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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  – 9/01/99تاریخ : 

 مدیریت آب و توسعه کشت گیاهان کم آبخواه در یزد

یزد با وجود عرصه های متعدد بیابانی در حال حاضر یکی از مناطق عمده تولید انواع محصول باغی،  –ایرنا  -یزد 
استان است که عالوه بر تامین نیازهای خود بخشی از تولید را هم روانه بازار  ۱۳زراعی و گلخانه ای ایران در میان 

 کند . ها و خارج از کشور میسایر استان
فرمانداری استان در محاصره عرصه های بیابانی و کانون های فرسایش بادی قرار دارد که  ۳۱این وجود هشت شهرستان از مرکز  با تمام

با تالش مردمان سختکوش آن عالوه بر تولید انواع محصول از قبیل گندم، جو، ذرت، گردو، زردآلو،بادام درختی، زعفران و گل گاوزبان 
 و دامپروی ایران در ناحیه مرکزی جمهوری اسالمی نیز است . یکی از قطب های دامداری

روزانه بخشی از شیر و ماست ، مرغ ، تخم مرغ، گوشت قرمز ، ماهیان سردآبی و گرم آبی مازاد بر نیاز مردم یزد به استان های 
 اصفهان، تهران، البزر، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان عرضه می شود. 

دهه گذشته، کاهش میزان بارندگی، تغییر سیکل دوره بارندگی خصوصا سال اخیر) بارش باران  ۲ات ناشی از خشکسالی در با توجه به تبع
های زیرزمینی در دشت های رویه و غیراصولی آب و ادامه افت سطح آببی به جای برف در ارتفاعات(، ایجاد فروچاله ها ، برداشت

 شت محصوالت پرآبخواه و آبیاری غرقابی دیگر به صرف نیست.اردکان، کا -مختلف به ویژه دشت یزد
ها و مناطق عشایری، تنها راه کاهش مصرف آب های روستایی، آبادیهای بیابانی برای تامین امنیت پایدار در سکونتگاهبا توجه به عرصه

خواه ، توسعه آبیاری نوین ، حذف آبیاری به عنوان با ارزش ترین ماده حیاتی در مناطق بیابانی،کاهش سطح زیرکشت محصوالت پرآب
غرقابی و افزایش توسعه کشت گیاهان کم آبخواه از جمله ضرورت های حوزه کشاورزی این استان بیابانی که در منطقه گرم و خشک 

 کشور قرار دارد، است .
ری یاد می کنند، در حالیکه به گفته تعدادی از مردم یزد خصوصا برخی مسووالن و شهرستان ها از این استان با عنوان منطقه کوی

 تفاوت اساسی وجود دارد.« بیابان» و « کویر»پروفسور پرویز کردوانی پدر کویرشناسی ایران در تعریف اصطالح 
یط ابه اعتقاد او در کویر چیزی نمی روید، پدیده کویری در دل عرصه های بیابانی پیدا می شود، اما در بیابان برخی گیاهان متناسب با شر

 اقلیم منطقه می رویند و برخی جانوران هم در آن زندگی می کنند. 
الزم به ذکر است به علت بارش کم سبب شاهد نابرابری در توازن توسعه صنعتی و نیز استقرار جمعیت در مناطقی از استان هستیم که به 

هزار نفر آنها  ۰۱۱هزار نفر است که  ۳۹۱یون و گفته محمدعلی مکرمی مدیرکل ثبت احوال یزد جمعیت استان در حال حاضر یک میل
 درصد در شهرستان یزد زندگی می کنند. ۹۹معادل 

اردکان معروف است و تنها -این شهرستان، و همچنین شهرستان های مهریز، تفت، اشکذر، میبد و اردکان در منطقه ای که به دشت یزد 
متر از سطح دریای آزاد قرار دارد ، شاهد استقرار حدود یک میلیون نفر  ۵۱۰۹آن منابع آبی آن از ارتفاعات شیرکوه که مرتفع ترین قله 

 واحد تولیدی و صنعتی استان در این دشت قرار دارند . ۰۱۱درصد از سه هزار و ۰۱درصد و به روایتی هم  ۰۱جمعیت است و بیش از 
هستیم و آب های شور و نیز لب شور استان با توان و تجربه به همین علت شاهد فشار روز افزون بر منابع محدود آب های شیرین استان 

 مردم محلی و کارشناسان در بافق و اردکان تا حدودی شاهد بهره برداری برای پرورش ماهیان و کشت گیاهان مرتعی است. 
لمی در استفاده از روش های نوین ع البته با شرایط کم آبی و ادامه خشکسالی، تغییر الگوی آبیاری سنتی و توسعه کشت گیاهان کم آبخواه با

 سال های اخیر مورد توجه بسیاری از بهره برداران و کشاورزان قرار گرفته است، اما ضرورت ادامه این کارها بیشتر به نظر می رسد .
برای  تسهیالت بالعوضکشاورزان منطقه با تغییر الگوی کشت مثل توسعه گیاهان دارویی ، گلخانه ای ، پسته و زعفران و همچنین گرفتن 

 اجرای آبیاری نوین باید همت بیشتری از خود نشان دهند.
دهه پدیده خشکسالی و کاهش بارندگی ،  ۲هزار هکتار زمین های قابل کشت استان هم اکنون به دلیل تداوم  ۳۰۱در این مورد از مجموع 

 شود.هزار هکتار آن کشت می ۳۳۵
هزار نفر کشاورز سختکوش این خطه  ۰۱های زراعی است که درصد مربوط به زمین ۱۳ها و باغدرصد مربوط به  ۰۹از این میزان 

 بیابانی و کم آب در آن فعالیت دارند.
هکتار  ۰۹۱هکتار اراضی زراعی ، هزار و  ۱۱هزار هکتار باغی ،  ۱۳هزار هکتار اراضی و باغ های زیرکشت ، شامل ۳۳۵از 

هزار تن انواع محصول تولید  ۰۲۵زمین ها و باغ ها و گلخانه ها ساالنه افزون بر یک میلیون و ای است، از مجموع محصول گلخانه
 وعالوه بر مصرف استان بخش عمده آن به دیگر استان ها و بخشی هم به خارج از کشور صادر می شود.

رتبه نخست، دوم، سوم، چهارم، پنجم و هفتم استان یزد در تولید محصول روناس، گلخانه ای، پسته، زردآلو، انار و زعفران به ترتیب 
 کشور را دارد .

 شدهزار تن محصول گلخانه ای یزد به خارج صادر  ۲۴
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گوید: با هدف توسعه کشت محصوالت کم آبخواه و صرفه جویی در مصرف معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی یزد می
 هکتار گلخانه به کشاورزان پرداخت شد. ۵۰لایر وام ارزان قیمت برای ایجاد  میلیارد ۹۹۲مبلغ  ۹۱ -۹۹آب در سال زراعی 

هکتار اراضی شهرستان های یزد و اشکذر ، طرح توسعه کشت  ۰۲محمدحسین مالنوری پیشتر به ایرنا گفته بود: در این مدت در سطح 
 ا شده است.نفر از تولید کنندگان اجر ۳۵۱گلخانه ای با مشارکت بخش خصوصی و با همکاری 

هکتار محصوالت گلخانه ای بدون دریافت وام بانکی منابع مالی الزم را از محل سرمایه و  ۲۰به گفته وی در این مدت متقاضیان احداث 
 اندوخته های شخصی خود تامین و پرداخت کردند.

هزار تن محصول که بیشتر  ۳۰افزایش  این مسوول بخش کشاورزی استان اضافه کرد: با اجرای طرح یادشده در سطح یادشده عالوه بر
 نفر فراهم شده است. ۱۱۱خیار سبز است ، زمینه اشتغال 

ای اختصاص دارد که ساالنه از این هکتار اراضی استان به محصوالت گلخانه ۰۹۱معاون جهاد کشاورزی استان یادآور شد : هزار و 
 ای داخلی و عمدتا خارجی می شود.هزار تن محصول تولید و روانه بازاره ۵۱۹مقدار سطح زیرکشت 

 شد .فارس صادر  هزار تن محصول به بازارهای روسیه و عراق و حوزه خلیج ۵۲درصد معادل  ۰۱مالنوری تصریح کرد: پارسال 
هزار  ۳۰ ای مقام دوم کشور را دارد، تصریح کرد: تاکنون در این بخش زمینه اشتغالوی بابیان اینکه یزد از لحاظ تولید محصول گلخانه

 نفر فراهم شده است.
 .N. fتن و در گلخانه های جدید ) ۱۱۱تن و در گلخانه های معمولی  ۱۱مالنوری خاطرنشان کرد: تولید محصول در فضای باز هر هکتار 

t  دارد و برابر کاهش  ۳۱ای نسبت به کاشت در فضای باز تن است و در این زمینه مصرف آب برای کاشت محصول گلخانه ۰۱۱( باالی

 دهد.برابر افزایش می ۳۱عالوه بر آن اشتغال را به 
 گونه گیاهان دارویی در یزد  ۴۲کشت 

درصد سطح زیرکشت گیاهان دارویی استان در سال جاری گفت:  ۲۱همچنین مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی یزد با اشاره به افزایش 
 ر برداشت شد.هکتا ۰۵۰تن محصول از هزار و  ۰۰۰امسال از هزار و 

طور متوسط در هر هکتار اکبر شیخ علیشاهی افزود: افزایش سطح زیرکشت و توسعه گیاهان دارویی عالوه بر صرفه جویی در آب به 
 میلیون لایر درآمدزایی دارد. ۳۹۱برای کشاورزان 

تن محصول تولید شد، افزود: در حال  ۰۳۰هکتار اراضی زیرکشت گیاهان دارویی هزار و  ۹۱۰وی با بیان اینکه پارسال از هزار و 
 شود.گونه گیاهان دارویی در استان کشت می ۲۱حاضر 

تره ، کاسنی ، خارشتر ، زیره سیاه و سبز ، گاوزبان، شاهوی عمده گیاهان دارویی تولیدی را زعفران ، آویشن ، نعناع فلفلی، خارمریم ، گل
 ن ذکر کرد.بیاآلوئه ورا، گل محمدی ، زرشک ، آنغوزه ،شیرین

 ۹۹۱استان تا سقف  شهرستان ۳۱این کارشناس حوزه باغبانی یزد افزود: برای کشت گیاهان دارویی مدیریت جهاد کشاورزی هر یک از 
 کند. میلیون لایر وام برای هر هکتار با همکاری بانک های عامل به متقاضیان پرداخت می

هکتار گیاهان دارویی به فعاالن این حوزه پرداخت شد، یادآور شد: برای توسعه  ۱۱ه میلیارد لایر برای توسع ۳۲وی اظهارداشت: تاکنون 
های مقاوم و متناسب با شرایط اقلیمی منطقه توسط کارشناسان در برنامه های و افزایش محصول عالوه بر آموزش کشاورزان، معرفی گونه

 سازمان در دستور کار قرار دارد.
 ان در یزدتن محصول خشک زعفر ۴.۲تولید 

های زیرکشت این گیاه کم هکتار زمین ۰۱۵تن محصول خشک زعفران از  ۲.۹همچنین به گفته رییس سازمان جهاد کشاورزی یزد، امسال 
 آبخواه در استان برداشت شد.

طح شترین سسید جمال سجادی پور با بیان اینکه متوسط تولید این محصول در هر هکتار پنج کیلوگرم محصول خشک است، افزود: بی
 هکتار مربوط به شهرستان یزد است. ۰هکتار در شهرستان بهاباد و کمترین آن با  ۵۱۱زیرکشت زعفران با 

شود، وی با اشاره به اینکه با اجرای طرح تغییر الگوی کاشت محصول ، هرسال به سطح زیرکشت زعفران در استان افزوده می
هکتار به مجموع زیرکشت زعفران استان افزوده شد و  ۳۱۱افزوده باال، امسال  اه و ارزشاظهارکرد: با توجه به کم آبخواه بودن این گی

 هکتار رسیده است. ۱۱۵سطح زیرکشت به 
وی بابیان اینکه در ابرکوه شرایط آب و هوایی مناسبی برای تولید زعفران وجود دارد ، خاطرنشان کرد: در این شهرستان به همت 

 به کاشت این محصول اختصاص دارد.هکتار  ۳۱۱کشاورزان حدود 
شود، لذا تغییر الگوی کاشت وی تأکید کرد: درآمد مردم برخی مناطق استان از جمله ابرکوه ، خاتم و بهاباد از طریق کشاورزی تأمین می

 شود.محصول ، توسعه کاشت گیاه زعفران و گیاهان دارویی به کشاورزان توصیه می
 های آبیاری نوینالعوض برای اجرای طرح میلیارد لایر کمک ب ۲۱۴اختصاص
 ۳۱۰۱وری هرچه بهتر منابع آبی در حوزه کشاورزی استان از سال گوید: برای بهرهو خاک سازمان جهاد کشاورزی یزد هم میمدیر آب 

 های زراعی و باغی استان اجرا شد.هزار هکتار از زمین ۲۰تاکنون سامانه نوین آبیاری در 
های فوی افزود: این طرح با کمک های بالعوض و مشارکت کشاورزان اجرا شد و دولت امسال ، برای اجرای طرح اصغر مصطسید علی

 میلیارد لایر کمک بالعوض مصوب کرد ، ۵۳۱آبیاری نوین 
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اراضی به سامانه هکتار دیگر  ۹۱۱امیدواریم این مبلغ با تالش کشاورزان کامال تخصیص یابد و با پرداخت این میزان کمک سه هزار و 
 نوین آبیاری) قطره ای ، بارانی و نواری ) تیپ( تجهیز خواهد شد.

جویی آب به ازای هر هکتار حدود سه هزار مترمکعب های نوین آبیاری یادشده ظرفیت صرفهاین مسوول یادآور شد: با اجرای سامانه
 است.

ند و گفت: کشاورزان و مسووالن باید تمامی مساعی خود را برای های آبیاری نوین را در استان ضروری خواوی اجرا و توسعه طرح
 به کار گیرند. راهکارهای استفاده و بهره وری بهتر از آب بخش کشاورزی

های ابرکوه ، خاتم و تفت پیشتاز بودند و و خاک سازمان جهاد کشاورزی یزد تصریح کرد : در اجرای سامانه یادشده شهرستانمدیر آب 
 اند.را را در بخش آبیاری نوین داشتهبیشترین اج

ین ووی استقبال کشاورزان از اجرای سامانه نوین آبیاری را نسبتاً خوب ارزیابی کرد و یادآور شد: نبود ثبات و افزایش قیمت لوازم آبیاری ن
 شود.که در این حوزه دیده می هایی است، پایین بودن توان مالی آنها برای پرداخت خودیاری و خرده مالکی کشاورزان از جمله چالش

شود ، تصریح میلیون مترمکعب در بخش کشاورزی مصرف می ۹۲۲درصد منابع آبی یزد به میزان  ۱۲اکنون ساالنه  وی بابیان اینکه هم
اندمان های آب زیر زمینی در یک برنامه چند ساله بایستی مصرف آب در این بخش با ارتقای رکرد: بر اساس طرح تعادل بخشی سفره

 آبیاری و اصالح الگوی کشت کاهش یابد .
 ۳۱۱های آبیاری موضعی هم اکنون های کشاورزی و سامانهو خاک یزد افزود: دولت برای تجهیز هر هکتار زمیناین کارشناس بخش آب 
 کند.میلیون لایر کمک بالعوض پرداخت می ۹۱فشار  میلیون لایر و سامانه کم

 ای در ابرکوهالت گلخانهافزایش سطح زیر کشت محصو
دهه پدیده خشکسالی، با پرداخت تسهیالت بانکی، سطح  ۲همچنین به گفته مدیرجهادکشاورزی ابرکوه با وجود محدودیت منابع آبی و تداوم 

 ای شهرستان روبه افزایش است.زیرکشت محصوالت گلخانه
 ای باالگوی کشت، آمادگی دارد برای توسعه کاشت محصول گلخانهمهدی غیب الهی افزود: جهاد کشاورزی شهرستان در راستای تغییر 

 پرداخت وام به متقاضیان و فارغ التحصیالن رشته های کشاورزی برای ایجاد اشتغال آنها مجوز ساخت گلخانه صادر کند.
ای با ی به کشت محصول گلخانههکتار اراض ۳۵تاکنون  ۰۱و  ۰۵های زارعی وی خاطرنشان کرد: با استفاده از تسهیالت بانکی، از سال

 های نوین آبیاری در این شهرستان اختصاص داده شد.استفاده از روش
ای در هر هکتار در ابرکوه هکتار آن به مرحله تولید رسید، اظهارکرد: متوسط برداشت خیار سبز گلخانه ۳۲وی با بیان اینکه از این میزان 

 تن است. ۱۱۱
ای تولید و روانه بازار مصرف تن انواع محصول گلخانه ۳۹۱داد: از ابتدای امسال تاکنون، سه هزار و  این مسوول بخش کشاورزی ادامه

 داخلی و خارجی شده است.
 ۲ای به صورت هیدروپونیک )کشت بدون خاک( تاکید کرد: این روش تولید محصول را به غیب الهی با اشاره به روش کاشت نوین گلخانه

میلیارد لایر تسهیالت  ۱۱میلیارد لایر و روش کشت بدون خاک  ۳۹ای در هر هکتار ر روش معمولی کشت گلخانهدهد دبرابر افزایش می
 به متقاضیان پرداخت می شود.

 کیلومتری جنوب غربی شهر یزد قرار دارد. ۳۵۱هزار نفری ابرکوه در  ۹۹مرکز شهرستان 
  لینک خبر
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 آب 
 ایرنا  – 01/01/99تاریخ : 

 سطح ایستایی آب زیر زمینی دشت های مازندران رو به افزایش است
های این استان به دلیل افزایش شتشرکت آب منطقه ای مازندران اعالم کرد که سطح ایستابی منابع آب زیرزمینی د -ایرنا -ساری

درصد بارندگی در سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رو به افزایش است ۲۱حدود  . 
شودبه باالترین تراز آب زیرزمینی بر روی یک سطح مشخص در زیر زمین گفته می سطح ایستابی یا پیزومتریک . 

منطقه ای مازندران نشان می دهد این استان از آغاز سال  پایه منابع آب شرکت آبمطالعات  تازه ترین گزارش منتشر شده از واحد
در  میلی متر باران باریده است که ۲۰۱آبی جاری تا پایان فصل پاییز ریزش جوی مناسبی داشته است به طوری که در این مدت

 مقایسه با مدت دوره شاخص دراز مدت
درصد افزایش نشان می دهد ۲۱سال آبی گذشته درصد و نسبت به مدت مشابه  ۳۹ساله(  ۳۲) . 

 .سال آبی از ماه مهر آغاز می شود که به آن سال کشاورزی هم گفته می شود
های های مازندران طی سال آبی جاری در همه محدودهگیری بخش آب ، سطح ایستایی آب زیرزمینی دشتطبق نتایج اندازه

و  دهم متر ۰و جویبار با   بیشترین افزایش مربوط به محدوده مطالعاتی قائمشهر رو به افزایش بوده ، به طوری که مطالعاتی 
با هشت صدم متر است کمترین آن مربوط به منطقه مطالعاتی بهشهر تا بندرگز . 

گزارش تازه شرکت آب منطقه ای مازندران نشان می دهد که سطح ایستایی منابع آب زیرزمینی استان در مقایسه با شاخص 
ها به جز بهشهر تا بندرگز رو به افزایش بوده است . آمارهای استخراج شده حاکی است بیشترین ساله( در همه محدوده۳۲) تدرازمد

و کمترین افزایش مربوط به ساری تا نکا به میزان هفت  دهم متر ۹۱افزایش مربوط به نور و نوشهر در غرب مازندران به میزان 
 .صدم متر است

ان اصوال به خاطر بارش کمتر ، دارای شرایط پیزومتریک پایین تری هستند ، همان گونه ای که پیش از این مناطق شرقی مازندر
مسئوالن شرکت آب و جهاد کشاورزی نسبت به خشکی بیش از حد دشت های این منطقه از جمله دشت  ۹۰و  ۹۰طی سال های 

 .حسین آباد و احتمال ایجاد فروچاله در آنجا هشدار داده بودند
بر اساس آمارهای اخذ شده،  ها در آسالی آبی در دشت به وقوع پیوست و برابر اعالم شرکت آب منطقه ای مازندران عمده بارندگی

درصد در ارتفاعات بوده است۱۵های استان و ها در این مدت در دشتدرصد بارندگی۱۰  . 
بر  ای مردم استان بویژه کشاورزان است چون پیش از اینافزایش سطح ایستایی آب زیرزمینی دشت های مازندران مژده خوبی بر

و لوگاه در شرق استان تا   سطح ایستایی آب چاههای دشت های ساری ، نکا ، بهشهر ۹۹-۹۵اساس آمار آب منطقه ای در سال آبی 
عم از سد ،آببندان و سفره پیشروی غول خشکسالی تا قلب ذخیره گاههای آبی استان ا سانتی متر پایین تر رفته بود که به معنای۳۵

 .های زیزمینی بود
های مناسب پاییزی امسال سبب شد تا بیشتر مخازن آبی بارش ای مازندران همچنین هفته پیش هم اعالم کرده بود که شرکت آب منطقه

لیون مترمکعب رسید که می ۲۰۱ذخیره آب سدهای استان تا پایان آذر ماه به   ها پر شده به طوری کهاستان شامل سدها و آب بندان
درصد افزایش نشان می دهد ۰۱سال گذشته حدود   نسبت به زمان مشابه . 

آبگیری  میلیون متر مکعب است و طبق آمار آب منطقه ای در حال حاضر ۱۱۱حدود  ظرفیت ذخیره آب پشت سدهای مازندران 
نور تکمیل شده است  کوچک میجران رامسر ، شیاده بابل ، سمبل رورد شیرگاه و الیماالت  سدهای . 

 ۱۹با  میلیون متر مکعب برابر ۳۳۰درصد ظرفیت و سد البرز با ۰۲میلیون متر مکعب معادل  ۳۲۳سد شهید رجایی با   هم اکنون
۰۱درصد ظرفیت آبگیری شدند که این حجم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود   .درصد بیشتر است 

مناسب است  وضعیت آبگیری آببندان های مازندران هم به عنوان یکی از منابع مهم آبی استان طبق آمار شرکت آب منطقه ای بسیار
قطعه آببندان استان پر شده است که در  ۱۱۱ متر مکعبی میلیون ۱۰۱ود درصد از ظرفیت حد ۱۱تا   یعنی هم اکنون به طور متوسط

نشان می دهد مقایسه با سال گذشته تا صدردصد افزایش . 
میلیارد و ۰بر اساس آمارهای رسمی، توان بالقوه آب مازندران در حد  میلیون مترمکعب است که از این مقدار چهار میلیارد و۰۱۱     

های سطحی و بقیه آب های زیرزمینی استمیلیون مترمکعب آب ۹۱۱ . 
میلیون مترمکعب آب در بخش آب های سطحی و یک میلیارد و۹۹۱  به طور میانگین ساالنه حدود یک میلیارد و میلیون ۱۹۱  

 .مترمکعب در بخش آب زیرزمینی بهره برداری می شود و بقیه آب سطحی طی سال به صورت هرز به دریا می ریزد
نوع محصول کشاورزی را تولید می کند که با تولید ۰۲هزار هکتار زمین های زراعی و باغی ساالنه ۵۰۱استان مازندران با داشتن 

هزار تن آبزیان رتبه نخست کشور را دارد ۱۱هزار تن مرکبات و ۹۱۱میلیون و ۲هزار برنج سفید ،۹۹۱بیش از  . 
  لینک خبر
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 آفات 
 خبرنگاران جوان  – 01/01/99تاریخ : 

ریزش ملخ صحرایی در دو منطقه سیستان و بلوچستان/ سطح مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی به یک میلیون هکتار 

رسدمی  
هکتار مبارزه علیه آفت ملخ  ۳۱۱میر گفت: بنابر آخرین آمار در منطقه پیشین و سرباز استان سیستان و بلوچستان در سطح 

 .صحرایی صورت گرفته است
صنعت، تجارت و کشاورزی محمدرضا میر سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

درباره آخرین وضعیت مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی در کشور اظهار کرد: بنابر آخرین آمار در منطقه پیشین و  جوان، خبرنگاران
ملخ صحرایی گزارش داده است هایی از شیوع آفتسرباز استان سیستان و بلوچستان ریزش . 

