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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  – 27/9/1397تاریخ : 

 وزیر نیرو: سازوکار اقتصاد آب در بخش کشاورزی رعایت نمی شود
تولید محصوالت آبی، وزیر نیرو گفت: ایران پنجمین کشور جهان از نظر سطح زیر کشت آبی است، اما در شاخص  -ایرنا -تهران

 .در رتبه سی ام قرار دارد؛ این به معنای عمل نکردن سازوکارهای اقتصاد آب در بخش کشاورزی است

که در اتاق بازرگانی،  –امروز )سه شنبه( در کنفرانس اقتصاد آب « رضا اردکانیان»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
افزود: آب سرمایه مشترک انسان ها و از اساسی ترین حقوق بشر است  –صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد 

 .که باید با رعایت حقابه ها، به طور عادالنه در اختیار همگان قرار گیرد و به نسل های بعدی سپرده شود
دسترسی  وزیر نیرو افزود: تامین حداقل نیاز پایه آبی مردم و همچنین اطمینان از اینکه همه مردم در تمام اوقات،

 .اقتصادی و فیزیکی به حداقل نیاز پایه آب را داشته باشند، از وظایف ذاتی دولت ها است
اردکانیان اظهار داشت: باید پذیرفت که دیگر زمان دسترسی به منابع آب فراوان برای توسعه با هزینه های اقتصادی، 

در حال ورود به مرحله مدیریت منابع آب بر  اجتماعی و زیست محیطی اندک گذشته است و بسیاری از کشورهای جهان

 .اساس اقتصاد آب رو به رشد هستند، که بر پایه رقابت روزافزون برای افزایش بهره وری آب، استوار است
وی گفت: هم اکنون با توجه به میزان مصارف آب و سرانه مصرف، ایران در گروه کشورهای مواجه با کمبود آب قرار 

بیشتر به مقوله اقتصاد آب را نشان می دهد. این در حالی است که حتی صرفنظر از میزان  دارد که ضرورت توجه

 .کارایی سیاست های آبی کنونی، این سیاست ها برای پاسخگویی به چالش های آتی فراروی آب، مناسب نیستند
درصد آب در بخش کشاورزی 90مصرف  **  

درصد مساحت ایران زیر کشت می رود، بیش از  12رایطی که فقط وزیر نیرو اضافه کرد: آمارها نشان می دهد، در ش
درصد متوسط جهانی تولید  40درصد آب در بخش کشاورزی به طور ناخالص مصرف می شود که بازدهی کمتر از  90

 .محصول خشک به ازای هر مترمکعب آب مصرفی را دارد
 11رسیده است، یادآور شد: این در حالی است که فقط  میلیون هکتار 8.8وی با بیان اینکه سطح زیر کشت آبی کشور به 

درصد نیروی کار کشور در این بخش  17درصد تولید ناخالص ملی کشور از راه کشاورزی به دست می آید و تنها 

 .مشغول به فعالیت هستند
ن ها در روستاها درصد از زمی 92اردکانیان با بیان اینکه بخش عمده کشاورزی ایران معیشتی است، گفت: نزدیک به 

درصد از اقتصاد روستایی در ایران وابسته به کشاورزی و دامپروری سنتی و  94خرده مالکی و متوسط است و بیش از 

  .به طور عمده معیشتی است که با معیارهای اقتصادی و صنعتی امروز دنیا فاصله بسیاری دارد
 تحمیل بار اشتغالزایی به دوش بخش آب و کشاورزی **

انیان اظهار داشت: از سوی دیگر تحمیل بار اشتغال زایی به بخش آب و کشاورزی با سیستم فعلی، عالوه بر آسیب اردک

  .جدی به منابع آبی، در اشتغال زایی نیز چندان موفق عمل نکرده است
در حالی که در  وزیر نیرو با بیان اینکه میزان اشتغال در کشاورزی معیشتی نیم نفر به ازای هر هکتار است، افزود:

دنیای امروز بسیاری از کشورها مسیر توسعه را از تقویت اقتصاد غیر کشاورزی روستایی آغاز کرده اند، در روستاهای 
کشور ما نیز این قابلیت وجود دارد که از طریق صنایع تبدیلی و کوچک، گردشگری و صنایع دستی و بسیاری از خدمات 

تقا یابد که مصرف آب در آنها کمتر استدیگر، سهم اقتصاد غیر کشاورزی ار .  
در این رابطه گلخانه های صنعتی از جمله مواردی هستند که با آنها می توان وضعیت اقتصاد روستاها را  :اردکانیان گفت

ارتقا بخشید؛ به طور متوسط ارزش افزوده تولید صنعتی گلخانه ای نسبت به کشاورزی سنتی چهل به یک و مصرف آب 

هم و نسبت اشتغال زایی آن بسیار بیشتر استآن یک د . 
وی ادامه داد: در سیستم فعلی کشاورزی معیشتی، مقایسه قیمت پایین آب با سایر نهاده ها در بخش کشاورزی نشان می 

  .دهد که چرا کشاورز انگیزه چندانی برای کاهش مصرف غیرضروری آب ندارد
 بهای رایگان برای آب زیرزمینی **

افزود: هم اکنون قیمت دریافتی بابت تامین آب بهای کشاورزی از آب زیرزمینی به عنوان یکی از نهاده های وزیر نیرو 

  .کشاورزی تقریبا رایگان و در مورد آب سطحی حداکثر سه درصد هزینه تامین آن است
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هزینه تمام شده درصد  24درصد و در روستاها تنها  47وی اظهار داشت: در بخش شرب نیز برای بخش شهری حدود 

 .تامین آب، از مصرف کننده دریافت می شود
اردکانیان ادامه داد: اختصاص یارانه به بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان امری معمول است اما مدیریت 

  .مقدار و چگونگی تخصیص آن، مساله بسیار مهمی است که بخصوص باید از منظر اقتصادی مورد توجه قرار گیرد
با بیان اینکه مفاهیم اصالح قیمت آب و واقعی کردن قیمت آن متفاوت است، افزود: در اصالح قیمت، وضع موجود  وی

پذیرفته شده و بر اساس سیاست های دولت تغییراتی در آن اعمال می شود، اما در واقعی کردن قیمت، اصالح ساختار 

  .اقتصاد آب مدنظر است
ط منحصر و محدود به وزارت نیرو نیست؛ بلکه باید آب، محیط زیست، خاک و منابع وزیر نیرو گفت: اصالح ساختار فق

 .طبیعی با هم و در کنار یکدیگر دیده شوند تا بهترین نتیجه برای کشور حاصل آید
 اردکانیان با بیان اینکه از نمونه های موفق عملکرد سرمایه گذاران در حوزه آب فروش آب بسته بندی است، افزود: ورود

بخش خصوصی به بحث اقتصاد آب که زیرساخت های بازار آب را شکل می دهد نیز تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت 

  .مدیریت عرضه و بهره برداری مطلوب تر از آب خواهد داشت
وی گفت: از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی نیز با ورود به مقوله آب مجازی، کشت های فرا سرزمینی مشروط به 

کردن محصوالت به کشور و تنظیم سیاست های صادرات و واردات محصوالت کشاورزی، افق روشن تری را وارد 

  .برای اصالح مشکالت و ورود بخش خصوصی فراهم کرده است
عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: بسیاری از دولت ها به دلیل هزینه های سنگین طرح های توسعه منابع آب، ساخت، 

نگهداری از تاسیسات آبی، مدیریت و گاهی حتی مالکیت این سیستم ها را به بخش خصوصی واگذار کرده  بهره برداری و
اند. هرچند این کار به تنوع بخشی مالی و پایداری مالی این سیستم ها کمک می کند، اما خطر جدی آن بر محیط زیست و 

  .اقشار فقیر جامعه را نباید نادیده گرفت
ه قضاوت در مورد گرایش به خصوصی سازی و کاالسازی آب زود است، اما دالیل زیادی برای وی ادامه داد: البت

پیگیری آن وجود دارد، ولی در کنار این مقوله، باید به جنبه کاالی اجتماعی بودن آب نیز توجه کرد. بنابراین باید پذیرفت 

است« اجتماعی -اقتصادی » آب یک مقوله  .  
ایی که ارزش اقتصادی واقعی آب در مصارف مختلف بسیار متفاوت است، نهاد بازار به تنهایی اردکانیان افزود: از آنج

قادر به لحاظ کردن همه هزینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در برقراری پاسخگویی به نیازها و 
ماهنگی در اقدامات جمعی را می حل مسائل نیست. بنابراین، هرگونه تصمیم گیری در این خصوص، ضرورت همدلی و ه

به  -نه خوداتکایی در محصوالت استراتژیک -طلبد. به عنوان مثال بازنگری در سیاست های موجود خودکفایی غذایی 
گونه ای که عالوه بر تامین امنیت ملی، امنیت غذایی و آبی کشور نیز حفظ شود نیازمند هم افزایی و تصمیم گیری 

وطه است که در شرایط فعلی و برای برون رفت از وضعیت پسابرجام و تحریم های ظالمانه، هماهنگ همه بخش های مرب

 .بسیار حیاتی است
وی اظهار داشت: تحمیل بار سیاست های خودکفایی غذایی )نه خوداتکایی در محصوالت استراتژیک( و اشتغال زایی به 

 .بخش آب و کشاورزی نتایج خوبی به بار نیاورده است
ن اضافه کرد: تجدیدنظر در این سیاست ها برای برون رفت از وضعیت پسابرجام و تحریم های ظالمانه بسیار اردکانیا

حیاتی است. الگوهای توسعه در ایران باید متناسب با ظرفیت منابع آبی و بحران آن و طبیعت خشک و نیمه خشک کشور 

گرم انتخاب شود برای مناطق مختلف با زیست بوم های متنوع از معتدل تا خشک و . 
 

 الزامات اصالح ساختار اقتصاد آب **
وی گفت: بر این اساس، به منظور دستیابی به اصالح ساختار اقتصاد آب، چندین مورد باید مورد توجه قرار گیرد که از 

 برنامه ریزی های کالن،»، «منظور کردن ارزش کامل اقتصادی آب در بازتخصیص منابع آب»آن جمله می توان به 
استقرار نظام قیمت گذاری آب بر »، «سیاست های آمایش سرزمین و بیشینه سازی ارزش افزوده حاصل از کاربرد آب

اساس هزینه تمام شده کامل آب با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه برای تمام بخش های مصرف و اعمال 

اشاره کرد« استای ارتقای بهره وری و امنیت غذایییارانه های هدفمند به اقشار آسیب پذیر و کشاورزان در ر . 
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اعمال اصالحات ساختاری، نهادی و حقوقی »، «استقرار نظام حسابداری ملی آب در کشور»اردکانیان اظهار داشت: 
تنوع بخشی منابع مالی و ارتقاء جایگاه و سهم »، «الزم برای ایجاد، ساماندهی و تقویت بازار، بانک و بورس آب

از « و سرمایه گذاری بخش خصوصی، غیردولتی و تشکل های بهره برداران آب در مدیریت امور آب کشور مشارکت

 .جمله دیگر مواردی است که برای اصالح ساختار اقتصادی آب باید مورد توجه قرار داد
بازرگانی  به گفته وی، حمایت از کشت فراسرزمینی مشروط به واردات محصوالت کشاورزی به کشور و منظور کردن

آب مجازی در سیاست گذاری صادرات و واردات محصوالت کشاورزی و صنعتی از دیگر مواردی است که برای 

 .اصالح ساختار اقتصاد آب باید مد نظر قرار داد
میلیارد مترمکعب و صادرات آب مجازی حدود هفت  40اردکانیان گفت: هم اکنون در ایران، واردات آب مجازی حدود 

ترمکعب استمیلیارد م .  
وی با تاکید بر ارتقا بهره وری فیزیکی و اقتصادی، ارزش افزوده ناشی از تولیدات کشاورزی و کاهش ضایعات 

محصوالت کشاورزی و مواد غذایی، گفت: امنیت غذایی لزوما به مفهوم خودکفایی داخلی نیست و باید سیاست خوداتکایی 

ی، در چارچوب امنیت ملی و ظرفیت های تولیدی تبیین شوددر محصوالت استراتژیک، همزمان با امنیت آب . 
توسعه صنایع پایین دستی »، «ایجاد نظامهای بهره برداری متناسب با مدیریت به هم پیوسته منابع آب»وزیر نیرو گفت: 

انرژی های نو»، «کشاورزی، گلخانه های صنعتی، صنایع کوچک، صنایع دستی و کسب و کارهای سبز » ،« م اکوتوریس

می تواند مشاغل جایگزینی را تولید کند تا وابستگی معیشتی کمتری بر منابع آبی سرزمین به وجود آید« و بوم گردی . 
وی اظهار داشت: تحقق راه های دستیابی به کشاورزی پایدار در کشور نیازمند اتخاذ راهبردها و اقداماتی از قبیل 

بکارگیری خالقانه »، «تحویل حجمی آب به مصرف کننده»، «ه وریافزایش بهر»، «مشارکت فراگیر بهره برداران آب»
تغییر زمان »، «مهندسی و مدیریت در کلیه مراحل کاشت، داشت و برداشت جهت افزایش کارآیی مصرف آب کشاورزی

توجه به انتخاب »، «توسعه سیستم های مدرن و کارآمد»، «کشت فراسرزمینی»، «توسعه کشت های گلخانه ای»، «کشت
اصالح ساختارهای مالکیتی اراضی »، «لگوهای کشت مناسب خصوصا حمایت از تولید محصوالت با تقاضای آبا

کشاورزی و یکپارچه سازی و حمایت در افزایش سرانه زمین بهره برداران به منظور کاهش هزینه و جلب سرمایه 

ا کننداست که می توانند نقش مهمی در مدیریت منابع آب در کشاورزی ایف« گذاری . 
  .به گفته وی، همه این موارد بدون به رسمیت شناختن ماهیت میان بخشی بودن عرصه مدیریت آب عملی نیست

اردکانیان گفت: اختصاص موضوع آب به یک دستگاه اجرائی و اینکه سایر دستگاه ها به ویژه مصرف کنندگان عمده، 
، موجب شکل نگرفتن تمام یا قسمتی از سیاست ها و راهبردهای نقش خود را در مدیریت مسئوالنه منابع آب نادیده بگیرند

 .ذکرشده خواهد شد و هیچ کدام توسط هیچ دستگاه اجرایی به تنهایی عملی نخواهد شد
دستگاه بخشی و میان بخشی مرتبط با آب در سازمان  6وی گفت: تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی با مشارکت 

با مصوبه هیات وزیران انجام شده است 96ن زمینه است که از اواخر سال دولت، گامی ضروری در ای . 
وی گفت: توسعه روستایی، راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستاییان کم بضاعت و تالشی همه جانبه 

ر محیط روستایی میسر برای کاهش فقر است که به ویژه با افزایش تولید و ارتقا بهره وری همراه با کاهش مصارف آب د

 .می شود
اردکانیان اظهار داشت: توسعه و نوین سازی جامعه روستایی، باید با اقتصاد ملی درهم تنیده شود. به همین جهت توسعه 

روستایی تالشی فراگیر بوده و محدود به یک بخش نیست بلکه همه بخش ها و زمینه های اجتماعی، اقتصادی، و فیزیکی 

ی گیردتوسعه را در بر م . 
 لینک خبر 
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 آب 
 ایرنا  – 25/9/1397تاریخ : 

 مرگ اصفهان در مساله آب است
نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان با بیان اینکه مرگ این استان در مساله آب است، گفت: بخش زیادی از  -ایرنا  -اصفهان 

 .درآمدهای دولت وابسته به گردشگری و مالیات این دیار است

 
تن از نمایندگان این استان در  16به گزارش ایرنا، حضرت آیت هللا سید یوسف طباطبایی نژاد روز یکشنبه در جمع 

اصفهان  مجلس شورای اسالمی از اقدام آنان در موضوع آب قدردانی کرد و افزود: مساله آب این استان ملی است و اگر

 .آب نداشته باشد تبعات آن برای کل کشور است
وی اظهارداشت : ما مخالف انتقال آب به یزد نیستیم و بدون شک آبی که به استان اصفهان منتقل شود، به یزد هم می رود 

  .بنابراین نمایندگان استان یزد در مجلس شورای اسالمی در مساله آب باید همکاری داشته باشند
* یک شهروند صحبت می کنم  به عنوان  

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: سخنان من از باب نماینده ولی فقیه نیست چراکه ما در کار اجرایی 

  .دخالت نمی کنیم بلکه از باب مشورت و راهنمایی و به عنوان یک شهروند صحبت می کنم
ساله اصفهان درحال  60ل استان اصفهان نیست، تصریح کرد: درختان وی با بیان اینکه فقط مساله آب آشامیدنی مشک

خشک شدن است و تعجب می کنم که سازمان محیط زیست که برای یک بوته در بیابان دلسوزی می کند اما با وجود اینکه 

  .وضعیت درختان استان را می بیند و می داند و کاری انجام نمی دهد
ا اشاره به مساله آب اختصاصی برای صنعت یادآور شد: باید برای همه نمایندگان مجلس حضرت آیت هللا طباطبایی نژاد ب
استان کشور مالیات پرداخت می کند و هنگامی که صنایع آن آب نداشته باشند،  14یا  11روشن شود که اصفهان به اندازه 

  .تولید و مالیات کاهش می یابد، این مالیات ها برای کل کشور مصرف می شود
میلیارد لایر برای مساله آب اختصاص  30به اصفهان،  1381وی ادامه داد : رهبر انقالب اسالمی در سفر خود در سال 

دادند و دولت برای آن ردیف اختصاص داد اما در ادامه، بودجه ای در نظر گرفته نشد، البته باید از ابتدا این کارخانجات 

  .در کنار دریا احداث می شد
فهان اضافه کرد: مساله آب آشامیدنی، آبیاری درختان مثمر و غیرمثمر و آب کشاورزی استان اصفهان یک امام جمعه اص

  .مساله ملی است
وی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسالمی می توانند سه درخواست، ساماندهی رودخانه زاینده رود و احیاء آن 

رف آب در باالدست و ادامه سد تونل سوم کوهرنگ را به عنوان خواسته و اختصاص بودجه به این کار، عادالنه شدن مص

  .اصلی خود مطرح کنند
هزار میلیارد لایر برای تونل سوم هزینه شد، ادامه داد: طرح  2حضرت آیت هللا طباطبایی نژاد با بیان اینکه تاکنون حدود 

استان چهارمحال و بختیاری و استاندار این استان با  بهشت آباد از سر چشمه های چهارمحال آبگیری می شود و نمایندگان

  .احداث سد موافق هستند و تنها با لوله گذاری و یا احداث تونل مخالفت دارند
اگر متولی  :وی با انتقاد از عملکرد رئیس مجلس شورای اسالمی نسبت به استعفای نمایندگان استان اصفهان تصریح کرد

باشد حرمتی باقی نمی ماند، جای سئوال است که چرا آقای الریجانی هیچ جلسه ای با دولت  امامزاده، حرمت آن را نداشته
در مورد استعفای نمایندگان برگزار نکرد، رفتار آقای الریجانی نسبت به نمایندگان استان خوب نبوده و به عنوان رئیس 

  .مجلس کاری انجام نداده است
مطرح می کنند که استعفای نمایندگان ممکن است تبعات امنیتی داشته باشد و  حضرت آیت هللا طباطبایی نژاد گفت: برخی

از نمایندگان خواسته اند که استعفای خود را پس بگیرند، این را باید به دولت گفت که حفظ امنیت کشور از وظایف دولت 

س احترام گذاشته شوداست، دولت موظف است زخم ها را معالجه کند، بنابراین باید به اقدام نمایندگان مجل .  
وی بیان کرد: برخی مطرح می کنند که این اقدام نمایندگان مجلس شورای اسالمی، بدعت است و در آینده ممکن است 

سایر نمایندگان استان ها برای احقاق حق خود دست به استعفا بزنند، سخن ما این است که، به دیگران وعده داده نشده است 

هان بارها وعده داده شده استاما به مردم استان اصف .  

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

امام جمعه اصفهان یادآور شد: رهبر انقالب اسالمی موضوعات را به بهترین وجه می دانند، بنده در دیدار مردم استان 
آبان، به ایشان گفتم که برای اصفهان همانند ارومیه بودجه بگذارید، ایشان فرمودند که شما می دانید تا  25اصفهان در 
ا نخواهد، نمی شود، ایشان با ناراحتی فرمودند که دولت درخواستی نداشته است، بنابراین دولت باید ضرورت دولت از م

  .مساله را درک کند و از رهبر انقالب برای اختصاص بودجه درخواست کند
ای دولت هنماینده استان اصفهان در اعتراض به آنچه که 'عدم تحقق وعده 19آذر سالجاری  14به گزارش ایرنا، 

درخصوص جاری شدن آب زاینده رود ' خواندند خواهان کناره گیری از سمت نمایندگی مردم این استان در مجلس شورای 

  .اسالمی شدند
از بین نمایندگان امضاکننده این نامه، ناهید تاج الدین و حمیدرضا فوالدگر نمایندگان شهرستان اصفهان و مرتضی صفایی 

قمصر در دفتر امام جمعه اصفهان حاضر نشدندنطنزی نماینده نطنز و  .  
نفر از  223مجلس شورای اسالمی امروز یکشنبه پس از تعطیلی یک هفته ای به ریاست علی الریجانی با حضور 

نمایندگان تشکیل جلسه داد که براساس اعالم مجمع نمایندگان استان اصفهان، نمایندگان این خطه از شرکت در آن 
نژاد نماینده ولی فقیه در هللا طباطبایی  در اقدامی اعتراض آمیز به جای حضور در مجلس در دفتر آیت خودداری کردند و

  .این استان جلسه برگزار کردند
های زاگرس مرکزی بویژه کیلومتر است که از کوه 350رود بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران به طول  زاینده

رود و در  کیلومتر پیش می 200گیرد و در کویر مرکزی ایران به سمت شرق حدود زردکوه بختیاری سرچشمه می 

ریزدنهایت به تاالب گاوخونی در شرق اصفهان می  . 
این رودخانه در دهه های اخیر بدلیل خشکسالی های متوالی، تراکم جمعیت و افزایش برداشت، به یک رودخانه فصلی 

سال و به ویژه در فصول گرم با خشکی مواجه شده استتبدیل و در پایین دست در بیشتر ایام  . 
 لینک خبر 
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 آب 
 ایرنا  – 27/9/1397تاریخ : 

 نهاوندیان: آب یک مساله ملی است و نباید آن را سیاسی کرد
جمهوری گفت: باید آگاهی عمومی نسبت به آب را افزایش دهیم؛ آب یک مساله ملی است و نباید معاون اقتصادی رئیس  -ایرنا -تهران

 .آن را سیاسی کنیم

 
صبح امروز )سه شنبه( در کنفرانس اقتصاد آب در اتاق « محمد نهاوندیان»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

  :بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، افزود
مساله حیاتی است؛ برای حل جنبه های اجتماعی و سیاسی آن باید بر جنبه اقتصادی آب تاکید کنیمآب یک  . 

وی ادامه داد: ابتکارهایی برای اقتصادی کردن فعالیت های مرتبط با بهره وری آب ارایه شده که نیازمند تاکید و تشویق 
ی در مورد آب بگیریم، حتما مشکل آب قابل حل هر چه بیشتر است؛ در صورتی که همه تصمیم واحد با همبستگی مل

 .خواهد بود
معاون اقتصادی رئیس جمهوری با بیان اینکه دلیل تنش های آبی تنها کاهش نزوالت آسمانی نیست، گفت: بسیار از 

 .مشکالت به این دلیل است که طرف تقاضا را هوشمندانه مدیریت نکرده ایم
ی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد؛ در این زمینه از آنجا که به ریشه ها نهاوندیان اضافه کرد: بحث آب جنبه ها

نپرداخته ایم، این موضوع در برخی استان ها به مشکالت سیاسی تبدیل شده است؛ هرچه مشکل آب سیاسی شود، حل آن 

 .سخت تر خواهد شد
؛ این فعالیت ها باید توجیه اقتصادی داشته ما باید سرمایه گذاری در زمینه آب را اقتصادی کنیم :نهاوندیان اضافه کرد

باشد؛ در آن صورت است که مشارکت بخش خصوصی را هم خواهیم داشت؛ امکان ندارد تنها با اتکا به منابع دولتی خیال 

 .کنیم که می توانیم مشکل آب را حل کنیم
مساله طرف تقاضا است؛ در این بخش نمی وی ادامه داد: در این زمینه، باید به طرف عرضه توجه داشته باشیم، اما عمده 

توانیم به بخش کشاورزی بی توجه باشیم؛ این مساله اجتماعی ماست و درصد قابل توجهی از اشتغال در جامعه کشاورزی 

 .رخ می دهد؛ ما نمی توانیم احکامی وضع کنیم که وضع زندگی کشاورز به هم بخورد
ست دولت در چند سال اخیر، استقبال از بخش خصوصی در پروژه معاون اقتصادی رئیس جمهوری اظهار داشت: سیا

قرارداد به شیوه  35های مدیریت بهینه آب بوده است؛ دولت در این زمینه مشوق های الزم را تامین کرده است و تاکنون 

میلیارد تومان منعقد شده است 790های مختلف )بی.او.تی و آر.او.تی( به ارزش یک هزار و  . 
« میلیارد تومان امضا شده است 141قرارداد بیع متقابل به ارزش چهار هزار و  32این، عالوه بر  .» 

هزار میلیارد تومان برای سرمایه  243پروژه آب و برق به ارزش  46قانون بودجه نیز  19وی ادامه داد: در تبصره 

 .گذاری بخش خصوصی معرفی شده و مشوق های الزم دیده شده است
مایش اقتصاد آب امروز در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برپاست؛ وزیران نیرو و به گزارش ایرنا، ه

 .جهادکشاورزی از جمله سخنرانان دیگر این همایش هستند
 لینک خبر 
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 آب 
  ایرنا – 27/9/1397تاریخ : 

 

بخشی آب با یک فرمول از مرکز حل نمی شود موضوع تعادل  
توان موضوع تعادل بخشی آب را حل و فصل کرد، وزیر جهاد کشاورزی گفت: با یک شیوه و فرمول از مرکز نمی -ایرنا -تهران
های ذیربط مختلف مواجهیمدشت در کشور داریم که دشت به دشت با جوامع، بزرگان، مسئوالن محلی و دستگاه 610زیرا  . 

شنبه( در دومین همایش دوساالنه اقتصاد آب در محل اتاق بازرگانی، به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمود حجتی امروز )سه
های گذشته، فرهنگ عمومی آب را ارتقا داده و ها در سالها و نشستصنایع معادن و کشاورزی ایران، افزود: برگزاری این همایش
موضوع آب با پنج یا حتی امروز وضعیت و نگاه ما به    .سال گذشته قابل قیاس نیست 10

موضوع مدیریت آب و مصرف آب در این حوزه بسیار مهم است و باید تالش کنیم از هدر رفت آب  2به گفته این مقام مسئول، 
  .جلوگیری کنیم

مهار آب است، تاکید کرد: اصل مساله  های آب زیرزمینی و در غیر این صورتترین کار، تغذیه سفرهحجتی با بیان اینکه حیاتی
  .مهار آب، کار درستی بوده اما به میزان مهار، نقدهایی وارد است

های آب زیرزمینی حیاتی ترین و بهترین شیوه مدیریت منابع آب است که از طریق شیوه هایی این مقام مسئول گفت: تغذیه سفره
ودهمچون آبخوان داری، پخش سیالب و غیره انجام می ش .  

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در سال های گذشته برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی تعادل سفره ها را برهم زده است به 
  .طوری که همواره مصرف آب از تغذیه آب در سفره ها بیشتر بوده است

ه و موضوع قنات از افتخارات ایرانیان است، حجتی یادآور شد: ملت ایران یکی از بهترین بهره برداران از آب در طول تاریخ بود
برداری را برهم زده ایماما در چند دهه اخیر این نظام بهره .  

برداران از آب در این منطقه، همگی وی به سفر اخیر خود به منطقه سرایان در استان خراسان جنوبی اشاره کرد که مردم و بهره
یا تفاهم کردند که در مدت سه ماه همه افراد چاه های مورد بهره برداری دشت را  بیش از نیمی از حقابه هایشان را کاهش دادند

  .مسدود کنند
های آب زیرزمینی را مدیریت کرده، آب را در داخل سفره ها ذخیره، پوشش گیاهی سفره ها حجتی تاکید کرد: باید هر چه بیشتر سفره

  .را افزایش و از تبخیر اضافی آب جلوگیری کنیم
 70قام مسئول خاطرنشان کرد: بیشترین مصرف آب کشور در بخش کشاورزی است بطوری که متوسط مصرف آن در جهان این م

  .درصد اما در کشورمان از این میزان بیشتر است که یک دلیل آن گرم و خشک بودن طبیعت کشور است
آب به مزرعه داریم، به طوری که به تدریج شیوه وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: عقب ماندگی زیادی در موضوع چگونگی رساندن 

  .هایی همچون کانال های بتنی و شبکه های مدرن آبیاری که در کشورمان اجرا شده در سطح جهان در حال برچیده شدن است
  .وی یادآور شد: این در حالی است که بیشترین سرمایه گذاری های دولتی در این بخش انجام شده است

درصد راندمان آبیاری و انتقال آب به پای بوته  2ورزی خاطرنشان کرد: در سال های گذشته به طور متوسط سالیانه وزیر جهاد کشا
  .و درخت در کشور افزایش یافته است

وی اظهار داشت: مهمتر از این مساله، موضوع بهره وری آب است، یعنی اینکه آب را به چه گیاهی برسانیم که ارزش اقتصادی 
داشته و درآمد و ثروت بیشتری برای کشور به همراه داشته باشدباالتری  .  

گیری وزارت جهاد کشاورزی در سال های گذشته به طور عمده بر واردات محصوالتی بوده که به آب تابستانه حجتی گفت: جهت
تابستان داریمبیشتری نیاز داشته باشد، زیرا بیشترین تبخیر را در این فصل داشته و محدودیت های بیشتری در  .  

شدند را با جهت گیری جدید در پاییز کشت وی اضافه کرد: همچنین برخی محصوالت که در بهار کشت و در پاییز برداشت می
  .کردیم که از جمله آنها می توان به ذرت اشاره کرد

اییز کشت و در بهار برداشت کردیم این عضو کابینه دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: پارسال بیش از یک میلیون تن چغندر قند در پ
  .که همه ساله این ارقام رو به افزایش است

دهد به سرعت در حال گسترش استدرصد مصرف آب را کاهش می 30تا 25وی گفت: توسعه کشت نشایی که  .  
دودیت تخصیص آب به حجتی افزود: همچنین توسعه کشت گلخانه ای از سوی این وزارتخانه در دستور کار است و امید می رود مح

  .گلخانه ها رفع شود
برابر افزایش داده است و امسال برای  10وی خاطر نشان کرد: این شیوه، میزان بهره وری آب را در برخی محصوالت جالیزی تا 

بدین  برابر پارسال ثبت شده است؛ 2هکتار توسعه کشت گلخانه ای به میزان  400نخستین بار در نیمه نخست سال، یک هزار و 
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  .ترتیب می توان محصوالت غیر فصل که ارزش اقتصادی باالیی دارند را نیز به راحتی تولید کنیم
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: آمار ارقام واردات و صادرات غذا در هشت ماهه امسال حاکی از بهبود یک میلیارد دالری 

محصوالت کم آب بر و دارای ارزش اقتصادی باالتر استآن در مقایسه با پارسال است که یکی از دالیل آن کشت  .  
حجتی ادامه داد: در پنج سال گذشته بیشترین سرمایه گذاری ها در سطح مزرعه در کشور انجام شده که شامل سرمایه گذاری های 

  .زیربنایی و زیرساختی و همچنین پشتیبانی از افزایش بهره وری آب بوده است
راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران نیز در این مراسم، گفت: رسالت نسل امروز احیا و ترمیم منابع آبی  رئیس مرکز ملی مطالعات

 .است
درصد در مصرف آب کشور صرفه جویی کرده و اتکای ما به موضوع بهره وری آب  30محمدحسین شریعتمدار تاکید کرد: اگر 
 .باشد، تحقق این هدف امکان پذیر است

شاخص برای اقتصاد آب تعریف شده که ظرفیت های قابل مالحظه ای در آنها وجود  120ان کرد: در این راستا شریعتمدار خاطرنش
 . دارد و تنها یکی از این شاخص ها موضوع قیمت آب است

هدف از بین بردن فئودالیسم ارضی و و توسعه  2این مسئول در ادامه به موضوع اصالحات ارضی در کشور اشاره کرد که با 
شاورزی انجام شدک . 

وی بیان داشت: یکی از ریشه های چالش کنونی آب در کشور مساله اصالحات ارضی بود که پس از آن استراتژی توسعه ملی بر 
 .اساس ساخت زیربناها و اتکا بر منابع نفتی و همچنین توسعه کشاورزی با استفاده از چاه های عمیق و سدسازی ها رونق گرفت

ها مالکان اراضی جدید به دلیل اینکه تولید آب در قالب های جدید صرفه های بیشتری داشت، از اشت: در آن سالشریعتمدار اظهار د
 .ترمیم منابع آب موجود خودداری کردند؛ زیرا یارانه انرژی و نیز یارانه ارزی بیشتری دریافت می کردند

 80ه تخصیص یارانه های بیشتر کمک کرد و در نیمه دوم دهه ب ۵0این مسئول اتاق ایران یادآور شد: افزایش قیمت نفت در دهه 
های زیرزمینی نمایان شدآثار فیزیکی این استراتژی به صورت خشک شدن تاالب ها و افت آب . 

9۴دشت در سال  3۵۵به  ۴۵دشت در سال  22وی گفت: تعداد دشت های ممنوعه کشور از  رسید، همچنین امروز میزان روان  
میلیارد مترمکعب رسیده است ۵0کمتر از  های کشور بهآب . 

با ابتکار اتاق ایران قرار شد این اتاق به موضوع آب ورود کند و در این راستا مرکز ملی  90شریعتمدار یادآور شد: در سال 
 .مطالعات راهبردی آب شکل گرفت

بنیاد شور ورزی ایران»وی از شکل گیری  ر کشور خبر داد و گفت: طرح جامع بهره برای استفاده از منابع آب شور موجود د «

های مهم در دستور کار قرار داردوری آب کشور و تدوین استراتژی اصالح و ترمیم آب به عنوان برنامه . 

 لینک خبر 
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 اقتصاد کالن
 خبرگزاری فارس  – 26/9/1397تاریخ : 

دالر قیمت گندم و کاهش قیمت فلزات اساسی  ۲رشد بیش از   
های روغنی همه افزایشی بودند در این امروز در بازارهای جهانی قیمت انواع محصوالت کشاورزی از گندم و ذرت گرفته تا دانه

  .میان قیمت نفت افزایش چند سنتی و فلزات اساسی تقریبا همه کاهشی بودند
صادی خبرگزاری فارس، قیمت اکثر محصوالت کشاورزی در بازارهای جهانی امروز افزایشی بود. گندم، به گزارش خبرنگار اقت

دالر در بازارهای  2.2۵های روغنی، همه نسبت به روز گذشته با افزایش قیمت مواجه شدند. امروز هر بوشل گندم ذرت، برنج، دانه
دالر معامله شد 38۵سنت افزایش هر بوشل  2۵روش رفت و ذرت هم با سنت به ف 2۵دالر و  ۵32جهانی افزایش یافت و به قیمت  . 

دالر افزایش یافت و  ۴.۵های روغنی رکورددار افزایش قیمت بودند. هر بوشل دانه روغنی سویا در بین محصوالت کشاورزی دانه
دالر باال رفت. سایر کاالهای  1.3و سنت معامله شد. سویای خوراکی هم از این افزایش بی نصیب نماند  2۵دالر و  918به قیمت 

روغنی نظیر کانوال هم با افزایش قیمت مواجه شدند. شکر و برنج هم جزو محصوالتی بودند که امروز افزایش قیمت داشتند. در بین 
سنت کاهش قیمت داشت ۴0سنت و دام پرواری  ۴۵محصوالت کشاورزی تنها دام کاهش قیمت داشت. دام زنده امروز  .  

* ت اساسیفلزا  
سنتی  ۵دالر به فروش رفت. نقره هم با افزایش  12۴2سنت افزایش قیمت داشت و هر اونس  ۶0در گروه فلزات اساسی طال حدود 

دالر کاهش داشت اما پاالدیوم  1.۵۴دالر معامله شد. در گروه سایر فلزات گرانبها هم پالتینوم هم  1۴.۶9همراه شد و هر اونس 
یمت مواجه شد. فلزاتی مانند مس، آلومینیوم، روی و قلع، همه با کاهش همراه بودنددالر با افزایش ق 7.۶۶ . 

 انرژی*
سنتی  17دالر به فروش رفت، گاز طبیعی هم کاهش  ۶0انرژی امروز قیمت نفت برنت افزایش اندکی داشت و نفت برنت حدود 

دالر کاهش مواجه شد 1.2۵داشت. بنزین هم با  . 
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان  – 23/9/1397تاریخ : 

  مواد پروتئینی عامل اصلی هجوم افراد برای خرید مرغ است افزایش قیمت
یک مقام مسئول گفت: افزایش قیمت گوشت قرمز دلیل اصلی ازدیاد تقاضا برای خرید مرغ و افزایش نرخ این کاال در بازار به شمار 

رودمی .  
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

، درباره دالیل افزایش قیمت مرغ در بازار اظهار کردخبرنگاران جوان های افزایش قیمت گوشت قرمز و کاهش قدرت خرید دهک :

رودجامعه دلیل اصلی ازدیاد تقاضا برای خرید مرغ و افزایش نرخ این کاال در بازار به شمار میپایین  . 
رسد که معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی باید وی افزود: با توجه به افزایش تقاضا برای خرید مرغ، به نظر می

دتمهیداتی برای افزایش تولید و کاهش ضایعات به کار گیر . 
یوسفی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ در بازار وجود ندارد، بیان کرد: این درحالی است که به سبب ازدیاد تقاضا، قیمت 

روستمرغ با نوساناتی در بازار روبه . 
فزایش قیمت های تولید خبر داد و گفت: با توجه به ابرابری هزینه 2.۵رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی از افزایش 

ریزی از ترس گرسنگی مرغ هایشان را ندارندهای دامی، مرغداران جرات جوجهنهاده . 
 خبری از تصویب نرخ جدید مرغ نیست/کاهش عرضه مرغ به بازار صحت ندارد :بیشتر بخوانید

تومان اعالم کرد  800ر و هزا 2و کنجاله سویا  ۵۵0وی، نرخ کنونی هر کیلو ذرت تحویل به مرغداران در تهران را یک هزار و 
های حمل و نقل دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار گرفته استهای دامی به سبب افزایش هزینهو افزود: قیمت این نهاده . 

های تولید، این تومانی برای مرغ از سوی سازمان حمایت گفت: با توجه به افزایش هزینه 9800یوسفی با اشاره به تصویب قیمت 
برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد نرخ . 

های آتی، تصریح کرد: بنده معتقدم که قیمت مرغ تا بهمن ماه این مقام مسئول در پایان درباره آخرین وضعیت بازار مرغ طی روز
 افزایش چندانی نخواهد داشت

  لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
 ایرنا – 2۴/9/1397تاریخ : 

 مرثیه بر خاک مدفون زیر آب
برود. با این همه چیز محاسبه شده؛ از سهم آب استانها گرفته تا قیمت درخت ،زمین و خانه هایی که باید به زیر آب  -ایرنا -یاسوج 

حال حقوق بومیان منطقه و ساکنان پنح روستایی که باید با سرزمین مادری خود خداحافظی کنند و خاکشان را به دست آب بسپارند 
 .هنوز تعیین و ادا نشده است

ی که به به گزارش ایرنا، برخی آواره این روستا و آن روستا شده اند، برخی نیز شبهایشان را با کابوس بیل های مکانیک
جان کوه ها و درختان افتاده صبح می کنند و هر صبح هم از آن باالدست برای خاکی که رو به احتضار است مرثیه 

  .سرایی می کنند
اینها را می بینید » پیرمردی در آن میان عصایش را به سمت کوه ها و باغ های آن طرف رودخانه می گیرد و می گوید 

ت کشیده اند. ما اینجا به دنیا آمده ایم و بزرگ شده ایم . مگر می شود به این راحتی از همه ؟پدرانمان برای این خاک زحم

  «.اینها دل کند.تنگ سرخ برای ما تکه ای از بهشت است که به آسمان، هوا و زمینش تعلق خاطر داریم
م و ببینم قبرش زیر آب می رود. جنازه پسر جوانم اینجا در خاک خفته است چطور باید اینجا بنشین»مرد دیگری می گوید

  «.اینها آزارم می دهد
سال است ما را آواره کرده اند.کسی دنبال جبران  6زنی هم با گوشه چارقد سیاهش اشکهایش را پاک می کند و می گوید 

مان بر خسارت نیست. باغ های بزرگ میوه ای که به امید نجات فرزندانمان با فقر و نداری کاشته بودیم، جلوی چشمان

  .زمین می افتند و بچه هایمان هم بیکارند.بعد از این خاک هیچ کجا بوی تنگ سرخ را نمی دهد
سال از آغاز عملیات احداث سد تنگ سرخ در شهرستان  6سرگردانی ساکنان تنها یک بخش ماجراست . با اینکه 

زیست محیطی آن هنوز صادر نشده استدرصد هم پیشرفت فیزیکی داشته اما مجوزهای  20بویراحمد می گذرد و حدود  .  
اگرچه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در بازدید روزهای اخیر از این سد با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه 

ماه پس از استعالم پاسخی نیاید، دستگاه ها باید بنا را بر نظر موافق سازمان حفاظت محیط زیست بگذارند  2گفت اگر تا 

ه نظر می رسد این پاسخ بر ابهامات افزوده استاما ب .  
در واقع فعاالن زیست محیطی ، اجتماعی، رسانه ای و بومیان منطقه بر این باورند حق مردم دو استان کهگیلویه 

وبویراحمد و فارس است که بدانند از نظر سازمان محیط زیست احداث این سد چه تبعاتی در آینده هم در حوزه آبخیز و 

آبریز خواهد داشت و ارجاع جامعه به این بند قانونی شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیتهای آینده استهم  .  
سال پیش تاکنون ابهاماتی در مسیر احداث این سد وجود داشته است. در 6نگاهی به پیشینه احداث سد نشان می دهد از 

استان کهگیلویه وبویراحمد قرار دارد اما حق برداشت  پس از صدور مجوز آن مشخص شد با اینکه مخزن سد در 91سال 

  .از سد برای این استان پیش بینی نشده است
معارضات اجتماعی درباره سد باال گرفت. فعاالن محیط زیست هم که با سد سازی مخالف بودند وارد شدند و تصمیم 

یاسوج را تامین کند گیرندگان طرح ابعاد سد را کوچکتر کردند به اندازه ای که آب شرب شهر .  
اما پس از خشکسالی های چند سال اخیر و تنش های آبی در شیراز، دوباره اندازه و حجم سد به همان ابعاد اولیه برگشت 

میلیون متر مکعب در نظر  73و برای شیراز  85با این تفاوت که این بارتخصیص ابالغی آب برای کهگیلویه وبویراحمد 

  .گرفته شد
میلیون متر مکعبی که برای مصارف زیست محیطی در نظر گرفته شده و به طور طبیعی در پایین  33احتساب که با 

میلیون متر مکعب خواهد بود 100دست سد استفاده خواهد شد ،سهم استان فارس از این سد بیش از  .  
ارهای مطالعاتی پشت سر گذاشته، باعث و در هنگام انجام ک 91اما فراز و فرودهایی که احداث این سد در سالهای قبل از 

  .شده همچنان مردم به دیده تردید به این سد بنگرند
زیرا در آن سالها مسئوالن برای کم کردن بار تعارضات اجتماعی سد مدعی شدند بخش کوچکی از مخزن سد در استان 

  .کهگیلویه وبویراحمد قرار دارد و اصل آن در استان فارس است
ی شد در احداث سد حق و حقوق آبی کهگیلویه وبویراحمد به طور کامل دیده شده است که پس از شکل همچنین گفته م

گیری مطالبات اجتماعی مشخص شد هم مخزن سد در استان کهگیلویه وبویراحمد قرار داشته و هم تخصیصی برای حوزه 
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  .آبخیز در نظر گرفته نشده است
درصدی هنوز پاسخ مطالعات زیست محیطی برای آن نیامده  20ت فیزیکی سال از احداث سد و پیشرف 6حال با گذشت 

ماه استعالم نیامد کارتان را انجام بدهید و اگر  2است و بدتر آنکه این گفته رئیس سازمان محیط زیست که اگر ظرف 
طی و بومیان و خسارتی هم ایجاد شود، وزارت نیرو باید آن را جبران کند ،باز هم باعث نگرانی فعاالن زیست محی

  .ساکنان منطقه شده است
 

 ساخت سد تنگ سرخ باعث تغییرات شدید اکولوژیکی منطقه می شود **
یکی از فعاالن محیط زیست استان می گوید: مواد معلق پشت سدها می ماند و با رسوب و عدم انتقال مواد عالی ، زمین 

و باعث فرسایش شدید خاک می شود های کشاورزی در پایین دست کیفیت خود را از دست می دهند .  
امید سجادیان افزاید: سد ها روی زندگی مردمان باالدست و پایین دست تاثیر می گذارد زیرا پس از ساخت آن اراضی ملی 

 .به بهانه توسعه کشاورزی به اراضی کشاورزی و باغی تبدیل می شود
کشاورزی به آب و روش های سنتی، تغییر سبک  دبیر اجرایی تشکل نهضت سبز زاگرس می گوید: وابستگی ییشتر

  .زندگی شهرها با انتقال آب بین حوزه ای از تبعات سد سازی است
وی یادآوری می کند با انتقال آب به شیراز و باغ های آن مصرف بی رویه آب ادامه پیدا می کند در حالی که در باالدست 

ندعالوه بر مشکالت زیست محیطی مردم هم آواره می شو .  
سجادیان می گوید: برای سازگاری با تغییرات اقلیمی ،نحوه مصرف اب باید تغییر کند نه اینکه از سرشاخه های یک 

  . منطقه آب را به منطقه دیگری منتقل کرد
وی ادامه می دهد که بیشتر این آب برای مصرف استان فارس است هیچ سود و منفعتی عاید استان کهگیلویه وبویراحمد با 

ین حجم از خسارت نمی شودا .  
سجادیان می گوید: سدی که ارزیابی محیط زیستی ندارد قرار است آب واحد صنعتی آب بر و آالینده مثل پتروشیمی را 

  !تامین کند
این فعال حوزه محیط زیست تاکید می کند: انتقال آب یک حوزه که خود شدیدا به آب نیاز دارد به حوزه دیگر یک فاجعه 

به قیمت تغییرات شدید اکولوژیکی منطقه و از بین رفتن گونه های مختلف جانوری است است.این !  
سجادیان یادآوری می کند که زیر آب رفتن هکتارها باغ، مزارع کشاورزی و درختان منطقه ، رعایت نکردن حق آبه 

و ایجاد معضالت اجتماعی از محیط زیستی و خشک شدن تاالب ها و رودهای پایین دست ،کوچ و مهاجرت اجباری مردم 

  .تبعات سد سازی است که قابل انکار نیستند
 

 ارزیابی ها باید مطابق قانون انجام شود**
یکی از اعضای تشکل زیست محیطی رفتگران طبیعت هم می گوید برای بررسی یک پروژه و اعالم موافقت یا مخالف با 

 .آن باید نسبت سوددهی و تخریب آن را بررسی کرد
سال از شروع پروژه سدتنگ  6مان اشکوه با بیان اینکه سد سازی سالهاست که منسوخ شده می افزاید: با گذشت بیش از ای

سرخ هیچ کارشناسی نتوانسته ارزیابی محیط زیستی آن را تایید کند و به رغم مخالفت های سازمان محیط زیست این 

ای دولتی حمایت می شودپروژه نه تنها متوقف نمی شد بلکه از طرف دیگر نهاده . 
وی می گوید: ما مخالف توسعه و عمران نیستیم ولی در چنین طرح هایی باید ارزیابی های محیط زیستی مطابق با قوانین 

انجام شود تا توسعه ای که وضعیت زندگی مردم منطقه را در همه زمینه ها بهبود بدهد حاصل شود به گونه ای که 

داشته باشدتناقضی با حفظ محیط زیست ن . 
وی یادآوری می کند منظور از ارزیابی محیط زیستی، بررسی و پیش بینی اثرات این طرح روی سالمت انسان ها،رفاه 

 .اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی مردم درگیر با پروژه و محیط زیست منطقه است که هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد
دگی می کنند و حاشیه نشین شدن آنان در شهر یاسوج خود باعث مشکالت کوچ کردن مردمی که در کنار دست سد زن

 .عدیده دیگری می شود
به گفته این فعال زیست محیطی عدم اختصاص سهمیه اب مناسب برای حوزه محیط زیست هم از جمله مشکالت این طرح 
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 .است
 

 امید به جبران تبعات، خیانت به آیندگان است**
ختلفی به موضوع می پردازند. فعاالن رسانه ای استان هم که از ابتدا موضوع سد را رصد کرده البته افزاد از زوایای م

اند بر این باورند حال که وزارت نیرو عزم خود را برای ساخت این سد جزم کرده باید عالوه بر شفافیت و صراحت 

  .درباره آینده سد حق و حقوق مردم و بومیان را در نظر بگیرند
الن رسانه ای یاسوج نیز می گوید: مهار آب باید جز اولویت های استان باشد اما سد سازی باید آخرین راه حل یکی از فعا

 .برای مهار باشد
باید راه های متعدد مهار و هدایت آب  :امین وکیلی با بیان اینکه آب و هوای کشور و منطقه گرم و خشک است می افزاید

د تا نسل های آینده هم بتوانند از محاسن آن استفاده کنند نه اینکه درگیر معایب و با چشم اندازی بلند مدت بررسی بشو

 .مضرات این طرح ها شوند
وی تاکید می کند: وجود چنین طرح هایی برخی مواقع جنبه سیاسی هم می تواند داشته باشد پس باید کارشناسان بی طرف 

ره آنها اظهار نظر کنندو بدون تعصب سیاسی و منطقه ای با دقت و حساسیت دربا .  
وکیلی می گوید: مسئوالن باید در چنین طرح هایی منافع بلند مدت استان را در نظر بگیرند نه اینکه بعد از هزینه های 

 .سرسام آور ریالی و معنوی تازه به فکر بررسی تاثیرات زیست محیطی آن بیفتند
نهاد یا دستگاه دولتی خاصی آن را جبران کند زیرا تبعات وی یادآوری می کند تبعات زیست محیطی موضوعی نیست که 

چنین طرح هایی جبران ناپذیراست و چشم پوشی و امید داشتن به جبران تبعات و تاثیرات منفی اجرای چنین طرحی 

 .خیانت به نسل های آینده است
 

 سود و زیان سد را در کفه ترازو بگذاریم **
اجتماعی و  -وید: باید سود و زیان این سد را در کفه ترازو گذاشت وبه مسائل انسانییکی از فعاالن رسانه ای استان می گ

  .زیست محیطی آن به عنوان اولویت نگاه کرد
پژمان امیدی می افزاید:توسعه زیرساخت ها باید بارعایت چارچوب ها و پیوست ها باشد. در سد تنگ سرخ هم با توجه به 

ست ها و راهبردها باید نهایت مالحضات زیست محیطی انجام شودتوپوگرافی منطقه ، معارضات، پیو .  
وی می گوید دورنمای توسعه زیرساختی حوزه آب کهگیلویه و بویراحمد ضرورت ساخت این سد را توجیه می کند زیرا 

هزار نفر را تامین می کند 500این سد آب شرب بیش از  .  
های زیرساختی تاریخی در حوزه آب، کمترین استفاده از روان آبها و  به گفته وی برای استانی که تاکنون به دلیل ضعف

  .رودخانه های خود را داشته ، ایجاد یک سد نقطه عطفی بر جبران کاستی های زیرساختی است
  .امیدی ادامه می دهد این سد سایه تنش آبی را از پیکره بخش های مختلفی از استان آب ها و آبشارها بر می دارد

ید می کند اما باید حقوق بومیان منطقه در چارچوب قانون دیده شود و نگاه به توسعه بر پایه محیط زیست باشدوی تاک .  
البته موضع مسئوالن استانی درباره سد تنگ سرخ کم و بیش با دیدگاه های مردم و فعاالن زیست محیطی و حتی بومیان 

  .منطقه نزدیک است
 

** حقوق استان  اتفاق نظر مسئوالن روی تعیین  
نماینده مردم بویراحمد و دنا، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مدیر کل محیط زیست استان از رئیس سازمان 

  .محیط زیست کشور خواستند برای کهگیلویه وبویراحمد به عنوان حوزه آبخیز حق و حقوقی تعیین شود
است تطبیق ساختار آبی با ساختار سیاسی اشتباه است زیرا با این حال رئیس سازمان محیط زیست کشور بر این باور 

  .ساختار آبی تابع مرزبندی های جغرافیایی وزارت کشور نیست
عیسی کالنتری در سفر به استان کهگیلویه وبویراحمد و بازدید از سد تنگ سرخ با بیان اینکه حوزه آبریز و آبخیز باید 

میلیارد متر مکعب آب تجدید پذیر کهگیلویه وبویراحمد باید در خود استان  9ه باهم دیده شوند گفت: نباید تصور کنید هم

  .استفاده شود
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استاندار کهگیلویه بویراحمد نیز با تایید این موضوع که مساله آب سیاسی نیست می گوید اگر تاکنون سد تنگ سرخ به 

را نداشته است بهره برداری نرسیده به این دلیل است که استان آمادگی انجام این کار .  
علی محمد احمدی ادامه می دهد: مردم این استان هرگز خساستی برای انتقال آب از این استان به استان های دیگر نداشته 

  .اند با این حال باید رضایت آنان نیز جلب شود
: انتقال آب از سد  اما مدیر کل محیط زیست استان از زاویه دیگری به موضوع می پردازد.محسن جعفری نژاد می گوید

  .تنگ سرخ بین حوزه استان کهگیلویه وبویراحمد و استان فارس می تواند اثراتی روی حوزه آبخیز داشته باشد
  .وی می افزاید : باید تبعات اجتماعی انتقال آب بین حوزه ای را مدیریت کنیم

استانهای شمالی، کهگیلویه وبویراحمد یکی از پر آبترین نماینده مردم بویراحمد و دنا هم می گوید : به رغم اینکه بعد از 

  .استان های کشور است اما بین بهره برداری و منابع آبی تجدید پذیر استان عدم توازن وجود دارد
غالم محمد زارعی با بیان اینکه باید بین این طبیعت بکر و نیازهای آبی تعادل برقرار کنیم ادامه می دهد: بین توسعه و 

ط زیست باید رابطه معقول برقرار کنیم و توسعه باید توام با محیط زیست باشدمحی .  
  .وی یادآوری می کند انتقال آب سد تنگ سرخ به استان فارس می تواند منجربه ایجاد حساسیت های اجتماعی هم شود

 
 معارضات منطقه ای مهمترین مانع پیش روی سد **

ستان هم با بیان اینکه در زمینه انتقال آب مناطق آبخیز به آبریز خال قانونی داریم رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ا
می گوید: باید قانون مثل مناطق نفت خیز، حق و حقوقی برای استان هایی که منابع آبی آنها به استان دیگر سرازیر می 

  .شود، در نظر بگیرد
طقه ای این موضوع در وزارت نیرو بررسی شود زیرا این مطالبه حسن نوروزی ادامه می دهد : باید بدون داشتن نگاه من

  .منطقی استان های آبخیز است
به گفته نوروزی یکی از موانع جدی اجرای سد، معارضات منطقه ای است زیرا مالکان معتقدند در ازای زمینی که در 

ن پروژه ملی به صورت اسناد خزانه استاختیار سد قرار داده اند باید پول نقد دریافت کنند در حالی که تخصیص ای .  
وی یادآوری می کند :پس از جابه جایی نیاز به مکان یابی مناسب برای روستا مبتنی بر الزامات پدافند غیر عامل داریم و 

  .قیمت گذاری هم باید عادالنه و کارشناسی شده باشد که حقی از دولت و مردم ضایع نشود
یط زیست کشور در سفر به استان کهگیلویه وبویراحمد گفت: اگر مشخص شود احداث سد البته رئیس سازمان حفاظت مح

تنگ سرخ در شهرستان بویراحمد به محیط زیست استان کهگیلویه وبویراحمد خسارت وارد می کند وزارت نیرو موظف 

  .به جبران آن است
مردم منطقه تاثیر بگذارد نیازی به استعالم هم  البته برای اینکه مشخص شود احداث این سد می تواند روی محیط زیست و

نیست زیرا قرار است یکی از بکرترین نقاط شهرستان بویراحمد جایی که آسمان و زمین دست در دست هم زیباترین 

  .تابلوی طبیعت را خلق کرده اند،به زیر آب برود
آبی در استانهای کهگیلویه وبویراحمد و موضوع سد تنگ سرخ اگرچه در سالهای گذشته به کندی پیگیری شد اما تنش 
میلیارد تومان اعتبار برای ساخت  15تا  14فارس مسئوالن وزارت نیرو را بر آن داشت که از محل اعتبارات ملی ساالنه 

  .آن در نظر بگیرد
نشده دیگری  در نهایت باید گفت اظهار نظر مسئوالن، فعاالن زیست محیطی و مردم نشان می دهد این سد تبعات محاسبه

هم دارد که مهمترین آن خسارت عاطفی احساس تعلق این مردم به خاک ، باغ و زندگی در تنگ سرخ است که هنوز 

 .حساب نشده است
  .موضوعی که بی شک نه در استعالم های زیست محیطی و نه مطالعات فنی سد به آن اشاره ای نخواهد شد

زیر وقت نیرو با مجوز تخصیص آب از حوضه کارون بزرگ به میزان توسط و 90سد تنگ سرخ بویراحمد در آذرماه 

زنی شدمیلیون مترمکعب کلنگ 189.9 .  
درصد پیشرفت فیزیکی داشت و اکنون با  4تا نیمه دوم سال گذشته با پیمانکاری چند شرکت تنها  90این سد از سال 

درصد رسیده است 15د حضور موسسه فجر قرارگاه خاتم االنبیاء پیشرفت فیزیکی ان به حدو .  
میلیون متر مکعب در سال، تامین آب صنعتی یاسوج به میزان  25.5تامین آب شرب یاسوج و روستاهای مسیر به میزان 
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میلیون متر مکعب در سال و تامین  42.4میلیون متر مکعب، تامین آب کشاورزی شهرستان بویراحمد و دنا به میزان  17

میلیون متر مکعب از اهداف ساخت این سد عنوان شده است 33یزان آب زیست محیطی رودخانه به م .  
میلیون  200میلیون مترمکعبی و حجم تنظیم سالیانه  125سد تنگ سرخ از نوع خاکی با هسته رسی و حجم مخزن 

  .مترمکعب است
رودر آب میهکتار باغ و پنج روستای منطقه تنگ سرخ بویراحمد زی 700شود با احداث سد تنگ سرخ گفته می .  

هزار نفر جمعیت در جنوب غربی ایران قرار دارد 720استان کهگیلویه وبویراحمد با  .  
میلیون متر مکعب آن ساالنه مهار می  70میلیون متر مکعب است که یک هزار  223هزار9حجم آب تجدید پذیر استان 

درصد آن از استان خارج می شود 90شود و  .  
 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
 ایرنا  – 28/9/1397تاریخ:

ر هکتار از مراتع کشور امسال جنگل کاری شدیازده هزا  
مراتع کشور از محل اعتبارات صندوق هزار هکتار از  11معاون سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: امسال  -ایرنا -تهران

 .توسعه ملی جنگل کاری شده است

به گزارش ایرنا عباسعلی نوبخت در مراسم معارفه مدیرکل جدید منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با اشاره به 
ویکرد های منابع طبیعی با رمیلیارد تومان از محل اعتبارات صندوق مذکور به مجموعه فعالیت 700تخصیص 

میلیارد تومان است در  67های آبخیزداری اظهارداشت: امسال از محل این اعتبارات که حدود نگری در حوضهجامع

شودکاری استفاده میبخش عملیات بیولوژیکی و جنگل . 
از  گزارش روز چهارشنبه پایگاه اطالع رسانی منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران حاکیست: امسال در مجموع بیش

هزار هکتار جنگل کاری در کشور انجام می شود 25 . 
علی کیان مدیرکل سابق منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران نیز در این مراسم گفت: طرح هایی از قبیل کاداستر و نیز 

گرد و غبار پایش اراضی ملی با استفاده از سامانه های ماهواره ای، کنترل سیالب در حوضه های آبخیز، کنترل و مهار 

 .و توسعه جنگل کاری در سال های اخیر در استان به مرحله اجرا درآمده است
به گزارش ایرنا در این مراسم احمد طاهری به عنوان سرپرست جدید اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران 

 .معرفی شد
داشته استطهری پیشتر معاونت برنامه ریزی این اداره کل را نیز در کارنامه  . 

