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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  – 92/8/28تاریخ : 

 شدهای آبخیزداری استان بوشهر آبگیری درصد مخازن سازه ۰۵

های آبخیزداری و درصد حجم مخازن سازه ۰۵ماه جاری در استان بوشهر موجب آبگیری  آبان ۶۲تا  ۶۲های بارندگی -ایرنا -بوشهر
 داری موجود در این استان شد. آبخوان

میلیون  ۶۲استان داری موجود در این های آبخیزداری و آبخوانمدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت: حجم کل سازه
 ها ذخیره شد. های سطحی در این سازهآبمیلیون مترمکعب از روان۸۲مترمکعب است که از این میزان تاکنون 

های زیر زمینی، مدیریت وگو با ایرنا افزود: مهار آب باران، کنترل سیل، تغذیه سفرهغالمرضا منتظری روز چهارشنبه در گفت
های منابع طبیعی، حفاظت خاک و مقابله با و کمک به پایداری آن درحفظ تولید، اشتغال و احیای عرصهها، تقویت منابع آبی روان آب

 های آبخیزداری در استان بوشهر است.های اجرای سازهخشکسالی از مهم ترین هدف
داران، کشاورزان و برداری موجود در استان بوشهر موجب شادی بهرههای آبخیزداری و آبخوانوی بیان کرد: آبگیری سازه

 است. دامداران استان شده
میلیون لایر امسال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی  ۰۲۵میلیارد و  ۶۵۶مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت: 

 های آبخیزداری و منابع طبیعی استان بوشهر اختصاص یافته است.برای اجرای طرح
های جم، عسلویه، کنگان، دیر، دشتی، نقطه در شهرستان ۷۵حوضه آبخیز و در بیش از  ۶۵ها در ژهمنتظری یادآورشد: این پرو

 شود.تنگستان، بوشهر، دشتستان، گناوه و دیلم اجرا می
سازه  ۷۶پروژه شامل  ۶۶های تعریف شده برای استان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی امسال وی گفت: از مجموع طرح

ها دیگری شامل مطالعه میلیون لایر به اقدام ۰۵۲میلیارد و  ۰۵شود و میلیارد لایر اجرا می ۶۰۶داری با آبخوان آبخیزداری و
های آبگیر، مرتع و جنگل، مراقبت و آبیاری، حفاظت و نگهداری های آبخیز، عملیات بیولوژیکی شامل هاللیتفصیلی اجرایی حوزه

های آبخیز اختصاص ی جوامع محلی در چارچوب آموزش و ترویج در سطح حوضهاز عرصه های منابع طبیعی، توانمندساز
 است.یافته

کند، از ها را کنترل میآبداری عالوه براینکه بخش زیادی از این روانمنتظری اظهار داشت: اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان
 زیرزمینی خواهد شد.های های آبفرسایش و تخریب خاک جلوگیری کرده و باعث تغذیه سفره

 
  لینک خبر
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 آب 

 ایرنا  – 92/8/28تاریخ : 

 میلیارد متر مکعب است  ۰۳۵کسری مخازن آب کشور حدود 

 ۸۶۵معاون آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به وضعیت ذخایر آب در کشور گفت: کسری مخازن آب در کشور حدود  -ایرنا -تهران
ه باید با شتاب بیشتری ب ها جبران کمبود موجود را نخواهد کرد پسمیلیارد متر مکعب است که برخالف برخی اظهارنظرها این بارش

 سمت مصرف بهینه حرکت کنیم. 
ای تغییر اقلیم افزود: تغییر اقلیم، در تمام دنیا و کشورهای منطقه -المللی قاسم تقی زاده خامسی روز دوشنبه در ششمین کنفرانس بین

های اخیر موضوع تغییر در ایران بعد از سیلایم؛ رسد ما از آن عقب ماندهیافته و در حال توسعه بحثی جدی است و به نظر میتوسعه
 اقلیم و تقویت ساختار هواشناسی مورد بحث و توجه قرار گرفت.

ترین بود، نشانگر پربارش ۷۲های اخیر و ترین سال در دههخشک ۷۵سال خشکسالی مداوم که سال  ۸۵وی اظهار داشت: بعد از 
ای از بروز تغییرات در آب و هوا است زیرا در آبان ماه بارش چنین برفی کم وقوع اتفاقاتی است؛ مثال برف دو روز پیش هم نشانه

 داشتیم.
هزار چاه غیر مجاز در کشور وجود دارد و تراز آب زیر زمینی بسیار  ۶۶۵معاون آب و آبفای وزارت نیرو خاطرنشان کرد: 

 نامناسب است.
ته شده اما در سیالب اخیر مجبور شدیم آنها را دو بار پر و خالی سد در خوزستان ساخ ۸۵تقی زاده خامسی افزود: با وجود اینکه 

های کشور شد اما بخش زیادی از کشور خارج شد و به عبارتی هدر رفت، یکی از مواردی کنیم هر چند بخشی از این آب وارد تاالب
زن سدها را برای مدیریت سیالب نگه درصد از مخا ۶۵که باید جدی به آن پرداخته شود نقش سدها در کنترل سیالب است، معموال 

های اخیر نشان داد که این عدد مناسب نیست و باید افزایش یابد و شاید هم برای مدیریت سیالب به احداث سدهای داریم اما سیالبمی
 جدید با همین هدف نیاز باشد.

یابد و با این افزایش تقاضا نیز باال رصد افزایش مید ۵۵تا  ۵۵تقاضا برای آب  ۶۵۰۵دهد تا سال ها نشان میبینیوی ادامه داد: پیش
حل رود، ایران نیز از آن مستنثی نیست زیرا کشوری در حال توسعه و رو به رشد، اما منابع آبی ما همان است بنابراین داشتن راهمی

مصارف صنعتی از آب دریا صادر  الزامی است شاید گاهی الزم باشد از آب دریا استفاده کنیم و بر این اساس مجوزهایی را برای
 بر را به سمت دریا هدایت کنند.ایم همچنین به وزارت صمت توصیه کردیم که صنایع آبکرده

هزار روستا به آب پایدار دسترسی ندارند و باید برای آنها فکری کنیم، باید  ۸۵معاون آب و آبفای وزارت نیرو گفت: در کشور 
ها در کنار هم قرار گیرند و هیچ دستگاهی جداگانه کار نکند چون آب یک موضوع تمام دستگاه مدیریت منابع آب یکپارچه شود و

 بخشی نیست بلکه فرابخشی است و برای مدیریت آن باید یک سیاست واحد دنبال شود.
مشخص شود، مثال برای وی افزود: اکنون اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته و باید تمام آنها ارزیابی شوند تا نتیجه آنها 

 دانیم که در مصرف بهینه آب چقدر تاثیرگذار بوده است.های آبیاری هزینه زیادی شده است اما نتیجه آن را نمیآبیاری نوین و شبکه
برابر سال قبل برنج کاشته شد در حالی که طبق  ۷تقی زاده خامسی بر اصالح الگوی کشت تاکید کرد و گفت: در خوزستان امسال 

شود به دو استان کاهش یابد تا مصرف آب کمتر شود این مساله در استانی که برنج کاشته می ۸۵وبه دولت، باید تا سه سال آینده مص
برنامه وزارت نیرو آمده است، هر چند رسیدن به این هدف، کار سختی است اما هیچ راهی جز تغییر الگوی مصرف در کشور 

 نداریم.
  لینک خبر
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 آب 

 ایرنا  – 92/8/28تاریخ : 

 برابر صادرات آن است ۷واردات آب مجازی کشور 

میلیارد متر مکعب صادرات آب مجازی داریم در حالی  ۰معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: در کشور  -ایرنا -تهران
گیرد که در راستای کاهش صادرات آب مجازی سیاست ما این است میلیارد متر مکعب واردات آب مجازی صورت می ۶۰تا  ۶۵که 

 مصرف را در صادرات دنبال کنیم. اردات و کمکه گیاهان پرمصرف در آب را در برنامه و
ای تغییر اقلیم افزود: منابع آب در کشور محدود است از این رو منطقه -المللی علی مراد اکبری روز دوشنبه در ششمین کنفرانس بین

که به معنای درست  وری تمرکز کنیمامکان توسعه افقی در کشاورزی وجود ندارد بنابراین باید روی توسعه عمودی یعنی بهره
 د.شواستفاده کردن از منابع است و در همین راستا و با توجه به اهمیت موضوع سند ملی آب را تهیه کردیم که به زودی منتشر می

دهد ها نشان میشود اما بررسیدرصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی استفاده می ۷۵تا  ۲۵گویند ای میوی اظهار داشت: عده
هایی را اتخاذ کردیم تا مصرف آب در بخش درصد است که ما درصدد کاهش آن هستیم از این رو سیاست ۲۰تا  ۲۵د بین این عد

 وری آن افزایش یابد.شود نیز کمتر شود اما بهرهکشاورزی از این میزانی که اعالم می
های سیاستی ما در این مسیر است، اصالح یکی از برنامهجات در گلخانه َبر مانند سبزیجات و صیفیاکبری ادامه داد: تولید گیاهان آب

های وری بهینه آبهای کشت، توسعه روش کشت نشایی، اعمال کشاورزی حفاظتی و افزایش درصد مواد آلی خاک، بهرهروش
ان در بنیان کردن کشاورزی، نوسازی ساختار آموزشی و ترویجی و تقویت نقش مشارکت ذینفعمرزی، آبیاری هوشمند، دانش

 های ما در این مسیر است.حکمرانی آب و حفظ باقیمانده گیاهی و کاهش صادرات آب مجازی برخی دیگر از برنامه
وی تاکید کرد: در راستای کاهش صادرات آب مجازی سیاست ما این است که گیاهان پرمصرف در آب را در برنامه واردات و 

ه با اجرای آن درصدد کاهش مصرف آب در کشور و حفظ منابع آبی زیر زمینی کنیم کگیاهان کم مصرف را در صادرات دنبال می
 هستیم.

وی درباره حکمرانی آب توضیح داد: تا زمانی که حکمرانی آب در دست دولت باشد ممکن است ذینفعان پای کار نیایند بنابراین یکی 
 یم.های ملی ما این است که در این عرصه ذینفعان را وارد عمل کناز سیاست

آبی و تغییر اقلیم در منطقه های مربوط به کمدانیم که ریسکمعاون وزارت جهاد کشاورزی گفت: در رابطه با بحث کشاورزی می
رفت از آن با دو مولفه اساسی روبرو هستیم؛ یکی کاهش آبی مانند ما در چند سال گذشته شدت بیشتری گرفته است که برای برونکم

سازگاری است که تمرکز ما بیشتر بر روی سازگاری است و در این راستا اقداماتی را در ابعاد ملی و  فشار بر منابع و دیگری
 کنیم.منطقه ای انجام داده و دنبال می

جویی در کشاورزی و مدیریت تقاضا در قانون برنامه ششم توسعه تدوین شده و وری و صرفهوی افزود: در بعد ملی ارتقای بهره
 و صیانت از منابع طبیعی و توسعه آن در چارچوب توسعه پایدار تاکید شده است.همچنین بر حفظ 

ها اکبری در ادامه به وضعیت خاک در کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه مقوله خاک در کشور ما تا حدی مفغول مانده و بیشتر توجه
تواند به مخاطره بیفتد که در قلیم است و در این روند میهای اصلی در تغییر اکه خاک یکی از مولفهبه سمت آب بوده است در حالی

 برنامه ششم توسعه به آن توجه شده است.
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت
 خبرگزاری فارس – 92/8/28تاریخ : 

 یابدقیمت محصوالت کشاورزی افزایش نمی

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی گفت: با افزایش اخیر قیمت بنزین هیچ افزایشی در قیمت محصوالت کشاورزی ایجاد 
 کند. نخواهد شد چرا که عرضه و تقاضا قیمت بازار را تعیین می

یری در مت بنزین هیچ تأثوگو با خبرنگار فارس، گفت: افزایش اخیر قیرضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفت
 قیمت محصوالت کشاورزی نخواهد داشت و قیمت آنها را گران نخواهد کرد. 

اهد کند، گفت: حتی در فصل تابستان هم شنورانی با بیان اینکه تنها عرضه و تقاضا است که قیمت محصوالت کشاورزی را تعیین می
 ها ایجادهای حمل تأثیری در قیمت میوهآمد و باال رفتن هزینهپایین می هاشد قیمتبودیم که زمانی که عرضه در بازار بیشتر می

 کرد. نمی
برد، گفت: این افزایش اندک هم درصد قیمت تمام شده تولید را باال می 9وی با بیان اینکه افزایش اخیر قیمت بنزین تنها یک تا 

 ها تأثیر دارد تنها عرضه وو مهمترین عاملی که روی قیمت میوه ها را افزایش دهندطوری نیست که تولیدکنندگان مجبور شوند قیمت
 تقاضا است. 

ر ها شرایط بسیارئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در پاسخ به اینکه وضعیت عرضه میوه در بازار چگونه است، گفت: میوه
 شود. مل نیاز بازار تأمین میمطلوبی دارند، عرضه مرکبات به ویژه سیب در وضعیت بسیار خوبی است و به طور کا

 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها
 ایرنا  – 92/8/28تاریخ : 

 جزئیات نوسان قیمت میوه و سبزیجات

رئیس اتحادیه مرکزی میوه وتره بار تهران با اعالم جزئیات نوسان قیمتی میوه و سبزیجات، گفت: هر ساله با پایان -ایرنا  -تهران 
شود، اما با عرضه محصول از مناطق های مقطعی میفصل گرما برخی اقالم صیفی از جمله گوجه فرنگی شامل افزایش قیمت

 خواهد شد.  ها متعادلگرمسیر ، دوباره قیمت
ه ها هنوز اعالم نشدنامه جدید قیمتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه نرخامروز )چهارشنبه( در گفت« اسدهللا کارگر»

تا  ۰۵۵هزار و  ۷آبان ماه قیمت هر کیلوگرم موز بین  ۶۲تا  ۶۶نامه عمده فروشی محصوالت کشاورزی از است، افزود: طبق نرخ
هزار تومان بوده  ۶۶۰تا  ۸۲۵هزار تومان و نرخ هر کارتن آناناس بین  ۲۵هزار تا  ۷۰تومان، پسته تازه بین  ۰۵۵هزار و  ۸۵

 است.
هزارتومان، پرتقال رسمی جنوب بین چهار هزار تا هشت  ۷تا  ۰۵۵وی اظهار داشت: نرخ هر کیلوگرم انار بین چهار هزار و 

تا پنج هزارتومان،  ۰۵۵هزار تومان، نارنگی انشو بین دو هزار و  ۷فت هزار تا تومان، پرتقال ناول جنوب بین ه ۰۵۵هزارو 
هزار تومان، خرمالو  ۰۵۵تومان، لیموشیرین بین دو هزار تا چهار و  ۰۵۵هزار و  ۲تا  ۰۵۵نارنگی تخم ژاپنی بین سه هزار و 

ان، سیب گالب پاییزه بین سه هزار تا هفت هزار هزارتوم ۸۵هزار تا  ۲شمال بین سه هزار تا پنج هزارتومان، خرمالو کرج بین 
هزارتومان، لیموترش سنگی بین  ۷تومان، کیوی بین پنج هزار تا  ۰۵۵هزار و  ۲تومان، سیب لبنانی زرد و قرمز بین سه هزار تا 

 هزار تومان بود. ۸۰هزار تا  ۸۵هزار تومان و لیموترش میناب بین  ۲سه هزار تا 
هزار تومان، انگور  ۸۲هزار تا  ۷دانه قرمز بین هزارتومان، انگور بی ۸۵گرم به بین هفت هزار تا کارگر گفت: قیمت هر کیلو

هزار تومان، انگور مهری بین سه هزار تا پنج هزار  ۲هزار تومان، انگور شاهانی بین سه هزار تا  ۸۸دانه زرد بین پنج هزار تا بی
هزار تومان، هلو هسته جدا بین چهار تا  ۸۷تا  ۸۵ومان، گالبی شاه میوه بین هزار ت ۸۵هزار تا  ۷تومان، گالبی بیروتی  ۰۵۵و 

 هشت هزار تومان است.
 ۰۵۵تا سه هزار و  ۰۵۵هزار و رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهراناضافه کرد: نرخ هر کیلوگرم خربزه بین یک

تا یک  ۷۵۵هزار تا دو هزار تومان و هر کیلو هندوانه بین یج بین یکتومان، خیار رسمی و درختی سه هزار تا هفت هزارتومان، هو
 تومان بوده است. ۸۵۵هزار و 

تومان،  ۵۵۵تا دو هزار و  ۰۵۵وی گفت: قیمت هر کیلوگرم پیاز قرمز بین دو هزار تا سه هزار تومان، پیاز زرد بین یک هزار و 
ای تومان، بادمجان دلمه ۰۵۵تا سه هزار و  ۲۵۵زمینی بین یک هزار و تومان، سیب  ۶۵۵پیاز شیری بین سه هزار تا سه هزار و 

ای بین سه هزار تا چهار تا سه هزار تومان، بادمجان گلخانه ۰۵۵تومان، بادمجان قلمی بین هزار و  ۰۵۵هزار تا دو هزار و بین یک
تا چهار هزارتومان، سیرخشک  ۰۵۵هزار و تا سه هزار تومان، سبزی خوردن بین دو  ۰۵۵هزار تومان، سبزی جور بین هزار و 

 ۰۵۵هزارو  ۲تا  ۰۵۵تومان، فلفل تند و ریز بین دو هزار و  ۶۵۵هزار تومان، شلغم بین هزار تا دو هزار و  ۸۷بین هشت هزار تا 
 تومان و فلفل شیرین بین پنج هزار تا هشت هزار تومان است. ۰۵۵ای بین دو هزار تا دو هزارو تومان، فلفل دلمه

تا سه  ۰۵۵تومان، کاهو پیچ ساالدی بین یک هزار و  ۰۵۵به گفته کارگر، هر کیلو کدو حلوایی بین یک هزار تا دو هزار و 
تا سه هزارتومان، کرفس بین  ۰۵۵تومان تا دو هزار تومان، کدو مسمایی بین یک هزارو  ۰۵۵هزارتومان، کاهو رسمی بین هزار و 

تومان،  ۰۵۵هزار و دو هزار و هزارتومان، کلم سفید و قرمز بین یک ۸۵روکلی بین سه هزار تا یک هزار تا سه هزار تومان، کلم ب
ای بین پنج هزار تا هشت هزار تومان و لوبیا سبز نیز بین دو هزار تا گل کلم بین یک هزار تا دو هزار تومان، گوجه زیتونی فله

 چهار هزار تومان به فروش رسید.
آبان ماه  ۶۲تا  ۶۶نامه عمده فروشی محصوالت کشاورزی زی میوه و تره بار تهراناظهار داشت: طبق نرخرئیس اتحادیه میدان مرک

تومان بود، اما شب گذشته قیمت هرکیلوگرم گوجه فرنگی  ۰۵۵جاری قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی بین سه هزار تا پنج هزار و 
 هزارتومان قیمت داشته است. ۸۵ در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران بین پنج هزار تا

وی بر این باور است که هر ساله با پایان فصل گرما برخی اقالم صیفی از جمله گوجه فرنگی شامل افزایش قیمت های مقطعی 
 شود و با عرضه محصول از مناطق گرمسیر به طور مجدد قیمت ها متعادل خواهد شد.می

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

 خبرنگاارن جوان  – 92/8/28تاریخ : 

تومان رسید ۰۵۵هزار و  ۰۱استمرار ثبات نرخ مرغ در بازار/ قیمت مرغ به   
تومان است ۷۵۵ هزار و ۸۶ها حجت گفت: امروز متوسط قیمت هر کیلو مرغ گرم در خرده فروشی . 

صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت گروه اقتصادی  

مرغ  نسبت به ابتدای هفته در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط قیمت هر کیلو ، از ثبات نرخ مرغباشگاه خبرنگاران جوان
۲ زنده تومان است ۷۵۵هزار و  ۸۶ها تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۶۵۵هزار و   . 

وی افزود: با توجه به نوسان نرخ جوجه یکروزه و افزایش قیمت تمام شده تولید، مرغداران در فروش هر کیلو مرغ یک هزار تا یک 
تومان متضرر هستند ۰۵۵هزار و  . 

حدودی شود که قیمت مرغ تا در بازار گفت: با توجه به واریز حقوق کارمندی و کارگری پیش بینی می قیمت مرغ حجت درباره آینده
 .در بازار تعدیل شود

های ها بیان کرد: در واحدعضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در واکنش به باال بودن قیمت مرغ در برخی خرده فروشی
شود و چنانچه به سبب گرانی قیمت بنزین و افزایش کرایه حمل و نقل، مرغ با افتد، اطالع رسانی میمرغداری آنچه که اتفاق می

های ذی ربط باید پاسخگو باشند چرا که این موضوع هیچ شود، دستگاهها عرضه میهای باالتری در برخی خرده فروشیرخن
 .ارتباطی به تولیدکننده ندارد

رود که بر عوامل تولید وی ادامه داد: با توجه به حساسیت دولت و مردم نسبت به نوسانات نرخ مرغ، از مسئوالن ذی ربط انتظار می
ظارت بیشتری داشته باشند چرا که هم اکنون برخی کامیون داران عالوه بر دریافت مبلغ بارنامه، رقمی باالتر پشت بارنامه از ن

گذاردکنند که این امر تاثیر منفی بر جوجه یکروزه میمرغداران دریافت می . 
تومان رسید ۰۵۵هزار و  ۸۶های مرغداری /قیمت هر کیلو مرغ به انباشت مرغ در واحد :بیشتر بخوانید  

تومان اعالم کرد و گفت: ستاد تنظیم بازار برحسب  ۷۵۵هزار و  ۸۶ها را حجت نرخ مصوب مرغ گرم در بازار خرده فروشی
تومان اعالم کرده است، در حالیکه با  ۷۵۵هزار و  ۸۶تومان، نرخ مرغ گرم را  ۰۵۵هزار و  ۶متوسط قیمت جوجه یکروزه 

های تولید نیستتومانی قیمت جوجه یکروزه، نرخ مصوب جوابگوی هزینه ۰۵۵افزایش  . 
های های اخیر در بازار خبر داد و افزود: با توجه به آنکه بازار ذرت و کنجاله سویا در ماهامی طی ماههای دوی از ثبات قیمت نهاده

 .اخیر از آرامش نسبی برخوردار است، همین امر موجب شد تا تولید نسبت به گذشته در شرایط مساعدتری قرار گیرد
های دامی وجود ندارد، اظهار کرد: قیمت کنونی کنجاله سویا در بازار این مقام مسئول با اشاره به اینکه مشکل خاصی در تامین نهاده

 .آزاد با نرخ مصوب تفاوتی ندارد و تنها قیمت ذرت اختالف جزئی دارد
حجت درباره تاثیر خرید پشتیبانی امور دام بر بازار مرغ گفت: در شرایطی که قیمت مرغ کمتر از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار 

رود که پشتیبانی امور دام در بازار ورود کند تا با جمع آوری مرغ از سطح بازار جلوی ضرر و زیان مرغداران یاست، انتظار م
 .گرفته شود

 ۸۶عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: اگر پشتیبانی امور دام به منظور تنظیم بازار هر کیلو مرغ را با نرخ 
ان خریداری کند، این امر عالوه بر جلوگیری از ضرر و زیان مرغداران موجب شده در طول سال تومان از مرغدار ۰۵۵هزار و 

های تنظیم بازار از این ذخایر استفاده شودبرای بحث . 
وی درباره آخرین وضعیت شیوع بیماری نیوکاسل افزود: هم اکنون بیماری نیوکاسل شرایط بحرنجی ندارد که تاثیر منفی بر قیمت 

بازار بگذاردمرغ در  . 
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به کنترل عوامل بیماری نیوکاسل تحت نظارت شبکه دامپزشکی، میزان تلفات به حدی نیست که بر 

 .شرایط بازار لطمه بزند
التر از این رقم درصد اعالم کرد و گفت: در مناطق جنوبی تلفات با ۸۰تا  ۸۵وی متوسط تلفات شیوع بیماری نیوکاسل در کشور را 

درصد است ۰و در مناطق شمالی کشور تلفات کمتر از  . 
درصداست، بیان کرد: در مناطق جنوبی تلفات  ۸۰تا  ۸۵حجت با اشاره به اینکه متوسط تلفات شیوع بیماری نیوکاسل در کشور 

درصد است ۰باالتر از این رقم و در مناطق شمالی کشور تلفات کمتر از  . 
اتحادیه مرغداران گوشتی در واکنش به مباحث مطرح شده پیرامون واردات مرغ افزود: اخیرا ستاد تنظیم بازار عضو هیئت مدیره 

تواند این مقدار مرغ ظرف هزار تن مرغ را صادر کرده، در حالیکه پشتیبانی امور دام می ۷۰تا  ۷۵ای مبنی بر واردات مصوبه
ها با انباشت مرغ ار تن از مرغداران تامین کند چرا که هم اکنون برخی واحدروز با خرید روزانه یک هز ۷۵پروسه یک ماه تا 
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کیلوگرم روبرو هستند که واردات مرغ به سبب خروج ارز از کشور عالوه بر آنکه ضربه مهلکی به اقتصاد  ۶.۰تا  ۶وزن باالی 
کندزند، زمینه را به سبب نبود کشش بازار بر افزایش زیان مرغداران در سال رونق تولید فراهم میمی . 