هکتار اراضی مرتعی استان  ۲۱۱هزار و  ۱سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور افزود: بنابر آمار تاکنون در سطحی حدود 
هزار هکتار از آن مربوط به منطقه  ۳۱۱هرمزگان و سیستان و بلوچستان، مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی صورت گرفته است که 

سیستان و بلوچستان است پیشین و سرباز . 
دسته جات جدیدی از ملخ صحرایی از   شود بیان کرد:میر با اشاره به اینکه فاز اصلی مبارزه، اواخر دی و اوایل بهمن آغاز می

هزار هکتار تا یک میلیون  ۹۱۱ها سطح مبارزه به شود که بنابر پیش بینیسمت دریای سرخ و شبه جزیره عربستان وارد کشور می
گذاری شدندگیری و تخمالعبور موفق به جفتهای صحرایی در دوره قبل در مناطق صعبتار خواهد رسید چرا که ملخهک . 

جات جدید ملخ صحرایی از نوار ساحلی دریای سرخ و شبه جزیره عربستان فاز اصلی مبارزه آغاز او ادامه داد: اگرچه با ورود دسته
عدوات مورد نیاز جای هیچگونه نگرانی نیست شود، اما به سبب تأمین امکانات ومی . 

شودبه کشور آغاز می ۹۱دور دوم حمله ملخ صحرایی از اواخر دی  :بیشتر بخوانید  
 ضرورت تزریق بودجه در فاز جدید مبارزه علیه ملخ صحرایی 

هزار تومان اعالم کرد و گفت: بنابر  ۹۱سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور متوسط اعتبار مبارزه به ازای هر هکتار را 
میلیارد تومان اعتبار مورد  ۹۱تا  ۵۱ها رقمی بالغ بر های سازمان فائو مبنی بر سطح مبارزه برای فاز تهاجمی هجوم ملخبرآورد

رود که تزریق بودجه به موقع صورت گیردسازمان در صحن علنی مجلس انتظار مینیاز است که بنابر گزارش ریاست  . 
میر در پایان تصریح کرد: طی یک ماه گذشته دبیر کمیسیون مبارزه ملخ صحرایی که از جنوب غرب آسیا به ایران آمده طی 

اند تا کشور مبنی بر مبارزه مطلوب داده های حاشیه دریای سرخ از جمله عربستانگزارشات اعالم شده تذکرات الزم را به کشور
 .ایران با حجم کمتری از ملخ صحرایی در دور جدید مبارزه مواجه شود

  لینک خبر
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https://www.yjc.ir/fa/news/7194625/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF
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https://www.yjc.ir/fa/news/7109932/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%AF%DB%8C-%DB%B9%DB%B8-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7194625/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF
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 آفات 
 ایرنا  – 01/01/99تاریخ : 

 باز می گردندهای صحرایی، مهاجمانی که دوباره به جنوب ملخ

ملخ های صحرایی اول آبان سال گذشته از شبه جزیره عربستان، امارات و عمان به سمت ایران حرکت کردند و  -ایرنا-بندرعباس
های آنها در بندر نخیلو هرمزگان مشاهده شد و اکنون در فاصله کمتر از یکسال، استان دوباره منتظر حمله  یک هفته بعد اولین دسته

 ت. جدید آنهاس
های بسیاری از فضای روز توانستند قسمتکیلومتر در هر شبانه ۲۱۱های صحرایی از مسیر عمان حرکت کرده و پس از پیمودن ملخ

 های جنوبی کشور را تخریب کنند.سبز استان
این مناطق به ملخ، هجوم ملخ از خرمشهر در خوزستان تا چابهار در سیستان و بلوچستان را درگیر کرد و با توجه به عمق آلودگی 

خطری به عنوان خطری جدی برای بخش کشاورزی و منابع طبیعی ثبت شد که این موضوع یادآور حمله این آفت صحرایی به دو و 
 است. ۵۲تا  ۵۱های نیم میلیون هکتار از زمین های کشاورزی و باغ ها طی سال

ها به این مناطق افزایش خواهد یافت به طوری ، ورود ملخبا آغاز فصل زمستان و خنک شدن آب و هوا در شهرهای جنوبی کشور
 روز خود را به مقصد رسانده و تولیدمثل کنند.توانند در یک شبانهکه می

کنند و پس از آن ها به صورت ترانزیت از فضای سبز ایران استفاده میهای مسووالن وزارت جهاد کشاورزی این آفتبنابر گفته
 شوند.ان و هند میراهی پاکستان، افغانست

(، مبارزه با این آفت صحرایی به دو روش سمپاشی و خرید تضمینی ملخ از مردم برای ۹۰در دور قبلی هجوم ملخ ها )بهمن 
 ها صورت گرفت که البته تجربه نشان داد روش دوم موفق نبوده است.جلوگیری از افزایش جمعیت ملخ

آسیا رفتند چیزی عایدشان نشد و دوباره بازگشتند که در این چرخه شماری هم در مسیر از  ها از ایران به سمت شرقسال گذشته وقتی ملخ
 بین رفتند ولی بطور کلی نابود نشدند. 

سال گذشته ۹۱نماینده فائو و دبیر کمیسیون مبارزه با ملخ صحرایی در جنوب غرب آسیا، ورود این حجم از آفت ملخ به ایران را در 
 ها و گستردگی مناطق تاثیرگذار، امکان کنترل کامل اوضاع وجود نداشت.و گفت:به دلیل فراوانی ملخسابقه توصیف کرد بی

های درصد مرتع۲۳های زراعی و درصد تولید محصول۱۰ها و مزارع، درصدباغ ۲۳زارها، ها و بیشهدرصد جنگل۱۱ها هجوم ملخ
فارس، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان، تحت تاثیر قرار های خوزستان، بوشهر، درجه یک و دو کشور را در استان

 داد.
ها به ماه امسال گفت: افزایش هجوم ملخطور که مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور در فروردینآن

 نجی افزایش دهد.های ساحلی باعث شد تا سازمان فائو وضعیت هشدار ایران را از زرد به ناراستان
 به گفته سعید معین، این تغییر یعنی احتمال خسارت حمله ملخ هابه محصوالت زراعی و باغی زیاد است. 

آالت و همچنین سموم نباتی زیادی نیاز دارد که سازمان حفظ نباتات های صحرایی به تجهیزاتی شامل، ماشینوی ادامه داد: مبارزه با ملخ
 میلیارد لایر هزینه کرده است. ۰۱ها حدود جاری برای تامین بخشی از آنفروردین سالتا ۹۰ماه کشور از بهمن

 برابر می شود۲۴۴هر ملخ صحرایی 
های بالدار صحرایی را ریزی ملخشود و اگر نتوان جلوی تخمتخم است که تبدیل به پوره می۵۱۱تا۱۱۱هر ملخ در مجموع قادر به گذاشتن 

 غیر قابل شمارش خواهد بود.ها گرفت، میزان افزایش آن
فارس، شبه جزیره عربستان، پاکستان، هند و جنوب سرخ و خلیجمناطق پراکنش این آفت غرب و شمال آفریقا، کشورهای حاشیه دریای

 شرق ایران است.
ن نوع و با توجه به اینکه ایهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان کانون همیشگی تولیدمثل این آفت هستند در ایران نیز استان

کیلومتر پرواز کند امکان پراکنده شدن سریع آنها به صورت استان به استان و کشور به کشور ۲۱۱تا  ۳۹۱روز ملخ می تواند در یک شبانه
 در کمترین زمان، زیاد است . 

 رسندها این هفته از عمان به ایران میملخ
دی( منتظر  ۲۳تا ۳۵فارس در همین هفته )ور گفت: با توجه به وزش باد از سمت جنوب خلیجمعاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کش

 های صحرایی از ناحیه عمان، هندوستان و پاکستان به کشور هستیم. هجوم ملخ
ان، سیستان های هرمزگاکنون استانهای آلوده به ملخ صحرایی در سیریک افزود: همعلیمراد سرافرازی در جریان بازدید از زمین
 های ملخ صحرایی هستند. وبلوچستان و جنوب کرمان مورد هجوم دسته

های صحرایی در هرمزگان و به خصوص شهرستان سیریک است که مبارزه با این حشرات وی ادامه داد: بیشترین کانون بحران ملخ
 مزاحم همچنان ادامه دارد. 

 شودصحرایی هزینه میهای میلیارد لایر برای مقابله با هجوم ملخ۴۲۴
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میلیارد لایر به  ۲۹۱معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه مقابله با ملخ همیشه در دستور کار بوده گفت: 
زم در نظر های صحرایی در جنوب کشور اختصاص یافته و برای مبارزه با دسته های جدید، اعتبارات المنظور مبارزه با هجوم جدید ملخ

 گرفته شده است.
میلیارد لایر از محل اعتبارات مدیریت بحران ۲۱۱جاری ماه سالامیر قادری افزود: مطابق با درخواست وزارت جهادکشاورزی، در آبان

ی مرتبط با این میلیارد لایر، به منظور تجهیز، بازسازی، نوسازی فوری ناوگان هوایی شرکت خدمات هواپیمای ۹۱ها و برای مبارزه با ملخ
 موضوع، به سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد شده است. 
 ها، سازمان حفظ نباتات کشور استبا بیان اینکه متولی رسیدگی به هجوم ملخ معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور 

های ریزیهای حاصل از تخم ی وارده از هند و پاکستان، ملخهاهای صحرایی از سه مرکز شامل، ملختصریح کرد: اکنون مبارزه با ملخ
 های وارده از عربستان در دستور کار سازمان حفظ نباتات کشور قرار دارد. هجوم گذشته و ملخ

 ها در راه بازگشت به ایرانملخ
ها از ه انجام شد و بخشی از این دستههکتار از مناطق آلود۲۱۵هزار و  ۰۱۹دسته ملخ صحرایی در سطح  ۳۰۱در سال گذشته، مبارزه با 

 ایران به سمت کشورهای هند و پاکستان مهاجرت کرده بودند که اکنون در حال بازگشت از این کشورها به سمت ایران هستند. 
نی حدود ملخ در یک روز می تواند معادل یک انسان یع ۳۱۱ها روزانه معادل وزن خود، غذا می خورند و هر یک هزار و این نوع ملخ

 دو کیلوگرم از محصوالت غذایی را استفاده کند که در شرایط طغیانی، تنه درختان هم از هجوم آنها مصون نیستند. 
استان جنوبی کشور شامل، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان،  ۹هزارهکتار از  ۰۹۱نیز مبارزه با این آفت، در سطح  ۹۰سال 

 یلویه و بویر احمد، ایالم و خراسان جنوبی عملیاتی شد. بوشهر، فارس، خوزستان، کهگ
 ۳۱۰۱های مهاجر صحرایی به بندرلنگه)یکی از شهرهای غرب هرمزگان( در سال ، گزارش دیگری از حمله ملخ۵۲پس از سال 

 نیز در شرق استان در سطح سه هزار هکتار با ملخ صحرایی مبارزه شد. ۹۲ثبت شد و پس از آن در سال 
ماه سال گذشته، ریزش ملخ صحرایی مهاجر در تا چهارم بهمن ۹۲الم مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی هرمزگان، از سال طبق اع

 این استان گزارش نشده بود.

 

 

 

  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت
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 قلیم و منابع طبیعیا
 خبرنگاران جوان  – 9/01/99تاریخ : 

های هواشناسی را جدی بگیرندکشاورزان هشدارهای صنعتی/هشدار به مرغداران حاشیه شهر  
های خود شود که تهویه مناسب را در واحدهای صنعتی توصیه میهای حاشیه شهرحقیقت گفت:با وجود شرایط جوی به مرغداری

 .برقرار کنند تا مشکلی از این حیث برای تولید پیش نیاید
صنعت، تجارت و کشاورزی گفت و گو با خبرنگارمسعود حقیقت مدیر کل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی در  گروه اقتصادی  

کون نسبی هوا، ، با اشاره به اینکه جوی آرام در اغلب مناطق کشور حاکم است، اظهار کرد: با توجه به سباشگاه خبرنگاران جوان
های جوی هستیمهای صنعتی و پرجمعیت شاهد کاهش کیفیت هوا و افزایش آالیندهدر شهر . 

های خود شود که تهویه مناسب را در واحدهای صنعتی توصیه میهای حاشیه شهروی افزود: با وجود شرایط جوی به مرغداری
ن پیش نیاید. ضمن آنکه به سبب روند کاهش دما نسبت به برقراری سیستم های تولیدیشابرقرار کنند تا مشکلی از این حیث برای مرغ

ها اقدام کنندگرمایشی منظم در واحد . 
ای های پراکندههای هواشناسی، از اواخر وقت امروز بارشحقیقت ازورود سامانه جدید بارشی به کشور خبر داد و گفت: بنابر نقشه

های البرز و ها به شمال غرب، غرب، سواحل دریای خزر، دامنهه شنبه این بارشدر شمال غرب کشور خواهیم داشت که روز س
رسدالبرز مرکزی می . 

مدیر کل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی ادامه داد: روز چهارشنبه در استان نوار شرقی کشور، برخی از نقاط شمال غرب، 
ت روز پنج شنبه تداوم داردهای پراکنده داریم که این وضعیارتفاعات البرز و زاگرس بارش . 

 کشاورزان هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند/کندوداران از اتراق در حاشیه رودخانه ها اجتناب کنند :بیشتر بخوانید
 ضرورت هوادهی مرتب گلخانه های جنوب کشور

شود که از محلول پاشی و سم ورزان توصیه میبه گفته وی، با توجه به شرایط جوی در مناطق شمال غرب و غرب کشور به کشا
 .پاشی باغات و مزارع خود به ویژه در ساعات بعدازظهر در این مناطق اجتناب کنند تا امکان هدر رفت سموم فراهم نشود

د مراقب شوای به گلخانه داران گفت: با توجه به کاهش دما به گلخانه داران مناطق شمال غرب و غرب توصیه میحقیقت در توصیه
های خود انجام دهند افت دمای صبح گاهی باشند و همواره گلخانه داران جنوب کشور مثل جنوب جیرفت هوادهی مرتب را در گلخانه

 .تا مشکلی برای محصوالتشان پیش نیاید
ایجاد یخ آب آفات کنترل  این مقام مسئول افزود: باغداران مناطق جنوبی و شرقی کشور نسبت به آبیاری باغات پسته اقدام کنند تا با

 .شود
این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: اگرچه میزان بارش در سال زراعی جدید در حد نرمال و قدری گرایش به کمتر از نرمال 

کنددارد، اما کشاورزان را در تامین آب مورد نیاز کمک می . 
  لینک خبر
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان  – 01/01/99تاریخ : 

 قیمت موز در بازار همچنان باالست/کمبودی در عرضه میوه و صیفی نداریم
تومان  ۹۱۱هزار و  ۳۱هزار تا  ۳۳و موز در میدان مرکزی میوه و تره بار کارگر گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز، قیمت هر کیل

 .است
صنعت،تجارت و کشاورزی اسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

،با اشاره به اینکه قیمت موز در بازار همچنان باالست، اظهار کرد: با توجه به نوسان نرخ ارز، قیمت هر کیلو موز خبرنگاران جوان
تومان است ۹۱۱هزار و  ۳۱هزار تا  ۳۳در میدان مرکزی میوه و تره بار  . 

هزار تومان،  ۳۳هزار تا  ۰اعالم کرد و گفت: قیمت هر کیلو انار دماوندی هزار تومان  ۹هزار تا  ۹وی قیمت هر کیلو انار را 
هزار و  ۲هزار تومان، پرتقال تامسون شمال  ۳۳هزار تا  ۹هزار تومان، انگور بی دانه زرد  ۳۹هزار تا  ۹انگور بی دانه قرمز 

هزار تومان، پرتقال ناول جنوب  ۵تا  ۲هزار تومان، پرتقال رسمی شمال  ۰هزار تا  ۵هزار تومان، پرتقال رسمی جنوب  ۹تا  ۹۱۱
 ۰هزار تومان و خرمالو کن  ۹تا  ۹۱۱هزار و  ۹هزار تومان، خرمالو کرج  ۹هزار تا  ۱هزار تومان، خرمالو شمال  ۹هزار تا  ۰

تومان است ۹۱۱هزار و  ۳۳تا  ۹۱۱هزار و  . 
هزار  ۰هزار تا  ۵ای با نرخ کارگر با اشاره به نرخ سایر انواع میوه در میدان مرکزی میوه و تره بار بیان کرد: هر کیلو خیار بوته

هزار تومان، سیب لبنانی قرمز  ۱تا  ۹۱۱هزار و  ۱هزار تومان، سیب لبنانی زرد  ۰تا  ۹۱۱هزار و  ۱تومان، خیار گلخانه  ۹۱۱و 
هزار تومان،  ۵تا  ۲هزار تومان، گریپ فروت تورسرخ  ۹تا  ۹۱۱هزار و  ۵تومان، کیوی  ۹۱۱هزار و  ۰تا  ۹۱۱هزار و  ۱

هزار  ۲تا  ۹۱۱هزار تومان، هندوانه انباری یک هزار و  ۰تا  ۹۱۱هزار و  ۱هزار تومان، نارنگی تخم ژاپنی  ۰تا  ۵نارنگی انشو 
درصد سود در خرده  ۱۹هزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار و با احتساب  ۵تا  ۹۱۱هزار و  ۲و هندوانه نو  ۹۱۱و 

شودها عرضه میفروشی . 
هزار تومان اعالم کرد و گفت: قیمت هر کیلو بادمجان قلمی یک هزار و  ۳۱تا  ۵این مقام مسئول نرخ هر کیلو بادمجان دلمه را 

هزار تومان، پیاز  ۰تا  ۹۱۱هزار و  ۱تومان، پیاز قرمز  ۹۱۱هزار و  ۹زار تا ه ۱تومان، بادمجان گلخانه  ۹۱۱هزار و  ۱تا  ۹۱۱
 ۱تا  ۹۱۱تومان، ترب سیاه یک هزار و  ۹۱۱هزار و  ۲تا  ۹۱۱هزار تومان، ترب سفید یک هزار و  ۵تا  ۹۱۱هزار و  ۲زرد 

تومان،  ۰۱۱هزار و  ۱تا  ۰۱۱هزار و تومان، سیب زمینی یک  ۹۱۱هزار و  ۱هزار تا  ۲تومان، سیب زمینی ترشی  ۹۱۱هزار و 
 ۹۱۱هزار و  ۲تومان، کلم قرمز یک هزار تا  ۹۱۱هزار و  ۱تا  ۹۱۱هزار تومان، شلغم یک هزار و  ۳۹هزار تا  ۱سیر خشک 

تومان است ۹۱۱هزار و  ۱هزار تا  ۲هزار و گل کلم  ۲تومان، کلم سفید یک هزار تا  . 
نه تولید با قیمت محصوالت کشاورزیکمبودی در عرضه میوه شب عید وجود ندارد/ نبود تناسب هزی :بیشتر بخوانید  

تومان، فلفل  ۹۱۱هزار و  ۰تا  ۹۱۱هزار و  ۱رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران ادامه داد: هم اکنون هر کیلو فلفل تند ریز با قیمت 
هزار تومان، کاهو پیچ ساالدی یک هزار و  ۱تا  ۹۱۱تومان، کدو حلوایی یک هزار و  ۹۱۱هزار و  ۵تا  ۹۱۱هزار و  ۱دلمه سبز 

هزار تومان، گوجه  ۳۱تا  ۵هزار تومان، کلم بروکلی  ۱هزار تومان، کرفس یک هزار تا  ۱تا  ۲هزار تومان، کاهورسمی  ۵تا  ۹۱۱
 ۰تا  ۹۱۱ هزار و ۵هزار تومان، لیموترش سنگی  ۰تا  ۵هزار تومان، گوجه فرنگی بوته رس  ۵تا  ۹۱۱هزار و  ۲فرنگی انباری 

شودهزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار عرضه می ۱تا  ۹۱۱تومان و هویج یک هزار و  ۹۱۱هزار و  . 
 ۹۱۱هزار و  ۹تا  ۹۱۱هزار و  ۱هزار تومان و سبزی خوردن  ۵هزار تا  ۲وی نرخ هر کیلو سبزی جور )پلو، آش، قورمه( را 

 .تومان اعالم کرد
چنان در آرامش به سر می برد/ نوسان نرخ ارز عامل اصلی گرانی موزبازار میوه و تره بار هم   

کارگر درباره آینده بازار میوه و صیفی گفت: با توجه به فراوانی تولید و عرضه، بازار میوه و تره بار همچنان در آرامش به سر 
و تحوالتی در بازار قرار گرفته استهای اخیر به سبب نوسانات نرخ ارز دستخوش تغییر برد و تنها قیمت موز در روزمی . 

ها کمبودی در بازار وجود ندارد رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران ادامه داد: با توجه به فراوانی تولید و ذخیره مناسب در سردخانه
 .که قیمت میوه دستخوش نوساناتی در بازار قرار گیرد
شود که روند کنونی ثبات قیمت و سیب درختی نسبت به سال قبل پیش بینی میبه گفته وی، با توجه به رشد چندبرابری تولید مرکبات 

 .در بازار ادامه یابد
ها کمبودی در بازار وجود ندارد که قیمت میوه دستخوش کارگر افزود: با توجه به فراوانی تولید و ذخیره مناسب در سردخانه

 .نوساناتی در بازار قرار گیرد
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تهران پایان با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه هیچ یک از اقالم میوه و صیفی وجود ندارد، تصریح رئیس اتحادیه میوه و سبزی 

شود که ثبات قیمت میوه و صیفی در بازار ادامه یابدکرد: با توجه به فراوانی تولید و عرضه پیش بینی می . 
  لینک خبر
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 برنامه ها و سیاست ها 
 ایرنا  – 9/01/99تاریخ : 

 های کشاورزیافزایش نظارت دولت بر بازار نهاده

های کشاورزی خبرداد و گفت: نایب رییس خانه کشاورز، از افزایش کارآمدی سیاست نظارتی دولت بر بازار نهاده -ایرنا  -تهران
ها های تولید گیاهان مانند کود و سم است، اما فرآیند تامین این نهادهترین نیازها و انتظارات کشاورزان از دولت، تامین نهادهمهم

 های گذشته با شدت و ضعف ادامه داشته است. همواره دچار نابسامانی بوده و این نابسامانی طی سال
المللی تخصصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا و در آستانه برگزاری هفتمین نمایشگاه بینروز دوشنبه در گفت و گو « هللا بیابانیعنایت»

دی ماه جاری در مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو برگزار می شود، افزود: تامین  ۲۱تا  ۳۰های کشاورزی در تهران که از نهاده
 های با کیفیت و به صرفه برای کشاورزان یک ضرورت است.نهاده

ها بر عهده ها حضور فعالی دارد، اما بخش عمده ساماندهی تامین این نهادهیان این که بخش خصوصی در زنجیره تامین نهادهوی با ب
ها با روند بهتری برای ها با قدرت ایفا کند تا نهادهکننده بازار نهادهدولت است، اظهارداشت: دولت باید نقش خود را به عنوان تنظیم

 .کشاورزان تامین شود
نایب رییس خانه کشاورز تصریح کرد: در حال حاضر با تغییراتی که در راس وزارت جهاد کشاورزی اتفاق افتاده، انتظار 

کشاورزان این است که سرپرست این وزارتخانه با اشرافی که به مساله زراعت دارد، در دفاع مجدانه از حقوق و منافع کشاورزان، 
 های باکیفیت و به صرفه در دستور کار قرار دهد.ها و دسترسی کشاورزان به نهادهنهادههای بهتری را برای تامین برنامه

های با کیفیت را به عنوان محصوالت استراتژیک و تامین کننده امنیت غذایی کشور پراهمیت برشمرد و گفت: افزایش وی تامین نهاده
ژیک، هدفی است که کشاورزان برای تحقق آن نیاز به حمایت تولید در محصوالتی همچون گندم و برنج و دیگر محصوالت استرات

توانیم عالوه بر افزایش تولید محصوالت استراتژیک، کیفیت ها در سطح دانش جهانی تامین شود، میدولت دارند و اگر کیفیت نهاده
 محصوالت برداشتی را نیز افزایش دهیم.

ها باید حتما به قیمت متعارف و با صرفه ها افزود: نهادهبودن قیمت نهادهصرفه  نایب رییس خانه کشاورز با اشاره به اهمیت به
اقتصادی به کشاورز تحویل داده شود، در حالی که به عنوان مثال در حال حاضر انواع کود در بازار در دسترس است، اما قیمت 

هایی همچون افزایش ت باید با توجه به واقعیتشود. از سوی دیگر دولمندی کشاورزان از کود مورد نیاز خود میگران مانع بهره
ها، قیمت تضمینی اقالمی مثل گندم را اعالم کند، اما این اتفاق نیفتاده است و قیمت تضمینی اعالم شده توسط دولت تناسبی قیمت نهاده

 ها ندارد.های تولید و گرانی نهادهبا افزایش هزینه
ای مهم بخش کشاورزی این انتظارات و مشکالت را به سرپرست وزارت جهاد هوی تصریح کرد: ما به عنوان یکی از تشکل

تر برای رفع تنگناهایی که کشاورزان در تامین نهاده ها با آن مواجه هستند، ایم و امیدواریم وی هر چه سریعکشاورزی منتقل کرده
 اقدام کند.

