با ساالنه 
 .رتبه نخست جهان در اختیار دارد
درصد مخزن است در صورتی که  40ز سطح آب های زیرزمینی براساس استانداردهای موجود وی افزود: حد مجاز برداشت آب ا

درصد رسیده که نتیجه آن بروز پدیده فرونشست اراضی دشت ورامین  120امروز میزان برداشت آب از منابع قابل استحصال تا 
 .است

فزایش میزان برداشت چاره ای اندیشیده نشود، در آینده ای کتال محسنی تأکید کرد: اگر امروز برای رفع این مشکل و جلوگیری از ا
 .نه چندان دور از اثرات منفی فرونشست زمین در دشت ورامین ، کل استان متأثر می شود

 .این مسئول خشک شدن تاالب بند علیخان را نتیجه برداشت بی رویه آب برای مصرف کشاورزی و دامداری عنوان کرد
درصد از آب رودخانه شور به تاالب اختصاص یابد ولی این حق آبه  30قرار بود  93مصوبه سال وی تصریح کرد: بر اساس 

درصد حق آبه خود را دریافت می کند که این امر این تاالب مهم را در شرف خشکی  10تاکنون اختصاص نیافته و اکنون کمتر از 
 .کامل قرارداده است
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 معرفی تاالب**
شودآید و گاهی خشک، اما در پاییز و زمستان پر از آب میی گرم سال به صورت باتالق در میتاالب بند علیخان در فصل ها . 

»این تاالب نام خود را از بند خاکی احداث شده روی رودخانه شور توسط فردی به نام   100گرفته است؛ علی خان حدود « علی خان

دست، بند خاکی را احداث کرد های کشاورزی خود در زمین های پایینسال پیش به منظور آبیاری زمین . 
گذرانی گونه های مختلف پرندگان محسوب می شودتاالب بند علیخان زیستگاه و محل زمستان . 

 ها به تصفیه آب مشغولی تاالب باکتریهای این تاالب تصفیه خود به خود آب آن گزارش شده؛ به طوری که در ابتدایکی از شگفتی
کند نشان از تصفیه خود به خورد؛ در واقع وجود نی که در محیط آب شیرین رشد میهستند و پس از چند متر، نیزارها به چشم می

 .خود آب در این تاالب دارد
ها با عبور از ندگان فراهم می آورد؛ غلظت آالیندهها و نیزارهای در هم پیچیده، مکان امنی برای این پرهای انبوه بوتهوجود توده

یابدمسیر تاالب و رسیدن به بخش انتهایی آن به میزان قابل توجهی کاهش می . 
 هزار هکتار مراتع ورامین در معرض نابودی است  80**

ن های مرتعی از محل رودخانه رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ورامین نیز هشدار داد: تخصیص نیافتن حق آبه زمی
هزار هکتار از این زمین ها در جنوب دشت ورامین در معرض نابودی قرار گیرد 80شور و شیرین باعث شده  .  

احمد فدایی افزود: مراتع تپه وزیر، بندعلیخان، عبدعلیخان، غفاریه و تله سرخ که از مهمترین زمین های مرتعی ورامین به شمار می 
ختصاص نیافتن حق آبه در معرض نابودی پوشش گیاهی قرار گیرد و زمستان گذرانی عشایر نیز با مشکل زیاد مواجه رود به دلیل ا

  .شود
وی استحصال بی رویه آب در حوزه های باالدست دشت شامل ورامین، ری و قرچک را عاملی برای نرسیدن آب به زمین های 

ی استان تهران موضوع اختصاص حق آبه از رودخانه شور و شیرین به مرتعی دانست و تصریح کرد: در جلسه شورای عشایر
درصد از آب این رودخانه  40اختصاص  95تاالب و زمین های مرتعی مطرح و در بند هفتم صورتجلسه تنظیم شده در یازدهم اسفند 

 .به تاالب بندعلیخان و اراضی مرتعی به تصویب رسید
تعی و تاالب بندعلیخان، این منطقه را به کانون بحران ریزگرد برای استان تهران تبدیل می فدایی تأکید کرد: نابودی زمین های مر

  .کند
 بهره برداران رودخانه باید عضو شرکت تعاونی آب بران باشند **

ا بین مدیرعامل شرکت تعاونی آب بران شهرستان ورامین که وظیفه توزیع عادالنه آب های سطحی، رودخانه و کانال های منطقه ر
تمامی بهره بردارانی که از آب رودخانه شور و شیرین استفاده می کنند باید عضو شرکت  :کشاورزان دارد به خبرنگار ایرنا گفت

  .تعاونی آب بران باشند تا طبق قانون و سطح زیرکشت از آب این رودخانه برخوردار شوند
کانال فرعی آب را به سمت زمین های  20پمپ آب و  75قه سیاه کوه قدمعلی بوربور افزود: در طول رودخانه شور و شیرین تا منط

  .کشاورزی منتقل می کند و اگر مدیریتی در استحصال آب نباشد چیزی به سمت تاالب و زمین های مرتعی جنوب دشت نمی رسد
شهرستان قرچک و مابقی  کانال فرعی مربوط به 20دستگاه پمپ و دو کانال فرعی مربوط به شهرستای ری،  12وی اظهارداشت: 

 .مربوط به ورامین است
بوربور تصریح کرد: در روزهای اخیر به دلیل بارندگی مناسب تمامی آب رودخانه به سمت زمین های مرتعی و تاالب بندعلیخان 

  .منتقل و باعث شده تعدادی از پرندگان مهاجر در این منطقه حضور داشته باشند
ه ریزی مناسب حق آبه اراضی مرتعی و تاالب از محل رودخانه شور و شیرین تأمین شودوی گفت: تالش می شود با برنام .  

 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
 ایرنا  – 14/9/1397تاریخ : 

 سیر تا پیاز هیدروپونیک
مکد. این در حالی است که با تغییر اقلیم، اکنون در می وری اندک، خون منابع آبی رابهرهکشاورزی سنتی با  -ایرناپالس -تهران

؟باشد کار حفظ کشاورزی در این وضعیتتواند راهبریم. آیا کشت هیدروپونیک میمی آبی به سرروزگار کم  

است که در آن با حذف خاک، پرورش گیاه در ای از کشت گیاهان شود، درواقع گونههم گفته می« کشتآب»هیدروپونیک که به آن 
شودصورت کنترل شده به گیاه داده میآب انجام شده و امالح و مواد مغذی نیز به . 

گیری کرده و عناصر در این نوع کشت الزم است فردی که از تخصص و دانش کافی برخوردار است، نیازهای غذایی گیاه را اندازه
گیاه به آن برساندمختلف را به میزان مورد نیاز  شود نتوان با رویکرد سنتی که گاهی در کشت خاکی شاهد همین ویژگی باعث می .

 .آن هستیم، در حوزه هیدروپونیک وارد شد و فعالیت کرد
دهی به گیاه از یک برنامه افزون بر این، در یک گلخانه هیدروپونیک عواملی همچون حرارت، نور، رطوبت و حتی محلول

صورت هیدروپونیک مورد نیاز شود تجهیزات مختلفی برای انجام کشاورزی بهکند. این باعث میده مشخص تبعیت میبندی شزمان
دهدتوجهی افزایش میشکل قابلباشد که همین مسئله سرمایه مورد نیاز برای کار را به . 

ئله برای کشور ما که در حوزه منابع گیر مصرف آب است. این مسبارزترین خصیصه کشاورزی به شیوه هیدروپونیک کاهش چشم
 .آبی شرایط نامطلوبی دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است

 
** بلعدها را میکشاورزی سنتی، آب  

 
درصد کل مصرف آب کشور متغیر  90تا بیش از  70شود که بین آمار مختلفی از میزان مصرف آب در بخش کشاورزی منتشر می

بارش واقع شده، نشان از اهمیت کاهش مصرف آب در آب و کمای کمهمچون ایران که در منطقهاست. همین نسبت برای کشوری 
کارهای حل آن باشدتواند یکی از راهای که هیدروپونیک میبخش کشاورزی دارد؛ مسأله . 

های روند. گونهمیشمار صورت هیدروپونیک را دارند، از نظر میزان مصرف آب پرمصرف بهاز قضا اقالمی که قابلیت کشت به
شودجات و سبزیجات ازجمله اقالمی هستند که به این شکل کشت میمختلف صیفی . 

گوید: کشت وگو با ایرناپالس میاسماعیل مددخواه، متخصص حوزه کشاورزی که دکترای فیزیولوژی و اصالح سبزی دارد، در گفت
داد. این کشت برای جایی مناسب است که خاک آن دارای مشکل است. توان انجام ای حتی کویر نیز میهیدروپونیک را در هر نقطه

 .یکی از مشکالتی هم که در ایران داریم، مربوط به خاک است که اصطالحاً شور بوده و همچنین کربنات آن باال است
ها خنثی بوده و این محیطشود. شیشه استفاده میکند: در کشت هیدروپونیک از بسترهایی مانند کوکوپیت و پشممددخواه اظهار می

تواند پتاسیم را افزایش دهد و... که این کار را در مورد دهند. مثالً کشاورز میامکان مانور دادن در تغذیه گیاه را به کشاورز می
توان انجام دادکشت خاکی نمی . 

جویی در بخش کشاورزی از کشت صرفهتوان برای گوید: میوی با اشاره به مشکالت آبی که اکنون کشور با آن مواجه است، می
شود، مجدداً مورد استفاده قرار داد. این آب در پایان کش خارج میتوان آبی را که از زههیدروپونیک استفاده کرد. در این کشت می

ا وارد آب ها رها را تجزیه کرد و اگر عناصری در آن دچار کاهش شده، آنتوان آنکشت همچنان دارای یک سری امالح است، می
 .کرده و دوباره از همان آب استفاده کرد

 
 هدررفت اندک آب**

 
گیرد. کند: این آب در سیستمی بسته قرار دارد و حتی بین چهار تا پنج ماه نیز مورد استفاده قرار میمددخواه در این رابطه اضافه می

برند، اما امالحی که وارد ا با استفاده از گاز اوزون از بین میها رکشاورز فقط باید مطمئن باشند آلودگی وارد آب نشده باشد. آلودگی
ماندآب شده، همچنان در آن باقی می . 

دهد. همچنین در مصرف کود نیز وری آب را افزایش میدرصد بهره 70گوید: کشت هیدروپونیک حدود وی در ادامه می
شود کود شود. این کار باعث میبسته، مجدداً از آن استفاده میشود. قیمت کود گران است و در سیستم کشت جویی زیادی میصرفه

این های قارچی وجود ندارد، زیرا بستر کشت کامالً استریل است و به شود. در این سیستم، آلودگیشیمیایی کمتری وارد محیط 
یابدکش کاهش میصورت مصرف قارچ . 
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کند: بذرهایی که مورد استفاده قرار کشت هیدروپونیک، اظهار میهای این متخصص کشاورزی با برشمردن یکی دیگر از مزیت
شود. در حالی که اگر این بذر تومان فروخته می 1500تا  1000فرنگی بین گیرد، خیلی گران است. برای نمونه یک بذر گوجهمی

هزار بذر بکارند، حداقل  50ند خواهدر خاک کشت شود، امکان از بین رفتن آن وجود دارد. در مقیاس گسترده که کشاورزان می 50 
ها تبدیل به گیاهچه ها اطمینان دارند که در بستر هیدروپونیک آلودگی وجود ندارد و بذر آنهاست. آنمیلیون تومان هزینه بذر آن

شودمی . 
 

 افزایش پنج برابری محصول**
 

گوید: در کشور هلند در شت خاکی کمتر دانسته و میمددخواه هزینه تمام شده محصول کشت شده به روش هیدروپونیک را نسبت به ک
های خاکی ما که کنند. این در حالی است که در گلخانهیک گلخانه مجهز، از هر هکتار نزدیک به هزار تن گوجه فرنگی برداشت می

شود. ها میران هزینهیابد. این افزایش برداشت باعث جبتن کاهش می 200تا  150نمونه آن در جیرفت قرار دارد، این عدد به 
 .هیدروپونیک حداقل بین چهار تا پنج برابر تولید محصول را افزایش دهد

دهند، تراکم گیاه در صورت عمودی رشد میاین متخصص حوزه کشاورزی اظهار داشت: گاهی در محیط گلخانه، گیاهان را به
ورت خاکی کشت شده استصای است که در آن گیاه بهسطحی یکسان بین سه تا پنج برابر مزرعه . 

 
** های بذر در گمرک ماندهمحموله  

 
کند: کوکوپیت که یکی از بسترهای کشت هیدروپونیک است، وارد وی همچنین درباره مشکالت مختلف کشت هیدروپونیک اذعان می

شودشود یا اینکه گران وارد مینمی نون در این رابطه مشکالتی وجود های این نوع کشت وارداتی است، اکاز آنجایی که بیشتر نهاده .

 .دارد
و وارداتی هستند. اکنون در  شود، همگی اصالح شدهدهد: بذرهایی که در کشت هیدروپونیک استفاده میگونه ادامه میمددخواه این

هایشان در محمولهکنند که کردند، اظهار میهایی که در زمینه واردات بذر فعالیت میزمینه تأمین بذر با کمبود مواجهیم. شرکت
 .گمرک مانده است

گویدشود، میوی در پاسخ به اینکه چرا این بذرها در داخل کشور تولید نمی بر است، تولید این بذرها دارای یک فرآیند هزینه :

خارجی اند که از بذر کشد و هزینه تولید آن نیز خیلی باالست. کشاورزان نیز عادت کردهطوری که حدود هشت سال طول میبه
گونه نیست که از نظر دانشی برای تولید بذر مشکل داشته باشیم، اما امکانات الزم در استفاده کنند، زیرا هزینه کمتری دارد. این

 .اختیارمان قرار ندارد
ی وجود هایکند: اکنون در شهرهای کرج، هشتگرد، اصفهان و یزد گلخانهمددخواه درباره گسترش این نوع کشت در ایران اظهار می

دهندصورت هیدروپونیک محصوالت کشاورزی را پرورش میدارند که به . 
 

** کننددر هلند تا هفت مرتبه آب را تسویه می  
 

صورت هیدروپونیک در شهر کرج مدیریت کرده و مشغول تولید کاهوی ای را بهمحمد شریفی، کشاورز جوانی است که گلخانه
دهددرصد کاهش می 80گوید: کشت هیدروپونیک مصرف آب را بیش از رناپالس میوگو با ایفرانسوی است. شریفی در گفت اگر  .

رسددرصد می 90از دستگاه تسویه آب نیز استفاده شود، این عدد به  دستگاه یاد شده، امالح را تسویه کرده و آب خالص را به  .

گرداندچرخه استفاده برمی . 
کشور هلند از منابع آبی خوبی برخوردار است، اما اکنون کشت هیدروپونیک در این کشور افزاید: با اینکه شریفی در همین رابطه می

کنندصورت گسترده در حال انجام است. کشاورزان آن کشور حتی تا هفت مرتبه آب را تسویه کرده و مجدداً از آن استفاده میبه . 
گوید: در این نوع کشت، کودهای شیمیایی اشاره کرده و میوی از دیگر فواید کشت هیدروپونیک، به آلوده نشدن خاک با سموم و 

  .کشاورز باید نقش خاک را نیز ایفا کند
تر استتری دارد و رشد گیاه نیز سریعها قابلیت کنترل بیشگوید: آلودگیشریفی درباره مزایای کشت هیدروپونیک می . 

دهند، اما از آنجایی در محیط باز نیز کشت هیدروپونیک را انجام می کند: در تابستان که هوا گرم است، گاهیوی در ادامه اضافه می
توان در زمستان نیز این کشت را در محیط باز انجام دادکه دمای آب در این نوع کشت از اهمیت بسزایی برخوردار است، نمی . 

شود. اگر آلودگی به آب منتقل ه انجام میها و فضاهای ایزولگوید: کشت هیدروپونیک معموالً در گلخانهشریفی در همین رابطه می
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کند. به همین علت کار را در فضاهای ایزوله انجام داده و تردد افراد را کنند، درگیر میشود، تمام گیاهانی را که از آن آب استفاده می
کنند تا آلودگی وارد محیط کشت نشودکنترل می . 

توان کشت سطح زیر کشت در یک زمین مشخص دانسته و اظهار داشت: میاین کشاورز مزیت دیگر کشت هیدروپونیک را افزایش 
هزار متری به اندازه یک زمین پنج هزار متری استفاده کرد صورت طبقاتی نیز انجام داد و از یک فضای سههیدروپونیک را به . 

 
 تخصص، شرط الزم کشت هیدروپونیک**

 
شود، اما اگر شرایط تر منتقل مید: در کشت هیدروپونیک، آلودگی خیلی سریعگویهای کشت هیدروپونیک نیز میوی درباره دشواری

درستی تنظیم نشود، به محصول شود. همچنین اگر فرمول غذایی بهفراهم باشد و ابزارها استریل باشد، چنین مشکلی ایجاد نمی
شود. کنترل این بود یک ماده غذایی خاص میرساند. اگر عنصری کم یا زیاد باشد، گیاه دچار مسمومیت یا کمکشاورزی آسیب می

 .شرایط دشوار است و نیاز به تخصص دارد
 

** گذاری باالنیاز به سرمایه  
 

گذاری برای کشت هیدروپونیک نسبت کند: هزینه اولیه و سرمایهشده کاال نسبت به کشت خاکی بیان میاین کشاورز درباره هزینه تمام
تر سازی بسترها دارد. اما از آنجایی که سرعت رشد گیاه و باروری آن بیشاست، زیرا نیاز به آمادهبه کشت خاکی تقریباً سه برابر 

شود. در عین حال تولید محصول نسبت به شرایط مشابه در کشت خاکی بین سه شود، بعد از یکی دو سال این هزینه نیز جبران میمی
صورت خاکی رسد، تفاوت زیادی با محصولی که بهکه به دست مشتری می تا چهار برابر خواهد بود. البته قیمت محصول هنگامی

 .کشت شده، ندارد
جات اعم از خیار، گوجه، بادمجان، کاهو گوید: تمام صیفیشکل هیدروپونیک کاشت، میها را بهتوان آنمیشریفی درباره اقالمی که 

صورت ام طالبی و هندوانه نیز بهشت کرد. حتی شاهد بودهتوان به این صورت کهمچنین انواع مختلف سبزیجات را می ...و

های انجام شده در سطح آزمایشی بوده استهیدروپونیک کشت شده، اما فعالیت . 
جات گوید: اکنون ایران به این نوع کشت احتیاج دارد. اگر سبزیجات و صیفیبر بودن محصوالت یاد شده، میوی با اشاره به آب

کشت شوند، تأثیر زیادی در کاهش مصرف آب بخش کشاورزی دارد صورت هیدروپونیکبه . 
 

 دانشی استراتژیک**
 

دهد و همه آن را از دهند، اما کسی اطالعاتش را به دیگری نمیشریفی در انتها گفت: در ایران افراد مختلفی این کار را انجام می
ت نیاز دارد و من شخصاً حاضرم اطالعاتم را در اختیار دیگران کنند. این در حالی است که ایران به این نوع کشیکدیگر مخفی می

نفر از متخصصین کشاورزی و صاحبان دانش  50دشواری به دست آوردم و با بیش از قرار دهم. با اینکه این اطالعات را به
اموگو کردهگفت . 

گذاری اولیه، دو عامل مهم عدم ها به سرمایهن آنآید که عدم اطالع کافی برخی کشاورزان و رغبت نداشتها این طور برمیاز گفته
رود. با عنایت به بروز بحران منابع آبی، نیاز است با رفع این دو مسأله، گام مؤثری شمار میتوسعه کشت هیدروپونیک در کشور به

های تولید برداشته شودعنوان یکی از ارزشمندترین نهادهدر حفظ منابع آبی به . 
  لینک خبر
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 انگور/کشمش
 ایرنا  – 10/9/1397تاریخ : 

 انگور مالیر ثبت جهانی شد
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی گفت: فرآیند ثبت جهانی انگور مالیر به عنوان میراث جهانی کشاورزی  -ایرنا  -همدان 

طور قطعی پایان یافت و ثبت جهانی شدطبق ضوابط جیاس به  . 
محمد کاظمی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: به طور قطع این دستاورد مهم ملی و منطقه ای بسترساز رونق شهرستان 

 .در حوزه اقتصاد کشاورزی است
مالیر، این توفیق را حاصل دسترنج  وی ضمن قدردانی از تالش ها و زحمات تمامی فعاالن این حوزه برای ثبت جهانی انگور

 .کشاورزان و باغداران این شهرستان دانست
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم همچنین حمایت های وزیر جهاد کشاورزی و دولت تدبیر و امید به ویژه استاندار 

رکاران را از جمله مهمترین عوامل در سرعت همدان و مجموعه فرمانداری ویژه مالیر، جهاد کشاورزی و کارشناسان و دست اند
 .بخشیدن و به نتیجه رسیدن فرآیند ثبت حهانی انگور مالیر برشمرد

کاظمی شناساندن بیش از پیش ظرفیت های این شهرستان با اتکا به فرصت های ایجاد شده و تالش مضاعف برای ارزش افزوده در 
به عنوان اولویت های اصلی در شرایط کنونی عنوان کرد چرخه تولید کشاورزی و صنعتی و سایر حوزه ها را . 

وی با اشاره به ثبت ملی مبل و منبت در سال گذشته و ثبت جهانی انگور هم اکنون و اقدامات انجام شده در این راستا، خواستار 
و آبادانی متوازن این همراهی و همدلی بیشتر مسئوالن برای بهره گیری از ثمره های این رویدادهای مهم در عرصه عمران 

 .شهرستان شد
کاظمی بیان کرد: پس از برگزاری جلسه ها و نشست های مختلف با کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی و مهیا کردن الزام های 
مورد نیاز طبق ضوابط جیاس، در نهایت با سفر کارشناسان سازمان جهانی خواروبار کشاورزی)فائو( در پایان مهرماه امسال به 

محقق و بزودی به طور رسمی اعالم می شود 97الیر، فرایندهای الزم انجام و ثبت جهانی انگور در ابتدای آذر ماه م . 
 لینک خبر 
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 انگور / کشمش

 ایرنا  – 11/9/1397تاریخ : 

مالیر درفائو یک امتیاز برای ایران استثبت فرآیند تولید انگور   
نماینده دائم ایران در فائو در رم، ثبت فرآیند تولید انگور مالیر به عنوان پنجاه و سومین میراث مهم کشاورزی جهان در  -ایرنا  -رم 

 .سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد 'فائو' را یک امتیاز مهم برای ایران دانست
شب ایرنا، محمد حسین عمادی، نماینده دائم ایران در سازمان فائو در رم اظهار داشت: ثبت جهانی 'فرآیند تولید به گزارش یکشنبه 

، دومین میراث جهانی است که به نام ایران به ثبت می رسد و برای 2014انگور مالیر' پس از ثبت قنات های ایران در سال 
  .کشورمان مزایای بسیار زیادی خواهد داشت

ادامه دادوی  امیدواریم تا سال آینده بتوانیم دو مورد دیگر از میراث کشاورزی کشورمان را در فائو به ثبت برسانیم که در این  : 

  .صورت، ایران جزو پنج کشور جهان که بیشترین تعداد میراث ثبت شده در این سازمان را دارند، خواهد شد
م شدن زمین، فرآیند تولید انگور مالیر تطبیق بیشتری با محیط زیست دارد و از سوی عمادی افزود: با توجه به تغییرات اقلیمی و گر

سازمان های مختلف جهانی مورد توجه، تاکید و توسعه قرار می گیرد و برای ایران یک امتیاز زیاد محسوب می شود. با این ثبت، 
تنوع بسیار باالی زیستی و کشاورزی برخوردار است،  هزار سال سابقه تاریخی و کشاورزی که از 12ایران به عنوان کشوری با 

  .شناخته می شود
نماینده دائم ایران در فائو ادامه داد: از نظر اقتصادی، جذب گردشگران و ارزش افزوده بیشتر محصوالتی که در فائو ثبت می شود، 

د به ایران کمک خواهد شد تا بتواند این سیستم اهمیت زیادی دارد و از سوی جامعه جهانی برای حفظ و نگهداری این میراث ارزشمن
  .را بهتر حفظ کرده و توسعه دهد. حتی برای کشورهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد

به ثبت  (GIAHS) فائو نیز با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که فرآیند تولید انگور جوزان مالیر در فهرست میراث مهم کشاورزی جهان

 .رسیده است
از میان هزاران درخواست واصله از کشورهای مختلف، پیش از این فقط پنجاه و دو درخواست درکل جهان موفق به عبور از فرآیند 

به عنوان اولین میراث  1393سخت گیرانه نظام ثبت فائو شده بودند، که از کشورمان نظام کشاورزی مبتنی بر قنات کاشان در سال 
فهرست قرار گرفت جهانی از ایران در میان این .  

جمهوری اسالمی ایران به لحاظ برخورداری از تاریخ و تمدن کهن در بخش کشاورزی و تنوع زیستی منحصر به فرد، ظرفیت های 
کشاورزی با مدیرکل فائو به این ابعاد توجه شده است و پس مهمی از بعد میراث جهانی کشاورزی دارد که در تفاهم های وزیر جهاد 

دبیرخانه  و نیز انگور مالیر، چند پرونده دیگر نیز توسط این وزارتخانه تکمیل و به1393اورزی مبتنی برقنات در سال از ثبت کش
  .میراث جهانی کشاورزی ارسال شده است

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/9/1397تاریخ : 

  درصدی قیمت آجیل و خشکبار در بازار/کمبودی در بازار آجیل شب یلدا نیست 25کاهش 
درصد در بازار کاهش یافته است 2۵کاهش نرخ ارز، قیمت آجیل و خشکبار حداقل یک مقام مسئول گفت:با توجه به  .  

صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد ارزانی ممقانی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

های درصدی اقالم آجیل و خشکبار در بازار خبر داد و گفت: با توجه به کاهش نرخ ارز در روز 2۵، از کاهش خبرنگاران جوان
است درصد در بازار کاهش یافته 2۵اخیر، قیمت آجیل و خشکبار تحت تاثیر این موضوع حداقل  . 

وی با اشاره به اینکه کمبودی در اقالم آجیل و خشکبار برای شب یلدا وجود ندارد، افزود: علی رغم محدودیت واردات بادام زمینی و 
آفتابگردان، کمبودی در توزیع این اقالم برای شب یلدا نیست و در صورت ادامه روند محدودیت واردات برای شب عید دچار چالش 

 .خواهیم شد
ی ممقانی ادامه داد: با استمرار روند کاهش نرخ دالر، قیمت آجیل و خشکبار با روند نزولی در بازار روبرو خواهد شد چرا که ارزان

های اخیر موضوع صادرات و نوسان نرخ ارز بوده استیکی از عوامل گرانی اقالم خشکبار در ماه . 
م استرکود بر بازار آجیل و خشکبار شب یلدا حاک :بیشتر بخوانید  

این مقام مسئول با اشاره به اینکه تقاضای چندانی در بازار برای خرید آجیل و خشکبار وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به افزایش 
های اخیر و ثبات حقوق کارگری و کارمندی، تقاضای چندانی برای خرید آجیل و خشکبار به عنوان یکی از قیمت تمامی اقالم در ماه

رود با ادامه روند کاهش نرخ ارز، مجددا رونق به این صنف بازگرددسبد خانوار نیست که انتظار می های لوکسکاال . 
هزارتومانی بادام هندی در بازار خبر داد و گفت: با توجه به ممنوعیت واردات بادام هندی و قاچاق آن با  30وی در پایان از کاهش 

بازار افزایش یافته بود که در چند روز اخیر با کاهش نرخ ارز، قیمت این محصول ارز آزاد، قیمت این محصول دو تا سه برابر در 
هزار تومان افت داشته است 30حداقل کیلویی  . 

 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
  باشگاه خبرنگاران جوان – 12/9/1397تاریخ : 

  درصد ارزان شد 15آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/ موز و خیار 
درصدی قیمت موز و خیار نسبت به هفته گذشته در بازار خبر داد 1۵رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران از کاهش  .  

صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار گفت اسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گروه اقتصادی باشگاه  

 10تا  ۵00هزار و  8درصدی قیمت موز و خیار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو موز  1۵، از کاهش خبرنگاران جوان
هزار تومان است ۵تا  2هزار و خیار گلخانه  4تا  ۵00 ای یک هزار و، خیار بوته۵00هزار و  . 

هزار و  3هزار تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر کیلوگرم انگور بی دانه زرد  9تا  ۵00هزار و  3وی قیمت هر کیلو انار را 
۵00هزار، پرتقال شمال یک هزار و  9تا  4هزار، پرتقال جنوب  11تا  ۵دانه قرمز هزار، انگور بی 7تا  ۵00 هزار و  3تا  

هزار تومان  9تا  4هزار و سیب لبنانی زرد  9تا  3هزار، سیب لبنانی قرمز  8تا  4هزار، خرمالو کن  ۵تا  2، خرمالو شمال ۵00
 .است

هزار،  ۵تا  3پ فروت تو سرخ هزار، گری 8تا  4ها در بازار بیان کرد: هر کیلو کیوی با نرخ کارگر با اشاره به نرخ سایر میوه
800، هندوانه ۵00هزار و  ۵تا  3هزار، نارنگی انشو  ۵تا  ۵00هزار و  2هزار، نارنگی یافا  4تا  ۵00هزار و  2لیموشیرین  تا  
شودهزار تومان در میدان میوه و تره بار عرضه می ۵تا  2و خربزه  700یک هزار و  . 

درصدی تولید مرکبات در سال جاری 20میوه شب عید نداریم/رشد مشکلی در تنظیم بازار  :بیشتر بخوانید  
هزار تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر کیلوگرم  4تا  ۵00هزار و  2رئیس اتحادیه میوه و سبزی قیمت هر کیلو بادمجان قلمی را 

هزار و  2تا  ۵00، پیاز قرمز یک هزار و ۵00هزار و  2تا  200، پیاز زرد یک هزار و ۵00هزار و  ۶تا  3ای بادمجان گلخانه
 2، سیب زمینی ترشی ۵00هزار و  3تا  ۵00هزار و  2، چغندر رسمی ۵00هزار و  2تا  ۵00، ترب سفید یک هزار و 700

هزار و  2تا  ۵00هزار، شلغم یک هزار و  8تا  4هزار، سیر خشک  3تا  ۵00هزار، سیب زمینی یک هزار و  4تا  ۵00هزار و 
تومان است ۵00هزار و  ۵تا  3هزار و فلفل دلمه سبز  ۶تا  3لفل تند ریز ، ف700 . 

هزار و  2تا  200هزار، کاهو رسمی یک هزار و  3تا  ۵00وی ادامه داد: هم اکنون قیمت هر کیلو کاهو پیچ ساالدی یک هزار و 
، کدو حلوایی یک هزار و ۵00ر و هزا 3تا  800، کدو مسمایی یک هزار و ۵00هزار و  2تا  ۵00، کرفس یک هزار و ۵00
 800هزار و هویج یک هزار و  ۵تا  3هزار، لوبیا سبز  2هزار، گلم کلم یک هزار تا  ۶تا  3، کلم بروکلی 800هزار و  2تا  ۵00

تومان است ۶00هزار و  3تا  . 
تومان اعالم کرد و گفت: قیمت هر کیلو گوجه  ۵00هزار و  ۵تا  ۵00هزار و  3ای را کارگر نرخ هر کیلو گوجه فرنگی بوته

هزار تومان است که متاسفانه نسبت به هفته اخیر به سبب کمبود عرضه، کاهشی نداشته است 12تا  ۵فرنگی گلخانه  . 
2تا  ۵00به گفته کارگر، نرخ هر کیلو سبزی جور )پلو، آش، قورمه( یک هزار و   ۵00هزار و  2و سبزی خوردن  ۵00هزار و  

هزار تومان اعالم کرد 4 تا . 
شود که قیمت میوه بینی میرئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در پایان تصریح کرد: با توجه به افزایش تقاضا در آستانه شب یلدا پیش

رو شودبه طور مقطعی با نوساناتی روبه . 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/9/1397تاریخ : 

  خبری از تصویب نرخ جدید مرغ نیست/کاهش عرضه مرغ به بازار صحت ندارد
های تولید، نرخ تومانی مرغ، قرار شد طبق هزینه 9800ویب قیمت یک مقام مسئول گفت: با توجه به اعتراض مرغداران به تص

  .جدید اعالم شود
صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی  

، با اشاره به اینکه خبری از تصویب نرخ جدید مرغ از سوی سازمان حمایت نیست، اظهار کرد: با توجه به باشگاه خبرنگاران جوان
های تولید، نرخ جدید اعالم تومانی مرغ، قرار شد طبق هزینه 9800اعتراض انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی به تصویب قیمت 

 .شود
هزار و  10ی افزود: اگرچه معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، قیمت منطقی هر کیلو مرغ برای مصرف کننده را و

ها به تصویب نرسیده استداند، اما تا کنون هیچ یک از این نرختومان می ۵00هزار و  11و انجمن  ۵00 . 
ناسی دانست و گفتتومانی برای هر کیلو مرغ را غیرکارش 9800یوسفی قیمت   9800های تولید، نرخ با توجه به افزایش هزینه :

تر در اعالم نرخ رود سازمان حمایت هر چه سریعها ناعادالنه است که انتظار میتومان برای فروش هر کیلو مرغ در خرده فروشی
 .مصوب تجدید نظر کند

شودنرخ مصوب مرغ هفته آینده ابالغ می :بیشتر بخوانید  
تا  170ها بیان کرد: ماهانه نجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با تکذیب کاهش جوجه ریزی و عرضه مرغ به کشتارگاهرئیس ا
های هدف صادر شودشود که بخشی از این میزان باید به بازارهزارتن مرغ در کشور تولید می 180 . 

تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به استمرار  700ر و هزا 2و کنجاله سویا  300وی در پایان نرخ هر کیلو ذرت را یک هزار و 
های دامی داشتتوان پیش بینی خاصی راجع به وضعیت بازار نهادهمشکالت حمل و نقل، نمی . 

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/9/1397تاریخ :   

  نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/ قیمت مرغ ارزان شد
  .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار را اعالم کرد

صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار یس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتخانی رئمهدی یوسف گروه اقتصادی باشگاه  

 7وز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امر 100، از کاهش خبرنگاران جوان
10های صنفی ، توزیع درب واحد400هزار و  10، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه ۶00هزار و  و خرده فروشی  ۶00هزار و  

تومان است ۵00هزار و  11 . 
تومان  ۵00هزار و  11و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۵00هزار و  10به گفته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

 .است
هزار و  21هزار، سینه بدون کتف  20خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار افزود: قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف یوسف

هزار تومان است 23فیله مرغ  . 
 صادرات مرغ و احشای آن آزاد شد :بیشتر بخوانید

تومانی قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و گفت: با توجه به  100اتحادیه پرنده و ماهی کاهش تقاضا را دلیل اصلی افت رئیس 
بینی خاصی را راجع به وضعیت قیمت در بازار داشتتوان پیشوضعیت کنونی عرضه نمی . 

هزار  11تا  ۵00هزار و  11مرغ آماده به طبخ و  700هزار و  7تا  ۵00هزار و  7وی در پایان نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را 
تومان اعالم کرد 700و   

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/8/1397تاریخ : 

  تومان مناسب است 1۶00افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به 
تومان  ۶00هزار و به یک 470هزار و کشاورز، گفت: وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان از افزایش قیمت تضمینی گندم از یک

  .رضایت دارند
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  ، عباس کشاورز معاون امور وزارت جهاد گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

به  470هزار و ز جهانی خاک در جمع خبرنگاران درباره تغییر نرخ خرید تضمینی گندم از یککشاورزی در حاشیه همایش رو
ما باید به عنوان متولی تولید عالوه بر حمایت از حقوق کشاورزان منافع ملی را در نظر  تومان، اظهار کرد:  ۶00هزار و یک

های تولید و اقالم تومان به نهاده 200هزار و  4های تولید و اختصاص دالر بگیریم که به اعتقاد بنده با توجه به تورم، افزایش هزینه
خرید تضمینی گندم کامال مناسب است و کشاورزان از این نرخ اظهار رضایت دارند تومانی ۶00هزار و اساسی نرخ یک . 

وجود آید دولت حتما به این موضوع توجه خواهد ای در آینده بهبینی نشدهمعاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: اگر تغییرات پیش
 .داشت

ورد دقیقی از میزان تولید داشت، گفت: با توجه به آنکه کشت در مناطق بافق، توان برآکشاورز با اشاره به اینکه تا پایان اسفند ماه نمی
درصد بیشتر است 2خوزستان و نواحی گرمسیری همچنان ادامه دارد، اما سطح زیر کشت فعلی نسبت به برنامه  . 

ود دارد، تصریح کرد: تاکنون هزار هکتار دیگر کشت در منطقه فارس و خوزستان وج 200وی در ادامه با بیان اینکه امکان حداقل 
هزار هکتار گندم دیم کشت شده که این میزان بیش از برنامه است 900میلیون و  3میلیون هکتار گندم آبی و  2 . 

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به رحمت الهی نزوالت آسمانی به جزء سه استان بیش از متوسط بوده است که این 
که سطح سبز مزارع در حد عالی باشدامر موجب شده  . 

شود، گفت: بنا به درخواست کشاورز در پایان در پاسخ به سوال خبرنگاری که آیا قانون بازنشستگی کارکنان شامل حال شما می

مانموزیر جهاد در وزارتخانه می . 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/9/1397تاریخ :   

  های تولید است/ خودکفایی گندم ادامه داردتومانی خرید تضمینی گندم مطابق با هزینه 1۶00نرخ 
1470رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران گفت: تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی گندم از  تومان را جوابگوی  1۶00به  

های کشاورزان اعالم کردهزینه .  
صنعت،تجارت و کشاورزیندمکاران در گفت و گو با خبرنگار علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمندسازی گ گروه اقتصادی باشگاه  

گرچه در دو سال زراعی گذشته، نرخ ، نرخ جدید خرید تضمینی گندم را مطابق با هزینه های تولید دانست و گفت: اخبرنگاران جوان
به  1470خرید تضمینی گندم مطابق با قانون افزایش نیافت، اما برای سال زراعی جدید تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی گندم از 

تومان جوابگوی هزینه کشاورزان است 1۶00 . 
د: اگر مسئوالن دولتی بخواهند بیش از حد در این وی با اشاره به اینکه افزایش مجدد نرخ خرید تضمینی گندم منطقی نیست، افزو

مسئله ورود کنند، بی شک این موضوع تاثیر سوء بر بازار خواهد داشت به طوریکه کشاورزان برای خرید نهاده و خدمات باید مبلغ 
 .باالتری را پرداخت کنند

های تولید است، بیان کرد: اگربازار با هزینهایمانی با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، نرخ حداقلی 
های باالتری محصول تولیدی کشاورزان خریداری کند، دولت ممانعتی برای این موضوع ایجاد نکرده استنرخ . 

شود/ کشاورزان خواستار اجرای قانون هستنداصالح قانون خرید تضمینی بررسی می :بیشتر بخوانید  
های تولید باید در صدد اران ادامه داد: کشاورزان با افزایش بهره وری در واحد سطح و کاهش هزینهرئیس بنیاد توانمند سازی گندمک

هزار تومانی سودی برای کشاورزان در بر ندارد 2جبران هزینه هایشان باشند چرا که در صورت عملکرد پایین، خرید گندم با نرخ  . 
توانند عملکرد در واحد سطح را افزایش و ضایعات را کاهش دهندی تولید میهابه گفته وی کشاورزان با استفاده مطلوب از نهاده . 

 4درصدی سطح زیر کشت گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: برای سال زراعی جدید  2ایمانی در پایان از افزایش 
شود ته است که با این وجود پیش بینی میمیلیون هکتار اراضی آبی به کشت گندم اختصاص یاف 2میلیون هکتار اراضی دیم و 

 .مشکلی برای خودکفایی گندم پیش نیاید
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/8/1397تاریخ : 

  تومان 500هزار و  11آخرین تحوالت بازار مرغ/قیمت هر کیلو مرغ 
ر دادرئیس اتحادیه پرنده و ماهی، از ثبات نرخ مرغ و انواع مشتقات نسبت به روز گذشته در بازار خب .  

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

، ۶00هزار و  7، از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری خبرنگاران جوان
 ۵00هزار و  11و خرده فروشی  ۶00هزار و  10، توزیع درب واحد صنفی 400هزار و  10مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است
10نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر   به گفته وی، تومان  ۵00هزار و  11و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۵00ار و هز 

 .است
هزار و  21هزار، سینه بدون کتف  20یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار افزود: قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف 

23فیله مرغ   .هزار تومان است 
بازار/ترانزیت غالت از قزاقستان به عمان و قطر از مسیر ایران به نفع اقتصاد کشور تکذیب کمبود عرضه مرغ به  :بیشتر بخوانید

 است
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش تقاضا را دلیل اصلی ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: با توجه به وضعیت کنونی عرضه 

اشتتوان پیش بینی خاصی را راجع به وضعیت بازار مرغ دو تقاضا نمی . 
 11تا  11و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی  700هزار و  7تا  ۵00هزار و  7وی در پایان نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را 

تومان اعالم کرد ۵00هزار و  . 
 لینک خبر 
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 باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/8/1397تاریخ : 

 
  رسدتومان می ۳200کننده به خرید توافقی مرکبات آغاز شد/ قیمت گوجه فرنگی برای مصرف

اندای و روستایی اقدام به خرید توافقی مرکبات از باغداران کردههای منطقهشیرزاد، گفت: از روز گذشته اتحادیه .  
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  ، حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان مرکزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

تعاون روستایی در حاشیه همایش روز جهانی خاک در جمع خبرنگاران از آغاز خرید توافقی مرکبات خبر داد و اظهار کرد: قطعا 
تا  ۵00هزار و تر بیاید این در حالی است که هم اکنون با نرخ یکها پاییندهیم قیمت مرکبات از دو هزار تومان در باغازه نمیاج

شودتومان از باغداران خریداری می ۶00هزار و یک . 
700هزار و ای و روستایی با نرخ یکهای منطقهوی افزود: از روز گذشته اتحادیه تومان اقدام به خرید توافقی  800هزار و تا یک 

رسدتومان می 900هزار و تا یک 800هزار و ها کردند که این نرخ به یکمرکبات از سر درخت و سردخانه . 
های مرکزی، تعاونی و ملی با تمام قوا در منطقه حاضر هستند، بیان کرد: باغداران با خیال راحت شیرزاد با اشاره به اینکه اتحادیه

رو شودها با روند نزولی روبهگذاریم قیمت بر باغبا آغاز خرید توافقی نمی  اشت ادامه دهند، چرا کهبرد  به . 
های خریداری شده در حال حمل به سمت کالنشهرها هستند، افزود: مذاکرات با معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه پرتغال

رسدهایی در این زمینه صورت گرفته که با وجود این بازار مرکبات به ثبات میامهنتجار عراقی برای صادرات آغاز شده و توافق . 
های فارس، بوشهر، جیرفت و کهنوج خبر داد و گفت: بازار گوجه فرنگی تحت کنترل استان  فرنگی دروی از رصد قیمت گوجه

هزار تومان و گوجه فرنگی مناسب  2ا ت 1800است به طوری که هم اکنون قیمت هر کیلو گوجه فرنگی خوراکی در بوشهر 
تومان است که در صورت همکاری میادین عالوه بر ایجاد تعادل قیمت در بازار نرخ هر کیلو  11۶۵تا  9۶۵سازی های ربکارخانه

 رسد که با وجود این جای هیچ گونه نگرانی در خصوصتومان می 3200تا  3گوجه فرنگی در کالنشهرها برای مصرف کننده به 

های رب سازی وجود نداردگوجه فرنگی مصرفی و کارخانه . 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 ایرنا  – 14/9/1397تاریخ : 

 قیمت گوجه با همکاری میادین میوه و تره بار متعادل می شود
رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: گوجه فرنگی مورد نیاز کشور تامین است و با همکاری میادین  -ایرنا -تهران
و تره بار، قیمت این محصول در کالنشهرها متعادل می شود میوه . 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 'حسین شیرزاد' امروز )چهارشنبه( در حاشیه برنامه بزرگداشت روز جهانی خاک که 
 در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد در جمع خبرنگاران افزود: با همکاری میادین میوه و تره بار قیمت

تومان باشد 200هرکیلوگرم گوجه فرنگی بوته ای باید در حدود سه هزار تا سه هزار و  . 
تومان و هر کیلوگرم  500این در حالی است که اکنون هر کیلوگرم گوجه فرنگی بوته ای با قیمت بیش از چهار هزار و 

هزار تومان در بازار عرضه می شود 9گوجه فرنگی گلخانه ای با قیمت حدود  .  
ئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان اینکه بازار گوجه فرنگی تحت کنترل است، افزود: قیمت هرکیلوگرم گوجه ر

هزار تومان است 2تا  800فرنگی اکنون بر سر مزارع استان بوشهر بین یک هزار و  .  
روز در استان های بوشهر و رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی درباره قیمت گوجه فرنگی ربی گفت: این محصول دی

965تومان بود و امروز بین  950فارس بر سر مزرعه  تومان معامله شده است 165تا یک هزار و   .  
وی اظهارداشت: عرضه گوجه فرنگی در استان های فارس، بوشهر، جیرفت و کهنوج در حال انجام است و مصرف 

ه باشندکنندگان و کارخانجات هیچ نگرانی در این ارتباط نداشت . 
تومان 1800تا  1700نرخ هر کیلوگرم پرتغال در باغ های مرکبات،  **  

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران درباره وضعیت خرید توافقی مرکبات در باغ های شمال کشور نیز گفت: 
ورود اتحادیه های تومان از باغداران خریداری می شود که با  1600تا  1500اکنون قیمت هرکیلوگرم پرتقال بین 

تومان رسیده است 1800تا  1700استانی، قیمت این محصول به  . 
وی گفت: باغداران مرکبات فرایند برداشت و فروش خود را بدون نگرانی انجام دهند، زیرا ما اجازه نمی دهیم قیمت 

هزار تومان در استان برسد 2توافقی پرتقال به کمتر از  . 
توافقی مرکبات سردرخت و در سردخانه ها انجام می شود، افزود: اتحادیه های مرکزی وی با اشاره به اینکه خرید 

 .تعاونی ها در منطقه حاضرند و مسئوالن برفرایند خرید نظارت دارند
شیرزاد اظهار داشت: پرتقال های خریداری شده در حال انتقال به کالنشهرهاست و با خرید توافقی، تامین و عرضه این 

زار، بزودی قیمت ها منطقی می شودمحصول در با . 
 .وی اضافه کرد: مذاکرات با بازرگانان عراقی نیز برای صادرات مرکبات شروع شده و در حال امضای قرارداد هستیم

خاک مهمترین بستر »و « پیش به سوی رفع آلودگی خاک»به گزارش ایرنا، همایش روز جهانی خاک امروز با شعارهای 

با حضور معاونان و مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و نماینده فائو در ایران برگزار شد« جهانمدیریت منابع آب در  . 
 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
  ایرنا – 10/9/1397تاریخ : 

می رسدبرابر نرخ صادراتی آن به فروش  2پسته در داخل کشور،   
برابر نرخ صادراتی آن به فروش می رود که نه تنها  2هر کیلوگرم پسته در شرایطی در بازار داخلی به بیش از  -ایرنا -تهران

 .کاهش تولید این محصول، بلکه تداوم صادرات آن در این جهش قیمت موثر بوده است
کنندگان داخلی و صادرکنندگان بوده، اما به تازگی با پسته به عنوان یک محصول منحصر به فرد از دیرباز مورد توجه مصرف 

نوسان نرخ ارز در کشور، فروشندگان داخلی نیز اقدام به افزایش های غیرمنطقی خشکبار از جمله پسته کرده اند تا جایی که در ماه 
هزار تومان افزایش یافته که  300 تا 180هزار تومان به یکباره به  80تا  55های اخیر قیمت پسته در بازار داخلی از هر کیلوگرم 

 .این امر نشان می دهد دالالن و خرده فروشان داخلی نگاه ویژه ای به این محصول برای سودجویی خود دارند
این افزایش قیمت در حالی صورت گرفته که به گفته برخی کارشناسان با وجود نوسان نرخ ارز در کشور صادرات این محصول نه 

ته بلکه به دلیل مشکالتی در نقل و انتقاالت پولی با کاهش عرضه به بازارهای خارجی مواجه شده است و نباید با تنها افزایش نیاف
 .چنین گران فروشی و قیمت های نجومی در کشور روبرو شویم

هزار  148 هزار تن پسته در کشور تولید شد که از این میزان 220در مجموع  (2017)طبق آمارهای موجود سال گذشته میالدی 

 40هزارتن از این محصول به مصرف داخلی رسید و حتی  30میلیون دالر صادر شد و  100تن پسته به ارزش یک میلیارد و 
 .هزار تن آن در انبارها باقی ماند

حدود هزار تن پسته باقی مانده سال گذشته،  40براساس نظر کارشناسان این بخش، میزان موجودی پسته کشور امسال با احتساب 
هزار تن است 100 . 

به  95میلیارد دالر تا اواخر اسفندماه  1.2هزار تن آن به ارزش  140هزار تن پسته در کشور تولید و نزدیک  180نیز  95در سال 
 .کشورهای هدف صادر شده بود

تولید این محصول، نزدیک درصدی  70پیش از این ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان پسته در جهان بود که امسال با کاهش 
هزار تن پسته امسال توانست بازار صادراتی ایران  400درصد بازارهای صادراتی خود را از دست داده است و آمریکا با تولید  50

 .را تصاحب کند
خود اختصاص داده میالدی تاکنون آمریکا با بیشترین حجم تولید رتبه نخست و ایران رتبه دوم تولید پسته جهان را به  2012از سال 

اند؛ این در حالی است که در گذشته ایران با صادرات بخش عمده محصوالت خود، رتبه نخست را در بازار جهانی پسته در اختیار 
 .داشت

درصد پسته تولیدی خود را به بازارهای جهانی عرضه می کنند؛ امسال  50درصد و آمریکا نزدیک  85طبق آمارها ایران ساالنه 
تا  8هر تن پسته صادراتی بین  نیز قیمت  .هزار دالر برحسب کیفیت معامله می شد 10

در سال های اخیر به دلیل بحران آب در استان کرمان و خشکیدگی باغات پسته بحث، انتقال کشت پسته از کرمان به سایر استان ها 
استان کشور تولید  19اکنون پسته در بیش از همچون یزد، خراسان جنوبی، سمنان، دامغان، قزوین و ساوه مطرح و اجرایی شد و 

 .می شود که استان کرمان بیشترین قدمت و حجم را در تولید این محصول دارد
هزار هکتار است که بخشی از آنها غیرفعال و بخشی شامل باغ های جدید االحداث در استان  380سطح زیرکشت باغات پسته کشور 

 .های دیگر کشور می شود
هزار هکتار از باغ های استان کرمان از بین رفته و  50سال گذشته  10ان بر این باورند که در اثر خشکسالی ها در برخی کارشناس

سال آتی خشک می  10اگر مشکل کم آبی و خشکسالی های پی در پی باغات پسته کرمان و رفسنجان حل نشود، همه این باغات تا 
 .شوند

اقتصادی کشور را ابالغ کرد؛ طبق این  بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه گونگیبانک مرکزی به تازگی در بخشنامه ای چ
بخشنامه همه صادرکنندگان کاال و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی 

درکنندگانی تخصیص و تأمین ارز کند کشورند، همچنین بانک مرکزی مکلف است به طور صرف برای واردات کاال و خدمات صا
که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار مربوطه بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی باشد که 

 01مجموع صادرات ساالنه آنها تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا 
 .میلیون یورو مشخص شده است 10میلیون یورو و بیش از 

مشمول این مصوبه است 97فروردین ماه  22براساس این بخشنامه، همه صادرات انجام شده از  . 
یکی از صادرکنندگان خشکبار روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: « اسدهللا عسگر اوالدی»در این پیوند 

ا کاهش یک سومی تولید پسته به دلیل سرمازدگی و گرمازدگی، کمبود و محدودیت منابع آبی، خشکسالی های پی در پی امسال ب
هزارتن رسیده  55هزار تن در سال گذشته به یکباره طبق برآوردها به نزدیک  200مواجه شده ایم به طوری که تولید پسته کشور از 
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 .است
هزار تن پسته برداشت و عرضه شده که به نظر می رسد تا پایان سال با برداشت  45کنون تنها وی اظهار داشت: از ابتدای سال تا

هزار تن برسد که کاهش چشمگیری است 55هزار تن دیگر مجموع تولید پسته کشور به  10 . 
سبت به مدت مشابه هزارتن است که ن 37وی گفت: همچنین از ابتدای سال تا آبان ماه جاری میزان پسته صادراتی کشور نزدیک 

 .سال گذشته به کمتر از نصف کاهش یافته است
هزار تن پسته صادر به کشورهای هدف صادر شده بود 80بیش از  96عسگر اوالدی یادآور شد: در هشت ماهه سال  . 

نست و گفت: رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین عمده مشکل صادرات را ارز نیمایی و بخشنامه های غیرمنطقی بانکی دا
سال گذشته پسته با ارز آزاد از کشور خارج می شد اما اکنون باید با ارز نیمایی صادر شود همچنین با مشکل نقل و انتقال پول توسط 

 .سامانه نیما مواجه هستیم که همه اینها در کاهش روند صادرات نیز تاثیر داشته است
تسهیل کننده صادرات نیست بلکه قطع کننده صادرات و از دست رفتن وی تصریح کرد: بخشنامه جدید بانک مرکزی نه تنها 

 .بازارهای صادراتی ایران است
براساس این بخشنامه، باید صادرکننده پول را در قالب سامانه نیما وارد کشور کند در حالی که سامانه نیما از نظر »وی افزود: 

واند با ارز نیمایی پول وارد کشور کند؛ در واقع شرکت های وابسته به خریداران خارجی شناخته شده نیست و صادرکننده ای نمی ت
 «.دولت می توانند با سامانه نیما کار کنند

وی گفت: برای صادرات باید بانک مرکزی بانکی را به ما معرفی کند تا پول واریز شود در غیر این صورت از ما جنس خریداری 
 .نمی کنند

این باور است که بخش عمده صادرکنندگان بخش کشاورزی و مواد غذایی به ویژه خشکبار  این تاجر بزرگ صنعت خشکبار بر
 .کشور خرده پا هستند و در صورت ادامه اجرای این بخشنامه به طور حتم بیکاری افزایش می یابد

ه صادرات را تعطیل روز است ک 20با وجود شرایط سخت صادرات در تحریم ها و بخشنامه های اخیر دولت،  :عسگر اوالدی گفت

 .کرده و کاری انجام نمی دهیم
وی اظهارداشت: تصویب چنین بخشنامه هایی می تواند شرایط را برای ایجاد قاچاق کاال در زمینه های مختلف از مرزهای غیرقابل 

 .کنترل فراهم کند که این مشکل بزرگی برای کشور خواهد بود
فه کرد: ادامه این روند می تواند باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران شود رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اضا

تاجایی که اکنون پسته آمریکایی جایگاه پسته ایرانی را در بازارهای جهانی تصاحب کرده است که بخشی از این مشکل به روند 
 .مصوبات و بخشنامه های دولت بر می گردد

شور، به دلیل عدم انتقال پول به کشور، در آبان ماه شاهد صادرات سه هزار تن پسته بودیم که برای به گفته این صادر کننده پسته ک
تن برسد 2500آذرماه پیش بینی می شود حجم صادرات این محصول به کمتر از  . 

هزار تومان عنوان کرد و اظهار داشت 130تا  120عسگر اوالدی قیمت واقعی پسته در داخل کشور را بین  حال حاضر قیمت  در :

 200هزار تومان است، درحالی که این محصول در بازار داخلی با مبالغی بیش از  140تا  130پسته در بازارهای صادراتی بین 
 .هزار تومان عرضه می شود که گران فروشی و اجحاف به مصرف کنندگان به شمار می رود

پسته در شهرهای کرمان و رفسنجان ابراز نگرانی کرد و گفت: با کاهش وی نسبت به تعطیلی واحدهای تولید، فراوری و بسته بندی 
هزار نفر وجود دارد که  20تا  15تولید و صادرات محصول پسته احتمال تعطیلی بیشتر کارگاه های مذکور و در نهایت بیکاری 

 .آسیب جدی به محصول پسته و افزایش بیکاری در جامعه می شود
اه های تولیدی پسته در بسته به باز و مغز پسته تبدیل می شودبه گفته وی، در بیشتر کارگ . 

وی افزود: انتظار می رود، سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه های نظارتی دیگر با تشدید نظارت های خود با متخلفان و گران 

 .فروشان برخورد قانونی کنند تا قیمت این محصول در بازار داخلی تعدیل شود
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 11/9/1397تاریخ : 

  هزار تومان 22های جهانی است/نرخ هر کیلو گوساله زنده قیمت گوشت در ایران یک چهارم بازار
های جهانی بدان معناست که قیمت گوشت در ایران یک هزار تومان در بازار 90مقدسی گفت: عرضه هر کیلو دام زنده با نرخ 

  .چهارم سایر کشورهاست
صنعت،تجارت و کشاورزیر گفت و گو با خبرنگار احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران د گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

وضعیت قاچاق دام اظهار کرد: اگرچه آمار و مستندات رسمی مبنی بر قاچاق دام از کشور وجود ندارد، اما  ، درباره آخرینجوان
دالر آن سوی مرزها انگیزه قاچاقچیان را باال برده است 7نوسان نرخ ارز و فروش هر کیلو دام با نرخ  . 

هزار تومان اعالم کرد و افزود: این در حالی است که به سبب گپ تولید تا  22وی نرخ فروش هر کیلو گوساله نر در بازار داخل را 
 .مصرف و وجود واسطه گران و دالالن متعدد، نرخ گوشت گوساله در قصابی ها باالست

هزار تومان رسید 63ضرورت جلوگیری از خروج غیرقانونی دام از مرزهای کشور/قیمت شقه گوسفندی به  :بیشتر بخوانید  
یمت گوشت در ایران یک چهارم بازارهای جهانی است، بیان کرد: هم اکنون هر کیلو دام زنده در مقدسی با اشاره به اینکه ق

ایران ارزانترین گوشت دنیا را مصرف هزار تومان عرضه می شود که این امر بدان معناست که مردم 90تا  80بازارهای جهانی 
 .می کنند

نیست، بیان کرد: این در حالی است که با صادرات قانونی، از  بر قاچاق دام رئیس انجمن صنفی گاوداران با اشاره به اینکه کنترلی
 .خروج ذخایر ژنتیک جلوگیری می شود

به گفته وی اتخاذ تصمیم ممنوعیت یک شبه صادرات دام از سوی وزیر اسبق وزارت صمت بستر را برای حضور قاچاقچیان در  

ع ممنوعیت صادرات دام دیگر خبری از قاچاق نیستبازارهای هدف فراهم کرده است، در حالیکه با رف . 
رئیس انجمن صنفی گاوداران در پایان تصریح کرد: با توجه به افزایش هزینه های تولید، دامداران در فروش دام و شیر خام تولیدی 

درصد سود می کنند 2تا  1 . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 ایرنا  – 10/9/1397تاریخ : 

تایلندی، نرخ ها را در بازار کاهش دادتوزیع برنج   
آبان ماه،  15مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: با توزیع برنج تایلندی کیفی از  -ایرنا -تهران

 .قیمت این محصول اعم از وارداتی و داخلی روند کاهشی به خود گرفته است
« با خبرنگار اقتصادی ایرنا با تاکید بر اینکه برنج مورد نیاز کشور از محل تولید داخلی و روز شنبه در گفت و گو « حجت براتعلی

وارداتی تامین است و کمبودی در این زمینه وجود ندارد، افزود: با برنامه ریزی های انجام شده، ذخایر برنج کشور کافی بوده و حتی 
درصدی برخوردار است 40نسبت به مدت مشابه از افزایش  . 

وی اظهار داشت: چندی پیش قیمت تنظیم بازاری برنج وارداتی دچار مشکل شده بود که با ورود شرکت بازرگانی دولتی ایران در 
هفته های اخیر توانستیم قیمت این محصول را کاهش دهیم به طوری که بر اساس جدیدترین آمارها، قیمت هر کیلوگرم برنج وارداتی 

تا  50اخلی بین تومان و برنج د 80تا  70بین   .تومان کاهش قیمت داشته اند 60
آذرماه توزیع  15آبان تا  15هزار تن برنج تایلندی در بازه زمانی  10وی تصریح کرد: قرار بود برای ثبات قیمت برنج در بازار، 

 .شود که در صورت نیاز بازار به توزیع بیشتر، به طور قطع این حجم توزیع ادامه خواهد یافت
گرید»و « هومالی»ماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: در این مرحله دو نوع برنج تایلندی مدیرکل ه  B» 

تومان و چهار هزار تومان است که با  5200طبق نرخ مصوب تحویل درب انبارها در استان ها هر کیلوگرم به ترتیب با قیمت 

مده و خرده فروشی ضرایب قیمت گذاری آن مشخص می شودهزینه حمل و نقل، هزینه های توزیع و نرخ ع . 
درصد عنوان کرد و گفت: قیمت گذاری عمده فروشی و خرده فروشی تابع  50وی تناسب عرضه این دو نوع برنج را هر کدام 

نظیم بازار دستور العمل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و براساس هزینه های حمل و سود عمده و خرده توسط کمیسیون های ت
 .هر استان تعیین می شود

براتعلی اضافه کرد: شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان مباشر دولت، براساس مصوبات ابالغی ذخایر راهبردی کشور را برنامه 
از ریزی می کند و یکی از وظایف اصلی این شرکت تامین ذخایر راهبردی و تنظیم بازار کاالهای اساسی برنج، روغن و شکر 

 .لحاظ قیمت و حجم عرضه است به گونه ای که رفاه حال خریداران و مصرف کنندگان نهایی فراهم شود
وی بر این باور است که به هر میزان که حجم عرضه کاالهای اساسی به نسبت تقاضا برابر باشد قیمت ها و حقوق مصرف کنندگان 

یی در هزینه مصرف و سبد خانوار دارددر شرایط قانونی حفظ می شود که به طور حتم تاثیر بسزا . 
مدیرکل توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار داشت: برنج تایلندی تنظیم بازاری از طریق شبکه های منتخب فروشگاه 

های زنجیره ای، تعاونی های مصرف کارمندی و کارگری، تعاونی های مصرف روستایی و عشایری در سراسر کشور در حال 
زیع استتو . 