خاصی در خصوص کاهش تعرفه رخ نداده، از این رو حجت درباره آخرین وضعیت صادرات مرغ بیان کرد: با توجه به آنکه اتفاق 
های یک شبه از سوی مسئوالن در خصوص صادرات همچنان به طور غیر رسمی در حال انجام است و تا زمانیکه اتخاذ سیاست

 .ممنوعیت و آزاد شدن صادرات و تعرفه ادامه دار شود، افق روشنی پیش روی صادرات نیست
ماهه است، از این رو تا پایان سال  ۲های هدف حداقل توجه به آنکه قرارداد صادرکنندگان با تجار بازاروی در پایان تصریح کرد: با 

میالدی باید صادرکنندگان منتظر بمانند تا قرارداد جدید منعقد شود، ضمن آنکه با تعدیل تعرفه ها، قیمت مرغ تولیدی ما با سایر رقبا 

های هدف رقابتی استدر بازار . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاارن جوان  – 03/8/28تاریخ : 

تومان ۰۵۵هزار و  ۰۱روز آینده ادامه دارد/ قیمت هر کیلو مرغ گرم  ۰۵ثبات نرخ مرغ تا   
هزار و  ۸۶تا  ۷۵۵هزار و  ۸۶ها فروشیو مرغ گرم در خرده ۰۵۵هزار و  ۲اسدهللا نژاد گفت: امروز قیمت هر کیلو مرغ زنده 

تومان است ۰۵۵ . 
صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار  وگو بادر گفت حبیب اسدهللا نژاد نایب رئیس انجمن کانون صنفی مرغداران کشور گروه   

 ۲اکنون قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری خبر داد و گفت: هم نرخ مرغ در بازار ، از ثباتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است و  ۰۵۵هزار و  ۸۶تا  ۷۵۵هزار و  ۸۶ها تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۰۵۵هزار و  ۲تا  ۷۵۵هزار و 

شودهای باالتر عرضه میها با قیمتمتأسفانه در برخی مغازه . 
ه به افت بار تومان اعالم کرد و افزود: با توج ۰۵۵هزار و  ۸۶ها را حداکثر وی قیمت منطقی هر کیلو مرغ گرم در خرده فروشی

تومان منطقی نیست. این مقام مسئول ادامه داد: در حال  ۰۵۵هزار و  ۸۶تا  ۸۶های بندی و ... فروش با نرخهای کشتار بستههزینه
های مرغداری انباشت شده که همین امر موجب شده مرغ زنده کمتر از نرخ مصوب ستاد تنظیم حاضر بخشی از میزان تولید در واحد

مرغداری برسد و به عبارت دیگر مرغداران در فروش هر کیلو مرغ با زیان حداقل یک هزار تومانی روبرو هستندبازار درب  . 
ها بر اثر اصالح نرخ بنزین/ وزارت صمت به دنبال حذف داللی در بازاربرخورد جدی با افزایش قیمت کاال :بیشتر بخوانید  

های تولید تأثیرگذار باشد، بدون تردید در سایر مؤلفه قیمت بنزین در بازار مرغ بیان کرد: اگر نوسان گرانی بنزین وی درباره تأثیر
شود. به طوری که در رود، در غیر این صورت مرغ تابع مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار عرضه میقیمت تمام شده تولید باال می

های مرغداری روبرو هستیمدر واحد باشت مرغان صورت زیاد عرضه در برابر تقاضا با افت قیمت و . 
های مرغداری دست به گریبان هستند، افزود: این در حالی اسدهللا نژاد با بیان اینکه بسیاری از مرغداران با انباشت مرغ در واحد

باشد مرغداران در تولید و است که اگر روند تقاضا بیش از عرضه باشد و به عبارتی دیگر تعادل در بازار عرضه و تقاضا برقرار 
 .قیمت مشکلی با روبرو نیستند

های صنفی برای دور زدن تعزیرات تغییراتی در اکنون برخی از واحدنایب رئیس انجمن کانون صنفی مرغداران کشور ادامه داد: هم
بندی یا بدون استخوان تا نرخ فروشند به عنوان مثال محصوالت به صورت قطعهکنند و آن را به قیمت باال میشکل مرغ ایجاد می

های نظارتی باید توجه بیشتری به این مسائل داشته دهد که این امر از دیدگاه ما منطقی نیست و دستگاههزار تومان افزایش می ۶۵
 .باشد

ظرف یک هفته تا بینی شود که قیمت مرغ اسدهللا نژاد درباره آینده بازار مرغ گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش
روز آینده تغییری نداشته باشد و همچنان روند ثبات فعلی در بازار ادامه یابد ۸۵ . 

این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: باتوجه به افزایش قیمت سایر محصوالت پروتئینی تقاضا برای خرید مرغ از روند بهتری در 
ود پایداری تولید استمرار یابد و تنها در شرایط فعلی که قیمت مرغ کمتر از شبینی میبازار برخوردار است که به این ترتیب پیش

رود پشتیبانی امور دام برای برقراری تعادل نسبی در بازار اقدام به خرید مرغ از شود انتظار مینرخ مصوب در بازار عرضه می

ها در تعامل استکشتارگاه هزار تومان با ۸۶مرغداران کند چرا که با خرید مرغ شیرینگ پک شده با نرخ  . 
 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 92/8/28تاریخ :   

تومان ۰۵۵هزار و  ۰۱ثبات نرخ مرغ نسبت به ابتدای هفته / قیمت هر کیلو مرغ   
ه به شرایط جوی و اختالل در تردد برخی استان ها، احتمال رشد قیمت مرغ دور از انتظار نیستحجت گفت: با توج . 

صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت گروه اقتصادی  

نسبت به ابتدای هفته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب  نرخ مرغ ، از ثباتباشگاه خبرنگاران جوان
تومان  ۰۵۵هزار و  ۸۶هزار تا  ۸۶تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی  ۲۵۵هزار و  ۲تا  ۰۵۵هزار و  ۲مرغداری 

تاس . 
توجه به   وی افت شدید تقاضا را دلیل اصلی عرضه مرغ کمتر از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار در بازار اعالم کرد و گفت: با

هایی که شرایط شرایط آب و هوایی و اختالل در تردد برخی استان ها احتمال رشد قیمت دور از انتظار نیست، اما در سایر استان
خاصی نخواهد داشت جوی مناسب است، قیمت نوسان . 

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی درباره تاثیر گرانی بنزین بر بازار مرغ بیان کرد: در خصوص تاثیر نرخ سوخت بر 
کرایه باید سندیکای مربوط اظهار نظر کند، اما به طور کلی تاکنون تغییری در نرخ کرایه حمل و نقل مرغ زنده نداشتیم و تنها ممکن 

در توزیع به خرده فروشی ها نوساناتی ایجاد شوداست  . 
عرضه باالتر از نرخ   تومان است که ۲۵۵هزار و  ۶تا  ۰۵۵هزار و  ۶ادامه داد: قیمت کنونی هر قطعه جوجه یکروزه را   حجت

 .مصوب تاثیر منفی در تولید مرغ به سبب افزایش قیمت تمام شده خواهد داشت
نکه پیک دوره جوجه ریزی از اواخر ماه آینده در کشور آغاز می شود، بیان کرد: با توجه به شرایط این مقام مسئول با اشاره به ای

برابر نرخ مصوب خود برسد که بدون تردید این امر تاثیر منفی  ۶فعلی قیمت جوجه یکروزه، تولیدکنندگان نگرانندکه قیمت جوجه به 
 .در جوجه ریزی دارد

هزار تومان است / آرامش نسبی در بازار ذرت و کنجاله سویا ۸۶قیمت هر کیلو مرغ  :بیشتر بخوانید  
اخیر در بازار خبر داد و افزود: با توجه به آنکه بازار ذرت و کنجاله سویا در  هایهای دامی طی ماهحجت از ثبات قیمت نهاده

های اخیر از آرامش نسبی برخوردار است، همین امر موجب شد تا تولید نسبت به گذشته در شرایط مساعدتری قرار گیردماه . 
ندارد، اظهار کرد: قیمت کنونی کنجاله سویا در بازار  های دامی وجوداین مقام مسئول با اشاره به اینکه مشکل خاصی در تامین نهاده

 .آزاد با نرخ مصوب تفاوتی ندارد و تنها قیمت ذرت اختالف جزئی دارد
ها مشکالتی ایجاد کرده که سازمان وی درباره آخرین وضعیت بیماری نیوکاسل بیان کرد: شیوع بیماری نیوکاسل در برخی استان

های اقدام کرده طیور بومی در مناطق روستایی به منظور کاهش شیوع بیماری در برخی استان دامپزشکی نسبت به واکسیناسیون
 .است

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: با گسترش بیماری نیوکاسل و افزایش تلفات، احتمال نوسان قیمت به سبب 
 .کمبود عرضه دور از انتظار نیست

درصد اعالم کرد و گفت: در مناطق جنوبی تلفات باالتر از این رقم  ۸۰تا  ۸۵اری نیوکاسل در کشور را وی متوسط تلفات شیوع بیم
درصد است ۰و در مناطق شمالی کشور تلفات کمتر از  . 

حجت درباره آخرین وضعیت صادرات مرغ بیان کرد: با توجه به آنکه اتفاق خاصی در خصوص کاهش تعرفه رخ نداده، از این رو 
ت همچنان به طور غیر رسمی در حال انجام است و تا زمانیکه اتخاذ سیاست های یک شبه از سوی مسئوالن در خصوص صادرا

 .ممنوعیت و آزاد شدن صادرات و تعرفه ادامه دار شود، افق روشنی پیش روی صادرات نیست
های هدف قرارداد صادرکنندگان با تجار بازاردر پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه   عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی

ماهه است، از این رو تا پایان سال میالدی باید صادرکنندگان منتظر بمانند تا قرارداد جدید منعقد شود، ضمن آنکه با تعدیل  ۲حداقل 

های هدف رقابتی استتعرفه ها، قیمت مرغ تولیدی ما با سایر رقبا در بازار . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 92/8/28تاریخ :   

تومانی قیمت مرغ با نرخ مصوب تنظیم بازار ۰۵۵تا  ۳۵۵اختالف   
تومانی قیمت است ۰۵۵تا  ۶۵۵های کنونی بیانگر اختالف چهارآیین گفت: فروش مرغ با نرخ . 

ن سراسری مرغداران گوشتی در گفت وگو با خبرنگاربرومند چهارآیین عضو هیئت مدیره کانو گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی  

 ۲هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری اظهار کرد: امروز قیمت  بازار مرغ ، درباره آخرین تحوالتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۰۵۵هزار و  ۸۶تا  ۶۵۵هزار و  ۸۶هزار تومان و مرغ آماده به طبخ برای مصرف کننده  ۷تا  ۷۵۵هزار و  . 

های آتی در همین حد باشد و شرایط شود که قیمت مرغ طی روزوی افزود: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می
های مواصالتی تاثیر چندانی در بازار نداردبب باز بودن محورجوی به س . 

ها با ستاد تنظیم بازار فاصله معناداری دارد، بیان کرد: با توجه به چهار آیین با اشاره به اینکه قیمت تمام شده تولید از دیدگاه تشکل
وخت، بیمه و حمل و نقل در قیمت تمام شده تولید قلم همچون جوجه یکروزه، کنجاله سویا، ذرت، ریزمغذی ها، واکسن، س ۸۵آنکه 

ای در ها طبق محاسبه این اعداد و ارقام به این نرخ رسیدند و به هیچ عنوان دخل و تصرف سلیقهتاثیر گذار است، از این رو تشکل
علی الحساب محاسبه  بحث قیمت تمام شده لحاظ نیست، این درحالی است که مسئوالن ستاد تنظیم بازار همچنان قیمت واکسن را

کنند که با توجه به رشد چندبرابری قیمت نسبت به ابتدای سال، این موضوع هیچ توجیهی نداردمی . 
ها بدون افزایش نرخ واکسن و عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ادامه داد: قیمت واقعی مرغ زنده از دیدگاه تشکل

هزار و  ۸۷تا  ۸۷هزار تومان و مصرف کننده  ۸۵تا  ۵۵۵هزار و  ۷متعارف برای مرغدار  درصد سود ۸۵ها با احتساب ریزمغذی
و مصرف کننده نهایی در خرده  ۰۰۵هزار و  ۲تومان است، در حالیکه ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب هر کیلو مرغ زنده را  ۰۵۵

تومان اعالم کرده که این امر به معنای زیان تولیدکنندگان است ۷۵۵هزار و  ۸۶ها را فروشی . 
هزار تومان است / آرامش نسبی در بازار ذرت و کنجاله سویا ۸۶قیمت هر کیلو مرغ  :بیشتر بخوانید  

های رقابتی های رقابتی بیان کرد: براساس تجربه سنوات گذشته، دخالت دولت در بازاروی با تاکید بر آزادسازی قیمت در بازار
نده و مصرف کننده را در بردارد و بخش خصوصی معتقد است به شود که این امر زیان تولیدکنمنجر به برهم زدن تعادل بازار می

 .سبب تعداد باالی تولیدکنندگان، قیمت مرغ بر مبنای عرضه و تقاضا باید در بازار تعیین شود
 افزایش یکباره قیمت بنزین بر بازار مرغ بی تاثیر نیست 

محصوالت همچون مرغ بی تاثیر نیست، اظهار کرد: افزایش چهارآیین با بیان اینکه افزایش یکباره قیمت بنزین در بازار سایر 
ها در توان ادعا کرد که با صدور بخشنامه، این امر در سایر کاالناگهانی قیمت بنزین تمامی آحاد جامعه را گرفتار خواهد کرد و نمی

کندبازار تاثیر نخواهد داشت و به عبارت دیگر اقتصاد با صدور بخشنامه کار نمی . 
کند، ام مسئول با اشاره به اینکه اتخاذ تصمیمات ناگهانی همچون افزایش قیمت بنزین، ضربه مهلکی به روند بازار وارد میاین مق

شد و برحسب الزامات بیان کرد: این در حالی است که اگر قیمت سوخت به جای افزایش چشمگیر یکباره به صورت پلکانی گران می
ها نبودیمزایش یکباره قیمت شاهد تبعات منفی آن در سایر کاالرفت، امروز با افاقتصادی پیش می . 

 ثبات قیمت نهاده های دامی در بازار ادامه دار شد 
 ۵۵۵های اخیر در بازار خبر داد و افزود: هم اکنون هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و ها دامی طی هفتهوی از ثبات قیمت نهاده
گیردتومان در اختیار مرغداران قرار می ۷۵۵هزار و  ۶تا  ۶۵۵هزار و  ۶تومان و کنجاله سویا  . 

چهار آیین با بیان اینکه مشکلی در خصوص بازار کنجاله سویا وجود ندارد، گفت: این در حالی است که هم اکنون پشتیبانی امور دام، 
کندذرت را با نرخ باالتر از قیمت مصوب به مرغداران عرضه می . 

برد، گفت: های دامی در شرایط مساعدی به سر میراسری مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه بازار نهادهعضو هیئت مدیره کانون س
تومان در اختیار  ۷۵۵هزار و  ۶تا  ۶۵۵هزار و  ۶تومان و کنجاله سویا  ۵۵۵هم اکنون هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و 

گیردمرغداران قرار می . 
تا یک هزار و  ۷۰۵تومان و کنجاله سویا یک هزار و  ۶۰۵چهار آیین ادامه داد: هم اکنون قیمت مصوب هر کیلو ذرت یک هزار و 

های پشتیبانی و با تومان درب انبار ۲۵۵است، در حالیکه پشتیبانی امور دام حداقل هر کیلو ذرت را با نرخ یک هزار و  ۷۵۵
کندتومان به تولیدکننده عرضه می ۲۰۵و  احتساب کرایه حمل و نقل یک هزار . 

هزار تومان اعالم کرد و افزود: قیمت فعلی با هفته گذشته نوسان  ۶این مقام مسئول متوسط قیمت کنونی هر قطعه جوجه یکروزه را 
 .چندانی نداشته است
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رد و گفت: با توجه به نیاز ماهانه میلیون قطعه اعالم ک ۸۸۷های مرغداری در ماه گذشته را حدود وی مجموع جوجه ریزی واحد
، کمبودی در عرضه وجود ندارد۶.۲۵۵تا  ۶.۵۵۵کیلوگرم و متوسط وزن  ۶۲میلیون قطعه برحسب مصرف سرانه  ۸۸۵ . 

های مرغداری بیان کرد: اگرچه شیوع بیماری نیوکاسل، تلفات مرغ چهارآیین درباره آخرین وضعیت شیوع بیماری نیوکاسل در واحد
ای مرغداری را به سبب عدم تامین به موقع واکسن و خرید از سوی برخی مرغداران به سبب باال بودن قیمت به همراه هدر واحد

داشته که به سبب باال بودن میزان جوجه ریزی بیش از نیاز کشور، تلفات ناشی از شیوع این بیماری تاثیر چندانی بر بازار مرغ 
 .ندارد

مرغداران گوشتی در پایان با انتقاد از تصمیمات ناگهانی دولت پیرامون صادرات مرغ تصریح عضو هیئت مدیره کانون سراسری 
ها و تصمیمات ناگهانی دولت، یک خط در میان ممنوع و آزاد کرد: از سال گذشته تاکنون، صادرات مرغ به سبب صدور بخشنامه

دهند به سراغ دیگر ها ترجیح میف در بر دارد به طوریکه آنهای هدای برای تجار بازاربوده است که این امر پیام ناامیدکننده
ها همچون ترکیه روند که صادرکنندگانشان به تعهدات خود پایبند هستند و در نهایت این تصمیمات یکباره همانند افزایش کشور

های سبب عدم اعتماد طرف ناگهانی قیمت بنزین در پی تصمیمات غیرکارشناسی مسئوالن موجب شده تا صادرات رونق چندانی به

 .خارجی به تجار ایرانی نداشته باشد

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 

 ایرنا  – 92/8/28تاریخ : 

 فراخوان حمایت از پژوهشگران ریاضی، پزشکی و علوم دامی منتشر شد

های ن فراخوان کارگروهصندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سومی -ایرنا -تهران
 علوم پزشکی، ریاضی و فیزیک، علوم دامی، دامپزشکی و شیالت را منتشر کرد. 

های علوم پزشکی، ریاضی و فیزیک، علوم دامی، دامپزشکی و شیالت برای دریافت حمایت از صندوق حمایت از محققان حوزه
 های پژوهشی خود را ارسال کنند.دی ماه مهلت دارند تا طرح ۸۰پژوهشگران و فناوران معاونت تا 

های تایید شده کند و در نهایت طرحهای صندوق پس از ارسال طرح از سوی محققان کشور آنها را ارزیابی میهر یک از کارگروه
 شوند.برای اجرا حمایت می

از  شود، تاکنون بیششور انجام میانتشار این فراخوان در راستای حمایت متوازن از تحقیقات و کمک به تولید دانش و فناوری در ک
هزار مورد مصوب و مرود  ۵هزار طرح پژوهشی از سوی محققان کشور به صندوق ارسال شده است، از این میان بیش از  ۶۸

 حمایت قرار گرفته است.
تشر های مننامهبا آیینهای تحقیقاتی خود را مطابق توانند طرحهای پژوهشی، پسا دکتری و رساله دکتری میمتقاضیان حمایت ازطرح

 ثبت کنند. rtms.insf.orgشده در سایت صندوق از طریق سامانه 

  لینک خبر
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 برنامه و سیاستها 
 ایرنا  – 92/8/28تاریخ : 

 غذایی موثر است ای در تامین امنیتاستفاده از فناوری هسته

ای کمک فراوانی در تامین امنیت مواد غذایی و افزایش معاون سازمان انرژی اتمی ایران گفت: استفاده از فناوری هسته -ایرنا  -یزد 
 برداری قرار گیرد . زمان ماندگاری و انبارداری این مواد دارد و باید بیشتر مورد بهره

طبیعی در یزد افزود: ای حوزه کشاورزی و منابعربرد فناوری هستهروز چهارشنبه در پنجمین همایش ملی کا« صولت ثنا»دکتر 
تواند در حفظ و نگهداری مواد غذایی بخصوص در بخش کشاورزی و استفاده در مواقع استفاده مناسب و به موقع از این فناوری می

 ضروری کمک کند.
ک مشکل یادکرد و ادامه داد: پرتودهی عالوه بر نابودی وی به آلودگی برخی از مواد غذایی وارداتی از بعضی کشورها به عنوان ی

کنندگان از نشان )لیبل( کند ، بنابراین تولیدکنندگان در راستای رعایت حقوق مصرفها ، تمام مواد مغذی را حفظ میمیکروب
 پرتودیده استفاده کنند.

هیچ نگرانی و ابایی از مصرف چنین موادی داشته باشند بر  این مسئول با اشاره به اینکه مردم ، تولیدکنندکان و مصرف کنندگان نباید
 گیری صحیح علمی آن برای امنیت غذایی و حفظ و نگهداری آن در کشور تاکید کرد.بهره

زدگی ثنا به افزایش زمان ماندگاری محصوالت کشاورزی با استفاده از پرتودهی و تاثیر آن در ارتقای صادرات محصوالت بدون آفت
 د و استفاده از پرتوها در نابودی آفات درختان میوه و استفاده از آن در دفع آفات پرداخت.اشاره کر

مدیرعامل شرکت توسعه کاربرد پرتوها در سازمان انرژی اتمی در ادامه به اثرات خوب این فناوری در ارتقای تولیدات دام، طیور و 
پرتودهی به تعداد کافی  وجود دارد هنوز سامانه فراوانی که در این فناوریهای شیالت اشاره کرد و اظهار داشت: با وجود ظرفیت

 نیست.
ای در دنیا اشاره کرد و جلب مشارکت میلیارد دالری صنعت استفاده از پرتوهای انرژی هسته ۷۵۵ثنا به گردش مالی 

 ستار شد.خصوصی را در این عرصه مهم و اثربخش مورد تاکید قرار داد و توسعه آن را خوابخش
ای بیشترین تمرکز خود را روی مباحث نیروگاهی و سوخت هسته ۸۶۲۲به گفته وی، سازمان انرژی اتمی کشورمان قبل از سال 

 دهد.ای انجام میمتمرکز کرده بود ولی در ادامه بر حسب ضرورت ، فعالیت خود بیشتر را در زمینه کاربرد فناوری هسته
های استفاده از پرتوهای انرژی اتمی در صنایع پرداخت و گفت: کاربرد این انرژی در بهداشت و ثنا همچنین به برخی از کاربری

 ها برای مردم کامال شناخته شده است.هایی مانند تهیه رادیوداروها، انجام رادیولوژی و انواع اسکنپزشکی در فعالیت
های معمولی تبدیل کرد های عفونی را عاری از خطر و به زبالهتوان زبالهوی تصریح کرد: با استفاده از پرتوهای انرژی اتمی می

 آنها در هنگام دفن نیز تاثیری روی منابع آب زیرزمینی نخواهند داشت. طوری که حتی شیرابه
 ۶ای حوزه کشاورزی و منابع طبیعی امروز در دانشگاه یزد آغاز به کار کرد و به مدت پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته

 روز ادامه دارد. 
  لینک خبر
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 برنامه و سیاست 
 ایرنا  – 92/8/28تاریخ : 

 صنایع تبدیلی راهی در جهت تقویت ارتباط صنعت و کشاورزی

ت کشاورزی، با توجه به مزایای متعدد صنایع تبدیلی از جمله ایجاد اشتغال، فرآوری و افزایش مدت مصرف محصوال -ایرنا-مشهد
ها و هدررفت محصوالت کشاورزی، توسعه و گسترش این صنایع راهی در جهت رشد اقتصادی در راستای اجرای کاهش هزینه

 های صنعت و کشاورزی است. اقتصاد مقاومتی و البته تقویت ارتباطات میان بخش
ده و زمینه مناسب جهت توسعه بخش کشاورزی را های دائمی و فصلی در مناطق روستایی کم کرصنایع تبدیلی از میزان بیکاری

ادی و های اقتصهای شغلی، تامین نیازهای اساسی، پیوند با دیگر بخش  وری، ایجاد فرصتکند و به افزایش تولیدات، بهرهفراهم می
 شود.ای منجر میهای منطقه کاهش نابرابری

ن صنایع دانند زیرا اینعتی شدن و تامین کننده امنیت غذایی در کشور میبه همین دلیل است که صنایع تبدیلی را پیش نیاز راهبرد ص
 تواند از نقش تامینی مواد غذایی و نیز امنیت غذایی باالیی برخوردار باشد.می

درصد صنایع تبدیلی و تکمیلی مربوط به بخش کشاورزی را به نام خود  ۲۰به گفته کارشناسان و صاحبنظران، صنایع غذایی بیش از 
اختصاص داده است و با توجه به آثار مستقیم و غیرمستقیمی که این صنایع از نظر تولید و اشتغال در بخش کشاورزی بر جای 

 گذارد در حقیقت موجب رشد و شکوفایی اقتصاد در سطح کالن شود.می
غذایی  از صنایع سنگین، صنایع توان دریافت که توجه شود پساهمیت صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی را زمانی بیشتر می

از نظر وسعت و گستردگی، دومین مقام را در جهان داراست. صنایع غذایی راهبردی، غالت، قند، لبنیات و روغن را نیز در بر می 
 گیرد.

دور نی صدر ضمن با توجه به میزان ارزش افزوده در این صنایع که با ارزش افزوده در صنایع پتروشیمی برابری دارد با جایگزی
ی از توان گفت این یکتر شد که در حقیقت میتوان به شکوفایی اقتصادی نزدیک این محصوالت به جای صدور قسمتی از نفت، می

 اهداف اقتصاد مقاومتی است.
ترین نظر به ضرورت توسعه روستاها و نیاز روز افزون جامعه به غذا با توجه به رشد جمعیت و کاهش منابع غذایی، یکی از مهم 

مسائلی که توجه دولتمردان، اندیشمندان و محققان را در دنیای امروز به خود جلب کرده است لزوم گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی 
ملی توانند عابه خصوص در روستاهاست. در این زمینه صنایع تبدیلی با به کارگیری محصوالت کشاورزی به عنوان مواد اولیه می

 استفاده بهتر از محصوالت کشاورزی محسوب شوند. برای توسعه روستاها و
بسیاری از محصوالت کشاورزی دارای زمان تولید و مصرف محدودی هستند و تولید یا برداشت محصوالت این بخش معموال در 

ظ و فتوانند با حگیرد و صنایع تبدیلی میتری صورت مییک زمان مشخص و کوتاه صورت می گیرد ولی مصرف در زمان طوالنی
 ای تغییر و تبدیل ایجاد نمایند که امکان مصرفشان در طی سال میسر باشد.نگهداری محصوالت، در آنها به گونه

ها می توان گفت که صنایع دستی در فرآیند توسعه کشور نقش کلیدی دارند و توجه بیشتر به این صنایع تسریع در رشد با این ویژگی
 شود.ب میو توسعه کشاورزی و اقتصادی را موج

هزار بهره بردار در بخش کشاورزی این استان و حجم تولید ساالنه  ۶۲۶در این میان استان خراسان رضوی با توجه به فعالیت 
هشت میلیون تن انواع محصوالت باغی، زراعی و دامی نقش و جایگاه مهمی در تامین محصوالت کشاورزی و نیز تامین امنیت 

 غذایی کشور دارد.
هزار هکتار از این  ۷۵۵نوع محصول می رود و  ۲۶هزار هکتار زمین در خراسان رضوی زیر کشت  ۶۵۵میلیون و  ساالنه یک

درصد صادرات غیرنفتی استان  ۶۵درصد اشتغال و  ۶۲هزار هکتار آن باغ است. بخش کشاورزی  ۶۵۵سطح مربوط به زراعت و 
 خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است.

استان خراسان رضوی در حوزه صنایع تبدیلی رتبه برتر و نخست کشور را دارد اما هنوز هم این حوزه دارای اهمیت با وجود اینکه 
 و ظرفیت برای توسعه و ترویج در این استان است.