 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
 ایرنا  – 2۴/9/1397تاریخ : 

 سرما بیش از هزارمیلیارد تومان به کشاورزان استان تهران خسارت زد
تهران گفت که در هشت ماهه امسال حوادث سرمازدگی بیش از یک هزار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان  -ایرنا -تهران

 .میلیارد تومان خسارت به اراضی کشاورزی این استان وارد کرد

به گزارش خبرنگار ایرنا، کریم ذوالفقاری عصر شنبه در سومین کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و کاهش مخاطرات 
هزار  52های سرمازدگی به اراضی کشاورزی استان تهران گفت:  بخش کشاورزی استان تهران با اشاره به آسیب

ماهه اخیر سرمازدگی یک هزار  8هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تهران فعال هستند که در  187کشاورز در 

میلیارد تومان خسارت به کشاورزان وارد کرد 100و  . 
برای جلوگیری از سرمازدگی شد و افزود: فروردین امسال در وی خواستار تحقیقات بیشتر و فراهم کردن امکانات الزم 

میلیارد تومان خسارت به باغات استان تهران وارد شد که برای جلوگیری از بروز چنین خساراتی  800ساعت  2فاصله 
در سال آینده، الزم است مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی با همکاری سایر دستگاه های مرتبط ورود کرده و 

کارهای مناسبی را جهت جلوگیری از خسارات ناشی از سرمازدگی ارائه کنندراه . 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بحران زمین را در بخش کشاورزی جدی دانست گفت: ساخت و سازهای 
زده  غیرمجاز در اراضی کشاورزی و الحاق اراضی به بافت شهری و روستایی صدمه جدی به اراضی کشاورزی استان

 .است
پرونده به بانک برای امهال تسهیالت خبر داد و گفت: نامه نگاری ها و مکاتباتی  500هزار و  8وی در ادامه از معرفی 

در بخش وزارتی و ریاست جمهوری صورت گرفته اما بانک ها به دلیل برخی ابهامات هنوز این بخشنامه را به جریان 

ن شده استنداخته که موجب نارضایتی برخی کشاورزا . 
هزار واحد صنعتی، خدماتی،  15ذوالفقاری از حل مشکل تامین نهاده ها و کود در استان تهران خبر داد و گفت: با وجود 

این استان رتبه اول شیر و تخم مرغ در کشور را دارد و با افتخار می گویم جوجه ریزی یک واحد از مرغداری های ما 

دبه دلیل عدم تامین نهاده متوقف نش . 
 

 اراضی کشاورزی در معرض خطر هستند **
در این جلسه همچنین مدیرکل بحران استانداری تهران با تاکید بر اهمیت تشکیل کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و کاهش 
مخاطرات بخش کشاورزی گفت: کشاورزان از ارکان اصلی توسعه کشور هستند؛ به ویژه کشاورزی در استان تهران که 

ورزی در محل آسیب و تعرض قرار دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار استزمین های کشا . 
دستگاه اجرایی استان در زمینه زمین دخیل  14مرتضی حیدری، ارزش افزوده زمین در تهران را باال اعالم کرد و گفت: 

ک به مشکالت حوزه زمین از هستند که گاهی با اختالف نظرهمراه هستند؛ بنابراین پیشنهاد می شود با نگاه جمعی و مشتر

 .جمله تغییرکاربری اراضی به راه حلهای رفع مسائل دست یابیم
درصد مسائل مربوط به بحران قبل از ایجاد بحران باید بررسی  90وی با بیان اینکه بحران ماهیت فرهنگی دارد افزود: 

ما می توانیم با در نظر گرفتن امکانات در شود، سیل، زلزله، خشکسالی حوادث غیرمترقبه ای هستند که تحقق می یابد ا

 .شرایط وقوع این حوادث از خسارات وارده جلوگیری کرده و شرایط بحران را مدیریت کنیم
مدیرکل بحران استان تهران ادامه داد: در این کارگروه باید پس ازانجام تحلیل کارشناسی با منعکس کردن خطرات پیش 

شرایط برای تصمیم گیری فراهم شود رو و تفهیم و تبیین درست بحران، . 
 

 درصد از خسارات وارده مربوط به سرما و برف فروردین ماه بود 80 **
سرمازدگی در هشت ماهه  :همچنین معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت

خسارات مربوط به سرما و برف فروردین ماه  درصد ناشی از 80میلیارد تومان خسارت زد که  130اخیر یک هزار و 

 .بود که عمدتا به اراضی باغی شهرستان های دماوند، فیروزکوه و شمیرانات بود
پرونده مربوط به موضوع بند خ  487پرونده و تایید و ارسال هشت هزار و  869هزار و  8مصطفی جلیلی از بررسی 
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)33ماده  مازدگی( خبر دادامهال بدهی کشاورزان خسارت دیده از سر . 
وی با بیان اینکه کاهش مخاطرات بخش کشاورزی به امنیت غذایی و خدمات رسانی بهتر به بهره برداران این بخش می 

انجامد، گفت: تهیه طرح خطرپذیری بخش کشاورزی در حوزه تولیدات گیاهی و برنامه های پیشنهادی مقابله با بحران 

صوبات جلسات قبلی این کارگروه بودخشکسالی در جامعه عشایری از جمله م . 
سومین کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی استان تهران امروز )شنبه( به ریاست کریم 
ذوالفقاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و با حضور مرتضی حیدری مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران و 

ین کارگروه از جمله دامپزشکی، عشایری، بانک کشاورزی و مرکز تحقیقات و آموزش های مدیران دستگاه های عضو ا

 .بخش کشاورزی در محل سازمان جهاد کشاورزی استان تهران برگزار شد
 لینک خبر 
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 اقلیم و منبع طبیعی 
 ایرنا  – 28/9/1397تاریخ : 

هزار هکتار زمین زراعی مدیریت می کند ۲۲آستان قدس   
هزار هکتار زمین زراعی موقوفه کشور شامل سه هزار  22سرپرست موسسه باغات آستان قدس رضوی گفت:  -ایرنا  -مشهد 

آستان مدیریت می شود هزار هکتار زمین زراعی و زمین های در نوبت کشت و کار زیر نظر این 9هکتار باغ،  . 
موسسه کشت و صنعت آستان قدس رضوی در کشور  10محمود صادقی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 

مسوولیت کارهای کشاورزی را در زمین های موقوفی آستان قدس در استان های کرمان، یزد، سمنان، خراسان شمالی، خراسان 
برعهده داردرضوی و خراسان جنوبی  . 

وی ادامه داد: هر کدام از این موسسات مسوول انجام فعالیت های زراعی و باغی در زمین های موقوفی است که یکی از آنها موسسه 
 .باغات آستان قدس رضوی است

و حومه را  هکتار زمین های باغی و حاشیه باغ ها در شهر مشهد 750او یادآور شد: این موسسه مسوولیت احیا، نوسازی و حفظ 
هکتار باغ و بقیه آن زمین پیرامون باغ است 550برعهده دارد که از این میزان  .  

سرپرست موسسه باغات آستان قدس رضوی گفت: تفاوت این موسسه با سایر موسسات آستان این است که زمین های زیر مدیریت 
  .آن، باغی داخل شهر است که زمین های کمتری را در بر می گیرد

هکتار در مشهد و حومه این کالنشهر زیر  750قطعه باغ و زمین های پیرامون آن با مجموع گستره  17ی افزود: در مجموع صادق
  .مدیریت این موسسه قرار دارد

هکتاری ملک آباد، باغ  300باغ  هکتاری امام رضا)ع( و باغهای الندشت، بیلدر و منزل آباد از مهمترین مجموعه های تحت  114

آستان قدس رضوی در مشهد هستند مدیریت .  
 

 پشتوانه جدید برای آبیاری باغ ملک آباد  *
او در ادامه همچنین گفت: برای کاهش دغدغه کم آبی باغ ملک آباد در مشهد پشتوانه جدیدی از محل سد گلستان واقع در طرقبه در 

ل پیش از شرکت آب منطقه ای درخواست کردیم که سهمیه نظر گرفته شده است. به دلیل کمبود آب برای توسعه باغ ملک آباد چند سا
 .این باغ را از آب چاه افزایش دهد

وی افزود: به همین منظور کمیسیونی از سوی شرکت آب منطقه ای و استانداری خراسان رضوی تشکیل شد ولی با درخواست این 
  .موسسه موافقت نشد

نوز دغدغه آب برای باغ ملک آباد وجود دارد اما پشتوانه ای برای سیراب سرپرست موسسه باغات آستان قدس رضوی ادامه داد: ه
سال پیش است زیرا پیشتر راه باریک آب از طریق بند گلستان در  50کردن این باغ پیدا کردیم که آن احیای راه آبی مربوط به 

باغ ملک آباد می رسید طرقبه خارج می شد و مسیر درختهای توت در وکیل آباد را طی می کرد و در نهایت به .  
وی گفت: سد یا بند گلستان از موقوفات آستان قدس رضوی است و سهمیه آب برای غیر از زمینهای آستان قدس رضوس ندارد. 

گرچه هنوز اقدامی برای احیای راه آب از سد گلستان برای باغ ملک آباد انجام نشده اما امکان استفاده از این پشتوانه برای زمانی که 
 .مشکل کمبود آب در باغ ملک آباد بیشتر شود، وجود دارد

 
 طرح باغ متراکم  *

سرپرست موسسه باغات آستان قدس رضوی همچنین اظهارداشت: به دلیل اهمیت باغها برای محیط زیست و پاکسازی هوا در 
تان است. بر این اساس اگر قرار کالنشهر مشهد، تاکید تولیت آستان خودداری از قطع درخت بدون مجوز و حفظ و نگهداری درخ

 .باشد درختی در یکی از باغها به دلیل کهولت سن یا بیماری قطع شود باید مجوزهای الزم در این زمینه صادر گردد
صادقی افزود: در راستای احیا و نوسازی باغ های آستان قدس رضوی باغ هایی که قابل نگهداری از نظر سن، کیفیت و سالمت 

و باغ هایی که قابلیت نگهداری ندارند با اخذ مجوزهای الزم نوسازی می شود است، نگهداری .  
صادقی ادامه داد: پارسال با هماهنگی شهرداری مشهد و گرفتن مجوزهای الزم از جمله کمیسیون ماده هفت و موافقت تولیت آستان 

آنها سه نهال کاشته شد هکتار از زمینهای باغی قدیمی قطع و به جای هر یک از 35قدس رضوی درختان  .  
وی همچنین اجرای 'طرح باغ متراکم در ملک آباد' را از جمله فعالیت های این موسسه برای حفظ و نگهداری باغ های آستان قدس 
رضوی ذکر و بیان کرد: باغ متراکم طرحی برای شرایط بحرانی کمبود آب است که با اجرای آن از آب و زمین استفاده بهینه می 

  .شود
اصله درخت کاشته و  400تا  300سرپرست موسسه باغات آستان قدس رضوی گفت: بر اساس شیوه های سنتی در هر هکتار باغ 
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اصله نهال و در برخی ارقام تا چهار هزار اصله  500به ثمر می رسد اما در 'طرح باغ متراکم' در هر هکتار زمین باغی هزار و 
  .نهال می توان کاشت

هکتار از باغ ملک آباد مشهد اجرا شده که مربوط به درختان سیب و گالبی بوده که  15طرح باغ متراکم تاکنون در صادقی افزود: 
  .در اجرای این طرح در هر هکتار چهار هزار اصله نهال کاشته شده است

یم و پوشش استفاده شد تا میوه آسیب نبیند او ادامه داد: از آنجا که نهال ها نمی توانند روی پایه خود بایستند برای هر نهال از ستون، س
  .و همچنین دمای آن کنترل شد تا میوه رنگ بگیرد

وی گفت: در صورت اجرای کامل این طرح در باغ ملک آباد دیگر نیازی به سیم، ستون و پوشش برای هر نهال نخواهد بود و سطح 
  .زیر کشت نیز چند برابر افزایش می یابد

 
باغها  عرضه مستقیم میوه *  

سرپرست موسسه باغات آستان قدس رضوی در ادامه اظهارداشت: هر ملک یا زمین موقوفی درآمدی دارد که باید براساس نیت 
واقف هزینه شود. در این راستا بخشی از درآمد باغ یا ملک موقوفی صرف هزینه های جاری آن موقوفه و بقیه صرف اجرای نیت 

رضوی، روشنایی حرم یا مواردی از این دست می شود واقف مانند عزاداری در حرم مطهر .  
پیشتر میوه هایی که از باغهای آستان قدس رضوی برداشت می شد به سردخانه انتقال یافته و پس از آن در چرخه شبکه  :وی افزود

ی در پنج نقطه از شهر عرضه میوه در شهر قرار می گرفت اما امسال برای نخستین بار به دستور تولیت آستان قدس رضوی جایگاه
درصد کمتر از قیمت بازار به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار گرفت 30مشهد در نظر گرفته شد و میوه ها بدون واسطه با  .  

 
 امکان استفاده عمومی از باغهای آستان قدس رضوی *

گاه و بهره برداری غیرکشاورزی از باغهای صادقی همچنین گفت: موسسه باغات آستان قدس رضوی در زمینه احداث یا ایجاد اردو
آستان مسئولیتی ندارد بلکه فقط مسئول حفظ و نگهداری باغها و در مجموع باغبانی است اما نظر تولیت آستان قدس رضوی این است 

از آنها استفاده  که بخشی از باغهای موقوفی داخل شهرها با حفظ همه درختان آنها به امور فرهنگی اختصاص یابد تا مردم بتوانند
  .کنند

وی افزود: برنامه ریزی برای استفاده فرهنگی از محیط باغهای آستان قدس رضوی در دست سازمان فرهنگی این آستان است و 
تاکنون باغ بیلدر در شاندیز به اردوگاه فرهنگی پسران و بخشی از باغ امام رضا)ع( در مشهد به اردوگاه فرهنگی بانوان اختصاص 

استیافته  .  
سرپرست موسسه باغات آستان قدس رضوی گفت: تولیت آستان قدس رضوی در زمینه باغ غیرمثمر 'خوردین' در تهران نیز که از 

هکتار وسعت است، تصمیم به انجام امور فرهنگی در آن گرفته که جزئیات موضوع به زودی اعالم می  9موقوفات آستان با حدود 

  .شود
 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
 ایرنا  – 28/9/1397تاریخ : 

هزار هکتار زمین حاصلخیز ساالنه تغییر کاربری می شود 30تا 10  
حاصلخیز کشور تغییر کاربری هزار هکتار از زمین های  30تا  10مدیر انجمن علوم خاک ایران گفت که ساالنه بین  -ایرنا -کرج

 .داده می شود
در جمع خبرنگاران استان البرز « مدیریت پایدار خاک»به گزارش ایرنا، منوچهر گرجی روز یکشنبه در حاشیه کارگاه آموزشی 

 .افزود: این اراضی حاصلخیز با توسعه شهرها و روستاها کاربری کشاورزی خود را از دست می دهند
نابع خاک در جهان و به تبع آن در کشور ما با مشکالت زیادی مواجه شده است، اظهار داشت: در ایران اقداماتی وی با بیان اینکه م

 .برای جلوگیری از تخریب این گونه زمین ها شروع شده است
خی براین تصور مدیر انجمن علوم خاک ایران با بیان اینکه تخریب خاک با توجه به محدودیت منابع باید جدی گرفته شود، گفت: بر

هستند که کشور دارای گستردگی جغرافیایی بوده و مشکل خاک ندارد اما باید توجه کرد که مشکل آب و خاک در ایران همزمان 
 .وجود دارد

گرجی با بیان اینکه آلوده شدن خاک منجر به آلوده شدن آب و هوا می شود، گفت: عالوه بر مشکل فرسایش خاک با معضل تغییر 
مین حاصلخیز در کشورمان مواجه هستیمکاربری ز  . 

رئیس انجمن علوم خاک ایران بیان داشت: امروز برخی مناطق کشور با فرسایش بادی خاک مواجه هستند که منجر به گسترش 
 . ریزگردها شده است

استان ایران درگیر مشکل ریزگردها هستند که ناشی از فرسایش خاک است 22وی گفت: امروز  . 
داشت: مشکل دیگر کاهش حاصلخیزی و کاهش مواد آلی خاک ها است که آن هم می تواند بسیاری از منابع آبی را گرجی اظهار 

 .هدر بدهد
وی گفت: بهره وری آب در کشور ما بسیار پایین است که علت عمده ی آن این است که بر روی خاک کاری انجام نداده ا یم و اگر 

آب را تا حد زیادی کم کند منابع خاک مدیریت شود می تواند مشکل . 
« پیش به سوی رفع آلودگی خاک»گرجی تصریح کرد: آلودگی خاک مساله دیگری است که امسال شعار روز جهانی خاک هم بحث 

  .بود
 .وی افزود: آلودگی خاک می تواند هم هوا و هم آب را آلوده کند و هم وارد زنجیره غذایی شود

جلب توجه مردم و جامعه به موضوع خاک برشمرد و افزود: موضوع خاک برنامه ریزی کالن و وی یکی از برنامه ها و اهداف را 
سال قانون جامعه خاک در مجلس تصویب و اکنون مراحل قانونی خود را در  10قانونی را می طلبد که خوشبختانه با گذشت بیش از 

 .شورای نگهبان می گذراند
میلیون هکتار آن برای کشاورزی  18ن هکتاری دارد ولی از این میزان فقط حدود میلیو 165گرجی اضافه کرد: کشور ما وسعت 

میلیون هکتار خاک های بسیار حاصلخیز هستند 1.3مورد استفاده قرار می گیرد و از این مقدارنیز فقط  . 
می گیرد و براساس میلیارد تن در سال فرسایش خاک صورت  2وی تصریح کرد: برآوردها نشان می دهد که در کشور ما حدود 

دالر خسارت به کشور بزند 28تحقیقاتی که در کشور آمریکا صورت گرفته هر تن فرسایش خاک می تواند  . 
این استاد دانشگاه تهران افزود: اگر ما این عدد را به کشور خود تعمیم دهیم خسارتی که فرسایش خاک به کشور ما در زمینه 

 56لید محصول، هدر رفت و آلودگی آب و غیره می زند، در مجموع خسارتی بالغ بر بهداشت، سالمت، هدررفت خاک، کاهش تو
 .میلیارد دالر در سال ناشی از فرسایش خاک است که چند برابر بودجه عمرانی کشور است

تی کشاورزی موسسه تحقیقا 12روزه مدیریت پایدار خاک ایران با حضور نمایندگان فائو در ایران و کارشناسان  2کارگاه آموزشی 

 .برگزار شده است
 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
 خبرگزاری فارس  – 2۶/9/1397تاریخ : 

های عددی هواشناسی وضعیت بارش در زمستان نرمال و زیرنرمال است/دستیابی ایران به دانش مدل  
هواشناسی گفترئیس سازمان  بینی کرده بود که سازمان هواشناسی وضعیت بارش در پاییز امسال را نرمال و بیشتر از نرمال پیش : 

کندبینی میاین محقق شد و برای زمستان هم وضعیت نرمال و زیرنرمال را پیش .  
اظهار داشت: طرح  1۴00ازمان تا سال به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، داوود پرهیزکار با اشاره به برنامه این س

تدوین شده است که براساس آن طرح عملیاتی طراحی شد 1۴00راهبردی ما تا سال  . 
میلیارد تومان در قالب  200وی افزود: بودجه مورد نیاز برای تحقق اهداف این طرح هزار میلیارد تومان است که قرار بود سالی 

ها را اجرایی کنیم و فعالً بخشی از توانیم همه پروژهه دلیل ناکافی بودن منابع پرداختی نمیهای این طرح هزینه شود، اما بپروژه
ایمها را آغاز کردهپروژه . 

رئیس سازمان هواشناسی با بیان اینکه همچنان به دنبال اجرایی کردن طرح راهبردی هستیم، گفت: یکی از این راهبردها 
شود؛ در همین راستا سه سازمان اجرایی میسازی در حوزه درون و بروند که این ظرفیتسازی برای سازمان هواشناسی بوظرفیت

اند و دوره آموزش آنها یک میلیون نفر ساعت بوده استهزار نفر آموزش دیده . 
یافته،  سازی درست بوده و به رغم اعتبارات کمی که به سازمان هواشناسی تخصیصگیری برای ظرفیتپرهیزکار ادامه داد: تصمیم

ایمعملکرد خوبی در این زمینه داشته . 
ایم که یک سامانه مدیریتی را طراحی کرده وی اقدام دیگر این سازمان را کاربردی کردن اطالعات هواشناسی عنوان کرد و گفت:

دهد تواند خدمات هواشناسی را به صورت کاربردی به کاربران نهایی ارائهشود؛ این سامانه میشامل هفت فاز می .  
ابتدا در حوزه « طرح تهک»رئیس سازمان هواشناسی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی و ارتباط آن با حوزه هواشناسی گفت: 

روند  9۵و  9۴اجرایی شد، ولی از سال  93کشاورزی اجرا کردیم، چرا که این بخش بسیار با اهمیت است. طرح تهک از سال 
  .اجرایی آن را ارزیابی کردیم

میلیارد تومان ارزش افزوده با  ۴22داد در سال اول استان بازخورد گرفتیم که نشان می 11یزکار ادامه داد: در سال اول از پره
میلیارد تومان  ۵00هزار و  97-9۶به هزار میلیارد تومان و در سال زراعی  9۵اجرای این طرح ایجاد شده است. این رقم در سال 

ی در سه سال پیاپی سه هزار میلیارد تومان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح تهک در بخش کشاورزی بوده است. بنابراین به تنهای
میلیارد تومان است 200حاصل شده است، در حالی که کل بودجه سازمان هواشناسی در سال  . 

تان یک دست رسیده است، در وی همچنین در خصوص کاهش تلفات بالیای طبیعی گفت: تعداد تلفات در این حوادث به کمتر از انگش
کشته و مفقوداالثر برجای گذاشت ۴00که در شمال کشور رخ داد   80حالی که در گذشته این گونه نبوده به عنوان مثال سیل سال  . 

های هواشناسی بود، گفترئیس سازمان هواشناسی با بیان اینکه یکی از اقدامات سازمان هواشناسی احیای پژوهش امروز مقدار  :

و حفظ سدها داشته است شود که این آمار نقش مهمی در مدیریت منابع آبیل براساس آب روان اعالم میس . 
گیری مرکز خشکسالی در کشور دانست و گفتپرهیزکار اقدام دیگر این سازمان را شکل مرکز ملی خشکسالی محصوالت متنوعی  :

عالی از جمله شورای عالی آب استکند، تحقیقات این مرکز مبنای تصمیمات شوراهای ارائه می .  
۶0تا  ۵0وی اضافه کرد: گردوخاک در کشور مسبوق به سابقه است، به طوری که بیش از  سال آمار ثبت شده اطالعات در مورد  

گردوخاک وجود دارد. مرکز ملی گردوخاک توانسته جایگاهی پیدا کند که در منطقه جنوب غرب آسیا به عنوان مرکز خشکسالی 
ن شودتعیی . 

های متعددی را سعی کردیم مدل های عددی در سازمان هواشناسی را اشاره کرد و گفت:رئیس سازمان هواشناسی به توسعه مدل
سازی سازی شویم. دانش مدلوهوا طراحی کنیم و خوشبختانه توانستیم وارد تکنولوژی و دانش جدید در مدلبینی آببرای پیش

10هواشناسی در اختیار  سازی جهانی وارد قرار دارد و ایران تا پایان سال پس از انجام آزمایشات الزم به جمع باشگاه مدل کشور 
شودمی . 

میلیون ترافالبس است که از این رایانه در  1۴پرهیزکار ادامه داد: یک سوپر رایانه در سازمان هواشناسی طراحی شده که توان آن 
شودمیهای عددی هواشناسی استفاده محاسبات مدل . 

وهوا در چند دهه آینده و اینکه گفته های متعدد سازمان هواشناسی در خصوص وضعیت آببینیوی در پاسخ به سؤالی درباره پیش
شود ایران وارد دوره ترسالی شده است، چه معنا دارد، عنوان کرد: سازمان شود ایران وارد دوره خشکسالی شده و بعد گفته میمی

درصد  80تا  70ده است که ایران وارد دوره ترسالی و یا خشکسالی شده است، اما آنچه با قدرت هواشناسی هیچگاه اعالم نکر
های فصلی استبینیبینی کند، پیشتواند پیشمی . 
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های هواشناسی درباره ورود کشور به دوره ترسالی و بینییک از پیشرئیس سازمان هواشناسی با تأکید براینکه این سازمان هیچ
بینی کرده بود که کند، گفت: سازمان هواشناسی وضعیت بارش در پاییز امسال را نرمال و بیشتر از نرمال پیشا تأیید نمیخشکسالی ر

کندبینی میاین محقق شد و برای زمستان هم وضعیت نرمال و زیرنرمال را پیش . 
ها ن میزان بارندگی در سال جاری با میزان بارشها در حد نرمال باقی خواهد ماند و ایپرهیزکار تصریح کرد: اما در مجموع بارش

سال گذشته بوده است ۵0دومین سال خشک طی  9۶قابل مقایسه نیست چراکه سال  9۶در سال  . 
شود پیامدهای گرمایش جهانی وهوا و پوشش محیط زیست در زاگرس گفت: یکی از مسائلی که مطرح میوی درباره تغییرات آب

درجه رسیده است و اگر کشورها در چارچوب  1.۵شود که تاکنون دمای هوای زمین به ناریو مطرح میاست؛ در این زمینه این س
سال آینده روند  100ماند و ممکن است طی کنوانسیون محیط زیست به تعهدات خود عمل کنند، دمای هوا در همین سطح باقی می

 .بهبود دمای هوا اتفاق افتد
اما اگر به این تعهدات عمل نشود دمای جهان :رئیس سازمان هواشناسی تصریح کرد درجه  7تا  ۵درجه و در خاورمیانه به  ۵به   

خواهد رسید و باالترین افزایش دما در منطقه زاگرس رخ خواهد داد. بنابراین باید با این مسئله به صورت علمی برخورد کنیم و 
 .خارج از مسائل سیاسی به آن بنگریم

پایتخت گفت: برای  93های موسمی و ناتوانی این سازمان در طوفان سال بینی طوفانؤالی درباره پیشپرهیزکار در پاسخ به س
رادار در  9های صورت گرفته تنها هایی نیازمند در اختیار داشتن تجهیزات راداری هستیم که با وجود تالشتشخیص چنین طوفان

 .اختیار سازمان قرار دارد
22وی ادامه داد: از  ش سازمان هواشناسی پوشش راداری را درخواست کرده بود، اما به دلیل کمبود منابع تعداد درخواستی سال پی 

 .تأمین نشد و با گذشت زمان هم رادارهای موجود باید با رادارهای جدید جایگزین شود
شود و تشخیص زمان صرف می دقیقه 20ساعت و  2ها از مرحله تولد تا مرگ این نوع طوفان رئیس سازمان هواشناسی تأکید کرد:

 .آن با امکانات موجود سخت است
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 اقلیم و منابع طبیعی 

خبرنگاران جوان  – 2۶/9/1397تاریخ :   

  ی ها ندارددامداران از چرای دام به حاشیه رودخانه ها اجتناب کنند/بارش های اخیر تاثیری در جبران خشکسال
یک مقام مسئول گفت: با وجودبارش های رگباری در مناطق شمال غرب به دامداران توصیه می شود از چرای دام در حاشیه 

  .رودخانه ها اجتناب کنند
صنعت،تجارت و کشاورزیمسعود حقیقت مدیر کل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی  

، درباره آخرین توصیه های هواشناسی به کشاورزان اظهار کرد: با توجه به ورود سامانه بارشی از باشگاه خبرنگاران جوان
دامنه های البرز پیش بینی می شود مرزهای غربی، بارش های مناسبی برای مناطق شمال غرب، جنوب و . 

وی افزود: با وجود بارش های رگباری در مناطق شمال غرب و دامنه های البرز احتمال سیالبی شدن و طغیان رودخانه ها وجود 
تا پایان  دارد که از این رو به دامداران توصیه می شود از چرای دام به دره های عمیق، حاشیه رودخانه ها و ورود به کوهستان ها

 .هفته اجتناب کنند
حقیقت در توصیه ای به زنبورداران گفت: با توجه به سرمای هوا در مناطق شمال غرب و دامنه های البرز، زنبورداران باید مراقبت 

های الزم را به عمل آورند و همواره سعی کنند تا غذای مناسب کندوهای خود را فراهم کنند تا با برودت هوا مشکلی برای 
 .کندوهایشان پیش نیاید

باغداران مناطق شمالی تا فردا می توانند محلول پاشی باغات مرکبات خود را انجام دهند تا درختان در  :این مقام مسئول ادامه داد

 .مقابل سرمازدگی کمترین آسیب را ببیند
ردهای جنوبی وجود ندامانعی برای محلول پاشی و سم پاشی مزارع استان :بیشتر بخوانید  

وی با اشاره به اینکه بارش های نرمال سال زراعی جدید تاثیری در جبران خشکسالی های اخیر ندارد، بیان کرد: اگرچه از ابتدای 
سال اخیر موجب شده بارش های اخیر سهم محدود و به  11سال زراعی جدید تا کنون خشکسالی هواشناسی نداشتیم، اما خشکسالی 

کاهش رطوبت خاک، خشکسالی ایدولوژی و کاهش آبیاری های زیر زمینی خشکسالی کشاورزی،  عبارتی در حد صفر در جبران
 .داشته باشد

مدیر کل شبکه پایش هواشناسی با اشاره به اینکه کشور همچنان در خشکسالی به سر می برد، افزود: با توجه به برداشت بی رویه 
هکار هستیم که با این وجود کشاورزان با کمبود منابع آبی روبرو خواهند آب های زیرزمینی در سنوات گذشته همچنان به طبیعت بد

 .بود
گفت: براساس پیش بینی اقلیم شناسی مشهد پیش وی در پایان بارش باران در فصل پاییز را در اکثر مناطق کشور نرمال اعالم کرد و

یابدبینی می شود که بارش های نرمال و کمتر از نرمال در فصل زمستان ادامه  . 

 لینک خبر 
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 ایرنا  – 23/9/1397تاریخ : 

 افزایش قیمت گوجه فرنگی ناشی از محدودیت فصلی تولید است
جالیزی معاونت امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی گفت: افزایش اخیر مدیرکل دفتر امور محصوالت علوفه ای و  -ایرنا -تهران

قیمت گوجه فرنگی ناشی از محدودیت اقلیمی در برخی از ماه های سال است که امکان کشت و تولید گوجه فرنگی را در برخی 
 .استان ها همچون بوشهر و خوزستان محدود می کند

ر اقتصادی ایرنا، درباره وضعیت تولید، صادرات و دالیل افزایش حسین اصغری روز جمعه در گفت و گو با خبرنگا
قیمت گوجه فرنگی در هفته های اخیر افزود: به طور کلی تولید گوجه فرنگی کشور کفاف نیاز داخلی را می دهد و در 

ویمطول سال تنها در برخی ماه ها با مشکل محدودیت تولید و افزایش قیمت این محصول در بازار مواجه می ش . 
وی اظهار داشت: در سال های گذشته نیز در ماه های آبان و آذر با کاهش برداشت گوجه فرنگی در سطوح مواجه بوده 

 .ایم که به محض افزایش کشت و تولید به طور مجدد شرایط قیمتی این محصول در بازار متعادل می شود
صوالتی همچون گوجه فرنگی را به شکل تازه اصغری تصریح کرد: در سالیان گذشته در فصل پاییز و زمستان مح

خوری نداشتیم اما با کشت این محصوالت در طرح استمرار تولید در خارج از فصل نیز صورت می گیرد تا به نیاز 

 .بازار پاسخ بدهد
دکننده وی گفت: به طور عمده استان های بوشهر، هرمزگان و تا حدودی فارس در اواخر آذر، دی، بهمن و اسفند ماه تولی

و تامین کننده گوجه فرنگی در کشور هستند و به میزان کافی نیاز کشور را مشروط بر روی ندادن حوادث غیرمترقبه 

 .تامین می کنند
مدیرکل دفتر امور محصوالت علوفه ای جالیزی وزارت جهادکشاورزی افزود: به طور معمول سرمازدگی و بارندگی 

زده و از کیفیت آن در این استان ها می کاهد های فصلی به محصول گوجه فرنگی آسیب .  
وی درباره باال رفتن قیمت گوجه فرنگی گلخانه ای و ادعای برخی مبنی بر افزایش صادرات آن اظهار داشت: پیش از این 

صادرات گوجه فرنگی گلخانه ای ممنوع نبود که اکنون صادرات آن منجر به افزایش قیمت این محصول در بازار داخلی 

ودش . 
اصغری اضافه کرد: گوجه فرنگی گلخانه ای به دلیل هزینه های تولید قیمت باالیی دارد به طوری که با نرخ هایی بیش از 

برابر گوجه فرنگی فضای باز عرضه می شود 2تا  1.5 . 
ین دو تا وی ادامه داد: قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی رسمی در میدان میوه و تره بار بسته به نوع کیفیت محصول ب

 .چهار هزار تومان عرضه می شود و قیمت های بیش از این مربوط به محصول گوجه فرنگی گلخانه ای است
98اصغری تصریح کرد: برنامه ابالغی و پیش بینی تولید گوجه فرنگی در سال زراعی   739میلیون و  5حدود  97 - 

ده آن طبق برنامه محقق شده استهزار هکتار بود که بخش عم 133تن در سطح بیش از  669هزار و  . 
میزان تولید پنج  96 -97مدیرکل دفتر امور محصوالت علوفه ای و جالیزی معاونت امور زراعی افزود: در سال زراعی 

با تولید پنج  95 -96هزار هکتار بود که در مقایسه با سال زراعی قبل  122تن در سطح  871هزارو  364میلیون و 

تن افزایش داشته است 111هزار و  99هزارهکتار میزان  122تن در سطح  760هزارو  265میلیون و  . 
 .به گفته وی، سال زراعی از ابتدای مهر هر سال شروع و در ابتدای مهرماه سال آینده به اتمام می رسد

 1425.تا زمان ممنوعیت گوجه فرنگی  97وی درباره صادرات گوجه فرنگی گفت: میزان صادرات از ابتدای سال 

میلیون دالر است 96.9هزارتن به ارزش دالری  66میلیون دالر، رب گوجه فرنگی  163هزارتن به ارزش دالری  .  
نسبت به مدت مشابه سال گذشته در محصول 97وی افزود: طبق آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران در هفت ماهه سال 

د کاهش داشته استدرص 12درصد افزایش و رب گوجه فرنگی منفی  41.4گوجه فرنگی  . 
هزارتومان، گوجه  11تا  9به گزارش ایرنا، در هفته های اخیر قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی گلخانه ای در بازار بین 

)فرنگی بوته ای  هزارتومان در بازار داخلی به  18هزار تومان و هر قوطی رب گوجه فرنگی  6تا  4رسمی( بین 

 .فروش می رسد
ان نرخ ارز و متعادل نگه داشتن بازار، صادرات گوجه فرنگی رسمی و رب گوجه فرنگی ممنوع چندی پیش به دلیل نوس

 .شده بود که به تازگی رفع ممنوعیت شده است
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 بازار و قیمت ها 
 ایرنا  – 2۵/9/1397تاریخ : 

 قیمت گذاری مرغ باید متناسب با هزینه های تمام شده باشد
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت: اکنون کارگروه تنظیم بازار به دنبال تعیین قیمت دستوری  -ایرنا -تهران
که چنین اقدامی با توجه به هزینه های تمام شده تولید، می  تومان برای هرکیلوگرم مرغ زنده گوشتی درب مرغداری ها است 6350

 .تواند این صنعت را با مشکالت جدی مواجه سازد

« روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره وضعیت تولید و باال بودن قیمت این « برومند چهارآیین

تومان  1500ولیدکنندگان روی هرکیلوگرم مرغ تولیدی نزدیک محصول در بازار مصرف افزود: با این اقدام کارگروه، ت
متضرر خواهند شد که می تواند به خروج بخش عمده ای از تولیدکنندگان از چرخه تولید منجر شود و در ما را به یک 

 .وارد کننده گوشت مرغ تبدیل کند
شور فعال بوده است، گفت: در بین سال واحد تولیدی گوشت مرغ در ک 100هزار و  18وی با بیان اینکه پیش از این 

واحد پرورش مرغ گوشتی از چرخه تولید خارج شد و اکنون تعداد واحدهای  5200نزدیک به  1395تا  1391های 

هزار واحد رسیده است که قیمت گذاری دستوری می تواند در کاهش این واحدها موثر باشد 14پرورشی فعال به  . 
یون قطعه جوجه ریزی در سالن های تولیدی صورت گرفته که نشان می دهد ما به تولید میل 165وی ادامه داد: اکنون 

خطی خود ادامه می دهیم و نه فقط نسبت به ماه های گذشته کاهش تولید نداشته ایم بلکه افزایش تولید داریم؛ بنابراین این 

 .حجم تولید تاثیری در افزایش قیمت ها نداشته است
سری مرغداران گوشتی افزود: با توجه به افزایش هزینه های تمام شده تولید همچون نهاده های مدیرعامل اتحادیه سرا

تولید، دستمزد کارگری، دارو، ریزمغذی ها، مکمل ها، واکسن ها و هزینه های حمل ونقل، قیمت منطقی هر کیلوگرم 

هزارتومان است 12تا  11گوشت مرغ برای مصرف کنندگان بین  . 
درصد نسبت به پارسال  83درصد و کنجاله سویا  200تا جایی که امسال قیمت ریزمغذی ها بیش از وی اضافه کرد: 

درصد بین  10افزایش داشته که سبب شده امروز قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ زنده درب مرغداری ها با سود حداقل 

تومان باشد 7750تا  7500 . 
تومانی کشتار می  300درصدی تولید و قیمت  25شتی به دلیل افت وی براین باور است که پرورش دهندگان مرغ گو

درصد حاشیه سود داشته باشند اما به دلیل شرایط کنونی کشور و همراهی با مردم به سود حداقلی  16تا  10توانند بین 

  .خود برای ادامه تولید راضی هستند
مت این محصول در بازار مصرف بی تقصیر است، چهارآیین، با بیان اینکه صادرات اندک گوشت مرغ در افزایش قی

تن است که چندان قابل توجه نیست 2500ادامه داد: صادرات گوشت مرغ ماهانه نزدیک  . 
درصد  40به گفته وی، عرضه روزانه این محصول در بازار داخلی بیش از پنج هزار تن است یعنی ماهانه کمتر از 

 .مصرف داخلی صادرات انجام می شود
میلیون تن برشمرد و افزود 2ام صنفی، میزان تولید گوشت مرغ ساالنه کشور را بیش از این مق در تبادالت تجاری  :

گوشت مرغ از سه ماه پیش خریداری می شود بنابراین اگر بخواهیم واردات با حجم باال داشته باشیم نمی توانیم به میزان 

 .کافی و با قیمت های مناسب خرید و وارد کنیم
ین، از دولت خواست تا در تعیین نرخ دستوری گوشت مرغ تجدید نظر کند، زیرا استمرار تولید به خطر خواهد چهارآی

 .افتاد
 12به گزارش ایرنا، به تازگی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی درباره عبور قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ از مرز 

حمایت از مصرف کنندگان نشان می دهد اکنون قیمت منطقی هر  هزارتومان در بازار گفته بود ارزیابی های ما و سازمان
هزار تومان باشد و عرضه این محصول با قیمت هایی بیش از این اجحاف  10کیلوگرم گوشت مرغ در بازار باید نزدیک 

ایر است بنابراین برای جلوگیری از نوسان در عرضه و تقاضا و افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار، در حال عرضه ذخ

 .مرغ منجمد به بازار هستیم تا مشکلی ایجاد نشود
وضعیت کنونی بازار مرغ نشان می دهد هر کیلوگرم گوشت مرغ در سطح عمده فروشی ها و خرده فروشی های سطح 
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تا  700هزار و  10شهر بنا به مناطق مختلف بین  تومان عرضه می شود 800هزارو  12 .  
تومان است 700هزار و  10تومان و در میدان بهمن  7800نده اکنون متوسط قیمت هر کیلوگرم مرغ ز . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 ایرنا  – 2۵/9/1397تاریخ : 

آغاز شددور جدید توزیع مرغ منجمد و تخم مرغ به نرخ دولتی   
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: برای تنظیم بازار محصوالت پروتئینی، دور جدید توزیع گوشت مرغ،  -ایرنا -تهران

 .تخم مرغ و گوشت قرمز در بازار آغاز شده است
« روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود« حمید ورناصری کنندگان در حال عرضه برای حمایت از مصرف  :

تومان هستیم که سبب کاهش هزار تومانی قیمت این محصول روی هر  800هزار و  13هر کیلوگرم تخم مرغ وارداتی با قیمت 
 .کیلوگرم تخم مرغ شده است

می شود تومان توزیع  8900وی تصریح کرد: همچنین برای تنظیم بازار قیمت گوشت مرغ، هر کیلوگرم گوشت مرغ منجمد با قیمت 
 .تا مصرف کنندگان با قیمت های مناسب این محصول را خریداری کنند

تن گوشت گوسفندی گرم به بازار عرضه می شود، اظهار داشت: اکنون هر کیلوگرم الشه  150وی با بیان اینکه روزانه نزدیک 
 49تا  48تومان، گوشت تفکیکی بین  005هزار و  37گوشت گوسفندی گرم )تازه( در میادین میوه و تره بار و تعاونی های مصرف 

 .هزار تومان است
هزار تومان به شکل نامحدود عرضه می شود 29وی افزود: هر کیلوگرم گوشت گوساله منجمد  . 

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: برای سهولت دسترسی شهروندان، توزیع گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ 
شهروندان در سازمان میادین میوه وتره بار، ماشین های سیار در سطح میادین و فروشگاه های زنجیره ای سراسر برای رفاه حال 

 .کشور به شکل سهمیه ای انجام می شود
ورناصری اظهار داشت: تولیدکنندگان صنعت طیور می توانند نهاده های مورد نیاز خود شامل ذرت و کنجاله سویا را بدون 

ارات کل پشتیبانی امور دام استان ها خریداری و تامین کنندمحدودیت از اد . 
وی اضافه کرد: تاکنون چندین محموله حمل نهاده های طیور در بندر امام )ره( ترخیص شده و تعدادی کشتی در راه است و هیچ 

 .کمبودی در تامین ذرت، کنجاله سویا و جو نداریم
ده طیور در استان ها توزیع شده که با قیمت های مصوب هر کیلوگرم ذرت یک هزار و میلیون تن نها 2به گفته وی، تاکنون بیش از 

تومان است 180تومان و جو یک هزار و  200هزار و  2تومان، کنجاله سویا  150 . 
وی بر این باور است که ورود و حضور شرکت پشتیبانی امور دام در کنار بخش خصوصی، تثبیت قیمت کنجاله سویا و ذرت را 

نجر می شود و نگرانی در این خصوص نداریمم . 
هزار  24کیلوگرمی تخم مرغ در بازار بیش از  2گزارش میدانی خبرنگار ایرنا از بازار مصرف نشان می دهد قیمت هر شانه 

 500ر و هزا 68هزار تومان، گوسفندی با قلوه گاه  69تومان، گوساله با قلوه گاه  800هزار و  12تا  12تومان، گوشت مرغ بین 

دضه می شوعرتومان، . 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 ایرنا  – 2۵/9/1397تاریخ : 

هزار تن هندوانه برای شب یلدا به بازار آمد 90بیش از   
هزار و  90مدیرکل دفتر امور محصوالت علوفه ای و جالیزی معاونت امور زراعت وزارت جهادکشاورزی گفت:  -ایرنا -تهران

هزار و  2تن هندوانه که در سطح  723  .هکتار تولید شده، برای شب یلدای امسال در حال عرضه به بازار است 950
« اقتصادی ایرنا افزودروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار « حسین اصغری مجموع میزان تولید هندوانه در سال زراعی گذشته  :

هکتار بود 332هزار و  99تن در سطح  96هزار و  306سه میلیون و  . 
هکتار دانست  976تن در سطح هشت هزار و  978هزار و  279را برای تولید هندوانه  97وی تولید و سطح زیرکشت فصل پاییز 

پاییز این محصول در استان های هرمزگان، خوزستان، ایالم، فارس ، بوشهر، سیستان و بلوچستان کشت و اظهارداشت: در فصل 
 .می شوند که در بین آنها هرمزگان بیشترین میزان تولید را دارد

به  مدیرکل دفتر امور محصوالت علوفه ای و جالیزی معاونت امور زراعی اضافه کرد: بخشی از هندوانه های سردخانه ای نیز
 .بازار شب یلدا عرضه خواهد شد

تومان است که در میادین میوه و  1700تا  800وی تصریح کرد: اکنون بهای هرکیلوگرم هندوانه به طور متوسط در سر مزارع بین 
تومان به فروش می رسد 2500تا  1000تره بار بین  . 

تولید و کاهش سطح زیرکشت هندوانه در دستور کار داریم تا  اصغری گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی در کشور، برنامه افزایش
 .با استفاده از بذور و نهاده های مناسب بتوانیم تولید این محصول را برای تامین مصرف داخلی داشته باشیم

هکتار  987 هزار و 4هزارتن در سطح زیر کشت  137بیش از  96به گزارش ایرنا، طبق آمارها تولید هندوانه در فصل پاییز سال 
 .بود که بیشتر آن در استان های بوشهر، خوزستان، هرمزگان و فارس تولید شد

هزارتن هندوانه به بازار عرضه شد 110برای شب یلدای پارسال  . 
ه آذر یعنی آخرین روز پاییز تا طلوع آفتاب در اول ماه دی گفت 30شب یلدا به عنوان یکی از سنت های ایرانیان از غروب آفتاب از 

می شود که در اساطیر ایرانی به عنوان شب پیروزی نور بر ظلمت از آن یاد شده است زیرا سی ام آذر بلندترین شب سال و مصادف 
با انقالب زمستانی است و پس از آن به تدریج روزها بلندتر و شب ها کوتاهتر می شود؛ انار و هندوانه از میوه های اصلی آیین های 

 .شب یلداست
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 ایرنا  – 28/9/1397تاریخ : 

محصول لبنی پرمصرف اعالم شد 14بهای   
محصول لبنی پرمصرف اعالم شد 14درپی ابالغ قیمت جدید شیرخام توسط ستاد تنظیم بازار، بهای  -ایرنا -تهران . 

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تصمیم اعضای ستاد تنظیم بازار قیمت هر 
هزار به منظور ایجاد انگیزه حداکثری  100درصد چربی و بار میکروبی کمتر از  3.2کیلوگرم شیر خام با مشخصات 

زم االجرا شدهزار تومان مصوب و برای همه دامداری ها ال 2در تولید، معادل  . 
لایر به قیمت مصوب اضافه یا کم می  20برپایه این گزارش، به ازای هر یک دهم درصد افزایش یا کاهش چربی معادل 

 .شود. این رقم بر اساس پیشنهاد سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تعیین شده است
گرم ماست از  900تومان و قیمت  700تا پنج هزار و  600ر و هزا 2بر این اساس قیمت انواع شیر بسته به نوع آن از 

تومان تعیین شد 750تا چهار هزار و  350چهار هزار و   .  
سی.سی چهار هزار و  946درصد  1.5این گزارش حاکیست حداکثر قیمت مصرف کننده برای هر بطری شیر کم چرب 

هزار و سی.سی چهار  946درصد  2تومان، هر بطری شیر نیم چرب  100 تومان، هر بطری شیر سه درصد  200

تومان، هر  500سی.سی چهار هزار و  946درصد  3.2تومان، هر بطری شیر کامل  450سی.سی چهار هزار و  946
 500درصد پنج هزار و  1.5تومان، شیر استریل یک لیتری پاکتی  600هزار و  2گرمی  900درصد  1.5شیر نایلون 

تومان مشخص شد 700تری پاکتی سه درصد پنج هزار و تومان و شیر استریل یک لی . 
تومان، ماست دبه  900هزار و  10کیلوگرمی کم چرب  2.5همچنین حداکثر قیمت مصرف کننده برای هر ماست دبه ای 

تومان و  350گرمی پرچرب چهار هزار و  900تومان، ماست لیوانی  700هزار و  11کیلیوگرمی پرچرب  2.5ای 

تومان تعیین شد 500گرمی کم چرب چهار هزار و  009ماست لیوانی  . 
تومان، پنیر  500گرمی تترایک چهار هزار و  210حداکثر قیمت مصرف کننده برای پنیر   10گرمی تترایک  520

تومان و پنیر 100هزار و   UF 400  تومان تعیین شد 900هزار و  6گرمی . 
آبان امسال برگزار و قیمت شیر خام با مشخصات اعالم شده تعیین و  29جلسه ستاد تنظیم بازار برای تعیین قیمت شیر در 

آذرماه ابالغ شد 13پس از تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ  . 
آذر به استناد ابالغیه جدید قیمت شیر، قیمت  19در این راستا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ 

ی را ابالغ کردمحصول پرمصرف لبن 14 .  
البته در این فاصله زمانی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلسات متعددی را با نمایندگان تشکل ها 

برگزار کرد، زیرا توافق اصلی بر سر قیمت شیر حاصل نمی شد و تاخیر رخ داده در راستای اتخاذ تصمیمی همه جانبه با 

مصرف کنندگان در بازار بوده استحفظ منافع تولید کنندگان و  .  
 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  -27/9/1397تاریخ : 

  تب قیمت محصوالت لبنی فروکش کرد/ آغاز عرضه لبنیات با نرخ های جدید در بازار +جزئیات
روز از ابالغ مصوبه ستاد تنظیم بازار، باالخره کاهش قیمت محصوالت لبنی در بازار کلید خورد 9با گذشت  .  

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  روز از ابالغ مصوبه ستاد 9، با گذشت جوان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 

  .تنظیم بازار، باالخره کاهش قیمت محصوالت لبنی در بازار کلید خورد
درصدی  11تا  7براین اساس آحاد جامعه انتظار دارند که تمامی کارخانه های لبنی طبق مصوبه تنظیم بازار، َتن به اجرای کاهش 

حصول ارزشمند را در سبد غذایی خود بگنجانندقیمت ها بدهند تا آنها بتوانند این م . 
بررسی های میدانی نشان می دهد که افزایش چشمگیر قیمت محصوالت لبنی در ماه های اخیر کار را به جایی رسانده بود که 

 .بسیاری از خانوارها چاره ای جز حذف آن از سبد غذایی خود نداشتند
 قیمت جدید محصوالت لبنی اعالم شد :بیشتر بخوانید

، می گوید: اگرچه بنابرمصوبه جدید صنعت،تجارت و کشاورزیگفت و گو با خبرنگار  یکی از فروشندگان فروشگاه زنجیره ای در
آذر ماه قرار بود قیمت های جدید محصوالت لبنی روی کاال درج شود، اما این مسئله به سبب مسائل قرنطینه  18ستاد تنظیم بازار در 

فروش محصوالت قبلی در بازار کمی زمان بر استای محصول و  . 
این فروشنده با بیان اینکه پس از اعالم این مصوبه،همه روزه خریداران زیادی نسبت به قیمت محصوالت لبنی به مدیریت فروشگاه 

مواره مدیریت خریداران با نگاهی به برچسب قیمت محصوالت لبنی و عدم تغییر آن گالیه مندند که ه :معترض هستند، افزود

فروشگاه در پاسخ به اعتراض آنها می گوید که طبق اعالم کارخانه ها، نرخ های جدید پس از گذراندن دوره قرنطینه تولید کاالهای 
 .جدید به زودی اعمال می شود

، می گوید: همه ساله قیمت محصوالت لبنی صنعت،تجارت و کشاورزیدر همین رابطه یکی از خریداران در گفت و گو با خبرنگار 
در طول سال به بهانه های مختلف در بازار افزایش می یابد که این امر موجب شده است تا بسیاری از خانوارها، لبنیات را از سفره 

 .خود حذف کنند
درصدی قیمت  11تا  7این خریدار می گوید: با توجه به آنکه رسانه ها خبر از اجرای مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار و آغاز کاهش 

آذر در بازار داده اند، انتظار می رود که تمامی نشان های تجاری لبنی، َتن به اجرای مصوبه بدهند و همواره  27محصوالت لبنی از 
ا اعمال نظارت بیشتر بر بازار با متخلفان برخورد کنددستگاه های ذی ربط ب . 

بسیاری از مسئوالن بر این باورند که اگر نوسان خاصی در حوزه ارز و همچنین تغییر خاصی در بودجه سال آینده مبنی بر قیمت 
خواهد بودحامل های انرژی، حقوق و دستمزد و ... رخ ندهد، قیمت های مصوب فعلی حداقل تا سال آینده پابرجا  . 

ناگفته نماند که بسیاری از دامداران به سبب تاخیر کارخانه های لبنی در اجرای مصوبه، گالیه هایی دارند و می گویند با وجود کاهش 
تومانی نرخ خرید هر کیلو شیر خام، انتظار می رود که تمامی کارخانه ها مصوبه جدید را اجرا کنند تا اجحافی در حق  ۵00تا  300
ر و مصرف کننده صورت نگیرددامدا . 

حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت قیمت های جدید محصوالت لبنی و دلیل تاخیر در اجرای مصوبه از 
 :سوی کارخانه های لبنی با خبر شویم

صنعت،تجارت و کشاورزی،صنایع لبنی در گفت و گو با خبرنگار رضا باکری دبیر انجمن  درباره آخرین وضعیت قیمت محصوالت 
7لبنی اظهار کرد: بنابر مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار، قیمت محصوالت لبنی بر حسب پیشنهاد انجمن صنایع لبنی  درصد  11تا  

 .کاهش یافته است
مامی کارخانه های لبنی از امروز مکلفند که قیمت های جدید را بر روی کاال وی افزود: براساس ابالغیه جدید ستاد تنظیم بازار، ت

 .درج کنند
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به آنکه کارخانه های لبنی از زمان ابالغ مصوبه به منظور رعایت دوره قرنطینه و تطابق خود با 

لبنیات در بازار کاهش می یابد و تمامی محصوالت با قیمت های جدید به بازار، یک هفته فرصت داشتند، بنابراین از امروز قیمت 
 .بازار عرضه می شوند

ساعت تا جواب نهایی آزمایش و بررسی های بهداشتی در قرنطینه  ۴8تا  2۴مدت  باکری ادامه داد: با وجود آنکه محصوالت لبنی به
هفته زمان عرضه محصوالت با نرخ جدید در فروشگاه ها حداقل یک می مانند، بنابراین فروش محصوالت لبنی با نرخ های قبلی و

 .نیاز داشت
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دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به اینکه انجمن از عملکرد قبلی واحدهای لبنی اطالعی ندارد، بیان کرد: این در حالی است که 
 .کارخانه ها بنا به مصوبه جدید باید نرخ های خود را کاهش دهند

  
فته وی، هر کارخانه ای که محصوالتش را خارج از قیمت های ابالغی بفروشد، مجازات سنگینی در انتظارش استبه گ . 

  
باکری در پایان تصریح کرد: تا زمانیکه که تغییر خاصی در قیمت های رسمی بازار ارز، قوانین و مقررات تعرفه گمرکی و سایر 

محصوالت لبنی  د و ... رخ ندهد، دامداران و کارخانه های لبنی مکلفند شیر خام وخدمات بنگاه های تولیدی همچون انرژی، دستمز
به ستاد تنظیم بازار گزارش دهیم  را طبق قیمت های مصوب فعلی عرضه کنند و در غیر این صورت ناگزیریم تغییرات جدید را . 

  
ن ابالغ مصوبه تا یک دوره یکساله پابرچاستکارخانه ها ملزم به تعدیل قیمت محصوالت لبنی هستند/قیمت گذاری،از زما  

  
محصوالت لبنی  ، تعدیل قیمتصنعت،تجارت و کشاورزیعلیرضا عزیزاللهی مدیر عامل اتحادیه دامداران در گفت و گو با خبرنگار 

بازار، کارخانه های لبنی مکلف به فزود: بنابر مصوبه جدید ستاد تنظیما از سوی کارخانه های لبنی را امری ضروری دانست و
 .کاهش قیمت و درج نرخ های جدید بر روی محصوالت لبنی هستند

  
بازار مکلف به تعدیل قیمت محصوالت لبنی هستند  وی افزود: طی چند روز گذشته، کارخانه های لبنی بنا بر مصوبه جدید ستاد تنظیم

صورت دستگاه های اجرایی با متخلفان برخورد جدی خواهند داشتو در غیر این  . 
 

داده بود، از سوی ستاد  نرخ جدید شیرخام براساس پیشنهادی که وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه دامداران :عزیزاللهی ادامه داد

 .تنظیم بازار مصوب شد
 

زار تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است که دامداران به ه 2وی قیمت پایه هر کیلو شیرخام از سوی ستاد تنظیم بازار را 
تومان جایزه دریافت می کنند 20درصد،  3.2شیر با چربی باالی  ازای فروش هر گرم . 

 
را مدیرعامل اتحادیه دامداران افزود: بنا به ابالغ مصوب ستاد تنظیم بازار، کارخانه های لبنی و دامداران مکلفند که نرخ های جدید 

 .اعالم کنند و بنده بعید می دانم که کارخانه ای حاضر به اجرای این مصوبه نباشد
 

عزیزاللهی در پایان با اشاره به اینکه قیمت گذاری محصوالت لبنی از زمان ابالغ مصوبه تا یک دوره یکساله پابرچاست، تصریح 
د، ممکن است تجدید نظری در نرخ های جدید صورت گیردکرد: البته اگر اتفاق خاصی در حوزه ارز و بودجه سال آینده رخ ده . 

  
هزار تومان اعالم شد 2نرخ مصوب هر کیلو شیر خام   

  
صنعت،تجارت و کشاورزی،احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت و گو با خبرنگار  جدید  با اشاره به اینکه مصوبه 

می شود، اظهار کرد: طی مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار، دامداران پذیرفتند که هر کیلو  اجرا ستاد تنظیم بازار از سوی دامداران
هزار تومان عرضه کنند 2درصد بدون احتساب هزینه حمل و نقل فروش را با نرخ  3.2 شیرخام با چربی . 

 
تومان جایزه دریافت می کنند 20درصد ،  3.2به گفته وی، دامداران به ازای فروش هر کیلو شیر با چربی باالی  . 

 
روز از ابالغ مصوبه ستاد تنظیم بازار، َتن به اجرای مصوبه  9 مقدسی در پاسخ به این سوال که چرا کارخانه های لبنی با گذشت

ان کرد: با وجود آنکه اکثر مواد اولیه لبنیات را شیر خام تشکیل می دهد، از این رو انجمن جدید ستاد تنظیم بازار نداده بودند، بی
 .صنایع لبنی باید پاسخگو باشد که چرا نرخ های جدید را اعمال نکرده است

  
تشکل  دامپروری و بخش  رئیس انجمن صنفی گاوداران در پایان تصریح کرد: معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، تشکل

به منظور انعقاد قرار داد خرید شیرخام میان دامداران و کارخانه های لبنی جلسه ای برگزار کردند که   کارگروهی در همین زمینه
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براساس آن تمامی دامداران مکلف شدند قیمت های مصوب را رعایت کنند،در غیر این صورت مجازات سنگینی در انتظار آنها 
 .خواهد بود

  
محصوالت لبنی اعالم شد قیمت جدید    
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان – 2۴/9/1397تاریخ : 

  آخرین تحوالت بازار مرغ/کمبودی در تولید مرغ نداریم
 10هزار تومان و مرغ آماده به طبخ در غرفه های میادین 8درب مرغداری یک مقام مسئول گفت: هم اکنون نرخ هر کیلو مرغ زنده 

هزارتومان اعالم کرد 11تا  .  
صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی  

هزار و  7، درباره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: هم اکنون نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری باشگاه خبرنگاران جوان
ته به مناطق هزار و در خرده فروشی ها بس 11تا  10هزار، مرغ آماده به طبخ در غرفه های میادین میوه و تره بار  8تا  800

12تا  11مختلف از  تومان متغیر است 700هزار و   . 
تر برای مرغدار صرفه اقتصادی وی افزود: با توجه به افزایش قیمت جوجه یکروزه و نهاده های تولید، فروش با نرخ های پایین

 .ندارد
شود که طی روزهای آتی قیمت مرغ در بازار یوسفی با اشاره به اینکه کمبودی در تولید وجود ندارد، براین اساس پیش بینی می 

 .نوسانی نداشته باشد
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی، ازدیاد تقاضا برای خرید مرغ ناشی از افزایش قیمت سایر مواد پروتئینی را یکی دیگر 

 .از دالیل گرانی مرغ در بازار اعالم کرد
،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش   کمر مرغ بدون، ران۵00هزار و  11امروز نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر  

هزارتومان است 22هزار و فیله مرغ  20هزار، سینه بدون کتف  19، سینه با کتف ۵00هزار و  12 . 