وی ادامه داد: تمام تالش شرکت بازرگانی دولتی ایران این است که کاالهای اساسی که با نرخ دولتی تامین و به کشور وارد می شود 
 .با کمترین شبکه های واسط و با قیمت های مصوب به دست مصرف کنندگان برسد

در بازار باال باشد، ادامه خواهد داشت تا از افزایش قیمت در  وی تصریح کرد: روند توزیع برنج تایلندی تا زمانی که تقاضای آن
 .برنج های وارداتی و داخلی جلوگیری شود

این مقام مسئول در شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره افزایش قیمت برنج های وارداتی از جمله برنج هندی در بازار مصرف 
ن متولی قیمت گذاری محصوالتی چون برنج است و براساس اعالم نرخ گفت: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگا

 .توسط این سازمان نرخ برنج های وارداتی در مبادی ورودی کشور )بنادر( تعیین می شود
در بنادر هر کیلوگرم هفت هزار تومان است که به همراه نرخ حمل  1121به گفته وی، طبق مصوبه، قیمت هر کیلوگرم برنج هندی 

تا  8000ل و سود شبکه توزیع، عمده فروشی و خرده فروشی قیمت نهایی فروش باید حداکثر بین و نق تومان به دست  8200

 .مصرف کنندگان برسد
بیش از نرخ های مصوب کمیسیون تنظیم  1121وی افزود: در صورتی که در خرده فروشی ها برنج های وارداتی و برنج هندی 

می تواند مورد پیگیرد توسط دستگاه های نظارتی قرار بگیرد بازار استان ها به فروش برسد، . 
وی مدت زمان کیفی نگهداری برنج را دو سال دانست و اظهارداشت: به طور مستمر برنج ذخایر کشور به بازار عرضه و برنج 

 .های خرید جدید جایگزین و ذخیره سازی می شود
وان شرکت تامین کننده کاالهای اساسی و راهبردی کشور، وظیفه تنظیم بازار به گزارش ایرنا، شرکت بازرگانی دولتی ایران به عن

 .داخلی را برعهده دارد
هزار تن برنج خارجی وارد کشور شد که عمده این واردات از هند بوده است 200بیش از یک میلیون و  96طبق آمارها در سال  . 
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میلیون تن آن از محل تولیدات داخلی و مایقی از طریق  2.2ه همچنین مصرف سالیانه برنج کشور حدود سه میلیون تن است ک
 .واردات تامین می شود

سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای واردات برنج حمایت همزمان از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصوالت کشاورزی و 

  .فراهم سازی شرایط برای مصرف برنج با قیمت مناسب برای همه اقشار جامعه است
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 1397/*8/9تاریخ :   

  میلیون تومان 11تن زعفران در سال جاری/ حداکثر نرخ هر کیلو زعفران  400بینی تولید پیش
رسدتن می 400عیت مساعد برداشت، تولید زعفران در سال جاری حداقل به عضو شورای ملی زعفران گفت: با توجه به وض .  

صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت باشگاه خبرنگاران گروه اقتصادی  

هزار و حداکثر  300میلیون و  5، از ثبات نسبی بازار طالی سرخ خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو زعفران جوان
میلیون تومان است 11 . 

ن نرخ وی افزود: با توجه به روزهای پایانی فصل برداشت و عدم دخالت دولت در خرید توافقی محصول، بازار به سمت واقعی شد
 .در حال پیشروی است که ادامه این روند منافع کشاورز و مصرف کننده را در بر خواهد داشت

حسینی ادامه داد: اگر دولت در ابتدای فصل برداشت، تسهیالتی در اختیار کشاورزان قرار دهد تا آنها مجبور نشوند که 
ثبات و آرامش خواهد رسید چرا که دیگر خبری از خرید محصول خود را به سرعت روانه بازار کنند، از این رو بازار به   محصول

 .از سوی دالالن و دپو در انبارها نیست
درصد رشد کرد 40بیشتر بخوانید: ثبات نسبی بازار طالی سرخ/صادرات زعفران   

شود که قیمت محصول نوسان چندانی در بازار نداشته بینی میرید زعفران رخ ندهد، پیشبه گفته وی، اگر اتفاق خاصی در بحث خ
 .باشد

عضو شورای ملی زعفران در پایان درباره آخرین وضعیت تولید زعفران تصریح کرد: اگرچه پایان فصل برداشت وزارت جهاد 
از ان است که با توجه به وضعیت مساعد برداشت، تولید کشاورزی باید آمار تولید را شفاف اعالم کند، اما پیش بینی ها حاکی 

تن برسد 400زعفران حداقل به  . 
 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 11/9/1397تاریخ :   

  هزار تومان 14صادرات قارچ جانی دوباره گرفت/نرخ فروش هر کیلو قارچ فله 
یک مقام مسئول گفت:افزایش قیمت ارز در ماه های اخیر منجر به تسهیل روابط صادرکنندگان و رونق صادرات به بازارهای هدف 

  .شده است
صنعت،تجارت و گفت و گو با خبرنگار  علی صدیق پناه رئیس هیات مدیره انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در

، درباره آخرین وضعیت صادرات قارچ اظهار کرد: افزایش قیمت دالر در ماه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

و رونق صادرات قارچ به کشورهای خلیج فارس، عراق و افغانستان شده است  به تسهیل روابط صادرکنندگان های اخیر منجر . 
دالر اعالم کرد و گفت: در شرایط کنونی کاهش ارزش پول ملی در  2.5وی نرخ فروش هر کیلو قارچ در بازارهای جهانی را 

که بسیاری از صادرکنندگان برای رقابت با رقبا در بازارهای هدف برابر نرخ ارز، جانی دوباره به صادرات بخشیده است چرا 
 .درصدد افزایش کیفیت و راندمان در واحد سطح هستند

تومان 800هزار و  11تن رسید/قیمت واقعی هر کیلو قارچ  600تولید روزانه قارچ به  :بیشتر بخوانید  
تن  550تا  500صدیق پناه ادامه داد: با توجه به خنک شدن هوا و افزایش راندمان کامپوست در فصل سرما، تولید روزانه قارچ به 

 .رسیده است
هزار تومان اعالم کرد 18تا  17ار تومان و قارچ بسته بندی هز 14این مقام مسئول متوسط قیمت هر کیلو قارچ فله را  . 

درصدی قارچ تولیدی به بازارهای هدف صادر می شود،  25تا  20وی در پایان با اشاره به اینکه طی سه الی چهار ماه اخیر 
کند، در آینده ای نه  تصریح کرد: اگر وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط صادرکنندگان را در بخش صادرات حمایت

درصد قارچ تولیدی به بازارهای هدف صادر می شود 30حداقل   چندان دور . 
 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها
باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/9/1397تاریخ :   

  هزارتومان ۶4قاچاق دام همچنان ادامه دارد/نرخ هر کیلو شقه گوسفندی 
هزارتومان به مصرف کننده عرضه می شود ۶4تا  ۶3یک مقام مسئول گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ  .  

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

هزارتومانی نرخ گوشت نسبت به هفته اخیر در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو  4تا  3، از افزایش باشگاه خبرنگاران جوان
هزارتومان به مصرف کننده عرضه می شود ۶4تا  ۶3شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ  . 

کاهش عرضه ناشی از قاچاق دام را دلیل اصلی افزایش قیمت گوشت در بازار اعالم کرد و افزود: با استمرار روند کنونی قاچاق وی 
 .دام نمی توان پیش بینی خاصی را راجع به وضعیت بازار داشت چرا که قیمت ها به طور لحظه ای در نوسان است

شت گوسفندی در بازار بیان کرد: هم اکنون زمینه عرضه گوشت گرم وارداتی از شکوهی با اشاره به دیگر عوامل افزایش قیمت گو
 .ارمنستان در بازار کاهش یافته که این موضوع بر نوسان قیمت بی تاثیر نبوده است

 اما و اگرهای رفع ممنوعیت صادرات دام زنده :بیشتر بخوانید
هزار تومان اعالم کرد 31ین را زنده در میادرئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نرخ هر کیلو دام . 

وی در پایان با اشاره به اینکه حجم گسترده ای از دام به سمت کشورهای عربی در حال قاچاق است، تصریح کرد: با وجود آنکه طی 
ذی ربط  ماه های اخیر نسبت به خروج غیر قانونی دام و کاهش عرضه در میادین هشدارهای الزم را دادیم، اما تا کنون دستگاه های

 .برای جلوگیری از قاچاق دام از مرزهای کشور اقدامی نکردند
 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 
 ایرنا  – 14/9/1397تاریخ : 

 طرح تولید سالم هشت محصول کشاورزی وارد مرحله اجرایی شد
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر محیط زیست و سالمت غذا در حوزه محصوالت سالم وزارت جهادکشاورزی گفت:  -ایرنا  -اهواز 

حصول کشاورزی وارد براساس تفاهم نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی طرح تولید سالم هشت م
 .مرحله اجرایی شد

سعید سعادت روز چهارشنبه در حاشیه نشست هم اندیشی کشاورزی حفاظتی و استانداردسازی تولیدات کشاورزی با محوریت حفظ 
ب محیط زیست و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در اهواز افزود: این محصوالت شامل خیار، هویج، گوجه فرنگی، سی

 .زمینی، پیاز، سبزی ها و صیفی جات در راستای ارتقای سالمت، تولید خواهد شد اما منتج به گواهی نمی شود
وی با تاکید بر لزوم تولید ارگانیک و گواهی شده محصوالت کشاورزی در کشور با هدف ارتقای سالمت مردم گفت: وزارت جهاد 

و گواهی شده حمایت می کند کشاورزی در این راستا از تولید محصوالت ارگانیک . 
سعادت افزود: همه مراحل تولید محصول از مزرعه تا سفره در تولید محصوالت گواهی شده و ارگانیک قابل رصد است و مصرف 

 .کننده با آگاهی کامل و اطمینان از سالم بودن آن، فرآورده را مصرف می کند
برای تولید محصوالت سالم اظهار کردوی با اشاره به ضرورت شناسایی مناطق مختلف خوزستان  دزفول و احتماال رامهرمز  :

شرایط الزم را برای تولید محصول سالم دارد ولی سطح زیر کشت محصوالت و مکان آن باید با نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی 
 .باشد

گواهی شده و بهداشتی موثر خواند و مشاور وزیر جهاد کشاورزی مطالبه گری مردم را در شتاب بخشیدن به تولید محصول سالم، 
  .افزود: باید در این زمینه اطالع رسانی و فرهنگ سازی شود تا مردم به مصرف محصوالت سالم و گواهی شده ترغیب شوند

وی بیان کرد: در سال های آینده با تجربه اندوزی و افزایش سطح آگاهی کشاورزان، امکان توسعه عمل آوری محصوالت ارگانیک و 
واهی شده در همه نقاط کشور فراهم می شود ولی آنچه مهم و تعیین کننده است ترغیب مردم به مصرف اینگونه محصوالت می گ

  .باشد
ارگانیک به محصولی گفته می شود که در همه فرآیند تولید آن از مواد و سموم شیمیایی استفاده نشود ولی در محصوالت گواهی شده 

با توصیه و نظارت کارشناسان در زمان و مقدار مشخص استفاده کردمی توان از مواد شیمیایی  . 
مدیرکل دفتر محیط زیست و سالمت غذا در حوزه محصوالت سالم وزارت جهادکشاورزی اظهار داشت: افزایش درآمد کشاورزان و 

صادرات توجه بیشتری ایجاد امنیت غذایی در کشور ایجاب می کند در تولید محصوالت گواهی شده برای مصرف در داخل و 
 .صورت گیرد

وی با بیان اینکه امکانات و بسترهای الزم برای تولید محصوالت ارگانیک و گواهی شده در کشور فراهم است، افزود: هرچند تولید 
 محصول ارگانیک در فضاهای باز انجام می شود ولی در محیط های گلخانه ای که مصرف آب، سموم و کودهای شیمیایی کنترل می

 .شود امکان تولید محصوالت ارگانیک و گواهی شده وجود دارد
سعادت با بیان اینکه مصرف تولیدات ارگانیک و گواهی شده نوعی پیشگیری از بروز برخی بیماری ها است، گفت: بهترین مکان 

 .مصرف تولیدات ارگانیک، بیمارستان ها، دانشگاه ها، مهدهای کودک و رستوران ها است
فزایش سطح زیرکشت محصوالت سالم و ارگانیک و باال رفتن مصرف آن در نهایت به افزایش سطح درآمد کشاورزان وی افزود: ا
 .خواهد شد

در نشست هم اندیشی 'کشاورزی حفاظتی و استانداردسازی تولیدات کشاورزی' در سرسرای اداری سازمان جهاد کشاورزی 
مدیران بخش کشاورزی خوزستان مسائل و چالش های پیش رو در کشاورزی خوزستان جمعی از کارشناسان، استادان دانشگاه و 

 .حفاظتی و بهبود وضعیت خاک های کشاورزی را به بحث گذاشتند
 لینک خبر
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 برنامه و سیاست 
 ایرنا  – 13/9/1397تاریخ : 

هزار نقطه کشور درحال اجراست۶داری درطرح های آبخیزداری وآبخوان   
مدیرکل دفتر کنترل سیالب و آبخوان داری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت:عملیات آبخیزداری و  -ایرنا  -اهواز 

شهرستان آغاز شده است 350هزار نقطه کشور در  6آبخوان داری در  . 
دید از طرح های آبخیزداری شهرستان اندیمشک در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا ابوالقاسم حسین پور روز سه شنبه در حاشیه باز

نوع فعالیت آبخیزداری و آبخوان داری در قالب اقدامات حفاظتی و  42بیان کرد: این طرح ها که هم اکنون در دست اجراست، شامل 
 .مدیریتی، بیولوژیک، بیومکانیک و بیولوژیک مکانیک است

ای سازه ای و مکانیکی تا پایان آذر به بهره برداری می رسد و بخشی که در حال اتمام و یا تکمیل شده بود وی گفت: عمده طرح ه
 .در سیالب اخیر آبگیری شد که خوشحالی مردم و کشاورزان را در پی داشت

زداری و آبخوان داری میلیون دالری از صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های آبخی 200حسین پور با اشاره به اعتبار مصوب 
درصد از این اعتبارات اختصاص، و میان استان ها توزیع شده است 50در کشور، افزود: تاکنون  . 

میلیون مترمکعب سیالب را در کشور مهار  900وی همچنین بیان کرد:در بارش های اخیر، سازه های آبخیزداری توانست بیش از 
ب می تواند به حل مشکالت خشکسالی و پایداری منابع آب و آبدهی چاه ها و چشمه ها کند که با شرایط کشور، این حجم استحصال آ

 .و قنات ها کمک کند
این مساله در خوزستان بسیار حایز اهمیت  :حسین پور تامین رطوبت خاک را نیز از دیگر مزایای سیالب های اخیر دانست و افزود

آبی درسطح منطقه می شوداست زیرا باعث کاهش گرد و غبار و پایداری تعادل  . 
 

میلیارد لایر اعتبار آبخیزداری خوزستان 210بیش از یک هزار و  **  
میلیارد  210مدیرکل دفتر کنترل سیالب و آبخوانداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه از اختصاص بیش از 

شهرستان از  9حوزه آبخیز خوزستان در  11و گفت: امسال در  لایر در مرحله اول از صندوق توسعه ملی به خوزستان خبر داد
 .محل صندوق توسعه ملی طرح هایی در این بخش اجرا می شود

میلیارد لایر از  500وی افزود: بر اساس تفاهم نامه میان رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و استاندار خوزستان، 
میلیارد لایر نیز اعتبارات استانی به این بخش اختصاص یابد 500می شود، با احتساب اینکه منابع ملی به سهم استانی اضافه  . 

حسین پور خوزستان را به دلیل شرایط محیطی مناسب، جزو استان های فعال در زمینه آبخیزداری بیان کرد و گفت: طرح های 
در بارش های بعد به بهره برداری می رسندخوزستان پیشرفت فیزیکی خوبی دارند و با رعایت زمانبندی در اجرا،  . 

وی هدف از سفر به خوزستان را بازدید از طرح های آبخیزداری و آبخوان داری این استان دانست و افزود: در این راستا از 
 .اندیمشک و شوش بازدیدهایی انجام و از نظر کارشناسان استفاده شده است

اریحسین پور با اشاره به اجرای سازه آبخیزد  RCC  از نوع بتن غلطکی در اندیمشک، اضافه کرد: اجرای این نوع سازه در کشور

 .جدید است و خوزستان از نظر سازه های آبخیزداری از نوع بتن غلطکی در کشور صاحب تجربه و پیشرو است
برخی طرح های خوزستان  به گفته وی، هم اکنون طرح های کنترل سیالب در بهبهان و امیدیه در خوزستان حال اجراست و نیز

درصد پیشرفت فیزیکی دارند که تا  70حدود   .ماه آینده به بهره برداری می رسند 1.5
 

 بندهای آبخیزداری عامل گرد و غبار نیست *
وی تاثیر بندهای خاکی آبخیزداری در ایجاد کانون های گرد و غبار را در خوزستان رد کرد و گفت: با بررسی انجام شده مشخص 

برداشت آب در آن منطقه باعث گرد و غبار شده و بندهای خاکی تاثیر مثبتی و نه منفی داشته اند شده . 
وی توضیح داد: سازه های آبخیزداری سازه هایی هستند که در برابر سیل مقاومت می کنند و دبی )حجم( بزرگی از سیالب را تبدیل 

را دارندبه حجم آب کوچکی می کنند و ادامه آزادسازی جریان آب  . 
حسین پور افزود: با اجرای طرح های آبخیزداری، آب هایی )سیالب( که در مدت کوتاهی از منطقه خارج می شوند، چندین ساعت یا 

چندین روز و یا ماه به منطقه بازمی گردند، به عبارت دیگر در آبخیزداری ذخیره و نگهداشت آب را نداریم و حقابه زمین ها و 
دست یکی از اصول آبخیزداری استآبخوان های پایین  . 

وی تاکید کرد: جامع نگری در حوزه های آبخیز، از سیاست های سازمان جنگل هاست و با این رویکرد همه مسایل مربوط به حوزه 
 .های باالدست و پایین دست از جمله حقابه تاالب ها و بهره برداران پایین دست رعایت می شود

معنی نگهداشت و ذخیره آب در سازه مخزنی آبی نیست و ماهیت و رسالت آبخیزداری، تاخیر در  حسین پور گفت: آبخیزداری به
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 .عبور سیالب است تا فرصت نفوذ در زمین را داشته باشد
وی افزود: طرح های آبخیزداری از نوع مدیریتی در سطح حوزه های آبخیز هستند و با اجرای این طرح ها پایداری آب و خاک حفظ 

بنابراین اگر در خوزستان به دنبال پایداری منابع آب و خاک هستیم باید به دنبال آبخیزداری باشیم تا سیالب هایی که با می شود 
 .سرعت از حوزه خارج می شود را نگهداری ، و مشکالت پدیده گرد و غبار هم کاهش یابد

خیزداری و آبخوان داری اجرا شده خسارات سیل در به گفته وی، در سیالب اخیر خوزستان دیدیم که در مناطقی که طرح های آب
حداقل بوده، و از ظرفیت سیالب هم به عنوان فرصتی برای جبران کم آبی مناطق و افزایش توان محیطی در مقابل خشکسالی، حفظ 

 .خاک، احیای پوشش گیاهی، پیشگیری از خسارت سیل و تغذیه آبخوان های زیرزمینی استفاده می شود
مچنین با تاکید بر ضرورت تعمیر و نگهداری سازه های آبخیزداری گفت: با توجه به اینکه این سازه ها در معرض حسین پور ه

جریان سیالب قرار دارند و مقاومت می کنند، طبیعی است که پس از چند سال با اشکاالت جزیی رو به رو ، و به نگهداری و مرمت 
ف اعتبار مشخصی برای این منظور اختصاص می یابدمستمر داشته باشند؛ براین اساس ساالنه ردی . 

وی درباره تعمیر نشدن برخی از بندهای خاکی خوزستان که دچار آسیب هایی شده اند، بیان کرد: مشکلی از بابت تامین اعتبار وجود 
 .ندارد و در صورت پیشنهاد، تعمیر آنها در دستور کار قرار می گیرد

ه گذاری انجام شده در بخش آبخیزداری در اولویت است و تدام اثربخشی و کارآیی این پروژه ها از حسین پور ادامه داد: حفظ سرمای

 .اهداف سازمان جنگل هاست
  لینک خبر
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 برنامه و سیاست ها 
 ایرنا – 12/9/1397تاریخ : 

جهانی محصول پسته در دستور کار قرار گیردثبت   
مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت: ثبت جهانی محصول پسته باید در دستور  -ایرنا  -بیرجند 

 .کار قرار گیرد تا در آثار جهانی و بین المللی به عنوان یک اثر و محصول ماندگار ایرانی معرفی شود
رنا شکرهللا حاجی وند روز دوشنبه در حاشیه دومین دوره آموزشی ملی مباحث نوین پسته در شهرستان بشرویه در گفت به گزارش ای

هزار هکتار اراضی باغی  800میلیون و  2و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پسته یک محصول مزیت دار نسبی و اقتصادی است که از 
درصد را به خود اختصاص داده است 15کشور  .  

وی بیان کرد: محصول پسته در دنیا به نام ایران شناخته شده همچنین در کشور نگاه ها به سمت استان کرمان است در حالیکه پسته 
  .از این استان به سایر استان ها مهاجرت کرده است

ستان کرمان با توجه به مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: امروزه محصول پسته در ا
  .شرایط اقلیمی آن زیاد جایگاهی ندارد و اکثر استان ها به سمت کشت این محصول رفته اند

وی با بیان اینکه پسته یک محصول مزیت دار نسبی و اقتصادی است اظهار داشت: توسعه و کشت این محصول می تواند جایگاه 
بال داشته باشدویژه ای برای ارتقای اقتصادی باغداران به دن .  

حاجی وند عنوان کرد: محصوالت پسته، سیب، انگور، پرتقال و خرما جزو پنج محصول اساسی کشور از نظر سطح زیر کشت بوده 
  .که در این میان پسته دارای مزیت اقتصادی و ارزشی بیشتری نسبت به بقیه است

ین پسته در زمینه کاشت، داشت و برداشت اشاره کرد و گفت: وی در ادامه به برگزاری کارگاه های آموزشی در خصوص مباحث نو
  .این دوره آموزشی امسال در استان های دامغان، قم و یزد برگزار شد

مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: همچنین دوره آموزشی مباحث نوین پسته اکنون به 
وبی در راستای ارتقای اقتصادی کمی و کیفی این محصول در حال برگزاری استمدت سه روز در استان خراسان جن .  

وی با بیان اینکه تولید باید مبتنی بر دانش باشد یادآور شد: هر چقدر دانش و توان فکری و علمی باغدار، بهره بردار و تولیدکننده 
  .بیشتر باشد تولید از لحاظ کمی و کیفی بهتر و موثرتر خواهد بود

اجی وند تاکید کرد: برنامه یا پیوست آموزشی و ترویجی برای محصول پسته اوایل امسال تدوین شد و به دنبال آن دوره های ح
  .آموزشی در سطح کشور در حال برگزاری است

مهمترین  وی با بیان اینکه برگزاری کارگاه آموزشی در ارتباط با محصول پسته در سطح کشور ادامه خواهد داشت افزود: یکی از
  .برنامه های ما اجرای تکنیک سرشاخه کاری پسته است

مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: تکنیک سرشاخه کاری به منظور تغییر ارقامی که 
ور در حال اجرا استدر باغات قدیم و سنتی وجود داشته اما گریبانگیر مسائل اقلیمی هستند برای محصول گردو نیز در کش .  

  .وی تاکید کرد: با اجرای تکنیک سرشاخه کاری شاهد تغییر باردهی و افزایش بهره وری محصول پسته در کشور خواهیم بود
حاجی وند تاکید کرد: آفات مربوط به پسته یکی از مراحل داشت این محصول است در حالی که شیوه های آبیاری، تغذیه، هرس، 

با سرما و گرما در این مرحله هم باید مورد توجه واقع شود نگهداری، مبارزه .  
وی اظهار داشت: کمیته فنی سازمان حفط نباتات و معاونت باغبانی در سطح کشور آفات و بیماری های محصول پسته را رصد و 

  .مسایل فنی را اجرا می کنند ما نیز در این مهم مشارکت داشته و در تصمیم گیری ها نقش داریم
درصد از کل سطح محصوالت باغی  9مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با بیان اینکه 

هکتار پسته دارد می تواند کار خاص و شاخصی در  450خراسان جنوبی مربوط به پسته است گفت: وقتی یک باغدار این استان 
  .استان باشد

هکتار سطح زیر کشت این محصول است که سطح قابل توجهی  500بشرویه دارای چهار هزار و  اکنون شهرستان :وی یادآور شد

  .بوده و نباید نسبت به سطح زیر کشت و آفاتی که این محصول را درگیر کرده بی توجه بود
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست ها 
 ایرنا  – 9/9/1397تاریخ: 

 هزار طرح اشتغالزا در مناطق روستایی و عشایری اجرا شد
مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: این بانک با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در مرحله نخست اجرای طرح  -ایرنا  -تهران 

میلیارد تومانی در این مناطق  560هزار و  2باری طرح را با اعت 299هزار و  17توسعه اشتغال روستایی و عشایری توانست با 
 .محقق کند

« روز جمعه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود« روح اله خدارحمی هزار شغل  50با اجرای این طرح ها نزدیک  :

 .جدید در مناطق روستایی و عشایری کشور ایجاد شده است
میلیارد  300هزار و  3طرح روستایی و عشایری به مبلغ  616هزار و  18تعداد وی افزود: در مرحله نخست اجرای این طرح، 

نفر اشتغال ایجاد می شد 655هزار و  55تومان مصوب شد که از محل این طرح ها برای  . 
سه میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی از اواخر سال گذشته با همکاری  1.5طرح توسعه روستایی و عشایری با اختصاص 

بانک و یک صندوق در کشور کلید خورد و عملیات اجرایی آن از اردیبهشت ماه امسال آغاز شد و قرار بود تا پایان آبان ماه امسال 
این طرح ها به بهره برداری برسد؛ بانک های عامل در این طرح قرار بود به میزان تخصیص منابع از سوی صندوق توسعه ملی، 

ه و به متقاضیان تسهیالت دهندبه همین میزان آورده داشت . 
رئیس هیات مدیره بانک کشاورزی اظهار داشت: طرح توسعه اشتغال روستایی و عشایری از اولویت های دولت تدبیر و امید به 

 .شمار می رود که بانک کشاورزی در این بخش نقش بسزایی داشته و همچنان در حال اجراست
میلیارد تومان به بانک کشاورزی  500از محل صندوق توسعه ملی مبلغ یک هزار و وی تصریح کرد: برای اجرای این طرح ها 

میلیارد  560هزار و  2میلیارتومان رسید که تاکنون  300هزار و  3تخصیص یافت که این مبلغ به همراه اعتبارات خود بانک به 
 .تومان آن پرداخت شده و بقیه این مبلغ بزودی پرداخت می شود

کشاورزی گفت: با وجود این که زمان مرحله نخست به پایان رسیده اما برخی از طرح های باقیمانده که با مشکالتی  مدیرعامل بانک
 .چون نداشتن تضمین و دریافت مجوزهای الزم روبرو هستند که این موارد به زودی رفع خواهد شد

وسعه اشتغال روستایی و عشایری و هماهنگی های الزم وی ادامه داد: با عملکرد مثبت بانک کشاورزی در زمینه اجرای طرح های ت
 .برای واریز وجوه به نظر می رسد در مراحل بعدی بیش از میزان فعلی اشتغال ایجاد شود

خدارحمی اظهار داشت: بیشتر طرح هایی ارسالی شامل احداث گلخانه های کوچک )چند هزار متری(، خرید دام های شناسنامه دار، 
میلیارد تومان  20میلیون تومان تا  80سبک، زنبور عسل، صنایع دستی و گیاهان دارویی است که اعتباری بین  دام های سنگین و

 .نیاز دارند
وی اضافه کرد: اغلب این طرح ها در سطح ملی و استانی توسط کارگروه هایی که تشکیل شده و دنبال می شود؛ البته برخی از طرح 

ستند که نیازمند همکاری و مساعدت کارگروه ملی هستندهای باقیمانده، طرح های بزرگی ه .  
 .وی افزود: مرحله دوم اجرای طرح توسعه روستایی و عشایری بزودی شروع می شود

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

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

 .مهاجرت از اهداف اجرای این طرح است
( به طرح های کوچک  97لغایت تیر 96ماهه گذشته ) بهمن  6میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت توسط بانک کشاورزی در  800

میلیارد  200منظور توسعه پایدار مناطق روستایی و عشایری کشور اختصاص یافت که از این میزان مبلغ یکهزار و و بزرگ به 
 .تومان عالوه بر مبلغ مزبور تا پایان امسال به متقاضیان پرداخت می شود

یلیارد تومان بود که پیش از سهم بانک کشاورزی از دریافت اعتبار برای طرح توسعه پایدار روستایی در مرحله نخست سه هزار م
هزارمیلیارد تومان برای طرح های کوچک و بزرگ در اختیار بانک قرار گرفته است 2این  . 

میلیارد دالر از منابع ارزی صندوق  1.5آغاز شد و مبلغ  1396طرح توسعه پایدار مناطق روستایی و عشایری بهمن ماه سال 

و در اختیار چهار بانک قرار گرفت که یکی از آنها بانک کشاورزی است توسعه ملی توسط بانک مرکزی تبدیل به لایر . 
طرح های معرفی شده از سوی متقاضیان باید توجیه اقتصادی داشته باشد و این تسهیالت شامل طرح توسعه اشتغال مناطق روستایی 

انه های کوچک، متوسط و بزرگ، کشت و هزار نفر می شود که این طرح ها شامل ایجاد گلخ 10و عشایری دارای جمعیت کمتر از 
فراوری گیاهان دارویی و استفاده از دام های اصالح نژاد شده می شود که البته طرح های بزرگ در کارگروه ملی مورد بررسی و 
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 .تصویب قرار می گیرد
سوب می شود و ایران کشت و فرآوری گیاهان دارویی و ایجاد کسب و کارهای کوچک از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی مح

 .به دلیل برخورداری از آفتاب مناسب و اقلیم متفاوت دارای ظرفیت خوبی در کشت و فرآوری گیاهان دارویی است
تا  100شعبه بانک کشاورزی در سراسر کشور فعال است که با تدوین برنامه بهینه سازی شبکه تالش داریم ساالنه  1900اکنون 
ام و یا کاهش دهیمشعبه را در یکدیگر ادغ 150  

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست ها 
ایرنا  – 12/9/1397تاریخ :   

هزار هکتار اجرا می شود 800عملیات آبخیزداری در   
خاک سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: عملیات آبخیزداری و مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت  -ایرنا -تهران

میلیون دالری صندوق توسعه ملی اجرا می شود 200هزار هکتار از اراضی کشور با استفاده از اعتبار  800آبخوانداری در  . 
ی و آبخوانداری از محل اعتبار افزود: عملیات آبخیزدار« هوشنگ جزئی»به گزارش دوشنبه ایرنا از وزارت جهادکشاورزی، 

شهرستان و  340صندوق توسعه ملی در   .حوزه آبخیز در سال جاری در دست اجراست 649
تن در هر  9تا  2متر مکعب آب در مناطق کوهستانی استحصال و بین  530به گفته وی، با اجرای این عملیات در هر هکتار حدود 

 .هکتار کنترل فرسایش خاک خواهیم داشت
تن ترسیب کربن در هر هکتار و کاهش سیل را از مزیت های اجرای عملیات آبخیزداری و  42افزایش تولید علوفه،  وی،

میلیارد تومان خسارت وارد می کند که از نتایج فرسایش خاک  400آبخوانداری برشمرد و اظهار داشت: سیل سالیانه به طور متوسط 
وارد سدها می شود میلیون متر مکعب رسوب 250و سیل، سالیانه  . 

وی با بیان اینکه امسال توزیع اعتبار بر اساس شاخص هایی همچون میزان سیل، خشکسالی، فرسایش خاک، رسوب، آب و دشت 
های بحرانی انجام می شود، تصریح کرد: استان های کشور نسبت به امتیازاتی که بر اساس این شاخص ها کسب می کنند، اعتبار 

به طوری که استان های گلستان و مازندران به دلیل تعدد سیل و فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان به علت دریافت خواهند کرد 
 .بحران خشکسالی بیشترین اعتبار را برای اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری دریافت می کنند

 70منابع صندوق توسعه ملی به پیشرفت فیزیکی  دبیر ستاد هماهنگی اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری با بیان اینکه با
درصدی این پروژه از تیرماه امسال تاکنون دست یافته ایم، پیش بینی کرد: تا پایان آذرماه اقدامات مکانیکی و بیومکانیکی و تا پایان 

 .اسفند ماه اقدامات بیولوژیکی تمام می شود
کارگاه راه اندازی و  923هزار هکتار، نزدیک به  800اری در سطح موثر به گفته وی، برای انجام پروژه آبخیزداری و آبخواند

پیمانکار جذب شده که به نظر می رسد حدود  835 هزار نفر امسال برای اجرای این پروژه مشغول به کار شوند که عالوه بر  5

خواهد داشت اثرات اشتغالزایی، احیای چشمه و قنوات و از بین نرفتن اراضی در شهرستان ها را در پی . 
میلیون هکتار عنوان کرد و اظهارداشت:  10وی هدف گذاری برنامه ششم توسعه برای اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری را 

میلیون هکتار این پروژه را اجرا کنیم در حالی که به علت محدودیت بودجه در سال  2طبق این برنامه ما باید هر سال در سطح 
تار آن محقق می شودهزار هک 800جاری  . 

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، نبود تعادل در نظام بودجه و برنامه ریزی 
برای منابع زیستی، حیاتی و منابع طبیعی را از دالیل تحقق نیافتن برنامه های کالن دانست و گفت: اکنون به مسایل زیر ساختی 

ز حفظ منابع پایه به لحاظ تامین منابع مالی توجه می شودبیشتر ا . 
جزئی به افزایش مشارکت مردمی و خیرین در اجرا و تکمیل پروژه آبخیزداری و آبخوانداری تاکید کرد و افزود: امسال در زمینه 

تمشارکت مردمی در اجرا و تصمیم گیری ها برنامه های خوبی داریم که در تحقق اهدافمان موثر اس . 
به گزارش ایرنا، آبخیزداری علم و هنر مدیریت منابع آب، خاک و پوشش گیاهی یک آبخیز است، به شکلی که بهره برداری مداوم از 

ها به یک آبراهه یا رودخانه سرازیر ای است که آب ناشی از باران و ذوب برفاین منابع برآورده شود و حوزه آبخیز محدوده
شودمی .  

کی اقدامات بیولوژی ( کاریکاری، بذرکاری، کپهایجاد یا تقویت پوشش گیاهی از طریق نهال ، اقدامات مکانیکی )پخش سیالب، (

بندی همراه با تقویت بندی، بانکتچین(، اقدامات بیومکانیکی )سکوبندی، تراسبندخاکی، بندهای رسوبگیر مالتی، گابیونی و خشکه

ق، کشاورزی حفاظتی( از جمله فعالیت ها در حوزه آبخیزداری استپوشش گیاهی( و اقدامات مدیریتی )حفاظت و قر . 
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست ها 
 ایرنا  – 8/9/1397 :تاریخ 

هزارهکتاری دشت سیستان آغاز شد 4۶عملیات آزمایشی آبیاری طرح   
هزار هکتاری دشت سیستان از  46استاندار سیستان و بلوچستان گفت: عملیات آزمایشی آبیاری طرح  -ایرنا  -زاهدان 

 .امروز/پنجشنبه/ در منطقه آغاز شد تا زمینه ساز توسعه و ماندگاری جمعیت در منطقه شود
ر جمع خبرنگاران ابراز هزار هکتاری دشت سیستان د 46به گزارش ایرنا احمدعلی موهبتی در حاشیه بازدید از طرح آبیاری 

سالگی انقالب اسالمی شیرینی این  40امیدواری کرد تا پایان سال این طرح مهم به وضعیت مطلوبی برسد تا همزمان با 
گذاری بزرگ ملی به کام مردم صبور سیستان بنشیندسرمایه . 

ابل بهره برداری نیست بنابراین برنامه ریزی میلیون مترمکعب آب مرده در چاه نیمه چهار وجود دارد که ق 150وی گفت: هم اینک 
 .شده تا با بهره برداری از این آب در بخش کشاورزی بخشی از نیاز آبیاری مزارع برطرف شود

هزار هکتار دشت سیستان به لحاظ ماندگاری جمعیت و ایجاد اشتغال  46استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: طرح آبیاری به 
شودنین تولید ملی بسیار حائز اهمیت است زیرا زمانی که تولید باشد زمینه عزت و رفاه مردم نیز فراهم می برای مردم و همچ . 

های اجرایی و پیمانکاران وجود داردموهبتی افزود: اراده محکمی برای به ثمر نشستن این طرح بزرگ در بین دستگاه . 
آب این طرح را داشته باشند تا با بهره گیری از الگوهای مناطق کم آب  وی گفت: انتظار می رود کشاورزان حداکثر بهره وری از

 .این طرح به نتیجه مطلوب برسد
برداری طرح و الگوی کشت مناسب منطقه تدوین و کشاورزی سیستان مبتنی بر کشاورزی  موهبتی تاکید کرد: باید مدیریت بهره

 .اقتصادی برنامه ریزی شود
توان الگوی کشت مناسبی به کشاورزان ارائه و با ایجاد درآمد پایدار رونق اقتصادی رابه منطقه م می وی گفت: با یک برنامه منسج

 .بازگرداند
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت های مرز در استان گفت: با وجود منطقه آزاد چابهار و معافیت این منطقه از 

کشور و همسایگان به وجود آمده است و باید تالش کنیم با ایجاد زیرساخت های الزم حداکثر های ظالمانه ظرفیت مناسبی برای تحریم
 .بهره برداری از ظرفیت های مرز داشته باشیم

پروژه 20رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان نیز گفت: طرح انتقال آب با لوله به اراضی دشت سیستان در قالب 
70خط انتقال اصلی با پیشرفت فیزیکی  2ایستگاه پمپاژ اصلی و  2ناحیه عمرانی، 1۶شامل  درصد در پنج شهرستان حوزه سیستان  

 .درحال اجراست
مند خواهند شدهزار بهره بردار بخش کشاورزی منطقه سیستان از آب مطمئن بهره70مجتبی پیری افزود: با راه اندازی کامل طرح  . 

رمکعب آب تخصیصی طرح است که ازطریق سیستم های این طرح بین کشاورزان منطقه توزیع میلیون مت400وی ادامه داد: سالیانه 
 خواهد شد

بعد از سفر رئیس جمهوری و اعضای هیات  93هزار هکتار انتقال آب با لوله در دشت سیستان در سال  46به گزارش ایرنا طرح 
معظم انقالب از منابع صندوق توسعه ملی تامین شددولت به سیستان و بلوچستان مصوب و اعتبارات آن به دستور رهبر  . 

سال سیستان و بلوچستان این طرح می تواند با تامین آب مطمئن در طول سال نوید دهنده رونق  19با توجه به خشکسالی های 
 .کشاورزی منطقه باشد

ی وارد منطقه سیستان شداحمد علی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه در نخستین سفر درون استان . 
سیستان با پنج شهرستان زابل، هیرمند، زهک، نیمروز و هامون در شمال استان سیستان و بلوچستان و همسایگی کشور افغانستان 

 .واقع شده است
 لینک خبر 
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 برنج
 ایرنا – 11/9/1397تاریخ : 

 گمرک: واردات برنج آزاد شد
گمرک اعالم کرد، با توجه به پایان دوره ممنوعیت واردات برنج، وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور بازگشایی  -ایرنا -تهران

 .سامانه جامع تجارت برای ثبت سفارش این کاال را ابالغ کرد
رداشت برنج از کشتزارهای کشور آغاز شده بود، سازمان توسعه و به گزارش روز یکشنبه ایرنا، با توجه به اینکه از تیرماه امسال ب

  .تجارت، زمان ممنوعیت فصلی واردات آن را به پایان شهریورماه موکول کرد
مهرماه گمرک جمهوری اسالمی ایران با ابالغ بخشنامه ای، ترخیص برنج های وارداتی که قبض انبار آنها صادر و ارز  29البته 

شهریورماه اظهار شده را مجاز اعالم کرد 31و یا تا پایان آنها تامین شده  .  
میلیون تن آن در داخل کشور کشت می شود؛ سهم واردات از  2تا  1.7میلیون تن است که  3.2مصرف سالیانه برنج در کشور حدود 

رد نیاز ایران است؛ پاکستان، تایلند و میلیون تن در سال بوده و هند، بزرگترین تامین کننده برنج مو 1.5تا  1.2بازاربرنج سالیانه 
 .اروگوئه نیز بخش دیگری از برنج وارداتی ایران را تامین می کنند

تن برنج به ارزش  241هزار و  958بررسی آخرین جداول آماری گمرک نشان می دهد که در هفت ماهه نخست امسال  985 
دالر وارد کشور شده است 853هزار و  388میلیون و  .  

 12.5میزان واردات برنج در هفت ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته نشان می دهد که واردات برنج از لحاظ وزنی  مقایسه
درصد کاهش یافته است 4.21درصد و از نظر ارزشی  . 

 لینک خبر 
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 برنج 
ایرنا  – 13/9/1397تاریخ :   

 الیروبی آببندان ها، برنامه محوری تولید برنج در شمال کشور
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت که الیروبی آببندان ها و بازگرداندن آنها به زنجیره تولید یکی از  -ایرنا -ساری

شمال کشور استمحوری ترین برنامه های دولت برای اختصاصی کردن کشت برنج در  . 

به گزارش خبرنگار ایرنا، عزیزهللا شهیدی فر دوشنبه شب در آیین پایانی جشنواره ملی برنج در آمل افزود: بر این اساس 

 .تمامی آببندان های شمال کشور در سه سال آینده الیروبی خواهد شد
های زراعی با بهره گیری از فناوری  وی گفت که کار الیروبی این ذخیرگاههای آبی کشاورزی شمال به همراه سردهنه

آغاز می شود 98های جدید و تامین اعتبار از سال  . 
آببندان؛ استخر یا تاالب دست ساز خاکی و بسیار بزرگ است که از گود کردن و خاکبرداری یک محدوده و ریختن و 

آن برای بهره برداری کشاورزی ذخیره کوبیدن و ایجاد دیواره خاکی دور این محدوده به وجود می آید تا روان آب ها در 

 .شود
هزار هکتار است که  33بر اساس آمار رسمی ، مساحت کل آب بندان های استان های گلستان ، مازندران و گیالن حدود 

هزار هکتار اراضی شالیزاری را تأمین می کند 150آب آبیاری حدود  . 
ز سفره های زیرزمینی و دلخوشی به شیوه های نوین آبیاری در رواج سدسازی در کشور به همراه استفاده بی در و پیکر ا

 40چند دهه گذشته سبب شد تا تعداد زیادی از آببندان های این استان ها رها شده و خشک شوند در حالی که تا اواخر دهه 

این سازه ها تنها تامین کننده آب کشاورزی در شمال کشور بود 50و  . 
ه امسال تصویب کرد که با توجه به محدودیت های منابع آبی در حوضه های آبریز، کشت هیات دولت اوایل ماه آبان ما

 .برنج در خارج از استان های گیالن و مازندران با محدودیت رو به رو شود
دلیل اجرای این سیاست وجود منابع آب تامینی برای تولید برنج به عنوان محصول آب بر در این دو استان شمالی کشور 

ایسه با سایر استان ها عنوان شد و به همین دلیل ،برنامه وزارت جهاد کشاورزی اختصاصی کردن کاشت برنج در در مق

 .کشور فقط در استانهای مازندران و گیالن است
پیش از این نیز معاون وزارت جهاد کشاورزی نیز از پیگیری شخص وزیر برای مصوب کردن اعتبار مورد نیاز 

شمال کشور خبر داده بود الیروبی آببندان های . 
 تجهیز و نوسازی و کاهش مصرف آب، اقدامات مکمل  **

رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین از تجهیز و نوسازی شالیزارها به همراه کاهش مصرف آب به عنوان دو 

 .برنامه دیگر دولت برای اختصاصی کردن کشت برنج در شمال کشور یاد کرد
در این برنامه آبیاری به روش کم فشار و قطره ای برای شالیرارهایی که با مشکل و بحران کم آبی وی توضیح داد: 

 .مواجه هستند، تقویت شده و توسعه می یابد
شهیدی فر افزود: همچنین تمامی شالیزارهای استان های شمالی با تامین اعتبارات مورد نیاز تسطیح و یکپارچه سازی می 

 .شوند
متاسفانه روند اجرای این طرح در سال های گذشته با اختصاص کم منابع مالی کاهش داشته وبه همین  وی ادامه داد:

منظور دولت در برنامه حمایتی خود از برنج کاران استانهای شمالی منابع الزم در این بخش را در بودجه پیش بینی کرده 

 .و اختصاص خواهد داد
برنج شمال به عنوان یک برند کیفی کم نظیر در جهان یاد کرد و گفت که همه رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از 

تالش هایی که در سال های گذشته برای بدنام کردن این برند با هدف واردات هر چه بیشتر برنج خارجی انجام شده بود 

پا و کانادا صادر شدشکست خورد و امسال برنج مازندران با پشست سر گذاشتن تمامی استانداردهای جهانی به ارو . 
وی افزود: همچنین برنج مازندران هفته پیش در نمایشگاه برنج ازبکستان عرضه و با قیمت هرکیلو گرم تا پنج دالر به 

 .فروش رفت
 امضای تفاهمنامه با دانشگاه شهید بهشتی  **

و پایانه صادرات برنج ایران در آمل  همچنین در مراسم پایانی جشنواره برنج، تفاهمنامه ای میان مرکز بین المللی تجارت
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 .به دانشگاه شهید بهشتی برای فراوری فرآوری ضایعات شلتوک امضام شد
بر اساس این تفاهمنامه، قرار است با همکاری دانشگاه شهید بهشتی آزمایشگاهی در مرکز بین المللی برنج برای فرآوری 

شود تا بتوانند این ضایعات را به خمیر کاغذ و نیز دیگر  ضایعات شالی از جمله کاه و کلش و پوسته شلتوک ساخته

 .فرآورده های اولیه تولیدات شیمیایی تبدیل کنند
 .جشنواره ملی برنج از شنبه در مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران در آمل آغاز به کار کرده بود

، صنایع تبدیلی و رونمایی از ارقام جدید برنج برای کشت در برپایی نمایشگاهی از برنج های تولیدی کشاورزان پیشرو

 .شالیزارهای شمال کشور از جمله برنامه های این جشنواره بود
 لینک خبر 
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 برنج 
 ایرنا  – 10/9/1397تاریخ : 

تایلندی، نرخ ها را در بازار کاهش دادتوزیع برنج   
آبان ماه،  15مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: با توزیع برنج تایلندی کیفی از  -ایرنا -تهران

 .قیمت این محصول اعم از وارداتی و داخلی روند کاهشی به خود گرفته است
« با خبرنگار اقتصادی ایرنا با تاکید بر اینکه برنج مورد نیاز کشور از محل تولید داخلی و روز شنبه در گفت و گو « حجت براتعلی

وارداتی تامین است و کمبودی در این زمینه وجود ندارد، افزود: با برنامه ریزی های انجام شده، ذخایر برنج کشور کافی بوده و حتی 
درصدی برخوردار است 40نسبت به مدت مشابه از افزایش  . 

وی اظهار داشت: چندی پیش قیمت تنظیم بازاری برنج وارداتی دچار مشکل شده بود که با ورود شرکت بازرگانی دولتی ایران در 
هفته های اخیر توانستیم قیمت این محصول را کاهش دهیم به طوری که بر اساس جدیدترین آمارها، قیمت هر کیلوگرم برنج وارداتی 

تا  50اخلی بین تومان و برنج د 80تا  70بین   .تومان کاهش قیمت داشته اند 60
آذرماه توزیع  15آبان تا  15هزار تن برنج تایلندی در بازه زمانی  10وی تصریح کرد: قرار بود برای ثبات قیمت برنج در بازار، 

 .شود که در صورت نیاز بازار به توزیع بیشتر، به طور قطع این حجم توزیع ادامه خواهد یافت
گرید»و « هومالی»ماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: در این مرحله دو نوع برنج تایلندی مدیرکل ه  B» 

تومان و چهار هزار تومان است که با  5200طبق نرخ مصوب تحویل درب انبارها در استان ها هر کیلوگرم به ترتیب با قیمت 

مده و خرده فروشی ضرایب قیمت گذاری آن مشخص می شودهزینه حمل و نقل، هزینه های توزیع و نرخ ع . 
درصد عنوان کرد و گفت: قیمت گذاری عمده فروشی و خرده فروشی تابع  50وی تناسب عرضه این دو نوع برنج را هر کدام 

نظیم بازار دستور العمل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و براساس هزینه های حمل و سود عمده و خرده توسط کمیسیون های ت
 .هر استان تعیین می شود

براتعلی اضافه کرد: شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان مباشر دولت، براساس مصوبات ابالغی ذخایر راهبردی کشور را برنامه 
از ریزی می کند و یکی از وظایف اصلی این شرکت تامین ذخایر راهبردی و تنظیم بازار کاالهای اساسی برنج، روغن و شکر 

 .لحاظ قیمت و حجم عرضه است به گونه ای که رفاه حال خریداران و مصرف کنندگان نهایی فراهم شود
وی بر این باور است که به هر میزان که حجم عرضه کاالهای اساسی به نسبت تقاضا برابر باشد قیمت ها و حقوق مصرف کنندگان 

یی در هزینه مصرف و سبد خانوار دارددر شرایط قانونی حفظ می شود که به طور حتم تاثیر بسزا . 
مدیرکل توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار داشت: برنج تایلندی تنظیم بازاری از طریق شبکه های منتخب فروشگاه 

های زنجیره ای، تعاونی های مصرف کارمندی و کارگری، تعاونی های مصرف روستایی و عشایری در سراسر کشور در حال 
زیع استتو . 

وی ادامه داد: تمام تالش شرکت بازرگانی دولتی ایران این است که کاالهای اساسی که با نرخ دولتی تامین و به کشور وارد می شود 
 .با کمترین شبکه های واسط و با قیمت های مصوب به دست مصرف کنندگان برسد

در بازار باال باشد، ادامه خواهد داشت تا از افزایش قیمت در  وی تصریح کرد: روند توزیع برنج تایلندی تا زمانی که تقاضای آن
 .برنج های وارداتی و داخلی جلوگیری شود

این مقام مسئول در شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره افزایش قیمت برنج های وارداتی از جمله برنج هندی در بازار مصرف 
ن متولی قیمت گذاری محصوالتی چون برنج است و براساس اعالم نرخ گفت: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگا

 .توسط این سازمان نرخ برنج های وارداتی در مبادی ورودی کشور )بنادر( تعیین می شود
در بنادر هر کیلوگرم هفت هزار تومان است که به همراه نرخ حمل  1121به گفته وی، طبق مصوبه، قیمت هر کیلوگرم برنج هندی 

تا  8000ل و سود شبکه توزیع، عمده فروشی و خرده فروشی قیمت نهایی فروش باید حداکثر بین و نق تومان به دست  8200

 .مصرف کنندگان برسد
بیش از نرخ های مصوب کمیسیون تنظیم  1121وی افزود: در صورتی که در خرده فروشی ها برنج های وارداتی و برنج هندی 

می تواند مورد پیگیرد توسط دستگاه های نظارتی قرار بگیرد بازار استان ها به فروش برسد، . 
وی مدت زمان کیفی نگهداری برنج را دو سال دانست و اظهارداشت: به طور مستمر برنج ذخایر کشور به بازار عرضه و برنج 

 .های خرید جدید جایگزین و ذخیره سازی می شود
وان شرکت تامین کننده کاالهای اساسی و راهبردی کشور، وظیفه تنظیم بازار به گزارش ایرنا، شرکت بازرگانی دولتی ایران به عن

 .داخلی را برعهده دارد
هزار تن برنج خارجی وارد کشور شد که عمده این واردات از هند بوده است 200بیش از یک میلیون و  96طبق آمارها در سال  . 
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میلیون تن آن از محل تولیدات داخلی و مایقی از طریق  2.2ه همچنین مصرف سالیانه برنج کشور حدود سه میلیون تن است ک
 .واردات تامین می شود

سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای واردات برنج حمایت همزمان از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصوالت کشاورزی و 

  .فراهم سازی شرایط برای مصرف برنج با قیمت مناسب برای همه اقشار جامعه است
  لینک خبر
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 برنج 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 10/9/1397تاریخ :   

  نرخ خرید تضمینی برنج تناسبی با قیمت های بازار ندارد/خرید توافقی تنها راهکار کنترل بازار
درصدی قیمت خرید تضمینی برنج با بازار، کشاورزان رغبتی به عرضه محصول به دولت  07اکبریان گفت: با توجه به تفاوت 

  .ندارند
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی علی اکبریان نایب رئیس انجمن برنج در گفت و گو با خبرنگار

، با اشاره به اینکه نرخ خرید تضمینی برنج تناسبی با قیمت های بازار ندارد، اظهار کرد: در لیست خرید تضمینی برنج ارقامی جوان
 .همچون سپید رود عنوان شده، درحالیکه کشت این محصول سالهاست که منسوخ شده است

درصدی قیمت خرید تضمینی برنج با بازار، کشاورزان رغبتی به عرضه محصول به دولت ندارند 70 وتبه گفته وی با توجه به تفا . 
هزار تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است که نرخ خرید تضمینی  10اکبریان نرخ کنونی هر کیلو برنج شیرودی در بازار را 

تومان اعالم شده است ۵27هزار و  4هر کیلو برنج برای سال زراعی جدید  . 
ن است/احتکار برنج ایرانی صحت نداردافزایش نرخ برنج ناشی از سودجویی دالال :بیشتر بخوانید  

 10این مقام مسئول خرید توافقی برنج را تنها راهکار مناسب کنترل بازار دانست و گفت: اعالم نرخ خرید تضمینی برنج حداکثر 
ی تاثیر صورت می گیرد، در کنترل بازار بدرصد کمتر از قیمت بازار و همچنین اصالح جدول خرید مبنی بر ارقامی که کشت آنها

 .نیست
 10هزار، ندا  10درصد خرده  10وی از آرامش حاکم بر بازار برنج در شمال خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو برنج شیرودی با 

هزار تومان در کارخانه های شمال عرضه می شود 12هزار و طارم  . 
تومان دانست و افزود: اگر  ۵00هزار و  14تا  41نایب رئیس انجمن برنج نرخ واقعی هر کیلو برنج طارم در بازار تهران را 

فروش با نرخ های باالتر در بازار تهران صورت می گیرد، دستگاه های نظارتی باید پاسخگو باشند چرا که این موضوع هیچ 

 .ارتباطی به انجمن ندارد
 لینک خبر 
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 پسته
  ایرنا – 10/9/1397تاریخ : 

صادراتی آن به فروش می رسدبرابر نرخ  2پسته در داخل کشور،   
برابر نرخ صادراتی آن به فروش می رود که نه تنها  2هر کیلوگرم پسته در شرایطی در بازار داخلی به بیش از  -ایرنا -تهران

 .کاهش تولید این محصول، بلکه تداوم صادرات آن در این جهش قیمت موثر بوده است
باز مورد توجه مصرف کنندگان داخلی و صادرکنندگان بوده، اما به تازگی با پسته به عنوان یک محصول منحصر به فرد از دیر

نوسان نرخ ارز در کشور، فروشندگان داخلی نیز اقدام به افزایش های غیرمنطقی خشکبار از جمله پسته کرده اند تا جایی که در ماه 
هزار تومان افزایش یافته که  300تا  180به یکباره به هزار تومان  80تا  55های اخیر قیمت پسته در بازار داخلی از هر کیلوگرم 

 .این امر نشان می دهد دالالن و خرده فروشان داخلی نگاه ویژه ای به این محصول برای سودجویی خود دارند
نه این افزایش قیمت در حالی صورت گرفته که به گفته برخی کارشناسان با وجود نوسان نرخ ارز در کشور صادرات این محصول 
تنها افزایش نیافته بلکه به دلیل مشکالتی در نقل و انتقاالت پولی با کاهش عرضه به بازارهای خارجی مواجه شده است و نباید با 

 .چنین گران فروشی و قیمت های نجومی در کشور روبرو شویم
هزار  148شد که از این میزان  هزار تن پسته در کشور تولید 220در مجموع  (2017)طبق آمارهای موجود سال گذشته میالدی 

 40هزارتن از این محصول به مصرف داخلی رسید و حتی  30میلیون دالر صادر شد و  100تن پسته به ارزش یک میلیارد و 
 .هزار تن آن در انبارها باقی ماند

ی مانده سال گذشته، حدود هزار تن پسته باق 40براساس نظر کارشناسان این بخش، میزان موجودی پسته کشور امسال با احتساب 
هزار تن است 100 . 

به  95میلیارد دالر تا اواخر اسفندماه  1.2هزار تن آن به ارزش  140هزار تن پسته در کشور تولید و نزدیک  180نیز  95در سال 
 .کشورهای هدف صادر شده بود

درصدی تولید این محصول، نزدیک  70ا کاهش پیش از این ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان پسته در جهان بود که امسال ب
هزار تن پسته امسال توانست بازار صادراتی ایران  400درصد بازارهای صادراتی خود را از دست داده است و آمریکا با تولید  50

 .را تصاحب کند
پسته جهان را به خود اختصاص داده میالدی تاکنون آمریکا با بیشترین حجم تولید رتبه نخست و ایران رتبه دوم تولید  2012از سال 

اند؛ این در حالی است که در گذشته ایران با صادرات بخش عمده محصوالت خود، رتبه نخست را در بازار جهانی پسته در اختیار 
 .داشت

؛ امسال درصد پسته تولیدی خود را به بازارهای جهانی عرضه می کنند 50درصد و آمریکا نزدیک  85طبق آمارها ایران ساالنه 
تا  8نیز قیمت هر تن پسته صادراتی بین   .هزار دالر برحسب کیفیت معامله می شد 10

در سال های اخیر به دلیل بحران آب در استان کرمان و خشکیدگی باغات پسته بحث، انتقال کشت پسته از کرمان به سایر استان ها 
استان کشور تولید  19ح و اجرایی شد و اکنون پسته در بیش از همچون یزد، خراسان جنوبی، سمنان، دامغان، قزوین و ساوه مطر

 .می شود که استان کرمان بیشترین قدمت و حجم را در تولید این محصول دارد
هزار هکتار است که بخشی از آنها غیرفعال و بخشی شامل باغ های جدید االحداث در استان  380سطح زیرکشت باغات پسته کشور 

شودهای دیگر کشور می  . 
هزار هکتار از باغ های استان کرمان از بین رفته و  50سال گذشته  10برخی کارشناسان بر این باورند که در اثر خشکسالی ها در 

سال آتی خشک می  10اگر مشکل کم آبی و خشکسالی های پی در پی باغات پسته کرمان و رفسنجان حل نشود، همه این باغات تا 
 .شوند

اقتصادی کشور را ابالغ کرد؛ طبق این  بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه ی در بخشنامه ای چگونگیبانک مرکزی به تازگ
بخشنامه همه صادرکنندگان کاال و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی 

ت کاال و خدمات صادرکنندگانی تخصیص و تأمین ارز کند کشورند، همچنین بانک مرکزی مکلف است به طور صرف برای واردا
که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار مربوطه بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی باشد که 

 10میلیون یورو تا  مجموع صادرات ساالنه آنها تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه
 .میلیون یورو مشخص شده است 10میلیون یورو و بیش از 

مشمول این مصوبه است 97فروردین ماه  22براساس این بخشنامه، همه صادرات انجام شده از  . 
نا افزود: یکی از صادرکنندگان خشکبار روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایر« اسدهللا عسگر اوالدی»در این پیوند 
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امسال با کاهش یک سومی تولید پسته به دلیل سرمازدگی و گرمازدگی، کمبود و محدودیت منابع آبی، خشکسالی های پی در پی 
هزارتن رسیده  55هزار تن در سال گذشته به یکباره طبق برآوردها به نزدیک  200مواجه شده ایم به طوری که تولید پسته کشور از 

 .است
هزار تن پسته برداشت و عرضه شده که به نظر می رسد تا پایان سال با برداشت  45از ابتدای سال تاکنون تنها  وی اظهار داشت:

هزار تن برسد که کاهش چشمگیری است 55هزار تن دیگر مجموع تولید پسته کشور به  10 . 
هزارتن است که نسبت به مدت مشابه  73وی گفت: همچنین از ابتدای سال تا آبان ماه جاری میزان پسته صادراتی کشور نزدیک 

 .سال گذشته به کمتر از نصف کاهش یافته است
هزار تن پسته صادر به کشورهای هدف صادر شده بود 80بیش از  96عسگر اوالدی یادآور شد: در هشت ماهه سال  . 

غیرمنطقی بانکی دانست و گفت: رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین عمده مشکل صادرات را ارز نیمایی و بخشنامه های 
سال گذشته پسته با ارز آزاد از کشور خارج می شد اما اکنون باید با ارز نیمایی صادر شود همچنین با مشکل نقل و انتقال پول توسط 

 .سامانه نیما مواجه هستیم که همه اینها در کاهش روند صادرات نیز تاثیر داشته است
نک مرکزی نه تنها تسهیل کننده صادرات نیست بلکه قطع کننده صادرات و از دست رفتن وی تصریح کرد: بخشنامه جدید با

 .بازارهای صادراتی ایران است
براساس این بخشنامه، باید صادرکننده پول را در قالب سامانه نیما وارد کشور کند در حالی که سامانه نیما از نظر »وی افزود: 

ادرکننده ای نمی تواند با ارز نیمایی پول وارد کشور کند؛ در واقع شرکت های وابسته به خریداران خارجی شناخته شده نیست و ص
 «.دولت می توانند با سامانه نیما کار کنند

وی گفت: برای صادرات باید بانک مرکزی بانکی را به ما معرفی کند تا پول واریز شود در غیر این صورت از ما جنس خریداری 
 .نمی کنند

رگ صنعت خشکبار بر این باور است که بخش عمده صادرکنندگان بخش کشاورزی و مواد غذایی به ویژه خشکبار این تاجر بز
 .کشور خرده پا هستند و در صورت ادامه اجرای این بخشنامه به طور حتم بیکاری افزایش می یابد

روز است که صادرات را تعطیل  20ولت، با وجود شرایط سخت صادرات در تحریم ها و بخشنامه های اخیر د :عسگر اوالدی گفت

 .کرده و کاری انجام نمی دهیم
وی اظهارداشت: تصویب چنین بخشنامه هایی می تواند شرایط را برای ایجاد قاچاق کاال در زمینه های مختلف از مرزهای غیرقابل 

 .کنترل فراهم کند که این مشکل بزرگی برای کشور خواهد بود
ی ایران و چین اضافه کرد: ادامه این روند می تواند باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران شود رئیس اتاق مشترک بازرگان

تاجایی که اکنون پسته آمریکایی جایگاه پسته ایرانی را در بازارهای جهانی تصاحب کرده است که بخشی از این مشکل به روند 
 .مصوبات و بخشنامه های دولت بر می گردد

صادر کننده پسته کشور، به دلیل عدم انتقال پول به کشور، در آبان ماه شاهد صادرات سه هزار تن پسته بودیم که برای به گفته این 
تن برسد 2500آذرماه پیش بینی می شود حجم صادرات این محصول به کمتر از  . 

و اظهار داشت هزار تومان عنوان کرد 130تا  120عسگر اوالدی قیمت واقعی پسته در داخل کشور را بین  در حال حاضر قیمت  :

 200هزار تومان است، درحالی که این محصول در بازار داخلی با مبالغی بیش از  140تا  130پسته در بازارهای صادراتی بین 
 .هزار تومان عرضه می شود که گران فروشی و اجحاف به مصرف کنندگان به شمار می رود

اوری و بسته بندی پسته در شهرهای کرمان و رفسنجان ابراز نگرانی کرد و گفت: با کاهش وی نسبت به تعطیلی واحدهای تولید، فر
هزار نفر وجود دارد که  20تا  15تولید و صادرات محصول پسته احتمال تعطیلی بیشتر کارگاه های مذکور و در نهایت بیکاری 

 .آسیب جدی به محصول پسته و افزایش بیکاری در جامعه می شود
وی، در بیشتر کارگاه های تولیدی پسته در بسته به باز و مغز پسته تبدیل می شودبه گفته  . 