 درصدی خراسان رضوی از صنایع تبدیلی کشور ۵۵سهم 
درصد صنایع تبدیلی کشور در این استان مستقر است  ۵۵رئیس انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی در این رابطه گفت: هم اکنون 

و تولیدات صنایع تبدیلی در این استان دو برابر میزان مصرف خراسان رضوی است لذا مازاد تولید در این بخش به خارج از کشور 
 شود.صادر می

درصد  ۰۵به مدت مشابه سال قبل علیرضا بوستانی افزود: قیمت محصوالت صنایع تبدیلی در استان طی هفت ماه امسال نسبت 
درصد ارزانتر عرضه  ۸۵کاهش یافته است و از امروز نیز تمامی محصوالت کارخانه های این حوزه در استان محصوالت خود را 

 کنند.می
ف یدهند و فعاالن این عرصه زیر پوشش اتاق بازرگاندرصد صاحبان صنایع تبدیلی را بخش خصوصی تشکیل می ۷۵وی ادامه داد: 

 صنایع، معادن و کشاورزی فعالیت می کنند.
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رئیس انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی ارتقای صنایع تبدیلی در راستای ارزآوری و رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت محور 
ه شهرها ان برا موثر دانست و گفت: تسهیل فعالیت سالم، مولد، اشتغال آفرینی، جلوگیری از ضایعات کشاورزی و مهاجرت روستایی

 از جمله مزایای صنایع تبدیلی برای کمک به بخش کشاورزی و اقتصاد کشور است.
بوستانی افزود: بار مشکالت بخش کشاورزی بر دوش صنایع تبدیلی قرار گرفته است به این معنا که محصوالت کشاورزی در مورد 

شوند نمره استاندارد و وقتی این محصوالت وارد کارخانه می میزان و نوع استفاده از کود و سم و ماندگاری دچار مشکالتی هستند
 شود از این رو باید به کشاورزان آگاهی الزم در این خصوص را داد.محصول منفی می

هزار تن واردات رب گوجه فرنگی  ۸۲۵وی با اشاره به اینکه بخش عمده صنایع تبدیلی استان فرسوده است ادامه داد: روسیه ساالنه 
نیازمند این محصول است که اگر فقط به نوسازی صنایع تبدیلی در این عرصه اهمیت دهیم چندین برابر سرمایه اولیه باز دارد و 

 گردد.می
 تشویق برای ترویج صنایع تبدیلی

 رضوی نیز گفت: صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در جلوگیری از مدیر صنایع تبدیلی و تکمیلی جهاد کشاورزی خراسان
ضایعات محصوالت کشاورزی، ایجاد ارزش افزوده، افزایش درآمد روستاییان و افزایش سهم اشتغال صنعتی در مناطق روستایی 

 نقش بسیار مهمی دارد.
علی رضایی افزود: در همین راستا بیش از صدها واحد تولیدی صنایع تبدیلی در استان خراسان رضوی مشغول فعالیت هستند که 

 سرمایه گذاری را به خود مشغول و بیش از چندین هزاران نفر اشتغال را برای استان ایجاد کرده است.حجم زیادی از 
وی ادامه داد: اگر چه خراسان رضوی سهم زیادی در صنایع تبدیلی کشور دارد اما همچنان نیازمند توسعه و ترویج صنایع تبدیلی و 

 ش کشاورزی و صنایع غذایی است.استفاده از ظرفیت و مزایای متعدد این صنایع در بخ
رضوی گفت: مشهد، نیشابور و چناران شهرهای پیشرو در صنایع تبدیلی  مدیر صنایع تبدیلی و تکمیلی جهاد کشاورزی خراسان

هستند و استان خراسان رضوی در سال گذشته نیز مقام نخست را در حوزه فرآوری مواد خام کشاورزی، ایجاد اشتغال و صدور 
 هره برداری صنایع تبدیلی کسب کرده است.پروانه ب

رضایی افزود: حتی ظرفیت ایجاد شده برای چهار صنعت در حوزه صنایع تبدیلی و غذایی شامل فرآوری لبنیات، سردخانه، خوراک 
 دام و کشتارگاه بیش از نیاز استان است. 

در حوزه صنایع غذایی و تبدیلی در استان با توجه به های آموزشی اجباری برای متقاضیان فعالیت وی با اشاره به برگزاری دوره
پایین بودن میزان شناخت متقاضیان در این حوزه ها ادامه داد: با اعطای تسهیالت و مشوق های الزم برای کارآفرینان و تولید 

 کنندگان، زمینه برای توسعه این صنایع فراهم شده است.
 
  لینک خبر
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 برنامه و سیاستها 

 ایرنا – 92/8/28تاریخ : 

 پیشنهاد افزایش دو برابری سهم دولت در صندوق بیمه کشاورزی

مبلغ سه هزار  ۷۷قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: سهم دولت از این صندوق در الیحه قانون بودجه سال آینده  -ایرنا  -تهران 
 پیشنهاد شده است.  ۷۲میلیارد تومان یعنی دو برابر سال مالی 

برای صندوق بیمه  ۷۲سهم دولت در سال  روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود:« نژادمحمدابراهیم حسن»
درصد پرداخت  ۵۰میلیارد تومان معادل  ۸۶۰میلیارد تومان بود که از این میزان مبلغ یک هزار و  ۷۵۰کشاورزی مبلغ یک هزار و 

 شده است.
پایان سالجاری محقق  درصد باقی مانده است که انتظار می رود تا ۶۰میلیارد تومان معادل  ۶۰۵به گفته وی، از این میزان مبلغ 

 شود.
وی علت دو برابر شدن سهم دولت در صندوق بیمه کشاورزی را حمایت حداکثری دولت از کشاورزان دانست و اظهار داشت: برای 
برخی محصوالت استراتژیک همچون گندم که فراگیری تولید آن در کشور زیاد است، سهم و تعهدات دولت را افزایش دادیم اما حق 

 برای اعضا تغییر نداشته است.بیمه ها 
قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: اکنون کشاورزان در حال بیمه کردن محصوالت زراعی و باغی خود در سال زراعی جدید 

 هستند.
وی توصیه کرد: با توجه به شروع فصل سرما و احتمال سرمازدگی برخی محصوالت باغی و زراعی بهتر است که کشاورازن 

بیمه محصوالت خود اقدام کنند تا در صورت بروز حادثه بتوانند بخشی از خسارت خود را از طریق صندوق بیمه دریافت نسبت به 
 کنند.

میلیارد تومان غرامت  ۲۰۵حسن نژاد درباره پرداخت خسارت بیمه شدگان صندوق بیمه کشاورزی افزود: از ابتدای سال تاکنون مبلغ 
مه پرداخت شده که بخش عمده این مبلغ مربوط به خسارت های ناشی از وقوع سیل اواخر سال به کشاورزان تحت پوشش صندوق بی

 گذشته و ابتدای امسال است.
استان کشور  ۶۵به گفته وی، بیشترین میزان خسارت به محصوالت زراعی چهار استان خوزستان، لرستان، گلستان ومازندران از 

 بوده است.
 ۰۵۵ونده خسارت ها، غرامت کشاورزان پرداخت می شود اظهارداشت: سالیانه حدود یک میلیون و وی با بیان اینکه با تکمیل پر

هزارنفر از کشاورزان محصوالت خود را بیمه می کنند که امیدواریم برای کاهش خسارت های ناشی از حوادث غیرمترقبه 
 کشاورازن نسبت به بیمه محصوالت خود اقدام کنند.

 ذرماه برای بررسی به مجلس شورای اسالمی ارایه می شود.آ ۸۰هر ساله بودجه در 
  لینک خبر
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 برنامه و سیاستها 
 ایرنا  – 92/8/28تاریخ : 

 های محلی واگذار شود ها به تعاونینهالستان

های محلی را خواستار شد و ها به تعاونیها، مراتع و آبخیزداری کشور واگذاری نهالستانسرپرست سازمان جنگل -ایرنا -تهران
دم، پذیری مرتواند عالوه بر میزان مشارکتافزود: این اقدام اگر به شکل مزایده و با در نظر گرفتن حقوق دولت انجام شود، قطعاً می

 ا به روستاییان برگرداند. منافع حاصل از آن ر
ها، خسرو شهبازی در چهارمین جلسه ستاد توسعه زراعت چوب، بر استفاده حداکثری رسانی سازمان جنگلبه گزارش مرکز اطالع

مورد توجه قرار  ۶۷تواند در قالب بند ب ماده از توانمندی جوامع محلی برای توسعه زراعت چوب تاکید کرد و گفت: این اقدام می
 رد.گی

ها، زراعت چوب در کشور قیمت و بسیار ارزشمند هستند و برای حفاظت و صیانت از جنگلهای ایران ذیوی تصریح کرد: جنگل
 یابد.توسعه می

ها و مراتع در توسعه زراعت چوب شد و خاطرنشان کرد: استفاده از شهبازی در ادامه خواستار ایجاد ارتباط با بخش تحقیقات جنگل
 پذیری و مقرون به صرفه بودن در تولید این محصول را افزایش دهد.تواند قدرت رقابتالرشد و ارقام پر بازده میریعهای سگونه

تواند برای جلوگیری از های شمالی کشور موضوع کشت درختان صنوبر از دیرباز مطرح بوده و میوی با بیان اینکه در استان
ضوع تشکیل ستاد زراعت چوب را در این نواحی مطرح کرد تا با پشتیبانی و حمایت از ها بسیار موثر واقع شود، موتخریب جنگل

 زارعان، نگاه "برداشت چوب از جنگل" به کلی کنار گذاشته شود.
 
  لینک خبر
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 برنامه و سیاستها 

 خبرگزاری فارس – 92/8/28تاریخ : 

 حفظ جنگل توسعه می یابدزراعت چوب به عنوان راهکار 

های ایران ذی قیمت و بسیار ارزشمند هستند و برای حفاظت و ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: جنگلسرپرست سازمان جنگل
 یابد. ها، زراعت چوب در کشور توسعه میصیانت از جنگل

ها، خسرو ازمان جنگلرسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سبه گزارش پایگاه اطالع
شهبازی در چهارمین جلسه ستاد توسعه زراعت چوب، استفاده حداکثری از توانمندی جوامع محلی برای توسعه 

 مورد توجه قرار گیرد. ۶۷تواند در قالب بند ب ماده زراعت چوب را خواستار شد و افزود: این اقدام می
ها و مراتع در توسعه زراعت چوب شد و خاطرنشان ت جنگلوی در ادامه خواستار ایجاد ارتباط با بخش تحقیقا

پذیری و مقرون به صرفه بودن در تواند قدرت رقابتالرشد و ارقام پربازده میهای سریعکرد: استفاده از گونه
 تولید این محصول را افزایش دهد.

دیرباز مطرح بوده و های شمالی کشور موضوع کشت درختان صنوبر از شهبازی با بیان این که در استان
ها بسیار موثر واقع شود، خواستار تشکیل ستاد زراعت چوب در این تواند برای جلوگیری از تخریب جنگلمی

 نواحی شد تا با پشتیبانی و حمایت از زارعان، نگاه "برداشت چوب از جنگل" به کلی کنار گذاشته شود.
های محلی را خواستار شد و افزود: این اقدام به تعاونیها وی همچنین در این نشست موضوع واگذاری نهالستان

ی پذیرتواند عالوه بر میزان مشارکتاگر به شکل مزایده و با در نظر گرفتن حقوق دولت انجام شود، قطعاً می
 مردم، منافع حاصل از آن را به روستاییان برگرداند.

  لینک خبر
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 برنج
 ایرنا  – 92/8/28تاریخ : 

 مرکز آمار: پارسال دو هزار تن برنج صادر شد

هزار تن برنج در کشور تولید شد که از این میزان یک هزار  ۷۲۵مرکز آمار اعالم کرد: سال گذشته یک میلیون و  –ایرنا  –تهران 
 تن صادر شده است.  ۷۲۸و 

هزار هکتار از سطح زیر کاشت مربوط به برنج بود که از این  ۶۷۵بر اساس گزارش روز دوشنبه مرکز آمار ایران، سال گذشته 
هزار تن برنج وارد کشور شد و در  ۲۰۵هزار تن برنج تولید شد. همچنین در این دوره یک میلیون و  ۷۲۵یک میلیون و سطح 

 تن صادرات داشتیم. ۷۲۸مقابل یک هزار و 
 هزار تن برنج خارجی مصرف کردند. ۶۵۵هزار تن برنج ایرانی، یک میلیون و  ۶۶۵سال گذشته خانوارها یک میلیون و 

درصد بیشترین تولید را دارند. همچنین  ۶۶درصد و گیالن با  ۶۲های کشور در تولید برنج متفاوت است و مازندران با سهم استان
 شود.ها برنج تولید میدرصد در سایر استان ۸۵درصد برنج تولیدی در خوزستان، چهار درصد در فارس و گلستان و  ۸۸

 
  رلینک خب
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 برنج 
 خبرنگاران جوان  – 98/8/28تاریخ : 

 عرضه برنج خارجی باالتر از نرخ مصوب در سایه سودجویی واردکنندگان
م اساسی حاکم استها و کاهش تقاضا، رکود بر بازار اقالحسنی گفت: با توجه به فراوانی کاال در انبار . 

صنعت، تجارت و کشاورزی قاسمعلی حسنی دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

ها و وجود ندارد، اظهار کرد: با توجه به فراوانی کاال در انبار کاالهای اساسی به اینکه کمبودی در تامین ن، با اشارهخبرنگاران جوا
 .کاهش تقاضا، رکود بر بازار اقالم اساسی حاکم است

هزار  ۶۵ا هزار ت ۸۶ها وی درباره آخرین وضعیت بازار برنج ایرانی افزود: هم اکنون قیمت هر کیلو برنج ایرانی در عمده فروشی
های باالتر به ضعف ها باید عرضه شود و فروش با نرخدرصد سود در خرده فروشی ۸۶تومان است که در نهایت با احتساب 

گرددنظارت مسئوالن ستاد تنظیم بازار بر می . 
رد و گفت: طبق ها اعالم کتومان در عمده فروشی ۷۵۵هزار و  ۵تا  ۶۵۵هزار و  ۲حسنی قیمت مصوب هر کیلو برنج خارجی را 

را داریم که همین امر بهانه ای شد تا قیمت برنج  واردات برنج های گذشته از ابتدای مرداد تا اول دی، ممنوعیت ترخیصروال سال
 .خارجی در خرده فروشی ها با نرخ های باالتری عرضه شود، در حالیکه ذخیره انبارها در این خصوص بسیار مناسب است

ای بیش نیست، بیان کرد: با توجه به سودجویی اران مواد غذایی با اشاره به اینکه کمبود برنج خارجی شایعهدبیرکل اتحادیه بنکد
به واردات، نابودی تولید داخل و خیانت به کشاورزان را در بر دارد، در حالیکه  تومانی ۷۶۵۵ارز  واردکنندگان، پرداخت یک لایر

تومانی هستند ۷۶۵۵د به دنبال تخصیص ارز این افراد با بیان اظهاراتی مبنی بر کمبو . 
تن برنج مانده در بنادر هزار ۶۵۵ممنوعیت واردات، بر گرانی برنج خارجی دامن زد/ترخیص  :بیشتر بخوانید  

 ۶۵های اخیر، قیمت رب گوجه در بازار عمده فروشی با افت وی درباره آخرین وضعیت بازار رب گوجه فرنگی اظهار کرد: در ماه
بردهزار تومان رسیده است و هم اکنون در ثبات نسبی به سر می ۸۶درصدی به  . 

های ازار خبر داد و گفت: این در حالی است که قیمت لوبیا سفید در هفتهدرصدی قیمت انواع حبوبات در ب ۸۵تا  ۰حسنی از افت 
درصد کاهش قیمت داشته است ۲۵گذشته  . 

های اخیر، قیمت هر بسته چای خارجی به یکباره به این مقام مسئول با انتقاد از افزایش چشمگیر قیمت چای در بازار افزود: در ماه
رود نسبت به قیمت تمام شده بررسی دقیقی داشته باشندوالن ستاد تنظیم بازار انتظار میتومان رسید که از مسئ ۷۵۵هزار و  ۲۷ . 

شود وی در پایان درباره آینده بازار اقالم اساسی تصریح کرد: با توجه به افزایش ناگهانی و غیرکارشناسی قیمت بنزین، پیش بینی می

ها آنی نیستهر چند تاثیر نوسان قیمت بنزین بر سایر کاال که قیمت اقالم اساسی با نوساناتی در بازار روبرو شود، . 
 
  لینک خبر
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 برنج 
 خبرگزاری فارس – 92/8/28تاریخ : 

 برنج کاهش و روغن خام افزایش یافت + جدولمیزان واردات 

ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش و روغن خام  2میزان واردات برنج توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در 

 در این بازه زمانی افزایش یافته است. 
 133هزار و  118ماهه اول امسال بیش از  2به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شرکت بازرگانی دولتی ایران در 

 1022ماهه اول سال  2تن برنج وارداتی در  233هزار و  151میلیون یورو وارد کرده است که در مقایسه با  132برنج به ارزش 

به لحاظ وزنی  1022نسبت به مدت مشابه سال  1028ماهه اول سال  2واردات برنج در  هزار یورو، 033میلیون و  102به ارزش 

 درصد کاهش داشته است.  9921درصد کاهش و به لحاظ ارزشی  9920

تن بوده  933هزار و  942تن به ارزش  233هزار و  080ماهه اول امسال  2افزاید: میزان واردات روغن خام در این گزارش می

درصد به لحاظ  12222هزار یورو  233میلیون و  84تن روغن خام به ارزش  533هزار و  149مقایسه با واردات است که در 

 درصد به لحاظ ارزشی رشد داشته است.  123وزنی و 

 به کشور وارد شده است.  28ماهه اول سال  2تن در  033میلیون و  900تن شکر به ارزش  233هزار و  242براساس این گزارش 

  لینک خبر
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 برنج 

 خبرگزاری فارس – 98/8/28تاریخ  

 ها برنج تولید کردند/ مصرف خانوار چقدر است؟+اینفوگرافکدام استان

 مشخص شد.  22میزان تولید، واردات، صادرات و مصرف برنج در سال 

 22میزان تولید واردات، صادرات و مصرف برنج در سال  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،

 مشخص شد. 

هزار هکتار بوده و همچنین تولید  022براساس گزارش مرکز آمار ایران سطح کاشت برنج در سال گذشته 

 میلیون تن به ثبت رسیده است. 1222

تن بوده است. هر خانوار  1221میلیون تن واردات برنج گزارش شد. صادرات برنج نیز  1225در این سال 

 325میلیون تن برنج خارجی مصرف کرده است. سایر مصرف نیز  1203میلیون تن برنج ایرانی و  1200ایرانی 

 میلیون تن به ثبت رسید.
درصد و  4درصد، گلستان  4درصد، فارس  11درصد، خوزستان  00درصدی، گیالن  08استان مازندران 

 اند.درصد در تولید برنج سهم داشته 13های سایر استان
  برلینک خ
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 تامین منابع مالی
 فودپرس – 03/8/28تاریخ : 

 محل صندوق توسعه ملی برای تامین آب شرب عشایراختصاص اعتبار از 

رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: به منظور تامین آب شرب مورد نیاز عشایر امسال از محل منابع ورودی به  -ایرنا  -قزوین 
 صندوق توسعه ملی اعتبارات الزم اختصاص پیدا کرده است. 

سازمان جهاد کشاورزی قزوین اظهار داشت: این اعتبارات از محل بند ه تبصره چهار کرمعلی قندالی روز پنجشنبه در دیدار با رئیس 
 قانون بودجه تامین می شود و در راستای آن طرح های مربوط به شبکه آب شرب برای عشایر اجرا می شود.

منابع آن از محل  طرح آبرسانی به عشایر در استان قزوین در حال اجراست که ۷وی همچنین اظهار داشت: در حال حاضر 
 اعتبارات یاد شده تامین می شود.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به نقش عشایر در کمک به تامین گوشت مورد نیاز کشور،اظهار داشت: به همین منظور 
 دوره های آموزشی متناسب با عشایر تدارک دیده شده است.

ر زمینه تولید گیاهان دارویی،گفت: با کمک دستگاه هایی نظیر جهاد کشاورزی باید قندالی همچنین با اشاره به ظرفیت های عشایر د
 ظرفیت های این حوزه با استفاده از عشایر بیش از پیش فعال شود که موجب بهبود وضعیت معیشت عشایر می شود.

ستان بیش از رقم سرشماری شده است رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز در این دیدار گفت: تعداد جمعیت عشایر این ا
 و امیدواریم با سرشماری جدید و برآورد میزان دقیق جمعیت بتوان خدمات بهتری به این قشر ارایه کرد.

 فاطمه خمسه در ادامه خواستار تقویت نیروی انسانی اداره امور عشایر قزوین شد.
خانوار عشایری در استان قزوین زندگی می کنند اما بررسی های اداره امور عشایر استان  ۶۰۵براساس آخرین سرشماری انجام شده 

 خانوار است  ۶۵۵هزار و ۶نشان می دهد این رقم 
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 خبرگزاری فارس – 92/8/28تاریخ : 

 هزار میلیارد ریال کمک بالعوض و تسهیالت به سیل زدگان کشاورزی ۰۰پرداخت 

میلیارد  ۰هزار و  ۸۸مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی، گفت: تا تاریخ بیستم آبان ماه سال جاری، 
 زده پرداخت شده است. های سیللایر کمک بالعوض و تسهیالت به به خسارت دیدگان بخش کشاورزی استان

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، سید محمد موسوی درباره 
گان از سیل در بخش کشاورزی، اظهار اجرای مصوبات دولت جهت پرداخت کمک بالعوض به خسارت دید

کرد: بر اساس گزارش های دریافتی از سازمان های جهاد کشاورزی استان های خسارت دیده از سیل تا تاریخ 
میلیارد لایر در کمیته های تخصصی  ۸۷۲۷۶پرونده به مبلغ  ۲۶۶هزار و  ۶۶۲بیستم آبان ماه امسال، از تعداد 

هزار و  ۸۲۶یده از سیل پس از بازدید میدانی، بررسی و تایید شد و تعداد شهرستان های استان های خسارت د
 میلیارد لایر پس از بررسی، مورد تصویب کارگروه استانی قرار گرفته است. ۷۷۲۰پرونده به مبلغ  ۷۰۷

ان پرونده به حساب خسارت دیدگ ۷۶۲هزار و  ۸۶۸میلیارد لایر برای  ۵۰۰۷وی ادامه داد: از این مقدار، مبلغ 
 واریز شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی درباره پرداخت تسهیالت قرض الحسنه بانکی 
 ۸۸۵۰۶پرونده به مبلغ  ۲۵۶هزار و  ۸۶۷به خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، گفت: تاکنون، تعداد 

ارت دیده از سیل به بانک های عامل معرفی و میلیارد لایر از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان های خس
 میلیارد لایر به خسارت دیدگان پرداخت شده است. ۶۷۰۸پرونده به مبلغ  ۶۵۸۶۷تعداد 

  لینک خبر
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 مرغتخم 
 خبرنگاارن جوان  – 03/8/28تاریخ : 

ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات نظارت جدی بر بازار داشته باشندتخم مرغ گران شد/   
تومانی هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری خبر داد ۶۵۵نبی پور از افزایش  . 

باشگاه  گروه اقتصادی عت، تجارت و کشاورزیصن در گفت وگو با خبرنگار ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار
تومانی نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب  ۶۵۵از افزایش  ،خبرنگاران جوان

 تومان است. ۲۵۵هزار و  ۸۷ ایتومان معادل شانه ۲۵۵هزار و  ۵تا  ۵۵۵هزار و  ۵مرغذاری 
 

او نوسان قیمت بنزین و مشکالت حمل و نقل ناشی از وقوع بارش برف و باران را از دالیل گرانی تخم مرغ در بازار اعالم کرد و 
یمت ها قهشود از این رو با افزایش قیمت بنزین رانندها انجام میبارگفت: با توجه به آنکه حمل و نقل کارتن و تخم مرغ توسط وانت

 حمل و نقل را باال بردند که این امر در قیمت تمام شده و شرایط بازار تاثیر گذاشته است.
 

تومان اعالم کرد و افزود: اتحادیه به دولت اعالم کرده است که حاضر  ۵۷۵هزار و  ۵نبی پور قیمت مصوب هر کیلو تخم مرغ را 
 دهد.است با نرخ مصوب تخم مرغ را در اختیار دولت قرار 

 درصد کاهش یافت ۰۵آجیل و خشکبار  قیمتبیشتر بخوانید:
 

تایی تخم مرغ با نرخ  ۶۵ها بیان کرد: هم اکنون هر شانه این مقام مسئول با انتقاد از نوسان چشمگیر قیمت تخم مرغ در خرده فروشی
ه بهانه گران شدن های باالتری بها با قیمتها عرضه شود که متاسفانه در برخی مغازهفروشیتومان باید در خرده ۲۵۵هزار و  ۸۲

رود نظارت جدی بر بازار داشته باشد تا سوء استفاده گران نتوانند از رسند که از سازمان تعزیرات انتظار میبنزین به فروش می
 شرایط فعلی بیشترین بهره را ببرند.

 
اخیر خبر داد و گفت: طی دو روز های رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از کند شدن صادرات تخم مرغ طی روز

ش شود که کاهاند، اما برآورد میگذشته صادرات به عراق و افغانستان مقداری افت داشته است که دلیل آن را مسئوالن امر اعالم نکرده
 های هدف به سبب تنظیم بازار در داخل اتفاق افتاده باشد.صادرات به بازار

 
هزار تن تخم مرغ به  ۶۶مرغ از ابتدای سال بیان کرد: از ابتدای سال تا کنون در مجموع  او درباره آخرین وضعیت صادرات تخم

 های هدف صادر شده در حالی که مازاد تولید بیش از این رقم است.بازار
 

، شانه، خم مرغنبی پور درباره آینده بازار تخم مرغ گفت: با افزایش قیمت سوخت و تاثیر ناخودآگاه جو روانی و همچنین حمل و نقل ت
های شود که قیمت تخم مرغ با روند افزایشی در بازار رو برو باشد چرا که قیمت کرایهها پیش بینی میکارتن و ... توسط وانت بار

 درصد رشد داشته است. ۷۵تا  ۶۵حمل و نقل همزمان با گرانی بنزین 
 

های دامی از شرایط مساعدی برخوردار است، افزود: که بازار نهادهرئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان این
تومان کاهش یافته ضمن  ۲۰۵هزار و  ۸تا  ۲۷۵هزار و  ۸تومان به  ۲۵۵هزار و  ۸تا  ۵۰۵هزار و  ۸هم اکنون هر کیلو ذرت از 

 شود.تر از نرخ مصوب در بازار عرضه میآنکه کنجاله سویا پایین
 

های مرغداری افزود: با توجه به عملکرد سازمان دامپزشکی آخرین وضعیت آنفوالنزای حاد پرندگان در واحداین مقام مسئول درباره 
 های مرغداری نیست.خوشبختانه خبری از آنفوالنزای حاد پرندگان در واحد

 
تن تخم مرغ  ۷۵۵هزار و  ۶تا  ۲۵۵هزار و  ۶او در پایان با اشاره به اینکه مشکلی در روند تولید وجود ندارد، تصریح کرد: روزانه 

های هدف تن از این میزان به سبب مازاد بر نیاز کشور باید به بازار ۶۵۵تا  ۶۵۵شود که با احتساب مصرف داخل در کشور تولید می
 صادر شود.