ها توسط وزارت زش کشاورزان در زمینه استفاده بهینه از نهادههای اخیر برای آموهایی که در سالبیابانی ضمن قدردانی از تالش
سازی کیفی کود و سم مصرفی در هایی توسط وزارت جهادکشاورزی در جهت یکسانجهاد کشاورزی انجام شده است، گفت: تالش

سطح کشور عالوه بر تدوین  های کشاورزی انجام شده که اگرچه قابل تقدیر است؛ اما یکسان سازی کیفی نهاده ها درهر یک از بخش
هایی وجود دارد و همه ذینفعان واقعی بخش استانداردهای مورد نیاز، به نظارت جدی دولت نیاز دارد که در این زمینه ضعف
 کیفیت در نزد کشاورزان هستند.کشاورزی خواستار نظارت بیشتر دولت برای جلوگیری از عرضه کود و سم بی

ها خیلی بهتر شده و سیاست نظارتی دولت بر بازار کود و ر نشان کرد: البته در دو سال گذشته نظارتنایب رییس خانه کشاورز خاط
 سم کارآمدتر شده است.

ها و سمینارهای آموزشی را برای کشاورزان مفید دانست و های میدانی و کارگاهنایب رئیس خانه کشاورز همچنین آموزش
ها انجام شده، در ارتقای دانش کشاورزان و کاهش اخیر برای بهبود استفاده از نهادههای هایی که در سالاظهارداشت: آموزش

 مصرف کود و سم مازاد بر نیاز، نقش موثری داشته است.
دی ماه جاری که در  ۲۱تا  ۳۰های کشاورزی در تهران از المللی تخصصی نهادهبیابانی با اشاره به برگزاری هفتمین نمایشگاه بین

افزایی رویدادهای تخصصی در توسعه و شکوفایی شود افزود: اهمیت نقش آموزشی و همشگاهی بوستان گفتگو برگزار میمجتمع نمای
 بخش کشاورزی مورد تاکید است.

تر کشاورزان در این رویداد را فراهم کرده و با وی ادامه داد: مجریان این نمایشگاه تخصصی باید زمینه حضور هر چه پررنگ
ها و کشاورزان، بستری مناسب برای افزایش بهره وری و تولید کنندگان نهادههای آموزشی و ایجاد ارتباط بین تامینگاهبرگزاری کار

 در بخش کشاورزی ایجاد کنند.
  لینک خبر
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 برنامه و سیاستها 
 خبرگزاری فارس – 01/01/99تاریخ : 

 شودمحصوالت کشاورزی تا یک ماه آینده اعالم میمانده سموم راهکار جلوگیری از باقی

ای تشکیل شده و تا یک ماه آینده راهکار به حداقل رساندن رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود ایران گفت: کمیته
 مانده سموم و کاهش مضرات آن را ارائه خواهد کرد. باقی

ز نشست خبری در انجمن واردکنندگان کود و سم با حضور اعضای آنها به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امرو
تشکیل شد. در این نشست رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود ایران در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که چه راهکاری 

ای با حضور تمام مسؤولین مرتبط کمیته کند دارید، گفت:مانده سموم محصوالت کشاورزی که امروزه سالمتی را تهدید میبرای باقی
های مرتبط تشکیل شده، جلسات متعددی از جمله وزارت بهداشت، سازمان حفظ نباتات، انجمن واردکنندگان کود و سم و سایر بخش

 د.مانده سموم مطرح خواهند کردر اتاق بازرگانی تهران شکل گرفته است و طی یک ماه آینده راهکاری را برای کاهش باقی
 های خود را برای آنها اعالم کنند. وی افزود: قرار است خبرنگاران بخش کشاورزی دعوت شوند و اطالعات و یافته

احمد مخبری عضو هیأت مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود ایران با اشاره به برگزاری هفتمین نمایشگاه  در ادامه این نشست،
ها هدف ما از برگزاری این نمایشگاه انتقال دانش جهانی است. ما همه واردکنندگان نهادههای کشاورزی تهران گفت: تخصصی نهاده

برداران وجود داشته باشد. همچنین به اعتقاد وی آوریم تا امکان انتخاب مناسب از سوی بهرهو نمونه محصوالتشان را اینجا گرد می
 ها شده است.نهادهسال گذشته برگزاری این نمایشگاه باعث افزایش کیفیت  6طی 

مانده سموم هم در محصوالت کشاورزی و هم در بستر تولید های مناسب باعث به حداقل رسیدن باقیوی تصریح کرد: انتخاب نهاده
 خواهد شد.

انی هها به داخل وارد کنید، گفت: دانش جخبرنگار فارس، پرسید چه نوع دانش جهانی را انتظار دارید که با برگزاری این نمایشگاه
 ها بشود.که موجب به حداقل رسیدن مواد شیمیایی و سموم با مصرف نهاده

سموم تنها برای خود محصول کشاورزی مضر نیست بلکه با آلوده کردن خاک یعنی بستر تولید باعث عدم  ماندهمخبر گفت: باقی
 های آینده خواهد شد.پایداری در تولید و آلوده شدن محصوالت در سال

میلیون دالر واردات  011این نشست، سیدمنصور هاشمی عضو هیأت مدیره انجمن واردکنندگان بذر نیز با بیان اینکه ساالنه در ادامه 

شود، گفت: واردات بذرهای باکیفیت باعث شده صادرات محصوالت کشاورزی ما به چندین میلیارد یورو برسد بذر به کشور انجام می
 اقتصاد کشور ندارد. و البته واردات بذر فشاری هم به 

واند تگفت: بذر میهای گذشته رشد جمعیت موجب افزایش تقاضا به محصوالت کشاورزی نیز شده است،وی با بیان اینکه طی سال
 نقش بسیار مهمی در تأمین این تقاضا و تحقق امنیت غذایی کشور باشد.

کند اما در تأمین بذر آنها که نخستین محصول کشاورزی تولید میمیلیون تن  011به گزارش فارس، ایران به رغم اینکه ساالنه حدود 

 91درصد محصوالت سبزی و صیفی، بیش از  91رود وابسته به واردات است، بیش از مرحله آغاز رشد محصول به شمار می

 کنیم و تقریباً سهم تولید بذر در کشور بسیار اندک است.درصد بذر چغندر را وارد می
های خوردنی و خورشتی تأیید این موضوع هم گفت: بیشتر بذرهای مصرفی ایران وارداتی است فقط بذر سبزی منصور هاشمی در
 شود.شود و صادرات ما به تخم گشنیز و چیزهایی از این دست محدود میدر ایران تولید می

ی ترین بخش تولید محصوالت کشاورزکترین و استراتژیوی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید به رغم اینکه بذر اساسی
، عنوان داشت: تولید بذر هیبرید در داخل به صرفه نیست و ما در شرایط سختی برای است اما تا این اندازه وابسته به واردات هستیم

ی جود ندارد، از سوبریم، امکان همکاری با کارشناسان خارجی نیز وتولید بذر هستیم، دانش آن را نداریم در شرایط تحریم به سر می
کنیم قادر به رقابت با برندهای خارجی نیست یعنی شرکت تولیدکننده باید بتواند آنها را صادر کند تا دیگر بذری هم که تولید می

 توانیم تولید کنیم باید وارد کنیم.هایش تأمین شود اما امکان چنین صادراتی نیست. در حقیقت ما به دلیل اینکه نمیهزینه
گزارش فارس، سازمان تحقیقات در وزارت جهاد کشاورزی دهه هاست در وزارت جهاد شکل گرفته و کارهای تحقیقی مرتبط را به 

شود اما باید حرکت به سمت خودکفایی نیز سرعت گویند اگر چه خودکفایی در بذر یک شبه محقق نمیدهد. صاحبنظران میانجام می
ترین وابستگی در بخش کشاورزی محسوب وابستگی به واردات بذر که مهمترین و پرهزینهها است این بیشتری داشته باشد. دهه

 شود، وجود دارد. تصور کنید اگر یک روز این بذرها وارد کشور نشود چه اتفاقی خواهد افتاد.می
های شگاه تخصصی نهادهرئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود ایران از برگزاری هفتمین نمای در ادامه این نشست،

های عضو انجمن و شرکت 16دی ماه برگزار خواهد شد. در این نشست  11تا  01وگو خبر داد که کشاورزی تهران در بوستان گفت

 اند حضور خواهند داشت. برند خارجی حتی از کشورهایی که ما را تحریم کرده 111شرکت خارجی از جمله چین و  01
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  لینک خبر
 

 برنامه و سیاستها 
 ایرنا  – 01/01/99تاریخ : 

 ها درصدی استفاده از عوامل بیولوژیک در گلخانه ۰۲افزایش 

ها در اندازی مرکز بزرگ تولید عوامل بیولوژیک مختص گلخانهمعاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور از راه -ایرنا  -تهران 
 درصد افزایش یافته است.  ۲۱های کشور آینده نه چندان دور خبر داد و گفت: در یکسال گذشته استفاده از عوامل بیولوژیک در گلخانه

شنبه در نشستی خبری در خصوص برگزاری هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران، روز سه« یعلیمراد سرافراز»
ها کمتر است؛ بنا بر این ما هدف توسعه استفاده از عوامل بیولوژیک را کشافزود: سهم استفاده از عوامل بیولوژیک در مقایسه با آفت

 ایم.گذاری بخش خصوصی در نظر گرفتهیم که به همین منظور تسهیالتی را برای سرمایهبرای مبارزه با آفات در دستور کار قرار دار
ای است، اظهار داشت: همچنین های ما وجود باقیمانده سموم شیمیایی در محصوالت گلخانهوی با بیان اینکه امروز یکی از دغدغه

بیولوژیک نسبت به سموم شیمیایی تسهیل کند و قرار است  سازمان حفظ نباتات آمادگی دارد شرایط را برای ثبت و واردات عوامل
 های فنی توسط کارشناسان این سازمان به بخش خصوصی ارایه شود.ها ومشاورهآموزش

ای همچون گوجه فرنگی، خیار و فلفل، استفاده از عوامل بیولوژیک برای کنترل آفات را وی برای تولید محصوالت صادراتی گلخانه
 ار داد.مورد تاکید قر

بخش  ها که با همکاریبه گفته معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور، در مرکز بزرگ تولید عوامل بیولوژیک مختص گلخانه
 شود، عوامل بیولوژیک داخلی تکثیر و در اختیار گلخانه داران قرار می گیرد.خصوصی راه اندازی می

 ت کشاورزی وزارت بهداشت متولی باقیمانده سموم در محصوال
سرافرازی درباره باقیمانده سموم در محصوالت کشاورزی گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی باقیمانده سموم در 

 ها به سازمان حفظ نباتات کشور برمی گردد.کشکش بی کیفیت و نحوه بد مصرف آفتمحصوالت کشاورزی است اما بحث آفت
ظ نباتات را نظارت بر کیفیت آفت کش ها عنوان کرد و افزود: نظارت بر فرایند ثبت، تولید و عرضه وی یکی از وظایف سازمان حف

 شود.ها توسط این سازمان انجام میآفتکش
شود، اظهار داشت: بخشی از مواد اولیه و تکنیکال این ها در داخل کشور تولید میکشدرصد آفت ۱۹سرافرازی با اشاره به اینکه 

 شود.شود و مابقی نیز از طریق واردات تامین میوارد و در داخل فرموله میها کشآفت
 سیاست جایگیزینی سموم کم خطر به جای پرخطر

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه سیاست این سازمان جایگزینی سموم کم خطر به جای سموم پرخطر است 
سم پرخطر بوتاکلر و دیازینون از فهرست سموم مصرفی کشور حذف شده و سموم کم خطر جایگزین گفت: از ابتدای مهرماه امسال دو 

 آن می شود.
وی اضافه کرد: طبق قانون سموم حذف شده موجودی ظرف دو سال باید مورد استفاده قرار بگیرد و پس از مدت مذکور اجازه فروش 

 شود.و مصرف داده نمی
 رین تعامالت ما برای واردات سموم با کشور چین است.به گفته وی، در حال حاضر بیشت

های سرافرازی درباره برگزاری نمایشگاه نهاده های کشاورزی تهران گفت: امسال دو کارگاه آموزشی به منظور آشنایی بیشتر شرکت
 واردکننده سموم با مسائل روز برپا می شود.

دی دانست و پیشنهاد داد: در این نمایشگاه از کشاورزان نمونه برای حضور وی حضور کشاورزان نمونه و برتر در نمایشگاه را کاربر
ها دعوت شود زیرا کشاورزان نمونه نقش مهمی در انتقال دانش و آگاهی سایر بهره برداران دارند، به عبارت دیگر در این نمایشگاه

 کشاورزان نمونه پل ارتباطی بین دولت، بخش خصوصی و بهره برداران هستند.
 برند کود، بذر و سم در نمایشگاه نهاده های کشاورزی ۰۴۴ضور ح
سال گذشته سازمان حفظ نباتات برای استفاده  ۳.۹رییس انجمن واردکنندگان سم و کود کشور گفت: طی « سید مهدی حسینی یزدی»

خطر گام برداشته ایم که این  از کود، بذر و سموم با کیفیت گام های موثری را برداشته است به طوری که به سمت مصرف سموم کم
 امر در تولید محصول سالم کشاورزی نقش بسزایی دارد.

 وی یادآور شد: سابقه ما در مصرف سموم خوب نیست، بنابراین باید برای برای ثبت نسل جدید سموم تالش کنیم.
ارج شده اند افزود: برای واردات سموم کیفی یزدی با بیان اینکه در تحریم ها علیه ایران بخش عمده کمپانی های اروپایی از ایران خ

 از این کمپانی ها باید ارز مورد نیاز تامین شود.
برند کود، سم و بذر داخلی و وارداتی در هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده  ۱۱۱وی اظهارداشت: برای آشنایی بخش کشاورزی امسال 

 های کشاورزی حضور خواهند یافت.
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 اتی استبخش عمده بذور مصرفی وارد
عضو هیأت مدیره انجمن واردکنندگان بذر با اشاره به اینکه بذر نقش مهمی در تولیدات بخش کشاورزی دارد گفت: « منصور هاشمی»

 بخش عمده بذور مصرفی کشور به جز بذور سبزی وارداتی است.
مده بذور وارداتی عملکرد باالی در تولید میلیون دالر صرف واردات بذر کیفی می شود افزود: بخش ع ۳۲۱وی با بیان اینکه ساالنه 

دارند که عالوه بر تامین نیاز داخلی منجر به صادرات محصوالت کشاورزی می شوند به طوری که ساالنه چندین میلیارد دالر ارز از 
 طریق صادرات محصوالت کشاورزی بدست می آید.

شرکت داخلی و  ۱۰( با حضور  AGRICULTECH ۲۱۲۱ران ) به گزارش ایرنا، هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی ته

 در مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو برگزار می شود. ۹۱خارجی از هفدهم تا بیستم دی ماه سال 
در حاشیه این نمایشگاه نشست آموزشی با حضور کارشناسان سازمان حفظ نباتات، برگزاری فستیوال نوآوری های صنعت کشاورزی، 

 تاپ های صنعت کشاورزی و نشست آموزشی گمرک و امور بازرگانی برپا خواهد شد.حضور استار
 
  لینک خبر
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 برنامه و سیاستها 

 ایرنا  – 01/01/99تاریخ : 

 الگوی نظام بهره برداری در اراضی کشاورزی اجرایی شد ۸۲۱

رداد و گفت: از مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از استقرار نظام های بهره برداری در کشور خب -ایرنا  -تهران 
 هکتار از اراضی کشاورزی کشور عملیاتی شده است.  ۵۱۰هزارو  ۲۹۲الگو نظام بهره برداری در سطح  ۳۱۱تاکنون  ۹۰سال 

افزود: عملکرد نظام بهره برداری در فاز اول این « حسین شیرزاد» به گزارش روز یکشنبه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، 
 در قالب توسعه اراضی اجرایی شد. ۳۱۹۰ار از اراضی خوزستان و ایالم تا پایان دی ماه سال هزار هکت ۹۹۱طرح در 

مورد الگوی  ۵۳هکتار تاکنون تشکیل شده و فرآیند تشکیل  ۹۳۱هزارو  ۳۹۱وی اضافه کرد: الگوی نظام بهره برداری در سطح 
ر مثال دو مورد الگوی نظام بهره برداری آب و زمین به نظام بهره برداری همزمان درحوزه آب و زمین درحال انجام است به طو

 طور همزمان در گمبزون ماهشهر و شرق گرگرشوشتر در حال اجراست.
اجرا می شود افزود: تشکیل کمیته مشترک مدیریت مشارکتی  ۳۱۹۰شیرزاد با بیان اینکه تحویل حجمی آب در این طرح از سال 

برداری آب  هکتار برای تحویل حجمی آب با شرکت های بهره ۵۲۰هزارو  ۳۲۰در سطح  شرکت تعاونی تولید ۵۵آب، عقد قرارداد 
نقطه اصلی درجه یک، دو و سه در شبکه های فرعی از  ۱۵۹سازمان آب و برق تا پایان بهمن ماه و نیز تعیین نقاط تحویل آب در 

 های صورت گرفته در چارچوب اجرای این طرح است.اقدام
هزارو  ۳۲۱شرکت تعاونی تولید در سطح  ۱۱امسال با تشکیل کمیته مشترک مدیریت مشارکتی آب و عقد قرارداد وی اضافه کرد: 

برداری آب ، سازمان آب و برق خوزستان و شرکت آب منطقه ای هکتار را به منظور تحویل حجمی آب با شرکت های بهره ۵۳۲
نقطه تحویل در شبکه های فرعی  ۵۱۹اصلی درجه یک ، دو و سه هزار و نقطه  ۱۵۹استان ایالم همچنین تعیین نقاط تحویل آب در 

گران در قرارداد تشکیل الگوی نظام بهره برداری در محدوده و ارزیابی و نظارت گزارش های فنی فصل سوم و شرح خدمات تسهیل
 هزار هکتاری خوزستان و ایالم از اقدامات صورت گرفته در این ارتباط است. ۹۹۱طرح 

 تعاونی تولید به ثبت نهایی رسیده است. ۱۱فته معاون وزیر جهاد کشاورزی، مجموع تعاونی های ایجادشده ، به گ
  لینک خبر
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 پسته
خبرگزاری فارس – 01/01/99تاریخ :   

 دالیل کاهش صادرات پسته به آلمان/جزئیات میزان صادرات خرما، پسته و کشمش + جدول

میلیون دالر پسته و مغز پسته به آلمان صادر شد اما صادرات این محصول در سال  041به لحاظ ارزشی  0196در حالی که در سال 

 . میلیون دالر رسید 11میلیون دالر کاهش به  91با  0191

میلیون  019هزار تن به ارزش هزار و  116به لحاظ ارزشی  91ماهه سال  01به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در 

 دالر محصوالت خشکبار از جمله پسته و مغز پسته، کشمش، خرما و .... صادر شد. 
یلیون دالر محصوالت خشکبار صادر شد که م 100هزار تن به ارزش هزار و  110به لحاظ ارزشی  96ماهه سال  01همچنین در 

دهد که در مجموع صادرات این محصوالت به نشان می 96نسبت به سال  91مقایسه میزان صادرات محصوالت خشکبار در سال 

 درصد رشد داشته است.  1درصد کاهش و به لحاظ وزنی  10لحاظ ارزشی 

ه، پاکستان و قزاقستان مقاصد عمده صادراتی محصوالت خشکبار ایران در افزاید: امارات، هند، آلمان، عراق، ترکیاین گزارش می
میلیون  19اند به طوریکه میزان صادرات پسته و مغز پسته ایران به هر کدام از کشورهای هند و امارات بوده 96و  91های سال

 بوده است. 
از محصول پسته و مغز پسته ایران را خریداری کرد که میلیون دالر  041در مجموع به لحاظ ارزشی  96گفتنی است آلمان در سال 

صادرات پسته و مغز پسته ایران به شدت به این کشور کاهش یافت و ارزش صادراتی پسته و مغز پسته ایران به آلمان  91در سال 

 میلیون دالر بوده است.  11فقط 

های معتبر اروپایی، کمبود انتقال پول از طریق بانکدرصد است به علت مشکل نقل و  61میلیون دالر که معادل  91این کاهش 

 محصول و افزایش قیمت داخلی بوده است. 
میلیون دالر و ارزش صادراتی کشمش ایران  11معادل  91براساس این گزارش، ارزش صادراتی کشمش ایران به امارات در سال 

 میلیون دالر بوده است.  14به عراق در همین سال 

 0119میلیون دالر و خرما  0116میلیون دالر، کشمش  1696معادل  1101واردات پسته و مغز پسته در سال گفتنی است ارزش 

 میلیون دالر بوده است. 
های صادرات شامل حمل و نقل، ضعف در افزاید: اهم مشکالت توسعه صادرات محصوالت خشکبار افزایش هزینهاین گزارش می

 های سنتی در تولید عنوان شده است. روشهای انبارداری و استفاده از سیستم

 لینک خبر 
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 تولیدات باغی

 ایرنا  – 9/01/99تاریخ : 

 ای در خراسان جنوبیگلخانهنهضت 

آبی بوده، ضروری است از این رو با دهه درگیر خشکسالی و کم ۲ای در استانی که بیش از گلخانه توسعه کشت -ایرنا  -بیرجند 
 اجرای طرح احداث یک هزار هکتار گلخانه در خراسان جنوبی تحرک جدیدی در این حوزه شکل گرفته است. 

شود و به عبارت بهتر د مردم استان مرزی و کویری خراسان جنوبی از بخش کشاورزی حاصل میبخش قابل توجهی از درآم
 ترین اتکای اقتصاد مردم استان متکی به بخش کشاورزی و دامداری است.عمده

دهند، درصد جمعیت شاغالن استان را تشکیل می ۱۹بردار کشاورزی در استان خراسان جنوبی که هزار بهره ۱۹فعالیت بیش از 
 ای در توسعه پایدار استان دارد. دهنده این است که بخش کشاورزی اهمیت ویژهنشان

رای ریزی و تالش ببا توجه به نقش بخش کشاورزی در رونق اقتصادی و معیشت مردم به ویژه تغییر اقلیم در استان، هرگونه برنامه
 ین بخش باید با نگاه کارشناسی و حساب شده باشد.تغییر در روش تولید محصوالت کشاورزی و افزایش ضریب امنیت ا

سال است با خشکسالی و کاهش نزوالت آسمانی دست و پنجه نرم  ۲۱ای در استان کم آب خراسان جنوبی که های گلخانهتوسعه کشت
 کند از اهمیت زیادی برخوردار است موضوعی که در سالیان گذشته چندان مورد توجه قرار نگرفته بود.می
نکه مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی مهر امسال به خبرنگار ایرنا گفت: اجرای چنا

کشاورزان استقبال چندانی نداشتند و منابع استان نیز بسیار  ۹۹در استان آغاز شد اما تا سال  ۰۲های نوین آبیاری از سال سامانه
 محدود بود. 

 های اخیر اجرا شده است.های آبیاری نوین در سالدرصد طرح ۹۱فزود: حدود محمدحسن غالمی ا
هایی است که مورد توجه و پیگیری مدیریت عالی استان در یک سال گذشته قرار گرفت و ای یکی از برنامههای گلخانهتوسعه کشت

 هایسان جنوبی بین استانداری و شرکت شهرکای در خراگلخانه نامه توسعه کشتها، امضای تفاهمیکی از نتایج این پیگیری
 مهر امسال بود. ۳۹کشاورزی همزمان با سفر معاون اول رییس جمهوری و برگزاری همایش ملی روز روستا و عشایر در 

ی اجرا میلیارد تومان در استان خراسان جنوب ۳۹۱ای با اعتبار هزار هکتار کشت گلخانه ای که براساس آن قرار است یکنامهتفاهم
 شود.