وی افزود: انتظار می رود، سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه های نظارتی دیگر با تشدید نظارت های خود با متخلفان و گران 

دفروشان برخورد قانونی کنند تا قیمت این محصول در بازار داخلی تعدیل شو . 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83118675


 
مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی     

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم آذر 

 

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

 پسته 
 ایرنا – 12/9/1397تاریخ : 

 ثبت جهانی محصول پسته در دستور کار قرار گیرد
دستور مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت: ثبت جهانی محصول پسته باید در  -ایرنا  -بیرجند 

 .کار قرار گیرد تا در آثار جهانی و بین المللی به عنوان یک اثر و محصول ماندگار ایرانی معرفی شود
به گزارش ایرنا شکرهللا حاجی وند روز دوشنبه در حاشیه دومین دوره آموزشی ملی مباحث نوین پسته در شهرستان بشرویه در گفت 

هزار هکتار اراضی باغی  800میلیون و  2ل مزیت دار نسبی و اقتصادی است که از و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پسته یک محصو
درصد را به خود اختصاص داده است 15کشور  .  

وی بیان کرد: محصول پسته در دنیا به نام ایران شناخته شده همچنین در کشور نگاه ها به سمت استان کرمان است در حالیکه پسته 
ن ها مهاجرت کرده استاز این استان به سایر استا .  

مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: امروزه محصول پسته در استان کرمان با توجه به 
  .شرایط اقلیمی آن زیاد جایگاهی ندارد و اکثر استان ها به سمت کشت این محصول رفته اند

نسبی و اقتصادی است اظهار داشت: توسعه و کشت این محصول می تواند جایگاه وی با بیان اینکه پسته یک محصول مزیت دار 
  .ویژه ای برای ارتقای اقتصادی باغداران به دنبال داشته باشد

حاجی وند عنوان کرد: محصوالت پسته، سیب، انگور، پرتقال و خرما جزو پنج محصول اساسی کشور از نظر سطح زیر کشت بوده 
دارای مزیت اقتصادی و ارزشی بیشتری نسبت به بقیه است که در این میان پسته .  

وی در ادامه به برگزاری کارگاه های آموزشی در خصوص مباحث نوین پسته در زمینه کاشت، داشت و برداشت اشاره کرد و گفت: 
  .این دوره آموزشی امسال در استان های دامغان، قم و یزد برگزار شد

ی و خشک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: همچنین دوره آموزشی مباحث نوین پسته اکنون به مدیرکل دفتر میوه های سردسیر
  .مدت سه روز در استان خراسان جنوبی در راستای ارتقای اقتصادی کمی و کیفی این محصول در حال برگزاری است

وان فکری و علمی باغدار، بهره بردار و تولیدکننده وی با بیان اینکه تولید باید مبتنی بر دانش باشد یادآور شد: هر چقدر دانش و ت
  .بیشتر باشد تولید از لحاظ کمی و کیفی بهتر و موثرتر خواهد بود

حاجی وند تاکید کرد: برنامه یا پیوست آموزشی و ترویجی برای محصول پسته اوایل امسال تدوین شد و به دنبال آن دوره های 
استآموزشی در سطح کشور در حال برگزاری  .  

وی با بیان اینکه برگزاری کارگاه آموزشی در ارتباط با محصول پسته در سطح کشور ادامه خواهد داشت افزود: یکی از مهمترین 
  .برنامه های ما اجرای تکنیک سرشاخه کاری پسته است

نظور تغییر ارقامی که مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: تکنیک سرشاخه کاری به م
  .در باغات قدیم و سنتی وجود داشته اما گریبانگیر مسائل اقلیمی هستند برای محصول گردو نیز در کشور در حال اجرا است

  .وی تاکید کرد: با اجرای تکنیک سرشاخه کاری شاهد تغییر باردهی و افزایش بهره وری محصول پسته در کشور خواهیم بود
کرد: آفات مربوط به پسته یکی از مراحل داشت این محصول است در حالی که شیوه های آبیاری، تغذیه، هرس، حاجی وند تاکید 

  .نگهداری، مبارزه با سرما و گرما در این مرحله هم باید مورد توجه واقع شود
ای محصول پسته را رصد و وی اظهار داشت: کمیته فنی سازمان حفط نباتات و معاونت باغبانی در سطح کشور آفات و بیماری ه

  .مسایل فنی را اجرا می کنند ما نیز در این مهم مشارکت داشته و در تصمیم گیری ها نقش داریم
درصد از کل سطح محصوالت باغی  9مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با بیان اینکه 

هکتار پسته دارد می تواند کار خاص و شاخصی در  450تی یک باغدار این استان خراسان جنوبی مربوط به پسته است گفت: وق
  .استان باشد

هکتار سطح زیر کشت این محصول است که سطح قابل توجهی  500اکنون شهرستان بشرویه دارای چهار هزار و  :وی یادآور شد

ده بی توجه بودبوده و نباید نسبت به سطح زیر کشت و آفاتی که این محصول را درگیر کر .  
 لینک خبر 
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 پنبه
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 تامین منابع مالی

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/9/1397تاریخ : 

  درصد مطالبات چایکاران/مشکلی در فروش چای داخلی نداریم 97پرداخت 
درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: مابقی مطالبات تا پایان آذر به حساب چایکاران واریز  97رئیس سازمان چای از پرداخت 

شودمی .  
صنعت،تجارت و کشاورزیحبیب جهان ساز رئیس سازمان چای در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  73۶هزار و  112درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: امسال  97، از پرداخت جوان
ز این میزان به چایکاران پرداخت نشده استمیلیارد تومان ا ۵تا  4میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده که تنها  220 . 

میلیارد تومان مجموع مطالبات خود به چایکاران را پرداخت کرد و مابقی مربوط به  127.۶آبان،  9وی افزود: دولت تا تاریخ 
شودهای چای سازی است که به مرور تا پایان آذر پرداخت میکارخانه . 

تن چای  ۶33هزار و  2۵شک تولیدی بیان کرد: امسال از مجموع بهای برگ سبز، جهان ساز درباره آخرین وضعیت فروش چای خ
خشک تولید شد که به سبب افزایش کیفی و استقبال مردم از چای ایرانی، بخش اعظمی از چای تولیدی در بهار و تابستان به فروش 

 .رسیده است
میلیارد تومان تسهیالت به چایکاران 03نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای مصوب نشد/پرداخت  :بیشتر بخوانید  

ها تهران چیست، بیان کرد: ساالنه ئیس سازمان چای در پاسخ به این سوال که علت کمبود چای فله ایرانی در بازار و خرده فروشیر
ی یک چهارم هزارتن چای در داخل، تنها جوابگو 2۶تا  2۵گیرد که تولید هزارتن چای خشک در کشور مورد استفاده قرار می 10۵

 .مصرف داخل است
های ایرانی با خارجی در رقابت است و این طور نیست که چای ایرانی به سبب نبود بسته به گفته وی هم اکنون بسته بندی برخی برند

 .بندی مناسب، مشتری پسند نباشد
هزار تومان  ۵0تا  30، شکسته، الروتی جهان ساز در پایان قیمت فروش هر کیلو چای ایرانی را بسته به کیفیت و نوع ممتاز، قلمی

 .در بازار اعالم کرد
 

 لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
باشگاه خبرنگاران جوان – 12/9/1397تاریخ :   

  امیدی به اجرای مصوبه بخشودگی و استمهال وام کشاورزان نیست
اورزان را در اولویت کار خود قرار نداده است، از یک مقام مسئول گفت: با وجود آنکه دولت مصوبه بخشودگی و استمهال وام کش

  .این رو امیدی به اجرای این مصوبه از سوی دولت نیست
گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار

، درباره آخرین وضعیت ابالغ بخشودگی و امهال وام کشاورزان اظهار کرد: با توجه به آنکه منابع مالی باشگاه خبرنگاران جوان
کنندها از اجرای این مصوبه اجتناب میالزم از سوی دولت تامین نشده است، از این رو بانک . 

های کمیسیون کشاورزی از مسئوالن دولتی در خصوص امهال و بخشودگی وام کشاورزان به د: علی رغم آنکه پیگیریوی افزو
آیین نامه داخلی از طریق مراجع قضایی پیگیر این موضوع  234جایی نرسیده است، بنابراین نمایندگان مجلس با استفاده از ماده 

 .هستند
ها دانست و گفت: تا خشودگی وام کشاورزان را مستلزم تامین منابع مالی دولت برای بانکپاپی زاده اجرای مصوبه استمهال و ب

ها تن به اجرای این مصوبه نخواهند دادزمانیکه دولت تامین مالی الزم را انجام ندهد، بانک . 
 مصوبه بخشودگی و امهال وام کشاورزان به بانک ها ابالغ نشده است :بیشتر بخوانید

برند، بیان کرد: با توجه به آنکه کشاورزان توانایی مالی الزم برای پرداخت به اینکه کشاورزان در بالتکلیفی به سر میوی با اشاره 
تر باید تکلیف تولیدکنندگان را مشخص کندبدهی و اقساط خود را ندارند؛ بنابراین دولت هر چه سریع . 
وام کشاورزان از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است، اظهار کرد: پاپی زاده با اشاره به اینکه موضوع بخشودگی و استمهال 

آیین نامه داخلی مجلس در حال پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی است که  234کمیسیون کشاورزی با استفاده از اعمال ماده 
شودنون این مصوبه رسیدگی میاگر عملکرد دولت درنقض اجرای قانون استمهال وام کشاورزان به تایید برسد، از طریق قا . 

عضو کمیسیون کشاورزی در پایان تصریح کرد: با وجود آنکه دولت مصوبه بخشودگی و استمهال وام کشاورزان را در اولویت کار 

 .خود قرار نداده است، از این رو امیدی به اجرای این مصوبه از سوی دولت نیست
 لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
ایرنا – 13/9/1397تاریخ :   

وزارت نیرو در استان سمنان در حال اجراست پنجاه و دو طرح  
طرح در زمینه  52وزیر نیرو گفت: از محل منابع عمومی تسهیالت بانکی و سرمایه گذاری بخش خصوصی برای  -ایرنا -سمنان

 .هزار میلیارد لایر اعتبار در نظر گرفته شده است 10آب، برق و شبکه فاضالب استان سمنان 
تاح همزمان طرح های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان به به گزارش ایرنا، رضا اردکانیان شامگاه سه شنبه در نشست توسعه و افت

طرح در حوزه آب  2طرح در حوزه برق و  10صورت ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهوری در سالن هالل سمنان، افزود: 
  .اکنون عملیات اجرایی آن آغاز شده اشت

هزار میلیارد لایر در شهرستان های  28رفته شده و در مجموع مگاوات با اعتبار در نظر گ 160واحد بخار با ظرفیت  2به گفته وی 
  .مختلف استان طرح ها مختلف وزارت نیرو در دست اجراست

وی افزود: برای عملیات اجرایی خطوط مختلف برق یک هزار میلیارد لایر اعتبار در نظر گرفته شده است ، برای انجام عملیات 
لیارد لایر اعتبار صرف شده استمی 30طرح  2اجرایی و بهره برداری از  .  

اردکانیان، اجرای طرح آبرسانی به روستای ابر شاهرود با رعایت مسایل زیست محیطی را از طرح های آغاز شده در سفر کاروان 
هرستان اکنون عملیات اجرایی طرح بلند مدت تامین آب آشامیدنی با کیفیت برای ش :تدبیر و امید به استان سمنان عنوان کرد و گفت

سرخه از آب آشامیدنی با  99سال آینده با فراهم شدن منابع مالی و آبی به زودی آغاز خواهد شد و امید است در تابستان  30سرخه تا 
  .کیفیت بر خورد دار باشد

فزایش جمعیت هزار مگاوات بود و اکنون با کمتر از سه برابر ا 80وزیر نیرو اظهار داشت: ظرفیت تولید برق در ابتدای انقالب 
برابر افزایش یافته است 14کشور ظرفیت تولید برق  .  

 12هزار مگاوات برق در کشور ایجاد شده که  19طرح بزرگ در زمینه احداث نیروگاه با ظرفیت تولید  31اردکانیان اظهار داشت: 
  .هزار مگاوات آن در دولت تدبیر و امید به مدار بهره برداری افزوده شده است

نیروگاه از منابع خصوصی و عمومی داخلی یکهزار میلیارد لایر هزینه شده است که از این میزان دولت  31برای احداث  وی گفت:
میلیارد لایر در بحث نیروگاه حرارتی اعتبار صرف شده است 600تدبیر و امید  .  

منان درصد و در استان س 50اردکانیان تصریح کرد: متوسط مصرف برق در کشور در بخش صنعت  درصد است که این آمار  70

  .نشاندهنده اقتصاد پویای این استان است
وی خاطر نشان کرد: تلفات برق یک پدیده اجتناب ناپذیر است و در استاندارد بین المللی حدود هشت درصد است اما اکنون در شبکه 

  .برق در دولت تدبیر و امید این میزان به چهار درصد کاهش یافته است
هزار میلیارد لایر صرفه جویی می شود 50آور شد: به ازای هر یک درصد کاهش تلفات برق وی یاد .  

همزمان با سفر حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران و کاروان تدبیر و امید به استان سمنان 
ات اجرای ده ها طرح مختلف به شهرستان ها سفر کرده اندجمعی از وزرای کابینه دکتر روحانی نیز برای افتتاح و آغاز عملی .  

همراه با کاروان تدبیر و امید به استان سمنان سفر کرده بود 95روحانی پیش از این در فروردین ماه  .  
 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 11/9/1397تاریخ: 

  میلیارد تومان تسهیالت به چایکاران ۳0نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای مصوب نشد/پرداخت 
ئیس سازمان چای گفت: تاکنون نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای مصوب نشده که انتظار می رود تا پایان بهمن نرخ جدید اعالم ر

  .شود
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی حبیب جهان ساز رئیس سازمان چای در گفت و گو با خبرنگار

9درصد مطالبات دولت به چایکاران خبرداد و گفت: دولت تا تاریخ  100، از پرداخت جوان میلیارد تومان مجموع  127.۶آبان  
میلیارد تومان از مطالباتشان باقی  8ا مطالبات خود را به طور کامل به چایکاران پرداخت کرده است و کارخانه های چای سازی تنه

 .مانده که به مرور به حساب تولیدکنندگان واریز می شود
میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده که از این میزان  220تن برگ سبز چای با ارزش  73۶هزار و  112وی افزود: امسال 

تن چای خشک استحصال شده است ۶33هزار و  2۵حدود  . 
درباره آخرین وضعیت فروش چای تولیدی بیان کرد: با توجه به افزایش کیفی چای تولیدی و استقبال مردم برای خرید،  جهان ساز

 .مشکلی در فروش وجود ندارد
درصد از مطالبات چایکاران 94یک چهارم چای مصرفی تولید داخل است/پرداخت  :بیشتر بخوانید  

ین وضعیت نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای بیان کرد: تاکنون نرخ خرید تضمینی برگ سبز رئیس سازمان چای با اشاره به آخر
 .چای مصوب نشده است چرا که برای خرید برگ سبز چای عالوه بر اعالم نرخ باید سازوکارهای خرید مشخص شود

ر می رود حداقل معادل با تورم نرخ وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد خود را به شورای اقتصاد داده است که انتظا
 .خرید تضمینی تا پایان بهمن اعالم شود تا بتوان برنامه ریزی های الزم را برای خرید انجام داد

جهان ساز در پایان درباره آخرین وضعیت تسهیالت به زراعی به چایکاران تصریح کرد: برای سال زراعی جاری از طریق 
درصد در نظر گرفته  4میلیارد تومان تسهیالت به عنوان سرمایه در گردش با بهره  30ی حمایت از صنعت چاصندوق تخصصی

 .شده است
 لینک خبر 
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ
باشگاه خبرنگاران جوان  – 11/9/1397تاریخ :   

  واردات تخم مرغ راهکار مناسبی برای تنظیم بازار نیست
های اخیر، دولت اقدام به واردات کرده است، درحالیکه این امر راه حل مناسبی برای تنظیم با توجه به نوسان نرخ تخم مرغ در هفته

  .بازار نیست
عت،تجارت و کشاورزیصنبه گزارش خبرنگار   ، در هفته های اخیر قیمت تخم مرغ در گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

 .بازار با نوساناتی روبرو شد و هر یک از مسئوالن دالیلی را برای این گرانی ها مطرح کردند
برای تنظیم بازار تخم مرغ و جلوگیری از نوسان قیمت ها اقدام به واردات کردند که این امر واکنش   ناگفته نماند که مسئوالن دولتی 

 .بسیاری از مرغداران را به همراه داشته است چرا که در تولید داخل کمبودی وجود ندارد
ت حمل و نقل و دریافت مبلغ اضافه مشکال  بسیاری از مسئوالن بر این باروند که افزایش قیمت تخم مرغ در بازار تنها ناشی از 

پشت بارنامه است که با این وجود دولت برای تنظیم بازار راه مناسبی را در پیش نگرفته است چرا که ادامه این روند به ضرر تولید 
 .داخل تمام می شود

پرورش دهندگان مرغ تخم گذار  با توجه به آنکه سودجویی دالالن و واسطه گران در افزایش قیمت بی تاثیر نیست،دبیرکل کانون 

معتقد است تا زمانیکه قیمت بر روی تخم مرغ درج نشود، نمی توان کنترل و نظارت مناسبی بر بازار داشت و تنها واردات تخم مرغ 
 .جز تحمیل بار مالی بر دولت نتیجه دیگری در بر ندارد

و تاثیر واردات بر بازار داخل با خبر شویم  و قیمت تخم مرغحال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت تولید   : 
، صنعت،تجارت و کشاورزی  ناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار 

 8تا  200هزار و  8ر کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری درباره آخرین تحوالت بازار تخم مرغ اظها
تومان است 300هزار و  . 

تومان نسبت به هفته های اخیر افزایش یافته  1۵0تا  100وی افزود: با توجه به افزایش هزینه حمل و نقل، قیمت هر کیلو تخم مرغ  

 .است
ت: با جایگزینی گله های جوان در واحدهای مرغداری انتظار می رود که وضعیت بازار نبی پور درباره آینده بازار تخم مرغ گف 

 .بهبود یابد
این مقام مسئول ادامه داد: علی رغم فراوانی نهاده های دامی در بنادر شمال و جنوب، اما دریافت کرایه پشت بارنامه از مرغداران 

داده است قیمت تمام شده تولید را به شدت تحت تاثیر خود قرار . 
گرم دان مصرف می کند، از این رو دریافت مبلغ  2۶00به گفته وی با توجه به آنکه هر مرغ برای تولید یک کیلو تخم مرغ حداقل  

تومان افزایش یابد 700تا  ۶00پشت بارنامه موجب شده تا هزینه تولید حداقل  . 
تومان در خرده فروشی ها منطقی است، بیان کرد: با  8۵0تا  800وی در پاسخ به این سوال که آیا فروش هر عدد تخم مرغ با نرخ 

تومان در مغازه ها  800توجه به آنکه قیمت تمامی اقالم لحظه ای در حال افزایش است، از این رو فروش هر عدد تخم مرغ به نرخ 
 .جای تعجب ندارد

تومان در ۵00هزار تومان و دانه ای  1۶داخلی را با نرخ مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گذار ادامه داد: اتحادیه، هر شانه تخم مرغ 
 .میادین توزیع می کند

نبی پور با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه تخم مرغ داخل وجود ندارد، بیان کرد: اگرچه دولت برای کنترل بازار اقدام به واردات 
چنان به روند تولید ادامه می دهند چرا که واردات دلیلی نمی و توزیع تخم مرغ های وارداتی در میادین کرده است، اما مرغداران هم

 .شود که مرغداران از تولید امتناع کنند
پیر در واحدهای مرغداری وجود دارد، تصریح کرد میلیون مرغ 20تا  18وی در پایان با اشاره به اینکه  مرغ پیر با اولین استرس  :

اهش می یابد که در ماه های اخیر، استرس دان منجر به کاهش عرضه و نوسان درصد تولیدش ک 10درصد و مرغ جوان  40حداقل 
 .قیمت تخم مرغ در بازار شده است

 افزایش قیمت تخم مرغ ارتباطی به التهاب بازار ندارد/ مشکلی در تولید تخم مرغ نداریم
، درباره علل صنعت،تجارت و کشاورزی فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفت و گو با خبرنگار 

گرانی تخم مرغ در بازار اظهار کرد: مشکالت حمل و نقل و دریافت مبلغ جداگانه پشت بارنامه نوسان قیمت تخم مرغ نسبت به هفته 
 .های اخیر در بازار را به همراه داشته است
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به اینکه افزایش قیمت تخم مرغ ارتباطی به التهاب بازار و تقاضای بی رویه ندارد، افزود: افزایش قیمت تخم مرغ در وی با اشاره  

 .روزهای اخیر ناشی از هزینه های حمل و نقل داخلی و برون شهری است
تخم مرغ متناسب با نیاز داخل است، از  طالکش با اشاره به اینکه در تولید تخم مرغ مشکلی نداریم، بیان کرد: با توجه به آنکه تولید

 .این رو نیازی به واردات نداریم
کندونقل ریلی معضل پیش روی مرغداران را حل میدریافت کرایه مازاد پشت بارنامه دردسر ساز شد/ حمل :بیشتر بخوانید  

تن تخم مرغ در کشور خبر داد و گفت: اگر مشکلی در توزیع وجود نداشته باشد، می توان  2۶00این مقام مسئول از تولید روزانه 
تن اضافه داریم ۵0ادعا کرد که حداقل روزانه  . 

دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار با اشاره به اینکه برنامه ای برای صادرات تخم مرغ نداریم، بیان کرد: با توجه به آنکه 
یع تخم مرغ متعادل نیست، بنابراین مازاد تولید به منظور جلوگیری از نوسان قیمت و هیجان بازار نباید صادر شودفرآیند توز . 

وی با اشاره به اینکه نیازی به واردات تخم مرغ نداریم، افزود: اگرچه مراتب نارضایتی خود را با دستگاه های متولی اعالم کردیم، 
 .اما کسی گوش نمی کند

دولت برای تنظیم بازار تخم مرغ در نظر دارد که   ماه اخیر خبر داد و افزود: البتهتن تخم مرغ طی یک 300ز واردات طالکش ا 

 .واردات را ادامه دهد
این مقام مسئول کنترل قیمت از طریق واردات را اشتباه دانست و افزود: با توجه به آنکه واردات نتوانسته تغییری در قیمت ها ایجاد 

بنابراین پرینت قیمت بر روی تخم مرغ تنها راه حل کنترل بازار است و تا زمانیکه قیمت بر روی تخم مرغ درج نشود، واردات کند، 
 .جز زیان مرغداران و تحمیل بار مالی بر دولت نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت

شی ها اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه های تومان در خرده فرو 900و  800وی با انتقاد از عرضه هر عدد تخم مرغ با نرخ 
تومان باشد و فروش با نرخ های باالتر تنها ناشی از سوء  700تا  ۶۵0تولید حداکثر قیمت هر عدد تخم مرغ در مغازه ها باید 

 .مدیریت بازار است
 توزیع تخم مرغ های وارداتی بر کنترل بازار اثر گذار است

صنعت،تجارت و کشاورزی،ی امور دام استان تهران در گفت و گو با خبرنگار رضا سالمی مدیر کل پشتیبان از توزیع گسترده تخم  
تومان در فروشگاه های زنجیره ای  800هزار و  13مرغ های وارداتی خبر داد و گفت:هم اکنون هر شانه تخم مرغ وارداتی با نرخ 

میادین میوه و تره بار عرضه می شودو  . 
وی افزود: تاخیر در خروج مواد اولیه کارخانه های صنعتی و ازدیاد تقاضا از سوی شیرینی فروشی ها منجر به نوسان قیمت تخم  

 .مرغ داخل و درنهایت واردات تخم مرغ به منظور تنظیم بازار شد
ایش تقاضا بعد از ایام محرم و صفر بر نوسان قیمت تخم مرغ تاثیر گذار است سالمی درپایان تصریح کرد: طبق روال همه ساله افز 

 .که توزیع تخم مرغ های وارداتی تا حدودی بر کنترل بازار تاثیر گذاشته است
 لینک خبر 
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 تخم مرغ 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/9/1397تاریخ :   

  تن تخم مرغ در کشور/کمبودی در عرضه نداریم 2800تولید روزانه 
شود که این میزان جوابگوی نیاز داخل زار عرضه میتن تخم مرغ در کشور تولید و به با 2800یک مقام مسئول گفت: روزانه 

  .است
شگاه گروه اقتصادی با صنعت،تجارت و کشاورزی رضا ترکاشوند مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن در گفت و گو با خبرنگار

تن تخم مرغ در کشور  2800، با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه تخم مرغ وجود ندارد، اظهار کرد: روزانه خبرنگاران جوان
 .تولید و به بازار عرضه می شود که این میزان جوابگوی نیاز داخل است

ا همکاری وزارت جهاد کشاورزی و پشتیبانی امور اکنون شرایط بازار به گونه ای است که اتحادیه برای تعادل بازار بوی افزود: هم
 .دام اقدام به توزیع تخم مرغ با نرخ مصوب در میادین میوه و تره بار کرده است

مراکز استان ها  تومان در میادین تهران و 200هزار و  1۵ترکاشوند ادامه داد: اتحادیه از هفته گذشته هرشانه تخم مرغ را با نرخ 
هزارتومان در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد 1۶نهایت با نرخ  عرضه می کند که در . 

هزار تومانی در میادین 16مرغ نیازی به واردات تخم مرغ نداریم/ توزیع تخم :بیشتر بخوانید  
به بازسازی گله ها مسئول با اشاره به اینکه بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان به حداقل خود رسیده است، بیان کرد: با توجه این مقام

و به کارگیری دستورالعمل های جدید در ارتباط با ارتقای سطح امنیت زیستی، بهبود شرایط بهداشتی و فنی واحدهای تولیدی بیماری 
 .آنفلوانزا فوق حاد پدندگان نسبت به مدت مشابه سال قبل تقلیل یافته است

گفت: امسال برنامه ا حاد پرندگان در استان های پرخطر خبر داد ووی از اجرای برنامه واکسیناسیون علیه بیماری آنفلوانز
واکسیناسیون در استان های با ریسک باال همچون قزوین، البرز، تهران، قم و تا حدودی اصفهان به منظور بهبود شرایط تولید 

 .صورت گرفته است که این روند همچنان ادامه دارد
محدودیتی در توزیع واکسن در استان های پرخطر وجود دارد، بیان کرد: با وجود آنکه برنامه ترکاشوند در پاسخ به این سوال که آیا 

واکسیناسیون علیه بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان از قبل وجود نداشته است، بنابراین از نظر حجم واکسن با کمبود روبرو بودیم 
ولید می کنندچرا که کمپانی های واکسن تنها برحسب سفارش اقدام به ت . 

مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن در پایان از افزایش تولید طی ماه های آتی خبر داد و گفت: با توجه به افزایش جوجه ریزی در 
 .ماه های قبل پیش بینی می شود که با روند بهبود میزان عرضه در بازار روبرو شویم

 
  لینک خبر
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 تولیدات باغی
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/9/1397تاریخ : 

  نه نسبت به آزادبرابری تولیدخیار و گوجه فرنگی در فضای گلخا 10رسد/افزایش هزار هکتار می 48های کشور به سطح گلخانه
هزار  48هزار هکتار فعلی به  13های کشور را از یک مقام مسئول گفت: برنامه وزارت جهاد کشاورزی آن است که سطح گلخانه

برساند 1404هکتار در افق  .  
های کشاورزی در گفتگو با خبرنگارعلی اشرف منصوری مدیر عامل شرکت شهرک گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی 

های محوری دولت و وزارت جهاد کشاورزی به شمار ها یکی از سیاستبا اشاره به اینکه توسعه گلخانه باشگاه خبرنگاران جوان،
افزایش بهره وری آب، ایجاد اشتغال، توسعه صادرات و ارز آوری و عرضه ها با هدف رود، اظهار کرد: توسعه گلخانهمی

شودمحصوالت خارج از فصل به بازار دنبال می . 
های اصلی دولت و اقتصاد مقاومتی دنبال ای به عنوان یکی از سیاستبه گفته وی در شرایط فعلی اقتصاد، تولید محصوالت گلخانه

شودمی . 
هزار هکتار در افق  48هزار هکتار فعلی به  13های کشور را از وزارتخانه آن است که سطح گلخانه منصوری ادامه داد: برنامه

برساند 1404 . 
های مسئول با اشاره به اینکه محدودیتی در اعطای تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی و بانک کشاورزی به احداث واحداین مقام
توانند تسهیالت الزم را اساس متقاضیان پس از ارائه اسناد و مدارک خود به بانک می ای وجود ندارد، بیان کرد: بر اینگلخانه

 .دریافت کنند
میلیون دالر سازه و نهاده گلخانه ای صادر کرد 100هکتار گلخانه در سال جاری/ایران  27۶3احداث  :بیشتر بخوانید  

ی پیشرفته از استاندارد کافی برخوردار نیستند، گفت: هم اکنون هاوی با تکذیب اظهار نظر برخی کارشناسان مبنی بر آنکه گلخانه
دهد اظهار نظر کارشناسان صحت نداردای هستیم که این امر نشان میهای گلخانههای صادرکننده سازهیکی از کشور . 

های ر آغاز فعالیت واحدکند، بیان کرد: دای کشور با جهان برابری میمنصوری با اشاره به اینکه نرم تولید محصوالت گلخانه
های متنوعی ساخته شدند به طوریکه از ای دانش و تکنولوژی پایین بود، اما هم اکنون به دلیل داشتن دانش و تکنولوژی سازهگلخانه

ها نداریملحاظ کیفیت محصول تفاوتی با سایر کشور . 
تن اعالم کرد وافزود: این در حالی  3۵تا  30زاد را های کشاورزی متوسط تولید گوجه فرنگی و خیار در فضای آمدیرعامل شهرک

برابری  10تن وجود دارد که این امر بیانگر افزایش حداقل  800است که به ازای هر هکتار گلخانه مدرن و پیشرفته امکان تولید تا 
 .تولید نسبت به فضای آزاد است

توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، رفع مشکالت منابع آبی و رقابت ها در وی در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه توسعه گلخانه
های دولت و مجلس شورای اسالمی بر رود که تصمیمپذیری محصول نسبت به فضای آزاد تاثیر بسزایی دارند، از این رو انتظار می

ها باشدتوسعه فعالیت . 
 

 لینک خبر 
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 تولیدات باغی 
ایرنا  – 8/9/1397تاریخ :   

شوددرصد انار کشور در یزد تولید میده   

ی را داراست، رئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد با اشاره به اینکه این استان در تولید محصول انار رتبه چهارم کشور -ایرنا  -یزد 
درصد انار ایران در اختیار این منطقه است 10گفت: تولید  . 

های کشاورزی ابرکوه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: باوجود سید جمال سجادی پور روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از طرح
و استفاده از آبیاری نوین محصول با کیفیت  های علمیگیری از روشآبی کشاورزان استان با بهرهدهه خشکسالی و کم 2تداوم 

کنندزراعی و باغی تولید می .  
های های علمی و توانمندیکارگیری فنون جدید کشاورزی ، روشوی اظهار داشت: در همین زمینه یکی از کشاورزان ابرکوه با به

  .خود ، توانست تولید محصول انار را به پنج برابر متوسط عملکرد افزایش دهد
تن  396تن محصول انار برداشت کند و مجموعاً از سه هکتار باغ  132سجادی پور افزود : احمد رشیدی موفق شد از هر هکتار 

عنوان انار کار نمونه استان انتخاب شدانار شیرین شهوار و ملس عقدا برداشت کرد و به .  
ن باغ دار نمونه ، وی برای انتخاب نمونه ملی به وزارت جهاد رئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد ادامه داد: به دلیل تالش و جدیت ای

شده استکشاورزی معرفی .  
98های این استان در سال زراعی هکتار باغ 810هزار و  6سجادی پور همچنین یادآور شد: با اتمام فصل برداشت انار ، از   - 97 

 16تن در واحد سطح توسط  132ها تا تن و در بعضی باغ 51هزار تن محصول برداشت شد و این میزان تولید با عملکرد  100، 

شده استبردار برداشتهزار بهره .  
این مسئول ارشد کشاورزی استان یادآور شد: محصول انار امسال استان تحت تأثیر شیوع آفت کرم گلوگاه انار، گرمازدگی ، 

هش داردسرمازدگی و تداوم پدیده خشکسالی قرار گرفت و نسبت به سال قبل کا .  
رقم انار در  40های میبد ، تفت، مهریز و ابرکوه قرار دارد، افزود: وی بابیان اینکه عمده سطح زیر کشت این گیاه در شهرستان

نوع آن مرغوب و صادراتی است 11شود که استان تولید می .  
ذکر کرد و یادآور شد: انار تولیدی عالوه بر سجادی پور بیشتر ارقام مرغوب استان را شیرین، میخوش، ملس عقدا، گل تفت و رباب 

فارس صادر های همجوار، نوع ملس دانه سیاه، زاغ عقدا و حصیبی آن به عراق و کشورهای حوزه خلیجعرضه در بازار استان
شودمی .  

مقداری هم صورت تازه خوری، بخشی از آن به رب انار و اندیس فراوری و سجادی پور خاطرنشان کرد: بخشی از محصول به
شودصورت کنستانتره و انار دان به هند و پاکستان برای تبدیل به ادویه صادر میبه .  

توانند هاست که کشاورزان میای برای باغرئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد تأکید کرد: بهترین روش آبیاری نوین ، آبیاری قطره
نوین به جهاد کشاورزی استان مراجعه کنندهای آبیاری برای اخذ تسهیالت بالعوض برای اجرای طرح .  

دهه پدیده خشکسالی ، کاهش بارندگی و توسعه  2هزار هکتار است که در حال حاضر به دلیل تداوم  170کشت استان های قابلزمین
شودهزار هکتار آن کشت می 116کشت گیاهان کم آبخواه ،  .  

بردار در این حوزه تولید هزار بهره 76محصول کشاورزی و دامی به همت هزار تن انواع  620میلیون و ساالنه افزون بر یک
هزار تن محصول دامی است 380ای و هزار تن محصول گلخانه 450هزار تن محصول زراعی و باغی و  790شود که شامل می .  

 لینک خبر
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 ولیدات زراعی ت
 ایرنا  – 11/9/1397تاریخ : 

 چغندرقند خراسان شمالی به مصرف دام می رسد
کارشناس مسئول چغندرقند سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: برخی از چغندرکاران به علت قیمت باالی  -ایرنا -بجنورد

ران می فروشنداین محصول در بازار از تحویل آن به کارخانه قند خودداری کرده و آن را به دامدا . 

فاطمه ستایش مهر روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: هم اکنون قیمت چغندرقند در بازار نسبت به 

 .قیمت تضمینی باالتر است به همین علت برخی از کشاورزان محصول خود را در بازار به دامدار عرضه می کنند
امی، برخی از دامداران هم از چغندرقند به عنوان علوفه دامی استفاده می کنندوی افزود: به علت قیمت باالی علوفه د . 

 .به گزارش ایرنا هم اکنون قیمت هر کیلوگرم چغندرقند در بازار پنج تا هفت هزار لایر به فروش می رسد
درصد دانست و  16لایر با عیار  122ستایش مهر قیمت تضمینی چغندرقند تحویلی به کارخانه های قند را سه هزار و 

 .گفت: با توجه به میزان عیار قیمت چغندرقند تحویلی به کارخانه ها از این میزان کمتر و یا بیشتر خواهد شد
میلیارد  200این کارشناس چغندرقند خراسان شمالی اظهار داشت: کارخانه قند شیروان در سال زراعی گذشته یکهزار و 

همچنین سایر استان ها را پرداخت کرده که بخشی از آن در سال زراعی جاری بوده لایر مطالبه کشاورزان این استان و 

 .است
درصد بهای چغندرقند تحویلی بعد از دو هفته صورت می گیرد  50وی اظهار داشت: اما در سال زراعی جاری پرداخت 

است روز کل مطالبات به کشاورزان پرداخت می شود و روند تحویل نیز آسان تر شده 45و تا  . 
ستایش مهر در بخش دیگری از سخنانش به کشاورزان توصیه کرد تا چغندرقند تولیدی را به کارخانه های قند تحویل دهند 
و افزود: چغندرقند علوفه ای نیز وجود دارد که برای مصرف دام ها استفاده می شود که از وزن بسیار باالیی برخوردار 

 .است
اورزی خراسان شمالی گفت: چغندرکاران استان به علت سرمازدگی در سال های کارشناس چغندرقند سازمان جهادکش

 .گذشته، به کشت پاییزه این محصول روی خوش نشان ندادند
هکتار از اراضی زراعی این استان چغندرقند نشایی انتظاری پاییزه  500وی با بیان اینکه برنامه ریزی شده بود تا امسال 

شت بذر چغندرقند در فصل پاییز در یکی از استان گرمسیر از جمله گلستان کشت و بعد از کشت شود گفت: در این نوع ک
سرما به استان منتقل و به صورت نشایی در مزارع استقرار می یابد اما این طرح نیز به علت اختصاص نیافتن اعتبارات 

 .مورد نیاز اجرایی نشد
هکتار از کشتزارهای این استان آغاز شده است که پیش  800هزار و  2هم اکنون برداشت محصول چغندرقند از سطح 

هزار تن محصول برداشت شود 90بینی می شود از این سطح  . 
کارخانه قند شیروان یکی از قدیمی ترین واحدهای تبدیلی در خطه شمال شرق کشور است که ظرفیت اسمی تبدیل این 

 .واحد مصرف چهار هزار تن چغندر قند در شبانه روز است
کیلومتری جاده شیروان بجنورد قرار دارد 15این کارخانه در  . 

 بیشترین سطح زیر کشت چغندر قند مربوط به شهرستان های شیروان، فاروج، اسفراین و مانه و سملقان است

. 
 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 12/9/1397تاریخ : 

  اما و اگرهای رفع ممنوعیت صادرات دام زنده
داخل ایجاد می کند که انتظار می رود  قاچاق دام زنده از مرزهای غربی و جنوبی به کشورهای عربی، چالش های متعددی در بازار

  .مسئوالن امر تدابیری برای این موضوع بیندیشند
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   هرازگاهی قاچاق دام زنده از مرزهای ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

 .غربی و جنوبی به سمت کشورهای عربی از سر گرفته می شود که این موضوع چالش های متعددی در بازار داخل ایجاد می کند
 ناگفته نماند که موضوع ممنوعیت صادرات رسمی بر تشدید قاچاق دام زنده از کشور دامن زده است به طوریکه بسیاری از فعاالن

ممنوعیت صادرات رسمی است و رفع هرچه   این حوزه معتقدند از سرگیری قاچاق دام زنده نتیجه بخشنامه وزارت صمت مبنی بر
سریع تر آن را امری ضروری تلقی می کنند و در مقابل مدیرعامل اتحادیه دامداران رفع ممنوعیت در شرایط کنونی را راهکار 

 .کنترل قاچاق نمی داند
که مسئوالن و قصابان به طور مداوم نسبت به قاچاق دام زنده و تاثیر آن بر بازار داخل خبر می دهند، اما متاسفانه در با وجود آن 

سایه کمبود نظارت ها، دام سبک تریلی تریلی در حال خروج از مرزهای کشور است که استمرار این روند به قیمت نابودی ذخایر 
 .ژنتیک کشور تمام می شود

راغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت قاچاق دام زنده و تاثیر آن بر بازار گوشت قرمز با خبر شویمحال به س  : 
ینکه آمار و ، با اشاره به اصنعت،تجارت و کشاورزیعلیرضا عزیزاللهی مدیر عامل اتحادیه دامداران در گفت و گو با خبرنگار 

یا هر کاالی دیگری چیزی نیست که مستند و رسمی باشد تا  قاچاق دام :مستندات رسمی مبنی بر قاچاق دام وجود ندارد، اظهار کرد

بتوان نسبت به آن اظهار نظر کرد و تنها برخی افراد از روی احساس و میزان عرضه دام به میادین این موضوعات را مطرح می 
 .کنند

اره به اینکه اطالع دقیقی از میزان قاچاق در دسترس نیست، افزود: شنیده ها حاکی از آن است که بسیاری از کاالها وی با اش 

 .همچون دام از کشور قاچاق می شود و همواره مستنداتی در این باره نمی توان ارائه کرد
امپروری پس از تولید اقدام به عرضه دام به بازار می به میادین بیان کرد: صنعت د کاهش عرضه دامعزیزاللهی با اشاره به دالیل  

کند و ممکن است بخشی از دام تولیدی از مرزهای کشور خارج شود، که مراجع رسمی باید جلوی این امر را بگیرند چرا که کاری 
 .از دست اتحادیه و تولیدکنندگان در این امور بر نمی آید

با توجه به آنکه بخشی   برای دامدار تفاوت چندانی نداشته است، بیان کرد: قیمت دام اینکه مدیر عامل اتحادیه دامداران با اشاره به 

از دام تولیدی از ظرفیت مصرف کشور جدا شده و به صورت رسمی و غیر رسمی از کشور خارج می شود، بنابراین این موضوع 
 .می تواند بر قیمت دام زنده در بازار تاثیر گذار باشد

بسته با مناطق  زندهقیمت دام ا اشاره به اینکه امکان اعالم نرخ برای دام زنده وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به آنکهعزیزاللهی ب 

 .مختلف، شرایط و نوع عرضه متفاوت است، از این رو امکان قیمت گذاری برای دام زنده وجود ندارد
بر کنترل قاچاق تاثیر گذار باشد، بیان کرد می تواند وی در پاسخ به این سوال که رفع ممنوعیت صادرات  اگرچه اعتقاد ما بر آن :

افزایش قیمت است که دام زنده به دلیل نظارت دولت و حفظ سالمت فرآیند صادرات به طور رسمی از کشور خارج شود، اما با 
ت ندارند که در شرایط فعلی رفع و فشار رسانه ها و مردم بر دولت، مسئوالن دولتی چاره ای جز ممنوعیت صادرا گوشت قرمز

 .ممنوعیت نمی تواند تاثیری بر کنترل قاچاق داشته باشد
 .مدیرعامل اتحادیه دامداران در پایان افزایش تقاضا برای دام زنده در کشورهای همجوار را دلیل اصلی قاچاق اعالم کرد 

 دام زنده تریلی تریلی در حال خروج از مرزهای کشور است 
، با اشاره به صنعت،تجارت و کشاورزیرئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شهرستان ری در گفت و گو با خبرنگار حسن شکوهی 

ارج اینکه مقدار زیادی دام در حال خروج از مرزهای کشور است، اظهار کرد: هم اکنون مقدار زیادی دام تریلی تریلی از کشور خ
 .می شود و جای این سوال مطرح است که چرا دستگاه های ذی ربط جلوی این امر را نمی گیرند

به کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس افزایش یافته است صادرات دامبه گفته وی با توجه به نوسان نرخ ارز و دینار،   . 
 2داخل بیان کرد: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی با افزایش  در بازار قیمت گوشتشکوهی با اشاره به تاثیر قاچاق دام زنده بر 

هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شود ۶1هزار تومانی نسبت به هفته اخیر  . 
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و کمبود عرضه در میادین، قیمت ها بی رویه افزایش  زندهقاچاق دام رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی ادامه داد: با استمرار روند

هزار تومان افزایش یافته است ۶تا  ۵شقه گوسفندی  خواهد یافت، همانگونه که در هفته های اخیر به طور متوسط نرخ هر کیلو . 
ئوالن امر تدابیری برای به گفته این مقام مسئول قاچاق دام زنده به معنای خروج ذخایر ژنتیک کشور است که انتظار می رود مس 

 .این موضوع بیندیشند
هزار تومان اعالم کرد 30هزار و خرده فروشی  28تا  27در عمده فروشی را  نرخ هر کیلو دام زنده گوسفندیشکوهی   . 

کود سنگینی بر قصابی ها خبر داد و گفت: با توجه به نوسان شدید قیمت ها، ر رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در پایان از رکود حاکم
پیش بینی خاصی را راجع به وضعیت بازار داشتبر بازار حاکم است که با ادامه این روند نمی توان . 

 رفع ممنوعیت صادرات دام زنده امری ضروری است 
صنعت،تجارت و کشاورزیمنصور پوریان رئیس شورای صادرکنندگان دام زنده در گفت و گو با خبرنگار  با انتقاد از این موضوع  

که قاچاق دام در حجم وسیعی در حال انجام است، اظهار کرد: هم اکنون برای حمایت از تولید داخل و سیاست مقابله با قاچاق 
 .پیشنهاداتی ارائه شده که انتظار می رود مورد موافقت قرار گیرد

ای واردات در بخش گوسفند و گوساله باید صورت گیرد تا با جلوگیری از قاچاق دام، ذخایر وی افزود: سیاست صادرات در از 

 .استراتژیک از کشور خارج نشود
پوریان ادامه داد: در شرایط کنونی پرواربندها با مشکالتی روبرو هستند چرا که تقاضای چندانی برای گوساله زنده با وزن باالی  

اال وجود ندارد که به همین خاطر رفع ممنوعیت صادرات یک ضرورت به شمار می رودسبک با وزن بگرم و دام ۵00 . 
در بازار داخل صحت ندارد، بیان کرد: با توجه به آنکه جمعیت گله مولد به باالی  کمبود گوشتمقام مسئول با اشاره به اینکه این 

کمبود گوشت قرمز بهانه ای بیش نیست میلیون رسیده و سطح تولید افزایش یافته است، از این رو موضوع 27 . 
وی با اشاره به اینکه بخش گرانی ارتباطی به عرضه ندارد، گفت: در شرایط کنونی در حوزه تامین کاال با مشکالتی روبرو هستیم  

ا به دلیل ، امواردات گوشت منجمد برزیلیکه این امر بر نوسان قیمت تاثیر گذار است، همانگونه که علی رغم اختصاص ارز به 

 .سودجویی مغازه داران با قیمت های گزافی در بازار عرضه می شود
پوریان در پایان تصریح کرد: هم اکنون میزان خروج دام از مرزهای کشور غیر قابل تصور است که ادامه این روند می تواند به  

 .قیمت نابودی ذخایر ژنتیک تمام شود

نوسان استقیمت گوشت گوسفندی لحظه ای در حال    
درباره آخرین وضعیت بازار  علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت و گو با خبرنگارصنعت،تجارت و کشاورزی

هزار تومان به مشتری  ۶1و هزار تومان به مغازه دار  ۵۵تا  ۵4با نرخ  دام زندهگوشت قرمز اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو 
 .عرضه می شود

به دلیل خروج غیر قانونی دام زنده از مرزهای کشور به طور لحظه ای در  قیمت گوشت گوسفندیوی افزود: در شرایط کنونی  

 .نوسان است که اگر برخورد جدی با موضوع قاچاق صورت نگیرد، روند افزایش قیمت ادامه خواهد داشت
هزار تومان در بازار اعالم کرد و گفت: موضوع قاچاق وضعیت  27تا  2۶در میادین را  هر کیلو دام زنده نرخ ملکی در پایان 

 .عرضه و قیمت ها را تحت تاثیر خود قرار داده است
 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 

ایرنا  – 13/9/1397تاریخ :   

 پرواربندی، برگ زرین اقتصاد مقاومتی
طرح پرواربندی یا زنجیره تولید گوشت قرمز به سبب مزایای فراوان، صرفه جویی در ابعاد مختلف، سودآوری و  -ایرنا  -مشهد 

اثربخشی سرمایه گذاری، برگ زرینی در اقتصاد مقاومتی کشور محسوب می شود که چراغ آن در خراسان رضوی روشن شده 
 .است

ترین وزن یا تولید الشه برای تامین گوشت بوده که دربرگیرنده مزایای فراوان از منظور از پرواربندی، فربه شدن گوسفند با بیش
 .جمله جلوگیری از کشتار دام قبل از وزن مطلوب و حفظ مراتع با جلوگیری و کاهش فشار چرای دام است
د و با فقیر ترین علوفه و عالوه بر آن، گوسفند حیوان به نسبت خوش بنیه ای است که آب و هوای متغییر و خشک را تحمل می کن

غذاها راه رشد خود را ادامه می دهد و در مقایسه با سایر دام ها به جیره کمتری احتیاج دارد و بیشتر غذایی را که دریافت می کند 
  .صرف تولید و رشد و نمو آن می شود

 حضور پر قدرت عشایر در اقتصاد مقاومتی *
اقتصادی، سیاسی و امنیتی با وجود پیشینه تاریخی در این زمینه به خوبی روشن است، در این میان عشایر و نقش آنان در عرصه 

  .این قشر سختکوش این روزها با وجود کم شدن جمعیتشان در عرصه اقتصاد مقاومتی حضور پر قدرت و بی مثال دارند
درصد مواد پروتیینی به ویژه  25ولید درصد از کل جمعیت ایران را عشایر تشکیل می دهند اما همین قشر، ت 1.5گرچه اکنون 

درصد دام سبک کشور را در اختیار دارند 28درصد صنایع دستی و  40گوشت قرمز و فرآورده های شیری، حدود  .  
ساختار جامعه عشایری مبتنی بر ایل و عشیره است و بر خالف پیدایش تمام پدیده های نوظهور در دنیای مدرن، همچنان این ساختار 

برجا مانده و مهمتر از آن فرهنگ اصیل کار و کوشش در این ساختار پایدار استبکر پا .  
در این میان عشایر خراسان رضوی به عنوان یکی از استان های دارای مرز مشترک با دو کشور، از اهمیت و حساسیت فراوان 

 .برخوردارند
م و تولید ساالنه هزار راس دا 990طایفه با دارا بودن  35عشایر این استان در قالب  هزار تن فراورده های دامی شامل شیر،  17

مترمربع صنایع دستی شامل گلیم، قالیچه، فرش و تابلو فرش نقش بسزایی در  800هزار و  41روغن، پشم، کرک و کود حیوانی و 
  .اقتصاد خراسان رضوی دارند

 خراسان رضوی پیشرو در تولید کنستانتره ویژه *
خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی این استان و  مدیرکل امور عشایری

بکارگیری نیروهای خبره و متخصص در این زمینه تنها کارگاه تولید کنستانتره ویژه با فرمول اختصاصی در خراسان رضوی 
 .فعالیت دارد

هزار تن کنسانتره را دارد14حصر به فرد اقدام به تولید می نمایند ظرفیت تولید محمد نبوی فرد افزود: این کارگاه که به صورت من . 
تقاضا برای دریافت این کنستانتره از سوی عشایر  :وی با اشاره به فواید استفاده از کنستانتره در پرواربندی دام سبک اظهار داشت

تولید این محصول هستیم بسیار زیاد است و به همین دلیل در صدد راه اندازی دومین کارگاه . 
میلیارد لایر اعتبار نیاز دارد که سعی می کنیم تنها اتحادیه عشایر بتواند این کارگاه را  100راه اندازی دومین کارگاه به  :وی گفت

 .راه اندازی کند
 کاهش زمان پرواربندی  *

ماه شیر مادر می خورد و مدت پرواربندی  2فند مدیرکل امور عشایری خراسان رضوی با بیان اینکه در مناطق روستایی بره گوس
کیلو علوفه، یک کیلو اضافه وزن محقق می گردد که به نام ضریب تبدیل شناخته  12هشت ماه است افزود: در این روند به ازای هر 

  .می شود
تره ویژه، مدت پرواربندی از وی اظهار داشت: با اجرای طرح پرواربندی در جامعه عشایری خراسان رضوی و با استفاده از کنستان

 .روز کاهش یافته و در این مدت پرواربندی دام به صورت کامل انجام شده و به وزن مناسب برای کشتار می رسد 120هشت ماه به 
کیلو مصرف کاهش یافته است 6کیلوگرم مصرف علوفه به  12وی گفت: در کنار کاهش مدت پرواربندی، ضریب تبدیل از  . 

هزار تن کنستانتره ویژه بین عشایر استان توزیع  13هزار تن جو و  40هزار تن علوفه شامل  53بیان اینکه سال گذشته نبوی فرد با 
هزار تن جو بین عشایر استان توزیع  33هزار تن کنستانتره و  14هزار تن علوفه شامل  47شد افزود: از ابتدای امسال تاکنون نیز 

ر از کنستانتره داردشده است که نشان از استقبال عشای . 
تن به صورت مستقیم با مصرف کنستانتره تولید  7500هزار تن گوشت قرمز تولیدی عشایر استان  12وی اظهار داشت: از مجموع 
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 .شده است
میلیارد ریالی 900صرفه جویی  *  

رد گفت: بر این اساس برای گرم گوشت دا 500مدیرکل امور عشایری خراسان رضوی با بیان اینکه هر کیلو وزن گوسفند معادل 
کیلو علوفه مصرف می  12کیلو و در جامعه عشایری با پرواربندی معادل  24تولید هر کیلو گرم گوشت قرمز در جامعه روستایی 

 .شود
هزار تن علوفه یا جو کمتری برای تولید میزان مشخصی از گوشت قرمز تولیدی، مصرف شده  90وی افزود: به این ترتیب ساالنه 

ت که این میزان برداشته شدن بار سنگینی از روی دوش دولت و حرکت در جهت اقتصاد مقاومتی محسوب می شوداس . 
میلیارد لایر نیز صرفه جویی محقق شده و با توجه به مشکل خشکسالی دچار مشکل کمتری می  900وی اظهار داشت: بر این اساس 

 .شویم
میلیون متر مکعبی آب 120صرفه جویی  *  

هزار تنی در مصرف  90لیتر آب مصرف شود که با توجه به صرفه جویی  1300فرد گفت: به ازای تولید هر کیلو جو باید نبوی 
میلیون متر مکعب آب صرفه جویی می شود 120جو برای تولید گوشت قرمز در این طرح، حدود  . 

ب نیز می تواند مصداق دیگری از تحقق اقتصاد وی افزود: با توجه به تنش آبی و خشکسالی در استان صرفه جویی این میزان آ
  .مقاومتی باشد

میلیون لایر یک شغل در مناطق عشایری و به ازای یک میلیارد و  380وی اظهار داشت: طبق محاسبات سامانه کارا به ازای هر 
فرصت شغلی  2800به معنای میلیارد لایر صرفه جویی  900میلیون لایر یک شغل در مناطق شهری ایجاد می شود بنابراین  500
 .است

 .نبوی فرد گفت: این امر همچنین از مهاجرت عشایر به شهرها و افزایش حاشیه نشینی جلوگیری می کند
هزار هکتار مراتع استان 650اصالح  *  

این امر در مدیر کل امور عشایری خراسان رضوی افزود: با اجرای طرح پرواربندی دیگر نیازی به چرای دام در مراتع نیست و 
 .عین اینکه موجب تولید گوشت با کیفیت و به میزان مطلوب می شود از تخریب مراتع نیز جلوگیری می کند

هزار راس دام در مناطق عشایری استان پروار شد که وارد نشدن این تعداد دام به مراتع موجب  310وی اظهار داشت: سال گذشته 
ی و مراتع استان شدهزار هکتار از عرصه های طبیع 650اصالح  . 

وی گفت: به همین دلیل اجرای طرح پرواربندی موجب صرفه جویی های فراوان، عایدات اقتصادی و سودآوری سرمایه گذاری 
 .عشایر و آثار اجتماعی و امنیتی بسیار است

درصد گوشت قرمز کشور  6تولید  *  
ی نیز به اهمیت و نقش عشایر در تولید و تامین گوشت مصرفی معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل امور عشایری خراسان رضو

درصد از کل گوشت قرمز مصرفی ایران توسط عشایر این استان تولید می شود 6اشاره کرد و گفت:  . 
 محمدحسین جعفری افزود: به این ترتیب گرچه عشایر جمعیت اندکی دارند اما در حوزه تولید گوشت قرمز نقش بزرگ و تعیین کننده

  .ایفا می کنند
هزار واحد دامی توسط عشایر خراسان  995هزار تن گوشت قرمز از طریق نگهداری و پرورش  12وی اظهار داشت: ساالنه 

 .رضوی تولید می شود
هزار تن اعالم کرد و گفت 200وی تولید ساالنه گوشت قرمز توسط عشایر کشور را  بر اساس اعالم مرکز آمار ایران هر نفر از  :

نفر را در ایران تولید می کند 16یت عشایر گوشت مصرفی جمع .  
درصد جمعیت روستایی این استان اعالم کرد و افزود: خراسان رضوی هفت هزار  2جعفری جمعیت عشایر خراسان رضوی را 

میلیون و  6دهم درصد از کل جمعیت  6هزار نفر دارد که  35خانواده عشایری با جمعیت  را تشکیل می دهدهزار نفری استان  400 .  
درصد اعتبارات  18درصد جمعیت عشایر ایران است و هر سال  3.31وی اظهار داشت: جمعیت عشایر خراسان رضوی معادل 

 .سازمان امور عشایری جذب این قشر می شود
 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 41/9/1397تاریخ :   

  هزارتومان ۶4قاچاق دام همچنان ادامه دارد/نرخ هر کیلو شقه گوسفندی 
هزارتومان به مصرف کننده عرضه می شود ۶4تا  ۶3یک مقام مسئول گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ  .  

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

هزارتومانی نرخ گوشت نسبت به هفته اخیر در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو  4تا  3، از افزایش باشگاه خبرنگاران جوان
هزارتومان به مصرف کننده عرضه می شود ۶4تا  ۶3شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ  . 

کاهش عرضه ناشی از قاچاق دام را دلیل اصلی افزایش قیمت گوشت در بازار اعالم کرد و افزود: با استمرار روند کنونی قاچاق وی 
 .دام نمی توان پیش بینی خاصی را راجع به وضعیت بازار داشت چرا که قیمت ها به طور لحظه ای در نوسان است

شت گوسفندی در بازار بیان کرد: هم اکنون زمینه عرضه گوشت گرم وارداتی از شکوهی با اشاره به دیگر عوامل افزایش قیمت گو
 .ارمنستان در بازار کاهش یافته که این موضوع بر نوسان قیمت بی تاثیر نبوده است

 اما و اگرهای رفع ممنوعیت صادرات دام زنده :بیشتر بخوانید
هزار تومان اعالم کرد 31ین را زنده در میادرئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نرخ هر کیلو دام . 

وی در پایان با اشاره به اینکه حجم گسترده ای از دام به سمت کشورهای عربی در حال قاچاق است، تصریح کرد: با وجود آنکه طی 
ذی ربط  ماه های اخیر نسبت به خروج غیر قانونی دام و کاهش عرضه در میادین هشدارهای الزم را دادیم، اما تا کنون دستگاه های

 .برای جلوگیری از قاچاق دام از مرزهای کشور اقدامی نکردند
 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 11/9/1397تاریخ  :  

  صادرات مرغ و احشای آن آزاد شد
  .طبق بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرات مرغ و احشای آن آزاد شد

، معدن و تجارت صادرات گوشت مرغ و بر اساس بخشنامه وزارت صنعت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به گزارش

 .احشای آن آزاد شد
به گمرک ایران صادر شده، آمده است 97/9/11که مورخ   در این بخشنامه : 

صادرات برخی اقالم کاالهای اساسی با توجه به بخشنامه شماره  در خصوص ممنوعیت 97/9/7مورخ  ۶0/231782پیرو بخشنامه 
رساند، موضوع لغو ممنوعیت صادرات گوشت مرغ به اطالع می97آبان  ۵مورخ  ۶020۵48۵ : 

از فهرست ممنوعیت اقالم کاالهای اساسی نامه  97/7/2۶صادرات گوشت مرغ و احشای آن اعم از سرد، گرم و منجمد از تاریخ 
گردیده است فوق مستثنا . 

این بخشنامه به معنای آزاد شدن صادرات گوشت مرغ است بر این اساس یک مقام مسئول در گمرک گفت: . 
 لینک خبر 
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 چای
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/9/1397تاریخ : 

  درصد مطالبات چایکاران/مشکلی در فروش چای داخلی نداریم 97پرداخت 
درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: مابقی مطالبات تا پایان آذر به حساب چایکاران واریز  97رئیس سازمان چای از پرداخت 

شودمی .  
صنعت،تجارت و کشاورزیحبیب جهان ساز رئیس سازمان چای در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  73۶هزار و  112درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: امسال  97، از پرداخت جوان
شده استمیلیارد تومان از این میزان به چایکاران پرداخت ن ۵تا  4میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده که تنها  220 . 

میلیارد تومان مجموع مطالبات خود به چایکاران را پرداخت کرد و مابقی مربوط به  127.۶آبان،  9وی افزود: دولت تا تاریخ 
شودهای چای سازی است که به مرور تا پایان آذر پرداخت میکارخانه . 