  لینک خبر
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 تولیدات باغی

 خبرنگاران جوان  – 92/8/28تاریخ : 

 ضرورت مراقبت از نهال های جوان با پوشش نایلونی و کاه
تر چغندرقند اقدام کنندشود که نسبت به برداشت هر چه سریعحقیقت گفت: به کشاورزان به ویژه نیمه شمالی کشور توصیه می . 

وگو باه پایش هواشناسی کشاورزی در گفتمسعود حقیقت مدیرکل شبک گروه اقتصادی باشگاه  صنعت، تجارت و کشاورزی  

های ساحلی دریای خزر، ت: امروز در استان، از استمرار بارش برف و باران در برخی مناطق کشور خبر داد و گفخبرنگاران جوان
های واقع در زاگرس مرکزی اعم از چهار محال و بختیاری و کهگیلویه و بویر اردبیل، تهران، البرز، قزوین، زنجان، سمنان و استان

ن دور از انتظار های خراسان شمالی، خراسان رضوی و استان خوزستان بارش بارااحمد بارش برف و باران و در برخی نقاط استان
 .نیست

کند، افزود: براین اساس کاهش دما های دوشنبه و سه شنبه بارش باران به مناطق شرقی کشور نفوذ میوی با اشاره به اینکه طی روز
شوددرجه برای مناطق شرقی کشور پیش بینی می ۸۵تا  ۵ . 

کشاورزان مناطق دیم که هنوز کشت را انجام ندادند، توصیه ای به کشاورزان گفت: با توجه به شرایط جوی به حقیقت در توصیه
تر اقدام به کشت کنندشود هر چه سریعمی . 

 شرایط مساعد کشت گندم دیم و کلزا تا پایان هفته/کشاورزان هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند :بیشتر بخوانید
به سبب افت دما و بارش باران و برف در  های هواشناسی، تا اواخر هفتهمدیر کل پایش هواشناسی کشاورزی ادامه داد: براساس نقشه

های نوین شود که نسبت به بازبینی و پاکسازی جوی آب و زه کشی مزارع، مراقبت از سیستمها به کشاورزان توصیه میبرخی استان
ها اقدام کنندآبیاری و تخلیه سم پاش . 

ی آتی به کشاورزان به ویژه نیمه شمالی کشور توصیه هاهای شدید در برخی مناطق طی روزبه گفته وی، با توجه به آغاز بارش
تر چغندرقند اقدام کنندشود که نسبت به برداشت هر چه سریعمی . 

ای دیگر به دامداران و مرغداران گفت: با توجه به احتمال رگبار و رعد و برق در مناطق جنوبی به دامداران و حقیقت در توصیه
ارتفاعات اجتناب کنند و همواره با برقراری سیستم گرمایی دقیق در مرغداری ها، مراقب دمای  شود که از رفتن بهعشایر توصیه می

های خود باشندواحد . 
های جوان با پوشش پالستیک، کاه و کلش این مقام مسئول افزود: با توجه به شرایط دمایی از باغداران تقاضا داریم که از نهال

دمراقبت کنند تا سرمازدگی اتفاق نیفت . 
حقیقت میزان بارش در فصل پاییز را نرمال ارزیابی کرد و افزود: براین اساس کشاورزان در آغاز سال زراعی جدید مشکلی در 

توان پیش بینی دقیقی داشتآبیاری سطحی ندارند و برای مابقی سال نمی . 
ال است، اما با مدت مشابه سال قبل به هیچ وی در پایان تصریح کرد: اگرچه میزان بارش در پاییز امسال نرمال و فراتر از نرم

 .عنوان قابل قیاس نیست، به همین خاطر از کشاورزان تقاضا داریم که همچنان در مصرف منابع آبی صرفه جویی کنند
  لینک خبر
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 ولیدات زراعی ت
 ایرنا  – 98/8/28تاریخ : 

 های هرز برای محصوالت زراعی مفیدندعلف

های هرز برای محصوالت زراعی، نتایج یک مطالعه جدید نشان داد که برخالف باور عموم در مورد مضرات علف -ایرنا -تهران
 های کشاورزی کمک کنند. به افزایش بارآوری و حاصلخیزی زمین توانندها میاین علف

، نتایج تحقیقات سه ساله پژوهشگران دانشگاه تحصیالت تکمیلی سنت آنا در ایتالیا نشان «هواشین»به گزارش تارنمای خبرگزاری 
رویند، به کاهش خسارت میهای هرزی که در مجاورت محصوالت زراعی داد که حفظ سطح خاصی از تنوع زیستی در میان علف

 کند.به این محصوالت کمک می
( ecological nichesهای زیست محیطی )های هرز خاص ُکنامجایی که برخی از علفهای این پژوهش حاکی از آن است از آنیافته

د. رویه مذکور این فرضیه را آورنها و هجوم به محصوالت زراعی ممانعت به عمل میکنند، از ریشه دواندن دیگر گونهرا اشغال می
 کند. های طبیعی و مصنوعی یک عامل مثبت است، تقویت میکه تنوع زیستی در هر دو نوع از اکوسیستم

 های مختلف برایدهد که بر مبنای استفاده از تعامل میان گونههای این پژوهش یک رویکرد اگرواکولوژیکی جدید را ارائه مییافته
 کش و مهار اثر منفی آنها بر سالمت انسان، استوار است. زمان با کاهش نیاز به کود و آفتت کشاورزی همافزایش بازده محصوال

 منتشر شده است. Nature Sustainabilityگزارش کاملی از جزئیات این پژوهش در مجله علمی 

  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان  – 92/8/28تاریخ : 

هزار تومان است ۳۰های دامداری/قیمت هر کیلو دام سبک دامداران از انباشتگی دام در واحدگالیه   
هایی برای دامداران در بر داشته های دامداری، شیوع بیماری نگرانیپوریان گفت: باتوجه به فصل زایش و انباشتگی دام در واحد

 .است
صنعت،تجارت و کشاورزی گفت و گو با خبرنگار منصور پوریان رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام کشور در گروه اقتصادی  

شتگی دام در ن، با انتقاد از انباشتگی دام روی دست دامداران اظهار کرد: باتوجه به فصل زایش و انباباشگاه خبرنگاران جوا
هایی برای دامداران در بر داشته استهای دامداری، شیوع بیماری نگرانیواحد . 

های دامداری نداشتیم، افزود: براساس اعزام تیم سازمان دامپزشکی وی با اشاره به اینکه تاکنون گزارشی از شیوع بیماری در واحد
ن کاسته شود چرا که به سبب نبود تقاضا، بازار اشباع شده استها باید مقداری از جمعیت دام روی دست دامدارابه استان . 

هزار تومان اعالم کرد و گفت: با وجود آنکه  ۶۷هزار تومان و دام سبک  ۶۰پوریان قیمت هر کیلو دام سنگین درب دامداری را 
رود تدابیری برای انتظار میهای دامداری مطلع است، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید از ترافیک دام در واحد

 .صادرات اندیشیده شود چرا که به سبب فصل زایش بره، ازدیاد دام خطرناک است
تومان رسید ۰۵۵هزار و  ۸۶های مرغداری /قیمت هر کیلو مرغ به انباشت مرغ در واحد :بیشتر بخوانید  

میلیون راس دام سبک در  ۵هزار راس دام سنگین و  ۰۵۵رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام کشور ادامه داد: بنابر آخرین آمار 
کشور مازاد است که به منظور جلوگیری از شیوع بیماری، دولت باید تدابیری برای صادرات یا خرید مازاد دام از دامداران 

شودبکارگیرد، در غیر این صورت تولید داخل نابود می . 
وشت تابع مکانیزم عرضه و تقاضاست و بدیهی وی درباره تاثیر ازدیاد دام روی دست دامداران بر بازار گوشت افزود: عرضه گ

های دامداری بر افت قیمت گوشت در بازار تاثیر گذار استاست که ازدیاد عرضه دام در واحد . 
هزار تومان اعالم کرد و گفت:  ۲۲هزار تومان و الشه گوساله  ۲۲پوریان در پایان قیمت هر کیلو الشه گوسفندی در بخش عمده را 

شود افت قیمت گوشت در بازار ادامه یابد و اظهار نظر برخی مسئوالن مبنی های دامداری پیش بینی میه دام در واحدبا توجه به انبو

 .بر تالطم قیمت گوشت در پی صادرات دام صحت ندارد چرا که به سبب فصل زایش، جمعیت دام روبه فزونی است
  لینک خبر
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 تولیدات دام وطیور 
 خبرنگاران جوان  – 92/8/28تاریخ : 

 فروش جوجه یکروزه باالتر از نرخ مصوب
تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است که متوسط قیمت  ۰۰۵هزار و  ۶فارغی قیمت مصوب هر قطعه جوجه یکروزه را 

هزار تومان است ۶کنونی هر قطعه  . 
صنعت، تجارت و کشاورزی غالمعلی فارغی دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی  

۶ جوجه یکروزه گفت: هم اکنون متوسط قیمت هر قطعه  ، از شرایط مساعد بازار جوجه یکروزه خبر داد وباشگاه خبرنگاران جوان  
تومان بوده که نسبت به قیمت ستاد تنظیم بازار کمی باالتر استهزار  . 

تومان اعالم کرد و افزود: طبق اعالم بانک  ۰۰۵هزار و  ۶وی قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار برای هر قطعه جوجه یکروزه را 
با تورم باید اصالح شود که  درصد است که براین اساس باید نرخ جوجه یکروزه مطابق ۶۵مرکزی، تورم برای تولیدکننده حدود 

تواند انعطاف پذیری نشان دهدمتاسفانه سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به نسبت افزایش تورم، نمی . 
میلیون قطعه پیش بینی کرد و گفت: طبق سنوات گذشته تولید جوجه  ۸۶۶تا  ۸۶۶فارغی تولید جوجه یکروزه در ماه آذر را حدود 

رسدمیلیون قطعه می ۸۷۵یلیون قطعه و بهمن حدود م ۸۶۵یکروزه در دی به  . 
های اخیر از مسئوالن ستاد تنظیم دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه ادامه داد: با توجه به نوسان قیمت جوجه یکروزه در ماه

از پیش تحت فشار قرار نگیردتر نرخ مصوب جوجه یکروزه را اصالح کنند تا تولیدکننده بیش رود که هر چه سریعبازار انتظار می . 
میلیون قطعه جوجه یکروزه اعالم کرد و افزود: با توجه به مازاد تولید بیش از نیاز  ۸۸۵تا  ۸۸۵وی مجموع تولید ماهانه مهر را 

بازار، صادرات امری ضروری است که متاسفانه تصمیمات ناگهانی مسئوالن در خصوص ممنوعیت یا آزاد شدن صادرات، تاثیر 
ی بر روند صادرات و زیان مرغداران داردمنف . 

ر بازار ذرت و کنجاله سویاهزار تومان است / آرامش نسبی د ۸۶قیمت هر کیلو مرغ  :بیشتر بخوانید  
میلیون قطعه جوجه یکروزه به  ۶فارغی درباره آخرین وضعیت صادرات جوجه یکروزه بیان کرد: بنابر آمار تا پایان مهر حدود 

های هدف صادر شد که متاسفانه ممنوعیت مجدد، صادرات را زمین گیر کرده استبازار . 
جوجه یکروزه و تخم مرغ نطفه دار، تولید داخل را زمین گیر کرده است به گفته این مقام مسئول، جلوگیری از صادرات . 

وی در پایان در واکنش به اظهار نظر غیرکارشناسی وزیر صمت مبنی بر ضرورت اجرای نرخ مصوب جوجه یکروزه تصریح 
 ۰۰۵هزار و  ۶نرخ مصوب درصد اعالم کرده است، از این رو اجرای  ۶۵کرد: با توجه به آنکه بانک مرکزی تورم تابستان را 

ها را باید از جیب خود پرداخت تومانی در افزایش هزینه تمام شده تولید تاثیر بسزایی دارد و به عبارت دیگر تولیدکننده افزایش هزینه
 کند

  لینک خبر
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 چای
 خبرنگاارن جوان  – 98/8/28تاریخ : 

درصد مطالبات چای کاران/ رکود بر بازار چای داخل حاکم است ۶۸پرداخت   
د پرداخت شده استدرص ۲۲میلیارد تومان از مطالبات چای کاران معادل  ۶۷۷جهانساز گفت: تا کنون  . 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت، تجارت و کشاورزی حبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور در گفت و گو با خبرنگار
پرداخت و  چای کاران میلیارد تومان از مطالبات ۶۷۷خبر داد و گفت: تا کنون  ت چای کارانمطالبا درصد ۲۲ن، از پرداخت جوا

 شود.ها و منابع دولت به تدریج به حساب چای کاران واریز میمابقی پس از دریافت قدر السهم کارخانه
 

میلیون تومان از چای کاران دو استان  ۷۵۵میلیارد و  ۶۷۶تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  ۵۰۶هزار و  ۸۶۲او افزود: امسال 
 درصد رشد داشته است. ۸۸گیالن و مازندران خریداری شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 
 تن درجه دو است. ۰۶۲هزار و  ۲۷تن برگ سبز جای خریداری شده درجه یک و  ۶۸۰هزار و  ۰۵به گفته جهانساز 

 
تومان باالتر از قیمت  ۰۵۵هزار و  ۸هزار تا  ۸ها هر کیلو برگ سبز چای را رخانهرئیس سازمان چای کشور ادامه داد: امسال کا

 تضمینی خریداری کردند که این امر رضایتمندی چای کاران را دربرداشته است.
 تن برنج مانده در بنادر هزار ۶۵۵ممنوعیت واردات، بر گرانی برنج خارجی دامن زد/ترخیص  بیشتر بخوانید:

هزار و  ۶۲گیرد بیان کرد با توجه به تولید هزار تن چای در کشور مورد استفاده قرار می ۸۵۵او با اشاره به اینکه سالیانه حداکثر 
 شود.تن چای، مابقی نیاز کشور از طریق واردات تامین می ۰۸۷

 
درصد  ۸۶هزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به آنکه  ۲۵تا  ۰۰ها را جهانساز متوسط قیمت هر کیلو چای ممتاز در خرده فروشی

 تومان نیست. ۶۲تا  ۶۵از چای تولید کشور ممتاز است بنابراین متوسط قیمت هر کیلو چای بیش از 
 

از ها برای تامین نیر داد و گفت: با توجه به کاهش تعرفه چای وارداتی نگاهرئیس سازمان چای کشور از رکود حاکم بر بازار چای خب
 کشور به سمت واردات است که همین امر به رکود خرید و فروش جای داخل دامن زده است.

 
میلیارد تومان  ۸۲این مقام مسئول در پایان درباره آخرین جزئیات پرداخت تسهیالت به چای کاران گفت: بنابر آخرین آمار تا اول آبان 

زراعی نفر چای کار پرداخت شده است و همواره محدودیتی در خصوص پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش و به ۰۲۵تسهیالت به 
 ها وجود ندارد.سازی کارخانهباغات، نوسازی و به

 
و گفت: برای احیای باغات چای به ازای میلیون تومان اعالم کرد  ۶او حداقل تسهیالت برای سرمایه در گردش به ازای هر هکتار را 

ساله و  ۰میلیون تومان تسهیالت با بازپرداخت  ۰میلیون تومان، هرس کمربر  ۸۵بر میلیون تومان، هرس کف ۸۰هر هکتار حداکثر 
ساله  ۷پرداخت ها تسهیالت الزم با بازسازی و نوسازی کارخانهگیرد ضمن آنکه برای بهدرصد در اختیار چای کاران قرار می ۷سود 

 درصد در نظر گرفته شده است. ۷و کارکرد 

 

  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931 آبان ماهچهارم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 خشکسالی
 خبرگزاری فارس – 92/8/28تاریخ : 

 های غلط بخش کشاورزیدریاچه ارومیه قربانی سیاست

 های غلط بخش کشاورزی منجر به خشکی دریاچه ارومیه شده است. مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سیاست
وگو با الملل خبرگزاری فارس، اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفتبه گزارش گروه اقتصاد بین

های آبیاری سنتی خشک های غلط بخش کشاورزی و نیز انجام روشل سیاستدریاچه ارومیه به دلی خبرگزاری کرند، اعالم کرد:
 شود.می

وی گفت: تعداد زیادی سد با هدف استفاده در بخش کشاورزی در استان آذربایجان غربی و در مسیر رودهایی که به سمت دریاچه 
 ه است.شوند زده شده است که نتیجه آن باعث خشکی دریاچه ارومیه شدارومیه سرازیر می

تاکنون مرتب  1225درصد آن خشک شده است. سطح آب این دریاچه از سال  23دریاچه ارومیه در شمال غرب ایران قرار دارد و 

میلیارد متر مکعب در سال آب دارد تا بتواند  021کمتر شده و مساحت آن حدود شش هزار کیلومتر مربع است. دریاچه ارومیه نیاز به 

 د.زنده بماند و خشک نشو
ساله را برای  13براساس این گزارش رئیس جمهور ایران گروهی را برای نجات دریاچه ارومیه تشکیل داده است. این کمیته طرح 

ساله برای نجات دریاچه ارومیه  13گذاری پایان این هدف 9390اند و سال برگرداندن دریاچه ارومیه به شرایط قبل طراحی کرده

 است.
های انتخاباتی برای ری از فعاالن محیط زیست اقدامات حسن روحانی رئیس جمهور ایران را که در کمپیناما در حال حاضر بسیا

 اند.حفظ دریاچه ارومیه قول داده بود را مورد نقد و انتقاد قرار داده
د زیادی ای نزدیک تعداهوهوایی و اگر مصرف آب در سطح فعلی باقی بماند در آیندبینی کرد با در نظر گرفتن تغییرات آبکهرم پیش

 های کشور خشک خواهد شد.ها و دریاچهاز رودخانه
های کشور آبیاری مدرن استفاده کنند نجات دریاچه ارومیه و همچنین نجات رودخانه هایوی افزود: اگر مدیران کشور از روش

 امکانپذیر خواهد بود.
های زیرزمینی به شدت در حال کاهش است و تنها راه ضر سطح آبمشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد در حال حا

 ای و بارانی است.های جدید آبیاری نظیر آبیاری قطرهها استفاده از روشها و رودخانهنجات دریاچه
  لینک خبر

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13980826000617/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931 آبان ماهچهارم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 
 دانه های روغنی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931 آبان ماهچهارم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 روغن
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 عفرانز

 ایرنا  – 98/8/28تاریخ : 

 مشکل اصلی صادرات زعفران، عدم استفاده از نام ایران است

های کشاورزی ایران گفت: مشکل اصلی صادرات کاالهای ایرانی از جمله مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی -ایرنا -تهران
تواند منجر به سوء استفاده برخی زعفران، عدم استفاده از شناسنامه و نام ایران روی کاال است که عالوه بر کاهش صادرات می

 ادر کنند. کشورها شود تا کاال را با نام خود ص
روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به صادرات بخش عمده کاالها با شناسنامه و نام « امین شالچیان»

کشورها در دنیا، افزود: همین امر عالوه بر افزایش حجم صادراتشان موجب می شود هر کاالیی را با نام آن کشور بشناسند، همانند 
 ان که توسط اسپانیا در دنیا صادر می شود.زعفران ایر

درصد زعفران جهان در ایران تولید می شود، اظهارداشت: اکنون زعفران ایران به دلیل نداشتن برند و  ۷۵وی با بیان اینکه نزدیک 
 نام ایران به نام اسپانیا و سایر کشورها معامله و صادر می شود.

ورزی ایران تصریح کرد: این امر نیازمند حمایت دولت است تا با ثبت جهانی این کاالها مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی های کشا
بتواند محصوالت مختلف تولیدی خود را با نام و نشان ایران به دیگر کشورهای جهان صادر کند نه اینکه اسپانیا و افغانستان کاالی 

 کیفی ایرانی را با نام خود در دنیا صادر کنند.
از مشکالت صادرات کاالهای ایرانی، قیمت گذاری در خارج از مرزها دانست و گفت: در چهار دهه اخیر نوسان  وی یکی دیگر

با افزایش نرخ ارز قیمت  ۷۲نرخ ارز تاثیر بسزایی در قیمت جهانی برخی کاالها همچون زعفران ایران داشته به طوری که در سال 
 یورو کاهش یافت تا پول ثابتی به دست کشاورز ایرانی برسد. ۵۵۵یورو به  ۷۵۵هر کیلوگرم زعفران از یک هزارو 

 تن رب گوجه فرنگی به روسیه صادر می شود ۰۴۴بزودی 
تن رب گوجه فرنگی با کیفیت با حمایت سازمان مرکزی تعاون  ۷۵۵شالچیان افزود: طبق قراردادی با روسیه برای نخستین بار 

 ز آوری به کشور می شود.روستایی ایران صادر خواهد شد که موجب ار
 وی ادامه داد: بزودی این میزان رب گوجه فرنگی صادر خواهد شد.

 نیازمند تخصیص ارز رسمی برای واردات نهاده ها هستیم
به منظور  ۷۷مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران درباره واردات نهاده های دامی گفت: این شرکت در سال 

تومان توسط  ۷۶۵۵ی بخش کشاورزی تاسیس شد و سال گذشته بخش قابل توجهی جو و ذرت از محل واردات با ارز تامین نهاده ها
 این شرکت و حمایت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وارد کشور شد که تاثیر خوبی بر بازار نهاده ها داشت.

تومان یعنی پایین تر از نرخ مصوب در  ۶۰۵یک هزار و  وی افزود: به طوری که نهاده های وارداتی توسط این شرکت با نرخ
 تومان بود. ۶۰۵اختیار تولیدکنندگان قرار گرفت در حالی که نرخ مصوب هر کیلوگرم ذرت یک هزار و 

مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران اظهار داشت: امسال هیچ ارز رسمی برای واردات نهاده های مورد نیاز 
 شاورزی در اختیار این شرکت بازرگانی قرار نگرفته است.بخش ک

  لینک خبر
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 زعفران 
 خبرگزاری فارس – 92/8/28تاریخ : 

 سرخ تن زعفران ایران به افغانستان قاچاق می شود/موانع تجارت بین المللی طالی 02حداقل 

تن زعفران ایران به افغانستان قاچاق می شود و اسپانیا مشتری دائمی ایران، این محصول را از افغانستان خریداری  93ساالنه حداقل 

 می کند. 
الملل خبرگزاری فارس به نقل از پرس تی وی، با توجه به افزایش رو به رشد مصرف زعفران ایرن به گزارش گروه اقتصاد بین

 دهد. هکتار افزایش می 5333ن محصول را سطح کشت ای

وگو با شبکه انگلیسی پرس تی وی اعالم کرد: دیگر کشت زعفران محدود به علی طهماسبی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت
 استان خراسان که در منطقه شرق کشور واقع شده، نخواهد بود. 

 تر از کشت زعفران در کل دنیا است. برابر بزرگ 93که نزدیک به هزار هکتار رسیده  115به گفته طهماسبی کشت زعفران به 

دهد کشاورزان در حال برداشت های کشور منتشر شده نشان مینویسد: تصاویری که در روزهای اخیر در رسانهاین گزارش می
ان است. همچنین برداشت های مختلف کشور از جمله چهارمحال است. این منطقه سرد و کوهستانی در مرکز ایرزعفران در بخش

 زعفران در منطقه خوزستان که یک استان جنوبی و به داشتن آب و هوای گرم و مرطوب معروف است، نیز صورت می گیرد. 
ای و همچنین افزایش المللی این کاالی لوکس به دلیل صادرات فلهنویسند ایران به طور از منافع تجارت بینها میبرخی گزارش
 کند.کشورهای همسایه استفاده نمیقاچاق آن به 

گویند رود و برخی میای به فروش میتن به صورت فله 033گویند: دو سوم تولید ساالنه زعفران ایران در حدود برخی مقامات می

 تن از این محصول ایرانی به خارج از کشور و عمدتا به کشور همسایه، افغانستان قاچاق می شود. 93حدود 

های اسپانیایی گویند؛ قاچاق به کشور افغانستان بیشتر به دلیل مشتریان سنتی زعفران ایران نظیر شرکتعتی هم میبرخی منابع صن
گیرد. یعنی آنها زعفران ایران را های آمریکا نداشته باشند، صورت میکنند تا واردات مستقیم از ایران را به دلیل تحریمکه سعی می

 نند.از یک کشور ثالث خریداری می ک
میلیون دالر  051منتهی به ماه مارس انجام داده که  9312تن زعفران را در سال  983بر اساس آمارهای وزارت کشاورزی، ایران 

 درآمد داشته است. 
المللی زعفران داشته باشد، در صورتی که برندسازی و تواند سهم بسیار زیادی در تجارت بینکارشناسان بر این باورند؛ ایران می

 ازاریابی این محصول در داخل کشور کار کند. ب
  لینک خبر
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 زعفران 
 ایرنا  – 92/8/28تاریخ : 

 روز ملی زعفران در تقویم افغانستان

وزیر کشاورزی افغانستان از زعفران کاران افغان خواست که روزی را به نام روز ملی زعفران پیشنهاد کنند تا در  -ایرنا  -کابل 
 ر ساله این روز تجلیل شود. تقویم این کشور ثبت و ه

دهی به  روز دوشنبه در مراسم جشنواره گل زعفران در هرات، هدف از ثبت روز زعفران در تقویم را ارزش« نصیراحمد درانی»
 زعفران افغانستان، رونق تولید و رواج استفاده از آن در بین مردم اعالم کرد.

کشور از نظر کیفیت جایگاه نخست را دارد و از نظر کمی نیز سومین تولید وزیر کشاورزی افغانستان مدعی شد که زعفران این 
کننده زعفران در جهان است. درانی گفت بر اساس یک برنامه در نظر داریم در آینده با حفظ کیفیت زعفران کمیت را نیز به جایگاه 

 دوم برسانیم.
 ن، هند، عربستان و کشورهای اروپایی راه یافته است.وی تصریح کرد؛ زعفران افغانستان اکنون در کشورهای امارات، چی

 
تن برسد اما زعفران کاران راه پنج ساله را در دو  ۸۷تولید زعفران به  ۸۷۵۵به گفته درانی، این وزارت پیش بینی کرده بود تا سال 

 سال طی کرده اند.
 سهم هرات است. تن آن ۸۵تن رسیده است که  ۸۲وی افزود: تولید زعفران این کشور امسال به 

 
 وزیر کشاورزی افغانستان گفت که با خواست زعفران کاران افغانستان، از ورود زعفران و پیاز آن به کشور جلوگیری کرده است.
 وی اعالم کرد که با توجه به ظرفیت اقتصادی و کشاورزی هرات بیشترین بودجه کشاورزی را به این استان اختصاص داده است.