ای عقب دانست و گفت: های گلخانهمهرماه در سفر به خراسان جنوبی، این استان را از نظر کشت ۳۹وزیر وقت جهاد کشاورزی نیز 
 آبی توسعه یابد.این نوع کشت باید در چنین استان کم

جنوبی سفر کرده بود افزود: باید  محمود حجتی که به همراه معاون اول رییس جمهوری در روز ملی روستا و عشایر به خراسان
دست به دست هم گلخانه را توسعه دهیم و بیشترین اشتغال و ارزش افزوده را در استان رقم بزنیم و وزارت جهاد کشاورزی نیز در 

 کند.این زمینه اعالم آمادگی می
الم کرد و گفت: این مهم در راستای مدیریت های مهم و ضروری استان اعای را از برنامهاستاندار خراسان جنوبی نیز کشت گلخانه

 کند.های اقتصادی، اشتغال و درآمدزایی ایجاد میمنابع آبی، فضای جدیدی را در حوزه
ای در حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری محمدصادق معتمدیان با اشاره به برگزاری جلسات هفتگی ستاد کشت گلخانه

 دانیم.سازی است لذا مدیریت زمان را در انجام برنامه بسیار موثر میای رواناد کشت گلخانهافزود: یکی از اهداف ست
رود در این ای ندارند پس ترویج و آموزش از ضروریات است و انتظار میوی بیان کرد: مردم آشنایی زیادی با کشت گلخانه

 های وزارتخانه و استان استفاده شود. خصوص از ظرفیت
دید ای گفت: برای کسب تجربه بازهای موفق در زمینه کشت گلخانهخراسان جنوبی با اشاره به لزوم استفاده از تجربه استاناستاندار 

 ریزی شود.ها برنامههای موفق سایر استانگذاران از گلخانهکارکنان جهاد کشاورزی و سرمایه
ای که تدوین شده ها موثر دانست و اظهار داشت: درخصوص برنامهنوی این مهم را در تبادل نظر و انتقال تجربیات موفق این استا

 تر داریم و باید از ظرفیت عملی استان نیز استفاده شود. نیاز به مطالعه دقیق
معتمدیان با بیان اینکه ظرفیت ایجاد پنج هزار هکتار گلخانه در کشور وجود دارد گفت: سهمی که در حال حاضر برای استان 

 ها نیز رقم قابل توجهی در نظر گرفته شده است.ها و شهرکک هزار هکتار است و برای تکمیل زیرساخت مجتمعمشخص شده، ی
ای لخانههای گای محمدیه شهرستان خوسف در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: برای توسعه کشتداران مجتمع گلخانهیکی از گلخانه

 ران موجود استفاده شود.دادر استان باید از توان و تجربه گلخانه
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مترمربع در  ۹۱۱هزار و  ۲ای است اما سطح محسن پویان افزود: شغل و حرفه ما که در مجتمع نیز مستقر هستیم کشت گلخانه
سازی بستر خاک و زمین و سایر مسایل ماه از سال را باید بیکار و مشغول جمع آوری محصول، آماده ۰اختیار ما قرار دارد لذا 

 به واحد باشیم لذا درآمدی نداریم.مربوط 
کنم که با افزایش سطح گلخانه بسیاری سال است در این مجتمع با خانواده زندگی می ۹وی خواستار افزایش سطح گلخانه شد و گفت: 

 از مشکالت کنونی ما رفع خواهد شد.
تن محصول از این واحد برداشت  ۱۱تا  ۰۱نه مسوول واحد گلخانه سبزی و صیفی )گوجه فرنگی( محمدیه خوسف با بیان اینکه ساال

ای حائز کند اظهار داشت: انتخاب رقم مناسب و مطلوب گوجه فرنگی برای کشت، مانند تمامی محصوالت کشاورزی و گلخانهمی
 اهمیت است.

ان ها در استه گلخانهوی با تاکید بر اینکه گلخانه کمتر از پنج هزار مترمربع برای ما توجیه اقتصادی ندارد گفت: برای توسع
های گذشته آزمون و خطا داران فعلی که تمایل به افزایش سطح دارند استفاده شود چون در سالدرخواست داریم از توان گلخانه

 اند.داده
محمدیه ای ای، اول دی امسال از مجتمع گلخانهنامه توسعه کشت گلخانهاستاندار خراسان جنوبی دو ماه و نیم پس از امضای تفاهم

ای ههای گلخانها و شهرکداران استان اولویت با توسعه سطح مجتمعشهرستان خوسف بازدید کرد و گفت: براساس تجربیات گلخانه
 های جدید نیز شناسایی شده است.موجود است در عین حال مکان
 ست.هکتار اراضی جدید نیز شناسایی و مکان یابی شده ا ۹۵۱معتمدیان اظهار داشت: تاکنون 

وی گفت: اراضی جدید در حال طی کردن مراحل قانونی از جمله اخذ مجوز، واگذاری زمین و سایر موارد است که امیدواریم با 
 ها محقق شود.گذاران در استان هدفگذاری برای توسعه گلخانهها و سرمایهافزایی و تالش همه دستگاههم

ای استان را در دستور کار قرار دادیم تا از نزدیک مشکالت و های گلخانهاز مجتمعاستاندار خراسان جنوبی بیان کرد: امروز بازدید 
ین ای مضاعف به اگذاران با انگیزهشود، سرمایهموانع بررسی شود و با تصمیماتی که در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اتخاذ می

 حوزه ورود کنند.
ای در استان، کارشناسان های گلخانه: با توجه به آغاز طرح توسعه کشترییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی هم گفت

برداران و دانش آموختگان کشاورزی استان اجرا شده است را هایی که توسط بهرههای فعال بازدید و سازهبخش کشاورزی از گلخانه
 در حد استاندارد اعالم کردند.

نفر به  ۰۱۱هکتار اعالم کرد و افزود: در حال حاضر  ۰۰در زمان حاضر های استان را غالمرضا قوسی سطح زیرکشت گلخانه
 های استان مشغول به فعالیت هستند.هزار نفر غیرمستقیم در گلخانه ۲صورت مستقیم و حدود 

ررسی هکتار نیز در حال ب ۲۱۱هکتار اراضی شناسایی و مکان یابی شده و  ۹۵۱های استان تاکنون وی بیان کرد: در ستاد گلخانه
 های آن مشخص شده است.است که سهم هر شهرستان براساس ظرفیت

های استان از هشت مجتمع فعال ای محمدیه را یکی از فعال ترین مجتمعرییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی مجتمع گلخانه
 واحد فعال است. ۱۱که اکنون بندی شده واحد گلخانه قطعه ۹۵هزار مترمربع  ۱۱دانست و گفت: در این مجتمع به مساحت 

وی ادامه داد: مابقی واحدها نیز به متقاضیان واگذار شده و ظرفیت خالی در این مجتمع وجود ندارد لذا برای افزایش سطح مجتمع، 
اجرای  نهکتار از اراضی حاشیه مجتمع پیشنهاد داده شد اما به گفته منابع طبیعی استان این منطقه جنگل دست کاشت بوده و امکا ۲۵

 وجود ندارد. طرح توسعه گلخانه
 های دیگریای شهرستان خوسف مکانهای گلخانهای محمدیه، برای توسعه کشتقوسی گفت: عالوه بر اراضی حاشیه مجتمع گلخانه

 برداران بخش کشاورزی برآورده شود.هکتار پیش بینی شده است تا نیاز بهره ۹۱در حد 
های استان بتازگی و به ریاست استاندار خراسان جنوبی لید با محوریت بررسی وضعیت گلخانهکارگروه تسهیل و رفع موانع تو

 تشکیل جلسه داد و نتایج خوبی برای شتاب بخشی به روند اجرای این طرح بزرگ در استان داشت.
و  های متولی استری بین دستگاهافزایی و همکاای در استان نیازمند تعامل، همهای گلخانهدر این نشست تاکید شد که توسعه کشت

ها باید با استفاده از ظرفیت قانونی خود در جهت اجرایی کردن این طرح ملی تالش کنند چراکه جزو الزامات و یک نوع همه دستگاه
 های اجرایی است.تکلیف قانونی برای دستگاه

توان از شود و میاست که در این استان توصیه میای از مواردی ای در زمینه توسعه گلخانههای مشاورههمچنین ایجاد شرکت
ای بهره گرفت تا این هدف مهم و موثر در روند توسعه همه جانبه استان هرچه های گلخانههای موفق در کشتتجربیات و توان استان

 زودتر و بهتر محقق شود.
ی اولویت دار مدیریت استان است که با هافعال شدن گمرک تخصصی محصوالت کشاورزی در خراسان جنوبی از دیگر برنامه

ها و کشورهای مختلف ای نیز به صورت مستقیم از بیرجند به استانتحقق آن و توسعه خطوط پروازی، صادرات محصوالت گلخانه
 انجام خواهد شد.
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با حضور معاون  های استان خراسان جنوبی کههای کشاورزی آبان امسال در نشست ستاد گلخانهعضو هیات مدیره شرکت شهرک
ای های گلخانههای، آب، برق و گاز در شهرکوزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی برگزار شد گفت: برای ایجاد زیرساخت

 شود.میلیون تومان هزینه می ۹۱۱خراسان جنوبی پنج میلیارد و 
های این شرکت است گفت: سهام شرکت به های بخش کشاورزی یکی از برنامهسازی زیرساختعلی جعفرپور با بیان اینکه آماده

 شود.ها به قیمت تمام شده یا کمتر عرضه میطور کامل دولتی بوده لذا دنبال سود نیستیم و این زیرساخت
های کشاورزی اعالم کرد و های شرکت شهرکها برای مناطق غیربرخوردار را از سیاستوی کمک به دولت در ایجاد زیرساخت

شود اما درصد از سوی این شرکت هزینه زیرساخت تامین می ۱۱ها توسط استانداری و درصد هزینه ۰۱ها استانافزود: برای همه 
 ایم. برای خراسان جنوبی این نسبت را معکوس کرده

 وی اظهار داشت: بیش از هشت هزار هکتار کشت گلخانه در خراسان جنوبی امکان سنجی شده که از این میان عملیاتی کردن هزار
 هکتار انتخاب شده است.

گذاری های کشاورزی، دادن مجوز رایگان و واگذاری زمین با سند تفکیکی را جزو مزایای سرمایهعضو هیات مدیره شرکت شهرک
های نامه هزار هکتاری خراسان جنوبی براساس سیاستهای کشاورزی دانست و گفت: تعهدات در قالب تفاهمدر شرکت شهرک
 شود.و اجرایی می خودکفایی عملیاتی

ای استان تا ابتدای سال ای در هشت شهرستان خراسان جنوبی فعال است و سطح زیرکشت گلخانهدر حال حاضر هشت مجتمع گلخانه
 تن بوده است ۹۱۱هزار و  ۳۳هکتار با تولید ساالنه  ۰۰.۹جاری 

  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور
 ایرنا  – 01/01/99تاریخ : 

 دار هستندهای کشور هویتدرصد دام ۵نزدیک 

ماه( در کشور اجرایی دی ۳۹ای دام مبتنی بر پالک از امروز )در حالی صدور گواهی حمل بهداشتی و قرنطینه -ایرنا  -تهران 
گوید تنها بیش از سه میلیون راس دام سبک و سنگین معادل پنج درصد شود که مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران میمی

 اند. دار شدههویت
های سنگین طی مصوب و قرار بر این شد که پالک گذاری برای دام ۹۰رقمی بهمن ماه سال  ۳۹دار شدن دام با کد طرح هویت 

کلید خورد و قرار شد بخش  ۹۱ماه و برای دام های سبک در طول مدت یکسال اجرایی شود که این طرح در خردادماه سال  ۰مدت 
 اسری دامداران و مابقی هزینه ها توسط دامداران تامین شود.اندکی از سرمایه اولیه این طرح توسط اتحادیه سر

اجرای این طرح به منظور جلوگیری از قاچاق دام زنده، دسترسی به آمار دقیق جمعیت دامی برای واردات گوشت و حتی ردیابی دام 
 های مفقوده از اهمیت باالیی برخوردار است.

( دولت باید اعتبار الزم را جهت اجرای طرح هویت دار کردن دام های سبک و ۱۱بنابراین طبق قانون نظام جامع دامپروری )سال 
 سنگین کشور در بودجه پیش بینی می کرد که این امر عملیاتی نشد و تمامی هزینه های این امر به گردن دامداران و دامپروران افتاد.

نژاد دام به پنجره واحد وزارت جهاد کشاورزی متصل و  دار کردن دام از مرکز اصالحفرایند پالک گذاری و ثبت در سامانه هویت
 های ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز بوده است.گیریها از تصمیمشود و هویت دار شدن دامانجام می

 دار شدن دام است.گذاری و هویتبا اجرای این طرح هر گونه جابجایی و نقل و انتقال دام نیازمند پالک
ین طرح جامعی، به تازگی محمد قدیری مدیر نظارت بر توزیع کاالهای اساسی کشاورزی اعالم کرد براساس با وجود اجرای چن

قرنطینه  –قانون قاچاق کاال و ارز مبنی بر رصد و پایش کاالهای تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی صدور گواهی حمل بهداشتی 
 ماه اجرایی می شود. دی ۳۹اسب و ...( منوط به داشتن پالک و هویت از ها )گاو، گاومیش، گوسفند، بز، ای برای حمل و نقل دام

برداران موظف بودند طی مدت زمان یاد شده برای ثبت واحدهای تولیدی دامی و پالک گذاری دام به گفته وی، طبق قانون تمامی بهره
 اجعه کنند.هایشان به اتحادیه ها و تعاونی های دامپروری و معاونت امور دام استان ها مر

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره اجرای « سعید سلطانی سروستانی»
میلیون راس  ۱۱های پالک شده از امروز در کشور گفت: جمعیت دامی کشور حدود صدور گواهی حمل بهداشتی و قرنطینه ای دام

 میلیون راس دام سنگین و بقیه دام سبک هستند. است که از این تعداد هشت
تاکنون چهار میلیون پالک در بین استان های کشور توزیع شده که بیش از سه  دار کردن داموی اظهارداشت: از ابتدای طرح هویت

 میلیون راس دام سبک و سنگین پالک گذاری شده که نزدیک پنج درصد طرح اجرایی شده است.
 درصد دام های کشور را نتوانستیم پالک گذاری کنیم. ۳۱ول مدت یکسال حتی وی می گوید: در ط

های سبک است، افزود: عملیات پالک گذاری دامهای سبک و سنگین وی با بیان اینکه بخش عمده فرایند پالک گذاری مربوط به دام
حمایت های دولتی، این هزینه متوجه دامداران و  در کشور در مجموع حدود سه هزار میلیارد تومان هزینه در بردارد که به دلیل عدم

 دامپروران می شد، بنابراین آنگونه که باید از این طرح استقبال نشده است.
وی تصریح کرد: برای اجرای این طرح، دامداران و دامپروران برای پالک گوش، پالک گذاری و ثبت در سامانه هر راس دام 

تومان هزینه کنند و هزینه آموزش و تبلیغ  ۳۹۱و برای هر راس دام سبک مبلغ سه هزارو  تومان ۱۱۱هزارو  ۰سنگین باید مبلغ 
 اجرای این طرح نیز را اتحادیه سراسری دامداران متقبل شده است.

 مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور با بیان اینکه دولت هزینه ای بابت اجرای این طرح نمی پردازد، گفت: با توجه به مدت
 درصد دام های کشور پالک دار می شدند. ۰۱تا  ۹۱، تاکنون باید بین ۹۰زمان اجرای این طرح از خردادماه سال 

 میلیون راس دام  ۳.۹بیمه اجباری 
سلطانی اظهارداشت: با توجه به اینکه طبق قانون همزمان با هویت دار شدن دام ها باید دام ها بیمه اجباری می شدند اما تاکنون یک 

 درصد بیمه شده اند. ۹۱هزار راس دام معادل  ۹۱۱لیون و می
وی با بیان اینکه هزینه بیمه اجباری دام ها باید توسط دامداران و دامپروران پرداخت شود، گفت: در بیمه اجباری با وجود اینکه 

 ۵۱۱وسفند دامدار باید دو هزارو تعرفه ها کاهش یافته اما در مقابل میزان غرامت ها افزایش یافته است به نحوی که بابت یک گ
 تومان پرداخت کند اما در مقابل در صورت بروز خسارت یک میلیون تومان غرامت دریافت می کند.
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تومان تعرفه پرداخت می کنند و  ۹۱۱هزارو  ۵۱به گفته وی، همچنین دامداران بابت هر راس گاو هولشتاین اصیل با سه زایش، 
 تومان است.میلیون  ۳۰.۹غرامت پرداختی 

مدیرعامل اتحادیه دامداران براین باور است که دولت باید برای اجرای حداکثری این طرح در استان های مرزی کمک های اعتباری 
 پرداخت می کرد تا با پالک دار شدن همه دام ها، دام های غیرپالک جهت جلوگیری از قاچاق قابل تشخیص باشد.

ها و اطالع طرح برای جمعیت دامی کشور نیاز به کمک های اعتباری دولت، همکاری همه دستگاهوی ادامه داد: اجرای گسترده این 
 رسانی دامداران و دامپروران دارد.

  رلینک خب
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 حبوبات
 ایرنا  – 01/01/99تاریخ : 

 صادرات آخال حبوبات آزاد است

مدیرکل دفتر صادرات گمرک در پی آزاد شدن صادرات آخال حبوبات، از گمرکات اجرایی کشور خواست  -ایرنا -تهران
 که به این دستور عمل کنند. 

قلم محصوالت  ۳۱، مدیرکل دفتر صادرات گمرک با اشاره به ممنوعیت صادرات «اکبر شادمانی»در نامه علی 
و سپس رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات )ضایعات( در دی ماه  ۹۰ر تیر ماه کشاورزی از جمله کاه، کلش و یونجه د

های صادراتی تحت عنوان آخال حبوبات، همان سال، از گمرکات اجرایی کشور خواسته که در صورت اظهار محموله
ورت احراز ها، در صبرداری از آن و کسب نظر سیستمی جهاد کشاورزی استانضمن ارزیابی دقیق محموله و نمونه

 ماهیت کاالی اظهاری برای آن گمرک با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری اقدام شود.

  لینک خبر
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 خرما

 ایرنا  – 9/01/99تاریخ : 

 درصد رشد یافت  ۰۲تولید خرما امسال 

هزارتن خرما در کشور تولید شد  ۳۹۱رییس انجمن ملی خرمای ایران گفت: طبق آمارها امسال بیش از یک میلیون و  -ایرنا  -تهران
 دهد. درصدی را نشان می ۲۱که نسبت به سال گذشته افزایش 

یط مناسب آب و هوایی را علت روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، رشد بارندگی ها و شرا« محسن رشید فرخی»
افزایش تولید خرمای امسال دانست و افزود: تولیدکنندگان در حالی از تولید محصول خود رضایت دارند که اکنون دربازارهای 

 خارجی با مشکل فروش روبرو شده اند.
 ییر ناگهانی نرخ ارز ذکر کرد. وی افزایش نرخ خرما در سال گذشته را ناشی از کاهش تولید محصول به دلیل خشکسالی ها و تغ

 موجودی خرما در انبارها بیانگر کاهش صادرات 
وی موجودی خرما در انبارها را بیانگر کاهش صادرات این محصول بیان کرد و افزود: ممنوعیت صادرات خرما و دخالت در قیمت 

ه تولیدکنندگان و صادرکنندگان را به همراه گذاری توسط دولت طی سال گذشته به صادرات این محصول لطمه وارد کرده که دغدغ
 دارد.

رشید فرخی اضافه کرد: قیمت گذاری خرما وابسته به عرضه و تقاضاست و نباید دولت برای آن قیمت گذاری انجام دهد، زیرا نرخ 
 گذاری برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان صرفه اقتصادی ندارد.

یای جنوب شرقی، حوزه سی ای اس، حوزه اوراسیا، روسیه و اروپا درحال انجام وی گفت:صادرات خرما به کشورهای هند، آس
 است.

میلیون دالر به کشورهای هدف از جمله آمریکای  ۵۱۱هزارتن محصول خرما به ارزش  ۱۱۱رییس انجمن مزبورافزود: سال گذشته 
 شمالی، اتحادیه اروپا، روسیه، هند و چین صادر شد.

استان کرمان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان، بوشهر و فارس است و  ۰لید خرما منحصر به رشید فرخی تصریح کرد: تو
 خراسان جنوبی نیز به استان های خرما خیز کشور با اندکی تولید افزوده شده است.

نست و اظهارداشت: وی بیشترین حجم تولید خرمای امسال را مربوط به استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و خوزستان دا
 هزارتن خرما مربوط به سه استان یاد شده است. ۱۱۱درصد تولید با حجم نزدیک به  ۰۱نزدیک 

رییس انجمن ملی خرما ایران، باغداری و کشاورزی سنتی، خرده مالکی نخلستان ها ، افزایش قیمت نهاده های تولید از جمله سم، 
 ی از عواملی محسوب می شود که مانع توسعه نخلستان ها شده است.کود ، ادوات کشاورزی و خشکسالی های پی در پ

هکتار تولید می کند که  ۰۰۱هزار و  ۲۱۱میلیون تن انواع خرما در سطح  ۳.۲میلیون تن تا  ۳.۳به گزارش ایرنا، ایران ساالنه بین 
 جمین صادرکننده این محصول درجهان است.همین امر باعث شده ایران دومین تولیدکننده خرما به لحاظ تولید و سطح زیر کشت و پن

هزار هکتار نخلستان با متوسط  ۳۱۱میلیون تن برآورد می شود که در یک میلیون و  ۰.۹میزان تولید خرما در جهان حدود 
 کیلوگرم کشت می شود. ۱۱۵هزار و  ۰عملکردی 

تولیدکننده برتر خرما در جهان به شمار  ۳۱ن و لیبی مصر، ایران، عربستان سعودی، امارات، پاکستان، الجزایر، عراق، سودان، عما
 می روند که مصر بیشترین میزان عملکرد و الجزایر بیشترین سطح زیر کشت را در اختیار دارد.

 کیلوگرم است. ۳۱متوسط مصرف سرانه جهانی محصول خرما بیش از یک کیلوگرم برآورد می شود که در ایران هفت تا 
  لینک خبر
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 خرما 
 خبرنگاران جوان  – 01/01/99تاریخ : 

بخش نیستدرصدی تولید خرما / صادرات خرما رضایت ۰۲رشد   
هزار  ۳۹۱تا یک میلیون و  ۳۱۱درصدی نسبت به سال قبل به حدود یک میلیون و  ۲۱رشید فرخی گفت: امسال تولید خرما با رشد 

 .تن رسید
وگو با خبرنگارشید فرخی یزدی رئیس انجمن خرما در گفتمحسن ر گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی 

ر داد و گفت: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی تولید خرما با افزایش درصدی تولید خرما نسبت به سال قبل خب ۲۱، از افزایش جوان
هزار تن رسیده است ۳۹۱تا یک میلیون و  ۳۱۱درصدی نسبت به سال قبل به حدود یک میلیون و  ۲۱ . 

 
ص میزان بخش نیست افزود: اگر چه گمرک آمار دقیقی در خصوهای قبل رضایتاو با اشاره به اینکه صادرات خرما نسبت به سال

ایمهای قبل افت چشمگیری در زمینه صادرات داشتهدهد که نسبت به سالها نشان میصادرات اعالم نکرده است، اما موجودی انبار . 
 صادرات خرما مشمول عوارض گمرکی شد :بیشتر بخوانید

دار شدن کارنامه صادراتی و از دست دادن گاه صادرات از سوی مسئوالن ذیربط که عامل اصلی خدشههای گاه و بیفرخی ممنوعیت
ایم امیدواریم این موضوع های هدف اعالم کرد و گفت: با تعامالتی که با وزارت صمت برقرار کردهان خارجی در بازارمشتری

های آتی کمبود صادرات را جبران کنیمتکرار نشود تا بتوانیم در ماه . 
 قیمت خرما واقعی شد

قعی شده است بیان کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو خرمای رئیس انجمن خرما با اشاره به اینکه قیمت خرما نسبت به ابتدای سال وا
تومان است که نسبت به ابتدای سال افت محسوسی داشته است ۹۱تا  ۵۹هزار تومان و پیارم  ۳۰تا  ۳۹مضافتی  . 

 
که انتظار های مسئول است ها ناشی از کمبود نظارت متولیان و دستگاهفروشیهای باال در خردهبه گفته فرخی فروش خرما با نرخ

ها را به حداقل برساندفروشیهای دقیق فاصله قیمت از مبدأ تا خردهرود با اعمال نظارتمی . 
 