تن چای  ۶33هزار و  2۵وع بهای برگ سبز، جهان ساز درباره آخرین وضعیت فروش چای خشک تولیدی بیان کرد: امسال از مجم
خشک تولید شد که به سبب افزایش کیفی و استقبال مردم از چای ایرانی، بخش اعظمی از چای تولیدی در بهار و تابستان به فروش 

 .رسیده است
رانمیلیارد تومان تسهیالت به چایکا 30نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای مصوب نشد/پرداخت  :بیشتر بخوانید  

ها تهران چیست، بیان کرد: ساالنه ئیس سازمان چای در پاسخ به این سوال که علت کمبود چای فله ایرانی در بازار و خرده فروشیر
هزارتن چای در داخل، تنها جوابگوی یک چهارم  2۶تا  2۵گیرد که تولید هزارتن چای خشک در کشور مورد استفاده قرار می 10۵

 .مصرف داخل است
های ایرانی با خارجی در رقابت است و این طور نیست که چای ایرانی به سبب نبود بسته ه وی هم اکنون بسته بندی برخی برندبه گفت

 .بندی مناسب، مشتری پسند نباشد
هزار تومان  ۵0تا  30جهان ساز در پایان قیمت فروش هر کیلو چای ایرانی را بسته به کیفیت و نوع ممتاز، قلمی، شکسته، الروتی 

 .در بازار اعالم کرد
 

 لینک خبر 
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 چای 
ایرنا  – 10/9/1397تاریخ :   

 افت و خیزهای صنعت چای
باغ های متروکه چای به چرخه تولید بازگشته  حمایت جدی دولت،در حالیکه طی سال های اخیر و با همت و  -ایرنا  -الهیجان 

آنان در باغ های چای را  اتخاذ تدابیری درست و اصولی، امیدهای چایکاران را بیشتر کرد و ماندگاری اند؛ می توان با برنامه ریزی و

 .تداوم بخشید
و در هر خانه و محفلی این کاال یافت می شود و هر خانوار چای یکی از فراگیرترین کاالهایی است که در ایران مصرف باالیی دارد 

 .ایرانی بویژه گیالنی روزانه چند وعده چای مصرف می کنند درحالیکه این محصول فقط در دو استان گیالن و مازندران می روید
ام داد، در نهایت به این کاشف السلطنه در بیش از یکصد سال پیش با بررسی همه جانبه ای که از وضعیت جغرافیایی کشور انج

تشخیص رسید که بوته های چای فقط در گیالن و آن هم در الهیجان قابل رویش است و امکان کشت آن در دیگر استان ها وجود 
درصد بوته های چای کشور در گیالن  90هزار هکتار از اراضی شمال ایران را شامل می شود که  34ندارد؛ امروز این بوته ها تا 

صد بقیه در غرب مازندران کشت شده استدر 10و  . 
مسافرانی که به گیالن سفر می کنند، اظهار می دارند که چای داخلی دسترنج کشاورز گیالنی هنوز جایی در برخی استان ها بویژه 

عی ندارنداستان های جنوبی ندارد و مردم این استان ها هنوز چای خارجی مصرف می کنند و از طعم و خاصیت چای ایرانی، اطال . 
چای ایرانی از افزون بر یکصد سال قبل زمان کشت آن در گیالن تاکنون، افت و خیزهای زیادی داشته و در سال های نه چندان دور 
به طور کلی کنار گذاشته شده بود و بسیاری از باغ ها متروکه شده یا در معرض فروش و تغییر کاربری قرار گرفتند ولی طی سال 

با اهتمام دولت تدبیر و امید در حمایت از صنعت چایکاری، بارقه های امید مشاهده می شود؛ با این حال چنانچه  های اخیر بویژه
برنامه ریزی دقیقی برای این محصول راهبردی شمال کشور انجام نشود؛ سربرآوردن ساختمان های سنگی و ویالیی از باغ های 

 .چای، سرنوشت محتوم آن است
یفی چای باید از همان پایان برداشت پاییزه در مهرماه هر سال آغاز شود؛ کشاورزان باید باغ را در پاییز و تالش برای بهبود ک

 .زمستان برای برداشت محصول فصل بهار آماده کنند
آموزش داده به اذعان کارشناسان، اولین شروع ارتقاء تولید و بازگرداندن رونق به تولید چای داخلی باید از باغ آغاز و به چایکار 

 .شود ضمن اینکه زمینه بهره مندی او از تسهیالت بهزراعی، تهیه نهاده های کشاورزی و نیز جوان سازی بوته های چای فراهم شود
 ضرورت برنامه ریزی برای تولید برگ سبز کیفی **

گوید: باید اراده ای برای حل معضالت امیر مظفری مدیر یکی از کارخانه های بنام چای الهیجان در این باره به خبرنگار ایرنا می 
و مشکالت صنعت چای وجود داشته باشد؛ آنگونه که گفته می شود این صنعت رو به زوال نیست بلکه با رکود مواجه است که علت 

 .آن نیز نبود مدیریت صحیح برای پیشرفت و تولید محصول کیفی است
ون و خطا بوده و از سوی دیگر کشاورز و کارخانه دار هم به روزمرگی وی خاطرنشان کرد: تاکنون تمامی برنامه ها در حد آزم

 .دچار شده اند
وی با بیان اینکه بیشتر بوته هایی که هم اکنون برداشت چای از آنها صورت می گیرد، هرس نمی شوند، گفت: بهزراعی الزمه 

رای چایکاران در راستای انجام این مهم تدوین شودبوجود آمدن برگ سبز مناسب برای تولید چای مرغوب است و باید برنامه ای ب . 
مظفری با تاکید بر اینکه کارخانه های چایسازی نیز باید متخصص چایساز داشته باشند، افزود: یکی از مشکالت این صنعت، نبود 

 .کارشناس برای تولید کیفی است زیرا چای لطافتی دارد و باید با همان لطافت آن را عمل آوری کرد
 لزوم مکانیزاسیون واحدهای چایسازی **

مکانیزه کردن فرآینده کاشت، برداشت و تولید چای، امری ضروری است که کار کشاورزی را نیز به لحاظ اقتصادی، به صرفه می 
180کند؛ در مناطق چای خیز گیالن و مازندران  واحد در کار تحویل چای  151کارخانه چایسازی وجود دارد که در سال جاری 

ش داشتند و بقیه غیرفعال بودندنق . 
مالکان کارخانه های چایسازی معتقدند ماشین آالت، فرسوده شده ولی قابل بازسازی هستند و در صورت نیاز به استفاده از برخی 

 .دستگاه های جدید، با کمک دولت و سیستم بانکی، امکان وارد کردن آنها به کشور وجود دارد
تومان است که با چیدن 700کننده و باغدار چای به ایرنا گفت: هزینه برداشت هر کیلوگرم برگ سبز چای در این رابطه آقاجانی تولید

تومان می شود و در مجموع هر نیم هکتار باغ چای، برای انجام هرس،  800و حمل و نقل تا کارخانه، این مبلغ برای هر کیلوگرم 
یست که از این میزان، سه و نیم تا شش تن برگ سبز برداشت می شودشخم و کود پنج میلیون تومان هزینه دارد این در حال . 

وی افزود: به منظور کاهش هزینه و مقرون به صرفه بودن محصول چای، باید فرآیند کار مکانیزه شود تا کشاورز نیز از عهده 
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 .هزینه های آن برآید و این مهم بدون حمایت سازمان چای امکانپذیر نیست
ی دیگر از تولید کننده های عمده چای در الهیجان نیز به خبرنگار ایرنا گفت: الزم است امکانات مکانیزاسیون افشین گلشاهی یک

صنعت چای فراهم شود بویژه آنکه وجود دستگاه کارل سورتر )چوب گیر( در تولید برگ سبز کیفی موثر است این در حالیست که 
 .برخی کارخانه ها این دستگاه را ندارند

مهم پرداخت بموقع مطالبات چایکاران در رونق صنعت چای نقش **  
هر ساله دولت قبل از فروش چای به دست آمده توسط واحدهای تولیدی، بهای خرید تضمینی برگ سبز چای را پرداخت می کند که 

 .در برخی مواقع، عدم پرداخت بموقع آن، دشواری هایی را پیش روی این صنعت و فعاالن آن بوجود می آورد
بسیاری از کارشناسان و صاحبان صنایع می گویند اگر خرید تضمینی برگ سبز چای به درستی اجرا شود، مشکل چایکاران برطرف 

 .خواهدشد و باید بهای برگ سبز چای، نیمه هر ماه پرداخت شود تا کشاورز با دریافت آن، بتواند اقتصاد زندگی خود را مدیریت کند
ی عمده چای در این باره گفتگلشاهی از تولید کننده ها برای حل مشکالت چای و چایکاری الزم است دولت سهم کشاورز را  :

پرداخت کند، نظارت کارشناسی و قیمت برگ سبز چای افزایش یابد و سهم کارخانه ها بابت قیمت برگ سبز بعد از فروش آن 
 .وصول شود

ر چایکاری بوده نیز بر ضرورت توجه به قوانین مربوط به اقتصاد چای بهمن مشفقی یکی از معتمدان الهیجان که سال ها پیگیر امو
 .و اهتمام مسئوالن مربوطه برای امیدبخشی به فعاالن این صنعت تاکید کرد

مدیر اجرایی اتحادیه کارخانه های چایسازی شمال کشور نیز امسال را یکی از سال های خوب در فروش چای عنوان کرد و گفت: 
چای در بازار داخلی با تالش چایکاران در برداشت کیفی برگ سبز و کارخانه های چایسازی در تجهیز و نوسازی فروش بی سابقه 

  .واحدهای کارخانه های چایسازی انجام شده است
شت: محمد صادق حسنی با اشاره به اینکه مردم ایران به خرید و مصرف چای به عنوان یک کاالی ایرانی تمایل یافته اند، اظهار دا

هزار تن چای متوسط داخلی نیز صادر شده است 9چای مرغوب ایرانی در داخل کشور مصرف می شود و حدود  . 
 برنامه بازگشت به دوران شکوفایی چای، تدوین شده است **

رداخت کنند و رئیس سازمان چای کشور نیز به ایرنا گفت: چایکاران امسال سال خوبی داشتند؛ هم کارخانه ها توانستند سهم خود را پ
درصد مطالبات خود را دریافت 95هم تا پایان برداشت چای در سی ام مهرماه، چایکاران توانستند بعد از یک ماه از برداشت چای، 

کنند در حالی که طی سال های گذشته پرداخت مطالبات چایکاران تا اسفندماه طول می کشید و بعضی سال ها به سال آینده هم موکول 
 .می شد

ب جهانساز افزود: پیشتر سازمان چای، چای تولید داخلی را خریداری و با چای خارجی مخلوط می کرد و این چای در سطح حبی
بازار عرضه می شد که بعد از اصالح ساختار چای، خرید و عرضه چای به بخش خصوصی واگذار شد ولی بخش خصوصی 

 .نتوانست با واردات چای خارجی رقابت کند
: طی پنج سال گذشته با احیای صنعت چای، دوباره حرکت به سوی جلو آغاز شده، چای سنواتی در انبارها وجود ندارد وی ادامه داد

 .و امیدی نزد چایکاران بابت پرداخت بموقع بهای برگ سبز ایجاد شده که خیلی مهم است
ود دارد که به دوران شکوفایی چای بازگردیم به گفته جهانساز، قیمت مناسبی هم برای برگ سبز چای طراحی شده و این امکان وج

 .که البته نیاز به برنامه دارد و سازمان چای هم این برنامه را تهیه کرده است
وی بر اهمیت وجود هماهنگی بین حلقه های تولید تا بازرگانی چای تاکید کرد و گفت: حلقه ای واسط در صنعت چای تحت عنوان 

ایجاد شده که منابع مالی هم در اختیار دارد تا محصول کشاورز را به قیمت خوب و مناسب  صندوق حمایت از توسعه صنعت چای
 .خریداری کند

رئیس سازمان چای همچنین با تاکید بر لزوم کنترل واردات چای افزود: تعرفه واردات باید به گونه ای تدوین شود که اختالف قیمت 
ا چای داخلی بازار خود را داشته باشدچای داخلی و خارجی، در بازار کشش ایجاد کند ت . 

میلیارد تومان اعتبار برای خرید تجهیزات، ماشین آالت و هزینه های سرمایه ای 30جهانساز یادآور شد: دولت طی سال گذشته 
کند ولی کشاورزان و کارخانه ها تعیین کرد و این آمادگی وجود داشت که بیش از آن را نیز در صورت استقبال چایکاران پرداخت 

 .فقط کمتر از نیمی از آن اعتبار، جذب شد
وی ادامه داد: در سال زراعی آینده نیز این آمادگی وجود دارد که به منظور حمایت از تولید و فرآوری چای، اعتباری تا همین سقف 

  .پرداخت شود که این پرداخت از هم اکنون وجود دارد و کشاورزان باید مراجعه کنند
درحالیست که طی سال های گذشته یکی از مشکالت چایکاران و تولید کنندگان چای خشک، عدم فروش آن و انباشت این راهکارها 

در انبارها بود ولی در سال های اخیر بویژه سه سال گذشته با تخلیه انبارها از چای سنواتی، پرداخت بموقع بهای برگ سبز 
میدها برای احیاء و تقویت صنعت چای دوچندان شده استکشاورزان و دقت بیشتر در تحویل برگ سبز مناسب، ا . 
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باغ های چای میراثی با ارزش به یادگارمانده از گذشتگان است که باید آنها را حفظ کرد و مسئولیتی سنگین بر دوش نسل امروز 
  .وجود دارد

 لینک خبر 
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 چای 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 11/9/1397تاریخ: 

  میلیارد تومان تسهیالت به چایکاران ۳0نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای مصوب نشد/پرداخت 
رئیس سازمان چای گفت: تاکنون نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای مصوب نشده که انتظار می رود تا پایان بهمن نرخ جدید اعالم 

  .شود
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی حبیب جهان ساز رئیس سازمان چای در گفت و گو با خبرنگار

9درصد مطالبات دولت به چایکاران خبرداد و گفت: دولت تا تاریخ  100، از پرداخت جوان میلیارد تومان مجموع  127.۶آبان  
میلیارد تومان از مطالباتشان باقی  8کرده است و کارخانه های چای سازی تنها  مطالبات خود را به طور کامل به چایکاران پرداخت

 .مانده که به مرور به حساب تولیدکنندگان واریز می شود
میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده که از این میزان  220تن برگ سبز چای با ارزش  73۶هزار و  112وی افزود: امسال 

تن چای خشک استحصال شده است ۶33هزار و  2۵حدود  . 
جهان ساز درباره آخرین وضعیت فروش چای تولیدی بیان کرد: با توجه به افزایش کیفی چای تولیدی و استقبال مردم برای خرید، 

 .مشکلی در فروش وجود ندارد
درصد از مطالبات چایکاران 94یک چهارم چای مصرفی تولید داخل است/پرداخت  :بیشتر بخوانید  

رئیس سازمان چای با اشاره به آخرین وضعیت نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای بیان کرد: تاکنون نرخ خرید تضمینی برگ سبز 
نشده است چرا که برای خرید برگ سبز چای عالوه بر اعالم نرخ باید سازوکارهای خرید مشخص شود چای مصوب . 

وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد خود را به شورای اقتصاد داده است که انتظار می رود حداقل معادل با تورم نرخ 
یزی های الزم را برای خرید انجام دادخرید تضمینی تا پایان بهمن اعالم شود تا بتوان برنامه ر . 

جهان ساز در پایان درباره آخرین وضعیت تسهیالت به زراعی به چایکاران تصریح کرد: برای سال زراعی جاری از طریق 
درصد در نظر گرفته  4میلیارد تومان تسهیالت به عنوان سرمایه در گردش با بهره  30حمایت از صنعت چای صندوق تخصصی

 .شده است
 لینک خبر 
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 حبوبات
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 خاک

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/9/1397تاریخ :

  شم اختصاص نیافتقاچاق خاک کشاورزی صحت ندارد/ریالی اعتبار به بهبود وضعیت خاک در برنامه ش
سال از مسئولیتم در معاونت آب و خاک، تاکنون یک مورد قاچاق خاک گزارش نشده است 4اکبری گفت:با گذشت  .  

صنعت،تجارت و علی مراد اکبری معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گوی تفصیلی با خبرنگار 

خاک، اهمیت آذر، روزجهانی خاک به تشریح میزان فرسایش  14 ، در ارتباط باگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی
اهکارهایی برای حل این خاک نسبت به منابع آبی، میزان بودجه ساالنه در برنامه ششم توسعه و قاچاق خاک پرداخت و ر

 :معضالت ارائه کرد که متن آن به شرح زیر است

ی توجهی به منابع خاکی زنگ خطری برای امنیت غذاییب   
باشگاه خبرنگاران جوان: با توجه به آنکه مسئله خاک از آب مهم تر است، چرا این منبع حیات بشر نسبت به آب مورد 

 غفلت قرار گرفته است؟
و خاک دو عنصر پایه تولید هستند، اما به اعتقاد بنده اهمیت خاک نه تنها از آب کمتر نیست بلکه به  اگرچه آب :اکبری

 .سبب آنکه خاک مخزن آب است و منابع آبی همیشه در بستر خاک به تولید تبدیل می شود، به مراتب مهم تر است
به سبب آلودگی   یا  ری آب در خاک را باال بریماگر منابع خاک کشور دچار مشکل شود به طوریکه نتوانیم ظرفیت نگه دا

و از منابع خاکی حفاظت و مراقبت کنیم، شکی نیست که   خاک و فقدان مدیریت نتوانیم اصلی ترین بستر تولید را فراهم

 .در امر تولید دچار مشکل خواهیم شد
داشته باشند، بی شک در آینده با چالش  کشورهایی که از منابع خاکی شان نتوانند بنا به هر دلیلی حفاظت کمی و کیفی

 .هایی در تامین امنیت غذایی روبرو خواهیم شد

تا هزار سال زمان نیاز دارد 100   تشکیل یک سانتی متر خاک،  
 باشگاه خبرنگاران جوان: چرا برخی کارشناسان معتقدند که اهمیت خاک از آب بیشتر است و نباید مورد غفلت قرار گیرد؟

خاک بالعکس آب عنصر تجدید پذیر نیست و اگر باشد، تجدید پذیری آن در یک یا دو نسل اتفاق نمی افتد چرا  :اکبری

100تشکیل یک سانتی متر خاک در بستر سنگ مادر   که تا هزار سال زمان نیاز دارد که به همین علت نمی توان گفت   

این منبع با ارزش را از دست بدهد، قرن های متمادی  خاک تجدید پذیر است و اگر کشوری از آن غفلت کند به طوریکه

 .طول می کشد تا مجددا صاحب این ذخایر ارزشمند شود

 ردپای خاک برای اولین بار در برنامه ششم توسعه دیده شد
 باشگاه خبرنگاران جوان: برای بهبود کنترل وضعیت خاک در برنامه ششم توسعه چه اقداماتی انجام شده است؟

برنامه ششم توسعه برای اولین بار رد پای خاک در برنامه دیده می شود که در این برنامه مجلس دولت را  در :اکبری

میلیون هکتار بهبود وضعیت خاک کشاورزی انجام 2.۵هزار هکتار و در طول برنامه  ۵00  موظف کرده که ساالنه

 .شود

توسعه اختصاص نیافته استاعتباری تا کنون به بهبود وضعیت خاک کشاورزی در برنامه ششم   
 باشگاه خبرنگاران جوان: منابع مورد نیاز برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه چقدر است؟

هزار میلیارد تومان بودجه برای تحقق اهداف بهبود وضعیت خاک کشاورزی  3اگرچه در برنامه ششم توسعه  :اکبری

 .پیش بینی شده، اما تا کنون رقمی اختصاص نیافته است

تن خاک در هر هکتار از عرصه های کشور 15فرسایش ساالنه  :بیشتر بخوانید  
میلیون هکتار اراضی قابلیت تولید در بخش کشاورزی را دارد18.۵   

 باشگاه خبرنگاران جوان: چه میزان از خاک های کشور، مناسب کشاورزی و بخش تولید است؟
میلیون هکتار قابلیت تولید در بخش  ۵0  ه از این میزانمیلیون هکتار وسعت دارد ک 1۶۵ کشور ما حدود :اکبری

میلیون هکتار از خاک های کشور استفاده کرد 18.۵ کشاورزی را دارد که به علت محدودیت منابع آبی تنها می توان از . 
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آبی و   را کشت  میلیون هکتار 8.۵اراضی در چرخه تولید قرار دارد که از این میزان   میلیون هکتار 18.۵ هم اکنون

 .مابقی دیم به خود اختصاص داده است

 درصد خاک های کشور کمتر از یک درصد ماده آلی دارد ۶0
 باشگاه خبرنگاران جوان: در زمینه خاک با چه چالش ها و مشکالتی روبرو هستیم؟

به شمار می رود اصلی پیش روی ما  از چالش های  فرسایش خاک و کاهش مواد آلی اراضی :اکبری . 
اگرچه فرسایش خاک در همه جای دنیا اتفاق می افتاد، اما نرخ فرسایش خاک در کشور ما از متوسط جهانی به مراتب 

 .باالتر است. اعداد و ارقام مشخصی را نمی توان برای آن اعالم کرد چرا که اظهار نظر متفاوتی در این باره وجود دارد
درصد خاک های کشور کمتر از یک درصد ماده آلی دارند، درحالیکه این عدد  ۶0 است کهیکی دیگر از مشکالت ما این 

موجب شده تا نگهداری آب در خاک و میزان جذب مواد غذایی توسط گیاه   درصد باشد؛بنابراین این موضوع 2باید باالی 

 .به مراتب کاهش یابد و درنهایت بر تولید اثر منفی بگذارد
میلیون هکتار  1.3 میلیون هکتار اراضی قابل کشت تنها18.۵ع کالس خاک داریم که از مجموع نو۶  در خاک شناسی،

درصد خاک های کشور در کالس یک و مابقی به سبب یک یا چند محدودیت شوری، زهدار بودن، قلیاییت،  1۵معادل
دارد، این درحالی است که  قرار 4 و تعداد کمی در کالس3و 2  توپوگرافی، سنگ دار بودن، عمق خاک و...در کالس

بهترین خاک کشاورزی را دارد 3 تا 1کالس . 
میلیون هکتار از اراضی کشور شور تا نیمه شور هستند، از این رو ای سی خاک در مناطق  4 تا 3 با توجه به آنکه حدود

ی می کنیم همه ساله گرم و خشک کشور همچون خوزستان، کرمان و... به مراتب باالتر است که با عملیات تسریع آب سع

 .بخشی را در اختیار تولید و گیاه قرار دهیم

 عوامل متعددی در فرسایش خاک کشور موثر است
 باشگاه خبرنگاران جوان: چه عواملی در فرسایش خاک به عنوان یکی از چالش های پیش روی کشور تاثیر گذار است؟

در جهت شیب اراضی دیم ، آبیاری سطحی به علت  کاهش پوشش گیاهی در اراضی مرتعی، ضعف مراتع، شخم :اکبری

عدم رعایت اصول فنی و مهندسی و رگبارهای شدید باران درموضوع فرسایش خاک تاثیر بسزایی دارد که در این راستا 
سازمان جنگلها و مراتع با اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری و معاونت امور آب و خاک با اصالح روش های 

حت فشار، سامانه های نوین آبیاری اعم از قطره ای، بارانی، طیف در زراعت ، شخم در جهت خالف شیب ، آبیاری ت
تجهیز و نوسازی اراضی، توزیع یکنواختی آب در مزارع و احداث باغات دیم در مزارع شیب دار در نظر دارد تا میزان 

 .فرسایش خاک کشور را کاهش دهد

" شعار روزجهانی خاک در سال جاریپیش به سوی رفع آلودگی خاک "   
آذر )روز جهانی خاک( چیست؟ 14باشگاه خبرنگاران جوان: برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای   

آذر در مقر سازمان فائو روز جهانی خاک برگزار می شود و امسال برای دومین بار این روز را  14  همه ساله :اکبری

در کشور با حضور بسیاری از صاحب نظران و متخصصان و تیمی از نمایندگان فائو برگزار می کنیم تا اهمیت خاک را 
تمرار امنیت غذایی و رشد جوامع بشری و در اس  به عنوان یک منبع طبیعی، سرمایه ملی، بستر حیات و نقش اساسی آن

 .همچنین تغییرات آب و هوایی و چرخه کربن بر همگان روشن سازیم
پیش به سوی رفع آلودگی خاک، نامگذاری شده است امسال شعار روز جهانی خاک، . 

برابر سیل، خشکسالی کنترل ریزگردها، گرد و غبار و همچنین ذخیره منابع آب در   گفتنی است که مدیریت خاک در بحث

 .و حفظ تنوع زیستی بر روی کره زمین تاثیر بسزایی دارد

 فرسایش و آلودگی خاک تهدید جدی زیست محیطی در دنیا به شمار می رود
 باشگاه خبرنگاران جوان: چه عواملی محیط زیست کشور را تهدید می کند؟

مثل نانو ذرات ها دو تهدید جدی زیست محیطی در فرسایش خاک و آلودگی خاک همچون آلودگی های نوظهور   :اکبری

دنیا و کشور ما به شمار می رود که عواملی همچون استفاده از کودهای شیمیایی، سموم، پساب ها، استفاده از آب های 

 .شور و آب های نامتعارف که امالح شان باالست، در آلودگی خاک تاثیر بسزایی دارد

یب می شودالیحه حفاظت از خاک به زودی تصو  
 باشگاه خبرنگاران جوان: وضعیت الیحه حفاظت از خاک که مدت ها در مجلس بالتکلیف مانده بود به کجا رسید؟
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و هم اکنون به سبب چند ایراد جزئی   مدت هاست که الیحه حفاظت از خاک در صحن علنی مجلس تصویب شده :اکبری

ست و به محض آنکه مجددا به مجلس بیاید، ایرادات آن را رفع از سوی شورای نگهبان که قابل رفع است، ابالغ نشده ا

 .خواهیم کرد چرا که در جلوگیری از تجارت و قاچاق خاک تاثیر بسزایی دارد

 آماری از قاچاق خاک گزارش نشده است
ت، باشگاه خبرنگاران جوان: با توجه به آنکه مباحث اخیر مطرح شده در خصوص موضوع قاچاق خاک نگران کننده اس

تایید می کنید؟  به عنوان یکی از مسئوالن ذی ربط  آیا موضوع قاچاق  
با وجود آنکه حدود چهار سال است که بنده معاون آب و خاک کشور هستیم، تاکنون یک مورد در این زمینه به  :اکبری

 .بنده گزارش نشده است
و اصال این   ما این کلیپ را بررسی کردیم اخیرا کلیپی در فضاهای مجازی مبنی بر خروج خاک از کشور منتشر شد که

 .موضوع هیچ ارتباطی به قاچاق خاک کشاورزی نداشت و مربوط به یک معدن بود

 صدور مجوز دفتر خاک کشاورزی برای اولین بار در کشور
 باشگاه خبرنگاران جوان: درباره الیحه حفاظت از خاک چه برنامه هایی دارید؟

خاک، همکاری با انجمن علوم خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب در قالب تفاهم نامه،  تهیه الیحه حفاظت از :اکبری

در طرح   همکاری با موسسات بیوتکنولوژی کشور در خصوص تعیین طرح های تحقیقاتی بخش خاک و مشارکت فعال
بخش کشاورزی، پایش خاک، تهیه و تدوین برنامه راهبردی خاک کشاورزی،تدوین بهبودهای شاخص های بهره وری در 

ارتقای بهره وری خاک، جلوگیری از فرسایش و آلودگی خاک، جلوگیری از تغییر بی رویه کاربری اراضی و کاهش 
شور شدن اراضی، کنترل و پیشگیری از فرسایش خاک با به کارگیری فناوری های نوین از جمله برنامه های پیش روی 

شمار می رودمعاونت امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی به  . 
مجوز تشکیل دفتر خاک کشاورزی صادر شده و برای اولین بار مدیرکل آن منصوب می شود که با تشکیل این دفتر 

مباحث خاک به صورت تخصصی پیگیری می شود، این درحالی است که در گذشته مباحث آب و خاک با یکدیگر پیگیری 

 .می شد
دنیا محسوب می شویم، به دنبال آن هستیم که خاک کشاورزی را با   زهکشیبا توجه به آنکه یکی از کشورهای پیشرو در 

ارتقای سطح حاصلخیزی خاک، تعیین استانداردهای استفاده از آب های نامتعارف در بخش کشاورزی، بررسی مدیریت 
خاک نداشته باشیم یا پارامترهای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی برای تولید محصول سالم افزایش دهیم چرا که اگر آلودگی 

 .به عبارتی میزان آلودگی خاک کم باشد، بی شک این امر در ارتقای سطح کمی و کیفی محصوالت تاثیر گذار است

 کشاورزی حفاظتی در کاهش فرسایش خاک اثر گذار است
 باشگاه خبرنگاران جوان: برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای بخش کشاورزی حفاظتی چیست؟

رنامه ششم توسعه ، بحث کشاورزی حفاظتی را دنبال می کنیم چرا که کشاورزی حفاظتی موضوعی مهم در در ب :اکبری

تثبیت سرمایه و تولید و کاهش فرسایش خاک به شمار می رود به طوریکه آخرین گزارش ها در بخش کشاورزی حفاظتی 

برابر افزایش یافته است ۵ که تولید بهدر یکی از مزارع دیم نشان می دهد  . 
در   هزار هکتار زهکشی زیر زمینی انجام دادیم که این امر 180  هزار هکتاری خوزستان و ایالم حدود ۵۵0در طرح 

 .تخلیه اصالح آب های اضافی خاک، اصالح و کاهش شوری خاک و افزایش تولید در هکتار تاثیر گذار است
پیشنهاد بنده به مسئوالن آن است که به موضوع خاک   اهمیت خاک نسبت به آب،با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر 

 .توجه جدی داشته باشند چرا که بی توجهی به محیط زیست آسیبی نیست که بتوان آن را پیشگیری و عالج کرد
 لینک خبر 
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 خاک 
ایرنا  – 14/9/1397تاریخ :   

میلیارد دالر است 5۶زیان ساالنه فرسایش خاک   
رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت -ایرنا  -اهواز  میلیارد تن از بهترین و غنی ترین خاک  2ساالنه حدود  :

میلیارد دالر است 56های کشور دچار فرسایش می شود که ارزش اقتصادی آن  . 
'به گزارش ایرنا احمد لندی روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی باعنوان  استانداردسازی تولیدات کشاورزی با کشاورزی حفاظت و 

محوریت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی' در سرسرای اداری سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، حجم فرسایش خاک )آبی و بادی( 
ودی در کشور را نگران کننده توصیف کرد و افزود: مدیریت منابع آب و خاک باید به گونه ای باشد تا بتواند از فرسایش خاک و ناب

 .آن جلوگیری کند
دالر ارزش گذاری می شود، گفت: خاک کشور به دلیل برخی اقدام های خودسرانه و  28وی با بیان اینکه هر تن خاک در آمریکا 

 .غیرعلمی در حال نابودی است و ارزش اقتصادی آن به دلیل از دست دادن منابع آلی هر سال کمتر می شود
هزار هکتار از اراضی خوزستان در کانون های ریزگرد قرار  350هید چمران اهواز افزود: رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه ش

  .گرفته و فرسایش خاک در این مناطق نگران کننده است
درصد منابع غذایی ما از خاک است و عمده گیاهان باغی در خاک پرورش می یابند، اظهار داشت: خاک  95وی با اشاره به اینکه 

ی کشور و امنیت غذایی بر استقالل کشور تاثیر گذار است بنابراین برای اینکه به استقالل کشور خدشه ای وارد نشود بر امنیت غذای
 .باید از خاک حفاظت کرد

با سه  21آذر( روز جهانی خاک افزود: کره زمین در قرن 14( و پنجم دسامبر)2015 -2024لندی با اشاره به نامگذاری دهه خاک )
ن آب، تغییر اقلیم و بیابان زایی مواجه است لذا باید اقدامات تشدید کننده این چالش ها انجام نشوندچالش مهم بحرا . 

وی تخریب و آلوده کردن خاک در کشور را نگران کننده توصیف کرد و گفت: ضایعات و پسماندهای شهری و فعالیت های صنعتی، 
ت خاک هستندنفتی و شیمیایی از مهمترین آسیب های تهدید کننده حیا . 

رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز تخلیه خاک آلوده به نقاط مناسب، استفاده از انرژی های حرارتی، استفاده از 
میکروارگانیسم ها و قارچ ها، دفن خاک آلوده، کشت و استفاده از گیاهان برای تخلیه عناصر سنگین، شست و شوی خاک ها با حالل 

زی حفاظتی را از راه های رفع آلودگی خاک در کشور بیان کردها و کشاور . 
 

 عوامل تشدید کننده گرد و خاک **
لندی در این نشست هم اندیشی گفت: احداث سدها، انتقال آب از سرشاخه ها، کانال های زهکشی و تغییر اقلیم از عوامل موثر در 

 .بحران ریزگردها در خوزستان می باشند
هزار نفر عنوان کرد و افزود: پنج هزار نفر از این تعداد  19ی که با بروز گردو غبار راهی بیمارستان شده اند را وی تعداد بیماران

 .از استان خوزستان هستند
این استاد دانشگاه اظهار داشت: توسعه ارتباطات جهانی)دیپلماسی( احیای تاالب ها، تثبیت کانون ها و جلوگیری از طرح های انتقال 

کنترل پدیده ریزگردها در خوزستان موثر هستندآب در  . 
هزار هکتار از اراضی 10وی با اشاره به اقدام های موثری که برای کنترل ریزگردها در چند سال اخیر انجام شده است، افزود: 

سبی احیا شده استدرصد این پهنه با آبگیری ن 70ریزگردها در اطراف تاالب هورالعظیم با تامین حقابه تاالب ها مرطوب شده و  . 
 

 خاک خوزستان خسته است *
عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در این نشست هم اندیشی گفت: خاک خوزستان خسته است و 

 .به علت تغییرات در بافت خاک ، قدرت نگه داری آب را ندارد
یاری تاثیر چندانی برای احیای خاک در خوزستان نداشته است افزود: خاک ما محمد امین آسودار با بیان اینکه تغییر در روش های آب

خاک، آتش زدن بقایای « پودر کردن»مشکل دارد و در سال های اخیر روند تخریب و فرسایس با اقدام های نسنجیده همچون 
 .محصوالت و نابودی میکروارگانیسم ها شدت گرفته است

سبب کاهش بهره وری و کاهش تولید در واحد سطح در خوزستان شده است، اظهار داشت: وی با اشاره به اینکه تخریب خاک 
 .نابودی و تخریب خاک تا زمان مدیریت درست این ماده حیاتی ادامه دارد

 این استاد دانشگاه به کاهش مواد آلی خاک در کشور و خوزستان اشاره کرد و افزود: رعایت تناوب کشت، استفاده مناسب از ماشین
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آالت کشاورزی و جلوگیری از آتش زدن بقایای محصوالت کشاورزی و ترویج کشاورزی حفاظتی از راهکارهای مهم برای حفظ 
 .خاک و جلوگیری از نابودی آن است

 لینک خبر 
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 خاک 

ایرنا  – 14/9/1397تاریخ :   

 مرگ خاموش خاک زیر سایه بحران آب و هوا
اهمیت خاک به عنوان سرمایه ملی اگر بیشتر از آب و هوا نباشد کمتر از آن ها نیست و در سالیان اخیر این سرمایه  -ایرنا  -تبریز 

 .نیز پنهان از چشم همه به سرنوشت بحرانی آب و هوا در کشور دچار شده است
به گزارش ایرنا، خاک با برخورداری از انواع مواد معدنی و آلی به عنوان بستر اصلی تامین امنیت غذایی ساکنان روی زمین در 

سایه بی توجهی ساکنان این کره خاکی رو به نابودی می رود و جبران این بحران و بازگرداندن آن به حالت و وضعیت اولیه به 
  .سالیان سال زمان نیاز دارد

خاک به عنوان بستر زندگی در کنار آب، نقش اساسی در استقرار و رشد جوامع بشری، جانداران، گیاهان و همه آفریدها دارد و با 
وجود قرار گرفتن در پایین ترین سطح هرم زنجیره غذایی اهمیت اساسی در روند این زنجیره دارد؛ با این وجود کمتر مورد توجه 

ه استساکنان روی زمین قرار گرفت .  
بر اساس بیانیه دبیرکل فائو )سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(، تامین غذا، پایه و اساس پوشش گیاهی برای کشت و مدیریت 
برای خوراک، فیبر، سوخت و محصوالت دارویی، حافظ تنوع زیستی زمین، نگهدارنده یک چهارم از کل تنوع زیستی جهان، نقش 

وایی و در چرخه کربن، ذخیره کننده و بهبود دهنده منابع آبی در مقابل سیل و خشکسالی از نقش های خاک کلیدی در تغییرات آب و ه
  .در محیط است

بر این اساس با توجه به غیرقابل تجدید بودن و نقش های متعدد و حیاتی خاک در طبیعت، حفظ آن برای آینده پایدار و امنیت غذایی 
  .ضروری است

سال و در شرایط کنونی با توجه به ادامه آلودگی ها و  100د که احیای یک سانتی متر خاک در شرایط مناسب به کارشناسان معتقدن
سال زمان است 15تا  10سال زمان نیاز دارد در حالی که احیای منابع آبی نیازمند حدود  500فرسایش خاک به بیش از  .  

تا پنج هزار دالر و فرآیند آن بسیار  50خاک به روش های مختلف حدود بر پایه همین گزارش، هزینه رفع آلودگی هر مترمکعب 
  .طوالنی است

هزار  200میلیون هکتاری آذربایجان شرقی، این استان یک میلیون و  4.5بنا بر اعالم کارشناسان جهاد کشاورزی، از گستره حدود 
  .درصد آن دیم و بقیه آبی است 67هکتار سطح زیر کشت دارد که 

یات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی با بیان اینکه خاک پلی بین دنیای زنده و غیر زنده است، عضو ه
میلیون هکتار  75.9میلیون هکتار بدون خاک و  89.1میلیون هکتار گستره وده که از این میزان  165می گوید: ایران دارای حدود 

  .دارای خاک است
میلیون هکتار در چرخه  18.5میلیون هکتار از مساحت کشور خارج از چرخه کشاورزی و تنها  57.5ی می افزاید: احمد بایبورد
  .کشت است

وی اظهار می کند که تخریب خاک موجب کاهش و از بین رفتن توان تولید خاک و تهدید امنیت غذایی، تخریب و نابودی مناظر بدیع 
  .و چشم انداز طبیعی می شود

 2.5یات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی یادآوری می کند: تخمین زده می شود ساالنه حدود عضو ه
میلیارد تن از خاک های حاصلخیز کشور دستخوش فرسایش شده و عالوه بر از بین بردن خاک های قابل استفاده برای تولید، موجب 

  .پر شدن مخازن سدها می شود
ی با تاکید بر شناسایی، مدیریت و تعیین میزان تخریب و آلودگی عوامل تهدید کننده منابع خاک کشور، ادامه می دهد: فرسایش بایبورد

خاک، مصرف بی رویه نهاده های کشاورزی و هدایت فاضالب ها به اراضی کشاورزی از عوامل از بین رفتن مرغوبیت و آلودگی 
  .خاک است

نگ سازی از طریق رسانه های جمعی حفظ خاک را به مطالبه عمومی در جامعه تبدیل کردوی می گوید: باید با فره .  
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز با تاکید بر فرهنگ سازی برای حفظ و حراست از خاک و اینکه صیانت از آن 

ان بستر الزم برای تامین امنیت غذایی مردم کمتر از آب باید به مطالبه عمومی در جامعه تبدیل شود، می گوید: اهمیت خاک به عنو
  .نبوده و باید در مردم، نهادهای دولتی و غیر دولتی، سازمان های مردم نهاد و کشاورزان برای حفاظت از آن حساسیت ایجاد کرد

یک سانتی متر خاک حاصلخیز  اکبر فتحی با بیان اینکه در اثر بدمصرفی مرغوبیت خاک از بین می رود، می افزاید: برای تشکیل
سال زمان نیاز است 500سال و در شرایط کنونی به  100در شرایط مناسب به حداقل  .  

وی استفاده از کودهای شیمیایی را از عوامل آلودگی خاک می داند و اظهار می کند: اصالح الگوی کشت از راهکارهای الزم برای 
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  .حفظ و حراست از خاک است
درصد از اراضی کشاورزی حوزه دریاچه ارومیه در  50اد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه حدود رئیس سازمان جه

 600هکتار است که حدود  200خطر تبدیل به بیابان است، یادآوری می کند: سطح زیرکشت موجود استان حدود یک میلیون و 
  .هکتار آن در حوزه دریاچه ارومیه قرار دارد

یش خاک، گسترش ساخت و سازهای غیرمجاز در زمین های کشاورزی و استفاده از آب های نامتعارف را از دیگر فتحی، فرسا
  .عوامل آلودگی و از بین رفتن مرغوبیت و حاصلخیزی خاک اعالم می کند

مجاز در زمین وی ادامه می دهد: برای حفظ خاک باید از ورود آب های نامتعارف به مزارع کشاورزی و ساخت و سازهای غیر
  .های کشاورزی جلوگیری کرد

استاد گروه خاک شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز نیز با بیان اینکه مشکل خاک مهمتر از آب است، می گوید: تداوم روند 
م، ساخت و ساز در های ناسالبرداری نادرست از منابع خاک، آبیاری اراضی با استفاده از آبهای مرغوب به شور، بهره تبدیل خاک 

از حد از سموم و نهاده های شیمیایی و فرسایش خاک از عوامل ایجاد بحران خاک استاراضی کشاورزی، استفاده بیش  .  
علی اصغر جعفرزاده، با بیان اینکه در صورت حفاظت و صیانت نکردن از خاک، مدیریت آب نیز بی نتیجه می ماند، می افزاید: 

ر فرسایش خاک به دلیل قرار گرفتن در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با شوری خاک نیز مواجه استآذربایجان شرقی در کنا .  
منبع مهم در زندگی مخلوقات  2دانشیار گروه بیوسیستم دانشکده کشاورزی، آب و خاک دانشگاه تبریز نیز می گوید: آب و خاک 

حرانی قرار گرفته انددر وضعیت ب 2جهان و حوزه کشاورزی بوده و در زمان کنونی هر  .  
های کشاورزی و منابع آب و خاک، آلودگی خاک ناشی از دفن رویه از سموم شیمیایی و نهادهاستفاده بی :حسین نوید، می افزاید

های نامناسب زراعی و نامناسب بودن سیستم های آبیاری از عوامل عمده تخریب خاک ضایعات شهری و صنعتی، شوری خاک، شخم
ی رودبه شمار م .  

های نوین به منظور مدیریت بهینه های کشاورزی و فناوریهای مدیریتی جدید در سامانه  وی اظهار می کند: استفاده از روش
های عمومی از طریق رسانه های گروهی از جمله راهکارها برای حفظ و صیانت از خاک های کشاورزی و افزایش آگاهی نهاده 
  .است

آذر در ایران به عنوان هفته خاک نام گذاری شده است 14تا  7انی خاک و پنجم دسامبر، روز جه .  
 

 لینک خبر
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 خاک 

 ایرنا  – 14/9/1397تاریخ : 

 الیحه حفاظت خاک بزودی تصویب و ابالغ می شود
وزیر جهاد کشاورزی گفت: اکنون الیحه حفاظت خاک در مجلس شورای اسالمی تصویب شده و  معاون آب و خاک -ایرنا -تهران

 .بزودی نهایی و به دولت ابالغ می شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی مراد اکبری امروز )چهارشنبه( در آیین بزرگداشت روز جهانی خاک که در محل وزارت 

در این الیحه مواردی همچون جلوگیری از تخریب، آلودگی، اصالح خاک، بهره برداری بهینه و  :جهاد کشاورزی برگزار شد، افزود

 .مدیریت خاک تاکید شده است
معاون امور آب و خاک کشاورزی جایگاه خاک را در تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی با اهمیت دانست و گفت: در دنیا بیشتر به 

مورد بی مهری قرار گرفته در حالی که سرعت فرسایش، آلودگی و تخریب خاک سریعتر از  موضوع آب و هوا پرداخته شده و خاک
سال زمان نیاز است ۵00تجدید آن است به طوری که برای تشکیل یک سانتی متر خاک به طور متوسط بیش از  . 

ایش و ظرفیت مورد پایش قرار اکبری اضافه کرد: طرح پایش خاک در تمام نقاط کشور انجام شده و خاک به لحاظ آلودگی، فرس
 .گرفته است تا جایی که باید هر سه تا پنج سال اجرایی شود

وی به همکاری ایران با سازمان ها و مراکز تحقیقاتی بین المللی در حوزه خاک اشاره کرد و افزود: طرح شورزدایی در کرمان با 
 .کمک کشور هلند آغاز شده و در حال اجراست

ه به عضویت ایران در مجمع جهانی خاک، پیشنهاداتی به این مجمع به منظور تشکیل بانک داده های توان ملی و به گفته وی، با توج
 .تجهیزات در مورد خاک و ارتقای دانش و توانایی الزم در سطح منطقه ای، ارایه شده است

دفتر خاک کشاورزی در این معاونت  معاون آب و خاک وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: با موافقت وزیر جهاد کشاورزی بزودی
 .راه اندازی می شود

میلیون  ۶میلیون هکتار خاک کشور در چرخه تولید قرار دارد، اضافه کرد: از این میزان بیش از  18.5وی با بیان این که سالیانه 
 .هکتار مستعد توسعه سامانه های نوین آبیاری است که باید اجرایی شود

هزار هکتار توان حاصلخیزی خاک کشور را  ۵00اکبری تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده که ساالنه در سطح 
 .بهبود دهد و اصالح خاک را پیگیری کند با این حال تاکنون اعتباری در الیحه بودجه به آن اختصاص داده نشده است

رای مباحث خاک در الیحه بودجه تعریف کنیم یا از منابع آب و خاک با حمایت وی گفت: در تالشیم امسال یک ردیف اعتباری ب
 .سازمان برنامه و بودجه، اعتباری برای آن تخصیص دهیم

درصد خاک های کشاورزی ما مواد آلی  ۶0این مقام مسئول، افزایش مواد آلی خاک اراضی کشاورزی را ضروری خواند و افزود: 
ید برای افزایش مواد آلی خاک بیش از پیش کار کنیمزیر یک درصد دارند و ما با . 

های غیرمجاز، وزارت نیرو باید پاسخگو باشد اما به طور کلی ما با وی درباره چاه های غیر مجاز کشاورزی گفت: در رابطه با چاه
تواند از پس این کار ه تنهایی نمیکنیم؛ ضمن اینکه معتقدیم که وزارت نیرو برویکرد این وزارتخانه موافق هستیم و از آن حمایت می

 .بربیاید و باید از سوی تمام قوا و دستگاه های ذیربط حمایت شود
 درصد خاک کشور کمبود فسفر دارد  70 **

درصد خاک کشور کمبود  70رییس موسسه تحقیقات خاک و آب کشاورزی نیز در این آیین گفت: بر اساس نتایج طرح پایش خاک، 
دهنده تخلیه فسفر زیاد از خاک است فسفر دارد که نشان . 

هادی اسدی رحمانی' افزود: یک هزار پایگاه پایش منابع خاک در بخش کشاورزی فعالیت دارند که بررسی های طرح پایش نشان '

 .می دهد که وضعیت سرب خاک اراضی کشاورزی ما به عنوان آالینده در حد خطرناک نیست
 هزار برند کود کشاورزی ثبت شد 7 **

هزار برند کودی از موسسه تحقیقات خاک و آب در  10رییس موسسه تحقیقات خاک و آب کشاورزی تصریح کرد: تاکنون برای 
 .خواست ثبت شده که پس از بررسی و پایش هفت هزار برند تایید و ثبت شده است

ن رو موسسه تحقیقات خاک و آب، تهیه وی ادامه داد: اطالعات کنونی ما در مورد خاک کافی و مبنای تصمیم گیری نیست، از ای
 .نقشه کربن آلی خاک را در دست اقدام دارد

 .به گفته وی، در آینده نزدیک نسخه نخست این نقشه ارایه می شود که می تواند بستر مناسبی برای مدیریت خاک باشد
ت و گفت: در این موسسه سامانه ای راه اسدی رحمانی داده ها و اطالعات در مورد خاک را یکی از ارکان مهم مدیریت خاک دانس

 .اندازی شده که تمام داده های خاک کشور در آن در حال بارگذاری است و امیدواریم این سامانه بزودی راه اندازی شود
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 وی یادآوری کرد سامانه ملی تناسب اراضی نیز توسط این موسسه با حمایت معاونت امور زراعی کشور تهیه شده است و می تواند
 .مبنایی برای تهیه الگوی کشت در کشور باشد

 گندم ایران پاک است  **
 .رییس موسسه تحقیقات خاک و آب کشاورزی تاکید کرد گندم ایران جزو پاک ترین گندم های دنیاست

گندم تولید کشور ما حاوی سرب و کادمیوم نیست»به گفته وی،  ». 
انداردهای اروپا و آمریکا سختگیرانه تر استوی افزود: استانداردهای ما در تولید گندم از است . 

خاک مهمترین بستر مدیریت »و « پیش به سوی رفع آلودگی خاک»به گزارش ایرنا، همایش روز جهانی خاک امروز با شعارهای 
د )فائو( با حضور معاونان و مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متح« منابع آب در جهان

ددر ایران برگزار ش  
 لینک خبر 
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 خاک 

 ا ایرن – 14/9/1397تاریخ : 

 خاکی که از چهارمحال و بختیاری می رود
تن در  5محیطی است و کره زمین را تهدید می کند در دنیا فرسایش خاک که به عنوان یکی از تهدیدهای مهم زیست  -ایرنا-شهرکرد 

تن در هر هکتار را به خود اختصاص می دهد، این امر زنگ خطر جدی را  25هر هکتار و در استان چهارمحال و بختیاری تا 
 .برای این استان به صدا درآورده است

ن مداوم خاک سطح زمین )انتقال یا حرکت آن از نقطه ای به به گزارش ایرنا، فرسایش خاک عبارت است از فرسودگی و از بین رفت
نقطه دیگر در سطح زمین( توسط آب، باد و یا بهره برداری بی رویه از منابع که این امر باعث تخریب اکوسیستم و همچنین حیات 

 .می شود
شود به عقیده کارشناسان ، استفاده بی رویه از زمین و خاک باعث تخریب این موهبت الهی می . 

افزایش سریع جمعیت و توجه نکردن به خاک برداری صحیح از منابع خاک و زمین سبب شده است که انسان بر روی دامنه های 
 .پرشیب و ارتفاعات نیز کشت و زرع کند و شخم و شیار بی جا بر روی زمین عواملی برای تخریب خاک شود

مت پایین دست رودخانه ها حرکت و عالوه بر نابودی خاک، دریاچه های فرسایش خاک باعث می شود ، گل و الی از باالدست به س
 .سدها را نیز پر از گل و الی کند ، که این امر باعث ایجاد هزینه های بیشتر برای منابع سدها می شود

یرد و کارشناسان با این اوصاف، اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری از کارهای است که می تواند جلو فرسایش خاک را بگ
تن فرسایش خاک در سال جلوگیری می کند 2.5عقیده دارند هر هکتار عملیات آبخیزداری از فرسایش  . 
متر مکعب آب به حوضه آب های زیرزمینی را به دنبال دارد 500هر هکتار عملیات آبخیزداری ذخیره سازی و تزریق  . 

عنوان یکی از مهمترین عناصر حیات از جمله آب و خاک و پوشش  یک فعال زیست محیطی چهارمحال و بختیاری، از خاک به
 .گیاهی و هوا یاد کرد و گفت: حفظ خاک سالیان زیادی مورد کم لطفی و بی توجهی قرار گرفته است

هومان خاکپور در گفت وگو با ایرنا افزود: دیده نشدن کارکردها و اهمیت خاک ، باعث شده است که اهمیت این موضوع کمرنگ 
 .باشد و تخریب در این عرصه بیشتر وارد شود

وی گفت: کم بودن برنامه های حفاظتی خاک، کم بودن توجه افکار عمومی و بهره برداران از خاک به افزایش تخریب و فرسایش 
 .این منبع حیاتی کمک کرده است

آذرماه  14عنصر مهم است ، اظهار داشت: این فعال زیست محیطی، با اشاره به اهمیت این موضوع که خاک برای ادامه حیات یک 
 .به عنوان روز جهانی خاک نامگذاری شده است تا افکار عمومی نسبت به این مهم تغییر پیدا کند

وی به باال بودن میزان تخریب خاک در دنیا، خاورمیانه و کشور اشاره کرد و گفت: ایران در نوار خشک کره زمین قرار دارد و با 
قلیمی کشور ، توجه به عنصر خاک برای حیات کره زمین باید بیشتر مورد توجه قرار گیردتوجه به شرایط ا . 

سال طول زمان نیاز است که این امر در ایران به  400خاکپور گفت: به طور میانگین برای تولید یک سانتیمتر خاک در دنیا بیش از
برابر میانگین جهانی است2ه این میزان سال زمان نیاز دارد ک 800دلیل وضعیت خشک و توپوگرافی بیش از   . 

وی با تاکید بر اینکه ایران رتبه نخست فرسایش خاک در جهان را دارد ، گفت: میانگین فرسایش خاک در دنیا به ازای هر هکتار در 
جغرافیای منطقه تن و در استان چهارمحال وبختیاری به دلیل  17تا  15تن است و فرسایش و جابجایی خاک در ایران  6تا  5سال 
تن در هکتار است 25درصد است،  60درصد کوهستانی و دارای شیب باالی  80که  . 

این فعال زیست محیطی گفت: استان چهارمحال وبختیاری رتبه نخست فرسایش خاک در خاورمیانه را دارد ، که توسعه پوشش 
خاک استگیاهی متناسب با توپوگرافی منطقه یکی از عوامل جلوگیری از فرسایش  . 

 .خاکپور افزود: در حوزه فرسایش خاک ساالنه یک میلیارد دالر خسارت در این استان وارد می شود
وی، با تاکید بر اینکه پوشش گیاهی متناسب با جغرافیا و وضعیت مناطق مختلف، حامی حفظ خاک است، افزود : با از بین رفتن 

جاری شدن سیل و شسته شدن خاک در باالدست رخ می دهدپوشش گیاهی و بارش باران، بالیا طبیعی از جمله  . 
 .به گفته وی ، حفظ پوشش گیاهی یک اصل برای حفظ خاک و تولید آب و توسعه پایدار در مناطق مختلف می شود

ی خاکپور گفت: با اجرای برنامه های توسعه پوشش گیاهی از جمله بذرکاری، نهال کاری، بوته کاری و بازگرداندن پوشش گیاه
مناطق به شرایط طبیعی، باعث افزایش امنیت و پایداری در بخش کشاورزی و کمک به اصالح و احیاء مراتع و جنگل ها و افزایش 

 .امنیت غذایی در جامعه می شود
وی، عوامل تهدید کننده پوشش گیاهی را چرای دام مازاد در مراتع، زراعت در اراضی شیب دار، کشت دیم و اجرای طرح های 

انی دولتی و خصوصی در سطح منابع طبیعی عنوان کردعمر . 
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فعال زیست محیطی چهارمحال و بختیاری، با تاکید بر اینکه اصل مهم حفاظت خاک حفظ پوشش گیاهی است، اظهار داشت: اجرای 
فراهم شودفعالیتهای آبخیزداری و آبخوان داری برای حفظ خاک به عنوان یک ُمسکن است، تا فرصت برای حفظ پوشش گیاهی  . 

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی چهارمحال وبختیاری نیز گفت: یکی از مهمترین عوامل فرسایش خاک در استان آب های 
 .روان و سطحی است، که بر اثر جاری شدن روان آب های ناشی از بارندگی ، فرسایش خاک صورت می گیرد

درصد اراضی کشاورزی و مسکونی  15اراضی جنگلی و مرتعی و کمتر از درصد مساحت استان  85علی محمد محمدی افزود: 
 .است

عامل تخریب خاک اشاره کرد و گفت 2وی ،به عوامل طبیعی و انسانی به عنوان  عامل انسانی از جمله چرای دام مازاد در  :

بحث حفاظت خاک و تبدیل کردن طبیعت، بی توجهی به ظرفیت متناسب با اراضی برای کشت، بی توجهی دستگاه های عمرانی به 
 .اراضی جنگلی با شخم شیار برای زمین کشاورزی از عوامل و تهدیدهای انسانی برای خاک و منابع طبیعی است

دسته اقدامات بیولوژیک، بیومکانیک و مکانیکی را در دست اجرا 3محمدی گفت: در راستای مقابله با فرسایش خاک این اداره کل 
 .دارد

اقدامات آبخیزداری، مجموعه اقدامات مدیریتی و اجرایی در جهت حفاظت منابع آب و خاک در حوزه آبخیز و به گفته وی، 
 .آبخیزداری را عملیات آبخیزداری و آبخوانداری است

وی گفت: عملیات های بیولوژیک در حوزه پیشگیری و جلوگیری از فرسایش خاک، با کاشت نهال و بذر گونه های مرتعی و جنگلی 
زگار با منطقه از جمله خانواده گندمیان، چتریان، نهالهای جنگلی، بادام و اقاقیا اجرا می شودسا . 

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری گفت: اجرای عملیات مکانیکی به عنوان درمان در این حوزه است که 
 .فرسایش و رسوب را کنترل می کند

ات با احداث بندهای خاکی و سنگی و مالتی آبهای جاری به سمت آبخوانها و سفره های زیر زمینی هدایت می وی گفت: در این عملی
 .شود

بند خاکی  7بند سنگی مالتی و  147بند خاکی در استان احداث شده و امسال  80هزار بند سنگی مالتی و  2محمدی افزود: تاکنون 
 .احداث شده است

کانون  300ونی، دیواری سازی آبراهه ها و اسکله ریزی آبراهه، تثبت زمین لغزش ها که در استان وی گفت: احداث سازهای گاوی
 .زمین لغزش فعال است، از جمله اقدامات حوزه مکانیکی برای جلوگیری از فرسایش خاک است
بیولوژیک و مکانیک است و با  معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان افزود: عملیات بیومکانیکی که تلفیق عملیات های

ایجاد شیار روی خطوط تراز ، احداث چاله های هاللی در کنار پوشش گیاهی، نهال کاری و ذخیره سازی نزوالت جوی باعث تقویت 
 .رطوبت خاک می شود که این امر نیز فرسایش خاک را کمتر می کند

گفت: با جاری شدن روان آب ها و باال بودن میزان فرسایش خاک ، سد کارون و زاینده رود در استان اشاره کرد و  2وی به وجود 
 .میزان رسوب در پشت سدها زیاد است

میلیون لایر به ازای هر متر مکعب هزینه کنترل  3هزار تا  500محمدی اظهار داشت: در استان با توجه به وضعیت توپوگرافی بین 
 .رسوب می شود

جب می شود که توان خاک حاصلخیز کمتر و تولید رسوب زیاد وکیفیت آبهای سطحی کاهش وی ، با تاکید براینکه فرسایش خاک مو
 .پیدا کند، افزود: فرسایش خاک زمینه ساز کاهش عمر مفید مخازن سدها بزرگ در خروجی استان نیز می شود

یش خاک دراستان به ضرورت اجرای مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال وبختیاری نیز با اشاره به باال بودن میزان فرسا
 .طرح های آبخیزداری و آبخوان داری با هدف حفظ منابع آب و خاک در استان تاکید کرد

نفوذ آب در سفره های زیرزمینی و جلوگیری از سیل و فرسایش خاک و کاهش روان اب ها، از مهمترین  : علی محمدی مقدم افزود

تان استمزایای اجرای طرح های آبخیزداری در اس . 
به گفته وی، با افزایش فرسایش خاک ، حاصلخیزی زمین های کشاورزی و رسوب خاک در پشت سدها افزایش می یابد و زمینه 

 .خالی شدن روستاها از سکنه را افزایش می دهد
ن داری در استان طرح آبخیزداری و آبخوا 120میلیاد لایر از محل صندوق ذخیره ملی به اجرای  175محمدی مقدم افزود: امسال 

 .اختصاص داده شد
وی گفت: اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری با هدف جلوگیری از هدر رفت آب، گسترش پوشش گیاهی و تغذیه سفرهای 

 .زیرزمینی و جلوگیری از سیالب اجرا می شود
رداد در حوزه آبخیزداری استان با پیمانکاران قرا 60مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: با اختصاص این میزان اعتبار 

  .منعقد شده است
هزار هکتار زمین در تحت پوشش اجرای طرح آبخیزداری قرار می گیرد، که با بررسی های انجام شده  230وی گفت: بیش از 
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ین ها وجود داردهزار مترمکعب نفوذپذیری آب روان در این زم 2تا  500نشان می دهد در هر هکتار به طور متوسط بین  . 
محمدی مقدم ، کاهش روان اب ها، نفوذ آب در سفره های زیرزمینی و جلوگیری از سیل و فرسایش خاک را از مزایای اجرای این 

 .طرح عنوان کرد
ین بند خاکی نیمه تمام در سطح استان وجود دارد که با تام 5سیالب پخش کن و  2سازه مالتی،  120وی تاکید کرد: در حال حاضر 

  .به موقع اعتبار، این تعداد طرح در نیمه دوم امسال تکمیل خواهد شد
هزار بند مالتی،  2وی گفت: تاکنون  80 مورد کف بند و سد  16سد خشکه چین،  100مورد آبگیر، 7گابیون،  314بند خاکی، 

 .زیرزمینی در بخش آبخیزداری منابع طبیعی استان اجرا شده است
و امور فنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال وبختیاری نیز با اشاره به باال بودن فرسایش سرپرست مدیریت آب و خاک 

 .خاک به دلیل توپوگرافی منطقه گفت: باال بودن سطح شیب اراضی از مهمترین دالیل باالبودن فرسایش خاک در استان است
آبخیزداری و آبخوان داری از مهمترین مشکالت در حوزه غالمرضا ذاکری افزود : کمبود اعتبارات در جهت اجرای طرح های 

 .مقابله با فرسایش خاک است
به گفته وی، در حوزه کشاورزی به منظور کاهش فرسایش خاک اجرای سیستم آبیاری نوین از مهمترین برنامه های در دست 

 .اجراست
تار به سامانه آبیاری نوین مجهز شده استهک 340هزار و 61هزار هکتار اراضی کشاورزی استان  316ذاکری افزود: از  . 

 .وی گفت: استان چهارمحال وبختیاری از نظر درصد تجهیز اراضی به سامانه سیستم آبیاری نوین رتبه دوم کشور را دارد
 .به گفته وی ، آبیاری نامناسب و شخم شیار غیراصولی از دالیل فرسایش خاک در بخش کشاورزی است

درصد رسیده است و بهره برداری آب در بخش کشاورزی  56اکنون میانگین آبیاری در استان به ذاکری اظهار داشت: هم 
کیلوگرم است1.07کیلوگرم به مترمکعب است که این میزان در کشور 1.14 . 

هکتار از اراضی کشاورزی استان اجرا شده است و  700هزار و 3طرح تامین آب در  7تاکنون  95وی اظهار داشت: از سال 
درصد نیز در دست اجراست 50هکتار از اراضی کشاورزی با پیشرفت باالی 50هزار و  9رای چندین طرح در اج . 

هکتار طرح توسعه باغات از جمله کشت گیاهان بومی استان، گل محمدی، گیاهان دارویی  200هزار و 3ذاکری گفت: در این مدت 
 .و باغات در استان اجرا شده است

هزار هکتار از اراضی  48طرح مدیریت بهینه در حوزه زراعت و شخم برخالف اراضی شیب دار در این مسوول، از اجرای 
 .استان را خبر داد و گفت: اجرای طرح آبیاری زیر سطحی که آبرسانی به ریشه گیاهان و درختان است در استان در دست اجراست

ث ایجاد شوره در سطح زمین و فرسایش خاک در پای درختان به گفته وی ، طرح انتقال آب از قطره چکانی در سطح زمین که باع
 .می شود که آب به ریشه درختان و نهال ها انتقال داده می شود

هکتار از باغات استان اجرا شده است 40وی گفت: طرح آبیاری زیرسطحی عمیق سال گذشته  . 
یاری را مراتع و جنگلها تشکیل می دهد که رقمی هزار هکتار از مساحت چهارمحال و بخت 400به گزارش ایرنا، یک میلیون و 

درصد از سطح این استان را شامل می شود 86.5معادل  . 
 لینک خبر
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 خاک 
ایرنا  -13/9/1397تاریخ :   

 خاک کشاورزی گلستان فقیر می شود
دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گرگان گفترییس  -ایرنا  -گرگان  گلستان با چالش جدی فقر خاک کشاورزی و مشکالتی  :

مانند فرسایش و کاهش حاصلخیزی خاک، امکان وقوع مستمر سیالب و کم شدن آب زیرزمینی رو به رو است اما در استان عزمی 
 .برای رفع این مشکالت و نارسایی های آن وجود ندارد

ش خبرنگار ایرنا، علی نجفی نژاد روز سه شنبه در همایش بزرگداشت روز جهانی خاک در گرگان اظهار داشت: تاکنون به گزار
منابع مالی و انرژی زیادی برای حل این مشکالت مصرف شده اما این تالش ها در راستای اولویت ها و اصول علمی نبوده و به 

  .سرانجام مطلوب نرسیده است
بود ثبات در سیاست ها، یکی از آسیب های جدی این بخش است که در نتیجه آن همه ساله طرح های جدیدی ارائه و وی بیان کرد: ن

  .بدون رسیدن به اهداف به حال خود رها می شود
رییس دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گرگان افزود: رویکردهای مدیریت خاک فقط به اقدامات فیزیکی و روشن کردن 

رز و گریدر احتیاج ندارد بلکه باید با تدوین سیاست های درست و هدفمند و بهره گیری مداوم و موثر از علم روز با آسیب های بولد
  .آن مقابله کرد

نجفی نژاد ادامه داد: در شرایطی که برخی کشورها با درک اهمیت مقوله خاک از ده ها سال قبل قوانین جدید و احیا کننده خاک را 
کنند، الیحه جامع مدیریت خاک کشور از سالها قبل در نوبت تصویب مجلس است که نشان می دهد موضوع خاک در اندیشه  اجرا می

  .تصمیم گیران کشور جایگاهی ندارد
گلستان قرار شد  81و  80وی گفت : پس از وقوع سیل سال  هزار هکتار از اراضی شیب دار استان تثبیت شود اما از آن  130

درصد این اراضی با روش های گوناگون از جمله کاشت درخت تقویت و پایدار شد 10ون فقط خاک زمان تاکن .  
عدم مدیریت خاک در گلستان هزینه های بیشماری به مدیریت کالن  :رییس دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گرگان بیان کرد

پر شدن رودخانه ها از شن و ماسه و وقوع سیالب اشاره کرداستان تحمیل می کند که از آن جمله می توان به تخریب سدها،  .  
آذر روز جهانی خاک است 13پنجم دسامبر مصادف با   .  