رئیس کشاورزی هرات در این جشنواره گفت که هفت هزار هکتار زمین در هرات زیر کشت زعفران قرار « نیعبدالصبور رحما»
 شرکت در این استان در بخش زعفران فعالیت می کند. ۷۰دارد و 

 
ی اندازبندی زعفران در سال جاری فعال شده و توزیع منظم پیاز زعفران، راه مرکز بسته  ۸۵۵وی افزود: در حال حاضر 

 ها، ساخت انستیتو ملی زعفران کارهایی است که در این استان انجام شده است.نمایشگاه
 هزار خانواده مشغول کار در بخش زعفران هستند. ۸۰مقامات محلی هرات نیز در این مراسم اعالم کردند که 

  لینک خبر
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 سالمت
 خبرنگاران جوان  – 98/8/28تاریخ : 

های ی برتر جهانی در تولید فرآوردههادرصد آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان کنترل شد / دستیابی به رتبه ۹۹بیش از 

سال اخیر ۰۵خام دامی طی   
کنترل شده  ۷۵و  ۷۲های درصد آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان نسبت به سال ۷۷تا این لحظه بیش از  ۷۲رفیعی پور گفت: در سال 

 .است
کشاورزی صنعت،تجارت و به گزارش خبرنگار ، علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

المللی صنعت پروتئین حالل و صنایع وابسته در جمع خبرنگاران دامپزشکی کشور در افتتاحیه سومین نمایشگاه تخصصی و بین
شود به ما نمایشگاه در حوزه تأمین مواد اولیه و صنایع وابسته که توسط واردات و تولید داخل تأمین میاظهار کرد: برگزاری این 

کندکمک می . 
 

شود، افزود: درصد گوشت مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می ۸۵رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه 
گیردایع وابسته پس از فرآوری مورد استفاده قرار میمجموع گوشت کشور به صورت مستقیم یا در صن . 

 
ایم توانمندی خود را در حوزه تولید و تأمین امنیت غذایی کشور به نمایش بگذاریم که این امر او ادامه داد: در شرایط تحریم موفق شده

می سازی دانش اقدام کنند که همین امر اند نسبت به بوگذاران پس از ورود تکنولوژی به کشور توانستهبدان معناست که سرمایه
های خام دامی کشور دست یابیمموجب شده به رتبه باالیی در تولید محصوالت و امنیت غذایی فرآورده . 

 
های خام دامی دست های مناسبی در تولید محصوالت پروتئینی و فرآوردهسال اخیر به رتبه ۷۵رفیعی پور با اشاره به اینکه طی 

 ۷جهانی، تخم مرغ  ۲جهانی، گوشت مرغ  ۷گذاران در حوزه تولید عسل رتبه سال اخیر به لطف سرمایه ۷۵کرد: طی یافتیم بیان 
جهانی و قزل آال رتبه نخست در جهان دست یافتیم که  ۶های حاصل از آن رتبه هجهانی، شترمرغ و فرآرود ۸۸جهانی، شیر و لبنیات 

دار دست یابیمدرصدی در تولید محصوالت رتبه ۸۵۵ایی امیدواریم در دهه دوم انقالب به خوداتک . 
 

 ۷۷تا این لحظه بیش از  ۷۲رئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره آخرین وضعیت شیوع آنفلوآنزای حاد پرندگان گفت: در سال 
یی بومی امسال گزارش و کنترل شده و تنها مواردی از کانون روستا ۷۵و  ۷۲های درصد آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان نسبت به سال

 .خوشبختانه کنترل شد
 

یاو در پایان با اشاره به اینکه سویه  H ۰ ، N۲  کنترل شده است، تصریح کرد: در چند ماه اخیر سازمان بهداشت جهانی گزارشی از

 .کانون آنفلوآنزای حاد پرندگان نداشته است
 

المللی به فعالیت پروتئینی حالل از امروز تا یکم آذر در نمایشگاه بینالمللی محصوالت افزاید: سومین نمایشگاه بیناین گزارش می
اندشرکت در این نمایشگاه شرکت کرده ۲۰دهد و خود ادامه می . 

  
گذاران خارجی در صنایع پروتئینی کشورترغیب سرمایه  

ابسته در حاشیه این مراسم گفت: این المللی محصوالت پروتئینی حالل و صنایع ومهبد رئیس ستاد برگزاری سومین نمایشگاه بین
آالت، تجهیزات، تکنولوژی، اتوماسیون و تمام محصوالت پروتئینی خام نمایشگاه محل تالقی صنعت و محصوالت شامل انواع ماشین

 .فرآوری شده با تاکید بر حالل بودن آنهاست
ست و همچنین تنها نمایشگاه صنعت گوشت خاورمیانه به وی افزود: این نمایشگاه تنها نمایشگاه تخصصی محصوالت پروتئینی در دنیا

دهدکنندگان این محصول میآید که فرصت مناسب به تولیدکنندگان و عرضهحساب می . 
گذاران خارجی در صنایع پروتئینی کشور که از دانش و تواند موجب ترغیب سرمایههایی میمهبد ادامه داد: برگزاری چنین نمایشگاه

آالت بروز دنیا در صنایع داخلی باشدماشینفناوری فنی و  . 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/7144146/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%DB%B4%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1
https://www.yjc.ir/fa/news/7144146/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%DB%B4%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931 آبان ماهچهارم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

میلیارد نفر  ۶میلیارد دالر می رسد، تصریح کرد:  ۶۵۵۵این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه تجارت صنعت حالل در دنیا به 
ان سهم کمی از این شود و ایرهای غیرمسلمان تولید میدرصد محصوالت حالل در کشور ۲۵مسلمان در دنیا وجود دارد؛ بیش از 

 .بازار دارد
  لینک خبر
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 شیالت
 ایرنا – 03/8/28تاریخ : 

 بینی شدمیلیون دالر پیش ۸۵۵ارزش صادرات محصوالت شیالتی امسال 

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران گفت: براساس میزان تولید آبزیان از  -ایرنا  -تهران 
 بینی شده است. میلیون دالر پیش ۲۵۵هزارتن انواع محصوالت شیالتی به ارزش  ۸۰۵پروری، امسال صادرات محل صید و آبزی

هزار تن انواع  ۶۵۵به در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: پارسال بیش از یک میلیون و روز پنجشن« عیسی گلشاهی» 
میلیون  ۰۶۲هزار تن به ارزش  ۸۷۶پروری در کشور تولید شد که از این میزان بیش از محصوالت شیالتی از محل صید و آبزی

 دالر صادر شده است.
ه ای بوده کیان با التهاب نرخ ارز مواجه بود، اظهار داشت: حجم تولید آبزیان امسال به گونهوی با بیان اینکه سال گذشته بازار آبز

ها کاهش قیمت داشتیم که موجب متعادل شدن بازار محصوالت شیالتی شده درصد در برخی گونه ۶۲تا  ۸۵نسبت به سال گذشته 
 است.

های کاهش و افزایش قیمت آبزیان در فصل سرما، به ریح کرد: علتمدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان تص
 منطقه و زمان صید بستگی دارد و بر اساس بازه زمانی و مقدار عرضه متغیر است.

 ها مواجه شویم.ها این است که با کاهش قیمتبینیپروری، پیشگلشاهی گفت: با توجه به افزایش حجم تولیدات آبزی
و  های تولید آبزیان خبر دادکیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران از افزایش قیمت نهادهمدیرکل دفتر بهبود 

ها نسبت به سال گذشته نه تنها کاهش پیدا نکرده است، در برخی موارد افزایش پروری، قیمت نهادهافزود: در بحث تولیدات آبزی
 پرورش دهندگان این است که قیمت بازار با قیمت تمام شده کاال متعادل باشد.ایم؛ شرایط ایده آل برای قیمت هم داشته

وی برای ایجاد تعادل در بازار محصوالت شیالتی برنامه ریزی برای صادرات را یک اصل برشمرد و اظهار داشت: صادرات 
 کنندگان شود.برای مازاد تولید عالوه بر ارزآوری برای کشور می تواند موجب انگیزه برای تولید 

ایم با همکاری سندیکای کنسرو گلشاهی درباره نرخ کنسرو ماهی گفت: با توجه به کاهش قیمت هرکیلو گرم از تن ماهیان، توانسته
هزار و  ۸۷کشور و تولیدکنندگان قیمت این محصول را کاهش بدهیم به طوری که قیمت مصوب کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی 

 شود.هزار تومان فروخته می ۸۶هزار تا  ۸۶کنون بین تومان است اما ا ۰۵۵
ماهیان این بود که در یک مقطع زمانی میزان صید کاهش پیدا کرد و به سمت انتهای صید تن ماهیان رفتیم و وی ادامه داد: مشکل تن

از کنسروهای تن توسط دستگاه در مقابل به دلیل بروز حوادث و بالیای طبیعی در کشور همانند زلزله کرمانشاه بخش قابل توجهی 
 های امدادی خریداری و به مناطق آسیب زده ارسال شد.

ها و مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران افزود: همین امر باعث کاهش موجودی کارخانه
 به ناچار خرید آنها در زمان کاهش صید شده بود.

دهند تحت عنوان چوب زنی یا های پره کاری انجام میهای جنوبی یا شمالی کشور صید گاهاکنون در استان گلشاهی تصریح کرد:
حراج ماهی که به صورت سنتی انجام می شود و به باالترین قیمت ماهی را می فروشند ممکن است خریدار یک عمده فروش، خرده 

 فروش یا مصرف کننده خانگی باشد.
اره های فروش ویژه آبزیان در مناطق خاص کشور خبر داد و افزود: با همکاری سندیکای کنسرو کشور وی از برگزاری جشنو

تالش داریم تا در مناطق خاص جشنواره های فروش ویژه آبزیان داشته باشیم که همین امر نیز در کاهش قیمت محصوالت شیالتی 
 در کشور موثر است.

عه بازار آبزیان ادامه داد: هرگونه تجارت ماهیان صید شده روی آبهای جنوب کشور به مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توس
صورت عمده ممنوع است و باید بار در اسکله تخلیه و خریداران عمده ماهی خود را در اسکله و بنادر تامین کنند؛ غیر این صورت، 

 رود.معامله با حجم باال روی آب تخلف یه شمار می
سال گذشته با توجه به اینکه مواردی از این قبیل در خصوص ماهیان تجاری داشتیم که توانست برای وی اضافه کرد: 

 ها مشکالتی ایجاد کند.کنندگان از لحاظ افزایش قیمتمصرف
های ساحلی جنوب کشور موظفند درصد مشخصی از ماهی را در بازار و مناطق گلشاهی افزود: بنابراین تمامی شناورهای استان

 ریف شده بفروشند.تع
  لینک خبر
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 شیالت 
 خبرنگاران جوان  – 98/8/28تاریخ : 

 رقبا بازار خاویار را قبضه کردند/ ردپایی از خاویار ایران در بازارهای هدف نیست
اندر خاویار را در دست گرفتهها بازاهای اخیر چینیبا وجود آنکه ایران در تولید خاویار زبانزد بود، اما طی سال . 

صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار ن، با وجود آنکه در گذشته نه چندان دور، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوا 

به  زبانزد در دنیا بود، اما طی سال های اخیر چینی ها بازار خاویار را در دست گرفتند یا قبضه کردند، خاویار در تولید  ایران
 .طوری که دیگر ردپایی از ایران در بازارهای هدف نیست

از کشورها  بسیاری از مسئوالن بر این باورند که با انقراض خاویار دریایی به سبب برداشت غیرمجاز و آلودگی دریا، بسیاری
و مولد ایرانی توانستند رتبه نخست در تولید خاویار پرورشی را به خود اختصاص دهند که به   همچون چین با استفاده از کارشناسان

 .نظر می رسد غفلت مسئوالن ذی ربط موجب شده تولید و صادرات خاویار پرورشی ایران در مقایسه با تولید چین بسیار ناچیز باشد
تن رتبه نخست در دنیا را به  ۸۵۵شود که چین با تولید تن خاویار پرورشی در دنیا تولید می ۶۵۵کی از آن است که حدود ها حاآمار

تن خاویار پرورشی حرفی برای گفتن ندارد، در حالی که به سبب دارا بودن تکنولوژی،  ۷تا  ۶خود اختصاص داده و ایران با تولید 
های اقتصاد مقاومتی از سوی سازمان شیالت به عنوان سیاست گذار در بخش آبزی تولید خاویار پرورشی باید به عنوان یکی از طرح

شدپروری مطرح می . 
ری از کشورهای تولیدکننده خاویار پرورشی در دنیا تالش می کنند تا خاویار خود را ماجرا تنها به این جا ختم نمی شود چرا که بسیا

با برند ایران در بازارهای دنیا عرضه کنند و علی رغم آنکه کشور ما در تولید خاویار پرورشی جایی ندارد، اما برند ایران در زمینه 
طرح خاویار پرورشی قرار گرفته استکیفیت باالی خاویار دریایی موجب سو استفاده تولیدکنندگان م . 

حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از دالیل عقب ماندگی ایران در خصوص تولید خاویار پرورشی در دنیا و از دست دادن 
خبر  بازارهای هدف و بی توجهی مسئوالن در زمینه توسعه خاویار پرورشی و دستیابی به جایگاه قبلی خود در بازارهای هدف با

 :شویم
 در تولید خاویار پرورشی جایگاهی نداریم/تولید خاویار ایران قابل مقایسه با چین نیست

، با صنعت، تجارت و کشاورزی ارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفت و گو با خبرنگار
های هدف ندارد، اظهار کرد: علی رغم آنکه در تولید خاویار اشاره به اینکه ایران در خاویار پرورشی حرفی برای گفتن در بازار

های گذشته در کشور صورت گرفته، دریایی زبانزد در دنیا بودیم، اما در خصوص خاویار پرورشی به سبب غفلتی که طی سال
 .جایگاهی نداریم
برد، افزود: در سنوات گذشته، مسئوالن امر به سبب سال زمان می ۸۵تا  ۵اینکه تولید ماهی خاویار استروژن بین وی با اشاره به 

آنکه بزرگترین تولیدکننده خاویار جهان هستیم، اقدام عملیاتی در خصوص خاویار پرورشی به طور شایسته در انجام ندادند و در این 
موجب شد سایر رقبا از ما جلوتر باشندزمینه تنها شعار دادند که همین امر  . 

تن  ۸۵۵تن اعالم کرد و گفت: این در حالی است که براساس آمار چین  ۶تا  ۸.۰قاسمی مجموع تولید خاویار پرورشی در کشور را 
کندخاویار پرورشی تولید می . 

رورشی همچنان غفلت داریم، اظهار کرد: با مدیر عامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان با بیان اینکه در خصوص خاویار پ
ای به تولید خاویار پرورشی ندارند یا تولید این وجود آنکه سیاست گذاران سازمان شیالت به عنوان متولی بخش آبزی پروری، عالقه

 .نوع ماهی برایشان مهم نیست، از این رو همین امر موجب شده تا همچنان نسبت به این موضوع غافل باشیم
های ادامه داد: با وجود آنکه در پرورش ماهی در قفس از لحاظ تکنولوژی به خارج وابسته هستیم، اما به عنوان یکی از طرحوی 

شود و در خصوص گوشت و ماهی خاویار که صاحب تکنولوژی هستیم و باید در بخش اقتصاد مقاومتی به این موضوع پرداخته می
د مقاومتی مطرح شود، متاسفانه به دلیل عدم افراد با نفوذ در این زمینه توجهی به این های اقتصاشیالت به عنوان یکی از طرح

های اقتصاد مقاومتی، تولید درون زا با نگاه بیرون زاستموضوع نشده، در حالیکه هدف اصلی سیاست . 
نشینان در خطر استدریای خزر! / اشتغال ساحلهای خلیج فارس و ها با صید غیر مجاز در آبتاختن خارجی :بیشتر بخوانید  

های حاشیه دریای خزر توافق کردند که صید تجاری خاویار تا بیان کرد: کشور خاویار دریایی قاسمی درباره آخرین وضعیت
 .بازسازی ذخایر همچنان ممنوع باشد

تن خاویار  ۶ها بیان کرد: بنابر آمار، ایران ا دیگر کشوراین مقام مسئول با انتقاد از تولید ناچیز خاویار پرورشی ایران در مقایسه ب
های همچون چین، اسپانیا و فرانسه در این زمینه از ما جلوتر هستندکند، در حالیکه کشورپرورشی تولید می . 

 رقبا بازار خاویار را قبضه کردند/برداشت غیر مجاز یکی از عوامل انقراض خاویار دریایی
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، با اشاره به اینکه چین از صنعت، تجارت و کشاورزی ل اتحادیه صیادان کشور در گفت و گو با خبرنگاریعقوب دوجی مدیر عام
ایر رقبا زند، اظهار کرد: با وجود آنکه ایران اهل فن خاویار است، اما سلحاظ میزان تولید خاویار پرورشی در دنیا حرف اول را می

های هدف گرفتند، درحالیکه کیفیت خاویار پرورشی با آب دریای خزر به مراتب باالتر استهمچون چین جای ما را در بازار . 
ها مولد و بچه ماهی را برای تولید خاویار از ایران بردند، اما هم اکنون رتبه اول تولید در دنیا را به وی افزود: علی رغم آنکه چینی

رسددادند، هر چند خاویار چینی از لحاظ طعم و کیفیت به سبب شرایط اکوسیستم این کشور به خاویار ایرانی نمی خود اختصاص . 
شود، اخیرا سازمان شیالت توسعه پرورش ماهیان خاویاری را دوجی ادامه داد: با توجه به آنکه خاویار اصلی در کشور ما تولید می

تن برسد ۲تا  ۰مواره پیش بینی کرده که تولید خاویار تا پایان سال به در دستور کار خود قرار داده است و ه . 
مدیر عامل اتحادیه صیادان با اشاره به دالیل ناچیز تولید خاویار پرورشی در مقایسه با چین بیان کرد: اگرچه چین به سبب انجام 

تصاص داده است، اما خریداران بین المللی خاویار برخی فعل و انفعاالت در زمینه بچه ماهی، رتبه نخست در جهان را به خود اخ
آیندروند و برای خرید و توسعه تکنولوژی در زمینه ماهیان خاویاری به ایران میهیچ وقت به سراغ خاویار چینی نمی . 

یان خاویاری انقراض کنید، گفت: بنابر دالیلی ممکن است نسل ماهوی درباره اینکه آیا انقراض خاویار دریایی در ایران را تایید می
برند، به جای امنی این گونه ماهیان در دریای خزر کشیده ها که در زمان جنگ به مکانی پناه میپیدا نکرده باشد و همانند انسان

باشند، اما به طور کلی حدسیات برآن است که به سبب برداشت غیرمجاز و بی رویه خاویار از دریای خزر، آلودگی دریا و مسائل 
ی گونه خاویار دریایی منقرض شده استصنعت . 

افزایش تولید خاویار در راه است/۶۵۸۷ممنوعیت صید تجاری خاویار دریایی در سال   
درباره آخرین ، صنعت، تجارت و کشاورزیحسین عبدالحی معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت در گفت و گو با خبرنگار

تن  ۲۵۵هزار و  ۶تن خاویار پرورشی و  ۲وضعیت تولید خاویار پرورشی در کشور اظهار کرد: بنابر آمار سال گذشته حدود 
درصد افزایش یابد ۶۵شود امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل تولید خاویار گوشت خاویار تولید شد و پیش بینی می . 

رتبه سوم تولید خاویار پرورشی بعد از چین و ارمنستان را به خود اختصاص داده است،  ۶۵۸۵ان در سال وی با اشاره به اینکه ایر
ها حاکی از آن است که امسال بعد از چین در خصوص تولید خاویار پرورشی در رتبه دوم جهانی قرار گیریمافزود: برآورد . 

زد، اما در زمینه خاویار پرورشی رتبه نخست دنیا به ول در دنیا را میعبدالحی ادامه داد: اگرچه ایران در خاویار دریایی حرف ا
 .چین اختصاص دارد و پس از کسب رتبه دوم خاویار پرورشی در دنیا، حفظ این رتبه از اهمیت باالیی برایمان برخوردار است

های حاشیه دریای خزر، صید این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت صید خاویار از دریای خزر بیان کرد: براساس توافق کشور
شود ممنوع است و همه ساله در کمیسیون منابع زنده در این خصوص تصمیم گیری می ۶۵۸۸تجاری خاویار از دریای خزر از سال 

ی خاویار ممنوع و تنها برداشت برای تحقیقات و رهاسازی مجاز استصید تجار ۶۵۸۷که بدین ترتیب در سال  . 
میلیون دالری خاویار ایران از مجموع صادرات/ قیمت خاویار ایرانی در دنیا یک هزار یورو است ۶سهم   

، با اشاره به اینکه دوره صنعت، تجارت و کشاورزیخدایی دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران در گفت و گو با خبرنگار
های حاشیه دریایی خزر پس از فروپاشی شوروی نسل روبه انقراض رفت، اظهار طالیی خاویار خزر به دلیل صید بی رویه کشور

میلیون دالر به خاویار اختصاص داشت  ۵۵میلیون دالر بود، رقمی بالغ بر  ۷۵سال گذشته که مجموع صادرات آبزیان  ۶۵کرد: در 
میلیون دالر آن مربوط به خاویار پرورشی بود چرا که خاویار  ۶میلیون دالر صادرات تنها  ۰۶۲و بنابر آمار سال گذشته، از مجموع 

 .دریایی از سبد صادرات حذف شده است
ها، افزود: با وجود حذف خاویار دریایی از سبد وروی با اشاره به دالیل اختصاص رتبه نخست تولید خاویار پرورشی به دیگر کش

کنند با خاویار ایران ها کار میای که آنها همچون چین به خاویار پرورشی روی آوردند، هر چند گونهصادرات ایران، دیگر کشور
 .یکی نیست

زیر کشت خاویار است که مجموع مزرعه در کشور  ۸۵۵خدایی ادامه داد: علی رغم تاخیر در پرورش ماهیان خاویاری، بیش از 
کندتن اعالم می ۲رسد، هر چند شیالت آمار تولید خاویار پرورشی را تن می ۷ها به تولید آن . 

 ۷۵تن از این میزان در چین،  ۰۵تن اعالم کرد و گفت: رقمی حدود  ۶۵۵این مقام مسئول مجموع تولید خاویار پرورشی در دنیا را 
تن است ۶۵تا  ۶۰ن ایتالیا، لهستان و مجارستان، روسیه های اروپایی همچوتن کشور . 

یورو و گونه خاویار ایران و روسیه یک هزار یورو است که این امر نشان  ۷۵۵تا  ۶۵۵به گفته وی، گونه خاویار چینی در دنیا 
زنیماول را میدهد با وجود عقب ماندگی تولید خاویار پرورشی نسبت به سایر رقبا، اما در کیفیت و برند حرف می . 

ها از برند خاویار ایرانی بیان کرد: با توجه به کیفیت باالی خاویار دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان با انتقاد از سو استفاده چینی
وانین سخت ها عرضه کنند، هر چند به سبب قکنند تا خاویار خود را به اسم خاویار ایران در سایر بازارها تالش میایرانی، چینی

کنند، تواند تولید خاویار کشورشان را در معرض خطر قرار دهد، اما به صورت موردی اقدام به این کار میگیرانه این موضوع می
ضمن آنکه با قاچاق خاویار پرورشی چین به کشور، سو استفاده کنندگان در نظر دارند آن را به جای خاویار ایرانی در بازار توزیع 

 .کنند
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ها در بیان اینکه ایران در گونه خاویار فیل ماهی روسیه رتبه نخست و ایران دوم را داراست، گفت: با توجه به آنکه روس وی با
سال جلوتر  ۰۵ها در این زمینه از ما سال پیش در موسسه تحقیقات، خاویار را برای ما پایه گذاری کردند و به عبارتی روس ۸۵۵

ها در گونه فیل ماهی رتبه نخست ها به لحاظ وسعت دریا موجب شده تا آنکنار استحصال بیشتر روس بودند، بنابراین این موضوع در
 .در دنیا را به خود اختصاص دهند

خدایی با اشاره به اینکه خاویار دریای خزر از نظر کیفیت و مقدار در انحصار ایران و روسیه است، بیان کرد: در خاویار پرورشی 
ید کرده، گونه ضعیف تری از ماهیان خاویاری استآنچه که ایران تول . 

این مقام مسئول با اشاره به دالیل عقب ماندگی ما در خصوص خاویار پرورشی نسبت به چین گفت: تاخیر در سرمایه گذاری در 
زمینه خاویار پرورشی و دیربازده بودن گونه فیل ماهی موجب شده از لحاظ تولید نسبت به چین عقب باشیم، اما به سبب آنکه سرمایه 

سال آینده رقم تولید خاویار پرورشی  ۷تا  ۶شود که ظرف مدت رعت در حال توسعه است، پیش بینی میگذاری ما در این زمینه به س
تن برسد ۸۵کشور به  . 

وی در پایان درباره اینکه آیا امکان رسیدن به جایگاه نخست تولید خاویار پرورشی در دنیا وجود دارد، تصریح کرد: اگرچه 
کنند، از این رو به ها در این زمینه به سرعت کار مییار پرورشی در دنیا دست یابیم، اما چینیامیدواریم به جایگاه نخست تولید خاو

های هدف ها با ایران ممکن است از لحاظ عددی به رتبه نخست در بازارها در زمینه تولید و گونه متفاوت ماهی آنسبب جلو بودن آن

به رتبه اول و دوم خواهیم رسیدنرسیم، اما از لحاظ ارزشی و صادرات بعد از روسیه  . 
  لینک خبر
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 شیالت 
 ایرنا  – 92/8/28تاریخ : 

 میگوی قشم در آستانه دروازه جهانی

درات اتواند در کنار سایر اقالم صصنعت پرورش میگو به عنوان یک فرصت شغلی زودبازده و در عین حال سودآور می -ایرنا -قشم
 های جهانی را به خود اختصاص دهدو در عبور از اقتصاد نفتی به کشور کمک کند. غیر نفتی دروازه

های خدادادی آن، زمینه ساز رشد جزیره قشم فرصتی ناب در خلیج فارس است که نعمت را بر ساحل نشینان تمام کرده و موهبت
 ک و گردشگری است.صنایعی همچون توسعه شیالت، صنایع پتروشیمی، انرژی پا

گذاران شناخته شده و متقاضیان زیادی های شیالتی بین سرمایهرو در حوزه فعالیتدر سال های اخیر قشم به عنوان یک منطقه پیش
 آماده ورود به عرصه تولیدات صادرات محور در این منطقه هستند.

های موجود جزیره و توسعه متوازن اقتصادی بین از ظرفیتبرداری بهینه های سازمان منطقه آزاد قشم در راستای بهرهبا سیاست
 است.های صنعتی مرتبط با دریا و آبزیان ایجاد شدهجوامع محلی، رویکرد جدیدی در فعالیت

های پیشرو در حوزه خدمات صیادی و چرخه شیالت کشور استفاده از روش های به روز و علمی، جزیره قشم را به یکی از قطب
 کننده اقتصاد جامعه محلی باشد، بلکه به چرخش ارزآوری کشور نیز کمک کند.نه تنها تامینبدل کرده تا 

گسترش صنایع شیالتی همچون پرورش میگو، ماهی در قفس، جلبک، فرآوری ماهی خشک و... با اولویت سرمایه گذاری توسط 
 دهنده مثبت بودن سیاست های اعمال شده است.جامعه محلی، نشان

میگو یک ظرفیت مهم برای توسعه قشم است که با توجه به موقعیت مناسب جزیره، بستر الزم جهت رشد این صنعت  صنعت پرورش
 برای تولید محصوالت با قابلیت صادرات فراهم است.