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 27/9/1397تاریخ : 

  کاهش قیمت لبنیات کلید خورد
آذر در بازار خبر داد 27دبیر انجمن صنایع لبنی از کاهش قیمت لبنیات از  .  

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

،جوان قیمت های جدید محصوالت لبنی و شیر خام توسط  :درباره آخرین وضعیت اجرای مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار اظهار کرد 

 .ستاد تنظیم بازار تصویب و ابالغ شده است
قرنطینه کاال، خود را با شرایط بازار  وی افزود: پس از اعالم ابالغیه، کارخانه های لبنی یک هفته فرصت داشتند تا با رعایت دوره

 .تطبیق دهند
آذر در بازار خبر داد 27باکری از عرضه محصوالت لبنی با قیمت های جدید از  . 

، شیر 200هزار و  ۴، بطری نیم چرب 100هزار و  ۴دبیر انجمن صنایع لبنی در پایان قیمت جدید هر بطری شیر کم چرب را 
و پنیر سفید 700هزار و  11کیلو پرچرب  2.۵، ماست دبه ای ۶00زار و ه 2گرمی کم چرب  900نایلونی   uf۴00  ۶گرمی 

دتومان اعالم کر 900هزار و  . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

 خبرگزاری فارس  – 27/9/1397تاریخ : 
  10۸00تعهد وزارت جهاد کشاورزی برای عرضه مرغ به قیمت 

 وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت
تومان  800هزار و  10تنظیم بازار تعهد کرده که مرغ را به قمیت وزارت جهاد کشاورزی براساس آخرین مصوبه کارگروه  :

  .عرضه کند
وگوی دولت و به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رضا رحمانی روز دوشنبه در حاشیه چهلمین جلسه شورای گفت

تفاده از ارز حاصل صادرات بخش خصوصی در پاسخ به این سوال که براساس بخشنامه بانک مرکزی، صادرکنندگان امکان اس
برای واردات کاالهایی که در اولویت اول قرار دارد را ندارند، گفت: براساس بخشنامه بانک مرکزی برای این موضوع مجوز داده 

رد ملزومات مو  توانند با ارز حاصل از صادرات خوددر بخشنامه آمده است که صادرکنندگان می  شده است، البته اولویت ندارد، اما
حاصل از صادرات خود را برای واردات به صادرکننده دیگر واگذار کنند و برای هر دو مورد   نیازشان را وارد کنند و یا ارز

  .مجوز داده است
وی گفت: صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را برای هر کاالیی که قابل ورود است و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 

تواند استفاده کندمی شودثبت سفارش می .  
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: برای واردات کاال از طریق ارز حاصل از صادرات چند آیتم در بخشنامه بانک مرکزی 

تواند کاال وارد کند و یا اینکه ارز را واگذار کند و یا آن را به آمده است که صادرکننده از محل ارز حاصل از صادرات خودش می
م بانکی بدهد و یا به سامانه نیما دهدنظا .  

رحمانی بیان داشت: هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد و اگر صادرکنندگان در این مورد مشکلی دارند آن را به وزارت صنعت 
 .اعالم کنند

ز ارز حاصل از صادرات تواند با استفاده اوزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: هر کاالیی که ثبت سفارش آن مجاز است می
وارد شود، زیرا در این زمینه اولویت بندی مطرح نیست به این دلیل که اولویت یک کاالهای اساسی است که محل این بحث نیست و 

توانند از محل ارز حاصل کند و صادرکنندگان میاولویت چهار هم کاالهای ممنوع است بنابراین برای اولویت دوم و سوم فرقی نمی
صادرات واردات را انجام دهنداز  .  

ها است، گفت: وزارت جهاد صفر تا شود گرانی مرغ به دلیل عدم دسترسی به نهادهوی همچنین در پاسخ به این سوال که گفته می
ی در دهد و دائما هم واحدهای تولیدها میتومانی برای واردات این نهاده 4200صد این موضوع را در کنترل دارد و دولت هم ارز 

  .کنترل وزارت جهاد کشاورزی است
رحمانی در مورد افزایش قیمت مرغ گفت: قبال کارگروه تنظیم بازار به این موضوع ورود پیدا کرده است و قیمت مصوب مرغ را 

تومان و به فور عرضه کند 800هزار و  10و وزارت جهاد کشاورزی تعهد کرده که مرغ را به قیمت مصوب   اعالم کرده . 
و سازمان حمایت دالیل این   گفت: البته با توجه به نوسانات قیمت مرغ در روزهای اخیر قرار است وزارت جهاد کشاورزیوی 

 افزایش قیمت را پیگیری کنند

 لینک خبر 
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 بازار وقیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 30/9/1397تاریخ : 

  آیا نرخ مرغ و ماهی هم افزایش داشته است؟/  9۷لیست کامل قیمت تنقالت شب یلدا 
ر آستانه شب یلدا، بازار تنقالت، میوه و شیرینی با رفت و آمد بیشتری روبروستبا توجه به قرارگیری د .  

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   ه به قرارگیری در آستانه شب ، با توجگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

 .یلدا؛ بازار تنقالت، میوه، شیرینی و گل فروشی ها حسابی داغ است
بررسی های میدانی نشان می دهد که قیمت آجیل و خشکبار، میوه و گل نسبت به مدت مشابه سال قبل با نوساناتی روبروست که 

 .بعضا در برخی موارد این افزایش قیمت به صد در صد می رسد
تا  180هزار، پسته فندقی  280تا  200آخرین قیمت ها از سطح بازار آجیل و خشکبار نشان می دهد که قیمت هر کیلو پسته اکبری 

 130تا  80هزار، فندق  ۵0تا  2۵هزار، تخمه کدو گوشتی  ۶0تا  3۵هزار، تخمه ژاپنی  310تا  220هزار، بادام هندی  2۴0
 180تا  90هزار، آجیل شیرین  2۵0تا  180هزار، آجیل چهار مغز  3۵تا  20هزار، تخمه آفتابگردان  170تا  90هزار، بادام 

هزار تومان است ۵0تا  30هزار و برگه زرد آلو  . 
 ۵00هزار و  3هزار، هندوانه  20تا  12هزار، ازگیل  13تا  8هزار، خرمالو  1۵تا  9همچنین قیمت هر کیلو انار در سطح بازار 

هزار،  13تا  ۴هزار، سیب لبنانی زرد  7تا  ۴هزار، پرتقال شمال  1۵تا  12، موز ۵00هزار و  12تا  8زار، پرتقال جنوب ه 8تا 
هزار تومان است ۵تا  2هزار و چغندر قند  ۶تا  3هزار، کدو حلوایی  12تا  ۴سیب لبنانی قرمز  . 

، می گوید: قیمت میوه و خشکبار صنعت،تجارت و کشاورزیار خبرنگ  وگو باایزدی یکی از بازنشستگان تامین اجتماعی در گفت
درصد افزایش یافته است 10درصد رشد داشته، در حالیکه حقوق بنده تنها  100نسبت به مدت مشابه سال قبل  . 

توانم آجیل، شیرینی و میوه مورد نیاز خانوار را برای امشب خریداری وی افزود: با توجه به رشد چشمگیر قیمت ها، بنده چگونه می 
 .کنم

هزار  300، می گوید: بنده با حقوق یک میلیون و صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار   وگو باقاسمی یک کارگر ساختمانی در گفت
پس این هزینه های سنگین بر بیایم، چرا از مسئوالن دولتی کسی پاسخگو نیست؟ قیمت آجیل و خشکبار و تومان، چطور می توانم از 

درصد افزایش داشته باشد؟ مگر در آمد ما قشر ضعیف و محروم جامعه چند  100میوه که داخلی است چرا باید نسبت به سال قبل 
 درصد باال رفته است؟

، گفت: با وجود تورم باال و افزایش صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار   وگو بافالح یکی از کارمندان آموزش و پرورش در گفت
 .لحظه ای قیمت ها، چطور می توانم اقالم مورد نیاز شب یلدا را برای خانواده خود تهیه کنم

: بی شک بسیاری از آحاد جامعه توان خریداری اقالم آجیل و خشکبار، ماهی و ... را ندارند که بتوانند این شب و سنت وی افزود
 .دیرینه را در کنار خانواده خود سپری کنند

صنعت،تجارت و خبرنگار   وگو بارضایی به عنوان فردی که اولین شب یلدای زندگی مشترک خود را آغاز کرده است،در گفت
هزار تومان پرداخت کرده ام، ضمن آنکه قیمت  ۴00، می گوید: بنده برای تزئین میوه با تعداد محدودی گل مبلغی بالغ بر کشاورزی

هزار تومان نیست ۴00تا  3۵0آجیل و شکالت تزئین شده در شیرینی فروشی ها کمتر از  . 
نفره برای خرید آجیل و خشکبار، شیرینی و شکالت، سبزی پلو با ماهی  ۴سر انگشتی در می یابیم که یک خانواده  با یک حساب

غذای مخصوص این شب و برخی اقالم میوه پرتقاضا از جمله هندوانه، کدو حلوایی، ازگیل، خرمالو و ... به میزان کم حداقل باید 
مبلغ با در آمد ناچیز خانوار تناسبی ندارد هزار تومان هزینه کند که این ۵00تا  300 . 

 :حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت بازار اقالم پرتقاضای شب یلدا با خبر شویم
هزارتن انار در سال جاری/ کمبودی در تامین انار شب یلدا وجود ندارد 200افزایش تولید  :بیشتر بخوانید  

ب یلداثبات قیمت شیرینی در ش  
مند رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران در گفت وگو با خبرنگارعلی بهره با اشاره به اینکه قیمت  صنعت،تجارت و کشاورزی،  

هزار، زبان و  21ار، گل محمدی هز 2۶تر شیرینی برای شب یلدا تغییری نخواهد داشت، اظهار کرد: هم اکنون نرخ هر کیلو شیرینی
هزار تومان است 1۵و یزدی  ۵00هزار و  21، برنجی ۵00هزار و  21پاپیون  . 

ها وجود ندارد، افزود: قیمت مابقی اقالم برحسب متلایر به وی در پاسخ به این سوال که آیا نرخ مصوبی برای کیک و مابقی شیرینی
وجود نداردکار رفته متفاوت است و نرخ مصوبی برای آن  . 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6768261/لیست-کامل-قیمت-تنقلات-شب-یلدا-۹۷-آیا-نرخ-مرغ-و-ماهی-هم-افزایش-داشته-است
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

ها در حال آماده شدن برای شب یلدا هستند و هیچ گونه افزایش قیمتی در بازار نداریممند ادامه داد: شیرینی فروشیبهره . 
درصدی تقاضا برای خرید شیرینی در بازار خبر داد و گفت: علی رغم افزایش قیمت مواد  30رئیس اتحادیه قنادان تهران از اُفت 

ش قدرت خرید خانوار و پیشگیری از کاهش روز افزون تقاضا نه تنها برای شب یلدا بلکه برای شب عید تغییری اولیه به سبب کاه
ها نخواهیم داشتدر قیمت . 

تماس بگیرند تا در اسرع وقت  ۶۶9۴۴۴99توانند با اتحادیه به شماره ها میوی تصریح کرد: افراد در صورت مشاهده تخلف مغازه
دگی شودها رسیبه شکایت آن . 

 عرضه انار و هندوانه به میزان کافی است
، با اشاره به اینکه کمبودی در صنعت،تجارت و کشاورزیاسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت وگو با خبرنگار 

هار کرد: هم اکنون عرضه انار، خرمالو، ازگیل و هندوانه در بازار کافی است و عرضه انار، هندوانه و خرمالو وجود ندارد، اظ
 .جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر نوسان قیمت در بازار وجود ندارد

 3۵هزار تومان اعالم کرد و افزود:این میوه باید با حداکثر سود  11تا  ۴وی، نرخ هر کیلو انار در میدان مرکزی میوه و تره بار را 
های سطح شهر عرضه شوددرصدی در مغازه . 

تا یک هزار و میناب را یک هزار  800تومان، هندوانه دزفولی را  800تا  ۶00کارگر، قیمت هر کیلو هندوانه انباری در میدان را 
200هزار و  2تا  800و   .تومان اعالم کرد 

هزار تومان اعالم کرد و افزود: همچنین قیمت هر کیلو  9 تا 3رئیس اتحادیه میوه و سبزی، قیمت سیب قرمز در میدان مرکزی را 
 ۵تا  ۵00هزار و  2هزار، نارنگی یافا  3تا  ۵00هزار، پرتقال شمال یک هزار و  9تا  ۵هزار، پرتقال جنوب  9تا  ۴سیب زرد 

17تا  9هزار، ازگیل  ۶تا  3، نارنگی انشو ۵00هزار و  هزار،  ۵تا  3لو شمال هزار، خرما 11تا  ۵00هزار و  8هزار، موز  
۵خرمالو کن  ای یک هزار و ، خیار بوته۵00هزار و  ۴تا  ۵00هزار و  2هزار، گریپ فروت تو سرخ  8تا  3هزار، کیوی  10تا  

هزار تومان است ۴هزار تا  2و خیار گلخانه  ۵00هزار و  3تا  ۵00 . 
ها از تعادل نسبی در میدان مرکزی ر آستانه شب یلدا، اما قیمتهای پرتقاضا دوی ادامه داد: علی رغم پیش بینی افزایش قیمت میوه

 .میوه و تره بار برخوردار است
شود که ازدیاد تقاضا در شب کارگر در پایان تصریح کرد: با توجه به فراوانی میوه در میدان مرکزی میوه و تره بار پیش بینی می

ها نداشته باشدیلدا تاثیر چندانی بر نوسان قیمت . 
درصدی قیمت گل در بازار ۴0تا  30افزایش    

صنعت،تجارت و کشاورزی،اکبر شاهرخی رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه در گفت وگو با خبرنگار   ۴0تا  30از افزایش  
۴0تا  30گل دلیل اصلی نوسان  درصدی نرخ گل در بازار خبر داد و گفت: افزایش تقاضا در بازار درصدی قیمت به شمار  

ها افزایشی نداشته اندرود، در حالیکه به سبب رکود حاکم بر بازار، مغازهمی . 
های تزئینی، رمان و پارچه نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است، افزود: قیمت وی با اشاره به اینکه قیمت سبد، برگ

100اسفنج، سبد، رمان و... به دلیل عدم واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد  برخی ملزومات همچون  .درصدی داشته است 
هزار و  ۵تا  ۴هزار، میخک مینیاتور  3۵تا  30هزار، لیلیوم  7تا  ۴هزار، گل مریم  12تا  10شاهرخی، نرخ هر شاخه گل رز را 
م کردهزار تومان اعال ۵هر عدد گل ارکیده در هر شاخه را  . 

ای برای ها گفته اند که برنامهرئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه ادامه داد: با توجه به رکود حاکم بر بازار، بسیاری از گل فروشی
 .افزایش قیمت گل در شب یلدا ندارند

دارد، تصریح کرد: با توجه به ها وجود وی در پاسخ به این سوال که آیا نرخ مصوبی برای تزئین گل، آجیل و هدیه برای گل فروشی
شود و نرخ مصوبی وجود نداردهای تزئینی و ... تزئین براساس متلایر به کار رفته از مشتریان اخذ میتفاوت نرخ سبد، برگ . 

هزار تومان 2۴0ها تقاضای چندانی در بازار آجیل و خشکبار وجود ندارد/نرخ هر کیلو بادام هندی در عمده فروشی  
ممقانی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار مشهد در گفت وگو با خبرنگار محمد ارزانی  3۵از کاهش  صنعت،تجارت و کشاورزی،  

هفته  درصدی قیمت اقالم آجیل و خشکبار در بازار خبر داد و گفت: با توجه به کاهش نرخ ارز، قیمت آجیل و خشکبار نسبت به دو
درصد ارزان شده است که با استمرار اُفت قیمت دالر، روند نزولی قیمت آجیل و خشکبار ادامه خواهد یافت 3۵اخیر  . 

وی از اُفت چشمگیر تقاضا در بازار آجیل و خشکبار خبر داد و افزود: با وجود نوسان محسوس قیمت آجیل و خشکبار طی چند ماه 
اند تاثیر چندانی بر افزایش تقاضا داشته باشدتودرصدی قیمت نمی 3۵اخیر، کاهش  . 

تا  ۵0هزار، انجیر  1۴0تا  ۶0هزار، آجیل شیرین  170تا  70ها را از ارزانی ممقانی، نرخ هر کیلو آجیل شور در عمده فروشی
30تا  18هزار، برگه زردآلو  1۴0 220تا  1۶0هزار، پسته اکبری  ۶۵تا  ۵۵هزار، فندق  3۵تا  2۵هزار، برگه قیسی   هزار،  

 18هزار، تخمه آفتابگردان خارجی  20تا  1۵هزار، تخمه آفتابگردان ایرانی  3۵تا  20هزار، تخمه ژاپنی  1۴0تا  120پسته فندقی 
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هزار تومان اعالم کرد و گفت: این اقالم باید در خرده  2۴0تا  1۶0هزار و بادام هندی را  ۴2تا  3۵هزار، تخمه کدو گوشتی  2۵تا 
درصد سود عرضه شود 12ها با احتساب کرایه حمل و نقل و حداکثر فروشی . 

شود که قیمت آجیل و خشکبار رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار مشهد در پایان تصریح کرد: باتوجه به کاهش نرخ ارز پیش بینی می
 .برای شب یلدا نوسانی نداشته باشد

شودمرغ در شب یلدا گران نمی درصدی قیمت ماهی از ابتدای سال جاری/قیمت 110افزایش   
درباره آخرین تحوالت بازار  صنعت،تجارت و کشاورزی،  مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت وگو با خبرنگار

ت ماهی از ابتدای سال جاری و کاهش تقاضا، پیش بینی درصدی قیم 110مرغ و ماهی در شب یلدا اظهار کرد: با توجه به افزایش 
شود که قیمت ماهی در شب یلدا نوسان خاصی نداشته باشدمی . 

 37هزار، تیالپیا  ۵۵ای هزار، شیر نیزه 30هزار، قزل آال  20هزار، کپور  ۶0وی افزود: هم اکنون قیمت هر کیلو شیرجنوب 
هزار، آزاد دزفولی  ۴۵هزار، سنگسر طالیی  ۴۵هزار، سنگسر شهری  70سرخو  هزار، 2۴هزار، سارم  2۵هزار، سفید پرورشی 

۶۵هزار، شوریده بندر  ۶2هزار، حلوای سیاه  ۶0هزار، هامور جنوب  13  12۵هزار و سالمون نروژ  9۵هزار، راشگو جنوب  
 .هزار تومان است

هزار، توزیع درب  12، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 900هزار و  8یوسف خانی، نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را 
تومان اعالم کرد 200هزار و  13و خرده فروشی را  200هزار و  12های صنفی واحد . 

200هزار و  12رئیس اتحادیه پرنده و ماهی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر را   13و ران مرغ بدون کمر را برابر با قیمت مرغ  
 2۴هزار و فیله مرغ  21هزار، سینه بدون کتف  20اعالم کرد و گفت: همچنین قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف تومان  200هزار و 

 .هزار تومان است

شود که قیمت مرغ برای شب یلدا نوسانی نخواهد داشتوی در پایان تصریح کرد: با توجه به وضعیت کنونی بازار، پیش بینی می . 

 
 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 29/9/1397تاریخ   : 

  هزار تومان 3۶فرصت طلبی دالالن دلیل اصلی نوسان قیمت ماهی/قیمت هر کیلو قزل آال 
امل واسطه را یکی از عوامل اصلی گرانی ماهی در بازار اعالم کردمدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی، سودجویی دالالن و عو .  

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی آرش نبی زاده مدیر عامل اتحادیه ماهیان سرد آبی در گفت و گو با خبرنگار

، با اشاره به اینکه تولیدکنندگان موافق افزایش بی مهابای قیمت ماهی در بازار نیستند، اظهار کرد: با توجه به آنکه خبرنگاران جوان
خانوارها به شمار می رود، از این رو افزایش قیمت در کاهش قدرت خرید خانوار و حذف ماهی از سبد  2ماهی جزء غذاهای درجه 

یی تاثیر بسزایی داردغذا . 
کرد و افزود: البته اتخاذ تصمیم وی سود جویی دالالن و عوامل واسطه را یکی از عوامل اصلی گرانی ماهی در بازار اعالم

تا  2است تا برخی مزارع به مدت   ممنوعیت واردات "تخم چشم زده" در برخی مقاطع سال جهت حمایت از تولید داخل موجب شده
ماند که این امر در کاهش محسوس عرضه ماهی برای سال آینده تاثیر بسزایی داردماه خالی ب 3 . 

نبی زاده با اشاره به اینکه "تخم چشم زده" داخل کیفیت وارداتی را ندارد، بیان کرد: براین اساس سازمان شیالت در جهت حمایت از 
ماه از سال، عالوه بر بروز مشکل برای پرورش یت آن در چندتولید داخل باید هر ساله درصدی از رقم واردات بکاهد چرا که ممنوع

قیمت ماهی در بازار داخل اثر گذار استدهندگان عمده در نوسان . 
هزار تومان28کمبودی در عرضه قزل آال برای شب یلدا وجود ندارد/ نرخ هر کیلو قزل آال  :بیشتر بخوانید  

ه مستقیم در غرفه های میادین میوه و تره بار اعالم کرد و افزود: علی رغم آنکه مسئول راه حل تنظیم بازار ماهی را عرضاین مقام
دالالن قزل آال را با نرخ های پایینی از تولیدکنندگان می خرند، اما با سودهای هنگفتی در بازار عرضه می کنند که با همکاری 

دالالن را از بازار کوتاه کنیمسازمان شیالت و میادین میوه و تره بار از سال آینده قصد داریم دست  . 
هزار تومان اعالم کرد و گفت: این درحالی است که به سبب سودجویی دالالن  22وی در پایان قیمت هر کیلو قزل آال سر مزرعه را 

شودها توزیع میهزار تومان در خرده فروشی 3۶تا  3۵های و کمبود ماهی با قیمت . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان  – 2۵/9/1397تاریخ : 

  تومان ۷00تخم مرغ ارزان شد/ قیمت واقعی هر عدد 
 700تومان بوده که نسبت به هفته گذشته  200هزار و  8مرغ درب مرغداری یک مقام مسئول گفت: متوسط قیمت هر کیلو تخم

کاهش داشته استتومان  .  
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار گفت فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخمگذار در گروه اقتصادی  

،باشگاه خبرنگاران جوان مرغ اظهار کرد: هم اکنون متوسط قیمت هر کیلو تخم مرغ درب خرین تحوالت بازار تخمدرباره آ  

تومان کاهش داشته است 700تا ۶00تومان بوده که نسبت به هفته گذشته  300هزار و  8تا  200هزار و  8مرغداری  . 
تومان دانست و افزود: این در حالی است که هر شانه تخم  700تا  ۶۵0ها را وی قیمت واقعی هر عدد تخم مرغ در خرده فروشی

شودهزارتومان عرضه می 2۴تا  23مرغ به سبب کمبود نظارت بر واحدهای خرده فروشی  . 
شود که اگر قیمت تخم مرغ کاهشی نداشته باشد، دیگر روند بینی میطالکش ادامه داد: با توجه به کاهش تقاضا و افزایش تولید پیش

نخواهد داشت افزایشی . 
هزار تومان 20واردات تخم مرغ تاثیری در تنظیم بازار داخل ندارد/قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ  :بیشتر بخوانید  

های قزوین، البرز، تهران و قم افزایش یافته است، بیان کرد: روزانه این مقام مسئول با اشاره به اینکه تولید تخم مرغ در استان
شود که این میزان با تقاضا همخوانی داردکشور تولید می تن تخم مرغ در 2800 . 

وی با اشاره به اینکه واردات تخم مرغ تاثیری در تنظیم بازار ندارد، افزود: اگرچه مسئوالن اعالم کردند که برای تنظیم بازار 
شود، این میزان تاثیری ن مصرف میتن تخم مرغ تنها در شهر تهرا ۵۵0تن تخم مرغ وارد می کنند، اما از آنجا که روزانه  2000

 .در کنترل قیمت ها ندارد
مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گذار با اشاره به اینکه سود واردات شیرین است، گفت: اگر دولت یک دهم مبلغ واردات تخم مرغ را به 

 .صورت تسهیالت در اختیار تشکل های صنفی می گذاشت، بی شک بازار تخم مرغ تنظیم می شد
آخرین وضعیت آنفلوانزای حاد پرندگان در مرغداری بومی دماوند تصریح کرد: بیماری آنفلوانزای حاد  کش در پایان دربارهطال

ها به صورت های بومی استان دماوند گزارش نشده است و همانند سایر بیماریصورت شیوع و همه گیری در مرغداری پرندگان به

 .موردی آنفلوانزا داشتیم

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

 خبرنگاران جوان -2۶/9/1397تاریخ : 
  هزار تومان رسید 13آخرین تحوالت بازار مرغ /قیمت مرغ به 

تومانی نرخ مرغ نسبت به روز گذشته در بازار خبر داد 300یک منبع آگاه، از افزایش  .  
صنعت،تجارت و کشاورزییک منبع آگاه در گفت و گو با خبرنگار   300، از افزایش وه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگر 

، مرغ آماده به طبخ در 700هزار و 8تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 
هزار تومان است 13هزار و خرده فروشی  12، تحویل درب واحدهای صنفی 800 هزار و 11کشتارگاه  . 

13هزار و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  12وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر به گفته   .هزار تومان است 
هزار، سینه  20این منبع آگاه از افزایش هزار تومانی نرخ سایر مشتقات در بازار خبر داد و افزود: قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف 

استهزار تومان  23هزار و فیله مرغ  21بدون کتف  . 
وی در پایان کمبود عرضه مرغ به کشتارگاه ها را دلیل اصلی افزایش قیمت در بازار اعالم کرد و گفت: با توجه به وضعیت کنونی 

راجع به وضعیت بازار داشت  پیش بینی خاصی عرضه نمی توان . 

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 ایرنا  – 2۵/9/1397تاریخ : 

 انار و هندوانه شب یلدا را چند بخریم
تومان فروخته می شد اما به  1600تا  800تومان و هندوانه  8500حدود یک ماه پیش هر کیلوگرم انار سه هزار تا  -ایرنا -تهران

هفته منتهی به دوم دی ماه و آیین شب یلدا، قیمت این محصوالت کشاورزی افزایش یافته گفته رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران در 
 .است

« امروز )یکشنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اعالم کرد: بر پایه قیمت عمده فروشی محصوالت « اسدهللا کارگر

یک هزار تا سه هزار تومان فروخته می شود هزار تومان و هندوانه 11کشاورزی، هر کیلوگرم انار چهار هزار تا  . 
کارگر افزود: از بیست و ششم آذرماه تا دوم دی ماه بر پایه قیمت عمده فروشی محصوالت کشاورزی در میدان مرکزی میوه و تره 

مالو کن پنج تومان، خر 500تا سه هزار و  500هزار تومان، پرتقال شمال یک هزار و  9بار تهران، پرتقال جنوب پنج هزار تا 
هزار تومان و سیب لبنانی قرمز  9هزار تومان، کیوی سه هزار تا هشت هزار تومان، سیب لبنانی زرد چهار هزار تا  10هزار تا 

هزار تومان قیمت دارد 9سه هزار تا  . 
 500ا پنج هزار و ت 500تا چهار هزار تومان، لیمو ترش سنگی سه هزار و  500هزار و  2به گفته وی، هر کیلوگرم لیموشیرین 

 2تومان، نارنگی یافا  500تومان، گریپ فروت توسرخ سه هزار تا پنج هزار و  500هزار و  2تا  200تومان، نارنج یک هزار و 
تومان  500هزارتومان، نارنگی پیچ سه هزار تا پنج هزار و  6تومان، نارنگی انشو سه هزار تا  500تا پنج هزار و  500هزار و 

شدقیمت گذاری  . 
هزار تومان، انگور بی دانه زرد سه هزار تا هشت  11هزار تومان، به چهار هزار تا  17هزار تا  9همچنین هر کیلوگرم ازگیل 

هزار تومان است 6تا  500هزار تومان، انگور شاهرودی سه هزار و  11هزار تومان، انگور بی دانه قرمز پنج هزار تا  . 
هزار 140هزار تومان و آناناس کارتنی  11تا  500فت: امروز هر کیلوگرم موز هشت هزار و رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران گ

هزار تومان به فروش می رسد 210تا  . 
تومان، خیار  500تا سه هزار و  500هزار و  2هزار تومان، گوجه فرنگی نو  9هر کیلوگرم گوجه فرنگی گلخانه ای چهار هزار تا 

 2تا  500هزار تا چهار هزار تومان و هویج یک هزار و  2تومان، خیار گلخانه ای  500زار و تا سه ه 500رسمی یک هزار و 
هزار تا پنج هزار تومان قیمت گرفت 2تومان و خربزه ایوانکی بین  900هزار و  . 

 2تا  500و تومان، سیب زمینی یک هزار  700تا چهار هزار و  500هزار و  2به گفته وی، نرخ هر کیلوگرم سیب زمینی ترشی 
تومان، پیاز زرد یک هزار و  700هزار و   900هزار و  2تا  200هزار و  2تومان، پیاز شیری  700هزار و  2تومان تا  300

تومان تعیین شد 700هزار و  2تا  700تومان و پیاز قرمز یک هزار و  . 
ن، بادمجان گلخانه ای چهار هزار تا هشت هزار توما 500به گفته وی، نرخ هر کیلوگرم بادمجان قلمی چهار هزار تا پنج هزار و 

هزار تا سه هزار و  2تومان، چغندر  هزار تومان، کاهو پیچ و رسمی یک هزار و  9تومان، سیر خشک چهار هزار تا  500 تا  500
تومان است 500تومان و لوبیاسبز سه هزار تا پنج هزار و  800هزار و  2 . 

تومان، کدو حلوایی یک هزار و  500کدو مسمایی سه هزار تا چهار هزار و  تا سه هزار تومان، انواع سبزی خوردن یک  500

تا سه هزار تومان و  800هزار و  « تومان به فروش می رسد 500هزار و  2تا  500یک هزار و « سبزی جور . 
تا  25رای خرده فروشی ها درصد و ب 20تا  15وی ادامه داد: سود برای اعضا در میدان میوه و سبزی تهران روی فاکتور خرید، 

درصد محاسبه می شود 35 . 
میلیون تن انواع محصوالت  22میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی و نزدیک  120بر اساس آمارهای موجود، سالیانه بیش از 

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

ممنوع شده است 1390 . 

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 
 ایرنا  – 22/9/1397تاریخ : 

بانک کشاورزی تا پایان امسال تعطیل می شود شعبه 50  
شعبه این بانک با هدف کاهش هزینه های غیرضرور بسته شده  40کشاورزی گفت: از ابتدای امسال مدیر عامل بانک  -ایرنا -تهران

شعبه دیگر تعطیل یا ادغام می شود 50است و تا پایان سال  . 

« روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به تاکید رییس جمهوری به نظام « روح اله خدارحمی

کاهش شعب بانکی و توسعه دولت الکترونیک اظهار داشت: در ابتدای امسال بانک کشاورزی یک هزار و بانکی برای 

شعبه رسید 848شعبه در سراسر کشور داشت که در پایان شهریور این رقم به هزار و  888 . 
« بیشتر به بخش  بانک مرکزی به دنبال کاهش هزینه های اداری و جاری بانکهاست تا منابع آنها صرف تسهیالت دهی

های اقتصادی کشور شود و از این رو تا جایی که امکان دارد، شعب زیان ده و کم بازده تعطیل یا با دیگر شعب ادغام می 

 «.شوند
رئیس هیات مدیره بانک کشاورزی در عین حال گفت: با توجه به جامعه هدف این بانک که اغلب کشاورزان، روستاییان 

به طور حتم در مناطق تک شعبه ای تعطیلی شعب نخواهیم داشت اما در شهرهایی که چند  و عشایر را پوشش می دهد،

 .شعبه داریم، برای بهینه سازی شبکه ای ناچار به حذف شعب زیان ده هستیم
 

درصد منابع بانک در بخش کشاورزی هزینه می شود 90بیش از  **  
بانک تخصصی در بخش کشاورزی هزینه می شود و در درصد منابع این  90مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: بیش از 

سال های اخیر اقدام های خوبی در تخصیص اعتبار به بخش مکانیزاسیون کشاورزی، اجرای آبیاری تحت فشار و تا 
حدودی کشت گلخانه ها و پرورش ماهی در قفس انجام شده است که می تواند با افزایش تولید و خودکفایی در برخی 

یر بسزایی در امنیت غذایی کشور داشته باشدمحصوالت، تاث . 
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست ها 
 خبر گزاری فارس  – 27/9/1397تاریخ : 

ای میلیارد دالر منفی است/ نیاز به همکاری وزارت نیرو برای کشت گلخانه 3تراز تجاری کشاورزی   
هکتار رشد داشته است،  1400ماه ابتدای امسال نسبت به سال گذشته  8ای در وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه کشت گلخانه

یرو هستیمای نیازمند همکاری وزارت نگفت: در توسعه رشد گلخانه .  
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس؛ محمود حجتی امروز در دومین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد آب که در اتاق بازرگانی 

ترین کارها که باید در زمینه جلوگیری از هدر رفت آب انجام شود، تغذیه ترین و حیاتیایران برگزار شد، گفت: شاید یکی از اساسی
یرزمینی آب است و اگر جایی این امکان وجود ندارد، باید آب را مهار کردهای زسفره . 

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه اصل مهار آب کار درستی بوده است، گفت: اما ممکن است، به دلیل برخی اقدامات نقدهایی بر آن 
 .وارد باشد

های زیرزمینی است که متاسفانه تعادل این رویه از سفرهاده بیوی افزود: یکی از مشکالتی که گریبانگیر ما در کشور است، استف
ها هم روز به روز به هم خورده استسفره . 

حجتی اظهار داشت: امیدوارم بتوانیم با کمک وزارت نیرو کارهایی را در این زمینه انجام دهیم، زیرا با یک فرمول از مرکز 
ازی نیاز به فرهنگ سازی داردسازی را اجرا کرد و تعادل سشود، بحث تعادلنمی . 

های ذیربط در بهینه سازی و مصرف آب مناطق دشت در کشور وجود دارد، باید با کمک مردم و دستگاه 600وی گفت: اگر 
دانستند، چگونه از منابع اند و در طول تاریخ میبردار در طول تاریخ بودههای الزم صورت گیرد، زیرا مردم بهترین بهرههمکاری

زمینی آب استفاده کنندزیر . 
وزیر جهاد کشاورزی به موضوع مصرف آب اشاره کرد و گفت: در طول تاریخ بخش کشاورزی بیشترین مصرف آب را داشته 

درصد است، اما این مقدار یقینا در کشور ما بیشتر است و شاید وضعیت  70است و متوسط آب مصرفی در بخش کشاورزی در دنیا 
ر باشدآب و هوایی بر آن مؤث . 

درصد است 80درصد و در تونس  95حجتی اظهار داشت: در کشور پاکستان میزان مصرف آب در بخش کشاورزی  . 
در این خصوص دو کار انجام شده و موضوع اول این است که آب را وی در مورد مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی گفت:

زیادی هستیم انجام شده، اما همچنان در این بخش دچار عقب افتادگیچگونه باید به مزرعه رساند که در این زمینه اقداماتی  . 
های دولتی انجام شده تا آب را با کمترین هدر رفت، به گذاریهای گذشته در این بخش سرمایهدر سال وزیر جهاد کشاورزی گفت:

 .پای گیاه برسانیم
ر زیاد دارد که حضور و ظهور علم و دانش و تکنولوژی در این وری است که جای کامهمتر از این بخش ، بخش بهره حجتی افزود:

قسمت مطرح است که آب را به چه گیاهی بدهیم و ارزش اقتصادی آن گیاه چقدر است و به ازای آن آبی که قرار است به گیاه 
 .اختصاص داده شود، باید بدانیم چه محصولی و با چه قیمتی قرار است تولید شود

ها در مورد واردات محصوالت کشاورزی این بود که محصوالتی را به کشور وارد کنیم گیری ما طی این سالتجه وی بیان داشت:
ب مواجه هستیم و از طرفی بیشترین تبخیر هم در تابستان صورت که به آن تابستانه بیشتر نیاز دارد، زیرا در تابستان با محدودیت آ

بر هستندبگیرد و محصوالت تابستانه هم عمدتا آمی . 
تا محصوالتی که کشت آنها در فصل بهار بوده و پایین   ایمهای اخیر سعی کردهوزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: همچنین طی سال

شده را در پاییز کشت کنیم و نمونه آن ذرت استبرداشت می . 
ایم که البته در این را به پاییز منتقل کرده شده کشت آنهاهمچنین بخشی از محصوالتی که در بهار و تابستان کشت می حجتی گفت:

 .مورد در میانه راه و به عبارتی در ابتدای راه هستیم
 .وی بیان داشت: در این رابطه سال گذشته متجاوز از یک میلیون تن چغندر در پاییز کشت شد و اوایل بهار برداشت صورت گرفت

درصد مصرف  30تا  25ت نشایی است که با استفاده از این روش حداقل گیری سوم ما کشوزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: جهت
یابدآب کاهش می . هاست که امیدواریم در این زمینه با همکاری وزارت نیرو راهکار بعدی توسعه کشت گلخانه حجتی افزود:

ها مرتفع شودمحدودیت آب در گلخانه . 
ایمهکتار توسعه گلخانه داشته 1400ترتیب بوده که در نیمه اول امسال ها به این گیری کشت محصول در گلخانهوی گفت: جهت . 

ماهه ابتدای امسال گفت: تراز واردات و صادرات یک میلیارد دالر  8وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آمار و ارقام واردات غذا در 
میلیارد  2و امروز به منفی  ای میلیارد بوده استو خرده 3تراز واردات و صادرات منفی مثبت شده است، به طوری که سال گذشته 

میلیارد تجاوز نکند 3ای رسیده است و امیدواریم تا پایان سال از و خرده . 
گذاری در مزارع انجام شده اسال گذشته بیشترین سرمایه 5حجتی افزود: در طول   

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاستها 
 ایرنا  – 2۴/9/1397تاریخ: 

 رئیس اتحادیه میوه تهران: حذف واسطه ها آغاز شد
میوه و سبزی تهران تاکید کرد: به منظور کوتاه کردن دست دالالن بازار میوه در حال تالش برای رئیس اتحادیه  -ایرنا -تهران

 .مذاکره با برخی شرکت ها هستیم
اسدهللا کارگر روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به نقش دالالن در قیمت میوه افزود: قصد داریم از این طریق میوه 

م از دست کشاورز وارد شرکت های مربوطه کنیم و آن شرکت توزیع کلی را در اختیار خود بگیردرا به صورت مستقی . 
وی همچنین با اشاره به وضعیت بازار میوه در ایام شب یلدا اظهارامیدواری کرد که قیمت های موجود بازار میوه در ایام مختلف 

 .مانند شب یلدا و ایام نوروز ثابت بماند
میوه در بازار از شش ماه دوم امسال رو به بهبود رفت و باتوجه به درپیش بودن شب یلدا قیمت هندوانه به عنوان  کارگر گفت: قیمت

 .یکی از محصوالت پرمصرف طی روزهای گذشته کاهش قابل مالحظه ای یافته است
مت این محصول روند نزولی در پیش گرفت و به گفته وی تا هفته گذشته قیمت هندوانه در بازار بسیار باال بود اما از روز پنجشنبه قی

تومانی همراه شد 500با کاهش یک هزار و  . 
  .وی افزود: اینک در حال تالش برای ادامه کاهش قیمت هندوانه تا شب یلدا هستیم

نوع آن به کارگر به نرخ کنونی هندوانه در بازار اشاره و بیان کرد: هندوانه در بازار با دو نرخ متفاوت عرضه می شود، یک 
تومان و نوع دیگر هندوانه تازه است که با نرخ دو هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می  800تا  600صورت انبار با قیمت 

 .گیرد
رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در پاسخ به سوالی درباره میزان تغییرات قیمت میوه در بازار تهران در مقایسه با سال گذشته 

ند وقت گذشته بازار میوه همسو با سایر کاالها با تغییر قیمت همراه شد و انکار نبود افزایش قیمت میوه، غیرواقعی استگفت: طی چ . 
وی افزود: بیشترین تغییر قیمت در محصوالت مربوط به موز بود که بشدت تحت تاثیر نوسانات موجود در بازار ارز قرار گرفته 

 .بود
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاستها 
 خبرگزاری فارس  – 27/9/1397تاریخ : 

امروز در حوزه کشاورزی و آب است  آغازگر چالش 40اصالحات ارضی دهه   
های امروز کشور آغازگر چالش ۴0رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران گفت: اصالحات ارزی در دهه 

  .در حوزه آب و کشاورزی است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدحسین شریعتمدار امروز در مراسم افتتاحیه دومین کنفرانس دوساالنه اقتصاد 

های بیشتر کمک کرد و در به تخصیص یارانه 13۴0افزایش قیمت نفت در دهه  ر اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت:آب که د
80نیمه دوم دهه  ها و همچنین افت آبهای زیرزمینی مشخص شدآثار فیزیکی این امر به صورت خشک شدن تاالب  .  

ان افزود: نابودی فئودالیزم ارزی و توسعه کشاورزی دو هدفی بود که رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایر
شد که هدف اول محقق و هدف دوم ناموفق باقی ماندبا شروع اصالحات ارزی دنبال می . 

های بیشتر به بخش کشاورزی در نیمه دوم دهه هشتاد، بخشی از وی اظهار داشت: پس از باال رفتن بهای نفت و اعطای یارانه
رسید 9۴مورد در سال  3۵۵به  ۴۵مورد در سال  22های ممنوعه از ها خشک و تعداد دشتتاالب . 

شریعتمدار گفت: پس از اصالحات ارضی و پس از آنکه استراتژی توسعه ملی براساس ساخت زیربناها و اتکا بر منابع نفتی و 
، مالکان اراضی جدید به دلیل اینکه تولید آب در های عمیق و سدسازی رونق گرفتهمچنین توسعه کشاورزی با استفاده از چاه

های جدید صرفه بیشتری داشت، از ترمیم منابع آب موجود خودداری کردندقالب . 
این طرح از  90در سال  آمد، افزود:وی با اشاره به طرح فدک و مشکالتی که با اجرایی شدن این طرح برای کشور به وجود می

تواند برای فت، اما با مطالعات انجام شده متوجه شدیم، عواقب ناشی از اجرایی شدن طرح مذکور میسوی دولت مورد توجه قرار گر
زا باشدکشور بسیار آسیب .  

شریعتمدار اظهار داشت: بنابراین، جمعی از فعاالن این حوزه با تالش فراوان و به همت اتاق بازرگانی ایران مانع اجرای طرح 
  .شدند

مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران گفت: بنابراین مقرر شد، براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و رئیس مرکز ملی 
  .کار، اتاق بازرگانی ایران به حوزه کشاورزی آب ورود کند و پیرو آن، مرکز ملی مطالعات راهبردی آب شکل گرفت

از منابع آب شور موجود در کشور خبر داد و گفت: طرح جامع  گیری بنیاد شورورزی ایران برای استفادهوی همچنین به شکل
وری آب کشور و تدوین استراتژی اصالح و ترمیم آب با همکاری مجلس در دستورکار قرار داردبهره .  

 های مادرتخصصی مدیریت منابع آباین همایش با مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزارت نیرو، شرکت
  .ایران و مهندسی آبفای کشور و معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد

 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13970927001033/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%87-%DB%B4%DB%B0-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 برنامه و سیاست ها 
 ایرنا  – 27/9/1397تاریخ : 

صندوق توسعه کشاورزی در کشور تشکیل شده است1۲۷  
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی گفت: از آغاز فعالیت این  -ایرنا  -قزوین 

صندوق توسعه بخش کشاورزی در نقاط مختلف کشور تشکیل شده است 127شرکت تاکنون  . 

به گزارش ایرنا، سید عبدالکریم رضوی روز چهارشنبه در حاشیه انتخابات هیات مدیره صندوق توسعه بخش کشاورزی 

  .استان قزوین افزود: این صندوق ها در همه استان های کشور تشکیل و راه اندازی شده اند
همچنین اظهار داشت: ساختار مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی 

این صندوق ها به گونه ای است که با پول مردم هدایت شده و همه منابع جمع آوری شده در جهت توسعه بخش کشاورزی 

  .سرمایه گذاری می شود
صندوق در حوزه محصوالت مختلف کشاورزی امسال در دستور کار قرار گرفته  30این مسئول همچنین گفت: ایجاد 

  .است
یاد آور شد: برای فعال کردن بیشتر صندوق های توسعه بخش کشاورزی باید به سمت و سوی روش های نوین و  وی

  .خالق در زمینه جذب منابع مالی و دعوت از سرمایه گذاران پیش رفت
صندوق سرمایه بخش کشاورزی متعلق به تمام  :مدیر عامل شرکت تخصصی توسعه بخش کشاورزی خاطرنشان کرد

کشاورزان ، بهره برداران و تشکل هاست و باید برای تقویت آن که رونق بیشتر بخش کشاورزی را بدنبال دارد تالش 

  .کنیم
 

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست ها 
  ایرنا – 28/9/1397تاریخ : 

بانک کشاورزی صرف حمایت از این بخش می شوددرصد منابع ۸9  
درصد منابع  89عضو هیات مدیره بانک کشاورزی و قائم مقام مدیریت برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی گفت:  -ایرنا  -قزوین 

 .این بانک صرف حمایت از بخش های مختلف کشاورزی و سرمایه گذاری در این حوزه می شود

قاسمی زانیانی بعدازظهر دوشنبه در کارگروه تجهیز منابع مالی مورد نیاز بخش کشاورزی قزوین به گزارش ایرنا، حسن 
شعبه در  800افزود: بانک کشاورزی با هدف کمک به این بخش تاسیس شده و امروز با برخورداری از یک هزار و 

 .سراسر کشور در خدمت کشاورزان است
ترین حامی مالی کشاورزان دانست که با کمک های مالی خود زمینه  وی اظهار داشت: بانک کشاورزی را باید مهم

 .توسعه سرمایه گذاری در این بخش را فراهم کرده است
 .قاسمی زانیانی یادآور شد: این بانک تنها بانکی است که سوییفت برای آن باز بوده و خدمات خاص ارزی ارایه می کند

به سرمایه گذاری در بخش هایی چون اصالح باغات و مدرن سازی آنها، این مسئول با اشاره به نیاز کشاورزی کشور 
آبزی پروری، گلخانه داری و صنایع تبدیلی، اظهار داشت: منابع بانک کشاورزی در خدمت توسعه این بخش از جمله 

 حوزه های یاد شده قرار گرفته است
 لینک خبر 
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 برنج
خبرگزاری فارس  -29/9/1397تاریخ :   

 آخرین مهلت ثبت سفارش واردات برنج اعالم شد+سند 
خرداد سال آینده اعالم کرد 31معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی آخرین مهلت ثبت سفارش واردات برنج را  .  

آخرین مهلت امکان ثبت سفارش واردات   بازرگانی وزارت جهاد کشاورزیبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، معاون 
 .برنج ررا اعالم کرد

پیرو نامه شماره »در این نامه که خطاب به سرپرست سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته شده، آمده است: 
رساند ثبت سفارش برنج تا تاریخ ج به استحضار میدر خصوص اتمام دوره ممنوعیت واردات برن 97.9.7مورخ  97.۵01.۴799

باشدماهه و برای یک ماه قابل تمدید می 3های کاالیی یاد شده باشد و مدت سفارش تمامی محمولهمجاز می 98.3.31 . 
رنج حداکثر های وارداتی بمقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد مراتب به تمامی متقاضیان اعالم و تعهد الزم مبنی بر اینکه محموله

وارد سرزمین اصلی و ترخیص قطعی گردد، اخذ شود 98.۴.31بایستی تا شامگاه  . 
خواهد بود 98.۴.31گردد مهلت اعتبار ثبت سفارش بروات اسنادی، اعتبارات اسنادی و حواله تا تاریخ مجدداً متذکر می . 

به هیچ وجه امکان پذیر  98.۴.21پس از تاریخ بدیهی است به دلیل شروع فصل برداشت برنج داخلی، ترخیص و واردات برنج 
 «.نخواهد بود

 لینک خبر 
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 برنج 

خبرنگاران جوان  – 24/9/1397تاریخ :   

  اساسی وجود ندارد/کاهش قیمت برنج خارجی در راه استکمبودی در توزیع اقالم 
  .رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به فراوانی کاال در انبارها، هیچ گونه کمبودی در توزیع اقالم اساسی وجود ندارد

صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

، با اشاره به اینکه کمبودی در توزیع اقالم اساسی وجود ندارد، اظهار کرد: اگرچه با کاهش نرخ دالر انتظار مردم خبرنگاران جوان
ها به بهانه های متمادی است که با معضل گران شدن کاالها با روند کاهشی در بازار روبرو شود، اما سالکه قیمت کاالبرآن بود 

 .افزایش قیمت دالر و بی تاثیری آن از اُفت قیمت، مواجه هستیم
شوند، به سبب چاق وارد کشور میهایی همچون تنقالت، شکالت و... که با ارز آزاد یا به صورت قاوی افزود: هم اکنون قیمت کاال

 .رقابت پذیری در بازار تا حدودی تحت تاثیر نرخ ارز کاهش یافته است
های روغنی های اساسی نظیر برنج، روغن، شکر، دانهتومانی به واردات کاال ۴200آقاطاهر ادامه داد: با توجه به اختصاص ارز 

دارد و تنها قیمت روغن به سبب افزایش نرخ حلب و قوطی با نوساناتی در و... کاهش نرخ دالر تاثیری بر قیمت این محصوالت ن
 .بازار روبرو شده است

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به دالیل افزایش قیمت رب گوجه در بازار بیان کرد: قیمت رب گوجه به دلیل رونق 
های اخیر و قیمت پایین ه به دنبال افزایش چشمگیر نرخ دالر در ماهصادرات گوجه فرنگی با نوساناتی در بازار روبرو شد چرا ک

های خارجی، صادرات از جذابیت خاصی برخوردار بودهای ایرانی در بازارکاال . 
های هدف صادر شود تا قیمت رود که تنها مازاد بر نیاز کشور به بازاربه گفته وی با رفع ممنوعیت صادرات رب گوجه انتظار می

جه مجددا در بازار داخل افزایش نیابدرب گو . 
درصدی نرخ رب گوجه در بازار 20برد/ کاهش بازار اقالم اساسی در آرامش به سر می :بیشتر بخوانید  

ها شاهد خرید روزانه های کشور گفت: در بسیاری کاالهای اساسی از مرزآقاطاهر درباره ضرورت خروج غیرقانونی کاال
های بیشتر از خروج کاال جلوگیری شود چرا رود با تشدید نظارتسایه از ایران هستیم در حالیکه انتظار میهای هممرزنشینان کشور

تومان اختصاص یافته است ۴200های اساسی ارز که به واردات کاال . 
برنج یک ماه زودتر از رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کاهش قیمت برنج خارجی خبر داد و افزود: با توجه به آنکه واردات 

شود، با موعد آزاد شد، بنابراین این امر در کاهش قیمت برنج خارجی در تناژ باال تاثیر بسزایی داشت که با این وجود پیش بینی می
های جدید، قیمت در خرده فروشی کاهش یابدورود برنج . 

بات نسبی در بازار برخوردار بوده است، اظهار کرد: با روز اخیر از ث 1۵وی با اشاره به اینکه قیمت حبوبات، شکر و روغن در 
های روغن سود خرده فروش و عمده فروش را بر قیمت درج شده بر روی کاال لحاظ نکرده اند، هم اکنون شاهد وجود آنکه کارخانه

ها هستیمهای متفاوت در مغازهفروش محصول با نرخ . 
های جهانی ها و بازارشود که اگر اتفاق خاصی در سیاستفعلی بازار، پیش بینی می آقاطاهر در پایان تصریح کرد: با توجه به روند

ها نوسانی نخواهد داشت و تنها با تقویت پول ملی باید قدرت خرید خانوار را افزایش دهیمرخ ندهد، قیمت کاال . 
 لینک خبر 
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 پسته
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 تامین منابع مالی
 ایرنا  – 22/9/1397تاریخ : 

هزار میلیارد ریال اعتبار یارانه دار به کشاورزان پرداخت می شود1۸0  
هزار میلیارد لایر اعتبار یارانه دار با نرخ سود پایین در  180وزیر جهاد کشاورزی گفت: امسال و سال آینده  -ایرنا  -اصفهان 

یرداختیار کشاورزان و کارآفرینان این بخش قرار می گ . 

به گزارش ایرنا، محمود حجتی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در گلپایگان افزود: همه این اعتبارات یارانه ای است 

 .یعنی دولت بخشی از سود بانک ها را پرداخت می کند
ملی، پیش وی با بیان اینکه این اعتبارات در موافقت نامه جهاد کشاورزی با سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه 

درصد پرداخت می شود 15بینی شد، اظهارداشت: این تسهیالت در شاخه های مختلف از نرخ سود چهار تا  . 
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه اعتبارات یارانه دار به سرمایه گذاری در زیر ساخت ها، تولید و خدمات پس از 

، گفت: از کشاورزان و کارفرینان دعوت می کنیم تا از این تولید و چرخه از مزرعه تا سفره کمک بسیاری می کند

 .فرصت استفاده کنند
حجتی همچنین سیستم های نوین آبیاری را از طرح های اقتصاد مقاومتی خواند و افزود: این طرح ها مورد حمایت و تایید 

د رهبر انقالب و رییس جمهوری از رهبر معظم انقالب، دولت و مجلس است و منابع مالی مورد نیاز آن با توجه به تاکی

 .محل صندوق توسعه ملی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد
درصد آن توسط  15درصد اعتبار این طرح ها آورده و سهم دولت است و  85وزیر جهادکشاورزی خاطرنشان کرد: تا 

 .کشاورزان تامین می شود
و نیم میلیون دالر اعتبار در مجلس برای تسهیالت روستایی و وی ادامه داد: عالوه بر این تسهیالت و حمایت ها، یک 

 .عشایری تصویب شده است
حجتی در باره بودجه سال آینده این وزارتخانه تصریح کرد: بودجه هنوز نهایی نشده است و با توجه به نقطه نظراتی که 

 .مطرح شده، دخل و تصرف مجدد در آن می شود
هکتار و اعتبار حدود  600هاد کشاورزی طرح آبیاری بارانی و کم فشار به مساحت به گزارش ایرنا، با حضور وزیر ج

میلیون لایر در گلپایگان افتتاح شد 500میلیارد و  56 . 
میلیون  891میلیارد و  27این طرح آبیاری کم فشار توسط شرکت سهامی زراعی گلپایگان اجرا شده و اعتبارات آن شامل 

میلیون لایر از محل تسهیالت بالعوض دولت است 600میلیارد و  28و  لایر از محل تسهیالت بانکی . 
همچنین امروز با حضور وزیر جهادکشاورزی، عملیات اجرایی طرح آبیاری کم فشار روستای رباط سرخ به مساحت 

میلیارد لایر آغاز شد 10هکتار و هزینه نزدیک به  105 . 
آغاز عملیات اجرایی طرح های آبیاری به شهرستان گلپایگان سفر کرد وزیر جهاد کشاورزی روز پنجشنبه برای افتتاح و . 

کیلومتری شمال غرب اصفهان است 180هزار نفر جمعیت در  90شهرستان گلپایگان با حدود  . 
 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 27/9/1397تاریخ : 
هزار هکتار زمین در گلستان نیاز به بودجه دارد ۲۸0زهکشی   

هزار هکتار شوره زار و زمین کم بازده دارد که به باور کارشناسان زهکشی آن می  280شمال استان گلستان  -ایرنا  -گنبدکاووس 
شتغال به همراه داشته باشدتواند مزایای بسیاری برای شمال کشور و مردم بومی از حیث افزایش تولید، درآمد و ا . 

به گزارش ایرنا، گستره وسیعی از زمین های شمال گلستان به سبب اقلیم نیمه خشک، نوع بافت خاک، شیب کم و شوری 

 .امکان کشت آن چنانی ندارد که با اجرای زهکشی قابلیت بهبود کشت و افزایش تولید دارد
دولت تدبیر و  93الی گلستان که نخستین بار در جریان سفر آذر هزار هکتار از زمین های مناطق شم 280طرح زهکشی 

هزار هکتار آن کلید خورد، بارقه امید در دل کشاورزان اغلب کم درآمد چهار  22امید به استان با تصویب انجام 

 .شهرستان مرزی گنبدکاووس، آق قال، بندر ترکمن و ُگمیشان ایجاد کرد
و انتخاب  96ما با تاخیر طوالنی از زمان تصویب آن باالخره در اردیبهشت اجرایی شدن این طرح مهم اقتصادی ا

هزار هکتاری در شهرستان های بندرترکمن و  12و  10پیمانکار از سوی شرکت آب منطقه ای گلستان در قالب دو بخش 

 .آق قال آغاز شد
هزار هکتار از این زمین ها در  10ی به گفته مدیر طرح های توسعه منابع آبی شرکت آب منطقه ای گلستان، کار زهکش

هزار هکتاری آن نیز که در دو شهرستان  12بندرترکمن پایان یافته و بهمن امسال به بهره برداری می رسد و بخش 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد 40بندرترکمن و آق قال واقع است در حال انجام بوده و  . 
« می گوید« افراسیاب میرزایی ایای زیادی برای شمال کشوربویژه استان گلستان دارد که از جمله اجرای این طرح مز :

آن می توان به بهبود وضعیت خاک، کنترل و رفع سیالب های فصلی و روان آب ها، افزایش تولید و درآمد کشاورزان و 

 .متعاقب آن ایجاد اشتغال پایدار اشاره کرد
درصد جزو  20درصد آن در مالکیت مردم و  80گلستان که هزار هکتار زمین های شمال  280وی گفت: از مجموع 

درصد نیز در دو  35تا  30درصد در شهرستان آق قال و  30درصد در شهرستان گنبد،  40تا  35منابع ملی است، 

 .شهرستان بندرترکمن و گمیشان قرار دارد
تار هزینه دارد که توجه ویژه دولت در میلیون لایر برای هر هک 120تا  80میرزایی می گوید: زهکشی این زمین ها از 

 .تامین اعتبار را نیاز دارد زیرا با روند کنونی و تخصیص اعتبارات، اجرای طرح زمانبر خواهد بود
میلیارد لایر بود که تخصیص یافته و  120به گفته وی، اعتبار امسال اجرای طرح زهکشی اراضی شمال گلستان تنها 

ارد لایر در بودجه پیش بینی شده استمیلی 150برای سال آینده نیز  . 
 52مدیر طرح های توسعه منابع آبی شرکت آب منطقه ای گلستان ادامه داد: با این حال شرکت آب منطقه ای زهکشی 

هزار هکتار آن در حال برگزاری مناقصه  6هزار هکتار دیگر از این زمین ها را در دستور کار قرار داده که برای 

هزار هکتار دیگر نیز منتظر تامین اعتبار و برگزاری مناقصه است 24و برای انتخاب پیمانکار  . 
هزار هکتار از زمین های  60تا  50میرزایی همچنین گفت: افزون بر این طرح مطالعات اجرای زهکشی در سطح 

  .منطقه گنبدکاووس در دست انجام است
زمین های شمال گلستان با توجه به منابع تخصیصی هزار هکتار  280وی افزود: برای شتاب در اجرای طرح زهکشی 

ساالنه، رایزنی هایی با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان نیز شده تا از ظرفیت بخش خصوصی در 

 .اجرای این طرح ملی استفاده شود
د مزارع نمونه، احداث میرزایی اضافه کرد: بخش خصوصی می تواند پس از اجرای طرح در این اراضی اقدام به ایجا

 .گلخانه و باغ های میوه کند که درآمد خوبی عاید آنان می شود
متر  40تا  20متر با دبی  40تا  18این کارشناس مسوول ادامه داد: با توجه به احداث کانال های اصلی روباز با عرض 
ره شود، برای پرورش آبزیان بویژه مکعب در ثانیه می توان بخشی از آب استحصال شده که قرار است در مخازنی ذخی

  .ماهیان کلمه، کشت برخی گونه های گیاهی و یا آبیاری اراضی کشاورزی منطقه استفاده کرد
هزار هکتار اراضی شمال گلستان بر عهده سازمان  280طرح زهکشی  4و  3به گفته وی، احداث کانال های فرعی 

 .جهاد کشاورزی استان است
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رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان و مدیر حوزه گنبدکاوس به خبرنگار ایرنا گفت: اجرای طرح در همین پیوند معاون 
هزار هکتار اراضی شمال استان از کارهای خوب دولت است که مزایای زیادی برای استان و کشاورزان  280زهکشی 

 .دارد
ن سبب حفاظت از آب و خاک، افزایش غالمعلی نورا افزود: اجرای زهکشی زمین های کشاورزی مناطق شمالی گلستا

 .تولید، خودکفایی و تثبیت شغل در این بخش می شود
او بهبود وضعیت اصالح خاک، مهار خسارت های ناشی از سیل و بارندگی، بهبود معیشت کشاورزان، جلوگیری از 

ل طرح زهکشی اراضی مهاجرت روستاییان مناطق مرزی به شهرها و توقف ریزگردها را از دیگر مزایای اجرای کام

 .شوره زار مناطق شمالی استان گلستان برشمرد
درصد به تولید فعلی این اراضی اضافه  60تا  50نورا اضافه کرد: با اجرای طرح زهکشی اراضی شمالی گلستان حداقل 

اقشار کم  هزار هکتاری این طرح رقم درآمدی باالیی را نصیب کشاورزان منطقه که غالبا از 280شده که در مقیاس 

 .درآمد استان هستند، می کند
وی با بیان اینکه زهکشی زمین ها در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبری انقالب و دولت تدبیر و امید نیز می 

 .باشد، گفت: اجرای این طرح عالوه بر افزایش درآمد کشاورزان در ایجاد اشتغال برای جوانان نیز مفید فایده خواهد بود
هزار هکتار اراضی شمال گلستان که در اکنون روند  280ا این حال به نظر می رسد، عملیات اجرایی طرح زهکشی ب

کندی را سپری می کند، با پیگیری مسووالن و حمایت ویژه اعتباری دولت و نیز استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، 

 .شتاب بیشتری به خود گیرد
هزار هکتار زمین زراعی و باغی قطب مهم تولید محصوالت  650داشتن  گلستان واقع در شمال کشور اکنون با

کشاورزی کشور به شمار می رود و بدون تردید اجرای طرح زهکشی زمین های شمالی استان تحولی جدی در تولید و 

 .اقتصاد مردم این دیار به ظاهر سرسبز اما کمتر توسعه یافته ایجاد خواهد کرد
هزارهکتار مرتع،  862هزار هکتار جنگل،  452هزار هکتار باغ،  30ار هکتار زمین زراعی، هز 667استان گلستان با 

واحد مرغداری از قطب های مهم تولید محصوالت کشاورزی و دامی  970کیلومتر ساحل، سه میلیون واحد دامی و  120

 .کشور است
کلزا مقام نخست و در محصول راهبردی گندم مقام به عنوان مثال استان گلستان در تولید دانه های روغنی همچون سویا و 

  .دوم کشور را داراست
هزار نفر جمعیت، اقتصاد و معیشت متکی به کشاورزی دارد 869این استان شمالی با یک میلیون و  .  