او در پایان درباره آخرین وضعیت صادرات تصریح کرد: با برقراری تعادل قیمت در بازار و عدم اتخاذ تصمیمات ناگهانی مسئوالن 
های هدف میلیون دالر به بازار ۵۱۱هزار تن خرما با ارزش بالغ بر  ۱۱۱ن حدود شود که تا ماه مبارک رمضاذیربط پیش بینی می

های اخیر به دلیل مداخله برخی افراد غیر کارشناس در صنعت خرما و افزایش صادر شود این در حالی است که متأسفانه در ماه

یمهای صادراتی داشته باشچشمگیر قیمت تمام شده نتوانستیم حضور جدی در بازار . 
 لینک خبر
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 عفرانز

 ایرنا  – 9/01/99تاریخ : 

 خرید حمایتی زعفران به پایان رسید

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از پایان مدت زمان خرید حمایتی زعفران )طالی سرخ ایران( از  -ایرنا  -تهران 
 کشاورزان خبر داد. 

های حمایتی افزود: در راستای اجرای سیاست« حسین شیرزاد»به گزارش روز یکشنبه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، 
وزارت جهاد کشاورزی، حمایت از کشاورزان و جلوگیری از ضرر و زیان تولیدکنندگان اقدام به خرید زعفران دولت، ابالغیه 

 از کشاورزان کرد. ۳۱۹۱تولیدی سال 
میلیارد لایر از بهای محصول به کشاورزان خراسان رضوی که سهم عمده ای از میزان خرید  ۱۱۱وی اظهارداشت: تاکنون بیش از 

 مرحله اول پرداخت شده و اقدامات الزم جهت تامین اعتبار و پرداخت بقیه بهای زعفران در حال انجام است. را داشته اند در
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران توقف روند نزولی و رشد معقول و منطقی قیمت این محصول در بازار را از 

د هدفمند اتفاق نمی افتاد االن شاهد سوء استفاده خریداران به طور عمده دستاوردهای این طرح برشمرد و تصریح کرد: اگر این ورو
 به پایین تر از قیمت تمام شده تنزل داده بودند. ۹۰ها را مانند سال خارجی بودیم که قیمت

ی که به صورتوی علت توقف خرید را ایجاد تعادل نسبی قیمت به نفع تولیدکننده و مصرف کننده در بازار اعالم و تصریح کرد: در
هر دلیل این تعادل دچار آسیب شود سازمان مرکزی تعاون روستایی با هماهنگی وزارت متبوع تدابیر الزم جهت تعدیل قیمت به نفع 

 تولیدکنندگان را اتخاذ و اجرا خواهد کرد.
 هرگرم است.دالر در  ۳.۱شیرزاد ادامه داد: قیمت جهانی این محصول در بازار کشورهای جهانی متفاوت و حدود 

وی درخصوص زمان و چگونگی عرضه زعفران خریداری شده گفت: تعاون روستایی در شرایط فعلی بازار به هیچ وجه قصد 
 عرضه زعفران خریداری شده، را ندارد و سیاست عرضه و فروش درحال حاضر در دستور کار نیست.

 لینک خبر
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 زعفران 
 خبرنگاران جوان  – 01/01/99تاریخ : 

هزار تومان ۵۲۲میلیون و  ۸۲ثبات قیمت طالی سرخ تا پایان تعطیالت سال نو میالدی/نرخ هر کیلو زعفران   
شود که قیمت زعفران نوسان نداشته باشدهای خارجی تا پایان سال میالدی پیش بینی میحسینی گفت:با توجه به تعطیلی شرکت . 

صنعت، تجارت و کشاورزی  گفت و گو با خبرنگارعلی حسینی عضو شورای ملی زعفران در  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

هزار  ۹۱۱میلیون و  ۰تا  ۰ای ، از ثبات نرخ طالی سرخ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو زعفران دستهجوان
هزار تومان است ۹۱۱میلیون و  ۳۱میلیون تا  ۹تومان و زعفران نگین  . 

شود که قیمت زعفران نوسان خاصی نداشته باشد های خارجی تا پایان سال میالدی پیش بینی میوی افزود: با توجه به تعطیلی شرکت
رودها و رونق گرفتن صادرات، بازار طالی سرخ به کدام سمت و سو میتو حال باید منتظر ماند و دید که با آغاز کار شرک . 

حسینی درباره آینده بازار زعفران گفت: آینده قیمت زعفران به رفع مشکالت و رونق گرفتن صادرات بستگی دارد و بدون تردید بال 
ت ارز به کشور بعید است که رونق صادرات دوم این پروانه زعفران کاران هستند که با استمرار مشکالت قبلی مبنی بر بازگش

 .زعفران تحقق یابد
 آمار دقیقی از صادرات زعفران در دسترس نیست

ها حاکی از آن است عضو شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه آمار دقیقی از صادرات زعفران در دسترس نیست، بیان کرد: شنیده
رود با اتخاذ تصمیم دولت مبنی بر روان سازی صادرات و کند و انتظار میمی دی گمرک آمار جدید صادرات را اعالم ۳۹که تا 

های آتی باشیمبازگشت تعهدات ارزی شاهد رونق صادرات زعفران در ماه . 
هزار تومان ۹۱۱میلیون و  ۹تن رسید/حداکثر نرخ هر کیلو طالی سرخ  ۳۱۲صادرات زعفران به بیش از  :بیشتر بخوانید  

ت: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید قبل از پایان فصل برداشت، تولید وی درباره آخرین وضعیت تولید زعفران گف
تن اعالم کرده است، در حالیکه  ۵۱۱تن برآورد کرده بود، اما هم اکنون به سبب یخ زدگی و وقوع سرما تولید را  ۹۱۱زعفران را 

شده و در میزان تولید تاثیر چندانی نداشته است ها معتقدند که وقوع سرما تنها منجر به کاهش کیفیت زعفران تولیدیتشکل . 
توان آینده دقیقی را برای بازار متصور شد، ها در کشور نمیاین مقام مسئول ادامه داد: با استمرار قاچاق زعفران و تجارت خارجی

ن به منظور رونق بازار استفاده کرددر حالیکه با نگاه واقع بینانه باید از اطالعات بازار برای کمک به تولیدکنندگان و صادرکنندگا . 
حسینی در پایان تصریح کرد: با توجه به وقوع سرما و یخ زدگی مزارع زعفران، برداشت در بسیاری از مناطق طوالنی شد، 

 .اماواقعیت آن است که آمار واقعی تولید باید از سوی مسئوالن ذی ربط اعالم شود تا برحسب آن برنامه ریزی مدونی صورت گیرد
  لینک خبر 
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 زعفران 
 خبرنگاران جوان  – 04/01/99تاریخ : 

درصدی صادرات طالی سرخ/ خرید توافقی زعفران به پایان رسید ۸۱کاهش   
هدف صادر شده که نسبت به مدت  هایتن زعفران به بازار ۳۳۹ماهه گمرک  ۱نائب رئیس شورای ملی زعفران گفت: بنابر آمار 

درصد کاهش داشته است ۳۱مشابه سال قبل  . 
اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه   بورس،بانک و بیمه وگو با خبرنگارغالمرضا میری نائب رئیس شورای ملی زعفران در گفت

، درباره آخرین وضعیت خرید توافقی زعفران اظهار کرد: خرید توافقی زعفران از کشاورزان در اول آذر به پایان رسید که طبق جوان
 ۲۱۱و میلیون  ۱های تن زعفران با نرخ ۰۳تا  ۰۱اذعان مسئوالن سازمان تعاون روستایی از ابتدای فصل برداشت تا این تاریخ حدود 

 میلیون تومان از کشاورزان خریداری شد. ۳۱و  ۹۱۱میلیون و  ۹هزار تومان، 
 

درصد مطالبات مربوط به خرید توافقی پرداخت شده هر چند به برخی از کشاورزان  ۹۱او افزود: بنابر آمار و گفته کشاورزان حدود 
 درصد رقم خرید پرداخت شده است. ۳۱تنها 

 
وافقی زعفران در بازار داخل بیان کرد: با توجه به شرایط فعلی عرضه و تقاضا اگر مسئوالن سازمان تعاون میری درباره تاثیر خرید ت

کردند این احتمال وجود داشت که قیمت زعفران بیش از شرایط فعلی دربازا روستایی اقدام به خرید توافقی زعفران از کشاورزان نمی
 شاورزان موجب شده تا تولید کنندگان با زیان چشم گیری در بازار روبرو نشوند.تن زعفران از ک ۰۱یافت، اما خرید کاهش می

 
نائب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه بازار طالی سرخ داخلی تعریف چندانی ندارد، گفت: با توجه به مشکالت اقتصادی 

ونق های آتی ررود در ماهمند هستند که انتظار میزعفران گالیه ها از فروش پایینها و رکود حاکم بر بازار بسیاری از فروشگاهخانوار
 به بازار داخل بازگردد.

 
 درصدی صادرات زعفران منوط به رفع مشکالت ارزی است ۱۱**رشد 

های هدف صادر شده که نسبت تن زعفران به بازار ۳۳۹ماهه گمرک  ۱او درباره آخرین وضعیت صادرات زعفران افزود: بنابر آمار 
شود با استمرار مشکالت و موانع سد راه صادرات مبنی بر بازگشت درصد افت داشته است و پیش بینی می ۳۱به مدت مشابه سال قبل 

و های پیش رهای هدف حرفی برای گفتن داشته باشیم در حالی که با رفع این مشکالت صادرات زعفران در ماهارز نتوانیم در بازار
ها و درصد افزایش خواهد داشت که این امر در برچیده شدن بساط قاچاق زعفران توسط افغان ۱۱بل نسبت به مدت مشابه سال ق

 های یکبار مصرف تاثیر به سزایی دارد.کارت
 

تن تولید زعفران  ۹۱۱میری در پایان درباره آخرین وضعیت تولید طالی سرخ تصریح کرد: طبق اذعان وزیر جهاد کشاورزی امسال 
رفع مشکالت صادراتی این امکان وجود دارد که مازاد تولید خود را به عنوان بزرگترین تولید کننده زعفران در دنیا به داشتیم که با 

 های جهانی صادر کنیم که این امر در جلوگیری از محصول روی دست کشاورز و افت قیمت در بازار تاثیر به سزایی دارد.بازار
  لینک خبر
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 زعفران 
 ایرنا  – 01/01/99تاریخ : 

 رووالت خراسان و مشکالت پیشمهتولید زعفران در 

هکتار سطح زیرکشت زعفران،  ۲۱۱والت بزرگترین شهرستان باغی خراسان رضوی است که با سه هزار و مه -ایرنا -حیدریهتربت
 مقام پنجم را از این نظر در این استان به خود اختصاص داده است. 

درصد تولید این محصول در کشور را در اختیار دارند  ۲.۹رضوی و درصد تولید زعفران استان خراسان  ۱.۱والت کشاورزان مه
 شود.ها و دالالن میاما با مشکالت بسیار در این زمینه مواجهند و حاصل دسترنج آنان نصیب واسطه

نیروی  ها و دالالن در هنگام فصل برداشت، کمبودبا وجود ارزآوری محصول زعفران و اشتغالزایی مناسب و اصولی، وجود واسطه
والت هنگام فصل برداشت با مشکالت بسیار مواجه شوند که این کار و منابع آب و نبود صنایع بسته بندی باعث شده کشاورزان مه

 طلبد. امر توجه مسووالن و متولیان ذیربط را می
ندی که در چند سال اخیر برای بگذاران برای احداث صنعت بستهاندازی بورس کاال و رغبت سرمایهبه رغم اقداماتی از جمله راه

ای زعفران از کشور باعث شده این محصول پس از بندی و خروج فلهکاران صورت گرفته، کمبود صنایع بستهحمایت از زعفران
 بسته بندی مناسب در خارج کشور با چند برابر قیمت دوباره وارد بازار شود که این امر ضربات جبران ناپذیر بر اقتصاد کشور وارد

 کرده است.
آذر ماه ادامه داشت و در این  ۱۱دولت با هدف حمایت از کشاورزان، طرح خرید حمایتی زعفران را از هشتم آبان آغاز کرد که تا 

 ۳۱۹میلیون و  ۹۹میلیون،  ۹۱میلیون،  ۱۲راستا پوشال معمولی، پوشال مرغوب، شبه نگین و نگین به ترتیب به قیمت کیلویی 
های ارسالی توسط اداره تعاون ورزان خریداری شد و تسویه حساب با کشاورزان نیز بر اساس چک لیستمیلیون لایر از کشا
 ها انجام شده است.روستایی شهرستان

 والت تن زعفران در مه ۳۵تولید بیش از 
 در این شهرستان خبر میلیارد لایر ۳۱۱کیلوگرم زعفران به ارزش یکهزار و  ۵۱۱تن و  ۳۵والت از تولید مدیر جهاد کشاورزی مه

نفر از افراد جویای کار به  ۹۱۱داد و گفت: محصول زعفران در مراحل مختلف فصل کاشت، داشت و برداشت، برای سه هزار و 
کند که در صورت احداث صنعت بسته بندی، نرخ بیکاری در این شهرستان کاهش چشمگیر خواهد صورت موقت شغل ایجاد می

 داشت.
فزود: با هدف افزایش سطح آگاهی و دانش بهره برداران و افزایش راندمان تولید و فرآوری بهداشتی محصول رمضانعلی قاسمی ا

های آموزشی درزمینه کاشت ،داشت، برداشت و فرآوری بهداشتی این محصول در روستاهای این شهرستان برگزار زعفران، کالس
ری، شهردار و شورای اسالمی شادمهر و اعضای دهیاری و شورای شد و همچنین جلساتی با حضور نماینده فرمانداری، بخشدا

اسالمی دوغ آباد و مسووالن ادارات صنعت، معدن، تجارت، سازمان تعاون روستایی و نیروی انتظامی پیرامون ساماندهی بازار گل 
 زعفران تشکیل و مصوبات آن نیز به طور کامل اجرا شد.

والت و نبود صنایع بسته بندی محصول زعفران را از جمله مشکالت کشاورزان مه وی کمبود نیروی کار هنگام فصل برداشت
کاران منطقه، محصول تولیدی خود را با ها هنگام فصل برداشت باعث شده است زعفرانعنوان کرد و گفت: وجود دالالن و واسطه

 قیمت ناچیز به این افراد بفروشند تا کمتر دچار ضرر و زیان شوند.
 ا به مزارع زعفران خسارت سرم

دهی والت افزود: با توجه به وقوع سرما در اوایل آذر ماه امسال، مزارع زعفران که در مرحله آغاز گلمدیر جهاد کشاورزی مه
 بود، دچار خسارت شد و این امر باعش کاهش سطح تولید این محصول گردید.

والت، میزان خسارت وارده به ته توسط کارشناسان جهاد کشاورزی مهقاسمی با بیان اینکه با توجه به بازدیدهای میدانی صورت گرف
درصد  ۱۹تا  ۱۱درصد مزارع زعفران این خطه  ۰۱غنچه و گل زعفران قابل توجه بوده است ادامه داد: میزان خسارت وارده به 

 برآورد شده است.
میلیارد لایر  ۲۱ش یافت که ارزش ریالی آن نیز والت نسبت به پارسال حدود سه تن کاهوی گفت: برداشت امسال زعفران در مه

 برآورد شده است.
ها و وی افزود: نداشتن مدیریت صحیح کشاورزان در زمان آبیاری، کم استفاده کردن از کود و سم و مبارزه نکردن با آفات، بیماری

 های هرز، از دیگر عوامل کاهش سطح تولید زعفران در این شهرستان بوده است.علف
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کاران توسط عامالن مجاز در شهرستان توزیع شد و والت ادامه داد: از ابتدای امسال، کود مورد نیاز زعفرانجهاد کشاورزی مهمدیر
برداران برای خرید کود سهمیه بندی به کشاورزان صورت گرفت و تاکنون از سهمیه تخصیصی کود اطالع رسانی الزم نیز به بهره

 شده است. درصد جذب ۵۱پتاس در سال جاری 
 ها و دالالن از عمده مشکالت زعفران کاران وجود واسطه

والتی در این باره گفـت: بزرگترین مشکل کشاورزان این شهرستان هنگام جمع آوری محصول، حمایت نکردن یک کشاورز مه
ناسب اقتصادی، مجبور ها و دالالن است به طوری که در هنگام برداشت زعفران به خاطر وضعیت ناممسووالن و وجود واسطه

 شود تمام زحمات ما به هدر برود.هستیم محصول زعفران را به قیمت ناچیز به دالالن بفروشیم و این امر باعث می
های کشاورزی را بیش از پنج ماه والت چاهمحمدباقر فهیم شادمهری افزود: دیگر مشکل ما کم آبی است چرا که در شهرستان مه

 شود.تا سه بار آبیاری می ۲ع زعفران که احتیاج به چهار بار آبیاری در سال دارد، کنند و مزارخاموش می
های کشاورزی بیشتر شود، باالترین خدمت به کشاورزان این شهرستان است که بیشترین وی ادامه داد: اگر حق برداشت آب از چاه

 تولید زعفران را در اختیار دارند.
تی هم به خبرنگار ایرنا گفت: از جهاد کشاورزی درخواست کود به قیمت دولتی به مقدار مورد والمحمد رضازاده دیگر کشاورز مه

نیاز داریم چون نبود آب از یک طرف و سرمازدگی محصوالت از طرف دیگر باعث کاهش سطح تولید زعفران در این شهرستان 
 شده است.

کشاورزی به خاطر خرید حمایتی زعفران به نرخ مصوب اظهار غالم رجبی نیز دیگر کشاورز این شهرستان با قدردانی از جهاد 
 ۰۱شد اما طی یکی دو سال اخیر با کاهش داشت: همه ساله از هر هکتار زمین زعفران حدود یک تن از این محصول برداشت می

وص چاره اندیشی کیلو کاهش یافته که جهاد کشاورزی باید در این خص ۵۹۱تا  ۵۱۱درصدی، برداشت زعفران از هر هکتار به 
 کند.

 کیلومتری مشهد واقع است. ۲۱۰والت در هزار نفری مه ۹۱فیض آباد، مرکز شهرستان 
  لینک خبر
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 سالمت
 ایرنا  – 9/01/99تاریخ : 

 اسکین آغاز شدهای سنگین علیه بیماری لمپیواکسیناسیون دام

های دامی سازمان دامپزشکی گفت: واکسیناسیون علیه بیماری ویروسی مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری -ایرنا -تهران
اسکین در دام سنگین )گاو، گوساله و گاومیش( به منظور کنترل و پیشگیری این بیماری از امروز آغاز شده و تا پایان امسال در لمپی

 شود. صنعتی انجام میهای صنعتی و نیمه دامداری
ن در اسکیبا بیان اینکه واکسیناسیون علیه بیماری ویروسی لمپی« محمد سعیدی»به گزارش روز دوشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 

های روستایی صنعتی و نیمه صنعتی شروع شده است افزود: استفاده از دام سنگین )گاو، گوساله وگاومیش( در دو سطح دامداری
 هایویروس لمپی اسکین برای دام سنگین روستایی در دامداری« همولوگ»آبله گوسفندی و بزی و واکسن « لوگهترو»واکسن 

 صنعتی و نیمه صنعتی انجام می شود.
درصد دام های سنگین کشور واکسینه شوند، اظهارداشت: از آنجایی که  ۱۱وی با اشاره به اینکه مقرر است طی این طرح، حداقل 

از مرزهای غرب وارد کشور شد، هم اکنون این بیماری در اغلب نقاط کشور به شکل  ۳۱۹۱ی نخستین بار در سال این بیماری برا
 شود.بومی مشاهده می

های بیماری ویروسی گاو و گاومیش و عامل برآمدگی و زخم Lumpy Skine Diseaseاسکین یا بنابر این گزارش، بیماری لمپی

به نام ویروس نیتلینگ دارد و به عنوان سویه مرجع در تهیه واکسن بکار « سروتیپ»تنها یک اسکین پوستی است. ویروس لمپی
 رود.می

دهد؛ این ویروس نسبت به شرایط نامساعد محیطی بسیار مقاوم است و تجارت و سالمت گاوها را به شدت تحت تاثیر قرار می
میالدی در زامبیا گزارش شد و  ۳۹۲۹این بیماری نخستین بار در سال شود. بنابراین از لحاظ اقتصادی بیماری با اهمیتی محسوب می

 سپس به سایر کشورهای آفریقایی، خاورمیانه، قفقاز و بالکان تحت عنوان یک بیماری نوپدید انتشار پیدا کرد.
کشورهای عراق و  گزارش شد و متعاقب شیوع آن در منطقه خاورمیانه و ۲۱۳۱اولین مورد این بیماری در کشور ترکیه در سال 

خورشیدی از مرزهای غربی به کشور وارد شد. در ابتدا الگوی بیماری در کشور به صورت نوظهور ثبت شد  ۳۱۹۱ترکیه در سال 
قرار دارد که باید به محض « اخطار کردنی»های اکنون به صورت بومی یا اندمیک شایع است. این بیماری در ردیف بیماریاما هم

 و اقدامات بهداشتی مناسب برای کنترل بیماری انجام شود.  رخداد گزارش شده
  لینک خبر
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 سالمت 
 خبرنگاران جوان  – 01/01/99تاریخ : 

 

های سازمان دامپزشکی برای کنترل بیماری در جای نگرانی مبنی بر بیماری مشترک دام و انسان نیست/ راهکار

 شرایط انباشت دام
های مشترک دام و انسان مطلوب بوده استها دامی و همچنین بیماریها تاکنون کنترل بیماریابر آخرین ارزیابیرفیعی پور گفت: بن . 

اشگاه گروه اقتصادی ب صنعت، تجارت و کشاورزی  خبرنگار علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفت و گو با 
های دامداری اظهار کرد: اگر چه تراکم و های دامی ناشی از انباشت دام در واحد، درباره آخرین وضعیت بیماریخبرنگاران جوان

ها ند، اما بر اساس آخرین ارزیابیهای دامی را هموار کتواند شرایط بروز و شیوع بیماریهای دامداری میانباشت دام در واحد
 های دامی و مشترک دام و انسان مطلوب است و جای هیچ گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.وضعیت کنترل بیماری

 
یه لهای مشترک دام و انسان و انجام به موقع واکسیناسیون بر عاو افزود: دامداران با رعایت دقیق شرایط امنیت زیستی علیه بیماری

های مشترک دام و انسان انجام دادند که این امر موجب شده های مختلف در خصوص بیماریای در استانها اقدامات پیشگیرانهبیماری
 های دامداری گزارشی مبنی بر شیوع بیماری نداشته باشیم.علیرغم تراکم دام در واحد

 
  

 های دامداریهای غیر ضروری در واحدآمداقدامات مراقبتی همچنان ادامه دارد/ ضرورت کاهش رفت و 
  

های دامداری به مسئوالن ذیربط گفت: با توجه به مباحث بهداشتی و ای به منظور رفع انباشت دام در واحدرفیعی پور در توصیه
ی را در راستا گردد از این رو سازمان دامپزشکی تمامی تالش خودپیشگیرانه که یک قسمت آن به مواد بیولوژیک و واکسن باز می

های غیر ضروری در شود از رفت و آمدگیرد، اما به دامداران هم توصیه میها به کار میتامین و توزیع به موقع واکسن علیه بیماری
 های دامداری که خود عامل انتقال بیماری است پرهیز کنند.واحد

 
های دامداری کاهش ی غیر ضروری توسط دامداران در واحدهارئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: تا زمانی که رفت و آمد

 های دقیقها با اعمال مدیریتیابد و از طرفی تامین و تزریق به موقع واکسن صورت گیرد این امکان وجود دارد که در حوزه بیماری
 به اهداف خود دست یابیم.

 
های دامی گفت: با توجه به کاهش کانون وع احتمالی بیماریاو با اشاره به اقدامات سازمان دامپزشکی به منظور جلوگیری از شی

ها را با همکاری دامداران به موقع انجام داده است ضمن آنکه های دامی سازمان دامپزشکی امسال اقدامات ایمن سازی دامبیماری
 اقدامات مراقبتی همچنان ادامه دارد.

 
های دامداری موافق رات دام زنده به منظور رفع انباشت و تراکم دام در واحدرفیعی پور درباره اینکه آیا سازمان دامپزشکی با صاد

است، بیان کرد: مسئولیت اجازه صادرات با وزارت صمت است و سازمان دامپزشکی در خصوص صادرات و واردات تنها به 
 کند.مسئولیت بهداشتی خود عمل می

 
های گذشته واردات گوشت تنها ات گوشت قرمز گفت: امسال همانند سالرئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره آخرین وضعیت وارد

 شود و جای هیچگونه نگرانی مبنی بر واردات انبوه وجود ندارد.درصد نیاز کشور انجام می ۳۱در حد 
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، تصریح کرد: امسال کنیدرا تایید می ۹۱این مقام مسئول در پایان درباره اینکه آیا افزایش واردات دام زنده و گوشت قرمز در سال 
 درصد بوده است. ۳۱دام زنده به هیچ عنوان وارد کشور نشده و بنابر آمار میزان واردات گوشت قرمز کمتر از سقف 

  لینک خبر

 
 سیب زمینی
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 شیالت
 ایرنا  – 01/01/99تاریخ : 

 میلیون قطعه الرو میگو در قشم ۰۵۲تولید 

های همجوار در جزیره قشم تولید میلیون قطعه الرو میگو به منظور تامین نیاز مزارع پرورشی هرمزگان و استان ٠٥۱ -ایرنا-قشم
 شد. 