 رسازی ضریب تبدیل محصول برای ورود به بازاهای پرورشی و بهینهکاهش زمان تولید، افزایش بهره وری تولید، افزایش دوره
 جهانی از مهم ترین مزیت های پرورش میگو به شیوه متراکم در جزیره قشم است.

وری در این های موجود برای واگذاری زمین، استفاده از روش پرورش متراکم بهترین راه برای ارتقاء بهرهبا توجه به محدودیت
 صنعت است.

میگو اختصاص یافته که از این تعداد، چهار مزرعه با یک طرح پرورش  ۸۸هکتار از اراضی جزیره به  ۷۰۷اینک یکهزار و هم
 میلیارد لایر سرمایه گذاری به بهره برداری رسیده است. ۷۰۲هزار و 

ُتن محصول از  ۰۵۵، یک هزار و ۸۶۷۲بینی می شود تا پایان سال نیروی بومی در این مزارع مشغول به کار هستند و پیش ۲۷۷
 کشور شود.جزیره قشم وارد چرخه صادرات 

رسد که برای صنعت هزار ُتن در سال می ۸۶برداری از هفت طرح در دست ساخت، توان تولید میگو در قشم به همچنین با بهره
 صادرات محصوالت دریامحور کشور، ارزآوری باالیی به همراه دارد.

 فرصت شغلی در مزرعه پرورش میگو ۲۸ایجاد 

ار ایرنا گفت: طرح سایت پرورش میگو شرکت پدیده صدف قشم با هدف افزایش تولید مدیرعامل شرکت پدیده صدف قشم به خبرنگ
 زنی شد.کلنگ ۸۶۷۵در حوزه شیالت و اشتغالزایی پایدار برای جامعه محلی، در آبان ماه 

لیارد لایر توسط می ۸۷۵هکتار در سه مرحله و با اعتباری افزون بر  ۶۵۶عبدالجلیل امینی افزود: این مجموعه در زمینی به مساحت 
 در روستای نقاشه جزیره قشم شروع به کار کرد.

شود فرصت شغلی ایجاد می ۲۶حوضچه هفت هزار مترمربعی ساخته می شود که  ۸۷۶مزرعه با  ۸۶وی ادامه داد: در این سایت، 
 نفر نیز به صورت غیرمستقیم فعالیت خواهند داشت. ۸۲۵و 

استخر مورد بهره برداری قرار گرفت و  ۶۲ماه پس از کلنگ زنی این مجموعه،  ۷رئیس شورای شهرستان قشم تصریح کرد: 
 هزار دالر ارزآوری برای جزیره و کشور همراه شد. ۵۵۵ُتن بود که با  ۸۵۵نخستین برداشت مزرعه حدود 

بهره برداری رسیدن  شود با بهبینی میهکتار از این مزرعه به زیر کشت رفته است و پیش ۷۵به گفته وی، در حال حاضر تنها 
 ُتن میگو در این مزرعه تولید شود. ۶۵۵سایر استخرها ساالنه حدود یک هزار و 

امینی افزود: برداشت مزرعه پرورش میگو در این مزرعه در حالی صورت گرفت که خریدار چینی، تمام میگوی تولید شده توسط 
 خرید کرده بود.این مزرعه را پیش

 ترین مشتریان میگوی تولید شده در قشم هستند.فرانسه، روسیه و امارات مهمعالوه بر چین،کشورهای 

 گذاری در بخش پرورش میگوی قشمدرصدی سرمایه ۰۰۴افزایش 

 ۷۷۰مدیر شیالت و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم به خبرنگار ایرنا گفت: در سال جاری سرمایه گذاری در بخش پرورش میگو 
 درصد افزایش داشت.
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های واگذار شده واحدهای مربوط کاهش پیدا د عبداللهی فینی افزود: با وجود افزایش میزان سرمایه گذاری و ظرفیت تولید، زمینحام
 است.کرد و در مقابل، استفاده از فناوری روز دنیا در واحدهای فعال پرورش میگو قشم افزایش یافته

زمین در جزیره قشم بیان کرد: در حال حاضر گسترش پرورش میگو به  های موجود در بحث واگذاریوی با تاکید بر محدودیت
 روش متراکم، بهترین گزینه برای توسعه این صنعت است.

هکتار زمین در سطح این جزیره برای پرورش میگو در نظر گرفته شده که بیشتر این اراضی در  ۵۵۵عبدالهی افزود: یک هزار و 
 منطقه ویژه اقتصادی واقع شده است.

دوره تخصصی مهارتی در سه سطح عمومی، کارشناس فنی و تخصصی در حوزه شیالت و پرورش آبزیان  ۶۶وی ادامه داد: 
 جزیره با همکاری موسسه آموزش عالی قشم برگزار می شود.

یالت و ها با هدف آموزش اصولی فعاالن محلی حوزه شمدیر شیالت و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد: این دوره
 شود.های شیالتی آنان اجرا میارتقای سطح علمی و مهارت

وی افزود: دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی، افزایش ضریب تولید و ایمنی و استانداردسازی صنایع شیالتی و زنجیره ارزش 
جزیره توسط سازمان منطقه آزاد محصوالت این صنعت با تکیه بر آموزش علمی و مهارتی از اهداف مورد نظر برای توسعه پایدار 

 قشم است.

 گذاران در حوزه پرورش آبزیاناجاره پنج ساله زمین به سرمایه

ها در محدوده منطقه ویژه مدیر امالک و مستغالت سازمان منطقه آزاد قشم نیز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا عنوان کرد: زمین
برداران و طی یک صورت جلسه، به مدت یک سال در اختیار آنان سنجی بهرهاقتصادی قشم با هدف پرورش آبزیان و براساس توان

 قرار می گیرد.
های ارایه درصدی طرح ۰۵برداران منوط به پیشرفت ساله اراضی منطقه ویژه به بهرهاحمد دیرستانی افزود: عقد قرارداد اجاره پنج

 شود.ت منطقه تعیین میها بر اساس قیمشده در یک سال اولیه است و قیمت اجاره زمین
وی ادامه داد: کمیته ارزشیابی و واگذاری زمین سازمان منطقه آزاد قشم با هدف شفاف سازی امور اراضی این منطقه، ابتدای هر 

 ها را با تعیین نوع کاربری و موقعیت آن مشخص می کند.سال طی یک الیحه قیمت زمین
در هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم، در پرتال این سازمان به آدرس دیرستانی تصریح کرد: این الیحه پس از تصویب 

www.qeshm.ir گیرد.قرار می 

قانون مناطق ویژه اقتصادی در مناطقی که سازمان منطقه آزاد مسوولیت اداره آن را به عهده دارد، همه  ۶۶وی افزود: بنا بر ماده 
اورزی، سازمان جنگل ها و مراتع در امور اراضی و منابع طبیعی هر منطقه حقوق و اختیارات و تکالیف قانونی وزارت جهاد کش

 در اختیار سازمان مسوول آن منطقه است.

 بندی مناسبتکمیل زنجیره ارزش افزوده با تولید الرو میگو و بسته

وجه به سیاست های کالن کشور رسد با تاست. به نظر میهای اصلی مردم جزیره قشم از دیرباز تا کنون بودهصیادی یکی از فعالیت
های آتی تحولی اساسی در گذاران داخلی و خارجی به این مقوله در منطقه آزاد قشم، در سالدر صنعت شیالت و نگاه ویژه سرمایه

 حوزه شیالتی این جزیره رخ دهد.
 قشم با ظرفیت برداشت هفت ُتن میگو میانگین میزان تولید میگو در کشور حدود سه ُتن در هکتار است؛ این در حالی است که جزیره

 در سال به شیوه سنتی، رکورددار این صنعت در کشور محسوب می شود.
شود با استفاده از روش پرورش میگو به شیوه متراکم و فوق متراکم، رکورد برداشت میگو به شیوه صنعتی نیز به نام بینی میپیش

 جزیره قشم رقم بخورد.
گذار در بخش تکمیل زنجیره ارزش افزوده شامل تولید الرو، پرورش، فرآوری، بسته بندی و صادرات سرمایهبه نظر می رسد جذب 

 تواند پلی جهت دستیابی به خودکفایی این جزیره در مهم ترین بخش صنایع شیالتی خود باشد.میگو، می
  لینک خبر
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 شیر و فرآورده ها
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 وارداتصادرات و 

 ایرنا  – 92/8/28تاریخ : 

 صادرات کشمش قزوین؛ روی هوا

قزوین رتبه نخست تولید کشمش کشور را داراست با این حال این روزها به دلیل آنچه صادرکنندگان، باقی مانده بیش  -ایرنا  -قزوین 
بر روی این محصول عنوان می کنند، صادرات کشمش قزوین رو به افول گذاشته و خیلی از مشتریان اروپایی دیگر از حد سموم 

 خواهان خرید آن نیستند. 
خی پزشکان از تاثیر خارق العاده کشمش در سم زدایی از بدن سخن می گویند، با این حال منظور آنها بدون شک محصول سالم و بر

 نه سمی است که خود ممکن است مشکل و بیماری را برای مصرف کنندگان به همراه داشته باشد.
شود، با این وجود به دالیل قوی نبودن تشکل های .ین تولید میهزار تن کشمش در استان قزو ۲۵تا  ۵۵به گفته مسئوالن ساالنه بین 

هزار تن از این میزان به خارج از  ۸۵صادراتی، نداشتن برند، فقدان بسته بندی مناسب و مورد پسند مشتریان خارجی و ... کمتر از 
 کشور صادر می شود.

ت همین مقدار کم )نسبت به مجموع تولید( نیز امسال به دلیل به گفته صادرکنندگان کشمش و مسئوالن اتاق بازرگانی قزوین، صادرا
آنچه که آنها سم بیش از حد باقی مانده روی محصول عنوان می کنند دچار مشکل و مانع شده ، به طور یکه خیلی خریداران اروپایی 

 دیگر حاضر به خرید کشمش قزوین )تاکستان( نیستند.
درصد  ۲۵تا  ۰۵صادرات آنها امسال به دلیل مشکل یاد شده به طرز چشمگیری بین  صادرکنندگان کشمش در قزوین مدعی هستند

 کاهش پیدا کرده و آنها را تا مرز تعطیلی کار پیش برده است.
آنها عنوان می کنند به دلیل نظارت نامناسب بر مصرف سم و به دلیل ارزان تر بودن سموم غیرمجاز، برخی به باغداران از آنها 

کنند و برخی دیگر نیز سموم را به شکل نامناسب و خارج از حد استاندارد برای درشت شدن محصول شان استفاده می استفاده می 
کنند، غافل از اینکه با این کار یک ماده مغذی پرارزش را به زهری شیرین تبدیل می کنند که می تواند فرصت های صادراتی این 

 ف کنندگان را دچار مشکل و بیماری کند.محصول را خشکانده و همچنین می توانند مصر
با این وجود مدیران حوزه کشاورزی می گویند درصد تولید محصول غیرسالم از جمله انگور در استان قزوین ناچیز است و در مورد 

 سالم نبودن کشمش های تولید شده در استان نیز بزرگنمایی شده است.
ور کرد این است که سم بیش از حد و غیرمجاز باقی مانده روی محصول عالوه بر اما آنچه مهم است و نباید به سادگی از آن عب

اینکه بازارهای صادراتی را دچار مشکل می کند و اعتماد مشتریان خارجی را نسبت به محصول ایرانی سلب می کند و صادرات را 
 رود.نیز دچار مشکل می سازد و زنگ خطری نیز برای سالمت جامعه و مردم به شمار می 

 سم فروشی غیرمجاز در قزوین / تجهیزات سم پاشی در قزوین فرسوده و روی کیفیت سم اثر می گذارند ۷پلمپ 
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی قزوین در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: میانگین مصرف سم در مزارع قزوین 

 به ازای هر هکتار سه لیتر است.
گفت: باقی مانده سم در هرکیلو محصول تولید شده در اراضی کشاورزی قزوین سه دهم گرم در هرکیلو است که این یوسف درخشان 

 دهم گرم است، کمتر است. ۲رقم از میانگین جهانی و کشوری که 
هد ها را کاهش می دوی اظهار داشت: مشکل عمده ما فرسوده بودن ناوگان سم پاشی است که بر کیفیت سموم تاثیرگذاشته و کارایی آن

 و باعث می شود تعداد سم پاشی ها بیشتر از حد معمول باشد.
این مسئول گفت: به منظور نوسازی ناوگان سم پاشی بخشی از اعتبارات مربوط به مکانیزاسیون را به این بخش اختصاص داده ایم تا 

 .کشاورزان با تسهیالت این بخش بتوانند تجهیزات نو و جدید خریداری کنند
درخشان با بیان اینکه اداره حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرساله نوع و میزان مصر سموم مجاز را به کشاورزان معرفی می 

 مورد آنها فعال هستند. ۸۰۵سم فروشی دارای مجوز در استان وجود دارد که  ۶۵۵کند،گفت: حدود 
ظارت می شود،اظهار داشت: یک سامانه مانتورینگ نیز برای رصد با بیان اینکه بر فعالیت سم فروشی های استان قزوین نوی 

وضعیت سموم از کارخانه تا فروشگاه را رصد می کند و یک سامانه دیگر نیز برای کنترل سم در مزرعه با هدف اینکه چه سمی با 
دماتی بوده و اجرایی نشده چه میزان بر روی چه محصولی مصرف می شود در حال راه اندازی است که البته فعال در مرحله مق

 است.
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مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: یک گشت با حضور نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی، تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت،معدن و تجارت تشکیل شده و به صورت مستمر از فروشگاه های عرضه 

 و در صورت برخورد با عرضه سموم غیرمجاز یا تاریخ گذشته با متخلفان برخورد می کنند. سم بازدید می کنند
فروشگاه سم فروشی در قزوین اخطار گرفته و  ۷۵مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی قزوین اظهار داشت: در سال جاری 

 همچنین چهار فروشگاه نیز به دلیل تخلفات مکرر پلمپ شده اند.
سم  ۶۶۵ا بیان اینکه طی سال های اخیر اتفاقات خوبی در حوزه سموم کشاورزی رقم خورده است،اظهار داشت: از درخشان ب

درصد آنها سموم کم خطر هستند و تالش می شود تا به تدریج سموم پرخطر از چرخه مصرف در  ۵۵معرفی شده مجاز در کشور، 
 حوزه کشاورزی حذف شوند.
 از سم ها در محصول انگورتاثیر منفی استفاده نادرست 

وی در پاسخ به اینکه آیا در باغ های انگور استان برای درشت شدن محصول سم اتیون )نوعی کنه کش( مصرف می شود،گفت: ماده 
ای که در این خصوص به کار گرفته می شود سم اتیون نیست بلکه هورمون جیبیرلین است که اگر به اندازه و به موقع مصرف شود 

 اثر منفی بر سالمت محصول می گذارد.ند تاثیری در سالمت محصول بگذارد اما در غیر این صورت نمی توا
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی قزوین با بیان اینکه این هورمون در زمان از گل درآمد محصول باید مورد استفاده قرار 

 مون را مورد استفاده قرار می گیرند که ما آنرا توصیه نمی کنیم.بگیرد،اظهار داشت: برخی کشاورزان سه تا چهار بار این هور
وی با بیان اینکه خوشه خوار از آفات مهم انگور است،گفت: هشت نوع سم مربوط به این محصول وجود دارد که در فروشگاه های 

 سم فروشی عرضه می شود.
نده سموم بر روی محصوالت کشاورزی داستان قزوین انجام یک آزمایش کلی برای تعیین باقی ما ۷۸درخشان همچنین گفت: در سال 

 درصد محصوالت تولیدی سالم بوده و هیچ مشکلی ندارند. ۷۲شد که نتایج آن نشان داد 
این مسئول گفت: در عین حال قانون تصریح کرده اگر یک محصول غذایی آلوده عرضه شود، دستگاه متولی حوزه بهداشت موظف 

 یدگی به این موضوع در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.است و رسبه جمع آوری 
وی در خصوص ادعای صادرکنندگان کشمش قزوین مبنی براینکه محصوالت صادراتی آنها به دلیل باال بودن سموم ارجاع داده شده 

باید توجه داشت که از مجموع  اند،اظهار داشت: حساسیت کشورهای اروپایی در خصوص سالمت محصوالت غذایی باالست اما
 صادرات این محصول درصد کم و ناچیزی است که این اتفاق برایشان افتاده است.

 نظارت قوی بر استفاده از سموم در باغات انگور قزوین وجود ندارد
گار وین نیز به خبرنمهدی عبدیان نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قز

ایرنا گفت: متاسفانه نظارت قوی و مناسبی بر نحوه استفاده از سموم در مزارع و باغات نمی شود و همین موضوع باعث می شود تا 
 سموم باقی مانده روی محصوالت از حد مجاز و استاندارد خود بیشتر شود.

ل به دلیل باال بودن سموم باقی مانده روی محصول، صادرکنندگان کشمش رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین با بیان اینکه امسا
استان به مشکالت عدیده ای برخورد کرده اند و خیلی از کشورهای اروپایی دیگر حاضر به پذیرش محصول آنها نیستند،افزود: باید 

 برای حل این مشکل شاهد یک انسجام بین دستگاهی باشیم.
برای حل این مشکل باید شاهد تشدید نظارت از سوی جهاد کشاورزی و همچنین ورود دادستانی و دستگاه این فعال صادراتی گفت: 

 هایی همچون صنعت،معدن و تجارت و استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی باشیم.
یی استفاده می برای پذیرا رئیس اتحادیه صادرکنندگان قزوین با بیان اینکه امسال تصمیم گرفتیم انگوری که در جلسات اتاق بازرگانی

کردیم که ظاهرا از کیفیت باالیی نیز برخوردار بود را آزمایش کنیم،گفت: بخشی از این محصول را به آزمایشگاهی در تهران که از 
ی مانده قلحاظ کیفی از استاندارد پایین تری نسبت به آزمایشگاه های اروپایی برخوردار بود ارسال کردیم و نتایج نشان می داد سم با

برابر بیش تر از حد مجاز است و این در حالی بود که فکر می کردیم یک محصول با کیفیت و سالم مصرف می  ۰۵بر روی میوه 
 کنیم.

 سموم غیرمجاز ارزان تر و در دسترس هستند
ت به سموم مجاز ارزان تر و عبدیان با بیان اینکه بخشی از مشکالت در این حوزه به استفاده از سموم غیرمجاز باز میگردد که نسب

همچنین در دسترس هستند و برخی کشاورزان راغب هستند برای کاهش هزینه های تولید از آن استفاده کنند،افزود: در این خصوص 
 باید شاهد تشدید نظارت و برخورد قاطع با متخلفان باشیم که امنیت جانی و اقتصادی جامعه را به خطر می اندازند.

خصوصی گفت: شنیده ایم کارکنان بازنشسته یک دستگاه برخالف رویه های مرسوم به کار سم فروشی ورود پیدا  این فعال بخش
 کرده اند که در این خصوص باید مسئوالن امر تحقیق و بررسی الزم را به عمل بیاورند.

،افزود: وقتی دستگاه ها به وظایف خود وی با بیان اینکه استفاده از محصوالت ناسالم شهروندان را دچار مشکل و بیماری می کند
عمل نمی کنند و در جایی که باید ورود پیدا کنند سهل انگاری می کنند، هزینه های کشور افزایش پیدا می کند، مثال در این خصوص 

 .وقتی دخالت دستگاه ها را شاهد نیستیم بیماری ها افزایش پیدا می کند و هزینه های بخش درمان رشد پیدا می کند
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 وزارت جهاد کشاورزی به موضوع انگورها و کشمش های سمی رسیدگی کند
رئیس انجمن کشمش استان قزوین در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: متاسفانه به دلیل باال بودن میزان سم باقی مانده روی 

 کشمش، امسال صادرات این محصول از استان به شدت کاهش یافته است.
رخانی گفت: بی توجهی جهاد کشاورزی از حیث نظارت موجب شده تا انگور برداشت شده از باغات از لحاظ سالمت عبدهللا طاه

 دچار مشکل باشند.
این صادرکننده کشمش اظهار داشت: اخیرا بارهای کشمش ما که قرار بود به اتریش صادر شود به دلیل همین مشکل برگشت خورد و 

هزار یورو ضرر به همراه داشته  ۵۰ریم تا برای آن مشتری جدید پیدا کنیم که این اتفاق برای ما اکنون در ترکیه است و تالش دا
 است.

رئیس انجمن کشمش استان قزوین با بیان اینکه بارهای ما امسال عالوه بر اتریش از دیگر کشورهای اروپایی نیز برگشت خورده 
جهاد کشاورزی قزوین به نتیجه نرسیده و اکنون در پی پیگیری مطالبات  است،اظهار داشت: درخواست ها و مکاتبات ما از سازمان

 خود از وزارت جهاد کشاورزی هستیم.
طاهرخانی گفت: انگور تولید شده در باغات ما به دلیل استفاده نامناسب از سموم دچار مشکل است و سالمت آن زیر سوال است اما 

 که این موضوع انواع بیماری ها را با خود به همراه دارد. در سطح وسیع در داخل مورد مصرف قرار می گیرد
وی اظهار داشت: امسال بارها حتی در حضور مسئوالن استانی مانند استاندار و نمایندگان مجلس و در نشست های شورای گفت و گو 

درخواست کرده ایم  بخش خصوصی و دولت از جهاد کشاورزی برای رسیدگی به وضعیت انگور و کشمش و حل مشکل باقی سموم
 که هنوز به جایی نرسیده ایم.

 هزار برابر بیش از حد مجاز در کشمش های صادراتی  ۶وجود سم 
نائب رئیس انجمن کشمش قزوین و عضو اتحادیه خشکبار ایران نیز در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: در حال حاضر هشت دستگاه 

 ودن سموم باقی مانده روی کشمش در هلند گیر افتاده است.کانتینر بار کشمش شرکت ما به دلیل باال ب
مجتبی شهرام یار اظهار داشت: جای تاسف دارد که کشمش صادراتی قزوین )تاکستان( به خاطر این مشکل، در حال از دست دادن 

 .مشتریان اروپایی خود است و برخی حاضرند آنرا با قیمت پایین تر و برای غذای حیوانات خریداری کنند
این صادرکننده کشمش با بیان اینکه دذستگاه های متولی از وظایف خود برای حل این مشکل شانه خالی می کنند،گفت: براساس 

تا  ۶۵۵آزمایشی که در هلند انجام شده و همه مدارک و مستندات آن موجود است، باقی مانده سموم بر روی محصول صادر شده از 
 یین شده بوده است.هزار برابر بیش از حد مجاز تع ۶

وی با بیان اینکه از جمله سموم باقی مانده مشاهده شده بر روی کشمش های صارد شده "اتیون" است که مربوط به کنه کش بوده و 
باغداران برای درشت شدن محصول از آن استفاده می کنند،افزود: این که گفته می شود سموم مشاهده شده در کشمش های صادراتی 

الکسین بوده و به دلیل انبارداری نامناسب در کارخانه ها بوده را قویا رد و تکذیب می کنیم و این اظهار نظر به نوعی استان آفتو
 فرار به جلو از سوی اظهارکنندگان است.

زود: ،افشهرام یار با بیان اینکه قبال به دفعات مختلف نسبت به حجم باالی باقی مانده سموم روی محصول کشمش هشدار داده بودیم
صادرات ما به مرز تعطیلی رسیده و این در حالی است که کشمش مهم ترین محصول صادراتی استان قزوین است و نباید به چنین 

 سرنوشت تلخی دچار شود.
این صادرکننده کشمش همچنین گفت: خودم با باغداران انگور صحبت کردم که اظهار می کردند به خاطر درشت شدن محصول از 

ن استفاده می کنند و این سوال پیش می آید که چه دستگاهی باید جلوی این اتفاق را بگیرد و اعتقاد و نظر کشاورزان را در سم اتیو
 این خصوص تغییر دهد؟

 ماجرای انگورهای سمی و غیرسمی
آن محصول می وی اضافه کرد: برای اینکه به عمق فاجعه برسیم ذکر این موضوع ضروری است که هرساله باغدارانی که از 

خوریم یک سبد بزرگ انگور برای ما هدیه می آورند و می گویند این انگور سم نخورده و انگور مصرفی خودمان است و می توانید 
 با خیال راحت مصرف کنید!!

ر ، اظهاوی با بیان اینه عدم پذیرش کشمش صادراتی توسط خریداران اروپایی هزینه های باالیی رو دست صادرکنندگان می گذارد
داشت: در حین خروج از مرز ایرادی به محصول گرفته نمی شود در حالی که باید محصوالت صادراتی گواهی انطباق داشته و از 

 کیفیت الزم برخوردار باشند.
نائب رئیس انجمن کشمش استان قزوین با بیان اینکه ما دنبال خرید محصول ارگانیک نیستیم بلکه سخن ما با مسئوالن جهاد 

کشاورزی این است که جلوی محصولی که باقی مانده سموم آن از حد مجاز بیشتر است گرفته شود، گفت: مسئوالن ذیربط متاسفانه به 
 جای حل مساله سعی می کنند صورت مساله را پاک کنند و از اساس این مشکل را قبول ندارند.

با چنین مشکلی روبرو بودند اما توانستند با همکاری نهادهای  شهرام یار گفت: صادرکنندگان کشمش ترکیه نیز در سال های اخیر
 دولتی به سرعت این معضل را برطرف کند و بازار خود را به دست بیاورند.
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وی در خصوص صحبت مسئوالن جهاد کشاورزی که صادرکنندگان اگر خواهان صادرات کشمش با کیفیت و مطابق خواست 
کار به باغداران این موضوع و اینکه کدام سم را باید استفاده کنند گوشزد کنند،گفت: چنین کاری  مشتریان اروپایی هستند باید از بدو

انجام شده و امسال در سطح وسیع به باغداران اعالم کرده ایم که کشمش را بدون خوشه و بدون آغشته شدن به سم و شست و شو شده 
 ن بیشتر از آنها می خریم که توجهی به این درخواست نشد.تحویل ما بدهند و ما نیز محصول را هر کیلو هزار توما

شهرام یار با بیان اینکه سالمت محصوالت کشاورزی و غذایی را نباید کم اهمیت دانست،گفت: جهاد کشاورزی باید برای رفع این 
در غیر این صورت، مشکل نظارت های خود را افزایش دهد و مبادی ورودی و خروجی سم را بیش از پیش کنترل کند چرا که 

 سالمت جامعه به خطر می افتد و یک موضوع نیازمند رسیدگی جدی است و نباید به شکل عادی و روزمره با آن برخورد کرد.
صادرکنندگان کشمش باید محصول خود را مطابق با خواست مشتری صادر کنند / تاکنون بار برگشتی کشمش از قزوین به کشور 

 نداشته ایم
ی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قزوین نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: فعاالن مجید اسماعیل

بخش خصوصی که مدعی اند محصوالت آنها مورد پذیرش خریداران اروپایی قرار نگرفته تاکنون یک عدد و رقم مشخص در این 
 خصوص ذکر نکرده اند.
هزار تن صادر  ۸۶۵تا  ۸۸۰هزار تن کشمش در کشور تولید می شود که از این رقم بین  ۸۲۰آمار ساالنه  وی با بیان اینکه براساس

 می شود،افزود: باید مشخص شود که چه میزان از این رقم برگشت خورده و یا مورد پذیرش قرار نگرفته است.
شاخص های خاص خود را در صنایع غذایی مورد استفاده  این مسئول با بیان اینکه استاندارد کشورهای اروپایی متفاوت است و آنها

دارند،افزود: صادرکنندگان ما باید محصول خود را مطابق با خواست و شرایطی که خریداران اروپایی می خواهند، به دست آنها 
 برسانند.