 .شعار امسال این روز جهانی'پیش به سوی رفع آلودگی خاک' و شعار ملی آن 'خاک مهمترین بستر مدیریت منابع آب در جهان' است
 لینک خبر 
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 خاک 
ایرنا  – 12/9/1397تاریخ :   

 طرح پایش و تکمیل مطالعات خاک شناسی ایران اجرا می شود
معاون توسعه منابع انسانی موسسه تحقیقات آب و خاک گفت -ایرنا  -قزوین  طرح پایش و تکمیل مطالعات خاک شناسی کشور  :

پنج سال اجرایی می شودبزودی آغاز و طی  . 
به گزارش ایرنا، مهرزاد محصص مستشاری روز دوشنبه در همایش روز جهانی خاک در قزوین افزود: اجرای این طرح می تواند 
اطالعات موجود کشور در حوزه خاک را بروز کرده و به این ترتیب می توان برای پیشگیری از خاک و بهره برداری بهتر از این 

ی به شکل مطلوب تری اقدام کردنعمت خداداد .  
وی با اشاره به فعالیت های مطالعاتی مختلف موسسه تحقیقات آب و خاک در راستای حفاظت از خاک، یادآور شد: در حال حاضر 

بخش تحقیقاتی را در نقاط مختلف کشور داراست 30این موسسه  .  
ار داشت: بی توجهی به این حوزه و مدیریت مطلوب آن اثرات محصص مستشاری با بیان اینکه اهمیت خاک از آب کمتر نیست، اظه

  .بسیار مخربی برای کشور و جامعه به همراه خواهد داشت
در حوزه  :وی با تاکید بر اینکه باید شیوه های بهره برداری از خاک در کشور مورد بازنگری و اصالح قرار بگیرند، اظهار داشت

ک داریم که باید با تالش دستگاه های ذیربط با دقت مورد اجرا قرار بگیرند در غیر این قوانین موارد خوبی برای حفاظت از خا
  .صورت تهدیدات و چالش های حوزه خاک از جمله آلودگی های زیست محیطی و فرسایش افزایش می یابند

ک باید نهادینه شود، اظهار داشت: معاون توسعه منابع انسانی موسسه تحقیقات آب و خاک با بیان اینکه توجه به ارزش اقتصادی خا
  .در این موسسه می کوشیم تا بهره برداری از خاک در کشور متناسب با زیست بوم های مناطق مختلف باشد

  .پنجم دسامبر به عنوان روز جهانی خاک نام گذاری شده است
 لینک خبر 
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 خاک 
ایرنا  – 12/9/1397تاریخ :   

میلیارد تن خاک کشور دچار فرسایش می شود 2ساالنه   
میلیارد تن از خاک کشور دچار فرسایش می  2رییس انجمن علوم خاک ایران گفت: برآوردها نشان می دهد ساالنه  -ایرنا  -قزوین 

 .شود که این موضوع خسارت زیادی را به دنبال دارد

به گزارش ایرنا، منوچهر گرجی روز دوشنبه در همایش گرامیداشت روز جهانی خاک در قزوین افزود: خسارت این 

میلیارد دالر می رسد 50میزان فرسایش خاک در کشور ساالنه به بیش از  .  
یدا می کنند، هزار هکتار از اراضی کشاورزی تغییر ماهیت پ 10رییس انجمن علوم خاک ایران با بیان اینکه ساالنه 

سرعت فرسایش خاک و میزان تغییر کاربری اراضی با توجه به محدودیت های کشور و اینکه در یک اقلیم  :اظهار داشت

  .خشک قرار داریم، باال و زیاد است
 گرجی با بیان اینکه باید با بسیج امکانات کشور حفاظت از منابع آبی و خاکی خود را با اهتمام بیشتری دنبال کنیم،

خاطرنشان کرد: بی توجهی به صیانت و حراست از منابع خاک و آب کشور می تواند ما را با چالش های زیادی از جمله 

  .در حوزه امنیت غذایی و زیست محیطی روبرو سازد
میلیون هکتار از اراضی کشور برای تولید محصوالت  18.5رییس انجمن علوم خاک کشور با بیان اینکه حدود 

میلیون هکتار آن دیم است که  10میلیون هکتار آبی و  8.5کار گرفته می شود، یادآور شد: از این میزان  کشاورزی به

  .باید حراست و حفاظت از این اراضی را بسیار جدی بگیریم
وی خاطرنشان کرد: عملیات بهنگام و مناسب خاک ورزی، مدیریت بقایای گیاهی، تجهیز و نوسازی اراضی، افزایش 

ی از جمله مواردی است که باید در حوزه مدیریت امور خاک کشور مورد توجه و اولویت قرار بگیردمواد آل .  
 لینک خبر 
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 خرما
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 12/9/1397تاریخ : 

  رسدهزارتن می 150تولید خرما به یک میلیون و 
رئیس انجمن ملی خرما گفت: علی رغم شوری آب در برخی مناطق، تولید خرما در سالجاری همانند مدت مشابه سال قبل به یک 

رسدهزارتن می 1۵0میلیون و  .  
صنعت،تجارت و کشاورزیمحسن رشید فرخی رئیس انجمن ملی خرما در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

ید خرما در سال جاری اظهار کرد: علی رغم شوری آب در برخی مناطق خوزستان و سایر استان ، درباره آخرین وضعیت تولجوان
 .ها، اما میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر چندانی نداشته است

 20شود که  هزارتن اعالم کرد و گفت: پیش بینی می 150وی میزان تولید خرما در سال جاری را همانند سال گذشته یک میلیون و 
درصد این میزان به بازارهای هدف صادر شود 25تا  . 

رشید فرخی با انتقاد از مداخله دولت در بحث قیمت گذاری محصوالت بیان کرد: بخش خصوصی همیشه نگران مداخله دولت در امر 
امر تولید و اجرای الگوی قیمت گذاری و خرید توافقی محصول است چرا که دولتمردان کار اصلی خود را که سیاست گذاری در 

 .کشت است، به فراموشی سپردند
تر بخوانیدبیش برابر افزایش یافت ۵دالل!/ تولیِد خرمای کشور،  100میلیون نخلدار در جیب  3سود دسترنج  :  

رئیس انجمن ملی خرما ادامه داد: علیرغم محدودیت منابع آبی، دولت سیاستی در زمینه تخصیص الگوی کشت ندارد در حالیکه این 
کی به سفره های زیر زمینی وارد کندامر به سبب کشت محصوالت آب بر می تواند ضربه مهل . 

با توجه به اعمال تحریم های جدید و نوسان   وی در پایان با اشاره به مشکالت و چالش های پیش روی صادرات خرما بیان کرد:
که برای  برابری هزینه های حمل و نقل کشتیرانی و آیین نامه های متعدد در بخش صادرات روبرو هستیم 5تا  3نرخ ارز با افزایش 

خروج صادرکنندگان از سردرگمی، اصالح قیمت پایه گمرکی، مدت زمان برگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین شرایط 
امری ضروری است  بازگشت ارز به کشور . 

 لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 11/9/1397تاریخ: 

  میلیارد تومان تسهیالت به چایکاران ۳0نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای مصوب نشد/پرداخت 
: تاکنون نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای مصوب نشده که انتظار می رود تا پایان بهمن نرخ جدید اعالم رئیس سازمان چای گفت

  .شود
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی حبیب جهان ساز رئیس سازمان چای در گفت و گو با خبرنگار

9درصد مطالبات دولت به چایکاران خبرداد و گفت: دولت تا تاریخ  100، از پرداخت جوان میلیارد تومان مجموع  127.۶آبان  
از مطالباتشان باقی میلیارد تومان  8مطالبات خود را به طور کامل به چایکاران پرداخت کرده است و کارخانه های چای سازی تنها 

 .مانده که به مرور به حساب تولیدکنندگان واریز می شود
میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده که از این میزان  220تن برگ سبز چای با ارزش  73۶هزار و  112وی افزود: امسال 

تن چای خشک استحصال شده است ۶33هزار و  2۵حدود  . 
وضعیت فروش چای تولیدی بیان کرد: با توجه به افزایش کیفی چای تولیدی و استقبال مردم برای خرید، جهان ساز درباره آخرین 

 .مشکلی در فروش وجود ندارد
درصد از مطالبات چایکاران 94یک چهارم چای مصرفی تولید داخل است/پرداخت  :بیشتر بخوانید  

رئیس سازمان چای با اشاره به آخرین وضعیت نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای بیان کرد: تاکنون نرخ خرید تضمینی برگ سبز 
الم نرخ باید سازوکارهای خرید مشخص شودچای مصوب نشده است چرا که برای خرید برگ سبز چای عالوه بر اع . 

وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد خود را به شورای اقتصاد داده است که انتظار می رود حداقل معادل با تورم نرخ 
 .خرید تضمینی تا پایان بهمن اعالم شود تا بتوان برنامه ریزی های الزم را برای خرید انجام داد

ایان درباره آخرین وضعیت تسهیالت به زراعی به چایکاران تصریح کرد: برای سال زراعی جاری از طریق جهان ساز در پ
درصد در نظر گرفته  4میلیارد تومان تسهیالت به عنوان سرمایه در گردش با بهره  30حمایت از صنعت چای صندوق تخصصی

 .شده است
 لینک خبر 
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ایرنا   – 14/9/1397تاریخ :   

تضمینی گندم منطقی استتومانی خرید  1۶00تعیین نرخ   
تومانی خرید تضمینی گندم توسط دولت، با توجه  1600معاون امور زراعی وزارت جهادکشاورزی گفت: تعیین نرخ  -ایرنا -تهران 

تومان منطقی است و نگرانی در این زمینه  4200به نرخ تورم، افزایش هزینه های تولید و تامین نهاده های تولید با ارز رسمی 
 .نداریم

روز چهارشنبه در حاشیه برنامه بزرگداشت روز جهانی خاک در محل « عباس کشاورز»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
وزارت جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران افزود: از نظر من این نرخ برای خرید گندم مناسب است اما به طور قطع اگر تغییراتی 

به آن توجه خواهد کرددر هزینه های تولید ایجاد شود، دولت  .  
وی تصریح کرد: در بحث قیمت گذاری گندم مسائل مختلف از جمله منافع ملی کشور، شرایط کشاورزان، نرخ تورم و هزینه های 

  .تولید در نظر گرفته می شود اما ممکن است ما با نظرات متفاوتی مواجه باشیم
تومانی راضی هستند 1600از قیمت خرید تضمینی وی اظهارداشت: نظرخواهی ها نشان می دهد که کشاورزان  .  

درصد از برنامه ما  2کشاورز درباره پیش بینی میزان تولید گندم در سال زراعی جاری نیز گفت: اکنون میزان سطح زیرکشت گندم 
میلیون هکتار زیرکشت دیم رفته است 3.9میلیون هکتار کشت آبی و  2جلوتر است به گونه ای که تاکنون  .  

استان بیش  29ی وضعیت بارندگی های را مناسب توصیف کرد و گفت: سطح بارندگی ها در سه استان کمتر از حد متوسط و در و
  .از متوسط بوده است

 
 بازنشسته ام اما با مجوز ماندگار شدم **

ل این قانون هستم اما طبق من هم شام»وی در پاسخ به اینکه آیا شما مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان شده اید؟ گفت: 
 «.فرمایشات رهبر معظم انقالب و دستور وزیر جهادکشاورزی در سمت خود باقی مانده ام و به کار خود ادمه خواهم داد

 
 مرکبات و کیوی شب عید تامین است  **

مرکبات و کیوی در حدی است  معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی نیز در حاشیه این آیین به خبرنگاران گفت: امسال تولید
  .که کمبودی برای تامین میوه شب عید نداریم

' ای است که باغداران با کاهش قیمت محصوالت خود مواجه شده محمدعلی طهماسبی' افزود: امسال تولید مرکبات و کیوی به اندازه

  .اند
رد خرید شده است تا زمانی که بازار به تعادل برسد به گفته وی، سازمان تعاون روستایی برای جلوگیری از کاهش قیمت بیشتر وا

سازی میوه شب عید بر عهده وزارت صنعت استدهد اما ذخیرهخرید از باغداران را ادامه می . 
کنندگان ها انتقاد کرد و گفت: تولیدکنندگان و مصرففروشیمعاون وزیر جهاد کشاورزی از اختالف قیمت میوه از در باغ تا خرده 

ای برای این مساله بیندیشندها متضرر شده اند و باید باغداران و تولیدکنندگان باید خود چارهاز فاصله چند برابری قیمتهمیشه  .  
درصدی  9۵جویی های اصلی وزارت جهاد است که صرفهبر به گلخانه یکی از سیاستطهماسبی اضافه کرد: انتقال محصوالت آب

 .آب را به دنبال دارد
دیت کشت خیار و فلفل در فضای آزاد اشاره کرد و افزود: درختانی همچون انار و لیموترش در گلخانه پرورش داده می وی به محدو

 .شود زیرا باید به حفاظت از خاک توجه کنیم
ای خبر دادهای هیدروپونیک گلخانهطهماسبی از اعطای تسهیالتی برای ایجاد و توسعه کشت . 

خاک مهمترین بستر مدیریت »و « پیش به سوی رفع آلودگی خاک»هانی خاک امروز با شعارهای به گزارش ایرنا، همایش روز ج
با حضور معاونان و مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( « منابع آب در جهان

 .در ایران برگزار شد
 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/9/1397تاریخ :   

  هزارتن دانه روغنی در سال زراعی آینده 500درصد افزایش یابد/پیش بینی تولید  ۳0های روغنی باید قیمت خرید تضمینی دانه
 30رود که حداقل یک مقام مسئول گفت:با توجه به ثبات نرخ خرید تضمینی در دو سال زراعی اخیر و افزایش تورم انتظار می

های روغنی افزایش یابددرصد نرخ خرید تضمینی دانه .  
صنعت،تجارت و کشاورزیعلیرضا مهاجر مجری طرح دانه های روغنی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

های روغنی همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: این ها برای افزایش نرخ خرید تضمینی دانه، با اشاره به اینکه پیگیریاران جوانخبرنگ
اعالم نشده  98-97های روغنی برای سال زراعی ای مبنی بر افزایش قیمت خرید تضمینی دانهدرحالی است که تا کنون مصوبه

 .است
درصد نرخ  30رود که حداقل نرخ خرید تضمینی در دو سال زراعی اخیر و افزایش تورم انتظار می وی افزود: با توجه به ثبات

های روغنی برای سال زراعی آینده افزایش یابدخرید تضمینی دانه . 
رد: اگر در های روغنی بر میزان تولید چه تاثیری دارد، بیان کمهاجر در پاسخ به این سوال که عدم افزایش نرخ خرید تضمینی دانه

های روغنی های روغنی برای سال زراعی آینده تجدید نظر صورت نگیرد، بی شک سطح زیر کشت دانهنرخ خرید تضمینی دانه
یابدبرای سال آینده کاهش می . 

شددرصد روغن مورد نیاز در داخل تولید  15ضرورت تعیین نرخ خرید تضمینی دانه های روغنی مطابق با تورم/ :بیشتر بخوانید  
های روغنی ادامه داد: اگرچه همه ساله نرخ خرید محصوالت کشاورزی باید مطابق با قانون خرید تضمینی افزایش مجری طرح دانه

درصد افزایش یافته است که این میزان  13یابد، اما در دو سال زارعی گذشته نرخ خرید تضمینی تغییری نداشت و امسال تنها 
تهای تولید نیسجوابگوی هزینه . 
درصدی سطح زیر کشت کلزا نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: برنامه قراردادی وزارت جهاد  20وی از افزایش 

200هزار هکتار است که تا کنون بیش از  2۵0کشاورزی برای کشت کلزا با کشاورزان در سال زراعی جدید  هزار هکتار برنامه  
 .کشت انجام شده است

هزارتن فراتر رود که با  ۵00های روغنی از مرز شود که تولید دانهپیش بینی می 98-97مسئول در سال زراعی  به گفته این مقام
شوددرصد نیاز کشور از تولید داخل تامین می 20این وجود  . 

به آنکه قیمت مهاجر در پایان درباره آخرین وضعیت خرید سویا، آفتابگردان و گلرنگ در سال زراعی جاری تصریح کرد: با توجه 
بازار باالتر از نرخ خرید تضمینی است، کشاورزان تمایلی به تحویل محصول به دولت ندارد و به همین خاطر تا پایان فصل برداشت 

توان آمار دقیقی از میزان تولید و خرید اعالم کردنمی . 
 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/9/1397تاریخ :   

  های تولید است/ خودکفایی گندم ادامه داردتومانی خرید تضمینی گندم مطابق با هزینه 1۶00نرخ 
1470ان گفت: تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی گندم از رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکار تومان را جوابگوی  1۶00به  

های کشاورزان اعالم کردهزینه .  
صنعت،تجارت و کشاورزیعلیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

، نرخ جدید خرید تضمینی گندم را مطابق با هزینه های تولید دانست و گفت: اگرچه در دو سال زراعی گذشته، نرخ خبرنگاران جوان
به  1470در نرخ خرید تضمینی گندم از خرید تضمینی گندم مطابق با قانون افزایش نیافت، اما برای سال زراعی جدید تجدید نظر 

تومان جوابگوی هزینه کشاورزان است 1۶00 . 
وی با اشاره به اینکه افزایش مجدد نرخ خرید تضمینی گندم منطقی نیست، افزود: اگر مسئوالن دولتی بخواهند بیش از حد در این 

طوریکه کشاورزان برای خرید نهاده و خدمات باید مبلغ مسئله ورود کنند، بی شک این موضوع تاثیر سوء بر بازار خواهد داشت به 
 .باالتری را پرداخت کنند

های تولید است، بیان کرد: اگربازار با ایمانی با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، نرخ حداقلی هزینه
این موضوع ایجاد نکرده استهای باالتری محصول تولیدی کشاورزان خریداری کند، دولت ممانعتی برای نرخ . 

شود/ کشاورزان خواستار اجرای قانون هستنداصالح قانون خرید تضمینی بررسی می :بیشتر بخوانید  
های تولید باید در صدد رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: کشاورزان با افزایش بهره وری در واحد سطح و کاهش هزینه

هزار تومانی سودی برای کشاورزان در بر ندارد 2شند چرا که در صورت عملکرد پایین، خرید گندم با نرخ جبران هزینه هایشان با . 
توانند عملکرد در واحد سطح را افزایش و ضایعات را کاهش دهندهای تولید میبه گفته وی کشاورزان با استفاده مطلوب از نهاده . 

 4کشت گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: برای سال زراعی جدید درصدی سطح زیر  2ایمانی در پایان از افزایش 
شود میلیون هکتار اراضی آبی به کشت گندم اختصاص یافته است که با این وجود پیش بینی می 2میلیون هکتار اراضی دیم و 

 .مشکلی برای خودکفایی گندم پیش نیاید
 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 
ایرنا  – 10/9/1397تاریخ :   

تومان تعیین شد 1۶00قیمت خرید تضمینی گندم   
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم برای  -ایرنا -تهران

تومان تعیین شده است 1600سال زراعی جاری  . 

افزود« عبدالمهدی بخشنده»روز شنبه ایرنا از وزارت جهادکشاورزی، به گزارش  این مبلغ با پیگیری های وزیر  :

جهادکشاورزی و درخواست وی از رئیس جمهوری در زمینه تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی گندم و همراهی و 

 .مساعدت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور محقق شد
مان نیز به منظور حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان زحمتکش گندم که در سه سال اخیر همچنین رئیس جمهوری کشور

تومان موافقت  1600با تالش گسترده خود کشور را در گندم خودکفا کرده اند، با خرید تضمینی گندم با قیمت هر کیلوگرم 

 .کرد
ط برخی رسانه ها منتشر شد که انتقاد برخی تومان توس 1470چندی پیش نرخ غیررسمی خرید تضمینی هرکیلوگرم گندم 

را در پی داشت؛ گندمکاران بر این باور بودند که قیمت کارشناسی خرید گندم براساس نرخ تورم و افزایش هزینه های 

تومان بوده است 1750تمام شده تولید  . 
 13ندم دوروم )برای ماکارونی( هزار لایر، گ 13طبق مصوبه سال گذشته قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم معمولی 

لایر بود 300هزار و  . 
سال زراعی جدید در ایران هر سال از اوایل مهر ماه آغاز می شود، بنابراین طبق قانون و سیاست وزارت 

جهادکشاورزی، هر سال باید در اواخر مردادماه نرخ خرید تضمینی کارشناسی شده توسط وزارت جهاد کشاورزی به 
د تا پس از بررسی و تصویب در شورای اقتصاد و پیش از آغاز فصل زراعی جدید )تا پایان شهریورماه( دولت ارایه شو

 .نرخ ها به کشاورزان اعالم شود
 

  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/9/1397تاریخ :   

  تومان است/آینده تولیدگندم در معرض خطر است 1850نرخ واقعی هر کیلو خرید تضمینی گندم 
تومان در سال زراعی جدید  18۵0انه کشاورز، حق قانونی کشاورزان برای خرید تضمینی هر کیلو گندم را عضو شورای مرکزی خ

  .اعالم کرد
صنعت،تجارت و کشاورزیمسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

تومان، اظهار کرد: با  1۶00، درباره آخرین وضعیت موافقت رئیس جمهور با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به خبرنگاران جوان
تومان قرار داده  1920ا های اخیر مالک و معیار قیمت تضمینی گندم رتوجه به آنکه رئیس کمیسیون اقتصاد مقاومتی در پیگیری

تومان به نرخ خرید قبلی کم لطفی در حق کشاورزان است 130بود، حال جای این سوال مطرح است که افزایش  . 
وی افزود: اگر دولت به سبب کمبود منابع مالی توان پرداخت حق قانونی کشاورزان را ندارد، تولیدکنندگان حاضرند به دولت کمک 

به این شکل نیست که از حق قانونی کشاورز کسر شود چرا که این امر همانند آن است که دولت به سبب عدم کنند، اما راه حل کمک 
 .توان مالی الزم از حقوق مشخص بازنشستگان و کارمندان خود بکاهد

فت: اگر دولت تومان در سال زراعی جدید اعالم کرد و گ 18۵0اسدی، حق قانونی کشاورزان برای خرید تضمینی هر کیلو گندم را 
1۶00رود مابقی به سبب کمبود منابع مالی توان پرداخت این رقم را ندارد، از این رو انتظار می تومان را ظرف مدت زمان  

 .مشخص یکساله یا دوساله با سود معمول بانکی به کشاورزان پرداخت کند
ار اجرای قانون هستندشود/ کشاورزان خواستاصالح قانون خرید تضمینی بررسی می :بیشتر بخوانید  

تومانی به قیمت خرید تضمینی گندم را بی حرمتی به کشاورزان دانست و افزود:  130عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، افزایش 
تواند منجر به کند؛ بنابراین نمیتومانی نرخ خرید تضمینی گندم تمام حق قانونی کشاورزان را ادا نمی 130با توجه به آنکه افزایش 

ها برای سال زراعی جدید را جبران کندتواند بخشی از ضرر و زیان آندلگرمی کشاورزان به ادامه کشت و کار شود و تنها می . 
در معرض خطر است، تصریح کرد: با توجه به آنکه قانون خرید تضمینی طی  وی در پایان با اشاره به اینکه آینده تولید گندم

های اخیر به درستی اجرا نشده است، بخش اعظم کشاورزان که اقدام به کشت گندم نکردند، دچار تردید هستندسال . 

 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 10/9/1397تاریخ :   

  نرخ خرید تضمینی برنج تناسبی با قیمت های بازار ندارد/خرید توافقی تنها راهکار کنترل بازار
درصدی قیمت خرید تضمینی برنج با بازار، کشاورزان رغبتی به عرضه محصول به دولت  70اکبریان گفت: با توجه به تفاوت 

  .ندارند
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی علی اکبریان نایب رئیس انجمن برنج در گفت و گو با خبرنگار

، با اشاره به اینکه نرخ خرید تضمینی برنج تناسبی با قیمت های بازار ندارد، اظهار کرد: در لیست خرید تضمینی برنج ارقامی جوان
 .همچون سپید رود عنوان شده، درحالیکه کشت این محصول سالهاست که منسوخ شده است

درصدی قیمت خرید تضمینی برنج با بازار، کشاورزان رغبتی به عرضه محصول به دولت ندارند 70 تبه گفته وی با توجه به تفاو . 
هزار تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است که نرخ خرید تضمینی  10اکبریان نرخ کنونی هر کیلو برنج شیرودی در بازار را 

اعالم شده است تومان ۵27هزار و  4هر کیلو برنج برای سال زراعی جدید  . 
ی از سودجویی دالالن است/احتکار برنج ایرانی صحت نداردافزایش نرخ برنج ناش :بیشتر بخوانید  

 10این مقام مسئول خرید توافقی برنج را تنها راهکار مناسب کنترل بازار دانست و گفت: اعالم نرخ خرید تضمینی برنج حداکثر 
، در کنترل بازار بی تاثیر صورت می گیرددرصد کمتر از قیمت بازار و همچنین اصالح جدول خرید مبنی بر ارقامی که کشت آنها

 .نیست
 10هزار، ندا  10درصد خرده  10وی از آرامش حاکم بر بازار برنج در شمال خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو برنج شیرودی با 

هزار تومان در کارخانه های شمال عرضه می شود 12هزار و طارم  . 
تومان دانست و افزود: اگر  ۵00هزار و  14تا  14ر بازار تهران را نایب رئیس انجمن برنج نرخ واقعی هر کیلو برنج طارم د

فروش با نرخ های باالتر در بازار تهران صورت می گیرد، دستگاه های نظارتی باید پاسخگو باشند چرا که این موضوع هیچ 

 .ارتباطی به انجمن ندارد
 لینک خبر 
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 خرید تضمینی/ خدمات 

 فودپرس – 10/9/1۳97تاریخ : 

تومان شد 1۶00قیمت خرید تضمینی گندم   
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: رئیس جمهوری با خرید تضمینی گندم با قیمت هر کیلوگرم 

تومان موافقت کرد 1۶00 . 
عبدالمهدی بخشنده با اشاره به پیگیری های  و به نقل از وزارت جهاد کشاورزی،  ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

انجام شده توسط وزیر جهاد کشاورزی و درخواست وی از دکتر روحانی رئیس جمهوری در زمینه تجدید نظر در نرخ خرید 
ه تضمینی گندم اعالم شده اظهار کرد: خوشبختانه با موافقت رئیس جمهوری و همراهی و مساعدت دکتر نوبخت رئیس سازمان برنام

و بودجه کشور، به منظور حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان زحتکش گندم که در سه سال اخیر با تالش گسترده خود کشور را در 
تومان موافقت کرد 1۶00گندم خودکفا کرده اند، رئیس جمهور با خرید تضمینی گندم با قیمت هر کیلوگرم  . 

 لینک خبر 
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 خشکسالی
 ایرنا  – 10/9/1397تاریخ : 

برای مقابله با خشکسالیدریای خزر ظرفیتی بی بدیل   
دریای خزر ظرفیتی بی بدیل برای بهره مندی در تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزی همچنین عاملی برای کاهش  -ایرنا -گرگان

 .اثرات ناشی از خشکسالی و بیابانی شدن اراضی است
های شمالی کشور قرار دارد که به گفته کیلومتر سواحل دریای خزر در حوزه جغرافیایی استان  900به گزارش ایرنا، افزون بر 

برخی کارشناسان اقتصادی می توان با سرمایه گذاری در استفاده از آب شور یا اجرای سیستم های آب شیرین کن و ایجاد خط انتقال، 
 .زمین های بدون استفاده خطه شمال را به زمین های زراعی و باغی برای تولید محصوالت خاص تبدیل کرد

مال کشور زمین های بیابانی قابل احیا در سطح گسترده ای وجود دارد که در صورت تأمین آب مورد نیاز آن، در تحول در نوار ش
 .اقتصاد مرزنشینان و رونق اقتصادی استانهای شمالی مؤثر است

اخیر، عرصه را بر امرار معاش بسیاری از مرزنشینان شمال از طریق کشاورزی بوده و این در حالی است که خشکسالی چند سال 
 .آنان تنگ کرده و می طلبد برای نجات اقتصاد منطقه چاره اندیشی شود

میلیارد  320هزار متر مکعب آب و هزینه کرد  10در این پیوند، امسال آب شیرین کن شهرستان ساحلی بندرترکمن با تولید روزانه 
ری از این فناوری در تأمین آب کشاورزی شمال استان گلستان را لایر با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید و راهکار بهره گی

 .یادآور شد
مدیر یکی از تشکل های محیط زیستی گلستان در این خصوص گفت: در شرایط کنونی اجرای طرح های آب شیرین کن، زیستگاه 

حظه ای نبوده که بخواهیم نگران پساب های آب منطقه و دریای خزر را تهدید نمی کند چون استقرار آن در سطح کالن رقم قابل مال
 .حاصل از فرایند تصفیه و شیرین سازی باشیم

شیرین کردن آب دریای خزر زمانی یک تهدید محسوب می شود که طرح های انتقال آب به دیگر مناطق  :عبدالحکیم ادریسی افزود

رین و اثر منفی آن بر محیط زیست به عنوان زنگ و هزاران کیلومتر دورتر مطرح باشد که در این صورت تخلیه شورابه ها خطرآف
 .خطر قطعی خواهد بود

چندی پیش معاون محیط زیست دریایی کشور گفته بود؛ برای تأمین آب شرب مردم، راه دیگری جز استقرار تأسیسات آب شیرین کن 
باید بررسی و سپس اظهار نظر شودنداریم اما به صورت کلی و فراگیر نمی شود مجوز صادر کرد؛ بلکه استثناهای مد نظر  . 

المللی استان گلستان که اخیراً در گرگان برگزار شد، اظهار های بینپروین فرشچی در حاشیه نشست تخصصی خلیج گرگان و تاالب
و  کرد: برای اجرای تأسیسات آب شیرین کن از خزر مکان یابی، استقرار، محل و عمق نصب آن و برگشت آب مهم بوده و پیشنهاد

 .طرح گلستان در این بخش باید بررسی شود
وی اضافه کرد: مخالف انتقال آب خزر به سایر استان ها )بجز استانهای شمالی( هستیم و اجرای سیستم آب شیرین کن در گلستان باید 

 .مورد استفاده خود استان باشد
گفت: برای جذب سرمایه گذار در حوزه تأسیس آب  در همین پیوند، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان نیز

 .شیرین کن در سواحل خزر تالش می شود
علی محمد چوپانی با بیان این که شوری آب دریای خزر نصف خلیج فارس است، افزود: شیرین کردن آب دریای خزر ظرفیتی در 

 .توسعه اقتصادی گلستان است
هزار هکتار زمین های قابل احیا وجود دارد که می توان با شیرین کردن آب  200به گفته وی، در مناطق مرزی شمال استان حدود 

 .دریای خزر و ایجاد خط لوله انتقال و بهره گیری از سامانه آبیاری هوشمند، آن را تبدیل به مزرعه محصوالت مختلف کرد
اشتغال برای جوانان بوده و سرمایه گذاری در  نقشه راه توسعه گلستان مبتنی بر راهبرد اقتصاد مقاومتی و ایجاد :وی ادامه داد

شیرین کردن آب دریای خزر و استفاده از آن در تأمین آشامیدن و رونق کشاورزی زمین های مرزی شمال استان یک ضرورت 
 .است

مناسب آن باغ ایجاد  چوپانی افزود: با بهره مندی از آب دریا می توان در اراضی شمالی گلستان عالوه بر کشاورزی، با توجه به اقلیم
 .کرد و انواع درختان همچون پسته، فندق و برخی دیگر از میوه ها را کاشت

وی اظهار کرد: همچنین با ایجاد شهرک گلخانه ای در منطقه مرزی شمال استان گلستان و صادرات سبزی، میوه و صیفی می توان 
میلیارد دالری روسیه نقش پررنگی داشت 20در بازار  . 

میلیون مترمکعب می  400وی، طبق مطالعات اگر ساالنه یک میلی متر از سطح آب خزر شیرین شود، حجم آب تولیدی به  به گفته
هزار میلیارد مترمکعب حجم دارد 85رسد؛ در حالی که این دریا  . 

آوری و سهم بخش های کارشناس مسائل آب گلستان در این زمینه به ایرنا گفت: اگر تمام آب های سطحی و زیرزمینی استان جمع 

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


 
مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی     

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم آذر 

 

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

مختلف در نظر گرفته شود، حدود دو میلیارد از دو و نیم میلیارد مترمکعب به کشاوری و آبزی پروری می رسد که با این رقم حدود 
هزار هکتار از زمین های منطقه آبیاری می شود 300 . 

ر هکتار از زمین های کشاورزی استان گلستان هزا 250این درحالی بوده که در شرایط کنونی دست کم « محسن حسینی»به گفته سید
 .به کشت آبی اختصاص دارد

هزار هکتار بیان کرد و افزود: توسعه سطح زیرکشت آبی با بهره مندی از آب های  850وی، ظرفیت بخش کشاورزی گلستان را 
 .مختلف، افزایش برداشت محصول را در استان به دنبال دارد

د آب کشاورزی استان گلستان یکی از گزینه ها تصفیه و بازچرخانی آب استفاده شده در بخش ُشرب حسینی افزود: برای جبران کمبو
 .و صنعت است

هزار هکتار  30میلیون مترمکعب آبی که برای این دو بخش اختصاص دارد حدود  300وی یادآور شد: با تصفیه و بازچرخانی 
 .زمین کشاورزی قابل آبیاری خواهد بود

 100ارشناس مسائل آب، همچنین با بهره گیری از روش های نوین آبیاری و انجام صرفه جویی الزم امکان آبیاری به گفته این ک
 .هزار هکتار از زمین های استان گلستان فراهم می شود

یر کشت هزار هکتار دیگر از اراضی ز 50وی ادامه داد: بهره گیری از منابع آبی استان های همجوار نیز به توسعه آبیاری در 
 .گلستان منجر خواهد شد

هزار هکتار از اراضی همچنان دیم و یا بدون کشت خواهد ماند که توسعه آبیاری آن نیازمند  370حسینی گفت: با این همه افزون بر 
میلیارد مترمکعب آب است که استفاده از خزر، آبهای نامتعارف و شور در این بخش کمک کننده خواهد بود 7.2 . 

س با اشاره به استفاده از آب شور دریا و یا بهره مندی از طرح های آب شیرین کن اضافه کرد: می توان از آب دریا در این کارشنا
 .پرورش آبزیان از جمله میگو و کشت گیاهان سازگار با شوری و دارای ارزش صنعتی استفاده کرد

نعتی سازگار با آب شور شناخته شده است، افزود: مطالعات و نوع دارای ارزش ص 20هزار نوع گیاه و  10وی با بیان اینکه تاکنون 
منابع نشان می دهد هزینه شیرین کردن آب دریا به اندازه ای است که برای کشاورزی کنونی مقرون به صرفه نیست و قیمت به ازای 

فاده کردهر واحد محصول افزایش می یابد اما می توان از آب شور برای تولید برخی محصوالت سازگار است . 
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان نیز به استفاده از آب خزر برای مصارف مختلف شرب و صنعت اشاره 

کرد و گفت: شرکت آب در این زمینه شرح خدماتی تدوین و مطالعات جامعی در مورد امکان تولید آب از دریای خزر، جانمایی، 
نمک زدایی، نحوه انتقال و هزینه انتقال در دست انجام استمحل برداشت آب، نحوه و روش  . 

حسین دهقان به ایرنا اعالم کرد که وزارت نیرو نیز در حال تدوین گزارش و برنامه ثابت برای استان های شمالی در خصوص 
 .برداشت از آب دریاست

مک زدایی آب دریا برای حوزه کشاورزی پرهزینه وی با بیان اینکه به دور از بحث های فنی و مهندسی و محیط زیستی، امکان ن
است، گفت: قیمت تمام شده آب در این بخش با توجه به شرایط اقتصاد کشاورزی گلستان مقرون به صرفه نیست و در شرایط کنونی 

 .تمرکز بر دو مقوله تأمین آب شرب و صنعت است
ضالب شهری )نمک زدایی آب شرب( توسط بخش خصوصی به گفته وی، طرح تأسیسات آب شیرین که با نظارت شرکت آب و فا

 .در بندرترکمن اجرا شد نیز به شیوه حفر چاه برای استفاده از آب زیرزمینی در سواحل خزر است
وی ادامه داد: شوری آب استحصالی از چاه در نوار ساحلی گلستان حدود پنج هزار میکرو زیمنس بوده که برای شرب مناسب نیست 

ذار از طریق نمک زدایی شوری آب را بهبود داده تا برای شرب قابل استفاده باشداما سرمایه گ . 
 .همچنین اجرای این طرح از سوی شرکت آب و فاضالب روستایی گلستان در سیمین شهر در شمال غرب استان در دست اجراست

حصوالت مختلف در زمین های بیابانی و دشت به گزارش ایرنا، اکنون بهره مندی از این امکان و فراهم کردن شرایط توسعه کشت م
های در معرض خطر خشکسالی استان و کاهش رنج ساکنان نوار شمالی گلستان نیازمند برنامه ریزی، سرمایه گذاری و عملیاتی 

ق را به کردن اجرای طرح های استفاده از آب شور یا شیرین کردن آن با بهره مندی از آب خزر است تا سبز شدن این زمین ها رون
 .زندگی مرزنشینان نیز برگرداند

کارشناسان هواشناسی، گلستان را جزو چهار استان نخست کشور در بحث کمبود آب و خشکسالی دانسته و گفته اند که بر اساس نقشه 
سال آینده این استان خواهد بود 30های ماهواره ای پدیده خشکسالی مهمان  . 

اخیر، گلستان را دچار چالش اساسی کرده و مسؤوالن آب استان نیز عالوه بر مدیریت  مشکالت آب و خشکسالی در طول سال های
  .منابع آبی، بر صرفه جویی در مصرف و سرمایه گذاری در کشت محصوالت زراعی کم آب طلب تأکید دارند

 لینک خبر 
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 دانه های روغنی
باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/9/1397تاریخ :   

  هزارتن دانه روغنی در سال زراعی آینده 500درصد افزایش یابد/پیش بینی تولید  ۳0های روغنی باید قیمت خرید تضمینی دانه
 30رود که حداقل یک مقام مسئول گفت:با توجه به ثبات نرخ خرید تضمینی در دو سال زراعی اخیر و افزایش تورم انتظار می

های روغنی افزایش یابددرصد نرخ خرید تضمینی دانه .  
صنعت،تجارت و کشاورزیح دانه های روغنی در گفت و گو با خبرنگار علیرضا مهاجر مجری طر گروه اقتصادی باشگاه  

های روغنی همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: این ها برای افزایش نرخ خرید تضمینی دانه، با اشاره به اینکه پیگیریخبرنگاران جوان
اعالم نشده  98-97های روغنی برای سال زراعی ای مبنی بر افزایش قیمت خرید تضمینی دانهدرحالی است که تا کنون مصوبه

 .است
درصد نرخ  30اقل رود که حدوی افزود: با توجه به ثبات نرخ خرید تضمینی در دو سال زراعی اخیر و افزایش تورم انتظار می

های روغنی برای سال زراعی آینده افزایش یابدخرید تضمینی دانه . 
های روغنی بر میزان تولید چه تاثیری دارد، بیان کرد: اگر در مهاجر در پاسخ به این سوال که عدم افزایش نرخ خرید تضمینی دانه

های روغنی ر صورت نگیرد، بی شک سطح زیر کشت دانههای روغنی برای سال زراعی آینده تجدید نظنرخ خرید تضمینی دانه
یابدبرای سال آینده کاهش می . 

درصد روغن مورد نیاز در داخل تولید شد 15ضرورت تعیین نرخ خرید تضمینی دانه های روغنی مطابق با تورم/ :بیشتر بخوانید  
شاورزی باید مطابق با قانون خرید تضمینی افزایش های روغنی ادامه داد: اگرچه همه ساله نرخ خرید محصوالت کمجری طرح دانه

درصد افزایش یافته است که این میزان  13یابد، اما در دو سال زارعی گذشته نرخ خرید تضمینی تغییری نداشت و امسال تنها 
های تولید نیستجوابگوی هزینه . 
داد و گفت: برنامه قراردادی وزارت جهاد  درصدی سطح زیر کشت کلزا نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر 20وی از افزایش 

200هزار هکتار است که تا کنون بیش از  2۵0کشاورزی برای کشت کلزا با کشاورزان در سال زراعی جدید  هزار هکتار برنامه  
 .کشت انجام شده است

هزارتن فراتر رود که با  ۵00های روغنی از مرز شود که تولید دانهپیش بینی می 98-97به گفته این مقام مسئول در سال زراعی 
شوددرصد نیاز کشور از تولید داخل تامین می 20این وجود  . 

مهاجر در پایان درباره آخرین وضعیت خرید سویا، آفتابگردان و گلرنگ در سال زراعی جاری تصریح کرد: با توجه به آنکه قیمت 
از نرخ خرید تضمینی است، کشاورزان تمایلی به تحویل محصول به دولت ندارد و به همین خاطر تا پایان فصل برداشت  بازار باالتر

توان آمار دقیقی از میزان تولید و خرید اعالم کردنمی . 

 لینک خبر
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 روغن
 ایرنا  – 12/9/1397تاریخ : 

ر تن روغن خام در اختیار صنایع روغن نباتی قرار گرفتصد هزا  
مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: با توجه به کافی بودن ذخایر استراتژیک روغن  -ایرنا -تهران

هزار تن روغن خام توسط این شرکت در اختیار صنعت روغن نباتی  100برای تامین نیاز تولید و بازار  کشور، در یک ماه اخیر
 .کشور قرار گرفت

« روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، ذخایر موجود روغن نباتی کشور را کافی دانست و افزود: « حجت براتعلی

ایع سبب شد تا روغن خوراکی مورد نیاز مردم در سطح بازار، خرده فروشی ها و فروشگاه توزیع این میزان روغن خام در بین صن
 .های زنجیره ای به میزان الزم وجود داشته باشد

وی علت توزیع روغن خام به صنعت روغن نباتی کشور را ایجاد شرایط باثبات برای عرضه روغن در بازار دانست و تصریح کرد: 
واردات را به خود اختصاص داده است تا تولید روغن خوراکی در کشور متوقف نشود و کارخانجات در روغن خام بیشترین حجم 

 .شرایط پایداری قرار داشته باشند
هزار تن روغن برای مصرف  550مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: اکنون بیش از 

داریم بیش از سه ماه کشور را در اختیار . 
ماه عنوان کرد و افزود: گردش ذخایر براساس نوع ساختار روغن خام و  6وی مدت زمان نگهداری ذخایر روغن خام کشور را 

میزان تقاضای مداوم با روغن های وارداتی جدید جایگزین می شود و با توجه به میزان خروجی کاالها، همچنان ذخایر را در سطح 
  .تکالیف ابالغی حفظ می کنیم

وی اظهارداشت: در سالهای اخیر در بحث تامین روغن خام در کشور اتفاق خوبی رخ داده تا جایی که با اعمال سیاست های وزارت 
 .جهادکشاورزی، کشت دانه های روغنی افزایش پیدا کرده است

خرید شد و پیش بینی می  هزارتن دانه روغنی کلزا از کشاورزان 320در مجموع  96-97براتعلی تصریح کرد: در سال زراعی 

هزارتن دانه روغنی سویا نیز خریداری شود؛ بنابراین به نظر می رسد مجموع خرید دانه روغنی و خروجی  100شود حدود 
 .استحصال روغن از محل تولید داخل به بازار عرضه مناسب باشد

بخشی از نیاز کشور از محل تولید دانه های روغنی وی تاکید کرد: دغدغه ای برای تامین روغن خوراکی مورد نیاز کشور نداریم و 
 .و بخشی از محل واردات در حال تامین است

میلیون تن است  1.5مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران اضافه کرد: مصرف سالیانه روغن خام کشور 

نه های روغنی وارداتی و بخشی از روغن خام ذخایر تکلیفی که بخشی از استحصال روغن دانه های روغنی تولید داخل، بخشی از دا
 .تامین می شود

وی ادامه داد: با تعیین نرخ های خرید تضمینی دانه روغنی به نظر می رسد سطح زیرکشت به طور مجدد افزایش یابد؛ این بدان 
 .معنی است که نیاز ما به واردات روغن خام در آینده کاهش خواهد یافت

نون روغن خام از کشورهای برزیل، روسیه و اوکراین تامین می شد، با وجود شروع دور جدید تحریم ها علیه ایران وی گفت: تاک
حتی اگر در بحث نقل وانتقال پول برای واردات از کشور برزیل دچار مشکل شویم می توانیم واردات خود را از کشورهای روسیه و 

 .اوکراین افزایش بدهیم
مت هر کیلوگرم روغن خام براساس مصوبه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در مبادی ورودی براتعلی افزود: قی

تومان و آفتابگردان چهار هزار تومان است 3950تومان، پالم  3850)بنادر( برای روغن سویا  .  
ی اساسی و راهبردی کشور از جمله روغن، به گزارش ایرنا، شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان شرکت تامین کننده کاالها

 .برنج، شکر و گندم وظیفه تنظیم بازار داخلی را برعهده دارد
هزارتن روغن به بازار  100هزارتن شکر و  10هزارتن برنج تایلندی و  10در یک ماه اخیر برای تامین بازار کاالهای اساسی 

ران در صورت نیاز، این روند ادامه خواهد یافتعرضه شد و به گفته کارشناسان شرکت بازرگانی دولتی ای  
 لینک خبر 
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ن روغ  
 تاریخ : 1397/9/12 – باشگاه خبرنگاران جوان 

  هزارتن زیتون در سال جاری 80زنگ خطر کاهش مصرف روغن زیتون به صدا درآمد/پیش بینی تولید 
یارانه ای به واردات و باال بودن قیمت روغن زیتون در بازار، زنگ خطری برای یک مقام مسئول گفت: اختصاص نیافتن ارز 

  .کاهش مصرف است
صنعت،تجارت و کشاورزینادر جاللت عضو شورای ملی زیتون در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

، با اشاره به اینکه خبری از اختصاص ارز یارانه ای به واردات روغن زیتون نیست، اظهار کرد: علی رغم پیگیری های جوان
تومانی به واردات روغن زیتون، اما تاکنون این امر صورت نگرفته است 4200صورت گرفته مبنی بر اختصاص ارز  . 

با توجه به اختصاص نیافتن ارز یارانه ای به واردات، قیمت روغن زیتون همچنان در بازار باالست که این امر می تواند وی افزود: 
 .زنگ خطری برای کاهش مصرف روغن زیتون باشد

ا راهکار جاللت اختصاص ارز یارانه ای به واردات روغن زیتون همراه با خرید محصول با قیمت باالتر از نرخ های بین المللی ر
هزار تن روغن زیتون در داخل تولید می شود که برای جلوگیری از زیان کشاورزان  4تا  3ساالنه  :کنترل بازار برشمرد و گفت

درصد باید باالتر از نرخ های وارداتی خریداری شود تا خللی در تولید داخل ایجاد نشود 15تا  10حداقل  . 
شتر بخوانیدبی هزار هکتار باغ زیتون در هشت استان  ۵برای محرومیت زدایی/ کشت  حصارهکتار از اراضی سرخه 500احیای  :

 کشور
هزارتن برآورد کرد و افزود: با توجه به آنکه مقداری زیتون کنسروی از  80این مقام مسئول مجموع تولید زیتون در سال جاری را 

درصد این محصول به سمت استحصال روغن رفته است 70تا  60ندگان باقی مانده است، بنابراین سال گذشته روی دست تولیدکن . 
وی با انتقاد از اعالم نشدن آمار قطعی تولید از سوی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان 

به سبب عدم اعالم آمار قطعی در این زمینه، پیش بینی ها براساس  متولی تولید باید آمار نهایی تولید را اعالم کند، اما تاکنون
 .اظهارات کارخانه های روغنی کشی و تولیدکنندگان استان ها مطرح می شود

عضو شورای ملی زیتون در پایان تصریح کرد: براساس اعالم معاون حفظ نباتات مبنی بر شیوع آفت مگس زیتون، زیتون تولیدی 

د به سمت کارخانه های روغن کشی رود تا درصد روغن استحصالی افت نکندهر چه سریع تر بای . 
 لینک خبر 
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 زعفران
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 12/9/1397تاریخ : 

  درصد رشد کرد 40میلیون تومانی نرخ زعفران در بازار/صادرات زعفران  2کاهش 
های اخیر در بازار خبر دادمیلیون تومانی طالی سرخ نسبت به روز 2نایب رئیس شورای ملی زعفران از کاهش  .  

صنعت،تجارت و کشاورزیغالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار  ادی باشگاه گروه اقتص 

نسبت به روزهای اخیر در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل   میلیون تومانی نرخ طالی سرخ 2، از کاهش خبرنگاران جوان
میلیون تومان است 10هزار و حداکثر  ۵00میلیون و  ۵نرخ هر کیلو زعفران  . 

اصلی کاهش قیمت محصول اعالم کرد و افزود: این درحالی های ابتدایی برداشت را دلیل وی افزایش عرضه زعفران نسبت به روز
توان پیش بینی خاصی را راجع به وضعیت قیمت زعفران در بازار داشتاست که تا پایان فصل برداشت نمی . 

که حداقل  های اولیه حاکی از آن استمیری با اشاره به اینکه برداشت زعفران تا پایان آذر در کشور ادامه دارد، بیان کرد: برآورد
هزارتن خواهد بود 3۵0تا  300تولید زعفران  . 

برددرصد زعفران تولیدی در بورس کاال/ بازار طالی سرخ در شرایط خوبی به سر می 80عرضه  :بیشتر بخوانید  
نایب رئیس شورای ملی زعفران درباره آخرین وضعیت صادرات طالی سرخ ایرانی بیان کرد: براساس آمار هفت ماهه گمرک، 

 43درصد و ارزشی  40های هدف صادر شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی تن زعفران به بازار 120
 .درصد رشد داشته است

های موجود در زمینه وی در پایان با اشاره به اینکه صادرات طبق روال عادی در حال انجام است، تصریح کرد: با رفع چالش
های آتی شود که روند صعودی صادرات در ماهزگشت ارز به سامانه نیما و پیمان سپاری ارزی پیش بینی میصادرات همچون با

های اخیر باشدبیش از ماه . 
 لینک خبر 
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 زعفران 
 ایرنا – 8/9/1397تاریخ : 

 رای نیوز: بزرگترین تولید کننده زعفران جهان ایران است
ایتالیا در گزارشی مصور از زعفران نوشت: ایران بزرگترین تولید کننده این محصول می  24شبکه خبری رای نیوز  -ایرنا  -رم 

درصد تولید جهانی زعفران، طالی قرمز، در اختیار جمهوری اسالمی است 90 باشد و . 
به گزارش ایرنا از تارنمای این شبکه خبری، زعفران یکی از گرانترین محصوالت جهان است که تنها در برخی مناطق رشد می 

درصد می باشد در دست دارد 90کند، ایران بیشترین سهم تولید زعفران جهان را که  .  
روز شکوفه می زند و در همان زمان نیز جمع آوری می شود 20تا  10زعفران در ماه نوامبر به مدت  گلبرگ های ظریف بنفش  .

کالله قرمز دارند و زعفران از آن گرفته می شود. این گیاه در ساعات اولیه بامداد جمع آوری می شود  4الی  3رنگ گل زنبق تنها 
میلیون لایر فروخته می شود اما پس از رسیدن به اروپا قیمت آن بسیار گران  90به قیمت هر کیلو  و گل های آن در بازارهای محلی

  .تر می شود
این کاری بسیاری دراز مدت و  .پس از اینکه کالله ها از ساقه ها جدا شدند، خشک شده و سپس برای فروش بسته بندی می شوند

انجام می شوددشوار است که برای حفظ کیفیت آن، بطور سنتی  .  
ساعت کار است و قیمت آن نیز بر اساس کیفیت محاسبه می شود و  600هزار گل و  250برای تولید یک کیلوگرم زعفران نیاز به 

هزار یورو قیمت دارد 30تا  15یورو و هر کیلوگرم از  30تا  15در بازار اروپا هر گرم از  در ایران حتی یک بانک ذخیره با  .

تن افزایش خواهد یافت 20تن زعفران ساخته شده است که در آینده ظرفیت آن به  10سیار باال برای نگهداری سیستم امنیتی ب .  

  .زعفران در برخی مناطق ایتالیا از جمله در استان های مارکه، ابروتزو و ساردنیا نیز کشت می شود
 لینک خبر 
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 زعفران 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/9/1397تاریخ :   

  مصوبه اخیر بانک مرکزی بالی جان طالی سرخ ایرانی شد
قاچاق زعفران تنها نتیجه بخشنامه بانک مرکزی در خصوص پیمان سپاری ارزی است فعاالن اقتصادی براین باروند که .  

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   ان و فعاالن اقتصادی به طور ، کارشناسگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

نسبت به قاچاق زعفران  مداوم از مرزهای کشور هشدار می دهند چرا که موضوع پیمان سپاری ارزی به تازگی چالش جدیدی در   

 این حوزه ایجاد کرده است
ط باید حساسیت چندی قبل وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرده بود که مساله قاچاق زعفران موضوع جدی است که مسئوالن ذی رب

تن زعفران به افغانستان قاچاق می شود و از آن جا تحت بسته بندی های  160تا  150بیشتری بر این امر داشته باشند چرا که ساالنه 
 .جدید به بازارهای هدف صادر می شود که این امر فاجعه ای بیش نیست

نامه بانک مرکزی در خصوص پیمان سپاری ارزی است و معتقدند براین باروند که قاچاق زعفران تنها نتیجه بخش  فعاالن اقتصادی
 .که تا قبل از این مصوبه، قاچاقچیان تمایلی برای خروج غیر قانونی زعفران از مرزهای کشور نداشته اند

، با اشاره به مشکالت بازگشت ارز صنعت،تجارت و کشاورزیعلی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار 
ابالغ بخشنامه جدید تعهد ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارز حاصل از صادرات به  :حاصل از صادرات به سامانه نیما اظهار کرد

که شوندسامانه نیما موجب شده است تا بسیاری از صادرکنندگان قدیمی عقب نشینی کنند و قاچاقچیان وارد معر . 
وی با اشاره به اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات بر خروج غیر رسمی کاال دامن می زند، افزود: در شرایط کنونی هر 

ارز به سامانه نیما بازگرداند که این امر موازی با رشد   دالر 9۵0می شود که به ازای صادرات هر هزار دالر،  صادرکننده ملزم
ق محصول استصادرات غیر رسمی و قاچا . 

ماهه اخیر نشان می دهد که کار شرکت های صادر کننده هیچ ارتباطی با زعفران  8حسینی ادامه داد: آمار صادرات زعفران در 
و حال جای این سوال مطرح است که چه اتفاقی افتاده که سرمایه کشور باید خارج شود  نداشته . 

تن زعفران به صورت رسمی و  11وی با انتقاد از صادرات زعفران به افغانستان گفت: بنابرآمار گمرگ در شش ماهه امسال، 
برابر این میزان به افغانستان قاچاق شده است 2احتماال  . 

ا صفر است، بیان کرد: به کشورهای هند و چین برای افغان ه عضو شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه تعرفه صادرات زعفران
درصد تعرفه اعمال شده است 1۶درصد و چین  30به هند   برای صادرات زعفران ایران  این درحالی است که . 

البته صادرات زعفران ایرانی با گواهی مبدا افغانستان به  :وی با اشاره به اینکه صادرات طالی سرخ به آمریکا ممنوع است، افزود

،امکان پذیر است  شده راحتی به کشورها ممنوع . 
تن نیست، بیان کرد: با توجه به آنکه چند برابر این میزان با  ۵الی  4حسینی با اشاره به اینکه تولید زعفران افغانستان رقمی بیش از 

افغان  گواهی مبدا افغانستان به دیگر کشورها صادر می شود، این امر زنگ خطر جدی برای زعفران ایران به شمار می رود چرا که
 .ها با زعفران ایرانی در بازارهای هدف بازار سازی می کنند

وی با اشاره به اینکه بزرگترین خطر قاچاق زعفران بازارسازی برای افغانستان است، اظهار کرد: قاچاق پیاز زعفران و همچنین 
برای ایران به شمار روند ، از این رو صادرات رسمی و غیر رسمی زعفران به افغانستان موجب شده است تا افغان ها رقیبی جدی 

انتظار می رود که دولتمردان و متولیان امر تمهیدات جدی برای این موضوع بیندیشند به طوریکه نسبت به صادرات زعفران به 
 .افغانستان ، همانند اسپانیا و دبی باید حساسیت وجود داشته باشد

نتیجه بخشنامه پیمان سپاری ارزی است، بیان کرد: قبل از این موضوع توجیهی این مقام مسئول با اشاره به اینکه قاچاق زعفران 
 .نداشت که زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج شود

وی با انتقاد از پیامدهای بی توجهی مسئوالن دولتی به نظرهای بخش خصوصی تصریح کرد: بخش خصوصی همانند دولتمردان 
رو انتظار می رود به نظرهای بی طرفانه بخش خصوصی توجه شود چرا که موضوع افزایش دلشان برای کشور می سوزد ،از این 

 .قاچاق زعفران یکی از دغدغه های جدی بخش خصوصی و تشکل ها به شمار می رود
 حجم قاچاق طالی سرخ روز به روز در حال افزایش است

صنعت،تجارت و کشاورزی، غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار با انتقاد از افزایش  
طالی سرخ، اظهار کرد: با توجه به آنکه بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی صادرکنندگان چالش های متعددی را در بر داشته   قاچاق

کشور افزوده می شوداست، از این رو روز به روز بر حجم قاچاق طالی سرخ  . 
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وی لغو مصوبه پیمان سپاری ارزی از سوی بانک مرکزی را تنها راهکار کنترل قاچاق طالی سرخ دانست و افزود: این درحالی 
است که صدور این مصوبه استفاده از کارت های یکبار مصرف و خروج غیرقانونی زعفران از مرزهای کشور را به همراه داشته 

 .است
داد: با وجود آنکه زعفران کاالیی کم حجم و با ارزش به شمار می رود،بنابراین مشکالت اخیر صادرات مبنی بر میری ادامه 

 .بازگشت ارز به سامانه نیما و پیمان سپاری ارزی میزان قاچاق زعفران به کشورهای اطراف را افزایش داده است
به موانع و مشکالت پیش روی صادرکنندگان مبنی بر بازگرداندن نایب رئیس شورای ملی زعفران در پایان تصریح کرد: با توجه 

ارز به سامانه نیما پیشنهاد داده ایم که صادرات به صورت خود اظهاری صورت گیرد و ارز حاصل از صادرات به قیمت بازار آزاد 
رند افغان به دیگر کشورها نباشیم به فروش برسد تا شاهد تشدید قاچاق زعفران به افغانستان و صادرات مجدد محصول ایرانی به ب

در کنار افزایش سطح زیر کشت زعفران در این کشور موجب شده تا دیگر جایی در   چرا که این امر در آینده ای نه چندان دور

 .بازارهای هدف نداشته باشیم
 لینک خبر 
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 زعفران 
باشگاه خبرنگاران جوان – 12/9/1397تاریخ :   

  تواند به مرجع قیمتی زعفران دنیا تبدیل شودبورس کاال می
های بین المللی و صادراتی را داردبه مرجعیت تعیین قیمت زعفران در بازارباستانی، گفت: تابلوی بورس کاال امکان تبدیل  .  

وگو با خبرنگارسعید باستانی در گفت در خصوص عرضه   ،ن جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارا صنعت،تجارت و کشاورزی  

های های معامالتی مدرن برای حضور در بازارهای کالن مانند زعفران نیاز به روشزعفران در بورس کاال اظهار کرد: بازار
های معامالتی مدرن بورس کاال استجهانی دارد و یکی از این بستر . 

های بین المللی و ن مرجع تعیین قیمت زعفران در بازاروی ضمن تاکید بر امکان مرجعیت تابلوی بورس کاالی ایران به عنوا
ها و حضور فعاالن این حوزه در بازار جهانی را از شروط اساسی برای تحقق این مساله صادرات این محصول، مستمر بودن عرضه

 .دانست
یدهای سفته بازان به جای تولپیوند ناگسستنى تولید و بورس کاال/ رونق فعالیت :بیشتر بخوانید   

های ها در بورس کاال به عنوان یک بستر مدرن به نفع صنایع است، ادامه داد: عرضه زعفران با روشوی، با بیان اینکه عرضه کاال
تواند موجب ایجاد شفافیت در بازار، افزایش کیفیت و درجه بندی محصول و کشف قیمت واقعی معامالتی مدرن در بورس کاال می

 .شود
یک سال اخیر بازار زعفران دچار تغییراتی شده و به جای معامله زعفران در بازار سنتی، این محصول در  باستانی افزود: طی

ها به سمت مدرنیته های معامالتی را دوران گذار از سنتتوان این تغییر در روشبورس کاال مورد دادوستد قرار گرفته است که می
گذردشدن دانست که حدود یکسال از آن می . 

نده مردم تربت حیدریه در مجلس گفت: باید توجه داشت که تکمیل این دوره با گذشت زمان امکان پذیر است؛ چراکه بخش نمای
افتد و الزم است فرهنگ ها با بورس با گذشت زمان اتفاق میای از کشاورزان، خرده مالک هستند که برقراری ارتباط همه آنعمده

تا این گذار به موفقیت کامل برسد سازی بیشتری در این حوزه صورت گیرد . 
های رسد سرعت بورس کاال در این دوره گذار، قابل توجه است، گفت: بورس کاال تاکنون با جذابیتوی با اشاره به اینکه به نظر می

هر روزه و های کشف شده در بورس از طریق فضای مجازی، های بازار را تامین کند و قیمتموجود توانسته است بسیاری از نیاز
 .به سرعت در حال انتقال به فعاالن این بازار است

باستانی یادآور شد: بیش از نیم قرن است که روش سنتی در بازار زعفران حاکم بوده و این طبیعی است که برای تغییر در سازوکار 
 .معامالت نیاز به زمان باشد

بودن حضور بورس کاال به عنوان مرجع تعیین قیمت زعفران این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص امکان پذیر 
های دیگر که سهم کمتری از تواند امکان پذیر باشد؛ چرا که پیش از این برای کاالالمللی گفت: حتما این اتفاق میهای بیندر بازار

برای زعفران که یکی از محصوالت محصول تولیدی در دنیا را داشته ایم، این اتفاق به کمک بورس کاال رخ داده و بطور قطع 
تواند شرایط الزم ای در تولید آن را در دنیا در اختیار داریم، میشود و سهم عمدهشناخته شده و استراتژیک کشورمان محسوب می

 .فراهم شود تا بورس کاال به عنوان مرجع تعیین قیمت زعفران در دنیا معرفی شود
ها و حضور فعاالن این حوزه در بازار جهانی به همراه ورای اسالمی، مستمر بودن عرضهبه گفته این نماینده مردم در مجلس ش

های بین المللی، از شروط اساسی برای تحقق این مساله استتقویت ارتباط با بورس . 
 لینک خبر 
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 زعفران 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 10/9/1397تاریخ :   

  بردسر می درصد زعفران تولیدی در بورس کاال/ بازار طالی سرخ در شرایط خوبی به 80عرضه 
تن در بازار بورس کاال عرضه شد 70درصد محصول زعفران یعنی حدود  80شیرزاد گفت:سال گذشته بیش از  .  

