
 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       9813اهم اخبار کشاورزی هفته دوم اردیبهشت 

 

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

 

 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  – 10/2/98تاریخ : 

 معاون وزیر جهاد کشاورزی: طرح های آبخیزداری خسارت سیل را کاهش داد
میزان خسارت سیل در معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت:  -ایرنا -همدان

 .مناطقی که طرح های آبخیزداری اجرا شد، بسیار اندک بود
به گزارش ایرنا، خلیل آقایی روز سه شنبه در جریان بازدید از طرح های آبخیزداری همدان اظهار داشت: طرح های آبخیزداری و 

های زیر زمینی شدسفرهآبخوانداری موجب کنترل سه میلیون مترمکعب رواناب در همدان و هدایت آن به  . 
وی تاکید کرد: با توجه به نقش و اهمیت آبخیزداری در کنترل سیل، حفظ پوشش گیاهی و فرسایش خاک، اعتبار ویژه ای به این طرح 

 .ها در سال جاری اختصاص یافت
 از محل صندوو توسعه ملی رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با یادآوری اینکه سال گذشته هفت هزار میلیارد لایر

هزار میلیارد لایر رسید 15برابر افزایش به  2به منابع طبیعی اختصاص داده شد اضافه کرد: این رقم در سال جاری با بیش از  . 
های نیمه تمام عنوان کرد و گفت: طبو ارزیابی های صورت گرفته، طرح آقایی اولویت این سازمان در سال جاری را تکمیل طرح 

 .های آبخیزداری استان ها از پیشرفت فیزیکی قابل توجهی برخوردار بوده است
به گزارش ایرنا خلیل آقایی در سفر یک روزه به همدان از طرح های آبخیزداری حوزه کنجوران تویسرکان و حوزه معروف زوجی 

کاری سد کالن مالیر بازدید کردشهرستان همدان، جنگل . 

های سطحی و عملیات آبخیزداری در حال اجرا استزیرحوزه آبخیز با هدف مدیریت آب 17در طرح های آبخیزداری همدان  . 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83298175


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       9813اهم اخبار کشاورزی هفته دوم اردیبهشت 

 

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

 آب 
 خبرنگاران جوان  – 10/2/98 :تاریخ 

میلیارد متر معکب حجم سیالب با اجرای پروژه آبخوان داری ۲کنترل   
زداری و آبخوان داری کنترل های آبخیمیلیارد متر مکعب از حجم سیالب به واسطه فعالیت 2حسین پور گفت: در سیل اخیر بیش از 

 .شد
ها در گفت و گو با خبرنگارابوالقاسم حسین پور مدیر کل دفتر سیالب و آبخوان داری سازمان جنگل صنعت، تجارت و  

های باال دست، اظهار در حوزه فعالیت آبخیزداری و آبخوان داری ، با تاکید برشگاه خبرنگاران جوانگروه اقتصادی با کشاورزی

کرد: با توجه به عنایت مقام معظم رهبری و اختصاص منابع از صندوو توسعه ملی در سال گذشته بیش از یک میلیون هکتار 
آبخوان داری قرار گرفتهزار نقطه کشور تحت عملیات آبخیزداری و  ۶اراضی در بیش از  . 

در مناطقی که عملیات آبخیزداری و آبخوان داری صورت گرفته، به حداقل ممکن رسیده است خسارت سیل وی افزود: میزان . 
های آبخیزداری و آبخوان داری را امری ضروری دانست و گفت: با توجه به شرایط تغییر حسین پور نیاز کشور به اجرای فعالیت

تاثیر بسزایی  های آبخیزداری و آبخوان داریطرح های باالدست در قالبرسیک و کاهش آسیب پذیری در سطح حوزه اقلیم، مدیریت
 .در کاهش خسارت و تلفات ناشی از سیالب دارد

ت؛ مطرح اس کنترل سیالب این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به آنکه مدیریت حوزه آبخیز به عنوان یکی از اقدامات تلفیقی در
های بیولوژیکی و مکانیکی نقش موثری در تغییر رفتار سیالب در پایین دست و مناطو خطر پذیر داردبنابراین بهره گیری از روش . 

ها به سبب تغییرات اقلیمیشود؟/ افرایش بارشچگونه سیل به فرصتی برای مقابله با خشکسالی تبدیل می :بیشتر بخوانید  
بیش از پیش در استفاده از ظرفیت سیالب  98ها در سال گذشته و برنامه پیش رو در سال ، اقدامات سازمان جنگلبه گفته وی

تاثیر گذار است مدیریت خشکسالی برای . 
هایی که در در کشور ما به عنوان یکی از کشور وقوع سیل ها ادامه داد: با توجه به آنکهمدیر کل دفتر کنترل سیالب سازمان جنگل

های آبخیزداری و آبخوان داری و حفاظت از مناطو سیل خیز دنیا قرار دارد، امری اجتناب ناپذیر است، از این رو توسعه زیرساخت
رودها برای کاهش خسارت سیل یک ضرورت به شمار میجنگل . 

دید سیالب را به یک فرصت برای توان تههای باالدست میبه گفته وی، با اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری در سطح حوزه
در کشور تبدیل کرد خشکسالی مقابله با کم آبی و . 

را تکذیب کرد  اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری ها درها کوتاهی سازمان جنگلمدیر کل دفتر کنترل سیالب سازمان جنگل
ز سال گذشته تا کنون از شتاب خوبی برخوردار است به های آبخیزداری و آبخوان داری او گفت: براساس آمار روند اجرای فعالیت

های آبخیزداری و میلیارد متر مکعب از حجم سیالب به واسطه فعالیت 2دهد در سیل اخیر بیش از ها نشان میطوریکه ارزیابی
افتد، بدون تردید حجم خسارت بسیار گسترده بودآبخوان داری کنترل شد، در حالیکه اگر این اتفاو نمی . 

های آبخیزداری و آبخوان داری در کاهش سیالب، تقویت منابع آبی پروژه  با توجه به آنکه اجرای  حسین پور در پایان تصریح کرد:
ای در این زمینه صورت گیرد، ضمن ها و قنوات تاثیر بسزایی دارد، از این رو نیاز است که سرمایه گذاری گستردهچاه ها، چشمه

ها از سرعت بیشتری ها همکاری مناسبی داشته باشند تا اجرای پروژهریم که با اداره منابع طبیعی استانآنکه از مردم تقاضا دا

 .برخوردار باشد
  لینک خبر
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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت
 فودپرس – 9/2/98تاریخ : 

میلیارد تومان سود به جیب زدند ۲۰۰۰دالالن شکر  ! 
میلیارد تومان سود غیرقانونی به جیب دالالن بازار شکر رفته است. این عدد  2000از اوایل اسفند ماه سال گذشته تاکنون حدود 

التفاوت قیمت شکر در بازار مصرف با نرخ مصوبی است که ستاد تنظیم بازار برای این کاال در نظر گرفته استمابه . 
تومانی  ۴000روند افزایشی قیمت شکر در بازار آغاز شد و اگر مابه التفاوت نرخ مصوب  از اوایل اسفند ماه سال گذشته تاکنون

اردیبهشت ماه( بیش از  8تا دیروز ) 1۳97شود را محاسبه کنیم، از اوایل اسفند قیمت شکر با آن چیزی که در بازار فروخته می
توان به این عدد دست یافتحساب و کتابی ساده می میلیارد تومان سود غیرقانونی به جیب دالالن رفته است که با 19۶۶ . 

قیمت فروش هر کیلوگرم شکر سفید در کارخانه برای  1۳97مطابو آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار مورخ سوم شهریور ماه 
بندی تهتومان و شکر بس ۴،000گرمی  900بندی تومان، شکر بسته ۳۴00کننده تومان، شکر فله برای مصرف ۳000کننده مصرف

ها در حالی مصوب و ابالغ شده که میانگین قیمت شکر در بازار مصرف در تومان تعیین شده است. این نرخ ۴،۴00یک کیلوگرمی 
۶۵00معادل  1۳97اسفند ماه  9000گرمی و در فروردین و اردیبهشت ماه امسال  900تومان به ازای هر بسته   تومان به ازای هر  

گیردگرمی صورت می 900های بندی)عمده شکر توزیع شده در بازار در بسته گرمی بوده است. 900بسته  .) 
بندی رایج هزار تن( در همین بسته 180حال اگر میزان مصرف ماهانه شکر در کشور ) التفاوت نرخ گرمی( را در مابه 900)

میلیارد  700حدود  1۳97در اسفند ماه  شویم که دالالن شکرمصوب این کاال با قیمت عرضه آن در بازار ضرب کنیم، متوجه می
اند که جمعاً به میلیارد تومان سود غیر قانونی به جیب زده 1،2۶۶تومان و در فروردین و هشت روز ابتدایی اردیبهشت ماه بیش از 

رسدمیلیارد تومان( می 2000میلیارد تومان )حدود  1،9۶۶بیش از  . 
 1000تومان فروخته شود، دالالن به ازای هر ماه،  9000ش نیابد و در حدود همین همچنین بعد از این نیز اگر قیمت شکر افزای

۳۳زنند و این سود روزانه به بیش از میلیارد تومان سود غیرقانونی حاصل از گرانی این محصول استراتژیک به جیب می میلیارد  
رسدتومان می . 

ها حساب کنیم، دالالن با این سودهای جالب اینکه اگر بخواهیم میزان سود غیر قانونی بازار شکر را در میزان مصرف ایرانی
200نجومی میزان مصرف شکر ماهانه  اندهزار نفر از ایرانیان را بلعیده  . 

کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان های نظارتی همچون سازمان حمایت از مصرفدر این شرایط مشخص نیست که چرا دستگاه
کنند؟ از آن گذشته معلوم نیست این سود فروشی و نرخ غیرقانونی شکر در بازار برخورد نمیتعزیرات حکومتی و امثال آن با گران

رود!؟هنگفت غیر قانونی به جیب چه کسانی در بازار شکر می  
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 

خبرنگاران جوان  – 10/2/98تاریخ :   

زند/ سرمازدگی اخیر بر قیمت محصوالت باغی اثر گذاشته است؟تولید میوه رکورد می  
درصدی میوه نسبت به مدت مشابه سال قبل، بدون تردید بازار میوه  ۳0ی از مسئوالن براین باورند که با توجه به رشد حداقل بسیار

رسدبه تعادل می . 
صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار های اخیر و شرایط با توجه به بارندگی ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

و میوه شکسته خواهد شد تولید محصوالت کشاورزی مناسب اقلیمی، امسال رکورد . 
ن براین را تحت تاثیر خود قرار داده است، اما کارشناسا زراعی و محصوالت باغی اگرچه سرمای چند روز گذشته تولید برخی

باورند که با توجه به آنکه عمده محصوالت باغی به گل نرسیده است، از این رو خسارت سرمازدگی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
 .کمتر خواهد بود

درصدی میوه نسبت به مدت مشابه سال قبل باید برنامه ریزی دقیقی  ۳0بسیاری از مسئوالن براین باورند که با توجه به رشد حداقل 
ر حوزه صادرات صورت گیرد چرا که استمرار رویه ممنوعیت یک شبه صادرات از سوی مسئوالن ذی ربط مشکالت متعددی د

کندچرا که قیمت محصوالت به سبب افزایش تولید و عرضه در بازار داخل به قدری کاهش می یابد که برای تولیدکنندگان ایجاد می
های تولیدکنندگان نیستجوابگوی هزینه . 

حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین تاثیر بارندگی ها و سرمای اخیر بر وضعیت تولید محصوالت باغی و دالیل 
 :هرچ و مرج قیمت برخی محصوالت در بازار با خبر شویم

بود درصدی تولید میوه در راه است/ خسارت سرمازدگی به محصوالت باغی کمتر از سال گذشته خواهد ۳0افزایش   
وگو با خبرنگارگفت در مجتبی شادلو، نایب رئیس اتحادیه باغداران گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  

خبر داد و گفت: با توجه به شرایط مساعد بارندگی و میزان آب در  محصوالت کشاورزی درصدی تولید میوه و ۳0، از افزایش جوان
شود که تولید میوه رشد چشمگیری نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته باشد که به این ترتیب قیمت دسترس کشاورزان پیش بینی می
 .میوه در بازار به تعادل می رسد

زمان گل دهی محصوالت منطبو با مناطو تولیدی بود که به همین خاطر امیدواریم سرمای  وی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی،
 .اخیر تاثیر چندانی بر میزان تولید نداشته باشد

 آمار دقیقی از میزان خسارت سیل اخیر در دسترس نیست/ تعادل قیمت سیب زمینی و پیاز در راه است :بیشتر بخوانید
اخیر به گل نرسیده بود و تنها محصوالت زودگل ده همچون زردآلو، شادلو ادامه داد: با توجه به آنکه عمده محصوالت در سرمای 

 .بادام، آلو و گوجه سبز گل داده بودند؛ بنابراین خسارت به محصوالت باغی کمتر از سال گذشته خواهد بود
ذشته و شرایط اقلیمی های مناسب، افزایش عملکرد نسبت به ادوار گبه گفته این مقام مسئول، با توجه به توسعه باغات، ایجاد بستر

نسبت به سال گذشته رشد داشته باشد تولید محصوالت باغی مناسب امیدواریم که . 
های های اخیر بر عملکرد تولید محصوالت باغی اظهار کرد: بارندگینایب رئیس اتحادیه باغداران تهران درباره تاثیر بارندگی

محصول تاثیر گذار است که امیدواریم در ادامه سال زراعی باقی مانده این مناسب اخیر در افزایش بهره وری، عملکرد وکیفی سازی 
 .روند ادامه یابد

دهه گذشته  2ها و کشت باغات اتفاو افتاده است، گفت: طی سال اخیر توسعه قابل توجهی در زیرساخت ۵0وی با بیان اینکه طی 
و کمیت تولید تاثیر بسزایی داشته است که در نهایت همین امر  های مناسب در باغات کشور در تنوع تولید، کیفیتایجاد زیرساخت

های منطقه باشیمموجب شده تا در بخش صادرات کشور اول تامین کننده نیاز . 
تمامی مناطو کوهستانی و  محصوالت باغی شادلو افزود: سال گذشته سرمازدگی به دلیل گرمای زودهنگام خسارت شدیدی به

که امسال به سبب تاخیر در وقوع سرما همانند سال قبل خسارت نخواهیم داشت که در نهایت این امر در یسردسیر وارد کرد، در حال
 .افزایش تولید محصوالت باغی تاثیر بسزایی دارد

ها و کنترل بازار اعالم کرد و گفت: با افزایش تولید محصوالت وی اجرای قانون تمرکز را امری مهم در کوتاه شدن دست واسطه
ی، موضوع صادرات و بازار یابی باید مورد توجه قرار گیرد تا این افزایش تولید به دغدغه تبدیل نشودباغ . 

های تولید روبرو هستند، اما نایب رئیس اتحادیه باغداران تصریح گرد: اگرچه باغداران با مشکالت شدید اقتصادی در تامین هزینه
عرضه محصوالت تولیدی با کیفیت و قیمت مناسب بتوانند سهمی در استقالل و ها و دالالن و کنند تا با حذف واسطهتالش می

 .خودکفایی کشور داشته باشند
زند/ ضرورت برنامه ریزی مدون در حوزه صادرات محصوالت کشاورزیامسال تولید میوه رکورد می  
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اروگو با خبرنگگفت در محمد شفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی  

تن محصوالت کشاورزی تولید کردیم که  722، از رکورد تولید میوه خبر داد و گفت: سال گذشته اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
افزایش تولید باید در حوزه صادرات برنامه ریزی شودامسال به سبب  . 

افزایش تولید  سال اخیر قابل مقایسه نیست، از این رو این امر در 10وی افزود: با توجه به آنکه میزان بارندگی در مقایسه با 
 .محصوالت کشاورزیتاثیر بسزایی دارد
ی مهم تولید همچون خوزستان، لرستان و گلستان موجب شد تا بخشی از هاهای اخیر در استانملک زاده ادامه داد: اگرچه وقوع سیل

های دیم و های امسال در حدی بوده است که در بحث گندمتولیدگندم را که قوت اصلی مردم است، از دست بدهیم. اما میزان بارش
ای داریمها و محصوالت باغی تولید قابل مالحظهسایر زراعت . 

و منابع طبیعی با تاکید بر برنامه ریزی حوزه صادرات محصوالت کشاورزی گفت: با توجه به افزایش  رئیس نظام صنفی کشاورزی
تولید باید برنامه ریزی دقیقی بر محصوالتی همچون پیاز، گوجه فرنگی، سیب زمینی و محصوالت باغی صورت گیرد تا محصول 

 .تولیدی روی دست تولیدکنندگان باقی نماند
آید که در حدی است که اگر صادر نشود، قیمت این محصوالت به حدی پایین می تولید محصوالت زراعی و باغی به گفته وی، امسال

های تولید نخواهد بودحتی تامین کننده هزینه . 
ی شویم، اظهار کرد: اگرچه قیمت کنونملک زاده با بیان اینکه از اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد به پیک برداشت پیاز نزدیک می

های اخیر باالست، اما با رسیدن به پیک برداشت و ازدیاد عرضه به حدی قیمت این پیاز به سبب تاخیر در برداشت ناشی از بارندگی
یابد که اگر صادرات ادامه نیابد و تنها متکی بر مصرف داخل باشیم، بدون تردید خسارت سنگینی به تولیدکنندگان محصول کاهش می

 .وارد خواهد شد
نهایی خسارت سرمازدگی هفته های آتی اعالم می شود/ ممنوعیت یک شبه صادرات، صادرکنندگان را سردرگم کرده است آمار  

وگو با خبرنگارگفت در رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  

های ، با بیان اینکه برآورد دقیقی از میزان تولید محصوالت کشاورزی و باغی نداریم، اظهار کرد: با وجود بارشخبرنگاران جوان
هایی از تولید که ممکن است بخش ها سرمازدگی اتفاو افتادهای گذشته در بسیاری از استانمناسب در سال زراعی جدید، اما شب
 .تحت تاثیر این موضوع قرار بگیرد

به سبب باز نشدن شکوفه ها، خسارتی وارد نکرده باشد، بدون تردید  سرمای اخیر وی افزود: اگر تولید محصوالت باغی تحت تاثیر
ها اعالم خواهد شدهای میدانی از استانرسیهفته آینده پس از بر 2ای خواهیم داشت که آمار نهایی طی یک الی تولید قابل مالحظه . 

نورانی ادامه داد: با وجود آنکه بسیاری از کارشناسان اعتقادی به برون رفت از خشکسالی ندارند، اما در مقابل برخی کارشناسان به 
صوالت کشاورزی تاثیر کنند که در نهایت این امر در افزایش تولید محسبب اتفاقات اقیانوس آرام مباحث ترسالی را مطرح می

های الهی باشیمبسزایی خواهد داشت که به همین دلیل باید قدردان موهبت . 
را امری ضروری دانست و گفت: این در حالی است که طی  صادرات محصوالت کشاورزی این مقام مسئول برنامه ریزی در حوزه

شویم، مسئوالن ذی ربط بالفاصله صادرات را رو میهای اخیر، هر زمانی که با کمبودی در عرضه محصوالت داخلی روبسال
کنند که در نهایت تصمیمات یک شبه صادرات موجب شده تا صادرکنندگان نتوانند برنامه مدونی در این خصوص داشته ممنوع می

 .باشند
ظیر سیب زمینی، پیاز و های اخیر اتفاقاتی ناشی از نوسان نرخ ارز و عدم مدیریت صادرات در محصوالتی نبه گفته وی، طی ماه

 .هندوانه رخ داد که این امر تاثیر سو بر بازار داخل به همراه داشت
های یخچال دار نورانی درباره تاثیر سو مدیریت و برنامه ریزی برای صادرات بر هرج و مرج بازار بیان کرد: تجار ترکیه با کانتیر

د هندوانه و پیاز و کمبود در داخل هرج ومرج ایجاد کردند که با این شیوه در میدان مرکزی میوه و تره بار حضور یافتند و با خری
شودصادرات مخالف هستیم چرا که صادرات با هدف اشتغال زایی، بهبود شرایط اقتصادی و پشتوانه تولید انجام می . 

شود، ر مویرگی انجام میرئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در پایان با بیان اینکه صادرات محصوالت کشاورزی به طو
های یک شبه سد راه رود که با ممنوعیتهای صادراتی، از مسئوالن ذی ربط انتظار میتصریح کرد: با توجه به افزایش هزینه

 .صادرات نشوند و از طرفی مدیریت دقیقی بر بازار انجام دهند تا با خروج محصوالت، بازار داخل دچار هرج و مرج نشود
 

 
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
 خبرنگاران جوان  – 10/2/98تاریخ : 

کندها نظارت میگذاری نانهزار تومان رسید / سازمان حمایت بر قیمت ۳نان بربری به  ! 
هزار تومان اعالم کرد ۳تا  2۵00یک مقام مسئول با اشاره به افزایش قیمت نهایی تولید نان، قیمت نان بربری را  . 

صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه  محمدجواد کرمی رئیس اتحادیه نانوایان حجیم و نیمه حجیم صنعتی در گفت وگو با خبرنگار
،خبرنگاران جوان ها ندارندها نقشی در قیمت گذاری ناناتحادیه 9۳اظهار کرد: طبو مصوبه دولت در سال    . 

مواد اولیه همچون شکر، روغن و درصد افزایش پیدا کرده است، بیان کرد: بسیاری از  ۳۵وی با اشاره به اینکه هزینه کارگری 
به همین دلیل قیمت نهایی تولید نان هم دستخوش تغییراتی قرار گرفته   افزایش قیمت داشته اند،  های تولیدخمیرمایه به عنوان مولفه

 .است
 مشکلی در توزیع آرد وجود ندارد/ نارضایتی مردم از کیفیت نان تولیدی :بیشتر بخوانید

نانوایان در یک فضای رقابتی به فعالیت  نرخ آرد و نان، رئیس اتحادیه نانوایان حجیم و نیمه حجیم صنعتی تصریح کرد: با آزادسازی
دهندخود ادامه می . 

ها نظارت ه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و صنعت، معدن و تجارت بر قیمت گذاری نانکرمی با بیان اینک
شودکنند، اظهار کرد: در صورت مشاهده تخلف، با افراد خاطی برخورد میمی . 

درصد  1۵کنند تصریح کرد: یاستفاده م ایآرد یارانه هایی هستند که ازهای نانوایی، واحددرصد واحد 8۵وی با اشاره به اینکه 
های نانوایی آزاد پز هستندواحد . 

هزار  ۳تا  2۵00گفت: باگت فرانسوی بزرگ   های پرمصرفرئیس اتحادیه نانوایان حجیم و نیمه حجیم صنعتی در تشریح قیمت نان
تومان( است ۶00ای ومان )بستههزار ت ۵هزار تومان، نان کوچک هر بسته  ۳تا  2۵00تومان، نان بربری  1۵00تومان، نیم باگت  . 

های پرمصرف در جهان است گفت: با رشد شهرنشینی در ایران، تولید و یکی از نان های حجیم و نیمه حجیم،نان کرمی با بیان اینکه
 .مصرف این دسته از نان ها، رونو یافته و عرضه آن بیشتر شده است

، به نسبت سال های گذشته بهتر شودبه گفته وی، امیدواریم در سال جدید وضع بازار نان . 
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
 خبرگزاری فارس  – 1۵/2/98تاریخ : 

هزار تن برنج، روغن و شکر در قالب طرح ضیافت  9۰توزیع   
 ۳0هزار تن روغن و ۳0،  1121هزار تن برنج هندی ۳0معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران از تأمین و توزیع 

های توزیع و فروش خبر دادطریو شبکههزار تن شکر در آستانه ماه مبارک رمضان از  .  
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ حسن حنان گفت: طبو روال هر ساله در آستانه 

ال نیز یابد و امسها اختصاص میماه مبارک رمضان اقالم پرمصرف و کاالهای اساسی در قالب طرح ضیافت برای توزیع به استان
های تعیین شده اختصاص یافته تا از طریو شبکه  تحت این عنوان با در نظر گرفتن جمعیت 1121هزار تن برنج وارداتی هندی  ۳0

های مشخص در اختیار مصرف کنندگان قرار گیردو با قیمت . 
هزار تن روغن نیز با نظارت  ۳0حنان افزود: در قالب طرح ضیافت برای ماه مبارک رمضان، با کارخانجات هماهنگ شده تا 

کنندگان و تولیدکنندگان توزیع شودسازمان حمایت از مصرف . 
هزار لایر تحویل از  ۳0هزار تن شکر نیز با قیمت هر کیلوگرم  ۳0قائم مقام مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران عنوان کرد: 

گیردها در اختیار مصرف کنندگان قرار میاونیهزار لایر در فروشگاههای توزیع و تع ۳4در کارخانجات، با قیمت  .     
قلم کاالی اساسی است و  4معاون بازرگانی داخلی شرکت خاطر نشان کرد: شرکت بازرگانی دولتی ایران متولی تامین و توزیع 

ن و تولیدکنندگان کنندگای توزیع قیمت بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و سازمان حمایت از مصرفنظارت بر نحوه
ها امسال پررنگ تر خواهد بودشود و نظارتبینی میاست که ساز و کارهای الزم در این خصوص پیش . 

شود به دست مصرف کنندگان برسد؛ اما برخی مواقع در آستانه تا کاالهایی که تامین می وی گفت: در مجموع تالش برآن است
شود که موقت و گذرا است و اوضاع به وارد می دلیل تقاضای بیشتر به بازار شوک هایی از جمله ماه مبارک رمضان بهمناسبت

گرددحالت عادی بر می . 
  لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
 ایرنا  – 8/2/98تاریخ : 

هزار درخت کاشتند ۲۰۰دانشگاه ها سال گذشته   
هزار 200 1۳97ها در سال مدیرکل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: دانشگاه -ایرنا  -تهران 

هکتار زمین را گاشتند ۳00درخت در  . 
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، منصور غالمی در شورای مدیریت سبز ستاد این وزارتخانه با اشاره به لزوم ورود آموزش عالی به 

جویی در مصرف خود داشته هایی برای صرفهریزیهای اخیر برنامهمدیریت سبز، خاطرنشان کرد: وزارت علوم در سال بحث
ها مربوط به تأمین بودجه بوده است. مهمترین دلیل ما برای این اقدام، الگو قرار گرفتن این ریزیاست. بخش کمی از این برنامه

لی استوزارتخانه و ورود به یک دغدغه مهم م . 
وی برخی راهکارهای عملیاتی که می تواند در وزارت علوم و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مورد توجه قرار گیرد را 

ها دستگاه ها و خوابگاهتوان در دستور کار قرار داد، این است که در رستوران دانشگاهمطرح و تاکید کرد: از جمله اقداماتی که می
های پالستیکی را به مرور با الگوهای بهداشتی و جایگزین رف بهینه برو تعبیه شود و استفاده از آب در ظرفتصفیه آب با مص

های غیرپالستیکی در ها و بشقابوشوی لیوانتوان در دانشگاه ها، ماشین های ظرفشویی برای شستمحدود کرد. از سوی دیگر می
های پالستیکی را به تدریج کاهش دادرفنظر گرفت و از این طریو نیاز به استفاده از ظ . 

المللی دانشگاه سبز را پیش رو داریم، افزود: یکی از نیازهای بر اساس گزارش وزارت علوم ، غالمی با بیان اینکه دومین همایش بین
وه بر معرفی های معرفی افراد و دانشگاه های برتر است. عالشود، بازبینی شاخصای که برگزار میاین همایش در هر دوره

هایی نیز برای بخش کارمندی و اعضای هیئت علمی تدوین شود تا اهداف مورد نظر دانشگاه سبز در های برتر بایستی مدلدانشگاه
 .همه وجوه و زیرمجموعه های آموزش عالی گسترش داشته باشد

ها، جویی دانشگاهست با اشاره به میزان صرفهمحمد تقی نظرپور، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم نیز در این نش
بندی تراز سبز مشخص شده است. از جمله اقدامات صورت گرفته و در دست دانشگاه برتر کشور از منظر رده 10اظهار داشت: 

هران و انتقال های مستقر در تای با شهردار تهران درخصوص دانشگاهتوان به مقدمات برگزاری جلسهاقدام در ستاد مدیریت سبز می
تجربیات به شهرداری، تهیه گزارش عملکرد دانشگاه ها، تهیه گزارش تلویزیونی در خصوص دانشگاه سبز و برگزاری جلساتی با 

گذاری اشاره کردزیستی، دانشگاهی و سیاستهای مختلف محیطمسئوالن حوزه . 
علوم اظهار داشت: بیش از یک سال است که اقدامات الزم های عمرانی وزارت در ادامه جمشید اسماعیلی، مدیرکل نظارت بر طرح

المللی دانشگاه سبز در حال انجام است. حدود برای برگزاری دومین همایش بین مقاله  ۳8مقاله برای این کنفرانس ارسال شده که  80

در آن حضور خواهند داشت. انتظار مهمان خارجی نیز  10پنل برگزار خواهد شد و  18المللی آن تایید شده است. در این همایش بین
شرکت کننده در این همایش حضور داشته باشند 600ما این است که حدود  . 

وی گفت: قرار شد هر دانشگاه یک درصد از بودجه خود را به این بخش اختصاص دهد که میزان بودجه اختصاص یافته برای این 
میلیارد بوده است 20در مجموع  97بخش در سال  .  

جویی درصد در مصرف گاز صرفه ۳۳درصد در مصرف آب و  10ته این مسئول وزارت علوم، در سال گذشته حدود به گف
ایمداشته های اصفهان، شهید مدنی آذربایجان شرقی، توان به دانشگاهدانشگاه برتر کشور در زمینه دانشگاه سبز می 10از جمله  .

ت مدرس، فردوسی مشهد و دانشگاه تهران اشاره کردکاشان، زنجان، بوعلی سینای همدان، تبریز، تربی . 

شوداردیبهشت به میزبانی دانشگاه اصفهان برگزار می 11و  10المللی دانشگاه سبز در تاریخ دومین همایش بین . 
 لینک خبر
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 اقلیم و منابع طبیعی 

 خبرنگاارن جوان  – 10/2/98 :تاریخ 

 هزار کیلومتر از اراضی کشور دارای پتانسیل تولید گردوغبار هستند ۳۵
هزار کیلومتر از اراضی کشور پتانسیل تولید گردوغبار را  ۳۵ی دهد که بیش از شهیدی گفت: مطالعات سازمان زمین شناسی نشان م

 .دارند
صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار ضا شهیدی سرپرست سازمان زمین ، علیرگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

های بزرگی آغاز شناسی و اکتشافات معدنی در حاشیه افتتاح سی و هشتمین گردهمایی ملی علوم زمین گفت: امسال را با مخاطره
افتد و با وجود جمعیت کم، در برخورد با سیل با چین مخاطره در ایران اتفاو می ۳۵مخاطره ثبت شده در جهان،  ۴۳کردیم. از 

کنیمرابری میب . 
ترین مخاطرات طبیعی است و پس از این اتفاقات سرپرست سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی افزود: سیل یکی از پر هزینه

هایی در کشور باشیملغزش  چند وقت اخیر باید منتظر . 
 ۳00هزار میلیارد لایر است و امسال  ۶۳حدود  سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی هایشهیدی ادامه داد: ارزش گواهی کشف

گیردهزار کیلومتر خطی برای اکتشاف مورد بررسی قرار می . 
های زیر زمینی با پدیده سرپرست سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی در خصوص اینکه به علت عدم مدیریت منابع آب

دشت کشور تحت فرو نشست قرار دارند و با  ۳00است که  : مطالعات ما نشان دهنده این"فرونشست" در کشور مواجه هستیم، گفت
توان از پیشرفت این بحران جلوگیری به عمل های زیر زمینی به خوبی مدیریت شود، میارائه دستوراتی مبنی بر اینکه منابع آب

 .آورد
های ریزگرد، خاطر شناسایی کانوندر حوزه  زمین شناسی شهیدی در ادامه این همایش با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سازمان

های ریزگرد در کشور را شناسایی و رصد کنند و هزار کیلومتر مربع از کانون ۳۳0نشان کرد: محققان این سازمان توانستند 
هزار کیلومتر از اراضی کشور پتانسیل تولید گردوغبار را دارد ۳۵مطالعات ما نشان دهنده این است که بیش از  . 

: مناطقی همچون خراسان، سواحل خلیج فارس، مکران، جازموریان، کویر لوت، مرکزی، دشت کویر و دریاچه وی اظهار کرد
رودبه شمار می گردوغبار ارومیه از جمله مناطو پتانسیل دار برای تولید . 

گفت: این مطالعات در  های زمین شناسی دریایی در کشور خبر داد وسرپرست سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی از تهیه نقشه
های زمین شناسی جامع دریای خزر در دستور کار حوزه خلیج فارس و دریای عمان صورت گرفته است و مطالعه برای تهیه نقشه

 .قرار دارد
ری های زمین گردشگنقشه  های زمین شناسی دریایی جزایر قشم وهای دریایی، نقشههای ژئو مورفولوژیشهیدی در پایان تهیه نقشه

در سواحل جنوب را از دیگر اقدامات سازمان زمین شناسی دانست و در این باره گفت: تولید قابل توجه اطالعات پایه، تولید ثروت 
شناسی در حوزه اکتشاف استهای سازمان زمیناز جمله دستاورد  98ملی با اخذ سه گواهی کشف تا پایان سال  . 

 اکتشاف مواد معدنی در سال گذشته رکورد زد/ چرخه مطالعات ژئوفیزیک هوایی کامل شد :بیشتر بخوانید
 زمین با مخاطرات فراوانی درگیر است 

محمودرضا مجیدی فرد دبیر علمی سی هشتمین گردهمایی ملی علوم زمین در حاشیه این همایش با بیان اینکه در گردهمایی امسال 
 270د، رویکر ۴شود، در این هایی میها شامل زیر شاخهمقاالت در چهار رویکرد تقسیم شده است، گفت: هر کدام از این رویکرد

مقاله برای سخنرانی انتخاب شده است ۳9مقاله ارسال شده که با توجه به کیفیت مقاالت،  . 
ها چند سخنران ویژه درنظر گرفته شده است و با توجه به نیاز جامعه به مجیدی فرد تصریح کرد: با دبیران هر کدام از این رویکرد

انتخاب شد، زیرا زمین با مخاطرات فراوانی درگیر است« دانش علوم زمین، نیاز روز جامعه»علوم زمین شعار  . 
های اخیر، نشستی در همین شود و با توجه به سیالبوی در پایان گفت: در کنار این گردهمایی، سه نشست تخصصی برگزار می

 .موضوع برگزار خواهد شد
  لینک خبر
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 اقلیم و منابع طبیعی 

 ایرنا  – 8/2/98تاریخ : 

 سرما تاکستان های فاروج را تکاند
 200کشاورزی فاروج گفت: سرمای اواخر هفته گذشته به باغ های انگور این شهرستان  سرپرست مدیریت جهاد -ایرنا  -بجنورد 

 .میلیارد لایر خسارت زد

هکتار باغ انگور، قطب  500هزار و  4مهران حیاتی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: فاروج با 

 .تولید انگور سلطانی بیدانه در خراسان شمالی است
 400درصد از باغ های انگور فاروج در بخش خبوشان واقع شده، افزود: پنج هزار و  65تا  60با اشاره به اینکه وی 

واحد بسته بندی انگور نیز در این شهرستان نیز فعالیت دارند 2خانوار بهره بردار انگور هستند و یک واحد فرآوری و  . 
تن محصول در هکتار برداشت می شود  16ا متوسط عملکرد تولید رقم انگور ب 15حیاتی افزود: در باغ های شهرستان 

 .که گونه سلطانی بیدانه بهترین گونه انگور فاروج است
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی فاروج، عمده ترین روش های تربیت انگور در این شهرستان را خزنده و پاچراغی 

 .عنوان کرد
وجود بیماری سفیدک در تاکستان های شهرستان ارائه نشده، افزود: برای اقدام وی با اشاره به اینکه تاکنون گزارشی از 

هزار پیامک و برنامه های  2پیشگیرانه در خصوص آفت سفیدک انگور و علف هرز، اطالع رسانی الزم با ارسال 

 .ترویجی به کشاورزان انجام شده است
درصد کل وزن تولیدات کشاورزی این استان انگور  20خراسان شمالی رتبه هفتم کشوری در تولید انگور را دارد و 

 .است
 

 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 

خبرگزاری فارس  – 10/2/98تاریخ :   

درصد بیش از پارسال  ۱۳۷ها گردوخاک در برخی شهرها/بارش  
های هایی از استانشود، همچنین در سه روز آینده در بخشبینی میزابل وزش باد شدید و گرد و خاک پیش از فردا تا روز جمعه در

شودبینی میکرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان وزش باد شدید، گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی پیش .  
روز آینده جوی یابی هواشناسی، های پیشها بر نقشهل آخرین دادهبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس بر اساس تحلی

شودبینی میپایدار در اغلب نقاط کشور حاکم است و در برخی نقاط در شمال شرو، بارش پراکنده پیش . 
و برو و  روز پنجشنبه در ارتفاعات البرز مرکزی، زاگرس مرکزی، کرمان و شمال شرو کشور بارش پراکنده باران گاهی با رعد

شود و تا روز جمعه روند افزایش نسبی دما در اغلب مناطو کشور خواهیم داشتبینی میوزش باد پیش . 
شودبینی میزابل وزش باد شدید و در برخی ساعات وزش گرد و خاک پیش از روز چهارشنبه تا روز جمعه در . 

وچستان و هرمزگان وزش باد شدید، گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا های کرمان، سیستان و بلهایی از استاندر سه روز آینده در بخش
شودبینی میو کاهش دید افقی پیش . 

 .امروز مرکز و نیمه شرقی خلیج فارس و تنگه هرمز به سبب وزش باد شدید مواجه است
شوداواخر وقت روز پنجشنبه و روز جمعه در سواحل شمالی کشور و اردبیل افزایش محسوس دما پیش بینی می . 

درجه خواهد بود 1۶و  2۶شود، بیشینه و کمینه دما فردا در تهران بینی میآسمان تهران فردا نیمه ابری گاهی با وزش باد پیش . 
درجه باالی صفر گرمترین مرکز استان و شهرکرد با کمینه دمای یک درجه زیر صفر سردترین  ۳۵فردا بندرعباس با بیشینه دمای 

 .مرکز استان خواهد بود
29۳.7 تاکنون در هفته سی و یکم سال زراعی (97 مهرماه) میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی ثبت شد،  میلیمتر 

درصد بیشتر از سال گذشته  1۳7.۵متر بوده است که برش سال جاری میلی 12۳.7میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 
 .است

درصد بیشتر از سال  ۴۴.2متر بوده است که بارش سال جاری میلی 20۳.7بارندگی کشور در بازه زمانی مذکور میانگین بلندمدت 
 .بلندمدت است

متر بوده استمیلی ۵8بیشترین میزان بارش در هفته سی و یکم سال زراعی متعلو به منطقه امیرآباد در استان مازندران به میزان  . 
تریندر این مدت گرم سردترین منطقه دیزین پایین در درجه سلسیوس و  ۳9.1در استان سیستان و بلوچستان به میزان  راسک منطقه 

زیر صفر بوده است سلسیوس درجه ۵.8استان البرز به میزان  . 

 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
ایرنا  – 1۳/2/98تاریخ :   

 حفاظت از عرصه های مرتعی کشور به مردم واگذار می شود
میلیون هکتار از  76معاون حفاظت امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به اینکه تاکنون  -ایرنا -شهرکرد

فاظت از مراتع به مردم واگذار می شودمیلیون هکتار مراتع ممیزی شده است، گفت: ح 84 . 
موضوع حفاظت از عرصه های مرتعی کشور یکی  :بهمن افراسیابی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در شهرکرد، افزود

شوداز سیاست های اجرایی این سازمان است و تا پایان امسال برنامه جامع مدیریتی و حفاظتی عرصه های ممیزی شده تدوین می  .  
وی گفت: با اجرای این برنامه در عرصه های مرتعی که به بهره بردار واگذار شده است، با بهره بردار یک قرارداد حفاظتی منعقد 

  .و حفاظت به مردم واگذار می شود و کار نظارتی بر عهده سازمان جنگل ها، آبخیزداری و مراتع خواهد بود
دیریت مرتع نیز به بهره بردار واگذار شده است و با واگذاری پروانه چرای دام از نگاه افراسیابی افزود: کار اصالح، احیا و م

  .منفعتی به این عرصه ها جلوگیری و کار حفاظت از این مراتع به دامدار واگذار می شود
فته، پروانه چرای دام وی با تاکید بر اینکه این برنامه در سالجاری اجرایی خواهد شد ، افزود: برای عرصه ها ممیزی صورت گر

میلیون هکتار این عرصه ها طرح مرتعداری تهیه شده است 20تاکنون در  .صادر می شود .  
معاون حفاظت امور اراضی سازمان جنگل ها و مراتع کشور در ادامه با اشاره به اهمیت بحث حراست و حفاظت از جنگل های 

ه است و بحث حفاظت از این جنگل ها، به موسسات و شرکت های که به شمال، گفت: بهره برداری از جنگل های شمال متوقف شد
لحاظ علمی اجرایی، تجهیزاتی، مالی و نیروی انسانی ماهر، توانمند باشند در قالب مناقصه واگذار می شود و این واگذاری به 

  .صورت یکساله است
طرح حفاظت، نگهداری و بهره برداری از مراتع کشور در وی در ادامه از افزایش فعالیت های حفاظتی در کشور خبر داد و گفت: 

مراتع ممیزی شده بر عهده بهره برداران و دامداران دارای پرانه چرا و در مابقی مراتع بر عهده یگان حفاظت منابع طبیعی خواهد 
  .بود

ی ملی و جنگلی تاکید کرد و افراسیابی بر فرهنگ سازی و افزایش آموزش جوامع محلی در حوزه حفاظت و حراست از عرصه ها
  .حفاظت و حراست از این عرصه ها باید به بومی ها و ذینفعان محلی واگذار شود :گفت
روزه به استان چهارمحال وبختیاری از  2به گزارش ایرنا، معاون حفاظت امور اراضی سازمان جنگل ها و مراتع کشور در سفر

استان دیدن کرداجرای طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری  .  

 لینک خبر 
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها

 فودپرس – 9/2/98تاریخ : 

باشدچرا برنج، شکر و خرما گران شد؟/مدیرکل وزارت صنعت: وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو   
مدیرکل وزارت صنعت گفت: مسئول تنظیم بازار کاالهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی است و آنها باید پاسخگو  <مواد غذایی

وسیله بخش خصوصی وارد نشده و همه را تومانی به200هزار و ۴دانم حتی یک کیلو شکر با ارز باشند اما براساس آنچه می
استوزارت جهاد کشاورزی وارد کرده  . 

وزارت صمت گفت: از ابتدای امسال تأمین کاالهای اساسی ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار محمدرضا کالمی مدیرکل دفتر برنامه 

ایمرا به ثبات و آرامش رسانده . 
به تأمین این کاال  ایم تأمین کاال دچار مشکل نشود و منابعی را از ذخایر راهبردی کشوروی افزود: در بحث تنظیم بازار تالش کرده

ایماختصاص داده . 
شودوی ادامه داد: در ماه مبارک رمضان برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ توزیع می . 

هزار تن وارد  400میلیون تن در داخل و یک میلیون و  2هزار تن نیاز بازار کشور است که حدود 400میلیون و کالمی گفت: سه
شودمی . 

وزارت صمت اضافه کرد: آنچه دولت وارد کردهریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار مدیر کل دفتر برنامه محمد رضا کالمی است با  
دلیل برخی شایعات افزایش ایجاد شدرسد اما در قیمت برنج تولید داخل بهکننده میهزار تومان به دست مصرف 8 حداکثر نرخ . 

هزار4یل سیل شایعه است و دولت برنج وارداتی را با ارز دلهای نشاء برنج بهوی گفت: آسیب خزانه تومانی برای امسال 200و  
کندتأمین می . 

دانم وی ادامه داد: مسئول تنظیم بازار کاالهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی است و آنها باید پاسخگو باشند اما براساس آنچه می
4حتی یک کیلو شکر با ارز  سیله بخش خصوصی وارد نشده و همه را وزارت جهاد کشاورزی وارد کرده وتومانی به200هزار و 

 .است
وزارت صمت گفت: نیاز کشور حدود دومیلیون و ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار محمد رضا کالمی مدیر کل دفتر برنامه

ها نیشکر با تأخیر برداشت شد و ل بارندگیدلیبه 97شود اما در سال هزار تن شکر است که دو میلیون تن آن در داخل تولید می400
 .قیمت آن افزایش یافت

هزار تن ذخایر شکر است600 کالمی افزود: دهیمشکر می و به هر کس بخواهد  . 
هزار تن ۳0کنند گفت: برای ماه مبارک رمضان ها تا این اندازه در بازار دخالت نمیوی با تصریح به اینکه در هیچ جای دنیا دولت

در نظر گرفتههزار تن روغن برای خانوارها 20هزار تن شکر و 20، 1121تومان از نوع کیفی  400هزار و با نرخ هفت برنج  
 .شده است

هزار تن روغن نیز سهمیه اصناف در ماه مبارک رمضان است 10هزار تن شکر و  120کالمی گفت:  . 
ای، سازمان میادین و صنوف استهای زنجیرهفروشگاهها، وسیله تعاونیوی ادامه داد: توزیع این اقالم به . 

شودهزار تن گوشت قرمز در ماه مبارک رمضان توزیع می5هزار تن گوشت مرغ و 10وی گفت:  . 
وزارت صمت درباره افزایش قیمت خرما نیز گفت: دولت باید برای ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار مدیر کل دفتر برنامه

ازار در مقاطعی از سال ممنوعیت صادرات قرار دهد اما وزارت جهاد کشاورزی برقراری ممنوعیت صادرات را بخشی به بتعادل
داند و اعالم کردهمدت نادرست میدر دراز  .است باید برای صادرات عوارض قرار داده شود 

روز پیش از ماه  5لی که ما باید وی ادامه داد: تاکنون وزارت جهاد نرخ عوارض صادرات خرما را اعالم نکرده است در حا
 .رمضان قیمت آن را اعمال کنیم

هزار تن ذخیره خرما در کشور داریم و منتظر اعالم نظر وزارت جهاد کشاورزی هستیم۳50وی گفت:  . 
ن قیمت گری در موجودی خرمای کشور ایجاد شود و با عرضه مستقیم این محصول در ماه رمضاکالمی ادامه داد: نباید دالل واسطه

یابد آن کاهش می  

 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

 فودپرس – 11/2/98تاریخ : 

 افزایش قیمت نان تکذیب شد
 ای مبنی بر افزایش قیمت نان به دست ما نرسیده است و انواعرئیس اتاو اصناف ایران گفت: تا به امروز هیچ ابالغیه مواد غذایی

گیردهای گذشته در اختیار مردم قرار میقیمتنان به . 
 