 به آزمایش محصول کنند. وی اظهار داشت: صادرکنندگان باید پیش از ارسال محموله های صادراتی و در مرحله خرید اقدام
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: البته این موضوع را نیز نباید از نظر دور داشت که تا آنجا که 

اطالعات موجود است بار برگشتی کشمش صادراتی از قزوین به کشور نداشته ایم و اگر محصولی در کشور مقصد صادراتی پذیرش 
 ه فروشنده ای در یک کشور دیگر فروخته شده است.نشده، ب

این مسئول با بیان اینکه جهاد کشاورزی متولی حوزه تولید است و نوع و میزان سموم را به کشاورزان اعالم می کند،اظهار داشت: 
ساس تاریخ مبارزه با آفات و در مورد محصول انگور اقدام به ایجاد ایستگاه های ردیابی و دیبانی و پیش آگاهی کرده ایم و بر این ا
 نحوه آن مانند مقدار دوز و سم مربوطه که باید مورد استفاده قرار گیرد، به باغداران گوشزد می شود.

نباید به خاطر منافع شخصی اعتبار محصوالت خود را زیر سوال ببریم / وزارت بهداشت باید به موضوع محصوالت آلوده ورود پیدا 
 کند

اینکه به نظر می رسد بخشی از مشکالت ناشی از کیفیت کشمش به دلیل نگهداری نامطلوب این محصول در انبار  اسماعیلی با بیان
کارخانه ها و پدید آمدن سم آفتوکالسین است،افزود: با این حال اگر محصول آلوده در اختیار شهروندان قرار بگیرد براساس قوانین از 

 ظیفه دستگاه های زیرمجموعه وزارت بهداشت است که به آن رسیدگی کنند.قانون حفظ نباتات، این و ۸۵جمله ماده 
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: اگر خریداران اروپایی حساسیت خاصی نسبت به استانداردهای 

ر است ند که البته نیازمند صرف هزینه بیشتتعیین شده کشمش دارند باید صادرکنندگان سموم و شرایط تولید را به باغداران گوشزد کن
که معموال این اتفاق رخ نمی دهد و بیشتر صادرکنندگان می خواهند یک محصول عادی )کشمش( خریداری و به نام محصول گواهی 

 شده درجه یک به مشتریان اروپایی بفروشند.
یر است و نباید به اعتبار این محصول به خاطر منافع مان اسماعیلی با بیان اینکه کشمش استان قزوین به لحاظ شهد در دنیا کم نظ

ضربه بزنیم، گفت: اگر بخواهیم همه جا جار و فریاد بزنیم که محصول ما دچار مشکل است و آلوده است در واقع تیشه به ریشه خود 
 زده ایم و زمینه صادرات محصوالت خود را از بین می بریم که این خودزنی است.

نگار ایرنا برای مصاحبه با معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی در خصوص این پیگیری های خبر
 گزارش نتیجه بخش نبود و این مسئول حاضر به گفت و گو نشد.

 شر کند.خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا( این آمادگی را دارد که توضیحات و نظرات مدیران مرتبط با موضوع گزارش را منت
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 صادرات و واردات 

خبرگزاری فارس – 62/8/88تاریخ :   

 درخواست حجتی از رحمانی برای حذف عوارض صادراتی مرغ+سند

 ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار حذف عوارض صادراتی گوشت مرغ شد. وزیر جهاد کشاورزی طی نامه
ای به رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت به گزارش خبرگزاری فارس، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی طی نامه

 تار ملغی شدن عوارض صادراتی گوشت مرغ شد. در این نامه آمده است: خواس
 جناب آقای رحمانی 

 معدن و تجارت  وزیر صنعت
 سالم علیکم 

نظر به اینکه عوارض صادراتی گوشت مرغ بدون تصمیم کارگروه بند یک دستورالعمل مدیریت صادرات کشور )موضوع ابالغیه 
معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور( و بدون رعایت مقررات موضوعه به گمرک ابالغ  102824.2م مورخ  28.  13202شماره 

و  102824201مورخ  28.  53429229های این وزارت به شماره ( و به نامه102825298مورخ  23. 148492گردیده )نامه شماره 

و  10282224مورخ  393213288ی شماره هاهای انجام شده طی نامهو همچنین پیگیری 10282528مورخ  2825312928شماره 

توجهی نشده لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ملغی نمودن عوارض صادراتی  102822213مورخ  11122/393شماره 

 گوشت مرغ و ابالغ مراتب به گمرک اقدام الزم به عمل آید. 

 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

ایرنا  – 62/8/88تاریخ :   

 صدور محصوالت کشاورزی کرمان رونق گرفت 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان از فراهم نمودن تسهیالت سرمایه در گردش به امر صادرات  -ایرنا  -کرمان 
محصوالت کشاورزی و باغی توسط دولت اشاره کرد و گفت : برای نخستین بار در دولت تدبیر و امید خط اعتباری به صورت 

 در کشور برای صادرات محصوالت اساسی فراهم شد که کرمان از این شرایط بی بهره نبوده است . شناور 
میلیاردلایر از تسهیالت در ۰۵۵تاکنون قریب چهار هزار و ۸۶۷۷عباس سعیدی روز یکشنبه در گفت و گو با ابرنا افزود: از سال 
 گرفته که رقم قابل قبولی است .استان کرمان جذب و در اختیار صادر کنندگان این استان قرار 

وی به پرداخت تسهیالت ویژه صادرات محصوالت کشاورزی و راه اندازی بورس محصوالت کشاورزی برای اولین بار در استان 
اشاره کرد و افزود: بورس پسته در شهرستانهای زرند و سیرجان راه اندازی و در حال فعالیت است و در دو شهرستان رفسنجان و 

 در حال راه اندازی است. کرمان
 به گفته سعیدی راه اندازی بورس خرما در شرق استان کرمان در حال پیگیری است.

سعیدی به برنامه های اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی در استان کرمان اشاره کرد و بیان کرد: تدوین سند اجرایی اقتصاد مقاومتی 
اجرایی پنج ساله، تهیه فرمت نیپا برای پروژه های اقتصاد مقاومتی به تفکیک  شناسایی پروژه های اولویت دار و تدوین برنامه

پروژه شهرستانی و ابالغ جهت اجرا، احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و  ۷۵۵شهرستانها، بررسی، تدوین و تهیه 
 احداث و تکمیل سردخانه ها از دیگر اقدامات انجام شده است.

شاورزی استان کرمان گفت: راه اندازی صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی از دیگر اقدامات شاخص رئیس سازمان جهاد ک
صندوق در کرمان فعال بود و در دولت تدبیر  ۶۷تعداد  ۸۶۷۶انجام شده در جهاد کشاورزی کرمان است به طوری که تا پایان سال 

 صندوق در حال راه اندازی است. ۶۶صندوق اضافه شد و هم اکنون  ۲۲و امید به این تعداد 

 لینک خبر 
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 صنایع غذایی
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 عسل
 ایرنا  – 98/8/28تاریخ : 

 تن عسل در مازندران تولید شد ۳۶۵هزار و  ۸امسال 

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران از افزایش پنج درصدی تولید عسل در استان نسبت به سال  -ایرنا  -نوشهر 
 تن عسل در مازندران تولید شده است.  ۶۲۵هزار و  ۲گذشته خبر داد و گفت که امسال 

تن اعالم  ۶۵۰افزایش تولید عسل استان در سال جاری را علیرضا عطایی نژاد روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا میزان 
 کرد.

 کیلوگرم عسل برداشت کردند. ۶.۸کیلوگرم و کندوی سنتی  ۷.۷وی توضیح داد: زنبورداران مازندرانی امسال از هر کندوی مدرن 
الم کرد و گفت : با در نظر قطعه اع ۲۶قطعه و کندوی سنتی را هم  ۰۵۵هزار و  ۲۵۲عطایی نژاد آمار کندوهای مدرن استان را 

میلیارد تومان عسل تولید و  ۷۸۷هزار تومانی برای هر کیلوگرم عسل، زنبورداران استان امسال بیش از  ۲۰گرفتن قیمت میانگین 
 روانه بازار کردند.

نفر زنبوردار و بقیه  ۷۵۸هزار و  ۲نفر در بخش زنبورداری استان خبر داد و افزود: از این تعداد  ۸۲۸هزار و  ۷وی از فعالیت 
 کارگران زنبورستان ها هستند.

این مسئول اظهار داشت: اگر چه رتبه کشوری مازندران در تولید عسل چهارم است ولی این استان در تنوع تولید عسل همچون عسل 
 کلزا، مرکبات، آفتابگردان، گون، آویشن و جنگلی رتبه نخست را دارد.

 الی و ساری به عنوان مهم ترین مناطق زنبورداری مازندران نام برد.وی از بابل، تنکابن، سوادکوه شم
 فراتر از عسل 

کیلوگرم ژل رویال با قیمت تخمینی هر کیلوگرم  ۶۵۶معاون جهاد کشاورزی مازندران همچنین گفت که زنبورداران استان امسال 
تن موم به ارزش تخمینی  ۸۷۲هزار تومان،  ۸۶۵تن گرده گل به ارزش تقریبی هر کیلوگرم حدود  ۶۲هفت میلیون تومان، 

گرم زهر زنبور به  ۷۲۵هزار تومان و همچنین  ۸۶۵تن بره موم به ارزش تقریبی هرکیلوگرم  ۶۰هزار تومان،  ۲۵هرکیلوگرم 
 هزار تومان تولید کردند. ۸۰۵ارزش هر گرم حدود 

درصد از عسل تولیدی مازندران به  ۰۵رد. بیش از درصد از عسل تولیدی کشور را در اختیار دا ۸۵بر اساس آمارهای رسمی، 
 سایر استان ها و خارج از کشور صادر می شود.
کیلوگرم و بیش از دو برابر میانگین  ۶گرم است، سرانه تولید در مازندران  ۷۵۵در حالی که میانگین سرانه تولید عسل در کشور 

 سرانه کشور است.
 میلیارد لایر تسهیالت کم بهره به زنبورداران استان پرداخت کرد. ۶۰کنون جهاد کشاورزی مازندران از سال گذشته تا

  لینک خبر
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گوجه فرنگی
 خبرنگاران جوان  – 92/8/28تاریخ : 

انی گوجه فرنگی در بازار/ افزایش قیمت بنزین ارتباطی به محصوالت میوه و تره بار ندارددالیل گر  
 ۶۵۵رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت:با توجه به پایان محصول، قیمت گوجه فرنگی نسبت به هفته گذشته یک هزار تا یک هزار و 

 .تومان افزایش داشته است
صنعت، تجارت و کشاورزی ی تهران در گفت و گو با خبرنگاراسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبز گروه اقتصادی باشگاه  

ر ندارد، اظهار کرد: اگرچه مباحثی ، با اشاره به اینکه افزایش قیمت بنزین ارتباطی به محصوالت میوه و تره باخبرنگاران جوان
مطرح است، اما این مسئله به هیچ عنوان صحت  قیمت بنزین ها و عدم عرضه در پی افزایشمبنی بر اختالل در حمل و نقل کامیون

 .ندارد
کند و استفاده نمی های حمل میوه از بنزینوی بازار میوه و تره بار را تابع عرضه و تقاضا دانست و گفت: با توجه به آنکه کامیون

 .گازوئیل است، از این رو افزایش قیمت بنزین تاثیری در بازار میوه ندارد
درصد سود روی اجناس خود لحاظ کنند و این میزان سود برای  ۶۰توانند حداکثر کارگر ادامه داد: بنابر فاکتور مغازه داران می

تنها مربوط به کیفیت استشمال شهر و جنوب شهر تفاوتی ندارد و اختالف قیمت میوه  . 
رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به دالیل گرانی قیمت گوجه فرنگی در بازار بیان کرد: با توجه به پایان محصول اطراف شهر و 

 تومان افزایش داشته ۶۵۵مناطقی همچون شیراز و بهبهان، قیمت گوجه فرنگی نسبت به هفته گذشته مجدد یک هزار تا یک هزار و 
های آتی با عرضه گوجه فرنگی بوشهر، قیمت تا حدودی کاهش خواهد یافتاست که در هفته . 

های پاییزی وجود ندارددرصدی قیمت گوجه فرنگی در بازار/ کمبودی در عرضه میوه ۰۵گرانی  :بیشتر بخوانید  
تومان اعالم کرد و گفت: با  ۲۵۵هزار و  ۰تا  ۰۵۵هزار و  ۶وی نرخ کنونی گوجه فرنگی در میدان مرکزی میوه و تره بار را 

های ذی های باالتر گران فروشی است و دستگاهها عرضه شود و فروش با نرخدرصد سود باید در خرده فروشی ۶۰احتساب حداکثر 
 .ربط باید بر بازار نظارت داشته باشند

های آتی با متعادل شدن شرایط جوی این ی روزهای اختالالتی در حمل و نقل ایجاد کرده است، افزود: طکارگر با بیان اینکه بارندگی
 .مساله برطرف خواهد شد

رئیس اتحادیه میوه و سبزی در پایان تصریح کرد: علی رغم آنکه افزایش قیمت بنزین ارتباطی به بازار محصوالت میوه و تره بار 

دکننندارد، اما متاسفانه برخی افراد سودجو به این بهانه اقدام به گران فروشی می . 
  ک خبرلین
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 گوشت قرمز
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 گوشت مرغ
 خبرنگاارن جوان  – 98/8/28تاریخ : 

تومان رسید ۰۵۵هزار و  ۰۱های مرغداری /قیمت هر کیلو مرغ به انباشت مرغ در واحد  
تومانی روبرو  ۶۵۵نژاد گفت: با توجه به انباشت مرغ، مرغداران در فروش هر کیلو مرغ با زیان یک هزار تا یک هزار و  اسدهللا
 .هستند

تجارت و کشاورزیصنعت،  حبیب اسدهللا نژاد، نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه  

اظهار کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو مرغ زنده درب  بازار مرغ ن، درباره آخرین وضعیتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوا
تومان  ۰۵۵هزار و  ۸۶هزار تا  ۸۶ها تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۰۵۵هزار و  ۲تا  ۷۵۵هزار و  ۲مرغداری 

 .است
های مرغداری انباشت شده که همین امر موجب شده قیمت مرغ از نرخ مصوب وی افزود: هم اکنون بخشی از میزان تولید در واحد

تومانی  ۶۵۵تر باشد و به عبارت دیگر مرغداران در فروش هر کیلو مرغ با زیان یک هزار تا یک هزار و ستاد تنظیم بازار پایین
 .روبرو هستند

های تومان گران فروشی است، بیان کرد: برخی واحد ۰۵۵هزار و  ۸۶با نرخ باالتر از  فروش مرغ اسدهللا نژاد با اشاره به اینکه
فروشند به عنوان مثال این محصول به کنند و آن را به قیمت باال میصنفی برای دور زدن تعزیرات تغییراتی در شکل مرغ ایجاد می

دهند که این قیمت از دیدگاه ما هزار تومان افزایش می ۶۵کنند و نرخ فروش را صورت قطعه بندی شده یا بدون استخوان عرضه می
های نظارتی باید توجه بیشتری بر این مسائل داشته باشندمنطقی نیست و دستگاه . 

های مرغداری گفت: با توجه به تولید باال ی مرغ در واحدنایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور با اشاره به دالیل انباشتگ
رود که به های مرغداری انباشت شده است، از این رو از پشتیبانی امور دام انتظار میو نبود کشش بازار، مقداری مرغ در واحد

رغ مازاد را خریداری کنندجای واردات مرغ به منظور ذخایر استراتژیک بنابر مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار از مرغداران م . 
کنجاله سویا هزار تومان است / آرامش نسبی در بازار ذرت و ۸۶قیمت هر کیلو مرغ  :بیشتر بخوانید  

کنند که با این وجود هزار تومان خریداری می ۸۶به گفته وی، هم اکنون پشتیبانی امور دام مرغ منجمد شیرینگ پک شده را با نرخ 
 .امکان فروش مرغ برای مرغداران مهیا نیست و بیشتر کشتارگاه وارد خرید با پشتیبانی امور دام شدند

شود که قیمت مرغ اسدهللا نژاد در پایان درباره آینده قیمت مرغ در بازار گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می

روز آینده تغییری نداشته باشد ۸۵ظرف یک هفته تا  . 
 لینک خبر 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
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 متفرقه
 ایرنا – 98/8/28تاریخ : 

 یک میلیون کشاورز به عضویت نظام صنفی کشاورزی در آمدند

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: بیش از یک میلیون نفر از کشاورزان و  -ایرنا  -تهران 
 اند. برداران سراسر کشور به عضویت نظام صنفی کشاورزی درآمده و پروانه فعالیت دریافت کردهبهره

 ۵۵از مجموع  ۸۶۷۲افزود: سال « حسین شیرزاد»شنبه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، سهبه گزارش روز 
هزار نفر به عضویت نظام های صنفی کشاورزی در  ۷۸هزار تعهد ابالغی به استان ها، طی شش ماهه نخست بیش از 

 آمده و پروانه فعالیت برایشان صادر شد.

هزار نفر می  ۰۵تعداد اعضای نظام صنفی کشاورزی کشور بالغ بر یک میلیون  وی اضافه کرد: با احتساب این عملکرد،
نظام صنفی کشاورزی شهرستان های کشور عضویت آنها به ثبت رسیده و تعداد پروانه فعالیت صادر  ۷۸۶شود که در 

 هزار فقره رسیده است. ۷۵۵شده برای آنها نیز به بیش از 

ی ایران تصریح کرد: برای اجرای سیاست های سازمان مرکزی تعاون روستایی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستای
ایران در خصوص سازماندهی نهادهای تخصصی و حرفه ای در بخش کشاورزی در انطباق با شرح وظایف وزارت 
جهاد کشاورزی و پیرو درخواست فعالین حوزه های تخصصی بخش کشاورزی، موضوع سازماندهی و ساماندهی این 

دها در قالب انجمن های تخصصی محصولی و فدراسیون ها از آغاز سال جاری مورد پیگیری سازمان مرکزی تعاون نها
 روستایی ایران قرار گرفته است که تاکنون پنج مورد از این تشکل ها در سطح ملی بوده است. 

 ۸۸۷و تشکیل شده است و تعداد  مورد تشکل جدید سازماندهی ۸۶وی افزود: امسال در سطح استانی نیز تاکنون تعداد 
 مورد سازماندهی و برگزاری مجامع و انتخابات صورت گرفته است.

هزار نفر روز آموزش های تخصصی مرتبط با تشکل ها و نظام های صنفی را فرا گرفته  ۶۰به گفته وی، همچنین تعداد 
 اند.

رترین تشکل بخش کشاورزی کشور که با حضور این مقام مسئول با بیان اینکه نظام صنفی کشاورزی به عنوان فراگی
مستقیم کشاورزان در ساختار آن شکل گرفته، مطرح است، گفت: موظف شدن وزارت جهاد کشاورزی به اجرا و اصالح 

جلسه  ۲۵آیین نامه مصوب مربوطه و نتیجه تشکیل حدود  ۷۵آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی طبق ماده 
رگروه ها و کمیته فرعی و کمیسیون اصلی لوایح هیات دولت، تصویب اصالحیه آیین نامه کارشناسی و چالشی در کا

 اجرایی نظام صنفی کشاورزی با لحاظ تطبیق با قانون جدید نظام صنفی کشور در هیأت وزیران را در پی داشت.

هیأت عالی نظارت بر اصناف  دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران با اشاره به افتتاح و فعالیت دبیرخانه
کشاورزی ایران در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در خصوص روند پیگیری اصالحیه آیین نامه اجرایی نظام 

جلسه  ۶۷صنفی کشاورزی افزود: تشکیل کارگروه تدوین اصالحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و برگزاری 
اساسنامه اتحادیه های صنفی کشاورزی، اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران  فنی و کارشناسی، تهیه و تدوین

جهت ارائه به کمیسیون مربوطه و همچنین تهیه و تدوین دستورالعمل های دبیرخانه هیات عالی نظارت، کمیسیون نظارت 
مه های متمرکز سازمان مرکزی بر اصناف شهرستان و دبیرخانه کمیسیون نظارت شهرستان از جمله اقدامات اخیر و برنا

 تعاون روستایی به شمار می آید.

شغل یا فعالیت اقتصادی در بخش کشاورزی برای  ۶۲۵شیرزاد با بیان اینکه موضوع شناسایی، طبقه بندی و کدگذاری 
ی تخصصنخستین بار در کشور از اقدامات مورد پیگیری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در تعامل با بخش های 
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وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران می باشد اظهارداشت: در راستای ساماندهی فعالیت های اقتصادی بخش 
کشاورزی و کدگذاری آنها که مورد نیاز در صدور پروانه های فعالیت توسط نظامهای صنفی کشاورزی است طی یکسال 

 و کدگذاری شده اند.مورد از این فعالیتها شناسایی، احصا  ۸۸۵گذشته تعداد 

وی این اقدام را در استانداردسازی فعالیت ها و مشاغل کشاورزی و ایجاد امکان در کنترل و نظارت و تحقق تولید 
محصول سالم مؤثر دانست و اظهار امیدواری کرد با استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی بسترهای الزم برای 

داران بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور در نظام صنفی کشاورزی فراهم آمده عضویت حداکثری کشاورزان و بهره بر
 و حقوق مصرف کنندگان محصوالت به عنوان یکی از مسئوولیتهای اجتماعی نظام صنفی کشاورزی رعایت شود.

  لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا  – 98/8/28تاریخ : 

 استیضاح وزیر جهاد کشاورزی اعالم وصول شد

 عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی اعالم وصول شد. -ایرنا-تهران
 امضا اعالم وصول شد ۶۲علی وکیلی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس اعالم کرد: استیضاح وزیر جهاد کشاورزی با محمد 

کمیسیون کشاورزی پس از بررسی های الزم  ۷۲آبان  ۶۵به تاریخ  ۲۲۸۷۰وی افزود: استیضاح وزیر جهاد کشاورزی طی نامه 
 نمایندگان تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.امضا  ۶۲آیین نامه داخلی مجلس با  ۶۶۸مطابق ماده 

روز موظف به حضور در  ۸۵آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی وزیر حداکثر ظرف مدت  ۶۶۶وی ادامه داد: مطابق ماده 
 مجلس و ارائه توضیحات است.

  لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا  – 92/8/28تاریخ : 

 ایران در تامین محصوالت راهبردی کشاورزی استقالل دارد

د نان خود ملتی که نتوان فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه امنیت غذایی با امنیت ملی پیوند دارد ونماینده ولی -ایرنا -تبریز
 را تامین کند، امنیت ندارد، گفت: ایران در تامین تمام محصوالت راهبردی بخش کشاورزی استقالل دارد. 

حجت االسالم والمسلمین سیدرضا تقوی روز یکشنبه در همایش غذای حالل و امنیت غذایی پایدار در تبریز اظهار کرد: امنیت غذایی 
یز از اهمیت باالیی برخوردار بوده، تندرستی بدون تغذیه مناسب میسر نیست در نتیجه با سالمت مردم در از بعد سالمت جامعه ن

 ارتباط مستقیم است و دامپزشکان در خط مقدم قرار دارند. 
جامعه بستگی وی با بیان اینکه تغذیه سالم مردم نشان از رشد جامعه دارد و در واقع جلوه ای از تمدن است که ادامه آن به سالمت 

دارد، افزود: مهمترین عامل در ایجاد امنیت غذایی دارا بودن کشاورزی و دامداری پایدار می باشد که مشارکت تمام مردم برای تحقق 
 آن الزم است. 

حجت االسالم تقوی ادامه داد: سه عنصر محوری یعنی موجود بودن غذا، در دسترس بودن برای مردم و پایداری دسترسی به آن 
عوامل امنیت غذایی است، مراد از دسترسی مصرف کننده به غذای کافی سیری شکم نیست بلکه برآورده شدن نیازهای سلول های 

 بدن است تا کمبودی برای تامین ویتامین ها وجود نداشته باشد. 
ن است که توسط دستگاه های وی تاکید کرد: ارزش و اهمیت امنیت غذایی از مقوله های حیاتی و امنیتی ارزشی، در زندگی انسا

متولی تامین می شود یعنی در واقع امنیت غذایی به امنیت ملی پیوند پیدا می کند بر این اساس باید چیزهایی که امنیت غذایی را تهدید 
 می کند مشخص و با آن برخورد شود. 

اقتصادی هدف گذاری شده باشد بر این اساس  حجت االسالم تقوی ادامه داد: ممکن است ماهیت تهدیدها در امنیت غذایی با اهداف
 پاسداران امنیت غذایی کشاورزان و دامداران هستند و این حوزه را از تهدیدات مختلف را مصون می دارند. 