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش  اون به نقل از صدا و سیما، حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان مرکزی تع 
شمالی و جنوبی برای خرید های خراسان های ملی و استانی در سه استان خراسان رضوی وروستایی با اشاره به اینکه اتحادیه

تن زعفران را  4های ملی باغداران تاکنون حدود اتحادیهبا آغاز فصل برداشت زعفران،  :فعال هستند، اظهار کرد محصول زعفران

بصورت توافقی خریداری های بسیار خوببا قیمت  .کردند 
اتحادیه ملی و استانی در خرید و صادرات محصول زعفران فعال اند 10وی افزود:   . 

خریداری شده استتومان که قیمت بسیار خوبی است  400هزار و  12تا  8۵00به گفته شیرزاد زعفران بر اساس کیفیت از مثقالی  . 
مه داد: هم اکنون بازار زعفران در شرایط خوبی است و نیازی به مداخله وسیع سازمان رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ادا

ها کاهش یابد برای مدیریت قیمت زعفران وارد بازار خواهیم شدوظیفه ذاتی چنانچه قیمت نیست، اما بنابر . 
تن در بازار بورس کاال  70حدود  درصد محصول،  80معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان تصریح کرد: سال گذشته بیش از 

 .عرضه شد
 لینک خبر
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 زعفران 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 1397/*8/9تاریخ :   

  میلیون تومان 11حداکثر نرخ هر کیلو زعفران تن زعفران در سال جاری/  400بینی تولید پیش
رسدتن می 400عضو شورای ملی زعفران گفت: با توجه به وضعیت مساعد برداشت، تولید زعفران در سال جاری حداقل به  .  

عت،تجارت و کشاورزیصنوگو با خبرنگار علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

هزار و حداکثر  300میلیون و  5، از ثبات نسبی بازار طالی سرخ خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو زعفران جوان
میلیون تومان است 11 . 

روزهای پایانی فصل برداشت و عدم دخالت دولت در خرید توافقی محصول، بازار به سمت واقعی شدن نرخ وی افزود: با توجه به 
 .در حال پیشروی است که ادامه این روند منافع کشاورز و مصرف کننده را در بر خواهد داشت

هد تا آنها مجبور نشوند که حسینی ادامه داد: اگر دولت در ابتدای فصل برداشت، تسهیالتی در اختیار کشاورزان قرار د
خود را به سرعت روانه بازار کنند، از این رو بازار به ثبات و آرامش خواهد رسید چرا که دیگر خبری از خرید محصول   محصول

 .از سوی دالالن و دپو در انبارها نیست
درصد رشد کرد 40نسبی بازار طالی سرخ/صادرات زعفران بیشتر بخوانید: ثبات   

شود که قیمت محصول نوسان چندانی در بازار نداشته بینی میبه گفته وی، اگر اتفاق خاصی در بحث خرید زعفران رخ ندهد، پیش
 .باشد

صل برداشت وزارت جهاد عضو شورای ملی زعفران در پایان درباره آخرین وضعیت تولید زعفران تصریح کرد: اگرچه پایان ف
کشاورزی باید آمار تولید را شفاف اعالم کند، اما پیش بینی ها حاکی از ان است که با توجه به وضعیت مساعد برداشت، تولید 

تن برسد 400زعفران حداقل به  . 
 

 لینک خبر 
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 یتونز
 تاریخ : 1397/9/12 – باشگاه خبرنگاران جوان 

  هزارتن زیتون در سال جاری 80زنگ خطر کاهش مصرف روغن زیتون به صدا درآمد/پیش بینی تولید 
یارانه ای به واردات و باال بودن قیمت روغن زیتون در بازار، زنگ خطری برای یک مقام مسئول گفت: اختصاص نیافتن ارز 

  .کاهش مصرف است
صنعت،تجارت و کشاورزینادر جاللت عضو شورای ملی زیتون در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

، با اشاره به اینکه خبری از اختصاص ارز یارانه ای به واردات روغن زیتون نیست، اظهار کرد: علی رغم پیگیری های جوان
تومانی به واردات روغن زیتون، اما تاکنون این امر صورت نگرفته است 4200صورت گرفته مبنی بر اختصاص ارز  . 

با توجه به اختصاص نیافتن ارز یارانه ای به واردات، قیمت روغن زیتون همچنان در بازار باالست که این امر می تواند وی افزود: 
 .زنگ خطری برای کاهش مصرف روغن زیتون باشد

ا راهکار جاللت اختصاص ارز یارانه ای به واردات روغن زیتون همراه با خرید محصول با قیمت باالتر از نرخ های بین المللی ر
هزار تن روغن زیتون در داخل تولید می شود که برای جلوگیری از زیان کشاورزان  4تا  3ساالنه  :کنترل بازار برشمرد و گفت

درصد باید باالتر از نرخ های وارداتی خریداری شود تا خللی در تولید داخل ایجاد نشود 15تا  10حداقل  . 
هزار هکتار باغ زیتون در هشت استان  ۵برای محرومیت زدایی/ کشت  حصارهکتار از اراضی سرخه 500احیای  :بیشتر بخوانید

 کشور
کنسروی از هزارتن برآورد کرد و افزود: با توجه به آنکه مقداری زیتون  80این مقام مسئول مجموع تولید زیتون در سال جاری را 

درصد این محصول به سمت استحصال روغن رفته است 70تا  60سال گذشته روی دست تولیدکنندگان باقی مانده است، بنابراین  . 
وی با انتقاد از اعالم نشدن آمار قطعی تولید از سوی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان 

هایی تولید را اعالم کند، اما تاکنون به سبب عدم اعالم آمار قطعی در این زمینه، پیش بینی ها براساس متولی تولید باید آمار ن
 .اظهارات کارخانه های روغنی کشی و تولیدکنندگان استان ها مطرح می شود

تون، زیتون تولیدی عضو شورای ملی زیتون در پایان تصریح کرد: براساس اعالم معاون حفظ نباتات مبنی بر شیوع آفت مگس زی

 .هر چه سریع تر باید به سمت کارخانه های روغن کشی رود تا درصد روغن استحصالی افت نکند
 لینک خبر 
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 سالمت
 رس فود پ – 10/9/1397تاریخ : 

 بهترین و بدترین آبمیوه ها برای سالمت

بهترین آبیموه انواعی هستند که مواد مغذی به بدنتان برسانند و برخی فقط اسمشان آبمیوه است و تفاوتی با آب قند  <غذا و تغذیه

 .ندارند که باید بتوانید تفات بین آن ها را تشخیص دهید
نمی برد؟ رنگ زیبا طعم دلپذیر و فواید آن ها برای سالمت انکار ناپذیر است. چه کسی از نوشیدن یک لیوان آب میوه خنک لذت 

بهترین آبیموه انواعی هستند که مواد مغذی به بدنتان برسانند و برخی فقط اسمشان آبمیوه است و تفاوتی با آب قند ندارند که باید 
 .بتوانید تفات بین آن ها را تشخیص دهید

تبهترین انتخاب : آب سبزیجا  
مفید است. لیکوپن موجود در آب گوجه فرنگی به کاهش خطر سرطان پروستات کمک  (Health)نوشیدن آب سبزیجات برای سالمت

 . می کند. آب لبو فشار خن را کاهش می دهد. آب سبزیجات به همراه پالپ حاوی فیبر است البته نه به اندازه مصرف خود سبزیجات
ضمن این که قند و کالری آب سبزیجات کمتر از آبمیوه استو فیبر مانع از گرسنگی می شود.  . 

 بدترین انتخاب : کوکتل آبمیوه
مواد اصلی ککتل ها آب، مقدار کمی آبمیوه و  .کوکتل ها نوشیدنی های طعم دار هستند و مقدار کمی آبمیوه در آن ها وجود دارد

 .شیرین کننده است. بنابراین قند و کالری باالیی دارند
طبیعی آبمیوه  

آبمیوه های طبیعی که مستقیما از میوه گرفته می شود شیرین کننده مصنوعی ندارد و منبع خوبی از ویتامین ث و پتاسیم است. مشکل 
اینجاست که مصرف زیاد آبمیوه، شکر و کالری زیادی به بدن می رساند در حالی که فیبر و مواد مغذی خود میوه را به همره ندارد 

لیوان آبمیوه مصرف نکنید 1ین توصیه می کنند روزانه بیشتر از بنابراین متخصص . 
 آب انار

لیوان آبمیوه بخورید بهتر است از انتخاب خود مطمئن شوید 1اگر می خواهید روزی  باید بدانید کدام آبمیوه مواد مغذی بیشتری به  .

ر قند و کالری آب انار باالست ولی حاوی مقدار زیادی آنتی بدنتان می رساند. آب انار در باالی این لیست قرار دارد. با این که مقدا
 .اکسیدان است
 آب کرن بری

 (prevention)نوشیدنی آب کرن بری به پیشگیری .آب کرن بری سرشار از ویتامین ث است که سیستم ایمنی شما به ان نیاز دارد
 .از عفونت مجاری ادراری کمک می کند

 آب آکای بری
ی آمریکای جنوبی است که پالپ آن آنتی اکسیدانی بیشتر از کرن بری، بلک بری و توت فرنگی و بلوبری آکای بری از میوه ها

 .دارد
 آب انگور قرمز

 .آب انگور قرمز حاوی فالونوئید و رزوراترول است. که مصرف آن برای سالمت قلب بسیار مفید است
 آب آلو

ه اند. آلو منبع خوب فیبر و الکساتیو طبیعی به نام سوربیتول است. آب آلو از قدیم آب آلو را برای درمان یبوست استفاده می کرد
 .سرشار از آنتی اکسیدان، آهنو پتاسیم است

 آب پرتقال
 .آب پرتقال سرشار از ویتامین ث است البته آنتی اکسیدان آن کمتر از آبمیوه های تیره رنگ تر است که در باال معرفی شد

ودکانمقدار مناسب آبمیوه برای ک  
میلی  150تا  100سال روزانه مقدار  7کودکان عاشق آبمیوه هستند ولی بناید رد مصرف آن ها زیاده روی شود. برای کودکان زیر 

میلی لیتر در روز است. اگر  330تا  220سال مقدار آبمیوه مجاز روزانه  18تا  7لیتر آبمیوه مجاز است و برای کودکان بین 
لیوان از این  3تا  2ه مقدار بیشتری آبمیوه بخورد بهتر است آبمیوه را با آب خالص مخلوط نموده و روزی کودکتان می خواهد روزان

 .آبمویه رقیق شده به او بدهید

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


 
مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی     

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم آذر 

 

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

مصرف خود میوه ها بهتر است آبمیوه است پون مواد مغذی موجود در گوشت و همچیننن فیبر  (specialists)به گفته متخصصین

می رساند و احساس گرسنگی شما را سرکوب می کندمیوه ها را هم به بدن  . 
 

 لینک خبر 
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 سالمت 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 10/9/1397تاریخ : 

  هزار پرنده مرغ تخم گذار در استان اصفهان/مرغداران هشدارها را جدی بگیرند ۶۶0معدوم سازی 
هزار بوقلمون در استان اصفهان معدوم شدند 28هزار پرنده تخم گذار و  ۶۶0کنون یک مقام مسئول گفت: از ابتدای مهر تا .  

علیرضا اکبرشاهی مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور سازمان دامپزشکی در گفت و گو با 
، درباره آخرین وضعیت بیماری آنفلوانزا فوق حاد گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار

هایی از بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان در اصفهان گزارش شد که به سبب پرندگان در استان اصفهان اظهار کرد: از تیرماه کانون
فته، بیماری در مرداد به حداقل ممکن رسیداقدامات صورت گر . 

وی از شیوع مجدد ویروس آنفلوانزا فوق حاد پرندگان در شهریور خبر داد و گفت: ویروس آنفلوانزا به سبب پرندگان آزاد 
مجددا در برخی از واحدها سرایت یافت و خساراتی را ایجاد کرد  پرواز . 

کانون اعالم کرد و گفت: همچنین  4گذار مبتال به ویروس آنفلوانزا حاد پرندگان در شهریور را اکبرشاهی تعداد کانون های مرغ تخم
واحد بوقلمون گزارش شد 4گذار و کانون مرغ تخم ۶کانون مرغ تخم گذار و آبان 4در مهرماه  . 

غداران به سبب ارتباط فامیلی و نقش پرندگان آزاد پرواز را دلیل اصلی این مقام مسئول تراکم واحدهای مرغداری، رفت و آمد مر
کردشیوع مجدد بیماری در واحدها اعالم . 

میلیون دوز واکسن آنفلوانزا در سال جاری/اعمال تحریم های جدید تاثیری بر واردات ندارد 30بیشتر بخوانید: واردات   
هزار پرنده تخم گذار  ۶۶0اعالم کرد و گفت: از ابتدای مهر تاکنون  میلیون 9تان اصفهان را وی جمعیت پرنده مرغ تخم گذار در اس

28و  هزار بوقلمون در استان اصفهان معدوم شدند که خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته در کارگروه آنفلوانزا، بیماری به سایر  
باال سرایت نکرده است شهرستان های با تراکم . 

با اشاره به اینکه برنامه واکسیناسیون در استان اصفهان در حال اجراست، بیان کرد: همچنین تقویت مسائل امنیت زیستی و اکبرشاهی 
 .قرنطینه ای در کنترل بیماری تاثیر بسزایی دارد

ان قرار گرفت، اظهار هزار دوز واکسن از محموله قبلی در اختیار استان اصفه 400مسئول با اشاره به اینکه یک میلیون و مقاماین
هزار دوز واکسن از پارت جدیدی که کار آزمایشگاهی آن تمام می شود، در اختیار مرغداران  300کرد: هفته آینده دو میلیون و 

 .استان اصفهان قرار خواهد گرفت
گونه افت مصرف آب  مرغداران عالوه بر رعایت مسائل امنیت زیستی، هر :وی در پایان در توصیه ای به مرغداران تصریح کرد

کنندو دان را سریعا به واحدهای دامپزشکی استان ها اعالم . 
  لینک خبر
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 سیب زمینی
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 11/9/1397تاریخ :

  رسدمیلیون تن می 5رفع ممنوعیت صادرات راهکار تعادل قیمت سیب زمینی در بازار/تولید سیب زمینی به 
  .رئیس انجمن ملی سیب زمینی رفع ممنوعیت صادرات را تنها راهکار تعادل قیمت محصول در بازار اعالم کرد

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی رحیم نیازی رئیس انجمن ملی سیب زمینی کاران در گفت و گو با خبرنگار

،خبرنگاران جوان درباره آخرین وضعیت بازار سیب زمینی اظهار کرد: با توجه به افزایش سرسام آور هزینه های تولید اعم از   

هاده ها، ماشین آالت، سم، کود و... قیمت کنونی سیب زمینی جوابگوی هزینه کشاورزان نیستن . 
وی افزود: امسال همانند سنوات گذشته سیب زمینی کاران در فروش سیب زمینی با زیان روبرو هستند، اما هم اکنون نمی توان  

 .برآورد قطعی درباره میزان زیان داشت
اختالف قیمت سیب زمینی از مزرعه تا خرده فروشی بسیار چشمگیر است، اما سودی عاید کشاورزان نمی  نیازی ادامه داد: اگرچه 

 .شود
این مقام مسئول رفع ممنوعیت صادرات را راهکار تعادل قیمت سیب زمینی دانست و افزود: این درحالی است که اگر مسئوالن  

ت نکنند، بی شک در سال زراعی آینده با کاهش سطح زیر کشت روبرو وزارت صمت هرچه سریع تر اقدام به رفع ممنوعیت صادرا
 .خواهیم بود

 رفع ممنوعیت صادرات سیب زمینی امری ضروری است/ اخذ تعرفه راهکار مناسب کنترل صادرات :بیشتر بخوانید
1۵0وی سطح زیر کشت سیب زمینی را  هزار هکتار اعالم کرد و گفت: براساس آمار سطح زیر کشت سیب زمینی پیش  1۵۵تا  

تن از این میزان باید به بازارهای هدف صادر  700میلیون تن برسد که حداقل  ۵تا  4.۵ه بینی می شود که تولید در سال جاری ب
 .شود

تصریح کرد: با توجه به افزایش هزینه های  98_97نیازی در پایان با انتقاد از نرخ خرید تضمینی سیب زمینی برای سال زراعی 
تی به کشاورزان است چرا که هیچ تناسبی با هزینه های تولید تولید، نرخ اعالمی خرید تضمینی برای سال زراعی جدید بی حرم

 .ندارد
 لینک خبر 
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 شیالت
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 11/9/1397تاریخ : 

  درصد رشد کرد ۳9صادرات آبزیان 
 39ماهه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته نزدیک به  ۶یک مقام مسئول گفت:صادرات انواع آبزیان فرآوری شده کشور در 

دهددرصد رشد نشان می .  
، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عیسی گلشاهی مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

های صادراتی آبزیان حداقل های کاالفرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران اظهار کرد: امسال در هر یک از ردیف
ایمدرصد رشد صادرات داشته 18 . 

وری شده در اشکال مختلف مانند کنسرو، ناگت، برگر، ماهی ریز خشک شده و فیله وی افزود: سال گذشته، سهم صادرات آبزیان فرآ
درصد بوده است 8شده نسبت به مجموع صادرات محصوالت شیالتی حدود  . 

 3۵0میلیون تن انواع آبزیان دریایی و پرورشی در کشور بیان کرد: از این میزان تولید، قریب به  1.2گلشاهی با اشاره به تولید 
شودتن آبزی در کشور فرآوری می هزار . 

هزار تن فقط مربوط به تون ماهیان صنعتی است که در  190تا  180هزار تن آبزی فرآوری شده  3۵0این مقام مسئول ادامه داد: از 
ن به شود، بخشی مربوط به ماهیان ریز شمال و جنوب کشور مانند کیلکا و ساردین است که قسمتی از آصنایع کنسرو استفاده می

گیرد و سایر آن هم به صورت ساده، خشک شده و یا برای تولید پودر ماهی صورت کنسرو در اختیار مصرف کنندگان قرار می
شوداستفاده می . 

به گفته وی در بخش ماهیان تجاری، برخی از ماهیان کم حجم صید مشخص دارند مانند ماهیان شیر، انواع حلوا، شوریده و سلطان 
شودخه فرآوری قرار گرفته و به صورت فیله، قطعه بندی شده و بسته بندی شده در بازار عرضه میابراهیم در چر . 

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران اظهار کرد: امسال برای نخستین بار، ماهیان گرمابی 
شدند در چرخه فرآوری قرار گرفتندمدتا به صورت تازه خوری مصرف میای و کپور معمولی و قزل آال که عمانند کپور نقره . 

های فرآوری به ماهیان تولید داخل بیشتر دهد با افزایش تولید داخل، واردات آبزیان کاهش و گرایش واحدها نشان میوی گفت: برآورد
 .شده است

واحد در زمینه  128شور داریم، تصریح کرد: از این تعداد واحد فرآوری آبزیان در ک 400گلشاهی با بیان این که در حال حاضر 
کنندفرآوری آبزیان به صورت استخوان گیری شده، استیک شده، قطعه بندی و بسته بندی شده فعالیت می . 

28وی ارزش افزوده در حوزه آبزیان را بسته به نوع فرآورده و تعداد کاال بین  ه آبزیان، درصد اعالم کرد و افزود: در گرو 140تا  
کند و ضمانت کننده سود زنجیره تولید هستندمحصوالت فرآوری شده ارزش افزوده خوبی ایجاد می . 

گلشاهی در پایان تصریح کرد: با این حال در تمام دنیا، مردم تا زمانی که به آبزیان تازه با کیفیت دسترسی داشته باشند کمتر به سمت 
کنند که ویژگی سهولت در ها بروند، محصوالتی را انتخاب مید و اگر به سمت فرآوری شدهرونآبزیان منجمد و یا فرآوری شده می

 .مصرف را داشته باشند
 لینک خبر 
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 شیالت 
  ایرنا – 10/9/1397تاریخ : 

 ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری در خزر تمدید شد
الملل سازمان شیالت ایران گفت: نمایندگان پنج کشور ساحلی دریای خزر، ممنوعیت صید تجاری رئیس امور بین -ایرنا -تهران

میالدی تمدید کردند 2019ماهیان خاویاری در این دریا را تا پایان سال  . 
برداری در پایان دومین اجالس کمیسیون حفاظت و بهره« پورمرتضی مهران»رت جهاد کشاورزی، به گزارش شنبه ایرنا از وزا

میالدی در جلسه روسای جمهوری پنج  2010منابع زنده آبی دریای خزر که در باکو برگزار شد، افزود: برای نخستین بار در سال 
ی پنج سال ممنوع اعالم شد و هر سال هم ممنوعیت در این کشور ساحلی دریای خزر در باکو، صید تجاری ماهیان خاویاری برا

شودزمینه تمدید می . 
میالدی ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری  2019وی اظهار داشت: در اجالس امسال نیز تصمیم گرفته شد، حداقل تا پایان سال 

گیری خواهد شددر این زمینه تصمیمهای بعد شود، برای سالادامه یابد و در جلسه آتی که سال آینده برگزار می . 
وی درباره وضعیت ماهیان خاویاری دریای خزر تصریح کرد: گزارش ارایه شده در اجالس باکو نشان دهنده این بود که با وجود 

 .ممنوعیت به کار گرفته شده، وضعیت ذخایر این ماهیان بهبود چندانی نداشته است
ان با اشاره به این که قرار شد در کارگروه علمی این کمیسیون این مساله رسیدگی شود، رئیس امور بین الملل سازمان شیالت ایر

افزود: از ابتدای ممنوعیت صید ماهیان خاویاری بنا بود ساز و کار اجرایی این موضوع تدوین شود که متاسفانه بنا به دالیلی این کار 
میالدی در  2019کار گروه علمی که قرار است در نیمه اول سال  انجام نگرفته و در این کمیسیون تصمیم گرفته شد در اجالس

 .روسیه برگزار شود، این مساله بار دیگر رسیدگی و این ساز و کار اجرایی هم تدوین شود
میالدی برای ماهیان خاویاری و کیلکا و گونه های مختلف برای اهداف تحقیقاتی و  2019مهران پور گفت: سهمیه صید سال 

خایر سهمیه کشورها نیز در این کمیسیون مشخص شدبازسازی ذ . 
وی اضافه کرد: بر اساس این ممنوعیت، صید ماهیان خاویاری فقط برای بازسازی ذخایر و امور تحقیقاتی انجام می گیرد و هرگونه 

 .صید تجاری این ماهیان همچنان ممنوع است
« میالدی صفر و ممنوع است 2019برای سال  طبق پروتکل اجالس باکو، صادرات خاویار و گوشت این ماهیان .» 

موافقتنامه  1393برداری منابع زنده آبی دریای خزر در باکو، گفت: در سال وی درباره نتایج دومین اجالس کمیسیون حفاظت و بهره
مضا و یک برداری از منابع زنده دریای خزر در آستاراخان روسیه همزمان با اجالس روسای جمهوری اجدید حفاظت و بهره

 .کمیسیون جدید تاسیس شد که در قالب آن پارسال اجالس قبلی این کمیسیون برگزار شد
الملل سازمان شیالت ایران افزودرییس گروه امور بین اجرای موافقتنامه مبارزه با صید غیرمجاز آبزیان در دریای خزر که تاکنون  :

در اجالس باکو نیز بررسی و قرار شد در جلسه بعدی، مذاکرات در این سه جلسه در این زمینه در ترکمنستان برگزار شده است، 
 .زمینه ادامه پیدا کند

میالدی اولین جلسه این  2019وی ادامه داد: در عرصه علمی یک کارگروه در قالب این کمیسیون تشکیل و بنا شد در نیمه اول سال 
شودکار گروه در روسیه برگزار می . 

میالدی را از موضوعات  2017الت، گزارش کشورها درباره عملکرد صیادی و بازسازی ذخایر در سال این مسئول در سازمان شی
 .دومین اجالس کمیسیون عنوان کرد

برداری منابع زنده آبی دریای خزر را اثربخش خواند گفت: این تنها نهادی است که در مهران پور فعالیت کمیسیون حفاظت و بهره
ابطه با مسایل شیالتی فعالیت دارد و در پنج کشور مورد تصویب مجلس نیز قرار گرفته و باید تالش کشورهای حاشیه خزر در ر

  .شود که این کمیسیون جایگاه بهتری پیدا کند
رئیس گروه امور بین الملل و سازمان تخصصی شیالت ایران گفت: در این اجالس مصوب شده که نماینده کمیسیون از این پس در 

مللی مثل فائو ، سایتس و کنوانسیون تهران حضور داشته باشدجلسات بین ال . 
میالدی طبق آیین نامه کمیسیون، ریاست دوره ای به مدت دو سال به جمهوری اسالمی ایران  2019پور افزود: از ابتدای سال مهران

شود و جلسات کمیسیون در ایران برگزار خواهد شدواگذار می  . 
ای بین المللی مربوطه در زمینه حفظ منابع زنده آبی خزر گفت: در پروتکل دومین اجالس این کمیسیون وی درباره همکاری با نهاده

از همکاری و کمک سازمان های بین المللی و به خصوص سازمان خواروبار جهانی )فائو( با کشورهای حاشیه خزر در این زمینه 
 .استقبال شده است

ینه ذخایر آبزی دریای خزر طرحی هم دارد و بنابر این کمیسیون حفاظت و بهره برداری وی یادآور شد: فائو در زمینه حفاظت به
کندمنابع زنده آبی دریای خزر از این همکاری استقبال می . 

به گفته وی، نمایندگان پنج کشور ایران، جمهوری آذربایجان، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان برای بررسی راهکارهای حفاظت بهینه 
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در « دومین اجالس کمیسیون حفاظت و بهره برداری منابع زنده آبی دریای خزر»های مشترک در زنده دریای خزر و همکاریمنابع 
 .باکو گردهم آمدند

به گزارش ایرنا، پنج گونه از ماهیان خاویاری ممتاز جهان از جمله فیل ماهی )بلوگا(، تاس ماهی ایرانی )قره برون ایرانی(، تاس 
های الباش روس(، شیپ و اوزون برون )دراکول( در دریای خزر زندگی می کنند که اکنون در فهرست گونه ماهی روسی )چ

شدت در معرض خطر انقراض قرار دارندبه  . 
در یک دهه اخیر ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر که ذخیره مشترک بین پنج کشور حاشیه خزر شامل روسیه، قزاقستان، 

آذربایجان و جمهوری اسالمی ایران به شمار می رود، به دالیلی همچون صیدهای بی رویه و غیرمجاز و سن ترکمنستان، جمهوری 
تن رسید که زنگ خطر را برای کشورهای ساحلی دریای خزر به  500باالی بلوغ این گونه ها از حجم سه هزار تن به کمتر از 

 .صدا درآورد
خزر در اجالس کمیسیون مشترک منابع زنده دریای خزر در باکو مقرر شد از سال بر اساس توافق سران پنج کشور حاشیه دریای 

میالدی به مدت پنج سال صید تجاری ماهیان خاویاری برای بازسازی ذخایر دریایی ممنوع شود که این مهم در ابتدای سال  2010
نده این دریا را تحت حفاظت قرار دهندهای مختلف منابع زعملیاتی شد و این کشورها موافقت کردند با اجرای طرح 2012 . 

میالدی طبق تصمیم کمیسیون حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده دریای خزر، ممنوعیت صید تجاری ماهیان  2015در سال 

 .تمدید شد تا ذخایر این گونه ماهیان احیا و بازسازی شود 2020خاویاری به مدت پنج سال دیگر تا سال 
ممنوعیت کشورهای حاشیه ای هیچ مجوزی برای صید تجاری ماهیان خاویاری ندارند و کشورهای دارای مراکز بر اساس این 

 تکثیر، می توانند سالیانه برای فعالیت های تحقیقاتی و تکثیر و بازسازی ذخایر مقدار کمی برداشت داشته باشند
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  
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 شیالت 
ایرنا  – 11/9/1397تاریخ :   

 وضعیت ماهیان خاویاری دریای خزر نگران کننده است
معاون موسسه فدرالی شیالت روسیه گفت: وضعیت ماهیان خاویاری در دریای خزر نگران کننده است و با وجود  –ایرنا  –باکو 

،بهبودی در شرایط دیده نمی شودتوقف صید تجاری این ماهیان  . 

« روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در باکو افزود:بر اساس تحقیقاتی که انجام دادیم حداقل « واسیلی سوکولوف

سال زمان برای احیای ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر نیاز داریم 13به   . 
بهره برداری منابع زنده آبی دریای خزر درباره تمدید ممنوعیت صید وی با اشاره به تصمیم اخیر کمیسیون حفاظت و 

میالدی، افزود: از سال آینده کشورهای حاشیه خزر می توانند کنترل دراز مدت برای  2019ماهیان خایاری تا پایان سال 

 .حفاظت ماهیان خاویاری در دریای خزر به کار بگیرند
میالدی آغاز شده است 2010ال ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری از س  . 

معاون موسسه فدرالی شیالت روسیه، دومین اجالس کمیسیون حفاظت و بهره برداری منابع زنده آبی دریای خزر برگزار 
آذرماه در باکو را ثمر بخش عنوان کرد و گفت: این کمیسیون از ظرفیت های زیادی برای حفاظت  8تا  6شده روزهای 

خزر برخوردار است از منابع آبزی دریای  .  
سوکولوف افزود: همه کشورهای ساحلی خزر، عزم راسخ برای بهبود شرایط زیست محیطی و منابع زنده دریای خزر 

دارند و برای اینکه یک دریای بهبود یافته در تمام ابعاد برای نسل آینده باقی بگذاریم باید همه کشورها همکاری های 

  . تنگاتنک داشته باشند
قام روسیه گفتاین م مشکالت و تهدیدات زیادی برای منابع زنده دریای خزر وجود دارد ولی تهدید عمده در این زمینه  :

 .صید غیر قانونی منابع زنده خزر است و همه پنج کشور ساحلی هدفشان جلوگیری و پایان دادن به صید غیر مجاز است
و خانگی به خزر نیز تامثیر منفی بر منابع زنده این دریا  سوکولوف گفت: آلودگی دریای خزر و ریختن ضایعات صنعتی

  . دارد
وی اظهار داشت : بروز گونه شانه دار 'منمیوپسیس' که از دریاهای دیگر از طریق آب توازن کشتی ها به دریای خزر 

 .منتقل شده، پیآمد منفی برای منابع تغذیه ماهیان از جمله ماهیان خاویاری دارد
اظهار داشت : برای احیای ماهیان خاویاری در دریای خزر همه کشورها باید در راستای بازسازی و این مقام روسی 

 .بازپروری این ماهیان به طور مشترک تالش کنند
سوکولوف تصریح کرد: پنج کشورحاشیه دریای خزر می توانند در راستای احیای ماهیان خاویاری و بازسازی مصنوعی 

عات علمی و تحقیقاتی داشته و تجربیات خود در این زمینه بطور گسترده به اشتراک بگذارند این گونه ها، تبادل اطال .  
وی همچنین آلودگی دریا با مواد ناشی از فعالیت بسیاری از شرکت در دریای خزر را از مشکالت زیست محیطی این 

 .دریا عنوان کرد
 لینک خبر 
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 شیالت 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 12/9/1397تاریخ :   

  رسدهزارتن می 800کمبودی در عرضه ماهی شب یلدا وجود ندارد/تولید صید و آبزی پروری به 
  .یک مقام مسئول گفت:باتوجه به وضعیت مساعد تولید، کمبودی در عرضه ماهی شب یلدا و حتی شب عید وجود ندارد

صنعت،تجارت و کشاورزیا خبرنگار ارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفت وگو ب گروه  

، با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه ماهی وجود ندارد، اظهار کرد: باتوجه به وضعیت مساعد اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
کمبودی در عرضه ماهی شب یلدا و حتی شب عید وجود نداردتولید،  . 

اگرچه پرورش دهندگان به سبب افزایش قیمت نهاده ها، دستمزد و قیمت  :وی با اشاره به دالیل نوسان قیمت ماهی در بازار افزود

و اشکال در نحوه توزیع موجب شده درصد قیمت نهایی عرضه آبزیان را افزایش داده اند، اما سودجویی دالالن  30تمام شده تولید ؛ 
درصد رشد داشته باشد 100تا قیمت ماهی برای مصرف کننده نسبت به مدت مشابه سال قبل  . 

سازمان میادین   قاسمی ادامه داد: چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی در نشست اتاق تعاون قول داد که تجدید نظری در نظام عرضه
ش قدرت خرید مردم تاثیر منفی بر میزان تولید داردمیوه و تره بار رخ دهد چرا که کاه . 

 افزایش قیمت ماهی ارتباطی به کمبود تولید ندارد :بیشتر بخوانید
درصدی قیمت ماهی در شب یلدا را غیر منطقی دانست و افزود: با توجه به افزایش تقاضا در آستانه  10تا  ۵وی افزایش بیش از 

های عادی امری طبیعی است، درحالیکه به سبب اشکال در نظام توزیع ممکن است نوسان شب یلدا، نوسان جزئی قیمت نسبت به روز
 .غیر منطقی در بازار رخ دهد

شود که مجموع تولید صید و آبزی ورش و صادرات آبزیان در پایان تصریح کرد: امسال پیش بینی میمدیرعامل اتحادیه تکثیر، پر
هزارتن برسد 800تا  700پروری به  . 

 لینک خبر 
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 شیالت 
  ایرنا – 9/9/1397تاریخ : 

 ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویان در خزر تمدید شد
نمایندگان پنج کشور ساحلی دریای خزر ، ممنوعیت صید تجاری رئیس امور بین الملل سازمان شیالت ایران گفت:  -ایرنا –باکو 

میالدی تمدید کردند 2019ماهیان خاویاری در این دریا را تا پایان سال  . 
« که در « دومین اجالس کمیسیون حفاظت و بهره برداری منابع زنده آبی دریای خزر»روز جمعه در پایان « مرتضی مهران پور

میالدی آغاز شده  2010گو با خبرنگار ایرنا افزود: ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری از سال  باکو برگزار شد، در گفت و
 . است

میالدی در جلسه روسای جمهوری پنج کشور ساحلی دریای خزر در باکو ، صید  2010وی یادآوری کرد: برای نخستین بار در سال 
هر سال هم ممنوعیت در این زمینه تمدید می شود تجاری ماهیان خاویاری برای پنج سال ممنوع اعالم شد و  .  

میالدی ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری  2019مهران پور افزود: در اجالس امسال نیز تصمیم گرفته شد، حداقل تا پایان سال 
ی خواهد شدادامه یابد و در جلسه آتی که سال آینده برگزار می شود، برای سال های بعد در این زمینه تصمیم گیر  . 

 
 وضعیت ذخایر ماهیان خاویاری مناسب نیست  **

وی، درباره وضعیت ماهیان خاویاری دریای خزر، اظهارداشت: گزارش ارایه شده در اجالس باکو نشان دهنده این بود که با وجود 
  . ممنوعیت به کار گرفته شده، وضعیت ذخایر این ماهیان بهبود چندانی نداشته است

با اشاره به اینکه قرار شد در کار گروه علمی این کمیسیون این مساله رسیدگی شود ،افزود مهران پور، از ابتدای ممنوعیت صید  : 

ماهیان خاویاری بنا بود ساز و کار اجرایی این موضوع تدوین شود که متاسفانه بنا به دالیلی این کار انجام نگرفته و در این کمیسیون 
میالدی در روسیه برگزار شود ، این مساله بار  2019کار گروه علمی که قرار است در نیمه اول سال تصمیم گرفته شد در اجالس 

  . دیگر رسیدگی و این ساز و کار اجرایی هم تدوین شود
مشخص شد 2019سهمیه صید سال  **  

اهداف تحقیقاتی و بازسازی  میالدی برای ماهیان خاویاری و کیلکا و گونه های مختلف برای 2019وی افزود: سهمیه صید سال 
 .ذخایر سهمیه کشورها نیز در این کمیسیون مشخص شد

ممنوع است 2019صادرات خاویار از منابع دریای خزر در سال  **  
وی افزود: قرار شد صید ماهیان خاویاری فقط برای بازسازی ذخایر و امور تحقیقاتی انجام گیرد و هر گونه صید تجاری این ماهیان 

ممنون است و در پروتکل اجالس هم آمده است که صادرات خاویار و گوشت این ماهیان برای سال همچنان  میالدی صفر و  2019

 . ممنوع است
 1393وی درباره نتایج دومین اجالس کمیسیون حفاظت و بهره برداری منابع زنده آبی دریای خزر در باکو ، گفت: در سال 

ی از منابع زنده دریای خزر در آستاراخان روسیه همزمان با اجالس روسای جمهوری امضا و موافقتنامه جدید حفاظت و بهره بردار
  . یک کمیسیون جدید تاسیس شد که در قالب آن پارسال اجالس قبلی این کمیسیون برگزار شد

زیان در دریای خزر که رییس گروه امور بین الملل سازمان شیالت ایران افزود: اجرای موافقتنامه مبارزه با صید غیر مجاز آب
تاکنون سه جلسه در این زمینه در ترکمنستان برگزار شده است ،در اجالس باکو نیز بررسی و قرار شد که در جلسه بعدی مذاکرات 

  . در این زمینه ادامه پیدا کند
میالدی  2019اول سال  مهران پور اظهار داشت: در عرصه علمی یک کار گروه در قالب این کمیسیون تشکیل و بنا شد در نیمه

  . اولین جلسه این کار گروه در روسیه برگزار شود
میالدی را از موضوعات دومین اجالس کمیسیون  2017وی، گزارش کشورها درباره عملکرد صیادی و بازسازی ذخایر در سال 

  . عنوان کرد
اثر بخش خواند و گفت: این تنها نهادی است که در وی، فعالیت کمیسیون حفاظت و بهره برداری منابع زنده آبی دریای خزر را 

کشورهای حاشیه خزر در رابطه با مسایل شیالتی فعالیت دارد و در پنج کشور مورد تصویب مجلس نیز قرار گرفته و باید تالش 
  . شود که این کمیسیون جایگاه بهتری پیدا کند

ت: در این اجالس مصوب شده که نماینده کمیسیون از این پس در رئیس گروه امور بین الملل و سازمان تخصصی شیالت ایران گف
 . جلسات بین المللی مثل فائو ، سایتس و کنوانسیون تهران حضور داشته باشد

میالدی طبق آیین نامه کمیسیون، ریاست دوره ای به مدت دو سال به  2019مهران پور همچنین اعالم کرد که از ابتدای سال 
واگذار می شود و جلسات کمیسیون در ایران برگزار خواهد شد جمهوری اسالمی ایران  .  
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وی در باره همکاری با نهادهای بین المللی مربوطه در زمینه حفظ منابع زنده آبی خزر گفت: در پروتکل دومین اجالس این کمیسیون 
زمینه استقبال شده استاز همکاری و کمک سازمان های بین المللی و بخصوص فائو با کشورهای حاشیه خزر در این   .  

مهران پور همچنین یادآور شد که فائو در زمینه حفاظت بهینه ذخایر آبزی دریای خزر طرحی هم دارد و بنا بر این کمیسیون حفاظت 
 . و بهره برداری منابع زنده آبی دریای خزر از این همکاری استقبال می کند

روسیه ،ترکمنستان و قزاقستان، طی روزهای سه شنبه تا پنجشنبه این هفته برای نمایندگان پنج کشور ایران، جمهوری آذربایجان، 
دومین اجالس کمیسیون حفاظت و بهره »بررسی راهکارهای حفاظت بهینه منابع زنده دریای خزر و همکاری های مشترک در 

در باکو گردهم آمدند« برداری منابع زنده آبی دریای خزر . 
  لینک خبر
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 شیالت 

ایرنا – 11/9/1397تاریخ :   

97ماهه ۶درصدی صادرات آبزیان فرآوری شده در  ۳9افزایش   
ماهه نخست امسال،  6مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران گفت: در  -ایرنا -تهران

درصد رشد داشته است 39صادرات انواع آبزیان فراوری شده نسبت به پارسال  . 
افزود: امسال در هر یک از ردیف های کاالهای صادراتی « عیسی گلشاهی»به گزارش یکشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، 

درصد رشد صادرات داشته ایم 18آبزیان حداقل  . 
رسال سهم صادرات آبزیان فرآوری شده به صورت کنسرو، ناگت، برگر، ماهی ریز خشک شده و فیله شده وی اظهار داشت: پا

 .نسبت به مجموع صادرات محصوالت شیالتی نزدیک به هشت درصد بوده است
هزار  350زدیک به میلیون تن انواع آبزیان دریایی و پرورشی در کشور اشاره کرد و افزود: از این میزان تولید، ن 1.2وی به تولید 

 .تن آبزی در کشور فرآوری می شود
هزار تن فقط مربوط به تن ماهیان صنعتی است که در صنایع  190تا  180هزار تن آبزی فرآوری شده  350از  :گلشاهی گفت

آن به صورت کنسرو استفاده می شود؛ بخشی مربوط به ماهیان ریز شمال و جنوب کشور مانند کیلکا و ساردین است که قسمتی از 
کنسرو در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد و سایر آن نیز به صورت ساده، خشک شده و یا برای تولید پودر ماهی استفاده می 

 .شود
وی ادامه داد: در بخش ماهیان تجاری، برخی از ماهیان کم حجم صید مشخص دارند مانند ماهیان شیر، انواع حلوا، شوریده و سلطان 

در چرخه فرآوری قرار گرفته و به صورت فیله، قطعه بندی شده و بسته بندی شده در بازار عرضه می شودابراهیم  . 
مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران اظهار داشت: امسال برای نخستین بار، ماهیان 

 که به طور عمده به صورت تازه خوری مصرف می شدند در چرخه فرآوری گرمابی مانند کپور نقره ای و کپور معمولی و قزل آال
 .قرار گرفتند

وی گفت: برآوردها نشان می دهد با افزایش تولید داخل، واردات آبزیان کاهش و گرایش واحد های فرآوری به ماهیان تولید داخل 
 .بیشتر شده است

واحد در زمینه فرآوری آبزیان  128در کشور داریم، ادامه داد: از این تعداد واحد فرآوری آبزیان  400گلشاهی با بیان اینکه اکنون 
 .به صورت استخوان گیری شده، استیک شده، قطعه بندی و بسته بندی شده فعالیت می کنند

روه آبزیان، درصد بیان کرد و گفت: در گ 140تا  28وی، ارزش افزوده در حوزه آبزیان را بسته به نوع فرآورده و تعداد کاال بین 
 .محصوالت فرآوری شده ارزش افزوده خوبی ایجاد می کند و ضمانت کننده سود زنجیره تولید هستند

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان افزود: با این حال در دنیا، مردم تا زمانی که به آبزیان تازه با کیفیت 
ن منجمد و یا فرآوری شده می روند و اگر به سمت فرآوری شده ها بروند، محصوالتی را دسترسی داشته باشند کمتر به سمت آبزیا

 .انتخاب می کنند که ویژگی سهولت در مصرف را داشته باشند
میلیون دالر ارزآوری برای کشور بدست  500هزار تن انواع محصوالت شیالتی  125به گزارش ایرنا، پارسال از محل صادرات 

هزار تن یعنی رشدی  250بینی ها نشان می دهد امسال تولید انواع محصوالت شیالتی به بیش از یک میلیون و  آمد. همچنین پیش
درصدی برسد 10بین هشت تا  . 

 لینک خبر
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 شکر
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 شیر و فرآورده ها
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/9/1397تاریخ : 

  ممنوعیت واردات شیرخشک صنعتی کماکان ادامه دارد/قاچاق محصوالت لبنی رونق گرفت
داخل جوابگوی نیاز کارخانه های شیرخشک و صنایع لبنی است،از این رو ممنوعیت واردات یک مقام مسئول گفت:تولید شیرخام 

  .ادامه دارد
گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی علیرضا عزیزاللهی مدیر عامل اتحادیه دامداران در گفت و گو با خبرنگار

، با اشاره به اینکه ممنوعیتی برای واردات شیر خشک نوزاد وجود ندارد، اظهار کرد: با توجه تولید محدود شیر خبرنگاران جوان
 .خشک در کشور، عمده نیاز داخل از طریق واردات تامین می شود

شیرخشک، وزارت بهداشت است، افزود: براین اساس واردات شیرخشک ارتباطی به وزارت وی با اشاره به اینکه متولی واردات 
 .جهاد کشاورزی ندارد که بخواهد برای واردات آن محدودیت و ممنوعیت ایجاد کند

د جهاد کشاورزی است، بیان کرد: با وجوعزیزاللهی با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات شیرخشک صنعتی اولویت اصلی وزارت
آنکه تولید شیرخام داخل جوابگوی کارخانه های لبنی و صنایع شیرخشک است، بنابراین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه 

 .مسئول بر ممنوعیت واردات شیر خشک اصرار می ورزد
کرد: این درحالی است که  مدیرعامل اتحادیه دامداران با اشاره به اینکه عرضه شیرخام نسبت به سال قبل تغییری نداشته است، بیان

میلیون تن افزایش یافته است که این امر موجب شده تا  8.2میلیون تن به  ۶.۵تقاضای کارخانه های لبنی ناشی از قاچاق لبنیات از 
مطرح کنندکارخانه های لبنی موضوع کمبود عرضه شیر خام در کشور را . 

 ممنوعیت واردات شیرخشک نوزاد لغو شد :بیشتر بخوانید
 7تا  ۶میلیون تن اعالم کرد و گفت: با توجه به آنکه مصرف محصوالت لبنی بیش از  1۶وی ظرفیت کارخانه های لبنی کشور را 

 7میلیون تن نیست، از این رو استفاده حداکثری از ظرفیت کارخانه خای لبنی مستلزم ایجاد بازارهای صادراتی است چرا که تولید 
مصرف داخل و بازار کنونی صادرات استمیلیون تنی شیرخام جوابگوی  . 

عزیزاللهی با اشاره به اینکه قاچاق محصوالت لبنی به صالح کشور نیست، افزود: اگرچه طی ماه های اخیر صادرات محصوالت 
درصد کاهش یافته ، اما قاچاق محصوالت لبنی رونق گرفته است 1۵لبنی به سبب مشکالت بازگشت ارز به سامانه نیما  . 

ته وی تا زمانیکه قیمت ارز آزاد با نیما تفاوت داشته باشد، انگیزه برای تبدیل صادرات رسمی محصوالت لبنی به قاچاق ادامه به گف
 .دارد

مدیرعامل اتحادیه دامداران در پایان با اشاره به تاثیر کاهش نرخ ارز بر کنترل حجم قاچاق تصریح کرد: با توجه به کاهش نرخ ارز، 
قاچاق محصوالت لبنی کاهش یافته است که انتظار می رود با استمرار روند کاهش نرخ ارز، انگیزه قاچاقچیان به صفر انگیزه برای 

 .برسد
 لینک خبر 
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 شیر و فرآورده ها 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 10/9/1397تاریخ :   

  واردات شیرخشک نبود؟چرا وزیر در جلسه لغو ممنوعیت 
باکری گفت:با توجه به آنکه وزارت جهاد کشاورزی بعید است که مخالفت خاصی درباره لغو ممنوعیت واردات شیرخشک داشته 

  .باشد، از این رو در جلسه ای بدون حضور وزیر جهاد،واردات آزاد شد
، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفت و گو با خبرنگار

با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات شیرخشک منطقی نیست، اظهار کرد: براین اساس در جلسه اخیر وزرای وزارت صمت، 
شت، استاندارد و گمرک واردات شیرخشک نوزاد آزاد اعالم شدبهدا . 

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان مخالفت وزارت جهاد کشاورزی با لغو ممنوعیت واردات شیر خشک وجود دارد، افزود: 
ارت جهاد کشاورزی در اگرچه این مصوبه بدون حضور وزیر جهاد کشاورزی در جلسه اخیر به تصویب رسید، اما بعید است که وز

این باره مخالفت خاصی داشته باشد چرا که واردات این محصول باید آزاد باشد تا پنج کارخانه بسته بندی موجود در کشور بتوانند پس 
 .از واردات، اقدام به عرضه شیرخشک نوزاد در بازار کنند

نوزاد را ،قید نشدن ممنوعیت واردات میان شیرخشک باکری دلیل مخالفت وزارت جهاد کشاورزی با ممنوعیت واردات شیرخشک 
 .صنعتی با نوزاد در گذشته مطرح کرد

 ممنوعیت واردات شیرخشک نوزاد لغو شد :بیشتر بخوانید
شود، بیان کرد: براین اساس برای تامین درصد شیرخشک نوزاد در داخل تامین می 20دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به اینکه 

ود نداردای جز واردات وجمابقی نیاز کشور چاره . 
وی در پایان درباره آخرین وضعیت واردات شیرخشک صنعتی تصریح کرد: هم اکنون انجمن صنایع لبنی با وزارت جهاد کشاورزی 

20برای لغو ممنوعیت واردات شیر خشک صنعتی در حال کشمکش هستند، این درحالی است که کسری  درصدی شیرخام  

ران شودهای لبنی باید از طریق واردات جبکارخانه . 
 لینک خبر
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 صادرات و واردات
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/9/1397تاریخ : 

  ممنوعیت واردات شیرخشک صنعتی کماکان ادامه دارد/قاچاق محصوالت لبنی رونق گرفت
های شیرخشک و صنایع لبنی است،از این رو ممنوعیت واردات یک مقام مسئول گفت:تولید شیرخام داخل جوابگوی نیاز کارخانه 

  .ادامه دارد
ه اقتصادی باشگاه گرو صنعت،تجارت و کشاورزی علیرضا عزیزاللهی مدیر عامل اتحادیه دامداران در گفت و گو با خبرنگار

، با اشاره به اینکه ممنوعیتی برای واردات شیر خشک نوزاد وجود ندارد، اظهار کرد: با توجه تولید محدود شیر خبرنگاران جوان
 .خشک در کشور، عمده نیاز داخل از طریق واردات تامین می شود

براین اساس واردات شیرخشک ارتباطی به وزارت  وی با اشاره به اینکه متولی واردات شیرخشک، وزارت بهداشت است، افزود:
 .جهاد کشاورزی ندارد که بخواهد برای واردات آن محدودیت و ممنوعیت ایجاد کند

جهاد کشاورزی است، بیان کرد: با وجود عزیزاللهی با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات شیرخشک صنعتی اولویت اصلی وزارت
کارخانه های لبنی و صنایع شیرخشک است، بنابراین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه  آنکه تولید شیرخام داخل جوابگوی

 .مسئول بر ممنوعیت واردات شیر خشک اصرار می ورزد
مدیرعامل اتحادیه دامداران با اشاره به اینکه عرضه شیرخام نسبت به سال قبل تغییری نداشته است، بیان کرد: این درحالی است که 

میلیون تن افزایش یافته است که این امر موجب شده تا  8.2میلیون تن به  ۶.۵ارخانه های لبنی ناشی از قاچاق لبنیات از تقاضای ک
مطرح کنندکارخانه های لبنی موضوع کمبود عرضه شیر خام در کشور را . 

 ممنوعیت واردات شیرخشک نوزاد لغو شد :بیشتر بخوانید
 7تا  ۶میلیون تن اعالم کرد و گفت: با توجه به آنکه مصرف محصوالت لبنی بیش از  1۶وی ظرفیت کارخانه های لبنی کشور را 

 7میلیون تن نیست، از این رو استفاده حداکثری از ظرفیت کارخانه خای لبنی مستلزم ایجاد بازارهای صادراتی است چرا که تولید 
صرف داخل و بازار کنونی صادرات استمیلیون تنی شیرخام جوابگوی م . 

عزیزاللهی با اشاره به اینکه قاچاق محصوالت لبنی به صالح کشور نیست، افزود: اگرچه طی ماه های اخیر صادرات محصوالت 
درصد کاهش یافته ، اما قاچاق محصوالت لبنی رونق گرفته است 1۵لبنی به سبب مشکالت بازگشت ارز به سامانه نیما  . 

ه وی تا زمانیکه قیمت ارز آزاد با نیما تفاوت داشته باشد، انگیزه برای تبدیل صادرات رسمی محصوالت لبنی به قاچاق ادامه به گفت
 .دارد

مدیرعامل اتحادیه دامداران در پایان با اشاره به تاثیر کاهش نرخ ارز بر کنترل حجم قاچاق تصریح کرد: با توجه به کاهش نرخ ارز، 
اق محصوالت لبنی کاهش یافته است که انتظار می رود با استمرار روند کاهش نرخ ارز، انگیزه قاچاقچیان به صفر انگیزه برای قاچ

 .برسد
 لینک خبر
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 صادرات و واردات 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 10/9/1397تاریخ :   

  شیرخشک نبود؟چرا وزیر در جلسه لغو ممنوعیت واردات 
باکری گفت:با توجه به آنکه وزارت جهاد کشاورزی بعید است که مخالفت خاصی درباره لغو ممنوعیت واردات شیرخشک داشته 

  .باشد، از این رو در جلسه ای بدون حضور وزیر جهاد،واردات آزاد شد
، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفت و گو با خبرنگار

با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات شیرخشک منطقی نیست، اظهار کرد: براین اساس در جلسه اخیر وزرای وزارت صمت، 
اندارد و گمرک واردات شیرخشک نوزاد آزاد اعالم شدبهداشت، است . 

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان مخالفت وزارت جهاد کشاورزی با لغو ممنوعیت واردات شیر خشک وجود دارد، افزود: 
د کشاورزی در اگرچه این مصوبه بدون حضور وزیر جهاد کشاورزی در جلسه اخیر به تصویب رسید، اما بعید است که وزارت جها

این باره مخالفت خاصی داشته باشد چرا که واردات این محصول باید آزاد باشد تا پنج کارخانه بسته بندی موجود در کشور بتوانند پس 
 .از واردات، اقدام به عرضه شیرخشک نوزاد در بازار کنند

ا ،قید نشدن ممنوعیت واردات میان شیرخشک باکری دلیل مخالفت وزارت جهاد کشاورزی با ممنوعیت واردات شیرخشک نوزاد ر
 .صنعتی با نوزاد در گذشته مطرح کرد

 ممنوعیت واردات شیرخشک نوزاد لغو شد :بیشتر بخوانید
شود، بیان کرد: براین اساس برای تامین درصد شیرخشک نوزاد در داخل تامین می 20دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به اینکه 

دای جز واردات وجود ندارمابقی نیاز کشور چاره . 
وی در پایان درباره آخرین وضعیت واردات شیرخشک صنعتی تصریح کرد: هم اکنون انجمن صنایع لبنی با وزارت جهاد کشاورزی 

20برای لغو ممنوعیت واردات شیر خشک صنعتی در حال کشمکش هستند، این درحالی است که کسری  درصدی شیرخام  

های لبنی باید از طریق واردات جبران شودکارخانه . 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 11/9/1397تاریخ : 

  درصد رشد کرد ۳9صادرات آبزیان 
 39ماهه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته نزدیک به  ۶یک مقام مسئول گفت:صادرات انواع آبزیان فرآوری شده کشور در 

دهددرصد رشد نشان می .  
، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عیسی گلشاهی مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

های صادراتی آبزیان حداقل های کاالفرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران اظهار کرد: امسال در هر یک از ردیف
ایمدرصد رشد صادرات داشته 18 . 

وری شده در اشکال مختلف مانند کنسرو، ناگت، برگر، ماهی ریز خشک شده و فیله وی افزود: سال گذشته، سهم صادرات آبزیان فرآ
درصد بوده است 8شده نسبت به مجموع صادرات محصوالت شیالتی حدود  . 

 3۵0میلیون تن انواع آبزیان دریایی و پرورشی در کشور بیان کرد: از این میزان تولید، قریب به  1.2گلشاهی با اشاره به تولید 
شودتن آبزی در کشور فرآوری می هزار . 

هزار تن فقط مربوط به تون ماهیان صنعتی است که در  190تا  180هزار تن آبزی فرآوری شده  3۵0این مقام مسئول ادامه داد: از 
ن به شود، بخشی مربوط به ماهیان ریز شمال و جنوب کشور مانند کیلکا و ساردین است که قسمتی از آصنایع کنسرو استفاده می

گیرد و سایر آن هم به صورت ساده، خشک شده و یا برای تولید پودر ماهی صورت کنسرو در اختیار مصرف کنندگان قرار می
شوداستفاده می . 

به گفته وی در بخش ماهیان تجاری، برخی از ماهیان کم حجم صید مشخص دارند مانند ماهیان شیر، انواع حلوا، شوریده و سلطان 
شودخه فرآوری قرار گرفته و به صورت فیله، قطعه بندی شده و بسته بندی شده در بازار عرضه میابراهیم در چر . 

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران اظهار کرد: امسال برای نخستین بار، ماهیان گرمابی 
شدند در چرخه فرآوری قرار گرفتندمدتا به صورت تازه خوری مصرف میای و کپور معمولی و قزل آال که عمانند کپور نقره . 

های فرآوری به ماهیان تولید داخل بیشتر دهد با افزایش تولید داخل، واردات آبزیان کاهش و گرایش واحدها نشان میوی گفت: برآورد
 .شده است

واحد در زمینه  128واحد فرآوری آبزیان در کشور داریم، تصریح کرد: از این تعداد  400گلشاهی با بیان این که در حال حاضر 
کنندفرآوری آبزیان به صورت استخوان گیری شده، استیک شده، قطعه بندی و بسته بندی شده فعالیت می . 

28وی ارزش افزوده در حوزه آبزیان را بسته به نوع فرآورده و تعداد کاال بین  عالم کرد و افزود: در گروه آبزیان، درصد ا 140تا  
کند و ضمانت کننده سود زنجیره تولید هستندمحصوالت فرآوری شده ارزش افزوده خوبی ایجاد می . 

گلشاهی در پایان تصریح کرد: با این حال در تمام دنیا، مردم تا زمانی که به آبزیان تازه با کیفیت دسترسی داشته باشند کمتر به سمت 
کنند که ویژگی سهولت در ها بروند، محصوالتی را انتخاب میروند و اگر به سمت فرآوری شدهد و یا فرآوری شده میآبزیان منجم

 .مصرف را داشته باشند
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 ایرنا – 11/9/1397تاریخ : 

 گمرک: واردات برنج آزاد شد
تجارت دستور بازگشایی  گمرک اعالم کرد، با توجه به پایان دوره ممنوعیت واردات برنج، وزارت صنعت، معدن و -ایرنا -تهران

 .سامانه جامع تجارت برای ثبت سفارش این کاال را ابالغ کرد
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، با توجه به اینکه از تیرماه امسال برداشت برنج از کشتزارهای کشور آغاز شده بود، سازمان توسعه و 

کول کردتجارت، زمان ممنوعیت فصلی واردات آن را به پایان شهریورماه مو .  
مهرماه گمرک جمهوری اسالمی ایران با ابالغ بخشنامه ای، ترخیص برنج های وارداتی که قبض انبار آنها صادر و ارز  29البته 

شهریورماه اظهار شده را مجاز اعالم کرد 31آنها تامین شده و یا تا پایان  .  
میلیون تن آن در داخل کشور کشت می شود؛ سهم واردات از  2تا  1.7میلیون تن است که  3.2مصرف سالیانه برنج در کشور حدود 

میلیون تن در سال بوده و هند، بزرگترین تامین کننده برنج مورد نیاز ایران است؛ پاکستان، تایلند و  1.5تا  1.2بازاربرنج سالیانه 
 .اروگوئه نیز بخش دیگری از برنج وارداتی ایران را تامین می کنند

تن برنج به ارزش  241هزار و  958آماری گمرک نشان می دهد که در هفت ماهه نخست امسال بررسی آخرین جداول  985 
دالر وارد کشور شده است 853هزار و  388میلیون و  .  

 12.5مقایسه میزان واردات برنج در هفت ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته نشان می دهد که واردات برنج از لحاظ وزنی 
درصد کاهش یافته است 4.21ر ارزشی درصد و از نظ . 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/9/1397تاریخ :   

  گرانی میوه به بهانه صادرات بهانه ای بیش نیست/ ایران رتبه هفتم جهانی در تولید را داراست
از ابتدای سال به بهانه های مختلف افزایش غیر منطقی را در بازار تجربه کرد قیمت میوه و انواع محصوالت تره بار .  

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   وه و انواع محصوالت تره بار ، قیمت میگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

از ابتدای سال افزایش غیر منطقی را در بازار تجربه کرد که هر یک از مسئوالن عوامل مختلفی را برای آشفتگی بازار میوه بر 
 .شمردند

یگری اگرچه مدیران وزارت جهاد کشاورزی اعالم کردند که هیچ مشکلی در تولید و عرضه میوه وجود ندارد، اما بازار حرف د 

تا  60شابه سال قبل برای گفتن دارد چرا که طبق آمار بانک مرکزی و اظهارات مسئوالن اتحادیه، قیمت میوه در مقایسه با مدت م

درصد رشد داشته است 70 . 
بسیاری از مسئوالن بر این باورند که کاهش تولید ناشی از سرمازدگی و خشکسالی، افزایش هزینه های تولید اعم از نهاده 

، سبد، کود، نیروی انسانی و حمل و نقل و در کنار همه این عوامل سودجویی دالالن و عوامل واسطه دلیل اصلی ها

آشفتگی بازار نسبت به مدت مشابه سال قبل به شمار می رود  گرانی قیمت میوه . 
و تولید به هفتم  6ت به رتبه ایران در سطح زیر کشت محصوال  2016ناگفته نماند که براساس آخرین آمار فائو در سال 

جهانی رسیده است که این امر نشان می دهد که ایران از جایگاه مناسبی برای تولید محصوالت کشاورزی در دنیا 

 .برخوردار است
با وجود آنکه ایران از لحاظ تولید و تامین میوه یکی از کشورهای برتر دنیا به شمار می رود و از پتانسیل باالیی در  

نی برخوردار است، از این رو نباید شاهد افزایش قیمت میوه تا این حد در بازار باشیمبخش باغبا . 
حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت تولید، عرضه و دالیل آشفتگی بازار میوه و افزایش چشمگیر قیمت  

 :نسبت به مدت مشابه سال قبل با خبر شویم
بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار در گفت و گو با خبرنگار حسن صابری رئیس اتحادیه  با  صنعت،تجارت و کشاورزی 

درصدی قیمت میوه در سال جاری اظهار کرد ۶0تا  ۵0اشاره به دالیل  سرمازدگی بهاره، خشکسالی و کمبود منابع آب از جمله  :

هش عرضه و افزایش قیمت میوه و صیفی در بازار به شمار می رودعوامل کا . 