سعید ممبینی رئیس اتاو اصناف ایران درباره طرح افزایش قیمت نان در فضای مجازی ضمن تکذیب این موضوع اظهار کرد: 
های قیمتو انواع نان به ای مبنی بر افزایش قیمت نان به دست ما نرسیده استخالف آنچه مطرح شده است تا به امروز هیچ ابالغیهبه

گیردگذشته در اختیار مردم قرار می . 
 

یابد اما با توجه به افزایش نرخ خرید تضمینی وی افزود: با توجه به اینکه قیمت آرد افزایشی نداشته است قیمت نان نیز افزایش نمی
شودگیری میدرباره نرخ این محصول تصمیمگندم در صورتی که افزایش قیمتی در نرخ آرد صورت گیرد متناسب با تصمیم دولت  . 

 
رئیس اتاو اصناف ایران در پاسخ به اینکه آیا نان در سال جاری افزایش قیمتی نخواهد داشت گفت: درخواست افزایش قیمت نان 

های مربوطه به دولت ارسال شده است اما پاسخ و ابالغیه برای افزایش قیمت نداریمتوسط اتحادیه . 
 

دنبال آن هستیم تا از افزایش قیمت کاالهای اساسی و مصرفی مردم در ماه مبارک رمضان د: با افزایش نظارت بهوی تصریح کر
جلوگیری کنیم اما وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی نیز در زمینه تأمین کاالهای مصرفی مردم باید 

 .همکاری داشته باشند
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 8/2/98تاریخ : 

هزار تومان ۲۸ع سردآبی/قیمت هر کیلو قزل آال آخرین جزئیات خسارت سیل اخیر به مزار  
نبی زاده گفت: با توجه به آنکه اکثر مزارع پرورش ماهیان سردآبی در سه استان چهار محال بختیاری، لرستان و کهگیلویه و بویر 

 .احمد قرار دارند، از این رو دچار خسارت شدند
صنعت،تجارت و کشاورزی و گو با خبرنگارآرش نبی زاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی در گفت  گروه اقتصادی باشگاه  

ه آنکه اکثر اظهار کرد: با توجه ب مزارع پرورش ماهیان سردآبی ، درباره آخرین جزئیات خسارت سیل اخیر بهخبرنگاران جوان
مزارع پرورش ماهیان سردآبی در سه استان چهار محال بختیاری، لرستان و کهگیلویه و بویر احمد قرار دارند، بنابراین اکثر مزارع 

ها دچار خسارت شدندها قرار دارند، به سبب باال آمدن آب و طغیانی شدن رودخانهها که در مسیر رودخانهدراین استان . 
های آبزی پرور در برخی مناطو منجر به از بین رفتن کل مزارع شد و در برخی مناطو به دراستان سیل اخیروقوع  :وی افزود

ها ماهیان به طور کامل از بین رفتندسبب پر شدن سطح استخر . 
شکالت در سیستم نبی زاده ادامه داد: با توجه به آنکه محیط زندگی ماهی در آب است، از این رو به سبب گل آلود بودن آب وبروز م

روز  2۵تا  20تنفس ماهی، روزانه تلفات ماهی در برخی مزارع به یک تا یک و نیم میلیون تن رسید که با استمرار این روند ظرف 
رودآینده کل تولید از بین می . 

ر زیان تولیدکنندگان دامن در بازار وجود ندارد که این امر ب فروش ماهی به گفته این مقام مسئول، با توجه به کاهش تقاضا، امکان
 .زده است

هزار تومان اعالم کرد و گفت: این درحالی است که هم اکنون هر کیلو قزل آال در  ۳۵تا  ۳۴را  قیمت تمام شده هر کیلو قزل آال وی
شودهزار تومان عرضه می 28تا  27بازار با نرخ  . 

میلیارد تومان اعالم کرد و  ۴۵0استان اصلی تولید را  ۴به  یرخسارت سیل اخ مدیرعامل اتحادیه ماهیان سرد آبی برآورد اولیه
افزود: با توجه به خسارت قابل توجه تولیدکنندگان از دولت انتظار داریم ضمن اجرای مصوبه امهال وام تولیدکنندگان به سبب از بین 

دگان قرار دهدهای فنی در اختیار تولیدکننهای بالعوض براساس اصول و نقشهرفتن غذای ماهیان کمک . 
های الزم را از های تولیدی گفت: اگر مسئوالن دولتی حمایتوی با تاکید بر پرداخت هزینه جاری تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت

بخش تولید نداشته باشند، بدون تردید در چند ماه آینده شاهد کاهش توزیع و افزایش قیمت در ماهیان پرورشی بویژه قزل آال خواهیم 
دبو . 

ها بیان کرد: این مقام مسئول در بخش دیگر سخنان خود دباره خسارت پرورش دهندگان مزارع خسارت دیده در حاشیه رودخانه
های چهار ها در استانها به وزارت جهاد کشاورزی و استانداران منطقه اعالم کردیم که مزارع حاشیه رودخانهبار 80اگرچه سال 

ها با این استدالل که این مزارع به امر تولید به نوعی مجوز بگیرند یا از چرخه تولید حذف شوند، اما آن محال بختیاری و لرستان باید
مشغول هستند و نباید تنشی در امر تولید ایجاد شود، به تذکرات ما توجهی نداشتند. این در حالی است که یکی از دالیل آبگفتگی در 

روده رودخانه به شمار میاین مناطو وجود مزارع غیر مجاز در حاشی . 
ها میلیارد تومان خسارت دیدند، اما استانداران آن 2.۵ها رقمی معادل نبی زاده در ادامه افزود: با وجود آنکه مزارع حاشیه رودخانه

عالیت های گذشته از فرا از لیست دریافت خسارت کردند و حال جای این سوال مطرح است که چرا با وجود تذکرات مکرر در سال
ها جلوگیری نشداین واحد . 

ها شدند، گفت: با وجود آنکه محل زندگی در آب است، از این رو با وقوع وی با بیان اینکه با وقوع سیل اخیر ماهیان وارد رودخانه
از بستر داده شده است تا به نحو ممکن ماهیان  سازمان دامپزشکی های الزم بهسیل اخیر و ورود ماهیان در رودخانه اخطاریه

ها حذف شوند تا زمینه برای شیوع و انتقال بیماری فراهم نشودرودخانه . 
را تابع عرضه و تقاضا اعالم کرد و افزود: با توجه به کاهش تقاضا در  قیمت ماهی مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی در پایان

ت، اما اگر برنامه ریزی مناسبی برای جبران غرامت اردیبهشت و ماه رمضان برای خرید ماهی نوسان خاصی در قیمت نخواهیم داش

های آتی افزایش خواهد یافتپرورش دهندگان صورت نگیرد، بدون تردید قیمت ماهی در ماه . 
 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 15/2/98تاریخ : 

تومان رسید ۳۰۰هزار و  ۱۱آخرین تحوالت بازار مرغ/ قیمت مرغ به   
هزار و  11ها هزار و مرغ آماده به گرم در خرده فروشی 8حجت گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

تومان است ۳00 . 
مرغ اظهار  تحوالت بازار ، عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی درباره آخرینبولتن نیوز به گزارش

 10ها هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 8تا  900هزار و  7درب مرغداری  مرغ زنده کرد: امروز متوسط نرخ هر کیلو
تومان است ۳00هزار و  11تا  800هزار و  . 

های وی با بیان اینکه قیمت فروش مرغ در یک هفته اخیر با ضرر و زیان تولیدکنندگان همراه بود، افزود: با توجه به افزایش هزینه
تولید صنعت مرغ گوشتی وارد خواهد کرد تولید، استمرار این روند ضربه مهلک به . 

حجت قیمت مرغ در ماه رمضان را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به کشش تقاضا برای خرید مرغ در ماه رمضان پیش بینی 
هزار تومان است، برسد 1۴شود که قیمت مرغ به نرخ منطقی خود که می . 

هزار  1۴ها را و مرغ گرم در خرده فروشی ۵00هزار و  9تا  9غداری را این مقام مسئول نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده درب مر
تومانی مرغداران در فروش هر کیلو  ۵00های کنونی بیانگر زیان حداقل یک هزار و تومان اعالم کرد و افزود: فروش مرغ با نرخ

 .مرغ است
رود که جهت ذخیره سازی اقدام به خرید دام انتظار می وی ادامه داد: با توجه به فروش مرغ کمتر از نرخ مصوب از پشتیبانی امور

تومان از مرغداران کند تا زیان تولیدکنندگان کاهش یابد ۵00هزار و  11مرغ با نرخ  . 
نرخی است، اظهار کرد: اگرچه نرخ مصوب هر کیلو ذرت یک هزار و  2های دامی در بازار همچنان حجت با بیان اینکه قیمت نهاده

و  800تا یک هزار و  700تومان است، اما در بازار آزاد هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و  ۳۵0هزار و  2و کنجاله سویا  ۳۵0
های دامی درصد نهاده ۵0دهد که رسد که این امر نشان میهزار تومان به دست مصرف کننده می ۵تا  ۵00هزار و  ۴کنجاله سویا 

گیرددر اختیار مرغداران قرار میبا نرخ مصوب و مابقی با نرخ آزاد  . 
های دامی با بازار آزاد، نرخ کنونی مرغ با قیمت واقعی فاصله به گفته وی، با توجه به اختالف چشمگیر قیمت مصوب نهاده

 .معناداری دارد
ار دانست و گفت: با های تنظیم بازعضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در پایان آزاد شدن صادرات مرغ را یکی از راهکار

های دامی از ستاد تنظیم بازار تقاضا داریم که براساس هزینه تمام شده تولید نرخ های تولید و نوسان نرخ نهادهتوجه به افزایش هزینه
 مصوب مرغ را اعالم کند

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 ایرنا  – 9/2/98تاریخ : 

 قیمت انواع میوه در هفته قبل از ماه رمضان
رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران گفت: بر اساس نرخ نامه عمده فروشی محصوالت کشاورزی میدان  -ایرنا -تهران

میوه و صیفی در بازه زمانی نهم تا پانزدهم اردیبهشت ماه کاهش یافته استمرکزی، قیمت برخی اقالم  . 
اسدهللا کارگر امروز )دوشنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره نرخ انواع میوه در هفته جاری افزود: هر کیلوگرم 

هزار تا  10گوجه سبز   24هزار تا  16رتومان، توت فرنگی کرج هزا 8000تا  5000هزار تومان، توت فرنگی جیرفت  35

هزارتومان به فروش می رسد 17تا  8000هزارتومان، توت فرنگی گرگان  . 
هزارتومان، پرتقال تامسون شمال  12هزار تا  7هزار تومان، به  220هزار تا  170به گفته وی، قیمت هر کیلوگرم آناناس کارتنی 

تومان و پرتقال رسمی شمال  7500تا  5000تومان، پرتقال خونی جنوب  7500تا  5000تومان، پرتقال جنوب  7000تا  4500
تومان است 6000تا  4000 .  

هزار  9هزار تا  5هزاتومان، کیوی  10هزار تا  6هزار تومان، سیب لبنانی قرمز  11هزار تا  6هر کیلوگرم سیب لبنانی زرد 
تومان، لیموترش میناب  5000تا  ۳000تومان، گرپ فروت توسرخ  تا  5000هزار تومان و لیموترش سنگی  16هزار تا  12

تومان عرضه می شود 8000 . 
 10هزارتومان، موز  10هزار تا  6تومان، نارنگی تخم پاکستانی  ۳000تا  2000تومان، نارنج  5500تا  00۳0نرخ لیموشیرین 

تومان، ملون  500هزارو  11هزار تا  تومان  ۳000تا  1000تومان و هندوانه  5000تا  2500تومان، دستنبو  5500تا  3000

 .تعیین شد
ان گفترئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهر تا  5000طبو نرخ نامه هفته جاری، قیمت هر کیلوگرم پیاز زرد و شیری  :

 6000تا  ۳000تومان، خیار رسمی  4500تا  ۳500تومان، سیب زمینی نو  ۳000تا  2000تومان، سیب زمینی کهنه  6500
تومان است 4000تا  2500می تومان و گوجه فرنگی رس ۳500تا  2000تومان، هویج  6000تا  4000تومان، خیار گلخانه ای  . 
تومان،  7000تا  5000تومان، بادمجان گلخانه ای  4500تا  2500تومان، بادمجان قلمی  2500تا  1000یک کیلوگرم انواع کاهو 

هزار تومان به فروش می  10هزار تا  7تومان و لوبیا سبز  2500تا  1500هزار تومان، باقالی سبز  15هزار تا  10سیرخشک 
 .رسد

تومان و انواع فلفل دلمه ای و  ۳000تا  2000تومان، سبزی خوردن  2500تا  1500ه گفته وی، قیمت هر کیلوگرم سبزی جور ب
هزار تا  5سبز ریز   .هزار تومان است 8

تازگی درصد سود دریافت کنند که به  ۳5کارگر افزود: خرده فروشان میوه را با هر قیمتی که خریداری می کنند حداکثر می توانند 
درصد روی میوه و صیفی اعمال می کنند 20تا  15درصد اعضا سودی کمتر از  80به دلیل شرایط بازار و کاهش تقاضا  . 

به گزارش ایرنا، در هفته های گذشته، صادرات پیاز به کشورهای همسایه بویژه عراو به یکی از دالیل اصلی باال رفتن قیمت این 
لیل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار داخلی، صادرات سیب زمینی و پیاز را از محصول تبدیل شده بود. به همین د

فروردین ماه امسال ممنوع اعالم کرد 15 . 
هزار تومان افزایش یافت 15تا  1۳قیمت هرکیلوگرم پیاز هشت هزار تومان بود که پس از مدتی به  97در روزهای پایانی سال  . 

 22میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در کشور تولید می شود که بیش از  120سالیانه بیش از  بر اساس آمارهای موجود،
 .میلیون تن آن را محصوالت باغی است

واردات  سیاست ممنوعیت 1۳90سیاست وزارت جهاد کشاورزی به منظور حمایت از تولید داخلی میوه و صیفی در کشور، از سال 

اس، انبه و موز را به اجرا گذاشت که تاکنون نیز تداوم یافته استانواع میوه بجز نارگیل، آنان . 
 

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
خبرگزاری فارس  – 9/2/98 :تاریخ   

تر ازدیوارمردم نیست؟ تالش مرغداران برای افزایش دوباره قیمت مرغ/دیواری کوتاه  
توانند با افزایش ای به وزیر جهاد کشاورزی به دنبال افزایش دوباره قیمت مرغ هستند در حالی که ْآنها میمرغداران با ارسال نامه

ها حاشیه سودشان را بیشتر کنند، آیا دیواری کوتاهتر از مصرف کننده وجود ندارد؟ کاهش پرت انرژی و کم کردن هزینهوری،بهره  
 17های عجیب و غریب و فضایی کیلویی اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت مرغ مدت کوتاهی است از قیمت به گزارش خبرنگار

تومان رسیده که شاید مردم توان خرید داشته باشند، اما تولید  500هزار و  11هزار تومان عقب نشینی کرده و به قیمت کیلویی 
ها را دوباره باال بکشندد تا قیمتکنن تابند و تالش میکنندگان مرغ این قیمت را بر نمی . 

ای بهمن محمد یاری مدیر عامل اتحادیه سراسری کشاورزی مرغداران گوشتی ایران با ارسال نامه
در رابطه با اصالح  ایران های اتحادیه سراسری مرغداران گوشتیعلیرغم پیگیری»نوشت:  کشاورزی جهاد وزیر حجتی محمود به

مرغ توسط آن معاونت و  گوشت متعدد در معاونت امور تولیدات دام و پذیرش تجدید نظر در قیمت قیمت مرغ و برگزاری جلسات
به وجود  صنعت ای برای اینعدیده مشکالت ای حاصل نشده وهای فعلی تولید، تاکنون نتیجهنیز پیشنهاد قیمت جدید متناسب با هزینه

 «.آورده است
ایش قیمت است اما طوری در لفافه بیان شده که انگار برای کاهش قیمت هم بحث خواهد منظور این مسئول از اصالح قیمت همان افز

 .شد
 :این مسئول در این نامه توجیهاتی هم برای افزایش قیمت مطرح کرده و نوشته است

ه و تامین آن، به قیمت ها از جمله سویا را به واسطه روند طوالنی صدور حوالای از نهادهبا توجه به اینکه تولیدکنندگان بخش عمده 

نمایند، شرایط فعلی مورد اعتراض مرغداران بوده و الزم است نسبت به پیگیری و تصمیم فوری در این خصوص آزاد تهیه می
 .دستور اقدام صادر فرمایید

تومان را برای  11500 ها بررسی و ارزیابی شده و قیمت فروشها و هزینهنهاده اما واقعیت این است که در دوماه گذشته تمام قیمت
 .هر کیلو مرغ اعالم کردند

تومان در هر کیلو برخورد خواهد شد. این تاکید  11500وزیر جهاد کشاورزی همان زمان اعالم کرد با هرگونه فروش بیش از 
رودکارشناسی است که مو الی درز آن نمی  وزیر به این معنی بود که قیمت تعیین شده، . 

کنند دوباره قیمت را باال ببرند، رغ و تخم مرغ در سفره مردم فقیر و متوسط باقی مانده است، برخی تالش میدر شرایطی که تنها م
بینند و به سود هزار تومان خریداری کنند؟ چرا برخی تنها خودشان را می 100آیا مردم معمولی توان مالی دارند که گوشت کیلویی 

کنند؟خودشان فکر می  
ران حاشیه سود کمی هم نداشته باشند که طبو نظر کارشناسی وزراتخانه که پیشتر اعالم شد چنین نیست، آیا به فرض اینکه مرغدا

اند و تنها راه افزایش قیمت مانده است؟تمام راهها را رفته  
ولید، ضریب وری تمرغداران هر چقدر قیمت تمام شده تولید را کاهش دهند، حا شیه سودشان بیشتر خواهد شد، پرت انرژی، بهره

های کشور ما به هیچ عنوان قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته نیست و بسیار باالستد ر مرغداری تبدیل دان، . 
تواند قیمت تمام شده تولید را کاهش و کارگران متخصص، بهره بردن از کارهای تحقیقاتی و علمی همه می ور،ها بهرهاستفاده از الین

راه را  ترینش دهد.آنها هر چقدر در این زمینه تالش کنند سود بیشتری نصیبشان خواهد شد، اما آنها سادهسود مرغداران را افزای
کندکنند که قیمت را افزایش دهد و همه فشارها را تولیدکننده تحمل میکنند و همواره دولت را متقاعد میانتخاب می . 

کننده ننده و صنایع وجود داشته آنها این فشار را روی مردم و مصرفظاهراً این رسم شده است که هر موقع فشاری روی تولیدک
 .انتقال بدهند بدون اینکه خودشان تالشی برای کاهش قیمت تمام شده داشته باشند

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
خبرگزاری فارس  – 9/2/98تاریخ :  

های لبنی برای افزایش قیمت اقدام خودسرانه برخی شرکت  
مشابه اقدام دفعات پیش آنها برای اند، این افزایش شرکت لبنی معروف طی چند روز گذشته قیمت خامه صبحانه را افزایش داده 2

  .افزایش قیمت کل محصوالت لبنی است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی برندهای لبنیاتی در آستانه ماه مبارک رمضان به طور خودسرانه اقدام به 

اندافزایش قیمت محصوالت خود کرده . 
های گذشته پیشتاز بودند و سایر برندها را به های چند باره قیمت لبنیات در سالشدو برند معروف لبنی که پیش از این هم در افزای

رقم زدند« پ»و « م»کشاندند، این بار نیز اولین افزایش قیمت را این دو برند معروف دنبال خود می . 
ان افزایش دادند. افزایش توم 2700کردند، طی چند روز گذشته به تومان عرضه می 2500قیمت خامه کوچک را که پیش از این 

کننده و تولیدکننده و دیگر قیمت از سوی این دو برند در حالی انجام شده که هیچ مجوزی از سوی سازمان حمایت از مصرف
ای که در قیمت تمام شده تأثیر بگذارد وجود نداشته های ذیربط صادر نشده است و هیچ اتفاقی هم در قیمت شیر خام و هر مؤلفهبخش

  .است
اند. پس از های گذشته بارها و بارها تکرار شده و متأسفانه موفو هم بودههای لبنی در سالافزایش خودسرانه از سوی برخی شرکت

کنندگان و ها با همان قیمت افزایش یافته فروش داشتند، تازه سازمان حمایت مصرفبردند و ماهها را باال میآنکه آنها قیمت
شدندکردند و جریمه هم نمینشینی میداد و معموالً هم بسیار جزئی از قیمت افزایش یافته عقباولتیماتوم می تولیدکنندگان به آنها .  

گرها از این فرصت ها باید تشدید شود تا برخی سوءاستفادهها بر بازار و قیمتها و مسئولیتدر آستانه ماه مبارک رمضان نظارت
کننده استینها روی دوش مصرفاستفاده نکنند، چرا که فشار همه ا .  

کننده ظاهراً این رسم شده است که هر موقع فشاری روی تولیدکننده و صنایع وجود داشته آنها این فشار را روی مردم و مصرف
اند بدون اینکه خودشان تالشی برای کاهش قیمت تمام شده داشته باشندانتقال داده . 

افزایش قیمت محصول به کم فروشی روی آورده و ظرف پنیر را سرخالی گرفته یا قسمتی های لبنی هم به جای حتی برخی کارخانه
کنند، به عبارت دیگر محصول کمتری را با قیمت ثابت می فروشند که مصداو کم از وزن را با آب و نمک در بسته بندی جبران می

 .فروشی است
تبدیل و تولید نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار فاصله دارندوری وری انرژی، بهرهتولیدکنندگان کشور ما در زمینه بهره آنها هر  .

کنند و همواره دولت ترین راه را انتخاب میچقدر در کم کردن این شکاف تالش کنند سود بیشتری نصیبشان خواهد شد، اما آنها ساده
کندمیکنند که قیمت را افزایش دهد و همه فشارها را تولیدکننده تحمل را متقاعد می . 

 
 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
خبرگزاری فارس  – 8/2/98تاریخ :   

دالری قیمت ذرت در بازارهای جهانی  4افزایش   
و یک دالر افزایش قیمت داشتند 4ذرت و گندم به ترتیب داشت،امروز در بازارهای جهانی قیمت انواع غالت افزایش  .  

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز در بازارهای جهانی قیمت انواع غالت افزایش قابل توجهی داشت به طوری 
دم هم از این قاعده مستثنی نبود گن  دالری داشت. 4شود افزایش که ذرت که بیشتر به عنوان مصرف خوراک دام و طیور استفاده می

 6و قیمت آن یک دالر در بازارهای جهانی باال رفت. قیمت یوالف نوع دیگری از غالت که بیشتر مصرف دامی دارد نیز بیش از 
 .دالر رشد کرد

* های روغنیکاهش قیمت دانه  
دالر افزایش قیمت را تجربه کرد.  6نزدیک به های روغنی امروز روند کاهشی داشت. قیمت انواع سویای خوراکی قیمت انواع دانه

10دانه روغنی سویا هم حدود  دالر کاهش قیمت را تجربه کرد 5سنت کاهش داشت و گیاه روغنی کانوال هم بیش از    . 
دالر در هر تن افزایش قیمت داشت. قهوه هم حدود  50در گروه محصوالت نرم کاکائو  سنت باال رفت اما قیمت محصوالت  75

سنت و دام زنده  40سنت کاهش قیمت داشت. در بازارهای جهانی قیمت انواع دام افت کرد. قیمت دام پرواری  4سی شکر اسا 32 
  .سنت کاهش قیمت داشتند

درصد وابسته است. هرگونه افزایش قیمت ذرت در بازار جهانی قیمت تمام شده  70ایران در واردات خوراک مورد نیاز دام بیش از 
دهد و دولت باید برای جلوگیری از تاثیر آن در قیمت داخلی میزان عرضه و قیمت بازار را باید تنظیم کندزایش میداخل را اف .  

 

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
خبرگزاری فارس  – 8/2/98تاریخ :   

مرغ در آستانه ماه رمضان کاهش نسبی قیمت گوشت، مرغ و تخم  
های گذشته کاهش نسبی داردمرغ در آستانه ماه مبارک رمضان نسبت به هفتهمرغ و تخمقیمت گوشت،  .  

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در آستانه ماه مبارک رمضان محصوالت پروتیئنی مانند گوشت قرمز، مرغ و تخم 
های اخیر قیمت متوقف شده و هر کیلو گوشت قرمز یشهای گذشته روند کاهشی دارد، در مورد گوشت قرمز افزامرغ نسبت به هفته

110که به بیش از  رسدهزار تومان به فروش می 9۶هزار تومان رسیده بود، امروز در بازار تهران کیلویی   . 
هزار تومان در کیلو را ثبت کرده بود 17که در دو هفته اخیر رکورد بیشترین کاهش مربوط به قیمت مرغ است، در حالی . 

 11ها نوشته شده قیمت به نرخ دولتی تومان شده است. معموال در فروشگاه ۵00هزار و  11امروز قیمت آن در بازار تهران کیلویی 
ها تنها مرغ دولتی جا خوش قدر زیاد بوده که در ویترین فروشگاههای گذشته عرضه مرغ دولتی آنتومان اما در هفته ۵00هزار و 

ن قیمت وجود نداردکرده و جا برای مرغ گرا . 
هزار و  1۳تومان، سینه مرغ  800هزار و  10شود. هر کیلو ران مرغ تری عرضه میهای مناسبسایر مشتقات مرغ نیز به قیمت

شودهزار تومان عرضه می 1۳تومان و بال مرغ  800هزار و  1۳تومان، کتف  800 . 
مرغ هم کاهش یافتقیمت تخم *  

تومان رسید ۵00گذشته کاهش یافت و به قیمت هر عدد  مرغ هم طی دو هفتهقیمت تخم قیمت تخم مرغ طی یکی دو هفته گذشته  .

درصد کاهش یافته است ۶0حدود  . 
مرغ قیمت را در دو روز گذشته تا حدودی تکان داده استاما خبر آزادی صادرات تخم . 

رس گفت: در دو روز گذشته تخم مرغ در یک کارتن به خبرنگار فا 19ای در منطقه جعفر دستوری فروشنده یک فروشگاه زنجیره
تومان باال رفته است ۴000کیلویی  12 . 

یابد، بهتر است مسئوالن با مدیریت در تنظیم های گذشته که تقاضا در آستانه ماه مبارک رمضان افزایش میبا توجه به تجربه سال
صورت کاذب در بازار باال ببرندبازار اجازه ندهند، برخی از فرصت استفاده کرده و قیمت را به  . 

 لینک خبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13980208000235/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       9813اهم اخبار کشاورزی هفته دوم اردیبهشت 

 

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

 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 9/2/98تاریخ :   

 کاهش قیمت گوجه سبز در راه است/کمبودی در عرضه گوجه فرنگی به بازار نداریم
یابدا فراوانی عرضه میوه و تره بار، قیمت ها در بازار کاهش میهفته آینده ب 2صابری گفت: طی یک الی  . 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی  حسن صابری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار در گفت و گو با خبرنگار

رسد، گفت: با فراوان شدن هفته آینده به تعادل می 2طی  قیمت پیاز و سیب زمینی ، با بیان اینکهاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
 .عرضه سیب زمینی و پیاز نو در اردیبهشت باید منتظر کاهش نرخ این دو محصول در بازار باشیم

هزار تومان  8تا  ۵00هزار و  ۶زی میوه و تره بار بدون تغییر نسبت به هفته گذشته بین در میدان مرک قیمت هر کیلوگرم پیاز وی
تومان کامال منطقی است ۵00هزار و  12تا  10اعالم کرد و افزود: با احتساب سود خرده فروشی، عرضه پیاز با نرخ  . 

روز  10ار تومان است که نرخ این محصول ظرف هز ۴تا  ۳در میدان  قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی صابری ادامه داد: هم اکنون
 .آینده با عرضه سیب زمینی گرگان به بازار کاهش خواهد یافت

های اخیر و تاخیر در برداشت سیب زمینی از منطقه گرگان را دلیل اصلی عدم کاهش نرخ محصول در این مقام مسئول بارندگی
 .بازار اعالم کرد

یابدکاهش میهفته آینده  2آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/قیمت پیاز و سیب زمینی در  :بیشتر بخوانید  
هزار تومان  ۳تا  ۵00خبر داد و گفت: با توجه به فروانی عرضه هر کیلو هندوانه با نرخ یک هزار و  کاهش قیمت هندوانه وی از

تومان بود ۵00هزار و  ۴تا  ۴های اخیر نرخ این محصول بین شود، در حالیکه هفتهدر میدان عرضه می . 
هزار تومان اعالم  ۵0تا  10را در میدان مرکزی میوه و تره بار بین  قیمت هر کیلوگرم گوجه سبز و چغاله رئیس اتحادیه بارفروشان

شودهفته آینده با فراوانی عرضه این محصول، قیمت در بازار ارزان می 2کرد و گفت: طی یک الی  . 
با نرخ یک  ایگوجه فرنگی بوته زار نداریم، افزود: هم اکنون هر کیلوگرموی با بیان اینکه کمبودی در عرضه گوجه فرنگی به با

شود که این نرخ هزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار عرضه می 8تا  7هزار و گوجه فرنگی گلخانه  ۳تا  ۵00هزار و 
شودکامال منطقی است و کاهش مجدد قیمت به زیان کشاورز تمام می . 

های نوبرانه اظهار کرد: تاکنون اطالعات دقیقی از میزان های اخیر در عرضه میوهدرباره تاثیر سرما و بارندگیصابری در پایان 

های اخیر نداریم و حال باید منتظر ماند تا هفته آینده برآورد اولیه خسارت مشخص شودخسارت سرما و بارندگی . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 9/2/98تاریخ :   

هزار تومان ۱۶های اخیر خسارت جدی به تولید برنج وارد نکرده است/ قیمت هر کیلو برنج طارم بسیال  
های شمالی در حال خزانه گیری بودند، از این رو خسارت جدی به تولید برنج وارد نشده استاکبریان گفت: هنگام وقوع سیل، استان . 

خبرنگاروگو با گفت علی اکبریان، نایب رئیس انجمن برنج در گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  

به آنکه در زمان وقوع  خسارت جدی وارد نکرده است، اظهار کرد: با توجه تولید برنج های اخیر به، با اشاره به اینکه سیالبجوان
های شمالی در حال خزانه گیری بودند، از این رو خسارت جدی به این مناطو وارد نشده استسیل، استان . 

جز استان گلستان در مناطو دیگر شمال شاهد بارندگی و سیل چندان زیادی نبودیم وقوع سیل به گفته وی، در زمان . 
در شمال کشور وارد کرده است، بیان کرد: اگر این  های برنجخزانه خیر مقدار کمی خسارت بههای ااکبریان با اشاره به اینکه سیالب

دیدندهای اصلی برنج خسارت جدی میسیل از اواسط اردیبهشت به بعد اتفاو افتاده بود، بدون تردید زمین . 
ان و گیالن نداریم، افزود: اگرچه آمار دقیقی از های مازندراستان تولید برنج نایب رئیس انجمن برنج با اشاره به اینکه مشکلی در
استان  2هزار هکتارسطح زیر کشت برنج در این  ۵00دهد که حدود ها نشان میسطح زیر کشت برنج در دسترس نیست، اما بررسی

 .است
ری فراتر از نرمال است، از های اردیبهشت نرمال و قددهد که بارشهای اقلیم نشان میوی در ادامه افزود: با وجود آنکه پیش بینی

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  تولید برنج این رو خسارت جبران ناپذیری به اراضی برنج وارد خواهد شد و در غیر این صورت
درصد رشد خواهد داشت 1۵تا  10 . 

هزار تومان 1۵طارم  رکود بر بازار برنج ایرانی حاکم است/ نرخ هر کیلو برنج :بیشتر بخوانید  
ای شود تا باید بهانههزارتن اعالم کرد و گفت: وقوع سیل اخیر ن 800تا  700در سال جدید را  واردات برنج این مقام مسئول میزان

ماه اتفاو جدیدی در تولید رخ دهد ۶میزان واردات افزایش یابد، مگر اینکه در این  . 
هزارتن اعالم کرد و گفت: با وجود  ۵0میلیون و  2در سال گذشته را براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی  تولید برنج وی میزان

شود که در صورت عدم وقوع سیل در اردیبهشت میزان لید داشت، اما پیش بینی میتوان برآورد دقیقی از توآنکه تا اردیبهشت نمی
درصدی در سال زراعی جدید روبرو شود 1۵تا  10تولید با افزایش  . 

1۶ قیمت هر کیلو برنج طارم نایب رئیس انجمن برنج در پایان تومان اعالم  ۵00هزار و  1۴تا  1۴هزار و برنج ندا و شیرودی  

 .کرد

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 8/2/98تاریخ :   

غ و انواع مشتقات در بازار/ قیمت مرغ در ماه رمضان نوسانی نخواهد داشتنرخ جدید مر  
 .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار را اعالم کرد

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

و  800هزار و  7در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ثبات نرخ مرغ ، ازخبرنگاران جوان
تومان است ۵00هزار و  11ها ه به طبخ در خرده فروشیمرغ آماد . 

درب مرغداری با روند  نرخ مرغ زنده وی با بیان اینکه نرخ مرغ زنده باالتر از نرخ مصوب است، افزود: با توجه به کاهش تقاضا،
تومان خواهد رسید 200هزار و  7روز آینده به نرخ مصوب  2کاهشی طی  . 

10 ر کیلو ران مرغ با کمرنرخ ه به گفته یوسف خانی،  ۵00هزار و  11و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۵00هزار و  
 .تومان است

هزار، سینه بدون کتف  22رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار افزود: قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف 
2۵ فیله مرغ هزار و 2۳  .هزار تومان است 

و ازدیاد عرضه در برابر تقاضا، قیمت مرغ در  افزایش جوجه ریزی وی قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به
ها عرضه خواهد شدتومان در خرده فروشی ۵00هزار و  11ماه رمضان نوسانی نخواهد داشت و همچنان با نرخ مصوب  . 

تومان رسید ۵00هزار و  1۳کاهش قیمت مرغ در بازار/قیمت هر کیلو مرغ به  :بیشتر بخوانید  
ها تخلف دانست و افزود: با توجه به ابالغیه فروشیتومان را در خرده  ۵00هزار و  11یوسف خانی عرضه مرغ با نرخ باالتر از 

توانند گزارش ستاد تنظیم بازار، مغازه داران حو ندارند مرغ را با قیمت باالتری عرضه کنند و همواره مردم در صورت تخلف می
دها رسیدگی شوو اتحادیه در میان بگذارند تا در اسرع وقت به تخلف آن 12۴گران فروشی را با سامانه  . 

مند هستند، اظهار کرد: با توجه به تومانی مرغ گالیه ۵00هزار و  11این مقام مسئول با بیان اینکه مرغداران نسبت به نرخ مصوب 
نسبت به نرخ مصوب مرغ، اتحادیه مرغداران درخواست خود را  مرغداران نوسان نرخ نهاده های دامی در بازار آزاد و انتقادات

ت تمام شده تولید به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده است، اما همچنان افزایش قیمت تایید نشده است و بدین برای تجدید نظر در قیم
 .منظور مرغداران مکلفند که مرغ تولیدی خود را با نرخ مصوب در بازار عرضه کنند

هزار تومان در ماه رمضان را تکذیب کرد و گفت: با وجود ازدیاد تقاضا برای  20به مرز  افزایش قیمت مرغ یوسف خانی در پایان
تومان عرضه  ۵00هزار و  11ها بدون هیچ گونه نوسانی همچنان خرید مرغ در ماه رمضان، قیمت هر کیلو مرغ در خرده فروشی

 .خواهد شد

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 8/2/98تاریخ : 

داردانی برنج ایرانی ارتباطی به برنج خارجی نگر  
کشاورز گفت: با توجه به افزایش واردات برنج در سال گذشته می توان گفت که گرانی برنج ایرانی ارتباطی به کمبود برنج خارجی 

 .ندارد
کشاورزیصنعت،تجارت و  مسیح کشاورز دبیر انجمن وارد کنندگان برنج در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

اظهار کرد: تا کنون واردات برنج در سال جدید صورت نگرفته است و با  واردات برنج ، درباره آخرین وضعیتخبرنگاران جوان
نیاز وارد شودکمک وزارت جهاد کشاورزی درصدد هستیم تا قبل از دوره ممنوعیت، برنج مورد  . 

ای را رود که همچنان ارز یارانهها انتظار میتومانی از دولت و بانک ۴200ها راجع به حذف ارز وی افزود: با توجه به گمانه زنی
به عنوان کاالی اساسی با نرخ پایین تری عرضه شود برنج به واردات این محصول استراتژیک اختصاص دهند تا . 

گفت: براساس  واردات برنج خارجی هار نظر برخی کارشناسان مبنی بر گرانی برنج ایرانی ناشی از کمبودکشاورز با انتقاد از اظ
هزارتن برنج وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد داشته است، از این رو  ۵۵0آمار، سال گذشته یک میلیون و 

دارد چرا که در صورت کمبود واردات در ابتدا باید قیمت برنج خارجی افزایش گرانی برنج ایرانی ارتباطی به کمبود برنج خارجی ن
یافتمی . 

هزار تومان 1۳کمبود نظارت عامل اصلی اختالف چشمگیر قیمت در بازار/ نرخ هر کیلو برنج طارم  :بیشتر بخوانید  
خصوصی همانند  دهد که اگر واردات در سال جدید مدیریت شود و با بخشها نشان میدبیر انجمن وارد کنندگان برنج ادامه داد: آمار

تومانی همکاری شود، مشکل خاصی نخواهیم داشت ۴200سال گذشته در اختصاص ارز  . 
ها به پژوهش مجلس، وزارت صمت و جهاد کشاورزی گفتیم گفت: بار واردات برنج تومانی به ۴200وی با تاکید بر اختصاص ارز 

 ۶ای اختصاص یابد چرا که واردات برنج همچنان ارز یارانههای اساسی به تومانی از واردات کاال ۴200که در صورت حذف ارز 
کننددهک مردم برنج خارجی مصرف می . 
برابری  2با نرخ  قیمت هرکیلو برنج خارجی تومانی و اختصاص ارز نیما به واردات، ۴200کشاورز در ادامه افزود: با حذف ارز 

تومانی، تعرفه واردات  ۴200ولت انتظار داریم در صورت حذف ارز هزار تومان خواهد رسید که به همین خاطر از د 17تا  1۶به 
 .کاهش یابد تا هر کیلو برنج خارجی با نرخ کمتری در بازار عرضه شود

دبیر انجمن وارد کنندگان برنج در پایان تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و مشکالت سیل اخیر، در سال جدید باید یک 

هزارتن برنج در سال جدید قبل از دوره ممنوعیت وارد شود ۵00یلیون و تا یک م 200میلیون و  . 
 

 لینک خبر   
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 11/2/98تاریخ :   

میلیارد تومانی صنعت مرغ گوشتی ۱۰۰آخرین تحوالت بازار مرغ/زیان روزانه   
هزار  12ها هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 8غ زنده درب مرغداری چهار آیین گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مر

 .تومان است
صنعت،تجارت و  خبرنگار در گفت و گو با  برومند چهار آیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی

اظهار کرد: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ  بازار مرغ ، درباره آخرین تحوالتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

هزار تومان است 12ها هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 8زنده درب مرغداری  . 
بین  قیمت هر کیلو مرغ شود که از ابتدای هفته آیندهمرغ در ماه رمضان پیش بینی می وی افزود: با توجه به ازدیاد تقاضا برای خرید

تومان افزایش یابد ۵00تا  ۳00 . 
های دامی های تامین نهادهپاشنه آشیل صنعت مرغداری است، گفت: با وجود آنکه حواله های دامینهاده چهار آیین با بیان اینکه تامین

ی تایید شده است، اما همچنان مرغداران به سبب مشکالت حمل و نقل گرفتار تامین ذرت و کنجاله از سوی وزارت جهاد کشاورز
های مرغداری خود هستندسویا مورد نیاز واحد . 

 نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/ قیمت مرغ در ماه رمضان نوسانی نخواهد داشت :بیشتر بخوانید
کنند، می دریافت میهای دااین مقام مسئول ادامه داد: با توجه به آنکه کامیون داران مبلغ اضافه پشت بارنامه برای حمل و نقل نهاده

 .بنابراین این امر در افزایش قیمت تمام شده هزینه تولید تاثیر بسزایی دارد
هزار  ۵های دامی در بازار همچنان نامتعارف است، بیان کرد: هم اکنون هر کیلو کنجاله سویا با نرخ وی با اشاره به اینکه نرخ نهاده

شود که با این وجود نرخ کنونی مرغ، زیان مرغداران را در مرغداران عرضه می تومان در بازار آزاد به 7۵0و ذرت یک هزار و 
 .بر دارد

را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به آنکه کمبودی در عرضه مرغ برای ماه رمضان وجود  قیمت مرغ در ماه رمضان چهار آیین
، این درحالی است که با استمرار مشکالت فعلی مرغداران ندارد، از این رو نوسان چندانی برای قیمت مرغ در بازار متصور نیستیم

ها بدون تردید از اواخر ماه رمضان تولید با مشکالتی روبرو خواهد شد که این امر بر نوسان قیمت مرغ در بازار بی در تامین نهاده
 .تاثیر نیست

میلیون قطعه  100درصدی میزان جوجه ریزی در فروردین خبر داد و گفت: بنابر آخرین آمار در فروردین حدود  10وی از کاهش 
های قبل تا حدودی کاهش یافته استهای مرغداری جوجه ریزی شده که نسبت به ماهدر واحد . 

غ به بازار نداریم که بخواهیم بخشی از درصدی جوجه ریزی، کمبودی در عرضه مر 10این مقام مسئول ادامه داد: علی رغم کاهش 
 .نیاز کشور را از طریو واردات جبران کنیم

و مرغ گرم در  200هزار و  9عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در پایان نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را 
در  قیمت فروش مرغ ه اختالف نرخ واقعی باهزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه ب 1۴تا  ۵00هزار و  1۳ها خرده فروشی

میلیارد تومانی روبروست 100با زیان  صنعت مرغ گوشتی بازار، روزانه به طور متوسط . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 8/2/98تاریخ :   

تومان رسید 4۰۰هزار و  ۱۱مرغ ارزان شد/ قیمت به   
تومانی مرغ گرم نسبت به هفته گذشته در بازار خبر داد ۴00تومانی نرخ مرغ زنده و  200حجت از کاهش  . 

رزیصنعت،تجارت و کشاو عظیم حجت، عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی  

نسبت به هفته گذشته خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده  کاهشی قیمت مرغ از روند  باشگاه خبرنگاران جوان،

مان است که به نسبت هفته گذشته نرخ تو ۴00هزار و  11ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۴00هزار و  8درب مرغداری 
تومان کاهش یافته است ۴00تومان و مرغ گرم  200هر کیلو مرغ زنده  . 

را تابع عرضه و تقاضا دانست و افزود: مرغ تولیدی مربوط به جوجه ریزی اواخر اسفند در حال توزیع به بازار  قیمت مرغ وی
کشش چندانی برای بازار وجود ندارد که همین امر موجب شده تا مرغداران  است و از طرفی طبو روال همه ساله در این موقع سال

 .مرغ تولیدی خود را با زیان در بازار عرضه کنند
انتظار دارند که طبو مصوبه ستاد تنظیم بازار شرکت پشتیبانی امور دام  مرغداران حجت ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی بازار،

تومان کند ۵00هزار و  11اران اقدام به خرید مرغ با نرخ به منظور کاهش زیان مرغد . 
های در بازار بر میزان جوجه ریزی در ماه کاهش قیمت مرغ عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: استمرار روند

 .آتی تاثیر منفی خواهد گذاشت
تومان رسید ۵00هزار و  1۳کاهش قیمت مرغ در بازار/قیمت هر کیلو مرغ به  :بیشتر بخوانید  

های ینهتومان در بازار منطقی نیست، افزود: باوجود افزایش هز ۵00هزار و  11این مقام مسئول با بیان اینکه عرضه مرغ با نرخ 
تولید، دولت نرخ مصوب هر کیلو مرغ زنده را یک هزار تومان کاهش داده است که موجب شده تا تولیدکنندگان در امر تولید محتاط 

 .عمل کنند
وی قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به فرا رسیدن ماه رمضان و احتمال افزایش تقاضا برای خرید پیش بینی 

به نرخ تمام شده خود در بازار برسد کهقیمت مرغ شودمی . 
هزار تومان در ماه رمضان را رد کرد و گفت: با توجه به میزان جوجه ریزی، قیمت مرغ  20حجت افزایش قیمت مرغ به بیش از 

رسدهزار تومان است، می 1۵تا  1۴در ایام ماه رمضان حداکثر به نرخ واقعی خود که حدود  . 
تعریفی ندارد، بیان کرد: هم اکنون هر کیلو  های دامیبازار نهاده اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکهعضو هیأت مدیره 
تومان در بازار آزاد به  800تا یک هزار و  700تومان و ذرت یک هزار و  ۶00هزار و  ۴تا  ۵00هزار و  ۴کنجاله سویا با نرخ 

های دامی در میزان تولید تأثیر بسزایی داردزار نهادهشود، در حالیکه ثبات بامرغداران عرضه می . 
از بنادر را تسریع کرده است که امیدواریم با ورود  کنجاله سویا وی در پایان تصریح کرد: طی چند روز اخیر، دولت روند ترخیص

های جدید، قیمت کنجاله سویا با روند کاهشی در بازار روبرو شودمحموله . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرگزاری فارس  – 14/2/98تاریخ :   

 هیچ دلیلی برای افزایش قیمت برنج نیست/ بازار صاحب ندارد 
دبیر انجمن برنج کشور، گفت: هیچ دلیل علمی و منطقی برای افزایش قیمت برنج وجود ندارد و مسئوالن نظارتی نباید اجازه دهند به 

ها باال رودرغم وجود برنج کافی در کشور قیمت .  
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت برنج طی چند هفته گذشته به ویژه در یک هفته گذشته به شدت افزایش یافته 

یمت برنج با جمیل هزار تومان هم عبور کرده است. درباره دالیل افزایش ق 20است. به طوری که در بازار تهران قیمت برنج از 
وگو کردیمعلیزاده دبیر انجمن برنج کشور گفت .  