 
 لینک خبر
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 الی متامین منابع 
 خبر نگاران جوان  -27/9/1397: تاریخ 

  قرارداد با بخش خصوصی به امضاء رسید 19میلیون دالری به ازای واگذاری هر دانش فنی در بخش کشاورزی /  ۲جویی صرفه
جویی ارزی به همراه داردمیلیون دالر صرفه 2خاوازی گفت: به طور متوسط واگذاری هر دانش فنی در بخش کشاورزی  به  .

صنعت،تجارت و کشاورزیگزارش خبرنگار  رئیس سازمان تحقیقات،  ؛ کاظم خاوازیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

خالص  های ملی بخش کشاورزی اظهار کرد: ارزشآموزش و ترویج کشاورزی در مراسم معرفی و تجلیل از محققان برتر و نمونه
هزار میلیارد تومان بوده است 12اقتصادی ناشی از واگذاری رقم گندم آبی تاکنون  . 

رقم گندم آبی تولید و به بخش خصوصی واگذار شده است 43سال اخیر  20وی افزود: با تالش محققان این سازمان طی  . 
داخلی است که در مجموع  تالش پژوهشگران درصد از ارقام گندم آبی که در این عرصه وجود دارد حاصل 89به گفته خاوازی 

جویی شده استمیلیارد تومان صرفه 600منجر به  . 
مورد  های طیوردرصد از واکسن 25و  های دامیدرصد از واکسن 95رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تأمین 

ات بخش کشاورزی اعالم کردنیاز کشور و حفظ ذخایر ژنتیکی را از دیگر دستاوردهای حوزه تحقیق . 
گذاری گذاری در بخش فناوری کشاورزی گفت: با توجه به آن که تاکنون سرمایهمعاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر سرمایه

مناسبی در بخش فناوری کشاورزی صورت نگرفته است از این رو بخشی از مشکالت فعلی کشور مربوط به عدم توجه به 
دید توان در مشکالت و مسائل مربوط به سدسازیاست که نمونه آن را می های پژوهشیتوصیه . 

ناگوار  داری و پیامدهایخوانو آب رود و اهمیت اجرای آبخیزداریوی در ادامه افزود: محققان بارها درباره خشک شدن زاینده
هشدارها برای مشکالت پیش رو از خود پایداری نشان  هشدار داده اند اما در عین حال از محققان تقاضا داریم که در اعالم سدسازی

 .دهند
های پژوهشی گفت: با توجه به تغییرات اقلیمی و مشکالت پیش رو، تمامی امکانات تحقیقاتی نباید بر با تأکید بر تهیه روش خاوازی

حرکت کنیم حوریبایست از محصول محوری خارج شویم و به سمت پیامدمروی یک محصول متمرکز شود و همواره می . 
باشد، اظهار کرد:  و پیامدمحور رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به اینکه سازمان تحقیقات باید نوآور

نامه ارتقاء و ترفیع محققان و اعضای هیئت علمی باید تصویب شود تر شدن نتایج تحقیقات، آیینبرای اثربخش . 
شود، شود که راه حل آن با چند تحلیل پیدا میرزی ادامه داد: گاهی مشکالت آنی در بخش کشاورزی ایجاد میمعاون وزیر جهاد کشاو

 .بنابراین دست محققان ما باید در این زمینه باز شود و نباید اجازه دهیم آنها سرخورده و به کارهای کوچک مشغول شوند
محققان و  های این سازمان اعالم کرد و گفت: ما باید توان و انرژیاز برنامه در حوزه تحقیقات کشاورزی را وی تهیه چند مگاپروژه

ها متمرکز کنیممان را بر مگاپروژهتوسعه تحقیقاتی . 
های نوین در عرصه کشاورزی تأکید کرد و افزودخاوازی بر ورود تکنولوژی کشور را تشویق کنیم تا  ما باید پژوهشگران :

های جدید تقویت کنندرا برای کسب یافته شانالمللیارتباطات بین . 
میلیون  2 واگذاری هر دانش فنی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایان تصریح کرد: به طور متوسط به ازای

فرصت شغلی در کشور ایجاد شده است 142و  جویی ارزیدالر صرفه . 
در حوزه  دستاورد 12آوری و فن 5برتر با اعطای لوح تقدیر تجلیل و از  ژوهشگرپ 13افزاید: در این مراسم از این گزارش می

قرارداد واگذاری دانش فنی با بخش خصوصی به امضاء رسید 19کشاورزی رونمایی شد همچنین  . 
 لینک خبر 
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 ین منابع مالی تام
 ایرنا  – 2۴/9/1397تاریخ : 

سال استمهال شد 3وام کشاورزان خسارت دیده با تصویب دولت تا   
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از تصویب استمهال سه ساله تسهیالت دریافتی  -ایرنا -تهران

خبر دادکشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه توسط دولت  . 
گفت: با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری « عبدالمهدی بخشنده»به گزارش شنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، 

سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و بانک مرکزی، هیات وزیران در جلسه هجدهم آذرماه سال جاری، به تسهیالت دریافتی 
آسیب دیده اند مهلت داد و آن را  1396-1397به مانند خشکسالی و سرمازدگی در سال زراعی کشاورزانی که از حوادث غیرمترق

 .به مدت سه سال استمهال کرد
 1396وی تصریح کرد: بر این اساس، تولید کنندگان خسارت دیده بخش کشاورزی که سررسید بدهی وام آنان از تاریخ اول مهر ماه 

وانند با مراجعه به کارگروه ذیربط در هر شهرستان، اقدام الزم را برای استمهال وام انجام دهنداست، می ت 1397تا پایان اسفند ماه  . 
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: هزینه های مالی امهال این تسهیالت را دولت تقبل کرده 

 .که پس از تائید نهایی به بانک های عامل پرداخت می کند
درصد منابع بانک کشاورزی برای تامین امنیت غذایی کشور به ارایه تسهیالت به بخش  90به گزارش ایرنا، ساالنه بیش از 

 .کشاورزی تخصیص می یابد
»چندی پیش  رئیس هیات مدیره بانک کشاورزی به گله مندی مشتریان بانک از اجرایی نشدن این بند از قانون « روح هللا خدارحمی

شم توسعه اشاره کرد و گفته بودبرنامه ش این بند برای اجرا به شعبه های بانک ابالغ شده اما به دلیل نامشخص بودن دوره زمانی  :

برای امهال، بار مالی ناشی از آن به حساب دولت و اخذ تضمین های الزم از سوی دولت ابهام هایی دارد که باید برطرف شود که 
ه و وزارت جهادکشاورزی برای رفع ابهام ها در حال رایزنی هستندبانک مرکزی، سازمان برنامه بودج . 

درصد بود و امهال بدهی ها به راحتی صورت می گرفت اما  10به طور معمول بدهی های معوق بانک کشاورزی ساالنه کمتر از 
رشد پیدا کند به طوری که  مصوبه امسال مجلس در قانون بودجه سبب شده تا بدهی های معوق تا هشت درصد نسبت به سال گذشته

وجود برخی ابهامات درباره امهال بدهی های بانکی سبب توقف جریان وصول تسهیالت و مطالبات شد در نتیجه بدهی های معوق 

درصد افزایش یافت 18این بانک تا  . 
 لینک خبر 
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 الی تامین منابع م

 ایرنا  – 29/9/1397تاریخ : 
 پروژه های شیالتی مکران با کمبود اعتبار رو برو هستند

دبیر ستاد توسعه سواحل مکران گفت: پروژه های مهم شیالتی سواحل مکران در محدوده چابهار و کنارک با کمبود  -ایرنا  -چابهار 
 .شدید اعتبارات مواجه هستند

حاشیه بازدید از روند اجرای پروژه های شیالتی چابهار و کنارک به خبرنگار ایرنا اظهار بابک نوری روز پنجشنبه در 
داشت: موج شکن جدید در حال ساخت تنگ، موج شکن ساماندهی قایق های صیادی کنارک، پروژه دستک رسوبگیر 

یشرفت چندانی ندارنداسکله رمین و بریس و سایر طرح های تعریف شده در حوزه شیالت به علت کمبود اعتبارات پ . 
وی افزود: فعالیت موج شکن چند منظوره و مردمی ُجد، اسکله شهید رضایی زرآباد)کالت( و اسکله های ماهیگیری به 

 .افزایش اشتغال بومیان کمک می کند
ر دبیر ستاد توسعه سواحل مکران گفت: یکی از اهدف سفر به سواحل مکران بازدید و رصد موانع و مشکالت موجود د

 .روند اجرای پروژه هاست و مسائل مهم را برای رفع موانع به مسئوالن مرکز کشور گزارش و پیگیری می کنیم
وی بر جذب اعتبارات از صندوق توسعه ملی، دفتر رهبری و مشارکت بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: با تمام توان 

به معیشت مردم پیگیری های الزم را انجام خواهیم برای رفع موانع و مشکالت اعتباری طرح های شیالتی و رسیدگی 

 .داد
نوری تصریح کرد: تکمیل اسکله صیادی ساماندهی قایق های کنارک، بندر صیادی تنگ و الیروبی بنادر صیادی بریس، 

 .رمین و تیس می تواند به افزایش اشتغال و تولید کمک کند
هزار نفر را  24رح های شیالتی و صنایع وابسته بیش از مدیر کل شیالت سیستان و بلوچستان نیز اظهار داشت: ط

 .مشغول به کار کرده و نیاز است توجه بیشتر در این حوزه شود
فروند قایق مشغول  430فروند لنج و هزار و  907هدایت هللا میرمرادزهی با اشاره به اینکه صیادان چابهار و کنارک با 

این سواحل صید و صیادی است و تمامی پروژه های شیالتی که در طول  صید و صیادی هستند، افزود: شغل اکثر مردم

 .این سواحل تعریف و در حال اجراست برای معیشت مردم محروم تاثیر گذار هستند
سال در انتظار صدور مجوز  17تا  16وی گفت: حدود چهار هزار صیاد در نوار ساحلی سیستان و بلوچستان بیش از 

رفع مشکالت آنان اقدامات الزم صورت گیردصید هستند و باید برای  . 
مدیر کل شیالت سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در اسکله بریس و هفت تیر چابهار شناورها صید خود را به سختی 

 .تخلیه می کنند و نیاز است در منطقه گواتر نیز بندر صیادی ساخته شود
اسکله صیادی چابهار و کنارک تاکید کرد و  9وسعه و مشکالت وی بر ساماندهی، آسفالت، روشنایی معابر و توجه به ت

 .افزود: بندر صیادی تیس قابلیت پهلوگیری لنج ها را ندارد و صیادان این منطقه سالهاست به سایر بنادر کوچ کرده اند
ویژه موانع را میرمرادزهی پیگیری اعتبارات از سوی ستاد توسعه مکران را خواستار شد و گفت: مسئوالن باید به طور 

 .پیگیری و برای رفع مشکالت موجود بویژه تامین اعتبار الزم نهایت همکاری و مساعدت را داشته باشند

 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 28/9/1397تاریخ : 

عشایر و روستاییان اختصاص یافتهزار میلیارد ریال به اشتغال 1۷0  
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نزدیک به  -ایرنا  -کاشان 
هزار میلیارد لایر در راستای حمایت از اشتغال پایدار در مناطق عشایری و روستایی کشور اختصاص یافته است 170 . 

ایرنا، عالءالدین ازوجی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران کاشان افزود: این اعتبار از محل صندوق توسعه به گزارش 

 .ملی در اختیار کمیته فنی کارگروه اشتغال استان ها قرار خواهد گرفت
انک عامل وی بیان کرد: این اعتبار که هم اکنون در مرحله تصویب، امضای قرارداد و پرداخت است ، از طریق چهار ب

 .کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرین پرداخت می شود
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: با توجه به بررسی های صورت گرفته و اعالم متقاضیان اشتغال، با 

هزار شغل پایدار جدید ایجاد خواهد شد 200این اعتبارها افزون بر  . 
تشکیل کارگروه نظارت در استان ها برای رصد اجرای این طرح ها خبر داد و گفت: همه سرمایه گذاران وی همچنین از 

  .طرح های عشایری و روستایی موظف هستند تا اشتغال متعهد شده را محقق کنند
ازمان برنامه و ازوجی بدون اشاره به میزان پرداخت این اعتبارها تا کنون افزود: با توجه به منابعی ابالغی از سوی س

بودجه به صندوق توسعه ملی، بخش عمده ای از این طرح ها پرداخت شده و باقیمانده نیز در آینده از سوی چهار بانک 
 .عامل واریز خواهد شد

وی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه ای به سازمان برنامه و بودجه کشور اعالم کرده که برای 
ی پرداخت ها نیز به نحوی اقدام شود تا پیش از دهه مبارک فجر امسال ، تسهیالت در اختیار بانک های عامل مرحله بعد

 .قرار گیرد تا با توجه به کارکردی که خواهند داشت، به متقاضیان پرداخت شوند
شتغال روستایی و با اختصاص یک و نیم میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی طرح ا 96دولت تدبیر و امید از بهمن 

 .عشایری را کلید زده است
میلیون و  20، جمعیت روستایی کشور 95بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن  هزار نفر است که  730

هزار آبادی دارای سکنه زندگی می کنند 63خانوار و  20هزار روستای باالی  39در نزدیک به  . 

 
 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 

 خبرنگاران جوان -۲۶/9/139۷تاریخ : 

  آینده/مشکلی در فروش چای تولیدی نداریمپرداخت مطالبات چایکاران تا یک ماه تا
  .رئیس سازمان چای، از پرداخت باقی مانده مطالبات چایکاران ظرف یک ماه آینده خبر داد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی حبیب جهان ساز رئیس سازمان چای در گفت و گو با خبرنگار

تن برگ سبز چای با ارزش بالغ  73۶هزار و  112درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: امسال  97، از پرداخت بیش از جوان
از بهای آن پرداخت نشده استمیلیارد تومان  ۴میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد که تنها 220بر  . 

آبان ماه،  9ماه آینده به حساب چایکاران واریز می شود، افزود: دولت تا تاریخ وی با اشاره به اینکه باقی مانده مطالبات ظرف یک
که به  و مابقی مربوط به کارخانه های چای سازی است  میلیارد تومان مجموع مطالبات خود به چایکاران را پرداخت کرده 127.۶

 .مرور پرداخت می شود
میلیارد تومان تسهیالت به چایکاران 30نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای مصوب نشد/پرداخت  :بیشتر بخوانید  

تن چای خشک از مجموع بهای  ۶33هزار و  2۵جهان ساز درباره آخرین وضعیت فروش چای خشک تولیدی بیان کرد: امسال 
ده است که به سبب افزایش کیفیت و استقبال مصرف کنندگان، مشکلی در فروش چای تولیدی برگ سبز خریداری شده، استحصال ش

 .نداریم
میلیارد تومان  30رئیس سازمان چای در پایان درباره آخرین وضعیت تسهیالت پرداختی به چایکاران گفت: برای سال زراعی جدید 

تسهیالت از محل صندوق چایکاران برای سرمایه در گردش در اختیار چایکاران قرار خواهد گرفت که مبلغ آن به مرور از بهای 

  .برگ سبز تحویلی کسر می شود

 لینک خبر 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 خبرگزاری فارس  – 27/9/1397تاریخ :

دستاورد تحقیقاتی کشاورزی رونمایی شد 1۲  
تحقیقات کشاورزی رونمایی شددستاورد تحقیقاتی حوزه کشاورزی در محل سازمان  12امروز به مناسبت هفته پژوهش از  .  

دستاورد تحقیقاتی برتر در حوزه  12از  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز به مناسبت هفته پژوهش و فناوری
توانند انقالبی در محصوالت رونمایی شد که این دستاوردها می (کشاروزی در محل سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج )تات

ایجاد کنند کشاورزی . 
این مراسم که با حضور مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، محققان و کارشناسان در سالن فجر سازمان تحقیقات آموزش و ترویج 

 .کشاورزی برگزار شد، ضمن معرفی دستاوردها به تاثیر آنها در حوزه کشاورزی اشاره شد
اه زراعی و ریشه لخت چغندرقند روشی جدید برای کاهش مصرف آب، این دستاوردها عبارتند از: فناوری توسعه کشت نشایی چند گی

ای، دانش فنی تولید دانش فنی تشخیص سریع و غیرمخرب انارهای آلوده به آفت کرم گلوگاه، فناوری ماشین ساخت کارنده سمبه
های تشخیصی علیه کیتهیبریدهای تجاری گالیل، سامانه ملی تناسب اراضی برای محصوالت زراعی و باغی، فناوری تولید 

بیمارگرهای گیاهی، کنترل بیولوژیک سفیدبالک توت، سامانه اطالعات جغرافیایی و نقشه جامع مناطق پرخطر پرورش طیور، 
گونه گیاهان زراعی، توسعه کشت  14بذر   سازی فناوری پوشش دهیای کردن پیش مخلوط مکمل ویتامینی در دمای پایین، بومیحبه

زا هستندآالی رنگین کمان عاری از عوامل بیماریشور و گله مولدین پایه قزل کینوا در مناطق . 
پیشکسوت در حوزه تحقیقات کشاورزی تجلیل به عمل آمد 45همچنین در این مراسم از  . 

جو و کلزا و  های همکاری برای واگذاری دانش فنی، تولید و تکثیر بذرهایدر مراسمی که امروز برگزار شد قراردادها و تفاهم نامه
های خیار و فرآوری گیاه سالیکورنیا، بذر گندم، بذر نخود و کشت هیدروپونیک به متقاضیان همچنین واگذاری دانش فنی تولید الین

 .واگذار شد
 لینک خبر 
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 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان  – 2۵/9/1397تاریخ : 
  تومان ۷00تخم مرغ ارزان شد/ قیمت واقعی هر عدد 

 700تومان بوده که نسبت به هفته گذشته  200هزار و  8مرغ درب مرغداری یک مقام مسئول گفت: متوسط قیمت هر کیلو تخم
کاهش داشته استتومان  .  

صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار گفت فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخمگذار در گروه اقتصادی  

،باشگاه خبرنگاران جوان مرغ اظهار کرد: هم اکنون متوسط قیمت هر کیلو تخم مرغ درب خرین تحوالت بازار تخمدرباره آ  

تومان کاهش داشته است 700تا ۶00تومان بوده که نسبت به هفته گذشته  300هزار و  8تا  200هزار و  8مرغداری  . 
زود: این در حالی است که هر شانه تخم تومان دانست و اف 700تا  ۶۵0ها را وی قیمت واقعی هر عدد تخم مرغ در خرده فروشی

شودهزارتومان عرضه می 2۴تا  23مرغ به سبب کمبود نظارت بر واحدهای خرده فروشی  . 
شود که اگر قیمت تخم مرغ کاهشی نداشته باشد، دیگر روند بینی میطالکش ادامه داد: با توجه به کاهش تقاضا و افزایش تولید پیش

 .افزایشی نخواهد داشت
تر بخوانیدبیش هزار تومان 20واردات تخم مرغ تاثیری در تنظیم بازار داخل ندارد/قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ  :  

های قزوین، البرز، تهران و قم افزایش یافته است، بیان کرد: روزانه این مقام مسئول با اشاره به اینکه تولید تخم مرغ در استان
د که این میزان با تقاضا همخوانی داردشوتن تخم مرغ در کشور تولید می 2800 . 

وی با اشاره به اینکه واردات تخم مرغ تاثیری در تنظیم بازار ندارد، افزود: اگرچه مسئوالن اعالم کردند که برای تنظیم بازار 
ن میزان تاثیری شود، ایتن تخم مرغ تنها در شهر تهران مصرف می ۵۵0تن تخم مرغ وارد می کنند، اما از آنجا که روزانه  2000

 .در کنترل قیمت ها ندارد
مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گذار با اشاره به اینکه سود واردات شیرین است، گفت: اگر دولت یک دهم مبلغ واردات تخم مرغ را به 

 .صورت تسهیالت در اختیار تشکل های صنفی می گذاشت، بی شک بازار تخم مرغ تنظیم می شد
آخرین وضعیت آنفلوانزای حاد پرندگان در مرغداری بومی دماوند تصریح کرد: بیماری آنفلوانزای حاد  دربارهطالکش در پایان 

ها به صورت های بومی استان دماوند گزارش نشده است و همانند سایر بیماریصورت شیوع و همه گیری در مرغداری پرندگان به

 .موردی آنفلوانزا داشتیم

 خبر لینک 
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 تولیدات باغی

 ایرنا  – 30/9/1397تاریخ : 

هزار تن رساند ۲00سرمازدگی، تولید گردوی امسال را به کمتر از   
مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: بر پایه گزارش ها، تولید گردوی  -ایرنا -تهران

هزار تن نرسید که از میزان پیش بینی شده  200هزار هکتار باغ به سبب سرمازدگی حتی به  171امسال در  هزار تن کمتر  200

 .است
« در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: سرمازدگی به شاخه های جوان و سرشاخه  -جمعه  -امروز « شکرهللا حاجی وند

 .های درخت گردو آسیب وارد می کند و درخت برای دو سال پیاپی محصول نمی دهد
سردسیری در دستور  وی ادامه داد: شناسایی و انتخاب ارقام گردوی مقاوم به سرما و حفظ ژنوتیپ ها از سوی دفتر امور میوه های

کار قرار گرفت تاجایی که با تشکیل کارگروه فنی و تحقیقاتی، مشارکت موسسه تحقیقات علوم باغبانی و محققان مرتبط گردو چند رقم 
 .گردو از جمله رقم چندلر شناسایی و معرفی شود

یل اهمیت تولید گردو در کشور، تکنیک مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: به دل
پیوند و سرشاخه کاری ارقام مقاوم به سرما در اولویت فعالیت ها قرار گرفت و همچنان ادامه دارد که در این اقدام از دانش و تجربه 

 .محققان خارجی و داخلی استفاده شده است
و اندام تکثیری نیاز است که این کار با ایجاد باغ های حاجی وند خاطرنشان کرد: برای سرشاخه کاری گردو، سرشاخه، پیوندک 

مادری و زنجیره تولید گردو در کشور از جمله نهال کاری گردو درحال انجام است؛ به طوری که در تویسرکان همدان زنجیره تولید 
کلید خورد 1396نهال گواهی شده گردو از سال  . 

پایان امسال نهایی می شود، گفت: امسال ساخت گلخانه نهال گردو و سایر زیرساخت وی با بیان این که تکمیل زنجیره تولید گردو تا 
 .ها را در دستور کار داریم

از این تکنیک در استان های خراسان رضوی،  99و  98این مقام مسئول در وزارت جهاهد کشاورزی یادآور د: برای سال های 
ن و سایر مناطق گردو خیز کشور استفاده می شود.پارسال کمتر از یک هزار آذربایجان شرقی، فارس، کردستان و کرمانشاه و لرستا

 .هکتار سرشاخه کاری گردو انجام شد و امسال نیز همین میزان در دستور کار است
 رتبه های جهانی ایران در تولید و کاشت گردو **

هزار  252هزار هکتار باغ  157از  1395 به گفته مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی، سال

هزار تن گردو تولید شد 262هزار هکتار باغ،  166از  1396تن و در سال  . 
هزار هکتار باغ برداشت  190هزار تن گردو در دنیا از یک میلیون و  750وی یادآوری کرد: طبق آمارها، بیش از سه میلیون و 

و امریکا رتبه سوم و از نظر سطح زیرکشت پس از چین رتبه دوم را به خود اختصاص  می شود که ایران از لحاظ تولید پس از چین
 .داده است

هزار و  2به ترتیب سه هزار،  96و  95، 94وی صادرات گردوی ایران را اندک و چمدانی دانست و تصریح کرد: در سال های 
 .کمتر از سه هزار تن گردو صادر شد

دانندرا آسیای غربی و نواحی هیمالیا می به گزارش ایرنا، منشا درخت گردو .  
های مغز گردو از نوع غیر اشباع و سودمند برای بدن است و با مصرف یک چهارم فنجان مغز گردو، در حدود درصد چربی 1۵

شوددرصد نیاز روزانه به این چربی ضروری تامین می 90.8 .  
 

 لینک خبر 
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 تولیدات باغی 
 ایرنا  – 26/9/1397تاریخ : 

هزار تن انار تولید شد 915امسال   
 915مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهادکشاورزی اعالم کرد: برای امسال تولید  -ایرنا -تهران

هزار تن افزایش دارد 200حدود  هزار تن انار پیش بینی شده است که نسبت به سال گذشته . 
« روز دوشنبه در گفت و گو اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا میزان تولید انار در سال گذشته را بیش از « مسعود لطیفیان 

هزار تن برآورد کرد و افزود: با توجه به سرانه تولید انار، مشکلی در تامین بازار شب یلدا وجود ندارد 750 . 
تن در هکتار است که البته برخی  15هکتار با میانگین عملکرد تولید  600هزار و  89اد: سطح باغات انار کشور وی ادامه د

تن در هکتار انار تولید می کنند 100باغداران پیشرو، با انجام عملیات بهباغی تا  .  
انار و افزایش بهره وری آب و کاهش خسارت لطیفیان گفت: استفاده از روش های نوین بهباغی موجب بهبود کمیت و کیفیت میوه 

  .آفات و بیماری ها در این محصول می شود
 25استان های برتر تولید این محصول شامل فارس با  :وی با بیان اینکه در تمامی استان ها به جز همدان انار تولید می شود، افزود

درصد است 6درصد و سمنان  7درصد، یزد  10کدام  درصد، خراسان رضوی و اصفهان هر 11درصد کل تولید، مرکزی حدود  .  
میلیون دالر انار از کشور صادر شد که از نظر  4.7این مسئول در وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: در هشت ماهه امسال 

درصد رشد دارد 640ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل  . 
ارت جهاد کشاورزی گفت: این محصول به کشورهایی مانند ارمنستان، مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وز

  .امارات، عراق، عمان، ترکمنستان، قطر، آلمان، سویس، روسیه، اتریش، هند، فرانسه، پاکستان و کره جنوبی صادر می شود
و بیماری ها و برخی نابسامانی  -رمهمترین آنها کرم گلوگاه انا -وی بر این باور است، تنش های محیطی، باالبودن ضایعات، آفات 

های فیزیولوژیکی مانند دانه سفیدی انار، آفتاب سوختگی، ناکافی بودن صنایع فرآوری از مشکالت در حوزه تولید این محصول از 
 .مسایل حایز اهمیت این محصول هستند

ارقام برتر داخلی، ورود ارقام تجاری و بازار لطیفیان افزود: اصالح باغات موجود، برنامه ریز ی برای شناسایی، حفاظت و تکثیر 
 .پسند در راستای بهبود کیفیت و کاهش ضایعات از برنامه های وزارت جهادکشاورزی است

 .وی اظهار داشت: تشدید نظارت های دستگاه های نظارتی می تواند قیمت ها را در بازار شب یلدا کنترل کند
تولید انار ساوه به دلیل سرمازدگی، انار مورد نیاز کشور تامین شد و کمبودی در این  به گزارش ایرنا، سال گذشته با وجود کاهش

هزار تن انار تولید شد؛ پارسال قیمت منطقی هر کیلو انار درجه یک  700زمینه نداشتیم به طوری که بیش از  هزار لایر بوده  70

  .است
ان با وجود این که پنج روز به آیین شب یلدا باقیمانده، قیمت هر کیلوگرم براساس آمار روز گذشته سازمان میادین میوه و تره بار تهر

هزارتومان است 11هزار تا  4انار در مبداء بین  . 
 لینک خبر 
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  ولیدات زراعیت
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 تولیدات دام و طیور
 ایرنا  – 29/9/1397تاریخ : 

 گذرگاه طالیی برای تامین گوشت کشور
به گزارش ایرنا این منطقه با برخورداری از گمرک بازرگان به عنوان دروازه ایران به سمت اروپا در آستانه تبدیل شدن 

ل به بندر خشک قرار دارد و تامین نیازهای دامی کشور گام نخست از توسعه روابط تجاری آن با بندر ترابزون در سواح

  .دریای سیاه به شمار می رود
عالوه بر آن هیاتی از منطقه آزاد ماکو طی ماه های اخیر برای توسعه روابط اقتصادی با بندر مرسین با مسووالن این 

ترابوزان -شهر ساحلی مدیترانه به توافق رسیده بودند تا مثلث ماکو مرسین با اتصال کشورهای شرقی جهان به  – 

سیاه به شاهراه تجارت جهانی تبدیل شود دریاهای مدیترانه و .  
بخشی از دام زنده و گوشت مورد نیاز کشور در حالی بر اساس توافق های اولیه بین مدیرعامل منطقه آزاد ماکو و 

مدیرکل نظارت و کنترل دامپزشکی ترابزون ترکیه از بندر ترابزون وارد می شود که زیرساخت های مورد نیاز آن از 

ت سردخانه و قرنطینه نیز در این منطقه رو به توسعه استجمله امکانا . 
مدیرعامل منطقه آزاد ماکو طی روزهای اخیر در ترابزون به نیاز ایران برای واردات دام زنده با هدف تنظیم بازار تا 

در واردات دام پایان سال اشاره کرد و اظهار داشت: رویکرد دولت ایران برای استفاده از ظرفیت های منطقه آزاد ماکو 

  .از طریق ترکیه بسیار مثبت و توسعه محور است و این امر منافع اقتصادی برای ایران و ترکیه خواهد داشت
مبادالت  :غالمرضا سلیمانی از اخذ مجوز ترخیص گوشت و فرآورده های دامی در منطقه آزاد ماکو خبر داد و افزود

نظر گرفته شده، به زودی تسهیل می شود دامی و گوشتی با ترابزون با تمهیداتی که در .  
مدیرکل کنترل و نظارت و ارزیابی دامپزشکی مرزی ترابزون نیز در این دیدار بیان کرد که ترابزون به دلیل قرار داشتن 

کشور  2در موقعیت خاص و دسترسی به آب های آزاد می تواند با توسعه روابط تجاری با ایران، تامین کننده منافع هر 

شدبا .  
افزود: منطقه آزاد ترابزون آمادگی کامل برای مبادالت گوشت و دام زنده با منطقه آزاد ماکو  /selim terzi/ سلیم ترزی

  .را دارد
ترابزون و ایجاد بندر خشک با هدف توسعه تجارت با  –به گزارش ایرنا در این سفر مقدمات برقراری پروازهای ماکو 

مسووالن منطقه آزاد ماکو و ترابزون قرار گرفت و مدیرعامل منطقه آزاد ماکو در این خصوص شرق ترکیه مورد توافق 

ماکو می تواند به عنوان بندر خشک برای مراودات اقتصادی مطرح شود که برای این امر،  –مسیر ترابزون  :گفت

  .تکمیل و عملیاتی کردن پروازهای ماکو به ترابزون نیاز است
میلیارد دالری ایران و ترکیه حائز اهمیت خواند و افزود: ایران و  30آزاد ماکو را در تحقق تجارت  سلیمانی نقش منطقه

ترکیه از سده های گذشته از طریق جاده ابریشم روابط تجاری مستمری با هم داشتند و با استقرار منطقه آزاد فرصتی پیش 

توسعه اقتصادی ایران را در بر داشته باشد آمده است تا هم ترکیه از ظرفیت این منطقه بهره ببرد و هم .  
ترابوزان -وی از ماکو هایی عنوان سه کریدور پخش و ترانزیت برای جهان یاد کرد و افزود: یکی از طرح مرسین به – 

ها برای احداث گذاری با ترکیه است و زیرساختکند، ایجاد شهرک مشترک سرمایهکه سازمان منطقه آزاد ماکو دنبال می

 .این شهرک آماده است
های دامی وارد کشور میلیارد دالر مایحتاج اولیه مثل گندم، جو، نهاده 20مدیرعامل منطقه آزاد ماکو بیان کرد: ساالنه 

تواند بهترین محل برای تامین آن باشد؛ همچنین حجم صادرات محصوالت پتروشیمی شود و در این شرایط مرسین میمی
تواند پایگاهی امن برای صادرات میلیارد دالر در سال است که بندر ترابزون می 15سال و صنایع نفتی ایران در 

 .محصوالت ایران باشد
استاندار ترابزون نیز در دیدار با هیات اقتصادی ایران انجام اقدامات الزم در سریع ترین زمان ممکن برای توسعه روابط 

  .با منطقه آزاد ماکو را مورد تاکید قرار داد
سماعیل اوستااوغلوا  ( İsmail Ustaoğlu)  معتقد است که منطقه آزاد ماکو به دلیل قرار گرفتن در مرز ترکیه نقش مهم و

  .بی بدیل در توسعه روابط تجاری و اقتصادی ترکیه و ایران دارد
یران برای ترکیه اهمیت وی با قدردانی از حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و هیات همراه در ترکیه ادامه داد: ا
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های مشترک فرهنگی زیادی استکشور دارای زمینه 2بسیاری دارد و این  .  
به گزارش ایرنا، ترابزون یکی از استان های شرقی کشور ترکیه است که در ساحل دریای سیاه و در مسیر تاریخی 

کیلومتر است 600یه حدود ابریشم /میان استانبول و تبریز/ قرار دارد؛ فاصله این استان با مرز ترک . 
 لینک خبر 

 تولیدات دام و طیور 
 ایرنا  – 2۵/9/1397تاریخ : 

 قاچاق دام در روز روشن؛ گوشت در سفره کارگر جایی ندارد 
 70گیرد و قیمت گوشت به کیلویی ی جلویش را نمیشود و کسدر روز روشن گاو و گوسفند به آن بزرگی در سطح گسترده قاچاق می

رسد و های وارداتی برای تنظیم بازار هم به دست مصرف کننده واقعی نمیگوشت رسد که کارگر توان خرید ندارد،هزار تومان می
آوردها در میسر از رستوران .  

هزار تومان رسیده و واردات گوشت برای  70ر به فارس، قیمت گوشت گوسفندی در بازا به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری

های استانی هم وجود ندارد باالخره نظارت بر این بازار تعطیل شده گذاری در اتحادیهکنترل قیمت نیز راه به جایی نبرده است. قیمت
هزار تومان توان خرید گوشت ندارد 200و دیگر کارگر با حقوق یک میلیون و  .  

اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت وگو با خبرنگار فارس قاچاق دام را عامل اصلی باال رفتن قیمت گوشت اصغر ملکی رئیس علی
داند البته وی معتقد است پس از باال رفتن ارزش دالر قاچاق دام افزایش یافت و قیمت دام زنده در داخل باال رفت که هر دو باعث می

ها بیشتر شودشد قیمت گوشت در مغازه .  
وگو با فارس به قاچاق دام از کشور تأکید کرده بودامور دام وزیر جهاد کشاورزی هم پیش از این در گفتمعاون  . 

اصغر ملکی ادامه داد: پس از افزایش چند برابری ارزش دالر قاچاق دام به کشورهای اطراف از جمله عراق، ترکیه، کویت، علی
شود که سود خوبی حتی بهتر از دالر داردهم در کویت انجام می قطر، عمان و امارات افزایش یافت و فروش به دینار .  

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی همچنین گفت: از سوی دیگر باال رفتن ارزش دالر باعث شد خوراک دام که بخش زیادی از آن 
ها به ی که هم اکنون دام زنده در استانتر باشد بنابراین قیمت تمام شده تولیدکنندگان داخل هم باال رفت به طوروارداتی است نیز گران

کنند بسیار گران شده استای که برای دام استفاده میگویند خوراک و علوفههزار تومان رسیده است و آنها می 30کیلویی  .  
ست و همه ملکی همچنین اضافه کرد: تولید در داخل کشور هم کم شده بنابراین میزان عرضه دام در میادین به شدت کاهش یافته ا

  .اینها روی باال رفتن قیمت گوشت در بازار تأثیر گذاشته است
اید، گفت: بله همه موارد را مطرح اید و راهکار خواستهوی در پاسخ به اینکه آیا این موضوع را به مقامات باالتر انعکاس داده

ایم اما تاکنون اقدام عملی برای کنترل قیمت صورت نگرفته استکرده .  
های گوشت دخالتی ندارند، گفت: زمانی گذاریهای استانی بر قیمتی سؤال شد که آیا نظارتی بر این بازار نیست و آیا اتحادیهاز ملک

دار را اجبار کرد که حتما ارزانتر بفروشند باالخره این مشکل را باید از توان قصاب یا مغازهکه قیمت دام زنده افزایش یافته نمی
با تهیه خوراک و نهاده ارزان قیمت تمام شده تولید دام را کاهش داد تا گوشت در بازار ارزانتر شود سرچشمه حل کرد یعنی . 

* رسدگوشت وارداتی به دست مصرف کنندگان واقعی نمی   
شود و چرا تأثیرگذار نیست، گفت: در حال رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در پاسخ به اینکه واردات از چه کشورهایی انجام می

شود ها به نحو صحیح انجام نمیگیرد اما توزیع این گوشتحاضر واردات گوشت از کشورهای استرالیا و آسیای میانه صورت می
رودها میرسد و اکثراً به رستورانکنندگان واقعی نمیها به دست مصرفیعنی اینکه این گوشت .  

کنندگان واقعی برسد و همچنین کنترل شود که به دست مصرف وی گفت: در صورتی که واردات بیشتر شود و توزیع آن به نحوی
  .قاچاق دام کنترل شود قیمت در بازار متعادل خواهد شد

 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83141315
https://www.farsnews.com/news/13970925000532/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 تولیدات دام و طیور 
 ایرنا  – 27/9/1397تاریخ : 

مردم را بریدندتولیدکنندگان مرغ، گوش   
 200هزار تومان درواقع سوءاستفاده یک هزار و 300رئیس اتحادیه پرنده و ماهی تهران گفت: افزایش قیمت مرغ تا  -ایرنا -تهران

 .تومانی تولیدکنندگان از بازار است و با این قیمت در حال بریدن گوش مصرف کنندگان هستند

خبرنگار ایرنا تاکید کرد: اینک با همکاری متولیان در حال تالش هستیم  مهدی یوسف خانی روز سه شنبه در گفت و گو با

 .تا ببینیم چطور می توان قیمت را کاهش داد
وی از جمله علت های افزایش بیش از اندازه قیمت مرغ در بازار را کاهش تولید و عرضه در بازار اعالم کرد و گفت: 

سویا و تخم مرغ مادر بوده استکاهش تولید ناشی از گرانی جوجه، ذرت، کنجاله  . 
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی تهران مدعی است که افزایش قیمت مرغ در بازار به سقف رسیده و با شرایط کنونی دیگر 

 .امکان افزایش قیمت مرغ در بازار بیش از میزان کنونی وجود ندارد
تومان و مرغی که در اختیار مردم قرار  500ر و یوسف خانی در عین حال قیمت منطقی مرغ زنده در بازار را هفت هزا

تومان اعالم کرد 800هزار و  11می گیرد را  . 
به گفته رئیس اتحادیه پرنده و ماهی تهران، افزایش قیمت مرغ بیش از مبلغ اعالم شده باعث اجحاف در حق مردم می 

 .شود
کاهش قیمت مرغ در بازار فراهم آیدیوسف خانی اظهارامیدواری کرد که با اقدامات در دستور کار زمینه  . 

وی در پایان با اشاره به قیمت تخم مرغ در بازار گفت: قیمت تخم مرغ در بازار برخالف نرخ مرغ کاهش یافته و اکنون 

هزا تومان در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد 20با قیمت هر شانه  . 
ی امور دام نیز امروز در گفت وگو با برخی رسانه ها اعالم به گزارش ایرنا حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبان

 .کرد که قیمت کنونی مرغ در بازار مالک قیمت گذاری در بازار نیست
 .وی علت افزایش قیمت مرغ طی یک هفته گذشته را در نتیجه ناهماهنگی بین منحنی های عرضه و تقاضا اعالم کرده بود

 
 لینک خبر 
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 چای

 خبرنگاران جوان -۲۶/9/139۷تاریخ : 

  چایکاران تا یک ماه آینده/مشکلی در فروش چای تولیدی نداریمپرداخت مطالبات تا

  .رئیس سازمان چای، از پرداخت باقی مانده مطالبات چایکاران ظرف یک ماه آینده خبر داد
کشاورزی صنعت،تجارت و حبیب جهان ساز رئیس سازمان چای در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

تن برگ سبز چای با ارزش بالغ  73۶هزار و  112درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: امسال  97، از پرداخت بیش از جوان
یارد تومان از بهای آن پرداخت نشده استمیل ۴میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد که تنها 220بر  . 

آبان ماه،  9ماه آینده به حساب چایکاران واریز می شود، افزود: دولت تا تاریخ وی با اشاره به اینکه باقی مانده مطالبات ظرف یک
ای سازی است که به و مابقی مربوط به کارخانه های چ  میلیارد تومان مجموع مطالبات خود به چایکاران را پرداخت کرده 127.۶

 .مرور پرداخت می شود
میلیارد تومان تسهیالت به چایکاران 30نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای مصوب نشد/پرداخت  :بیشتر بخوانید  

تن چای خشک از مجموع بهای  ۶33هزار و  2۵جهان ساز درباره آخرین وضعیت فروش چای خشک تولیدی بیان کرد: امسال 
، استحصال شده است که به سبب افزایش کیفیت و استقبال مصرف کنندگان، مشکلی در فروش چای تولیدی برگ سبز خریداری شده

 .نداریم
میلیارد تومان  30رئیس سازمان چای در پایان درباره آخرین وضعیت تسهیالت پرداختی به چایکاران گفت: برای سال زراعی جدید 

گردش در اختیار چایکاران قرار خواهد گرفت که مبلغ آن به مرور از بهای  تسهیالت از محل صندوق چایکاران برای سرمایه در

  .برگ سبز تحویلی کسر می شود
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 لینک خبر 
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 خاک
 ایرنا  – 2۵/9/1397تاریخ :

توجه مردم قرار گر فته استاهمیت حفاظت از خاک مورد   
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک با اشاره به فرهنگ غنی ایرانیان، گفت : هر چند درگذشته از موضوع  -ایرنا -کرج

 .حفاظت خاک غفلت شده اما اکنون اهمیت این موضوع مورد توجه الیه های اجتماعی قرار گرفته است

ری روز یکشنبه در دوره آموزشی مدیریت پایدار خاک که در معاونت آب و خاک وزارت به گزارش ایرنا، علیمراد اکب

الگو و رفتار مردم ایران همواره مبتنی بر استفاده پایدار از منابع طبیعی و  :جهاد کشاورزی در کرج برگزار شد، افزود

عنصر آب و خاک بوده است 2اهمیت جدی به  . 
در دهه های اخیر و تغییر الگوی مصرف، توسعه شهرنشینی، آثار ناشی از تغییر  وی اظهار داشت: روند افزایش جمعیت

اقلیم و کم آبی، فرسایش خاک و امنیت غذایی نیازمند به کارگیری سیاست های جدید و ابزارها و روش های جدید تفکر 

 .است
منطقه و بین الملل باشد، اظهار داشت:  اکبری با تاکید بر اینکه این تفکرات باید بر مبنای مشارکت های وسیع تر در سطح

در نخستین گام تصمیم بر حضور در نشست های مجمع جهانی خاک گرفتیم تا با تسلط و اطالعات بیشتری به موضوع 

 .خاک کشور پرداخته شود
گفت:  وی با بیان اینکه با حضور در این جلسات تصمیم بر راه اندازی دفتر خاک در وزارت جهاد کشاورزی گرفته شد،

امروز با اطمینان می توان ادعا کرد که رشد قابل مالحظه ای از اهمیت خاک و جایگاه آن در اذهان عمومی مشاهده شده 

  .و ارتباط خوبی را با ذی نفعان و الیه های اجتماعی برقرار کرده ایم
و وضعیت مناسب در پایداری  معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: هنوز در آغاز یک راه طوالنی برای رسیدن به اهداف

 .منابع خاک کشور قرار داریم
وی با بیان اینکه اکنون کارشناسان در حال بررسی وضعیت توانمندی های موجود در زمینه کربن آلی خاک هستند، اظهار 

داشت: خاک در کشور یک بحث بسیار جدی است و مساله خاک کمتر از آب نیست زیرا برنامه ریزی برای آب کشور 

 .بدون توجه به خاک معنی و مفهوم ندارد
وی گفت: متاسفانه در موضوع خاک کشور غفلت شده و به همین دلیل در برنامه ششم توسعه برنامه خاک با کمک 

هزار هکتار از اراضی کشور را در  500نمایندگان مجلس و دولت بنا گذاشته شده و دولت مکلف شده که ساالنه حدود 

حاصلخیزی و کربن آلی خاک کشور کار کند بحث بهبود وضعیت خاک . 
اکبری ادامه داد: به همین منظور نیاز است با مجموعه بین المللی و مجامع علمی داخلی، دانشگاه ها، متخصصین و 

دانشمندان بخش خاک در سطح منطقه ای و بین المللی ارتباط برقرار کنیم بنابراین ارتباط نزدیکی با فائو پیدا کردیم و در 

لسات مجمع جهانی خاکج  (GSP) در سال گذشته و سال قبل از آن شرکت کردیم. 
وی با اشاره به برگزاری چند کارگاه آموزشی برای ارتقای سطح دانش همکاران و استفاده از تجربیات جهانی برای 

ارکان حفاظت، حاصلخیزی و جلوگیری از فرسایش خاک در کشور، گفت: حفاظت کمی و کیفی خاک در کشور جزو 

 .اصلی برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی است
دوره آموزشی مدیریت پایدار خاک با حضور نمایندگان سازمان فائو )سازمان خواروبار کشاورزی جهان( در ایران و 

روز درکرج ادامه دارد 2زیرمجموعه تحقیقاتی کشاورزی به مدت  12کارشناسان  . 
  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 ایرنا  - 25/9/1397تاریخ : 

 منّت سازمان برنامه و بودجه بر سر گندم کاران/ حمایت از کشاورزی فقط در ایران است؟ 
اند که از بسیاری جهات با سازمان برنامه و بودجه در رابطه با خرید تضمینی گندم مطالبی را عنوان کرده اخیراً برخی مسئوالن

مّنتی بر سر « حمایت از گندم کاران عزیز!»واقعیات بخش کشاورزی متفاوت است. مطالبی قابل تأمل و به کار بردن کلیدواژه 
  .کشاورزان است

معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و  ری فارس، اخیرا امانی، رئیس امور صنعت،به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزا
درصد رشد داشته است که از متوسط  17،۵طور متوسط نرخ خرید تضمینی گندم تاکنون به 1392از سال »بودجه کشور گفته است: 
نون خرید تضمینی عمل کرده استدرصد باالتر بوده است. بنابراین دولت به قا 0.۶نرخ تورم همین دوره  .» 

ای نرم و البته کامالً آشکار دارد. توضیح آنکه یکی از مسائل بسیار مهم در های معاون جناب آقای نوبخت نشان از مغالطهاین صحبت
ت کشاورزی مند و پیوسته برای خرید محصوالها، تعیین قیمت نظامارائه الگوی کشت به کشاورزان و همچنین انگیزه دادن به آن

ها، کشاورزان را جهت کاشت محصوالت اساسی کشاورزی ترغیب نمود. موضوعی که که با تعیین ساالنه این قیمتنحویبه .است

های سازمان برنامه و بودجه، میزان تولید محصولی ها و البته سوء مدیریتشده و با تعللالبته طی چند سال اخیر نادیده گرفته
رسیده است و کاهش تولیدی که  97میلیون تن در سال  12.5به حدود  95میلیون تن در سال  14.5م، از استراتژیک همچون گند

 97و  96های توجهی سازمان برنامه و بودجه در افزایش نرخ خرید گندم مطابق با نرخ تورم در سالترین دالیل آن، بییکی از مهم
 .بوده است

ها همچون سال زراعی شود که در برخی از سالگندم طی چند سال اخیر، مشخص می با بررسی روند افزایش قیمت خرید تضمینی
رغم وجود تورم به 9۵-9۶های دیگر همچون سال زراعی قیمت خرید گندم، اصالً افزایشی نداشته است. در برخی سال 97-9۶

درصد بر قیمت گندم افزوده شد 2.4درصدی تنها  11.5 .   
94-95جز سال زراعی به- 97تا  93های مانی بین سالطبق نمودار فوق، در بازه ز ها همواره درصد رشد قیمت گندم از بقیه سال -

 .درصد تورم کمتر بوده است
تومانی را برای خرید گندم تعیین کرد و سپس با  1470های تولید در ابتدا قیمت در سال زراعی جاری نیز دولت بدون توجه به هزینه

جمهور با جمهور و وزیر جهاد کشاورزی به استیضاح، شخص رئیسدگان مجلس و کارشناسان و تهدید رئیسانتقادات گسترده نماین
تومان اعالم شد 1600تومانی قیمت خرید تضمینی گندم موافقت نمود و در نهایت به ازای هر کیلو گندم، نرخ  130افزایش  . 

رید تضمینی و اولویت نداشتن خودکفایی گندم برای سازمان برنامه و های موجود بر سر راه تحقق قانون خبا توجه به فراز و نشیب
بودجه، به پیشنهاد کارشناسان الزم است تا قیمت گندم و سایر محصوالت اساسی متناسب با شاخص تورم تولیدکننده در بخش 

شدر گرفته میتومان در نظ 1930در سال آتی باید  خرید تضمینی گندم کشاورزی تعیین شود؛ با این شاخص، نرخ . 
عنوان متولی و و همچنین تعیین وزارت جهاد کشاورزی به قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی افزایش ضمانت اجرایی

شده توسط بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس استمسئول اصلی تولید گندم در کشور از دیگر پیشنهادهای مطرح . 
* ات گندم کارانتخلف دولت در پرداخت مطالب  

کش از این های اخیر در زمینه پرداخت مطالبات کشاورزان، تأخیرهای فراوان داشته است و قشر کشاورزان زحمتدولت طی سال
اندهای زیادی دیدهناحیه آسیب . 

اد رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه وزارت جهشاعری، عضو هیئت  در همین رابطه شهریورماه سال جاری،
و نیم میلیون تن  9دولت در حدود »کشاورزی در زمینه خرید تضمینی محصوالت کشاورزی تاکنون موفق عمل نکرده است، گفت: 

طور کامل به کشاورزان پرداخت نکرده استگندم از کشاورزان خریداری کرده، اما بهای آن را به .» 
وجبات دلسردی کشاورزان را فراهم آوردپرداخت این مطالبات تا اوایل آبان ماه به طول انجامید و م زعم بسیاری از کارشناسان، به .

شود کشاورزان زمین خود را تغییر کاربری دهند و یا تغییر شغل دهند که این مسئله باعث لطمه خوردن به این اقدام دولت سبب می
شودکفایی در حوزه گندم و وابستگی به واردات می . 

من معتقدم که امسال »معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور  رئیس امور صنعت،با این وجود به گفته امانی، 
اینکه مسئوالن سازمان برنامه و بودجه در صداوسیمای جمهوری اسالمی « ای نکرده است.دولت برای پرداخت مطالبات، خلف وعده

منتقل نمایند، جای بسی تأمل و البته تأسف دارد های خالف واقع را به مردمحضور یابند و به این طریق حرف . 
شان را در ابتدا و کنند؛ اینکه نیمی از مطالبهبا توجه به اینکه بسیاری از کشاورزان کشور، از طریق کشاورزی امرار معاش می

د نموده و کشور از کسب خودکفایی ها را از ادامه کشاورزی دلسرنیمی دیگر از آن را بعد از گذشت چند ماه دریافت نمایند، قاعدتاً آن
 .در تولید محصوالت کشاورزی بازخواهد ماند
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 آیا حمایت از کشاورزی تنها مختص ایران است؟*
های مختلف به بخش ای روی آن دارند؛ پرداخت یارانهیکی دیگر از مواردی که مسئوالن سازمان برنامه و بودجه تأکید ویژه

زعم امانی، معاون نوبخت در سازمان برنامه و بذر است. در این رابطه و به ی وارداتی، سم وهای کودهاکشاورزی ازجمله یارانه
این « کند و بخش کشاورزی ما از مالیات معاف است.های آشکار و پنهان زیادی دریافت میبخش کشاورزی یارانه»  بودجه:
مندتر صورت نسبت به ایران بسیار بیشتر و البته نظامهای امانی در حالی است که در حمایت از بخش کشاورزی در جهان صحبت

گیردمی . 
ماده « ب»( قانون تضمین خرید محصوالت کشاورزی و همچنین بند 3ضمن اینکه بر اساس تبصره ) برنامه ششم توسعه دولت  (31)

ی کشاورزی را پرداخت باید ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت بیش از یک ماه موضوع قانون تضمین خرید محصوالت اساس
میلیارد  100نماید. با این وجود اما بر اساس گزارش کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسالمی، باوجود در نظر گرفته شدن 

، این 97و دو برابر شدن این مبلغ در سال  9۶تومان اعتبار بابت جریمه تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان در بودجه سال 
ن توسط دولت به کشاورزان پرداخت نشده است! در سال جاری، جریمه ناشی از تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان جریمه تاکنو

ها پرداخت نشد. کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز به تخلف دولت در این راستا میلیارد تومان بوده است که به آن 81معادل 
مجلس خبر داداذعان نمود و از پیگیری این تخلفات در  . 

* پذیرد؟حمایت از بخش کشاورزی در جهان چگونه صورت می  
ویژه اینکه به دالیل متعددی همچون به ها در جهان مورد بحث و توجه قرار گرفته وای است که سالحمایت از بخش کشاورزی مقوله

های معه و غیره، همواره نسبت بخشها، امنیت غذایی و سالمت جابخش ماهیت بخش کشاورزی، ریسک باالتر نسبت به سایر
ها قرار داشته استدولت اقتصادی بیشتر در کانون توجه . 

های گسترده بسیاری از کشورهای دنیا به عقیده بسیاری از کارشناسان، حمایت دولت در بحث خرید تضمینی گندم در قیاس با حمایت
بر بودن خرید گندم های برخی مسئوالن دولتی مبنی بر هزینههمصاحباز تولید این محصول استراتژیک، بسیار محدود است. لذا 

برابر قیمت این محصول در  2کما اینکه در سال جاری قیمت گندم در بسیاری از کشورها، حدود  .داخلی کامالً غیرمنطقی است

ر پولی که دولت برای خرید گندم داخلی دیگر اگر بنای بر واردات گندم در سال آتی را داشته باشیم، باید دو برابعبارتایران است. به
کند را به کشورهای دیگر تزریق نماییمهزینه می . 

در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مثل اغلب کشورهای دنیا نقش کشاورزی فراتر از تأمین غذای موردنیاز بوده و شامل تأمین 
شود. به همین جهت به استقالل بخش ابل جایگزین شمرده میشود و از این نظر غیرقهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز میاولویت

های حمایتی گوناگونی در ارتباط با تجارت، کنند و سیاستهای ناشی از وابستگی این بخش تأکید میکشاورزی خود برای حذف زیان
کنندها و غیره در بخش کشاورزی اعمال میمالیات، اعتبار، قیمت . 

ای حمایت های یارانهای بخش کشاورزی از ابزارهای مختلفی مثل ارائه نهادهدستیابی به اهداف سرمایههمچنین اتحادیه اروپا برای 
گذاری سود های سرمایههای اعتباری و صندوقگذاری(، اعتبارات بانکی ارزان، ضمانتای )مشارکت در سرمایهمستقیم سرمایه

بردمی . 
محصوالت اساسی کشاورزی فقط مختص ایران نیست و بسیاری از کشورهای دنیا برای در نهایت باید گفت که حمایت از تولید 

ای دارندهای منسجم و گستردهکشاورزی خود برنامه های هنگفتی برای افزایش تولید محصوالت کشاورزی خود که یارانهنحویبه .

کنندلحاظ می .  

  لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 

خبرنگاران جوان – ۲۶/9/139۷تاریخ :  

  افزایش مجدد نرخ خرید تضمینی گندم به نفع اقتصاد ملی نیست
باشد، از این رو به نفع  یک مقام مسئول گفت: با توجه به آنکه افزایش مجدد قیمت تضمینی گندم تاثیر نامناسبی در اقتصاد داشته

  .اقتصاد ملی نیست
گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار

به نفع اقتصاد ملی نیست، اظهار کرد: اگرچه بنده به عنوان  تضمینی گندم ، با اشاره به اینکه افزایش مجدد قیمتگاران جوانخبرن
ناراضی نیستم، اما این امر می تواند اثر سوء در اقتصاد به همراه داشته باشد کشاورز از افزایش مجدد نرخ گندمیک . 

پیگیری می توانند اقدام به استیضاح وزیر جهاد کشاورزی و ناظر بر اجرای قانونان مجلس به عنوانوی افزود: با وجود آنکه نمایندگ
حقوق کشاورزان از مراجع قضایی کنند، اما جای این سوال مطرح است که چرا نمایندگان مجلس نسبت به ثبات قیمت خرید تضمینی 

پیش هیچ گونه واکنشی نداشتنددو سال . 
د: دولت در اجرای قانون خرید تضمینی براساس چارچوب قانونی و مصلحت عمومی جامعه نرخی را اعالم می کند و ایمانی ادامه دا

 .تنها قشر خاصی را نمی بیند
تومان مناسب است 1۶00افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به  :بیشتر بخوانید  

می کرد، این توقع در بین کشاورزان ایجاد نمی شد جدید اعالم تومانی را برای سال زراعی 1۶00به گفته وی اگر دولت از ابتدا نرخ 
تجمع و اعتراض می توانند قیمت را مجددا افزایش دهند که در صورت . 

هزینه بر اساس 98_97تومانی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی  1۶00نرخ  :رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد

درصد هزینه غیر پیش بینی نشده و عملکرد گندم  ۵سود سرمایه در گردش، سود کشاورز ،ا آفات و بیماری،های شخم، کود، مبارزه ب
تن در هکتار محاسبه شود 7تن یا  ۶تن محاسبه شده است در حالیکه حداقل باید در  3.800به طور متوسط در  . 