برداری و پس از شنبه در جمع خبرنگاران گفت: همه الروهای تولید شده به صورت مجزا نمونهرییس اداره دامپزشکی قشم روز سه
 اصول بهداشتی به مراکز پرورش میگو منتقل شد.تایید سالمت با رعایت 

ر مولد میگو برای مرکزهای تکثیامین درا ادامه داد: پس از حصول اطمینان از نبود بیماری لکه سفید میگو، قشم میزبانی تولید پیش
 های همجوار را برعهده گرفت.میگو در استان

برداری و پایش ویروس این بیماری به منظور های ساحلی، نمونهر استانوی اظهار کرد: با توجه به شیوع بیماری لکه سفید میگو د
 شود.حفظ سالمت الروها با حساسیت باال در قشم انجام می

 ود.شرییس دامپزشکی قشم افزود: تمامی تصمیمات بر مبنای تولید مستمر و پایدار در راستای منافع ملی اتخاذ و عملیاتی می
طرح پرورش میگو اختصاص یافته که از این تعداد، چهار مزرعه با یک  ۳۳ر از اراضی جزیره به هکتا ۵۹۵اینک یکهزار و هم

 میلیارد لایر سرمایه گذاری به بهره برداری رسیده است. ۹۹۱هزار و 
از ُتن محصول  ۹۱۱، یک هزار و ۳۱۹۱بینی می شود تا پایان سال نیروی بومی در این مزارع مشغول به کار هستند و پیش ۱۵۹

 جزیره قشم وارد چرخه صادرات کشور شود.
رسد که برای صنعت هزار ُتن در سال می ۳۲برداری از هفت طرح در دست ساخت، توان تولید میگو در قشم به همچنین با بهره

 صادرات محصوالت دریامحور کشور، ارزآوری باالیی به همراه دارد.
هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات سواحل استان هرمزگان به  ۳۹۱با های قشم، هنگام و الرک شهرستان قشم شامل جزیره

 های خلیج فارس گسترده شده است.کیلومتر در آب ۳۳کیلومتر و عرض میانگین  ۳۹۱طول 
  لینک خبر
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 شیالت 
 خبرگزاری فارس – 00/01/99تاریخ : 

 ۰۲۰۲ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری دریای خزر تا پایان سال 

های انجام شده و با وجود در خطر بودن ذخایر ماهیان خاویاری، برنامه رئیس سازمان شیالت ایران گفت: با توجه به بررسی
 ادامه خواهد داشت.  ۲۱۲۱مدت برای صید تجاری نخواهیم داشت و این روند تا پایان سال میان

هللا خون میرزایی در به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، نبی
برنامه روی خط خبر در رابطه با ممنوعیت برداشت ماهیان خاویاری از دریای خزر اظهار کرد: ممنوعیت صید و برداشت ماهیان 

 خواهد داشت. ادامه ۲۱۲۱خاویاری تا پایان سال 
برداری از آن مدیریت کشور قرار دارد و باید بهره ۹وی افزود: اکوسیستم دریای خزر به عنوان دریای بسته، در محدوده سرزمینی 

 شود.
رویه ماهیان خاویاری پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق تصریح کرد: افزایش صید، خون میرزایی در رابطه با صید بی

 یر ماهی خاویاری را بحرانی کرد و با توافق پنج کشور در یک کمیسیون مشترک برداشت از این ذخایر ممنوع شد.وضعیت ذخا
وی افزود: پنج کشور حاشیه دریای خزر شامل ایران، جمهوری آذربایجان، فدراسیون روسیه، قزاقستان و ترکمنستان است که 

ای آن با میزبانی ایران برگزار شد و پروتکل مشترک آن به امضا س دورهکمیسیون مشترکی را تشکیل دادند، امسال سومین اجال
 رسید.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: نظر جمهوری اسالمی ایران این است که ممنوعیت بیشتر از یک سال امتداد پیدا کند اما از 
ک ساله تعیین شد و سال آینده هم ایران میزبان اجالس آن جایی که برخی از کشورها با ممنوعیت چند ساله موافقت نکردند توافق ی

 خواهد بود.
های این ممنوعیت امضا شده و صید تجاری عمالً ممنوع است، افزود: با توجه به بررسی ۹۱میرزایی با اشاره به این که از سال خون

ید تجاری نخواهیم داشت و امیدواریم وضعیت انجام شده و با وجود در خطر بودن ذخایر ماهیان خاویاری، برنامه میان مدت برای ص
 ماهیان خاویاری از خط قرمز خارج شود.

برداری از ماهیان خاویاری گفت: استفاده از آنها برای کارهای تحقیقاتی و بازسازی ذخایر وی در رابطه با موارد استثنا برای بهره
ل صید و صیادی اگر ماهی خاویاری را به صورت اتفاقی صید های فعاتنها موارد استثنای در نظر گرفته شده است و سایر بخش

 دهند.کنند، آن را در اختیار مؤسسات تحقیقاتی برای بازسازی ذخایر وحشی خاویاری دریای خزر قرار می
 تن گوشت خاویار پرورشی تولید شد. ۱۱۱هزار و  ۲، شش تن خاویار پرورشی و ۹۰رئیس سازمان شیالت ایران افزود: در سال 

شود؛ ما استان کشور انجام می ۲۱های کشور گفت: پرورش ماهی خاویاری در بیش از وی در خصوص پرورش ماهی در استان
برنامه جدی در سازمان شیالت برای پرورش ماهیان خاویاری داریم تا این فعالیت را در کل استان ها انجام دهیم و مطالعات 

 سراسری آن انجام شده است.
باید  ۳۵۱۵مزرعه فعال ماهی خاویاری داریم که این مزارع رو به افزایش است و طبق برنامه در سال  ۳۲۱زود: خون میرزایی اف

 تن خاویار برسیم. ۳۱۱هزار تن گوشت ماهی خاویاری و  ۳۱به 
 هزار نفر در بخش شیالت اشتغالزایی شده است. ۲۱۱وی ادامه داد: تاکنون بیش از 
پروری برسیم که در سال گذشته هزار تن تولید آبزی ۹۳۱یان برنامه ششم توسعه باید به یک میلیون و خون میرزایی تأکید کرد: تا پا

هزار تن تولید محصوالت شیالتی رسیدیم، همچنین در زمینه مصرف سرانه نیز  ۲۰۲از تکلیف برنامه جلو افتادیم و به یک میلیون و 
 کیلوگرم رسیده است. ۳۲. ۳، به ۹۰میزان مصرف در سال کیلوگرم تا پایان این برنامه باشد که  ۳۲که باید 

، خاطرنشان کرد: سهم دریای خزر از ۹۰معاون وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با سهم دریای خزر از صید و صیادی در سال 
ای عمان درصد صید مربوط به دری ۹۵درصد بوده و بیش از  ۹.۰هزار تن معادل  ۵۲، ۹۰هزار تن صید و صیادی در سال  ۰۰۱

 و خلیج فارس است.
 آمیز بوده و نیازمند تقویت و مراقبت است.وی افزود: وضعیت دریای خزر برای آبزیان مخاطره

 ۵۱خون میرزایی در پایان گفت: صنعت شیالت ایران رو به توسعه است و از اوایل انقالب تاکنون میزان تولید آبزیان و صیادی 
 بینیم که امیدواریم به آن دست پیدا کنیم.شیالت ایران می انداز روشنی برایبرابر شده و چشم

  لینک خبر
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 شیالت 
 ایرنا  – 01/01/99تاریخ : 

 کنددرصد نیاز کشور را تامین می ۰۲درصد آرتمیای دریاچه ارومیه  ۸۲

ُتن، در  ۹۲ه ارومیه به میزان حدود درصد از آرتمیای دریاچ ۳۱رییس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور گفت: تنها  -ایرنا -ارومیه
 کند. درصد نیاز کشور به این محصول را تأمین می ۹۱صورت فرآوری 

وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: اگر مجوز برداشت آرتمیا از دریاچه ارومیه صادر شود شنبه در گفتفرد روز سهعلی نکویی
 امکان برداشت با قدرت باالیی وجود دارد.

ُتن سیست  ۰۵۱عدد سیست آرتمیا دارد که با این آمار حدود  ۳۱۱هزار و  ۹۰د کرد: دریاچه ارومیه در هر مترمکعب آب وی تاکی
 آرتمیا در این دریاچه موجود است.

نکویی فرد در خصوص آرتمیای دریاچه ارومیه، بیان کرد: این آرتمیا با نام اورمیانا جزو هشت گونه شناسایی شده در دنیاست و 
 رود.های منحصر به فرد به شمار میاز گونه یکی

 رقیبکند و این موجود خوراک آبزیان بوده و در بخش غذای الرو آبزیان بیوی اضافه کرد: آرتمیا میزان باالی شوری را تحمل می
 است.

ود و در بخش غذای میگو شرییس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور گفت: این ماده غذایی باعث افزایش ایمنی و بقای الرو آبزیان می
 جایگزینی ندارد.

 ۳۱۱تا  ۱۱تن آرتمیا که نیاز صنعت شیالت به آن است، وارد کشور شده و برای هر کیلوگرم آن  ۰۱فرد ادامه داد: ساالنه نکئویی
 شود.دالر هزینه می

هکتاری در  ۳۱ان و یک واحد هکتاری در کرم ۲۱۱وی با اشاره به شروع فعالیت در این حوزه، اظهار داشت: یک واحد حدود 
 منطقه فسندوز میاندوآب در بخش تولید و پرورش آرتمیا فعالیت دارد.

رییس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور وابسته به مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی اظهار داشت: در هر هکتار استخر خاکی پرورش آرتمیا 
 شود.یکیلو سیست آرتمیا تولید م ۳۱۱توده آرتمیا و پنج تن ذی

های پرورش آرتمیا در کشور از اهداف این مرکز است، گفت: به دنبال شناسایی با اشاره به اینکه شناسایی ظرفیت« فردنکویی»
 های نامتعارف را داشته باشد.مناطقی هستیم که ظرفیت پرورش آرتمیا با آب

ن گذاری در ایدات این محصول است، تاکید کرد: برای سرمایهنیازی از واروی با اشاره به اینکه هدف ما تولید آرتمیا در کشور و بی
توان با تولید، نیاز کشور به آرتمیا را بخش باید آب مورد نیاز این صنعت به صورت دائمی و مطمئن تأمین شود و در این صورت می

 های غیرمتعارف بهترین گزینه برای این بخش است.تأمین کرد که آب
کند، پیش از این دریاچه ارومیه یکی از های شور زندگی میپوست که در آب( جانداری است سختArtemiaآرتمیا با نام علمی )

 گیرد.شد؛ آرتمیا در صنایع پرورش میگو و ماهی مورد استفاده قرار میترین منابع آرتمیا در جهان شمرده میغنی
خصوص از خود آرتمیا یا سیست آن در تغذیه مراحل نوزادی  شود؛ بههزار تن سیست آرتمیا در دنیا معامله می ۲ساالنه بیش از 

ها، قیمت هر کیلو آرتمیا در بازارهای جهانی با توجه به کیفیت آن حدود برند؛ طبق گزارشتنان سود میماهیان، سخت پوستان و نرم
 دالر است. ۳۱۱تا  ۹۱

  لینک خبر
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 شکر
 ایرنا  – 9/01/99تاریخ : 

 خوزستان تولید شدهزارتن شکر در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ۶۷

هزار تن شکر خام )زرد( در واحدهای هفت گانه نیشکری ۰۰مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: -ایرنا  -اهواز 
 این شرکت تولید و به واحدهای تصفیه شکر حمل شد. 

هزار تن نیشکر تولیدی این شرکت ۰۱۹ز عبدعلی ناصری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این میزان تولید شکر ا
 استحصال شده است.

های زیرکشت طرح های هفت گانه شرکت هزار هکتار از زمین۵۱وی با اشاره به اینکه برداشت نیشکر از اواخر مهرماه در سطح 
هزار ۵۱۱تا  ۱۹۱حدودتوسعه نیشکر و صنایع جانبی در شمال و جنوب اهواز شروع شده است پیش بینی کرد تا پایان فصل برداشت 

 تا چهار میلیون تن نیشکر در این شرکت تولید و پس از تصفیه به بازارهای داخلی عرضه شود. ۱.۹تن شکر خام از برداشت 
 ۳۱۹۹روز کاری و حداکثر تا فروردین سال ۳۱۱ناصری بیان کرد: برداشت نیشکر در صورت شرایط مناسب آب و هوایی در 

 ادامه خواهد داشت.
در طرح های هفت گانه شرکت توسعه و صنایع جانبی خوزستان به دلیل بارندگی  ۳۱۹۱-۳۱۹۹نیشکر درسال زراعی  برداشت

 متناوب پاییزی و رطوبت باالی زمین بارها با اختالل و توقف رو به رو شده است.
دا ، ارابی ، سلمان فارسی ، دهخشرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با هفت شرکت تابعه شامل دعبل خزاعی ، امیرکبیر ، حکیم ف

 هزار نفر در آن شاغل هستند. ۳۹هزار هکتار زمین زیرپوشش دارد و  ۱۵امام خمینی )ره( و میرزا کوچک خان، 
هزار تن شکر در این شرکت تولید شد در حالی که سال پیش از آن، این میزان حدود  ۱۱۱در سال زراعی گذشته در مجموع حدود 

 هزار تن بود. ۰۹۱
 دلیل کاهش تولید شکر در این شرکت ، خشکسالی و نیز بروز سیالب در فروردین امسال بود.

بر اساس برآورد کارشناسی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان و شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ، سیالب فروردین امسال 
 ت زد.های هفت گانه خوزستان خسارهزار میلیارد لایر به بخش نیشکری طرح ۹۱حدود

یکی پس از  ۱۱شروع شد و از ابتدای دهه  ۰۱هزار شکر در سال ، در دهه ۰۱۱طرح های هفت گانه نیشکر با ظرفیت اسمی 
 دیگری وارد چرخه تولید شدند.

درصد نیاز  ۵۱طرح های هفت گانه نیشکر خوزستان و واحدهای نیشکر هفت تپه و کارون در شمال خوزستان به تنهایی حدود 
 میلیون تن است. ۲.۲ر را تولید می کنند.نیاز ساالنه کشور به شکر حدود کشور به شک

 هزار تن برآورد شده است برعهده دارد.۱۱۱شرکت دولتی بازرگانی ایران مسوولیت واردات شکر خام را که حدود 
رخانه های قند کشور درصد حجم شکر خام پس از تخلیه در بندر امام خمینی)ره( به واحدهای نیشکری خوزستان و کا۹۱بیش از

 شود.برای عملیات تصفیه و تبدیل آن به شکر سفید حمل می
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 صادرات و واردات

 خبرگزاری فارس – 9/01/99تاریخ : 

 بار ایران چه کشورهایی هستند+جدولو تره مقاصد صادرات میوه

بار ایران در صدر میلیون دالر از محصوالت میوه و تره 011و  011، 910سه کشور عراق ، امارات و روسیه به ترتیب با واردات 

 رار دارند. بار از ایران قجدول اولین واردکننده های محصوالت تره
هزار دالر  4111میلیون دالر به وزن  0199در مجموع  0191ماه سال  01به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در 

 بار صادر شد. میوه و تره
 هزار تن 1116میلیون دالر و به وزن  0090به ارزش  0196ماه سال  01بار در با توجه به میزان صادرات محصوالت میوه و تره

درصد  9درصد و به لحاظ وزنی  11به لحاظ ارزشی  96نسبت به سال  91به لحاظ ارزشی صادرات این محصوالت در سال 

 افزایش داشته است. 
بوده است، بطوری که  91بار در سال و تره مقصد اول صادرات محصوالت میوه 1افزاید: عراق، امارات و روسیه این گزارش می

بار به میلیون دالر محصوالت میوه و تره 910ادرات محصوالن میوه و تره بار ایران به کشورهای مختلف میلیون دالر ص 0199از 

 میلیون دالر به روسیه صادر شده است.  011میلیون دالر به امارات و  011عراق و 

 011ون دالر و افغانستان میلی 196به کشور عراق  0196ماهه سال  01بار در گفتنی است میزان صادرات محصوالت میوه و تره

 میلیون دالر بوده است.  011میلیون دالر و روسیه 

میزان  0196میلیون دالر و در سال  069میزان صادرات گوجه فرنگی به کشور عراق به ارزش  0191به گزارش فارس در سال 

 میلیون دالر بوده است.  010صادرات این محصول به این کشور به ارزش 

میلیون دالر از این محصول را به امارات صادر کرده است، البته  09میلیون دالر گوجه فرنگی به روسیه و  11ن ایرا 91در سال 

میلیون دالر گوجه فرنگی ایران را خریدار کرده  10دومین مقصد صادرات گوجه فرنگی ایران کشور افغانستان بوده که  96در سال 

 جه فرهنگی ایران سومین مقصد صادراتی این محصول بوده است. میلیون دالر گو 01و پاکستان هم با واردات 

مقصد اول صادرات محصوالت دیگری مانند هندوانه، سیب درختی، خیار و  91و  96های به گزارش فارس کشور عراق در سال

 سیب زمینی نیز بوده است. 
 این محصول را از ایران خریداری کرده است.  دالر از 11، 96میلیون دالر خیار از ایران و در سال  04، 91روسیه در سال 
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 عسل
 ایرنا  – 01/01/99تاریخ : 

 شودعسل کرمانشاه ساماندهی می

زنجیره تولید عسل در استان کرمانشاه به منظور افزایش تولید این محصول و همچنین میزان اشتغالزایی حاصل آن  -ایرنا -کرمانشاه
 ساماندهی خواهد شد. 

تن عسل تولید و عرضه کردند. ۹۱۱کندوی تولید عسل در استان کرمانشاه فعال بودند که چهار هزار و  ۱۳۳سال گذشته   
کلنی رسید که  ۵۵۵امسال با توجه به برنامه های حمایتی دولت برای افزایش کلنی های تولید زنبور عسل تعداد کندوهای کرمانشاه به 

ید کنند.تن عسل تول ۵۹۵پیش بینی می شود پنج هزار و   
براساس اعالم سازمان جهاد کشاورزی استان، عسل تولید شده در کرمانشاه عالوه بر تولید داخلی به دیگر استان های کشور نیز 

 فرستاده می شود.
شودبرابر می ۴تولید عسل کرمانشاه   

ت تولید عسل در استان کرمانشاه با معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه ماه گذشته در نشستی به منظور بررسی وضعی
 بیان اینکه اکنون در تولید عسل رتبه چهارم کشور هستیم، گفت: در تالشیم به مهمترین تولیدکننده عسل در کشور تبدیل شویم.

رار دارد کرمانشاه با دارا بودن چهار میلیون زنبور از نظر تولید عسل در رتبه چهارم کشوری قعنوان کرد: استان« هدایت حاتمی»
هایی که انجام شده و عزمی که وجود ریزی برابر کردن این تعداد به رتبه اول کشوری دست پیدا کنیم که با برنامه ۲و در تالشیم با 

 دارد تحقق این امر امکان پذیر است.
مکان تولید پنج هزار وی افزود: با اجرای زنجیره ارزش تولید و عرضه عسل و بر اساس نظرات کارشناسی فعاالن این حوزه، ا

های مرتبط با موم و گرده زنبور و زنبور داری وجود دارد.شغل از جمله ساخت کندو، تولید و بسته بندی عسل، فراوری  
معاون استاندار کرمانشاه یادآور شد: ما در مرحله نخست بر روی ایجاد هزار شغل در قالب توسعه واحدهای موجود و هزار شغل در 

های جدید برنامه ریزی کرده ایم.لقالب ایجاد شغ  
شودمرکز تولید عسل می« صحنه»  

براساس آنچه سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه اعالم کرده است، شهرستان صحنه به عنوان مرکز بزرگ تولید عسل استان معرفی 
 خواهد شد.

تان با مرکزیت شهرستان صحنه به عنوان رییس سازمان جهادکشاورزی در این رابطه به ایرنا گفت: زنجیره تولید عسل در اس
 بزرگترین تولیدکننده عسل استان راه اندازی خواهد شد.

این بخش همچون تولید ملکه، کندو،  ۳۱۱نوربخش حاتمی افزود: به دنبال آن هستیم که با راه اندازی زنجیره تولید عسل صفر تا 
یم.موم، بسته بندی، فروش و بازاریابی را در استان داشته باش  

اندازی زنجیره تولید عسل در استان، گفت: از گذار بخش خصوصی برای راهوی با اشاره به پای کار بودن چندین سرمایه
ها حمایت خواهیم کرد.گذاران در بخش زیرساختسرمایه  

دی در استان در کشور رییس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه به کیفیت عسل تولیدی در کرمانشاه اشاره کرد و گفت: عسل های تولی
 با استقبال چشمگیری روبه رو هستند.

هزار بهره بردار در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند. ۳۲۹میلیون نفری کرمانشاه حدود  ۲در استان   
هزار تن انواع محصوالت  ۲۱۱هزار هکتار زمین کشاورزی و تولید ساالنه چهار میلیون و  ۹۹۱استان کرمانشاه با بیش از 

اورزی، دامی و باغی یکی از قطب های کشاورزی کشور است.کش  
واحد مرغداری  ۰۱۱واحد دامپروری صنعتی شامل  ۱۱۱واحد دامی و بیش از یک هزار و  ۰۹۱در استان کرمانشاه چهار میلیون و 

ست.واحد پرواربندی بره فعال ا ۲۳۹واحد پرواربندی گوساله و  ۳۱۳واحد گاوداری شیری،  ۳۰۰گوشتی صنعتی،   
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واحد مرغ مادر گوشتی، چهار واحد  ۹واحد پرورش بوقلمون صنعتی،  ۳۱واحد مرغداری تخمگذار،  ۲۹در این استان همچنین 
واحد مرکز پرندگان زینتی، پنج واحد پرورش شترمرغ و سایر واحدهای بخش روستایی و عشایری وجود دارد. ۲جوجه کشی،   

 ۰۱تن گوشت قرمز،  ۱۱۱هزار و  ۱۰هزار تن شیرخام،  ۱۱۰الت دامی شامل هزار تن انواع محصو ۵۹۳سال گذشته بیش از 
تن تخم مرغ تولید شد. ۳۱۱هزار و  ۳۳تن گوشت طیور و  ۱۱۱هزار و   
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 صنعتیگل و گیاهان 
 ایرنا  – 01/01/99تاریخ : 

 اجرای طرح ملی گیاهان دارویی با همکاری دانشگاه تهران کلید خورد

نامه همکاری های مشترک بین دفتر طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد موزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: تفاه -ایرنا  -تهران 
 کشاورزی و پردیس ابوریحان دانشگاه تهران به امضا رسید. 

کاربردی به صورت مشترک  -های تحقیقاتی شنبه وزارت جهاد کشاورزی، این تفاهم نامه با اهداف اجرای پروژهبه گزارش روز سه
فنی، همکاری در جهت راه اندازی، تکمیل و تجهیز مراکز آموزشی و پژوهشی مورد نیاز و انتقال دانش فنی تا مرحله تبیین دانش 

 تولید شده در مراکز تحقیقاتی به صنایع فعال در حوزه گیاهان دارویی به امضا رسیده است.
رئیس پردیس « غالم عباس اکبری»مجری طرح ملی گیاهان دارویی و « حسین زینلی »نامه همکاری های مشترک توسط تفاهم

 ابوریحان دانشگاه تهران امضا شد.
نامه طرفین بر استفاده از توان اعضای هیات علمی پردیس در کمیته های تخصصی گیاهان دارویی وزارت جهاد در این تفاهم

د دانشگاهی در انجام پروژه سازی محصوالت تولیدی در دانشگاه، بکارگیری فارغ التحصیالن توانمنکشاورزی، همکاری در تجاری
های مرتبط با گیاهان دارویی و مشارکت در های مشترک، برگزاری بازدیدهای علمی و کارورزی برای دانشجویان دانشگاه در بخش
 تألیف و ترجمه مراجع، متون و کتب علمی مورد نیاز حوزه گیاهان دارویی تاکید کردند.