هیچ دلیل علمی و منطقی برای افزایش قیمت  :علیزاده در پاسخ به اینکه چه دلیلی برای افزایش اخیر قیمت برنج وجود دارد، گفت

  .برنج وجود ندارد
هزار تن هم وارد شده است. در حالی  200ود که یک میلیون و هزار تن ب 200میلیون و  2، 97وی توضیح داد: تولید برنج در سال 

میلیون تن است ۳که کل نیاز کشور به برنج  .  
هزار تن برنج مازاد نیاز در کشور وجود دارد، گفت: دلیلی که  400دبیر انجمن برنج کشور با تأکید بر اینکه در حال حاضر  

گری بایددر آن دخیل دانستبلکه نقش داللی و واسطهامروز قیمت برنج را افزایش داده مسائل فنی نیست  . 
 سیل اخیر به شالیکاران خسارت نزد*

علیزاده گفت: سیل اخیر هم هیچ خسارتی به شالیکاران وارد نکرده چرا که اصالً آن زمان مزارع برنج وجود نداشته و کشت نشا 
شودهم برنج برداشت میشود و اوایل مرداد و شهریور معموالً از اواخر اردیبهشت کشت می . 

اند، گفت: با این وضعیتی که به وجود آمده خود هزار تومان فروخته 8وی با تأکید بر اینکه کشاورزان برنج را نهایتاً کیلویی 
خورندکشاورزان هم ناراحت هستند و حرص می . 

داران هم در این مسأله نقش دارندرخی مواقع کارخانهکنند و البته بها بازی میدبیر انجمن برنج کشور، دالالن با این قیمت  به گفته .  
ها در حوزه مسکن، خودرو علیزاده همچنین اضافه کرد: برخی مسائل هم نشأت گرفته از اتفاقات سیاسی است مثالً اینکه افزایش قیمت

 .و غیره هم به دلیل وجود داشته و در برنج هم مصداو دارد
ها به رغم وجود ذخایر کافی در کشور دانست گفت: چه کسی باید پاسخگوی این افزایش قیمت وی در پاسخ به اینکه در حال حاضر

های نظارت باید به این مسأله پاسخگو باشند و اجازه ندهند در حالی که ذخایر برنج در کشور به حد کافی است قیمت آن باال سازمان
  .برود

* زنددر تنظیم بازار هر کسی ساز خودش را می  
انجمن برنج کشور در پاسخ به اینکه در حال حاضر مسئول تنظیم بازار محصوالت کشاورزی کیست، گفت: از نظر قانونی  دبیر 

وزارت جهاد کشاورزی است اما زمانی آقای رئیس جمهور به آقای شریعتمداری وزیر وقت وزارت صمت تنظیم بازار را محول 
زند و معلوم نیست نگی وجود دارد و معلوم نیست و هر کسی ساز خودش را میکرده بود و اکنون که ایشان رفته است حالت دوگا

 نظارت بر تنظیم بازار محصوالت کشاورزی بر عهده چه کسی است؟

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  - 10/2/98تاریخ :   

باید آزاد شود آخرین تحوالت بازار مرغ/ صادرات مرغ برای تعادل قیمت در بازار  
هزار و  11ها هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 8حجت گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

تومان است 200 . 
صنعت،تجارت و کشاورزی عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی  

 8اظهار کرد: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  بازار مرغ درباره آخرین تحوالتباشگاه خبرنگاران جوان،
تومان است 200هزار و  11ها هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی . 

کنند، از این رو های دولتی دریافت میهای مورد نیاز خود را در قالب قیمتبخش اندکی از نهاده مرغداران وی افزود: با وجود آنکه
 .فروش مرغ کمتر از نرخ مصوب ضرر و زیان تمامی مرغداران را به همراه دارد

رود که جهت ذخیره نظیم بازار، از پشتیبانی امور دام انتظار میحجت ادامه داد: با توجه به فروش مرغ کمتر از نرخ مصوب ت
از مرغداران کنند تا زیان تولیدکنندگان کاهش یابد ۵00هزار و  11سازی اقدام به خرید مرغ با نرخ  . 

قیمت مرغ و  و خرید مرغ با نرخ مصوب از سوی پشتیبانی امور دام را تنها راهکار تعادل آزاد شدن صادرات مرغ این مقام مسئول
 .رسیدن مرغ به قیمت تمام شده اعالم کرد

مرغ و انواع مشتقات در بازار/ قیمت مرغ در ماه رمضان نوسانی نخواهد داشت نرخ جدید :بیشتر بخوانید  
های تولید و نوسان وی با بیان اینکه قیمت کنونی مرغ با هزینه تمام شده تولید فاصله معناداری دارد، افزود: با توجه به افزایش هزینه

اس هزینه تمام شده تولید نرخ مصوب مرغ را اعالم کندتقاضا داریم که براس ستاد تنظیم بازار های دامی، ازنرخ نهاده . 
در ماه رمضان را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط مناسب جوجه  قیمت مرغ عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی

شود که قیمت مرغ در ماه رمضان نوسان چندانی نداشته باشدریزی پیش بینی می . 
 ۴تا  ۵00هزار و  ۴های دامی تعریفی ندارد، بیان کرد: هم اکنون هر کیلو کنجاله سویا با نرخ بازار نهادهحجت با اشاره به اینکه 

شود، در حالیکه تومان در بازار آزاد به مرغداران عرضه می 800تا یک هزار و  700تومان و ذرت یک هزار و  ۶00هزار و 
سزایی داردهای دامی در میزان تولید تأثیر بثبات بازار نهاده . 

های دامی و فروش مرغ کمتر از نرخ مصوب در بازار موجب شده وی در پایان تصریح کرد: استمرار روند کنونی قیمت نهاده
های بعدی خود را کاهش دهند که این امر بر افزایش قیمت تاثیر گذار استمرغداران به سبب کمبود نقدینگی، جوجه ریزی در دوره . 

 

 لینک خبر 
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 بازار قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 12/2/98تاریخ :   

هزار تومان رسید ۱۰۳نرخ هر کیلو شقه گوسفندی به   
هزار تومان به مشتری عرضه  10۳هزار به مغازه دار و  9۵ملکی گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 

شودمی . 
گروه اقتصادی باشگاه  صنعت، تجارت و کشاورزی علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت و گو با خبرنگار

 9۵تا  9۳، درباره آخرین تحوالت بازار گوشت اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ خبرنگاران جوان
شودهزارتومان به مصرف کننده عرضه می 10۳درصد سود  10مان به مغازه دار و با احتساب هزار تو . 

وی ازدیاد نسبی تقاضا در آستانه ماه مبارک رمضان را دلیل اصلی نوسان قیمت گوشت در بازار اعالم کرد و گفت: با توجه به 
شود که تقاضای چندانی در بازار وجود نداشته پیش بینی میکاهش قدرت خرید خانوار و گذشت چند روز ابتدایی ماه مبارک رمضان 

 .باشد
هزار تومانی نرخ هر کیلو شقه گوسفندی در بازار/ قیمت گوشت در ماه رمضان نوسانی نخواهد داشت ۶کاهش  :بیشتر بخوانید  

های وارداتی همانند قبل گسترده نیست و تنها تملکی با بیان اینکه واردات کماکان سابو در حال انجام است، افزود: البته توزیع گوش
شودها و میادین انجام میاز طریو فروشگاه . 

هزارتومانی نرخ دام زنده در میادین خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو دام زنده با  ۵تا  ۳رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش 
توان پیش بینی خاصی راجع به ا توجه به امتناع دامداران در عرضه نمیشود که بهزارتومان در میادین عرضه می ۴7تا  ۴۳نرخ 

های آتی داشتوضعیت بازار طی روز . 
های اخیر و شرایط مناسب علوفه در مراتع و صحرا، دامداران تعجیلی در عرضه دام ندارند و تنها وی ادامه داد: با توجه به بارندگی

ضه هستند که همین امر زمینه را برای نوسان قیمت در بازار فراهم کرده استدر صورت خرید با نرخ دلخواه حاضر به عر . 
هزار تومان به  81تومانی، هر کیلو الشه وارداتی همچنان با نرخ  ۴200به گفته ملکی، علی رغم اختصاص ارز نیما و حذف ارز 

شودمصرف کننده عرضه می . 
شود که با های کشور پیش بینی میبا استمرار جلوگیری از خروج دام از مرز این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت قاچاو دام گفت:

 .ازدیاد عرضه دام کمبودی در توزیع گوشت در بازار اتفاو نیفتد
های اخیر بر میزان تولید تصریح کرد: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید باید وی در پایان درباره تاثیر بارندگی

های نو به بازار بی تاثیر نیستهای اخیر در افزایش عرضه برهاعالم کند، اما در مجموع بارشآمار را  . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 11/2/98تاریخ :   

شودمحصوالت لبنی جرم محسوب میهر گونه افزایش قیمت   
های لبنی درخصوص افزایش قیمت، از معرفی متخلفان به تعزیرات حکومتی خبر دادتابش ضمن هشدار به شرکت . 

ه گزارشب عباس تابش رئیس سازمان حمایت به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت،  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  

شود و پرونده متخلفان نیز تخلف محسوب می افزایش قیمت هشدار داد هر گونه های لبنیشرکت کنندگان و تولید کنندگان بهاز مصرف
شودارسال می تعزیرات حکومتی به . 

قیمت  تومانی قیمت خامه کوچک گفت: هر گونه افزایش 200کنندگان و تولید کنندگان درباره افزایش رئیس سازمان حمایت مصرف
ها به تعزیرات ارسال شود و تولیدکنندگان باید قیمت را کاهش دهند، در غیر این صورت پرونده آنمحصوالت لبنیتخلف محسوب می

شودمی . 
اهد داشت/دامداران نسبت به عرضه شیرخام با نرخ مصوب تمکین نمی کنندقیمت لبنیات در ایام عید نوسانی نخو :یشتر بخوانید  

ها با چنین تخلفاتی مواجه شدیم، با آن  وی در واکنش به کم فروشی در محصوالت لبنی افزود: این اقدام تخلف محرز است، چندین بار

 .برخورد کردیم و پرونده شان را به تعزیرات فرستادیم

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 9/2/98تاریخ :   

رسدهزار تن می ۱۸۰افت قیمت قارچ در بازار/ تولید قارچ به   
هزار تومان افت کرد 8افشار گفت: با توجه به کاهش تقاضا و رویش مناسب قارچ در فصل بهار، قیمت هر کیلو قارچ به  . 

وگو با خبرنگارگفت محمد حسن افشار، رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی  

اظهار کرد: با توجه به کاهش تقاضا و قدرت خرید خانوار و  بازار قارچ ، درباره آخرین تحوالتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار  8مت هر کیلو قارچ به رویش مناسب قارچ در فصل بهار، تولیدکنندگان با بحران در بازار قارچ روبرو شدند به طوریکه قی

 .تومان افت کرد
 12تا  10به  قیمت هر کیلو قارچ شود که با بهبود شرایط بازاروی افزود: با توجه به واریز حقوو کارمندان و کارگران پیش بینی می

 .هزار تومان برسد
و گفت: امسال قیمت تمام شده هر کیلو قارچ  تومان اعالم کرد 900هزار و  8افشار قیمت تمام شده هر کیلو قارچ در سال گذشته را 

هزار و  12های نیروی کار رقمی معادل درصد اعالم شد و سایر هزینه ۴2بدون احتساب سود با فرض تورم نقطه به نقطه اسفند که 
ین امر بدان تومان خواهد بود که ا ۶00هزار و  1۵درصد سود برای تولیدکننده رقمی معادل  2۵تومان است که با احتساب  ۶00

رو هستندمعناست که تولیدکنندگان در فروش هر کیلو قارچ با زیان چشمگیری روبه . 
به روسیه گفت: هم اکنون هیئتی عازم روسیه شدند تا طی مذاکراتی با مقامات  صادرات قارچ این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت

لید قارچ به سبب شرایط اقلیمی در کشور روسیه بسیار باالست که با توجه روسیه بتوانیم راه را برای صادرات هموار کنیم چرا که تو
هزارتن صادرات خواهیم  1۳0درصد بازار را بدست بگیریم، رقمی معادل  ۳0به مصرف باالی قارچ در این کشور اگر بتوانیم 

ل توجهی از محل صادرات به این دالر است، درآمد ارزی قاب 2.۵داشت که با احتساب متوسط قیمت صادرات هر کیلو قارچ که 
 .کشور خواهیم داشت

هزار تومان 10تیم/ قیمت هر کیلو قارچ های سمی نداشگزارشی از مسمومیت قارچ :بیشتر بخوانید  
به بازار  صادرات قارچ کنند، بیان کرد: این درحالی است کههای تولیدی با ظرفیت ناقص کار میوی با اشاره به اینکه اکثر واحد

های تولیدی بتوانند با ظرفیت کامل به کار خود ادامه دهندروسیه در کنار عراو موجب شده تا تمامی واحد . 
رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی با اشاره به دالیل افت صادرات قارچ به عراو گفت: طبو روال همه ساله، صادرات 

یابد که به همین خاطر در نظر داریم که صادرات قارچ در فصل تابستان به عراو به سبب نبود وسایل حمل و نقل مناسب کاهش می
های تولیدی به مقصد عراو انجام شود تا در فصل تابستان همانند زمستان مشکلی ز درب واحدهای سردخانه دار ااز طریو کامیون

 .در کیفیت قارچ صادراتی ایجاد نشود تا تقاضا برای خرید قارچ در این فصل از ایران کاهش یابد
چندانی برای خرید قارچ در بازار هزارتن اعالم کرد و گفت: در مواقعی که تقاضای  180را بیش از  98در سال  تولید قارچ افشار

کند تا زیانی متحمل وجود ندارد، انجمن اقدام به خرید مازاد قارچ تولیدکنندگان و هدایت آن به سمت صنایع تبدیلی و تکمیلی می
 .پرورش دهندگان نشود

م کرد و افزود: با تالش انجمن کیلوگرم اعال 1.2به ازای هر نفر در کشور را  سرانه مصرف کنونی قارچ این مقام مسئول در پایان

کیلوگرم افزایش دهیم 1.۵در خصوص فرهنگ سازی مصرف پیش بینی شده که تا پایان سال سرانه مصرف را به  . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرگزاری فارس  – 15/2/98تاریخ :   

 قیمت کاالهای اساسی در ماه رمضان اعالم شد 
، مرغ، گوشت قرمز و دیگر کاالها همچون براساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار همه کاالهای اساسی از جمله برنج، رونو، شکر

ها ابالغ شده استخرما و زولبیا بامیه تأمین شده و قیمت و چگونگی توزیع آن نیز به همه استان .  
کند و معموالً در این به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هر ساله بازار در ماه مبارک رمضان رونو بیشتری پیدا می

یابد و در این راستا دولت همیشه مصوباتی برای چگونگی توزیع و قیمت ضا برای محصوالت مختلف افزایش میبازه زمانی تقا
فروشی احتمالی را بگیردکند تا جلوی گرانی و گرانکاالهای اساسی مورد نیاز مردم برای ماه مبارک رمضان ابالغ می . 

ر از نرخ مصوبتدرصد ارزان 10روغن  تومان /  7۴00برنج هندی کیلویی   
ریزی، تأمین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در جلسه مدیرکل دفتر برنامه -مسعود بصیری 

ای تشکیل شد و درباره چگونگی تنظیم بازار کاالهای اساسی و دیگر کاالها همچون خرما و سی و دوم کارگروه تنظیم بازار کمیته
هزار تن برنج  ۳0ها ابالغ شد. به عنوان مثال در ردیف کاالهای اساسی ه تصمیماتی اتخاذ و این مصوبات به همه استانزولبیا و بامی

 10های بندیتومان بوده و در بسته 7،۴00کننده آن کیلویی هندی برای توزیع استانی مصوب شده که قیمت مصرف 112۳
هزار تن برای مصارف  20هزار تن برای مصارف صنف و صنعت و  120ز کیلوگرمی توزیع خواهد شد. همچنین برای شکر نی

های مختلف عرضه کنندگان در بخشتومان برای مصرف ۳،۴00ای و با قیمت کیلویی ایم که به صورت فلهخانوار در نظر گرفته
 .خواهد شد

هزار تن با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار برای صنف و صنعت و  10ای مصوب شده که وی افزود: برای روغن نباتی نیز به گونه
10هزار تن برای مصارف خانوار که  20 ایم که به عنوان مثال یک حلب تر از نرخ مصوب خواهد بود، در نظر گرفتهدرصد پایین 

هزار تومان اعالم شده است 10۵کیلوگرمی برای مصارف صنف و صنعت  1۶ . 
تومان ۵00هزار و  ۳1گوشت منجمد  تومان /  0۵0هزار و  11مرغ کیلویی   

ریزی، تأمین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی درباره مصوبات ستاد تنظیم بازار مدیرکل دفتر برنامه
به قیمت کیلویی هزار تن به صورت گرم و  1۵برای تنظیم بازار گوشت مرغ و گوشت قرمز نیز اظهار کرد: در زمینه گوشت مرغ 

۵00هزار و  10تن گوشت مرغ منجمد به قیمت  ۵000تومان و  ۵00هزار و  11 ها تومان در نظر گرفته شده است که در استان 
ایم که قیمت یک بینی کردهتن پیش ۵000کننده است. همچنین برای گوشت قرمز ها، قیمت مصرفتوزیع خواهد شد و این قیمت
ایمتومان در نظر گرفته ۵00هزار و  ۳1مد را کیلوگرم گوشت مخلوط منج . 

بصیری ادامه داد: در زمینه خرما نیز با توجه به اینکه در فصل تولید قرار نداریم و این محصول هم اکنون در اختیار تولیدکنندگان 
مقرر شده در سازمان میادین  ایم وهای خرماخیز جلساتی برگزار کردهها وجود دارد با صاحبان کاال در استاننیست و در سردخانه

تر از نرخ درصد پایین 1۵ها قرار گیرد تا خرما را با قیمت های رایگانی در اختیار آنها غرفهبار تهران و برخی استانمیوه و تره
بار شهرداری تهران عرضه کنندمیادین میوه و تره . 

اگر هر استانی به کاالهای اساسی و دیگر کاالها نیاز بیشتری  وی تأکید کرد: مصوبات اخیر ستاد تنظیم بازار قابل تغییر است و
 .داشته باشد میزان عرضه؛ قابل ترمیم و اصالح است. بنابراین هیچ مشکلی بابت تأمین کاالهای مورد نیاز در ماه رمضان نداریم

رزی همچنین در خصوص تنظیم بازار ریزی، تأمین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاومدیرکل دفتر برنامه
محصوالت مختلف در ماه رمضان گفت: گرچه وظیفه نظارت بر بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی نیست اما نه تنها هم اکنون 

کنندگان و تولیدکنندگان، های نظارتی همچون سازمان حمایت مصرفهیچ مشکلی بابت تأمین کاالهای مختلف نداریم بلکه دستگاه
فروشی برخورد خواهد شد های خود را تشدید کردند و قطعاً در ماه رمضان با گرانی و گراننظارت… ازمان تعزیرات حکومتی وس

رسانی کنند و امیدواریم با توجه به تأمین کامل های نظارتی اطالعفروشی بودند باید آن را به این دستگاهو اگر مردم شاهد گران
ضان مردم دغدغه تأمین نداشته باشند و بتوانند با قیمت مناسب نیاز خود را تهیه کنندکاالهای مورد نیاز ماه رم . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 10/2/98تاریخ : 

 ثبات قیمت طالی سرخ در بازار/هشدار نسبت به قاچاق پیاز زعفران
ومان استمیلیون ت 1۳میلیون و حداکثر  8میری از ثبات نرخ زعفران در بازار خبر داد و گفت: حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ  . 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار

 ۶ر خبر داد و گفت: اگرچه در فروردین قیمت زعفران به سبب کاهش عرضه بین در بازا ثبات قیمت زعفران ، ازخبرنگاران جوان
ها به ثبات نسبی رسیده استفروردین تا کنون قیمت 2۵درصد در بازار افزایش یافت، اما از  10تا  . 

آنکه بخش اعظم  میلیون تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به 1۳میلیون و حداکثر  8را  نرخ هر کیلو طالی سرخ وی حداقل
توان پیش بینی دقیقی راجع به قیمت زعفران در بازار داشتشود، از این رو نمیهای هدف صادر میزعفران تولیدی به بازار . 

تحت تاثیر عوامل مختلفی  قیمت زعفران شود، گفت: براین اساسدرصد زعفران تولیدی در داخل مصرف می 20میری با بیان اینکه 
گیردارز، میزان صادرات و عرضه دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار می همچون نوسان نرخ . 

های مکرر، این مقام مسئول با اشاره به اینکه آمار دقیقی از میزان صادرات در در دسترس نیست، بیان کرد: علی رغم پیگیری
ایان هر ماه آمار صادرات باید از طریو گمرک گمرک آمار صادرات زعفران را از پایان آبان اعالم نکرده است. درحالیکه در پ

 .اعالم شود تا صادرکنندگان براساس آن بتوانند برنامه ریزی دقیقی داشته باشند
در سال زراعی جدید خبر داد و گفت: با توجه به شرایط جوی مناسب و  تولید زعفران درصدی ۳0تا  2۵وی از افزایش 

درصد نسبت به مدت  ۳0تا  2۵گر مشکل خاصی اتفاو نیفتد، تولید زعفران با افزایش حداقل شود که اهای اخیر پیش بینی میبارندگی
تن برسد ۵00مشابه سال قبل به  . 

نایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: با توجه به پیش بینی افزایش تولید، باید بازار یابی و بازار سازی مناسبی برای صادرات 
ران تولیدی روی دست کشاورزان نماند که بر کاهش قیمت و زیان کشاورزان دامن بزندزعفران داشته باشیم تا زعف . 

اردیبهشت یا اوایل خرداد پیاز زعفران از زمین در  2۵هشدار داد و گفت: با توجه به آنکه از  قاچاو پیاز زعفران میری نسبت به
ر از قاچاو پیاز زعفران جلوگیری کنند و نگذارند پیاز زعفران به آید، از این رو باید مسئوالن ذی ربط باید با اعمال نظارت بیشتمی

 .سهولت از کشور خارج شود
این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: متولیان امر باید از خروج پیاز زعفران به عنوان یکی از محصوالت استراتژیک کشور 

های همسایه به معنای گستره بیکاری پیاز و کشت آن در کشورجلوگیری کنند چرا که به سبب کم آب بر بودن کشت زعفران، خروج 

 .و نابودی تولید داخل است

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 14/2/98تاریخ :   

هزار تومان رسید ۱۳آخرین تحوالت بازار مرغ/ قیمت هر کیلو مرغ به   
 1۳تا  ۵00ر و هزا 12ها عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی گفت: امروز هر کیلو مرغ گرم در خرده فروشی

 .هزار تومان است
صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار وگو بادر گفت برومند چهار آیین، عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی گروه  

در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ  تومانی نرخ مرغ ۵00افزایش  ، ازخبرنگاران جواناقتصادی باشگاه 
هزار  1۳تا  ۵00هزار و  12ها را و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۵00هزار و  8تا  200هزار و  8زنده درب مرغداری 

 .تومان است
ه ماه مبارک رمضان را دلیل اصلی افزایش قیمت در بازار اعالم کرد و افزود: با توجه به وی ازدیاد تقاضا برای خرید مرغ در آستان

تومان در بازار افزایش یابد. البته  ۳00تا  200شود که در چند روز آینده نرخ هر کیلو مرغ مجدد شرایط کنونی تقاضا پیش بینی می
ند شداز حاشیه زیان خارج نخواه مرغداران با افزایش مجدد قیمت، . 

هزار تومان دانست و گفت:  1۴ها را و مرغ گرم در خرده فروشی ۵00هزار و  9را  نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده چهار آیین
تومانی مرغداران است ۵00های کنونی بیانگر زیان یک هزار تا یک هزار و فروش مرغ با نرخ . 

 نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/ قیمت مرغ در ماه رمضان نوسانی نخواهد داشت :بیشتر بخوانید
همچنان پا برجاست، بیان کرد: با توجه به آنکه کامیون داران  های دامینهاده شکالت حمل و نقلاین مقام مسئول با اشاره به اینکه م

کنند، از این رو مرغداران همچنان گرفتار تامین نهاده هستندهای دامی دریافت میمبلغ اضافه پشت بارنامه برای حمل و نقل نهاده . 
های دامی از سوی وزارت جهاد های تامین نهادهبازار گفت: با وجود آنکه حواله های دامی دروی با انتقاد از قیمت نامتعارف نهاده

های کشاورزی تایید شده است، اما همچنان مرغداران به سبب مشکالت حمل و نقل گرفتار تامین ذرت و کنجاله سویا مورد نیاز واحد
ر آزاد ندارندها با نرخ باال از بازاای جز تامین نهادهمرغداری خود هستند و چاره . 

تومان  800تا یک هزار و  700و ذرت را یک هزار و  ۵00هزار و  ۵تا  ۵در بازار آزاد را  نرخ هر کیلو کنجاله سویا چهار آیین
 .اعالم کرد

تومان وجود  ۵00هزار و  11عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه امکان عرضه مرغ با نرخ مصوب 
اظهار کرد: با توجه به آنکه واقعیت بازار با نرخ مصوب کارگروه تنظیم بازار فاصله معناداری دارد، بنابراین طی مذاکراتی  ندارد،

با دبیر کارگروه تنظیم بازار خواستار اصالح نرخ مصوب مرغ شدیم تا تولیدکنندگان از حاشیه زیان خارج شوند و همواره بتوانند در 
های خود ادامه دهندر تولید در واحدسال رونو تولید، به ام . 

در ماه رمضان را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به آنکه کمبودی در عرضه مرغ برای ماه رمضان وجود  قیمت مرغ وی در پایان
مرغداران ندارد، از این رو نوسان چندانی برای قیمت مرغ در بازار متصور نیستیم، این درحالی است که با استمرار مشکالت فعلی 

ها بدون تردید از اواخر ماه رمضان تولید با مشکالتی روبرو خواهد شد که این امر بر نوسان قیمت مرغ در بازار بی در تامین نهاده

 .تاثیر نیست

 لینک خبر 
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https://www.yjc.ir/fa/news/6920739/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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 برنامه ها و سیاست ها 
 ایرنا  – 1۳/2/98تاریخ : 

 پرداخت سریع مطالبات کشاورزان با اجرای طرح قیمت تضمینی
در راستای اصالح فرآیندهای بخش کشاورزی به طور آزمایشی بر روی دو  94از سال « سیاست قیمت تضمینی» -ایرنا -تهران

یو رضایت کشاورزان فراهم و نگرانی دولت از بابت خرید تضمینی جو و محصول جو و ذرت در کشور اجرایی شد تا از این طر
 .ذرت کاهش یابد

 1۳68به گزارش روز جمعه خبرنگار ایرنا، ماجرای تضمین خرید محصوالت کشاورزی برای سامان دادن امور کشاورزان به سال 
کشاورزی اساسی، جلوگیری از ضایعات محصوالت برمی گردد که قانون آن به منظور مواردی چون حمایت از تولید محصوالت 

 .کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید و همچنین جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان به تصویب رسید
اما در سال های گذشته، برخی مشکالت طرح خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از جمله هزینه باالی آن برای دولت، باعث شد تا 

این قانون به  ۳۳قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مجلس به تصویب رسید که ماده  89در تیرماه سال 
 .جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی با استفاده از ظرفیت های بورس کاال تاکید دارد

ابتدا سیاست قیمت تضمینی دو محصول جو کرمانشاه و ذرت خوزستان در براین اساس با فراهم شدن مقدمات اجرای این قانون، در 
بورس کاال به صورت آزمایشی جایگزین خرید تضمینی شد؛ موفقیت اجرای این سیاست جدید و رفع بخشی از مشکالت طرح خرید 

کاال باشیم شاهد معامالت کل جو و ذرت کشور در بورس 95تضمینی باعث شد تا با تصمیم هیات وزیران از سال  . 
 پرداخت سریع مطالبات کشاورزان **

، سرپرست مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کاالی ایران روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار «اکبر میرزاپور»در این زمینه 
به صورت  باز می گردد که این طرح با محوریت دو استان 94ایرنا گفت: اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کاال به سال 

  .پایلوت عملیاتی شد
وی افزود: سیاست قیمت تضمینی در استان کرمانشاه با محصول جو و در استان خوزستان با محصول ذرت دانه ای آغاز به کار کرد 

و با توجه به اینکه این طرح در همان حالت آزمایشی، مزیت های قابل توجهی داشت و توانست رضایت کشاورزان را جلب کند، به 
نیز این طرح در کل کشور عملیاتی شود؛ به این ترتیب از آن زمان تا  95تشخیص وزارت جهاد کشاورزی مقرر شد تا در سال 

 .کنون این طرح هر ساله در کشور اجرایی می شود
چند  میرزاپور در خصوص مزایای سیاست قیمت تضمینی برای کشاورزان گفت: مزیت اجرای سیاست قیمت تضمینی را می توان از

منظر مورد توجه قرار داد؛ نخستین مزیت این طرح خود کشاورزان هستند زیرا این طرح جایگزین سیاست خرید تضمینی شد که در 
آن کشاورزان محصول خود را به دولت می فروختند ولی با توجه به اینکه دولت در برخی مواقع با مشکل بودجه ای مواجه بود، 

ن با تاخیر همراه می شد و این طرح نارضایتی آنها را به همراه داشتگاهی پرداخت مطالبات کشاورزا . 
سرپرست مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کاالی ایران خاطرنشان کرد: این مشکل در سیاست قیمت تضمینی به طور کامل 

فروش می رسد و  برطرف شد به طوری که با اجرای این سیاست، محصول کشاورزان در زمان کوتاهی در بورس کاال به
کشاورزان سریعتر از سیاست خرید تضمینی به پول خود می رسند. به این ترتیب یکی از مزیت های مهم این طرح رسیدن 

 .کشاورزان در سریع ترین زمان به پولشان است
ن سیاست وی اظهار داشت: موضوع دیگری که برای کشاورزان مطرح است بحث کیفی سازی است به این معنی که چون در ای

خریدار دولت نیست و خرید و فروش در بازار سرمایه انجام می شود، به طور طبیعی استانداردی که در سیاست خرید تضمینی 
وجود دارد در مقایسه با سیاست قیمت تضمینی متفاوت است. زیرا زمانی که محصولی وارد بورس می شود با کیفیت تر شده و 

یرند که اگر می خواهند از سیاست حمایتی دولت برخوردار شوند باید محصول با کیفیت تری کشاورزان به مرور زمان یاد می گ
  .تولید کنند

میرزاپور افزود: بنابراین می توان گفت که پرداخت به موقع مطالبات و کیفی شدن محصول از مهم ترین مزایای اجرای سیاست 
 .قیمت تضمینی در بورس کاال بوده است

سعه بازار فیزیکی بورس کاالی ایران ادامه داد: از مزایای دیگر این طرح برای کشاورزان فراهم کردن امکان سرپرست مدیریت تو
دسترسی کامل برای تمامی کشاورزان در اجرای طرح است به طوری که در استان هایی که معامالت از طریو گواهی سپرده کاالیی 

سایر استان ها، مباشر اجرای طرح، محصول را از کشاورزان تحویل می  انجام می شود محصول به انبار سپرده می شود و در
گیرد؛ بنابراین کشاورزان به راحتی می توانند محصول خود را تحویل دهند که اگر محصول دارای استانداردهای الزم باشد، در 

 .بورس عرضه شده و کشاورز در سریع ترین زمان به پول خود می رسد
به گفته میرزاپور، مزایای ذکر شده در خصوص اجرای سیاست قیمت تضمینی در شرایطی است که در گذشته شبکه واسطه گری و 
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دالل ها در بازار فعال شده و محصول کشاورزان را با قیمت پایین خریداری می کردند که به مرور با تقویت طرح قیمت تضمینی و 
اماندهی بازار و حمایت بیشتر از کشاورزان خواهیم بوداجرای آن برای سایر محصوالت شاهد س . 

 کاهش بار مالی دولت **
سرپرست مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کاالی ایران در پاسخ به این پرسش که اجرای سیاست قیمت تضمینی برای دولت 

این است که باعث صرفه جویی مالی می دارای چه مزایایی است؟ گفت: مهم ترین مزیت اجرای سیاست قیمت تضمینی برای دولت 
 .شود و هزینه های دولت را به شدت کاهش می دهد

وی گفت: تصور کنید دولت قصد داشت با قیمت هزار تومان به ازای هرکیلو از یک میلیون تن ذرت حمایت کند، ابتدا باید کل این 
نکه باید هزینه های نگهداری، مباشرت، افت کیفی و مبلغ را پرداخت کرده و محصول را از کشاورز خریداری می کرد؛ ضمن ای

ریزش و خرد شدگی را نیز پرداخت می کرد که در نهایت بتواند از کشاورز حمایت کند در حالی که اکنون کشاورزان محصول خود 
ت می کند؛ یعنی بخش را در بورس کاال می فروشند و دولت تنها مابه التفاوت قیمت تضمینی و قیمت معامله شده در بورس را پرداخ

 .زیادی از هزینه های دولت صرفه جویی می شود
میرزاپور تصریح کرد: از سوی دیگر بحث کیفی سازی تولیدات برای دولت هم دارای مزیت است زیرا دولت که می خواهد 

وضوع بعدی این است که استانداردها و سطح کیفی بخش کشاورزی ارتقا یابد، می تواند از طریو این بستر به هدف خود برسد. م
مکانیزم های اجرایی که دولت برای سیاست خرید تضمینی پیش بینی می کرد و بخش زیادی از منابعی که صرف این اقدام می کرد، 

 .آزاد می شود
سرپرست مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کاالی ایران در خصوص اقدامات بورس کاال برای اجرای سیاست قیمت تضمینی نیز 
گفت: سیاست قیمت تضمینی در بورس کاالی ایران با دو رویکرد اجرایی می شود، رویکرد اول به صورت گواهی سپرده کاالیی و 

رویکرد دوم عرضه فیزیکی. در گواهی سپرده کاالیی انبارهایی الزم است که این انبارها از درون بخش کشاورزی شناسایی و 
موعه وزارت جهاد کشاورزی و زیر مجموعه های آن در خصوص شناسایی، پذیرش و پذیرش می شوند لذا همکاری هایی با مج

تضمین انبارها صورت گرفت که در این خصوص با نهادهایی همچون شرکت پشتیبانی امور دام، سازمان تعاون روستایی و بخش 
رار دهیم. عالوه براینکه در گواهی سپرده خصوصی نیز همکاری کردیم تا توانستیم انبارها را در اختیار بگیریم و مورد استفاده ق

 .کاالیی همکاری بین وزارت جهاد کشاورزی و بورس کاال برای شناسایی و جمع آوری اطالعات کشاورزان نیز صورت گرفت
کت وی افزود: اما در روش فیزیکی مباشری به نام مباشر عرضه فیزیکی تعیین می شود که شرکت پشتیبانی امور دام بوده و این شر

یا به صورت مستقیم یا از طریو مباشرانی که از زیر مجموعه تعاونی روستایی هستند، محصوالت کشاورزان را تحویل می گیرند و 
 .به نمایندگی از کشاورزان در بورس کاال فروخته و پول کشاورز را پرداخت می کنند

 رضایت کشاورزان **
ت تضمینی در بورس کاال موفقیت آمیز بوده است؟ گفت: به صراحت می توان وی در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای سیاست قیم

اعالم کرد که این طرح بسیار موفقیت آمیز بود زیرا دراین طرح توانستیم رضایت کشاورزان را به صورت کامل به دست بیاوریم و 
وزیر جهاد کشاورزی با ابراز رضایت کامل از مطالبات کشاورزان را از این طریو به موقع پرداخت کنیم. همچنین به تازگی معاون 

  .اجرای سیات قیمت تضمینی در حوزه ذرت و جو اعالم کرد که این سیاست باید در محصول گندم نیز عملیاتی شود
 96سرپرست مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کاالی ایران در پایان اظهار داشت: عالوه بر سیاست قیمت تضمینی در سال 

وبی در خصوص خرید توافقی زعفران صورت گرفت و سیاست حمایتی مطلوبی روی این محصول استراتژیک اجرا شد که تجربه خ
  .می توان این سیاست را همه ساله در خصوص زعفران انجام داد

یاز و سیب می همچنین بورس کاالی ایران با توجه به بسترهای الزم در مورد محصوالتی مانند خرما، پسته، کشمش، سیب زمینی، پ
تواند سیاست قیمت تضمینی را اجرایی کند به طوری که بسترهای الزم برای عرضه این محصوالت در قالب سیاست قیمت تضمینی 

 .فراهم است که البته تصمیم گیری در این خصوص در حوزه اختیارات بورس کاال نیست

 
  خبرلینک 
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 برنامه و سیاستها 
 جوان خبرنگاران  – 15/2/98تاریخ : 

های میلیون هکتار عرصه ۸4شود/ طرح مدیریت روان آب در برنامه کنترل سیالب در نقاط سیل خیز کشور اجرا می

 مرتعی
ت: با توجه به آنکه بخشی از جمعیت کشور در نقاط سیل خیز هستند، از این رو به منظور پیشگیری از خسارت سیل حسین پور گف

کنیمبرنامه کنترل سیالب را دنبال می . 
صنعت، تجارت و  وگو با خبرنگارها در گفتابوالقاسم حسین پور، مدیرکل دفتر سیالب و آبخوان داری سازمان جنگل

های باالدست های آبخیزداری و آبخوان داری در حوزه، با تاکید بر اجرای فعالیتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

آبخیزداری و آبخوان داری، حفظ  مقام معظم رهبری بر اقدامات پیشگیرانه وقوع سیل با اجرای مباحثاظهار کرد: با توجه به تاکید 
جنگل داری و احیای پوشش گیاهی جلسات مختلفی با مسئوالن مدیریت بحران و وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد که در نهایت در 

های آبخیز کشور و در راستای مدیریت ریسک سیل و ری در حوزههای آبخیزداری و آبخوان دابحث تدوین طرح در قالب برنامه
کند، اقدام کردیمهای زیر زمینی کشور که از ظرفیت سیالب استفاده میهمچنین تغذیه آبخوان . 

میلیون هکتار اراضی مستعد پخش سیالب با  11.2ای برای های کشور، برنامهوی افزود: با توجه به وضعیت آبخوان
های کشور تغذیه میلیارد متر مکعب از آبخوان 11و بحرانی تدوین شد که به این ترتیب ساالنه بیش از  های ممنوعهنآبخوا اولویت

کند و همواره در بحث تامین رطوبت، حفظ خاک و احیای پوشش گیاهی این سطح از کشور موثر استمی . 
های در دست اجرا دانست و گفت: با توجه به دیگر طرحهای کشور را از های آبخیز مشرف به شهرحسین پور کنترل سیل حوزه

های در آنکه بخشی از جمعیت کشور در نقاط سیل خیز هستند، از این رو طرحی را پیش بینی کردیم که بتوانیم برای همه شهر
 .معرض خطر سیل و به منظور پیشگیری از خسارت سیل در باال دست، برنامه کنترل سیالب را دنبال کنیم

ر بخوانیدبیشت و آبخوان داری در کشور/ مخالف سدسازی در کشور نیستم های آبخیزداریضرورت اجرای پروژه :  
های آبخیزداری را تعریف کردیم تا مباحث مربوط به این مقام مسئول ادامه داد: در سه حوزه آبخیز کرخه، کارون و سفید رود طرح

منابع اعتباری روبروست، از این کنترل سیل را دنبال کنیم، ضمن آنکه در استان گلستان که طرح آبخیزداری و کنترل سیل با کمبود 
در حال اقدام هستیم تقویت منابع اعتباری رو در راستای . 

های مرتعی را امری مهم در بحث تقویت نفوذ آب و کاهش حجم سیالب دانست و گفت: در بیش از وی احیای پوشش گیاهی و عرصه
ره توسعه پوشش گیاهی در این مناطو را مورد توجه های مرتعی کشور طرح مدیریت روان آب در زممیلیون هکتار از عرصه 8۴

های قرار دادیم چرا که مجموعه برنامه تحت عنوان آبخیزداری و آبخوان داری در پیشگیری و مدیریت بحران سیل در سطح حوزه
 .آبخیز تاثیر بسزایی دارد

های اصلی سازمان جنگل ها در بحث سیل ولویتهای آبخوان داری و آبخیزداری یکی از احسین پور با اشاره به اینکه اجرای طرح
های باالدست در رود، بیان کرد: با توجه به شرایط تغییر اقلیم، مدیریت رسیک و کاهش آسیب پذیری در سطح حوزهبه شمار می
خاطر در های آبخیزداری و آبخوان داری تاثیر بسزایی در کاهش خسارت و تلفات ناشی از سیالب دارد که به همین قالب طرح

شودهای باقی مانده برنامه ششم توسعه با جدیت بیشتر این موضوع دنبال میسال . 
به عنوان یکی از اقدامات  مدیریت حوزه آبخیز ها در ادامه افزود: با توجه به آنکهمدیر کل دفتر سیالب و آبخوان داری سازمان جنگل

های بیولوژیکی و مکانیکی نقش موثری در تغییر رفتار سیالب در ز روشتلفیقی در کنترل سیالب مطرح است؛ بنابراین بهره گیری ا
 .پایین دست و مناطو خطر پذیر دارد
بیش از پیش در استفاده از ظرفیت سیالب برای  98ها در سال گذشته و برنامه پیش رو در سال به گفته وی، اقدامات سازمان جنگل
 .مدیریت خشکسالی تاثیر گذار است

هایی که در در کشور ما به عنوان یکی از کشور وقوع سیل ها ادامه داد: با توجه به آنکهکنترل سیالب سازمان جنگل مدیر کل دفتر
های آبخیزداری و آبخوان داری و حفاظت از مناطو سیل خیز دنیا قرار دارد، امری اجتناب ناپذیر است، از این رو توسعه زیرساخت

رودرورت به شمار میها برای کاهش خسارت سیل یک ضجنگل . 
توان تهدید سیالب را به یک فرصت برای های باالدست میوی افزود: با اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری در سطح حوزه

 .مقابله با کم آبی و خشکسالی در کشور تبدیل کرد
اعالم کرد و  مدیریت ریسک سیل ر راستایحسین پور در پایان اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری را یکی از عوامل مهم د

هایی که در مناطو سیل خیز دنیا قرار دارد، امری اجتناب گفت: با توجه به آنکه وقوع سیل در کشور ما به عنوان یکی از کشور
ک ها برای کاهش خسارت سیل یهای آبخیزداری و آبخوان داری و حفاظت از جنگلناپذیر است، از این رو توسعه زیرساخت

رودضرورت به شمار می . 
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 برنامه و سیاستها 
خبرنگاران باشگاه  – 10/2/98تاریخ :   

 محقق کردن کشاورزی قراردادی مهم ترین اقدام سازمان تعاون روستایی
سیب زمینی را از اقدامات مهم این اتحادیه شیرزاد محقو کردن بحث کشاورزی قراردادی در محصوالت صنعتی نظیر چغندرقند و 

 .در سال گذشته اعالم کرد
حسین شیرزاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

برداران های تولید روستایی در جهت خدمت رسانی به کشاورزان و بهرهتحادیه مرکزی تعاونیایران، در زمینه اقدامات اجرایی ا
برداری از ریزی جامع بهرههای تولید روستایی در چارچوب برنامهاظهار کرد: اتحادیه مرکزی تعاونی  بخش کشاورزی کشور

ادرت به تشکیل و توانمندسازی تعداد یکصد و پانزده های ملی و استانی طی سال گذشته مبهای آبیاری و زهکشی در طرحشبکه
های های خوزستان و ایالم )طرح کرخه( و سامانههای استانهزار هکتار اراضی پایاب سد29۵تشکل تعاونی در سطح بیش از 

برداری روزآمد از منابع آب و خاک منطقه کرده استهای مرزی بمنظور نظم بخشی و بهرهگرمسیری و آب . 
به   هکتار اراضی200و کردن بحث کشاورزی قراردادی در محصوالت صنعتی نظیر چغندرقند و سیب زمینی در سطح وی محق

ویژه در زمینه چغندر پاییزه را از جمله اقدامات مهم این اتحادیه در سال گذشته اعالم کرد و افزود: آغاز طرح تولید محصوالت 
هکتار  1000ررسانی هدفمند در قالب تأسیس شرکت تخصصی سرگانیک در سطح حدود استاندارد و فاقد بقایای مضره همراه با بازا

شامل؛ سیب درختی، سیب زمینی، پیاز، کاهو،  وزارت جهاد کشاورزی دار اعالمی توسطمحصول اولویت 7از اراضی تحت کشت 
شودسوب میمح 97های تولید در سال های اتحادیه تعاونیخیار، مرکبات و توت فرنگی از دیگر تالش . 

 ایجاد اشتغال مولد در زنان روستایی امری مهم در ارتقای تولید ملی :یشتر بخوانید
های تولید روستایی به چرخه تولید بذور رود اتحادیه مرکزی تعاونیدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به و

هکتار از ارقام متداول و پیشرفته به خصوص در صنعت سیب زمینی )با توجه به کاربرد  ۳0زمینی و سبزی و صیفی در سطح سیب
های تولید و مرکب از مرکزی تعاونیکه به همت اتحادیه  97وسیع آن( بیان کرد: با تشکیل کمیته فنی تغذیه گیاهی کشور در سال 

های ها و شرکتمشاورین بین المللی و در چارچوب تفاهم نامه سه جانبه با حضور خانه کشاورز ایجاد گردیده، عملیات اجرایی تشکل
های به زراعی محصوالت کشاورزی قرار خواهند گرفتتعاونی تابعه، تحت جدیدترین روش . 