هزار میلیارد  19استان کشور رقمی معادل  17وی افزود: طبق اظهارات وزیر جهاد کشاورزی، سرمازدگی باغات در 

 .تومان خسارت وارد کرد و بدیهی است که مطابق با میزان خسارت، کمبود میوه داشته باشیم
به اینکه جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر عرضه مرکبات نیست، بیان کرد: این در حالی است که در صابری با اشاره 

عرضه سیب مرغوب به سبب سرمازدگی بهاره و یک ماه اخیر در میانه و مراغه کمبود داریم و تنها سیب درجه یک و 

 .دو در بازار فراوان است
برابری قیمت سبد، کرایه حمل و نقل و سایر هزینه های تولید را دلیل  4تا  3این مقام مسئول کمبود عرضه، افزایش  

درصدی قیمت میوه نسبت به مدت مشابه سال قبل اعالم کرد ۶0تا  ۵0اصلی افزایش  . 
وی با اشاره به اینکه بازار میوه تابع عرضه و تقاضاست، بیان کرد: اگرچه مسئوالن رونق صادرات را بی تاثیر در 

حصوالت می دانند اما این موضوع واقعیت ندارد چرا که با ممنوعیت صادرات، قیمت هر کیلو گوجه افزایش قیمت م

تومان در بازار کاهش یافته است ۵00فرنگی هزار تا هزار و  . 
رئیس اتحادیه بارفروشان با اشاره به علل گرانی قیمت گوجه فرنگی گلخانه گفت: بارندگی های اخیر تا حدودی به کشت 

گلخانه در فضای آزاد خسارت وارد کرد که در نهایت کمبود عرضه در برابر تقاضا دلیل اصلی افزایش قیمت  محصوالت

 .گوجه فرنگی گلخانه در روزهای اخیر به شمار می رود
وی در پایان تصریح کرد: تا زمانی که عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی نداشته باشد و از طرفی افزایش هزینه های 

در بازار ادامه یابد، نمی توان انتظار داشت که قیمت میوه در بازار ثابت باشدتولید  . 
درصدی تولید عامل اصلی گرانی میوه/اقتصاد کشاورزی تحت تاثیر تورم است 40افت    
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صنعت،تجارت و کشاورزیمجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران استان تهران در گفت و گو با خبرنگار  40تا  30افت  
درجه در مناطق سردسیری به مدت  1۵درصدی تولید را دلیل اصلی گرانی میوه در بازار دانست و افزود: سرمای منفی 

درصد افت کند 40تا  30یک هفته موجب شد تا تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل  . 
اقتصاد کشاورزی تحت تاثیر تورم است، افزود: با توجه به افزایش حداقل دوبرابری قیمت تمامی وی با اشاره به اینکه 

هزینه های تولید اعم از نهاده های بخش کشاورزی، ابزارآالت، ماشین آالت، نیروی انسانی، سبد، کارتن، انبارداری 

د نوسان داشته باشددرص 70تا  ۵0و...طبیعی است که قیمت میوه نسبت به مدت مشابه سال قبل  . 
شادلو ادامه داد: با توجه به آنکه قیمت خودرو، ساختمان، لوازم خانگی و... نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته 

 .است پس چطور می توان انتظار داشت که اقتصاد کشاورزی کاری به تورم نداشته باشد
این است که عرضه میوه به سبب شرایط خاص اقلیمی حاکم بر به گفته این مقام مسئول امسال تمامی مستندات دال بر 

 .کشور دستخوش تغییر و تحوالتی قرار گرفته است که این موضوع بر نوسان قیمت بی تاثیر نیست
وی حضور واسطه ها و دالالن را یکی دیگر از عوامل گرانی میوه اعالم کرد و گفت: براین اساس نظارت دستگاه های  

تواند تا حدودی از واسطه گری دالالن در میادین و خرده فروشی ها بکاهدذی ربط می  . 
نایب رئیس اتحادیه باغداران در پاسخ به این سوال که افزایش صادرات بر گرانی قیمت میوه تاثیر گذار است، بیان کرد: با 

این با اعمال نظارت کافی باید توجه به آنکه تجارت و حضور در بازارهای جهانی امری ضروری به شمار می رود، بنابر
چارچوبی صورت گیرد چرا که این امر در کاهش ضایعات و تعادل بازار تاثیر  صادرات محصوالت کشاورزی در یک

 .بسزایی دارد
برابر افزایش یافته است، اما در  3تا  2به گفته وی اگرچه قیمت هزینه های تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل 

والت این افزایش رخ نداده است، این درحالی است که همیشه بخش کشاورزی متهم به گرانی استبرخی محص . 
شادلو در پایان تصریح کرد: اگر تمامی امکانات و هزینه های بخش کشاورزی بدون تورم باشد، هیچ گونه افزایشی در 

ارز پرداخت می شود پس چطور می توان  قیمت میوه نخواهیم داشت، اما وقتی تمامی هزینه های تولید با نوسان نرخ

 .انتظار داشت که بخش کشاورزی نوسانی نداشته باشد
 گرانی میوه ارتباطی به گران فروشی ندارد 

ورزیصنعت،تجارت و کشااسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت و گو با خبرنگار  با اشاره به اینکه گرانی   

میوه ارتباطی با گران فروشی ندارد، اظهار کرد: در حوزه عرضه محصوالت تره بار در سطح شهر گران فروشی نداریم 

 .چرا که مطابق با نرخ نامه هفتگی و احتساب سود مجاز، میوه و صیفی در خرده فروشی ها عرضه می شود
دالیل مختلفی دارد، افزود: امسال افت تولید محصوالت باغبانی ناشی از سرمازدگی،  وی با اشاره به اینکه گرانی میوه

درصدی هزینه های تولید اعم از کود، سم، بذر، ماشین آالت نسبت به سال گذشته و سودجویی عوامل  40تا  30نوسان 

 .واسطه و دالل را دلیل اصلی افزایش قیمت میوه در بازار اعالم کرد
ره به اینکه مشکلی در عرضه مرکبات وجود ندارد، بیان کرد: اگرچه قیمت محصوالت نسبت به مدت کارگر با اشا 

درصدی در بازار روبرو شده است، اما هم  60تا  50مشابه سال قبل به سبب تورم و افزایش هزینه های تولید با گرانی 

 .اکنون در عرضه مرکبات کمبودی وجود ندارد
قیمت میوه را تابع عرضه و تقاضا دانست و افزود: افت تولید ناشی از سرمازدگی نسبت به  رئیس اتحادیه میوه و سبزی

مدت مشابه سال قبل، عرضه برخی محصوالت را تا حدودی تحت خود قرار داد که به طبع این موضوع قیمت با نوساناتی 

 .در بازار روبرو شد
 گرانی میوه به بهانه رونق صادرات بهانه ای بیش نیست 

صنعت،تجارت و کشاورزیرضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار   درباره علل گرانی  

میوه در سال جاری اظهار کرد: کاهش تولید ناشی از سرمازدگی بهاره و کمبود عرضه محصوالت باغی در برابر با 

 .تقاضا یکی از عوامل افزایش قیمت میوه نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار به شمار می رود
به گفته وی با وجود واسطه ها و دالالن متعدد در عمده فروشی تا خرده فروشی، قیمت میوه از شمال تا مرکز اختالف 

ار یک ضرورت محسوب می شودمعناداری دارد که از این رو نظارت مستمر بر قیمت ها برای کنترل باز . 
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نورانی با اشاره به اینکه گرانی میوه ارتباطی به تحریم و نوسان نرخ ارز ندارد، بیان کرد: این درحالی است که نظارت  

مستمر از عمده فروشی تا خرده فروشی از سوی مسئوالن اتحادیه می تواند تاثیر بسزایی در برخورد با عوامل سودجو و 

دگران فروش باش . 
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در پایان با اشاره به اینکه گرانی میوه به بهانه افزایش صادرات بهانه ای بیش  

نیست، تصریح کرد: اگرچه بسیاری از مسئوالن رونق صادرات را عامل اصلی گرانی میوه مطرح می کنند، اما براساس 
تاثیر گذار   افزایشی نداشته است که بخواهد بر میزان عرضه و قیمتآمار گمرک صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 .باشد
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
ایرنا – 11/9/1397تاریخ :   

97ماهه ۶درصدی صادرات آبزیان فرآوری شده در  ۳9افزایش   
ماهه نخست امسال،  6ایران گفت: در مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت  -ایرنا -تهران

درصد رشد داشته است 39صادرات انواع آبزیان فراوری شده نسبت به پارسال  . 
افزود: امسال در هر یک از ردیف های کاالهای صادراتی « عیسی گلشاهی»به گزارش یکشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، 

درصد رشد صادرات داشته ایم 18آبزیان حداقل  . 
اظهار داشت: پارسال سهم صادرات آبزیان فرآوری شده به صورت کنسرو، ناگت، برگر، ماهی ریز خشک شده و فیله شده  وی

 .نسبت به مجموع صادرات محصوالت شیالتی نزدیک به هشت درصد بوده است
هزار  350میزان تولید، نزدیک به  میلیون تن انواع آبزیان دریایی و پرورشی در کشور اشاره کرد و افزود: از این 1.2وی به تولید 

 .تن آبزی در کشور فرآوری می شود
هزار تن فقط مربوط به تن ماهیان صنعتی است که در صنایع  190تا  180هزار تن آبزی فرآوری شده  350از  :گلشاهی گفت

ست که قسمتی از آن به صورت کنسرو استفاده می شود؛ بخشی مربوط به ماهیان ریز شمال و جنوب کشور مانند کیلکا و ساردین ا
کنسرو در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد و سایر آن نیز به صورت ساده، خشک شده و یا برای تولید پودر ماهی استفاده می 

 .شود
سلطان  وی ادامه داد: در بخش ماهیان تجاری، برخی از ماهیان کم حجم صید مشخص دارند مانند ماهیان شیر، انواع حلوا، شوریده و

 .ابراهیم در چرخه فرآوری قرار گرفته و به صورت فیله، قطعه بندی شده و بسته بندی شده در بازار عرضه می شود
مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران اظهار داشت: امسال برای نخستین بار، ماهیان 

معمولی و قزل آال که به طور عمده به صورت تازه خوری مصرف می شدند در چرخه فرآوری گرمابی مانند کپور نقره ای و کپور 
 .قرار گرفتند

وی گفت: برآوردها نشان می دهد با افزایش تولید داخل، واردات آبزیان کاهش و گرایش واحد های فرآوری به ماهیان تولید داخل 
 .بیشتر شده است

واحد در زمینه فرآوری آبزیان  128فرآوری آبزیان در کشور داریم، ادامه داد: از این تعداد  واحد 400گلشاهی با بیان اینکه اکنون 
 .به صورت استخوان گیری شده، استیک شده، قطعه بندی و بسته بندی شده فعالیت می کنند

کرد و گفت: در گروه آبزیان، درصد بیان  140تا  28وی، ارزش افزوده در حوزه آبزیان را بسته به نوع فرآورده و تعداد کاال بین 
 .محصوالت فرآوری شده ارزش افزوده خوبی ایجاد می کند و ضمانت کننده سود زنجیره تولید هستند

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان افزود: با این حال در دنیا، مردم تا زمانی که به آبزیان تازه با کیفیت 
تر به سمت آبزیان منجمد و یا فرآوری شده می روند و اگر به سمت فرآوری شده ها بروند، محصوالتی را دسترسی داشته باشند کم

 .انتخاب می کنند که ویژگی سهولت در مصرف را داشته باشند
میلیون دالر ارزآوری برای کشور بدست  500هزار تن انواع محصوالت شیالتی  125به گزارش ایرنا، پارسال از محل صادرات 

هزار تن یعنی رشدی  250آمد. همچنین پیش بینی ها نشان می دهد امسال تولید انواع محصوالت شیالتی به بیش از یک میلیون و 
درصدی برسد 10بین هشت تا  . 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 11/9/1397تاریخ :   

  هزار تومان 14صادرات قارچ جانی دوباره گرفت/نرخ فروش هر کیلو قارچ فله 
های اخیر منجر به تسهیل روابط صادرکنندگان و رونق صادرات به بازارهای هدف یک مقام مسئول گفت:افزایش قیمت ارز در ماه 

  .شده است
صنعت،تجارت و علی صدیق پناه رئیس هیات مدیره انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در گفت و گو با خبرنگار 

، درباره آخرین وضعیت صادرات قارچ اظهار کرد: افزایش قیمت دالر در ماه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

و رونق صادرات قارچ به کشورهای خلیج فارس، عراق و افغانستان شده است  های اخیر منجر به تسهیل روابط صادرکنندگان . 
دالر اعالم کرد و گفت: در شرایط کنونی کاهش ارزش پول ملی در  2.5کیلو قارچ در بازارهای جهانی را وی نرخ فروش هر 

برابر نرخ ارز، جانی دوباره به صادرات بخشیده است چرا که بسیاری از صادرکنندگان برای رقابت با رقبا در بازارهای هدف 
 .درصدد افزایش کیفیت و راندمان در واحد سطح هستند

تومان 800هزار و  11تن رسید/قیمت واقعی هر کیلو قارچ  600تولید روزانه قارچ به  :بیشتر بخوانید  
تن  550تا  500شدن هوا و افزایش راندمان کامپوست در فصل سرما، تولید روزانه قارچ به صدیق پناه ادامه داد: با توجه به خنک 

 .رسیده است
هزار تومان اعالم کرد 18تا  17هزار تومان و قارچ بسته بندی  14این مقام مسئول متوسط قیمت هر کیلو قارچ فله را  . 

درصدی قارچ تولیدی به بازارهای هدف صادر می شود،  25تا  20وی در پایان با اشاره به اینکه طی سه الی چهار ماه اخیر 
تصریح کرد: اگر وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط صادرکنندگان را در بخش صادرات حمایت کند، در آینده ای نه 

درصد قارچ تولیدی به بازارهای هدف صادر می شود 30حداقل   چندان دور . 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 11/9/1397تاریخ : 

  رسدمیلیون تن می 5رفع ممنوعیت صادرات راهکار تعادل قیمت سیب زمینی در بازار/تولید سیب زمینی به 
زمینی رفع ممنوعیت صادرات را تنها راهکار تعادل قیمت محصول در بازار اعالم کردرئیس انجمن ملی سیب  .  

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی رحیم نیازی رئیس انجمن ملی سیب زمینی کاران در گفت و گو با خبرنگار

،خبرنگاران جوان درباره آخرین وضعیت بازار سیب زمینی اظهار کرد: با توجه به افزایش سرسام آور هزینه های تولید اعم از   

 .نهاده ها، ماشین آالت، سم، کود و... قیمت کنونی سیب زمینی جوابگوی هزینه کشاورزان نیست
گذشته سیب زمینی کاران در فروش سیب زمینی با زیان روبرو هستند، اما هم اکنون نمی توان وی افزود: امسال همانند سنوات  

 .برآورد قطعی درباره میزان زیان داشت
نیازی ادامه داد: اگرچه اختالف قیمت سیب زمینی از مزرعه تا خرده فروشی بسیار چشمگیر است، اما سودی عاید کشاورزان نمی  

 .شود
ع ممنوعیت صادرات را راهکار تعادل قیمت سیب زمینی دانست و افزود: این درحالی است که اگر مسئوالن این مقام مسئول رف 

وزارت صمت هرچه سریع تر اقدام به رفع ممنوعیت صادرات نکنند، بی شک در سال زراعی آینده با کاهش سطح زیر کشت روبرو 
 .خواهیم بود

اترفع ممنوعیت صادرات سیب زمینی امری ضروری است/ اخذ تعرفه راهکار مناسب کنترل صادر :بیشتر بخوانید  
1۵0وی سطح زیر کشت سیب زمینی را  هزار هکتار اعالم کرد و گفت: براساس آمار سطح زیر کشت سیب زمینی پیش  1۵۵تا  

تن از این میزان باید به بازارهای هدف صادر  700میلیون تن برسد که حداقل  ۵تا  4.۵بینی می شود که تولید در سال جاری به 
 .شود

تصریح کرد: با توجه به افزایش هزینه های  98_97نیازی در پایان با انتقاد از نرخ خرید تضمینی سیب زمینی برای سال زراعی 
تولید، نرخ اعالمی خرید تضمینی برای سال زراعی جدید بی حرمتی به کشاورزان است چرا که هیچ تناسبی با هزینه های تولید 

 .ندارد
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 11/9/1397تاریخ  :  

  صادرات مرغ و احشای آن آزاد شد
آزاد شد طبق بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرات مرغ و احشای آن .  

، معدن و تجارت صادرات گوشت مرغ و بر اساس بخشنامه وزارت صنعت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به گزارش

 .احشای آن آزاد شد
به گمرک ایران صادر شده، آمده است 97/9/11که مورخ   در این بخشنامه : 

در خصوص ممنوعیت صادرات برخی اقالم کاالهای اساسی با توجه به بخشنامه شماره  97/9/7مورخ  ۶0/231782پیرو بخشنامه 
رساند، موضوع لغو ممنوعیت صادرات گوشت مرغ به اطالع می97آبان  ۵مورخ  ۶020۵48۵ : 

فهرست ممنوعیت اقالم کاالهای اساسی نامه  از 97/7/2۶صادرات گوشت مرغ و احشای آن اعم از سرد، گرم و منجمد از تاریخ 
 .فوق مستثنا گردیده است

این بخشنامه به معنای آزاد شدن صادرات گوشت مرغ است بر این اساس یک مقام مسئول در گمرک گفت: . 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 12/9/1397تاریخ : 

  درصد رشد کرد 40میلیون تومانی نرخ زعفران در بازار/صادرات زعفران  2کاهش 
های اخیر در بازار خبر دادمیلیون تومانی طالی سرخ نسبت به روز 2نایب رئیس شورای ملی زعفران از کاهش  .  

صنعت،تجارت و کشاورزیغالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار  ادی باشگاه گروه اقتص 

نسبت به روزهای اخیر در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل   میلیون تومانی نرخ طالی سرخ 2، از کاهش خبرنگاران جوان
میلیون تومان است 10هزار و حداکثر  ۵00میلیون و  ۵نرخ هر کیلو زعفران  . 

لی کاهش قیمت محصول اعالم کرد و افزود: این درحالی های ابتدایی برداشت را دلیل اصوی افزایش عرضه زعفران نسبت به روز
توان پیش بینی خاصی را راجع به وضعیت قیمت زعفران در بازار داشتاست که تا پایان فصل برداشت نمی . 

ه حداقل های اولیه حاکی از آن است کمیری با اشاره به اینکه برداشت زعفران تا پایان آذر در کشور ادامه دارد، بیان کرد: برآورد
هزارتن خواهد بود 3۵0تا  300تولید زعفران  . 

برددرصد زعفران تولیدی در بورس کاال/ بازار طالی سرخ در شرایط خوبی به سر می 80عرضه  :بیشتر بخوانید  
نایب رئیس شورای ملی زعفران درباره آخرین وضعیت صادرات طالی سرخ ایرانی بیان کرد: براساس آمار هفت ماهه گمرک، 

 43درصد و ارزشی  40های هدف صادر شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی تن زعفران به بازار 012
 .درصد رشد داشته است

های موجود در زمینه وی در پایان با اشاره به اینکه صادرات طبق روال عادی در حال انجام است، تصریح کرد: با رفع چالش
های آتی شود که روند صعودی صادرات در ماهشت ارز به سامانه نیما و پیمان سپاری ارزی پیش بینی میصادرات همچون بازگ

های اخیر باشدبیش از ماه . 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 خبرنگاران جوان باشگاه  – 12/9/1397تاریخ : 

  اما و اگرهای رفع ممنوعیت صادرات دام زنده
قاچاق دام زنده از مرزهای غربی و جنوبی به کشورهای عربی، چالش های متعددی در بازار داخل ایجاد می کند که انتظار می رود 

مر تدابیری برای این موضوع بیندیشندمسئوالن ا .  
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   ، هرازگاهی قاچاق دام زنده از مرزهای گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

ی به سمت کشورهای عربی از سر گرفته می شود که این موضوع چالش های متعددی در بازار داخل ایجاد می کندغربی و جنوب . 
ناگفته نماند که موضوع ممنوعیت صادرات رسمی بر تشدید قاچاق دام زنده از کشور دامن زده است به طوریکه بسیاری از فعاالن 

ممنوعیت صادرات رسمی است و رفع هرچه   یجه بخشنامه وزارت صمت مبنی براین حوزه معتقدند از سرگیری قاچاق دام زنده نت
سریع تر آن را امری ضروری تلقی می کنند و در مقابل مدیرعامل اتحادیه دامداران رفع ممنوعیت در شرایط کنونی را راهکار 

 .کنترل قاچاق نمی داند
ق دام زنده و تاثیر آن بر بازار داخل خبر می دهند، اما متاسفانه در با وجود آنکه مسئوالن و قصابان به طور مداوم نسبت به قاچا 

سایه کمبود نظارت ها، دام سبک تریلی تریلی در حال خروج از مرزهای کشور است که استمرار این روند به قیمت نابودی ذخایر 
 .ژنتیک کشور تمام می شود

قاچاق دام زنده و تاثیر آن بر بازار گوشت قرمز با خبر شویمحال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت   : 
، با اشاره به اینکه آمار و صنعت،تجارت و کشاورزیعلیرضا عزیزاللهی مدیر عامل اتحادیه دامداران در گفت و گو با خبرنگار 

وجود ندارد، اظهار کردمستندات رسمی مبنی بر قاچاق دام  یا هر کاالی دیگری چیزی نیست که مستند و رسمی باشد تا  قاچاق دام :

بتوان نسبت به آن اظهار نظر کرد و تنها برخی افراد از روی احساس و میزان عرضه دام به میادین این موضوعات را مطرح می 
 .کنند

دسترس نیست، افزود: شنیده ها حاکی از آن است که بسیاری از کاالها وی با اشاره به اینکه اطالع دقیقی از میزان قاچاق در  

 .همچون دام از کشور قاچاق می شود و همواره مستنداتی در این باره نمی توان ارائه کرد
زار می به میادین بیان کرد: صنعت دامپروری پس از تولید اقدام به عرضه دام به با کاهش عرضه دامعزیزاللهی با اشاره به دالیل  

کند و ممکن است بخشی از دام تولیدی از مرزهای کشور خارج شود، که مراجع رسمی باید جلوی این امر را بگیرند چرا که کاری 
 .از دست اتحادیه و تولیدکنندگان در این امور بر نمی آید

با توجه به آنکه بخشی   برای دامدار تفاوت چندانی نداشته است، بیان کرد: قیمت دام مدیر عامل اتحادیه دامداران با اشاره به اینکه 

از دام تولیدی از ظرفیت مصرف کشور جدا شده و به صورت رسمی و غیر رسمی از کشور خارج می شود، بنابراین این موضوع 
 .می تواند بر قیمت دام زنده در بازار تاثیر گذار باشد

بسته با مناطق  زندهقیمت دام ه امکان اعالم نرخ برای دام زنده وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به آنکهعزیزاللهی با اشاره به اینک 

 .مختلف، شرایط و نوع عرضه متفاوت است، از این رو امکان قیمت گذاری برای دام زنده وجود ندارد
تاثیر گذار باشد، بیان کرد می تواند بر کنترل قاچاق وی در پاسخ به این سوال که رفع ممنوعیت صادرات  اگرچه اعتقاد ما بر آن :

افزایش قیمت است که دام زنده به دلیل نظارت دولت و حفظ سالمت فرآیند صادرات به طور رسمی از کشور خارج شود، اما با 
شرایط فعلی رفع و فشار رسانه ها و مردم بر دولت، مسئوالن دولتی چاره ای جز ممنوعیت صادرات ندارند که در  گوشت قرمز

 .ممنوعیت نمی تواند تاثیری بر کنترل قاچاق داشته باشد
 .مدیرعامل اتحادیه دامداران در پایان افزایش تقاضا برای دام زنده در کشورهای همجوار را دلیل اصلی قاچاق اعالم کرد 

 دام زنده تریلی تریلی در حال خروج از مرزهای کشور است 
، با اشاره به صنعت،تجارت و کشاورزیوشت گوسفندی شهرستان ری در گفت و گو با خبرنگارحسن شکوهی رئیس اتحادیه گ 

اینکه مقدار زیادی دام در حال خروج از مرزهای کشور است، اظهار کرد: هم اکنون مقدار زیادی دام تریلی تریلی از کشور خارج 
ی این سوال مطرح است که چرا دستگاه های ذی ربط جلوی این امر را نمی گیرندمی شود و جا . 

به کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس افزایش یافته است صادرات دامبه گفته وی با توجه به نوسان نرخ ارز و دینار،   . 
 2هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی با افزایش  در بازار داخل بیان کرد: قیمت گوشتشکوهی با اشاره به تاثیر قاچاق دام زنده بر 

هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شود ۶1هزار تومانی نسبت به هفته اخیر  . 
و کمبود عرضه در میادین، قیمت ها بی رویه افزایش  زندهقاچاق دام رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی ادامه داد: با استمرار روند

هزار تومان افزایش یافته است ۶تا  ۵شقه گوسفندی  فته های اخیر به طور متوسط نرخ هر کیلوخواهد یافت، همانگونه که در ه . 
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به گفته این مقام مسئول قاچاق دام زنده به معنای خروج ذخایر ژنتیک کشور است که انتظار می رود مسئوالن امر تدابیری برای  

 .این موضوع بیندیشند
هزار تومان اعالم کرد 30هزار و خرده فروشی  28تا  27در عمده فروشی را  دینرخ هر کیلو دام زنده گوسفنشکوهی   . 

بر قصابی ها خبر داد و گفت: با توجه به نوسان شدید قیمت ها، رکود سنگینی  رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در پایان از رکود حاکم
راجع به وضعیت بازار داشتپیش بینی خاصی را بر بازار حاکم است که با ادامه این روند نمی توان . 

 رفع ممنوعیت صادرات دام زنده امری ضروری است 
صنعت،تجارت و کشاورزیمنصور پوریان رئیس شورای صادرکنندگان دام زنده در گفت و گو با خبرنگار  با انتقاد از این موضوع  

وسیعی در حال انجام است، اظهار کرد: هم اکنون برای حمایت از تولید داخل و سیاست مقابله با قاچاق که قاچاق دام در حجم 
 .پیشنهاداتی ارائه شده که انتظار می رود مورد موافقت قرار گیرد

م، ذخایر وی افزود: سیاست صادرات در ازای واردات در بخش گوسفند و گوساله باید صورت گیرد تا با جلوگیری از قاچاق دا 

 .استراتژیک از کشور خارج نشود
پوریان ادامه داد: در شرایط کنونی پرواربندها با مشکالتی روبرو هستند چرا که تقاضای چندانی برای گوساله زنده با وزن باالی  

سبک با وزن باال وجود ندارد که به همین خاطر رفع ممنوعیت صادرات یک ضرورت به شمار می رودگرم و دام ۵00 . 
در بازار داخل صحت ندارد، بیان کرد: با توجه به آنکه جمعیت گله مولد به باالی  کمبود گوشتمقام مسئول با اشاره به اینکه این 

میلیون رسیده و سطح تولید افزایش یافته است، از این رو موضوع کمبود گوشت قرمز بهانه ای بیش نیست 27 . 
طی به عرضه ندارد، گفت: در شرایط کنونی در حوزه تامین کاال با مشکالتی روبرو هستیم وی با اشاره به اینکه بخش گرانی ارتبا 

، اما به دلیل واردات گوشت منجمد برزیلیکه این امر بر نوسان قیمت تاثیر گذار است، همانگونه که علی رغم اختصاص ارز به 
 .سودجویی مغازه داران با قیمت های گزافی در بازار عرضه می شود

ریان در پایان تصریح کرد: هم اکنون میزان خروج دام از مرزهای کشور غیر قابل تصور است که ادامه این روند می تواند به پو 

 .قیمت نابودی ذخایر ژنتیک تمام شود

 قیمت گوشت گوسفندی لحظه ای در حال نوسان است 
درباره آخرین وضعیت بازار  علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت و گو با خبرنگارصنعت،تجارت و کشاورزی

هزار تومان به مشتری  ۶1هزار تومان به مغازه دار و  ۵۵تا  ۵4با نرخ  دام زندهگوشت قرمز اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو 
 .عرضه می شود

به دلیل خروج غیر قانونی دام زنده از مرزهای کشور به طور لحظه ای در  سفندیقیمت گوشت گووی افزود: در شرایط کنونی  

 .نوسان است که اگر برخورد جدی با موضوع قاچاق صورت نگیرد، روند افزایش قیمت ادامه خواهد داشت
موضوع قاچاق وضعیت  هزار تومان در بازار اعالم کرد و گفت: 27تا  2۶در میادین را  نرخ هر کیلو دام زنده ملکی در پایان 

 .عرضه و قیمت ها را تحت تاثیر خود قرار داده است
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/9/1397تاریخ :   

  بیش نیست/ ایران رتبه هفتم جهانی در تولید را داراستگرانی میوه به بهانه صادرات بهانه ای 
  .قیمت میوه و انواع محصوالت تره بار از ابتدای سال به بهانه های مختلف افزایش غیر منطقی را در بازار تجربه کرد

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   ، قیمت میوه و انواع محصوالت تره بار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

از ابتدای سال افزایش غیر منطقی را در بازار تجربه کرد که هر یک از مسئوالن عوامل مختلفی را برای آشفتگی بازار میوه بر 
 .شمردند

هاد کشاورزی اعالم کردند که هیچ مشکلی در تولید و عرضه میوه وجود ندارد، اما بازار حرف دیگری اگرچه مدیران وزارت ج 

تا  60شابه سال قبل برای گفتن دارد چرا که طبق آمار بانک مرکزی و اظهارات مسئوالن اتحادیه، قیمت میوه در مقایسه با مدت م

درصد رشد داشته است 70 . 
باورند که کاهش تولید ناشی از سرمازدگی و خشکسالی، افزایش هزینه های تولید اعم از نهاده بسیاری از مسئوالن بر این 

ها، سبد، کود، نیروی انسانی و حمل و نقل و در کنار همه این عوامل سودجویی دالالن و عوامل واسطه دلیل اصلی 

دآشفتگی بازار نسبت به مدت مشابه سال قبل به شمار می رو  گرانی قیمت میوه . 
و تولید به هفتم  6رتبه ایران در سطح زیر کشت محصوالت به   2016ناگفته نماند که براساس آخرین آمار فائو در سال 

جهانی رسیده است که این امر نشان می دهد که ایران از جایگاه مناسبی برای تولید محصوالت کشاورزی در دنیا 

 .برخوردار است
د و تامین میوه یکی از کشورهای برتر دنیا به شمار می رود و از پتانسیل باالیی در با وجود آنکه ایران از لحاظ تولی 

 .بخش باغبانی برخوردار است، از این رو نباید شاهد افزایش قیمت میوه تا این حد در بازار باشیم
یوه و افزایش چشمگیر قیمت حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت تولید، عرضه و دالیل آشفتگی بازار م 

 :نسبت به مدت مشابه سال قبل با خبر شویم
با  صنعت،تجارت و کشاورزی حسن صابری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار در گفت و گو با خبرنگار 

ت میوه در سال جاری اظهار کرددرصدی قیم ۶0تا  ۵0اشاره به دالیل  سرمازدگی بهاره، خشکسالی و کمبود منابع آب از جمله  :

 .عوامل کاهش عرضه و افزایش قیمت میوه و صیفی در بازار به شمار می رود

هزار میلیارد  19استان کشور رقمی معادل  17وی افزود: طبق اظهارات وزیر جهاد کشاورزی، سرمازدگی باغات در 

ت وارد کرد و بدیهی است که مطابق با میزان خسارت، کمبود میوه داشته باشیمتومان خسار . 
صابری با اشاره به اینکه جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر عرضه مرکبات نیست، بیان کرد: این در حالی است که در 

تنها سیب درجه یک و عرضه سیب مرغوب به سبب سرمازدگی بهاره و یک ماه اخیر در میانه و مراغه کمبود داریم و 

 .دو در بازار فراوان است
برابری قیمت سبد، کرایه حمل و نقل و سایر هزینه های تولید را دلیل  4تا  3این مقام مسئول کمبود عرضه، افزایش  

درصدی قیمت میوه نسبت به مدت مشابه سال قبل اعالم کرد ۶0تا  ۵0اصلی افزایش  . 
ابع عرضه و تقاضاست، بیان کرد: اگرچه مسئوالن رونق صادرات را بی تاثیر در وی با اشاره به اینکه بازار میوه ت

افزایش قیمت محصوالت می دانند اما این موضوع واقعیت ندارد چرا که با ممنوعیت صادرات، قیمت هر کیلو گوجه 

تومان در بازار کاهش یافته است ۵00فرنگی هزار تا هزار و  . 
اشاره به علل گرانی قیمت گوجه فرنگی گلخانه گفت: بارندگی های اخیر تا حدودی به کشت رئیس اتحادیه بارفروشان با 

محصوالت گلخانه در فضای آزاد خسارت وارد کرد که در نهایت کمبود عرضه در برابر تقاضا دلیل اصلی افزایش قیمت 

 .گوجه فرنگی گلخانه در روزهای اخیر به شمار می رود
ا زمانی که عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی نداشته باشد و از طرفی افزایش هزینه های وی در پایان تصریح کرد: ت

 .تولید در بازار ادامه یابد، نمی توان انتظار داشت که قیمت میوه در بازار ثابت باشد
درصدی تولید عامل اصلی گرانی میوه/اقتصاد کشاورزی تحت تاثیر تورم است 40افت    
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صنعت،تجارت و کشاورزییس اتحادیه باغداران استان تهران در گفت و گو با خبرنگارمجتبی شادلو نایب رئ  40تا  30افت  
درجه در مناطق سردسیری به مدت  1۵درصدی تولید را دلیل اصلی گرانی میوه در بازار دانست و افزود: سرمای منفی 

درصد افت کند 40تا  30د تا تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل یک هفته موجب ش . 
وی با اشاره به اینکه اقتصاد کشاورزی تحت تاثیر تورم است، افزود: با توجه به افزایش حداقل دوبرابری قیمت تمامی 

هزینه های تولید اعم از نهاده های بخش کشاورزی، ابزارآالت، ماشین آالت، نیروی انسانی، سبد، کارتن، انبارداری 

درصد نوسان داشته باشد 70تا  ۵0سال قبل  و...طبیعی است که قیمت میوه نسبت به مدت مشابه . 
شادلو ادامه داد: با توجه به آنکه قیمت خودرو، ساختمان، لوازم خانگی و... نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته 

 .است پس چطور می توان انتظار داشت که اقتصاد کشاورزی کاری به تورم نداشته باشد
تمامی مستندات دال بر این است که عرضه میوه به سبب شرایط خاص اقلیمی حاکم بر به گفته این مقام مسئول امسال 

 .کشور دستخوش تغییر و تحوالتی قرار گرفته است که این موضوع بر نوسان قیمت بی تاثیر نیست
اه های وی حضور واسطه ها و دالالن را یکی دیگر از عوامل گرانی میوه اعالم کرد و گفت: براین اساس نظارت دستگ 

 .ذی ربط می تواند تا حدودی از واسطه گری دالالن در میادین و خرده فروشی ها بکاهد
نایب رئیس اتحادیه باغداران در پاسخ به این سوال که افزایش صادرات بر گرانی قیمت میوه تاثیر گذار است، بیان کرد: با 

مار می رود، بنابراین با اعمال نظارت کافی باید توجه به آنکه تجارت و حضور در بازارهای جهانی امری ضروری به ش
چارچوبی صورت گیرد چرا که این امر در کاهش ضایعات و تعادل بازار تاثیر  صادرات محصوالت کشاورزی در یک

 .بسزایی دارد
، اما در برابر افزایش یافته است 3تا  2به گفته وی اگرچه قیمت هزینه های تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل 

 .برخی محصوالت این افزایش رخ نداده است، این درحالی است که همیشه بخش کشاورزی متهم به گرانی است
شادلو در پایان تصریح کرد: اگر تمامی امکانات و هزینه های بخش کشاورزی بدون تورم باشد، هیچ گونه افزایشی در 

ولید با نوسان نرخ ارز پرداخت می شود پس چطور می توان قیمت میوه نخواهیم داشت، اما وقتی تمامی هزینه های ت

 .انتظار داشت که بخش کشاورزی نوسانی نداشته باشد
 گرانی میوه ارتباطی به گران فروشی ندارد 

صنعت،تجارت و کشاورزیاسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت و گو با خبرنگار  با اشاره به اینکه گرانی   

میوه ارتباطی با گران فروشی ندارد، اظهار کرد: در حوزه عرضه محصوالت تره بار در سطح شهر گران فروشی نداریم 

 .چرا که مطابق با نرخ نامه هفتگی و احتساب سود مجاز، میوه و صیفی در خرده فروشی ها عرضه می شود
اینکه گرانی میوه دالیل مختلفی دارد، افزود: امسال افت تولید محصوالت باغبانی ناشی از سرمازدگی،  وی با اشاره به

درصدی هزینه های تولید اعم از کود، سم، بذر، ماشین آالت نسبت به سال گذشته و سودجویی عوامل  40تا  30نوسان 

ردواسطه و دالل را دلیل اصلی افزایش قیمت میوه در بازار اعالم ک . 
کارگر با اشاره به اینکه مشکلی در عرضه مرکبات وجود ندارد، بیان کرد: اگرچه قیمت محصوالت نسبت به مدت  

درصدی در بازار روبرو شده است، اما هم  60تا  50مشابه سال قبل به سبب تورم و افزایش هزینه های تولید با گرانی 

 .اکنون در عرضه مرکبات کمبودی وجود ندارد
حادیه میوه و سبزی قیمت میوه را تابع عرضه و تقاضا دانست و افزود: افت تولید ناشی از سرمازدگی نسبت به رئیس ات

مدت مشابه سال قبل، عرضه برخی محصوالت را تا حدودی تحت خود قرار داد که به طبع این موضوع قیمت با نوساناتی 

 .در بازار روبرو شد
انه ای بیش نیستگرانی میوه به بهانه رونق صادرات به   

صنعت،تجارت و کشاورزیرضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار   درباره علل گرانی  

باغی در برابر با میوه در سال جاری اظهار کرد: کاهش تولید ناشی از سرمازدگی بهاره و کمبود عرضه محصوالت 

 .تقاضا یکی از عوامل افزایش قیمت میوه نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار به شمار می رود
به گفته وی با وجود واسطه ها و دالالن متعدد در عمده فروشی تا خرده فروشی، قیمت میوه از شمال تا مرکز اختالف 

ها برای کنترل بازار یک ضرورت محسوب می شودمعناداری دارد که از این رو نظارت مستمر بر قیمت  . 
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نورانی با اشاره به اینکه گرانی میوه ارتباطی به تحریم و نوسان نرخ ارز ندارد، بیان کرد: این درحالی است که نظارت  

و و مستمر از عمده فروشی تا خرده فروشی از سوی مسئوالن اتحادیه می تواند تاثیر بسزایی در برخورد با عوامل سودج

 .گران فروش باشد
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در پایان با اشاره به اینکه گرانی میوه به بهانه افزایش صادرات بهانه ای بیش  

نیست، تصریح کرد: اگرچه بسیاری از مسئوالن رونق صادرات را عامل اصلی گرانی میوه مطرح می کنند، اما براساس 
تاثیر گذار   دت مشابه سال قبل افزایشی نداشته است که بخواهد بر میزان عرضه و قیمتآمار گمرک صادرات نسبت به م

 .باشد
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 11/9/1397تاریخ :   

  واردات تخم مرغ راهکار مناسبی برای تنظیم بازار نیست
اسبی برای تنظیم های اخیر، دولت اقدام به واردات کرده است، درحالیکه این امر راه حل منبا توجه به نوسان نرخ تخم مرغ در هفته

  .بازار نیست
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   ، در هفته های اخیر قیمت تخم مرغ در گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

برو شد و هر یک از مسئوالن دالیلی را برای این گرانی ها مطرح کردندبازار با نوساناتی رو . 
  

برای تنظیم بازار تخم مرغ و جلوگیری از نوسان قیمت ها اقدام به واردات کردند که این امر واکنش   ناگفته نماند که مسئوالن دولتی
دی وجود نداردبسیاری از مرغداران را به همراه داشته است چرا که در تولید داخل کمبو . 

  
مشکالت حمل و نقل و دریافت مبلغ اضافه پشت   بسیاری از مسئوالن بر این باروند که افزایش قیمت تخم مرغ در بازار تنها ناشی از

 بارنامه است که با این وجود دولت برای تنظیم بازار راه مناسبی را در پیش نگرفته است چرا که ادامه این روند به ضرر تولید داخل
 .تمام می شود

  
با توجه به آنکه سودجویی دالالن و واسطه گران در افزایش قیمت بی تاثیر نیست،دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار 

معتقد است تا زمانیکه قیمت بر روی تخم مرغ درج نشود، نمی توان کنترل و نظارت مناسبی بر بازار داشت و تنها واردات تخم مرغ 
ار مالی بر دولت نتیجه دیگری در بر نداردجز تحمیل ب . 

  
و تاثیر واردات بر بازار داخل با خبر شویم  حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت تولید و قیمت تخم مرغ : 

  
، صنعت،تجارت و کشاورزی  ناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار

 8تا  200هزار و  8درباره آخرین تحوالت بازار تخم مرغ اظهار کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 
تومان است 300هزار و  . 

  
تومان نسبت به هفته های اخیر افزایش یافته  1۵0تا  100وی افزود: با توجه به افزایش هزینه حمل و نقل، قیمت هر کیلو تخم مرغ 

 .است
  

نبی پور درباره آینده بازار تخم مرغ گفت: با جایگزینی گله های جوان در واحدهای مرغداری انتظار می رود که وضعیت بازار 
 .بهبود یابد

 
قام مسئول ادامه داد: علی رغم فراوانی نهاده های دامی در بنادر شمال و جنوب، اما دریافت کرایه پشت بارنامه از مرغداران این م

 .قیمت تمام شده تولید را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است
  

مصرف می کند، از این رو دریافت مبلغ گرم دان  2۶00به گفته وی با توجه به آنکه هر مرغ برای تولید یک کیلو تخم مرغ حداقل 
تومان افزایش یابد 700تا  ۶00پشت بارنامه موجب شده تا هزینه تولید حداقل  . 

 
تومان در خرده فروشی ها منطقی است، بیان کرد: با  8۵0تا  800وی در پاسخ به این سوال که آیا فروش هر عدد تخم مرغ با نرخ 

تومان در مغازه ها  800ه ای در حال افزایش است، از این رو فروش هر عدد تخم مرغ به نرخ توجه به آنکه قیمت تمامی اقالم لحظ
 .جای تعجب ندارد

 
تومان در ۵00هزار تومان و دانه ای  1۶مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گذار ادامه داد: اتحادیه، هر شانه تخم مرغ داخلی را با نرخ 

 .میادین توزیع می کند
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به اینکه کمبودی در عرضه تخم مرغ داخل وجود ندارد، بیان کرد: اگرچه دولت برای کنترل بازار اقدام به واردات  نبی پور با اشاره

و توزیع تخم مرغ های وارداتی در میادین کرده است، اما مرغداران همچنان به روند تولید ادامه می دهند چرا که واردات دلیلی نمی 
کنندشود که مرغداران از تولید امتناع  . 

 
پیر در واحدهای مرغداری وجود دارد، تصریح کرد میلیون مرغ 20تا  18وی در پایان با اشاره به اینکه  مرغ پیر با اولین استرس  :

درصد تولیدش کاهش می یابد که در ماه های اخیر، استرس دان منجر به کاهش عرضه و نوسان  10درصد و مرغ جوان  40حداقل 
ر شده استقیمت تخم مرغ در بازا . 

 افزایش قیمت تخم مرغ ارتباطی به التهاب بازار ندارد/ مشکلی در تولید تخم مرغ نداریم
  

، درباره علل صنعت،تجارت و کشاورزیفرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفت و گو با خبرنگار 
گرانی تخم مرغ در بازار اظهار کرد: مشکالت حمل و نقل و دریافت مبلغ جداگانه پشت بارنامه نوسان قیمت تخم مرغ نسبت به هفته 

 .های اخیر در بازار را به همراه داشته است
  

افزایش قیمت تخم مرغ در وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت تخم مرغ ارتباطی به التهاب بازار و تقاضای بی رویه ندارد، افزود: 
 .روزهای اخیر ناشی از هزینه های حمل و نقل داخلی و برون شهری است

 
طالکش با اشاره به اینکه در تولید تخم مرغ مشکلی نداریم، بیان کرد: با توجه به آنکه تولید تخم مرغ متناسب با نیاز داخل است، از 

 .این رو نیازی به واردات نداریم
کندونقل ریلی معضل پیش روی مرغداران را حل میدریافت کرایه مازاد پشت بارنامه دردسر ساز شد/ حمل :بیشتر بخوانید  

 
تن تخم مرغ در کشور خبر داد و گفت: اگر مشکلی در توزیع وجود نداشته باشد، می توان  2۶00این مقام مسئول از تولید روزانه 

تن اضافه داریم ۵0ادعا کرد که حداقل روزانه  . 
 

دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار با اشاره به اینکه برنامه ای برای صادرات تخم مرغ نداریم، بیان کرد: با توجه به آنکه 
 .فرآیند توزیع تخم مرغ متعادل نیست، بنابراین مازاد تولید به منظور جلوگیری از نوسان قیمت و هیجان بازار نباید صادر شود

 
وی با اشاره به اینکه نیازی به واردات تخم مرغ نداریم، افزود: اگرچه مراتب نارضایتی خود را با دستگاه های متولی اعالم کردیم، 

 .اما کسی گوش نمی کند
  

که دولت برای تنظیم بازار تخم مرغ در نظر دارد   ماه اخیر خبر داد و افزود: البتهتن تخم مرغ طی یک 300طالکش از واردات 
 .واردات را ادامه دهد

 
این مقام مسئول کنترل قیمت از طریق واردات را اشتباه دانست و افزود: با توجه به آنکه واردات نتوانسته تغییری در قیمت ها ایجاد 

، واردات کند، بنابراین پرینت قیمت بر روی تخم مرغ تنها راه حل کنترل بازار است و تا زمانیکه قیمت بر روی تخم مرغ درج نشود
 .جز زیان مرغداران و تحمیل بار مالی بر دولت نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت

 
تومان در خرده فروشی ها اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه های  900و  800وی با انتقاد از عرضه هر عدد تخم مرغ با نرخ 

تومان باشد و فروش با نرخ های باالتر تنها ناشی از سوء  700تا  ۶۵0تولید حداکثر قیمت هر عدد تخم مرغ در مغازه ها باید 
 .مدیریت بازار است

  
 توزیع تخم مرغ های وارداتی بر کنترل بازار اثر گذار است
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نعت،تجارت و کشاورزی،صرضا سالمی مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران در گفت و گو با خبرنگار  از توزیع گسترده تخم  
تومان در فروشگاه های زنجیره ای  800هزار و  13مرغ های وارداتی خبر داد و گفت:هم اکنون هر شانه تخم مرغ وارداتی با نرخ 

 .و میادین میوه و تره بار عرضه می شود
  

تقاضا از سوی شیرینی فروشی ها منجر به نوسان قیمت تخم  وی افزود: تاخیر در خروج مواد اولیه کارخانه های صنعتی و ازدیاد
 .مرغ داخل و درنهایت واردات تخم مرغ به منظور تنظیم بازار شد

  
سالمی درپایان تصریح کرد: طبق روال همه ساله افزایش تقاضا بعد از ایام محرم و صفر بر نوسان قیمت تخم مرغ تاثیر گذار است 

تی تا حدودی بر کنترل بازار تاثیر گذاشته استکه توزیع تخم مرغ های واردا . 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

ایرنا  – 9/9/1397تاریخ :  

محصول کشاورزی به عراق ممنوع می شود 7واردات   
کشاورزی عراق اعالم کرد بدلیل خودکفایی و به منظور حمایت از تولید داخلی، واردات هفت محصول وزارت  -ایرنا  -بغداد 

 .کشاورزی دیگر به این کشور ممنوع می شود
آذرماه جاری واردات سیب  10به گزارش ایرنا، وزارت کشاورزی عراق در اطالعیه ای اعالم کرد که از اول دسامبر آینده / 

ج ، کلم، گل کلم، کدو و عناب به این کشور ممنوع خواهد بودزمینی، بادمجان، هوی .  

 .عراق پیشتر واردات گوجه فرنگی و ذرت را نیز بدالیل مشابه ممنوع کرده بود
 

 لینک خبر 
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 صنایع غذایی
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 عسل
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 علوفه
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 گل و گیاهان صنعتی
 خبرنگاران جوان  – 14/9/1397تاریخ : 

  تامین صددرصدی نیاز گل و گیاه کشور در داخل/ رکود در بازار گل تعدیل نیرو بر گلفروشان مجاز تحمیل کرده است
شودرئیس اتحادیه فروشندگان گل گفت: صددرصد نیاز داخل به گل و گیاه در کشور تامین می .  

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی اکبر شاهرخی رئیس اتحادیه فروشندگان گل، در گفت وگو با خبرنگار

توان گفت که صددرصد نیاز داخل به گل و گیاه در ، درباره وضعیت بازار گل در کشور اظهار کرد: میخبرنگاران جوان
دشوکشور تامین می . 

های گلدونی از شمال کشور به قزاقستان، تاجیکستان و روسیه و از وی با اشاره به اینکه واردات گل به کشور وجود ندارد افزود: گل
شودمحالت به عراق صادر می . 

های این ندهمغازه گل فروشی در تهران مشغول به فعالیت هستند تصریح کرد: بسیاری از تولیدکن 1۵00شاهرخی، با بیان اینکه حدود 
 .صنف در ورامین، محالت، اصفهان و یزد فعالیت دارند

بازار درصدی قیمت گل در 30تا  20کاهش  :بیشتر بخوانید   
رئیس اتحادیه فروشندگان گل، با اشاره به اینکه قیمت گل افزایشی نداشته است گفت: این درحالی است که بسیاری از لوازم جانبی از 

مله نایلون وج  .افزایش قیمت داشته است ...

امیدواریم به های زیادی برای صادرات این بخش صورت گرفته که شاهرخی در خصوص صادرات این حوزه گفت: تالش

 .زودی محقق شود
ها به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان گل، با پایان ماه محرم و صفر تقاضا برای خرید گل بخصوص در اعیاد و مناسبت

شودبیشتر می . 
که شود درحالی ها نمیهای گل خیابانی در حال افزایش است و نظارتی بر آنها و دستفروششاهرخی تصریح کرد: تعداد ماشین

شودهای کنار خیابان استفاده میها از آب فاضالب جویکنند آلوده بوده و برای نگهداری آنهای که عرضه میگل . 
های مجاز گلفروشی را های گل بازار مغازهرئیس اتحادیه فروشندگان گل، با تاکید براینکه رشد روز افزون تعداد دستفروشان و ماشین

د: رکود در بازار گل تغییر شغل و یا تعدیل نیرو را بر گلفروشان مجاز تحمیل کرده است و تعداد نیز دچار رکود کرده است، افزو
برندها در شرایط بد اقتصادی به سر میزیادی از آن . 

 
  لینک خبر
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 گندم 
ایرنا  – 10/9/1397تاریخ :   

تومان تعیین شد 1۶00گندم قیمت خرید تضمینی   
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم برای  -ایرنا -تهران

تومان تعیین شده است 1600سال زراعی جاری  . 

افزود« عبدالمهدی بخشنده»به گزارش روز شنبه ایرنا از وزارت جهادکشاورزی،  مبلغ با پیگیری های وزیر  این :

جهادکشاورزی و درخواست وی از رئیس جمهوری در زمینه تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی گندم و همراهی و 

 .مساعدت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور محقق شد
ر سه سال اخیر همچنین رئیس جمهوری کشورمان نیز به منظور حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان زحمتکش گندم که د

تومان موافقت  1600با تالش گسترده خود کشور را در گندم خودکفا کرده اند، با خرید تضمینی گندم با قیمت هر کیلوگرم 

 .کرد
تومان توسط برخی رسانه ها منتشر شد که انتقاد برخی  1470چندی پیش نرخ غیررسمی خرید تضمینی هرکیلوگرم گندم 

ر این باور بودند که قیمت کارشناسی خرید گندم براساس نرخ تورم و افزایش هزینه های را در پی داشت؛ گندمکاران ب

تومان بوده است 1750تمام شده تولید  . 
 13هزار لایر، گندم دوروم )برای ماکارونی(  13طبق مصوبه سال گذشته قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم معمولی 

لایر بود 300هزار و  . 
ر ایران هر سال از اوایل مهر ماه آغاز می شود، بنابراین طبق قانون و سیاست وزارت سال زراعی جدید د

جهادکشاورزی، هر سال باید در اواخر مردادماه نرخ خرید تضمینی کارشناسی شده توسط وزارت جهاد کشاورزی به 
دید )تا پایان شهریورماه( دولت ارایه شود تا پس از بررسی و تصویب در شورای اقتصاد و پیش از آغاز فصل زراعی ج

 .نرخ ها به کشاورزان اعالم شود
 

  لینک خبر
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 گندم 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/9/1397تاریخ :   

  های تولید است/ خودکفایی گندم ادامه داردتومانی خرید تضمینی گندم مطابق با هزینه 1۶00نرخ 
1470ان گفت: تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی گندم از رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکار تومان را جوابگوی  1۶00به  

های کشاورزان اعالم کردهزینه .  
صنعت،تجارت و کشاورزیعلیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

، نرخ جدید خرید تضمینی گندم را مطابق با هزینه های تولید دانست و گفت: اگرچه در دو سال زراعی گذشته، نرخ خبرنگاران جوان
به  1470در نرخ خرید تضمینی گندم از خرید تضمینی گندم مطابق با قانون افزایش نیافت، اما برای سال زراعی جدید تجدید نظر 

تومان جوابگوی هزینه کشاورزان است 1۶00 . 
وی با اشاره به اینکه افزایش مجدد نرخ خرید تضمینی گندم منطقی نیست، افزود: اگر مسئوالن دولتی بخواهند بیش از حد در این 

طوریکه کشاورزان برای خرید نهاده و خدمات باید مبلغ مسئله ورود کنند، بی شک این موضوع تاثیر سوء بر بازار خواهد داشت به 
 .باالتری را پرداخت کنند

های تولید است، بیان کرد: اگربازار با ایمانی با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، نرخ حداقلی هزینه
این موضوع ایجاد نکرده استهای باالتری محصول تولیدی کشاورزان خریداری کند، دولت ممانعتی برای نرخ . 

شود/ کشاورزان خواستار اجرای قانون هستنداصالح قانون خرید تضمینی بررسی می :بیشتر بخوانید  
های تولید باید در صدد رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: کشاورزان با افزایش بهره وری در واحد سطح و کاهش هزینه

هزار تومانی سودی برای کشاورزان در بر ندارد 2شند چرا که در صورت عملکرد پایین، خرید گندم با نرخ جبران هزینه هایشان با . 
توانند عملکرد در واحد سطح را افزایش و ضایعات را کاهش دهندهای تولید میبه گفته وی کشاورزان با استفاده مطلوب از نهاده . 

 4کشت گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: برای سال زراعی جدید درصدی سطح زیر  2ایمانی در پایان از افزایش 
شود میلیون هکتار اراضی آبی به کشت گندم اختصاص یافته است که با این وجود پیش بینی می 2میلیون هکتار اراضی دیم و 

 .مشکلی برای خودکفایی گندم پیش نیاید
 لینک خبر 
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 گندم 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/9/1397تاریخ :   

  تومان است/آینده تولیدگندم در معرض خطر است 1850نرخ واقعی هر کیلو خرید تضمینی گندم 
تومان در سال زراعی جدید  18۵0عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، حق قانونی کشاورزان برای خرید تضمینی هر کیلو گندم را 

  .اعالم کرد
یصنعت،تجارت و کشاورزمسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

تومان، اظهار کرد: با  1۶00، درباره آخرین وضعیت موافقت رئیس جمهور با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به خبرنگاران جوان
تومان قرار داده  1920قیمت تضمینی گندم را  های اخیر مالک و معیارتوجه به آنکه رئیس کمیسیون اقتصاد مقاومتی در پیگیری

تومان به نرخ خرید قبلی کم لطفی در حق کشاورزان است 130بود، حال جای این سوال مطرح است که افزایش  . 
وی افزود: اگر دولت به سبب کمبود منابع مالی توان پرداخت حق قانونی کشاورزان را ندارد، تولیدکنندگان حاضرند به دولت کمک 

ند، اما راه حل کمک به این شکل نیست که از حق قانونی کشاورز کسر شود چرا که این امر همانند آن است که دولت به سبب عدم کن
 .توان مالی الزم از حقوق مشخص بازنشستگان و کارمندان خود بکاهد

جدید اعالم کرد و گفت: اگر دولت  تومان در سال زراعی 18۵0اسدی، حق قانونی کشاورزان برای خرید تضمینی هر کیلو گندم را 
1۶00رود مابقی به سبب کمبود منابع مالی توان پرداخت این رقم را ندارد، از این رو انتظار می تومان را ظرف مدت زمان  

 .مشخص یکساله یا دوساله با سود معمول بانکی به کشاورزان پرداخت کند
شود/ کشاورزان خواستار اجرای قانون هستنداصالح قانون خرید تضمینی بررسی می :بیشتر بخوانید  

تومانی به قیمت خرید تضمینی گندم را بی حرمتی به کشاورزان دانست و افزود:  130عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، افزایش 
تواند منجر به میکند؛ بنابراین نتومانی نرخ خرید تضمینی گندم تمام حق قانونی کشاورزان را ادا نمی 130با توجه به آنکه افزایش 

ها برای سال زراعی جدید را جبران کندتواند بخشی از ضرر و زیان آندلگرمی کشاورزان به ادامه کشت و کار شود و تنها می . 
وی در پایان با اشاره به اینکه آینده تولید گندم در معرض خطر است، تصریح کرد: با توجه به آنکه قانون خرید تضمینی طی 

به درستی اجرا نشده است، بخش اعظم کشاورزان که اقدام به کشت گندم نکردند، دچار تردید هستندهای اخیر سال . 

 لینک خبر 
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 گندم 

 فودپرس – 10/9/1۳97تاریخ : 

تومان شد 1۶00قیمت خرید تضمینی گندم   
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: رئیس جمهوری با خرید تضمینی گندم با قیمت هر کیلوگرم 

تومان موافقت کرد 1۶00 . 
و به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده با اشاره به پیگیری های   ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

انجام شده توسط وزیر جهاد کشاورزی و درخواست وی از دکتر روحانی رئیس جمهوری در زمینه تجدید نظر در نرخ خرید 
شده اظهار کرد: خوشبختانه با موافقت رئیس جمهوری و همراهی و مساعدت دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه  تضمینی گندم اعالم

و بودجه کشور، به منظور حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان زحتکش گندم که در سه سال اخیر با تالش گسترده خود کشور را در 
تومان موافقت کرد 1۶00نی گندم با قیمت هر کیلوگرم گندم خودکفا کرده اند، رئیس جمهور با خرید تضمی . 

  نک خبر لی
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 گندم 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/8/1397تاریخ : 

  تومان مناسب است 1۶00افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به 
تومان  ۶00هزار و به یک 470هزار و کشاورز، گفت: وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان از افزایش قیمت تضمینی گندم از یک

  .رضایت دارند
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  ، عباس کشاورز معاون امور وزارت جهاد گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

به  470هزار و کشاورزی در حاشیه همایش روز جهانی خاک در جمع خبرنگاران درباره تغییر نرخ خرید تضمینی گندم از یک
ما باید به عنوان متولی تولید عالوه بر حمایت از حقوق کشاورزان منافع ملی را در نظر  تومان، اظهار کرد:  ۶00هزار و یک

های تولید و اقالم تومان به نهاده 200هزار و  4های تولید و اختصاص دالر بگیریم که به اعتقاد بنده با توجه به تورم، افزایش هزینه
امال مناسب است و کشاورزان از این نرخ اظهار رضایت دارندتومانی خرید تضمینی گندم ک ۶00هزار و اساسی نرخ یک . 

وجود آید دولت حتما به این موضوع توجه خواهد ای در آینده بهبینی نشدهمعاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: اگر تغییرات پیش
 .داشت

تولید داشت، گفت: با توجه به آنکه کشت در مناطق بافق، توان برآورد دقیقی از میزان کشاورز با اشاره به اینکه تا پایان اسفند ماه نمی
درصد بیشتر است 2خوزستان و نواحی گرمسیری همچنان ادامه دارد، اما سطح زیر کشت فعلی نسبت به برنامه  . 

تاکنون  هزار هکتار دیگر کشت در منطقه فارس و خوزستان وجود دارد، تصریح کرد: 200وی در ادامه با بیان اینکه امکان حداقل 
هزار هکتار گندم دیم کشت شده که این میزان بیش از برنامه است 900میلیون و  3میلیون هکتار گندم آبی و  2 . 

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به رحمت الهی نزوالت آسمانی به جزء سه استان بیش از متوسط بوده است که این 
حد عالی باشد امر موجب شده که سطح سبز مزارع در . 

شود، گفت: بنا به درخواست کشاورز در پایان در پاسخ به سوال خبرنگاری که آیا قانون بازنشستگی کارکنان شامل حال شما می

مانموزیر جهاد در وزارتخانه می . 
 لینک خبر 
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 گندم 
ایرنا   – 14/9/1397تاریخ :   

تومانی خرید تضمینی گندم منطقی است 1۶00تعیین نرخ   
تومانی خرید تضمینی گندم توسط دولت، با توجه  1600معاون امور زراعی وزارت جهادکشاورزی گفت: تعیین نرخ  -ایرنا -تهران 

تومان منطقی است و نگرانی در این زمینه  4200با ارز رسمی به نرخ تورم، افزایش هزینه های تولید و تامین نهاده های تولید 
 .نداریم

روز چهارشنبه در حاشیه برنامه بزرگداشت روز جهانی خاک در محل « عباس کشاورز»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
ا به طور قطع اگر تغییراتی وزارت جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران افزود: از نظر من این نرخ برای خرید گندم مناسب است ام

  .در هزینه های تولید ایجاد شود، دولت به آن توجه خواهد کرد
وی تصریح کرد: در بحث قیمت گذاری گندم مسائل مختلف از جمله منافع ملی کشور، شرایط کشاورزان، نرخ تورم و هزینه های 

جه باشیمتولید در نظر گرفته می شود اما ممکن است ما با نظرات متفاوتی موا .  
تومانی راضی هستند 1600وی اظهارداشت: نظرخواهی ها نشان می دهد که کشاورزان از قیمت خرید تضمینی  .  

درصد از برنامه ما  2کشاورز درباره پیش بینی میزان تولید گندم در سال زراعی جاری نیز گفت: اکنون میزان سطح زیرکشت گندم 
میلیون هکتار زیرکشت دیم رفته است 3.9لیون هکتار کشت آبی و می 2جلوتر است به گونه ای که تاکنون  .  

استان بیش  29وی وضعیت بارندگی های را مناسب توصیف کرد و گفت: سطح بارندگی ها در سه استان کمتر از حد متوسط و در 
  .از متوسط بوده است

 بازنشسته ام اما با مجوز ماندگار شدم **
من هم شامل این قانون هستم اما طبق »مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان شده اید؟ گفت: وی در پاسخ به اینکه آیا شما 

 «.فرمایشات رهبر معظم انقالب و دستور وزیر جهادکشاورزی در سمت خود باقی مانده ام و به کار خود ادمه خواهم داد
 

 مرکبات و کیوی شب عید تامین است  **
کشاورزی نیز در حاشیه این آیین به خبرنگاران گفت: امسال تولید مرکبات و کیوی در حدی است  معاون امور باغبانی وزارت جهاد

  .که کمبودی برای تامین میوه شب عید نداریم
' ای است که باغداران با کاهش قیمت محصوالت خود مواجه شده محمدعلی طهماسبی' افزود: امسال تولید مرکبات و کیوی به اندازه

  .اند
وی، سازمان تعاون روستایی برای جلوگیری از کاهش قیمت بیشتر وارد خرید شده است تا زمانی که بازار به تعادل برسد  به گفته

سازی میوه شب عید بر عهده وزارت صنعت استدهد اما ذخیرهخرید از باغداران را ادامه می . 
کنندگان ها انتقاد کرد و گفت: تولیدکنندگان و مصرفروشیفمعاون وزیر جهاد کشاورزی از اختالف قیمت میوه از در باغ تا خرده 

ای برای این مساله بیندیشندها متضرر شده اند و باید باغداران و تولیدکنندگان باید خود چارههمیشه از فاصله چند برابری قیمت .  
درصدی  9۵جویی اد است که صرفههای اصلی وزارت جهبر به گلخانه یکی از سیاستطهماسبی اضافه کرد: انتقال محصوالت آب

 .آب را به دنبال دارد
وی به محدودیت کشت خیار و فلفل در فضای آزاد اشاره کرد و افزود: درختانی همچون انار و لیموترش در گلخانه پرورش داده می 

 .شود زیرا باید به حفاظت از خاک توجه کنیم
ای خبر دادای هیدروپونیک گلخانههطهماسبی از اعطای تسهیالتی برای ایجاد و توسعه کشت . 