کاالهای کشاورزی و قیمت نان تاثیر بسزایی دارد، گفت:  وی با اشاره به اینکه افزایش مجدد قیمت تضمینی گندم در نرخ خدمات و
هزار تومان اثرات سوء به دنبال دارد 2براین اساس افزایش مجدد به نرخ  . 

ایمانی ادامه داد: دولت عالوه بر خرید تضمینی گندم، اقدامات حمایتی دیگر جهت دفاع از حقوق کشاورزان همچون اختصاص یارانه 
درصدی به سامانه آبیاری تحت فشار انجام داده است 8۵تخصیص یارانه  سال اخیر و ۵بات قیمت کود در به کودهای کشاورزی، ث . 
مجلس انتظار می رود که در برنامه ششم توسعه با فشار آوردن بر دولت بندی را ایجاد کند تا در حوادث غیر به گفته وی از کمیسیون

ا حمایت کنندمترقبه بانک ها را مجاب کنند تا کشاورزان ر . 
تا زمانیکه افزایش بهره وری در واحد سطح و  :ایمانی در پایان افزایش عملکرد در واحد سطح را امری ضروری برشمرد و گفت

 .کاهش ضایعات در مزارع رخ دهد، افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در اقتصادی بودن تولید تاثیری ندارد

 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 

خبرگزاری فارس  – ۲۷/9/139۷تاریخ :   

تومانی با هزینه های تولید کشاورزان تطابق ندارد/ اجماع مجلس بر اصالح قانون خرید تضمینی  1۶00گندم   
خرید تضمینی گندم تاکید شد و نمایندگان اصناف کشاورزی و تولیدکنندگان در جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس بر اصالح قیمت 

تومانی گندم با هزینه های تولید کشاورزان و لزوم افزایش آن را مطرح کردند 1600نیز به عدم تطابق قیمت  .  
مجلس، مسئولین دولتی و به گزارش خبرگزاری فارس، جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور نمایندگان 

تشکل های کشاورزی در محل کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد و در این جلسه دو تن از معاونان و مشاوران وزارت جهاد 
کشاورزی به همراه نمایندگانی از وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند که مشکالت خرید تضمینی محصوالت 

گذشته را بررسی کردنداساسی طی سال های  . 
  

 لزوم تامین امنیت غذایی با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی*
های سیاست 7و  6در ابتدای جلسه زارع، رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی بر اهمیت امنیت غذایی کشور تأکید و اعالم کرد: طبق بند 

غذایی از طریق تولید محصوالت استراتژیک استاقتصاد مقاومتی، وظیفه دولت و مجلس حفظ و تامین امینت  . 
وی گندم را یک محصوالت استراتژیک و اثرگذار در امنیت غذایی کشور معرفی کرده و اظهار داشت: بر اساس قانون تضمین خرید 

 .محصوالت کشاورزی دولت موظف به خرید این محصول از کشاورزان است
به بررسی ایرادهای موجود در قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی و نیز رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با اشاره 

قیمت گذاری این محصول توسط دولت در سال جاری اعالم کرد: ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی 
 .باید اصالح شود

نهاد کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس مسئول تعیین قیمت گندم باید نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: بر اساس پیش
 .وزارت جهاد کشاورزی باشد و قیمت حداقلی نیز باید بر اساس شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی تعیین شود
اده شود که کشور وی با اشاره به دستاورد دولت در خودکفایی گندم اظهار داشت: نباید سیاست های اجرایی به سمت و سویی سوق د

 .را در شرایط تحریم محتاج واردات نکند
 بهبود روند تولید گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم*

عباس کشاورز معاونت زارعت وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به برنامه ریزی های دولت در عمل به اجرای سیاست 
محصول اساسی به عنوان اولویت  8اساس برنامه های این وزارتخانه در آغاز دولت یازدهم  های کلی اقتصاد مقاومتی اعالم کرد: بر

 .این وزارتخانه در جهت تولید و تامین معرفی شد
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: گندم نیز یکی از محصوالت مهم در جهت تامین امنیت غذایی بود که این وزارتخانه با 

ین محصول اقدام به برنامه ریزی در راستای افزایش تولید کردانتخاب مجری برای ا . 
کشاورز ادامه داد: با توجه به برنامه های وزارت جهاد کشاورزی طی سال های گذشته میزان سطح زیر کشت گندم کاهش و میزان 

 .تولید آن افزایش پیدا کرده است
قانون خرید تضمینی باید کمیته ای از مسئولین دولتی و نیز تشکل های  وی افزود: برای بهبود روند تولید گندم و نیز کاهش ایرادات

 .کشاورزی در این وزارتخانه تشکیل شود تا مسئله قیمت گذاری گندم حل شود
 لزوم تخصیص منابع مالی الزم برای طرح اصالحی قانون خرید تضمینی*

ات مختلف وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش قیمت گندم در عبدالمهدی بخشنده دیگر معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به جلس
 .سال زراعی جاری گفت: باید برای حفظ خودکفایی در تولید گندم اقدامات ویژه ای صورت گیرد

کنند رشد تولید محصوالت کشاورزی در معاون امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: متاسفانه برخی تصور می
د بوده است، در حالی که برای رشد هر تن محصول کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی خون دل های زیادی کشور خود به خو
 .خورده شده است

بخشنده اظهار داشت: بزرگترین مشکل دولت در زمینه اجرای قانون خرید تضمینی، تخصیص منابع مالی الزم برای محصوالت 
موضوع کمک الزم را انجام دهدمطرح در قانون است که باید مجلس نسبت به این  . 

بنابردالیلی یارانه نان و خرید تضمینی گندم را در الیحه بودجه یکسان در نظر گرفته می شود که توقع وزارت جهاد  :وی گفت

 .کشاورزی از مجلس آن است که این دو یارانه در محل بودجه از یکدیگر جدا شود
* ندمتعیین مولفه های کارشناسی در محاسبه قیمت گ  
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سید محمد میر محمدی نماینده خانه کشاورز در این جلسه با اشاره به مشکالت قیمت گذاری گندم در کشور اعالم کرد: قیمت خرید 
 .تضمینی گندم باید مطابق با مولفه های دقیق تعیین شود

ر تولید این محصول است که باید برای وی با اشاره به لزوم تامین امنیت غذایی تاکید کرد: قیمت گندم یکی از مولفه های اثرگذار د
تعیین قیمت مولفه هایی نظیر تورم ساالنه، رشد دستمزدها، هزینه های حمل و نقل، آب و نهاده ها و قیمت سایر محصوالت در نظر 

 .گرفته شود
یابد تا کشاورزان هر باید ضمانت اجرایی قانون خرید تضمینی به نفع کشاورزان افزایش  :عضو شورای مرکزی خانه کشاورز افزود

 .ساله منتظر قیمت های اعالمی از سوی دولت نمانند
 حمایت سازمان برنامه و بودجه از کشاورزان*

حسین درویشانی نماینده سازمان برنامه و بودجه در این جلسه با اشاره به تعیین قیمت گندم در سال جاری گفت: قیمت مصوب فعلی 
سازمان برنامه و بودجه نبودنظر شورای اقتصاد است و پیشنهاد  . 

نماینده سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پیشنهاد کمیته اقتصاد مقاومتی برای اصالح قانون خرید تضمینی نیز اعالم کرد: نباید 
 .قانون به نحوی اصالح شود که بار مالی زیادی به دولت تحمیل شود

و نیز مدیریت یارانه های تخصیص یافته به نان از ظرفیت های بورس کاال وی گفت: دولت می تواند برای کاهش هزینه های خود 
 .نیز استفاده کند

 گندم اختصاصی صنف و صنعت باید با نرخ آزاد فروخته شود*
در ادامه عطاله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندم کاران ایران نسبت به برنامه ریزهای دولت در خصوص جلوگیری از عرضه گندم در 

داخلی و خارجی به صورت مستقیم انتقاد کرد بازارهای . 
میلیون تن گندم فروخته شده به صنف و صنعت در قالب برنامه های مشخص به کشت های قراردادی تبدیل  3وی تصریح کرد: باید 

 .شود تا بار مالی از روی دوش دولت برداشته شود
تومانی دریافت می کنند و از سویی دیگر  900یارانه ای  هاشمی افزود: در حال حاضر کارخانجات صنف و صنعت از طرفی گندم

 .به دنبال واردات گندم هستند
* تومانی با هزینه های تولید کشاورزان تطابق ندارد 1600گندم   

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور دیگر عضو این جلسه بود که در خصوص قیمت گندم سال زراعی آینده 
تومانی گندم مطابقتی با هزینه های تولید این محصول ندارد 0016گفت: قیمت  . 

رئیس نظام صنفی کشاروزی افزود: با کاهش قیمت گندم میزان درآمد کشاورزان کاهش پیدا کرده و رغبت به تولید محصوالت دیگر 
 .افزایش می یابد که این به ضرر کشور و منافع ملی است

هاد کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس برای تعیین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی این کارشناس مسئول کشاورزی از پیشن
 .قیمت گذاری گندم استقبال کرده و خواستار رفع هرچه سریعتر مشکالت کشاورزان شد

 اصالح قانون تضمین خرید محصوالت کشاورزی تحمیل بار مالی اضافی به دولت نیست*
ماینده مرکز پژوهش های مجلس در امور کشاورزی نیز در خصوص وضعیت خرید تضمینی گندم در دکتر مهرداد برادران نصیری ن

 .سال های اخیر گفت: مشکل اصلی عدم قیمت گذاری صحیح از سوی دولت است
نابراین ایرادی به اصالح قانون خرید تضمینی وجود ندارد و با اصالح قانون بار مالی به دولت اضافه نخواهد شد، ب :نصیری افزود

 .مجلس می تواند اقدامات مناسبی برای این موضوع انجام دهد
 لزوم افزایش ضمانت اجرایی قانون*

مهدی سروی عضو شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی نیز در این جلسه با اشاره به گزارش منتشر شده از سوی کمیته اقتصاد مقاومتی 
گندم، گفت: ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی باید در خصوص راهکارهای تثبیت خودکفایی در تولید 

 .افزایش پیدا کند
منبع مالی برای دولت در خصوص خرید تضمینی گندم  3این کارشناس اقتصاد کشاورزی افزود: بر اساس قوانین مالی دولت، 

تحمیل بار اضافی مالی به دولت نیست پیشنهاد شده است و افزایش ضمانت اجرایی قانون خرید تضمینی به منزله . 
وی افزود: از سویی دیگر دولت می تواند برای کاهش بار مالی خود نسبت به آزادسازی نرخ آرد و نان اقدام کند تا آسیبی به 

 .خودکفایی در تولید گندم وارد نشود
باید اقدامات جدی صورت پذیرد و نکات مطرح سروی گفت: به منظور حفظ دستاورد بزرگ دولت در زمینه خودکفایی در تولید گندم 

 .در گزارش کمیته اقتصاد مقاومتی توجه ویژه ای شود
 طرح اصالح قانون خرید تضمینی به زودی ارائه می شود*
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ی در پایان محمد امینی رعیا دبیر کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با تاکید بر برنامه ریزی این کمیته در خصوص ارائه راهکارهایی برا
حفظ منابع کشاورزان و تامین امنیت غذایی اعالم کرد: این مهم باید به کمک تمامی مسئولین دولتی، بخش خصوصی و تشکل های 

 .کشاورزی انجام شود
تومان تعیین شود چرا که قیمت پائین تر از آن  1930وی تصریح کرد: قیمت صحیح گندم برای سال زراعی آینده باید حدود 

ستکارشناسی شده نی . 
امینی رعیا گفت: طرح اصالحیه قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی به منظور تعیین صحیح قیمت گندم و در جهت 

 .حمایت از کشاورزان در کمیته آماده شده و به زودی پس از گرفتن نظرات فعاالن این حوزه، به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد

 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 

 خبرنگاران جوان  – 30/9/1397تاریخ : 

  های روغنی ادامه داردها برای افزایش نرخ خرید تضمینی دانهپیگیری
ای برای همچنان ادامه دارد، اما برنامههای روغنی ها برای افزایش نرخ خرید تضمینی دانهیک مقام مسئول گفت: اگرچه پیگیری

  .افزایش قیمت در دستور کار دولت نیست
وگو با خبرنگارعلیرضا مهاجر مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفت گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ها برای افزایش نرخ خرید تضمینی همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: با اشاره به اینکه پیگیری  

های روغنی در دستور کار دولت نیستای برای افزایش قیمت تضمینی دانهاین در حالی است که برنامه . 
  

های روغنی همانند حقوق بات قیمت تضمینی در دو سال قبل و افزایش تورم، نرخ خرید تضمینی دانهوی افزود: با توجه به ث
درصد دیگر باید افزایش یابد تا جوابگوی هزینه کشاورزان باشد 30کارمندان حداقل  . 

  
افزایش نیابد، بی شک کشاورزان در سال آینده  98_97های روغنی برای سال زراعی مهاجر ادامه داد: اگر نرخ خرید تضمینی دانه

 .اقدام به کشت محصوالت نخواهند کرد که این امر به نفع تولید داخل نیست
درصد بهای آفتابگردان پرداخت شد100هزارتن دانه روغنی در سال جاری/  420بینی تولید پیش :بیشتر بخوانید  

زیر کشت کلزا برای سال زراعی جدید، بیان کرد: برنامه قراردادی  های روغنی درباره آخرین وضعیت سطحمجری طرح دانه
هزار هکتار کلزا  220هزار هکتار است که تا کنون در  2۴0وزارت جهاد کشاورزی برای کشت کلزا برای سال زراعی جدید 

 .کشت شده است
  

شود که سطح زیر کشت بینی مینداشته باشد، پیشهای روغنی ای برای افزایش نرخ خرید تضمینی دانهبه گفته وی، اگر دولت برنامه
هزار هکتار نرسد 2۴0به رقم  . 

 
شود، تولید کلزا برای سال زراعی بینی میهزار هکتاری سطح زیر کشت پیش 2۴0مهاجر در پایان تصریح کرد: با توجه به برنامه 

هزار ُتن برسد ۵00آینده به  . 
 لینک خبر 
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 خرید تضمینی/ خدمات 

خبرنگاران جوان  – ۲۲/9/139۷تاریخ :   

  هزار تومان ۲احتمال افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به 
هزار تومان افزایش یابد 2های تولید، قرار است این هفته نرخ خرید تضمینی گندم به یک مقام مسئول گفت: با توجه به افزایش هزینه .  

صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت گروه  

های اخیر، دولت بنابر از احتمال افزایش مجدد قیمت خرید تضمینی گندم خبر داد و گفت: در سال ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
های متعددی را به همراه داشته استقانون با موضوع نرخ خرید تضمینی گندم به صورت منطقی برخورد نکرده که این امر واکنش . 

های اخیر بدان معناست که دولت در نظر دارد بار مالی دیگر وی افزود: رویکرد دولت در قانون خرید تضمینی گندم طی سال
های اقتصادی را به دوش کشاورزان بیندازد و به عبارتی چند هزار میلیارد تومان مالیات پنهان از کشاورزان دریافت کندبخش . 

به  1۴70آنکه تغییر قیمت از  پاپی زاده تجدیدنظر دولت در نرخ خرید تضمینی گندم را امری ضروری دانست و گفت: با توجه به
های تولیدشان باشد، از این رو افزایش نرخ خرید تضمینی تومان نتوانسته رضایت کشاورزان را جلب کند و جوابگوی هزینه 1۶00

رودهزار تومان یک ضرورت به شمار می 2گندم به  . 
تومان مناسب است 1۶00افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به  :بیشتر بخوانید  

عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: هم اکنون کمیسیون کشاورزی مجلس برای پیگیری حقوق کشاورزان از دو ابزار ارجاع 
را در   موضوع به قوه قضاییه مبنی بر قانون شکنی دولت در اجرای نرخ خرید تضمینی و همچنین استیضاح وزیر جهاد کشاورزی

 .دستور کار خود قرار داده است
هزار تومان افزایش یابد و چنانچه این  2ر پایان تصریح کرد: طی هفته جاری قرار است قیمت خرید تضمینی گندم به پاپی زاده د

موضوع اجرایی نشود، نمایندگان موضوع استیضاح و پیگیری از قوه قضاییه را بنابر آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار خود 

ر برخورد کنددهند تا قوه قضاییه با خاطیان امقرار می . 

 لینک خبر 
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 خشکسالی
 ایرنا  – 2۴/9/1397تاریخ : 

 کشت گیاهان مقاوم به کم آبی عالج سالمتی محیط زیست
های علمی و هدفمند است که دراین میان کاهش بارش ها و تکرار تجربه تلخ خشکسالی در ایران نیازمند اجرای برنامه  -ایرنا -کرج

کاشت گیاهان و محصوالت مقاوم به کم آبی و دارای ارزش غذایی باال به عنوان یکی از راهکارهای موثر و فراگیر شناخته شده 
 .است

ه پایان استبه گزارش ایرنا، آنطور که پایگاه های علمی دنیا پیش بینی کرده اند، آب های قابل مصرف و آشامیدنی جهان رو ب . 
کشور جهان را تا سال  167رسیده به طوریکه این سازمان وضعیت آب  (WRI) این موضوع نیز به تائید سازمان جهانی منابع

را مورد بررسی قرار داده است  2040 . 
کشور جهان با بحران بسیار شدید آب مواجه خواهند بود 33تعداد  2040نتایج داده ها مشخص کرد که تا سال  . 

را از لحاظ بحران آب به خود اختصاص داده و نشان می دهد تشدید بحران آبی برخی کشورمان سه برابر  13این میان ایران رتبه  در
  .افزایش یافته است

کنندگان خانگی، کشاورزی و صنعتی درصد از آب در دسترس مصرف 80شود که ساالنه بحران شدید آبی به وضعیتی اطالق می
داری و آن سرزمین با تهدید کمبود آب شدید مواجه شودبریک کشور بهره . 

  .بروز این بحران نتیجه عوامل مختلفی است که بخشی از آن به عوامل طبیعی و محیطی و بخشی نیز ناشی از عملکرد انسان ها است
شدت به منابع محدود آب به ها، مزارع و ساکنان مناطقاین عوامل هرچه که هستند، محیطی را ایجاد خواهند کرد که در آن شرکت

شوندپذیر میوابسته خواهند بود و در مقابل تغییر جزئی منابع آب آسیب .  
های های ملی و محلی باید برنامهچنین شرایطی امنیت آب و رشد اقتصادی کشورها را تهدیدخواهد کرد و در این راستا دولت

وهوایی قدرتمندی ارائه کنندآب . 
درجه  2تا  2040ا کمبود آب دست و پنجه نرم می کند تغییر اقلیم نیز باعث گرم تر شدن کره زمین تا سال در شرایطی که جهان ب

سانتیگراد می شود که در این شرایط گیاهانی همچون گندم، جو و ذرت که وابستگی زیادی به آب دارند تا حد زیادی از گردونه کشت 
ت گندم را از دست می دهیمدرصد کش25خارج می شوند به طوریکه تا این سال  . 

رویکرد جدید بشریت در این شرایط باید کشت گیاهانی باشد که مقاومت زیادی به شرایط اقلیمی به وجود آمده دارند، گیاهانی که از 
 .هزاران سال پیش در چرخه غذایی انسان ها قرار داشتند

ورهای آسیایی و ایران کنار گذاشته شدنداین گیاهان بر اثر عواملی همچون انقالب سبز در جهان به ویژه کش . 
این تغییر کشت منجر به از رده خارج شدن گیاهان بومی همچون ارزن، سورگوم و کینوا شد و برنج، گندم، جو و ذرت که وابستگی 

 .زیادی به آب دارند کشت و خوراک غالب شد
شگاه بیوتکنولوژی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی سال با توجه به وجود آینده آبی نه چندان خوش برای کشورمان، محققان پژوه

 .هاست در حال تحقیق برای احیاء وترویج کشت دوباره این گیاهان بومی هستند
رئیس بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران به خبرنگار ایرنا گفت: تمام دالیل تغییرات اقلیمی 

نیست بلکه خیلی از بی مبادالتی ها و بی تدبیری های که در حوزه بهره برداری از منابع طبیعی به  به شرایط طبیعی مربوط
 .خصوص در بخش آب انجام داده ایم باعث شده که این وضعیت فاجعه بار را از نظر آب داشته باشیم

به طوریکه رکوردار فرسایش خاک در  بابک ناخدا افزود: امروز کشورما از لحاظ کیفیت خاک هم وضع بدتری نسبت به آب دارد
 .دنیا است

وی افزود: جنبه مثبت این است که فعالیت های تحقیقاتی در کشور با سرعت در حال انجام است که به کمک اقدامات علمی و با 
 .استفاده از ذخایر توارثی و تنوع زیستی به چالش های درون مزرعه پاسخ دهیم

کولی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران گفت: تالش ها براین است تا با ارتقای سطح رئیس بخش تحقیقات فیزیولوژی مول
 .بهبود پوشش گیاهی و تولید محصوالت با ارزش غذایی به معیشت روستائیان و کشاورزان کمک شود

 وی با بیان اینکه تحقیقات خوبی در این زمینه انجام شده، اظهار داشت: در کارهای تحقیقاتی 
می شود تمام صفات خوب ارقام مختلف یک گونه را جمع آوری و در یک رقم تجمیع کنیم تا به نتیجه دلخواه و مناسب شرایط  تالش

 .اقلیمی سخت برسیم
یکی از شرایط کشت این گیاهان جدید توسط کشاورزان وجود بازار مناسب برای این محصوالت است زیرا اگر  :ناخدا گفت

رف دولت حمایت هایی همچون خرید تضمینی و فعالیت های ترویجی وجود نداشته باشد، محصول محصولی کشت شود ولی از ط
 .روی دست کشاورز مانده و باعث دلسرد شدن او می شود
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رئیس بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ادامه داد: این پژوهشگاه عالوه بر کار تحقیقاتی 
ناسب این گیاهان و معرفی آنها به کشاورز اقدام به ایجاد زنجیره کامل ارزش محصوالت می کند یعنی از تولید تا برای کشت م

 .فرآوری محصول و بازار فروش آن را می بیند
وی اظهار داشت: با این روند به اشتغال خانواده های روسئائیان و مشارکت فرزندان و همسران فعالیت های کشاورزی کمک می 

ودش . 
این محقق با بیان اینکه بیشتر تحقیقات انجام شده در کشور به خصوص در مراکز دانشگاهی فقط به تولید مقاله می انجامد، گفت: این 

 .در حالی است که این علم باید تبدیل به ثروت و کار شود و کمک به رفع مشکل کشاورزان بکند
شاورزان هستیم که در شرایط سخت پاسخگوی نیاز کشاورز و به تبع آن مردم وی افزود: ما به دنبال معرفی گیاهان جایگزین به ک

 . باشد
 رئیس بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران اظهار داشت: از

 .جمله فعالیت ها گسترش کشت گیاهان دارویی است که ذخایر ارزنده ای در کشور داریم
گیاهان مقاوم به کم آبی و دارای ارزش غذایی باال اشاره کرد و گفت: در تالش هستیم تا این نمونه ها در کشاورزی وی به نمونه های 

 .ایران جایگاه خاصی پیدا کنند
 

*** برابر شیرین تر از شکر 400استویا   
دیابت نیز از آن یاد می شود به دانست که با عنوان قند رژیمی برای کاهش عوارض « استویا»ناخدا یک نمونه از این گیاهان را 

برابر از شکر شیرین تر بوده و در صنعت شیرینی سازی و قنادی نیز مورد استفاده قرار می گیرد 400طوریکه  . 
رئیس بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران گفت: این گیاه به طور صددرصد از خارج وارد 

ن این پژوهشگاه با کار بر روی این گیاه و استفاده از ترکیبات تحریک کننده رشد درصدد هستند تا قسمت هوایی می شود ولی محققا
 .گیاه و شاخساره های آن را افزایش دهند زیرا پتانسیل اقتصادی بیشتری در آن نهفته است

 
 ارزن گیاه یتیم یا فراموش شده  ***

ارزن»هشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی کشور از رئیس بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی پژو به عنوان یک نمونه دیگر از  « 

 .گیاهان نجات دهنده کشاورزی ایران نام برد
 وی گفت: این گیاه از گذشته های دور در ایران کشت می شد اما وقتی انقالب سبز و ترویج 

 .روش های آمریکایی گندم ،جو، برنج و ذرت را جایگزین آن کرد
تاکید بر اینکه به دنبال احیای کشت گیاهان فراموش شده در کشور هستیم، افزود: به منظور ترویج و ایجاد بازار مصرف این  ناخدا با

اسمارت فودها»گیاهان کمپین  را راه اندازی کرده ایم که در این کمپین ضمن معرفی این گیاهان و فرآورده های مختلف آن، فواید  «

در سالمت مردم و کنترل بیماری ها معرفی می شوداین گیاهان از لحاظ تاثیر  . 
ارزن»وی یکی از این گیاهان فراموش شده را  دانست که تصور مردم بر استفاده دامی و گیاهی آن است در حالیکه با استفاده به  «

 .عنوان خوراک، تاثیرات زیادی برای سالمتی دارد
است که مبتالیان به این بیماری قادر به جذب گلوتن نبوده و در « سلیاک»ناخدا گفت: یکی از تاثیرات این گیاه بر روی بیماری 

درصد جمعیت کشورمان مبتال به این بیماری بوده و حتی کودکان در  10نهایت به سرطان دستگاه گوارش می انجامد به طوریکه 
 .سنین پایین، مادران باردار و شیرده نیز به این بیماری مبتال می شوند

قیقات فیزیولوژی مولکولی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران افزود: ارزن دارای رئیس بخش تح  
 . ارزش غذایی باال بوده و سرشار از لحاظ اسید فولیک، مواد معدنی وآهنی است

روز است 60تا  45وی بیان داشت: این محصول قادر به بهبود بیماری های گوارشی است و دوره کشت آن حدود  . 
به عنوان یک کشت جایگزین نام برده می شود، گفت: کینوا محصولی بسیار گران « کینوا»اشاره به اینکه چند سالی است از ناخدا با 

 .است در حالیکه ارزن عالوه بر ارزان بودن ارزش غذایی باالتری نیز دارد
زود: از این محصول می توان انواع پوره وی، ارزن را شامل ارقام مختلفی همچون دم روباهی، مرواریدی و انگشتی عنوان کرد و اف

 .ها، شیرینی، سرالک، میکس، انواع شیرینی و برنجک تهیه کرد
وی دلیل نامگذاری این گیاهان به عنوان اسمارت فود را ارزش غذایی بسیار باال، غنی بودن از لحاظ اسید فولیک، زینک )روی( و 

، کینوا، اسفناج، گوشت گوساله و مرغ آهن داردآهن دانست و اظهار داشت: این گیاه چند برابر گندم . 
 .ناخدا گفت: این گیاه مقاوم به کم آبی بوده و برای محیط زیست و کره زمین ارزشمند است
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 سالکورنیا گیاهی شوری پسند***

بعضی از رئیس بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران به کار تحقیقاتی بر روی پرورش 
گیاهان شوری پسند و دارای جنبه خوراکی ، دارویی و فواید زیست محیطی اشاره کرد و گفت: سالکورنیا جزو گیاهان شوری پسند 

 .است که در شرایطی رشد می کند که هیچ گیاه دیگری قادر به رشد نیست
هکتار از اراضی غرقابی شور کشور  150در  وی افزود: محققان این پژوهشگاه با پرورش این گیاه و کشت آن به صورت پایلوت

 .همچون سواحل جنوبی، گرگان و دریاچه ارومیه به نتایج خوبی رسیده اند
وی اظهار داشت: این گیاه عالوه بر اینکه از شرایط بحرانی محیطی همچون گرد و غبار و طوفان نمک جلوگیری می کند و موجب 

ن نیز به عنوان غذا و چاشنی های مختلف نیز مورد استفاده قرار می گیرداصالح بیولوژیک خاک می شود، قسمت هوایی آ . 
سالکورنیا عالوه بر اینکه برای انسان  :ناخدا با بیان اینکه این گیاه موجب سبزینگی در مناطق با خاک و آب شور می شود، گفت

 .مصرف غذایی و دارویی دارد برای خوراک دام نیز استفاده می شود
: از خشک شده این گیاه نیز به عنوان نمک سبز استفاده می شود که شامل تمام امالح است و اثرات سوء سدیم را وی اضافه کرد

 .برطرف می کند چون کلسیم و پتاسیم دارد و از فشار خون نیز جلوگیری می کند
ران خشکسالی و کم آبی عالوه بر با این حال محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران معتقدند که برای نجات کشور از بح

اجرای فراگیر طرح های آبخیزداری ، بخش عمده کشت محصوالت کشاورزی و زراعی به سمت محصوالت مقاوم و کم آب بر 
 .هدایت شود

میلیون هکتار اراضی کشاورزی دارد که حدود هشت میلیون هکتار این اراضی آبی و مابقی دیم است 18ایران حدود  . 
قان ، ترغیب کشاورزان به کشت محصوالن کم آب بر در عین حال دارای ارزش غذایی باال می تواند به معیشت و به گفته محق

 .سالمت مردم و محیط زیست کمک کند
با هدف توسعه و استفاده از فناوری های نوین کشاورزی به منظور حل  1379پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران از سال 

ی، تامین امنیت غذایی کشور، ارتقای سطح سالمت غذایی جامعه، حفاظت از منابع پایه و بسترهای زیست مشکالت بخش کشاورز
محیطی در راستای توسعه پایدار، تولید علم و ثروت و کمک به ایجاد اشتغال مولد و خوداتکایی در محصوالت کشاورزی در کرج 

 .تاسیس شده است
 

 
 
 
 
 لینک خبر 
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 خشکسالی 
 ایرنا  – 2۵/9/1397تاریخ : 

 زخم پایدار خشکسالی
امسال آسمان کردستان با سخاوت تر از چند سال گذشته زمین ها را سیراب کرد اما سایه خشکسالی همچنان زمین را  -ایرنا  -سنندج 
می کندتهدید  . 

به گزارش خبرنگار ایرنا، پارسال همین موقع ها، دست ها رو به آسمان بود تا باران به یاری خاک تشنه بیاید و کشاورزان نگران از 
 .اینکه کشت هایشان سبز نشود

مان اوایل پاییز بارندگی پاییزه نقش مهمی در پربار بودن محصول دارد و این مهم پارسال خیلی دیر اتفاق افتاد اما امسال از ه
بارندگی ها در سراسر استان آغاز شد و نشانه های سرسبزی و رویش در فصل پاییز در دشت های کردستان دیده شد تا جایی که 

درصد زمین های کشاورزی این استان سبز شدند و این یعنی آسمان سخاوت خود را نثار زمین کرده است 80بیش از  . 
 

 باران آمد **
میلی متر بوده  209پیش بینی اداره کل هواشناسی کردستان می گوید: میانگین بارش در استان از ابتدای مهر تاکنون معاون توسعه و 

درصد نسبت به پارسال و  148که   .درصد نسبت به دراز مدت افزایش نشان می دهد 60
میلی متر دانست و افزود: این حجم از  445ا علی پناهی بیشترین میزان بارش ثبت شده در استان در این مدت را مربوط به مریوان ب

درصد افزایش دارد 116ساله  25بارش در این شهرستان در مقایسه با دراز مدت  . 
وی بیشترین رشد بارش در مقایسه با دراز مدت در استان را مربوط به شهرستان قروه اعالم کرد و یادآور شد: در این شهرستان 

درصد از دراز مدت بیشتر است 444م که میلی متر بارندگی داشته ای 125 . 
 

 سایه خشکسالی **
در حالیکه همه مناطق استان شاهد بارش باران و برف است اما مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان می گوید: خشکسالی 

 .همچنان در کمین است و با وجود این حجم از بارش هنوز از خشکسالی عبور نکرده ایم
رد: خشکسالی در یکسال به وجود نمی آید که طی یکسال پر بارش هم از بین برود بنابراین هنوز باید صرفه کامران خرم اضافه ک

 .جویی کنیم
های استان در سال آبی جاری، نسبت به سال گذشته در همین ای کردستان گفت: میزان ورودی آب به سدمدیر عامل شرکت آب منطقه

برابر شده است 6مدت  . 
رش های امسال هم اشاره و اضافه کرد: دبی ورودی آب در سال آبی گذشته وی به برکات با سال آبی از ابتدای مهر آغاز می شود( )

مترمکعب بر ثانیه افزایش یافته  118برابر افزایش به  6متر مکعب بر ثانیه بود که این میزان با  19های استان از ابتدای پاییز به سد
 .است

میلیون مترمکعب اعالم کرد و افزود 161های استان طی پارسال تا این مقطع را یک هزار و زن سدخرم میزان آب موجود در مخا : 
میلیون مترمکعب است 289این میزان امسال یک هزار و  . 

میلیون مترمکعب  504ترین و بزرگترین سد استان است، میزان آب موجود در مخزن این سد را وی با بیان اینکه سد گاوشان، پرآب
شوددرصد حجم کل مخزن این سد را شامل می 91الم کرد و گفت: این میزان اع . 

سد هم در دست  10سد در استان در حال بهره برداری و  12مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان با بیان اینکه هم اکنون 
درصد بود 51میزان سال گذشته  درصد حجم مخازن در دست بهره برداری هم اکنون پر است که این 65اجراست، اظهار داشت:  . 

 
 کشاورزان پر مصرف ترین مشترکان **

مصرف زیاد آب در بخش کشاورزی بزرگترین مشکلی است که کشورمان با آن دست به گریبان است و در استان کردستان که بخش 
 .بزرگی از ساکنان آن به کشاورزی و دامداری مشغول هستند، نگران کننده تر به نظر می رسد

ارندگی های اخیر اگر چه توانست کمی از عطش زمین را برطرف کند اما نباید آن را منزله عبور از بحران خشکسالی دانست و ب
 .همچنان باید فرهنگ صرفه جویی را نهادینه و اجرا کنیم

ه های آب زیر کردستان از استان هایی است که در تولید محصوالت کشاورزی در کشور حرف برای گفتن دارد ولی سقوط سفر
 .زمینی تهدیدی برای آینده کشاورزی در استان است

برداشت بیش از حد آب، آبخوان های منطقه را خالی و کشاورزان را وادار کرده در جستجوی آب به آبخوان های عمیق منطقه که 
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اچار شده اند چاه های عمیق تر به تجدید شدنی نیستند پناه ببرند و چاه های کم عمق همگی خشک و رها شده و بخشی از کشاورزان ن
 .صورت غیرمجاز حفر کنند

ادامه روند خشکسالی و کم بارشی تهدیدی برای بخش کشاورزی و صنعت استان است و حل آن منوط به تالش مردم برای مدیریت 
 .مصرف و نیز عملی شدن وعده های مسئولین برای انتقال آب از غرب به شرق استان است

میلیون مترمکعب است 273آب در استان در سه بخش شرب، صنعتی و کشاورزی یک هزار و  کل مصرف سالیانه . 
میلیون مترمکعب به  70میلیون مترمکعب از این میزان به بخش شرب و  12مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان می گوید: 

 .بخش صنعت اختصاص دارد
عب مصرف دارد که بیشترین حجم مصرفی را شامل می شودمیلیون مترمک 82خرم افزود: بخش کشاورزی یک هزار و  . 

 
 کشاورزی رکن اقتصادی  **

هزار نفر بهره بردار بخش کشاورزی در این استان فعالیت  123درصد جمعیت استان را روستاییان تشکیل می دهند و بیش از  30

 .دارند و این یعنی کشاورزی رکن اقتصادی کردستان است
و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به میزان بارندگی های خوب امسال گفت: این استان معاون توسعه مدیریت 

درصد از روانآب های کشور را در اختیار دارد 7درصد از بارندگی های کشور و  3 . 
داری کشور است اما با این وجود محمد پیشداد افزود: کردستان سرچشمه بیشتر رودخانه های غرب کشور و از مهمترین نقاط آبخیز

 .زمین های آبی آن کم و عمده کشاورزی منطقه به صورت دیم است
وی اضافه کرد: از سویی بیشتر سدهای ما در آخرین نقاط جغرافیایی استان و خارج از مدیریت قرار دارند و همین موجب شده 

 .نتوانیم بهره چندانی از روانآب ها ببریم
و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان درباره رتبه های این استان در تولید محصوالت کشاورزی و  معاون توسعه مدیریت

باغی تاکید کرد: در تولید گندم رتبه دوم، توت فرنگی رتبه اول، سیب زمینی چهارم، انگور دیم دوم، حبوبات دیم چهارم، آلبالو چهارم 
 .و گردو رتبه هشتم کشور هستیم

 
رع سبز پاییزهمزا **  

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان هم می گوید: بارندگی های مناسب و به موقع امسال باعث شده تمام مزارع گندم به 
 .سطح سبز برسند

 .محمدصالح احمدی افزود: مزارع گندم در بخشی از مناطق گرم سیر استان تا مرحله پنجه زنی هم پیش رفته است
هزار هکتار  592اینکه کشت های پاییزی مثل گندم، جو و کلزا به صورت کامل در استان انجام شده است، اظهار داشت: وی با بیان 

از زمین های کشاورزی زیر کشت گندم رفته و امیدواریم با تالش همکاران جهاد کشاورزی و همراهی و همکاری بهره برداران، 
م حفظ کنیمرکورد دوم تولید گندم کشور را سال آینده ه . 

 
 صرفه جویی شکرانه نعمت **

هزار هکتار آن آبی است و مابقی به صورت کشت دیم  120هزار هکتار زمین کشاورزی دارد که  220کردستان یک میلیون و 
 .است

اشد دیگر قدیمی ها می گفتند هر جا زمین کافی باشد، آب هم وجود خواهد داشت اما اکنون این نظر کامال برعکس شده و اگر آب نب
 .زمین هم نیست

جهان به آرامی و در سکوت به دورانی وارد شده که در آن آب به عنصر اصلی محدود کننده عرضه غذا تبدیل شده و اگر حواسمان 
 .نباشد دیگر آبی به رگ های خشک زمین تزریق نمی شود

، امسال بیشتر از پارسال به فکر صرفه جویی باشیموقتی با چتر زیر باران راه می رویم به این فکر کنیم که به شکرانه این نعمت . 
 

 لینک خبر 
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 دانه های روغنی
 خبرنگاران جوان  – 30/9/1397تاریخ : 

  های روغنی ادامه داردها برای افزایش نرخ خرید تضمینی دانهپیگیری
ای برای های روغنی همچنان ادامه دارد، اما برنامهها برای افزایش نرخ خرید تضمینی دانهیک مقام مسئول گفت: اگرچه پیگیری

  .افزایش قیمت در دستور کار دولت نیست
وگو با خبرنگارمجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفتعلیرضا مهاجر  گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان فزایش نرخ خرید تضمینی همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: ها برای ابا اشاره به اینکه پیگیری  

های روغنی در دستور کار دولت نیستای برای افزایش قیمت تضمینی دانهاین در حالی است که برنامه . 
  

های روغنی همانند حقوق وی افزود: با توجه به ثبات قیمت تضمینی در دو سال قبل و افزایش تورم، نرخ خرید تضمینی دانه
درصد دیگر باید افزایش یابد تا جوابگوی هزینه کشاورزان باشد 30کارمندان حداقل  . 

  
افزایش نیابد، بی شک کشاورزان در سال آینده  98_97های روغنی برای سال زراعی مهاجر ادامه داد: اگر نرخ خرید تضمینی دانه

 .اقدام به کشت محصوالت نخواهند کرد که این امر به نفع تولید داخل نیست
درصد بهای آفتابگردان پرداخت شد100هزارتن دانه روغنی در سال جاری/  420بینی تولید پیش :بیشتر بخوانید  

زیر کشت کلزا برای سال زراعی جدید، بیان کرد: برنامه قراردادی  های روغنی درباره آخرین وضعیت سطحمجری طرح دانه
هزار هکتار کلزا  220هزار هکتار است که تا کنون در  2۴0وزارت جهاد کشاورزی برای کشت کلزا برای سال زراعی جدید 

 .کشت شده است
  

شود که سطح زیر کشت بینی مینداشته باشد، پیشهای روغنی ای برای افزایش نرخ خرید تضمینی دانهبه گفته وی، اگر دولت برنامه
هزار هکتار نرسد 2۴0به رقم  . 

 
شود، تولید کلزا برای سال زراعی بینی میهزار هکتاری سطح زیر کشت پیش 2۴0مهاجر در پایان تصریح کرد: با توجه به برنامه 

هزار ُتن برسد ۵00آینده به  . 
 لینک خبر 
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 روغن
 ایرنا  – 25/9/1397تاریخ : 

 روغن زیتون خام از گروه یک کاالیی خارج شد
های تابعه خود در سراسر کشور اعالم کرد که روغن زیتون وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به سازمان  -ایرنا -تهران

تومانی به آن تعلق نمی گیرد 4200خام از جدول گروه یک کاالیی خارج شد و دیگر ارز  . 

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از گمرک، وزارت صنعت این بخشنامه را بنا بر مصوبه شانزدهم مرداد ماه هیات وزیران 
ن ارز به نرخ دولتی فقط برای کاالهای اساسی و اولویت دار اختصاص می یابد و سایر کاالها صادر کرده که براساس آ

  .باید ارز خود را از سامانه نیما و به نرخ آزاد تامین کنند
 واردات پنبه نیازی به گواهی بهداشت ندارد  **

ناطق آزاد ویژه گمرک جمهوری مدیر مرکز واردات و امور م« علی معقولی»همچنین وزارت صنعت در نامه ای به 
اسالمی ایران نوشت: واردات انواع پنبه فرآوری شده بلیچ، هیدروفیل، فتیله شده و الیاف پنبه رنگ شده برای مصارف 

  .صنعتی و بهداشتی از تمامی کشورها نیازی به همراه داشتن گواهی بهداشت گیاهی ندارد
نوط به بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی )گمرک ترخیص وزارت صنعت اعالم کرد که واردات این کاالها م

 .کننده( است
 لینک خبر 
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 زعفران
 خبرگزاری فارس  – 22/9/1397تاریخ : 

سابقه تولید زعفران در افغانستان رقیب جدی برای طالی سرخ ایران پیدا شد/ رشد بی  
۶۶00راشاتودی اعالم کرد دولت افغانستان  درصد  22کارگر ویژه تولید و فرآوری زعفران تربیت کرده و امسال تولید خود را با  

تن رسانده است 13افزایش به  .  
زاری فارس به نقل از راشاتودی، مقامات افغانستان به دنبال این هستند تا منبع درآمد جایگزینی الملل خبرگبه گزرش گروه اقتصاد بین

خواهند کشت زعفران را به عنوان یک محصول دارویی برای شهروندان این کشور به جای پرورش تریاک ایجاد کنند. آنها می
ادویه پرمصرف جهانی جایگزین کشت تریاک در این کشور کنند  و . 
تن رسیده است 13ای داشته و به رقم سابقهزیر کشاورزی افغانستان اعالم کرد: تولید زعفران امسال در این کشور رشد بیو . 

هکتار در سال جاری رسیده و نسبت به سال گذشته  200هزار و  ۶دهد که کشت زعفران در این کشور به آمارهای دولتی نشان می
۶00هزار و  ۶درصد داشته است. بیش از  22رشد  اندبندی زعفران تربیت شدهکارگر برای کار در حوزه تولید و فرآوری و بسته  . 

اند که میلیون دالر درآمد داشته 17کار با فروش این محصول در بازارهای داخلی ای اعالم شده است که کشاورزان زعفراندر بیانیه
شودصادر می درصد زعفران تولیدی افغانستان به کشورهای دیگر 90البته  . 

ها پیش به عنوان ماده دارویی استفاده شده است و به طالی سرخ معروف است و قیمت آن در بازارهای گل زعفران از سال
دالر در هر کیلوگرم است 1۵00کشورهای غربی  .  

کیلوگرم گل  ۵یا  ۴حدود رویم و یکی از کارگران زعفران به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته، ما قبل از طلوع آفتاب سر مزرعه می
کنیمآوری میزعفران جمع . 

آید که به عنوان شود و پس از خشک کردن و فرآوری، ماده ارزشمندی به دست میهای زعفران به کارخانجات ارسال میمعموالً گل
شودادویه در غذاها استفاده می . 
های گذشته کشورهای مختلفی اقدام جدی آید. طی سالل میدرصد زعفران تولیدی جهان در ایران به عم 90به گزارش فارس بیش از 

کنند تا با توجه به ارزآوری مناسب و قیمت بسیار باالی آن در بازارهای جهانی تولید این اند و تالش میبرای تولید این محصول داشته
 .محصول را افزایش دهند

 لینک خبر 
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 زعفران 
 خبرنگاران جوان  – 27/9/1397تاریخ : 

 

  بازار زعفران به واسطه بورس کاال، در حال ساماندهی است
ان را در جهت های زعفرتواند یکی از نیازیک مقام مسئول گفت: بورس کاال به عنوان یک ساختار اقتصادی منسجم و پیشرفته می

  .شفافیت، به مرور زمان و با مدیریت مرتفع کند
وگو با علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی در گفت
ها بستری برای اظهار کرد: اینکه پس از سال  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت،تجارت و کشاورزی  خبرنگار

عرضه شفاف زعفران فراهم شده است، جای تقدیر و تشکر دارد و همه فعاالن بازار زعفران و مسووالن باید از تقویت معامالت 
ت کنندزعفران در بورس کاال حمای . 

رود، تاکید کرد: بورس کاال به عنوان یک ساختار اقتصادی وی با بیان اینکه بورس کاال یک مسیر برای عرضه زعفران به شمار می
های زعفران را در جهت شفافیت، به مرور زمان و با مدیریت مرتفع کندتواند یکی از نیازمنسجم و پیشرفته می . 

کندال به رقابت پذیری تولید کمک میسازوکار بورس کا :بیشتر بخوانید   
های آتی و گواهی سپرده زعفران در بورس افزود: اقدام به عرضه گسترده عضو شورای ملی زعفران در خصوص معامالت قرارداد

های مختلف، نشان دهنده آن است که مدیران و مسووالن بخش کشاورزی به فکر خدمات زعفران در بورس کاال آن هم با روش
های تجاری هستندرده تر و سبد بزرگتری از همکاری با بخش اقتصادی و تعامل با واحدگست . 

تواند با ها بازیگر جدی دارد و بورس کاالی ایران به عنوان بازار رسمی کاالی کشور میشریعتی مقدم بیان کرد: زعفران صد
همه این بازیگران را فراهم کندهای مطلوب برای های مرتبط، زمینه ارائه خدمات و ظرفیتهمکاری نهاد . 

های بلندتری، عالوه بر تواند در تعیین قیمت صادرات زعفران نقش مهمی ایفا کند و با برداشتن گاموی ادامه داد: بورس کاال می
زعفران به  ساماندهی قیمت زعفران در بازار سنتی، مرجع قیمت زعفران دنیا شود که این عوامل بدون بر اشتیاق ورود فعاالن بازار

افزایدبورس کاال می . 
های موجود در بازار زعفران را عدم یا کمبود تخصص و دانش در بهبود کیفیت آن عنوان و اظهار شریعتی مقدم، یکی از ضعف

کرد: تمام فعاالن حوزه زعفران باید عالوه بر فرهنگ سازی، در سطح کالن هم به دنبال ایجاد دستورالعملی برای عرضه این 
ول باشند و آموزش و تکمیل تخصص را مدنظر قرار دهند. از این رو عرضه زعفران استاندارد و باکیفیت نیز یکی از مزایای محص

رودبورس کاال به شمار می . 
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6766918/بازار-زعفران-به-واسطه-بورس-کالا-در-حال-ساماندهی-است
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6766918/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

94 http://awnrc.com/index.php 
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 سالمت
 فودپرس – 27/9/1397تاریخ : 

 با این نوشیدنی آلودگی هوا را از خود برانید
دیگر از خوراکی ها را نیز باید مصرف کنید تا سموم موجود در هوا از هنگام آلودگی هوا به جز نوشیدن شیر بسیاری  <مواد غذایی

 .بدنتان تخلیه شود
 

همزمان با آلودگی هوا یکی از مشکالت شایع بروز انواع بیماری ها از جمله بیماری های تنفسی است، در هوای آلوده هزاران ماده 
های مختلفی را ایجاد کنندسمی می توانند همراه با تنفس وارد بدن انسان شده بیماری  . 

 
عالوه بر استفاده از ماسک های فیلتر دار استفاده از برخی از خوراکی ها هم می تواند مانند یک سپر حفاظتی جلوی ورود مواد سمی 

 .به بدن را بگیرد
 

ات، گریپ فروت، چغندر، از جمله مفید ترین خوراکی ها در این زمان انواع کلم بویژه کلم بروکلی، پونه کوهی، پرتقال و مرکب
توت فرنگی را می توان نام برد، این خوراکی ها همگی منبع غنی از مواد مغذی، انواع ویتامین ها و مواد   هویج، سیب، آووکادو و

 .آلی هستند و می توانند سموم موجود در کبد و ریه را از بدن خارج کرده و نوعی سم زدایی از اندام های داخلی انجام دهند
 

ی دیگر از خوراکی های مفید در این زمان مصرف انواع ادویه به همراه غذا است، از جمله برترین ادویه های پاک کننده سموم از یک
بدن می توان زنجبیل، زردچوبه، رازیانه و خردل را نام برد که عالوه بر پاکسازی کبد می توانند از بروز واکنش های آلرژیک در 

 .بدن هم جلوگیری کنند
 
ز نوشیدنی های مفید در این زمان می توان چای زنجبیل و چای سبز را نام برد که باعث نابودی عوامل التهاب زا و خنثی کردن ا

 .عفونت های ریوی می شوند

 لینک خبر 
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 سالمت 

فودپرس  – ۲4/9/139۷تاریخ :   

 تاثیر قهوه در درمان پارکینسون
تواند برای مقابله با بیماری متخصصان سالمت در یک مطالعه جدید تاکید کردند: دو ترکیب موجود در قهوه می <غذا و تغذیه

 .پارکینسون موثر باشد
های متخصصان حاکی از آن است که مشتقات نوعی اسید چرب موسوم بهیافته  EHT  کند تا مغز پوشاند، کمک میمیکه دانه قهوه را

ها در برابر انباشت غیرمعمول پروتئین مرتبط با پارکینسون و زوال عقل حفاظت شودموش . 
دریافت  EHT گروهی از محققان دانشگاه راتگرز آمریکا اظهار داشتند: در این مطالعه تعدادی موش میزان ناچیزی از کافئین و

ها را فعال کرده که با تشکیل تنهایی اثرگذار نیستند اما در کنار یکدیگر بخشی از مغز موشکردند. هیچ یک از این دو ترکیب به 
کندهای موثر در بروز بیماری پارکینسون و زوال عقل مقابله میپروتئین . 

ری برعوامل نهفته شود تنها عالئم بیماری را درمان کرده و تاثیداروهای فعلی موجود که به بیماران مبتال به پارکینسون توصیه می
 .آن ندارد

تواند به لرزش اندام و بروز مشکل هنگام راه رفتن و حفظ تعادل منجر شودبیماری پارکینسون عارضه مغزی است که می . 
دهد که ترکیب کافئین وهای انجام شده نشان میبه گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، بررسی  EHT تواند روند پیشرفت پارکینسون و می

عقل را کند کرده یا متوقف کندزوال  . 

 لینک خبر 
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 شیالت
 ایرنا – 29/9/1397تاریخ : 

 بزرگترین مرکز تولید بچه ماهی در بندرلنگه بهره برداری شد
پنجشنبه با حضور رییس مجلس شورای اسالمی در بزرگترین مجتمع پرورش ماهی دریایی خاورمیانه روز  -ایرنا -بندرعباس

 .بندرلنگه از توابع هرمزگان به بهره برداری رسید

 20میلیون قطعه بچه ماهی 10به گزارش ایرنا، مرکز 'نرسری' بچه ماهی طرح توسعه نیکسا با ظرفیت تولید ساالنه 

 '.گرمی به صورت تمام مکانیز کار می کند
ن دراین مراسم با ارائه گزارشی، از مجتمع پرورش ماهی دریایی )ماهی درقفس( نیکسا با قائم مقام سازمان شیالت ایرا

 .تولید ساالنه چهار هزارتن به عنوان بزرگ ترین شرکت تولید کننده ماهی درقفس در منطقه خاورمیانه نام برد
غل ایجاد کرده تاکنون یکهزار میلیارد نفر ش 94سیف هللا حقیقی اظهار کرد: برای ایجاد و راه اندازی این مجتمع که برای 

 .لایر از سوی بخش خصوصی با استفاده از تسهیالت بانکی سرمایه گذاری شده است
هزارتن افزایش یابد30هزار تن ماهی در قفس پیش بینی کرد که این رقم تا پایان امسالبه 15وی با اشاره به تولید ساالنه  . 

گونه ماهی به  2مزرعه با استفاده از جدید ترین فن آوری های روز دنیا هم اکنون  به گفته قائم مقام شیالت ایران دراین

 .نامهای شانک و سوف دریایی پرورش داده می شود
عدد قفس پرورش ماهی دریایی است که  24در اطالعات منتشره اداره کل شیالت هرمزگان آمده است: این مرکز دارای 

بارج به صورت خودکارانجام می شود غذا دهی ماهیان با استفاده از شناور .  
به گزارش ایرنا در ادامه این مراسم عملیات اجرایی احداث کارخانه بسته بندی و سالن هچری شرکت نیکسا با اعتبار 

نفر در مجاورت این مجتمع آغاز شد121میلیارد لایر و پیش بینی اشتغال برای  440 . 
د کشاورزی، نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی، استاندار در مراسم بهره برداری از این طرح وزیر جها

  .این استان و جمعی از مسووالن محلی حضور داشتند
روزه به استان هرمزگان از طریق  2آذرماه به منظور یک سفر  27رییس مجلس شورای اسالمی شامگاه سه شنبه 

  .فرودگاه بین المللی بندرعباس وارد این استان شد
شرکت در نشست شورای اداری شهرستانهای شرقی و غربی و همچنین مرکز استان و بازدید از سواحل مکران و افتتاح 
چند طرح عمرانی شامل مرحله دوم بندر چند منظوره خمیر و گازرسانی به این شهراز جمله برنامه های علی الریجانی 

 .درسفر به استان هرمزگان اعالم شده است
روزه به استان هرمزگان از طریق  3آذرماه به منظور یک سفر  27ای اسالمی شامگاه سه شنبه رییس مجلس شور

  .فرودگاه بین المللی بندرعباس وارد این استان شد
علی الریجانی در نخستین روز سفر خود به هرمزگان به منظور شرکت در نشست شورای اداری شهرستان جاسک و 

س را به مقصد جاسک ترک کرد و پس از اتمام برنامه هایش در شهرستان جاسک در بازدید از سواحل مکران، بندرعبا

  .شرق، به بندرخمیر در غرب استان هرمزگان سفر کرد
آغاز ساخت مرحله دوم بندرچند منظوره بندرخمیر، مرحله دوم گاز رسانی شهری و ساخت بلوار ساحلی بندرخمیر از 

س شورای اسالمی به این شهرستان بودجمله برنامه های سفر روز دوم رییس مجل .  
طبق برنامه اعالم شده رییس مجلس شورای اسالمی پس از پایان برنامه ها در بندرخمیر به بندرلنگه سفر کرد و طرح 

  .تامین آب بندرلنگه و کنگ را افتتاح کرد و در ادامه سفر به بندرلنگه نشستی با علما و نخبگان در این شهرستان داشت
برنامه وی شرکت در نشست شورای اداری استان هرمزگان با رویکرد اقتصاد مقاومتی و با حضور فعاالن آخرین 

  .اقتصادی است
کیلومتری غرب بندرعباس  240کیلومتری و بندرلنگه در  70کیلومتری شرق، بندرخمیر در  300شهرستان جاسک در 

  .مرکز استان هرمزگان واقع شده اند

 لینک خبر 
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 شیالت 
 خبرنگاران جوان – 2۶/9/1397تاریخ : 

  کمبودی در عرضه ماهی شب یلدا وجود ندارد
آبزیان گفت:با توجه به وضعیت مساعد تولید، کمبودی در عرضه ماهی شب یلدا وجود مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات 

  .ندارد
گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی  ارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفت و گو با خبرنگار

، درباره آخرین وضعیت بازار ماهی شب یلدا اظهار کرد: با توجه به وضعیت مساعد تولید، اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
 .کمبودی در عرضه ماهی شب یلدا وجود ندارد

در بازار ارتباطی به تولیدکننده ندارد، افزود: اشکال در نحوه توزیع و وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت ماهی و فرآورده های آن 
 .سودجویی دالالن در مواقعی که بازار با افزایش تقاضا روبروست، از مهم ترین علل گرانی ماهی به شمار می رود

های باالتر ناشی از  درصدی قیمت ماهی در بازار شب یلدا را منطقی دانست و گفت: فروش با نرخ 10تا  ۵قاسمی افزایش 
است سودجویی دالالن است که اتحادیه برای تنظیم بازار کاری از دستش بر نمی آید چرا که ابزارهای نظارتی در دست دولت . 

 افزایش قیمت ماهی ارتباطی به کمبود تولید ندارد :بیشتر بخوانید
 100قیمت ماهی نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار  مدیر عامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ادامه داد: اگرچه

درصد قیمت خود را باال بردند 30به سبب افزایش هزینه های تولید تنها  درصد رشد داشته است، اما تولیدکنندگان . 
ل کنترل بازار اعالم توزیع محصوالت شیالتی در غرفه های میادین میوه و تره بار از سوی تولیدکنندگان را تنها راه ح وی در پایان

 کرد

 لینک خبر 
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 شیالت
 ایرنا  – 27/9/1397تاریخ : 

 جوالن ماهیان خاویاری نارس در تور صیادان
میالدی  2010طرح ممنوعیت صید ماهیان خاویاری از دریای خزر که با موافقت پنج کشور حاشیه این دریا از سال  -ایرنا -ساری

نشانه های بارزی از موفقیت در بازسازی این ذخایر مهم آبزی را در آب های ایرانی بروز داده استبه اجرا گذاشته شد، اکنون  . 
به گزارش خبرنگار ایرنا و به استناد آمار شیالت مازندران، صیادان این استان از آغاز فصل صید تا کنون دستکم سه هزار قطعه 

شده بودند، به دریا بازگرداندند ماهی خاویاری نارس را که در تور ماهیگیریشان گرفتار . 
هزار و  2ماهه صید، آمار ماهیان خاویاری نارسی که به تور صیادان افتاده بودند تنها  6این در حالی است که پارسال در طول دوره 

قطعه بود 800 . 
تا نیمه فروردین ماه سال آینده فصل صید ماهیان استخوانی در مازندران همه ساله از نیمه دوم ماه مهر آغاز می شود و طبق معمول 

 .ادامه می یابد
کارشناسان شیالت مهم ترین علت افزایش میزان به تور افتادن ماهیان خاویاری در سال جاری را که بیش از دو برابر کل فصل صید 

  .سال گذشته است، به ثمر نشستن طرح بازسازی این گونه از طریق ممنوعیت صید می دانند
ارشناسان، الزم است تا از این پس برخورد با صید قاچاق ماهیان خاویاری دریای خزر بیش از گذشته از طریق تجهیز به اعتقاد این ک

بیشتر یگان حفاظت به قایق های تندرو و تامین سایر امکانات تشدید شود تا نگاه ' صید مسئوالنه ' صیادان مجاز و رها کردن ماهیان 
قاچاق کمک نکند خاویاری نارس به رونق بخشیدن صید .  

شرکت تعاونی به شیوه ' پره ' فصل پاییز و زمستان با پهن کردن  54ماهیگیر مازندرانی در قالب  200هر ساله چهار هزار و 
تورهای ماهیگیری در آب های ساحلی دریای خزر، صیادی می کنند و صید نکردن ماهیان نارس و گونه های در حال انقراض خط 

ی شودقرمز آنها محسوب م . 
با این وصف، گزارش های رسمی و غیررسمی نشان می دهد که صیادان غیرمجاز نیز در آب های دریای خزر فعالیت دارند و به 

خاطر ارزشمندی ماهیان خاویاری عمدتا این گونه را صید می کنند و هیچ خط قرمزی هم برای خود در صید ماهیان نارس قائل 
 .نیستند

خاویاری دیر رس بودن ماهیان  **  
عواقب صید بی رویه ماهیان خاویاری در خزر پس از حدود نیم قرن صیادی غیرمسئوالنه و بی حد و مرز صیادان کشورهای حاشیه 

کاهش  2009تن در سال  500این دریا از حدود دو دهه پیش به مرور نمایان شد تا جایی از صید ساالنه سه هزار تن به کمتر از 
ز طرح ممنوعیت به اجرا در آمد تا ذخایر این گونه بازسازی شودنی 2010یافت و از سال  . 