ای و آغاز عملیات های تولید روستایی در طرح کشوری توسعه کشت گلخانهاره مشارکت تعاونیمعاون وزیر جهاد کشاورزی درب
بان باغات در توان به طرح توسعه سایهمی 97هکتاری در استان کرمانشاه گفت: از دیگر اقدامات این اتحادیه در سال  ۵0گلخانه 

هکتار باغات کرمان و جیرفت و دو  10هامی زراعی گلپایگان، هکتار از باغات شرکت س 8ها و اجرای آن در سطح حوزه تعاونی
 1000های خورشیدی و زمینه سازی کشاورزی الکترونیک در سطح هکتار در استان بوشهر اشاره کرد. همچنین طرح توسعه پنل

تابشی از دیگر های دارای پتانسیل مگاوات برو در استان ۵00های تولید جهت تولید هکتار از اراضی تحت پوشش تعاونی
آیندهای تعاونی تولید روستایی در سال گذشته به حساب میهای اتحادیه و شرکتفعالیت . 

های تولید روستایی رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اعالم تأسیس شرکت آب و خاک در اتحادیه تعاونی
های نوین های هدف و اجرای سامانهاز جمله عملیات احداث سد در استان  کشور به منظور اجرای عملیات فنی در شبکه تحت پوشش

های گیاهپزشکی در سطح یکصد تعاونی تولید هکتار اراضی زراعی تصریح کرد: طرح توسعه کلینیک 2000آبیاری در سطح 
هزار هکتار از  ۴در قند در روستایی منتخب همچنین زمینه سازی و عملیاتی کردن مدیریت بخشی از کاشت، داشت و برداشت چغن

های عمده فعالیت اتحادیه امسال و بر اساس تجارب های کرمانشاه، ایالم، فارس و خوزستان از محورهای تولید استاناراضی تعاونی
استموفو سال گذشته بوده . 

ضی کشاورزی و به طور هزار هکتار ارا 200های تولید در سطح معاون وزیر جهادکشاورزی، تشکیل و توانمندسازی تعاونی
هکتار یک تعاونی، طراحی و استقرار طرح مدیریت یکپارچه اراضی و باغات )موسوم به طرح سیماب(  ۳000متوسط به ازای هر 

ریزی و تأسیس پایگاه اختصاصی و مشارکتی هزار هکتار به عنوان پایلوت کشوری در استان کرمان و برنامه ۵در سطح 
های آبیاری مدرن و یکجا کشتی انجام شده هایی که شبکهوری بخصوص در استانب جهت افزایش بهرهمکانیزاسیون محصوالت غال

ها را بخشی دیگر از های سرویس و نگهداری شبکههای خودرو و ماشینهای برداشت چغندرقند، سیب زمینی، سمپاشبا تأمین ماشین
اتحادیه اعالم کرد 1۳97اقدامات سال  . 

از تالش در جهت انتقال تجربیات کشاورزی روز دنیا از جمله تولید بذر صیفی از اسپانیا، تکنولوژی بذر ذرت و شیرزاد در پایان  

ها، بان باغات از کشور هند و مدیریت باغات صنعتی از کشور هلند با دعوت از نمایندگان شرکتسورگوم از فرانسه، احداث سایه
های تعاونی تولید روستایی های همکاری بعنوان دیگر اقدامات مهم اتحادیه مرکزی شرکتههای میدانی و امضای تفاهمنامانجام بازدید

نام برد 97در سال  . 
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 خبرگزاری فارس  – 14/2/98تاریخ : 

زا است های کشاورزی در شرایط تحریم/تشکیل وزارت بازرگانی خسارتسیاست  
های کشاورزی در شرایط تحریم را تبیین کرد در عین حال گفت: سیاستوگوی تفصیلی با فارس،استاد دانشگاه تربیت مدرس، در گفت

ای سنگینی خواهد داشتهتشکیل وزارت بازرگانی برای جامعه خسارت .  
شان را با هزاران مصیبت و بازار است که محصول به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عمده مشکل کشاورزان،

شود و البته در بازار به چندین برابر قیمت از کنند اما زمان عرضه به بازار محصولشان به ثمن بخس خریداری میگرفتاری تولید می
رسدن به دست مصرف کننده میسوی دالال . 

نکته دیگر اینکه سیاست کشاورزی ما در شرایط تحریم بسیار مسئله است اینکه چه سیاستی را اتخاذ کنیم تا کمترین آسیب را ببینیم، 
ب دریاچه آ  های روستایی، قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهادکشاورزی،همه اینها به اضافه مسائلی مانند نقش تعاونی

ارومیه و انتقال آب به سمنان از موضوعاتی است که با حامد نجفی دارای دکترای اقتصاد کشاورزی و استاد دانشگاه تربیت مدرس به 
وگو نشستیمگفت . 

ن کشاورزان در بازار توزیع محصوالت کشاورزی چگونه است؟ چقدر آنها امکان به حداکثر رساند به نظر شما میزان مداخله :فارس

های نهادی متناسب با توان به فقدان زیرساختسودشان را دارند؟ نقاط ضعف و قدرت حضور آنها را در بازار را تا چه اندازه می
های فردی و فرهنگی موجود در دهید و تا چه اندازه به خصیصهنسبت می -ها فراهم آیدکه قاعدتا باید از سوی دولت-حضور آنها 

ایران؟کشاورزی -جامعه روستایی  
 گاها تفاوت بین قیمت سرمزرعه تا قیمت خرده .یکی از مشکالت وجود در بخش کشاورزی ایران، نظام توزیع ناعادالنه است

کندفروشی چنان زیاد است که پایداری تولید محصول را با چالش جدی مواجه می  1۳96برای نمونه قیمت محصول پرتقال در سال  .

از سر مزرعه تا بنگاه خرده  برابر بود ۳برابر و همین نسبت در مورد محصول سیب درختی  5فروشی بیش از  . 
دهد که میزان افزایش قیمت از سطح مزرعه تا خرده فروشی برای محصوالت کشاورزی منتخب های مرکز آمار نشان میگزارش 

صول، نشان دهنده بی عدالتی گسترده در درصد است. این نوع نظام نابرابر در توزیع ثروت ناشی از تولید یک مح 178بیش از 
برابر نیز  2تواند درآمد کشاورزران را تا حدود ایجاد یک سازوکار توزیع مناسب، می .زنجیره تامین محصوالت کشاورزی است

 .افزایش دهد
احداث زیرساخت های  حل هایی ماننداز طرف دیگر، عدم شکل گیری یک زنجیره تامین کارا و چابک، نیازمند تفکری فراتر از راه

-سازی و تصمیمهای تصمیمحمل و نقل، صنایع تبدیلی و تکمیلی، صنایع نگهداری است. مشکل اصلی ناشی از عدم شناخت واقعیت

توانند نقش بسزایی در هماهنگ کردن گیری توسط کشاورزان است. عدم آموزش مناسب کشاورزان، عدم تقویت نهادهایی که می
گیری زنجیره تامین کارا های کشاوررزی قوی و منسجم از جمله مسائلی است مانع شکلباشند، عدم وجود تشکلکشاورزان داشته 

های قوی کشاورزی با هدف ایجاد بازار بزرگ خرید تشکیل شود. این بازار خرید، ها و اتحادیهرسد، باید تشکلشود. به نظر میمی
های خرده فروشی آوری محصول از کشاورزان منطقه، اقدام به توزیع آن در سطح بنگاهبه عنوان یک هاب عمل کرده و بعد از جمع

کندمی تواند نقش بسیار پررنگی در توزیع عدالت در سراسر زنجیره تامین داشته باشدهای توزیع، میتشکیل این هاب . .   
ها ها و یا واسطهدانید؟ داللکشاورزی در ایران میهایی را بازیگران اصلی بازار توزیع محصوالت ها یا گروهچه بخش :فارس

کنندگان از کدامیک از این سه، ها و یا دولت؟ براساس تجربیات موجود، کشاورزان و البته مصرف)نماینده بخش خصوصی(، تعاونی
 بیشترین میزان انتفاع را برده و یا خواهند برد؟

شود که هر کدام از دو حلقه اول، سود ، توزیع کننده و مصرف کننده تشکل مییک زنجیره تامین کارا و عادالنه از سه جز کشاورز
ها ها دربین این حلقهکنند. اما متاسفانه در ایران نقش واسطهگری زنجیره کسب میعادالنه خود را متناسب با نقش خود در تسهیل

ده و عمال هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد. آنچه مسلم است ای بسیار قدرتمند بوبسیار پررنگ شده است. این گروه دارای یک تشکل ه
کند و سایر بازیگران این سیستم، بیشترین آسیب های غیرضرور، بیشترین آسیب را بر پیکره زنجیره تامین وارد میوجود این واسطه

 .را خواهند دید
 فارس: ارزیابی شما از جایگاه تعاونی در اقتصاد کشاورزی ایران چیست؟

درصد  25یکی از سه رکن اصلی اقتصاد ایران هست که سهم آن از اقتصاد ایران باید به  قانون اساسی، تعاونی 44و با اصل مطاب
ترین اصول قانون اساسی که شکل دهنده به برسد. در واقع، نظام جمهوری اسالمی ایران با گنجاندن بخش تعاونی در یکی از مهم

، تالش کرده حد وسطی را بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد کند و به نوعی توزیع درآمد را ساخت کالن اقتصاد سیاسی کشور است
هایی را نیز در ارتباط با این بخش داشته و داریم ها و سازمانتر سازد. دستگاهبه این شیوه عادالنه مثل وزارت تعاون سابو )

ن روستاییوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلی و سازمان مرکزی تعاو  و ). 
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های کشاورزی چیست؟ها در حوزه ارتقای کارکرد و جایگاه تعاونیهای این دستگاهفارس: ارزیابی شما از فعالیت  
درصد بخش کشاورزی  90اساسا بازار رقابتی و مالکیت خصوصی بهترین و کاراترین عملکرد را در نظام اقتصادی دارد. بیش از 

تا  4شود. از طرف دیگر، بر مبنای گفته کارشناسان، سهم بخش تعاون از کل اقتصاد بین می در ایران هم به صورت خصوصی اداره
شود. بخش تعاون در ایران چندان که باید شکل نگرفته است، چرا که سازوکار آن سیستم اقتصادی ایران به درصد برآورد می 8

اینکه بتواند ایرادات مالکیت دولتی و یا خصوصی را مرتفع رسد صرفا یک عنوان باشد برای درستی تبیین نشده است و به نظر می
کند. از طرف دیگر، ساختار تجربی اقتصاد ایران نشان داده است که بخش تعاونی نتوانسته در آن رشد پیدا کند. شاید یکی از دالیل 

ذار مشخصی دارد و نه انگیزه ای برای ادغام دو وزارتخانه کار و رفاه اجتماعی و تعاون نیز همین باشد. این بخش نه نهاد سیاستگ
ها و نهادهای تعاونی مرتبط با کشاورزی نیز تا حدود زیادی منفعل هستند. ایجاد یک برنامه هدفمند، احیا و فعال کردن آن. دستگاه

قویت کندتواند نقش این بخش را در اقتصاد کشاورزی ایران تهای کشور میافزایش حوزه اختیارات و هماهنگی شبکه تعاونی . 
های خودکفایی در محصوالت استراتژیکی همچون گندم، چغندر و نیشکر )منتج به شکر(، و... را چگونه ارزیابی فارس: سیاست

ها به ویژه در عرصه گندم توانسته موجبات بهبود رفاه خانوارهای کشاورزی را در ایران فراهم آورد؟ در این کنید؟ آیا این سیاستمی
( تا چه میزان توانسته بر درآمدزایی کشاورزان تاثیرگذار 1۳68مین خرید محصوالت اساسی کشاورزی )مصوب میان، قانون تض

ها به درستی گذاریشود، نرخ تورم در قیمتباشد؟ قانونی که بسیاری از فعاالن عرصه کشاورزی معتقدند به درستی اجرا نمی
شود؟تاخیر انجام می ها به کشاورزان معموال باشود و پرداختگنجانده نمی   

شود، خوداتکایی در تولید محصوالت اساسا خودکفایی در محصوالت کشاورزی در هیچ سند مکتوبی ذکر نشده و آنچه بر آن تاکید می
کند که هر منطقه و یا اقلیم به تولید محصوالتی بپردازد که هزینه تمام شده استراتژیک و اساسی است. اصل مزیت نسبی ایجاب می

دهد، اما شرایط ویژه کشور، ولید آن نسبت به سایر مناطو کمتر باشد. بر اساس این تعریف، خودکفایی اصالت خود را از دست میت
مداخالت دولت در تامین برخی از کاالهای اساسی را اجتناب ناپذیر کرده است. تعیین قیمت تضمینی در مجموع و در بلند مدت 

دهد. گیری واقعی عاملین بازار را تحت تاثیر قرار میچرا که انحراف قیمتی به وجود آمده تصمیم شود،موجب کاهش رفاه جامعه می
-کما اینکه نحوه اجرای آن از تعیین قیمت تا خرید نیز منبعث از مشکالتی است که عمال کارایی این سیستم را تحت الشعاع قرار می

 80رعایت تمامی شرایط و الزامات قانونی آن، توان خودکفایی بیش از  دهد که قیمت تضمینی، حتی بادهد. تحقیقات نشان می
های ذینفع، قطعا منجر به ایجاد درصدی در گندم را ایجاد نخواهد کرد. اساسا آزادسازی بازار گندم و بازتویع یارانه آن در بین گروه

 .رفاه و مطلوبیت اجتماعی باالتر برای خانوارها خواهد شد
آبی فارغ از اینکه حوزه مدیریت آب تحت نظر وزارت نیرو چقدر این موضوع مقصر و کم  به اینکه خشکسالیبا توجه   :فارس

های اقلیمی کشور تناسب ناپذیر است، اکنون خودکفایی تا چه اندازه با شرایط و پتانسیلاست و یا تغییرات اکولوژیک، حقیقتی کتمان
ف توسعه پایدار همخوان است؟ آیا در حوزه خودکفایی محصوالت غذایی و کشاورزی، اصل دارد؟ تا چه اندازه ایده خودکفایی با اهدا

 اقتصادی مزیت نسبی را باید منظور داشت؟
خودکفایی و یا بهتر بگوییم خود اتکایی در تولید محصوالت استراتژیک منبعث از شرایط سیاسی ایران نیز هست. گاها تامین پایدار 

قابل توجه است از دید اقتصاد سیاسی نیز کند، تولید بر های ظالمانه و ناعادالنه دست و پنجه نرم میدر شرایط که کشور با تحریم .

دهد. از طرف دیگر، بحث در مورد خوداتکایی و یا خودکفایی، بحث فرعی در تولید اساس مزیت نسبی اصالت خود را از دست می
وری است. در اقتصاد برای نیل به اهداف توسعه پایدار، افزایش بهرهرود. بهترین راهکار محصوالت کشاورزی به شمار می

وری شناخته شده است. اما مبنای این شاخص بر اساس کشاورزی ایران، غالبا عملکرد بر مبنای هر هکتار به عنوان شاخص بهره
وری بر مبنای هر واحد مصرفی آب ستی بهرهخشکی مانند ایران، بایاما در کشور نیمه .مناطو است که با کمبود زمین مواجه باشند

بازتعریف شود. این اصلی است که باید بر روی آن تمرکز شده و با توجه به میزان مشخصی از مصرف آب، باالترین امکان تولید را 
 .فراهم کرد. چنین رویکردی باید به عنوان نقشه راه در نظر گرفته شود

درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف  80تا  70دهد که چیزی مابین از طرف دیگر، برآوردهای کلی نشان می
میلیون هکتار بوده که مقدار آن تا امروز تقریبا بدون تغییر باقی  16در حدود  1۳50شود. سطح زیرکشت کشاورزی در سال می

یر باقی مانده است. یعنی سهم زیرکشت بدون تغی 1۳68درصد بوده که از سال  45و  55مانده است. در بخش سهم آبی و دیمی نیز 
سال اخیر افزایشی نداشته که باعث بحران آب شود. به عنوان مثال، سهم محصوالت جالیزی در کشور نیز  ۳0محصوالت آبی در 

در استان آذربایجان  1۳7۳هیچگاه بیش از سه درصد نبوده است. یا در مورد دیگر، سطح زیرکشت محصوالت کشاورزی در سال 
هزار هکتار کاهش یافته است. از این رو متهم کردن بخش کشاورزی در  80۳به  1۳96هزارهکتار بوده که در سال  8۳6ی غرب

از این رو،   مورد بحران آب، خشک شدن دریاچه ارومیه و سایر منازعات آبی و محیط زیستی، پاک کردن صورت مساله است.
گیر ساز و تصمیمای که در بخشی از مدیران تصمیمنیست، بلکه توهم توسعهکشاورزی به ذات خود مقصر بروز پدیده بحران آب 

های بزرگی شده استکشور وجود داشته است، باعث به وجود آمدن چنین چالش جالب اینجاست که همان نوع نگاه به آب و  .

ن روزها در مورد انتقال آب از خزر مباحثی که ای .زیست شکننده ایران است کشاورزی هنوز به قدرت در حال ضربه زدن به محیط

به سمنان وجود دارد نیز ناشی از همین دیدگاه است. این انتقال قطعا آسیب های فراوانی هم در مبدا و هم مقصد به محیط زیست وارد 
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های مازندان نباشیمکند و امیداورم که چند سال بعد شاهد تشکیل ستاد احیای دریاچه خزر و جنگلمی مساله آب، بیشتر در از این رو  .

های که سیل اخیر در کشور ایجاد کرده نیز بیشتر ناشی از حوزه مدیریت و سیاستگذاری آب اتفاو افتاده است. برای نمونه، خسارت
های نهادی و عدم توجه به محیط زیست و اکوسیستم بوده است. برای عبور و سازگاری با چالش آب باید مجموعه ای از سیاست

مشارکت همه ذی مدخالن طراحی و اجرا کرد  با تکیه بر اقتصادی را .  
( قاعدتا تنظیم بخشی به واردات و صادرات 1۳92براساس قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی )مصوب  :فارس

ه به مدیریت این کنید این قانون توانستمحصوالت کشاورزی در ایران در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است. تا چه اندازه فکر می
توان این تمرکز وظایف را در وزارت جهاد کشاورزی موجب کاهش نقش رسانی کند؟ آیا در قیاس با گذشته، میعرصه یاری

سری محصوالت ها دانست؟ با توجه به اینکه امسال در چند مورد تنش در بازار مصرف داخلی را که ناشی از کاهش یکواسطه
شکر، گوجه و... بود را، شاهد بودیم؟ کشاورزی و غذایی مثل گوشت،  

به تصویب مجلس رسید، یک سیاستگذاری مترقی برای مدیریت یکپارچه زنجیره تامین بازار  1۳92قانون تمرکز که در سال 
تواند از تشتت مدیریتی جلوگیری کرده رود. صحت اجرای این قانون و نظارت بر آن میمحصوالت کشاورزی در ایران به شمار می

به پایداری تولید و حمایت از کشاورزان کمک واقعی برساند و مسلما اجرای هر قانونی نیاز به کارگزارانی دارد که معتقد و  .

باورمند به اجرای آن باشند. اگرچه بدنه اجرایی وزارت کشاورزی بعد از این قانون دچار تغییر شد، اما روح حاکم بر آن به درستی 
ر زنجیره تامین بعضی از محصوالت رخ داده است، نه به خاطر قانون تمرکز، بلکه به خاطر اثراتی است هایی که داجرا نشد. تنش

شود. کما اینکه اگر هر ارگان دیگری هم متولی این وضعیت بود، هیچ ضمانتی برای که از سایر بازارها به این بخش سرریز می
اند که اتفاقا ند خودرو هم وجود دارد که دچار نوسانات بسیار بیشتری شدهمدیریت بهتر وجود نداشت. بسیاری از بازارهای دیگر مان

ها هم بر عهده وزارت صمت بوده استمدیریت و مسئولیت مستقیم آن از این رو، تشکیل دوباره وزارت بازرگانی )با هر عنوانی(  .

ه ارمغان خواهد آوردهای بیشتری را برای جامعه بو چندپاره کردن مدیریت تامین غذا، مسلما خسارت . 
گذاری برای کشاورزی موجه و کارآمد دانست؟ آیا توان مداخله دولت را در عرصه سیاستبه طور کلی تا چه اندازه می :فارس

ها نیستند؟های کشاورزان و شوراهای محلی خود هنوز قادر به ایفای نقش در این عرصهتعاونی  
سیاستگذاری، نحوه دخالت دولت است. بخش کشاورزی ایران، یک بازار تقریبا رقابتی است مهمتر از میزان دخالت دولت در زمینه 

و حقوو مالکیت در آن تعریف شده است. کما اینکه تصمیمات کشاورزان منبعث از شرایط اقتصادی، اقلیمی، فرهنگی و سیاسی 
-ه به اهداف از پیش تعیین شده برسد. از همین رو است که میاند، غالبا نتوانستها اتخاذ کردههایی که دولتاست. از این رو سیاست

ای، های دستوری و بخشنامهبینی کرد. این گونه سیاستهای غیرشمالی را از اکنون پیشتوان آینده سیاست عدم کشت برنج در استان
نفعان کشاورزی نیز غافل شده است. در این تواند نگرش کشاورز را دچار تغییر کرد. کما اینکه دولت از فرآیند و نحوه آموزش ذینمی

ها را گسترش داد و نقش توان حوزه اختیارات این تشکلهای کشاورزی را بسیار جدی گرفت. میمیان باید نقش شوراها و تعاونی
دمناسب و قابل قبولی برای آنها در نظر گرفت. در چنین حالتی است که سیاستگذاری دولت ها نیز نتیجه بخش خواهد ش . 

های صنفی و هایی در مقابل بخش کشاورزی ایران قرار دارد؟ آیا کشاورزان و انجمنرو چه چالشهای پیشفارس: در سال و یا سال
هایشان به تنهایی از پس این مشکالت برخواهند آمد و یا نیازمند کمک دولت هستند؟ اگر بله، این حمایت و یا کمک چه تفاوتی تعاونی

گذشته داشته باشد؟های باید با سال  
-های دایمی بخش کشاورزی تبدیل شده است. از همین روست که سیاستمباحث مربوط به آب و نحوه مدیریت آن به یکی از چالش

گذاری در بخش های حمایتی دولت جهت افزایش بهره وری کماکان باید مد نظر قرار گیرد. آخرین آمار مربوط به تشکیل سرمایه
به کمتر از  1۳90درصد در سال  8هد که نرخ رشد آن در چند سال اخیر کاهشی بوده است، به طوریکه از دکشاورزی نشان می

رسیده است 1۳94درصد در سال  0.۳ تواند پایداری تولید این بخش را با چالش جدی مواجه کندادامه این روند می . از طرف  .

تواند ر قوی نبودن اقتصاد خانوار کشاورز است، در نتیجه وی نمیدیگر، بسیاری از مشکالت ساختاری در بخش کشاورزی، به خاط
های باال دستی از خود نشان دهد. از این رو اولویت دولت بایستی تقویت درآمد کشاورزان و خانوارهای واکنش مناسبی به سیاست

ذاری در این بخش انتظار داشتروستایی باشد، در چنین حالتی میتوان نتایج مناسب تری را برای آینده کشاورزی و سیاستگ اساس  .

درصد از درآمد ناخالص  50های واقعی از آن انجام بگیرد. برای مثال کند که حمایتساختار بخش کشاورزی در همه دنیا ایجاب می
هایکشاورز در کره جنوبی ناشی از حمایت مستقیم دولتی بوده است. بر اساس گزارش  OECD هایی درصد از حمایت  80، بیش از 

که از کشاورزی صورت گرفته به صورت پرداخت مستقیم به کشاورز است. اصوال پرداخت های مستقیم، به عنوان یکی از 
تواند به تقویت اقتصاد خانوار کشاورز نیز کمک کند. سیستم حمایت دولت شون و میهای حمایتی در دنیا شناخته میکاراترین روش

آن نیز باید به این سمت هدایت شوند های مربوط بهاز کشاورزان و تشکل . 
  لینک خبر
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 برنامه و سیاستها 
 ایرنا  – 10/2/98تاریخ : 

 سند توسعه زنبورداری کشور تدوین شد
مجری طرح توسعه زنبورداری کشور از تدوین سند راهبردی توسعه زنبورداری کشور خبر داد و گفت: اهداف و چشم  -ایرنا -تهران

 .انداز صنعت زنبورداری در این سند ترسیم شده است
توسعه کسب و کار »در مراسم امضای توافقنامه مشترک  به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، فرهاد مشیر غفاری سه شنبه

میان وزارتخانه های جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی « و تجارت صنعت زنبورداری ایران در بازارهای بین المللی
 .افزود: سند اجرایی توسعه زنبورداری کشور نیز در حال تدوین است

اتحادیه، یک اتحادیه  26تعاونی،  250نمندی های خوب در حوزه زنبورداری مانند فعالیت وی ادامه داد: با توجه به وجود توا
سراسری، یک صندوو حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و انجمن علمی، توسعه این حرفه در بخش کشاورزی بر 

 .افزایش تولید و کیفیت محصوالت با گردافشانی تاثیر گذار خواهد بود
طرح توسعه زنبورداری کشور افزود: محصوالت اصلی زنبور عسل مانند ژل رویال، گرده گل، موم عسل و زهر زنبور مجری 

هزار نفری زنبورداری کشور به همراه دارد 85عسل ارزش باالیی برای این حرفه و جمعیت  . 
 

 نیاز صنعت زنبورداری به فناوری های جدید  **
ازمان توسعه صنعتی ملل متحد موسوم به یونیدو بر لزوم نوآوری و خالقیت برای پیشرفت در این مراسم، مدیر ارشد پروژه س

 .صنعت زنبورداری در ایران تاکید و تصریح کرد: صنعت زنبورداری در ایران نیاز دارد به فناوری های جدید متصل شود
« در حوزه عسل و زنبورداری و دسترسی آسان تر به  افزود: فناوری های جدید از جمله بالک چین به ایجاد شفافیت« مارلین باکالی

 .بازار کمک می کند
وی ادامه داد: از طریو این فناوری، اطالعات مربوط به تولیدکننده، منطقه تولید و سایر اطالعات در زنجیره ارزش برای مصرف 

 .کنندگان و تولیدکنندگان عسل و فرآورده های آن قابل دسترسی است
رینی بدون نوآوری امکان پذیر نیست و در سایه فناوری های جدید می توان به اهداف توسعه صنعت زنبورداری باکالی گفت: کارآف

 .در ایران دست یافت
هزارتن عسل در کشور تولید می شود اما از هشت میلیون کلونی زنبورعسل فقط  89به گزارش ایرنا، طبو آمارهای موجود ساالنه 

پوشش بیمه صندوو بیمه محصوالت کشاورزی قرار داردهزار مورد )یک دهم( زیر  800 . 
هزار نفر عضو این اتحادیه اند و یک میلیون اشتغال غیرمستقیم در این  85به گفته مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران کشور، 

 .بخش وجود دارد
 
  لینک خبر
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 برنامه و سیاستها 
 خبرگزاری فارس  – 10/2/98تاریخ : 

شد « کدکس»ایران مسئول تدوین استاندارد اصالت غذا از سوی   
  .رئیس سازمان استاندارد ملی ایران اعالم کرد: ایران از سوی کدکس مسئول استاندارد متناسب با اصالت غذا شد

پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران امروز در مراسم رونمایی از  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نیره
در وزارت جهاد کشاورزی، گفت: ایران پیشنهاد تدوین استاندارد « ها در محصوالت کشاورزیدریافت نشان حد مجاز آالینده»سامانه 

دار اجرای این استاندارد باشدکه ایران عهدهالمللی ارائه داد و آنها هم پذیرفتند متناسب با اصالت غذا را به کدکس بین . 
هایی که انجام رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد که کشور ما در زمینه محصوالت غذایی نه از کیفیت، بلکه بیشتر از تقلب

تدوین شودبرند و به همین دلیل به کدکس پیشنهاد دادیم که استاندارد متناسب با اصالت غذا شود، رنج میمی . 
که ارتباط   دار تدوین و اجرای استاندارد متناسب با اصالت غذا از سوی کدکس شده این استوی تاکید کرد: مفهوم اینکه ایران عهده

یابدالمللی افزایش میما با فضای بین . 
یش خواهد داشتدر فرایند تولید مواد غذایی صادرات محصوالت کشاورزی هم افزا  هابا افزایش مراقبت وی گفت: . 

های ها گفت: امروزه استفاده از ظرفیترئیس سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه در زمینه سامانه نشان حد مجاز آالینده
شود، شفافیت و سرعت کار افزایش یابد، به طوری که در این سامانه فرایند ها باعث میالکترونیکی بسیار مهم است و این سامانه

ا به یک ششم رسیده استصدور مجوزه . 
پیروزبخت به ارزش و اهمیت ایمنی غذایی اشاره کرد و گفت: بهداشت ضعیف مواد غذایی، فقدان عملیات پیش گیرنده، وجود مواد 

شود، ایمنی مواد غذایی کاهش یابدشیمیایی، نگهداری نامناسب مواد غذایی باعث می . 
شود، بنابراین استانداردهای غذایی در دنیای امروز به عنوان محور توسعه تلقی می به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد ایران غذا

 .مورد نیاز آن باید تامین شود
در این زمینه وزارت جهاد مسئول سالمت غذایی از مزرعه تا رسیدن به دست مصرف کننده است و سازمان ملی  وی ادامه داد:

الزم در این زمینه را تدوین کند و سازمان ملی استاندارد مستقیما زیر نظر  استاندارد ایران هم موظف است استانداردهای
شودجمهور اداره میرئیس . 

قلم اطالعات درباره هر محصول را دارد 80پیروزبخت تاکید کرد که این سامانه امکان رؤیت اطالعات  . 
ع آوری و تطبیو بین المللی استانداردهای مواد غذایی کدکس یکی از دو استاندارد اصلی صنایع غذایی در جهان است که وظیفه آن جم

 .و ارایه آن به شکل واحد است
اهداف کدکس حفظ منافع و بهداشت مصرف کنندگان، تسهیل روابط تجاری و هماهنگ شدن اقدامات انجام شده در زمینه مواد غذایی، 

و غیر دولتی، تعیین اولویت و ارائه راهنماییهای الرم در  هماهنگ کردن تمامی فعالیتهای استاندارد مواد غذایی در بخشهای دولتی
در  codex زمینه پیش نویسهای استاندارد با کمک سازمانهای ذینفع و نهایی کردن استانداردها و انتشار آنها به صورت مقررات یا

مناسب و الزم ذکر شده است هایقالب استانداردهای منطقه ای یا بین المللی و تکمیل و اصالح استانداردها پس از بررسی . 
  لینک خبر
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 برنامه و سیاستها 
 ایرنا – 10/2/98تاریخ : 

 

 توافقنامه سه جانبه برای رونق بین المللی زنبورداری امضا شد
مشترک با هدف توسعه کسب و کار و تجارت زنبورداری ایران در بازارهای بین المللی میان توافقنامه کاری  -ایرنا -تهران

 .وزارتخانه های جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوو حمایت از توسعه زنبورداری کشور امضا شد
ماده به امضای معاون امور تولیدات  6الب به گزارش سه شنبه وزارت جهاد کشاورزی، این توافقنامه برای مدت سه سال و در ق

دامی وزارت جهاد کشاورزی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل صندوو حمایت 
 .از توسعه صنعت زنبورداری کشور رسید

ی بر ایجاد زنجیره ارزش در حوزه زنبورداری در مراسم امضای این توافقنامه، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورز
کشور تاکید کرد و گفت: با بهره گیری از فناوری و دانش باید محصوالت جانبی و فرآوری عسل و ارزش افزوده آن افزایش یابد، 

 .زیرا خام فروشی در حوزه کشاورزی دیگر ارزش نیست
« زنبورداری های کشور سه تا چهار تن رویال ژل در ایران تولید افزود: پارسال بر اساس سرشماره کلنی ها و « مرتضی رضایی

 .شد
رضایی تصریح کرد: یکی از اهداف این توافقنامه کاری مشترک، انتقال دانش و آموزش مهارت در صنعت زنبورداری و کارشناسان 

 .فنی و شناسایی بازارهای جهانی برای صادرات عسل و محصوالت جانبی آن است
ید برندسازی در مورد عسل و فرآورده های آن در کشور تکمیل شود، البته برندهای محلی نیز ارزش خاص خود را به گفته وی، با

 .دارد و باید استانداردسازی شود
اقلیم مختلف از نظر تولید مرغ رتبه هفتم و تولید عسل رتبه سوم جهان را  9وی یادآوری کرد: ایران به دلیل برخورداری از هفت تا 

اختصاص داده است به خود . 
 

 برنامه ریزی برای افزایش درآمدزایی زنبورداران  **
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر افزایش بهره وری صنعت زنبورداری به منظور 

طه عطفی برای ایجاد تحول در توسعه صنعت افزایش درآمد تولیدکنندگان تاکید کرد و گفت: امضای این توافقنامه همکاری مشترک نق
 .زنبورداری به شمار می رود و زمینه ایجاد آزمایشگاه های مرجع برای محصول عسل فراهم شده است

« ادامه داد: تالش می کنیم از ظرفیت های فناوری های جدید سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )یونیدو( برای « عیسی منصوری

ش و توسعه بازار نیز استفاده کنیمنوآوری در تولید، آموز . 
نشان می دهد میزان بهره وری بر ازای هر کندو در مقایسه با سایر کشورها وضعیت  95ارزیابی های ما در سال  :وی افزود

 .مطلوبی ندارد و تولید محصوالت جانبی و فرآوری شده از عسل به میزان کافی نیست
هزارتن عسل در کشور تولید می شود اما از هشت میلیون کلونی زنبورعسل فقط  89نه به گزارش ایرنا، طبو آمارهای موجود ساال

هزار مورد )یک دهم( زیر پوشش بیمه صندوو بیمه محصوالت کشاورزی قرار دارد 800 .  
تقیم در این هزار نفر عضو این اتحادیه اند و یک میلیون اشتغال غیرمس 85به گفته مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران کشور، 

  .بخش وجود دارد

  لینک خبر
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 برنج
 ایرنا  – 9/2/98تاریخ : 

 سامانه خرید مستقیم برنج از کشاورزان مازندران راه اندازی شد
نقاط کشور از کشاورزان مازندران روز دوشنبه نخستین سامانه خرید مستقیم برنج توسط مصرف کنندگان در اقصی  -ایرنا  -ساری 

 .با همکاری پارک علم و فناوری این استان در ساری راه اندازی شد
به گزارش خبرنگار ایرنا ، این سامانه که ' بینج بار ' نام دارد با هدف افزایش رونو اقتصادی کشت و کار برنج برای کشاورزان و 

نترنتیحذف واسطه ها طراح شده و به آدرس ای  ' www.binjbar.com ' قابل دسترسی است. 
این سامانه را یک شرکت دانش بنیان و استارتاپ مازندرانی طراحی کرده است تا از این پس کشاورزان برنج کار به صورت مستقیم 

به فروش برسانند با خریداران در سراسر کشور و حتی خارج از کشور ارتباط گرفته و دسترنجشان را با حذف دالالن و واسطه ها . 
درصد نیاز کشور را به این  42مازندران با تولید ساالنه بیش از یک میلیون تن برنج سفید در ارقام مختلف رتبه نخست را دارد و 

 .محصول تامین می کند
شخم و شیار  شغل غالب کشاورزی در مازندران برنج کاری است که فرایند کشت آن از اواخر بهمن با آب تخت کردن شالیزارها و

بار این محصول را کشت می کنند 2شروع می شود و برخی از کشاورزان در سال  . 
وجود واسطه های مختلف در استان و دیگر مناطو کشور سبب می شود تا همه ساله برنجکاران مازندران در اوج برداشت محصول 

یان به فروش برسانند، در حالی که مصرف کنندگان از با کاهش قیمت مواجه شده و دسترنجشان را گاهی زیر قیمت و با ضرر و ز
 .این وضعیت هیچ نفعی نمی برند

مخلوط کردن ارقام مختلف برنج توسط واسطه ها و دالالن هم مشکل دیگری است که همه ساله دامنگیر بازار برنج مازندران می 
 .شود و به این ترتیب هم کشاورز و هم خریدار را متضرر می کند

اه اندازی سامانه بینج بار اعالم کرده اند که این سامانه را با هدف عرضه مستقیم برنج از شالیزار به مصرف کننده اصلی ، متولیان ر
دستیابی کشاورزان به سود اصلی فروش برنج و جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف در محصول تولیدی توسط دالالن و واسطه ها 

 .راه اندازی کرده اند
نج بار تمامی انواع برنج توسط خود کشاورز و بدون واسطه به دست مصرف کننده خواهد رسید و تمامی برنج ها در در سامانه بی

  .انبار خود کشاورز قرار خواهد داشت و هیچ محصولی از قبل خریداری نمی شود
کیفیت محصول است و کارشناسانی با عالوه بر این ، این سامانه به گفته مسئوالن پارک علم و فناوری مازندران مبتنی بر تضمین 

همکاری پژوهشکده دانشگاه کشاورزی مازندران قبل از قرار دادن محصول در سامانه از آنها نمونه گیری می کنند و آزمایشات الزم 
  .برای راستی آزمایی انجام می شود ودر صورت تایید در سامانه قرار می گیرد

ده نیز یک بار دیگر کارشناسان از محصول نمونه گیری می کنند تا نسبت به اصالت همچنین قبل از ارسال برنج به مصرف کنن
 .محصول ارسالی برای فروشنده اطمینان حاصل کنند

 
 ارسال رایگان و تست قبل از خرید  **

ران و تهران متولیان راه اندازی سامانه اعالم کرده اند که در گام اول ارسال محصول برای مصرف کنندگان داخل استان مازند
درصد تخفیف انجام خواهد شد 50رایگان است و برای استان ها هم با  .  

عالوه بر این ، قرار است به ازای هر خرید ، نمونه ای از محصول خریداری شده به صورت رایگان برای خریدار ارسال شود تا 
داده و برنج خریداری شده را کیسه های چنانچه پس از مصرف از کیفیت محصول رضایت نداشت، درخواست مرجوعی رایگان 

  .اصلی مرجوع کند
متولیان سامانه همچنین اعالم کرده اند که با هدف و افزایش بهره وری سطح زیر کشت برنج منطقه ای و همچنین کاهش مصرف 

برای این منظور  سموم و کودهای شیمیایی، پشتیبانی و آموزش کامل کشاورزان عضو سامانه را را نیز انجام خواهند داد و
کارشناسان در تمامی مراحل کشت به صورت هفتگی با کشاورزان تماس گرفته و نکات فنی و تخصصی الزم را به آنها انتقال می 

  .دهند
کشاورز نیز محصول خود را در دسترس خریداران قرار  20کشاورز مازندرانی عضو آن شده و  50همزمان با راه اندازی سامانه 

 .داده اند
  لینک خبر
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 برنج 
 خبرنگاران جوان  – 8/2/98تاریخ : 

انی برنج ایرانی ارتباطی به برنج خارجی نداردگر  
برنج ایرانی ارتباطی به کمبود برنج خارجی کشاورز گفت: با توجه به افزایش واردات برنج در سال گذشته می توان گفت که گرانی 

 .ندارد
گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی مسیح کشاورز دبیر انجمن وارد کنندگان برنج در گفت و گو با خبرنگار

اظهار کرد: تا کنون واردات برنج در سال جدید صورت نگرفته است و با  واردات برنج ، درباره آخرین وضعیتاران جوانخبرنگ
 .کمک وزارت جهاد کشاورزی درصدد هستیم تا قبل از دوره ممنوعیت، برنج مورد نیاز وارد شود

ای را رود که همچنان ارز یارانهها انتظار میولت و بانکتومانی از د ۴200ها راجع به حذف ارز وی افزود: با توجه به گمانه زنی
به عنوان کاالی اساسی با نرخ پایین تری عرضه شود برنج به واردات این محصول استراتژیک اختصاص دهند تا . 

گفت: براساس  واردات برنج خارجی کشاورز با انتقاد از اظهار نظر برخی کارشناسان مبنی بر گرانی برنج ایرانی ناشی از کمبود
هزارتن برنج وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد داشته است، از این رو  ۵۵0آمار، سال گذشته یک میلیون و 

گرانی برنج ایرانی ارتباطی به کمبود برنج خارجی ندارد چرا که در صورت کمبود واردات در ابتدا باید قیمت برنج خارجی افزایش 
یافتمی . 

شتر بخوانیدبی هزار تومان 1۳اصلی اختالف چشمگیر قیمت در بازار/ نرخ هر کیلو برنج طارم کمبود نظارت عامل  :  
دهد که اگر واردات در سال جدید مدیریت شود و با بخش خصوصی همانند ها نشان میدبیر انجمن وارد کنندگان برنج ادامه داد: آمار

اشتتومانی همکاری شود، مشکل خاصی نخواهیم د ۴200سال گذشته در اختصاص ارز  . 
ها به پژوهش مجلس، وزارت صمت و جهاد کشاورزی گفتیم گفت: بار واردات برنج تومانی به ۴200وی با تاکید بر اختصاص ارز 

 ۶ای اختصاص یابد چرا که های اساسی به واردات برنج همچنان ارز یارانهتومانی از واردات کاال ۴200که در صورت حذف ارز 
کننددهک مردم برنج خارجی مصرف می . 
برابری  2با نرخ  قیمت هرکیلو برنج خارجی تومانی و اختصاص ارز نیما به واردات، ۴200کشاورز در ادامه افزود: با حذف ارز 

تومانی، تعرفه واردات  ۴200هزار تومان خواهد رسید که به همین خاطر از دولت انتظار داریم در صورت حذف ارز  17تا  1۶به 
رنج خارجی با نرخ کمتری در بازار عرضه شودکاهش یابد تا هر کیلو ب . 

دبیر انجمن وارد کنندگان برنج در پایان تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و مشکالت سیل اخیر، در سال جدید باید یک 

هزارتن برنج در سال جدید قبل از دوره ممنوعیت وارد شود ۵00تا یک میلیون و  200میلیون و  . 
 

  لینک خبر  
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 پنبه
 ایرنا  – 1۴/2/98تاریخ : 

درصد رشد می کند ۲۰معاون وزیر کشاورزی: سطح کشت پنبه امسال   
افزایش نسبت درصد  20معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: بر پایه پیش بینی ها، امسال سطح زیر کشت پنبه با  -ایرنا -تهران

هزار هکتار می شود 82هزار تا  80به سال زراعی گذشته  . 
گفت: توان اشتغالزایی پنبه در بخش کشاورزی « حسین شیرزاد»به گزارش شنبه تارنمای سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، 

رد اشتغال در زراعت پنبه، حدود پنج برابر گندم است و به ازای ایجاد هر یک مو 6برابر سویا، چهار برابر ذرت و کلزا و  2.5
شودشغل در بخش های صنعت و خدمات جانبی آن ایجاد می .  

درصد،  50رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اضافه کرد: ارزش افزوده پارچه خام نسبت به پنبه حدود 
شوددرصد برآورد می 450دوخته شده نسبت به پنبه درصد و ارزش افزوده لباس  250پارچه رنگ شده نسبت به پنبه نزدیک  . 

 
تن بذر ارقام اصالح شده پن 460واردات مقدار  **  

المللی کشاورزی و شیرزاد اعالم کرد: با هدف افزایش عملکرد و تنوع بخشی به بذور پنبه مورد کشت در کشور، شرکت بین
های روغنی کشور در هماهنگی با وزارت ی کشاورزی پنبه و دانههابازرگانی فجر سبز خاورمیانه وابسته به اتحادیه تعاونی

تن بذر ارقام اصالح شده پنبه را در دستور کار دارد 460جهادکشاورزی، امسال برنامه واردات مقدار  . 
 (SEPEHR)، سپهر(MAXA)، ماکسا(LIDER)مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور اضافه کرد: این ارقام به نام های لیدر

گلدن »از طبقه بذر گواهی شده و نیز بذر رقم ماکسا از طبقه الیت)مادری(، برای تولید و تکثیر با مشارکت شرکت  (FAJR)و فجر

یونان تامین و کشت آن بزودی در کشور آغاز می شود« وست . 
های روغنی به اتفاو شرکت وابسته به های کشاورزی پنبه و دانهمعاون وزیر جهاد کشاورزی یادآوری کرد: اکنون اتحادیه تعاونی

رقم بذر پنبه به نام های ارمغان و ساجدی را در اختیار دارد، به امر تولید و تکثیر آن از طبقات  2خود که انحصار تولید و تکثیر 
ستان اقدام می های فارس، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان و گلمرکز تولید در استان 12، سوپر الیت و الیت در 2نوکلئوس 

 .کند
از رقم های ارمغان  1۳99شود در شرایط متعارف امکان تامین نیاز بذری کشور برای کشت پنبه در سال به گفته وی، پیش بینی می

 .و ساجدی میسر شود
 1۳92سال به گزارش ایرنا، حمایت از خودکفایی و توانمندسازی همه بخش های راهبردی، از بندهای اقتصاد مقاومتی است که در 

 .ابالغ شد که در اهداف آن در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران دنبال می شود
راه اندازی بخش تعاونی اقتصاد به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و وزارت تعاون با هدف  1۳70سیزدهم شهریورماه سال 

شد بنابراین روز تعاون در این روز نامگذاری شداعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از این بخش در همان سال تشکیل  . 
با ماهیت شرکت سهامی دولتی و با هدف توسعه بخش روستایی و  1۳48از این رو، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال 

حصوالت کشاورزی از طریو تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی تشکیل شد؛ این سازمان هر ساله با خرید تضمینی برخی م
 .کشاورزی تالش می کند از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و روستایی حمایت کند

اول مهرماه پارسال مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور اعالم کرد: نیاز سالیانه صنایع نساجی کشور به پنبه محلوج تا 
استان کشور  14هزار تن وش، در  ۳00فیه حدود جین و ظرفیت تص 197کارخانه پنبه پاک کنی با  69هزار تن است و  120

 .فعالیت می کند
 10رقم پنبه را معرفی کرده ایم که  12رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سیزدهم بهمن ماه پارسال گفت: تاکنون 

انرژی اتمی معرفی کرده ایم و تالش رقم آن در پنج سال گذشته اتفاو افتاده است و دو رقم جدید این محصول را با همکاری سازمان 
روز  180شده ارقام معرفی شده طول دوره رشد کمتری داشته باشد که یک نمونه از آنها رقم ساجدی است و طول دوره رشد آن از 

روز کاهش یافته است 120به  . 