خاک مهمترین بستر مدیریت »و « پیش به سوی رفع آلودگی خاک»به گزارش ایرنا، همایش روز جهانی خاک امروز با شعارهای 
با حضور معاونان و مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( « منابع آب در جهان

ر ایران برگزار شدد . 
 لینک خبر 
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 گوجه فرنگی
 ایرنا  – 14/9/1397تاریخ : 

 قیمت گوجه با همکاری میادین میوه و تره بار متعادل می شود
کشور تامین است و با همکاری میادین  رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: گوجه فرنگی مورد نیاز -ایرنا -تهران

 .میوه و تره بار، قیمت این محصول در کالنشهرها متعادل می شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 'حسین شیرزاد' امروز )چهارشنبه( در حاشیه برنامه بزرگداشت روز جهانی خاک که 
د: با همکاری میادین میوه و تره بار قیمت در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد در جمع خبرنگاران افزو

تومان باشد 200هرکیلوگرم گوجه فرنگی بوته ای باید در حدود سه هزار تا سه هزار و  . 
تومان و هر کیلوگرم  500این در حالی است که اکنون هر کیلوگرم گوجه فرنگی بوته ای با قیمت بیش از چهار هزار و 

هزار تومان در بازار عرضه می شود 9د گوجه فرنگی گلخانه ای با قیمت حدو .  
رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان اینکه بازار گوجه فرنگی تحت کنترل است، افزود: قیمت هرکیلوگرم گوجه 

هزار تومان است 2تا  800فرنگی اکنون بر سر مزارع استان بوشهر بین یک هزار و  .  
ه قیمت گوجه فرنگی ربی گفت: این محصول دیروز در استان های بوشهر و رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی دربار

965تومان بود و امروز بین  950فارس بر سر مزرعه  تومان معامله شده است 165تا یک هزار و   .  
وی اظهارداشت: عرضه گوجه فرنگی در استان های فارس، بوشهر، جیرفت و کهنوج در حال انجام است و مصرف 

ارخانجات هیچ نگرانی در این ارتباط نداشته باشندکنندگان و ک . 
 

تومان 1800تا  1700نرخ هر کیلوگرم پرتغال در باغ های مرکبات،  **  
رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران درباره وضعیت خرید توافقی مرکبات در باغ های شمال کشور نیز گفت: 

تومان از باغداران خریداری می شود که با ورود اتحادیه های  1600تا  1500اکنون قیمت هرکیلوگرم پرتقال بین 

تومان رسیده است 1800تا  1700استانی، قیمت این محصول به  . 
وی گفت: باغداران مرکبات فرایند برداشت و فروش خود را بدون نگرانی انجام دهند، زیرا ما اجازه نمی دهیم قیمت 

ر استان برسدهزار تومان د 2توافقی پرتقال به کمتر از  . 
وی با اشاره به اینکه خرید توافقی مرکبات سردرخت و در سردخانه ها انجام می شود، افزود: اتحادیه های مرکزی 

 .تعاونی ها در منطقه حاضرند و مسئوالن برفرایند خرید نظارت دارند
رید توافقی، تامین و عرضه این شیرزاد اظهار داشت: پرتقال های خریداری شده در حال انتقال به کالنشهرهاست و با خ

 .محصول در بازار، بزودی قیمت ها منطقی می شود
 .وی اضافه کرد: مذاکرات با بازرگانان عراقی نیز برای صادرات مرکبات شروع شده و در حال امضای قرارداد هستیم

خاک مهمترین بستر »و  «پیش به سوی رفع آلودگی خاک»به گزارش ایرنا، همایش روز جهانی خاک امروز با شعارهای 

با حضور معاونان و مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و نماینده فائو در ایران برگزار شد« مدیریت منابع آب در جهان . 
 

 لینک خبر 
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 گوجه فرنگی 
 ایرنا  – 14/9/1397تاریخ : 

میادین میوه و تره بار متعادل می شود قیمت گوجه با همکاری  
رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: گوجه فرنگی مورد نیاز کشور تامین است و با همکاری میادین  -ایرنا -تهران

 .میوه و تره بار، قیمت این محصول در کالنشهرها متعادل می شود

امروز )چهارشنبه( در حاشیه برنامه بزرگداشت روز جهانی خاک که به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 'حسین شیرزاد' 
در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد در جمع خبرنگاران افزود: با همکاری میادین میوه و تره بار قیمت 

تومان باشد 200هرکیلوگرم گوجه فرنگی بوته ای باید در حدود سه هزار تا سه هزار و  . 
تومان و هر کیلوگرم  500نون هر کیلوگرم گوجه فرنگی بوته ای با قیمت بیش از چهار هزار و این در حالی است که اک

هزار تومان در بازار عرضه می شود 9گوجه فرنگی گلخانه ای با قیمت حدود  .  
جه رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان اینکه بازار گوجه فرنگی تحت کنترل است، افزود: قیمت هرکیلوگرم گو

هزار تومان است 2تا  800فرنگی اکنون بر سر مزارع استان بوشهر بین یک هزار و  .  
رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی درباره قیمت گوجه فرنگی ربی گفت: این محصول دیروز در استان های بوشهر و 

965تومان بود و امروز بین  950فارس بر سر مزرعه  شده است تومان معامله 165تا یک هزار و   .  
وی اظهارداشت: عرضه گوجه فرنگی در استان های فارس، بوشهر، جیرفت و کهنوج در حال انجام است و مصرف 

 .کنندگان و کارخانجات هیچ نگرانی در این ارتباط نداشته باشند
تومان 1800تا  1700نرخ هر کیلوگرم پرتغال در باغ های مرکبات،  **  

یی ایران درباره وضعیت خرید توافقی مرکبات در باغ های شمال کشور نیز گفت: رئیس سازمان مرکزی تعاون روستا
تومان از باغداران خریداری می شود که با ورود اتحادیه های  1600تا  1500اکنون قیمت هرکیلوگرم پرتقال بین 

تومان رسیده است 1800تا  1700استانی، قیمت این محصول به  . 
ند برداشت و فروش خود را بدون نگرانی انجام دهند، زیرا ما اجازه نمی دهیم قیمت وی گفت: باغداران مرکبات فرای

هزار تومان در استان برسد 2توافقی پرتقال به کمتر از  . 
وی با اشاره به اینکه خرید توافقی مرکبات سردرخت و در سردخانه ها انجام می شود، افزود: اتحادیه های مرکزی 

و مسئوالن برفرایند خرید نظارت دارند تعاونی ها در منطقه حاضرند . 
شیرزاد اظهار داشت: پرتقال های خریداری شده در حال انتقال به کالنشهرهاست و با خرید توافقی، تامین و عرضه این 

 .محصول در بازار، بزودی قیمت ها منطقی می شود
شده و در حال امضای قرارداد هستیم وی اضافه کرد: مذاکرات با بازرگانان عراقی نیز برای صادرات مرکبات شروع . 

خاک مهمترین بستر »و « پیش به سوی رفع آلودگی خاک»به گزارش ایرنا، همایش روز جهانی خاک امروز با شعارهای 

با حضور معاونان و مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و نماینده فائو در ایران برگزار شد« مدیریت منابع آب در جهان . 
 

 لینک خبر 
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 گوشت قرمز
 ایرنا  – 11/9/1397تاریخ : 

هزار تن گوشت قرمز تولید شد 99تابستان امسال   
هزار تن گوشت قرمز در کشتارگاه های کشور تولید شده که در  99مرکز آمار ایران اعالم کرد که تابستان امسال  -ایرنا -تهران

درصد کاهش یافته است 11مقایسه با مدت مشابه پارسال،  . 

هزار تن گوشت قرمز تولیدی درتابستان امسال سهم  99به گزارش روز یکشنبه ایرنا از مرکز آمار ایران، از مجموع 
تن، گوشت بز و بزغاله هشت هزار و  500هزار و  32تن، گوشت گوسفند و بره  100هزار و  56گوشت گاو و گوساله 

تن است 250هزار و  2تن و گوشت سایر دام ها  003 .  
درصد و گوشت شتر و بچه  19درصد، بز و بزغاله  23برپایه این گزارش، تولید گوشت گوسفند و بره نسبت به پارسال 

درصد افزایش داشته است 11درصد کاهش یافته و تولید گوشت گاومیش و بچه گاومیش  29شتر  .  
گوشت گاو و گوساله تغییرات محسوسی نداشته است برابر آمار اعالمی تولید .  

قلم کاالی وارداتی قرار داشت 15به گزارش ایرنا، در نیمه نخست امسال واردات گوشت منجد گاو در لیست  . 
هزار دالر  860میلیون و  270تن گوشت به ارزش  273هزار و  51ماه نخست امسال  6براساس جدول گمرک، در 

درصد رشد داشت 4.97مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر وزنی  وارد کشور شد که در . 
های روغنی، گوشت قرمز و جو روند افزایشی داشته است؛ به همچنین در هفت ماهه نخست امسال واردات ذرت، دانه

درصد از نظر ارزش، رشد داشت 19طوری که واردات گوشت قرمز  . 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83120062


 
مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی     

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم آذر 

 

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

 گوشت مرغ
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت

 باشگاه خبرنگاران جوان – 14/9/1397تاریخ : 

  ها بر صنعت ماشین آالت تأثیری نداردشود/ تحریمهای کشاورزی حفاظتی در داخل تولید میدرصد ماشین
های کشاورزی حفاظتی در داخل خبر درصد ماشین 9۵تا  90انیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی، از تولید رئیس مرکز توسعه مک

  .داد
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   ،رنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه خب  کامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه  

مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه همایش روز جهانی خاک در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به آن که نسل 
اختمان مکانیزاسیون در حفاظت از خاک بر هیچ کس پوشیده نیست از این رو توجه به توسعه مکانیزاسیون و بهسازی و اصالح س

رودهای اصلی ما به شمار میخاک از اولویت . 
با سرمایه گذاری   میلیون هکتار از اراضی تحت عملیات خاک ورزی قرار گرفت، افزود: 2های اخیر وی با اشاره به اینکه در سال

داخل تولید شد که قیمت آن شود، توسط صنعتگران مناسب در این بخش، تمامی ماشین آالت که منجر به کمتر بر هم خوردن خاک می
های جهانی استیک چهارم یا یک پنجم قیمت . 

همچنین باب صادرات آن به کشورهای  ماشین خاک ورزی طی پنج سال اخیر در داخل خبر داد و گفت:  عباسی از تولید و توزیع

 .همسایه باز شده است
درصد اراضی، عملیات کم خاک  25تا  20اینکه هم اکنون در رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به 

درصد  50تا  40این در حالی است که تا پایان برنامه ششم توسعه در نظر داریم این رقم را به  :ورزی صورت می گیرد، بیان کرد

تعددی نیز دربر دارداراضی توسعه دهیم چرا که این امر عالوه در کاهش مصرف سوخت تراکتورها مزایای فنی و اقتصادی م . 
هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری از ابتدای دولت یازدهم در بخش مکانیزاسیون صورت گرفته  6وی با اشاره به اینکه بیش از 

هزار میلیارد تومان تسهیالت  550ماه گذشته بیش از  9الی  8های ظالمانه طی است، افزود: علی رغم تمامی نامالیمات و تحریم
های کشاورزی حفاظتی اختصاص یافته استدرصد این مبلغ به حوزه ماشین 15تا  10این بخش شده است که جذب  . 

شود، گفت: بر این اساس قیمت این های کشاورزی حفاظتی در داخل تولید میدرصد ماشین 90عباسی وی با اشاره به اینکه بیش از 
تا  20ماشین آالت تنها  ته است که این نرخ کامال منطقی استدرصد در داخل افزایش یاف 25 . 

های ظالمانه تأثیری بر صنعت رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در پایان با اشاره به اینکه اعمال تحریم
های بخش کشاورزی با توجه به آن که درصد کمی از ماشین ماشین آالت کشاورزی و مکانیزاسیون نداشته است،تصریح کرد:

تومانی از افزایش غیرمتعارف قیمت جلوگیری کنیم 4200ارداتی است از این رو در حال پیگیری هستیم تا با اختصاص ارز و  
 

 لینک خبر 
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 متفرقه
 ایرنا  – 14/9/1397تاریخ : 

پرونده تخلفات اراضی کشاورزی حکم قلع و قمع گرفتند پنجاه هزار  
تاکنون کم قلع و قمع  1385رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: با اصالح قانون حفظ کاربری کشاورزی از سال  -ایرنا -تهران
هزار پرونده تخلفات و تغییر کاربری اراضی کشاورزی از دستگاه های قضایی گرفته شده است 50 . 

روز چهارشنبه در آیین بزرگداشت روز جهانی خاک در محل وزارت جهاد « علیرضا اورنگی»ش خبرنگار اقتصادی ایرنا، به گزار
هزار مورد تغییر کاربری  180تاکنون با اصالح قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، حدود  1385کشاورزی افزود: از سال 

هزار مورد حکم قلع و قمع  50به مراجع قضایی معرفی شدند که از این تعداد هزار هکتار شناسایی و  47غیرمجاز به مساحت حدود 
 .دریافت کردند

هزار هکتار در سراسر  94هزار مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مساحت  128وی اظهار داشت: در همین مدت زمانی 
 .کشور صادر شده است

سال گذشته، سال به سال از مساحت تغییر کاربری  11ان می دهد که در رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: آمارها نش
غیرمجاز کاسته شده و تعداد مجوزهای قانونی صادره برای طرح های مختلف تا حدودی افزایش یافته است که بیانگر قانونمند شدن 

 .آن است
قانون است که طرح های گلخانه،  4به تبصره درصد موارد مربوط  40وی اضافه کرد: از مجموع مجوزهای تغییر کاربری صادره 

درصد مربوط به مجوزهای برای طرح های غیر کشاورزی  33دامپروری، شیالت، صنایع تبدیلی و تکمیلی را شامل می شود و فقط 
 .مانند صنعت، خدمات و گردشگری است

درصد مجاز و  67شده در مجموع  به گفته وی، از مجموع مساحت های تغییر کاربری های مجاز و غیرمجازهای شناسایی 33 
 .درصد غیرمجاز بوده است

سازمان امور اراضی کشور به عنوان یک  :وی با بیان این که هر ساله درصدی از تخلفات غیرمجاز شناسایی می شوند، گفت

ررات است تا بتوانیم سازمان حاکمیتی و پشتیبان بخش کشاورزی اعم از تولید، حفاظت از خاک و سرزمین در چارچوب قوانین و مق
 .از خاک به عنوان یک ثروت در کنار مردم و مسئوالن حفاظت کنیم

اورنگی اظهار داشت: سازمان امور اراضی کشور به موازات سایر برنامه ها و فعالیت هایش برای توسعه همه جانبه کشاورزی راه 
ظت از اراضی کشاورزی، سامانه ارتباط مردمی گروه، تصویب و مقدمات یگان حفا 350اندازی گشت های حفاظتی در قالب 

، توسعه خدمات الکترونیک و سیستم های نظارتی در قالب سامانه های جامع امور اراضی  131حفاظت امور اراضی کشاورزی 
ستفاده کشور، جدیت در برخورد با تخلفات و اجرای مواد قانون حفظ کاربری با همکاری مرجع قضایی و انجام اقدامات ترویجی و ا

از ظرفیت مروجین و کارشناسان پهنه ها با هماهنگی تفاهمی با سازمان تحقیقات و ترویج در همانند سازی روستائیان برای حفظ 
 .اراضی و ایجاد کارگروهی با موضوع مبارزه بازمین خواری با مشارکت تمام دستگاه ها در دستور کار دارد

قانون حفظ کاربری کشاورزی اراضی زراعی و باغی برای جلوگیری از خرد شدن رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: 
اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات فنی اقتصادی و سایر قوانین مقررات باالدستی در حوزه زمین است که ما متولی صیانت از 

 .کاربری های اراضی و خاک کشور هستیم
خاک مهمترین بستر مدیریت »و « پیش به سوی رفع آلودگی خاک»شعارهای به گزارش ایرنا، همایش روز جهانی خاک امروز با 

با حضور معاونان و مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( « منابع آب در جهان
 .در ایران برگزار شد

 ر لینک خب
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 متفرقه 
 ایرنا  – 11/9/1397تاریخ : 

را به مدار تولید آورد« هفت تپه»بازگشت کارگران، شرکت   
نماینده ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه امروز )یکشنبه یازدهم  -ایرنا -تهران

صنعتی از سر گرفته شد -این ترتیب فعالیت این واحد تولیدی آذرماه( به محل کار خود بازگشتند و به  . 

« ماه از حقوق معوق کارگران  2امروز )یکشنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهارداشت: « کریم یاوری

استحصال ماه حقوق معوق آنها نیز با حضور کارگران در محل کار و  2صنعتی پرداخت شده است و -این واحد تولیدی

 .شکر و فروش آن پرداخت خواهد شد
وی ادامه داد: بر اساس دستور وزیر تعاون، سایر مطالبات و خواسته های قانونی کارگران از جمله تشکیل تشکل قانونی 

کارگری و اجرای طرح طبقه بندی برای آن دسته از کارگرانی که طرح طبقه بندی نسبت به آنها اجرا نشده است، تا 

جه پیگیری خواهد شدحصول نتی . 
کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه از اوسط آبان ماه دست از کار کشیدند و برای بیان مطالبات خود شیوه اعتراض 

 .در مقابل استانداری و سازمان های دولتی را انتخاب کردند تا راهکاری برای رسیدن آنها به حقوق شان پیدا شود
بازگشت »، «پرداخت چهار ماه حقوق و مزایای معوق»ه سه خواسته داشتند که کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپ

را شامل می شد« تشکیل تشکل قانونی کارگری»و « کارخانه به چرخه تولید به شکل مستمر . 
وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور پیگیری مطالبات و « محمد شریعتمداری»پس از این اعتراض ها، 

از سوی وزیر تعاون، کار و « کریم یاوری»اعتراض های کارگران هفت تپه را صادر کرد؛ به این ترتیب، رسیدگی به 

 .رفاه اجتماعی مسئول پیگیری مطالبات کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه و فوالد اهواز شد
  لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا  – 8/9/1397 :تاریخ 

درصد جنگ اقتصادی متوجه بخش کشاورزی استنود   
درصد تهدیدها در جنگ اقتصادی دشمن علیه ایران، متوجه بخش  90رئیس سازمان دامپزشکی گفت: بیش از  -ایرنا  -بیرجند 

 .کشاورزی است زیرا با محصوالت استراتژیک و بقای مردم سروکار دارد
به گزارش ایرنا علیرضا رفیعی پور روز پنجشنبه در اجالسیه شهدای کشاورز خراسان جنوبی در بیرجند افزود: یکی از آرزوهای 

رهبر معظم انقالب، بستن در چاه های نفت است که می توان با توسعه بخش کشاورزی و دامداری در بسیاری از این چاه ها را برای 
  .آیندگان بست

فعالیت ها در حوزه کشاورزی که یک تولید دائمی، مستمر و ارث اجدادمان بوده است باید برای ابد ادامه یابد وی تصریح کرد: .  
رئیس سازمان دامپزشکی بیان کرد: فعالیت در بخش کشاورزی را می توان برای همیشه ادامه داد اما چاه های نفت روزی تمام می 

گی های اقتصادی ما به درآمدهای نفتی استدرصد وابست 75شود در حالی که هنوز باالی  .  
وی تاکید کرد: کشاورزان و همه مردم مسئولیم با توسعه بخش کشاورزی و این شغل ارزشمند، کار تولیدی مستمر و دائمی را ادامه 

  .داده و خود را از نفت بی نیاز کنیم
وهای اقیانوس پیما، هواپیما، صدها کشور و نیروی انسانی، وی اظهار داشت: ما جنگ های سختی را پشت سر گذاشته ایم، دشمن با نا

  .صدام را مجهز کرد تا به ما حمله کند
رفیعی پور ادامه داد: دشمن هشت سال جنگ تحمیلی، جنگ شیمیایی، میکروبی، سایبری و همه را در ایران تجربه کرده است اما ما 

شکست داده ایم در کنار شهدا همه جنگ ها را پشت سر گذاشته و دشمن را .  
رئیس سازمان دامپزشکی تاکید کرد: راحت ترین کار برای دشمن و اینکه هزینه های سنگین ندهد این است که با روش بیوتروریسم 

  .و تهدیدات زیستی به ویژه در استان های مرزی به ما ضربه اقتصادی بزند
قطعی است و تمام فکر و ذکر دشمن شکست ما در جنگ  وی یادآور شد: بدون شک اگر در حوزه غذا شکست بخوریم شکست ما

  .اقتصادی است
رفیعی پور بیان کرد: در جنگ اقتصادی اکنون وضعیت تمام استان های مرزی کشور همانند خرمشهر است اما نگاه لوژستیکی و 

  .حرکت تانک های زمینی وجود ندارد لذا باید حواسمان باشد
حوزه امنیت اقتصادی، غذایی، تجارت بین المللی و سالمت مردم دخیل هستند باید تالش کرده در وی عنوان کرد: مسئوالنی که در 

  .این جنگ پوزه دشمن را به خاک مالیده و پیروز شویم
حوزه مهم سالمت و امنیت به مسئولیت حاکمیتی و  2رئیس سازمان دامپزشکی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی توفیق دارد در 

ود عمل کندقانونی خ .  
وی یکی از شاخصه های امنیت را امنیت اقتصادی دانست و گفت: بخش کشاورزی پس از صنعت نفت مهمترین اقتصاد کشور ماست 

هزار میلیارد تومان سرمایه کشور است 134که فقط در حوزه دام  .  
پیشبرد اهداف عالیه یک جامعه و حکومت به  :رفیعی پور با تاکید بر اینکه امنیت غذایی، سالمت جامعه را تامین می کند افزود

  .جامعه سالم بر می گردد
واژه بهره وری و امنیت  2وی بیان کرد: در سند اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری به وزارت جهاد کشاورزی تفویض کردند 

  .غذایی مورد تاکید قرار گرفته است
ن معناست که یک کشاورز، دامدار، باغدار، محصولتش در کمیت و کیفیت به رئیس سازمان دامپزشکی یادآور شد: بهره وری به ای

  .نقطه ای برسد که برای تولید کننده ادامه کار مقرون به صرفه باشد
تمام محصولی که باعث بقای بشر در حوزه غذا می شود اگر ابتدا مردم در مقام اول مصرف  :وی در ارتباط با امنیت غذایی افزود

ر مردم دنیا در مقام دوم از محصوالت سالم و بهداشتی مصرف کنند ادامه فعالیت تولید کننده رقم خواهد خورد و نیز در کننده و دیگ
  .این صورت محصول تولیدی سودده بوده و امنیت غذایی به جیب کشاورز و ادامه تولید کمک خواهد کرد

اهی و همجواری با شهدا را داشتند اما نسل سوم و چهارم باید با رئیس سازمان دامپزشکی گفت: نسل اول و دوم انقالب توفیق همر
  .وجود والدین با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا شده و همراه شوند

الگوهای زیادی مانند شهدا، امام راحل و رهبر معظم انقالب داریم در این حوزه گاهی اوقات با مشکالتی مواجه  :وی بیان کرد

فی اطراف ما است و کالم و واژگان نهی را بکار می بریم در حالیکه این الگوها می توانند بهترین مسیر هستیم، چرا همیشه موج من
  .را برای برون رفت از مشکالت به ما ارزانی بدارند

واهیم رفیعی پور افزود: گفتار، رفتار، منش و عملکرد ما مسئوالن نباید ما را شرمنده خون شهدا کند باید همیشه از محضر خدا بخ
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  .شرمنده امام و شهدا نباشیم چراکه شهدا به گردن ما حق دارند و خواهند داشت
شهید کشاورز است، پنج جلد کتاب شهدای کشاورز با موضوع وصیت نامه و خاطرات آنان تالیف شده و  213خراسان جنوبی دارای 

 به زودی از آن رونمایی خواهد شد
  لینک خبر
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 متفرقه 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/9/1397تاریخ : 

  در تولید محصوالت ارگانیک را داراست 4۳ایران رتبه 
قرار دارد 43کشور تولیدکننده محصوالت ارگانیک در رتبه  179رئیس انجمن ارگانیک گفت: ایران از بین  .  

کشاورزیصنعت،تجارت و رضا نورانی رئیس انجمن ارگانیک ایران در گفتگو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

قرار دارد، اظهار کرد: براساس  43کشور در رتبه  179، با اشاره به اینکه ایران از نظر تولید محصوالت ارگانیک از بین جوان
هزار هکتار برآورد شده بود، در حالیکه به  44ک در ایران ، سطح زیر کشت محصوالت ارگانی2014آخرین آمار رسمی در سال 

هزار هکتار است ۶0تا  ۵0رسد سطح زیر کشت کنونی این محصوالت بیش از نظر می . 
درصدی تولید و بازار مصرف محصوالت ارگانیک در اروپا و آمریکا خبر داد و گفت: اگرچه تولید این  2۵تا  1۵وی از افزایش 

درصد نسبت به سایر محصوالت سنتی باالتر است، اما به  2۵تا  20های شیمیایی م استفاده از سموم و کودمحصوالت به سبب عد
های جهانی و ارزش افزوده باالی این محصوالت باید سطح زیر کشت محصوالت ارگانیک در کشور را توسعه سبب تقاضا در بازار

 .دهیم
اضی به تولید محصوالت ارگانیکدرصد سطح زیر کشت ار 2۵اختصاص  :بیشتر بخوانید  

نورانی با اشاره به اینکه در اولین سال برنامه، تولید محصوالت ارگانیک باید به یک درصد برسد، بیان کرد: امسال در برنامه ششم 
تولید این رود جهش خوبی در توسعه، حمایت از تولید محصوالت ارگانیک در دستور کار قرار گرفته است که با این وجود انتظار می

 .محصوالت در آینده داشته باشیم
آذر با همکاری  30تا  22رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در پایان تصریح کرد: یازدهمین جشنواره ارگانیک در تاریخ 

صرف این شود. برگزاری این نمایشگاه در افزایش تقاضا و بازار مسازمان میادین میوه و تره بار در بوستان گفتگو برگزار می
های شیمیایی، تواند اثرات مطلوبی داشته باشد چرا که در کشاورزی سنتی به سبب افزایش استفاده از سموم و کودمحصوالت می

کندمخاطراتی محیط زیست و سالمت انسان را تهدید می . 
 

  لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا  – 10/9/1397تاریخ : 

سر در پلدختر متولد شد 2بره   
سر در اتفاقی نادر از گوسفند یک دامدار شهرستان پلدختر لرستان متولد شد 2بره ای  -ایرنا -خرم آباد . 

سر در اوج ناباوری از یکی از گوسفندان وی متولد شده که تعحب همگان را  2دامدار پلدختری گفت: یک راس بره 

  .برانگیخته است
کرمجان محمودوند که ساکن روستای سراب حمام پلدختر است، روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 

 .تاکنون از هیچ آمپولی از جمله آمپول دوقلوزایی در گوسفندان خود استفاده نکرده است
دهان است که به  2پوزه و  2د اما دارای چهار چشم، گوش دار 2محمودوند افزود: این بره یک تنه، چهار دست و پا و 

 .دهان سگ شباهت دارد
کیلومتری جنوب غربی مرکز استان لرستان واقع شده است 120شهرستان پلدختر در  . 

  لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا  – 412/9/1397تاریخ : 

 ضعف آموزشی مشکل مهم بخش کشاورزی است
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: ضعف آموزشی یکی از مشکالت اساسی بخش کشاورزی است از  -ایرنا  -بیرجند 

 .این رو به شدت نیاز به آموزش، ترویج و توانمندسازی کشاورزان در کشور داریم
یرنا محمدشفیع ملک زاده روز دوشنبه در حاشیه دومین دوره آموزشی ملی مباحث نوین پسته در شهرستان بشرویه در به گزارش ا

گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: باید همکاری الزم را با مسئوالن برای برگزاری دوره های آموزشی ویژه کشاورزان و سایر 
ئل فنی و چه اجتماعی آموزش های الزم به بهره برداران ارایه شودتشکل ها داشته باشیم تا به هر شکلی چه مسا .  

تن پسته در هکتار عملکرد داریم اما به خاطر نبود اطالعات کافی و عدم انجام آزمایش  16وی بیان کرد: در بشرویه خراسان جنوبی 
  .های ضروری پسته این شهرستان با مشکالتی از جمله آفات مواجه شده است

م صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: برای کاهش مشکالت در بحث محصول پسته آشنایی با ارقام مختلف و شرایط رئیس نظا
  .اقلیمی و آب و هوا بسیار مهم است تا از این طریق بتوان میزان عملکرد و بهره وری را باال برد

د بخش زیادی از مشکالت بخش کشاورزی حل می شودوی تاکید کرد: اگر این آموزش در بخش کشاورزی به درستی انجام شو .  
ملک زاده عنوان کرد: نظام صنفی کشاورزی یک تشکل صنفی برای بهره برداران بخش کشاورزی است که امروز با ظرفیت های 

ان بخش قانونی که در این آیین نامه، اساسنامه و دستورالعمل های وجود دارد برای هویت بخشی به کشاورزان و بهره بردار
  .کشاورزی و سازمان دهی مشاغل در این بخش مکلف شده است

  .وی اضافه کرد: وظیفه اصلی ما دفاع از حقوق و منافع بهره برداران بخش کشاورزی به ویژه اعضای نظام صنفی است
شود اظهار داشت: نظام رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با تاکید بر اینکه حق کشاورزان است که از حقوقشان دفاع 

  .صنفی کشاورزی در وهله نخست با شناسایی کشاورزان و هویت بخشی به آنان پروانه فعالیت برای کشاورز صادر می کند
وی یادآور شد: کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی می توانند از پروانه فعالیت در دستگاه های مورد نیاز کشور از جمله 

فتن تسهیالت و ضمانت و همچنین در دادگستری و سایر دستگاه هایی که نیاز به پروانه صنفی باشد استفاده کنندبانک ها برای گر .  
الحاقیه را از دیگر خدمات نظام صنفی کشاورزی  63ملک زاده استفاده از خدمات بیمه تامین اجتماعی بر اساس قانون کشور ماده 

هر کارفرما می تواند تا پنج کارگر را از مزایای بیمه تامین اجتماعی برخوردار کند  دانست و گفت: حداکثر روی هر پروانه صنفی
درصد فقط هفت درصد را پرداخت می کند 30که مشمولیت معافیت حق بیمه دارد یعنی به جای  .  

یگیری مشکالت هزار کشاورز کشور از خدمات بیمه تکمیلی برخوردار می شوند یادآور شد: در بحث پ 10وی با بیان اینکه 

کشاورزان از جمله تعرفه برق، معافیت مالیاتی خودروها و وانت بارهای کشاورزان افراد دارای پروانه نظام صنفی می توانند از 
  .معافیت عوارض و مالیات برخودار شوند

ه کرد و گفت: این رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی بر پیگیری مشکالت کشاورزان توسط نظام صنفی کشاورزی اشار
نظام صنفی در خصوص قیمت گذاری محصوالت کشاورزی، نرخ عملیات کشاورزی، تنظیم بازار، امحال تسهیالت و وام های 

  .کشاورزان پیگیری های الزم را انجام می دهد
ت نظام های صنفی دولت وی با بیان اینکه امحال تسهیالت کشاورزان امروز یک مشکل عدیده ای برای آنها شده است افزود: با هم

کمک کرد کشاورزان بتوانند معوقات بانکی خود را با بخشودگی سود و جرایم اصل بدهی پرداخت کنند و با امحال سه ساله به آنها 
  .کمک شد

ملک زاده بیان کرد: آنچه قانون در نظام صنفی مشخص کرده تمامی اعضای نظام های صنفی در سطح ملی، استانی و شهرستانی 
ی توانند عضو رسمی تمامی کارگروه ها، کمیته ها و کمیسیون های مرتبط با بخش کشاورزی و مجامع تصمیم گیر و تصمیم ساز م

  .باشند
وی ادامه داد: اعضای نظام صنفی با حضور در جلسات حق نظر و رای دارند و تمامی مشکالت کشاورزان را به مسئوالن منکعس 

ن باشندکنند و پیگیر مطالبات کشاورزا .  
آذر ماه با هدف طرح مشکالت اخیر پسته کاران و آگاهی بخشی مباحث جدید مرتبط  13و  12دوره آموزشی ملی مباحث نوین پسته 

  .با پسته در شهرستان بشرویه در حال برگزاری است
 لینک خبر 
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 متفرقه 
 ایرنا  – 12/9/1397تاریخ :

در بورس« سیمرغ»خروج بانک کشاورزی از بنگاهداری؛ عرضه   
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: طبق قانون و برنامه دولت برای خروج بانک ها از بنگاهداری،  -ایرنا -تهران

شرکت سیمرغ و کشت و صنعت کارون به بخش خصوصی واگذار می شوند 2تا پایان امسال  . 
« روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: شرکت سیمرغ که یکی از بزرگترین « روح اله خدارحمی

 .تولیدکنندگان تخم مرغ در خاورمیانه به شمار می رود، در دست واگذاری است
شرکت از سهامی خاص به عام و تغییرات در وی افزود: مراحل پذیرش اولیه آن در بازار سرمایه انجام شده و در مرحله تحویل 

 .اداره ثبت هستیم و بزودی نماد این شرکت در بورس اوراق بهادار عرضه خواهد شد
 .آگهی واگذاری این شرکت هفته آینده منتشر و سهام آن در بورس عرضه می شود

هم سهامدار آنها هستند که این بانک با  وی درباره ترکیب سهامداران سیمرغ اظهار داشت: بجز بانک کشاورزی، دو بانک دیگر
درصد سهام آن را واگذار کند 100دریافت وکالت از آنها قصد دارد  . 

 مجلس از واگذاری کشت و صنعت کارون حمایت کند **
 مدیرعامل بانک کشاورزی درباره واگذاری شرکت کشت و صنعت کارون نیز توضیح داد: آگهی مزایده اولیه این شرکت منتشر شده

 .است اما برخی نمایندگان مجلس به واگذاری آن اعتراض دارند
قانون رفع موانع تولید که سه سال از  16وی خروج بانک ها از بنگاه داری را یک تکلیف قانونی دانست و گفت: براساس ماده 
اموال بانکی واگذار شوددرصد از  33اجرای آن گذشته است، بانک ها مکلف به واگذاری اموال خود هستند و باید هر ساله  . 

 .خدارحمی تاکید کرد: اصالح نظام بانکی و خروج آنها از بنگاهداری مورد تاکید رهبر معظم انقالب و رییس جمهوری است
قانون رفع موانع تولید واگذاری های اموال مازاد بانک ها انجام نشود، عالوه بر جریمه مالیاتی با  17به گفته وی، اگر براساس ماده 

درصد، با مدیرعامل بانک و هیات مدیره مورد برخورد انتظامی و قانونی می شود و بنابراین انتظار می رود نمایندگان  28رخ ن
 .مجلس بانک ها را در این واگذاری ها و انجام تکالیف قانونی حمایت کنند

« غدغه ها و مالحظاتی با ما مخالفت می کنند زیرا در نمایندگان مجلس نه تنها گاهی از این واگذاری ها حمایت نمی کنند بلکه بنا به د

 «.گذشته برخی واگذاری ها موفقیت آمیز نبوده و یا مشکالتی ایجاد کرده است
وی اظهارداشت: بنابراین ما به دغدغه ها و نگرانی های نمایندگان مجلس در این خصوص اهمیت می دهیم و تالش داریم واگذاری 

وابط واگذاری ها، بررسی اهلیت خریداران این شرکت ها و در فضایی شفاف به صحیح ترین شکل ها با رعایت دقیق قانون، ض
 .ممکن صورت گیرد

این مقام مسئول در بانک کشاورزی پیشنهاد داد: همانگونه که ما به نمایندگان و سیاست گذاران در مجلس شورای اسالمی اطمینان و 
ن خصوص به ما اعتماد کنند زیرا ماهیت این شرکت کشاورزی بوده و به نفع منطقه است که اعتماد داریم نیاز است که آنان نیز در ای

 .تولید و اشتغال افزایش یابد
 25میلیارد تومان ) 500هزار و  2خدارحمی تصریح کرد: ارزش واگذاری دو شرکت سیمرغ و کشت و صنعت کارون بالغ بر 

 .هزار میلیارد لایر( است
بانک کشاورزی جز بانک هایی بود که عملکرد خوبی در زمینه واگذاری ها و فروش  96قانون، در سال  وی یادآور شد: براساس

امالک داشت به طوری که اقدام به واگذاری سه شرکت کشت و صنعت میان آب، شرکت ماهی کارون، شرکت شهداب ارومیه به 
بخش خصوصی واگذار شددرصد این شرکت ها به  100میلیارد تومان کرد و  240ارزش بالغ بر  . 

شرکت کشت و صنعت کارون در دهه پنجاه خورشیدی تاسیس شده و یکی از شرکت های بزرگ در تولید نیشکر در استان خوزستان 
 .به شمار می رود

به گزارش ایرنا، خروج بانک ها از بنگاهداری و واگذاری شرکت ها و اموال راکد آنها به بخش خصوصی با تصویب قانون رفع 
کلید خورد اما بانک ها در اجرای آن تعلل کردند؛ با این حال بانک مرکزی برنامه زمان بندی سه ساله برای  93وانع تولید در سال م

 .واگذاری این شرکت ها و اموال در نظر گرفته است
روج بانک ها از بنگاهداری در دولت دوازدهم برنامه اصالح نظام بانکی در اولویت حوزه اقتصاد کالن قرار دارد که در صدر آن خ

 .است
 لینک خبر
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 رکباتم
 ایرنا  – 11/9/1397تاریخ : 

 خرید توافقی مرکبات شمال آغاز شد
ه مرکزی تعاونی های مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از آغاز خرید توافقی مرکبات از سوی اتحادی -ایرنا -تهران

 .روستایی و کشاورزی ایران خبر داد
به گزارش یکشنبه تارنمای وزارت جهاد کشاورزی، حسین شیرزاد توضیح داد: در جلسه ای با حضور مدیرعامل اتحادیه مرکزی 

اسالمی مقرر تعاونی های روستایی و کشاورزی کشور و عضو هیات رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای 
شد با تجهیز منابع مالی از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، سازوکارهای تنظیم بازار مرکبات شمال با محور پرتقال از 

 .ابتدای هفته آغاز شود
خرید  شیرزاد اعالم کرد: اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران خرید توافقی مرکبات را به صورت سردرختی،

روز مانده به پایان سال( انجام می دهد 10سردخانه ها و خرید آتی پرتقال )تحویل در  . 
وی تصریح کرد: خرید توافقی گام مهمی برای تنظیم بازار مرکبات شمال، افزایش تدریجی بهای پرتقال و قیمت منصفانه فروش 

 .پرتقال خواهد بود
با ماهیت شرکت سهامی دولتی و با هدف توسعه بخش  1348ی ایران در سال به گزارش ایرنا، سازمان مرکزی تعاون روستای

روستایی و کشاورزی از طریق تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی تشکیل شد که اکنون متولی خرید تضمینی و توافقی برخی 
 .محصوالت در زمان افت قیمت ها برای حمایت از کشاورزان است

 122ی وزارت جهاد کشاورزی در دولت تدبیر و امید حجم تولید محصوالت کشاورزی کشور به با توجه به سیاست های حمایت
میلیون تن آن را محصوالت باغی به خود اختصاص داده است 22میلیون تن رسیده که بیش از  . 

( میزان 1396ارسال )های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی چهارم آبان ماه اعالم کرد پمدیرکل دفتر امور میوه
تن بود 400هزار و  74تولید مرکبات پنج میلیون و  . 

هکتار عنوان کرد و از برنامه وزارت جهاد کشاورزی  170هزار و  34مسعود لطیفیان سطح زیر کشت باغ های مرکبات کشور را 
نوسازی و اصالح باغ های مرکبات در حال  هزار تنی مرکبات تا چهار سال آینده خبر داد. لطیفیان افزود: برنامه 71برای افزایش 

به سطح مطلوب و استاندارد برسد 1401رود تا سال انجام است و انتظار می . 
  لینک خبر
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/9/1397تاریخ : 

  آغاز بکار دومین نمایشگاه بین المللی صنایع شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی
آزمایشگاهی امروز با حضور صالحی معاون وزیر صنعت معدن و دومین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی و تجهیزات 

های بین المللی شهر آفتاب گشایش یافتتجارت رئیس خانه صنعت و معدن در محل نمایشگاه .  
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  ، دومین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی امروز با حضور صالحی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت رئیس خانه صنعت و معدن در محل 
شرکت داخلی و خارجی جدیدترین تولیدات و خدمات  8۵شگاه بیش از های بین المللی شهر آفتاب گشایش یافت. در این نماینمایشگاه

 .خود را به نمایش گذاشتند
های صنعتی دومین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی با همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرک

آذرماه برپاست 17و صنعتی مرتبط از امروز تا ها و اتحادیه های صنفی ایران، صندوق نوآوری و شکوفایی و تشکل . 
مسعود مستوفی، رییس ستاد برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی صنایع شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی گفت:با توجه به استقبال 

همن ماه سال گذشته؛ گسترده از برگزاری نخستین دوره نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی در ب
شودهای بین المللی شهر آفتاب تهران برگزار میدومین دوره این رویداد از امروز در محل نمایشگاه . 

های گسترده در صنایع پتروشیمی موجب گردیده که صنایع شیمیایی کشور در حوزه های مختلفی توسعه یابد. وی افزود:وجود ظرفیت
322شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، های منتشر بطوریکه براساس آمار  17اولویت سرمایه گذاری برای کشور در  

های عنوان فرصت سرمایه گذاری، رده سوم از جدول اولویت 29حوزه صنعتی تعریف شده است که صنایع شیمیایی با دارا بودن 
 .سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده است

به گزارش مرکز آمار ایران، در حوزه اشتغال، محصوالت شیمیایی هم ارز با فلزات اساسی حدود مستوفی اضافه کرد: همچنین بنا 
میلیارد دالر  2از اشتغال زیرگروه صنعت را به خود اختصاص داده است. در حوزه تجارت جهانی نیز، ایران ساالنه حدود  10%

دهای مختلف جهان وارد می کنمواد و محصوالت شیمیایی را از کشور . 
رییس ستاد برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی صنایع شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی با بیان اینکه در حوزه تجهیزات 

آزمایشگاه کالیبراسیون در  14۵شود، گفت:وجود بیش از آزمایشگاهی نیز، ایران از صاحبان بزرگ شبکه آزمایشگاهی محسوب می
آزمایشگاه  280آزمایشگاه محیط زیست،  120آزمایشگاه بالینی،  ۵000اداره استاندارد،  آزمایشگاه موسسه همکار 24۵0کشور، 

آزمایشگاه عضو شبکه ملی آزمایشگاهی کشور گواهی مطمئن بر این  480آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو،  300نانوفناوری، 
 .ادعاست

اه بستر بسیار مناسبی معرفی محصوالت، خدمات و افزایش فروش، مستوفی افزود: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، این نمایشگ
های اساسی آنان و کسب اطالعات از شرایط بازار و روند تغییرات که عامل برقراری ارتباط با مشتریان فعلی و بالقوه و شناخت نیاز

 .بسیار مهمی در برنامه ریزی صاحبان کسب و کار خواهد بود
اهداف برگزاری نمایشگاه ایجاد شرایطی است که بتواند باعث توسعه کسب و کار مشارکت کنندگان را وی اضافه کرد:یکی دیگر از 

فراهم سازد و در این راستا تالش گسترده ای برای دعوت از همه ذینفعان این صنعت در حوزه های مختلف اعم از مدیران و 
ز پژوهشی و دانشگاهی گردیده استهای صنعتی و تولیدی، خدماتی، بازرگانی و مراککارشناسان واحد . 

در  17الی  10آذرماه هر روز از ساعت  17دومین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی از امروز تا 
های بین المللی شهر آفتاب آماده بازدید عالقمندان استمحل نمایشگاه . 

 لینک خبر 
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 نهاده
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 10/9/1397تاریخ : 

  های جنوبی وجود نداردمانعی برای محلول پاشی و سم پاشی مزارع استان
ای خوزستان، ایالم و جنوب غرب کشور یک مقام مسئول گفت: هم اکنون مانعی برای محلول پاشی و سم پاشی مزارع در استان ه

  .وجود ندارد
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار مسعود حقیقت مدیرکل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

های شمال های جدید در استانهای هواشناسی به کشاورزان اظهار کرد: باتوجه به آغاز بارش، درباره آخرین توصیهبرنگاران جوانخ
درختان  ها اجتناب کنند و همواره تنهشود که از هر گونه محلول پاشی و سم پاشی در مزارع و باغغرب به کشاورزان توصیه می

 .میوه را بپوشانند
ها، وزش باد و عدم امکان پرواز زنبورها از زنبورداران تقاضا داریم که از تغذیه مکمل و ود: با توجه به آغاز بارشوی افز

ها استفاده کنندمصنوعی در زنبورستان . 
 .حقیقت، استفاده از ضد یخ در رادیاتورهای ماشین آالت کشاورزی در ارتفاعات را امری ضروری اعالم کرد

روز آینده  3تا  2شود که ظرف داران مناطق شمالی توصیه میدامه داد: با توجه به افت دمای صبحگاهی به گلخانهاین مقام مسئول ا
سیستم گرمایشی مناسبی را در واحدها برقرار کنند تا محصوالتشان دچار آسیب نشود، ضمن آنکه کشاوزان این مناطق باید از هرس 

 .زودهنگام درختان خود اجتناب کنند
بخوانید بیشتر  هشدار هواشناسی به کشاورزان/دامداران از چرای دام در حاشیه رودخانه ها اجتناب کنند :

به گفته وی، پرورش دهندگان ماهی در زمان بارش از ورود آب به استخرهای پرورش ماهی جلوگیری کنند، چرا که این امر 
تواند مشکالتی را برای تولید ایجاد کندمی . 

های نمدیرکل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی در پایان با اشاره به اینکه مانعی برای محلول پاشی و سم پاشی مزارع در استا
مناطق گرمسیری تا   های جنوبی کشور به ویژهخوزستان، ایالم و جنوب غرب کشور وجود ندارد، تصریح کرد: کشاورزان استان

توانند اقدام به کشت محصوالت پاییزه کننداواسط آذر می . 

 
 لینک خبر 
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 نهاده 
 ایرنا  – 10/9/1397 :تاریخ 

 مصرف کود در برخی استان ها غیرمتعارف است
سالیانه به چهار میلیون تن کود پایه )اوره، فسفاته و پتاسه( نیاز دارد اما در حالی که مصرف کل بخش کشاورزی  -ایرنا -تهران

تر بوده به گفته مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مصرف کود در برخی استان ها کشور از میانگین جهانی پایین
است« غیرمتعارف» . 

امروز « حمید رسولی»ی کشاورزی، به گزارش ایرنا از تارنمای شرکت خدمات حمایت شنبه( در جلسه پایش کودهای کشاورزی )

اعالم کرد: با توجه به مصرف غیرمتعارف کود در برخی استان ها نسبت به سه سال گذشته، از شرکت های تابع، وزارت جهاد 
بیشتری بر فرآیند توزیع کودهای کشاورزی و مسئوالن سازمان های جهاد کشاورزی در استان ها خواسته شد نظارت و کنترل های 

 .یارانه ای در استان ها اعمال کنند
رسولی تاکید کرد برای تولید محصول سالم، نظارت و کنترل بر توزیع و مصرف کودهای کشاورزی یارانه ای در سراسر کشور 

 .تشدید می شود
کود پایه )اوره، فسفاته و پتاسه( نیاز دارد که فقط به گزارش ایرنا، طبق آمارها بخش کشاورزی کشور سالیانه به چهار میلیون تن 

هزار تن در اختیار کشاورزان قرار می گیرد؛ زیرا میانگین مصرف کود در بخش کشاورزی ایران نسبت  400میلیون و  2نزدیک 
تر است و آنان بیش از این میزان کود مصرف نمی کنندبه میانگین جهانی پایین .  

هزار تن انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه وجود دارد که بدون هیچ افزایش قیمتی در اختیار  003در ذخایر راهبردی کشور 
  .کشاورزان قرار می گیرد

هزار نفر از کشاورزان  100کارگزاری دارد و برای ارایه خدمات مناسب به یک میلیون و  3400شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 

اقدام می کند 1559شاوره و حتی فروش تلفنی با سامانه به توزیع کود، آزمون خاک، ارایه م .  
  لینک خبر
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 نهاده 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 11/9/1397تاریخ : 

  ضرورت نظارت و کنترل بیشتر بر مصرف کودهای کشاورزی
های کشور مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از ضرورت نظارت و کنترل بیشتر بر مصرف کودهای کشاورزی در استان

داد خبر .  
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش  به نقل از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، حمید رسولی مدیرعامل شرکت  

ود در تعدادی از های کشاورزی اظهار کرد: با عنایت به مصرف غیر متعارف کخدمات حمایتی کشاورزی در جلسه ستاد پایش کود
ها نسبت به سال قبل و سه سال اخیر از کلیه همکاران در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و وزارت متبوع، بویژه رؤسای استان

ها ای در استانهای یارانههای بیشتری بر فرآیند توزیع کودشود تا نظارت و کنترلهای جهاد کشاورزی خواسته میمحترم سازمان
 .اعمال کنند

های کشور های کشاورزی در استانمدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از ضرورت نظارت و کنترل بیشتر بر مصرف کود
 .خبر داد

  لینک خبر
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 نهاده 
 ایرنا  – 14/9/1397تاریخ : 

در طرح های کشاورزی لحاظ شد مصرف بهینه کود و سم  
معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی گفت -ایرنا  -دزفول  طرح های ترویجی جهاد کشاورزی بر مبنای  :

 .مصرف بهینه کود و سم پایه گذاری شد
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و  به گزارش ایرنا علی اکبر مویدی روز چهارشنبه در گردهمایی سالیانه روسای مراکز تحقیقات و

مدیران ترویج سازمان های جهاد کشاورزی منطقه چهار کشور در دزفول افزود: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج، متخصصان 
 .ماهری دارد که تمام طرح های تحقیقاتی و جدید را با کمترین میزان سم و کود )مصرف بهینه سم و کود( اجرا می کنند

اشتوی اظهار د تکیه وزارت جهاد کشاورزی بر توسعه صادرات محصوالت تولیدی است لذا تالش می شود در تولید ارقام جدید  :

 .کود و سم کمتری استفاده شود
معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی ترویج محصول سالم و نحوه تغذیه و مصرف سالم را جزو وظایف 

فزود: وزارت جهاد کشاورزی عزم خود را برای تولید محصول سالم جزم کرده و در این خصوص جای جهاد کشاورزی دانست و ا
 .هیچ نگرانی نیست

وی با اشاره به ظرفیت های فراوان استان خوزستان در بخش کشاورزی گفت: خوزستان با داشتن زمین های مرغوب، موقعیت 
فیت نقش مهمی در کشاورزی کشور دارد لذا وزارت جهاد کشاورزی با توجه راهبردی، شرایط اقلیمی فوق العاده و محصوالت با کی

 .ویژه به این استان سعی دارد از ظرفیت های آن به سود کشور استفاده کند
مویدی افزود: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تصمیم دارد عالوه بر مسایل ملی به موضوعات منطقه ای نیز بپردازد 

ظور تمام طرح های آموزشی، ترویجی و تحقیقاتی به صورت سه ماه یکبار در هر منطقه اجرا می شوند و استان هایی که به همین من
 .از نظر اقلیمی و کشاورزی مشابهت دارند در این گردهمایی حضور می یابند

یقاتی عنوان کرد و گفت: وی هدف از برگزاری این گردهمایی ها را اشتراک دستاوردهای پژوهشی، ترویجی، آموزشی و تحق
نیازهای منطقه ای در حوزه های سه گانه در این گردهمایی ها جمع بندی و درصورت امکان، فعالیت مشترک در استان های مختلف 

 .آغاز می شود
از ظرفیت  رئیس موسسه آموزش علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی با تاکید بر لزوم کاربردی شدن نتایج تحقیقاتی افزود: باید

 .های جدی محققان به بهترین نحو استفاده کرد
مرکز خدمات و جهاد کشاورزی در کشور وجود دارد 340یکهزار و  **  

مرکز خدمات و جهاد کشاورزی در  340معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات و توریج کشاورزی اظهار داشت: یکهزار و 
کز یک محقق معین تعریف شده استدهستان های کشور وجود دارد که برای هر مر . 

روز با مروجان منطقه در تماس مستقیم باشند و نیازهای هر منطقه را رصد کنند به گفته  2وی افزود: این محققان باید در ماه یک یا 
 .دیگر با اجرای این طرح پای محققان در اجرای طرح ها و مواجهه مستقیم با مروجان کشاورزی باز شده است

ان کرد: مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی طبق برنامه ریزی انجام شده در قالب نظام نوین ترویج به عنوان نمایندگان مویدی بی
 .وزارت جهاد کشاورزی بازسازی می شوند

 .وی افزود: هر مرکز تحقیقات به چند پهنه تقسیم شده که هر پهنه شامل چند روستا است و مروجان مسئولیت آن را برعهده دارند
 یکصد محقق به عنوان پژوهشگر مروج در کشور انتخاب شد **

رئیس موسسه آموزش علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی هدف از تشکیل شبکه مروجان را انتقال مطالب علمی روز به 
نفر از  100ات نفر اعضای هیات علمی سازمان تحقیق 100کشاورزان عنوان کرد و گفت: برای تحقق این امر از بین یکهزار و 

 .کاربردی ترین محققان به عنوان پژوهشگر مروج انتخاب شدند
وی افزود: این پژوهشگران در قالب گروه های سه یا چهار نفری به صورت موضوعی با هم ادغام می شوند و در روزهایی که در 

سئوالن آن منطقه درمیان می گذارند که هر منطقه حضور دارند تمام مسایل و مشکالت موجود در بخش کشاورزی را تحلیل و با م
 .نتیجه این تحلیل برای اقدام سریع و رفع مشکالت به شخص وزیر جهاد کشاورزی ارسال می شوند

مویدی یکی از اهداف این سازمان را ایجاد ارتباطی تنگاتنگ بین تحقیق، ترویج، آموزش و اجرا در بخش کشاورزی دانست و گفت: 
شود با استفاده از توان و ظرفیت های ویژه بخش کشاورزی بسیاری از مشکالت کشاورزی کشور برطرف  اگر این ارتباط برقرار

 .خواهند شد ضمن اینکه با فراهم کردن زمینه اشتغال شاهد لبخند رضایت در چهره بهره برداران خواهیم بود
حاشیه این گردهمایی به خبرنگار ایرنا گفت: رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول نیز در 

سازمان تحقیقات کشاورزی براساس توانایی های موجود در هر منطقه، کشور را به پنج منطقه تقسیم کرده که منطقه چهار شامل 
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 .استان های خوزستان، کرمانشاه، ایالم، همدان، لرستان و مرکزی است
دهمایی روسای مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منطقه چهار در دزفول افزود: محمد رضا ملک زاده با اشاره به برگزاری گر

 .این گردهمایی به صورت سالیانه و دوره ای و با هدف هم اندیشی برنامه ها برای سال های آینده زراعی برگزار شده است
اظهار داشت: استان خوزستان رتبه نخست وی با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات صفی آباد دزفول جزو هشت مرکز برتر کشور است، 

 .کشور در تولید محصوالت کشاورزی را دارد که بیشتر این تولیدات را مدیون شمال خوزستان است
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول افزود: امید است با برگزاری این گردهمایی و 

ای مراکز در زمینه تحقیقات به روش ها و تکنولوژی های نوین دست یابیمهم اندیشی با سایر روس . 
وی گفت: این گردهمایی در راستای برنامه های هدفمند و مشترک برای تولید ارقام مختلف کشاورزی، دستیابی به دانش نوین و 

 .کاربردی کشاورزی و استفاده بهره برداران برگزار شده است
هایی برای نظام ترویج در نظر گرفته شده تا یافته های تحقیقاتی از مراکز تحقیقاتی به سطح مزارع منتقل  ملک زاده افزود: برنامه

 .شوند
به گزارش ایرنا روسای مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان های خوزستان، کرمانشاه، ایالم، همدان، لرستان 

نظرات و دیدگاه های خود را درخصوص آخرین دستاوردها و تحقیقات کشاورزی  و مرکزی در این گردهمایی حضور داشتند و
 .مطرح کردند

 .بازدید از مزارع شهرستان دزفول از دیگر بخش های این گردهمایی بود
 لینک خبر 
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 نهاده 
 ایرنا  – 13/9/1397تاریخ : 

 مصرف سموم کشاورزی در ایران از میانگین جهانی کمتر است
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر محیط زیست، سالمت غذا در حوزه محصوالت سالم وزارت جهاد کشاورزی گفت:  -ایرنا  -اهواز 

از میانگین جهانی کمتر است مصرف سموم دفع آفات کشاورزی در ایران بر اساس بررسی ها و تحقیقات میدانی . 
به گزارش ایرنا سعید سعادت روز سه شنبه در نشست هم اندیشی کشاورزی حفاظتی و استانداردسازی تولیدات کشاورزی با 

محوریت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در سرسرای اداری سازمان جهاد کشاورزی خوزستان افزود: میانگین جهانی مصرف 
گرم در هکتار است که  700تا  560گرم در هکتار است در حالی که این میزان در کشور ما بین  200زار و سموم کشاورزی یک ه

 .با برنامه های آموزشی و مبارزه بیولوژیکی با آفات، این میزان مصرف هر سال رو به کاهش است
ر از متوسط جهانی استدرصد کمت 40وی بیان کرد: مصرف سموم دفع آفات در بخش زراعت و باغداری در کشور،  .  

سعادت با بیان اینکه در برخی مناطق کشور بدمصرفی سموم دفع آفات سبب آلودگی محیط زیست و محصوالت کشاورزی شده 
 .افزود: تولید غذای سالم گواهی شده و ارکانیک از اولویت های وزارت جهادکشاورزی است

جهان بر اثر آفات از بین می رود ادامه داد: شیوع آفات کشاورزی در  درصد محصوالت کشاورزی در 30تا  20وی با بیان اینکه 
جهان ، استفاده از آفت کش ها را بیشتر کرده ولی در سال های آینده چاره ای جز کنترل و کاهش مصرف سموم شیمیایی که محیط 

 .زیست را به شدت با مخاطرات جدی رو به رو کرده وجود نخواهد داشت
ایران در مصرف کود شیمیاییجهانی 116رتبه  **  

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر محیط زیست ، سالمت غذا در حوزه محصوالت سالم وزارت جهاد کشاورزی گفت: ایران در مصرف 
را دارد116کشور جهان ، رتبه  200کود شیمیایی در میان بیش از  . 

 101ود در حالی که میانگین جهانی مصرف کود شیمیایی کیلوگرم کود استفاده می ش 89سعادت افزود:در ایران به ازای هرهکتار 
 .کیلوگرم در هر هکتار است

وی با اشاره به اینکه با کشاورزی حفاظتی ، مصرف کود شیمیایی رو به کاهش است بیان کرد: با این حال هنوز مناطقی از کشور با 
مینه کارهای ترویجی و آموزشی صورت گیردبدمصرفی کود شیمیایی و مصرف خودسرانه رو به رو است که باید در این ز . 

مشاور وزیر جهادکشاورزی در ادامه افزود: خاک های کشور در معرض آلودگی و فقر مواد آلی رو به رو بوده به گونه ای که 
درصد در فقر و مضیقه هستند40درصد و پتاسیم با 70بیشتر خاک های ما در زمینه کمبود فسفر با  .  

میلیون تن محصوالت کشاورزی و باغی در ایران012تولید ساالنه  **  
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر محیط زیست ، سالمت غذا در حوزه محصوالت سالم وزارت جهاد کشاورزی ، همچنین گفت: ساالنه 

میلیون تن محصوالت کشاورزی و باغی در ایران تولید می شود و این میزان هر سال رو به افزایش است120حدود  . 
به ضرورت افزایش تولیدات کشاورزی در ایران با توجه به روند رو به رشد جمعیت کشور اشاره کرد و افزود: افزایش  سعادت

 .تولیدات کشاورزی ،محصول گواهی شده و ارگانیک باید همراه با تقویت خاک و کاهش آلودگی محیط زیست باشد
ابر خواهد شد گفت: بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان برای افزایش بر 2میالدی جمعیت جهان 2050وی با اشاره به اینکه تا سال 

 .امنیت غذایی خود و پاسخگویی به نیازهای غذایی به سمت کشاورزی حفاظتی و تولید محصوالت سالم رفته اند
ی توسعه به گزارش ایرنا در این نشست هم اندیشی که جمعی از کارشناسان و صاحب نظران آب و خاک حضور داشتند راه ها

 .کشاورزی حفاظتی و پیشگیری از آلودگی و تخریب خاک در خوزستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت
)پنجم دسامبر( روز جهانی خاک است چهارده آذر  
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 گزارشات جهانی

 ایرنا  – 8/9/1397تاریخ : 

 
 پنج کشور حاشیه خزر برای حفاظت از آبزیان در باکو گرد هم آمدند

برداری بهینه از منابع زنده این پهنه نمایندگان پنج کشور حاشیه دریای خزر، در دومین اجالس کمیسیون حفاظت و بهره -ایرنا -باکو 
آمدندآبی ، در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان گردهم  . 

به گزارش خبرنگار ایرنا، نمایندگان پنج کشور ایران، جمهوری آذربایجان، روسیه ،ترکمنستان و قزاقستان، روز پنجشنبه 
در این اجالس، راهکارهای حفاظت بهینه منابع زنده دریای خزر و همکاری های مشترک در این زمینه را بررسی 

 .کردند
اجالس همچنین ، همکاری مشترک در مبارزه با صید غیر مجاز آبزیان دریای  نمایندگان پنج کشور ساحلی خزر در این

خزر، گزارش کشورها درباره استفاده از سهمیه صید منابع زنده دریای خزر، نتایج کارهای انجام گرفته در زمینه باز 

میالدی را بررسی کردند 2017پروری و حفاظت ذخایر ماهیان در سال  . 
ده دریای خزر بر اساس تحقیقات انجام گرفته از سوی کشورهای ساحلی ، تایید توصیه های در بررسی وضعیت منابع زن

میالدی، بررسی صید تجاری ماهیان خاویاری در دریای  2019زمینه سهمیه بندی صید منابع زنده دریای خزر برای سال 
ر واحد های پرورش مصنوعی ماهیان خزر ، تدوین برنامه همکاری علمی و فنی و روش های تکثیر ماهیان خاویاری د

 . از موضوعات مورد مذاکره در این اجالس بود
ریاست دوره ای  2019همچنین در این اجالس مقرر شد که جمهوری اسالمی ایران از سال  کمیسیون حفاظت و »

را به مدت دو سال بر عهده خواهد داشت« برداری بهینه از منابع زنده دریای خزربهره  . 
ل آینده همچنین میزبان سومین اجالس این کمیسیون خواهد بودایران سا . 

در این اجالس مرتضی مهران پور رییس گروه امور بین المللی و سازمان تخصصی شیالت ایران به نمایندگی از 

 .کشورمان حضور داشت
 لینک خبر 
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