  لینک خبر
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 گندم 
 ایرنا  – 9/01/99تاریخ : 

 هکتار رسیدمیلیون  ۵.۱سطح زیرکشت گندم به 

ماه جاری سطح زیرکشت گندم به بیش از پنج مجری طرح گندم کشور گفت: از ابتدای فصل کشت تا چهارم دی -ایرنا  -تهران 
 درصد برنامه محقق شده است.  ۹۰دهد هزار هکتار رسید که نشان می ۱۱۱میلیون و 

 ۱۹۱ی ایرنا افزود: از این میزان سطح زیرکشت یک میلیون روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد« اسماعیل اسفندیارپور»
 هزار هکتار گندم دیم در مناطق مختلف کشور بوده است. ۹۵۰هزار هکتار گندم آبی و سه میلیون و 

میلیون هکتار پیش بینی شد که دو میلیون هکتار آن مربوط به  ۰امسال در مجموع سطح زیر کشت گندم  به گفته وی، طبق برنامه
 شت گندم آبی و چهار میلیون هکتار برای کشت گندم دیم است.ک

مجری طرح گندم کشور با بیان اینکه تا چهارم دی ماه، سطح زیرکشت گندمنسبت به مدت مشابه پارسال دو درصد رشد داشته است، 
ین امر در افزایش تولید می هزار هکتار سطح زیرکشت گندم نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که هم ۳۳۹اضافه کرد: امسال 

 تواند تاثیر داشته باشد.
هزارتن  ۲۹۱وی با بیان اینکه امسال کشاورزان بیشتر از بذور خودمصرفی استفاده کردند، افزود: امسال در طول فصل کشت گندم، 

 بذر گندم اصالح شده خریداری شده است.
 ورت داشت تا کشاورزان از بذور گندم اصالح شده استفاده کنند.به گفته مجری طرح گندم کشور، برای افزایش عملکرد تولید ضر

تومان با افت  ۲۱۱اسفندیارپور اظهارداشت: طبق مصوبه شورای اقتصاد، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم معمولی دو هزار و 
 است. تومان تعیین شده ۲۹۱مفید چهار درصد و افت غیرمفید یک درصد و برای گندم دوروم دو هزار و 

وی اضافه کرد: امسال وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از کشاورزان با همکاری بنیاد ملی گندمکاران قراردادی را با 
کارخانجات ماکارونی منعقد کرده است تا طبق این قرارداد کارخانجات گندم دوروم را در مناطق ارزوئیه جنوب کرمان، جنوب 

 قیمت نسبت به نرخ مصوب خریداری کنند. درصد افزایش ۳۱فارس و خوزستان با 
 تومان خریداری کنند. ۹۲۱به گفته وی، براساس این قرارداد کارخانجات ماکارونی باید هر کیلوگرم گندم دوروم را دو هزار و 

 انجام مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پایان فصل کاشت گندم گفت: کشت گندم در مناطق گرم همچنان در حال
 است.

تومان و بذر گندم دیم دو هزار و  ۹۲۱به گزارش ایرنا، طبق مصوبه دولت نرخ هر کیلوگرم بذر گندم آبی گواهی شده دو هزار و 
تومان تعیین شد که نسبت به مصوبه قبلی بین پنج تا هشت درصد کاهش قیمت داشت، به طوری که نرخ مصوبه پیشین هر کیلو  ۲۰۹

 تومان بود. ۵۹۱و گندم دیم دو هزار و  ۰۹۱هزار و بذر گندم آبی دو 
سال زراعی گذشته نزدیک هشت میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده بود که نرخ مصوب برای هرکیلوگرم گندم معمولی با 

 تومان بوده است. ۰۰۱تومان و گندم دروم یک هزار و  ۰۱۱افت چهاردرصد مفید و یک درصد غیرمفید یک هزار و 
خرید تضمینی گندم امسال از اواخر اسفند ماه از شهرستان جیرفت واقع در جنوب کرمان آغاز شد و تا اواخر مهرماه در استان های 

 سراسر کشور ادامه خواهد داشت.
  لینک خبر
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 گندم 
 خبرنگاران جوان – 00/9/99تاریخ : 

رسدمیلیون هکتار می ۷درصد کشت گندم محقق شد/سطح زیر کشت گندم به  ۰۶  
 ۹۰هزار هکتار اعالم کرد و گفت:  ۱۱۹میلیون و  ۹دی را  ۵اسفندیاری پور مجموع سطح زیر کشت گندم آبی و دیم تا تاریخ 

 .درصد برنامه کشت محقق شده است
صنعت،تجارت و کشاورزی اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو خبرنگار گروه  

دی، سطح زیر  ۵، درباره آخرین وضعیت سطح زیر کشت گندم اظهار کرد: بنابر آخرین آمار تا اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار هکتار بوده است ۹۵۰میلیون و  ۱هزار هکتار و گندم دیم  ۱۹۱کشت گندم آبی یک میلیون و  . 

درصد برنامه  ۹۰هزار هکتار اعالم کرد و گفت: براین اساس  ۱۱۹میلیون و  ۹ی را د ۵وی مجموع سطح زیر کشت گندم تا تاریخ 
دی محقق شده است ۵کشت تا تاریخ  . 

اسفندیاری پور با اشاره به اینکه مراحل پایانی کشت گندم در حال انجام است، بیان کرد: پیش بینی وزارت جهاد کشاورزی برای سال 
شود این میزان محقق شودکشت گندم است که تا پایان فصل پیش بینی می میلیون هکتار ۰حدود  ۹۰-۹۱زراعی  . 

هزار هکتار بیشتر  ۳۱۱مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سطح زیر کشت گندم نسبت به مدت سال قبل حدود 
دهد که وضعیت کشت و سبز مزارع گندم مناسب استها نشان میاست، افزود: رصد . 

وانیدبیشتر بخ دی در نوار گرمسیری/ نیازی به واردات گندم نداریم ۳۱استمرار کشت گندم تا  :  
الی استمرار داردخودکفایی گندم برای چندمین سال متو  
ها مثل دهد که وضعیت مزارع در مناطق دیم در حال سبز شدن است و در برخی استانبه گفته وی، مناطق دیم گندم نشان می

 .خوزستان و اقلیم گرم و خشک مصرف کود سرک آغاز شده است
 ۱۳ها دی، مجموع بارندگی ۵ار تا تاریخ مشاور وزیر جهاد کشاورزی درباره آخرین وضعیت میزان بارش بیان کرد: بنابرآخرین آم

دهد نسبت به دوره بلندمدت میلی متر بوده است که این امر نشان می ۰۱میلی متر و بلندمدت  ۱۰.۵میلی متر، مدت مشابه سال قبل 
درصد کاهش بارندگی داشتیم ۰.۱درصد رشد بارندگی و سال گذشته  ۲۱ . 

ها از نظر رطوبت مشکل خاصی نداریم، افزود: شرکت خدمات حمایتی با نگاه ذخیره استان اسفندیاری پور با اشاره به اینکه در اکثر
 .سازی در حال تامین کود است تا به میزان کافی کود مورد نیاز کشاورزان را در اختیارشان قرار دهد

م برای چندمین سال متوالی ادامه یابدشود که خودکفایی گندوی در پایان تصریح کرد: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی می . 
  لینک خبر
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 گندم 
 خبرنگاران جوان  – 01/01/99تاریخ : 

 درصدی خرید تضمینی ۰۲تا  ۱۲آثار سو تولید گندم در سایه بی توجهی مسئوالن شورای اقتصاد به قیمت گندم/افت 

 گندم در سال زراعی آینده
 .رویکرد مسئوالن شورای اقتصاد در تضاد با شعارسال و سیاست های اقتصاد مقاومتی است

صنعت، تجارت و کشاورزی گزارش خبرنگار جوان، اه خبرنگارانگروه اقتصادی باشگ  تاکید مقام معظم رهبری بر  علی رغم 

خودکفایی محصوالت استراتژیک و اهمیت باالی امنیت غذایی در شرایط فعلی تحریم، رویکرد مسئوالن شورای اقتصاد در تضاد با 
گانه و نقش بر آب کردن شعارسال و سیاست های اقتصاد مقاومتی است، در حالیکه برای بی نیازی از دست درازی به کشورهای بی

تصمیمات مافیای واردات انتظار می رفت که نرخ خرید تضمینی گندم تا پایان مهلت کشت مطابق با هزینه های واقعی تولید و تورم 
 .اصالح می شد

ضمینی ناامید با وجود آنکه تنها چند روز به پایان فصل کشت زمان باقی است، اما اکثر دست اندرکاران نسبت به اصالح نرخ خرید ت
 .شدند که بدین ترتیب پیش بینی می شود گندمکاران در سال آینده رغبتی به تحویل گندم تولیدی به دولت نخواهند داشت

بسیاری از مسئوالن بخش کشاورزی معتقدند مسئوالن شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه چندسالی است که نسبت به اجرای 
 ۲۱۱هزار و  ۲ی تفاوت هستند که در صورت تکرار شدن این موضوع و پافشاری برنرخ خرید تضمینی قانون خرید تضمینی گندم ب

تردید دستمان به سمت کشورهای بیگانه دراز می شود چرا که تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم در سال آینده، بدون
می کنند یا در بازار آزاد به فروش می رسانندکشاورزان گندم تولیدی خود را صرف خوراک دام . 

بنابراین در صورت از بین رفتن پایداری تولید، واردات گندم دالر است،  ۲۹۱تا  ۲۱۱با توجه به آنکه قیمت هر تن گندم جهانی 
برابر نرخ تولید داخل تمام می شود که در شرایط فعلی تحریم و مشکالت ارزی، تامین این میزان منابع بسیار دشوار  ۱مورد نیاز 

 .است
ی مسئوالن شورای اقتصاد بر خودکفایی حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت کشت گندم و تاثیر بی تفاوت

 این محصول استراتژیک با خبر شویم
 اصرار مسئوالن شورای اقتصاد به نرخ فعلی گندم به نفع هیچ کس نیست

، از کاهش صنعت، تجارت و کشاورزی محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار
سطح زیر کشت گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: اگرچه آمار دقیقی از میزان کاهش سطح زیر کشت در دسترس 

محصوالت ها به تولید گندم محدود نبوده به سراغ کشت دیگر دهد که بسیاری از کشاورزانی که کشت آنها نشان مینیست، اما برآورد
 .رفتند

های تولید با قیمت تضمینی از کشت امتناع کردند چرا که وی افزود: امسال بسیاری از کشاورزان به سبب نبود تناسب میان هزینه
تومان کمتر از قیمت واقعی اعالم کرده که این امر به زیان  ۰۱۱تا  ۰۱۱دولت قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زارعی آینده را 

است کشاورزان . 
ملک زاده با اشاره به اینکه اصالح نشدن قیمت گندم تاثیر سو بر میزان خرید تضمینی گندم در سال آینده دارد، بیان کرد: اگر قیمت 

درصد گندم تولیدی خود  ۵۱تا  ۱۱های واقعی تولید اصالح نشود، بدون تردید کشاورزان همانند امسال بیش از گندم مطابق با هزینه
کنند یا در بازار آزاد عرضه دهند و سال آینده بخشی از آن را به عنوان خوراک دام و طیور مصرف میتحویل نمیرا به دولت 

کندکنند که این امر به خوداتکایی تولید این محصول استراتژیک ضربه مهلکی وارد میمی . 
رید تضمینی گندم در سال زراعی آینده، بدون درصدی خ ۵۱تا  ۱۱رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: با کاهش 

 ۱ای جز واردات گندم ندارد. این در حالی است که قیمت هر کیلو گندم خارجی کمتر از تردید دولت برای تامین نیاز کشور چاره
رسدشود، ضمن آنکه به کیفیت گندم داخل نمیتومان برای دولت تمام نمی ۹۱۱هزار و  . 

کند، بیان کرد: علی رغم آنکه ر شرایط فعلی تحریم واردات گندم ضربه مهلکی به تولید گندم داخل وارد میوی با اشاره به اینکه د
هایی وارد شود، از طرفی ممکن است آلودگیواردات گندم به منظور تامین نیاز کشور منجر به خروج قابل توجهی ارز از کشور می

 .کشور کند
زیر کشت و بی رغبتی کشاورزان نسبت به تحویل گندم به مراکز دولتی، بدون تردید میزان  به گفته ملک زاده، با وجود کاهش سطح

رفت عزم راسخ تری در ارتباط با حمایت از تولید داهل واردات بیش از امسال خواهد بود، در حالیکه از مسئوالن ذی ربط انتظار می
خوداتکایی در داخل از واردات بی نیاز شویم و استمرار خودکفایی داشته باشد تا همانند چند سال گذشته با . 
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برابری یارانه آرد و نان تغییری در اصالح نرخ گندم نداشت/ گندمکاران همچنان چشم انتظار اصالح قیمت  ۲افزایش  :بیشتر بخوانید

 خرید تضمینی
تومانی خرید تضمینی گندم گفت: هم اکنون  ۲۱۱هزار و  ۲واکنش به پافشاری مسئوالن شورای اقتصاد بر نرخ این مقام مسئول در 

رفت ورزند، در حالیکه انتظار میمسئوالن شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه بر نرخ اعالمی خرید تضمینی گندم اصرار می
ند تا تولید این محصول استراتژیک برای کشاورزان مقرون به صرفه باشدکردبراساس هزینه واقعی قیمت گندم را اعالم می . 

وی با اشاره به اینکه اصرار مسئوالن بر نرخ فعلی قیمت تضمینی گندم به نفع هیچ یک از مسئوالن نیست، تصریح کرد: با وجود 
به هر دلیلی اقدام به اصالح قیمت تضمینی گندم  آنکه چند روز دیگر تا پایان فصل کشت باقی نمانده، اگر مسئوالن شورای اقتصاد بنا

ای جز کشت دیگر محصوالت برای تامین معیشت خود ندارند که در نهایت کشت محصوالت آب بر عالوه بر نکنند، کشاورزان چاره
رودنابودی منابع خاکی و آبی تهدیدی برای خودکفایی تولید گندم به واسطه کاهش سطح زیر کشت به شمار می . 

میلیون دالر ارز برای واردات سه میلیون تن گندم از کشور ۹۱۱مین منابع مالی دولت برای واردات گندم جای سوال است/خروج تا  
اشاره به اینکه کشت ، با صنعت، تجارت و کشاورزی عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفت و گو با خبرنگار

درصد پیش بینی کشت گندم  ۹۰تا  ۹۹دهد که های مختلف نشان میها از استانگندم به پایان رسیده است، اظهار کرد: آخرین رصد
 .انجام شده و هم اکنون دیگر فرصتی برای ادامه کشت باقی نمانده است

های متعدد، تاکنون جواب قانع ینی گندم افزود: با وجود پیگیریها پیرامون اصالح نرخ خرید تضموی درباره آخرین وضعیت پیگیری
ای از مسئوالن امر نگرفتیمکننده . 

هزار هکتار اعالم کرد و گفت: اگرچه در ارتباط با  ۰۱۱میلیون و  ۹هاشمی مجموع سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جدید را 
تضمینی گندم، میزان خرید بیش از امسال نخواهد بودتولید مشکلی نداریم، اما در صورت اصالح نشدن نرخ خرید  . 

هزار و  ۲میلیون تن اعالم کرد و افزود: با توجه به آنکه نرخ  ۳۱.۹رئیس بنیاد ملی گندمکاران حداقل گندم مورد نیاز کشور را 
میلیون  ۱ترین حالت باید تومانی خرید تضمینی هر کیلو گندم برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد، از این رو در خوشبینانه ۲۱۱

تن کسری نیاز کشور از طریق واردات تامین شود، در حالیکه با اصالح قیمت تضمینی نیازی به واردات و خروج منابع ارزی از 
 .کشور نداریم

میلیون گندم  ۱دالر است که با احتساب نرخ ارز واقعی برای واردات  ۲۹۱تا  ۲۱۱اکنون قیمت جهانی هر تن گندم وی ادامه داد: هم 
توان گندم مورد میلیون دالر می ۱۱۱میلیون دالر باید از کشور خارج شود، در حالیکه یک سوم این میزان معادل  ۹۱۱رقمی معادل 

دنیاز را در داخل از کشاورزان خریداری کر . 
به گفته هاشمی، با وجود آنکه مسئوالن شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به سبب کمبود منابع مالی به نرخ کنونی خرید 

خواهند تامین کنند؟تضمینی گندم اصرار دارند، اما جای این سوال مطرح است که بودجه واردات گندم را از کجا می  
به کشاورز خارجی است/واردات یک میلیون تن گندم ظرف روزهای آتی واردات گندم به معنای پرداخت یارانه  

ها ، درباره آخرین پیگیریصنعت، تجارت و کشاورزی علی خان محمدی دبیر بنیاد ملی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار
ای به رئیس جمهور کرد: علی رغم آنکه در ارتباط با اصالح قیمت تضمینی گندم نامه پیرامون اصالح قیمت تضمینی گندم اظهار

 .ارسال کردند، اما ایشان اذعان کردند که در این خصوص شورای اقتصاد باید تصمیم الزم را اتخاذ کند
هزار و  ۲مینی گندم را به نرخ خرید تض ۹۹وی افزود: برخی نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس قول دادند که در بودجه سال 

تومان افزایش دهند تا هزینه تولید گندم تامین شود ۹۱۱ . 
خان محمدی ادامه داد: اگر اظهارات نمایندگان مجلس شعار نباشد و منابع مالی افزایش قیمت گندم را در بودجه سال آینده لحاظ کنند، 

 .بدون تردید خودکفایی سطح زیر کشت گندم استمرار خواهد یافت
دبیراجرایی بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه گندم به عنوان یکی از محصوالت استراتژیک تامین امنیت غذایی کشور را به 

های متعدد از نمایندگان مجلس و دولت به دنبال افزایش قیمت همراه دارد، بیان کرد: سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با رایزنی
ای از این حیث به تولید این محصول استراتژیک وارد نشودلطمهخرید تضمینی گندم است تا  . 

به گفته وی، اگر قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده افزایش نیابد در پایداری تولید اثر سو خواهد گذاشت، به همین 
کنندخاطرمسئوالن ذی ربط تمامی تالش خود را برای اصالح قیمت تضمینی گندم می . 

هایی مبنی بر آلودگی های کشاورزان موجود است، از این رو نگرانیمدی افزود: با وجود آنکه گندم به میزان کافی در انبارخان مح
ها وجود دارداین محصول استراتژیک و از بین رفتن ذخایر مانده در انبار . 

رد: با توجه به بی رغبتی کشاورزان نسبت به این مقام مسئول با اشاره به اینکه امنیت غذایی کشور در معرض خطر است، اظهار ک
میلیون تن گندم به منظور  ۱تحویل گندم به مراکز دولتی و کاهش خرید نسبت به سال قبل، مسئوالن امر تصمیماتی مبنی بر واردات 

گیردر میذخایر استراتژیک اتخاذ کردند که اگر بنا به هر دلیلی نرخ افزایش نیابد، پایداری تولید در معرض خطر قرا . 
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شود که در صورت بی توجهی روز آینده وارد کشور می ۱تا  ۲ها حاکی از آن است که یک میلیون تن گندم ظرف به گفته وی، خبر
یابد، این در حالی مسئوالن شورای اقتصاد به اصالح قیمت تضمینی برای سال زراعی آینده، میزان واردات در سال آینده افزایش می

یم سال آینده روابط بین المللی و قیمت گندم در بازار جهانی چگونه خواهد بودداناست که نمی . 
تومان برای کشاورزان  ۹۱۱هزار و  ۲دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران در پایان با اشاره به اینکه قیمت تضمینی گندم کمتر از 

تومان  ۱۱۱هزار و  ۱های حمل و نقل کمتر از ساب هزینهصرفه اقتصادی ندارد، تصریح کرد: هم اکنون هر کیلو گندم جهانی با احت
شود و واردات گندم به معنای پرداخت یارانه به کشاورزان خارجی استبرای دولت تمام نمی . 

  لینک خبر
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 گوجه فرنگی
 ایرنا  – 04/01/99تاریخ : 

 افت قیمت گوجه فرنگی در پایان سال مدیریت شود

ها دبیر میز ملی گوجه فرنگی گفت: با هدف جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان باید افت قیمت این محصول در ماه -ایرنا-بوشهر
 دی و بهمن با لحاظ سیاست داخلی و بازنگری در قیمت پایه این محصول مدیریت شود. 

 گوجه فرنگی در بازار کشور بسته به کیفیت محصول بینسید حسین حسینی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: هم اکنون قیمت 
 هزار لایر است.۰۱تا  ۹۱

میلیارد دالر است و چشم انداز  ۹رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر بیان کرد: حجم تجارت گوجه فرنگی در دنیا 
 میلیون دالر است. ۱۱۱امسال ایران برای این محصول 

اسپانیا، مکزیک و هلند عمده کشورهای صادرکننده گوجه فرنگی و آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلیس و روسیه حسینی یادآور شد: هلند، 
 روند.نیز عمده وارد کننده این محصول در دنیا به شمار می

دالر میلیون  ۲۵۲به ۳۱۹۱میلیون دالر سال  ۳۹۱وی گفت: روند رشد صادرات گوجه فرنگی در کشور قابل توجه است طوریکه از 
 است.در سال گذشته افزایش یافته

میلیون  ۱۱۱های جنوب کشور عراق نبود هدف گذاری دبیر میز ملی گوجه فرنگی ادامه داد: برای سال جاری نیز اگر محدودیت
 شد.دالری برای محقق می

رضوی، و فارس و کرمان های بوشهر، هرمزگان، خراسان عمده گوجه فرنگی کشور به ترتیب در استان وی گفت: سطح زیر کشت
 است.

های خراسان رضوی و فارس در رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اظهار داشت: گوجه فرنگی تولیدی استان
شود ولی گوجه تولیدی سایر استان به نوعی خارج از فصل و تامین کننده آید بیشتر صرف صنایع فرآوری میمقطعی که بدست می

 است.نیازهای کشور 
درصد این نیاز از استان  ۹۱های آذر و دی حداقل حسینی افزود: در آبان ماه امسال همه گوجه فرنگی مورد نیاز کشور و در ماه

 کند.هزار تن گوجه فرنگی تولید می ۰۱۱بوشهر تامین و تا فروردین ماه سال بعد این استان حدود 
از استان هرمزگان به بوشهر واگذار شد که امیدواریم در این استان بتوانیم  وی ادامه داد: با چنین ظرفیتی میز ملی گوجه فرنگی

 پاسخگوی اعتماد سازمان توسعه تجارت باشیم.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: در استان بوشهر سطح زیر کشت گوجه 

 هزار تن است. ۹۰۹د آن هزار هکتار و پیش بینی تولی ۳۳فرنگی 
قاسم محمدزاده ادامه داد: در ارتباط با حوزه صادرات گوجه فرنگی نیاز است زیرساخت یخچالی برای صادرات این محصول فراهم 

 ای آن اجتناب شود.و از صادرات فله
  لینک خبر
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 گوشت قرمز

 ایرنا  – 01/01/99تاریخ : 

 درصدی بهای گوشت گوسفندی مخلوط در یک سال گذشته ۵۰رشد 

لوط( در دهد که قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی )مخبررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می -ایرنا  -تهران 
درصدی را نسبت به مدت مشابه پارسال نشان  ۹۹.۹تومان رسید که رشد  ۹۹۲هزار و  ۹۳آبان ماه امسال به صورت میانگین به 

 دهد. می
برپایه آمارهای وزارت صنعت، در یک ماه منتهی به آبان ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، قیمت هر کیلوگرم گوشت 

تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال  ۰۳هزارو  ۳۱تومان و گوشت مرغ تازه  ۱۱۱هزارو  ۰۱امسال به  گوساله در آبان ماه
 درصد افزایش داشته است. ۲۰.۰درصد و  ۱۹.۰گذشته به ترتیب 

رصد، د ۹۱.۰تومان با رشد  ۰۹۹هزار و  ۲۲همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعال در آبان ماه امسال به صورت میانگین به 
تومان  ۰۳۲هزار و  ۳۳تومان، برنج پاکستانی باسماتی درجه یک به  ۱۹۹هزار و  ۲۲هر کیلوگرم برنج داخلی هاشمی درجه یک به 

 درصد رسید. ۳۵.۱تومان با رشد  ۰۳۱درصد و برنج تایلندی به هفت هزارو  ۳۱.۰با رشد 
 ۵۹۱گرمی پنج هزارو  ۹۱۱تومان و قیمت هر بسته شکر  ۹۹به پنج هزار و  ۹۱متوسط قیمت هر کیلوگرم شکر سفید در آبان ماه 

 درصد رشد داشته است. ۱۵.۳درصد و  ۱۱.۳تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 
هزارو  ۹۰براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در آبان ماه سال گذشته قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی )مخلوط( 

هزارو  ۳۵تومان، برنج هاشمی درجه یک  ۲۱۲هزارو  ۳۱تومان، گوشت مرغ تازه  ۵۰۰هزار و  ۹۰ن، گوشت گوساله توما ۵۱۱
 ۰تومان، برنج تایلندی  ۱۱۰هزارو  ۳۱تومان، برنج پاکستانی باسماتی درجه یک  ۱۳۰هزار و  ۳۵تومان، برنج طارم اعال  ۰۹۹

 تومان بوده است. ۰۰گرمی چهار هزارو  ۹۱۱و شکر بسته تومان  ۰۹۳تومان، شکر سفید سه هزارو  ۰۵۵هزار و 
  لینک خبر
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان  – 9/01/99تاریخ : 

هزار تومان ۸۱کمبودی در عرضه مرغ نداریم/قیمت هر کیلو مرغ   
درصد  ۱تا  ۲شود نوسانات قیمت تا انتهای هفته بیش از حجت گفت:با توجه به افزایش جوجه ریزی در مرغداری ها پیش بینی می

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

ای هفته تغییر محسوسی نداشته است، اظهار کرد: امروز متوسط نرخ ، با اشاره به اینکه قیمت مرغ از ابتدباشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان است ۳۱ها تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۰۱۱هزار و  ۱هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  . 