  لینک خبر
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 تامین منابع مالی
 ایرنا  – 8/2/98تاریخ : 

درصد هزینه خرید پهپاد کشاورزی تسهیالت داده می شود۸۰  
درصد هزینه خرید پهپادهای کشاورزی به کشاورزان  80رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور گفت که  -ایرنا  -کرج 

درصد ارایه می شود 15تا  4تسهیالت با نرخ سود  . 
عباسی روز یکشنبه در نشست برنامه ریزی توسعه و بکارگیری پهپادها در حوزه های مختلف عملیاتی بخش به گزارش ایرنا، کامبیز 

کشاورزی که در معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی واقع در کرج برگزار شد، افزود: حوزه مکانیزاسیون کشاورزی یکی 
نوان یکی از محورهای فعالیت در بخش کشاورزی مورد حمایت تا کنون به ع 92از بخش های مورد تاکید دولت است که از سال 

 .قرار گرفته است
سال در این بخش اتفاو افتاده است و این سال ها، دوران طالیی  6وی اظهار داشت: با این رویکرد سرمایه گذاری خوبی در این 

 .مکانیزاسیون کشاورزی بوده است
هزار میلیارد  12ارد لایر سرمایه گذاری در این بخش اتفاو افتاده که ساالنه حدود هزار میلی 75وی گفت: در این سال ها در مجموع 

 .لایر تسهیالت به کشاورزان ارایه شده است
درصد درخواست کشاورزان برای دریافت تسهیالت، خرید تجهیزات و ابزار و ماشین آالت کشاورزی بوده  60عباسی ادامه داد: 

 .است
انیزاسیون توانست بخش عمده ای از نیازهای خود را در این حوزه پاسخگو باشد به طوریکه بیش از وی گفت: بخش کشاورزی و مک

هزار دستگاه تراکتور و بیش از  120  .هزار انواع ادوات تخصصی و عمده بخش کشاورزی جذب شده است 250
سیون در حوزه های مختلف زراعت، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور افزود: این تسهیالت به توسعه مکانیزا

 .اختصاص یافته است ...باغبانی، دام، طیور، جنگل، مراتع، گلخانه ها و
 

فناوری نوین در مکانیزاسیون کشاورزی 25تا  18معرفی ساالنه  ***  
نوین در بخش کشاورزی عباسی با بیان اینکه سرمایه گذاری خیلی خوبی در این بخش اتفاو افتاده، اظهار داشت: ارتقای فناوری های 

 .یکی از تاکیدات برنامه توسعه فناوری نوین بوده است
فناوری نوین در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی معرفی شد و به صورت الگویی و توسعه ای در بخش  25تا  18وی گفت: ساالنه 

  .کشاورزی فناوری ها معرفی شد
فزود: بسیاری از فناوری ها بومی سازی و وارد گردونه تولید شده اندوی وضعیت فناوری در کشورمان را خوب ارزیابی کرد و ا .  

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور ادامه داد: یکی از این فناوری ها که سه تا چهار سالی است که به صورت رسمی 
 .کار را بر روی آن شروع کرده ایم بحث پهپادها در کشاورزی بوده است

این پهپادها بیشتر در حوزه سمپاشی استفاده می شد که ابتدا مخالفت هایی برای آن بود ولی به عنوان متولی توسعه وی تصریح کرد: 
 .مکانیزاسیون متولی توسعه هستیم و هر جا احساس کنیم در فناوری یک گام به جلو هستیم حتما انجام می دهیم

ط ارتقای کمی بسنده نیست بلکه ارتقای کیفی هم باید توسعه یابدوی گفت: حمایت های جدی از بحث فناوری داشته باشیم و فق . 
درصد قیمت پهپادها را  80عباسی اضافه کرد: برای تشویو کشاورزان به خرید این دستگاه ها، بدون هیچگونه محدودیت اعتباری تا 

درصد کارمزد ارایه می دهیم 15تا  4تسهیالت از  . 
های کارمزد پایین تر از نرخ متدوال شورای پول و اعتبار بدون محدودیت پرداخت می شود وی افزود: این تسهیالت به تمام نرخ . 

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور بیان داشت: این تسهیالت برای هر تعداد پهپادی که مورد نیاز باشد به شرط اینکه 
شند، ارایه می شودکشاورزان خواهان استفاده از این دستگاه ها در حوزه سمپاشی با . 

 
 کاهش استفاده از سم در مزارع  ***

لیتر سمپاشی با استفاده از دستگاه های توربینی انجام می شود  400عباسی گفت: به طور مرسوم در هر هکتار از اراضی کشاورزی 
 .ولی در نظر داریم با استفاده از تکنولوژی پهپادها به سمت کاهش مصرف سم در اراضی باشیم

هزار دستگاه سمپاشی توربینی ساخته و جذب شده است 20سال گذشته  6ادآور شد که در وی ی . 
لیتر رسید و به دنبال این هستیم این  200لیتر به  400وی افزود: در این سال ها میزان استفاده از محلول سم در عملیات سمپاشی از 

لیتر برسانیم 50تا  40لیتر را در مناطو دیم به  200 .  
قام مسئول ادامه داد: بخشی از این محلول به هدف که بیماری ها، آفات و علف هرز هستند، می خورد و بقیه به خاک و منابع این م
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 .زیرزمینی می رسد
وی گفت: هرچقدر در مدیریت سم و محلول تالش کنیم که این محلول ها به بافت هدف بخورد، مسایل زیست محیطی رعایت می 

 .شود
 

زار میلیارد لایر تسهیالت مکانیزاسیون کشاورزیه 18اعطای  ***  
هزار میلیارد لایر برای تسهیالت مکانیزاسیون کشاورزی به استان ها در حوزه مکانیزاسیون  18عباسی ادامه داد: برای سال جاری 

امیدواریم تعداد آن ها بیشتر ابالغ کردیم و استان ها می توانند مبتنی بر سامانه ماشین های که عرضه کنندگان در آن قرار دارند و 
 .شود، اعالم نیاز کنند

وی گفت: در نظر داریم تا بتوانیم مسایل و کاربری های جدید پهبادهای غیرنظامی را به بخش کشاورزی معرفی کنیم تا کشاورزان 
 .بتوانند استفاده بیشتری را از این کاال ببرند و این موضوع در بخش کشاورزی نهادینه شود

نشان کرد که با استفاده از این دستگاه ها، گردش مالی خوبی در این حوزه خواهیم داشت و با وجود تهدیدات و تحریم های وی خاطر
 .ظالمانه کشور چاره ای نداریم به جز تکیه کردن بر دانش بومی نداریم

ورزی کشور گفت: این دستگاه ها در رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور با اشاره به هجوم اخیر ملخها به اراضی کشا
برابر ظرفیت سمپاش ها افزایش یافته  2.5تا  2مبارزه با ملخ ها هم استفاده می شود و هیچ کمبودی برای سمپاشی نداریم و اکنون 

 .است
دهیم، افزود: به  وی با بیان اینکه به دنبال این هستیم تا با خرد جمعی این دانش نوین را در عرصه مکانیزاسیون کشاورزی گسترش

دنبال بکارگیری عملی در کاربرد هستیم و امیدواریم یک فعل و انفعالی در محصوالت کشاورزی با استفاده از این دستگاه داشته 
 .باشیم

وی اظهار امیدواری کرد که از پهپاد در مناطقی استفاده کنیم که مشکل ورود به مزرعه و باغ وجود دارد که از جمله این اراضی، 
 .شالیزارها، باغات سنتی و نخلستان ها می باشد

میلیون هکتار اراضی زراعی وجود دارد که یکی از اهداف  1۳.5میلیون هکتار اراضی باغی و  2.5عباسی ادامه داد: در کشور 
 .استفاده از پهپادها در باغات سنتی که ورود به این اراضی سخت است

هکتار شالیزار وجود دارد که در شرایط مرطوب با درجه رطوبت باال، مدیریت هزار  550تا  500در کشور  :وی تصریح کرد

 .سمپاشی و عدم رفتن سم به داخل سایر منابع خیلی مهم است
 18سال گذشته برای مبارزه با زنجره خرما خیلی مشکل داشتیم زیرا درخت خرما بسیار بلند بوده و ارتفاعی بالغ بر  2وی گفت: در 

فاده از النسی برای سمپاشی بسیار سخت بوده و استفاده از هواپیما برای سمپاشی نیز عوارض جانبی زیادی داردمتر دارد که است . 
عباسی اظهار امیدواری کرد که با استفاده از این پهپادها در حوزه پاشنده ها اعم از سمپاشی، محلول پاشی، هورمون پاشی، گرد 

 .پاشی و گودگرد پاشی بیشتر استفاده کنیم
وی افزود: در حوزه شیالت هم برای استخرهای پرورش ماهی و حوضچه های پرورش ماهی برای غذادهی از این دستگاه استفاده 

 .می کنند
وی تصریح کرد: خوشبختانه با ورود تعداد محدودی از این فناوری به بخش کشاورزی اکنون با تقاضای زیادی مواجه هستیم به 

اضای خرید کشاورزان را از این دستگاه ها داریمتق 400طوریکه اکنون بیش از  . 
میلیون لایر تا یک هزار و  500رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور افزود: قیمت این دستگاه ها از  میلیون لایر  300

ت در حوزه پهبادها هست، و حتی فراتر است و می خواهیم بدانیم دلیل این نوسان قیمت و این جو زیادی که بین حداقل و حداکثر قیم
 .چیست

شرکت تولید کننده  14در نخستین نشست برنامه ریزی توسعه و بکارگیری پهپادها در حوزه های مختلف عملیاتی بخش کشاورزی 

 .پهپادهای کشاورزی حضور داشتند
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 10/2/98تاریخ : 

میلیون یورو برای بهبود منابع طبیعی اختصاص یافت ۱۵۰معاون وزیر جهاد کشاورزی:   
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: با اجازه رهبر معظم انقالب  -ایرنا -همدان

برای اجرای طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در نظر گرفته شد میلیون یورو از صندوو توسعه ملی 150امسال  . 
به گزارش ایرنا خلیل آقایی روز سه شنبه در بازدید از طرح جنگل کاری حوزه سد کالن مالیر بیان کرد: در همین راستا مجلس 

زمان ابالغ شدشورای اسالمی به همراه دولت اختصاص این مبلغ از صندوو توسعه ملی را مصوب و به سا . 
هزار میلیارد لایر از محل صندوو  10میلیون دالر با اعتباری حدود  200وی افزود: سال گذشته نیز رهبر معظم انقالب اجازه دادند 

 .توسعه ملی برای بهبود منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برداشت شود
های استکبار جهانی، دشمنان انقالب و نظام و شرایط خاص معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در شرایطی که با دشمنی 

تحریم های آمریکا مواجه هستیم، رهبر معظم انقالب توجه ویژه ای به منابع طبیعی، حفظ جنگل ها و مراتع و اجرای طرح های 
 .آبخیزداری در کشور دارند

سطح کشور داریم گفت: امسال حجم فعالیت های این یک نهضت جدی اجرایی در عرصه منابع ملی در  98آقایی با بیان اینکه سال 
تا سه برابر افزایش پیدا می کند 2سازمان نسبت به سال گذشته به  . 

نقطه فعالیت های سازه ای و مکانیکی در عرصه یک  84هزار و  6وی با اشاره به اقدامات انجام شده در سال گذشته بیان کرد: 
کشور اجرا شد هزار هکتار از اراضی ملی 200میلیون و  . 

درصد از شهرستان های کشور اشاره و  80رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به اجرای این طرح ها در بیش از 
حوزه کار انجام شد و عملیات مکانیکی، سازه ای، بیومکانیکی، بیولوژیکی و حفاظتی در حوزه آبریز تعریف  650اظهار داشت: در 

 .شد
دیر از همراهی و مشارکت مردم در اجرای طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری افزود: همراهی مردم به ویژه در آقایی ضمن تق

 .سیل های اخیر در نقاط مختلف کشور ویژه و قابل تحسین بود
های منابع وی حفظ و توسعه عرصه منابع ملی کشور را مطالبه جدی مسئوالن، نمایندگان، بهره برداران، مردم و ساکنان عرصه 

طبیعی دانست و ادامه داد: سیل اخیر این امر را به مسئوالن کشوری و مردم گوشزد کرد که هر جایی فعالیت آبخیزداری، پوشش 
 .گیاهی و حفظ مراتع و جنگل داشتیم، خسارت سیل به صفر رسیده یا بسیار اندک بوده است

صلخیز، پوشش گیاهی را راه مهم حفاظت از خاک برشمرد و گفت: معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ارزش نهایی خاک حا
میلیون هکتاری منابع ملی کشور را حفظ و حراست کنیم 1۳5تنها با کمک و همراهی مردم می توانیم عرصه  . 

یک یا دو  آقایی همچنین به اقدامات مطلوب صورت گرفته در استان همدان اشاره و بیان کرد: شهرستان مالیر برای ما مهم است و
 .حوزه برای اجرای عملیات آبخیزداری مطالعه شده و آماده اجرا است

وی بر لزوم فعال شدن نهالستان مالیر در سال جاری تاکید کرد و افزود: ظرفیت تولید یک میلیون نهال در این نهالستان ظرفیت 
را نیز تغذیه کند بسیار باالیی است و عالوه بر مالیر و استان همدان باید استان های همجوار . 

به گزارش ایرنا، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور روز سه شنبه از طرح جنگل 
 .کاری حوزه سد کالن مالیر بازدید کرد

هکتار جنگل  200شد هکتار جنگل کاری در این حوزه اجرا شد که طبو تاکید معاون وزیر جهاد کشاورزی مقرر  25سال گذشته 

 .کاری نیز به این میزان اضافه شود
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 10/2/98تاریخ : 

هزارمیلیارد ریال برای آبخیزداری پیش بینی شد۱۵  
هزار میلیارد لایر  15خاک سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: امسال مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت  -ایرنا -بوشهر

 .اعتبار از محل صندوو توسعه ملی برای اجرای پروژه های آبخیزداری در کشور پیش بینی شده است
حوزه  10۳4هوشنگ جزی روزسه شنبه در گفت وگو با ایرنا در بوشهر افزود: براساس برنامه ریزی های انجام شده امسال در 

درصد پروژه ها به بهره  90شهرستان اقدام الزم اجرا و تالش می شود به تناسب تخصیص اعتبارات تا هفته دولت  ۳49آبخیز در
  .برداری برسد

میلیون دالر معادل هفت هزار میلیارد لایر برای  200وی بیان کرد: پارسال با دستور رهبرمعظم انقالب ازمحل صندوو توسعه ملی 
ی آبخیزداری و آبخوانداری اختصاص یافتاجرا .  

شهرستان شامل هشت هزار نقطه  ۳42حوزه آبخیزکشور برنامه ریزی که  649دبیرستاد صندوو توسعه ملی گفت: این اعتبار در 
  .اجرایی، انجام شد

صندوو توسعه ملی اجرایی شده درصد تعهدات این سازمان از محل اعتبارات  90وی بیان کرد: با پیگیری های انجام شده تاکنون 
  .است

هزارهکتارعملیات جنگل کاری، احیا جنگل ها و غنی سازی پیش  15جزی افزود: از محل اعتبارات صندوو توسعه ملی سال گذشته 
هزار هکتارانجام شده است24بینی شده بود که  .  

درصد اجرا و مابقی در بحث حفاظت  86یزی شد که هزار هکتار مدیریت اصالح مراتع برنامه ر 110وی یادآور شد: همچنین برای 
  .و قرو در دست انجام است

جزی گفت: تامین سوخت جایگزین درمناطقی که مردم از جنگل و بوته استفاده می کنند با استفاده از پنل های خورشیدی و تنورهای 
خانوار از جمله دیگر اقدامات انجام شده است 400گازی برای هزار و  .  

اد صندوو توسعه ملی گفت: مبارزه با آفات و بیماریهای جنگل ها و مراتع از جمله دیگر اقدامات انجام شده از محل اعتبارات دبیرست
  .صندوو توسعه ملی بود

جزی با اشاره به سیالب اخیر اضافه کرد: هدف از اجرای پروژه های آبخیزداری نگهداشت آب نیست بلکه تقویت سفره های 
رل فرسایش و رسوب و مدیریت سیل از جمله مهمترین هدف های اجرای سازه های آبخیزداری است که در این راستا زیرزمینی، کنت

میلیارد مترمکعب از سیالب های اخیر به وسیله سازه های آبخیزداری مدیریت شد2براساس برآورد اولیه سازمان  .  
های سازمان جنگل ها و مراتع گفت: سال گذشته در راستای تقویت وی با اشاره به اهمیت حضور و مشارکت مردم در اجرای پروژه 

تسهیلگردراین خصوص با سازمان همکاری داشتند 250حضور مردم کارگاه های مختلفی برگزار و  .  
جزی با اشاره به تاثیر سازه های آبخیزداری در کنترل سیالب گفت: عالوه براینکه سازه های آبخیزداری در کنترل و نگهداشت 

رسوب و سیالب درآبراه های باالدست نقش مهمی داشتند باعث شدند خسارت و مشکالت مردم در پائین دست کنترل شود به همین 
  .دلیل برای جبران خسارت های وارده ناشی از سیالب به این بخش مدیریت بحران استان ها باید پیش بینی های الزم را انجام دهد

میلیون هکتار مطالعه تفصیلی  26ر از اراضی کشور تحت فرسایش آبی قرار دارد که از این میزانمیلیون هکتا 125وی یادآور شد: 
  .و اجرایی تهیه شده است

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک و آبخیزداری سازمان جنگل ها و آبخیزداری گفت: از این میزان مساحت مطالعه شده 
میلیون هکتارباید کار اجرایی در آنها انجام شود 15ای اجرا و میلیون هکتار درطول برنامه های توسعه 11 .  

وی یادآور شد: در سال های گذشته به آبخیزداری و آبخوانداری بی مهری می شد و اعتبارات قابل توجهی به این بخش تخصیص نمی 
به همین دلیل به دستور رهبر معظم  یافت و همین امر باعث شد در مطالعه و اجرا نسبت به کاری که باید انجام شود عقب باشیم

  .انقالب از محل اعتبارات صندوو توسعه ملی، اعتباراتی به این بخش تخصیص یافت
میلیون هکتار کار آبخیزداری و آبخوانداری انجام شود که برای اجرای این  10وی اضافه کرد: در برنامه ششم توسعه باید در سطح 

تبار نیاز است ولی این کار انجام نمی شودهزارمیلیارد تومان اع 10برنامه به .  
وی بر اجرای مدیریت جامع حوزه های آبخیز تاکید کرد و گفت: این مدیریت باید از باالترین نقطه حوزه آبخیز تا پایین ترین نقطه به 

  .صورت یکپارچه مدیریت شود
دستگاه ها و مردم در این بخش همکاری الزم را  جزی اضافه کرد: مدیریت جامع حوزه های آبخیزکار یک دستگاه نیست و باید

  .داشته باشند
وی تاکید کرد: هرچند حکمرانی درکشور با آب تعریف می شود اما در اصل این حکمرانی باید با خاک انجام شود چون اگر می 
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شش گیاهی کشور را ازدست خواهیم آب باشد باید بستری برای نگهداشت آن تعریف شود. واردات خاک امکان پذیر نیست و اگر پو
 بدهیم جایگزینی آن بسیار سخت و در مواردی غیر ممکن خواهد بود 

  .وی اضافه کرد: سیل با سازه های بزرگ مدیریت نمی شود بلکه باید مدیریت سیل در کل حوزه های آبخیز به آن توجه شود
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 11/2/98تاریخ : 

برابر شد ۱.۵نماینده مجلس: بودجه صندوق بیمه محصوالت کشاورزی   
رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی گفت: بودجه صندوو بیمه  -ایرنا  -مهاباد 

هزار میلیارد لایر رسیده است 15برابر شده و به  1.5محصوالت کشاورزی طی سال جاری نسبت به سال گذشته  . 
به گزارش ایرنا، احمدعلی کیخا عصر سه شنبه در نشست فعاالن بخش کشاورزی مهاباد اظهار داشت: با توجه به اینکه در سال های 

شدند و درصد بسیار زیادی از مطالبات کشاورزان در حوزه بیمه محصوالت  گذشته کشاورزان در سطح کشور دچار خسارات زیادی
 .کشاورزی پرداخت نشده بود، امسال تصمیم گرفتیم که بودجه این صندوو را برای جبران خسارت ها افزایش دهیم

درصدی و نقدی اعتبارات،  100وی ادامه داد: با افزایش پنج هزار میلیارد ریالی اعتبار این صندوو و تاکید در خصوص تخصیص 
 .مشکالت حوزه پرداخت خسارات کشاورزان به واسطه حوادث غیرمترقبه کاهش می یابد

وی مدیریت سنتی را از اشکاالت مهم بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: در حالی که کشاورزی نجات بخش اقتصاد کشور در 
شود، همچنان ظرفیت های بخش کشاورزی مغفول مانده است همه شرایط سخت به ویژه تحریم های بین المللی محسوب می . 

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نیز در این جلسه بیان کرد: استقرار دولت تدبیر و امید، زمینه به کار 
که حجم تولیدات کشاورزی  گیری و ارتقای توان و ظرفیت مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی کشور را فراهم کرده است به طوری

 .با اتکا به نیروی انسانی متخصص و استفاده از علم و فناوری افزایش یافته است
شاهرخ رمضان نژاد اضافه کرد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی دستاوردهای ماندگاری مانند خودکفایی در تولید گندم و ارتقای 

با تهدید های اقلیمی در پی داشته استتکنولوژی و دانش در نظام زراعی را برای مقابله  . 
وی اظهار داشت: به کار گیری علوم مهندسی کشاورزی با نقش آفرینی در حوزه تولید مواد غذایی می تواند ابزار تامین امنیت غذایی 

 .و رفاه مردم را فراهم کند
نیز در این نشست اظهار داشت: کشاورزی به نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسالمی و نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس 

عنوان پایه اقصاد کشور می تواند زمینه تولید ثروت و ایجاد اشتغال را برای همه اقشار جامعه فراهم کند براین اساس آسیب شناسی 
 .موانع تولید باید از بخش کشاورزی شروع شود

ایش صادرات به ویژه صادرات کشاورزی دانست و گفت: پایین جالل محمودزاده کاهش ارزش پول ملی را بهترین فرصت برای افز
 .نگه داشتن دستوری نرخ ارز مانع کشاورزی صادرات محور است

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی هم در این جلسه گفت: با توجه به محروم بودن مناطو مرزی و استقبال نکردن 
ست کمیسیون کشاورزی مجلس در راستای محرومیت زدایی به کشاورزی این مناطو سرمایه گذاران از استان های مرزی ضروری ا

 .توجه بیشتری کند
رسول جلیلی اضافه کرد: اعطای تسهیالت ویژه از طرف وزارت جهاد کشاورزی به کسانی که خواهان سرمایه در این مناطو 

 .محروم هستند، می تواند زمینه توسعه و رشد استان را فراهم کند
زارش ایرنا، صندوو بیمه محصوالت کشاورزی با هدف انجام بیمه انواع محصوالت کشاورزی، دام، طیور، زنبورعسل، کرم به گ

ابریشم و آبزیان پرورشی در مقابل خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری و همچنین بیمه ابنیه، تأسیسات، قنوات، چاه 
یت های کشاورزی و عوامل تولید نظیر ماشین آالت، ابزار و ادوات کشاورزی در قبال های آب کشاورزی، تأسیسات آبیاری، فعال

 .ای برای نیل به اهداف و سیاست های بخش کشاورزی تاسیس شده است حوادث بیمه پذیر به عنوان وسیله
  لینک خبر
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 ی تامین منابع مال
 خبرگزاری فارس  – 9/2/98تاریخ : 

های جنوبی میلیارد ریال برای مقابله با ملخ صحرایی در استان ۱۰۰اختصاص   
میلیارد لایر اعتبار برای مقابله با آفت ملخ صحرایی اختصاص می یابد 100با تصویب هیات وزیران،  . 

االسالم حسن روحانی رئیس عصر یکشنبه به ریاست حجت به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هیأت وزیران در جلسه
های صد میلیارد لایر اعتبار به سازمان حفظ نباتات کشور برای مقابله با آفت ملخ صحرایی در استانجمهوری، با تخصیص مبلغ یک

 .جنوبی کشور موافقت کرد
  لینک خبر
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 تحقیقات و نوآوری ها
 خبرگزاری فارس  – 10/2/98تاریخ : 

در محصوالت کشاورزی رونمایی شد « هانشان حد مجاز آالینده»سامانه   
ها در محصوالت کشاورزی امروز رونمایی شد که زمان صدور مجوزها را از سامانه دریافت نشان حد مجاز آالینده  7روز به  40

دهندروز کاهش می .  
ها در محصوالت کشاورزی امروز با حضور مجاز آالینده به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سامانه دریافت نشان حد

 .محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان استاندارد در سالن خوشه وزارت جهاد کشاورزی رونمایی شد
دهد که مجوزهای حوزه کشاورزی را در حداقل زمان دریافت کننداستفاده از این سامانه این امکان را به کشاورزان می . 

ها کامال ها، پروانهگواهینامه احمدی رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی گفت: زمان دریافت مجوزها،
برد روز زمان می 40الکترونیکی شده و هیچ گونه نیاز به مراجعه حضوری نیست و اگر پیش از این هر کدام از این اقدامات تا 

روز رسانده است 7ترنتی زمان آن را به اکنون استفاده از فضای این . 
توانند با عضویت در سامانه های استاندارد و مجوزهای صادراتی و امثال آن میگواهیهای دریافت مجوزها،متقاضیان در زمینه

نام خود را مراجعه کرده و مراحل ثبت http://eagri.maj.irپنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت جهاد کشاورزی به آدرس 

 .انجام دهند
شود مطلع شوند. محصوالت کشاورزی که به بازار عرضه می از همه اطالعات ریز و درشت شود که مشتریاناین سامانه باعث می

هایی دارد در این سامانه کجا عرضه یا صادر شده و چه ویژگی ،اینکه این محصوالت کجا تولید شده، چه اقداماتی روی آن انجام شده
توان آن را با محصوالت دیگر هم مقایسه کردشود و میثبت می . 

شود که استانداردهای الزم را رعایت کرده باشند، و این استانداردها باید ها از جمله گواهی استاندارد به محصوالتی داده میگواهی
سموم باشد که توسط سازمان استاندارد تعیین شده استمنطبو با حد مجاز  . 

جویی در مصرف انرژی و کاهش جابه جایی تردد کاهش زمان صدور مجوز، صرفهاز مزایای استفاده از این سامانه کسری کار،
ر امور غیرضروری، حذف بروکراسی، تبادل دقیو اطالعات، کاهش زمان انجام برخی فرایندها، امکان مدیریت یکپارچه د

ها مزایای دیگر استمجوزدهی و ده . 
خواهد داد، چرا که   آن طور که وزیر جهاد در حاشیه این نشست اعالم کرد، این سامانه صادرات محصوالت کشاورزی را افزایش

شودمشتریان اعتمادشان به محصوالت بیشتر می . 
  لینک خبر
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 تخم مرغ
 ایرنا   - 9/2/98تاریخ : 

 مخالفت وزارت جهاد کشاورزی با صادرات تخم مرغ مولد
مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی اعالم کرد -ایرنا  -تهران  وزارت جهاد کشاورزی به منظور حمایت از تولید  :

 .تومانی از کشور، با صادرات تخم مرغ مولد و غیرخوراکی موافو نیست 4200داخلی و جلوگیری از خروج ارز 
«  10روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به آزاد شدن صادرات تخم مرغ از فردا )« شاهرخ شجری

ت( افزود: معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای خواستار ممنوعیت صادرات اردیبهش
 .تخم مرغ مولد و غیرخوراکی شد

وی اظهار داشت: این معاونت در پی نامه سوم اردیبهشت ماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص رفع ممنوعیت 
رخواست کرد تا با تعرفه اعالمی در نامه مذکور به گمرک جمهوری اسالمی ایران صادرات تخم مرغ صادرات تخم مرغ خوراکی د

را بالمانع و صادرات تخم مرغ غیرخوراکی تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم شود 04072110خوراکی با کد تعرفه  . 
عیت صادرات تخم مرغ غیر خوراکی این مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: علت درخواست ممنو

تومانی وارد و جزء نهاده تولیدی واحدهای مرغداری کشور محسوب می شود 4200است که این محصول با نرخ ارز رسمی  . 
مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی گفت: به منظور حمایت از تولید داخلی، صادرات تخم مرغ خوراکی، سیب 

ال و پودر آب پنیر بالمانع و در مقابل صادرات دام زنده، شتر، تخم مرغ مولد و غیرخوراکی توسط این دفتر ممنوع درختی، پرتق
 .اعالم شده است

به گزارش ایرنا، معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهارم اردیبهشت ماه امسال صادرات تخم مرغ را 
 .آزاد کرد

 100تا  50هزارتن تخم مرغ در این محصول خودکفا است و توان صادرات ساالنه بین  900د ساالنه بیش از ایران به دلیل تولی
 .هزارتن مازاد تولید به کشورهای همسایه را دارد

کیلوگرم است 12هم اکنون سرانه مصرف این محصول در کشور ما نزدیک  . 
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83296535


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       9813اهم اخبار کشاورزی هفته دوم اردیبهشت 

 

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

 تخم مرغ 
خبرنگاران جوان – 12/2/98تاریخ :   

 کاهش قیمت تخم مرغ در بازار/ خبری از صادرات تخم مرغ نیست
هزار و  ۶تومانی نرخ تخم مرغ خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری  ۴00نبی پور از کاهش 

ستتومان ا ۳00هزار و  ۶تا  200 . 
صنعت، تجارت و  ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار

رین تحوالت بازار تخم مرغ اظهار کرد: اگرچه در چند روز ، درباره آخگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

گذشته نرخ هر کیلو تخم مرغ از لحاظ روانی با آزاد شدن صادرات تخم مرغ تا حدودی افزایش یافت، اما مجدد پس از گذشت چند 
 .روز به سبب نبود تقاضا برای صادرات با روند نزولی در بازار روبرو شد

هزار  ۶رخ هر کیلو تخم مرغ خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری تومانی ن ۴00وی از کاهش 
تومان فاصله دارد ۳00هزار و  2تا  200هزار و  2تومان است که با قیمت تمام شده خود  ۳00هزار و  ۶تا  200و  . 

تومان رسید ۶۵00رغ/ قیمت هر کیلو تخم مرغ به تأثیر آزاد شدن صادرات بر بهبود بازار تخم م :بیشتر بخوانید  
نبی پور با بیان اینکه خبری از اعالم نرخ مصوب تولید در سال جدید از سوی وزارت جهاد کشاورزی نیست، افزود: از دیدگاه 

رخ مصوب هر تومان است که از این رو وزارت جهاد کشاورزی حداقل ن ۴00هزار و  8ها قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ تشکل
تومان اعالم خواهد کرد 800هزار و  7تا  700هزار و  7های تولید کیلو تخم مرغ را بر اساس هزینه . 

های دامی در بازار همچنان ادامه دارد، بیان کرد: با توجه به مشکالت حمل و نقل این مقام مسئول با اشاره به اینکه نوسان نرخ نهاده
ها همچنان با مشکالتی روبرو هستندمه، مرغداران در تامین نهادهو دریافت مبلغ مازاد پشت بارنا . 

هزارتومان  ۵00میلیون و  2تا  ۵00های دامی رقمی معادل یک میلیون و تنی نهاده 1۵به گفته وی، کامیون داران برای یک ماشین 
زندهای تولید دامن میکنند که این نرخ بر افزایش هزینهپشت بارنامه دریافت می . 

ئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران ادامه داد: با وجود آنکه تجار در حال رایزنی هستند، اما هنوز مشخص نیست ر
تاکنون صادراتی نداشته است 9۴که بازار صادراتی برای این محصول داشته باشیم یا خیر؟ چرا که ایران از سال  . 

تن اعالم کرد و گفت: با توجه به مصرف تخم مرغ در کشور، روزانه  2900تا  0028وی تولید روزانه تخم مرغ در کشور را 
تن از این میزان مازاد است 200رقمی حدود  . 

ها سنخیتی با درب مرغداری ندارد، بیان کرد: با وجود آنکه هر نبی پور با انتقاد از این مسئله که قیمت تخم مرغ در خرده فروشی
ها درصد سود باید در خرده فروشی 20تا  10تومان است و حداکثر با احتساب  ۵00هزار و  12شانه تخم مرغ درب مرغداری 

رسد که این امر اجحاف در حو مصرف کنندگان استهای باالتری به فروش میعرضه شود، اما متاسفانه با نرخ . 
های دامی در بنادر، اما بسیاری با وجود فراوانی نهادههای دامی نداریم، افزود: این مقام مسئول با بیان اینکه کمبودی در تامین نهاده

ای در اختیار ندارندهای مرغداری به سبب مشکالت حمل و نقل نهادهاز واحد . 
های دامی به درستی مدیریت شود، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در پایان تصریح کرد: اگر توزیع نهاده

توان پیش بینی خاصی راجع به وضعیت بازار کنجاله سویا و ذرت داشترسد و در غیر این صورت نمیبازار به تعادل می . 
 لینک خبر 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان  – 8/2/98تاریخ : 

 درصد سطح زیر کشت گلخانه به محصوالت سبزی و صیفی اختصاص دارد
تی و سایر ای شامل سبزی و صیفی و مابقی در بخش گیاهان زیندرصد سطح زیر کشت محصوالت گلخانه 80تقوی گفت: بیش از 

ای استمحصوالت میوه . 
صنعت،تجارت و   غالمرضا تقوی مدیر کل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی در گفت وگو با خبرنگار

ای اراضی تولید گل و گیاهگلخانه هزار هکتار 7، با اشاره به اینکه بیش از شگاه خبرنگاران جوانگروه اقتصادی با کشاورزی

شودمیلیارد شاخه گل و گلدان تولید می ۴داریم، اظهار کرد: براین اساس ساالنه بیش از  . 
تدرصد رشد از نظر ارزشی اتفاو افتاده اس 100بیش از  صادرات گل و گیاه وی افزود: در حوزه . 

تقوی با بیان اینکه سال گذشته بخشی از پایانه صادراتی گل و گیاه در تهران افتتاح شد، گفت: با توجه به استقبال خوب از این بخش 
رود که امسال صادرات در حوزه گل و گیاه افزایش یابدانتظار می . 

سطح زیر کشت  درصد 80افزود: بیش از هزار هکتار اعالم کرد و  1۵های کشور را بیش از این مقام مسئول سطح گلخانه
ای استایشامل سبزی و صیفی و مابقی در بخش گیاهان زینتی و سایر محصوالت میوهمحصوالت گلخانه . 

ای های تولید ناشی از نوسان نرخ ارز، نه تنها در برنامه توسعه کشت محصوالت گلخانهوی ادامه داد: با وجود افزایش هزینه
دست نداده ایم، بلکه با ازدیاد تقاضا در این بخش روبرو هستیم چرا که برخی محصوالت گلخانه نظیر سبزی و  تولیدکنندگان را از

 .کیفیت به دلیل کیفیت و استاندارد مناسب از توجیه اقتصادی برخوردار است
ها تنها راه حل برون رفت از چالش بحران رسد/ توسعه گلخانهای به یک میلیارد دالر میصادرات محصوالت گلخانه :بیشتر بخوانید

 آب
هکتار گلخانه در کشور احداث شد، گفت:  700هزار و  2مدیر کل دفتر امور گلخانه و گیاهان دارویی با بیان اینکه سال گذشته 

را به بیش از پنج هزار هکتار توسعه خواهیم داد که امیدواریم با توجه به تحوالت در حوزه صادرات  های کشورسطح گلخانه امسال
ها را محقو کنیمبتوانیم این برنامه . 

های اقتصاد مقاومتی اعالم کرد و افزود: در راستای تحقو سیاست اقتصاد را یکی از برنامه ایتوسعه کشت محصوالت گلخانه وی
های کنترل شده اتفاو بیفتدهزار هکتار توسعه کشت در محیط ۴8بیش از  مقاومتی باید در . 

ها و بیان کرد: با توجه به وقوع سیل اخیر، گلخانه های کشورگلخانه تقوی درخصوص آخرین آمار میزان خسارت سیل به بخش
های کشور دیدندای کمترین خسارت را در برخی استانتولیدات گلخانه . 
ها مربوط به فضای باز به ویژه در استان خوزستان در حوزه گل و گیاه در پایان تصریح کرد: بخش عمده خسارتاین مقام مسئول 

های چوبی آسیب دیدندبوده است که به همین خاطر بخشی از گلخانه . 
  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 جوان خبرنگاران  – 1۳/2/98تاریخ :

تن رسید ۶۰۰های وحشی نداشتیم/تولید روزانه قارچ به گزارشی از مسمومیت قارچ  
های خودرو مسمومیت قارچهای هشدار دهنده در ورودی رویشگاه ها، تا کنون گزارشی از افشار گفت: با توجه به نصب بنر و تابلو

 .نداشتیم
صنعت،تجارت و کشاورزی محمد حسن افشار رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در گفت و گو با خبرنگار گروه  

تن قارچ در  ۶00تا  ۵00، از بهبود شرایط تولید قارچ خبر داد و گفت: در حال حاضر روزانه جوان اقتصادی باشگاه خبرنگاران
شودتن از این میزان روانه بازار استان تهران می 100شود که رقمی حدود کشور تولید می . 

های کارگری و تورم، امسال هزینههزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به افزایش  12وی قیمت کنونی فروش هر کیلو قارچ را 
تومان است که این امر بدان معناست که تولیدکنندگان  ۶00هزار و  1۵درصد تولیدکننده  2۵قیمت تمام شده هر کیلو قارچ با احتساب 

 .همچنان در حاشیه زیان هستند
ر تابستان به سبب گرمای هوا و نبود افشار درباره آخرین وضعیت صادرات قارچ بیان کرد: طبو روال همه ساله صادرات قارچ د

شود که به همین یابد که در نهایت ازدیاد عرضه منجر به افت شدید قیمت در بازار داخل میوسایل حمل و نقل مناسب کاهش می
مقصد  های تولیدی بههای سردخانه دار از درب واحدشود تا بتوانیم صادرات را از طریو کامیونخاطر هیاتی به عراو اعزام می

 .عراو انجام دهیم تا مشکلی در کیفیت قارچ ایجاد نشود
رسدهزار تن می 180افت قیمت قارچ در بازار/ تولید قارچ به  :بیشتر بخوانید  

شود، از این رو به سبب دراتی با وسایله نقلیه مناسب در مرز بارگیری نمیهای صااین مقام مسئول ادامه داد: با توجه به آنکه قارچ
دهد که همین امر کاهش تقاضا برای خرید قارچ درجه سانتی گراد در مرز، قارچ کیفیت خود را از دست می ۳۵تا  ۳0دمای باالی 

صدد رفع مشکل هستیمایرانی را به همراه دارد که با اعزام هیات از وزارت جهاد کشاورزی و انجمن در . 
درصدی تقاضا برای خرید قارچ از  ۴0تا  ۳0وی قیمت قارچ در ماه مبارک رمضان را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به کاهش 

شود که قیمت قارچ با روند نزولی در بازار روبرو شود که از این ها و خانوار در ماه مبارک رمضان پیش بینی میسوی رستوران
م تا با جمع آوری قارچ مازاد و هدایت به سمت صنایع تبدیلی از زیان تولیدکنندگان جلوگیری کنیمرو در تالشی . 

هزار تن اعالم کرد و گفت: اگرچه سرانه کنونی مصرف به  180رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی تولید قارچ امسال را 
با فرهنگ سازی مناسب در نظر داریم که تا پایان سال سرانه مصرف را کیلوگرم است، اما به سبب افزایش تولید  1.2ازای هر نفر 

کیلوگرم برسانیم 1.۵به  . 
های وحشی اعالم نشده است، تصریح کرد: با افشار در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه تاکنون گزارشی از مسمومیت قارچ

ها های مراتع و رویشگاههای هشداردهنده در ورودیها و تابلوزی، بنرتوجه به اقدامات انجمن با دفتر گل و گیاه وزارت جهاد کشاور

های وحشی و خودرو تاثیر مصرف قارچ ها در جلوگیری از مسمومیتنصب شد که این امر در کنار اطالع رسانی رسانه

 .بسزایی داشته است
  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 خبرنگاران جوان  – 10/2/98تاریخ : 

 کشاورزان در محلول پاشی مزارع گندم و جو از ترکیبات پتاسیم استفاده کنند
شود که از ترکیبات پتاسیم در محلول گندم و جو بر اثر سرما به کشاورزان توصیه میحقیقت گفت: با توجه به آسیب برخی مزارع 

 .پاشی استفاده کنند
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمسعود حقیقت، مدیر کل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی در گفت گروه اقتصادی  

های هواشناسی تا پایان هفته تا حدودی بارش پراکنده در ، از روند افزایش دما خبر داد و گفت: براساس بولتنباشگاه خبرنگاران جوان
خاصی نداریمهای البرز و زاگرس خواهیم داشت و در مابقی مناطو کشور پدیده نیمه غربی شمال غرب، غرب و دامنه . 

مزارع  شود که ظرف چند روز آینده نسبت به محلول پاشی و سم پاشیوی افزود: با توجه به شرایط جوی به کشاورزان توصیه می
آسیب دیده خود ناشی از سرمازدگی اقدام کنند گندم و جو . 

در محلول   از این رو توصیه می شود که حقیقت ادامه داد: مزارع گندم و جو که طی هفته گذشته بر اثر سرما آسیب جزئی دیدند،
شرایط برای سم پاشی کامال  هواشناسی کشاورزی پاشی و سم پاشی مزارع خود حتما از ترکیبات پتاسیم استفاده کنند چرا که از دید

 .مهیاست
رند/ ماده های ضد سرما اثر چندانی بر جلوگیری از سرمازدگی نداردکشاورزان هشدارهای هواشناسی را جدی بگی :بیشتر بخوانید  

های ای به برنج کاران گفت: با توجه به گرم شدن هوا در نیمه شمالی کشور، شرایط برای انتقال خزانهاین مقام مسئول در توصیه
وجود ندارد شالیزاری وجود دارد و مشکلی در این زمینه برای شالیکاران استان گیالن و مازندران . 

شود که جهت جلوگیری از آفات توصیه می باغداران پسته کار وی با تاکید بر جلوگیری از آبیاری باغات پسته سرمازده بیان کرد: به
های آمینه، کلسیم و قارچ کش جهت ترمیم باغات خود استفاده کننددرختان از اسید . 

دمدیر کل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی در ادامه افزو های جنوب، غرب و شمال غرب کشور کشور در استان گندمکاران :

 .ساعات میانی روز اقدام به مبارزه آفات مختلف درمزارع خود کنند
به زنبوردارانی که قصد کوچ   ای به زنبورداران بیان کرد: با توجه به مهیا بودن شرایط در نیمه شمالی کشورحقیقت در توصیه

خیال راحت اقدام به کوچ کنندشود با دارند، توصیه می . 
این مقام مسئول در پایان با اشاره به تاثیر بارش های اخیر در جبران کمبود منابع آب های زیر زمینی تصریح کرد: با توجه به 

تواند به طور کامل رو نمیهای نرمال پیشهای مناسب در یک سال زراعی و استمرار بارشسال اخیر، بارش 11خشکسالی 
توان به های مناسب و مدیریت سیالب به اعماو زمین میسال پیاپی بارش 11های اخیر را رفع کند و تنها در صورت لیخشکسا

 .برون رفت از خشکسالی امیدوار بود
 لینک خبر 
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  زراعی ولیداتت

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/2/98تاریخ : 

شودجو به بخش خصوصی واگذار می رقم بذر ۳  
معاون پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصالح بذر گفت: امسال واگذاری تولید بذر سه رقم جو به بخش خصوصی را در دستور کار قرار 

ایمداده . 
معاون پژوهشی   ارت جهاد کشاورزی؛ محسن اسماعیل زاده مقدم،به نقل از وز ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

مؤسسه تحقیقات اصالح، تهیه نهال و بذر اظهار کرد: سال گذشته تولید بذر چهار رقم جو جلگه، بهرخ، گوهران و خاتم به بخش 
 .خصوصی واگذار شد

های جهاد کشاورزی هفت استان همجوار با سازمانوی هدف از این بازدید را آشنایی کشاورزان، تولیدکنندگان بذر و کارشناسان 
های امید بخش برای سه های اصالح شده جو آبی و ارقام و الیناستان البرز با صفات و نمود ظاهری و پتانسیل عملکرد ارقام و الین

 .اقلیم گرم، سرد و معتدل اعالم کرد
 تولید بذور اصالح و گواهی شده اولویت نخست شبکه بزرگ تعاونی های روستایی ایران :بیشتر بخوانید

ها و ارقام آبی، خصوصیات منحصر به فردی از جمله عملکرد باال، مقاومت به الیناسماعیل زاده مقدم ادامه داد: هر یک از این 
های غیر زنده مانند شوری و خشکی، مقاومت به بیماری و عملکرد بیولوژیکی دارندتنش . 

 .به گفته وی، ارقام دارای عملکرد بیولوژیکی باال برای مصرف علوفه تازه با قصیل مناسب هستند
تن در هکتار اعالم کرد  ۳تا  2.8سسه تحقیقات اصالح، تهیه نهال و بذر، میانگین عملکرد جو آبی در کشور را معاون پژوهشی مؤ

اندتن در هکتار رقم جو بهمن در اراضی آبی تولید کرده 12و افزود: کشاورزان پیشرو بیش از  . 
یکی از اهداف وزارت جهاد کشاورزی در حوزه  وی در پایان تولید جو با توجه به شرایط خشکی کشور را مناسب دانست و گفت:

 .غالت، توسعه تولید جو در مناطو کم آب کشور است
  لینک خبر
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 تولیدات زراعی 
 خبرنگاران جوان  – 14/2/98:  تاریخ

۳.۳شودمی تولید کشور در امسال جو تن میلیون   

هزار تن جو آبی و دیم  ۳00میلیون و  ۳مدیرکل امور غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت:امسال تولید بیش از 
 در کشور پیش بینی شده است.