 10نکته مهم در مورد ماهیان خاویاری دیر رس بودن آنهاست به این معنی که یک بچه ماهی خاویاری برای رسیدن به بلوغ دستکم 
  .سال زمان نیاز دارد

هر ساله اجرای این طرح به صورت  2015شد ولی از سال  ابتدا برای پنج سال به اجرا گذاشته 2010طرح ممنوعیت صید از سال 
تمدید خورده است 2019ساالنه تمدید شد و آخرین بار هم ممنوعیت تا سال  . 

 .به نظر می رسد یکی از دالیل تمدید طرح برای بیشتر از پنج سال نیز ناشی از زمان بر بودن سن بلوغ ماهیان خاویاری باشد
سال ، ' تاس ماهیان 10ای گونه ' اوزون برون ' سن بلوغ ماهیان خاویاری بر سال است . بیشترین  20سال و ' فیل ماهیان'  15 '

 .گونه ماهیان خاویاری موجود در بخش ایرانی دریای خزر را اوزون برون تشکیل می دهد
ماهی ، قره برون ، شیپ  بر اساس مصوبه شورای عالی محیط زیست جریمه صید پنج گونه ماهی خاویاری شامل اوزون برون ، فیل

میلیون لایر است 100و چارباش هر قطعه  . 
یک کارشناس ارشد شیالتی مازندران با ابراز خرسندی از نتیجه دادن طرح بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری این دریا ، بر ضرورت 

 .تشدید حفاظت این گونه در برابر صید قاچاق تاکید کرد
خبرنگار ایرنا از صید قاچاق به عنوان مهم ترین تهدید این گونه بی همتا در جهان یاد کرد و گفت: حسینعلی رستمی در گفت و گو با 

مقابله با صید قاچاق ماهیان خاویاری نیازمند تجهیزات پیشرفته است و واقعیت این است که امکانات و تجهیزات قاچاقچیان در دریای 
 . خزر پیشرفته تر و به روزتر از یگان حفاظت است

وی افزود: ارزش باالی صید ماهیان خاویاری و دیگر گونه های نادر دریای خزر انگیزه قاچاقچیان را برای حضور در دریای خزر 
  .افزایش داده و مقابله با آنان را با امکانات موجود مشکل تر می کند

ساس و استراتژیک بازارهای عرضه این کارشناس شیالتی شناسایی کنترل و بازرسی گلوگاه ها و مبادی ورودی و خروجی ح
محصوالت شیالتی، تامین راهبردهای الزم به منظور استقرار نیروهای کارآمد و زبده یگان حفاظت منابع آبزیان در کنار دیگر 
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پرسنل انتظامی و ارگان های دولتی مستقر درمحورهای خروجی و ورودی بازارهای عرضه محصوالت شیالتی و شناسایی عوامل 
اچاق خاویار و مالکان شناورهایی که توزیع کننده اصلی این محصوالت به بازارها هستند را از راهکارهای مهم در برخورد اصلی ق

  .با قاچاقچیان ماهیان خاویاری دریای خزر برشمرد
آبزیان دریای در همین حال فرمانده یگان حفاظت شیالت مازندران هم گفت که بتازگی چهار فروند شناور گلف برای حفظ ذخایر 

سی سی انژکتوری  200دستگاه موتور  2خزر در سواحل بابلسر به آب انداخته شد که مجهز به سامانه راداری و ارتباطی و دارای 
 .چهار زمانه هستند و قدرت مانور باالیی برای مقابله و تعقیب و گریز با صیادان غیر مجاز دارند

کیلومتر از ساحل دریای خزر را مراقبت می کند و همواره یکی از  338با هشت پایگاه یگان حفاظت منابع آبزیان استان مازندران 
 .مشکالت این یگان کمبود تجهیزات پیشرفته بوده است

اکبر شاه ولی پور افزود: همچنین به منظور جلوگیری از صید غیرمجاز، یگان حفاظت به سیستم های نوین مخابراتی و دریانوردی 
 .مجهز می شوند

توضیح داد: براساس قرارداد بین شیالت ایران و وزارت دفاع، قرارداد ساخت تجهیزات مورد نیاز یگان حفاظت منابع آبزیان وی 
 .منعقد شده است و تحویل چهار فروند شناور جدید و الحاق آن به شناورهای استان اولین گام این قرار داد است

انی و تجهیزاتی و با همکاری سایر ارگانهای نظامی و انتظامی، دریای خزر را ولی پور گفت که یگان حفاظت با تقویت نیروی انس
 .برای صیادان غیر مجاز ناامن می کند

مدیرکل شیالت مازندران هم گفت: شیالت جمهوری اسالمی ایران همسو با رویکرد حفظ و بازسازی ذخائر دریای خزر ،قدم های 
زسازی ذخائر با ایجاد یگان های حفاظت منابع آبزیان ،مسئله حفاظت از این ماهیان را اساسی را برداشته و جدا از توجه به بحث با

  .در شمال کشور به طور جدی پیگیری می کند
مهر ماه  15ولی هللا محمدزاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: صیادان تعاونی های ماهیگیران پره استان که صید خود را از 

ز کردند سه هزار قطعه بچه ماهی خاویاری نارس را که در تور آنان گرفتار شدند در راستای اجرای صید امسال در دریا آغا
 .مسئوالنه دوباره به دریا بازگرداندند و این کار ادامه خواهد یافت

منظور ممنوع است و به  2019وی گفت: بر اساس توافق پنج کشور ساحلی دریای خزر صید تجاری ماهیان خاویاری تا سال 
رعایت مصوبه فوق و همچنین نظارت بر فعالیت صید و صیادی تعاونی های پره، ناظرین در تمامی تعاونی های صیادی حضور 

 .دارند
محمدزاده با قدردانی از ماهیگیران بابت صید مسئوالنه آنان، افزود: اگر چه صیادان مطابق قوانین و مقررات صید و صیادی موظف 

یان خاویاری نارس هستند، ولی امروزه ارتقا دانش و آگاهی جامعه صیادی حرکت خود جوش را در آنان ایجاد به بازبرگرداندن ماه

 .کرد تا برای بازسازی ذخایر اینگونه ارزشمند آبزیان ماهیان گرفتار شده در تور خود را دوباره به دریا برگردانند

 ینک خبر ل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83139120


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 شیالت 
 ایرنا  – 2۴/9/1397تاریخ : 
تن میگو از آبهای هرمزگان صید شد ۸00یکهزار و   

تن میگو از آبهای  800مدیرکل شیالت هرمزگان با اشاره به پایان فصل صید میگو گفت: افزون بر یک هزار و -ایرنا  -بندرعباس 
 .ساحلی این استان صید شد

تن میگو صید شد که صید امسال در مقایسه با صید پارسال  30هزار و 2فصل صید در آبهای هرمزگان سال گذشته در  '

تن کاهش نشان می دهد 230 .'  
10)محسن یکتاپور روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در فصل صید امسال  آبان سال جاری(  22مهر تا 

فروند لنج در زمینه صید این آبزی در آبهای هرمزگان فعالیت داشته اند 129از نفر صیاد با استفاده 100تعداد یکهزار و  . 
به گفته مدیرکل شیالت هرمزگان صید میگو در هرمزگان از سواحل بندر کوهستک از توابع شهرستان سیریک در شرق 

س و تنگه هرمز( پایان یافتاین استان )آبهای دریای عمان( آغاز و در صیدگاههای هرمز و توالی قشم ) آبهای خلیج فار . 
هجری 97براساس اخبار مقایسه ای روابط عمومی اداره کل شیالت هرمزگان، تعداد صیادان فصل صید میگوی امسال ) '

فروند و  47هجری خورشیدی( یکهزار نفر، تعداد لنج های صیادی 96سال ) خورشیدی( نسبت به مدت مشابه پارسال

یافته است تن کاهش230میزان صید میگو نیز  . 
دراین اطالعات بیشترین نوع میگوی صید شده از نوع درشت عنوان شده و میگوی سرتیز و گنتگ در رتبه های بعدی 

 قرار دارند

 
 لینک خبر 
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 شیالت 
 ایرنا  – 29/9/1397تاریخ : 

مکران با کمبود اعتبار رو برو هستندپروژه های شیالتی   
دبیر ستاد توسعه سواحل مکران گفت: پروژه های مهم شیالتی سواحل مکران در محدوده چابهار و کنارک با کمبود  -ایرنا  -چابهار 

 .شدید اعتبارات مواجه هستند

کنارک به خبرنگار ایرنا اظهار  بابک نوری روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از روند اجرای پروژه های شیالتی چابهار و
داشت: موج شکن جدید در حال ساخت تنگ، موج شکن ساماندهی قایق های صیادی کنارک، پروژه دستک رسوبگیر 

 .اسکله رمین و بریس و سایر طرح های تعریف شده در حوزه شیالت به علت کمبود اعتبارات پیشرفت چندانی ندارند
ظوره و مردمی ُجد، اسکله شهید رضایی زرآباد)کالت( و اسکله های ماهیگیری به وی افزود: فعالیت موج شکن چند من

 .افزایش اشتغال بومیان کمک می کند
دبیر ستاد توسعه سواحل مکران گفت: یکی از اهدف سفر به سواحل مکران بازدید و رصد موانع و مشکالت موجود در 

ع به مسئوالن مرکز کشور گزارش و پیگیری می کنیمروند اجرای پروژه هاست و مسائل مهم را برای رفع موان . 
وی بر جذب اعتبارات از صندوق توسعه ملی، دفتر رهبری و مشارکت بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: با تمام توان 

برای رفع موانع و مشکالت اعتباری طرح های شیالتی و رسیدگی به معیشت مردم پیگیری های الزم را انجام خواهیم 

 .داد
وری تصریح کرد: تکمیل اسکله صیادی ساماندهی قایق های کنارک، بندر صیادی تنگ و الیروبی بنادر صیادی بریس، ن

 .رمین و تیس می تواند به افزایش اشتغال و تولید کمک کند
هزار نفر را  24مدیر کل شیالت سیستان و بلوچستان نیز اظهار داشت: طرح های شیالتی و صنایع وابسته بیش از 

شغول به کار کرده و نیاز است توجه بیشتر در این حوزه شودم . 
فروند قایق مشغول  430فروند لنج و هزار و  907هدایت هللا میرمرادزهی با اشاره به اینکه صیادان چابهار و کنارک با 

که در طول صید و صیادی هستند، افزود: شغل اکثر مردم این سواحل صید و صیادی است و تمامی پروژه های شیالتی 

 .این سواحل تعریف و در حال اجراست برای معیشت مردم محروم تاثیر گذار هستند
سال در انتظار صدور مجوز  17تا  16وی گفت: حدود چهار هزار صیاد در نوار ساحلی سیستان و بلوچستان بیش از 

 .صید هستند و باید برای رفع مشکالت آنان اقدامات الزم صورت گیرد
ت سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در اسکله بریس و هفت تیر چابهار شناورها صید خود را به سختی مدیر کل شیال

 .تخلیه می کنند و نیاز است در منطقه گواتر نیز بندر صیادی ساخته شود
و  اسکله صیادی چابهار و کنارک تاکید کرد 9وی بر ساماندهی، آسفالت، روشنایی معابر و توجه به توسعه و مشکالت 

 .افزود: بندر صیادی تیس قابلیت پهلوگیری لنج ها را ندارد و صیادان این منطقه سالهاست به سایر بنادر کوچ کرده اند
میرمرادزهی پیگیری اعتبارات از سوی ستاد توسعه مکران را خواستار شد و گفت: مسئوالن باید به طور ویژه موانع را 

امین اعتبار الزم نهایت همکاری و مساعدت را داشته باشندپیگیری و برای رفع مشکالت موجود بویژه ت . 

 لینک خبر 
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 شکر
 ایرنا – 2۴/9/1397تاریخ : 

روز تاخیر در خوزستان شروع شد35برداشت نیشکر با   
روزه ، روز شنبه به صورت همزمان در طرح های هفتگانه 35 برداشت محصول راهبردی نیشکر پس از تاخیر -ایرنا  -اهواز 

 .نیشکر خوزستان آغاز شد
به گزارش خبرنگار ایرنا مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در آیین جشن شکرانه برداشت محصول نیشکر در کشت و 

هزار هکتار از واحدهای هفتگانه نیشکر 60کیلومتری جنوب اهواز افزود: برداشت نیشکر در 45صنعت نیشکر امیرکبیر در 
روز کاری انجام می شود100امیرکبیر، دعبل خزاعی ، فارابی ، سلمان فارسی ، میرزاکوچک خان ، دهخدا و امام خمینی)ره( در  . 

اییزی به تاخیر آبان شروع شود ولی به دلیل بارندگی متناوب پ 20وی با اشاره به اینکه عملیات برداشت نیشکر طبق برنامه قرار بود 
به پایان برسد 1398افتاده بود ابراز امیدواری کرد برداشت نیشکر تا پایان اردیبهشت سال  . 

تن در سال زراعی جاری بیان کرد و افزود: امسال به دلیل کمبود آب ، تامین 65محمود شمیلی میانگین برداشت نیشکر در هکتار را 
تن کاهش 35، میانگین برداشت نیشکر در واحد سطح در مقایسه با سال زراعی گذشته نشدن به موقع حقابه نیشکر و قطع مکرر برق

 .دارد
هزار تن شکر سفید در واحدهای هفتگانه نیشکری 450وی پیش بینی کرد امسال با برداشت حدود چهار میلیون تن نیشکر حدود 

 .خوزستان تولید شود
رکت کشت و صنعت امیرکبیر با راه اندازی چهار دستگاه سانتریفیوژ و همچنین طرح بهینه سازی تولید و تصفیه شکر خام در ش

 .چهار دستگاه فیلتراسیون با حضور مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به بهره برداری رسید
ین مجتمع با بهره برداری از این طرح که در شرایط سخت تحریم های غیرقانونی اجرا شد، ظرفیت تولید و تصفیه شکرخام درا

برابر افزایش می یابد و با به کارگیری فناروی روز دنیا ، هزینه تولید کاهش می یابد1.5صنعتی  . 
هزار تن شکر دست یافتند که معادل  639سال زراعی گذشته واحدهای هفتگانه نیشکر خوزستان در مجموع به رکورد بی سابقه 

 .نیمی از شکر تولیدی کشور است
ال های اخیر تولید نیشکر در واحدهای هفتگانه درحدود هفت میلیون تن بوده که حدود نیمی از کل محصوالت به گزارش ایرنا در س

  .کشاورزی خوزستان را شامل می شود
به تدریج یکی پس از دیگری به بهره برداری 80شروع و از اوایل دهه 70عملیات اجرایی واحدهای نیشکری خوزستان از دهه 

  .رسیدند
هزار هکتار است که هر سال بخشی از این زمین ها به صورت 86های طرح های هفتگانه نیشکر خوزستان حدود  مجموع زمین

 .آیش یا چرخشی ، زیرکشت گندم و برخی محصوالت پاییزی می رود
  لینک خبر
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 شکر 
 خبرنگاران جوان – 27/9/1397تاریخ : 

  تبدیل سرشاخه های نیشکر به خوراک دام/تولید پنبه تراریخته مجوز ندارد
ول خاص به خوراک دام را یکی از کارهای مهم سازمان تحقیقات خاوازی استفاده از سرشاخه های نیشکر خوزستان با تبدیل فرم

  .برشمرد
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   سازمان تحقیقات، کاظم خاوازی رئیس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  

ترویج کشاورزی در حاشیه مراسم تجلیل از محققان برتر و نمونه های ملی بخش کشاورزی در جمع خبرنگاران اظهار   آموزش و
دستاوردهایی که امروز در این مراسم رونمایی شد، بخش کوچکی از دستاوردهای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  :کرد

ندم، برنج و فناوری بوده که در کیفیت محصوالت کشاورزی بویژه باغبانی تاثیر گذار استکشاورزی و مربوط به حوزه گ . 
وی تهیه بذور مورد نیاز با کیفیت باال و تولید ماشین آالت کاشت، داشت و برداشت را بخش دیگری از برون سازی دانش و تحقیقات 

 .برشمرد
یی هزینه های تولید تاثیر بسزایی دارد، بیان کرد: دستیابی به این دستاورها خاوازی با اشاره به اینکه این دستاوردها در صرفه جو

عالوه بر رهایی از وابستگی به کشورهای بیگانه در کاهش بیماری و افزایش عملکرد بذور در واحد سطح تاثیر بسزایی دارد به گونه 
کیلوگرم در هکتار عملکرد را افزایش  600طور متوسط درصد گندم توسط موسسه تحقیقات به  90ای که هم اکنون با تولید بیش از 

 .می دهد
عالوه بر کاهش مصرف سم،   رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: تولید بذور توسط موسسه تحقیقات

 .افزایش بهره وری منابع آبی را به همراه دارد
مربوط به سدسازی و زاینده رود ناشی از عدم توجه به توصیه های  به گفته وی بخشی از مشکالت کنونی کشور همچون مسائل

اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری به عنوان یکی از نمونه های پژوهش سازمان تحقیقات   پژوهشی ما بوده است در حالیکه

ی است که سرمایه های عظیمی در می توانست مشکل آب کشور نه تنها در بخش کشاورزی بلکه در کالن را مرتفع کند، این درحال
 .بخش سدسازی هزینه شده است

استفاده از   معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به دیگر فعالیت های سازمان تحقیقات بیان کرد:
سازمان تحقیقات در دیگر از کارهای مهمی است که   با تبدیل فرمول خاص به خوراک دام یکی  سرشاخه های نیشکر خوزستان

انجام دهد.در فاز اول بخشی از خوراک دام با ضایعات نیشکر، خود به خود   بحث علوم دامی توانسته با همکاری موسسه جهاد نصر
و به نهاده های دامی تبدیل می شود  سوزانده . 

رد یا خیر، افزود: تولید پنبه تراریخته از سوی وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آنکه آیا تولید پنبه تراریخته مجوز الزم را دا
 .سازمان تحقیقات مجوز نگرفته است و همچنان وزارت بهداشت متولی اظهار نظر در این زمینه است

به گفته خاوازی ،اگر وزارت بهداشت تولید محصوالت تراریخته را تایید کند، در صدور مجوز براساس شاخص های خاص مشکلی 
 .نداریم

زمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایان تصریح کرد: اگر تمامی دستگاه های مسئول همچون سازمان محیط رئیس سا
زیست و وزارت بهداشت به عنوان کلیدی ترین دستگاهها با تولید پنبه تراریخته موافقت کنند، سازمان تحقیقات مجوز نهایی را صادر 

 .خواهد کرد
 
 لینک خبر 
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 شیر و فرآورده ها
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 صادرات و واردات
 ایران اکونا  – 30/9/1397تاریخ : 

شوداز یزد صادر می هزار تن محصول گلخانه 42۰ساالنه   

های استان به ارزش افزون بر هزار هزار تن محصول گلخانه 42۰: ساالنه مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی یزد گفت

شودفارس صادر میمیلیارد تومان به بازار کشورهای روسیه ، عراق و حوزه خلیج .  
ای در این استان که در منطقه گرم و خشک کشور هزار تن محصوالت گلخانه 460زود: ساالنه اف  یدهللا جواد پور ،روز پنجشنبه

، هندوانه ، طالبی و گیاهان دارویی  فرنگی ، بادمجان، سبزیجز خیار سبز شامل گوجهشود که تنوع محصول بهقرار دارد، تولید می
  . است

 97ی در کشور در جایگاه دوم قرار دارد، بدون اشاره به میزان صادرات سال وی بابیان اینکه یزد ازلحاظ تولید محصول گلخانه ا
شودهای کشور در یزد تولید میدرصد محصول خیار سبز گلخانه 22اظهار داشت :  .  

130، 1397این مسئول ارشد باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بابیان اینکه در سال  های هکتار به سطح زیر کشت گلخانه

ان افزوده شد، تصریح کرداست ای اختصاص داردهکتار به کشت محصول گلخانه 550اکنون هزار و هم : .  
صرفه دانست و بهای را با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و کمبود منابع آبی ازلحاظ اقتصادی مقرونجواد پور کشت گیاهان گلخانه

شودرم خیار سبز تولید میافزود: از هر مترمکعب آب در کشت فضای باز ، یک کیلوگ .  
یابدبرابر افزایش می 14کیلوگرم خیار سبز تولید و میزان تولید به  14 که با این میزان آب در گلخانهوی بیان کرد: درحالی .  

های ح آبای با روش آبیاری نوین از افت سطجواد پور ادامه داد: کشاورزان تالش کنند با کاشت محصول کم آبخواه و گیاهان گلخانه
  .زیرزمینی در مناطق مختلف استان جلوگیری کنند

وری باال در دستور کار وزارت محصول کم آبخواه و بهره مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی یزد تأکید کرد: تالش به سمت کشت
  . جهاد کشاورزی در استان ها قرار دارد

دهه خشکسالی در استان تغییر الگوی کشت و توسعه کاشت محصول کم آبخواه  2آبی و تبعات این مسئول ادامه داد: با توجه به کم
افزوده اقتصادی باال نقش تأثیرگذاری در استفاده و ای ، پسته ، گیاهان دارویی و زعفران عالوه بر تولید و ارزشهمچون گلخانه

وری آب داردبهره .  
دهه پدیده خشکسالی ، کاهش بارندگی و طرح  2حاضر به دلیل تداوم  هزار هکتار است که در حال 170کشت استان های قابلزمین

شودهزار هکتار آن کشت می 116توسعه کشت گیاهان کم آبخواه ،  .  
بردار در این حوزه تولید هزار بهره 76هزار تن انواع محصول کشاورزی و دامی به همت  620میلیون و ساالنه افزون بر یک

هزار تن محصول دامی است 380ای و هزار تن محصول گلخانه 460تن محصول زراعی و باغی و هزار  790شود که شامل می .  
شهر و بقیه در  21درصد در  85هزار نفر جمعیت دارد که  138میلیون و ، یک1395استان یزد بر پایه سرشماری آبان ماه سال 

کنندها زندگی میروستاها و آبادی .  
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 خبرنگاران جوان  – 27/9/1397تاریخ : 

  روال عادی بازگشت/ رفع ممنوعیت صادرات دام زنده تنها راهکار تنظیم بازار داخلواردات گوشت قرمز به 
یک مقام مسئول گفت: اگرچه واردات گوشت قرمز در هفته های اخیر با مشکالتی روبرو بود، اما اکنون به روال عادی بازگشته 

  .است
برنگارزنده در گفت و گو با خ منصور پوریان رئیس شورای صادرکنندگان دام گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  

از ، درباره آخرین وضعیت واردات گوشت قرمز اظهار کرد: اگرچه واردات گوشت قرمز در هفته های اخیر ناشی خبرنگاران جوان
 .مشکالت تخصیص ارز و جابه جایی کاهش یافته بود، اما هم اکنون با رفع شدن مشکالت واردات مسیر عادی خود را طی می کند

  
وی افزود: هم اکنون قیمت گوشت داخلی به سبب مشکالتی نظیر جابه جایی دام در شرایط بارانی، قاچاق بی رویه و کمبود گوشت 

ر روبرو شده استوارداتی با نوساناتی در بازا . 
  

پوریان رفع ممنوعیت صادرات دام زنده را تنها راهکار کنترل بازار گوشت داخل برشمرد و گفت: طی ماه های اخیر، دام زنده به 
دنبال نوسان نرخ ارز و ممنوعیت صادرات در حال خروج غیر قانونی از مرزهای کشور بود که این امر عالوه بر افزایش قیمت 

به همراه دارد  ار داخل، خروج بره های مادر از کشور راگوشت در باز . 
هزار تومان 70کمبود دام زنده در میادین/ قیمت هر کیلو شقه گوسفندی  :بیشتر بخوانید  

1۶0این مقام مسئول میزان واردات روزانه گوشت قرمز  تن اعالم کرد و افزود: این در حالی است که در هفته های اخیر  200تا  
شکالت اختصاص ارز این میزان کاهش یافته بودبه سبب م . 

  

دتومان اعالم کر 500هزار و  32هزارتومان و گوشت گرم وارداتی را  29قیمت هر کیلو گوشت منجمد برزیلی را  وی در پایان . 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 ایرنا  – 29/9/1397تاریخ : 

شوداز یزد به خارج صادر می هزار تن محصول گلخانه 4۲0ساالنه   
های استان به ارزش افزون بر هزار تن محصول گلخانه 420: ساالنه مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی یزد گفت -ایرنا  -یزد 

شودفارس صادر میهزار میلیارد تومان به بازار کشورهای روسیه ، عراق و حوزه خلیج . 
دهللا جواد پور ،روز پنجشنبه در ابرکوه به خبرنگار ایرنا افزود: ساالنه ی ای در این استان که در هزار تن محصوالت گلخانه 460

، هندوانه  فرنگی ، بادمجان، سبزیجز خیار سبز شامل گوجهشود که تنوع محصول بهمنطقه گرم و خشک کشور قرار دارد، تولید می
یی است، طالبی و گیاهان دارو  .  

 97وی بابیان اینکه یزد ازلحاظ تولید محصول گلخانه ای در کشور در جایگاه دوم قرار دارد، بدون اشاره به میزان صادرات سال 
شودهای کشور در یزد تولید میدرصد محصول خیار سبز گلخانه 22اظهار داشت :  .  

های استان هکتار به سطح زیر کشت گلخانه130، 1397اینکه در سال این مسئول ارشد باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بابیان 
ای اختصاص داردهکتار به کشت محصول گلخانه 550اکنون هزار و افزوده شد، تصریح کرد: هم .  
انست و صرفه دبهای را با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و کمبود منابع آبی ازلحاظ اقتصادی مقرونجواد پور کشت گیاهان گلخانه

شودافزود: از هر مترمکعب آب در کشت فضای باز ، یک کیلوگرم خیار سبز تولید می .  
یابدبرابر افزایش می 14کیلوگرم خیار سبز تولید و میزان تولید به  14 که با این میزان آب در گلخانهوی بیان کرد: درحالی .  

های ای با روش آبیاری نوین از افت سطح آبکم آبخواه و گیاهان گلخانهجواد پور ادامه داد: کشاورزان تالش کنند با کاشت محصول 
  .زیرزمینی در مناطق مختلف استان جلوگیری کنند

وری باال در دستور کار محصول کم آبخواه و بهره تالش به سمت کشت :مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی یزد تأکید کرد

دارد وزارت جهاد کشاورزی در استان ها قرار  .  
دهه خشکسالی در استان تغییر الگوی کشت و توسعه کاشت محصول کم آبخواه  2آبی و تبعات این مسئول ادامه داد: با توجه به کم

افزوده اقتصادی باال نقش تأثیرگذاری در استفاده و ای ، پسته ، گیاهان دارویی و زعفران عالوه بر تولید و ارزشهمچون گلخانه
ردوری آب دابهره .  
دهه پدیده خشکسالی ، کاهش بارندگی و طرح  2هزار هکتار است که در حال حاضر به دلیل تداوم  170کشت استان های قابلزمین

شودهزار هکتار آن کشت می 116توسعه کشت گیاهان کم آبخواه ،  .  
میلیون و ساالنه افزون بر یک بردار در این حوزه تولید زار بهرهه 76هزار تن انواع محصول کشاورزی و دامی به همت  620

هزار تن محصول دامی است 380ای و هزار تن محصول گلخانه 460هزار تن محصول زراعی و باغی و  790شود که شامل می .  
شهر و بقیه در  21درصد در  85هزار نفر جمعیت دارد که  138میلیون و ، یک1395استان یزد بر پایه سرشماری آبان ماه سال 

کنندها زندگی میاها و آبادیروست .  
 لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 ایرنا  – 2۵/9/1397تاریخ : 

 گرانی گوشت گرم بدلیل کاهش واردات است
افزایش نرخ گوشت گرم در بازار تهران گفت: بدلیل کاهش میزان مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران با اشاره به  -ایرنا -تهران

 .واردات گوشت گرم در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت در گوشت گرم هستیم

رضا سالمی شامگاه یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بدلیل شروع فصل سرما میزان واردات گوشت 

استرالیا کاهش یافتگرم از کشورهای آسیای میانه و  . 
تن گوشت گرم از کشورهای آسیای میانه و استرالیا واردات داشتیم که  150تا  140وی افزود: در فصل تابستان روزانه 

تن رسیده است 50تا  40این میزان به  . 
استان های کشور به مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران ادامه داد: بدلیل کمبود دام زنده در کشور قیمت گوشت گرم در 

 .ویژه تهران با افزایش روبرو است
 واردات دام زنده در دستور کار قرار دارد **

وی از اجرایی و عملیاتی شدن دام زنده از کشور رومانی خبر داد و گفت: شرکت پشتیبانی امور دام تالش می کند که 
یل شود که پس از کشتار این دام های زنده به تهران واردات دام زنده از کشور رومانی و از طریق مرز ترکیه وارد اردب

 .منتقل شوند
سالمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشکلی در زمینه عرضه گوشت منجمد وجود ندارد و در میادین میوه و تره بار و 

هزار تومان در حال عرضه است 29فروشگاه های زنجیره ای گوشت منجمد گوساله وارداتی به قیمت  . 
ه وی، معموال در فصل سرما کشتار دام زنده در ایران و کشورهای آسیای میانه کاهش می یابد و به همین دلیل با به گفت

 .توجه به افزایش تقاضا و کمبود کاال قیمت گوشت در این روزها با افزایش روبرو است
ه جلوی قاچاق دام گرفته می شود و مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران تاکید کرد: با اجرایی شدن واردات دام زند

 .همچنین قیمت گوشت در کشور نیز کاهش می یابد که تالش می کنیم این طرح را به زودی عملیاتی کنیم
 لینک خبر 
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 صادارت و وادرات 

 ایرنا  – 2۴/9/1397تاریخ :

درصدی صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی 1۸رشد   
مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی، گفت: در هشت ماه نخست امسال، صادرات  -ایرنا -تهران

درصد رشد داشت 17درصد و از نظر وزنی  18محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی از نظر ارزشی  . 
محمود بازاری»ایرنا از سازمان توسعه تجارت ایران، به گزارش روز شنبه   310میلیون و  2افزود: در هشت ماه نخست امسال،  «

 19درصد رشد ارزشی و  59میلیون دالر صادر شد که نسبت به مدت مشابه پارسال،  866هزار تن میوه و تره بار به ارزش 
 .درصد رشد وزنی داشته است

میلیون دالر به دیگر کشورها صادر شد که در مقایسه با مدت  401هزار تن گل به ارزش  160وی افزود: در این دوره زمانی، 
درصد افزایش یافت 5.4درصد و از نظر وزنی  40زمان مشابه پارسال، از نظر ارزشی  . 

شیرینی و  بازاری، روند صادرات شیرینی و شکالت کشور را هم افزایشی توصیف کرد و گفت: در هشت ماه نخست امسال انواع
درصد افزایش  34هزار تن صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال  330میلیون دالر و به وزن  549شکالت به ارزش 

 .ارزشی و سه درصد افزایش وزنی داشته است

ن داشتدرصد رشد در وز 27درصد رشد در ارزش و  30به گفته وی، صادرات صنایع تبدیلی نیز نسبت به مدت مشابه پارسال  . 
  

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات

خبر گزاری فارس – 26/9/1397تاریخ :  

هزار تنی ذرت به چابهار  ۷3ظرفیت بزرگ دریایی کشور قابل تحریم نیست/ ورود کشتی   
دریانوردی با اشاره به رتبه سوم شرکت ملی نفتکش و رتبه سیزدهم شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی مدیرعامل سازمان بنادر و 

  .ایران در دنیا، گفت: ظرفیت دریایی ایران به قدری بزرگ است که قابل تحریم نیست
 دریایی ایران اظهار داشت:المللی به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد راستاد در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین

ها را داشتیم و توانستیم به خوبیتواند ظرفیت بزرگ دریایی ایران را حذف کند پیش از این هم ما تجربه تحریمها نمیتحریم نیاز  

 .کشور را برای واردات و صادرات حفظ کنیم
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران هم رتبه سیزدهم   است و های اول تا سوم دنیا را داشتهناوگان نفتکش ما همواره رتبه وی ادامه داد:

ای دنیا را دارد و اینها همه ظرفیت بزرگی است که حذف آنها از قابلیت دریایی جهان فقط توهم برخی کشورهای منطقه و فرامنطقه
  .است

کنیم، در این مرحله های اخیر هم عبور میممدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: ما به واسطه توان داخلی باال، از تحری
ها درباره المللی هم با آمریکا همراه نیستند، در همین اجالس اخیر سازمان جهانی دریانوردی، اعمال تحریمها مراجع بینتحریم

های دریایی اعالم شدهای دریایی کشور در واقع نوعی مخالفت با روح کنوانسیونفعالیت .  
د: امیدواریم بخش دریایی کشور هر چه بیشتر بتواند از توان داخلی بهره ببردراستاد ادامه دا . 

تصمیم »و تولید سیستم  بنیان، طراحیهای دانشوی بیان کرد: به تازگی سازمان بنادر و دریانوردی توانسته است با اتکا به شرکت
ها مشاور خوبی برای ورود و خروج ایمن و مناسب کشتی تر است وتر و ارزانرا اجرا کند که از نمونه خارجی مدرن« بار کشتی

  .به بنادر است
میلیارد تومان  1800نامه یا قرارداد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: روز چهارشنبه هفته جاری در مراسمی تفاهم

شودگذاری بخش خصوصی در بنادر تجاری کشور منعقد میسرمایه .  
گذاری بخش خصوصی مکانیزه مواد معدنی با سرمایهین در آخرین مراحل انعقاد قرارداد احداث بزرگترین پایانه تماموی افزود: همچن

 .در بندر شهید رجایی هستیم
توان به موافقتنامه داالن در این باره می :راستاد با تأکید بر اینکه ما پاسخگوی نیازهای کشورهای پیرامونی هم هستیم، افزود

هندوستان -ی ایران ترانزیت افغانستان اشاره کرد که شورای هماهنگی آن برگزار شد و کمیته پیگیری آن در بندر چابهار برگزار  - 

نامه منعقد شده است که کشورهای دیگر هم به این داالن ملحق شوندخواهد شد. همچنین در بستری در قالب تفاهم .  
ماه  8میلیون تن در سال ارتقا یافت و در  8.۵میلیون تن به  2رفیت بندر چابهار از مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: ظ

درصد رشد فعالیت در این بندر نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم ۴0امسال  .  
هزار تن  73 وی گفت: در دو هفته اخیر شاهد ورود بزرگترین کشتی که تاکنون به بندر چابهار وارد شده بود هستیم؛ کشتی با ظرفیت

 .محموله فله ذرت وارد بندر چابهار شده است
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: تجهیز پایانه کانتینری بندر شهید رجایی و گنتری میلیون یورو  10۴های آن با کرین

گذاری انجام و نصب شدمیلیون یورو سرمایه 20تینرها با و ترانس .  
 .وی اظهار داشت: در بندر چابهار کشتی با ظرفیت 100 هزار تن امکان ورود به این بندر را دارد

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

ایرنا  – 24/9/1397تاریخ :   

ماه ۸میلیون تن ذرت دامی در  5واردات بیش از   
تن ذرت دامی به  114هزار و  506بررسی آمارهای گمرک نشان می دهد در هشت ماه نخست امسال پنج میلیون و  -ایرنا -تهران

میلیون و  281ارزش یک میلیارد و   25.61دالر وارد کشور شده است. این محصول جزو کاالهای اساسی بوده که در مجموع  547
شامل می شود درصد سهم کاالی وارداتی را در این مدت . 

میلیون دالر وارد  549میلیارد و  29هزار تن کاال به ارزش  498میلیون و  21به گزارش ایرنا، در هشت ماهه نخست امسال، 
درصد از لحاظ ارزش دالری  14.4درصد از نظر وزنی و  12.58کشور شد؛ این میزان واردات نسبت به مدت مشابه پارسال 

 .کاهش داشت
قلم کاالی عمده وارداتی و صادراتی خود منتشر می کند که بررسی آنها نشان  15اه جداولی از ترانزیت خارجی و گمرک پایان هر م

قلم  15می دهد ذرت دامی، قطعات منفصله خودرو، برنج، تلفن همراه، موز، برنج سفید، گوشت و مکمل های دارویی در شمار 
دکاالی عمده وارداتی در هشت ماهه نخست امسال بودن . 

میلیون دالر قطعه منفصله 646واردات یک میلیارد و  **  
بررسی جداول آمارها بیانگر این است که قطعات منفصله خودرو در سه ردیف جداگانه رتبه های دوم، یازدهم و پانزدهم، کاالهای 

  .وارداتی را به خود اختصاص داده است
دالر قطعات منفصله  695هزار و  276میلیون و  646یلیارد و در مجموع می توان گفت که در هشت ماهه نخست امسال یک م

تن وارد کشور شده است 972هزار و  201اتومبیل سواری به میزان  .  
درصد کم شد  12واردات برنج از حیث وزنی  **  

میلیون  1.5تا  1.2میلیون تن آن در داخل کشت شده و  2تا  1.1میلیون تن برنج در کشور مصرف می شود که  3.2سالیانه حدود 
  .تن از کشورهای هند، پاکستان، تایلند و اروگوئه وارد کشور می شود

با توجه به اینکه از تیرماه امسال برداشت برنج از کشتزارهای کشور آغاز شده بود، واردات این کاال تا پایان شهریورماه ممنوع و 
نج باز شدسرانجام یازدهم آذرماه سامانه جامع تجارت برای ثبت سفارش بر .  

هزار و  968براساس این ممنوعیت ها، در هشت ماهه نخست امسال در مجموع  هزار  715میلیون و  995تن برنج به ارزش  840

درصد کاهش  3.77درصد و از ارزشی  12.11دالر برنج وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 
  .یافته است

ن دالری موبایل وارداتی به کشور میلیو 321سهم  **  
با اجرای طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه )رجیستری( از اواخر مهرماه پارسال برای ساماندهی ورود گوشی ها به کشور و 

  .مبارزه با قاچاق آن شاهد افزایش واردات رسمی آن به کشور بودیم
ماه نخست امسال نشان می دهد میزان آن نسبت به مدت مشابه پارسال از بررسی جداول آماری واردات گوشی تلفن همراه در هشت 

درصد زیاد شده است 3.83درصد و از نظر وزنی  18.93نظر ارزشی  .  
دالر ارز برای  971هزار و  401میلیون و  280در دوره زمانی مورد نظر واردات گوشی تلفن همراه رتبه دهم واردات را دارد و 

از کشور خارج شدواردات این کاالها  .  
تن موز 921هزار و  289واردات  **  

موز از جمله میوه های است که با نرخ ارز آزاد وارد کشور می شود؛ البته در ماه های اردیبهشت و خرداد، موز با نرخ ارز دولتی 
یابدوارد کشور شد اما پس از آن از فهرست کاالی ضروری حذف و دیگر ارز یارانه ای به آن تخصیص نمی  . 

 257تن موز به ارزش  921هزار و  289در هشت ماه نخست امسال همچون ماه های گذشته واردات موز کاهش یافت. در این مدت 
دالر وارد کشور شد 934هزار و  560میلیون و  .  

درصد کاهش یافت 28.57و  38.08واردات این محصول در بازه زمانی مورد نظر ازنظر وزنی و ارزشی به ترتیب  .  
درصدی واردات گوشت  10.42افزایش  **  

قلم کاالی عمده وارداتی کشور قرار دارد 15گوشت از جمله کاالهای اساسی که براساس آمار ارائه شده از گمرک در فهرست  .  
میلیون و  321تن گوشت به ارزش  469هزار و  76بررسی جداول نشان می دهد که امسال  ز هزار دالر وارد شده است که ا 794

درصد افزایش یافته است 8.4درصد و ارزشی  10.42نظر وزنی  .  
تن مکمل دارویی 736واردات یک هزار و  **  

قلم کاالی وارداتی قرار گرفت در هشتمین ماه سال نیز برای دومین بار در این  15مکمل های دارویی که از مهرماه امسال جزو 
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  .فهرست در جایگاه دوازدهم قرار دارد
میلیون و  261تن مکمل دارویی به ارزش  338هزار و  2ت در این مد دالر وارد کشور شد که در مقایسه با  555هزار و  606

درصد افزایش یافت 3.44درصد کاهش و ارزشی  6.5هشت ماه نخست سال گذشته از نظر وزنی  .  

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

خبرگزاری فارس  -29/9/1397تاریخ :   

 آخرین مهلت ثبت سفارش واردات برنج اعالم شد+سند 
خرداد سال آینده اعالم کرد 31معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی آخرین مهلت ثبت سفارش واردات برنج را  .  

آخرین مهلت امکان ثبت سفارش واردات   خبرگزاری فارس، معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزیبه گزارش خبرنگار اقتصادی 
 .برنج ررا اعالم کرد

پیرو نامه شماره »در این نامه که خطاب به سرپرست سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته شده، آمده است: 
رساند ثبت سفارش برنج تا تاریخ ره ممنوعیت واردات برنج به استحضار میدر خصوص اتمام دو 97.9.7مورخ  97.۵01.۴799

باشدماهه و برای یک ماه قابل تمدید می 3های کاالیی یاد شده باشد و مدت سفارش تمامی محمولهمجاز می 98.3.31 . 
های وارداتی برنج حداکثر محموله مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد مراتب به تمامی متقاضیان اعالم و تعهد الزم مبنی بر اینکه

وارد سرزمین اصلی و ترخیص قطعی گردد، اخذ شود 98.۴.31بایستی تا شامگاه  . 
خواهد بود 98.۴.31گردد مهلت اعتبار ثبت سفارش بروات اسنادی، اعتبارات اسنادی و حواله تا تاریخ مجدداً متذکر می . 

به هیچ وجه امکان پذیر  98.۴.21بدیهی است به دلیل شروع فصل برداشت برنج داخلی، ترخیص و واردات برنج پس از تاریخ 
 «.نخواهد بود

 لینک خبر 
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 صنایع غذایی
 فودپرس  -2۶/9/1397تاریخ : 

 نهاد ملی غذا در کشور ایجاد شود
فرآورده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت مدیرکل تنها راه برون رفت از مشکالت و موازی  :

 .کاری در خصوص وضعیت تولیدات غذایی کشور راه اندازی نهاد ملی غذا است
 
 

تاکید کرد: چندگانگی در خصوص موارد مهر ، دکتر وحید مفید در دیدار با تولید کنندگان صنایع غذایی استان فارس  به گزارش
مربوط به صنایع غذایی در کشور داریم که خوشبختانه این موضوع در حال پیگیری و در مرکز پژوهش های مجلس نیز با 

  .وزارتخانه های مختلف مکاتباتی انجام شده است
  

ا در کشور است تا سیاست گذاری غذا در کشور توسط وی ادامه داد: تنها راه رفع این مشکالت و موازی کاری ها ایجاد نهاد ملی غذ
  .یک نهاد مشخص انجام شود

  
مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی، سازمان غذا و دارو تصریح کرد: چالش های موجود در حال حاضر جمع شده و نقش های 

مشخص شدن نهاد ملی غذا باید طبق قانون کار  اجرایی تمامی نهاد ها مشخص گردیده که همکار و کمک کننده باشند، اما تا زمان
  .کرد و تعامالت بین سازمانی انجام شود

  
  .مفید در خصوص وضعیت مواد اولیه تولیدکنندگان نیز گفت: هیچگونه مشکلی در خصوص ثبت سفارش مواد اولیه نداریم

  
جام شده اما در سال جاری به دلیل وجود مشکالت وی یادآور شد: در بحث روغن پالم نیز طی چند سال گذشته تنظیمات مشخصی ان

 .ارزی ثبت سفارش انجام اما به همان اندازه هم وارد نشده است

 لینک خبر 
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 صنایع غذایی 
 ایرنا  – 2۵/9/1397تاریخ : 

 نخستین بار در کشور انجام شد D غنی سازی آرد با ویتامین
تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مرحله نخست غنی سازی آرد با مدیر دفتر بهبود  -ایرنا  -بیرجند 

در خراسان جنوبی برای نخستین بار در کشور از امروز )یکشنبه( آغاز شد که امیدواریم با تعیین معیارها به صورت ملی  D ویتامین

 .این طرح اجرایی شود
غنی سازی آرد با ویتامینبه گزارش ایرنا زهرا عبداللهی در کارگروه   D  در خراسان جنوبی افزود: یکی از دغدغه هایی که وزارت

است که امیدواریم با اجرایی شدن این طرح  D بهداشت در بحث ریز مغذی ها در کنار آهن و اسید فولیک دنبال می کند ویتامین

  .بخشی از کمبود این نوع ویتامین را در جامعه مرتفع کنیم
کارخانه  330سال گذشته در سطح ملی اجرا شد که هم اکنون  10: برنامه ملی غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک از وی ادامه داد

  .آرد کشور در این طرح همکاری می کنند
ترین و کم خونی در تمام گروه های سنی کشور وجود دارد، تصریح کرد: یکی از موثر و ارزان D عبداللهی با بیان اینکه فقر ویتامین

  .در کنار اسید فولیک و آهن است D راهکارهای رهایی از این مشکل غنی سازی آرد با ویتامین
ساله بیانگر نتایج اثربخش در این حوزه است و امیدواریم در بحث ویتامین 10وی اظهار داشت: بررسی های   D  هم بتوانیم با اجرای

گرفته از فقر آهن را با اجرایی شدن طرح بگیریماین طرح به صورت ملی جلوی بسیاری از بیماری های بر .  
مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با بیان اینکه در این طرح استانی، معیار ها به صورت کشوری مورد بررسی قرار خواهد 

در مرکز تصمیم گرفت، گفت: به دلیل وجود ظرفیت های همکاری بین بخشی و محوریت استانداری و علوم پزشکی خراسان جنوبی، 
  .گرفتیم برای نخستین بار این طرح در این استان اجرایی شود

وی یادآور شد: خراسان جنوبی یکی از استان هایی است که طرح غنی سازی آرد با ریز مغذی ها در سال های گذشته با نظارت 
رد با ویتامیندقیق معاونت غذا و دارو به خوبی صورت گرفته است و امیدواریم که طرح غنی سازی آ  D  هم همانند گذشته با قوت و

  .به صورت علمی انجام شود
با اجرایی شدن این طرح فرایند کنترل کیفیت از کارخانه تا توزیع در قالب پروتکل مشخص و شفاف مورد  :عبداللهی بیان کرد

  .بررسی قرار می گیرد
مهمترین اهداف این طرح است، گفت: پایش و نظارت دقیق این  وی با بیان اینکه توانمند سازی و ظرفیت سازی دانشگاه یکی از

  .طرح بسیار قابل اهمیت است زیرا باید طرحی دقیق برای ایجاد برنامه ای ملی به دست آید

در سال هزار تن آرد  21مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: شهرستان بیرجند نیازمند 

کارخانه تامین می شود 2که از است  .  
هزار تن است که پرمیکس مورد نیاز حاوی آهن، اسید فولیک و ویتامین 50وی ادامه داد: آرد مورد نیاز برای این طرح   

D توسط وزارت بهداشت و سازمان های بین المللی تامین و در اختیار کارخانه های آرد قرار خواهد گرفت.  
تحویل پرمیکس به کارخانه آرد به صورت رایگان خواهد بود اما آرد سازی ها هم باید در نحوه عبداللهی اضافه کرد: 

  .میکس آرد و پرمیکس مواظبت کنند
گلوتن» وی در مورد کیفیت آرد خراسان جنوبی گفت: طبق بررسی های به عمل آمده گندم این استان از گندم های با  » 

فزودنی ها استفاده می کنند بنا به عادت است زیرا این گندم نیازی به افزودنی نداردباال است و اگر برخی نانوایی ها از ا .  

 لینک خبر 
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 گل و گیاهان صنعتی
 ایرنا  – 28/9/1397تاریخ : 

محصول گیاهان دارویی در یزد برداشت شد تن ۸۲0  
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی یزد با اشاره به افزایش سطح زیر کشت گیاهان دارویی در استان نسبت به سال  -ایرنا  -یزد 
زیر کشت برداشت شدهای هکتار زمین 300تن انواع محصول از هزار و  820، 97گفت: در سال  96 . 

وگو با ایرنا سطح زیرکشت سال یدهللا جواد پور، روز دوشنبه در حاشیه بازدید از تعدادی مزارع گیاهان دارویی ابرکوه در گفت
شودگونه گیاهان دارویی در استان کشت می 28تن ذکر کرد و افزود:  650هکتار و میزان تولید را  950گذشته را  .  

تره ، کاسنی ، خارشتر ، زبره سیاه و گاوزبان، شاهلیمو، آویشن ، نعناع فلفلی، خار مریم ، گلن را زعفران ، بهوی عمده این گیاها
بیان و... ذکر کردسبز ، آلوئه ورا، گل محمدی ، زرشک ، آنغوزه ،شیرین .  

طور متوسط در هر جویی در آب بهاین کارشناس ارشد حوزه باغبانی یزد افزود: کاشت و توسعه گیاهان دارویی عالوه بر صرف 
میلیون لایر درآمدزایی دارد 92هکتار برای کشاورزان  .  

های استان یزد جواد پور بابیان اینکه برای تولید گیاهان دارویی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میلیون لایر وام با  500تا  200

شد: برای توسعه و افزایش محصول عالوه بر آموزش کشاورزان،  کنند، یادآورهمکاری بانک های عامل به متقاضیان پرداخت می
های مقاوم و متناسب با شرایط اقلیمی منطقه توسط کارشناسان در برنامه های کاری سازمان قرار داردمعرفی گونه .  

ار نشاء و نهال گیاهان هز 65های کشاورزی و توزیع این کارشناس حوزه کشاورزی استان با اشاره به اختصاص وام برای تهیه نهاده
لیمو ، مرزنگوش ، بادرنجوبه ، نعناع فلفلی و سرکار گل، اظهار کرد: گیاهان دارویی به خاطر کم آبخواه ای شامل بهدارویی یارانه

صرفه تر استبه بودن نسبت به دیگر گیاهان و بازار فروش از لحاظ اقتصادی مقرون   .  
های آبی و افت سطح آب های زیر زمینی، ظرفیتیزد ادامه داد: با توجه به چالش های کممدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 

ای در استان وجود داردخوبی برای توسعه کشت گیاهان دارویی و محصول گلخانه .  
رج از کشور به گفته وی بخشی از محصول عالوه بر بازارهای یزد ، عمده آن پس از بسته بندی و فراوری به سایر استان ها و خا  

  .ارسال می شود
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 76و دامی به همت هزار تن انواع محصول کشاورزی  620میلیون و ساالنه افزون بر یک

ای و هزار تن محصول گلخانه 460هزار تن محصول زراعی و باغی و  790شود که شامل می   .هزار تن محصول دامی است 380
1395استان یزد بر پایه سرشماری آبان ماه سال  شهر و بقیه در  21درصد در  85هزار نفر جمعیت دارد که  138، یک میلیون و 

  .روستاها و آبادی ها زندگی می کنند
کلیومتری جنوب غربی شهر یزد  140هزار نفر در ابرکوه سکونت دارند، مرکز این شهرستان در  53از مجموع جمعیت استان، 

  قرار دارد
  لینک خبر
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 گندم 
خبرگزاری فارس  – ۲۷/9/139۷تاریخ :   

تومانی با هزینه های تولید کشاورزان تطابق ندارد/ اجماع مجلس بر اصالح قانون خرید تضمینی  1۶00گندم   
در جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس بر اصالح قیمت خرید تضمینی گندم تاکید شد و نمایندگان اصناف کشاورزی و تولیدکنندگان 

تومانی گندم با هزینه های تولید کشاورزان و لزوم افزایش آن را مطرح کردند 1600م تطابق قیمت نیز به عد .  
به گزارش خبرگزاری فارس، جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور نمایندگان مجلس، مسئولین دولتی و 

و در این جلسه دو تن از معاونان و مشاوران وزارت جهاد  تشکل های کشاورزی در محل کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد
کشاورزی به همراه نمایندگانی از وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند که مشکالت خرید تضمینی محصوالت 

 .اساسی طی سال های گذشته را بررسی کردند
  

* صاد مقاومتیلزوم تامین امنیت غذایی با توجه به سیاست های کلی اقت  
های سیاست 7و  6در ابتدای جلسه زارع، رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی بر اهمیت امنیت غذایی کشور تأکید و اعالم کرد: طبق بند 
 .اقتصاد مقاومتی، وظیفه دولت و مجلس حفظ و تامین امینت غذایی از طریق تولید محصوالت استراتژیک است

اثرگذار در امنیت غذایی کشور معرفی کرده و اظهار داشت: بر اساس قانون تضمین خرید  وی گندم را یک محصوالت استراتژیک و
 .محصوالت کشاورزی دولت موظف به خرید این محصول از کشاورزان است

رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با اشاره به بررسی ایرادهای موجود در قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی و نیز 
گذاری این محصول توسط دولت در سال جاری اعالم کرد: ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی  قیمت

 .باید اصالح شود
نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: بر اساس پیشنهاد کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس مسئول تعیین قیمت گندم باید 

باشد و قیمت حداقلی نیز باید بر اساس شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی تعیین شود وزارت جهاد کشاورزی . 
وی با اشاره به دستاورد دولت در خودکفایی گندم اظهار داشت: نباید سیاست های اجرایی به سمت و سویی سوق داده شود که کشور 

 .را در شرایط تحریم محتاج واردات نکند
* توسط وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهمبهبود روند تولید گندم   

عباس کشاورز معاونت زارعت وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به برنامه ریزی های دولت در عمل به اجرای سیاست 
لویت محصول اساسی به عنوان او 8های کلی اقتصاد مقاومتی اعالم کرد: بر اساس برنامه های این وزارتخانه در آغاز دولت یازدهم 

 .این وزارتخانه در جهت تولید و تامین معرفی شد
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: گندم نیز یکی از محصوالت مهم در جهت تامین امنیت غذایی بود که این وزارتخانه با 

 .انتخاب مجری برای این محصول اقدام به برنامه ریزی در راستای افزایش تولید کرد
با توجه به برنامه های وزارت جهاد کشاورزی طی سال های گذشته میزان سطح زیر کشت گندم کاهش و میزان کشاورز ادامه داد: 

 .تولید آن افزایش پیدا کرده است
وی افزود: برای بهبود روند تولید گندم و نیز کاهش ایرادات قانون خرید تضمینی باید کمیته ای از مسئولین دولتی و نیز تشکل های 

این وزارتخانه تشکیل شود تا مسئله قیمت گذاری گندم حل شودکشاورزی در  . 
 لزوم تخصیص منابع مالی الزم برای طرح اصالحی قانون خرید تضمینی*

عبدالمهدی بخشنده دیگر معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به جلسات مختلف وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش قیمت گندم در 
د برای حفظ خودکفایی در تولید گندم اقدامات ویژه ای صورت گیردسال زراعی جاری گفت: بای . 

کنند رشد تولید محصوالت کشاورزی در معاون امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: متاسفانه برخی تصور می
ن دل های زیادی کشور خود به خود بوده است، در حالی که برای رشد هر تن محصول کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی خو

 .خورده شده است
بخشنده اظهار داشت: بزرگترین مشکل دولت در زمینه اجرای قانون خرید تضمینی، تخصیص منابع مالی الزم برای محصوالت 

 .مطرح در قانون است که باید مجلس نسبت به این موضوع کمک الزم را انجام دهد
دم را در الیحه بودجه یکسان در نظر گرفته می شود که توقع وزارت جهاد بنابردالیلی یارانه نان و خرید تضمینی گن :وی گفت

 .کشاورزی از مجلس آن است که این دو یارانه در محل بودجه از یکدیگر جدا شود
 تعیین مولفه های کارشناسی در محاسبه قیمت گندم*
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مت گذاری گندم در کشور اعالم کرد: قیمت خرید سید محمد میر محمدی نماینده خانه کشاورز در این جلسه با اشاره به مشکالت قی
 .تضمینی گندم باید مطابق با مولفه های دقیق تعیین شود

وی با اشاره به لزوم تامین امنیت غذایی تاکید کرد: قیمت گندم یکی از مولفه های اثرگذار در تولید این محصول است که باید برای 
شد دستمزدها، هزینه های حمل و نقل، آب و نهاده ها و قیمت سایر محصوالت در نظر تعیین قیمت مولفه هایی نظیر تورم ساالنه، ر

 .گرفته شود
باید ضمانت اجرایی قانون خرید تضمینی به نفع کشاورزان افزایش یابد تا کشاورزان هر  :عضو شورای مرکزی خانه کشاورز افزود

 .ساله منتظر قیمت های اعالمی از سوی دولت نمانند
* زمان برنامه و بودجه از کشاورزانحمایت سا  

حسین درویشانی نماینده سازمان برنامه و بودجه در این جلسه با اشاره به تعیین قیمت گندم در سال جاری گفت: قیمت مصوب فعلی 
 .نظر شورای اقتصاد است و پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه نبود

کمیته اقتصاد مقاومتی برای اصالح قانون خرید تضمینی نیز اعالم کرد: نباید  نماینده سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پیشنهاد
 .قانون به نحوی اصالح شود که بار مالی زیادی به دولت تحمیل شود

وی گفت: دولت می تواند برای کاهش هزینه های خود و نیز مدیریت یارانه های تخصیص یافته به نان از ظرفیت های بورس کاال 
کند نیز استفاده . 

 گندم اختصاصی صنف و صنعت باید با نرخ آزاد فروخته شود*
در ادامه عطاله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندم کاران ایران نسبت به برنامه ریزهای دولت در خصوص جلوگیری از عرضه گندم در 

 .بازارهای داخلی و خارجی به صورت مستقیم انتقاد کرد
فروخته شده به صنف و صنعت در قالب برنامه های مشخص به کشت های قراردادی تبدیل  میلیون تن گندم 3وی تصریح کرد: باید 

 .شود تا بار مالی از روی دوش دولت برداشته شود
تومانی دریافت می کنند و از سویی دیگر  900هاشمی افزود: در حال حاضر کارخانجات صنف و صنعت از طرفی گندم یارانه ای 

دبه دنبال واردات گندم هستن . 
* تومانی با هزینه های تولید کشاورزان تطابق ندارد 1600گندم   

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور دیگر عضو این جلسه بود که در خصوص قیمت گندم سال زراعی آینده 
تومانی گندم مطابقتی با هزینه های تولید این محصول ندارد 1600گفت: قیمت  . 

کشاروزی افزود: با کاهش قیمت گندم میزان درآمد کشاورزان کاهش پیدا کرده و رغبت به تولید محصوالت دیگر رئیس نظام صنفی 
 .افزایش می یابد که این به ضرر کشور و منافع ملی است

اصلی  این کارشناس مسئول کشاورزی از پیشنهاد کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس برای تعیین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی
 .قیمت گذاری گندم استقبال کرده و خواستار رفع هرچه سریعتر مشکالت کشاورزان شد

 اصالح قانون تضمین خرید محصوالت کشاورزی تحمیل بار مالی اضافی به دولت نیست*
ندم در دکتر مهرداد برادران نصیری نماینده مرکز پژوهش های مجلس در امور کشاورزی نیز در خصوص وضعیت خرید تضمینی گ

 .سال های اخیر گفت: مشکل اصلی عدم قیمت گذاری صحیح از سوی دولت است
ایرادی به اصالح قانون خرید تضمینی وجود ندارد و با اصالح قانون بار مالی به دولت اضافه نخواهد شد، بنابراین  :نصیری افزود

 .مجلس می تواند اقدامات مناسبی برای این موضوع انجام دهد
* ش ضمانت اجرایی قانونلزوم افزای  

مهدی سروی عضو شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی نیز در این جلسه با اشاره به گزارش منتشر شده از سوی کمیته اقتصاد مقاومتی 
در خصوص راهکارهای تثبیت خودکفایی در تولید گندم، گفت: ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی باید 

دا کندافزایش پی . 
منبع مالی برای دولت در خصوص خرید تضمینی گندم  3این کارشناس اقتصاد کشاورزی افزود: بر اساس قوانین مالی دولت، 

 .پیشنهاد شده است و افزایش ضمانت اجرایی قانون خرید تضمینی به منزله تحمیل بار اضافی مالی به دولت نیست
کاهش بار مالی خود نسبت به آزادسازی نرخ آرد و نان اقدام کند تا آسیبی به  وی افزود: از سویی دیگر دولت می تواند برای

 .خودکفایی در تولید گندم وارد نشود
سروی گفت: به منظور حفظ دستاورد بزرگ دولت در زمینه خودکفایی در تولید گندم باید اقدامات جدی صورت پذیرد و نکات مطرح 

ژه ای شوددر گزارش کمیته اقتصاد مقاومتی توجه وی . 
 طرح اصالح قانون خرید تضمینی به زودی ارائه می شود*
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در پایان محمد امینی رعیا دبیر کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با تاکید بر برنامه ریزی این کمیته در خصوص ارائه راهکارهایی برای 
مسئولین دولتی، بخش خصوصی و تشکل های  حفظ منابع کشاورزان و تامین امنیت غذایی اعالم کرد: این مهم باید به کمک تمامی

 .کشاورزی انجام شود
تومان تعیین شود چرا که قیمت پائین تر از آن  1930وی تصریح کرد: قیمت صحیح گندم برای سال زراعی آینده باید حدود 

 .کارشناسی شده نیست
منظور تعیین صحیح قیمت گندم و در جهت امینی رعیا گفت: طرح اصالحیه قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی به 

 .حمایت از کشاورزان در کمیته آماده شده و به زودی پس از گرفتن نظرات فعاالن این حوزه، به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد

 لینک خبر 
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 گندم 

خبرنگاران جوان  – ۲۲/9/139۷تاریخ :   

  هزار تومان ۲احتمال افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به 
هزار تومان افزایش یابد 2های تولید، قرار است این هفته نرخ خرید تضمینی گندم به یک مقام مسئول گفت: با توجه به افزایش هزینه .  

صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت گروه  

های اخیر، دولت بنابر ، از احتمال افزایش مجدد قیمت خرید تضمینی گندم خبر داد و گفت: در سالاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
های متعددی را به همراه داشته استکرده که این امر واکنشقانون با موضوع نرخ خرید تضمینی گندم به صورت منطقی برخورد ن . 

های اخیر بدان معناست که دولت در نظر دارد بار مالی دیگر وی افزود: رویکرد دولت در قانون خرید تضمینی گندم طی سال
از کشاورزان دریافت کند های اقتصادی را به دوش کشاورزان بیندازد و به عبارتی چند هزار میلیارد تومان مالیات پنهانبخش . 

به  1۴70پاپی زاده تجدیدنظر دولت در نرخ خرید تضمینی گندم را امری ضروری دانست و گفت: با توجه به آنکه تغییر قیمت از 
های تولیدشان باشد، از این رو افزایش نرخ خرید تضمینی تومان نتوانسته رضایت کشاورزان را جلب کند و جوابگوی هزینه 1۶00
رودهزار تومان یک ضرورت به شمار می 2به  گندم . 

تومان مناسب است 1۶00افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به  :بیشتر بخوانید  
عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: هم اکنون کمیسیون کشاورزی مجلس برای پیگیری حقوق کشاورزان از دو ابزار ارجاع 

لت در اجرای نرخ خرید تضمینی و همچنین استیضاح وزیر جهاد کشاورزیموضوع به قوه قضاییه مبنی بر قانون شکنی دو را در   

 .دستور کار خود قرار داده است
هزار تومان افزایش یابد و چنانچه این  2پاپی زاده در پایان تصریح کرد: طی هفته جاری قرار است قیمت خرید تضمینی گندم به 

و پیگیری از قوه قضاییه را بنابر آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار خود  موضوع اجرایی نشود، نمایندگان موضوع استیضاح

دهند تا قوه قضاییه با خاطیان امر برخورد کندقرار می . 
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 گندم 

خبرنگاران جوان  – ۲۸/9/139۷تاریخ :   

  های روز دنیا استهزار تنی گندم سیرجان مجهز به سیستم 50سیلوی 
های مجهز به خط ریل و سیستمهزار تنی گندم سیرجان  ۵0معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: بارگیری سیلو و مرکز ذخیره سازی 

  .کنترل روز دنیا است
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،به گزارش  به نقل از وزارت جهاد کشاورزی ایران، یزدان سیف مدیرعامل شرکت  

سیرجان پس از رفع موانع و مشکالت و بارگیری گندم به بهره برداری سازی بازرگانی دولتی ایران اظهار کرد: سیلو و مرکز ذخیره
 .رسید

ی اتصال سیلوی سیرجان به خطوط ریلی کشور فراهم شده که با تکمیل خط ریلی، این مرکز به شبکه ریلی کشور وی افزود: زمینه
ودشهای حمل و نقل گندم در این منطقه میجویی در هزینهمتصل خواهد شد و سبب صرفه . 

های مهم شرکت بازرگانی دولتی های گندم یکی از برنامهسازی و سیلوسیف با بیان اینکه استانداردسازی مراکز و تأسیسات ذخیره
طوری که کنترل و نظارت بر دما، های پیشرفته به روز دنیا استفاده شده است، بهسیلوی سیرجان از سیستم :ایران است، بیان کرد

گیری استموجود در این مرکز توسط کاربر رایانه در هر زمان و مکانی قابل رصد و گزارشتناژ و غیره گندم  . 
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در پایان تصریح کرد: پایانه حمل ریلی گندم کرمان که به طور موقت و با حداقل هزینه راه 

تن این پایانه در شرایط اطمینان  1100د و ظرفیت حمل و بارگیری روزانه اندازی شده در آینده تجهیز و به پایانه دایم تبدیل خواهد ش

 .بخشی قرار خواهد گرفت
 لینک خبر 
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 گندم 

خبرنگاران جوان – ۲۶/9/139۷تاریخ :  

  افزایش مجدد نرخ خرید تضمینی گندم به نفع اقتصاد ملی نیست
داشته باشد، از این رو به نفع یک مقام مسئول گفت: با توجه به آنکه افزایش مجدد قیمت تضمینی گندم تاثیر نامناسبی در اقتصاد 

  .اقتصاد ملی نیست
 گروه اقتصادی باشگاه صنعت،تجارت و کشاورزی علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار

به نفع اقتصاد ملی نیست، اظهار کرد: اگرچه بنده به عنوان  تضمینی گندم ، با اشاره به اینکه افزایش مجدد قیمتخبرنگاران جوان
ناراضی نیستم، اما این امر می تواند اثر سوء در اقتصاد به همراه داشته باشد کشاورز از افزایش مجدد نرخ گندمیک . 

پیگیری می توانند اقدام به استیضاح وزیر جهاد کشاورزی و ناظر بر اجرای قانونایندگان مجلس به عنوانوی افزود: با وجود آنکه نم
حقوق کشاورزان از مراجع قضایی کنند، اما جای این سوال مطرح است که چرا نمایندگان مجلس نسبت به ثبات قیمت خرید تضمینی 

پیش هیچ گونه واکنشی نداشتنددو سال . 
مه داد: دولت در اجرای قانون خرید تضمینی براساس چارچوب قانونی و مصلحت عمومی جامعه نرخی را اعالم می کند و ایمانی ادا

 .تنها قشر خاصی را نمی بیند
تومان مناسب است 1۶00افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به  :بیشتر بخوانید  

می کرد، این توقع در بین کشاورزان ایجاد نمی شد زراعی جدید اعالمتومانی را برای سال  1۶00به گفته وی اگر دولت از ابتدا نرخ 
تجمع و اعتراض می توانند قیمت را مجددا افزایش دهند که در صورت . 

هزینه بر اساس 98_97تومانی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی  1۶00نرخ  :رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد

درصد هزینه غیر پیش بینی نشده و عملکرد گندم  ۵سود سرمایه در گردش، سود کشاورز ،رزه با آفات و بیماری،های شخم، کود، مبا
تن در هکتار محاسبه شود 7تن یا  ۶تن محاسبه شده است در حالیکه حداقل باید در  3.800به طور متوسط در  . 

مات و کاالهای کشاورزی و قیمت نان تاثیر بسزایی دارد، گفت: وی با اشاره به اینکه افزایش مجدد قیمت تضمینی گندم در نرخ خد
هزار تومان اثرات سوء به دنبال دارد 2براین اساس افزایش مجدد به نرخ  . 

ایمانی ادامه داد: دولت عالوه بر خرید تضمینی گندم، اقدامات حمایتی دیگر جهت دفاع از حقوق کشاورزان همچون اختصاص یارانه 
درصدی به سامانه آبیاری تحت فشار انجام داده است 8۵تخصیص یارانه  سال اخیر و ۵زی، ثبات قیمت کود در به کودهای کشاور . 

مجلس انتظار می رود که در برنامه ششم توسعه با فشار آوردن بر دولت بندی را ایجاد کند تا در حوادث غیر به گفته وی از کمیسیون
زان را حمایت کنندمترقبه بانک ها را مجاب کنند تا کشاور . 

تا زمانیکه افزایش بهره وری در واحد سطح و  :ایمانی در پایان افزایش عملکرد در واحد سطح را امری ضروری برشمرد و گفت

 .کاهش ضایعات در مزارع رخ دهد، افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در اقتصادی بودن تولید تاثیری ندارد

 لینک خبر
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 گندم 

خبرنگاران جوان  – ۲۸/9/139۷تاریخ :   

  تومان 19۸3هشدار نسبت به قاچاق گندم به خارج از مرزها/ قیمت منطقی هر کیلو گندم 
های جهانی، احتمال خروج غیرقانونی آن وجود یک مقام مسئول گفت: باتوجه به تفاوت چشمگیر قیمت خرید تضمینی گندم با نرخ

  .دارد
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار گفت زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی درمحمد شفیع ملک گروه  

اظهار کرد: شورای اقتصاد در وهله اول نرخ خرید تضمینی  با انتقاد از نرخ خرید تضمینی گندم اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،
تومان اعالم کرد که این نرخ به سبب افزایش هزینه های تولید، جوابگوی  1۶00و سپس  1۴70را  98_97گندم برای سال زراعی 

 .کشاورزان نیست
  

اقتصاد مقاومتیوی افزود: کمیسیون کشاورزی و  های مجلس شورای اسالمی برای دفاع از حقوق کشاورزان بر حسب آنالیز هزینه 
تومان را اعالم کرد که انتظار می رود در شرایط فعلی تحریم، دولت مجددا نرخ خرید را افزایش دهد 1930تولید، قیمت  . 

 
ادامه داد: تشکل ها با بررسی دقیق هزینه های تولید اعم از ارزش افزوده زمین، عملکرد در واحد سطح وملک زاده  قیمت منطقی  ...

تومان فاصله دارد ۵0تومان اعالم کردند که این نرخ با نرخ اعالمی دولت حداقل  1983خرید تضمینی هر کیلو گندم را  . 
ضمینی، واردات گندم را به همراه داردبی توجهی به قانون خرید ت :بیشتر بخوانید  

نماینده  به عنوان بنده :این مقام مسئول با اشاره به اینکه موافق استیضاح وزیر جهاد کشاورزی و رئیس جمهور نیستم، بیان کرد

ی باید هر کشاورزان برای دفاع از حقوق کشاورزان معتقدم که اعضای کمیسیون کشاورزی، تشکل ها و شورای اقتصاد طی جلسه ا
یک دالیل اعالم نرخ پیشنهادی خود را اعالم کنند و چنانچه شورای اقتصاد نتوانست تشکل ها و کمیسیون کشاورزی را متقاعد کند، 

 .برای تامین هزینه کشاورزان باید نرخ جدید را بپذیرد
 

زود: عدم افزایش نرخ خرید تضمینی گندم می اثرات سوء دارد، اف وی با اشاره به اینکه عدم افزایش مجدد نرخ خرید تضمینی گندم
معلوم نیست که کشورهای بیگانه به ما گندم  شود که در شرایط فعلی تحریم تواند منجر به از بین رفتن الگوی کشت و خودکفایی گندم

 بدهند یا نه؟
 

کشورهای همسایه همچون عراق بیش از وی نسبت به قاچاق گندم از مرزهای کشور خبر داد و گفت: هم اکنون نرخ هر کیلو گندم در 
زمینه خروج غیر قانونی گندم از مرزهای کشور را فراهم کند 91تا  90هزارتومان است که این امر می تواند همانند سال های  ۴ . 

  
اقتصاد مقاومتیرئیس نظام صنفی کشاورزی در پایان تصریح کرد: با توجه به سیاست  و شرایط تحریم، خودکفایی گندم امری  

ضروری است چرا که بی توجهی به حقوق کشاورزان می تواند زمینه را برای کشت دیگر محصوالت کشاورزی، آسیب به منابع آبی 
 .و تحقق اهداف دشمن فراهم کند

 لینک خبر 
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 گوجه فرنگی
 ایرنا  – 23/9/1397تاریخ : 

 افزایش قیمت گوجه فرنگی ناشی از محدودیت فصلی تولید است
مدیرکل دفتر امور محصوالت علوفه ای و جالیزی معاونت امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی گفت: افزایش اخیر  -ایرنا -تهران

قیمت گوجه فرنگی ناشی از محدودیت اقلیمی در برخی از ماه های سال است که امکان کشت و تولید گوجه فرنگی را در برخی 
 .استان ها همچون بوشهر و خوزستان محدود می کند

اصغری روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره وضعیت تولید، صادرات و دالیل افزایش حسین 
قیمت گوجه فرنگی در هفته های اخیر افزود: به طور کلی تولید گوجه فرنگی کشور کفاف نیاز داخلی را می دهد و در 

ش قیمت این محصول در بازار مواجه می شویمطول سال تنها در برخی ماه ها با مشکل محدودیت تولید و افزای . 
وی اظهار داشت: در سال های گذشته نیز در ماه های آبان و آذر با کاهش برداشت گوجه فرنگی در سطوح مواجه بوده 

 .ایم که به محض افزایش کشت و تولید به طور مجدد شرایط قیمتی این محصول در بازار متعادل می شود
الیان گذشته در فصل پاییز و زمستان محصوالتی همچون گوجه فرنگی را به شکل تازه اصغری تصریح کرد: در س

خوری نداشتیم اما با کشت این محصوالت در طرح استمرار تولید در خارج از فصل نیز صورت می گیرد تا به نیاز 

 .بازار پاسخ بدهد
اواخر آذر، دی، بهمن و اسفند ماه تولیدکننده وی گفت: به طور عمده استان های بوشهر، هرمزگان و تا حدودی فارس در 

دن حوادث غیرمترقبه و تامین کننده گوجه فرنگی در کشور هستند و به میزان کافی نیاز کشور را مشروط بر روی ندا
مدیرکل دفتر امور محصوالت علوفه ای جالیزی وزارت جهادکشاورزی افزود: به طور معمول سرمازدگی تامین می کنند

گی های فصلی به محصول گوجه فرنگی آسیب زده و از کیفیت آن در این استان ها می کاهدو بارند .  
وی درباره باال رفتن قیمت گوجه فرنگی گلخانه ای و ادعای برخی مبنی بر افزایش صادرات آن اظهار داشت: پیش از این 

زایش قیمت این محصول در بازار داخلی صادرات گوجه فرنگی گلخانه ای ممنوع نبود که اکنون صادرات آن منجر به اف

 .شود
اصغری اضافه کرد: گوجه فرنگی گلخانه ای به دلیل هزینه های تولید قیمت باالیی دارد به طوری که با نرخ هایی بیش از 

برابر گوجه فرنگی فضای باز عرضه می شود 2تا  1.5 . 
و تره بار بسته به نوع کیفیت محصول بین دو تا  وی ادامه داد: قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی رسمی در میدان میوه

 .چهار هزار تومان عرضه می شود و قیمت های بیش از این مربوط به محصول گوجه فرنگی گلخانه ای است
98اصغری تصریح کرد: برنامه ابالغی و پیش بینی تولید گوجه فرنگی در سال زراعی   739میلیون و  5حدود  97 - 

هزار هکتار بود که بخش عمده آن طبق برنامه محقق شده است 133بیش از  تن در سطح 669هزار و  . 
میزان تولید پنج  96 -97مدیرکل دفتر امور محصوالت علوفه ای و جالیزی معاونت امور زراعی افزود: در سال زراعی 

با تولید پنج  95 -96هزار هکتار بود که در مقایسه با سال زراعی قبل  122تن در سطح  871هزارو  364میلیون و 

تن افزایش داشته است 111هزار و  99هزارهکتار میزان  122تن در سطح  760هزارو  265میلیون و  . 
 .به گفته وی، سال زراعی از ابتدای مهر هر سال شروع و در ابتدای مهرماه سال آینده به اتمام می رسد

 425.1تا زمان ممنوعیت گوجه فرنگی  97ال وی درباره صادرات گوجه فرنگی گفت: میزان صادرات از ابتدای س

میلیون دالر است 96.9هزارتن به ارزش دالری  66میلیون دالر، رب گوجه فرنگی  163هزارتن به ارزش دالری  .  
نسبت به مدت مشابه سال گذشته در محصول 97وی افزود: طبق آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران در هفت ماهه سال 

درصد کاهش داشته است 12د افزایش و رب گوجه فرنگی منفی درص 41.4گوجه فرنگی  . 
هزارتومان، گوجه  11تا  9به گزارش ایرنا، در هفته های اخیر قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی گلخانه ای در بازار بین 

)فرنگی بوته ای  به هزارتومان در بازار داخلی  18هزار تومان و هر قوطی رب گوجه فرنگی  6تا  4رسمی( بین 

 .فروش می رسد
چندی پیش به دلیل نوسان نرخ ارز و متعادل نگه داشتن بازار، صادرات گوجه فرنگی رسمی و رب گوجه فرنگی ممنوع 

 .شده بود که به تازگی رفع ممنوعیت شده است
 لینک خبر 
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 قرمزوشت گ
 ایرنا  – 29/9/1397تاریخ: 

 چرا در برخی فروشگاه های زنجیره ای گوشت قرمز عرضه نمی شود؟
نایب رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای کشور، علت توقف عرضه گوشت تازه گوسفندی و گوشت منجمد گوساله  -ایرنا -تهران

رکز تهران را درخواست نکردن برخی فروشگاه ها یا محدودیت در برخی شعبه های فروشگاه های زنجیره ای در غرب، جنوب و م
 .در سهمیه بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت ذکر کرد

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، مراجعه کنندگان به برخی شعبه های فروشگاه های زنجیره ای در یک هفته گذشته با نبود عرضه 
بودند که با هدف تنظیم بازار وارد کشور شده استگوشت تازه گوسفندی و منجمد گوساله روبرو  . 

عرضه گوشت های وارداتی در شبکه های فروشگاهی از چندی پیش آغاز شده اما در پی عرضه گوشت منجمد گوساله )ران و 
هزار تومان، حاشیه هایی ایجاد شد 29سردست( به قیمت هر کیلوگرم  . 

در برخی شعبه های فروشگاه های زنجیره ای در غرب، جنوب و مرکز تهران  بررسی میدانی خبرنگار ایرنا در یک هفته اخیر،
 .نشان داد که عرضه این گوشت ها متوقف شده است

نایب رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای کشور امروز )پنجشنبه( در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: سهمیه های توزیع 
و براساس سیاست و سهمیه در نظر گرفته شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گوشت بنا به درخواست این فروشگاه ها 

 .انجام می شود
« افزود: ممکن است فروشگاه ها درخواستی برای دریافت سهمیه خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت نداده « منصور عالی پور

است باشد یا اینکه سهمیه پیش بینی شده از سوی وزارت صنعت محدود بوده .  
این در حالی است که مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام شنبه گذشته در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به تداوم توزیع گوشت منجمد 

ممکن نیست به فروشگاه ها گوشت داده نشده باشد»در فروشگاه ها در روزهای پنجشنبه ، جمعه و شنبه اشاره کرد و گفت:  ». 
« تن، برای فروشگاه ها  150رده بود که در مورد گوشت تازه گوسفندی با توجه به واردات روزانه تا تصریح ک« حمید ورناصری

 .سهمیه مشخص بود اما در مورد گوشت منجمد گوساله هیچ گونه محدودیتی برای عرضه وجود نداشت
ر به فروشگاه های زنجیره ای و تن گوشت گرم گوسفندی توزیع شده است و این توزیع تنها منحص 100به گفته وی، جمعه گذشته 

 .معدود قصابی هاست که در صورت دریافت گوشت دولتی، اجازه عرضه گوشت آزاد را ندارند
 

 عرضه کاال با قیمت و وزن متفاوت در فروشگاه ها صحت ندارد **
دکنندگان در درج نرخ متفاوت شده با موضوع تبانی تولی نائب رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای همچنین درباره شایعه مطرح

تولید کاال با نرخ های متفاوت برای تولیدکننده نیازمند صرف زمان و هزینه مضاعف »ها این گونه توضیح داد که برای فروشگاه
صورت روزانه به واحدهای تولیدی مراجعه  کننده در بحث کیفیت و کمیت کاال بههای کنترل است؛ این درحالی است که سازمان 

 «.دارند
ها نیز توجه کرد؛ چرا که در برخی روزها مانند چند ماه گذشته، تغییرات قیمتی زیادی وی تاکید کرد عالوه بر قیمت باید به تاریخ آن

 .در عرضه گوشت وجود داشت
رسد و به طور کنندگان به فروش میای با سرعت بیشتری نسبت به دیگر عرضههای زنجیرهبه گفته عالی پور، کاالها در فروشگاه

کنندرا تهیه و مصرف می ها، کاالی با تاریخ تولید قدیمی ترها بیشتر است و خریداران آنمعمول رسوب کاال در مابقی فروشگاه . 
های افزود: فروشگاه« کندقیمت عرضه نمی 2ای کاال و برند )نشان( خود را در زمان واحد با هیچ تولیدکننده»وی با بیان این که 

صورت سراسری عرضه ها به ها و سوپرمارکت ها نیستند و تولیدکننده، کاالها را در این فروشگاهای جدای از سوپرمارکترهزنجی
 .می کند

ای با حذف های زنجیرهای در عین حال درباره تخفیف در فروشگاه ها گفت: فروشگاههای زنجیرهرئیس اتحادیه فروشگاهنایب 
توانند برای عمده کاالهای موجود، تخفیف های شده به کاال میها از هزینه تحمیل ع و کسر سود واسطهها در نظام توزیواسطه 

 .مناسبی را به نفع مشتریان لحاظ کنند
 لینک خبر 
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 گوشت قرمز 
 ایرنا  – 2۴/9/1397تاریخ : 

وضعیت نابسامان توزیع گوشت منجمدگزارش میدانی ایرنا از   
مراجعه کنندگان به برخی شعبه های فروشگاه های زنجیره ای در سه روز اخیر با فقدان عرضه گوشت تازه گوسفندی  -ایرنا -تهران

ن را و منجمد گوساله روبرو بودند که با هدف تنظیم بازار وارد کشور شده است؛ امری که مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام آ
 .ناشی از عملکرد واحدهای فروش می داند نه مشکل توزیع

به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، عرضه گوشت های وارداتی در شبکه های فروشگاهی از چندی پیش آغاز 

)شده است اما در پی عرضه گوشت منجمد گوساله   هزار تومان، حاشیه هایی 29ران و سردست( به قیمت هر کیلوگرم 

 .ایجاد شد
در یک مورد، خبری درباره اخذ کارت ملی برای خرید گوشت های منجمد گوساله منتشر شد اما خبرنگار ایرنا امروز در 

 .بررسی های میدانی و مراجعه به چند شعبه فروشگاهی با چنین موضوعی روبرو نشد
ده است که هر نفر می تواند از یک بسته البته در بسیاری از فروشگاه های زنجیره ای در برگه هایی اطالع رسانی ش

 .گوشت بهره مند شود و از خریداران خواسته شده است برای رعایت حال دیگر هموطنان، به همین میزان اکتفا کنند
بررسی میدانی خبرنگار ایرنا در سه روز گذشته )پنجشنبه و جمعه تا عصر شنبه( در برخی شعبه های فروشگاه های 

، جنوب و مرکز تهران نشان می دهد که عرضه این گوشت ها متوقف شده استزنجیره ای در غرب . 
  .دلیل آن را که می پرسیم به توزیع نشدن گوشت و نرسیدن بار اشاره می کنند

 .در یکی از شعبه ها، متصدی فروش مدعی شد که واردات چند روز متوقف شده است
شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا این موارد را تکذیب می کند و  با این همه، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام عصر

  .می گوید: توزیع در پنجشنبه، جمعه و امروز ادامه داشته و ممکن نیست به فروشگاه ها گوشت داده نشده باشد
« روشگاه ها تن واردات داریم، سهمیه ف 150ادامه می دهد: برای گوشت تازه گوسفندی که روزانه تا « حمید ورناصری

  .مشخص است اما در مورد گوشت منجمد گوساله هیچ محدودیتی برای عرضه نداریم
در واردات گوشت محدودیتی نداریم و هیچ مشکلی نیز در توزیع رخ نداده و این گوشت ها به »ورناصری تاکید می کند 

 .«استان ها تخصیص یافته است
فندی توزیع شده استتن گوشت گرم گوس 100به گفته وی، دیروز )جمعه(  . 

 
 خریدارانی که دست خالی برمی گردند **

 .متقاضیان خرید گوشت در روزهای اخیر با روند یکسانی در شعبه های فروشگاه های زنجیره ای روبرو نبودند
برای نمونه، ظهر چهارشنبه هفته گذشته یک شعبه از فروشگاه زنجیره ای )...( بسته های گوشت منجمد گوساله را 

رضه می کرد اما در شعبه ای دیگر از همان فروشگاه که چند خیابان دورتر بود، هیچ بسته ای وجود نداشتع . 
که بار می آید شاگردان رستوران ها و مغازه ها و فروشگاه های  10از ساعت »متصدی فروش در شعبه دوم می گفت: 

عادی چیزی نمی ماند؛ ما هم نمی توانیم کاری اطراف اینجا صف می کشند و همه موجودی را می خرند و برای مردم 

 «.کنیم
ظهر امروز مانند پنجشنبه و جمعه، در شعبه ای دیگر از این فروشگاه گوشت منجمد گوساله عرضه نشد که متصدی آن 

  .در مواجهه با اعتراض چند مشتری، مدعی شد: چند روز است از وزارت جهاد کشاورزی گوشت نمی آورند
پشتیبانی امور دام که از واردات تا شبکه توزیع را مدیریت می کند، در این باره می گوید: سهمیه مدیرعامل شرکت 

روزانه از مرکزهای بسته بندی به شعبه های مختلف فروشگاهی در سراسر کشور می رود اما به دلیل تفاوت قیمت 

 .گوشت در این فروشگاه ها با عرضه آزاد، استقبال زیادی می شود
ورناصری، فروشگاه های بزرگ زنجیره ای به این شرکت اعالم می کنند که موجودی جدید می خواهند؛ بویژه به گفته 

گوشت منجمد گوساله که به طور نامحدود به فروشگاه های زنجیره ای، میادین میوه و تره بار، بیمارستان ها، مراکز 

  .نظامی، دانشگاه ها و تعاونی های مصرف ارسال می شود
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بود ران گوسالهکم **  
 48تومان و به طور قطعه بندی  500هزار و  37وی اعالم کرد، قیمت هر کیلوگرم گوشت گرم گوسفندی به شکل الشه 

هزار تومان است 49هزار تا  . 
البته بنا بر مشاهدات خبرنگار ایرنا، هر کیلوگرم گوشت بسته بندی ران گوسفندی در یکی از فروشگاه های زنجیره ای به 

هزار تومان عرضه می شود 50بیش از  قیمت . 
تومان گرانتر  500هزار تومان است. البته قیمت ران  29هر کیلوگرم گوشت منجمد گوساله )وارداتی از برزیل( نیز 

 .است
مشکل دیگر مشتریان، فقدان گوشت ران منجمد گوساله بود. در چهار شعبه فروشگاهی که چهارشنبه گذشته گوشت ها را 

وجود داشت و متصدیان می گفتند « سردست»تحویل می دادند )و روزهای بعدی هیچ عرضه ای نداشتند( فقط  به مشتریان

درباره بار تحویل داده شده به شعبه کنترلی ندارند که بخواهند ران تحویل بگیرند» .»  
با توجه به تقاضای  -نتناژ واردات سردست و ران تفاوت دارد و این میزان در مورد را»ورناصری نیز تایید می کند 

همیشه کمتر بوده است -کشوری .» 
 

 برخورد با تخلف؛ امری فرادستگاهی **
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام تاکید می کند این گوشت ها در فروشگاه های زنجیره ای و فقط معدود قصابی هایی 

ا ندارندتوزیع می شود که در صورت دریافت گوشت دولتی، اجازه عرضه گوشت آزاد ر . 
اگر تخلفی رخ دهد نمی »ورناصری درباره احتمال خرید گوشت ها از سوی قصابی ها و عرضه به نرخ آزاد می گوید: 

توانیم تک تک بررسی کنیم؛ این برعهده سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

ها از سوی بازرسان شرکت، با آنها برخورد می شود است اما در صورت مشاهده این موارد در قصابی .» 
این وضعیت در حالی است که بسیاری از قصابی ها الزامی به عرضه گوشت های الشه که دارای مهرهای تایید است، 

 .نمی بینند. در یخچال قصابی ها می توان گوشت های تکه شده و بشقابی و حتی طعم دار را دید که مشتری خود را دارد
ا توجه به کمبودهای روزهای اخیر و حاشیه های آن، به نظر می رسد نظام توزیع گوشت های تنظیم بازار به نظارتی ب

 .دقیقتر نیاز دارد تا مصرف کننده واقعی بتواند به مقدار نیاز کاالی اساسی خود را تهیه کند
کند ارزش واردات گوشت از ابتدای  همین مسائل و مشکالت سبب شد عصر امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم

 .میلیون یورو بوده است700سال تاکنون 
قلم کاالی اساسی و پرمصرف رصد می شود؛ همچنین کارگروه ویژه ای برای پیگیری و رصد  70به گفته وی، حدود 

 .زنجیره تولید از ابتدا تا مصرف کننده نهایی تعریف شده است
دی مانند گوشت که به عنوان یکی از کاالهای اساسی مورد نیاز مردم شناخته می شود، باید دید این کارگروه ویژه در موار

  .چه سیاستی را اتخاذ کرده است؛ امری که در چند روز آینده باید نتایج آن در سطح عرضه روشن شود
 لینک خبر 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 ایرنا  – 28/9/1397تاریخ : 

 ماشین های کشاورزی دخالتی در قاچاق سوخت ندارند
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: هشت درصد سوخت کشور در بخش کشاورزی استفاده می شود که  -ایرنا -تهران

این میزان در بخش مکانیزاسیون و ماشین آالت است، بنابراین نه تنها قاچاق سوخت در این بخش صفر است حدود چهار درصد از 
 .بلکه کشاورزان سوخت خود را از سایر بازارها تامین می کنند

کارهای امروز )چهارشنبه( در نشست خبری دستاوردهای مکانیزاسیون و راه« کامبیز عباسی»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
  .مقابله با تحریم که در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، افزود: در بخش سوخت نیازمند حمایت بیشتر وزارت نفت هستیم

وی ادامه داد: در هفت سال اخیر همواره از دست اندرکاران خواسته ایم به فکر تهیه کارت سوخت برای کشاورزان باشند؛ البته به 
ام قرار است کارت بانکی به عنوان کارت سوخت برای تامین سوخت کشاورزان تعریف شودتازگی از طریق ثبت ن . 

درصد  10بیش از  1391عباسی گفت: پالک گذاری ماشین آالت کشاورزی از اقدامات خوبی است که انجام شده و در مقایسه با سال 
  .رشد داشته است

هزار  40ستگاه کشاورزی شماره گذاری شده بود و هم اکنون این میزان به حدود چهار هزار د 1391وی افزود: برای نمونه در سال 
  .دستگاه رسیده است

درصد  30به گفته رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، بیمه ماشین های کشاورزی از دیگر دغدغه های کشاورزان بود که 
تگاه ها شده استتخفیف داده شده و این موضوع موجب تسریع روند شماره گذاری این دس .  

عباسی افزود: امیدواریم مساله معاینه فنی ماشین آالت کشاورزی به عنوان مانع دیگر پالک گذاری نیز مرتفع شود زیرا در حالی که 
  .مکانیزاسیون کشاورزی تاثیری در آلودگی هوا ندارند اما شرط الزم برای شماره گذاری است

گفت: استانداردسازی یکی از تکالیف و وظایف ساختاری وزارت کشاورزی در کنار  رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
  .سازمان ملی استاندارد است

واحد دانش بنیان مورد ارزیابی قرار می  36وی اظهارداشت: سالیانه یک هزار نوع ماشین، لوازم و تجهیزات کشاورزی به کمک 
  .گیرد

ان کرد: سازمان ملی استاندارد امسال و سال گذشته همکاری خوبی با ما داشته و تفاهم رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی بی
  .نامه هایی بین این سازمان و وزیر جهاد کشاورزی برای تسهیل امور تولیدکنندگان ماشین ها امضا شد

هتر می شود و تحریم های ظالمانه وی افزود: در دوران تحریم، کشاورزان با بهره وری باالتر کار می کنند و و کیفیت ها نیز ب
  .نتوانسته در بخش ماشین های کشاورزی محدودیت ایجاد کند و در زمینه کاشت، داشت و برداشت به خوبی حرکت کردیم

 
 محدودیتی درباره اعتبارات نداریم  **

 4200شود بنابراین نیاز به ارز  رئیس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی اظهارداشت: با توجه به اینکه برخی قطعات از خارج وارد می
  .تومانی داریم

میلیارد تومان در زمینه مکانیزاسیون و برای حمایت از شرکت ها تسهیالت پرداخت می شود 140وی افزود: براین اساس ماهانه  .  
 

هزار میلیارد تومانی تگرگ در هر سال 12خسارت  **  
سرمازدگی و بالی طبیعی گفت رئیس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی درباره کاهش خسارت تکنولوژی در این  9تا کنون هشت تا  :

  .رابطه شناسایی و بومی شده و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است
درصد کاهش داده است اما  90هایی به کشاورزان مناطق شمالی کشور معرفی شده که خسارت به باغات را حدود به گفته وی دستگاه

کننداز این فناوری ها استفاده نمی هنوز تمام کشاورزان . 
کند و در شرایطی که دمای هوا بیش از این، پایین عباسی توضیح داد: این تکنولوژی در دمای چهار تا پنج درجه زیر صفر کار می

  .بیاید کارایی الزم را ندارد
ذاری کنند میزان خسارت کشاورزان به گای و ستاد بحران کشور در این بخش سرمایهوی تصریح کرد: چنانچه شرکت های بیمه

 .شکل قابل توجهی کاهش می یابد
هزار هکتار خسارت وارد  600هزار میلیارد تومان در سطح  12رئیس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی گفت: تگرگ سالیانه حدود 

میلیون تومان خسارت می شود 20تا  15می کند که برای هر هکتار  .  
برای هر یکصد هکتار،  وی افزود: سامانه ضد تگرگ میلیون تومان  2میلیون تومان هزینه دارد که هزینه هر هکتار آن  200
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شود که از این خسارت جلوگیری می کندمی .  
 .به گفته عباسی پنج باغدار عمده ما در شمال کشور از این تکنولوژی استفاده کرده اند

 
** ر دی ماه برگزاری سومین نمایشگاه ماشین های کشاورزی در اواخ  

دی ماه خبر داد و  24تا  21رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی از برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین های کشاورزی در 
گفت: تحریم ها خللی در بخش کشاورزی نداشته و شرکت های بین المللی متعددی برای شرکت در این نمایشگاه اعالم آمادگی کرده 

  .اند
شرکت داخلی و خارجی برای  170مجری سومین نمایشگاه کشاورزی در تهران گفت: « علیرضا صدری»مراسم  در ادامه این

  .حضور در این نمایشگاه اعالم آمادگی کردند
وی افزود: کشورهای ترکیه، چین، آلمان، فرانسه و ایتالیا در این نمایشگاه حضور مستقیم دارند و آخرین تکنولوژی های کشاورزی و 

م های آبیاری خود را عرضه می کنندسیست .  
به گفته مجری نمایشگاه، شمار شرکت های داخلی حاضر در این نمایشگاه و تکنولوژی های قابل عرضه آنها در مقایسه با دوره های 

درصد رشد داشته است 12گذشته  .  
ی های تولیدی برای حضور در این نمایشگاه درصد سهم تعاون 50وی تاکید کرد: در این دوره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

  .را پرداخت کرده است
 لینک خبر 
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 مکانیزاسیون و ماشین آالت 
 ایرنا  – 2۴/9/1397تاریخ : 

شوند/ طرح کشاورزی حفاظتی چه شد؟ های کشاورزی که با تغییر دولت عوض میطرح  
آالت بزرگ با ادوات، در حالی طرحی در دولت دهم با عنوان کشاورزی حفاظتی مطرح بود که برای حفاظت از خاک و ماشین

های ست ماشین آالت کوچک را باید در زمینداد که رئیس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی معتقد اچندین عملیات را با هم انجام می
  .کوچک به کار گرفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ضریب مکانیزاسیون کشاورزی یعنی میزان تجهیزات به کار رفته بر حسب اسب 
صوالت کشاورزی را در این بخار در هکتار، طی سالهای گذشته رشد بطئی و اندکی داشته و شاید یکی از دالیل باال بودن قیمت مح

توان انتظار داشت که قیمت تمام شده تولید توان جستجو کرد، هر چه ضریب مکانیزاسیون در بخش کشاورزی باال باشد، مینکته می
رسد، قیمت کمتری داشته باشدکاهش یابد و محصولی که دست مصرف کننده می . 

چیست؟مکانیزاسیون کشاورزی به معنای مکانیکی کردن عملیات کشاورزی است، یعنی شاید این سوال باشد که ضریب مکانیزاسیون 
شودآالت بیشتری استفاده کنیم، ضریب مکانیزاسیون باالتر میهر چقدر بتوانیم در انجام عملیات کشاورزی از ماشین . 

پایین آوردن   توان باافتد که میفکر می گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ در کشور باال است و کمتر کسی به این امروزه قیمت میوه،
هها کاهش قیمت تمام شده به کارگیری ادوات و ماشین آالت کشاورزی قیمت تمام شده تولید قیمت را در بازار کاهش داد، یکی از را

 .بیشتر در بخش تولید است
شود، آن طور که رئیس مرکز توسعه سنجیده می« ضریب مکانیزاسیون»معیار به کارگیری ماشین آالت در بخش کشاورزی با 

رسیده است، اما این رقم در مقایسه با کشورهای پیشرفته بسیار  1.7گوید، این ضریب در کشور به مکانیزاسیون کشاورزی کشور می
 .پایین است

وگویی با کامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور انجام دادیم، وی معتقد استگفت نبودن اراضی  ارچهیکپ :

مانعی برای مکانیزاسیون کشاورزی نیست، در زمینی که کوچک است، باید مکانیزاسیون متناسب با خودش و در زمینی که بزرگ 
و بنابراین اینها مانع نیست  آالت بکنیمشاید الزم باشد، استفاده استیجاری از ماشین است نیز مکانیزاسیون متناسب با آن را انجام داد که

ها را به همدیگر متصل کنیم تا بتوانیم هزار سال پیش اتفاق نیفتاده بگوییم که همه این زمین 7و ما نباید سرگرم شویم و کاری را که 
 .مکانیزاسیون کشاورزی انجام دهیم

 فارس: ضریب مکانیزاسیون در بخش کشاورزی چقدر است؟
 1.7یک اسب بخار در هکتار بود و در شرایط فعلی این عدد به  ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در ابتدای دولت حدوداً  :عباسی

گیری است و عمالً کشاورزی ما مکانیزه شده و تمامی کشاورزان ما حتی در اسب بخار در هکتار رسیده که رقم بسیار چشم
 80در کشت برنج کشور حدود کردیم، مکانیزاسیون به سختی نفوذ کند، نفوذ بسیار مطلوبی داشته مثالً هایی که ما فکر میقسمت

است که امیدوارم به  2.1انداز ما برای رسیدن به ضریب مکانیزاسیون درصد مزارع کشور ما تقریباً مکانیزه شده است. برنامه چشم
 .این عدد برسیم

 فارس: رقم ضریب مکانیزاسیون فعلی چه میزان با استانداردهای جهانی فاصله دارد؟
های مختلف و شرایط اقلیمی مختلف ا هم استدالل فنی ندارد این ضریب در کشورهای مختلف و مکانکشورها ب مقایسه :عباسی

 .متفاوت است و این طیف جهانی ندارد
 فارس: بزرگترین مانع در افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در کشور چیست؟

گذاری توسط بخش کشاورزی است باشد و چنین سرمایهگذاری بزرگترین رکن در حوزه مکانیزاسیون در واقع شاید سرمایه :عباسی

گذاری گذاران باشد و این شرایط را در حوزه سرمایهو نیاز به تسهیالت بانکی دارد که باید این تسهیالت منطبق با شرایط سرمایه
ای بیشتر و با درصد سود ههای باید تسهیالت این بخش را با سرعت بیشتر، بدون بروکراسیمکانیزاسیون کشاورزی نداریم. بانک

گذاری در این بخش داشته باشندگذاران رغبت بیشتری برای سرمایهکمتری پرداخت کنند تا سرمایه . 
 فارس: آیا یکپارچه نبودن اراضی مانعی برای مکانیزاسیون کشاورزی نیست؟

اسب بخار دارد و باالترین  14.1اسیون نه این طور نیست. ژاپن با میانگین مالکیت نیم هکتار در کشور، ضریب مکانیز :عباسی

ضریب مکانیزاسیون جهان در بخش کشاورزی را دارد. اینکه یک زمین بزرگ داشته باشیم و یک ماشین بیاید همه عملیات 
ای و قدیمی شده استکشاورزی آنها را یکباره انجام دهد، خیلی کلیشه ادی بزرگ باشد، بهتر است اقتص گویند زمیندلیل اینکه می .

آالت کشاورزی استبودن استفاده از ماشین . 
در زمینی که کوچک است باید مکانیزاسیون متناسب با خودش و در زمینی که بزرگ است نیز مکانیزاسیون متناسب با آن را انجام 

 7رگرم شویم و کاری را که آالت بکنیم و بنابراین اینها مانع نیست و ما نباید سداد که شاید الزم باشد استفاده استیجاری از ماشین
 .هزار سال پیش اتفاق نیفتاده بگوییم که همه این زمین ها را به همدیگر متصل کنیم تا بتوانیم مکانیزاسیون کشاورزی انجام دهیم
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 آالتکرد که تأکید این طرح به استفاده از ماشینوزارت جهاد کشاورزی در دولت قبل طرح کشاورزی حفاظتی را اجرا می :فارس

داد و روی این طرح ها چندین عملیات کشاورزی را با هم انجام میهای کشاورزی است، به نحوی که این ماشینبزرگ در زمین
ها استهای جنابعالی دقیقاً نقیض این طرحگذاری زیادی هم کرد، صحبتسرمایه . 

ماشین در واقع بیانگر میزان مالکیت در کشور است های کوچک داریم، اندازه آالت چند کاره برای زمینعباسی: ما در کشور ماشین
ها بسیار بزرگ دارد و دهیم، کشوری مثل اروپا اندازه زمینبرداری است که ما در کشور انجام میو تعداد ماشین بیانگر نوع بهره

آالت آنها هم بزرگ استماشین . 
ی آنها هم به همان نسبت کوچک است. در کشور ژاپن یک هاکشورهایی مثل بنگالدش، ژاپن، کره سایز مزارع کوچک است و ماشین

اسب بخار است 30هزار تراکتور هم داریم، تراکتورهایی که حدوداً  600هزار شالیزار داریم و یک میلیون و  600میلیون و  . 
آالتی را نداریم؟فارس: ما چنین ماشین  

دهیم یعنی محدودیتی ایجاد را با سایزهای کوچک انجام می ما در حوزه برنج کشور االن توسعه تراکتورهای شالیزاری :عباسی

هکتار است و  5ها کوچک است و مالکیت در اراضی کشور ما کند، باید متناسب با آن مالکیت باید ماشین خریداری کنید، ماشیننمی
ای استهکتار یک عدد بهینه 5 . 

است که در منطقه شمال این رقم از یک هکتار هم  1.2ور های کشاورزی در کشفارس: چنین رقمی نیست، میانگین سطح زمین
تر است،پایین درصد آنها نیز  ۴0هکتار هستند و حدود  1درصد مراکز کشاورزی ایران، کمتر از  30براساس آمار فائو، نزدیک به  

هکتارند 2کمتر از  . 
یحه حفاظت از خاک که در انتظار تأیید شورای ال  دوست دارم سوالی خارج از مکانیزاسیون اما مرتبط با خاک بپرسم؛ :فارس

های تولیدی به ضرر کند: اگر سازمان محیط زیست تشخیص دهد اجرای طرحنگهبان است و به تأیید مجلس رسیده است تأکید می
کنید که نمیتواند تولید را متوقف کند، به ضرر بخش تولید است. آیا فکر محیط زیست و خاک باشد سازمان محیط زیست، رأساً می

 .اثبات این مسأله نیاز به مجوز از وزارت جهاد باید داشته باشد
گیری نشود و حتماً باید با هماهنگی وزارت جهاد های اجرایی کشور باید به صورت انفرادی تصمیماصوالً در دولت و بخش :عباسی

کندت نیست و این مسأله را پیگیری میهایش کمتر از محیط زیسکشاورزی باشد و قطعاً وزارت جهاد کشاورزی حساسیت . 
 لینک خبر 
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 مکانیزاسیون و ماشین آالت 

 خبرگزاری فارس  – 28/9/1397تاریخ : 

ها نتوانست به کشاورزی آسیب بزند درصدی ایران در صنعت کشاورزی/ تحریم 95خوداتکایی   
درصد است، گفت:  95رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور با بیان اینکه خوداتکایی ایران در صنعت کشاورزی 

نتوانسته به کشاورزی آسیب بزندها تحریم .  
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور امروز در نشست  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کامبیز عباسی

ها در بخش درصد رسیده است، گفت: تحریم 95خبری با بیان اینکه خوداتکایی ایران در صنعت مکانیزاسیون کشاورزی به 
کنندورتر کار میوانسته آسیب بزند و در شرایط تحریم کشاورزان ما بهرهکشاورزی نت .  

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور با بیان اینکه ما در شرایط تحریم باید بیشتر به هم کمک کنیم و بیشتر در کنار هم 
هایی که در بخش اهر شود به خاطر اینکه اکثر مؤلفهتواند ظهایی است که اثرات تحریم در آن نمیباشیم، گفت: کشاورزی از بخش

شودشود در داخل کشور تولید میکشاورزی و صنعت مکانیزاسیون کشاورزی استفاده می . 
شوند و های کشاورزی مکانیزه میوی در ادامه به اهمیت مکانیزاسیون کشاورزی در کشور اشاره کرد و گفت: زمانی که زمین

یابد و شود تولید افزایش یافته و قیمت تمام شده کاهش میجام مراحل کاشت، داشت و برداشت استفاده میادوات کشاورزی برای ان
روددرآمد کشاورزان باال می . 

درصد در افزایش تولید محصوالت کشاورزی نقش دارد و در برخی محصوالت مانند  35عباسی گفت: در حال حاضر مکانیزاسیون 
صد رسیده استدر 80برنج مکانیزاسیون به  .  

ساله در وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش  7ساله و  5رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور با بیان اینکه دو برنامه 
گذاری میلیارد تومان در حوزه مکانیزاسیون و در قالب تسهیالت سرمایه 6500سال نخست  5شود، گفت: در مکانیزاسیون اجرا می

  .شد
* درصدی در برداشت برنج 80اسیون مکانیز  

درصد  80ها در حوزه مکانیزاسیون آن شده است که در برداشت برنج ضریب مکانیزاسیون به گذاریبه گفته عباسی، نتیجه سرمایه
تا  10رسیده و ضایعات برنج به کمتر از یک درصد کاهش یافته است. این در حالی است که ضایعات برنج پیش از این  درصد  12

ودب . 
درصد  4آالت کشاورزی با ضایعات کمتر از میلیون هکتار گندم و جوی آبی و دیم کشور از طریق ماشین 8.2  وی همچنین گفت:

آالت است که پیش از این، این درصد برداشت این غالت توسط ماشین 95و   درصد مراحل کاشت 75شود و همچنین برداشت می
درصد کاهش یافته است 7.5درصد به  4شت گندم و جو هم از درصد بود. ضایعات بردا 45رقم حدود  . 

 99ای هم ای و علوفهرئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور همچنین گفت: در کشت محصوالت ردیفی مانند ذرت دانه
شوددرصد به صورت مکانیزه کشت و برداشت می . 

دستگاه ماشین  2100در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفته است، گفت: هزار تراکتور  97سال گذشته  5عباسی با بیان اینکه طی 
هزار دستگاه تراکتور باغبانی وارد این بخش شده است 7برداشت غالت و  .  

گفتهای این مرکز است،وی با بیان اینکه توسعه کشاورزی حفاظت خاک از برنامه نوع ماشین کشاورزی حفاظتی  75 :

آالت کشاورزی حفاظتی در اختیار کشاورزان قرار گرفته استر دستگاه ماشینهزا 20استانداردسازی شده و  .  
* میلیون هکتار زمین کشاورزی 2کشاورزی حفاظتی در   

میلیون هکتار اراضی کشور تحت پوشش کشاورزی حفاظتی است و تا  2» :رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور گفت

شوداراضی کشور کشاورزی حفاظتی خاک اجرا میدرصد  45پایان برنامه ششم در  ». 
شود فرسایش خاک به حداقل رسیده و سازی انجام میدر کشاورزی حفاظتی خاک به خاطر اینکه حداقل عملیات شخم و آماده

را در کاهش  تواند انقالبیشود که مییابد و در طی یک فصل زراعی حداقل دو مرحله آب کمتر استفاده میوری آب افزایش میبهره
  .مصرف آب کشاورزی ایجاد کند

  ساخت سامانه ضد تگرک*
های نوین اشاره کرد و گفتعباسی در ادامه به ورود مرکز مکانیزاسیون به فناوری های ضدتگرگ با امواج صوتی توسط سامانه :

کند تواند از وقوع خسارت تگرگ به محصوالت کشاورزی جلوگیریاندازی شده که میاین مرکز راه . 
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ها در سازی شده است، گفت: در حال حاضر این دستگاهوی با بیان اینکه این فناوری از ارمنستان وارد کشور شده و در داخل بومی
های سرما به خودروها در های آذربایجان غربی و شرقی نصب شده و حتی ایران خودرو هم برای جلوگیری از خسارتاستان

کندمیهای بیرونی استفاده پارکینگ .  
هزار هکتار اراضی کشور ساالنه از سرمازدگی و تگرگ  600رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور با بیان اینکه 

توان از هزار میلیارد تومان برآورد شده است که با ورود این سامانه به بخش کشاورزی می 10بیند، گفت: خسارت اینها خسارت می
کردهای زیاد جلوگیری خسارت . 

آالت کشاورزی عباسی در ادامه به مشکالت مرتبط این بخش با صنعت اشاره کرد و گفت: طی چند ماه گذشته قیمت الستیک ماشین
 .دو برابر شده است و کشاورزان توان پرداخت آن را ندارند

و گفت: ساالنه این بخش نیاز به برداران کشاورزی خبر داد وی از موافقتنامه با بخش صنعت برای ارائه سهمیه الستیک به بهره
هزار حلقه الستیک دارد 300 . 

آالت رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور همچنین گفت: در زمینه سوخت کشاورزان هم باید کارت سوخت برای ماشین
شودجام میدرصد آن در بخش مکانیزاسیون ان 4درصد مصرف سوخت در حوزه کشاورزی است که  8کشاورزی صادر شود.  . 

آالت کنند خبر داد و گفت: بیمه ماشینآالت خود را بیمه میدرصدی بیمه برای کشاورزانی که ماشین 30عباسی همچنین از تخفیف 
تواند امنیت آنها را تضمین کندمی .  

تفاهمی که با سازمان آالت و لوازم کشاورزی و آبیاری بر اساس های خود به استانداردسازی ماشینوی در بخش دیگری از صحبت
شود و به استانداردهای آالت کشاورزی روز به روز استانداردتر میوزارت جهاد با سازمان استاندارد دارد خبر داد و گفت: ماشین

شودجهانی نزدیک می . 
* میلیون دالر ارز در مکانیزاسیون کشاورزی 250نیاز به   

میلیون  250میزان ارزی که برای بخش مکانیزاسیون برآورد شده ساالنه رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور گفت: 
آالت ضروری در بخش کشاورزی با افزایش قیمت مواجه دالر است و در صورتی که این ارز تخصیص داده شود قیمت ماشین

شودنمی . 
ت حوزه مکانیزاسیون خبر داد و گفت: ساعته تسهیال 48وی در ادامه به دستور وزیر جهاد برای بانک کشاورزی به منظور پرداخت 

شودهای متقاضیان تکمیل باشد این تسهیالت دو روزه پرداخت میدر صورتی که پرونده .  
شود که های این مسئول برای پرداخت دو روزه تسهیالت از سوی بانک کشاورزی در حالی مطرح میبه گزارش فارس، صحبت

ها انتقادات زیادی دارندیالت از سوی بانکبسیاری از کشاورزان در زمینه ارائه تسه . 
* دی 21آالت کشاورزی در برگزاری نمایشگاه ماشین  
دی ماه در محل نمایشگاه  24تا  21آالت کشاورزی هم گفت: این نمایشگاه از در ادامه علیرضا صدر مجری سومین نمایشگاه ماشین

المللی برگزار خواهد شد، بین برسد 240ها به شود تعداد شرکتبینی میاند که پیشدهنام کرشرکت در آن ثبت 170 . 
های چینی، آلمانی، ایتالیایی و فرانسوی در این نمایشگاه حضور خواهند داشتوی گفت: شرکت .  

 تأثیر است وها در این حوزه بیدهد که تحریمهای چینی در این نمایشگاه، گفت: حضور آنها نشان میصدر با اشاره به حضور شرکت
ها استفاده بیشتری کنیمما باید از این فرصت . 

کارگاه مرتبط با بخش کشاورزی برگزار  14وی همچنین گفت: در کنار این نمایشگاه سمپوزیوم علمی در حوزه مکانیزاسیون و 
 .خواهد شد

 لینک خبر 
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 متفرقه
 ایرنا  – 28/9/1397تاریخ : 

اسالم آباد»قیام مارها در  » 
روستا بود،  اینطور نبوده که ساکنان بیایند روستایی اینجا تاسیس کنند و حریم مارها و عقرب ها را بشکنند؛ ابتدا -ایرنا -شهرری

اسالم آباد»اهالی  اینجا در جنوب شهرستان ری استان تهران زندگی می کردند و گرفتاری ها از وقتی شروع شد که کانال آب در  «

 .نزدیکی روستا ساختند
ارهای کم کم این کانال به محل تجمع فاضالب، رشد نیزار و زیستگاهی برای انواع جانوران موذی تبدیل شد؛ از موش گرفته تا م

 .سمی که به گفته ساکنان روستا، این جانوران قصد ندارند وحشت حضورشان را از دل اهالی بزدایند
این مارها مشتریان کسبه محل را هم پرانده اند  :بیشتر اهالی حاال دیگر تجربه زنده گیری یا مهار مارهای سمی را دارند؛ می گویند

مردم توقف داشته باشند زیرا جرات نمی کنند برای خرید جلو محل کسب . 
هکتار مساحت دارد که در کنار جاده ورامین در محدوده بخش مرکزی شهرستان ری واقع شده است 50روستای اسالم آباد نظامی  . 

هزار نفر در قالب حدود سه هزار خانوار جمعیت دارد 10بنا بر اعالم سرپرست دهیاری اسالم آباد نظامی، این روستا حدود  . 
متولیان روستا می گویند: کشت انواع محصوالت صیفی، جاری شدن آب های سطحی در منطقه جنوب تهران، وجود زمین اهالی و 

  .های باز و تپه های همجوار روستا از دیگر دالیل وجود مار و عقرب در روستای اسالم آباد نظامی شده است
ی کرد که دارند باتالق و نیزاری برای زیستگاه مار و عقرب کانال مذکور چندسال پیش احداث شده و شاید آن زمان کسی فکر نم

 .ایجاد می کنند
اینک اما اهالی می گویند به ستوه آمده اند و مجموع پیشنهادهایشان برای حل این معضل را اگر بشنویم در احداث یک کمربندی 

ست که مالک آنها باید مساعدت کندخالصه می کنند و مدعی هستند آن هم نیازمند تملک و خرید بخشی از زمین هایی ا . 
به گفته این افراد درصورت تکمیل محور کمربندی، ضمن حل مشکالت ناشی از باتالق، دسترسی بخش قابل توجهی از روستا به 

 .محور مواصالتی اصلی نیز ایجاد و تسهیل می شود
 شرح مشکل از زبان سرپرست دهیاری**
نظامی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: این روستا از شرق به رودخانه سرخه  سرپرست دهیاری روستای اسالم آباد جاده

ورامین اتصال دارد که محل تالقی نهر فیروزآباد به رودخانه سرخه حصار نیز به جنوب روستای  -حصار و از غرب به محور ری 
ورود آب های سطحی شهرری به این منطقه شده استاسالم آباد منتهی می شود، ضمن اینکه کاهش سطح )ارتفاع( روستا موجب  . 

داود بنیادی ادامه داد: سرازیر شدن آب های سطحی به جنوب روستای اسالم آباد جاده نظامی باعث تبدیل این مکان به نیزار و 
 .باتالقی بزرگ شده که محیط مناسبی برای زیست جانوارانی مثل مار، موش و عقرب فراهم آورده است

اره به اینکه آب های سطحی باید از طریق کانالی به رودخانه سرخه حصار هدایت شود، عنوان کرد: کانال کوچکی در وی با اش
  .گذشته توسط دهیاری در کنار مرداب احداث شد ولی چون از محل مرداب ارتفاع باالتری دارد، آب را به رودخانه منتقل نمی کند

با خانه های روستاییان دارد و همین امر موجب حضور جانوران در خانه های مردم می  بنیادی اضافه کرد: این مرداب فاصله کمی
 .شود؛ عالوه بر آن بوی نامطبوع آب گندیده نیز بویژه در فصل تابستان بر نارضایتی ساکنان افزوده است

 ساکنان روستا: مارها امانمان را بریده اند **
روستای اسالم آباد نظامی که خود را  یکی از ساکنان بخش جنوبی خیابان فضل اللهی « به خبرنگار ایرنا معرفی کرد « کبرا احمدی

گفت: تعداد مارها و بچه مارهای سمی به اندازه ای است که هر یک از ساکنان برای چندین بار زنده گیری و مهار مار را تجربه 
  .کرده اند

تر را در حیاط خانه اش زنده گیری کرده است، اظهارداشت: مارها در وی با بیان اینکه در هفته گذشته مار سبز رنگی به طول یک م
لش آب )آب گندیده( پایین روستا بزرگ می شوند و از آنجا به محله و از باالی دیوار و زیر دِر منازل به داخل خانه های مجاور 

  .باتالق راه پیدا می کنند
ن در کوچه ها و خیابان ها هستیماحمدی یادآور شد: ما بیش از همه نگران سالمت کودکانما . 

« مالک کارواش واقع در خیابان ایثار روستای اسالم آباد جاده نظامی نیز با بیان اینکه طی یک روز پنج بچه مار را « شهاب طالبی

رده از داخل کارواش زنده گیری کرده است به خبرنگار ایرنا گفت: مار سمی خاکستری رنگی داخل چکمه کارگر کارواش کمین ک
 .بود که با دقت کارگر، آن را زنده گیری کردیم

  .وی ادامه داد: وجود مارهای سمی در منطقه موجب ترس مشتریان و به دنبال آن کسادی بازار کسبه محدوده باتالق نیز شده است
« مسئوالن بود عنوان یکی دیگر از ساکنان خیابان ایثار روستا که با هیجان خاصی خواهان حل این مشکل توسط « فاطمه عیوضی

کرد: مار سمی خاکستری رنگی پشت توری پنجره طبقه سوم منزل ما کمین کرده بود که در صورت نبود حفاظ، به داخل منزل ورود 
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  .می کرد
وی اضافه کرد: ترس از گزش مار همواره وجود دارد و استرس مارگزیدگی کودکانمان برای ماه به کابوس تبدیل شده و نوعی ترس 

همه همواره در وجود تک تک افراد این روستا وجود داردو وا .  
 رئیس شورا: کمربندی احداث شود**

رئیس شورای اسالمی روستای اسالم آباد نظامی نیز درخصوص راهکار مناسب برای رفع این مشکل به خبرنگار ایرنا گفت: احداث 
هادی روستای اسالم آباد جاده نظامی لحاظ شده و در زمان  یک کمربندی که جنوب و شمال روستا را به یکدیگر متصل کند در طرح

  .حاضر نیز قسمت هایی زیادی از کار احداث این کمربندی در شرق و شمال روستا موازی با رودخانه سرخه حصار انجام شده است
هی و هدایت آب های ناصر رضایی تصریح کرد: در صورت اجرای قسمت جنوبی کمربندی، کانال آبی نیز کنار آن برای ساماند

  .سطح به داخل رودخانه سرخه حصار احداث می شود که در این صورت مشکل مردم این منطقه نیز حل خواهد شد
زمین های جنوب روستا را تنها مشکل اجرای ادامه طرح کمربندی بیان و ادعا کرد« موقوفی بودن»وی  اعتبار الزم برای اجرای  :

ولی اداره اوقاف همکاری الزم را در خصوص واگذاری یکهزار متر زمین با دهیاری ندارد و این طرح در دهیاری موجود است 
  .همین امر موجب تعطیل طرح کمربندی روستا شده است

رضایی با بیان اینکه ایجاد کمربندی موجب خروج روستای اسالم آباد جاده نظامی از بن بست و همچنین ساماندهی آب های سطحی 
رد: دهیاری خواستار بررسی این پرونده و تسریع فروش آن از اداره اوقاف استمی شود تصریح ک .  