به ماه قبل پیش بینی ای میزان جوجه ریزی نسبت میلیون قطعه ۲وی افزود: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا و افزایش 
شود که قیمت کنونی مرغ تا پایان هفته نوسان چندانی در بازار نداشته باشدمی . 

های مرغداری حجت با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ نداریم، بیان کرد: با توجه به جوجه ریزی صورت گرفته در واحد
درصد نباشد ۱تا  ۲فته بیش از شود که نوسانات قیمت در اوایل و انتهای هپیش بینی می . 

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی درباره آخرین وضعیت جوجه ریزی شب عید گفت: با توجه به آنکه به طور متوسط 
شود که از اواسط ماه برای تنظیم بازار شب عید جوجه ریزی در روز زمان نیاز دارد، از این رو پیش بینی می ۹۱پروسه تولید 

های مرغداری صورت گیردواحد . 
عوامل تولید را کنترل کنند/واردات مرغ توجیه اقتصادی ندارد نهادهای نظارتی تمامی :بیشتر بخوانید  

 افزایش قیمت جوجه یکروزه از نیمه دوم دی
تومان اعالم کرد و افزود: روند بازار جوجه یکروزه در  ۳۱۱هزار و  ۱هزار تا  ۱وی متوسط قیمت هر قطعه جوجه یکروزه را 

شد و حال باید قیمت جوجه یکروزه با نوسانات چشمگیری در بازار مواجه میدی به بعد  ۳۹ای بود که از های گذشته به گونهسال
دهد یا خیر؟ اما به هر حال منتظر ماند و دید که آیا گرانی جوجه همزمان با ازدیاد تقاضا از اوایل هفته آینده در بازار رخ می

جوجه ریزی مناسب کنندای نباشد که مرغداران نتوانند اقدام به امیدواریم تغییرات قیمت به گونه . 
 ثبات قیمت نهاده های دامی در بازار ادامه دار شد

های دامی کماکان همانند سابق است، بیان کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو ذرت در بنادر یک هزار حجت با اشاره به اینکه بازار نهاده
 ۲و کنجاله سویا  ۰۱۱های استانی یک هزار و تومان و ذرت در انبار ۵۹۱هزار و  ۲تا  ۱۹۱هزار و  ۲تومان، کنجاله سویا  ۱۹۱و 

تومان است ۹۹۱هزار و  . 
های دامی از لحاظ قیمت، حجم و توزیع از سوی بخش دولتی و خصوصی در آرامش به سر به گفته وی، در حال حاضر بازار نهاده

برد و همانند گذشته کمبودی در عرضه وجود نداردمی . 
ها بیان کرد: با توجه به آنکه یره اتحادیه مرغداران گوشتی با انتقاد از افزایش چند برابری قیمت ریزمغذی و مکملعضو هیئت مد

ها همچون لیزین، متیونین و سایر گیرد و مابقی نهادههایی همچون ذرت و کنجاله سویا تعلق میتومانی تنها به نهاده ۵۲۱۱ارز 
های اخیر داشتند که این امر در از این رو به سبب نوسانات نرخ ارز رشد چندبرابری نسبت به ماه شود،ها با ارز آزاد وارد میمکمل

های تولید تاثیر بسزایی داشته استافزایش هزینه . 
هزار تنی تولید مرغ در ایام پایانی سال ۵۹رشد   

 ۳۵۱میلیون و بهمن  ۳۱۱جوجه تولیدی در دی با توجه به آنکه حجم  :وی با اشاره به اینکه نیازی به واردات مرغ نداریم، گفت

هزار تن مرغ در  ۳۰۹شود که با احتساب متوسط مصرف هزار تن مرغ وارد بازار می ۲۲۱میلیون قطعه است، بنابراین حداقل 
ندکهزار تنی تولید برای ایام عید هستیم که با این وجود واردات ضربه مهلکی به تولید وارد می ۵۹طول ماه، شاهد رشد  . 

رود، از این رو عرضه کاالی هزار تن فراتر نمی ۲۲۱این مقام مسئول ادامه داد: با وجود آنکه مصرف مرغ در ایام پایانی سال از 
کندخارجی به بازار تولیدکنندگان داخل را متحمل زیان می . 

های دی و هزار تن ازدیاد تولید ماه ۹۱تا  ۵۹یابد چرا که به گفته حجت، بنابر آمار همه ساله میزان مصرف در فروردین کاهش می
شود که بدین ترتیب واردات توجیه اقتصادی نداردها خریداری و در فریزر دپو میبهمن توسط خانوار . 

وی درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی مرغ گفت: اگرچه هم اکنون خرید تضمینی مرغ همانند گذشته در حال انجام است، اما آمار 
نی مرغ را پشتیبانی امور دام به عنوان متولی امر باید اعالم کندخرید تضمی . 
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این مقام مسئول گرانی مرغ در بازار مرغ شب عید را تکذیب کرد و افزود: بنابر برنامه ریزی صورت گرفته جهت تامین مرغ شب 
ن مرغ گرم برای ایام پایانی سال نخواهیم یابد که بدین ترتیب گرانی برای تامیدرصد تولید جوجه یکروزه افزایش می ۱۱عید حداقل 

 .داشت
این مقام مسئول با اشاره به اینکه خرید تضمینی مرغ به باالی یک هزار تن نرسیده است، بیان کرد: اگر خرید تضمینی مرغ به طور 

 .مستقیم از مرغداران خریداری شود به سبب ورود شوک به بازار شاهد کاهش زیان مرغداران بودیم
های کشتارگاهی را یکی از عوامل کاهش رغبت مرغداران به تحویل مرغ به پشتیبانی پایان تصریح کرد: افزایش هزینه حجت در

درصد افزایش دادند، اما پشتیبانی امور دام  ۰۱ها هزینه انجماد را تا امور دام اعالم کرد و گفت: علی رغم آنکه برخی شرکت
ای در ستاد تنظیم بازار رود طی جلسهکند، در حالیکه انتظار میسال گذشته محاسبه می های کشتارگاهی را همچنان به نرخهزینه

موضوع انعکاس داده شود چرا که در صورت احتساب هزینه واقعی انجماد این امکان وجود دارد که پشتیبانی امور دام در حجم 
 .باالتری اقدام به خرید از مرغداران کند

 لینک خبر 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 خبرنگاران جوان  – 9/01/99تاریخ : 

هزار دستگاه تراکتور تا پایان آذر  ۸۱های تراکتورسازی به بهانه افزایش مجدد قیمت بسته شد/توزیع سایت کارخانه

نبه کشاورزا  
عباسی گفت: کارخانه های تراکتورسازی به سبب افزایش مجدد قیمت برای مقطعی سایت خود را بستند که سپس با مخالفت وزارت 

 .جهاد با گرانی مجدد قیمت سایت را بازکردند
صنعت، تجارت و  کامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار

، درباره اینکه توقف تولید کارخانه های تراکتور را تایید می کنید، اظهار کرد: گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

های تامین کننده و تولیدکننده در ود چرا که علی رغم ارتباط خوب با شرکتهای سخت در حوزه تحریم بسال گذشته یکی از سال
های کشاورزی، اما به دلیل نقل و انتقال پول با مشکالتی مواجه شدیم که همین امر بر نوسان قیمت در زمینه مسائل فنی و ماشین

 .بازار دامن زد
های اورزی به خود اختصاص داده است، افزود: در مقطعی کارخانههای کشترین حوزه را ماشینوی با اشاره به اینکه کم نوسان

برابر افزایش دادند که بالفاصله موضوع را به سرپرست وزارت جهاد  ۲تراکتورسازی ظرف مدت یکسال قیمت محصوالت خود را 
ه مواجه شدندهای تراکتورسازی با مخالفت جدی افزایش قیمت وزارتخانکشاورزی گزارش دادیم که درنهایت کارخانه . 

درصد افزایش یافته که جوابگوی رشد  ۱۱عباسی ادامه داد: با توجه به آنکه قیمت برخی محصوالت کشاورزی همچون گندم 
های چندبرابری هزینه تولید نیست، به همین خاطر با گرانی قیمت تراکتور مخالفت کردیم که این امر موجب شد کارخانه

 .تراکتورسازی برای مقطعی سایت خود را ببندند
های ته صدور پیش فاکتور کارخانهرئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه سال گذش

های تراکتورسازی به دنبال افزایش قیمت بودند، سال شد، بیان کرد: با توجه به آنکه کارخانهتراکتورسازی با محدودیت انجام می
دادند و در مقطعی سایت بسته شدگذشته صدور پیش فاکتور را با محدودیت انجام می . 

ها به کشاورزان توزیع شد، در حالیکه هزار دستگاه انواع تراکتور در استان ۳۱آذر امسال بیش از  به گفته وی، بنابر آمار تا پایان
هزار دستگاه تحویل کشاورزان شده بود ۳۹سال گذشته در مجموع  . 

 افزایش قیمت بنزین تاثیری بر محصوالت کشاورزی ندارد/ تامین سوخت ماشین آالت کشاورزی :بیشتر بخوانید
 ۲۵ز عملکرد مطلوب تری برخوردار است، بیان کرد: تاکنون بیش از عباسی با اشاره به اینکه امسال تحویل تراکتور به کشاورزان ا

هزار فاکتور جدید به صورت  ۰تا  ۹دستگاه دیگر مانده تعهد دارد که مقرر شده  ۱۰۹هزار و  ۲هزار پیش فاکتور صادر شده و 
 .ماهانه و برحسب واریز تقاضای مشتریان صادر شود

ه تولید تراکتور به مراتب فراتر از سال گذشته ایجاد شده است، بیان کرد: با توجه به آنکه این مقام مسئول با تاکید بر این مسئله ک
ها در تحویل کم کاری آید که کارخانهتقاضا برای خرید تراکتور با مدت مشابه سال قبل قابل مقایسه نیست، این تصور به وجود می

هایی که برای تولید در کشور فراهم شده رغم شرایط تحریم و محدودیت دهد که علیها نشان میکنند، در حالیکه عملکرد استانمی
شوداست، بیش از مدت سال قبل به تقاضای کشاورزان پاسخ داده می . 

تا  ۹ها حاکی از آن است که در سه ماه پیش رو های تراکتورسازی را مطلوب دانست و گفت: پیش بینیماهه کارخانه ۹وی عملکرد 
گر تحویل کشاورزان داده شود که نسبت به مدت مشابه سال قبل به مراتب تحویل تراکتور به کشاورزان بیشتر هزار دستگاه دی ۰

 .است
ها خواهان افزایش قیمت بودند، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون ادامه داد: در مقطعی سایت کارخانه تراکتورسازی به دلیل آنکه آن

های اخیر مصصم برابری نسبت به ماه ۲بسته شد، اما از آن جا که وزارت خانه در جلوگیری از نوسان مجدد قیمت به دلیل گرانی 
شوداکتور به پایداری رسیده است که بدین ترتیب دیگر سایت قطع نمیبود، از این رو بازار تر . 

های کشاورزی از تولید داخلدرصدی حوزه ماشین  ۹۹خوداتکایی   
های کشاورزی خوداتکا هستیم، اظهار کرد: البته در خوداتکایی درصد در حوزه ماشین ۹۹تا  ۹۱عباسی با اشاره به اینکه بیش از 

های شود که با این وجود ارز بری ماشینها اجزا و قطعات از مبادی خارج تامین میاز نیازمندی درصدی بخشی ۹۹تا  ۹۱
درصد از اجزا و قطعات خارجی است که امیدواریم قطعه سازان با فعالیت بیشتر، تامین قطعات مورد نیاز  ۲۱کشاورزی تولید داخل 

 .تولید داخل را با نحو مطلوب انجام دهند
های نوین به طور کامل وارد های مورد نیاز همچون نشاکار برنج و فناوریول افزود: با توجه به آنکه برخی ماشیناین مقام مسئ

درصد نیاز کشور در حوزه ماشین آالت به خوداتکایی دست یابیم ۰تا  ۹شوند، به همین خاطر به دنبال آن هستیم که در می . 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/7190442/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B1%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/7190442/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B1%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/7142110/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%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 دوم دیماه اهم اخبار کشاورزی هفته 

 
 

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

از ماشین آالت کشور از طریق واردات تاثیری در فرآیند تولید محصوالت اساسی ندارد، درصد نی ۰تا  ۹وی با اشاره به اینکه تامین 
های داخل های داخل کشت و کار و با کمباینهای اساسی کشور همچون گندم و جو با بذرکاربیان کرد: با توجه به آنکه بخشی از نیاز

 ۰تا  ۹تولید داخل رفتیم، از این رو امیدواریم در مجموع  شود، همچنین در حوزه ماشین آالت برنج به سمت و سویبرداشت می
درصد ارز بری دارند، خوداتکا شویم ۲۱تا  ۳۹درصد نیاز کلی به واردات ماشین آالت و برای ماشین آالت تولید داخل که  . 

 هزار دستگاه کمباین و تراکتور صاحب پالک راهنمایی و رانندگی شدند ۲۹۱
های کشاورزی یون وزارت جهاد کشاورزی درباره آخرین وضعیت صدور کارت سوخت به ماشینرئیس مرکز توسعه مکانیزاس

گفت: از تیرامسال برای اولین بار در سه استان به صورت پایلوت بحث صدور کارت سوخت در حوزه ماشین آالت کشاورزی را 
هستند سهمیه سوخت را تخصیص داریم و به  آغاز کردیم به طوری که در کارت بانکی کشاورزانی که صاحب تراکتور و کمباین

ها برای دارندگان ماشین آالت های کاغذی از بین رود و امکان ذخیره سازی سوخت در کارتعبارتی این امر موجب شد حواله
ها ندارندکشاورزی مهیا شود که به این ترتیب دیگر نیازی به جابجایی سوخت به منظور جلوگیری از سوخت حواله . 

هزار دستگاه کمباین و  ۲۹۱ها تعمیم یافته است، افزود: در حال حاضر با بیان اینکه هم اکنون صدور کارت سوخت به استانعباسی 
ها کارت سوختشان از طریق ها و کمباینریزی شده که تمامی این تراکتورتراکتور صاحب پالک راهنمایی و رانندگی شدند وبرنامه

 .کارت بانکی فعال سازی شود تا امور توزیع سوخت در حوزه کشاورزی تسهیل شود
 ۱د گازوئیل کل کشور به بخش کشاورزی اختصاص دارد، تصریح کرد: از این درص ۱این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه 

های کشاورزی شود که با ایجاد کارت سوخت برای دارند این ماشینهای کشاورزی مصرف میهای ماشیندرصد نیمی در حوزه
ها ها و تراکتورمامی کمباینت ۳۵۱۱شود و همواره در نظر داریم که تا سال فرآیند تامین تخصیص و توزیع سوخت مطلوب می

 .صاحب پالک و مجهز به کارت سوخت شوند
  لینک خبر
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 متفرقه
 خبرگزاری فارس – 01/01/99تاریخ : 

 کشاورزان و دامداران را دریابید

ای این سوال را مطرح کرده که آیا نوشتههای واردات ذرت و نیشکر ، در دلیک کارشناس در بازدید از بندر چابهار و مشاهده کشتی
 شود با حمایت از کشاورزان داخلی این محصوالت را در کشور تولید کرد. نمی

 

چندی قبل بازدیدی از اسکله شهید بهشتی چابهار داشتم، ناباورانه دو مسئله مرموز را مشاهده کردم، یکی کشتی 
غول پیکری که بار ذرت از یکی از کشورهای اروپایی در حال تخلیه داشت و یکی دیگر انبارهای پر از 

 ها دپو شده بود!شکر که آن هم از کشورهای اروپایی قبل از آن وارد شده و در انبارنی
گذشته از نگرانیها و احتمال تراریخته بودن این دست واردات، این سؤال در ذهنم نقش بست که آیا در داخل 

تر وجود ندارد؟ تا هم از خروج ارز جلوگیری شکر آن هم با سازوکاری مناسبکشور امکان تولید ذرت یا نی
تر باعث رونق این دست واردات نباشد و از همه مهم های مختلف به لحاظ تراریخته بودنشود و هم نگرانی

 کشاورزی در داخل به همراه زدودن معضل بیکاری شود.
این در حالی است که در بسیاری از نقاط کشور متأسفانه با وجود آب و خاک مناسب، کشاورزان عزیز ما در 

ل آورند که به دالئحصوالتی روی میبرند و بعضاً به محیرت و تردید نسبت به نوع کشت و زرع خود به سر می
شان را رها و از اند، محصوالتها بردهآشکار و پنهان، باید پیش چشم آنها و حتی روی زمینی که پای آن رنج

انگیزتر و دردآورتر آنجا است که این قضیه پرغصه را در مناطق محرومی همچون دست رفته ببینند. تأسف
 وریان و زهکلوت هر ساله شاهد آن بوده و هستیم!رودبار جنوب کرمان به ویژه جازم

رود و چه بسیار هندوانه و گوجه فرنگی و محصوالت دیگر روی دست کشاورزان می ماند و فاسد و از بین می
سوزند. آیا مروّجان کشاورزی و مدیران همچنان کشاورزان و مردمان مظلوم آن دیار در فقر و محرومیت می

نقاط به ویژه مناطق بیری مناسب به داد کشاورزی کشور و کشاورزان مظلوم در اقصیدولتی کجایند تا با تد
 محروم برسند. نه تنها کشاورزی که دامداری نیز در کشور ما حال خوشی ندارد.

های کشور به ویژه آنان که در جهت تولید گوشت گوساله و در خبرها آمد که بسیاری از دامداران و دامپروری
ها دارند، و درد آنها این است که نالند و گالیه از کم فروغ شدن شمع و چراغ گاوداریند، همه میگاو تالش دار

هایی در کار است که برای رفع نیاز داخل به دهد، به راستی چه دستچرا دام آنها را کسی مورد توجه قرار نمی
هایی لی از کشور، آن هم با قیمتهای داخلی، حاضرند با خروج ارز و سرمایه مرغم ظرفیتگوشت قرمز علی

نجومی و حداقل باالتر از خریدهای دام داخل، از برزیل و دیگر مناطق دنیا، گوشت گوساله و گاو ... وارد 
 کنند؟!

، با ضریب اطمینان بیشتر کوشآیا این انصاف است در حالی که دامداران کشورمان همچون کشاورزان سخت
ت کشاورزی و نیز دامی را فراهم سازند، ولی نسبت به خرید محصوالت آنها توانند نیاز داخل به محصوالمی
آوری محصول از روی زمین و یا عرضه هایی که حتی هزینه تولید و پروار و جمعشود و یا قیمتمهری میبی

شود. آیا میهای باالتر از خارج از کشور وارد شود، ولی همان محصول با قیمت و هزینهدام به بازار؛ تأمین نمی
تدبیری آن هم در دولت مدعی تدبیر و امید نیست؟! کدام تدبیر و امیدی که کشاورزان و نامدارانش در عین بی

 برند.اوج ناامیدی به سر می
  لینک خبر
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 رکباتم

 ایرنا  – 9/01/99تاریخ : 

 شود ارقام جدید مرکبات در کشور کشت می

های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت که این وزارتخانه به دنبال مدیرکل دفتر امور میوه –ایرنا  –ساری 
 تری قابل برداشت باشد. شناسایی و رواج کشت ارقام جدیدی از مرکبات در کشور است که در بازه زمانی طوالنی

ترین جلیلی مقدم دوشنبه شب در حاشیه بازدید از چهارمین نمایشگاه ملی مرکبات در قائمشهر در گفت و گو با خبرنگاران مهمزهرا 
مشکل ارقام کنونی مرکبات کشور را به ثمرنشستن آنها در یک دوره زمانی کوتاه مدت اعالم کرد و افزود که این وضعیت سبب می 

 اجه شود که نتیجه آن کاهش قیمت و متضرر شدن باغدار و تولید کننده است.شود تا بازار با انبوه عرضه مو
هزار تن اعالم کرد و گفت که مازندران با تولید نیمی از مرکبات  ۱۱۱وی میزان تولید کنونی مرکبات در کشور را پنج میلیون و 

 کشور قطب تولید این محصول است.
گر برای تولید انبوه ارقام کنونی مرکبات در کشور دانست و گفت : پارسال در جلیلی مقدم فراوری و صادرات را دو راهکار دی

میلیون دالر صادر شد و امسال هم با توجه به روند موجود که از ماه آذر شروع شد به  ۵۹هزار تن مرکبات به ارزش  ۱۰مجموع 
 نظر می رسد صادرات خوبی داشته باشیم.
نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گسترش صنایع تبدیلی مرکبات را هم از برنامه مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و 

های مهم وزارت جهاد کشاورزی معرفی کرد و افزود : وجود صنایع تبدیلی به روز و به اندازه کافی موجب می شود تا میوه های 
 اوری شود.که برای تازه خوری قابلیت بازار پسندی ندارد در این صنایع فر ۱و  ۲درجه 

وی تاکید کرد : همچنین صنایع تبدیلی عالوه بر این که برای تولید کنندگان ارزش افزوده و برای کشور شغل ایجاد می کند، سبب می 
 درصد از آبمیوه مورد نیاز کشور هم تامین شود . ۹۱شود تا حدود 

هزار هکتار مرکبات است و در این میان  ۳۳۱ستان هزار هکتار باغ ا ۳۰۱بر اساس آمارهای رسمی جهاد کشاورزی مازندران، از 
درصد در اشغال درختان  ۱۱درصد باغ مرکبات را گونه های مختلف پرتقال تشکیل می دهد و در میان باغ های پرتقال هم  ۰۱

 تامسون است.
هزار تن آن  ۰۹۱لیون و هزار تن در نظر بگیریم ، بیش از یک می ۹۱۱و میلیون و  ۲اگر میانگین تولید مرکبات مازندران را 

هزار تن از گونه تامسون است که در یک بازه زمانی کمتر از سه ماهه وارد  ۵۱۱پرتقال و از این میزان هم حدود یک میلیون و 
 بازار می شود. این رقم پرتقال عالوه بر این که قابلیت ماندگاری کمتری دارد ، به علت اندازه درشت در صنایع تبدیلی موجود استان

 و کشور قابل فراوری نیست.
میلیون تن محصول از آنها  ۲.۹هزار هکتار باغ مرکبات مازندران که ساالنه بیش از  ۳۳۱بر اساس آمارهای رسمی از افزون بر 

درصد محصول به خاطر نداشتن کیفیت صادراتی و ماندگاری کم و مازاد بودن برای مصرف داخلی از  ۱۱تا  ۲۹برداشت می شود، 
رود. این وضعیت حیف و میل را می توان از اواخر اسفند تا اواخر فروردین از تلنبار پرتقال های پوسیده و رها شده در بین می 

 حاشیه جاده های اصلی استان هم مشاهده کرد.
غرفه در محل نمایشگاه بین المللی  ۲۰شرکت کننده در قالب  ۱۹چهارمین نمایشگاه تخصصی ملی مرکبات امشب با حضور 

 دی ماه ادامه دارد. ۳۱زندران در قائمشهر شروع به کار کرد و تا ما
  لینک خبر
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