هزار  700تا  ۶00ساالنه به طور متوسط نزدیک به  عزیز کریمی گفت: فرامک به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مهر به گزارش
 شود.در کشور کشت می دیم تا یک میلیون هکتار جو 900هکتار جو آبی و 

ای هداریم و امسال با توجه به شرایط خوب بارندگی در اکثر استان دیم میلیون تن تولید جو آبی و ۳وی افزود: از این سطح بیش از 
 ایم.هزار تنی جو را برآورد کرده ۳00کشور، افزایش حدود 

تن  1.2بین یک تا  دیم تن و اراضی ۳.۵عزیز کریمی درباره وضعیت تولید جو اظهار داشت: در مزارع آبی به طور متوسط  فرامک
 شود.در هکتار جو تولید می

 12ای حدود تر است، جوکاران حرفهنیعزیز کریمی ادامه داد: در مناطو سرد و معتدل که پتانسیل ارقام بیشتر و دوره رشد نیز طوال
 اند.تولید کرده بهرخ تن در هکتار رقم 10تا  8تن از این محصول در هر هکتار با رقم بهمن و  1۴تا 

گواهی شده جو توسط کشاورزان خبر داد و گفت: ما به دنبال  بذور وی از برنامه معاونت امور زراعت برای افزایش ضریب مصرف
 درصد برسانیم. ۴۵گواهی شده جو را به  بذور سه سال آینده ضریب استفاده از آن هستیم که ظرف

گواهی شده جو در مزارع  بذور درصد از 20مدیرکل دفتر امور غالت و محصوالت اساسی خاطر نشان کرد: در حال حاضر زیر 
 کند.را کشاورزان از طریو خود مصرفی تأمین می بذور شود و مابقیاستفاده می

هزار تن بذر جو در کشور تولید شد و در اختیار کشاورزان قرار گرفت، اذعان داشت: با  ۳۳بیان اینکه سال گذشته نزدیک به وی با 
بذوراصالح شده جو را در برنامه  هزار تن ۵0رشد قیمت جو، اشتیاو کشاورزان برای کشت این محصول بیشتر شده و امسال ما تولید 

 داریم.
شود به طوری که سال گذشته چهار رقم ر ارقام جو، داخلی هستند، اما ارقام خارجی هم در کشور کشت میعزیز کریمی افزود: اکث

 خارجی از کشورهایی مانند فرانسه و مجارستان وارد و مورد مصرف کشاورزان قرار گرفت که بیشتر برای تولید علوفه بود.
  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 خبرنگاران جوان  – 1۳/2/98تاریخ : 

تیبرآورد دقیقی از میزان خسارت سرما به باغات نداریم/تولید بسیارمطلوب سیب درخ  
های درختان به طور کامل باز نشده است، از این رو برآورد دقیقی از خسارت وارده سرما به باغات کشور نورانی گفت: شکوفه

 .نداریم
کشاورزیصنعت، تجارت و  خبرنگار  وگو بارضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفت گروه اقتصادی  

به باغات کشور نداریم، اظهار کرد میزان خسارت سرمازدگی ، با بیان اینکه بر آورد دقیقی ازباشگاه خبرنگاران جوان اگرچه :

نشمندان به سبب شرایط اقیانوس آرام براین برخی کارشناسان اعتقادی به برون رفت از خشکسالی ندارند، اما در مقابل برخی دا
 .باورند که وارد دوره ترسالی شده ایم

هایی که با چالش آب مواجه بودند، مطلوب شود، اما های اخیر موجب شد شرایط تولید در استانوی افزود: با وجود آنکه بارندگی
ت آسیب جدی ندیده باشند، وضعیت تولید در مقایسه با سرمای اخیر به بخشی از باغات خساراتی را وارد کرده است و اگر محصوال

 .مدت مشابه سال قبل بسیار مناسب است
هایی همچون اصفهان و دهد که در استانها نشان میگفت: بررسی تولید محصوالت باغی های اخیر برنورانی درباره تاثیر بارندگی

است، از این رو امیدواریم سرمای اخیر در تولید سیب درختی چهارمحال و بختیاری، شرایط تولید سیب درختی بسیار مطلوب 
های آذربایجان غربی و شرقی خسارت چندانی وارد نکرده باشداستان . 

زند/ سرمازدگی اخیر بر قیمت محصوالت باغی اثر گذاشته است؟تولید میوه رکورد می :بیشتر بخوانید  
به طور کامل باز نشده است باید برای برآورد  های درختانشکوفه رئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی ادامه داد: با توجه به اینکه

هفته دیگر منتظر ماند تا پس از بررسی نهایی بتوان آمار دقیو خسارت و تولید را اعالم کرد 2به باغات، یک تا خسارت سرما  . 
های این های چهار محال بختیاری و اصفهان بسیار خوب است، تصریح کرد: هم اکنون روستاوی با بیان اینکه وضعیت آب در استان

سال گذشته خشک شده بودند،  ۵0ها که در طول وبی دارند به طوری که برخی چشمهمناطو از نظر ذخایر آب شرایط بسیار مطل
 .مجدد احیا شده اند

های منفی این های اخیر در بهبود وضعیت آب تاثیر بسزایی دارد، بیان کرد: متاسفانه بیشتر به جنبهنورانی با تاکید بر اینکه بارندگی
یده گرفته ایماتفاقات پرداختیم و این موهبت الهی را ناد . 

های خوزستان، گلستان، گیالن و در استان مزارع گندم های اخیر بسیاری ازاین مقام مسئول در پایان تصریح کرد: اگرچه سیالب
های متوالی خشکسالی به همراه ها را بعد از گذشت سالها و سدمازندران را زیر آب برد، اما از طرفی پر شدن تاالب ها، چشمه

 داشت
 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور
خبرگزاری فارس  – 9/2/98 :تاریخ   

تر ازدیوارمردم نیست؟ تالش مرغداران برای افزایش دوباره قیمت مرغ/دیواری کوتاه  
توانند با افزایش ای به وزیر جهاد کشاورزی به دنبال افزایش دوباره قیمت مرغ هستند در حالی که ْآنها میمرغداران با ارسال نامه

ها حاشیه سودشان را بیشتر کنند، آیا دیواری کوتاهتر از مصرف کننده وجود ندارد؟ کاهش پرت انرژی و کم کردن هزینهوری،بهره  
 17های عجیب و غریب و فضایی کیلویی به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت مرغ مدت کوتاهی است از قیمت

شاید مردم توان خرید داشته باشند، اما تولید تومان رسیده که  500هزار و  11هزار تومان عقب نشینی کرده و به قیمت کیلویی 
ها را دوباره باال بکشندکنند تا قیمت تابند و تالش میکنندگان مرغ این قیمت را بر نمی . 

ای بهمن محمد یاری مدیر عامل اتحادیه سراسری کشاورزی مرغداران گوشتی ایران با ارسال نامه
در رابطه با اصالح  ایران های اتحادیه سراسری مرغداران گوشتییرغم پیگیریعل»نوشت:  کشاورزی جهاد وزیر حجتی محمود به

مرغ توسط آن معاونت و  گوشت قیمت مرغ و برگزاری جلسات متعدد در معاونت امور تولیدات دام و پذیرش تجدید نظر در قیمت
به وجود  صنعت ای برای اینعدیده مشکالت شده وای حاصل نهای فعلی تولید، تاکنون نتیجهنیز پیشنهاد قیمت جدید متناسب با هزینه

 «.آورده است
منظور این مسئول از اصالح قیمت همان افزایش قیمت است اما طوری در لفافه بیان شده که انگار برای کاهش قیمت هم بحث خواهد 

 .شد
 :این مسئول در این نامه توجیهاتی هم برای افزایش قیمت مطرح کرده و نوشته است

ها از جمله سویا را به واسطه روند طوالنی صدور حواله و تامین آن، به قیمت ای از نهادهه به اینکه تولیدکنندگان بخش عمدهبا توج 

نمایند، شرایط فعلی مورد اعتراض مرغداران بوده و الزم است نسبت به پیگیری و تصمیم فوری در این خصوص آزاد تهیه می
 .دستور اقدام صادر فرمایید

تومان را برای  11500ها بررسی و ارزیابی شده و قیمت فروش ها و هزینهنهاده اقعیت این است که در دوماه گذشته تمام قیمتاما و
 .هر کیلو مرغ اعالم کردند

تومان در هر کیلو برخورد خواهد شد. این تاکید  11500وزیر جهاد کشاورزی همان زمان اعالم کرد با هرگونه فروش بیش از 
رودکارشناسی است که مو الی درز آن نمی  ه این معنی بود که قیمت تعیین شده،وزیر ب . 

کنند دوباره قیمت را باال ببرند، در شرایطی که تنها مرغ و تخم مرغ در سفره مردم فقیر و متوسط باقی مانده است، برخی تالش می
بینند و به سود خریداری کنند؟ چرا برخی تنها خودشان را میهزار تومان  100آیا مردم معمولی توان مالی دارند که گوشت کیلویی 

کنند؟خودشان فکر می  
به فرض اینکه مرغداران حاشیه سود کمی هم نداشته باشند که طبو نظر کارشناسی وزراتخانه که پیشتر اعالم شد چنین نیست، آیا 

اند و تنها راه افزایش قیمت مانده است؟تمام راهها را رفته  
وری تولید، ضریب هر چقدر قیمت تمام شده تولید را کاهش دهند، حا شیه سودشان بیشتر خواهد شد، پرت انرژی، بهره مرغداران

های کشور ما به هیچ عنوان قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته نیست و بسیار باالستد ر مرغداری تبدیل دان، . 
تواند قیمت تمام شده تولید را کاهش و ردن از کارهای تحقیقاتی و علمی همه میکارگران متخصص، بهره ب ور،ها بهرهاستفاده از الین

راه را  ترینسود مرغداران را افزایش دهد.آنها هر چقدر در این زمینه تالش کنند سود بیشتری نصیبشان خواهد شد، اما آنها ساده
کنددهد و همه فشارها را تولیدکننده تحمل میکنند که قیمت را افزایش کنند و همواره دولت را متقاعد میانتخاب می . 

کننده ظاهراً این رسم شده است که هر موقع فشاری روی تولیدکننده و صنایع وجود داشته آنها این فشار را روی مردم و مصرف
 .انتقال بدهند بدون اینکه خودشان تالشی برای کاهش قیمت تمام شده داشته باشند

 لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرگزاری فارس  – 11/2/98تاریخ : 

میلیون راس بره و بزغاله در فروردین  ۳.۶تولد   
میلیون راس رسید ۶۶تعداد دام سبک کشور در فروردین ماه سال جاری به  . 

میلیون راس رسید 66به گزارش خبرگزاری فارس، تعداد دام سبک کشور در فروردین ماه سال جاری به  . 
گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک، در فروردین ماه امسال تعداد اندازههای طرح آمارگیری طبو یافته مرکز آمار ایران اعالم کرد:

1.2میلیون رأس بره و  2،4 دهنده دام سبک کشور متولد شده استهای پرورشبرداریمیلیون رأس بزغاله در بهره  . 
دهد که تعداد گوسفند و بره موجود می نشان 1۳98گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک، در فروردین ماه نتایج طرح آمارگیری اندازه

رأس بوده، که نسبت به زمان  میلیون 18 رأس و تعداد بز و بزغاله میلیون 48 های کشــور در اسفند ماه سال گذشتهدر دامداری
)مرجع  یافته است افزایش درصد 24 و 27 ترتیب( به1۳97مهر ماه  . 

رأس بزغاله در  میلیون 1،2 رأس بره و میلیون 2،4 ه امسال، تعدادهای این طرح آمارگیری، در فروردین ماطبو یافته
دهنده دام سبک کشور متولد شده استهای پرورشبرداریبهره . 

رود که عرضه دام سبک برای کشتار در های کشور، انتظار میبر اساس بررسی ترکیب گله و مطالعه روند کشتار دام در کشتارگاه
ای مواجه خواهد شدل مالحظههای آتی با افزایش قابماه  

 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  – 8/2/98تاریخ : 

 

درصد دام حوزه عشایر سبک است 9۶هزار راس دام در وقوع سیل اخیر/ ۱۸تلفات   
سیل اخیر تلف شد که این میزان تنها یک درصد کل دام عشایر را هزار راس دام در  18قندالی گفت: براساس آخرین آمار حدود 

 .شامل می شود
صنعت،تجارت و کشاورزیکرمعلی قندالی رئیس سازمان امور عشایر در گفت و گو با خبرنگار قتصادی باشگاه خبرنگاران گروه ا 

هزار راس دام در سیل اخیر تلف شد  18در سیل اخیر اظهار کرد: براساس آخرین آمار حدود  تلفات دام ، درباره آخرین میزانجوان
 .که این میزان تنها یک درصد کل دام عشایر را شامل می شود

هزار راس مربوط به عشایر این  ۶براساس آمار تا هفته گذشته وی عمده تلفات سیل اخیر را مربوط به استان گلستان دانست و گفت: 
 .استان بر اثر وقوع سیل تلف شد

قندالی ادامه داد: براساس آمار تا پایان هفته گذشته مجموع خسارت وارده به زیرساخت ها، راه، تاسیسات آبی، استقرارگاه عشایر و 
۳00 دام وتلفات دام  .میلیارد تومان اعالم شده است 

رئیس سازمان امور عشایر با بیان اینکه اطالعاتی از پرداخت غرامت عشایر از سوی صندوو بیمه محصوالت کشاورزی ندارم، 
هزار تومان  ۵00هزار تومان کمک بالعوض و  ۵00گفت: بنابر مصوبه هیئت دولت قرار است به ازای هر راس دام سبک 

و  دامداران میلیون تومان کمک بالعوض در اختیار ۳میلیون تسهیالت و  ۳ تسهیالت قرض الحسنه و به ازای هر راس دام سنگین
عشایر برای جبران بخشی از خسارت وارده قرار گیرد. ضمن آنکه مبلغی بالعوض و مبلغی به عنوان تسهیالت در اختیار 

گیردهای کوچک قرار میدامداری . 
هزار رأس دام دفن بهداشتی شد ۳های سیل خیز/ آخرین جزئیات تلفات دام و طیور در استان :بیشتر بخوانید  

هایی ها حمایتمورد از تلفات سیل اخیر عمده است که باید از طریو سایر روش ۴تا  ۳قام مسئول، براساس آخرین آمار به گفته این م
از خسارت دیدگان صورت گیرد و مابقی تلفات و خسارت وارده به عشایر در حدی است که با این میزان تخصیص اعتبار امکان 

ها میسر استادامه فعالیت برای آن . 
 10سبک و مابقی سنگین است، افزود: با توجه به آنکه ساالنه  حوزه عشایر درصد دام 9۶ازمان امور عشایر با بیان اینکه رئیس س

شود، از این رو وقوع سیل اخیر تاثیری در تنظیم بازار نداردمیلیون راس دام از سوی عشایر به بازار توزیع می . 
ها برابر خسارت سیل، توان گفت که به اندازه صدلوفه در مراتع و میزان آب موجود میقندالی ادامه داد: با توجه به شرایط مساعد ع

 .عاید تولید شده است
وی درباره اینکه آیا کمک بالعوض و تسهیالت دولت جوابگوی خسارت وارد به عشایر است، بیان کرد: در حوزه دام به نظر 

کند، ضمن آنکه احداث درصد خسارت وارده به عشایر را جبران می 07تا  ۶0رسد که مجموع تسهیالت و کمک بالعوض دولت می
ها نظیر تاسیسات آبی و راه بر عهده سازمان امور عشایر است که اعتباراتی در این زمینه باید به سازمان و بازسازی زیرساخت

 .اختصاص یابد
داریم، از این رو با گرمای هوا و افزایش خطر آتش  علوفه متراکمقندالی در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه در مراتع به صورت 

ها پیش نیایدهای الزم را به عمل آوردند تا مشکلی از این حیث برای آنشود که مراقبتسوزی به عشایر توصیه می . 
 
  لینک خبر
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 تولیدات دام  و طیور 
 ایرنا  – 10/2/98تاریخ : 

 تهرانی ها یک چهارم فرآورده های خام دامی کشور را مصرف می کنند
های خام دامی تولیدی کشور در استان تهران درصد فرآورده 25مدیر کل دامپزشکی استان تهران گفت: بیش از  -ایرنا -تهران

شودتن مرغ در میدان بهمن تخلیه می 1300مصرف و روزانه بیش از  . 
« هزار مرکز بزرگ عرضه مواد  امروز )سه شنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اعالم کرد: هفت« هللا واعظیولی

وظیفه تامین امنیت غذایی  2واحد در شهر تهران مستقر است که این تمرکز باال،  100هزار و  6غذایی در کشور فعالیت می کند که 
و ارتقای بهداشت عمومی از راه مبارزه با بیماری های دامی در روستاها و دامداری های صنعتی و روستایی را برای دامپزشکی 

 .استان تهران به وجود آورده است
وی از تقسیم شبکه دامپزشکی شهر تهران به منظور تشدید نظارت ها در چهار منطقه غرب، شرو، شمال و جنوب خبر داد و ادامه 

هاستداد: وظیفه دیگر دامپزشکی تهران نظارت بر مراکز متعدد عرضه مواد غذایی و کشتارگاه  . 
کنند تا وظیفه زشکی در سطح معاونت مدیرکل به شکل مستقل و زیر نظر شبکه شهر تهران فعالیت می به گفته وی، چهار اداره دامپ
های شهری، امنیت غذایی و نظارت بر مواد غذایی را به خوبی انجام دهنداصلی خود در بحث نظارت . 

اره شمال تهران تا نیمه دوم اردیبهشت ماه واعظی گفت: اکنون اداره شرو تهران تجهیز و نیروهای آن مستقر شده است. ساختمان اد
شود. اداره غرب تهران نیز در همان مکان قبلی شبکه دامپزشکی تهران است و اداره جنوب نهایی و از شهرداری تحویل گرفته می

شوداندازی میتهران تا پایان اردیبهشت ماه راه . 
 

 جذب نیرو برای اداره های دامپزشکی **
نفر از نیروهای  ۳0تان تهران درباره تامین نیروهای مستقر در این اداره ها توضیح کرد: پارسال نزدیک به مدیرکل دامپزشکی اس

نفر دیگر را گرفتیم و آن را در  50دامپزشکی استان را از وضعیت قرارداد موقت و شرکتی به استخدامی تبدیل کردیم و مجوز جذب 
روها را تامین کنیمگنجاندیم که از این طریو نی 98اعتبارات سال  . 

وی افزود: در وضعیت فعلی نیروهای ستادی را در جایی که احساس کردیم مازاد است، فراخوان کرده ایم تا به شبکه تهران تزریو 
 .کنیم و در این زمینه هیچ مشکلی نداریم

ستمر بر وضعیت عرضه مواد غذایی و های ممدیر کل دامپزشکی استان تهران افزود: با هدف تسهیل در کار، ارتباط بیشتر و نظارت
های دامپزشکی در شهر تهران، خدمات بهداشتی درمانی نیز در همین اداره های مستقر در چهار منطقه انجام می همچنین درمانگاه

 .شود
 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  – 9/2/98تاریخ : 

تومان ۱۰۰هزار و  ۳کنند/قیمت واقعی هر قطعه جوجه یکروزه میلیارد تومان زیان می ۱۰۰های مرغ مادر ماهانه واحد  
میلیارد تومان متضرر خواهند شد 100های مرغ مادر از این ماه به طور متوسط ماهانه دفارغی گفت:با توجه به شرایط کنونی، واح . 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی  غالمعلی فارغی دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه در گفت و گو با خبرنگار

در بازار اظهار کرد: با وجود پیش بینی بازار و اعالم شرایط از  قیمت کنونی جوجه یکروزه ، با انتقاد ازباشگاه خبرنگاران جوان
ه هم اکنون سال گذشته به مسئوالن، تمهیدات خاصی برای رفع مشکالت تولیدکنندگان به کار گرفته شد که در نهایت نتیجه آن شد ک

رسدتومان در بازار به فروش می ۳00هر قطعه جوجه یکروزه نصف قیمت تمام شده رقمی بین یک هزار تا یک هزار و  . 
ندارند که در نهایت  های مادرگله ای جز حذفهای کنونی جوجه یکروزه در بازار، تولیدکنندگان چارهوی افزود: با استمرارقیمت

ماه زمینه را برای کمبود عرضه در بازار به وجود خواهد آورد ۳تا  2ان ها ظرف مدت زمحذف این گله . 
میلیارد تومان متضرر  100از این ماه به طور متوسط ماهانه  های مرغ مادرواحد فارغی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی بازار،

رونو تولید خواهند شد، این در حالی است که در سال مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید، پیشبرد تولید و رفع موانع تولید تاکید  

 .فراوان دارند
زنی تشکل فراگیر صنعت طیورت چانهضرورت افزایش قدر :بیشتر بخوانید  

های اخیر در بازار اظهار کرد: در شرایط طی ماه قیمت جوجه یکروزه دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه درباره علل کاهش
نامه مشارکت فعلی به سبب نبود برنامه اصولی با انباشت تولید روبرو هستیم که به همین خاطر سیاست گذار باید با تولیدکننده در بر

شودکند چرا که در مواقعی که مشارکت صورت گیرد، زیان متحمل تولید کننده نمی . 
های مناسب تعادل قیمت جوجه وی برنامه ریزی منطقی، تولید براساس نیاز بازار و عدم دولت در بحث قیمت گذاری را از راهکار

 .یکروزه در بازار برشمرد
تومان اعالم کرد و گفت: با احتساب سود تولیدکننده هر قطعه  ۴00هزار و  2را  ه یکروزهقیمت تمام شده جوج این مقام مسئول

تومان باید به مرغدار عرضه شود 100هزار و  ۳تا  ۳جوجه یکروزه با نرخ  . 
میلیون قطعه اعالم کرد و افزود: ادامه روند کنونی قیمت  12۵در سه ماه اخیر را را  تولید ماهانه جوجه یکروزه فارغی در پایان

منجر به کاهش تولید و حذف اجباری برخی از تولیدکنندگان از گردونه تولید خواهد شد که به همین خاطر از دولت تقاضا داری که 

نندگان افزوده شودهای اضافی به بخش تولید بر مشکالت تولیدکدر بحث قیمت گذاری دخالت نکند تا با تحمیل هزینه . 
  لینک خبر
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 چای
 خبرنگاران جوان  – 9/2/98تاریخ : 

رسدهزارتن می ۱۲۰داشت برگ سبز چای به تاخیر افتاد/تولید برگ سبز چای به بر  
روز به تاخیر افتاده است 10تا  7بارندگی و سرمای اخیر، برداشت برگ سبز چای نسبت به سال گذشته جهان ساز گفت: با توجه به  . 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  حبیب جهان ساز رئیس سازمان چای در گفت و گو با خبرنگار

خبر داد و گفت: با توجه به بارندگی و سرمای اخیر، برداشت برگ سبز چای نسبت به  برداشت برگ سبز چای ، از تاخیر درجوان
روز به تاخیر افتاده است 10تا  7سال گذشته  . 

هزارتن  120تا  11۵شود که تولید برگ سبز چای به بینی میهای مناسب در سال زراعی جدید پیش وی افزود: با توجه به بارندگی
استحصال خواهد شد چای خشک هزار تن ۶برسد که از این میزان حدود  . 

نداریم، گفت: تا کنون گزارشی مبنی بر سرمازدگی  باغات چای جهان ساز با بیان اینکه آمار دقیقی از میزان خسارت سرمای اخیر به
کنیم که در صورت دسترسی به آب نسبت به آبیاری مداوم شبانه در ست و همواره به چایکاران توصیه میباغات چای اعالم نشده ا

باغات اقدام کنند و در غیر این صورت برای مقابله با سرمازدگی از مواد دودزا همچون کلش آغشته به گازوئیل در باغات استفاده 
تاثیر بسزایی در افزایش مقاومت گیاه در برابر حوادث غیر مترقبه داردکنند. ضمن آنکه استفاده از کود پتاسه در طول سال  . 

 آغاز برداشت برگ سبز چای از هفته اول اردیبهشت/ وقوع سیل اخیر خسارتی به باغات چای وارد نکرد :بیشتر بخوانید
سال گذشته تن اعالم کرد و گفت: در  ۳2۶هزار و  1۶کشور دنیا را  ۳7در سال گذشته به  صادرات چای این مقام مسئول مجموع

هزار تن چای وارد کشور شد که به این ترتیب کمبودی در عرضه نداریم ۶2بیش از  . 
درصد این تسهیالت از  70پرداخت شده است، گفت:  چایکاران شمال کشور هزار میلیارد تومان تسهیالت به 18وی با بیان اینکه 

درصد به بازار اختصاص یافته است ۵های چای و درصد به کارخانه 2۵صندوو تخصصی چای به چایکاران،  . 
وارد نکرده است، اظهار کرد: با توجه به آنکه اراضی  باغات چای رئیس سازمان چای با بیان اینکه وقوع سیل اخیر خسارتی به

 شیبدار مشرف به عمده شهرستان پوشیده از باغات چای است، از این رو این اراضی در جلوگیری از فرسایش خاک و ایجاد روان
 .آب تاثیر بسزایی دارد

های شمالی تصریح کرد: با توجه به آنکه پوشش گیاهی غنی باغات جهان ساز در پایان با اشاره به اهمیت جایگاه چای برای استان
های مازندران و شود، از این رو وقوع سیل اخیر خسارت کمتری به باغات چای استانچای مانع فرسایش خاک و ایجاد روان آب می

 .گیالن وارد کرده است
 

  لینک خبر
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 چای 
 خبرنگاران جوان  – 1۳/2/98تاریخ : 

رسدهزارتن می ۱۲۰تن رسید/ تولید برگ سبز چای به  ۱9۲خرید برگ سبز چای به   
میلیون تومان از چایکاران خریداری شده است ۵2۵تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  192جهان ساز گفت: براساس آخرین آمار  . 

وگو با خبرنگارحبیب جهان ساز، رئیس سازمان چای در گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت، تجارت و کشاورزی  

میلیون تومان  ۵2۵با ارزش بالغ بر  برگ سبز چای تن 192برداشت برگ سبز چای خبر داد و گفت: براساس آخرین آمار  ، ازجوان
 .از چایکاران خریداری شده است

از چایکاران خبر داد و افزود: با توجه به افزایش حجم  خرید برگ سبز چای کارخانه چای سازی برای 1۵0وی از انعقاد قرارداد با 
کارخانه برسد 1۶0ها برای خرید برگ سبز چای به شود که انعقاد قرارداد با کارخانهبرگ سبز چای پیش بینی می خرید . 

صد در صد سهم خود را تا کنون پرداخت کردند، اظهار کرد: امیدواریم این روند همچنان  های چایکارخانه جهان ساز با بیان اینکه
کند پس از تامین اعتبار بالفاصله مطالبات خود را به حساب چایکاران واریز کنداستمرار یابد، ضمن آنکه دولت سعی می . 

این مقام مسئول با اشاره به اینکه صد درصد چای خریداری شده درجه یک است، بیان کرد: اگرچه عمده چای تولید بهاره درجه یک 
تاثیر بسزایی دارد برگ سبز چای تولید های اخیر بر افزایش کیفیتاست، اما شرایط مناسب جوی و بارندگی . 

 آغاز برداشت برگ سبز چای از هفته اول اردیبهشت/ وقوع سیل اخیر خسارتی به باغات چای وارد نکرد :بیشتر بخوانید
های اخیر بر تولید برگ سبز چای گفت: با توجه به شرایط مناسب اقلیمی، پیش بینی دما، پرداخت تسهیالت وی درباره تاثیر بارندگی
هزار هکتار از باغات و سایر مباحث همچون شخم و  2بر یک هزار هکتار از باغات و همچنین به زراعی  به زراعی و هرس کف
هزار تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شود 120تا  11۵شود که امسال کوددهی پیش بینی می . 

تن اعالم کرد و افزود: در سال  2۶۳هزار و  1۶کشور دنیا را  ۳7در سال گذشته به  صادرات چای رئیس سازمان چای مجموع
هزار تن چای وارد کشور شد که به این ترتیب کمبودی در عرضه نداریم ۶2گذشته بیش از  . 

نداریم، گفت: با توجه به کیفیت باالی چای تولید داخل و عدم استفاده از سم  فروش چای تولید داخل جهان ساز با بیان اینکه مشکلی در
ها در باغات میتوان گفت که چای داخل از جایگاه باالیی برخوردار است که به این ترتیب امکان بیماری برای مبارزه با آفات و

 .رقابت چای ایرانی با داخلی وجود دارد
رونو  های چای سازی وتومانی از واردات چای بر حفظ اشتغال روستاییان، کارخانه ۴200وی در پایان با اشاره به اینکه حذف ارز 

شود که به خرید و مصرف های دولتی توصیه میتاثیر بسزایی دارد، تصریح کرد: براین اساس به مصرف کنندگان و دستگاه تولید

تاثیر بسزایی دارد اشتغال امر در توسعه صنعت و حفظچای داخلی روی بیاورند چرا که این  . 

  لینک خبر
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 حبوبات
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 خاک

 ایرنا  – 11/2/98تاریخ : 

 رئیس انجمن خاک ایران: مردم با اهمیت موضوع خاک آشنا شده اند
رئیس انجمن علوم خاک ایران گفت: با فعالیت های ترویجی و فرهنگ سازی ها طی سال های اخیر، مردم تا حدی به  -ایرنا  -کرج 

 .اهمیت خاک پی برده اند

چهارشنبه در چهاردهمین همایش سالیانه علوم خاک ایران که در معاونت آب و به گزارش ایرنا، منوچهر گرجی روز 
خاک وزارت جهاد کشاورزی مستقر در کرج برگزار شد، افزود: بیشترین تالش برای آشنا سازی مردم در طی حدود 

 .هشت سال اخیر انجام شده است
سال های اخیر دروسی را در مقاطع کارشناسی و وی به اهمیت این موضوع در بعد آموزشی نیز اشاره کرد و گفت: در 

واحد مهارت آموزی و کارورزی اختصاص یافته است 10کارشناسی ارشد گنجانده اند به طوریکه  . 
 .گرجی با اشاره به تدوین الیحه جامع خاک کشور، گفت: اکنون نقشه راه خوبی برای تحقیقات داریم

آثار آن در سالمت خاک اشاره کرد و اظهار داشت: کودها بی رویه در رئیس انجمن علوم خاک ایران به موضوع کود و 

 .حال گسترش بودند به طوریکه چند هزار توزیع کننده کود در کشور فعالیت می کردند
 .وی افزود: به همین منظور دفتر کود در موسسه تحقیقات خاک و آب راه اندازی شد

ط به خاک باید چند برنامه تصویب شود که در کنار آن بودجه گرجی تاکید کرد که در کشور در خصوص مسایل مربو

 .هایی باید تخصیص داده شود تا این برنامه ها اجرایی شود
وی اظهار داشت: کار بعدی ما شناساندن دفتر خاک بوده که نیازمند تجمیع برنامه های مربوط به خاک، تخصیص بودجه 

ک، تدوین آیین نامه های اجرایی مربوط به قانون خاک استهای الزم، تبیین ظرفیت های موجود در قانون خا . 
چهاردهمین همایش ساالنه علوم خاک ایران با موضوع قانون حفاظت خاک، دفتر امور خاک و ظرفیت ها و پتانسیل ها به 

 .مدت یک روز در استان البرز برگزار شده است
  ک خبرلین
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 خاک 
 خبرگزاری فارس  – 12/2/98تاریخ : 

 

 فلت از میزان خسارت به خاک کشاورزی در سیل اخیر/راهکار جلوگیری بررسی شود 
معاون آب و خاک وزارت جهاد با اشاره به اهمیت خاک کشاورزی در امنیت غذایی گفت:باید انجمن علوم خاک و موسسه تحقیقات 
 خاک و آب بررسی کنند که سیل های اخیر به چه میزان بر روی منابع خاک آسیب وارد کرده و راهکار جلوگیری از آن چیست؟ 

ارس، اهمیت خاک برای امنیت غذایی کشور کمتر از آب نیست، و توجه به این مولفه مهم به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ف
تن در هکتار رسیده است و این رقم  16برای تامین غذای کشور فراموش شده است به طوری که میزان فرسایش خاک کشور به 

 .بسیار باال و خیلی باالتر از استاندارهای جهانی است
گفتند که افزایش این رقم طی کمتر تن در هکتار می 9الن وزارت جهاد کشاورزی میزان فرسایش خاک را سال پیش مسئو 10همین 

  .از یک دهه بسیار باالست
سعی مان بر است تا گفتمان خاک را در جامعه و بین »علیمراد اکبری در چهاردهمین همایش سالیانه علوم خاک ایران گفت: 

اران، صاحبان فکر و تصمیم جا بیندازیمدولتمردان، کارشناسان، بهره برد .» 
های زیادی وارد کرد، خسارت به خاک مرغوب کشاورزی شاید مغفول های اخیر که در منطقه شمال و جنوب کشور خسارتدر سیل

 .ماند اما اهمیت و خسارت آن بیشتر از هر چیزی باید مورد توجه باشد
سال است، این طیف باال به دلیل شرایط آب و هوایی هر منطقه متفاوت  4000تا  700متر خاک از زمان الزم برای تولید یک سانتی

شودکمتر می هر چه تفاوت و نوسان دمایی زیادتر و رطوبت بیشتر باشد زمان تشکیل خاکاست، . 
مچون استان های استان درگیر بحث سیل بودیم ولی در استان هایی که به صورت مستقیم ه 29تا  2۶امسال در  :اکبری ادامه داد

 .گلستان، خوزستان و لرستان درگیر سیل بودند به منابع خاک خیلی آسیب رسیده است
وی گفت: باید انجمن علوم خاک و موسسه تحقیقات خاک و آب برنامه ای تدوین کنند که چه اتفاقی افتاده و این سیل ها به چه میزان 

آسیب کمتر چیستبر روی منابع خاک تاثیر گذاشته و برنامه ها برای  . 
معاون وزیر جهاد کشاورزی معتقد است باید ارتقاء جایگاه و منزلت خاک بایستی مورد توجه قرار گیرد و برای رسیدن به این هدف 

 .باید در استان ها تالشها و پیگیری های بیشتری انجام شود و بهره برداران و برنامه ریزان نیز به آن توجه کنند
جایگاه خاک ،این عنصر حیاتی باید در جامعه و دنیا مطرح شود، گفت: بیشتر کشورها برای موضوع خاک  وی با تاکید براینکه

 .برنامه داشته و کار می کنند زیرا آن را رکن اساسی تولید و توسعه می دانند
میشه در کنار بحث آب و خاک اکبری ادامه داد: هیچ توسعه ای در دنیا بدون توجه به آب و خاک مفهوم ندارد زیرا تمدن های دنیا ه

 .شکل گرفته اند
آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: یکی از شاخص های انتخاب کشاورز نمونه از این به بعد باید مساله خاک   معاون

 .باشد و شاخص های اصلی را تنها عناوینی همچون بهره وری آب و یا آبیاری تحت فشار قرار ندهیم
اخص ها را چگونگی حفاظت خاک در مزرعه و جلوگیری از آلودگی خاک عنوان کردوی از جمله این ش . 

  لینک خبر
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 خاک 
 ایرنا  – 11/2/98تاریخ : 

 معاون وزیر جهاد کشاورزی: جایگاه خاک در کشور را ارتقاء دهیم
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک گفت : باید جایگاه خاک در کشور را ارتقاء دهیم و هر گونه برنامه  -ایرنا  -کرج 

ا به جایی نمی رساندریزی برای آب بدون توجه به خاک به بیراهه رفتن است و ما ر . 
به گزارش ایرنا، علیمراد اکبری روز چهارشنبه در چهاردهمین همایش سالیانه علوم خاک ایران که در معاونت آب و خاک وزارت 

جهاد کشاورزی مستقر در کرج برگزار شد، افزود: تالش براین است تا گفتمان خاک را در جامعه و بین دولتمردان، کارشناسان، 
ران، صاحبان فکر و تصمیم جا بیندازیمبهره بردا . 

وی اظهار داشت: ارتقاء جایگاه و منزلت خاک بایستی مورد توجه قرار گیرد و برای این هدف باید در استان ها تالش و پیگیری شود 
 .و بهره برداران و برنامه ریزان نیز به آن توجه کنند

یاتی باید در جامعه و دنیا مطرح شود، گفت: بیشتر کشورها برای موضوع وی با تاکید بر اینکه منزلت خاک و جایگاه این عنصر ح
 .خاک برنامه داشته و کار می کنند زیرا آن را رکن اساسی تولید و توسعه می دانند

اک اکبری ادامه داد: هیچ توسعه ای در دنیا بدون توجه به آب و خاک مفهوم ندارد زیرا تمدن های دنیا همیشه در کنار بحث آب و خ
 . شکل گرفته اند که به همین منظور دفتر خاک را تشکیل دادیم

وی با بیان اینکه اکنون وارد مرحله اجرایی فعالیت این دفترمی شویم و همه باید در این راه کمک کنند، افزود: باید خاک در پروژه 
  .ها به عنوان عنصر اصلی دیده شود

سئولیت ها، نقش حاکمیتی دولت در بحث خاک پررنگ می شودوی تصریح کرد: با فعالیت دفتر خاک و ابالغ م .  
معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد که گفتمان خاک باید در جامعه و بین بهره برداران، مهندسان، دانشگاهیان و محققان باید 

 .بیشتر پررنگ ودیده شود زیرا هنوز خوب جا نیفتاده است
اید تعامل قوی بخش های خصوصی و دولتی با حوزه دانشگاه و متخصصین علوم خاک اکبری گفت: برای رسیدن به این هدف ب

 .وجود داشته باشد
وی ادامه داد: در این مسیر بایستی چند موضوع را در بحث پایش خاک، تهیه نقشه های مدیریت پذیر خاک و بانک اطالعاتی خاک 

اشیمتعریف کنیم زیرا باید برنامه ریزی برای عملیات ها داشته ب . 
 .معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: همچنین پیگیری برای ردیف اعتباری جداگانه برای خاک انجام شود

وی با بیان اینکه باید خود را با شرایط خاک سازگار کنیم، اظهار داشت: تغییرات در خاک باید در سیل های اخیر بررسی و رصد 
لی است که شاید یک ظرفیت سازی برای بخش خاک انجام شده باشدشود تا بدانیم چقدر آسیب دیده ایم و این در حا . 

 .وی اضافه کرد: برای رسیدن به این هدف باید ارتباط با مجامع بین المللی و مراکز علمی دنیا بیشتر شود
خاک استان ها اداره اکبری گفت: همچنین جایگاه خاک در سازمان های جهاد کشاورزی استان ها باید ارتقاء یابد و باید مدیران آب و 

 .ای به نام اداره خاک تشکیل دهند و مسئولش نیز یک خاک شناس باشد
وی تصریح کرد: نخستین کار این است که به تمام مشاورین ابالغ کنیم که در طراحی و پروژه های آب و خاک، هر دو را یکسان 

و پروژه های اب و خاک را بازنگری کنیم و موضوع ببینند زیرا در مطالعات ضعف داریم و شرح خدمات مطالعات فاز یک و د
 .خاک را پررنگ کنیم

وی با اشاره به اینکه اخیرا وزارت جهاد کشاورزی به استان ها مجوز استخدام هزار نفر را داده، افزود: مدیران آب وخاک استان ها 
خصصین از دانشگاه های معتبر باشندبا روسای سازمان خود هماهنگ باشند تا نیروهای جذب شده در سهمیه خاک و آب مت . 

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: همچنین هماهنگی الزم انجام می شود تا مصاحبه افراد جذب شده در معاونت آب و خاک انجام 
 . شود

و قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی گزارش های می آید که سهم خاک را ضعیف می بینیم  11وی افزود: در کارگروه ماده 
 .بیشتر روی آب توجه شده است که باید بحث خاک را در برنامه ها بگذارند

 
 خاک شاخص انتخاب کشاورز نمونه باشد***

این مقام مسئول اضافه کرد: یکی از شاخص های انتخاب کشاورز نمونه از این به بعد باید مساله خاک باشد و شاخص های اصلی را 
ا آبیاری تحت فشار قرار ندهیمتنها عناوینی همچون بهره وری آب و ی . 

 .وی از جمله این شاخص ها را چگونگی حفاظت خاک در مزرعه و جلوگیری از آلودگی خاک عنوان کرد
 .اکبری تاکید کرد که بحث ترویج خاک را در روی مدار برنامه های سازمان آموزش و ترویج قرار گیرد
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سیل بودیم ولی در استان هایی که به صورت مستقیم همچون استان های استان درگیر بحث  29تا  26امسال در  :وی ادامه داد

  .گلستان، خوزستان و لرستان درگیر سیل بودند به منابع خاک خیلی آسیب رسیده است
 وی گفت: باید انجمن علوم خاک و موسسه تحقیقات خاک و آب برنامه ای تدوین کنند که چه اتفاقی افتاده و این سیل ها به چه میزان

 .بر روی منابع خاک تاثیر گذاشته و برنامه ها برای آسیب کمتر چیست
 

 غارتگر آب را رها کرده اند***
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: به تازگی وزارت نیرو به استان ها نامه ای نوشته برای تعدیل پروانه چاه های مجاز که این امر 

 .خالف قانون است
امه و بودجه باید ورود به این موضوع داشته باشد، اظهار داشتوی با بیان اینکه سازمان برن این در حالی است که چاه غیرمجاز را  :

 .رها کرده اند به طوریکه در کنار چاه مجاز صدها چاه غیرمجاز وجود دارد و آب غارت می شود
تحت فشار قرار می دهیم و غارتگر را  اکبری گفت: برخی مواقع فرد کشاورزی که چاه مجاز دارد و قوانین را رعایت می کند را

 .رها می کنیم در حالیکه تولید ما روی کشاورز تکیه دارد
وی اضافه کرد که در بازدیدهایی که در مناطو سیل خیز داشتیم جانمایی پروژه های آب و خاک بعضی مناطو اشکال دارد به 

 .طوریکه دیده شده دیوار حایل داخل رودخانه بوده است
وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد که از این به بعد مشاورین در ارزیابی بحث شاخص خاک به عنوان یکی از آیتم های اصلی معاون 

مورد توجه قرار گیرد یعنی مشاوری که با ما کار می کند شاخص خاک را به عنوان آیتم اصلی قرار دهد و این در حالی است که 
آشنایی ندارند بعضی از مشاورین با مطالعات خاک شناسی . 

چهاردهمین همایش سالیانه علوم خاک ایران با موضوع قانون حفاظت خاک و دفتر امور خ اک، ظرفیت ها و پتانسیل ها برگزار شده 

 .است
 لینک خبر
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 خرما
 ایرنا  -9/2/98تاریخ: 

درصدی عرضه می شود ۱۵رمضان با تخفیف خرمای ماه   
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: طبو گزارش  -ایرنا -تهران

درصد کمتر از نرخ میادین عرضه کنند 15امروز ستاد تنظیم بازار، تامین کنندگان حاضر شدند خرما را با قیمت  . 
ش دوشنبه تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کالمی، افزودبه گزار بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، وزارت  :

جهاد کشاورزی مکلف شد از طریو سازمان های جهاد کشاورزی و تعاون روستایی استان ها، خرمای مورد نیاز بازار برای ماه 
  .مبارک رمضان را تامین کند

وزارت جهاد کشاورزی ماموریت یافت با صاحبان محموله های خرما در استان های تولیدکننده جلسه برگزار کند تا با وی ادامه داد: 
  .عرضه مستقیم، دالالن حذف شوند

وی گفت: همچنین سازمان های میادین میوه و تره بار و استانداران مکلف شدند برای توزیع خرما جایگاه عرضه مستقیم اختصاص 
  .دهند

در نامه ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت  -دوشنبه -ه گزارش ایرنا، دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی امروزب
  .خواست صادرات خرما مشمول اعمال محدودیت و اخذ عوارض شود

ن به دست مصرف هزارتوما 12هزارتومان و مضافتی بم  25پیش از نوسان نرخ ارز در کشور، هر کیلوگرم خرمای پیارم حدود 
 60تا  20هزار تومان شده و رشد قیمت  35کنندگان می رسید اما اکنون نرخ هر بسته خرمای مضافتی در بازار داخلی بیش از 

  .درصدی را تجربه کرده است
زگان و ایران با برخورداری از نخلستان های وسیع در استان های خوزستان، کرمان، هرمزگان، فارس، سیستان و بلوچستان، هرم

بوشهر دومین یا سومین تولیدکننده خرما به لحاظ تولید و سطح زیر کشت و پنجمین صادرکننده این محصول در جهان به شمار می 
  .رود

هکتار تولید می شود 76۳هزار و  20۳هزار تن انواع خرما در  100سالیانه بیش از یک میلیون و  .  
هزار هکتار نخلستان با  100هزار تن برآورد می شود که در یک میلیون و  500و میزان تولید خرما در جهان حدود هفت میلیون 

کیلوگرم کشت می شود 8۳4هزار و  6متوسط عملکردی  . 
تولیدکننده برتر خرما در جهان به شمار می  10مصر، ایران، عربستان، امارات، پاکستان، الجزایر، عراو، سودان، عمان و لیبی 

یزان عملکرد و الجزایر بیشترین سطح زیر کشت را در اختیار داردروند که مصر بیشترین م .  
کیلوگرم و  ۳4متوسط مصرف سرانه جهانی محصول خرما بیش از یک کیلوگرم برآورد می شود که البته این شاخص در عربستان 

کیلوگرم است 10در ایران هفت تا  .  
  ینک خبرل
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 خرما 
 ایرنا  – 9/2/98تاریخ : 

 صادرات خرما محدود می شود
مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی، از پیشنهادی برای وضع عوارض صادرات خرما خبر داد و  -ایرنا  -تهران 

شده که در صورت تصویب، یک تا دو روز آینده گفت: این پیشنهاد با هدف تامین خرمای مورد نیاز ماه مبارک رمضان مطرح 
 .اجرایی خواهد شد

« روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود« شاهرخ شجری خرمای مورد نیاز کشور تامین است و کمبودی در  :

گران و دالالن، صادرات این زمینه تامین این محصول در ماه مبارک رمضان وجود ندارد اما برای جلوگیری از سودجویی واسطه 
 .محصول با اخذ عوارض محدود می شود

وی اظهارداشت: ایران با تولید ساالنه بیش از یک میلیون تن محصول خرما، دومین تولیدکننده این محصول در دنیا به شمار می رود 
شد میلیون دالر به بازارهای هدف صادر ۳10هزار تن خرما به ارزش  277، حدود 97و در سال  . 