وی یادآور شد: کشاورزان و دامداران با تولید محصوالت کشاورزی با کیفیت تهدیدات را در این بخش خنثی می کنند بر این اساس 
ان، تولید کنندگان و کشاورزانی که در تقویت یا افزایش تولیدات نقش ایفا می کنند باید به جامعه معرفی شوند و تجربیات خود را محقق

 در اختیار همگان قرار دهند. 
اید اگر ب نماینده ولی فقیه در وزارت جهادکشاورزی تاکید کرد: غذای سالم، بهداشتی و حالل باید در سفره مسلمین عرضه شود البته

 تخفلی در این خصوص و در بخش کشاورزی وجود دارد جلوی آن گرفته شود نه اینکه نگرانی در جامعه ایجاد شود. 
حجت االسالم تقوی همچنین با اشاره به فرمایشاتی از امام جعفر صادق )ع( و امام محمد باقر)ع( گفت: کشاورزان گنج های مردم 

 هستند مبادا کسی به آنان ظلم کند، پاسداران امنیت غذایی حوزه کشاورزی و دامپزشکان می باشند که سربازان گمنام هستند. 
اکرم)ص( به حضرت علی)ع( اضافه کرد: حضرت محمد فرمودند:"علی جان بعد از من مراقب وی با اشاره به سفارش پیامبر 

 کشاورزان باش مبادا به کشاورزان ظلم شود. "
  لینک خبر
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 متفرقه 
 خبرگزاری فارس – 92/8/28تاریخ : 

 کندهای عاری از ویروس تولید میبرابری تولید کشاورزی از طریق بیوتکنولوژی/ مردی که نهال 3افزایش 

کند و معتقد برابر می 0کند که عملکرد محصوالت کشاورزی را ایرج رستگار از طریق کشت بافت نهال عاری از ویروس تولید می

 اما مشکالتی سر راه این تولید دارد که شنیدنی است.  رسانداست این روش کشور را به امنیت غذایی کامل می
ساله دارد و کشورهای پیشرفته و  23به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علم بیوتکنولوژی کشاورزی در جهان قدمت 

ید و درمان، شناسی، ژنتیک، بیوشیمی، توسعه داروهای جدهای مختلف از جمله پزشکی، زیستاروپایی از این علم درحوزه
های زیستی، درمان بیولوژیکی، تولید مواد شیمیایی، کاغذ، منسوجات و مواد غذایی و به ویژه در محصوالت کشاورزی سوخت

 کنند.استفاده می
در کشور ما نیز در یک دهه گذشته به استفاده از این علم در حوزه کشاورزی تمرکز شده است. استفاده از بیوتکنولوژی در بخش 

 دهد. برابر افزایش می 0رزی تولید محصوالت کشاورزی به ویژه باغی را بیش از کشاو

ها در برابر بیماری، آفت، خشکی و شوری دارند، های پربازده و همچنین مقاومتی که این نهالاین افزایش از طریق استفاده از نهال
 محقق می شود.

اولین بار این علم را به صورت انبوه و کاربردی در بخش کشاورزی به  ایرج رستگار دکترای بیوتکنولوژی در حقیقت کسی است که
کند. مرکز بیوتکنولوژی دکتر رستگار در های پربازده و مقاوم به بازار عرضه میمیلیون اصله نهال با ویژگی 9کار گرفته و ساالنه 

ا دو هفته آینده مشابه این مرکز در رفسنجان ساوه در شهرک صنعتی کاظمی واقع شده و قرار است ت -کیلومتری جاده تهران  18

 اندازی شود. راه
را  سازد و گام به گام کشوراندازی چنین مراکز بیوتکنولوژی کشاورزی ما را با علم و تحقیقات عجین میرستگار معتقد است که راه

این استاد برجسته درباره موانع تولید سؤال کند. اما زمانی که از تر میبه خودکفایی در محصوالت کشاورزی و امنیت غذایی نزدیک
دهد هیچ ارزشی به علم و دانش من و ها را ارائه میگوید صندوق نوآوری شکوفایی که تسهیالت مربوط به این بخشپرسم میمی

لب اشم آن را در قاامثال من قائل نمی شود و برای پرداخت تسهیالت تنها دنبال وثیقه هستند. اگر بنده یک انباری دو متری داشته ب
 آورند.کند و به حساب نمیهای من که چندین میلیارد ارزش دارد توجهی نمیکند اما به علم و دانش من و پروتکلوثیقه محاسبه می

و فعال در زمینه کشت  22ساله دکترای بیوتکنولوژی و نیز تولید کننده نمونه کشوری در سال  50خبرنگار فارس با ایرج رستگار 

های عاری از ویروس با استفاده از علم بیوتکنولوژی گفت وگویی داشته که در زیر می خوانید. رستگار در دیدار و تولید نهال بافت
ولوژی ارائه های بیوتکنشب گذشته تولیدکنندگان با رهبر معظم انقالب نیز حاضر بود و توضیحاتی درباره گستره اقتصادی فعالیت

 داد.
 بیوتکنولوژی چیست و کاربرد آن در بخش کشاورزی چگونه است؟فارس: آقای دکتر علم 

 هایی از آن برای تولید یا ایجادهای بیولوژیکی موجودات زنده بخشرستگار: بیوتکنولوژی نوعی از تکنولوژی است که از سیستم
ر ویروس و با بازدهی تولید بیشتهای عاری از کنند. در بخش کشاورزی از کشت بافت برای تولید نهالمحصوالت مختلف استفاده می

 تواند عملکرد محصوالت کشاورزی را چندین برابر افزایش دهد.شود که میاستفاده می
 اندازی کردید کجا واقع شده و عملکرد آن در حال حاضر چگونه است؟فارس: مرکز بیوتکنولوژی که شما راه

اندازی ساوه، شهرک صنعتی کاظمی راه -تهران  18پیش در کیلومتر سال  13را از « مرکز بیوتکنولوژی دکتر رستگار»رستگار: 

میلیون  9ام این بود که خدمتی به مردم انجام دهم اکنون ساالنه کردم از آنجا که رشته بنده هم بیوتکنولوژی بود بزرگترین دغدغه

 گیرد.شود و در اختیار مردم قرار میاصله نهال در این مرکز تولید می
ها برای احداث باغات در بین آنها جا افتاده ها دارند؟ آیا استفاده از این نهالمردم تمایلی برای استفاده از این نوع نهالفارس: آیا 

 است؟
اند که همین االن اگر با مرکز بنده تماس بگیرید ها تمایل پیدا کردههای گذشته مردم آنقدر به استفاده از این نوع نهالرستگار: در سال

ها گیرند و این نهالطعاً تاریخ زودتر از شهریور را به شما قول نخواهند داد. مردم و کشاورزان از جای جای کشور تماس میآنها ق
 کنند.را درخواست می

 ها چیست؟فارس: علت ترغیب آنها به استفاده از این نوع نهال
اند. من به هیچ عنوان محصوالت خودم را برای اهده کردهها را کامالً مشهای گذشته آنها عملکرد این نوع نهالرستگار: در سال

اند. کشاورزان بسیار باهوش ام اما آنها خودشان شاهد استفاده دیگر کشاورزان و عملکرد مناسب آنها بودهکشاورزان تبلیغ نکرده
های عاری از ویروس که با کشت البینند کشاورزی با استفاده از نهتوانند تشخیص بدهند. زمانی که میهستند و منافع خود را می

 گیرند. در تمام ایران همایشها از یکدیگر سبقت میکنند برای استفاده از این نهالبافت به عمل آمده محصول چند برابری تولید می
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ند پس از اینکه آشنا شد ها و کشت بافت آشنا بشوند وام تا آنها با مزایای این نوع نهالام و در تمام مساجد سخنرانی کردهبرگزار کرده
 اند.اند و اینها دالیلی بوده که به استفاده از این محصوالت رغبت پیدا کردهاثرات آن را در تولید کشاورزان دیگر دیده

 ها نسبت به مشابه معمولی چقدر است؟فارس: عملکرد این نهال
تن در هکتار  128تا  129رند. مثالً گل محمدی در یک هکتار ها حداقل عملکرد سه برابری نسبت به مشابه سنتی دارستگار: این نهال

تن در هکتار  5کنیم عملکرد آنها به های تولیدشده با کشت بافت تولید میعملکرد دارد اما زمانی که یک هکتار زمین را با نهال

 رسد و در مورد سایر محصوالت کشاورزی هم به همین گونه است.می
 های ایجاد شده از کشت بافت احداثهای قدیمی بکاریم و یک هکتار دیگر را با نهالکتار سیب را با پایهفارس: اگر فرض کنید یک ه

 کنیم عملکرد آنها چگونه خواهد بود؟
 های سیب حاصل از کشت بافت به عمل آمده حداقل تولید سه برابر خواهد داشت. رستگار: باغی که با پایه

 عملکرد در محصوالت تولید شده با کشت بافت چیست؟فارس: آقای دکتر دلیل باال بودن 
ا هایی که عملکرد بسیار باالیی دارند یکنیم و نهالهای مختلف را بررسی میرستگار: معموالً برای تولید نهال با کشت بافت ژنوتیپ

دهیم. بنابراین پرورش می کنیم و آنها را در شرایط آزمایشگاهیمقاوم به شوری، خشکی، بیماری یا آفت هستند را انتخاب می
های محیطی است و طبیعی است اگر باغاتی را ها و تنشآید ذاتاً دارای عملکرد باال و مقاوم به انواع بیماریهایی که به دست مینهال

 هایی احداث کنیم عملکرد آنها باال خواهد رفت.با چنین نهال
ست؛ بازده اتواند باشد؛ نخست اینکه آن محصول از نظر ژنتیکی کمعلت می علت اینکه باغات و مزارع ما عملکرد پایینی دارند چند

ها یا خشکی یا شوری ضعیف است و با کوچکترین تنش محیطی و یا عامل بیماری یا آفت تحت دوم اینکه در برابر انواع بیماری
 ایم.همه این مشکالت را برطرف کرده آید. بنابراین در استفاده از روش کشت بافتگیرد و محصول پایین میتأثیر قرار می

یا انتخابی است و در  Selectiveهای پر بازده و مقاوم به نوعی حالت فارس: آقای دکتر پس این کار شما یعنی همان انتخاب نمونه

 دهید. حقیقت شما عمل اصالح نژاد را نیز انجام می
های قوی را در محیط ها و فنوتیپها ما به مرور ژنوتیپیا انتخاب نمونه Selectiveطور است. با انجام عملیات رستگار: دقیقاً همین

کند بلکه به مرور نژادهای برتر نیز در محیط توسعه بیشتری پیدا کنیم. بنابراین نه تنها محصول کشاورزی افزایش پیدا میقالب می
 کند. خواهد کرد و این در کل کشور تسری پیدا می

 دهید؟ینه یکدست شدن باغات و تأثیر آن در افزایش تولید توضیح میفارس: آقای دکتر در زم
شوند. آیا همه آنها عملکرد مناسبی ژنوتیپ دارد و اینها در کل کشور کشت می 25محمدی در کشور رستگار: تصور کنید که گل

ها را عملکرد باالیی دارند و این ژنوتیپکنیم که هایی را انتخاب میدارند، پاسخ منفی است. بنابراین کار ما این است که ژنوتیپ
های پربازده و مقاوم خواهند بود و عملکردی که آنها گیرد نهالهایی که در اختیار کشاورزان قرار میکنیم بنابراین نهالتکثیر می

 خواهند داشت عملکرد بسیار باالیی است.
 کند؟ ها چگونه عمل مییهای عاری از ویروس در مقابله با بیمارفارس: استفاده از نهال

ی بر. ما زمانرستگار: مثالً گالبی به یک بیماری طوقه بسیار حساس است و این بیماری محصوالت زیادی را در کشور از بین می
االنه گیریم. مثالً سکنیم در حقیقت جلوی از بین رفتن بخش زیادی از این محصول را میهای مقاوم به این بیماری را تولید میکه نهال

یم از توانشود و ما با استفاده از روش کشت بافت و تکثیر آن در سطح وسیع میمیلیون گل شاخه بریده به کشور وارد می 23تا  43

 واردات این میزان شاخه بریده جلوگیری کنیم و از خروج این میزان ارز از کشور جلوگیری می شود.
های کشور حتی در مرز میرجاوه و پاکستان و استان چهارمحال و ام استانهای حاصل از کشت بافت در تمدر حال حاضر نهال

های با محور باشد و دیگر زمان استفاده از نهالاند. دنیای امروز باید دانشبختیاری کشت شده و نتایج بسیار خوبی کشاورزان گرفته
هان وابسته به دانش و تحقیقات است و اگر کشاورزی پایه سنتی و قدیمی گذشته است. تأمین امنیت غذایی در آینده در ایران و ج

تواند در آینده امنیت غذایی را تأمین کند. متأسفانه کارشناسان امروز مدرک دارند اما امروز ما به سالح دانش مجهز نباشد نمی
 مهارتی ندارند، در حالی که دانشگاه باید دانش و مهارت را توأماً آموزش دهد.

ها پیش ما به دنبال خرید نهال خرمای دهند مثالً سالو تکنولوژی خود را در اختیار سایر کشورها قرار نمی امروزه کشورها دانش
ترین خرمای جهان است از کشورهای عرب بودیم اما این کشور عربی ممانعت کرد و در اختیار ما نگذاشت. همچنین مجول که کیفی

کنند را کشورهایی که به ازای هر کیلوگرم ماده خشک آب بیشتری مصرف می امروزه جهان به دنبال وضع قانون است تا محصول
 ماند. مان بما دست خریداری نکنند یعنی بسیار محتمل است که در آینده اگر نخواهیم باغات خود را اصالح کنیم محصوالت کشاورزی

 ایم؟ وضع این قانون چه مفهومی دارد؟ردهکند که ما چگونه محصول را تولید کفارس: برای خریداران کشورها چه فرقی می
رستگار: دنیا بر این تصور است که منابع برای همه جهانیان است و نباید هدر برود. منابع آب و خاکی که در یک کشور وجود دارد 

های نین قانونمتعلق به همه جهانیان است و آنها حق ندارند هر طور که دلشان بخواهد آن را پایمال کنند بنابراین با وضع چ
 خواهند اجازه ندهند منابع ارزشمند به همین راحتی از دست برود و برای آیندگان هم باقی بماند. کننده میمحدوده

 کنند و نیاز کشور چقدر است؟فارس: مراکز تولید کشت بافت در کشور چه میزانی از این نوع نهال تولید می
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ایم که تعداد آن را ریزی کردهشود و برنامهمیلیون اصله نهال تولید می 9رستگار  رستگار: در حال حاضر در مرکز بیوتکنولوژی

 9میلیون اصله برسانیم. در حال حاضر در مراکز بیوتکنولوژی که تعداد آنها شاید به انگشتان دست برسد، کل تولید به  13حداقل به 
میلیون نفر خرما وجود دارد  19ر این میزان است. مثالً در کشور نیاز به ها برابرسد اما نیاز کشور اکنون دهمیلیون نهال هم نمی 0تا 

 که هنوز برای تأمین این نیاز فاصله داریم. 
 اید؟اید و سیستم کشت بافت را پیاده کردههایی کار کردهفارس: روی چه نهال

ارکیده، ژربرا، رز، گیاهان دارویی و گل محمدی کار های زینتی مانند دار و روی گلدار و هستههای میوه دانهرستگار: در روی پایه
 شود روی پسته و خرما بیشتر کار خواهد شد. اندازی میشده است و همچنین در مرکزی که دو هفته آینده در رفسنجان راه

 باشد؟تواند داشته فارس: آقای دکتر استفاده از علم بیوتکنولوژی و کشت بافت چه تأثیری در امنیت غذایی کشور می
اده ایم عملکرد را تا سه برابر افزایش دشود مثالً در تولید سیب و گالبی محاسبه کردهرستگار: زمانی که شما تولیدتان چند برابر می

رسد. قدم به قدم به امنیت غذایی کشور کنیم و فساد محصوالت به حداقل میاست و یا اینکه محصوالت را با هزینه کمتر تولید می
توانند با این روش محصول کند و در هر محصولی متمرکز بشوند میهای گل کل دنیا را تأمین میشویم. مثالً هلند شاخهمینزدیک 

 خود را چند برابر کنند.
 اندازی چنین مرکز بیوتکنولوژی مشابه مرکز شما چقدر است؟فارس: هزینه راه

میلیارد تومان بدون  0تا  9رد تومان ارزش فیزیکی دارد اما با میلیا 03رستگار: در حال حاضر مرکز بیوتکنولوژی رستگار 

 توان کار را شروع کرد. احتساب زمین می
 اندازی چنین مراکزی نفع اقتصادی هم دارد؟فارس: آیا راه

گذارد ولید میت کنند ضمن اینکه این علم با تأثیری که در بخشرستگار: بله بزرگترین ثروتمندان جهان در حوزه بیوتکنولوژی کار می
تواند در کاهش نرخ بیکاری بسیار مؤثر باشد. استفاده از علم بیوتکنولوژی و سایر علوم نه به خاطر تأثیر آن در اشتغالزا است و می

ایر س توانیم در گندم و یاثروت بلکه به خاطر تأثیر آن در امنیت غذایی باید کامالً جدی دنبال شود. مثالً یکی از دالیلی که ما نمی
 محصوالت کامالً موفق باشیم همراه نبودن تولید این محصوالت با علم و دانش است. 

کنید اگر برطرف بشود شرایط بهتری فارس: آقای دکتر به عنوان آخرین سؤال چه موانعی سر راه تولید شما وجود دارد که فکر می
 خواهید داشت؟

دهند، زمانی که به صندوق نوآوری شکوفایی برای گرفتن تسهیالت ش بها نمیرستگار: مشکل من این است که در این مملکت به دان
آورند اما دانش من را که میلیاردها ارزش خواهند، آنها یک انباری دو متری را جزو وثیقه حساب میکنیم آنها وثیقه میمراجعه می

تواند در تولید نهایی را کامالً ضدعفونی کند و این کار می تواند بذرهاام که میای تولید کردهگیرند. مثالً مادهدارد در نظر نمی
 ها به این دانش توجهی ندارند و همواره به دنبال وثیقه هستند. محصول تأثیر شگرفی بگذارد اما بانک

  لینک خبر
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فودپرس – 92/8/28تاریخ : 

درصد تخفیف بخرید 32برگزاری دوازدهمین جشنواره ارگانیک در تهران/ محصوالت ارگانیک را با   
غذاییمواد  نمایشگاه  00و  01آبان تا یکم آذرماه در سالن های  68دوازدهمین جشنواره ارگانیک ایران  -اقتصاد غذا <

شودالمللی تهران برگزار میبین .  

 

، شبنم وثوقی دبیر اجرایی دوازدهمین جشنواره محصوالت ارگانیک در «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

الم خبر فوق افزود: برای نخستین بار جشنواره و نمایشگاه ارگانیک در محل دائمی نمایشگاه های نشستی خبری ضمن اع

بین المللی تهران برگزار می شود و این فرصت مناسبی برای معرفی بهتر محصوالت ارگانیک و همچنین بین المللی کردن 

 .آن است

 

واع محصوالت ارگانیک نظیر عسل، چای، دمنوش، انار و متری ان 6211غرفه در فضای  061وی گفت: در این نمایشگاه 

درصد  01محصوالت جانبی، مرکبات، کیوی، عرقیات و انواع لوازم آرایشی و بهداشتی و... را عرضه کرده و با حدود

تخفیف به فروش می رسانند. همچنین در این نمایشگاه واردکنندگان نهاده های مجاز و شرکت های بازرسی نیز حضور 

نددار . 

 

فروشگاه محصوالت  01وثوقی با بیان اینکه بازار محصوالت ارگانیک در کشور رو به گسترش است خاطرنشان کرد: 

ارگانیک در سطح کشور زیر نظر انجمن فعالیت می کنند و از مهم ترین آنها می توان به فروشگاه های زنجیره ای هایپر 

 .می، پاالدیوم و بامیکا اشاره کرد

 

دوازدهمین جشنواره محصوالت ارگانیک فروش آنالین محصوالت ارگانیک را یکی دیگر از اقدامات صورت  دبیر اجرایی

گرفته برای توسعه بازار محصوالت ارگانیک اعالم کرد و گفت: در گذشته سازمان میادین میوه و تره بار غرفه هایی را با 

سفانه این روند در سال جاری تغییر کرده است و غرفه های تخفیف ویژه در اختیار محصوالت ارگانیک قرار می داد که متا

محصوالت ارگانیک نیز به صورت مزایده ای در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد و عمال امکان کنترل و نظارت انجمن 

  .بر محصوالت عرضه شده در این غرفه ها از بین رفته است

 لینک خبر 
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 نهاده
 ایرنا  – 92/8/28تاریخ : 

 تُن رسید ۷۵تولید ساالنه بذر مرتعی در کشور به کمتر از 

رئیس گروه اصالح و احیا دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: تولید ساالنه بذر  -ایرنا  -سنندج 
 ُتن رسیده است.  ۵۵ُتن بود اما با استانی شدن اعتبارات این بخش، اکنون تولید به کمتر از  ۵۵۵دهه گذشته  ۶مرتعی در کشور در 

شنبه در حاشیه بازدید از طرح بیولوژیک مراتع کردستان در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا مهرداد مسیبی روز چهار
سال اخیر که اعتباراتی از محل صندوق توسعه ملی به منظور توجه به منابع طبیعی  ۶های گذشته به جز اظهار داشت: در سال

 میت دریافت نکرده است.تخصیص یافت، منابع طبیعی و بخش مرتع اعتبارات متناسب با اه
ُتن بذور مرتعی و زراعی تهیه و در برنامه  ۰۵۵وی اضافه کرد: سال گذشته با تخصیص اعتبارات از محل صندوق توسعه بالغ بر 

زارهای کم بازده مصرف شد و در سال جاری نیز همین میزان جهت برنامه های بیولوژیک تدارک دیده های بیولوژیک و تبدیل دیم
 شده است.

ُتن  ۵۵۵دهه گذشته بیش از  ۶رئیس گروه اصالح و احیا دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود: در 
 شد.های تولید بذور مرتعی سالیانه تولید و صرف انجام عملیات اصالح و احیای مراتع میبذر در ایستگاه

ها، به حدی اعتبار ایستگاه ها کاهش یافت ای اعتبار توسط استانداریصیص سلیقهوی یادآور شد: پس از استانی شدن اعتبارات و تخ
 تن در سال برسد. ۵۵که منجر به تعطیلی بسیاری از ایستگاه های تولید بذور مرتعی شد تا تولید بذر به کمتر از 

طح کشور تاکید کرد: منابع طبیعی که بیشتر سمسیبی با بیان اینکه حرکت های سینوسی متناسب با فعالیت های منابع طبیعی نیست، 
را شامل می شود، نیازمند اعتبارات مستمر است تا به نحو شایسته ای حفظ آب و خاک و اجرای سیاست های خرد و کالن آن انجام 

 د.شود باید بخشی از آن صرف اصالح و بازسازی زیر ساخت های از دست رفته شوپذیرد و اگر اعتبار کالنی تزریق می
رئیس گروه اصالح و احیا دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: اعتبارات منابع طبیعی باید متناسب با 
اهمیت بخش های مختلف آن برای تامین نهاده بذر و نهال و جلب مشارکت بهره برداران به صورت مستمر و باهدف انجام مطالعات 

 خصیص یابد.های منابع طبیعی تطرح
مسیبی گفت: اگر منابع طبیعی و حفظ مرتع به عنوان سرمایه ملی مهم است باید بهای حفظ، اصالح، احیا، توسعه و بهره بهره بردای 

 پایدار آنها نیز پرداخت شود.
یم به وسعه باغات دوی تاکید کرد: فشارهای وارد شده به منابع طبیعی با هدف تغییر کاربری و تبدیل به باغ و بوستان در قالب ت

 عنوان یکی از آفات تعرض به مراتع در حال پیگیری است.
مسیبی افزود: بارش نزوالت آسمانی به اندازه متوسط بلند مدت، دلیلی بر تغییر اقلیم به سمت ترسالی مستمر نیست و بخاطر قرار 

کشت درخت مثمر در اراضی مرتعی توصیه میلیمتر،  ۶۰۵خشک با متوسط بارش گرفتن کشورمان بر روی کمربند خشک و نیمه
 نمی شود.

رئیس گروه اصالح و احیا دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اضافه کرد: با این کار در بلند مدت نه تنها 
 ه خشک خواهد شد.اراضی مرتعی را بدلیل تغییر کاربری از دست خواهیم داد بلکه در طی دوران خشکسالی درختان کاشته شد

 
  لینک خبر
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 نهاده 
 خبرنگاارن جوان  – 92/8/28تاریخ : 

 بی رغبتی کشاورزان به خرید بذر اصالح شده مهم ترین شاخص کاهش تولید گندم
ترین شاخص کاهش سطح زیر کشت و تولید گندم استبذور اصالح شده مهمهاشمی گفت: بی رغبتی کشاورزان به استفاده از  . 

صنعت،تجارت و کشاورزی عطاهللا هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه گروه  

، درباره آخرین وضعیت نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: بنیاد ملی گندمکاران موضوع تجدید نظر در نرخ خبرنگاران جوان
خرید تضمینی گندم را همچنان از طریق مکاتبه با سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه در حال پیگیری است چرا که سطح زیر 

دت مشابه سال قبل روز به روز در حال کاهش استکشت گندم نسبت به م . 
های تولید بذر اصالح ای به بنیاد ملی گندمکاران مبنی بر ورشکستگی شرکتوی افزود: اخیرا انجمن تولیدکنندگان بذر کشور نامه

دهد کشاورزان تمایلی به استفاده از بذور اصالح شده ندارندشده ارسال کردند که این امر نشان می . 
ترین شاخص کاهش سطح زیر کشت و تولید گندم شمی با اشاره به اینکه بی رغبتی کشاورزان به استفاده از بذور اصالح شده مهمها

شود که در سال زراعی آینده رود، بیان کرد: با توجه به شرایط فعلی سطح زیر کشت، پیش بینی میبرای سال آینده به شمار می
درصد کاهش یابد ۶۵ل میزان خرید نسبت به امسال حداق . 

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه گندمکاران به افزایش نرخ خرید تضمینی گندم امیدوار هستند، بیان کرد: با توجه به 
 .ورود قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور امیدوار هستیم که نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید افزایش یابد

ر بخوانیدبیشت درصدی سطح زیر کشت گندم ۶۵کاهش  :  
ثیر منفی افزایش نرخ بنزین بر قیمت تمام شده تولید گفت: با توجه به آنکه سوخت تراکتور تنها گازوئیل است، از این وی درباره تا

های کارگری تاثیر گذار است که به همین رو افزایش نرخ بنزین در حمل و نقل و جو روانی حاصل از این گرانی حتی بر هزینه
تولید داشته باشد، باید در نرخ خرید تضمینی گندم تجدید نظر کند خاطر اگر دولت بخواهد به اندازه امسال . 

میلیون تن گندم  ۶تا  ۸.۰هاشمی درباره آخرین وضعیت واردات گندم افزود: اگرچه دولت برای ذخایر استراتژیک در نظر دارد 
خرید از کشاورزان کند چرا که تامین این وارد کند، اما بنیاد ملی گندمکاران پیشنهاد داده که دولت برحسب قیمت جهانی اقدام به 

روز قابل تهیه است ۸۰میزان به عنوان ذخایر استراتژیک به سهولت ظرف مدت زمان  . 
تومانی، سطح زیر کشت  ۶۵۵هزار و  ۶رئیس بنیاد ملی گندمکاران در پایان تصریح کرد: با توجه به نارضایتی کشاورزان از نرخ 

صد کاهش یافته است و تا زمانیکه این نرخ اصالح نشود، کاهش سطح زیر کشت ادامه دار خواهد در ۶۵حداقل نسبت به سال گذشته 

تومان باشد ۰۵۵هزار و  ۶های تولید و تورم حداقل قیمت تضمینی گندم باید شد چرا که براساس هزینه . 
  لینک خبر
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