وی یادآور شد: دهیاری اسالم آباد جاده نظامی خواستار خرید زمین جنوب روستا به قمیت روز و کارشناسی است تا مشکالت 
 .شهروندان این بخش از روستا نیزحل شود

زرسان فرمانداری و حتی فرماندار ویژه ری بازدید میدانی از باتالق انتهای روستا داشته اند، رضایی با بیان اینکه از چند سال قبل با
افزود: امسال پس از چندین سال اعتبار ساخت کمربندی روستای اسالم آباد جاده نظامی تامین شده است که اداره اوقاف نیز باید 

شدهمکاری الزم را به منظور حل مشکالت مردم روستا داشته با .  
وی یادآور شد: بخش اعظم ساخت کمربندی روستا در بخش های شرق و شمال انجام شده و فقط بخش جنوبی آن مانده که به علت 

  .اوقافی بودن زمین طرح عمرانی روستا روی زمین مانده است
باتالق و مزاحمت های جانوران این درحالی است که سرپرست دهیاری روستا می گوید: با احداث فاز دوم کمربندی ، نه تنها مشکل 

 .موذی حل می شود بلکه دسترسی ضلع جنوبی روستا به جاده ورامین نیز بازگشایی می شود
میلیون تومان اعتبار درنظر گرفته شده بود که به علت تاخیر در اجرای آن  500به گفته بنیادی برای این پروژه اوایل امسال حدود 

 .اینک هزینه ها افزایش یافته است
 لینک خبر 
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 متفرقه 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 22/9/1397تاریخ : 

  هزار هکتار است 43ایران رتبه اول محصوالت کشاورزی در آسیا/ سطح زیرکشت محصوالت ارگانیک 
و ایران رتبه نخست در تولید محصوالت کشاورزی از منظر سالمت را در بین کشورهای نورانی، گفت: بر اساس اعالم سازمان فائ

 .آسیا داراست
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  ، رضا نورانی رئیس انجمن ارگانیک وانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران ج 

ایران در یازدهمین جشنواره محصوالت ارگانیک تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سازمان تعاونی روستایی در مسیر 
ن ای داشته باشند، اظهار کرد: در گذشته با کمک سازمان تعاوتوانند نقش ویژهتوسعه تولید و مصرف محصوالت ارگانیک می

ای نشده استایم اما هنوز رسانهروستایی تعاونی ارگانیک زیستی ایران را به ثبت رسانده . 
وی افزود: سیاست تعاونی ارگانیک زیستی ایران بر آن است که تولیدات اقصی نقاط مختلف کشور را با قیمت مناسب خریداری و به 

 .بازار مصرف عرضه کند
توانند نقش مهمی داشته باشند، بیان کرد: تعاونی روستایی در تولید و توسعه محصوالت ارگانیک مینورانی با اشاره به اینکه سازمان 

تواند سرمایه گذاری همچنین سرمایه گذاری سازمان اقتصادی کوثر در گذشته اعالم کرده که در تعاونی ارگانیک زیستی ایران می
 .کالنی را انجام دهد

دار شدن محصوالت ارگانیک خبر داد و گفت: انجمن ارگانیک ایران با مطالعه تمامی سنامهرئیس انجمن ارگانیک ایران از شنا
 18دار کردن و کد شکل گرفت و هم اکنون با شناسنامه 8۵استانداردهای جهانی و همکاری اتاق بازرگانی تهران و ایران در سال 

عرضه به بازار برای مصرف کننده مشخص است این محصوالت از زمان تولید تا 100رقمی محصوالت ارگانیک صفر تا  . 
179وی با اشاره به اینکه ایران از نظر سطح زیر کشت محصوالت ارگانیک در بین  قرار دارد،  1۵0کشور تولید کننده رتبه  
ا متأسفانه افزود: علی رغم آن که تولید و صادرات محصوالت ارگانیک عالوه بر تضمین سالمتی، ارزش افزوده باالیی دربردارد ام

 .هیچ حمایتی در توسعه تولید صورت نگرفته است
نورانی درباره آخرین وضعیت صادرات محصوالت ارگانیک گفت: هم اکنون پسته، خرما، عسل، انار، گیاهان دارویی، عرقیجات، 

رایط تحریم این چای و زعفران بیشترین صادرات محصوالت ارگانیک به کشورهای اروپایی را دارند به طوری که با وجود ش
شوند و مشکلی در این زمینه وجود نداردمحصوالت به صورت مویرگی صادر می . 

رئیس انجمن ارگانیک ایران با اشاره به اینکه بر اساس اعالم سازمان فائو، ایران رتبه نخست تولید محصوالت کشاورزی از منظر 
اعالم سازمان فائو جمهوری اسالمی ایران به سبب دارا بودن  سالمت در بین کشورهای آسیایی را داراست، بیان کرد: بر اساس

های باال عالوه بر تأمین مصرف محصوالت کشاورزی خود قادر به تأمین محصوالت کلیه کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز پتانسیل
 .است

ی را به خود اختصاص داده است، افزود: وی با تأکید بر اینکه ایران در تولید بسیاری از محصوالت کشاورزی رتبه اول تا هفتم جهان
گذاری باید این سطح را ارتقا دهیمبر این اساس با برنامه ریزی و هدف . 

نورانی درباره آخرین وضعیت سطح زیر کشت محصوالت زراعی و باغی ارگانیک اظهار کرد: اگرچه به اعتقاد ما سطح زیر کشت 
۴2محصوالت زراعی و باغی ارگانیک  گویند که سطح این محصوالت در های آیفوم و فیبل میهزار هکتار است اما سازمان ۴3تا  

تواند ناشی از عدم ثبت بسیاری از محصوالت ارگانیک و همچنین رها کردن تولید به هزار هکتار است که این اختالف می 19ایران 
 .دلیل عدم چرخه اقتصادی از سوی تولیدکنندگان باشد

وگو آغاز ارگانیک تهران صبح امروز با همکاری میادین میوه و تره بار و انجمن ارگانیک ایران در بوستان گفتیازدهمین جشنواره 
توانند از این نمایشگاه بازدید کنندآذر ماه همه روزه می 30مندان تا به کار کرد و عالقه . 

 لینک خبر 
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 متفرقه 
 ایرنا  – 27/9/1397تاریخ : 

 مضر بودن تراریخته ها ثابت نشده است
رییس انجمن علمی ایمنی زیستی و پژوهشگر بیوتکنولوژی گفت -رنا ای -ارومیه   

 .تاکنون سندی درباره مضر بودن تراریخته ها ارایه نشده است ولی اسناد فراوانی برای اثبات مفید بودن این مواد غذایی وجود دارد :
نوآورانه در ارومیه افزود: تاکنون یکهزار و به گزارش ایرنا بهزاد قره یاضی روز دوشنبه در همایش زیست فن آوری و استراتژی 

مقاله علمی معتبر درباره مفید بودن این محصوالت منتشر شده است 783 . 
سال  21وی به ذکر نمونه ای از بررسی های علمی در زمینه تراریخته ها پرداخت و اظهار داشت: یک متاآنالیز درباره این مواد که 

صرف علف کش ها و درصدی م 10به طول انجامید، کاهش  درصدی مصرف حشره کش های شیمیایی با کشت این محصوالت  45

 .را نشان داد
میلیون یورو در این زمینه انجام شده و در نتیجه آن بی ضرر  300گروه محققان اروپایی با  500پژوهش توسط  130وی ادامه داد: 

ه استبودن غذاهای تراریخته به اندازه غذاهای غیرتراریخته گزارش شد . 
قره یاضی اضافه کرد: بی ضرر بودن تراریخته ها هرگز بیان نمی شود ولی با این محصوالت هم می توان به سالمت بشر و افزایش 

 .درآمد کشاورزان کمک کرد
متر سال، کمتر از آمریکا و حتی ک 55امید به زندگی در اوایل پیروزی انقالب در کشور با  :رییس انجمن علمی ایمنی زیستی گفت

سال در بانوان رسیده است 80از عراق بود ولی این میزان هم اکنون به باالی  . 
سال به عمر مفید بانوان کشور و در کنار آن بر عمر مفید مردان افزوده شده، گفت: ابتال به یک  23وی با بیان اینکه هم اکنون 

لیلی بر مضر بودن تراریخته ها نیستبیماری از جمله سرطان و فوت در اثر آن در سنین باال منطقی است و د . 
قره یاضی بیان کرد: برخالف تبلیغات منفی و نادرست که در خصوص تراریخته ها وجود دارد، این محصوالت از سالم ترین و پاک 

 .ترین غذاها در دنیا به شمار می رود
ت کشاورزی دنیا را به خود اختصاص داده که درصد تولیدا 17وی اظهار داشت: محصوالت به نام تراریخته یا مهندسی ژنتیک شده 

 .البته سهم تولید آن در کشور ما تقریبا صفر است
عباسعلی روانلو، رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی هم در این همایش گفت: 

 .مهندسی ژنتیک در طبیعت به طور طبیعی انجام می شود
مروزه حرکت به سمت کم حجم خواری در سطح دنیا مطرح است و این موضوع به وسیله غذاهای غنی شده و با بهره وی گفت: ا

 .مندی از محصوالت تولید شده در خاک های غنی میسر می شود
ره نوین نیز این وی با بیان اینکه در قرن های متمادی بشر ناخواسته از بیوتکنولوژی در بخش های مختلف استفاده کرده، گفت: در دو

 .علم موجب شده است تا تحوالت شگرفی در زندگی بشر رخ دهد
روانلو با اشاره به کاربرد روش های زیستی نوین ژنتیکی در تولید یا دستکاری میکروارگانیسم ها، گفت: بیوتکنولوژی در جهان 

ریزی در این زمینه محصوالت تراریخته دارای تحوالت بسیاری خلق کرده و با توجه به افزایش جمعیت جهان و نیاز به برنامه 
 .اهمیت خاصی است

  .وی گفت: سویا، گندم، برنج و ذرت جزو برخی محصوالتی است که در این بخش همواره در کشورها روی آنها تحقیق می شود
د مقاومت در برابر بیماری درصد از محصوالت ذرت، سویا، چغندرقند، یونجه و کدو در آمریکا با هدف ایجا 69روانلو ادامه داد: 

درصد است 24درصد و در آرژانتین  30ها، دستکاری ژنتیک شده که این رقم در برزیل  . 
رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به مصرف باالی علف کش در 

و آب های زیرزمینی در بهم زدن زیست بوم و اکولوژی خاک تاثیر بسیاری  کشور گفت: علف کش ها عالوه بر آلوده کردن خاک ها
 .دارد و با تولید گیاهان مقاوم به افت ها و علف های هرز می توان از مصرف علف کش ها جلوگیری کرد

ای مختلف از رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز در این همایش بیان کرد: زیست فن آوری کشاورزی با تکنیک ه
جمله مهندسی ژنتیک، واکسن ها و کشت بافت ها به ارائه خدمت و ایجاد تحول در این بخش می پردازد تا بتوان به امینت غذایی 

 .دست یافت
حوزه مهم در کشور است و در ایران اسالمی به عنوان یکی از کشورهای  2اسمعیل کریم زاده افزود: امنیت مرزی و غذایی 

رف کننده باید به امنیت غذایی در حوزه کشاورزی توجه ویژه ای معطوف شودپرجمعیت و مص .  
به گزارش ایرنا این همایش علمی و تخصصی به مدت یک روز در پژوهشکده مطالعاتی دریاچه ارومیه با حضور دانشجویان، 

های تخصصی در زمینه مهندسی ژنتیک و محققان و استادان دانشگاه های ارومیه به صورت ارایه سخنرانی، ویدئو کنفرانس و پانل 
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 .گیاه پزشکی برگزار شد
محصوالت تراریخته یا تغییر ژنتیک یافته به محصوالتی اطالق می شود که با هدف بهبود و تقویت صفات مطلوب مانند ارتقای 

طریق روش های پیشرفته  کیفیت غذایی، مقاومت به آفت ها و بیماری ها، افزایش کمیت محصول یا حذف صفات نامطلوب غذایی از
 .علمی مهندسی ژنتیک اصالح می شود

محصول برنج و پنبه تراریخته تولید شده توسط محققان ایرانی  2در زمان حاضر در ایران محصول تراریخته تولید نمی شود ولی 
صورت رسمی و در  مجوز کشت را به ترتیب از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست گرفته اما کشت آنها به

 .مزرعه به منظور مصرف یا صادرات آغاز نشده است
 لینک خبر 
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 متفرقه 
 ایرنا  – 27/9/1397تاریخ : 

 محصوالت تراریخته فرصت یا تهدید
محصوالت تراریخته به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای علم مهندسی ژنتیک اکنون از  هرچند تولید و مصرف -ایرنا  -کرمان 

منظر متخصصان و مردم در ترازوی سنگین و سبک قرار گرفته است اما تولید این محصوالت در نگاه نخست، چالشی برای فرصت 
 .سازی در عصر حاضر به شمار می رود
هدف ایجاد و یا افزایش یک یا چند ویژگی مطلوب نظیر مقاومت به آفات، تحمل در برابر  به گزارش ایرنا، محصوالت تراریخته با

  .خشکسالی، کم آبی و غنی کردن آن به مواد مورد نیاز بدن انسان مورد تغییرات ژنتیکی قرار می گیرد
ش عالوه بر تولید فراوان با قیمت هر چند طیف وسیعی از مواد غذایی مانند میوه و سبزیجات، حبوبات و غالت و غیره با این رو

مناسب تر روانه بازار می شود اما برخی محققان از وجود اینگونه محصوالت در بازار مصرف ابراز نگرانی کرده و به نوعی بر 
  .این مهم هشدار داده اند

والت تراریخته توسط محققان هرچند تاکنون به علت عمر کم این تغییر ژنتیکی دلیل محکمه پسندی دال بر بیماری زا بودن محص
  .ارائه نشده اما هشدارهای برخی صاحبنظران، مصرف محصوالت تراریخته را در اذهان عمومی دچار ابهام می کند

و مهم تر اینکه اکثریت قریب به اتفاق مردم برغم درج بر روی بسیاری از محصوالت حتی نام تراریخته را نشنیده اند و از چه و 
ی ندارندچگونگی آن آگاه .  

میزگرد ایرنا، این بار با حضور مسئوالن و کارشناسانی از سه حوزه دانشگاه علوم پزشکی ، مرکز تحقیقات کشاورزی و تشکل های 
برگزار شده است« اما و اگرهای محصوالت تراریخته» زیست محیطی استان کرمان با موضوع  .  

با اشاره به اینکه بخش عمده تولید بر عهده وزارت کشاورزی است ،گفت :  معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان
  .وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تضمین سالمت مصرف را برای مصرف کننده ایجاد می کند

است ، افزود  محمد حسیبی با اشاره به اینکه طی دهه های گذشته بزرگترین دغدغه دولت ها تامین غذایی و مبارزه با قحطی ها بوده
: با توجه به همه پیشرفت های به وجود آمده در عرصه تولید این دغدغه برطرف شد و بحث امنیت غذایی به وجود آمد و همه دغدغه 

  .های قبلی به سمت تضمین سالمت پیش رفت
ی از طریق تراریختگی تنها در وی با اشاره به اینکه بحث تراریختگی به حوزه امنیت غذایی مرتبط می شود گفت : تامین مواد غذای

  .حوزه مواد گیاهی نیست بلکه لبنیات و گوشت را نیز شامل می شود
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه کمبود برخی از ویتامین ها در زمان تراریختگی اضافه می شود، 

ت، خشکی و شوری و غیره می شودبیان داشت: تراریختگی سبب مقاومت گیاه در مقابل آفا .  
حسیبی با بیان اینکه تولیدکنندگان باید مصرف کننده را از محصولی که تراریخته شده است مطلع کنند، تصریح کرد: این مهم از 

طریق وزارت بهداشت در سراسر کشور پیگیری می شود که تولیدکنندگان ملزم به درج برچسپ تراریختگی بر روی محصوالت 
ده اندخود ش .  

  .وی گفت: در سیستم وزرات بهداشت اطالع رسانی در تمام محصوالت و پروانه ها باید در برچسب محصوالت ذکر شود
مدیر اداره نظارت بر داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان یادآور شد : اسیدهای چرب دانه های روغنی که از مبادی کشور وارد می 

ردن به تراریختگی و یا غیر تراریختگی آن بررسی می شودشوند در آزمایشگاه ها برای پی ب .  
 

 مصرف محصوالت تراریخته در مرز تائید و عدم تائید *
حسیبی با اشاره به اینکه تایید امنیت غذایی با وزارت بهداشت است ، گفت : ترا ریختگی را رد نمی کنیم چون راه حل تامین غذا 

در صد آن را تایید کنیم001است و از طرف دیگر نمی توانیم بطور  .  
 80وی با بیان اینکه در حاضر برای اجرای طرح پایش باقی مانده سموم هفته ای چهار مرتبه در میدان تربار نمونه برداری از 

نمونه باید برای آزمایش به آزمایشگاه های  800محصول آزمایش می شود گفت: توان آزمایشگاهی در این حوزه نداریم و هفته ای 
یش و قشم ارسال کنیمک .  

  .حسیبی یادآورشد: نقاط مرزی بین بهداشت و کشاورزی در برخی از موارد مشکل ایجاد می کند و بسیاری از موارد کنترل نمی شود
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه ادعای این موضوع که تولیدکننده ای بگوید محصوالت تولیدی آن 

درصد ارگانیک است، وجود ندارد زیرا توان آزمایشگاهی در این حد نیست که همه محصوالت بررسی شوند 100  .  
وی با تاکید بر اینکه توان آزمایشگاهی همه محصوالت را نداریم ادامه داد : بنا به وظیفه محوله سازمانی و اخالقی محصوالتی را که 

ی کنیماطمیان از تراریختگی آن ها داریم، اعالم م  . 
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 درج برچسب بر روی محصوالت تراریخته الزامی است  **

کارشناس تخصصی تراریخته و صدور پروانه معاونت غذا و داروی علوم پزشکی استان کرمان نیز با بیان اینکه برچسب گذاری 
اخت ارائه طرح برچسب محصوالت تراریخته مهم ترین اقدامی است که باید انجام شود افزود: در زمان تمدید پروانه های س

در حال انجام است 11محصوالت ضروری است و این مهم طبق مفاد  .  
هدی فرخی با اشاره به اینکه بررسی تراریختگی محصول در چند سال اخیر برای ما الزامی شده است تصریح کرد: بیشترین بحث 

درصد دانه های روغنی ذرت وارداتی و  80ست که در حوزه تراریختگی در دانه های روغنی کلزا، سویا، ذرت و آفتابگردان ا
  .تراریخته هستند

وی با بیان اینکه در چند سال گذشته بررسی دانه تراریخته روغنی از کارخانه های تولید کننده از طریق آزمایشگاه هایی در سطح 
ده و با توجه به شرایط اقتصادی کشور کشور انجام می شد بیان داشت: در سالهای اخیر درج تراریختگی بر روی محصوالت الزام ش

در مواردی که برچسب از قبل در واحدهای تولیدکننده وجود داشته باشد با یک برچسپ کوچک تر تراریختگی محصول ذکر می 
  .شود

اریختگی فرخی با اشاره به اینکه در دنیا موضع گیری های متفاوتی در رابطه با تراریختگی وجود دارد گفت: در بحث تکنولوژی تر
رویداد در کشور داده  10رویداد در بحث تراریختگی وجود دارد اما فقط اجازه ورود  102'رخداد یا رویداد' وجود دارد که بالغ بر 

  .شده است
 

 برنج وارادتی تراریخته در کشور و سطح بازار وجود ندارد **
وجود ندارد مگر اینکه از مبادی قاچاق و غیرتاییدشده وارد  وی با تاکید بر اینکه برنج وارادتی تراریخته در کشور و سطح بازار

کشور شده باشد ،گفت: بیشترین تمرکز ما در خصوص محصوالتی که به وزارت بهداشت مربوط می شود، دانه های روغنی و 
شود، جزو پروتینی و سویا است که ما به آن ها پروانه ساخت می دهیم و هر محصولی که یک درصد روغن تراریخته وارد 

  .محصوالت تراریختگی است
 

 تراریختگی در فرایند تصفیه روغن از بین می رود  **
کارشناس تخصصی تراریخته و صدور پروانه معاونت غذا و داروی علوم پزشکی استان کرمان با اشاره به اینکه ما نمی خواهیم 

اما روغن تراریخته بعد از فرایند تصفیه هیچ تراریختگی در آن  حساسیت را در مردم به وجود آوریم و یا از بین ببریم اظهار داشت :
  .مشاهده نمی شود ولی در عین حال ما در راستای تراریختگی دانه های روغنی به مردم اطالع رسانی می کنیم

چ اثری از آزمایشگاه های همکار با قاطعیت اعالم کردند، روغنی که در فرایند تصفیه وارد می شود هی : فرخی یادآور شد

  .تراریختگی در آن وجود ندارد اما محض احتیاط برای مصرف کننده درصد تعیین کرده ایم
وی بیان داشت: در دستورالعمل های جدید همه محصوالتی که حتی درصد کمی هم از روغن تراریخته استفاده شود بر روی 

 .محصوالت ذکر می شود
 

تراریخته وجود ندارد شواهدی برای اثبات مضر یا مفید محصوالت  *  
دبیر تشکل های زیست محیطی کرمان نیز خواستار اطالع رسانی دقیق محصوالت تراریخته به مردم شد و افزود: هیچ مصوبه 

  .مجلسی در خصوص تراریختگی محصوالت وجود ندارد
و یک علم جدیدی است که به بابک رمضانی با اشاره به اینکه دستکاری ژنتیکی قسمتی از محصوالت را تراریخته می گویند 

صورت تجاری، کشاورزی و دامی در دنیا تولید می شود گفت: شواهدی برای اثبات مضر و مفید بودن این محصوالت موجود نیست 
  .و نمی توانیم به طور قطع مفید و مضر بودن این محصوالت را رد و یا تایید کنیم

ت ایجاد حجم مبادله مالی در دنیا است گفت: تحقیقاتی که در رابطه با بی خطر وی با اشاره به اینکه دلیل دوم گسترش این محصوال
بودن این محصوالت توسط شرکت هایی انجام می شود که این محصوالت را تولید می کنند؛ بنابراین تحقیقات آنها از روی بی 

  .غرضی و قضاوت اولیه نبوده است
شواهد کافی و تحقیقات مستقلی که بی خطر و یا خطرناک بودن این محصوالت را دبیر تشکل های زیست محیطی کرمان ادامه داد: 

  .تایید یا رد کند؛ وجود ندارد
رمضانی تصریح کرد: با دستکاری ژنتیکی مقاومت گیاهان در برابر آفات افزایش می یابد و از طرف دیگر سبب کاهش مصرف 

اینکه تراریخته چه اثرات سویی برای مردم و محیط زیست دارد را نمی  سموم می شود که این امر برای محیط زیست خوب است اما
  .دانیم
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وی افزود: به لطف وزارت بهداشت به صورت بخشنامه ای اطالع رسانی این محصوالت با درج برچسب انجام می شود اما هنوز 
  .مصوب نشده و حجم عظیمی از دانه های روغن بدون اینکه آزمایش شوند؛ وجود دارد

بیر تشکل های زیست محیطی کرمان ادامه داد: وظیفه حاکمیتی و همه دستگاه های مرتبط است که در سطح وسیعی این اطالع د
  .رسانی و درج بر روی محصول به صورت دقیق انجام شود

یکی از کشورهایی است  رمضانی با بیان اینکه ما وظیفه داریم مزایا و معایت این محصول به مردم اطالع رسانی کنیم افزود: آمریکا
که این تکنولوژی را به دنیا معرفی کرده و حتی این کشور که سود زیادی می برد به مردم اطالع رسانی دقیق محصوالت را انجام 

  .می دهد
ای وی با بیان اینکه یکنواختی در عملکرد در سطح کشور وجود ندارد گفت: تراریختگی را باید به عنوان یک قانون در مجلس شور

  .اسالمی به تصویب برسد و بعد از آن نظارت و اجرا صورت بگیرد
دبیر تشکل های زیست محیطی کرمان تصریح کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشورهای کمتر توسعه مردم مجبورند از این 

  .محصول استفاده کنند
خوب یا بد بودن آن تایید کنیم و دولت باید در ُبعد  درصد100رمضانی افزود: این محصول ویژگی های زیادی دارد اما نمی توانیم 

  .اجرایی و تحقیقاتی از مبدا این محصوالت را پیگیری کند
وی یادآورشد: قانون مجازاتی برای تولیدکنندگانی که اگر برچسب تراریختگی را بر روی محصوالت نزنند را در نظر نگرفته است 

ئولیت را انجام می دهد و به قانونی تبدیل نشده که قضات بتواند تصمیم بگیردو تنها وزارت بهداشت در این حوزه این مس .  
 

 دولت به کمک بخش خصوصی در حوزه پژوهش بیاید **
رمضانی بیان داشت:بخش های پژوهشی دیر بازده هستند و بخش خصوصی برای ورود به این حوزه صرفه اقتصادی و انگیزه کافی 

به بخش خصوصی کمک کند تا به پژوهش در این حوزه وارد شوند ندارد و برای همین دولت باید .  
وی افزود: با توجه به صحبت های کارشناسان در این زمینه محصوالت تراریخته نه رد و نه قابل قبول هستند و اقتصاد و امنیت 

رسانی شودغذایی ما را وادار به استفاده از این محصول می کند اما باید به مردم به شکل صحیح اطالع  .  
رمضانی خواستار بودجه های تحقیقاتی در این حوزه از مسئوالن امر شد و افزود: از طریق تحقیقات معایت این محصوالت برای 

  .مردم و محیط زیست انجام شود
 

 سال از طرح تجاری شدن گیاه تراریخته می گذرد 20 **
نابع طبیعی استان کرمان نیز با اشاره به اینکه براساس آیات و معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و م

سال پیش به صورت تجاری مطرح شد و بیشترین  20روایات انسان باید به غذای خود توجه کند افزود: بحث تراریختکی از حدود 
  .محصوالت در دسترس تراریخته ذرت، سویا، پنبه و کلزا است

گیاه تراریخته معرفی شده که انتقال هر ژن در هر کدام متفاوت است و بیشترین انتقال  20حدود داوود درویشی با اشاره به اینکه 
  .مربوط به ذرت و سویا، پنبه و کلزا در درجات بعدی قرار دارند

و  وی ادامه داد: مقاومت های مختلفی همچون مقاومت در برابر آفات و بیماری های، شوری و خشکی را در گیاه ایجاد می کنند
  .تمام اطالعات کشورهای مختلف که بر روی این گیاهان کار کرده اند را مطالعه کنندISAA شهروندان می توانند با ورود به سایت
درویشی با اشاره به برنج تراریخته گفت: تنها برنجی که ثبت جهانی شده طارم موالیی است و این محصول هنوز به تولید انبوه و 

ته و تنها کارهای مطالعاتی روی آن انجام شده استدسترس عموم قرار نگرف .  
کشور در دنیا امضا شد  70بین  1379پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا در سال  :وی با اشاره به زیست فناوری و ایمنی زیستی افزود

  .و ایران هم جزو این کشورها بود
ماده به تصویب رساند که در یکی از مفاد آن اجازه  11در مجلس قانون ایمنی زیستی را  1388درویشی خاطرنشان کرد: در سال 

  .بررسی موجودات زنده با استفاده از قوانین زیست فناوری داده شد
های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش به پیشنهاد مشترک وزارتخانه 96وی ادامه داد: شورای ملی ایمنی زیستی در سال 

( قانون ایمنی زیستی جمهوری 3ری و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند )الف( ماده )پزشکی و علوم، تحقیقات و فناو
ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی را تصویب کرد که در آن بندهایی در رابطه با ـ سیاست1388اسالمی ایران ـ مصوب

  .محصوالت تغییرشکل یافته ژنتیکی وجود دارد
کز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان گفت: بسیاری از کشورهای دنیا واردات و معاون پژوهش و فناوری مر

  .تولید این محصول را ممنوع کردند و برخی از کشورها که خودشان تولیدکننده هستند نیز برچسب بر روی محصوالت درج نمی کنند
نی نیاز و تامین امنیت غذایی به ویژه در روغن های غذایی دیده می شد، درویشی با اشاره به مزایا و معایت این محصول گفت: زما
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  .دنیا به سمتی پیش رفت که محصوالتی را با مقاومت باال در مقابل آفات و امراض و شرایط محیطی خوب تولید کند
ریخته بر روی اجتماع وجود وی با بیان اینکه از زمان فرآوری و از نظر محققان فرصت کافی برای مشاهده اثرات محصوالت ترا

ندارد گفت : مدارک مستدلی مبنی بر وجود عارضه یا بیماری که در اثر مصرف گیاه تراریخته باشد نیز اثبات نشده و از سوی دیگر 
درصد بگوییم بی عارضه است100نمی توانیم با اطمیان  .  

ول از گیاه یا دام تراریخته تولید شده است افزود: از طرفی درویشی با بیان اینکه مصرف کننده این حق را دارد بداند که این محص
بحث دانه های روغنی استدالل بحث ژنتیکی است زیرا ژن هایی که تولید می شود یک پروتئین را در گیاه تولید می کنند اما روغن 

  .یک محصول ثانویه است و اثری از پروتئین در آن مشاهده نمی شود
ترین بحث روی گیاهانی است که پروتئین آن ها را به صورت مستقیم استفاده می شود و دالیل و مدارکی وی تصریح کرد: اینکه بیش

درصدی آن ها وجود ندارد 100مبنی بر مضر یا مفید بودن  .  
وی اظهار داشت: بخشنامه های اجرایی در رابطه با این محصوالت توسط دستگاه های اجرایی ابالغ شده و براساس وظایف خود 

  .انجام می گیرد و سیاست کلی کشور براین اساس است
  .درویشی گفت: رسانه در اطالع رسانی صحیح این محصول می توانند نقش موثری را در جامعه ایفا کنند

درویشی با اشاره به اینکه می طلبد حوزه پژوهشی کشور تقویت شود و سرانه اعتباری پژوهشی در سطح کشور افزایش یابد گفت: 
ه آموزشی در ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی نیستسران .  

وی گفت: باقی مانده سموم محصوالت مهم تر از تراریختگی است اما مردم به اندازه تراریختگی به آن توجه نمی کنند در حالی که 
  .مضرات باقی مانده سموم در محصوالت قابل پیشگیری است و این اجای کار دارد

ه به اینکه برخی از سموم اثر مستقیم برای مصرف کننده می گذارند گفت: سرانه مصرف سموم برای هر ایرانی درویشی با اشار
گرم در سال است یعنی با واردات مجاز این میزان وارد می شود 400 .  

ست محیطی کار وی تصریح کرد: باید با برنامه ریزی به سمتی پیش برویم که به صورت صحیح و در چارچوب زیست فناوری و زی
  .کنیم

 
، 2016عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان نیز با اشاره به اینکه از سال  **

این شائبه به وجود آمد که این کشت یا عدم  2014برابر در دنیا افزایش داشته اند گفت: از سال  100محصوالت تراریخته بیش از 
تراریخته به بحث های سودجویی شرکت ها برنگردد و از سوی دیگر با تولید این محصوالت به سود کشاورزان کشت محصوالت 

درصد افزوده شد و کشاورزی در دنیا تغییر کرد و جایگاه صنعت و معدن را گرفت در کشور ما چنین اتفاقی نیفتاده و هنوز  70دنیا 
  .کشاورزان ما مشکل دارند

درصد سموم کشاورزی کاهش یافت و کارخانه های  40مه داد: از طرفی دیگر با تولید این محصول مصرف یوسف امامی پور ادا
  .تولید سموم نیز با این محصول متضرر شد

تمام دنیا جایزه نوبل در قالب کمیت و کیفیت تامین مواد غذایی و کسانی که کار تراریختگی انجام  2013در سال  :وی تصریح کرد

فتندمی دهند ،گر  .  
ما چکار کردیم بعد از اینکه جنون گاوی آمد و هیچ راهکاری جز ورود ژن به موجود قارچ برای تامین مایه  :امامی پور بیان داشت

پنیر نداشتیم که این محصول نیز تراریخته است و چه کسی گفت مهر تراریختگی ندارد؟ آیا امکان تامین مایه پنیر در شیردان گاو 
 وجود دارد؟ 

با بیان اینکه در دنیا تراریختگی وجود دارد گفت: با افزایش جمعیت باید تراریختگی وجود داشته باشد و باید همراه با قطار تمدن  وی
  .حرکت کنیم و تا در صورت برخورد با آن جامعه متالشی نشود

انی هستند که دشمنان ما هستند به عنوان مثال این کارشناس با اشاره به جریان بیوترویسم گفت: بیشترین تولیدکنندگان سویا و ذرت کس
دانه ذرت بعد از تراریختگی از طریق خوراک به دام و بعد از دام به ما منتقل می شود واین ژن به گونه ای بیان می شود که بعد از 

  .چند سال تاثیر خود را در نسل بعد نشان دهد
محققان و دانشمندان بومی در تولید این محصول بهره مند شویم گفت: بسیاری از امامی پور با بیان اینکه باید در حوزه تراریختگی از 

داروهای بیماران سرطانی حاصل تراریختگی محصوالت و گرفتن ژن از سلول است چرا جلوی این محصول گرفته نمی شود، زیرا 
  .مفید است

د که محصوالت تراریخته را تولید کنند گفت: در شرایطی وی با تاکید براینکه دانشمندان و متخصصان این امر در کشور وجود دارن
  . می توانیم از محصوالت تراریخته از خارج از کشور استفاده کنیم که بدانیم چه ژنی را به محصوالت وارد کرده اند

ومی خودمان را از امامی پور تصریح کرد: اگر مسئوالن کشور و استان با این متخصصان تعامل کنند به راحتی می توانیم محصول ب
  .قبیل گردو و پسته در سطح وسیع از طریق دستکاری ژنتیکی تولید کنیم و با مشکالتی هم در آینده مواجه نخواهیم بود
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وی افزود: محصوالت تراریخته با وجود همه مزایا باید ژن و کارایی های آن را بدانیم و تمام دنیا بر روی این محصول کار می کنند 
باید به همراه قطار تمدن با دانش و تکیه بومی خودمان حرکت کنیمو ما نیز  .  

وی بیان داشت: سالها است که پنیر تراریخته مصرف می کنیم در حالی که واردات این پنیر در کشورهای اروپایی ممنوع است و از 
کرده است که این مهم نشان دهنده این است که ما تاکنون مایه پنیر گیاهی را به تولیدکنندگان معرفی کرده ایم اما کسی توجه ن 92سال 

  .می توانیم خودکفا باشیم
امامی پور با بیان اینکه دغدغه مردم برای محصوالت تراریخته در فضای مجازی به اندازه ای زیاد است که درگیر دغدغه سموم 

سال می گذرد و خطرات آن برای مردم ثابت  52باقی مانده محصوالت کشاورزی نیستند گفت: از مساله سموم باقی مانده محصوالت 
  .شده اما تراریختگی که هنوز ثابت نشده و همه دنیا از آن استفاده می کنند؛ مردم برای استفاده از آن دغدغه دارند

آزمایشاتی که  مسئوالن استان باید از آمارها و :امامی پور با اشاره به اینکه نظارت در حوزه سموم باقی مانده باید بیشتر شود گفت

  .در این حوزه انجام می شود، مطلع شوند و برای آن تدبیری اندیشده شود تا در آینده عوارض مالی بر دوش مردم نیندازد
درصد از باقی مانده سموم جلوگیری کرد90وی این را هم اضافه کرد که با اطالع رسانی به کشاورز می توانیم به میزان  .  

تاسفانه مطالب در فضای مجازی بدون مدیریت و تحقیقات ثابت شده منتشر می شوند و بسیاری از مطالب امامی پور تصریح کرد: م
  .منتشر شده برای پاک کردن اصل مساله در این فضا مدیریت می شود

ش ها و وی در خاتمه گفت : باید امکانات و تجهیزات در حوزه های مختلف محصوالت از سوی وزرات بهداشت تقویت شود تا پژوه
تحقیقات در این حوزه بهتر انجام گیرد و از سوی دیگر می طلبد که اطالع رسانی صحیح در فضای مجازی در این حوزه صورت 

  .گیرد
آنچه که از برآیند گفته های کارشناسان و مسئوالن امر در حوزه محصوالت تراریخته در این میزگرد برمی آید این هست که ضمن 

سمت تولید این محصوالت به لحاظ تامین غذایی برای سیل رو به فزونی جمعیت انسانی وجود دارد و هنوز  اینکه ضرورت رفتن به
هم عوارض احتمالی آن ثابت نشده می طلبد که با تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های بروز مورد نیاز و از سویی روشنگری به 

ن از مضرات احتمالی آن بکاهیممصرف کننده با اطالع رسانی مناسب و بموقع تا حد ممک  .  
 

 لینک خبر 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا  – 2۴/9/1397تاریخ : 

 انار اورامان به نیاوران رسید
و آیین شکرگزاری منطقه اورامانات استان کرمانشاه از امروز )شنبه( در مجموعه کاخ نیاوران تهران  جشنواره انار -ایرنا -تهران

 .آغاز شد

آذرماه در قالب نمایشگاه محصوالت انار منطقه اورمانات برگزار  30به گزارش ایرنا این جشنواره از عصر امروز تا 

 .می شود
شکرگزاری انار اورمانات و شب چله ُکردی نیز هر روز برای حاضران در همزمان با برگزاری این جشنواره آیین 

 .نمایشگاه اجرا خواهد شد
از نمایشگاه  19صبح تا  9به گفته فریبرز عزیزی مدیر این جشنواره عالقه مندان می توانند هر روز از ساعت 

 .محصوالت انار اورمانات بازدید کنند
ی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران در این باره توضیح داد: عرضه بیش معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگ

تنبور نواز،  50دف نواز،  200تن محصول انار، سوغات محلی و صنایع دستی غرب کشور، اجرای موسیقی  70از 
امه های این شاهنامه خوانی به زبان کردی، رقص اسب با موزیک، انار گردانی و مراسم باستانی آذرگان از جمله برن

  .جشنواره است
شهرام علی محمدی افزود: این جشنواره با همکاری ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان های 

 .تهران و کرمانشاه، کانون اتومبیلرانی و جهانگردی و آموزش و پرورش برگزار می شود
ال پایتخت واقع شده است و از خیابان شهید باهنر دسترسی موزه باغ نیاوران در میدان نیاوران در شم -مجموعه کاخ 

  .دارد
 لینک خبر 
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 مصاحبه سخنرانی ها بازدیدها 
 خبرگزاری فارس -27/9/1397تاریخ : 

  شودمیگردهمایی کشاورزی در چهل سالگی انقالب برگزار 
سالگی انقالب با حمایت وزارت جهاد کشاورزی و  40گردهمایی بخش کشاورزی برای ارائه دستاوردهای این حوزه در 

شودبهمن برگزار می 9تا  7نهاد های مرتبط  .  
نمایشگاه دومین»به گزارش خبرگزاری فارس، گردهمایی بخش کشاورزی برای ارائه دستاوردهای این حوزه با عنوان 

با حمایت وزارت جهاد کشاورزی « المللی صنایع تبدیلی، تکمیلی، فناوری های پیشرفته غذایی و صادرات کشاورزی بین

شودبهمن برگزار می 9تا  7و نهاد های مرتبط  . 
غالمرضا رضاییان مدیر اجرایی این نمایشگاه اظهار داشت: بخش کشاورزی موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی در 

ال توسعه است که بیشترین سهم را در اشتغالزایی، تولید، در آمد ناخالص ملی و صادرات داردکشورهای در ح . 
جهادی عنوان کرد و وی مهم ترین هدف برپایی این گردهمایی کشاورزی را ارائه دستاوردهای چهل سال فعالیت مدیران

ی بهبود وضعیت بخش کشاورزی و روند افزود: استفاده از تجربیات مدیران جهادی در کنار دستاوردهای علمی برا
فراوری و تولید صنایع تبدیلی، کاهش ضایعات، استفاده از فناوری های نوین برای افزایش عملکرد در هکتار و ارتقای 

 .کیفیت محصوالت و افزایش درآمد در بخش کشاورزی از جمله مواردی است که باید مد نظر قرار گیرد
نمایشگاه بین المللی صنایع تبدیلی، تکمیلی، فناوری های پیشرفته غذایی و صادرات بر اساس این گزارش، در دومین 

کشاورزی قرار است تا آخرین دستاوردهای و توانمندی های کشاورزی ایران و مقایسه آن با نقطه آغازین انقالب ارائه 

 .شود
ادوات کشاورزی، محصوالت ارگانیک،  همچنین در این نمایشگاه فناوری های نوین کشاورزی، ماشین آالت، تجهیزات و

هوشمند سازی حوزه کشاورزی، ایده های نوآورانه و فناورانه و محصوالت نهاده های کشاورزی و دامی در معرض دید 

 .عموم به نمایش گذاشته می شود
ان و شرکت برگزاری چند کارگاه آموزشی و نشست های هم اندیشی با حضور استارت آپ ها، کارآفرینان، سرمایه گذار

 .های دانش بنیان حوزه کشاورزی از دیگر برنامه های این نمایشگاه سه روزه است
دبیرخانه اجرایی نمایشگاه تماس حاصل نمایند 22893008_9جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره عالقمندان . 

  لینک خبر
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 مصاحبه ها سخنرانی ها بازدیدها

 ایرنا  – 27/9/1397تاریخ : 

 آغاز دومین کنفرانس آب در اتاق بازرگانی ایران 
  .دومین کنفرانس دو ساالنه آب امروز در محل اتاق بازرگانی ایران با حضور وزیر جهاد کشاورزی آغاز شد

اقتصادی خبرگزاری فارس، دومین کنفرانس دوساالنه اقتصاد آب امروز در اتاق بازرگانی ایران آغاز به کار به گزارش خبرنگار 
 .کرد

چیان وزیر سابق جمهور، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و حمید چیتدر این کنفرانس محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس
 .نیرو حضور دارند

آذر ماه ادامه خواهد داشت 28و  27کنفرانس دو ساالنه اقتصاد آب امروز و فردا  افزاید، دومیناین گزارش می . 
 لینک خبر 
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 نهاده
ایرنا  – 24/9/1397تاریخ :   

ماه ۸میلیون تن ذرت دامی در  5واردات بیش از   
تن ذرت دامی به  114هزار و  506بررسی آمارهای گمرک نشان می دهد در هشت ماه نخست امسال پنج میلیون و  -ایرنا -تهران

میلیون و  281ارزش یک میلیارد و   25.61دالر وارد کشور شده است. این محصول جزو کاالهای اساسی بوده که در مجموع  547
شامل می شود درصد سهم کاالی وارداتی را در این مدت . 

میلیون دالر وارد  549میلیارد و  29هزار تن کاال به ارزش  498میلیون و  21به گزارش ایرنا، در هشت ماهه نخست امسال، 
درصد از لحاظ ارزش دالری  14.4درصد از نظر وزنی و  12.58کشور شد؛ این میزان واردات نسبت به مدت مشابه پارسال 

 .کاهش داشت
قلم کاالی عمده وارداتی و صادراتی خود منتشر می کند که بررسی آنها نشان  15اه جداولی از ترانزیت خارجی و گمرک پایان هر م

قلم  15می دهد ذرت دامی، قطعات منفصله خودرو، برنج، تلفن همراه، موز، برنج سفید، گوشت و مکمل های دارویی در شمار 
دکاالی عمده وارداتی در هشت ماهه نخست امسال بودن . 

میلیون دالر قطعه منفصله 646واردات یک میلیارد و  **  
بررسی جداول آمارها بیانگر این است که قطعات منفصله خودرو در سه ردیف جداگانه رتبه های دوم، یازدهم و پانزدهم، کاالهای 

  .وارداتی را به خود اختصاص داده است
دالر قطعات منفصله  695هزار و  276میلیون و  646یلیارد و در مجموع می توان گفت که در هشت ماهه نخست امسال یک م

تن وارد کشور شده است 972هزار و  201اتومبیل سواری به میزان  .  
درصد کم شد  12واردات برنج از حیث وزنی  **  

میلیون  1.5تا  1.2میلیون تن آن در داخل کشت شده و  2تا  1.1میلیون تن برنج در کشور مصرف می شود که  3.2سالیانه حدود 
  .تن از کشورهای هند، پاکستان، تایلند و اروگوئه وارد کشور می شود

با توجه به اینکه از تیرماه امسال برداشت برنج از کشتزارهای کشور آغاز شده بود، واردات این کاال تا پایان شهریورماه ممنوع و 
نج باز شدسرانجام یازدهم آذرماه سامانه جامع تجارت برای ثبت سفارش بر .  

هزار و  968براساس این ممنوعیت ها، در هشت ماهه نخست امسال در مجموع  هزار  715میلیون و  995تن برنج به ارزش  840

درصد کاهش  3.77درصد و از ارزشی  12.11دالر برنج وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 
  .یافته است

ن دالری موبایل وارداتی به کشور میلیو 321سهم  **  
با اجرای طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه )رجیستری( از اواخر مهرماه پارسال برای ساماندهی ورود گوشی ها به کشور و 

  .مبارزه با قاچاق آن شاهد افزایش واردات رسمی آن به کشور بودیم
ماه نخست امسال نشان می دهد میزان آن نسبت به مدت مشابه پارسال از بررسی جداول آماری واردات گوشی تلفن همراه در هشت 

درصد زیاد شده است 3.83درصد و از نظر وزنی  18.93نظر ارزشی  .  
دالر ارز برای  971هزار و  401میلیون و  280در دوره زمانی مورد نظر واردات گوشی تلفن همراه رتبه دهم واردات را دارد و 

از کشور خارج شدواردات این کاالها  .  
تن موز 921هزار و  289واردات  **  

موز از جمله میوه های است که با نرخ ارز آزاد وارد کشور می شود؛ البته در ماه های اردیبهشت و خرداد، موز با نرخ ارز دولتی 
یابدوارد کشور شد اما پس از آن از فهرست کاالی ضروری حذف و دیگر ارز یارانه ای به آن تخصیص نمی  . 

 257تن موز به ارزش  921هزار و  289در هشت ماه نخست امسال همچون ماه های گذشته واردات موز کاهش یافت. در این مدت 
دالر وارد کشور شد 934هزار و  560میلیون و  .  

درصد کاهش یافت 28.57و  38.08واردات این محصول در بازه زمانی مورد نظر ازنظر وزنی و ارزشی به ترتیب  .  
درصدی واردات گوشت  10.42افزایش  **  

قلم کاالی عمده وارداتی کشور قرار دارد 15گوشت از جمله کاالهای اساسی که براساس آمار ارائه شده از گمرک در فهرست  .  
میلیون و  321تن گوشت به ارزش  469هزار و  76بررسی جداول نشان می دهد که امسال  ز هزار دالر وارد شده است که ا 794

درصد افزایش یافته است 8.4درصد و ارزشی  10.42نظر وزنی  .  
تن مکمل دارویی 736واردات یک هزار و  **  

قلم کاالی وارداتی قرار گرفت در هشتمین ماه سال نیز برای دومین بار در این  15مکمل های دارویی که از مهرماه امسال جزو 
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  .فهرست در جایگاه دوازدهم قرار دارد
میلیون و  261تن مکمل دارویی به ارزش  338هزار و  2ت در این مد دالر وارد کشور شد که در مقایسه با  555هزار و  606

درصد افزایش یافت 3.44درصد کاهش و ارزشی  6.5هشت ماه نخست سال گذشته از نظر وزنی  .  

 لینک خبر 
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 نهاده 

خبرگزاری فارس  – 26/9/1397تاریخ :   

های دامی/ اجرای مشروط مصوبه ستاد تنظیم بازار گرانی و نوسان قیمت نهاده  
ای به وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توقف گرانی و نوسان قیمت های تعاونی کشاورزی و دامداران صنعتی در نامهاتحادیه شرکت

ها باید های دامی و جلوگیری از افزایش روز افزون قیمتهای دامی، اعالم کرد: تصمیماتی در مورد تثبیت نرخ علوفه و نهادهنهاده
  .اتخاذ شود

ای درباره گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی نامههای تعاونی کشاورزی،به گزارش خبرگزاری فارس؛ اتحادیه شرکت
به وزیر جهاد کشاورزی ارسال کرده است، در این نامه آمده استمشکالت تولید  : 

« های دامی ایم و از طرفی در حال حاضر اقالم و نهادههای اخیر تالطم بسیاری در عرصه شیر خام و لبنیات را شاهد بودهدر ماه

از مصوبات دولتی در تنگنای مدیریتی ربط به دلیل برخی رسد و مسئوالن ذیمورد مصرف با شرایط متفاوتی به دست دامداران می
های دامی که تبدیل به پشت فاکتور توان به هزینه حمل و نقل که تبدیل به پشت بارنامه و قیمت نهادهقرار گرفته که از این موارد می

دیران تصمیم گیر شده، نام برد که این امر اثرات سوء و مخربی بر تولید شیر و گوشت گذاشته و باعث ارائه اطالعات ناقص به م
 .کشور شده است

در این نامه اشاره شده است با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور در مورد قیمت شیر خام، متأسفانه به دلیل نوسانات شدید قیمتی 
افزایش سایر  های غیر معمول از نرخ اعالمی تا نرخ واقعی با پرداخت وجه کاال حدوداً بیش از یک ماه قبل از تحویل وو تفاوت

ها و اقالم مورد نیاز تولید مانند یونجه کاه و سایر کنجاله ... های عملیات بهسازی و توسعه باعث شده تولید دچار ، افزایش هزینه

 نوسانات شدید قیمتی شده، تا جایی که بسیاری از تولیدکنندگان تحمیل چنین التهاباتی را در بازار نداشته و تمایل خود را برای خروج
انداز این گردانه اعالم نموده . 

خطاب به وزیر جهاد کشاورزی آمده است، خواهشمند است  در این نامه که به امضای فرشید صراف مدیرعامل این اتحادیه رسیده،
ی های دامی و رصد آن در بازار و جلوگیرجهت اجرای مصوبات تنظیم بازار کشور، تصمیماتی در مورد تثبیت نرخ علوفه و نهاده

ها به دالیل مختلف اتخاذ شود. پیشاپیش از حسن توجه جنابعالی سپاسگزارماز افزایش روز افزون قیمت . 
 

  لینک خبر
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 گزارشات جهانی

 ایرنا  – 22/9/1397تاریخ : 

کند دولت اسکاتلند از کشاورزان جوان حمایت می  
کرده و منظور تشویق ورود جوانان به حرفه کشاورزی تدوین ای را بهدر پی پیری جمعیت کشاورزان اسکاتلند دولت این کشور الیحه

  .برای تصویب نهایی به سنای این کشور ارسال کرده است
به گزارش گروه اقتصاد بینالملل خبرگزاری فارس به نقل از بیبیسی؛ صنعت کشاورزی از صنایع بنیادی هر کشور است و 

زند. حمایت از نسل جوان، شرط بقای هر صنعتی از جمله کشاورزی است. دولت این صنعت، پیشرفت کشور را رقم میپیشرفت در 
 .اسکاتلند به این منظور قصد دارد از کشاورزان جوانان حمایت کنند

 44ها کمتر از که سن آندهد که تعداد زارعینی نشان می (Scottish Agricultural College (SAC)) آمار کالج کشاورزی اسکاتلند

سال سن دارند 67درصد از کشاورزان بیش از  27داران این کشور است و پنجم کل مزرعهسال است یک . 
»، BBC به گزارش سایت خبری  یا« اتحادیه ملی کشاورزان اسکاتلند  NFU Scotland  گروهی جدید را با هدف ایجاد بهترین محیط

کنیم استفاده از این اتحادیه ما فکر می»ی کرده است. یکی از اعضای ارشد این گروه اظهار داشت: اندازعملیاتی برای نسل جوان راه
بهترین راه برای رساندن صدایمان به دولت است. کشاورزی به آن اندازه که ما دوست داریم، پیشرفت نکرده است. ما جوان و مشتاق 

داریمخواهیم حرکت کنیم و نیاز به حمایت دولت هستیم و می ». 
ای را به سنای این کشور فرستاده است که هدف آن، حمایت مازاد از کشاورزانی است برای همین منظور دولت اسکاتلند اخیراً الیحه

باره ای را اجاره کنند. ریچارد لچده، وزیر امور روستایی اسکاتلند دراینخواهند مزرعهکنند و یا میای کار میکه در مزارع اجاره
های بخش کشاورزی تزریق کنیماین ضروری است که ما خون جدید را به رگ»اشت: اظهار د اگرچه زنان و مردان جوان بسیاری  .

کندبینی میای را برای آینده این صنعت پیشکنندهکنند اما آمار شرایط نگراندر بخش کشاورزی فعالیت می . 
  

کم گرفته شود. من مطمئن هستم که ها نباید دستها تجربه آنمزایای سالکشاورزان مسن اسکاتلند تخصص زیادی در اختیار دارند و 
کنم تا از هر فرصتی برای یادگیری ها را تشویق میهای قدیمی یاد بگیرند و من آنتوانند چیزهای زیادی از نسلکشاورزان جوان می

 .«استفاده کنند
وکار کشاورزی بزرگ جوانان مشتاق به کشاورزی است. یک کسب ی اجاره مزرعه در این روزها از موانعهزینه»لچده افزود: 

خانه نزدیک مزرعه، تجهیزات و احشام متناسب دارد. برای جلب بیشتر جوانان به کشاورزی، ما متعهد به خوب معموالً نیاز به یک
کنیم تا در این میدان قدم بگذارندها کمک میشویم و به آنها میحمایت از آن ». 

اندازی گذاری الزم برای راهها و سرمایهسال را دربرمی گیرد و شامل پرداخت هزینه 40از جوانان کشاورز افراد زیر  طرح حمایت
تازگی در اسکاتلند به اجرا در آمده استوکارهای کشاورزی و تسهیل دسترسی به ِمنتورهای مالی )مربیان مالی( است که بهکسب . 

کندتر به کشاورزان جوان را نیز تسهیل میارع کشاورزان مسندولت اسکاتلند همچنین واگذاری مز . 
  لینک خبر
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 گزارشات جهانی 
 خبرنگاران جوان  – 2۶/9/1397تاریخ : 

  ایران و فائو تفاهم نامه همکاری در زمینه مدیریت یکپارچه آبخیزداری امضا می کنند
ا پایان امسال تفاهم نامه همکاری در زمینه مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز ایران و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( ت

  .امضا می کنند
به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، خلیل آقایی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش 

ور در حاشیه نشست با نماینده جدید سازمان فائو در ایران و کارشناسان ارشد این سازمان اظهار کرد: این همکاری آبخیزداری کش
 .مشترک در زمینه مدیریت ریسک، رصد و پایش و ارزیابی و اثر بخشی فعالیت های آبخیزداری در ایران صورت می گیرد

های مالی و اداری را برای این تفاهم دنبال می کندوی افزود: دفتر نمایندگی فائو در ایران نیز حمایت  . 
آقایی با بیان این که فائو یک سازمان جهانی است و دارای ظرفیت ها و تجربیات فراوان در اقصی نقاط جهان است، گفت: این 

شدن با جهان همکاری برای به روز کردن فعالیت ها در بخش کشاورزی به ویژه در حوزه آبخیز، جنگل ها و مرتع و همگام 
 .ضروری است

11این مقام مسئول به اجرای فعالیت های آبخیزداری در سطح  میلیون هکتار در کشور اشاره کرد و افزود: طبق برنامه ششم توسعه  
میلیون هکتار عملیات آبخیزداری انجام شود که به معنای اجرای ساالنه دو میلیون هکتار آبخیزداری و  10ظرف پنج سال باید 

فت ساالنه دو هزار میلیارد تومان استدریا . 
میلیارد تومان اعتبار به  1۵00معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: این در حالی است که در دو سال برنامه ششم توسعه 

محقق پروژه آبخیزداری اختصاص یافته و اگر این روند پرداخت اعتبار ادامه یابد هدف برنامه ششم توسعه در زمینه آبخیزدرای 
 .نخواهد شد

وی افزود: ما در عین حال باید مطمئن شویم که در همین میزان سطحی که عملیات آبخیزداری اجرا شده، کار درست و بدون نقص 
 .بوده و نتیجه کار ماندگار و هزینه ها اثر بخش است

و دانشگاهیان ایرانی در اجرای پروژه های  آقایی ادامه داد: ما به دنبال این هستیم که عالوه بر نقطه نظرات کارشناسان، محققان
 .آبخیزداری، نظرات و تایید سازمان فائو و سازمان های جهانی را در تکمیل، اصالح و رفع نواقص داشته باشیم

 نوع فعالیت مانند فعالیت های مکانیکی، بیومکانیکی و غیره ۵0به گفته وی، در پروژه مدیریت جامع حوزه آبخیز مبتنی بر ریسک، 
 .را شناسایی کردیم که جزو اولویت هاست

آقایی گفت: تا کنون هر میزان عملیات آبخیزداری که در کشور انجام شده مورد استقبال مردم قرار گرفته زیرا در عمل متوجه اثرات 
 .مثبت آن از جمله در زمینه کنترل سیل و جلوگیری از خسارات ناشی از آن شده اند

رشناسان برجسته فائو در بررسی های اولیه خود، ظرفیت های کارشناسان ایرانی را در حوزه آبخیز تایید وی با اذعان به این که کا
کارشناسان ما در همکاری با فائو می توانند در قالب صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجربیات، سهم داشته  :کرده اند، اظهار کرد

 .باشند
سازمان فائو در ایران با ابراز خرسندی از همکاری فنی این سازمان در اجرای پروژه  در این نشست،جروالد بودوکر نماینده جدید

 .آبخیزداری در ایران گفت:ما پیگیر اجرای این پروژه از نظر فنی و مالی هستیم
 اجرای پروژه مدیریت جامع حوزه آبخیز مبتنی بر مدیریت ریسک

تان سازمان فائو با تاکید بر این که جزییات پروژه مدیریت جامع حوزه بنابراین گزارش در این نشست، سرپرست گروه آب و کوهس
آبخیز مبتنی بر مدیریت ریسک برای این همکاری مشترک باید مورد بررسی قرار گیرد، گفت: ما باید ببینیم هر یک از اجزای این 

ن را نیز مشخص کنیمپروژه چگونه با هم در ارتباط هستند و برنامه منطقه کاری، اهداف و فعالیت های ما . 
کینوا بر تشکیل یک کمیته راهبردی و یک کمیته فنی برای اجرای پروژه مدیریت جامع حوزه آبخیز تاکید کرد و اظهار داشت: کمیته 

راهبردی برای این است که مطمئن شویم راه را درست طی می کنیم و در کمیته فنی نیز اعضا می توانند پیشنهادهای فنی برای 
این پروژه ارائه دهندپیشبرد  . 

وی ادامه داد: ما برای اجرای این پروژه به نقشه راه نیاز داریم و سیستم مربوط به توسعه روستایی و یا شورای روستاها نیز به اجرا 
 .و پایداری این پروژه می تواند کمک کند

ه در ایران به سازمان فائو ارایه دهیم تا سایر این مقام مسئول تصریح کرد: ما در صدد هستیم که تصویر خوبی از اجرای این پروژ
 .کشورها از این تجربه بهره مند شوند

 ظرفیت های زیادی برای اجرای فعالیت آبخیزداری در ایران وجود دارد
اری در این نشست، مشاور بین المللی پروژه آبخیزداری در فائو با بیان این که ظرفیت های زیادی برای اجرای فعالیت های آبخیزد

 .در ایران وجود دارد، اظهار کرد: این ظرفیت ها در سازمان های مختلف باید هماهنگ و همسو شوند
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ماساری مولیرو افزود: اجرای این پروژه می تواند الگویی برای سایر کشورها شود و رهیافت مبتنی بر ریسک در این پروژه به  

 .نوعی یک خالقیت محسوب می شود
اطالعات در حوزه آبخیزداری ایران زیاد است، گفت: این اطالعات به گونه ای نیست که منجر به تصمیم سازی وی با بیان این که 

شود و ما می خواهیم این اطالعات و ظرفیت های مختلف در سازمان ها را به نتیجه برسانیم و برای این هدف، قطعات پازل باید 
 .کنار هم قرار گیرند

مصمم بودن سیاستگذاران در حوزه مدیریت آبخیزداری موجب رضایت و دلگرمی است مولیرو درپایان تصریح کرد: . 
 لینک خبر 
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