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه صادرات به تنهایی نقشی در افزایش قیمت بازار داخلی ندارد، 
 .گفت: علت افزایش قیمت خرما در بازار داخلی، دالل بازی، احتکار برخی سودجویان و افزایش هزینه های تولید است

سنت است که نشان می دهد نرخ  20تا یک دالر و  10خرمای مضافتی صادراتی یک دالر و شجری تصریح کرد: قیمت هرکیلوگرم 
داخلی این محصول بیش از نرخ های صادراتی آن است؛ بنابراین به دلیل مناسب بودن بازار داخلی انگیزه چندانی برای صادرات یا 

 .قاچاو این محصول وجود ندارد
هزارتومان به  12هزارتومان و مضافتی بم  25ز در کشور، هر کیلوگرم خرمای پیارم حدود به گزارش ایرنا، پیش از نوسان نرخ ار

هزارتومان رسیده است ۳5دست مصرف کنندگان می رسید اما اکنون نرخ هربسته خرمای مضافتی در بازار داخلی به بیش از  . 
شته استدرصد افزایش دا 60تا  20گفته می شود که قیمت خرما در ماه های اخیر بین  . 

ایران با برخورداری از نخلستان های وسیع در استان های خوزستان، کرمان، هرمزگان، فارس، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و 
بوشهر دومین تا سومین تولیدکننده خرما به لحاظ تولید و سطح زیر کشت و پنجمین صادرکننده این محصول در جهان به شمار می 

 .رود
هکتار تولید می شود 76۳هزار و  20۳میلیون تن انواع خرما در سطح  1.1ساالنه بیش از  . 

 8۳4هزار و  6میلیون هکتار نخلستان با متوسط عملکردی معادل  1.1میلیون تن در سطح  7.5میزان تولید خرما در جهان حدود 
تولیدکننده  10او، سودان، عمان و لیبی کیلوگرم است؛ مصر، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، پاکستان، الجزایر، عر

 برتر خرما در جهان هستند که مصر بیشترین میزان عملکرد و الجزایر بیشترین سطح زیر کشت را در اختیار دارند
 

 لینک خبر
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 خرما 
 ایرنا  – 9/2/98تاریخ :

درصد کاهش یافت ۳۰ تولید خرما  
، «خشکسالی های سالهای اخیر»درصدی تولید خرما خبر داد و  ۳0رئیس انجمن ملی خرمای ایران از کاهش  -ایرنا  –تهران 

را از مهمترین دالیل افت تولید این محصول ذکر کرد« بروز آفت ها»و « گرمازدگی» . 
« میلیون تن است  1.2تصادی ایرنا، افزود: تولید خرمای ایران ساالنه روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اق« محسن رشید فرخی

هزار تنی در تولید خواهیم بود ۳50تا  ۳00درصدی، شاهد کاهش  ۳0که امسال با افتی  . 
درصدی قیمت خرما در بازار اشاره کرد و گفت: عالوه بر کاهش تولید، عواملی همچون افزایش نرخ  100وی همچنین به افزایش 

، باال بودن هزینه تمام شده، نبود نظارت کافی، خلل در شبکه توزیع، صادرات و قاچاو موجب افزایش دو برابری قیمت خرما تورم
 .شده است

درصد، هر کیلو کودشیمیایی  ۳00رئیس انجمن ملی خرمای ایران در مورد افزایش هزینه های تولید این محصول گفت: قیمت جعبه 
درصد، سم  250 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است 100ستمزد کارگر درصد، د 300 . 
هزارتن از خرمای سال زراعی  250تا  200وی البته نسبت به تامین نیاز ماه مبارک رمضان اطمینان داد و گفت: اکنون نزدیک به 

ه مبارک رمضان نخواهیم داشتدر سردخانه ها موجود است که با احتساب تولیدات امسال، مشکلی برای تامین نیاز ما 97 - 96 . 
فرخی افزود: برای عرضه خرما با قیمت های مناسب در ماه مبارک رمضان، نیاز است این محصول به صورت مستقیم عرضه 

 .شود
در پی نوسان قیمت ارز با مشکل کمبود کارتن مواجه شد، به طوری  97به گزارش ایرنا، صنعت خرمای کشور از اوایل مرداد ماه 

درصد افزایش دادند ۳5یدکنندگان نرخ کارتن را بیش از که تول . 
هزارتومان به دست مصرف  12هزارتومان و مضافتی بم  25پیش از نوسان نرخ ارز در کشور، هر کیلوگرم خرمای پیارم حدود 

تهزارتومان رسیده اس ۳5کنندگان می رسید اما اکنون نرخ هربسته خرمای مضافتی در بازار داخلی به بیش از  . 
درصد افزایش داشته است 60تا  20گفته می شود که قیمت خرما در ماه های اخیر بین  . 

ایران با برخورداری از نخلستان های وسیع در استان های خوزستان، کرمان، هرمزگان، فارس، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و 
و پنجمین صادرکننده این محصول در جهان به شمار می  بوشهر دومین تا سومین تولیدکننده خرما به لحاظ تولید و سطح زیر کشت

 .رود
هکتار تولید می شود 76۳هزار و  20۳میلیون تن انواع خرما در سطح  1.1ساالنه بیش از  . 

 8۳4هزار و  6میلیون هکتار نخلستان با متوسط عملکردی معادل  1.1میلیون تن در سطح  7.5میزان تولید خرما در جهان حدود 
تولیدکننده  10است؛ مصر، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، پاکستان، الجزایر، عراو، سودان، عمان و لیبی کیلوگرم 

 ..برتر خرما در جهان هستند که مصر بیشترین میزان عملکرد و الجزایر بیشترین سطح زیر کشت را در اختیار دارند
  لینک خبر
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 خرما 
 ایرنا  – 9/2/98تاریخ : 

 صادرات خرما محدود می شود
مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی، از پیشنهادی برای وضع عوارض صادرات خرما خبر داد و  -ایرنا  -تهران 

با هدف تامین خرمای مورد نیاز ماه مبارک رمضان مطرح شده که در صورت تصویب، یک تا دو روز آینده  گفت: این پیشنهاد
 .اجرایی خواهد شد

« روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود« شاهرخ شجری خرمای مورد نیاز کشور تامین است و کمبودی در  :

رمضان وجود ندارد اما برای جلوگیری از سودجویی واسطه گران و دالالن، صادرات این زمینه تامین این محصول در ماه مبارک 
 .محصول با اخذ عوارض محدود می شود

وی اظهارداشت: ایران با تولید ساالنه بیش از یک میلیون تن محصول خرما، دومین تولیدکننده این محصول در دنیا به شمار می رود 
میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شد ۳10ن خرما به ارزش هزار ت 277، حدود 97و در سال  . 

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه صادرات به تنهایی نقشی در افزایش قیمت بازار داخلی ندارد، 
ه های تولید استگفت: علت افزایش قیمت خرما در بازار داخلی، دالل بازی، احتکار برخی سودجویان و افزایش هزین . 

سنت است که نشان می دهد نرخ  20تا یک دالر و  10شجری تصریح کرد: قیمت هرکیلوگرم خرمای مضافتی صادراتی یک دالر و 
داخلی این محصول بیش از نرخ های صادراتی آن است؛ بنابراین به دلیل مناسب بودن بازار داخلی انگیزه چندانی برای صادرات یا 

وجود ندارد قاچاو این محصول . 
هزارتومان به  12هزارتومان و مضافتی بم  25به گزارش ایرنا، پیش از نوسان نرخ ارز در کشور، هر کیلوگرم خرمای پیارم حدود 

هزارتومان رسیده است ۳5دست مصرف کنندگان می رسید اما اکنون نرخ هربسته خرمای مضافتی در بازار داخلی به بیش از  . 
درصد افزایش داشته است 60تا  20خرما در ماه های اخیر بین گفته می شود که قیمت  . 

ایران با برخورداری از نخلستان های وسیع در استان های خوزستان، کرمان، هرمزگان، فارس، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و 
محصول در جهان به شمار می  بوشهر دومین تا سومین تولیدکننده خرما به لحاظ تولید و سطح زیر کشت و پنجمین صادرکننده این

 .رود
هکتار تولید می شود 76۳هزار و  20۳میلیون تن انواع خرما در سطح  1.1ساالنه بیش از  . 

 8۳4هزار و  6میلیون هکتار نخلستان با متوسط عملکردی معادل  1.1میلیون تن در سطح  7.5میزان تولید خرما در جهان حدود 
تولیدکننده  10ن سعودی، امارات متحده عربی، پاکستان، الجزایر، عراو، سودان، عمان و لیبی کیلوگرم است؛ مصر، ایران، عربستا

 برتر خرما در جهان هستند که مصر بیشترین میزان عملکرد و الجزایر بیشترین سطح زیر کشت را در اختیار دارند
 

 لینک خبر
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 خرما
 ایرنا  – 15/2/98تاریخ : 

 مقام صنفی: صادرات خرما هنوز ممنوع نیست
دستوری به گمرک مبنی بر ممنوعیت صادرات خرما ابالغ »رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران تاکید کرد  -ایرنا -تهران

 .«نشده و هنوز در حد پیشنهاد ستاد تنظیم بازار بوده است
نگار اقتصادی ایرنا، یکی از ویژگی های ماه رمضان خرما و چای دم افطار است اما امسال برخی سودجویان قیمت به گزارش خبر

  .خرما را در دست گرفته اند
هزار تومان رسید ۳8هزار تا  ۳5در آستانه ماه مبارک قیمت هر کیلوگرم رطب مضافتی به  .  

حل برای تنظیم بازار، انگشت اتهام به سوی صادرات نشانه رفته و نخستین راههمانند گذشته، با افزایش قیمت یک کاال در بازار، 
  .ممنوعیت صادرات آن محصول است

از این رو، در پی گران شدن خرما، ستاد تنظیم بازار مصوب کرد صادرات این محصول با هدف کنترل بازار در ماه مبارک 
 .رمضان ممنوع شود

ندگان خشکبار ایران امروز )یکشنبه( به خبرنگار اقتصادی ایرنا اعالم کرد هنوز دستوری به با این همه، رئیس اتحادیه صادرکن
 .گمرک مبنی بر ممنوعیت صادرات خرما ابالغ نشده و این موضوع در حد پیشنهاد ستاد تنظیم بازار است

« شود و صادرات آن شاید امین میدرصد نیاز بازار به خرمای مضافتی از تولید داخل ت 90یادآوری کرد « محمدحسن شمس فرد

درصد باشد؛ بنابراین گران شدن این محصول با صادرات آن ارتباطی ندارد 10کمتر از  .  
دار صادر شود وگرنه زود شمس فرد درباره ویژگی های صادرات خرمای مضافتی گفت: این نوع خرما باید با کانتینرهای یخچال

شود و قابل استفاده نیستترش می . 
افه کرد: اگر به ممنوعیت صادرات خرما نیاز باشد، فقط باید صادرات خرمای مضافتی ممنوع شود نه خرمای صادراتی وی اض

بیند و حتی ممکن است بازار خود را از دست بدهد)خرمای سعمران(؛ وگرنه بازار صادراتی خرما آسیب می .  
دانسته و افزود: کمبود تولید درباره خرما موضوعیتی نداردای از مردم وی دلیل گران شدن خرما در بازار را سودجویی عده . 

نگاری با وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت خبر داد که در آن اشاره شده مصرف این مقام صنفی از نامه
  .ایران خرمای مضافتی است و دلیلی بر ممنوعیت صادرات خرمای سایر وجود ندارد

در آرشیو خبرهای چند روز گذشته گمرک جمهوری اسالمی ایران نیز هنوز ابالغی مبنی بر ممنوعیت صادرات به گزارش ایرنا، 
اندخرما دیده نمی شود و به گفته برخی منابع آگاه، شماری از مسئوالن با این کار موافو نبوده .  

 
 صادرات خرمای سایر نباید ممنوع شود**

کشاورزی آبادان نیز به خبرنگار ایرنا گفت: خرمایی که از باغ ها و نخلستان های سیستان و  رئیس اتاو بازرگانی، صنایع، معادن و
جنبه مصرفی دارد که شامل صادرات و مصرف روزانه خانوار  2شود، بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، کرمان و فارس برداشت می

شودمی . 
« اد: خرمای سایر که یکی از محصوالت استان خوزستان است فقط درباره خرمای سعمران )سایر( توضیح د« زادهغالمرضا اکبری

 .مصرف صنعتی دارد و در مصرف داخلی کشور و سبد خانوارها نقشی ندارد
به گفته وی، بخش زیادی از این خرما سالیان متوالی است که برای استفاده در مصارف صنعتی به کشورهای مختلف جهان صادر 

دادرات آن وجود ندارمی شود و دلیلی بر ممنوعیت ص .  

  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 ایرنا  – 9/2/98تاریخ :

هزار تن رسید۳۵۰خرید گندم به نرخ تضمینی در خوزستان به   
گفت:خرید گندم به نرخ تضمینی در خوزستان با وجود پیامدهای مدیرکل غله و خدمات بازرگانی منطقه چهار کشور  -ایرنا  -اهواز 

هزار تن رسید۳50ناشی از سیالب اخیر تاکنون به رقم  . 
هفته اخیر عملیات برداشت گندم در همه  2خدارحم امیری زاده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه در 

در شمال شرو که جزو نقاط سردسیر خوزستان هستندد شروع شده افزودمناطو خوزستان غیر از نقاط محدودی  نرخ هر کیلوگرم  :

هزار خریداری می شود و بهای گندم حداکثر تا 17گندم معمولی    .ساعت به حساب کشاورزان گندم کار خوزستان واریز می شود24
د انتقادات نمایندگان خوزستان در مجلس شورای هزار لایر بود و با وجو1۳سال زراعی گذشته نرخ تضمینی هر کیلوگرم گندم 

  .اسالمی و گالیه مندی کشاورزان استان ، این نرخ افزایش نیافت
مرکز وابسته به تعاونی های روستایی و غله ، برای خرید  91مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه چهار کشور ادامه داد:

ر خوزستان درنظر گرفته شده استگندم مازاد برنیاز کشاورزان خوزستانی د .  
امیری زاده با بیان اینکه تاکنون گندم خریداری شده به استان های دیگر انتقال نیافته افزود: همه ساله گندم خوزستان به دلیل کیفیت 

  .باال با گندم تولیدی سایر نقاط کشور مخلوط می شود تا کیفیت آرد تولیدی بهبود یابد
شهرستان خوزستان زیر کشت گندم قرار گرفت که به دلیل بروز  27هزار هکتار در  540حدود ۳971-1۳98در سال زراعی 

هزار هکتار نیز دچار خوابیدگی شد ۳4هزار هکتار به شدت آسیب دید و 158سیالب و آبگرفتگی  .  
ی به دلیل سیالب و آبگرفتگی میلیون تن گندم برداشت شود ول 2پیش از بروز سیالب پیش بینی می شد در سال زراعی جاری حدود 

هزار تن برسد که از این میزان 250هزار تن کاهش به یک میلیون و 750مزارع گندم ، پیش بینی می شود تولید گندم خوزستان با 
درصد به صورت تضمینی خریداری می شود85بیش از  .  

روز است.گندم تولیدی 40دم در خوزستان حدود برداشت گندم در خوزستان تا اواخر خرداد ادامه می یابد ولی پیک برداشت گن
  .خوزستان به لحاظ کیفیت بهترین گندم کشور محسوب می شود

هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خوزستانی به صورت تضمینی خریداری شد1۳0پارسال حدود یک میلیون و  .  
میلیارد لایر به بخش کشاورزی و نیشکری خوزستان هزار 82بر اساس اعالم سازمان جهاد کشاورزی خوزستان سیالب اخیر

  .خسارت وارده شده است
میلیون تن محصوالت زراعی و باغی تولید می کند که از این حیث رتبه نخست کشوری را دارا 16استان خوزستان ساالنه حدود 

  .است
ژیم مناسب بارندگی ، نوسانات کم دمایی و بنا به پیش بینی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ، در سال زراعی جاری به دلیل ر

عبور از تنش جوی ، زمین های دیم خوزستان بهترین تولید در واحد سطح را خواهند داشت و در مواردی عملکرد بهتری نسبت به 
  .زمین های آبی دارند

ست را در کشور کسب کرده استاستان خوزستان چهار سال متوالی است که از حیث تولید و میزان خرید تضمینی گندم ، رتبه نخ .  
 لینک خبر 
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 خبرنگاران جوان  – 1۳/2/98تاریخ : 

رسدهزارتن می ۱۲۰تن رسید/ تولید برگ سبز چای به  ۱9۲خرید برگ سبز چای به   
میلیون تومان از چایکاران خریداری شده است ۵2۵سبز چای با ارزش بالغ بر  تن برگ 192جهان ساز گفت: براساس آخرین آمار  . 

وگو با خبرنگارحبیب جهان ساز، رئیس سازمان چای در گفت اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی  

میلیون تومان  ۵2۵با ارزش بالغ بر  برگ سبز چای تن 192، از برداشت برگ سبز چای خبر داد و گفت: براساس آخرین آمار جوان
 .از چایکاران خریداری شده است

افزود: با توجه به افزایش حجم از چایکاران خبر داد و  خرید برگ سبز چای کارخانه چای سازی برای 1۵0وی از انعقاد قرارداد با 
کارخانه برسد 1۶0ها برای خرید برگ سبز چای به شود که انعقاد قرارداد با کارخانهخرید برگ سبز چای پیش بینی می . 

صد در صد سهم خود را تا کنون پرداخت کردند، اظهار کرد: امیدواریم این روند همچنان  های چایکارخانه جهان ساز با بیان اینکه
کند پس از تامین اعتبار بالفاصله مطالبات خود را به حساب چایکاران واریز کندستمرار یابد، ضمن آنکه دولت سعی میا . 

این مقام مسئول با اشاره به اینکه صد درصد چای خریداری شده درجه یک است، بیان کرد: اگرچه عمده چای تولید بهاره درجه یک 
تاثیر بسزایی دارد تولید برگ سبز چای های اخیر بر افزایش کیفیتگیاست، اما شرایط مناسب جوی و بارند . 

 آغاز برداشت برگ سبز چای از هفته اول اردیبهشت/ وقوع سیل اخیر خسارتی به باغات چای وارد نکرد :بیشتر بخوانید
پرداخت تسهیالت  های اخیر بر تولید برگ سبز چای گفت: با توجه به شرایط مناسب اقلیمی، پیش بینی دما،وی درباره تاثیر بارندگی

هزار هکتار از باغات و سایر مباحث همچون شخم و  2به زراعی و هرس کف بر یک هزار هکتار از باغات و همچنین به زراعی 
هزار تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شود 120تا  11۵شود که امسال کوددهی پیش بینی می . 

تن اعالم کرد و افزود: در سال  ۳2۶هزار و  1۶کشور دنیا را  ۳7ته به در سال گذش صادرات چای رئیس سازمان چای مجموع
هزار تن چای وارد کشور شد که به این ترتیب کمبودی در عرضه نداریم ۶2گذشته بیش از  . 

تفاده از سم نداریم، گفت: با توجه به کیفیت باالی چای تولید داخل و عدم اس فروش چای تولید داخل جهان ساز با بیان اینکه مشکلی در
ها در باغات میتوان گفت که چای داخل از جایگاه باالیی برخوردار است که به این ترتیب امکان برای مبارزه با آفات و بیماری

 .رقابت چای ایرانی با داخلی وجود دارد
رونو  های چای سازی ورخانهتومانی از واردات چای بر حفظ اشتغال روستاییان، کا ۴200وی در پایان با اشاره به اینکه حذف ارز 

شود که به خرید و مصرف های دولتی توصیه میتاثیر بسزایی دارد، تصریح کرد: براین اساس به مصرف کنندگان و دستگاه تولید

تاثیر بسزایی دارد اشتغال روی بیاورند چرا که این امر در توسعه صنعت و حفظچای داخلی  . 

  لینک خبر
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ایرنا  – 8/2/98تاریخ :   

درصد افزایش یافت ۲۳خرید گندم در کشور   
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از ابتدای آغاز برداشت این  -ایرنا  -اراک 

درصد افزایش یافته است 2۳محصول در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته،  . 
هزار تن ۳50روز یکشنبه در همایش برنامه ریزی کشت های پاییزه در اراک افزود: « اسماعیل اسفندیاری پور» ایرنا، به گزارش 

گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از ابتدای آغاز فصل برداشت این محصول تا کنون از کشاورزان استان های هرمزگان، خوزستان، 
رس و ایالم خریداری و در انبارها ذخیره سازی شده استبوشهر، سیستان و بلوچستان، جنوب استان فا . 

 .وی ادامه داد: عملکرد تولید محصول گندم در این استان ها نسبت به سال گذشته از افزایش قابل قبولی برخوردار بوده است
داخت شده استمجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: طلب گندمکاران تاکنون به صورت کامل توسط دولت تامین و پر . 

دهم میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان تا پایان فصل برداشت این محصول از  2و  14تا  14اسفندیاری پور پیش بینی کرد: 
 .گندمکاران خریداری شود

توسط میلیون تن گندم در کشور وجود داشته و تجهیز منابع برای خرید محصول کشاورزان  12وی افزود: اکنون ظرفیت خرید 
 .شرکت غله و خدمات بازرگانی در حال انجام است

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: بهای خرید گندم با چهار درصد افت مفید و یک درصد افت غیر مفید در سال جاری 
وقع انجام داده هزار لایر قیمت گذاری شده و این قیمت برای محصول کشاورزانی که مبارزه با سن و علف های هرز را به م 17

لایر قابل افزایش است 500هزار و  17باشند، تا  . 
تا چهار درصد به  2درصد سن زدگی در سال جاری بخشوده و از  2اسفندیاری پور ادامه داد: افت قیمت محصول گندم کشاورزان تا 

می شودلایر از بهای این محصول کاسته  ۳50و از چهار درصد به باال  250ازای هر درصد سن زدگی  . 
هزار هکتاری زیرکشت محصول گندم در استان هایی مشابه با اقلیم استان  900درصد از سطح پنج میلیون و  73 :وی یاد آور شد

درصد در مناطو گرم و خشک و هشت درصد در استان های معتدل شمال کشور قرار دارد 18مرکزی،  . 
ن سیل در استان خوزستان افزود: خساراتی که جاری شدن سیالب به مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با یادآوری جاری شد

 .محصول گندم این استان وارد کرده، مربوط به میزان تولید مازاد استان است
 2هزار تا  900اسفندیاری پور گفت: میزان تولید گندم این استان امسال همانند سال گذشته بوده و پیش بینی می شود یک میلیون و 

محصول گندم در سال زراعی جاری در این استان تولید شود میلیون تن . 
ایران اسالمی در طول سه سال گذشته در زمینه تولید گندم به خوداتکایی دست یافته و با توجه به تولید مناسب این  :وی ادامه داد

 .محصول در کشور امید است این خوداتکایی در سال چهارم نیز ادامه یابد
کشاورزی استان مرکزی نیز در این نشست، تناسب مصرف کود های شیمیایی را از جمله مشکالت این سازمان رئیس سازمان جهاد 

 .دانست و گفت: اکنون با وجود فعالیت های انجام شده در مصرف کودهای پتاسه این استان با مشکالتی مواجه است
نگرانی هایی که در زمینه آفات وجود دارد، برطرف شود افزود: با افزایش مصرف کود پتاسه پیش بینی می شود« مجید انجفی  » . 

استان مرکزی به عنوان دومین قطب صنایع مادر تخصصی، چهارمین قطب صنعت کشور محسوب می شود و در زمینه تنوع 
 .تولیدات صنعتی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است

 20هزار بهره بردار شامل  90ست کشور در بخش کشاورزی است که استان نخ 10این استان با وجود صنعتی بودن در زمره 
 .درصد شاغالن استان در این حوزه فعال هستند

دهم درصد تولیدات کشاورزی مازاد بر نیاز  2هزار هکتار اراضی باغی و کشاورزی در استان مرکزی وجود دارد که یک و  670

 .استان به سایر مناطو ارسال می شود
هزار تن گوشت سفید،  54ا تولید حدود استان مرکزی ب هزار تن  41هزار تن شیر، حدود  ۳20هزار تن تولید گوشت قرمز،  53

 .تولید تخم مرغ از جایگاه ویژه ای در بخش کشاورزی و دامداری کشور برخوردار است
 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 
خبرگزاری فارس  – 15/2/98تاریخ  :   

هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شد ۸۳۰  
تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت  9۵هزار و  8۳0، از آغاز فصل برداشت تا تاریخ پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری

 .تضمینی خریداری شده است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس اعالم مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات این میزان خرید در مقایسه با 

درصد رشد داشته است ۳۴مدت مشابه سال قبل  . 
لیارد تومان از می 2۴9میلیارد تومان بوده که تاکنون بیش از یک هزار و  ۴۴۶، یک هزار و ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان

 .بهای این محصول به کشاورزان پرداخت شده است
استان ایالم، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان،  9بر اساس این گزارش، خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در 

هزار تن  8۳هزار تن، بوشهر با  ۶۳0های خوزستان با فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان در حال انجام است و استان
اندهزار تن تاکنون بیشترین میزان خرید گندم را به خود اختصاص داده ۴8و کرمان با  . 

 
 لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
خبرنگاران جوان  – 15/2/98تاریخ :   

درصدی خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید ۳4رشد   
درصد رشد داشته  ۳۴تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شد که این میزان نسبت به سال قبل  9۵هزار و  8۳0تا کنون 

 .است
تن گندم مازاد بر  9۵هزار و  8۳0، تا کنون وزارت جهاد کشاورزی  به نقل از ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه به گزارش

درصد رشد داشته است ۳۴خریداری شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  کشاورزان نیاز . 
تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی  9۵هزار و  8۳0، از آغاز فصل برداشت تا تاریخ پانزدهم اردیبهشت 

 .خریداری شده است
میلیارد تومان از  2۴9میلیارد تومان بوده که تاکنون بیش از یک هزار و  ۴۴۶، یک هزار و ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان

 .بهای این محصول به کشاورزان پرداخت شده است
 برآورد دقیقی از میزان خسارت مزارع گندم نداریم/ نیازی به واردات گندم نداریم :بیشتر بخوانید

استان ایالم، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان،  9مازاد بر نیاز کشاورزان در  تضمینی گندمخرید  بر اساس این گزارش،
هزار تن  8۳هزار تن، بوشهر با  ۶۳0های خوزستان با فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان در حال انجام است و استان

هزار تن تاکنون بیشترین میزان خرید گندم را به خود اختصاص داده اند ۴8و کرمان با  . 

 
  لینک خبر
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 دانه های روغنی
 ایرنا  – 9/2/98تاریخ : 

مزارع کشور هزار تن دانه روغنی کلزا از 4۰۰پیش بینی برداشت   
مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح افزایش تولید دانه های روغنی گفت: با اینکه سیل امسال خساراتی به  -ایرنا  -کرج 

هزار تن دانه روغنی کلزا از اراضی کشاورزی زیرپوشش این  400مزارع کلزا در کشور وارد کرد اما پیش بینی می شود حدود 
 .محصول برداشت شود

آموزشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی  -زارش ایرنا، علیرضا مهاجر روز دوشنبه در حاشیه بازدید از مزرعه ترویجیبه گ
دانشگاه تهران در شهرستان کرج که زیر پوشش کشت دانه روغنی کلزا قرار دارد، افزود: بیشترین وابستگی ما در محصوالت 

ستکشاورزی به خارج از کشور در دانه های روغنی ا . 
به دستور رهبر معظم انقالب اسالمی و دولت برای کاهش این وابستگی طرحی را تهیه کردیم تا براساس آن  :وی اظهار داشت

درصد نیاز کشور به دانه های روغنی را در داخل کشور تامین کنیم 70ساله حداقل  10بتوانیم در یک دوره  . 
هزار تن بود با رشدی بی  46کردیم که تولید کلزا را در آن سال که حدود شروع  94مهاجر گفت: این طرح را از نیمه دوم سال 

هزار تن رساندیم ۳40به  97سابقه در سال  . 
وی اظهار داشت: با اینکه امسال سیل در استان های گلستان، خوزستان، کرمانشاه، لرستان و مازندران که بیشترین سطح زیر کشت 

اما باز هم رشد تولید این محصول ادامه پیدا کند کلزا را داشته اند خساراتی وارد کرد . 
هزار تن برداشت محصول با 450مشاور وزیر جهاد کشاوری اضافه کرد که قبل از وقوع سیل امسال پیش بینی بر این بود که 

محصوالت کشاورزی هزار تنی نسبت به مدت مشابه سال قبل را شاهد باشیم که متاسفانه این سیل بی سابقه خساراتی به  110افزایش 
 .از جمله مزارع کلزا وارد کرد

 .مهاجر پیش بینی کرد که با وجود این خسارت ها شاهد افزایش تولید نسبت به سال گذشته باشیم
هزار  50هزار تن وارد شده که  100وی در خصوص میزان خسارت وارده به اراضی کلزا، گفت: به این محصول خسارتی بالغ بر 

تقیم در استان های خوزستان، گلستان، مازندران، کرمانشاه و لرستان خسارت دیده استتن آن به صورت مس . 
هزار تندیگر نیز به صورت غیرمستقیم در اثر بارش  50مجری طرح افزایش تولید دانه های روغنی کشور ادامه داد: همچنین حدود
ارده شده اما این خسارت ها با بارندگی های خوبی که در های سنگینی که در استان های گلستان و مازندران شاهد بودیم، خسارت و

هزار تن برداشت محصول خواهیم داشت 400تمام مناطو کشور شاهد بودیم قسمتی از آن جبران شده و حدود  . 
 .وی اضافه کرد که بخش زیادی از خسارت کشاورزان نیز توسط دولت جبران خواهد شد

** ون هکتارافزایش سطح زیر کشت کلزا تا یک میلی  
مهاجر بیان داشت: با توجه به تحریم های ظالمانه ای که دشمنان بر ما تحمیل کردند، به دستور مقام معظم رهبری سطح زیر کشت 

 .کلزا را به صورت جهشی افزایش خواهیم داد
تا  700زار هکتار به ه 2۳0تا سه سال آینده سطح زیر کشت را از  2وی گفت: بر همین اساس برنامه ریزی کردیم که حداقل در 

 .یک میلیون هکتار برسانیم
 .وی افزود: چنانچه امکانات پشتیبانی تهیه شود قسمت زیادی از وابستگی را کاهش خواهیم داد

مشاور وزیر جهاد کشاورزی به دالیل اهمیت کشت دانه های روغنی اشاره کرد و بیان داشت: این دانه ها به سه دلیل عمده کشت می 
ل برای تامین روغن مورد نیاز کشور، دوم به منظور تامین کنجاله برای خوراک دام و طیور و سوم هم برای پایداری شوند که او

 .تولید غالت در کشور است
وی اظهار داشت: کلزا به عنوان یک محصولی که در پاییز کشت می شود و از نزوالت جوی استفاده می کند می تواند در تناوب 

رار بگیرد و موجب پایداری تولید گندم شودمحصول گندم و جو ق . 
مهاجر گفت: تامین بخشی از تغذیه زنبورداری کشور و ایجاد نشاط در طبیعت و مزارع از دیگر ویژگی ها دانه روغنی کلزا در 

 .کشور است
یج اساتید و بسیج مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: برای توسعه این کشت تمام ظرفیت های موجود در کشور به خصوص بس

سازندگی به ما کمک می کنند که مزرعه دانه روغنی کلزا در اراضی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی البرز حاصل 
 .تالش این اقشار است

 تالش برای فراهم شدن شرایط پایداری تولید در دانه های روغنی***
ها بر این است که افزون بر توسعه کشت دانه های روغنی مانند کلزا ،  مجری طرح افزایش دانه های روغنی کشور ادامه داد: تالش

سویا ، آفتابگردان، کنجد و گلرنگ ، کاشت محصوالتی مثل کتان را هم در دستور کارگیرد تا نیاز داخلی کشور دراین بخش تامین 
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 .شود
م آبی که داریم می تواند از نزوالت جوی وی گفت: کلزا محصولی است که در پاییز کشت می کنیم و به دلیل کشور خشکی و ک

 .استفاده کند ولی بقیه محصوالت ما مثل سویا، آفتابگردان و کنجد بهاره هستند
بار آبیاری می توانیم  2وی ادامه داد: خوشبختانه هر سه این محصول، جزو محصوالتی هستند که به آب کمی نیاز دارند و با یک یا 

م منجر به کمک درآمد کشاروزان شودهم محصول را برداشت کنیم و ه .  
مهاجر بیان داشت: در سال های گذشته توانستیم با کمک محققان کشت یک نوع محصول کنجدی را در داخل کشور توسعه بدهیم که 

 .امکان کشت مکانیزه آن فراهم است و کپسول های آن باز نمی شود
تا 48وردار است یعنی حداقل مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: کنجد از روغن زیادی برخ درصد از آن روغن استحصال می  55

است و تالش براین است کشت این محصول در ایران توسعه پیدا کند ۳شود که از بهترین روغن های دارای امگا .  
  لینک خبر
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 های روغنی دانه 
خبرگزاری فارس  – 8/2/98تاریخ :  روغن  

دالری قیمت ذرت در بازارهای جهانی  4افزایش   
و یک دالر افزایش قیمت داشتند 4ذرت و گندم به ترتیب امروز در بازارهای جهانی قیمت انواع غالت افزایش داشت، .  

های جهانی قیمت انواع غالت افزایش قابل توجهی داشت به طوری به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز در بازار
گندم هم از این قاعده مستثنی نبود   دالری داشت. 4شود افزایش که ذرت که بیشتر به عنوان مصرف خوراک دام و طیور استفاده می

 6ر مصرف دامی دارد نیز بیش از و قیمت آن یک دالر در بازارهای جهانی باال رفت. قیمت یوالف نوع دیگری از غالت که بیشت
 .دالر رشد کرد

* های روغنیکاهش قیمت دانه  
دالر افزایش قیمت را تجربه کرد.  6های روغنی امروز روند کاهشی داشت. قیمت انواع سویای خوراکی نزدیک به قیمت انواع دانه

10دانه روغنی سویا هم حدود  دالر کاهش قیمت را تجربه کرد 5 سنت کاهش داشت و گیاه روغنی کانوال هم بیش از   . 
دالر در هر تن افزایش قیمت داشت. قهوه هم حدود  50در گروه محصوالت نرم کاکائو  سنت باال رفت اما قیمت محصوالت  75

سنت و دام زنده  40سنت کاهش قیمت داشت. در بازارهای جهانی قیمت انواع دام افت کرد. قیمت دام پرواری  4اساسی شکر  32 
اهش قیمت داشتندسنت ک .  

درصد وابسته است. هرگونه افزایش قیمت ذرت در بازار جهانی قیمت تمام شده  70ایران در واردات خوراک مورد نیاز دام بیش از 
دهد و دولت باید برای جلوگیری از تاثیر آن در قیمت داخلی میزان عرضه و قیمت بازار را باید تنظیم کندداخل را افزایش می .  

 

 لینک خبر
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 دانه های روغنی 
 خبرگزاری فارس  – 15/2/98تاریخ : 

میلیون دالری  ۵۵۰هزار تن دانه روغنی به رغم سیل/ صرفه جویی  4۰۰تولید   
های روغنی با توسعه میلیون دالری در حوزه تامین دانه ۵۵0های روغنی وزارت جهاد کشاورزی از صرفه جویی مجری طرح دانه

  .کشت داخلی در سال جاری خبر داد
های شمالی و جنوبی رغم خسارت سیل به استانبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،، علیرضا مهاجر با بیان اینکه علی

درصد از نیاز کشور را در  20ظهار کرد: این حجم از تولید هزار تن دانه روغنی در داخل تولید شود، ا ۴00شود بینی میپیش
کندجاری تأمین میسال . 

هزار تن کاهش  ۴00هزار تن بود که با توجه به خسارات ناشی از سیل به  ۴۵0بینی ما برای تولید سال جاریوی ادامه داد: پیش
یابدمی . 

های درصد از مزارع دانه ۳0تا  20های اخیر کشاورزی؛ در سیلهای روغنی وزارت جهاد به گفته مشاور وزیر و مجری طرح دانه
های شمالی و جنوبی به زیر آب رفته و کامالً نابود شده استروغنی در استان . 

های های روغنی هر ساله در حال کاهش است، افزود: طرح توسعه کشت دانهمهاجر با تأکید بر اینکه وابستگی کشور به واردات دانه
هزار تن  ۴۶ها از درصدی کشور به واردات این محصوالت آغاز شده به نحوی که میزان تولید آن 9۶وجه به وابستگی روغنی با ت

دهدسال نشان می ۳های روغنی را طی برابری تولید دانه 7رسید که رشد  97هزار تن در سال  ۳۴0به  9۴در سال  . 
های روغنی در کشور داشته جویی ارزی با توسعه کشت دانهدالر صرفهمیلیون  ۴۵0وی اضافه کرد: فقط در سال گذشته توانستیم 

میلیون دالر برسد ۵۵0جاری به شود این رقم در سالبینی میباشیم که پیش . 
جویی ارزی در این حوزه را های روغنی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش نرخ دالر در کشور صرفهمجری طرح دانه
های روغنی را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانستو قدم برداشتن در توسعه کشت دانه قابل توجه دانست . 

های روغنی عالوه بر کاهش وابستگی کشور به واردات روغن خام، بخشی از نیاز ما به مهاجر در پایان یادآور شد: توسعه کشت دانه
دهدکند و واردات آن را کاهش مینهاده دامی کنجاله را نیز تأمین می . 

 لینک خبر
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 عفرانز
 خبرگزاری فارس  – 9/2/98تاریخ : 

 هفت شهر استان تهران زیر کشت زعفران 
های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که اقلیم استان برای ترین پروژهتهران یکی از برجستهتولید زعفران در استان 

 .افزایش کشت آن بسیار مناسب است
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، تولید زعفران در استان تهران یکی از 

صوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استهای مترین پروژهبرجسته . 
این محصول به دلیل صرفه اقتصادی باال، ایجاد اشتغال برای خانواده ها، همچنین پایین بودن نیاز آبی آن در استان تهران، به گیاهی 

ه این پروژه و افزایش پر سود و مهم برای کشت در پایتخت تبدیل شده است. موضوعی که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر ادام
تاکید شد 98سطح کشت آن در سال  . 

زعفران یکی از کارآمدترین محصوالت از نظر بهره وری مصرف آب در جهان به حساب می آید. فصل رشد زعفران بیشترین 
رشد گیاه شروع و  تطابو را با الگوی بارندگی در سراسر کشور از جمله تهران دارد، به عبارت دیگر با شروع بارندگی های پاییزه

یابدهای بهاره رشد آن خاتمه میبا اتمام بارندگی . 
ماهه را طی کرده و در این مدت  ۵بنه های زعفران از نیمه اردیبهشت ماه که بارندگی های بهاره قطع می شود یک خواب با دوره 

 .نیاز به آبیاری ندارد
مناطو مختلف استان تهران حاکی از آن است که در تمام این مناطو  مطالعات مختلف در زمینه کشت زعفران و امکان توسعه آن در

از جمله شهر ری، دماوند و ورامین میزان برداشت زعفران بیش از همه متاثر از میزان دما و رطوبت است، یعنی دماهای پایین تر 
دهندشود و فاکتورهای دیگر تاثیر کمتری را نشان میباعث افزایش راندمان برداشت می . 

بر اساس این گزاش، زعفران در شهرستان های پاکدشت، رباط کریم، ورامین، شهریار، اسالمشهر، دماوند و شهر ری کشت میشود 
تن در سطح  0.81آید. میزان تولید آن هم اکنون در سطح استان تهران کیلو زعفران به دست می 5.4و در هر هکتار از اراضی 

ظر رتبه هفتم را در کشور به خود اختصاص داده و از نظر عملکرد کیلو در هکتار رتبه دوم هکتار است و از این ن 150.1بارور 

 .را در کشور دارد
  لینک خبر
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 زعفران 
 خبرنگاران جوان  – 10/2/98تاریخ : 

 ثبات قیمت طالی سرخ در بازار/هشدار نسبت به قاچاق پیاز زعفران
ومان استمیلیون ت 1۳میلیون و حداکثر  8میری از ثبات نرخ زعفران در بازار خبر داد و گفت: حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ  . 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار

 ۶در بازار خبر داد و گفت: اگرچه در فروردین قیمت زعفران به سبب کاهش عرضه بین  ثبات قیمت زعفران ، ازخبرنگاران جوان
ها به ثبات نسبی رسیده استفروردین تا کنون قیمت 2۵درصد در بازار افزایش یافت، اما از  10تا  . 

اعالم کرد و افزود: با توجه به آنکه بخش اعظم میلیون تومان  1۳میلیون و حداکثر  8را  نرخ هر کیلو طالی سرخ وی حداقل
توان پیش بینی دقیقی راجع به قیمت زعفران در بازار داشتشود، از این رو نمیهای هدف صادر میزعفران تولیدی به بازار . 

عوامل مختلفی  تحت تاثیر قیمت زعفران شود، گفت: براین اساسدرصد زعفران تولیدی در داخل مصرف می 20میری با بیان اینکه 
گیردهمچون نوسان نرخ ارز، میزان صادرات و عرضه دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار می . 

های مکرر، این مقام مسئول با اشاره به اینکه آمار دقیقی از میزان صادرات در در دسترس نیست، بیان کرد: علی رغم پیگیری
عالم نکرده است. درحالیکه در پایان هر ماه آمار صادرات باید از طریو گمرک گمرک آمار صادرات زعفران را از پایان آبان ا

 .اعالم شود تا صادرکنندگان براساس آن بتوانند برنامه ریزی دقیقی داشته باشند
در سال زراعی جدید خبر داد و گفت: با توجه به شرایط جوی مناسب و بارندگی تولید زعفران درصدی ۳0تا  2۵وی از افزایش 

درصد نسبت به مدت مشابه  ۳0تا  2۵شود که اگر مشکل خاصی اتفاو نیفتد، تولید زعفران با افزایش حداقل های اخیر پیش بینی می
تن برسد ۵00سال قبل به  . 

رات نایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: با توجه به پیش بینی افزایش تولید، باید بازار یابی و بازار سازی مناسبی برای صاد
 .زعفران داشته باشیم تا زعفران تولیدی روی دست کشاورزان نماند که بر کاهش قیمت و زیان کشاورزان دامن بزند

اردیبهشت یا اوایل خرداد پیاز زعفران از زمین در  2۵هشدار داد و گفت: با توجه به آنکه از  قاچاو پیاز زعفران میری نسبت به
ربط باید با اعمال نظارت بیشتر از قاچاو پیاز زعفران جلوگیری کنند و نگذارند پیاز زعفران به  آید، از این رو باید مسئوالن ذیمی

 .سهولت از کشور خارج شود
این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: متولیان امر باید از خروج پیاز زعفران به عنوان یکی از محصوالت استراتژیک کشور 

های همسایه به معنای گستره بیکاری ب بر بودن کشت زعفران، خروج پیاز و کشت آن در کشورجلوگیری کنند چرا که به سبب کم آ

 .و نابودی تولید داخل است
 لینک خبر 
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 زعفران 
 خبرنگاران جوان  – 10/2/98تاریخ: 

 هشدار نسبت به قاچاق طالی سرخ به افغانستان/بازار زعفران به ثبات رسید
به افغانستان قاچاو می شود که این امر زنگ خطری برای تولید طالی سرخ به شمار می حسینی گفت: هم اکنون زعفران ایرانی 

 .رود
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت، تجارت و کشاورزی  علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار

هزار و  ۵00میلیون و  7ای در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو زعفران دسته ثبات نرخ طالی سرخ ، ازجوان
میلیون تومان است 1۴تا  12حداکثر هر کیلو زعفران سوپر نگین  . 

ها را به های مسلمان، قیمتاز سوی کشور سبب ازدیاد تقاضا برایخرید زعفران وی افزود: همه ساله در آستانه ماه رمضان، دالالن به
دهند که خوشبختانه از روز گذشته با فروکش کردن حباب قیمت ها، بازار به ثبات نسبی رسیده استطور کاذب افزایش می . 

های مسلمان ی خرید زعفران از سوی کشوردر ماه رمضان را پیش بینی کرد و گفت: با توجه کاهش تقاضا برا قیمت زعفران حسینی
شود که نوسان خاصی در ماه رمضان اتفاو نیفتدپیش بینی می . 

هزار تومان ۵00میلیون و  12طالی سرخ گران شد/ حداکثر قیمت هر کیلو زعفران نگین  :بیشتر بخوانید  
را خطری بزرگ برای تولید این محصول استراتژیک دانست و افزود: با توجه به  قاچاو طالی سرخ عضو شورای ملی زعفران

ها زعفران ایرانی را با صورت جدی با این مسئله برخورد شود چرا که افغانقاچاو زعفران ایرانی از سوی کشور افغانستان باید به 
کنند که این امر به سبب همجواری افغانستان با ایران برای بزرگترین تولیدکننده زعفران های چین و هند صادر میبرند خود به کشور

رودیک تهدید به شمار می . 
صی که مسئولیت بازار را بر عهده دارند، باید با برخورد جدی جلوی پدیده شوم قاچاو های تخصوی ادامه داد؛ بنده معتقدم که تشکل

 .را بگیرند و همواره حافظ منافع صادرکنندگان باشند
بر افزایش قیمت زعفران و بهبود جزئی  قاچاو زعفران حسینی درباره تاثیر قاچاو زعفران بر وضعیت بازار گفت: اگرچه استمرار

یر گذار است، اما دود این افزایش قیمت به چشم خودمان خواهد رفت که به همین خاطر نباید منافع کوتاه مدت را بر وضعیت بازار تاث
کندای مهلک به تولید داخل وارد میبلندمدت ترجیح دهیم چرا که افزایش تصنعی قیمت ضربه . 

ها های منطقه توسط افغانبا توجه به اشباع شدن بازار این مقام مسئول با بیان اینکه صادرات زعفران تعریفی ندارد، اظهار کرد:
 .ناشی از قاچاو زعفران شاهد کندشدن صادرات رسمی و قانونی صادرکنندگان هستیم

ارائه نکرده است، تصریح کرد: با توجه به  صادرات زعفران حسینی در پایان با انتقاد از این مسئله که گمرک آمار دقیقی راجع به
ها را به گمرک داده از سوی گمرک غیر واقعی است، از این رو درخواست بازنگری در قیمت صادرات زعفران ئه شدهآنکه آمار ارا

ها به هیچ عنوان منطقی نیستندایم چرا که آمار . 
  لینک خبر
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 سالمت
 خبرنگاران جوان  – 1۳/2/98تاریخ : 

یل زده/ نیازی به واردات مرغ نداریمآخرین جزئیات اقدامات سازمان دامپزشکی در مناطق س  
 .رفیعی پور گفت: سازمان دامپزشکی در مناطو سیل زده اقدامات مناسبی در خصوص درمان دام و ضدعفونی اماکن انجام داده است

صنعت،تجارت و کشاورزی علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

درباره آخرین اقدامات سازمان دامپزشکی در مناطو سیل زده اظهار کرد: سازمان دامپزشکی قبل از وقوع سیل و ،خبرنگاران جوان
وقوع سیل با اقداماتی نظیر درمان دام ها، واکسیناسیون دام، ضدعفونی و سم پاشی اماکن دام توانست بیماری مشترک دام و حین 

 .انسان را کنترل کند
میلیون راس دام  2هزار راس دام بیش از یک میلیون طیور تلف شده دفن بهداشتی شدند، افزود: بیش از  7وی با بیان اینکه تاکنون 

های طیور و مشترک انسان با دام و پرندگان انجام شده ناطو سیل زده علیه بیماری مشترک دام و انسان و همچنین بیماریمجاور م
 .است

دهد که با وجود آلوده رفیعی پور ادامه داد: ارزیابی روزانه و رصد و پایش همکاران سازمان دامپزشکی از مناطو سیل زده نشان می
شرایط تحت کنترل است بودن آب و ازدیاد حشرات، . 

ها به گفته وی، در تمامی مناطو سیل زده اقدامات خوبی در حوزه سم پاشی، ضدعفونی، گندزدایی، واکسیناسیون و دفن بهداشتی الشه
 .صورت گرفته است

هزاران تن خاک یا های دام و طیور به سبب قرار گرفتن در زیر رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه دفن بهداشتی برخی از الشه
ها که دام و طیور بر اثر وقوع سیل تلف ها وجود ندارد، گفت: مردم در بسیاری از مناطو روستایی و حاشیه شهردر مسیر رودخانه

های شدند، با همکاران سازمان دامپزشکی به منظور دفن بهداشتی، ضدعفونی و سم پاشی منطقه تماس گرفتند که بالفاصله اکیپ
شونده محل اعزام میدامپزشکی ب . 

هزار تومان رسید 10۳نرخ هر کیلو شقه گوسفندی به  :بیشتر بخوانید  
ساعته فعالیت دارند، اظهار کرد: براین  2۴رفیعی پور با بیان اینکه همکاران سازمان دامپزشکی در مناطو سیل زده به صورت 

دام در مناطو سیل زده بالفاصله همکاران سازمان دامپزشکی برای دفن بهداشتی،  اساس در صورت اعالم تلف شدن یک راس
شوندگندزدایی و واکسیناسیون سایر دام زنده به محل اعزام می . 
های سیل زده انجام های معین مستقر هستند و کار خود را در استانوی در ادامه افزود: همکاران سازمان دامپزشکی در استان

دادگرفت به سبب بیماری مشترک دام و انسان فاجعه بدتر رخ میحالیکه اگر این امر صورت نمی دهند، درمی . 
 افت شدید قیمت تخم مرغ و مرغ در داخل/ تغییری در ثبت سفارش گوشت قرمز ایجاد نشده است

مز بیان کرد: با وجود حذف این مقام مسئول در بخش دیگر سخنان خود درباره تاثیر اختصاص ارز نیما بر ثبت سفارش گوشت قر
تومانی و اختصاص ارز نیما، تغییری در ثبت سفارش ایجاد نشده است، ضمن آنکه به سبب شرایط مساعد آب و هوا،  ۴200ارز 

شود، مشکلی در تامین گوشت نداریمهایی که از اواخر اردیبهشت به بازار عرضه میافزایش علوفه در مراتع و وزن گیری بره . 
ن اینکه واردات مرغ از ترکیه و برزیل براساس ثبت سفارش قبلی در حال انجام است، افزود: با توجه به کاهش قیمت مرغ وی با بیا

 .در داخل ممکن است ثبت سفارش در راستای حمایت از تولید داخل صورت نگیرد
قیمت این محصوالت در بازار داخل و رفیعی پور در پایان تصریح کرد: با توجه به مازاد تولید تخم مرغ و مرغ و کاهش شدید 

 .درخواست برخی تجار برای صادرات مازاد تخم مرغ، نیازی به واردات نداریم
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6920036/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
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/6919400/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D8%B4%D9%82%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/6920036/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       9813اهم اخبار کشاورزی هفته دوم اردیبهشت 

 

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

 سیب زمینی
 خبرگزاری فارس  – 10/2/98تاریخ : 

 کشاورزان هندی با پپسی سرشاخ شدند 
اند از کردهشده به نام این شرکت را کشت های مخصوص و ثبتزمینیآمریکا با ادعای اینکه چند کشاورز هندی سیب شرکت پپسی

اندآنها شکایت کرد. کشاورزان هندی هر گونه توافو با شرکت پپسی را در این زمینه رد کرده .  
،راشاتودیبه گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از  شرکت پپسی آمریکا از چند کشاورز هندی به دلیل کشت  

اند، شکایت کرده است. پپسی در قالب این شکایت به کشاورزان پیشنهاد داده است که هایی که به اسم این شرکت ثبت شدهزمینیسیب
ها کشت نکنند و یا از طریو امضای یک قرارداد با پپسی برای زمینیسیبدهند دیگر از این یا از طریو امضای قراردادی، تعهد می

ها و تحویل محصول نهایی به پپسی با این شرکت آمریکایی مصالحه کنندزمینیکشت این سیب . 
مصالحه با  ای برایاند که برنامهشوند، اعالم کردهکشاورزان که هم از سوی مقامات هندی و هم از سوی دیگر کشاورزان حمایت می

 .پپسی ندارند
 .پپسی از این کشاورزان که در ایاالت گوجارات هند هستند شکایت کرده و درخواست غرامت کرده است

داد و شرط ضمن زمینی را در اختیار آنها قرار میبست و بذر سیبتا پیش از این با کشاورزان هندی قرارداد می شرکت پپسی
رارداد این بود که این کشاورزان نیز محصول را با قیمتی که از قبل تعیین شده مجددا به پپسی بفروشندق . 

گوید؛ در کشاورز در محله احمدآباد هند نیز دعوی قضایی مطرح کرده است. یکی از کشاورزان می ۴رسد پپسی علیه به نظر می
ایم. امیدوار هستیم عدالت به نفع ما رای عناست که ما اشتباهی مرتکب شدهصورتی که ما طرح مصالحه با پپسی را بپذیریم بدین م

های چند ملیتی تسلیم شویمداده و ما قصد نداریم علیه فشار شرکت . 
اند، درست استگوید: تصور این کشاورزان که کار اشتباهی انجام ندادهیک موسسه حمایت از حقوو کشاورزان در هند می . 

 
  لینک خبر
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 شیالت
 ایرنا  – 1۵/2/98تاریخ : 

 سیستم هوشمند پرورش ماهی در کشور بومی شد
تعدای از نیروهای جوان با راه اندازی یک واحد فناور مستقر در پارک علم و فناوری همدان، موفو به بومی سازی  -ایرنا -تهران

 .سیستم هوشمند پرورش ماهیان، شیالت و کشاورزی در کشور شدند
ا از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این سیستم هوشمند، یک شرایط ایده آل به گزارش روز یکشنبه گروه علمی ایرن

آب و کاهش یا افزایش میزان آب را به صورت مداوم بررسی و  PHزیستی برای ماهی ها فراهم می کند و شرایط مختلفی چون دما، 

 .بهترین شرایط را برای زندگی ماهی ها انتخاب می کند
ام، مدیر عامل این شرکت دانش بنیان می گوید: این سیستم ریسک تلفات در استخرها را به حداقل می رساند، مهرام بیگلری خوشمر

سرریز شدن آب استخر )بر اثر گرفتگی مجرای خروج آب( را اعالم می کند و تغییرات )کاهش یا افزایش( دمای آب استخر را 
 .اطالع می دهد

گیری لحظه ای، پارامترهایی ازقبیل وی افزود: در مراکز پرورش ماهی اندازه  DO (اکسیژن) ،PH و آمونیاک اهمیت زیادی دارند. 
PH پارامتری است که با اندازه گیری آن در یک نقطه از حوضچه می توان تصمیم کلی راجع به سایر نقاط گرفت. 

اکسیژن رسانی به تمام نقاط حوضچه مطمئن شد باید از  DO این فعال دانش بنیان همچنین بیان کرد: با توجه به اهمیت زیاد پارامتر

 .که برای این منظور از پمپ های هوادهی استفاده می شود
به گفته وی، ازآنجا که انواع ماهی ها در سنین متفاوت از رشد به میزان مشخصی از اکسیژن نیاز دارند، برای صرفه جویی انرژی 

ماهیان به صورت توالی روشن و یا از مدار خارج کرد مصرفی می توان پمپ های هوادهی را با توجه به نیاز .  
این فعال دانش بنیان ادامه داد: دستگاهی که توسط شرکت طراحی شده است عالوه بر نشان دادن لحظه ای پارامترهای حیاتی، مجهز 

ل و پیام های مناسب را به تغذیه موازی از طریو باطری است و می توان در صورت بروز مشکل، هشدار مربوط به رخداد را فعا
  .برای اطالع اپراتور ارسال کرد

آغاز کرده و  97بیگلری درخصوص میزان فروش محصوالت شرکت، تصریح کرد:این شرکت دانش بنیان فعالیت خود را از تیرماه 
مند تولید می کندنفر کار ۳میلیون تومان فروش داشته است و اکنون نیز دستگاه های خود را با  60تا  50در این مدت حدود  . 

وی با اشاره به دیگر تولیدات این شرکت دانش بنیان اظهارکرد: یکی دیگر از سیستم های تولیدی شرکت، تولید سیستم هوشمند برای 
 .آکواریوم است که این سیستم نیز فروش خوبی داشته است

ی دستگاه هوشمندسازی کشاورزی گفت: البته این بیگلری در ارتباط با دیگر سیستم طراحی شده در این شرکت، با اشاره به طراح
 .دستگاه هنوز به مرحله تولید نرسیده است

میلیون تومان وام  48این فعال دانش بنیان همچنین عنوان کرد: شرکت ما برای طراحی سیستم خود از معاونت علمی و فناوری حدود 
حی شده در شرکت، برای صادرات محصوالت خود اقدام کنیمدریافت کرده است که تصمیم داریم در صورت توسعه سیستم های طرا . 

  لینک خبر
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 شکر
 فودپرس – 9/2/98تاریخ : 

میلیارد تومان سود به جیب زدند ۲۰۰۰دالالن شکر  ! 
میلیارد تومان سود غیرقانونی به جیب دالالن بازار شکر رفته است. این عدد  2000از اوایل اسفند ماه سال گذشته تاکنون حدود 

التفاوت قیمت شکر در بازار مصرف با نرخ مصوبی است که ستاد تنظیم بازار برای این کاال در نظر گرفته استمابه . 
تومانی  ۴000مابه التفاوت نرخ مصوب  از اوایل اسفند ماه سال گذشته تاکنون روند افزایشی قیمت شکر در بازار آغاز شد و اگر

اردیبهشت ماه( بیش از  8تا دیروز ) 1۳97شود را محاسبه کنیم، از اوایل اسفند قیمت شکر با آن چیزی که در بازار فروخته می
تتوان به این عدد دست یافمیلیارد تومان سود غیرقانونی به جیب دالالن رفته است که با حساب و کتابی ساده می 19۶۶ . 

قیمت فروش هر کیلوگرم شکر سفید در کارخانه برای  1۳97مطابو آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار مورخ سوم شهریور ماه 
بندی تومان و شکر بسته ۴،000گرمی  900بندی تومان، شکر بسته ۳۴00کننده تومان، شکر فله برای مصرف ۳000کننده مصرف

ها در حالی مصوب و ابالغ شده که میانگین قیمت شکر در بازار مصرف در . این نرختومان تعیین شده است ۴،۴00یک کیلوگرمی 
۶۵00معادل  1۳97اسفند ماه  9000گرمی و در فروردین و اردیبهشت ماه امسال  900تومان به ازای هر بسته   تومان به ازای هر  

گیردگرمی صورت می 900ی هابندیگرمی بوده است. )عمده شکر توزیع شده در بازار در بسته 900بسته  .) 
بندی رایج هزار تن( در همین بسته 180حال اگر میزان مصرف ماهانه شکر در کشور ) التفاوت نرخ گرمی( را در مابه 900)

میلیارد  700حدود  1۳97شویم که دالالن شکر در اسفند ماه مصوب این کاال با قیمت عرضه آن در بازار ضرب کنیم، متوجه می
اند که جمعاً به میلیارد تومان سود غیر قانونی به جیب زده 1،2۶۶ر فروردین و هشت روز ابتدایی اردیبهشت ماه بیش از تومان و د
رسدمیلیارد تومان( می 2000میلیارد تومان )حدود  1،9۶۶بیش از  . 

 1000تومان فروخته شود، دالالن به ازای هر ماه،  9000همچنین بعد از این نیز اگر قیمت شکر افزایش نیابد و در حدود همین 
۳۳زنند و این سود روزانه به بیش از میلیارد تومان سود غیرقانونی حاصل از گرانی این محصول استراتژیک به جیب می میلیارد  

رسدتومان می . 
حساب کنیم، دالالن با این سودهای  هاجالب اینکه اگر بخواهیم میزان سود غیر قانونی بازار شکر را در میزان مصرف ایرانی

200نجومی میزان مصرف شکر ماهانه  اندهزار نفر از ایرانیان را بلعیده  . 
کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان های نظارتی همچون سازمان حمایت از مصرفدر این شرایط مشخص نیست که چرا دستگاه

کنند؟ از آن گذشته معلوم نیست این سود قانونی شکر در بازار برخورد نمیفروشی و نرخ غیرتعزیرات حکومتی و امثال آن با گران
رود!؟هنگفت غیر قانونی به جیب چه کسانی در بازار شکر می  

 لینک خبر
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 شکر 
ایرنا  – 15/2/98تاریخ :   

 شکر با دو برابر افزایش قیمت همچنان در بازار کمیاب است
 با وجود روند افزایش قیمت شکر در بازار و اعالم مسئوالن در خصوص این که کشور در تامین این محصول -ایرنا  -تهران 

مشکلی ندارد، همچنان بازار با کمبود مواجه است؛ تا جایی که برخی فروشندگان می گویند مدتی است که شکر در بازار توزیع نمی 
 .شود

به گزارش روز یکشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، برخی بر این باورند که کمیاب شدن مجدد این محصول در بازار به معنای نبود یا 
لکه عده ای دالل و واسطه گر با احتکار تالش در افزایش قیمت مجدد این محصول دارندکمبود محصول نیست ب . 

آخرین نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار که مربوط به سال گذشته است، نشان می دهد که قیمت هرکیلوگرم شکر سفید درب کارخانه سه 
بندی گرمی چهار هزار تومان و شکر بسته 900بندی هتومان، شکر بست ۴00کننده سه هزار و هزار تومان، شکر فله برای مصرف

های اخیر قیمت شکر در چندین مرحله افزایش یافت و به بیش تومان تعیین شده بود، اما در هفته 400یک کیلوگرمی چهار هزار و 
هزارتومان رسید که بیانگر دو برابر افزایش قیمت نسبت به نرخ های مصوب است 10از  . 

 700هزارتومان افزایش یافت در حالی که پیش از این قیمت یک بسته  12، قیمت هرکیلوگرم قند نیز به بیش از حال در کنار شکر
هزار تومان بوده است 6گرمی قند نزدیک  . 
ای دالل، دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر به تازگی گفته بود افزایش قیمت شکر به جیب عده« بهمن دانایی»این درحالیست که 

های نظارتی باید بر عملکرد آنان کنترل داشته باشندرود که دستگاهبندی میطه گران و برخی واحدهای بستهواس . 
اکنون نرخ مصوب شکر درب کارخانه و در بازار مصرف تغییری نکرده است و همچنان براساس نرخ مصوب وی می گوید: هم

فروشی است و در صورت مشاهده باید از نرخ مصوب مصداو گران سال گذشته از کارخانجات خریداری می شود و قیمت های بیش
 .با متخلفان برخورد شود

 
 قیمت فعلی شکر کاذب است **

« دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: قیمت فعلی شکر « کاوه زرگران

ناشی از نامتعادل بودن عرضه و تقاضاست در بازار مصرف کاذب است که این موضوع . 
به دلیل کمبود شکر در بازار، دولت برای واردات پیش بینی کرده بود اما با وقوع سیل  97وی اظهارداشت: در ماه های پایانی سال 

اضر بخشی از و بروز خسارت های سنگین در اراضی نیشکر و چغندرقند نیاز به واردات قطعی شد که در حال ح 98در اوایل سال 
 .شکر مورد نیاز کشور توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران تامین و وارد شده که در بنادر موجود است

این مقام مسئول در صنایع غذایی ایران گفت: طی هفته های اخیر سهمیه شکر برخی از صنایع مواد غذایی که وابسته به شکر هستند، 
 .تامین نشده است

 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83303469


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       9813اهم اخبار کشاورزی هفته دوم اردیبهشت 

 

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

 شکر 
 فود پرس  – 1۵/2/98تاریخ : 

شودماه آینده متعادل میطی یک میلیون تن شکر/ قیمت ۱.4واردات   
میلیون تن شکر و ورود بخشی از آن، گفت: برداشت  1.۴ریزی برای واردات دبیر انجمن صنفی قند و شکر با اشاره به برنامه

یابدماه آینده قیمت کاهش میچغندر پاییزه نیز از دو روز قبل آغاز شده و طی یک . 
 

میلیون تن شکر و ورود بخشی  1.۴ریزی برای واردات با اشاره به برنامه بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران 
روز قبل آغاز شده و پیش بینی این است که با مجموعه این اقدامات، قیمت شکر  2از آن به کشور گفت: برداشت چغندر پاییزه نیز از 

ماه آینده کاهش یابدطی یک . 
 

شکر و تأخیر در برداشت آن را از جمله قیمت شکر اوایل اسفندماه سال گذشته دچار نوسان شده بود و برخی مسئوالن کاهش تولید نی 

ترین دالیل این مساله عنوان کردند و آن زمان اظهار داشتند: برداشت نیشکر در استان خوزستان آغاز شده و با عرضه شکر مهم
این حجم  کند. حتی برخی از مسئوالن اظهار نگرانی کرده بودند با ورودحاصل از این نیشکرها، قیمت به زودی در بازار افت می

 .شکر به بازار، قیمت به شدت افت کند
 

 10های اخیر قیمت شکر مجدداً روند افزایشی پیدا کرده و این بار در برخی نقاط شهر حتی از مرز این در حالی است که طی هفته
های سطح شهر بین هگرمی شکر در مغاز 900دهد هر بسته های میدانی خبرنگار مهر نشان میهزار تومان نیز گذشته است. گزارش

شودتومان عرضه می 500هزار و  10هزار تومان تا  9 . 
 

تومان رسیده است، به خبرنگار مهر گفتند: ما از  8900برخی از فروشندگان نیز با بیان اینکه قیمت شکر در عمده فروشی به کیلویی 
 .آوردن و فروش این محصول خودداری کردیم چون قیمت آن خیلی باال رفته است

 
یکی از فروشندگان درباره اینکه آیا با کمبود شکر در بازار مواجه هستیم؟، به خبرنگار مهر افزود: خیر، شکر وجود دارد اما آن را 

کننداند و عرضه نمیدپو کرده . 
 

هزار تن کاهش یافت ۴۰۰تولید داخلی   
 

تومان است ۴،000ای از جمله کوروش، حدود رههای زنجیبر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار مهر قیمت این کاال در فروشگاه . 
 

در همین زمینه، بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی قند و شکر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دالیل افزایش قیمت شکر در بازار، 
های بزرگی در فروردین مواجه شویمکرد که با چنین سیالباظهار داشت: در اسفندماه کسی پیش بینی نمی . 

 
کنند، وی با بیان اینکه از اواسط شهریور ماه کارخانجات چغندرقند و از اوایل آبان ماه کارخانجات نیشکر، شروع به تولید شکر می

کنندگفت: بنابراین این تولیدات، نیاز کشور را تا اردیبهشت ماه سال بعد تأمین می . 
 

ی که رخ داد این بود که تا اواخر بهمن ماه، به دلیل بارندگی، دبیر انجمن صنفی قند و شکر تصریح کرد: در سال گذشته اتفاق
کشاورزان نتوانستند وارد مزارع نیشکر شوند و این محصول را برداشت کنند. چون هر هفته ما در خوزستان با بارندگی مواجه 

 .بودیم
 

مین کرد، افزود: همین که وارد اسفند شدیم کمبود دانایی با بیان اینکه تولید شکر حاصل از چغندر قند تا بهمن ماه نیاز بازار را تأ
 .عرضه نیشکر خود را نشان داد و قیمت شکر روند رو به رشد گرفت
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هزار هکتار از مزارع نیشکر را زیر آب برده  ۳۵تا  ۳0های اخیر بین وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه سیل
ها و راه اندازی مجددشان اند که هنوز موفو به خالی کردن آب این کارخانهز زیر آب رفتهاست، گفت: عالوه بر این دو کارخانه نی

اندنشده . 
 

کنند، افزود: در حال واحد کارخانه نیشکر فعال است که همه آنها نیز در خوزستان فعالیت می 9دانایی با بیان اینکه در کل کشور 
کارخانه در این استان فعال هستند 7حاضر  . 

 
شود، ادامه داد: سال گذشته با اشاره به اینکه معموالً در ابتدای هر سال میزان تولید شکر از سوی انجمن پیش بینی و اعالم می وی

هزار تن تولید نیشکر  200حدود  97میلیون تن بود که با توجه به کاهش حقابه کشاورزان در خرداد و تیر  1.8میزان پیش بینی ما 
میلیون تن رسید 1.۴هزار تن کاهش دادند بنابراین تولید به حدود  200ها نیز تولید نیشکر را حدود البکاهش یافت، همچنین سی . 

 
میلیون تن شکر 1.۴ وارداتدانایی: برداشت چغندر پاییزه آغاز شد /   

 
دو روز قبل برداشت چغندر  شود، افزود: از حدوددانایی با بیان اینکه کشت چغندر در کشور به دو شکل بهاره و پاییزه انجام می

هزار تن  1۶0تا  1۵0شود. ضمن اینکه بین هزار تن شکر تولید می 110تا  100پاییزه در کشور آغاز شده و از این محل حدود 
آیدشکر نیز از محل نیشکرهای باقی مانده به دست می . 

 
شود که عمده ماه واردات آن به کشور آغاز میهزار تن شکر نیز ثبت سفارش شده و از اواخر اردیبهشت  800وی ادامه داد: 

 .واردات نیز از کشور هند است
 

کشتی در بنادر  ۶هزار تن شکر توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، افزود: در حال حاضر  ۶00تا  ۵۵0دانایی با اشاره به واردات 
های شکر هستند که بدین ترتیب طی یک ماه آینده حدوداً اند و در حال تخلیه محمولهامام خمینی )ره(، چابهار و بندر عباس پهلو گرفته

شودهزار تن شکر در دسترس خواهد بود و به بازار عرضه می 900تا  800 . 
 

یابدقیمت شکر در یک ماه آینده کاهش می  
 

ماه آینده شاهد کاهش قیمت این کاال خواهیم بود؟، تصریح کرد: قطعاً این اتفاو رخ خواهد دادینکه بنابراین آیا در یکوی درباره ا . 
 

دانایی همچنین با اشاره به سهمیه بندی شکر برای کارخانجات که در اسفندماه انجام شده است، گفت: این شکرها با نرخ ارز دولتی در 
گیرد البته به دلیل تعطیالت عید اختالالتی در آن به وجود آمد اما گیرد و نظارت دقیو بر آن صورت میمیاختیار کارخانجات قرار 

 .بعد از تعطیالت کار به روال عادی خود برگشت
 

یاز میلیون تن شکر ن 1.1میلیون تن اعالم و اضافه کرد: به عبارتی ما در شش ماه به  2.2وی نیاز سالیانه کشور را به شکر حدود 
ماه و نیم کشور کافی است ۴هزارتن از این محصول برای حدود  800تا  700داریم و  . 

 
گردد، گفت: اگر واردات مقداری زودتر هایی که در راه است همه چیز به روال طبیعی بر میدانایی با بیان اینکه با ورود محموله

ها متعادل خواهد شدی قیمتها در بازار نبودیم اما بزودشد شاید شاهد این تنشانجام می . 
 

اند، افزود: به هرحال زمانی که تر شدن قیمت آن دپو کردهای شکر را برای گرانوی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه عده
مصرف  آید. به عنوان مثال مطمئناً انبارهایشود، هیجاناتی نیز در این زمینه به وجود میبازار یک کاال دچار تنش و نوسان می

کنندگان عمده شکر در حال حاضر پر است اما اینکه بگوییم دپو شده است، بعید می دانم چنین اتفاقی رخ داده باشد. چون ارقامی که 
ای نیست که بخواهیم بگوییم احتکار و یا دپو شده استذخیره شده در اندازه . 

 
ی چقدر خواهد بود؟، افزود: پیش بینی میزان تولید برای سال جاری کنید میزان تولید در سال جاردانایی درباره اینکه پیش بینی می

ها به ویژه در استان خوزستان بسیار زیاد بوده و کشت عقب افتاده استمقداری دشوار است به دلیل اینکه میزان بارندگی . 
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ام شده بود، گفت: امسال هنوز این اتفاو هزار هکتار کشت چغندر قند انج 80تا  70وی با بیان اینکه سال گذشته تا آخر فروردین ماه 

 .رخ نداده بنابراین پیش بینی میزان تولید نیز در اواخر اردیبهشت ماه امکان پذیر خواهد بود
 لینک خبر 
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 شیر و فرآورده ها
خبرنگاران جوان  – 11/2/98تاریخ :   

شودهر گونه افزایش قیمت محصوالت لبنی جرم محسوب می  
های لبنی درخصوص افزایش قیمت، از معرفی متخلفان به تعزیرات حکومتی خبر دادتابش ضمن هشدار به شرکت . 

ه گزارشب به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس تابش رئیس سازمان حمایت  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  

شود و پرونده متخلفان نیز تخلف محسوب می افزایش قیمت هشدار داد هر گونه های لبنیشرکت کنندگان و تولید کنندگان بهاز مصرف
شودسال میار تعزیرات حکومتی به . 

قیمت  تومانی قیمت خامه کوچک گفت: هر گونه افزایش 200کنندگان و تولید کنندگان درباره افزایش رئیس سازمان حمایت مصرف
ها به تعزیرات ارسال شود و تولیدکنندگان باید قیمت را کاهش دهند، در غیر این صورت پرونده آنمحصوالت لبنیتخلف محسوب می

شودمی . 
نیدیشتر بخوا  قیمت لبنیات در ایام عید نوسانی نخواهد داشت/دامداران نسبت به عرضه شیرخام با نرخ مصوب تمکین نمی کنند :

ها نبا چنین تخلفاتی مواجه شدیم، با آ  وی در واکنش به کم فروشی در محصوالت لبنی افزود: این اقدام تخلف محرز است، چندین بار

 .برخورد کردیم و پرونده شان را به تعزیرات فرستادیم
 لینک خبر
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 صادرات و واردات
 ایرنا   - 9/2/98تاریخ : 

 مخالفت وزارت جهاد کشاورزی با صادرات تخم مرغ مولد
مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی اعالم کرد -ایرنا  -تهران  وزارت جهاد کشاورزی به منظور حمایت از تولید  :

 .تومانی از کشور، با صادرات تخم مرغ مولد و غیرخوراکی موافو نیست 4200داخلی و جلوگیری از خروج ارز 
«  10ا اشاره به آزاد شدن صادرات تخم مرغ از فردا )روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، ب« شاهرخ شجری

اردیبهشت( افزود: معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای خواستار ممنوعیت صادرات 
 .تخم مرغ مولد و غیرخوراکی شد

عدن و تجارت درخصوص رفع ممنوعیت وی اظهار داشت: این معاونت در پی نامه سوم اردیبهشت ماه امسال وزیر صنعت، م
صادرات تخم مرغ خوراکی درخواست کرد تا با تعرفه اعالمی در نامه مذکور به گمرک جمهوری اسالمی ایران صادرات تخم مرغ 

را بالمانع و صادرات تخم مرغ غیرخوراکی تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم شود 04072110خوراکی با کد تعرفه  . 
ه صادرات وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: علت درخواست ممنوعیت صادرات تخم مرغ غیر خوراکی این مدیر کل دفتر توسع

تومانی وارد و جزء نهاده تولیدی واحدهای مرغداری کشور محسوب می شود 4200است که این محصول با نرخ ارز رسمی  . 
از تولید داخلی، صادرات تخم مرغ خوراکی، سیب مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی گفت: به منظور حمایت 

درختی، پرتقال و پودر آب پنیر بالمانع و در مقابل صادرات دام زنده، شتر، تخم مرغ مولد و غیرخوراکی توسط این دفتر ممنوع 
 .اعالم شده است

ه امسال صادرات تخم مرغ را به گزارش ایرنا، معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهارم اردیبهشت ما
 .آزاد کرد

 100تا  50هزارتن تخم مرغ در این محصول خودکفا است و توان صادرات ساالنه بین  900ایران به دلیل تولید ساالنه بیش از 
 .هزارتن مازاد تولید به کشورهای همسایه را دارد

کیلوگرم است 12هم اکنون سرانه مصرف این محصول در کشور ما نزدیک  . 
 لینک خبر
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 صادرات و  واردات 
 ایرنا  – 15/2/98تاریخ : 

 مقام صنفی: صادرات خرما هنوز ممنوع نیست
ممنوعیت صادرات خرما ابالغ دستوری به گمرک مبنی بر »رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران تاکید کرد  -ایرنا -تهران

 .«نشده و هنوز در حد پیشنهاد ستاد تنظیم بازار بوده است
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، یکی از ویژگی های ماه رمضان خرما و چای دم افطار است اما امسال برخی سودجویان قیمت 

  .خرما را در دست گرفته اند
هزار تومان رسید ۳8هزار تا  ۳5طب مضافتی به در آستانه ماه مبارک قیمت هر کیلوگرم ر .  

حل برای تنظیم بازار، همانند گذشته، با افزایش قیمت یک کاال در بازار، انگشت اتهام به سوی صادرات نشانه رفته و نخستین راه
  .ممنوعیت صادرات آن محصول است

ت این محصول با هدف کنترل بازار در ماه مبارک از این رو، در پی گران شدن خرما، ستاد تنظیم بازار مصوب کرد صادرا
 .رمضان ممنوع شود

با این همه، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران امروز )یکشنبه( به خبرنگار اقتصادی ایرنا اعالم کرد هنوز دستوری به 
بازار است گمرک مبنی بر ممنوعیت صادرات خرما ابالغ نشده و این موضوع در حد پیشنهاد ستاد تنظیم . 

« شود و صادرات آن شاید درصد نیاز بازار به خرمای مضافتی از تولید داخل تامین می 90یادآوری کرد « محمدحسن شمس فرد

درصد باشد؛ بنابراین گران شدن این محصول با صادرات آن ارتباطی ندارد 10کمتر از  .  
دار صادر شود وگرنه زود ع خرما باید با کانتینرهای یخچالشمس فرد درباره ویژگی های صادرات خرمای مضافتی گفت: این نو

شود و قابل استفاده نیستترش می . 
وی اضافه کرد: اگر به ممنوعیت صادرات خرما نیاز باشد، فقط باید صادرات خرمای مضافتی ممنوع شود نه خرمای صادراتی 

مکن است بازار خود را از دست بدهدبیند و حتی م)خرمای سعمران(؛ وگرنه بازار صادراتی خرما آسیب می .  
ای از مردم دانسته و افزود: کمبود تولید درباره خرما موضوعیتی نداردوی دلیل گران شدن خرما در بازار را سودجویی عده . 

رف نگاری با وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت خبر داد که در آن اشاره شده مصاین مقام صنفی از نامه
  .ایران خرمای مضافتی است و دلیلی بر ممنوعیت صادرات خرمای سایر وجود ندارد

به گزارش ایرنا، در آرشیو خبرهای چند روز گذشته گمرک جمهوری اسالمی ایران نیز هنوز ابالغی مبنی بر ممنوعیت صادرات 
اندار موافو نبودهخرما دیده نمی شود و به گفته برخی منابع آگاه، شماری از مسئوالن با این ک .  

 
 صادرات خرمای سایر نباید ممنوع شود**

رئیس اتاو بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان نیز به خبرنگار ایرنا گفت: خرمایی که از باغ ها و نخلستان های سیستان و 
صادرات و مصرف روزانه خانوار  جنبه مصرفی دارد که شامل 2شود، بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، کرمان و فارس برداشت می

شودمی . 
« درباره خرمای سعمران )سایر( توضیح داد: خرمای سایر که یکی از محصوالت استان خوزستان است فقط « زادهغالمرضا اکبری

 .مصرف صنعتی دارد و در مصرف داخلی کشور و سبد خانوارها نقشی ندارد
لی است که برای استفاده در مصارف صنعتی به کشورهای مختلف جهان صادر به گفته وی، بخش زیادی از این خرما سالیان متوا

دمی شود و دلیلی بر ممنوعیت صادرات آن وجود ندار .  

  لینک خبر
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 صادرات و  واردات 
 خبرگزاری فارس  – 10/2/98تاریخ : 

یابد وزیر جهاد کشاورزی: صادرات کشاورزی افزایش می  
ها در محصوالت کشاورزی، بازارهای جهانی اقبال و اندازی سامانه دریافت نشان حد مجاز آالیندهوزیر جهاد کشاورزی گفت:با راه

  .اطمینان بیشتری به محصوالت کشاورزی ما خواهند داشت و صادرات ما رشد خواهد کرد
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه رونمایی از سامانه دریافت به گزارش 

ها در محصوالت کشاورزی که در سالن خوشه وزارت جهاد برگزار شد، گفت: پیش از این دغدغه مردم و خریداران حد مجاز آالینده
بود که این محصول و غذا کجا تولید شده، چطور به عمل آمده و چه تفاوتی با  داخلی و خارجی در زمینه محصوالت کشاورزی این

 .محصوالت دیگر دارد
ها همه این مشکالت را برطرف کرده است، گفت: با کد محصوالت و وزیر جهاد با اشاره به اینکه سامانه دریافت حد مجاز آالینده

توان رؤیت کرد، بنابراین در خرید این ا زمان عرضه به بازار را میبارکدی که وجود دارد، همه اطالعات از ابتدای تولید ت
 .محصوالت هم با اختیارات و آزادی بیشتری عمل کرد

اندازی این سیستم صادرات محصوالت کشاورزی را در بازارهای جهانی افزایش خواهد داد، چرا به گفته وزیر جهاد کشاورزی راه
اندازی این سامانه خیلی بیشتر خواهد شدا راهکه آنها اعتمادشان به محصوالت ما ب . 

اندازی این سامانه شناسنامه کردن محصوالت کشاورزی و دادن کد استاندارد به آنها هم وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حقیقت راه
دهندشتر بها میکند و در بازارهای جهانی به چنین محصوالتی بیهست، یعنی محصوالت و غذای تولیدی هویت و اصالت پیدا می . 

ای با همکاری سازمان استاندارد و سازمان بهداشت انجام شد، چرا که اطمینان اندازی این سامانه کار فشردهوی گفت: برای راه
های الکترونیکی در راستای بهبود وضعیت کشاورزی استفاده ببریمداریم، باید از ظرفیت . 

حصوالت کشاورزی امروز با حضور وزیر جهاد و رئیس سازمان استاندارد در سالن ها در مسامانه دریافت نشان حد مجاز آالینده
 .خوشه وزارت جهاد رونمایی شد

  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرنگاران جوان  – 9/2/98تاریخ : 

تن گوشت گرم گوسفندی ۲۰۰بر واردات گوشت نداشته است/واردات روزانه  اختصاص ارز نیما تاثیری  
 .پوریان گفت: با وجود اختصاص ارز نیما به واردات، میزان ثبت سفارش برای واردات گوشت تغییری نداشته است

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت، تجارت و کشاورزی منصور پوریان رئیس انجمن تامین کنندگان دام کشور در گفت و گو با خبرنگار

اظهار کرد: با وجود اختصاص ارز نیما به واردات، میزان ثبت  واردات گوشت قرمز ، درباره آخرین وضعیتخبرنگاران جوان
شودی واردات گوشت تغییری نداشته است و کماکان طبو روال سابو انجام میسفارش برا . 

هزار راس دام سبک زنده وارد کشور  92تن اعالم کرد و گفت: تاکنون  200تا  180را  گوشت گرم گوسفندی وی واردات روزانه
ن پارت تا هفته آینده وارد شودشود که اولیشده است، ضمن آنکه واردات دام سنگین در حال انجام است و پیش بینی می . 

و الشه با کاهش قیمت  بخش دام زنده های داخل از ابتدای سال درپوریان ادامه داد: با توجه به شرایط مناسب واردات و توزیع بره
هزارتومان کاهش قیمت داشتیم 1۵هزار و الشه  10روبرو بودیم به طوریکه در بخش دام زنده  . 

زنده از رومانی/ محدودیتی در واردات آالیش خوراک دام وجود نداردهزار رأس گوسفند  92واردات  :بیشتر بخوانید  
در کنار واردات بسیاری از دامداران نگران نبود بازار و انباشت  افزایش عرضه دام زنده داخلی به گفته این مقام مسئول، با توجه به

ها را دارنددام در واحد . 
هزار تومان اعالم کرد و گفت:  70تا  ۶۵ها را در عمده فروشی شه گوسفندینرخ هر کیلو ال رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور

شود که روند کاهش قیمت گوشت در بازار ادامه یابدبا توجه به عرضه گسترده دام داخل و گوشت وارداتی در کشور پیش بینی می . 
هزار تومان اعالم کرد  ۶8تا  ۶7ها را ده فروشیهزار و الشه گوسفندی درب عم ۳0تا  27را  نرخ منطقی هر کیلو دام زنده پوریان

هزار تومان  2۵و گفت: با توجه به افزایش عرضه و نبود تقاضا برای دام داخل، دامداران نگرانند که قیمت دام زنده به کمتر از 
 .برسد

ست و افزود: با افزایش عرضه را تابع عرضه و تقاضا دان قیمت گوشت و دام زنده رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور در پایان

های آتی با کاهش شدید قیمت در بخش دام گوشت روبرو خواهیم بودبیش از حد نیاز کشور، طی ماه . 
 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرنگاران جوان  – 8/2/98تاریخ : 

انی برنج ایرانی ارتباطی به برنج خارجی نداردگر  
کشاورز گفت: با توجه به افزایش واردات برنج در سال گذشته می توان گفت که گرانی برنج ایرانی ارتباطی به کمبود برنج خارجی 

 .ندارد
رنگارمسیح کشاورز دبیر انجمن وارد کنندگان برنج در گفت و گو با خب گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

 اظهار کرد: تا کنون واردات برنج در سال جدید صورت نگرفته است و با واردات برنج ، درباره آخرین وضعیتخبرنگاران جوان
 .کمک وزارت جهاد کشاورزی درصدد هستیم تا قبل از دوره ممنوعیت، برنج مورد نیاز وارد شود

ای را رود که همچنان ارز یارانهها انتظار میتومانی از دولت و بانک ۴200ها راجع به حذف ارز وی افزود: با توجه به گمانه زنی
به عنوان کاالی اساسی با نرخ پایین تری عرضه شود برنج به واردات این محصول استراتژیک اختصاص دهند تا . 

گفت: براساس  واردات برنج خارجی کشاورز با انتقاد از اظهار نظر برخی کارشناسان مبنی بر گرانی برنج ایرانی ناشی از کمبود
د داشته است، از این رو هزارتن برنج وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رش ۵۵0آمار، سال گذشته یک میلیون و 

گرانی برنج ایرانی ارتباطی به کمبود برنج خارجی ندارد چرا که در صورت کمبود واردات در ابتدا باید قیمت برنج خارجی افزایش 
یافتمی . 

هزار تومان 1۳کمبود نظارت عامل اصلی اختالف چشمگیر قیمت در بازار/ نرخ هر کیلو برنج طارم  :بیشتر بخوانید  
دهد که اگر واردات در سال جدید مدیریت شود و با بخش خصوصی همانند ها نشان میداد: آماردبیر انجمن وارد کنندگان برنج ادامه 

تومانی همکاری شود، مشکل خاصی نخواهیم داشت ۴200سال گذشته در اختصاص ارز  . 
ورزی گفتیم ها به پژوهش مجلس، وزارت صمت و جهاد کشاگفت: بار واردات برنج تومانی به ۴200وی با تاکید بر اختصاص ارز 

 ۶ای اختصاص یابد چرا که های اساسی به واردات برنج همچنان ارز یارانهتومانی از واردات کاال ۴200که در صورت حذف ارز 
کننددهک مردم برنج خارجی مصرف می . 
برابری  2با نرخ  قیمت هرکیلو برنج خارجی تومانی و اختصاص ارز نیما به واردات، ۴200کشاورز در ادامه افزود: با حذف ارز 

تومانی، تعرفه واردات  ۴200هزار تومان خواهد رسید که به همین خاطر از دولت انتظار داریم در صورت حذف ارز  17تا  1۶به 
 .کاهش یابد تا هر کیلو برنج خارجی با نرخ کمتری در بازار عرضه شود

دبیر انجمن وارد کنندگان برنج در پایان تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و مشکالت سیل اخیر، در سال جدید باید یک 

هزارتن برنج در سال جدید قبل از دوره ممنوعیت وارد شود ۵00تا یک میلیون و  200میلیون و  . 
 

 لینک خبر  
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 صادرات و واردات 

 خبرگزاری فارس  – 8/2/98:تاریخ 

یابد محصول/ قیمت در ماه رمضان افزایش نمی 4حذف ارز دولتی برای واردات   
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی با بیان اینکه اختصاص ارز دولتی برای گوشت، چای، کره و حبوبات 

ها داده شده و قیمت آنها در ماه های اساسی برنج، شکر، روغن و مرغ در سطح گسترده به استانحذف شد، گفت: مجوز عرضه کاال
یابدرمضان افزایش نمی .  

خبرنگار اقتصاد خبرگزاری فارس،  وگو بامعاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی در گفت مهرفرد علی اکبر
کاالی گوشت، چای، کره و حبوبات قطع  ۴تومانی به  ۴200ی دولت اختصاص ارز دولتی اعالم کرد: بر اساس تصمیم ستاد اقتصاد

 .شده و از این پس با ارز نیمایی وارد خواهد شد
شده این محصوالت که با ارز گفت: قیمت تمامقدر خواهد بود،وی در پاسخ به این سوال که قیمت گوشت بر اساس ارز نیمایی چه

کند و توزیع محصولی مانند گوشت را وزارت کنندگان و تولیدکنندگان تعیین میسازمان حمایت از مصرف شوند رانیمایی وارد می
دهدصنعت، معدن و تجارت انجام می . 

بود، مستقیم در بازار بفروشند مجاز خواهند گوشت واردکنندگان ه خوداما بر اثر ضوابطی که تعیین شد :وی ادامه داد . 
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که آیا در این روش نگرانی از افزایش قیمت در 

کردند و البته ناظران دولت می عرضه در بازار شد و خود واردکنندگان مستقیمااین روش قبالً هم انجام می بازار وجود ندارد، گفت:
کنندگان و تولیدکنندگان تعریف کرده تخطی کنند، جریمه ها نظارت دارند که اگر از آنچه که سازمان حمایت از مصرفبرای این قیمت

 .خواهند شد
طور محدود در برخی یمایی بهسوال شد که آیا توزیع گوشت نیمایی آغاز شده است، گفت: توزیع گوشت گوسفندی ن مهرفرد از

روز است، بالفاصله پس از ورد  ۴های گرم پایین و در حدود که ماندگاری این گوشتهای شهروند آغاز شده و به دلیل اینفروشگاه
ای عرضه می شوندهای زنجیرهبه فروشگاه . 

اختصاص ارز نیمایی  ر گوشت را کنترل نکرد،تومانی بازا ۴200که مردم نگران این هستند که اگر ارز در پاسخ به این مهرفرد
طور نیست؛ چراکه امکانات واردات به صورت نامحدود وجود دارد و اگر گوشت به مقدار زیادی وارد قیمت را باال ببرد، گفت: این

 .کشور شود، قیمت آن کنترل خواهد شد
شت نیمایی در حال حاضر اندکی کمتر از قیمت بازار و به گفته معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی قیمت گو

 .یا معادل آن است
وی در پاسخ به این سوال که چه تمهیداتی را برای عرضه مناسب محصوالت و مواد غذایی و تنظیم قیمت آن در بازار در ماه 

ها داده شده و یمت مناسب در استانمبارک رمضان دارید، گفت: مجوز فروش کاالهای اساسی مانند برنج، شکر، روغن و مرغ به ق
شوددر حجم وسیعی این محصوالت برای رفع نیاز مردم عرضه می . 

انبارها حاکی از آن است که  دهید قیمت در ماه رمضان افزایش پیدا نکند، گفت: همه شرایط و موجودیاز وی سوال شد آیا قول می
که اتفاقات موضعی مانند اختالل در حمل و ار را کنترل خواهیم کرد، مگر اینهیچ دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد و ما هم باز

 .نقل و غیره بازار را تحت فشار قرار دهد
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 

 خبرگزاری فارس  – 11/2/98تاریخ : 

ها هزار تن در کارخانه ۳۰درخواست واردات شیر خشک با ارز دولتی به رغم وجود   
لبنی هزار تن شیر خشک در کارخانجات کشور دپو شده است یک شرکت  ۳0رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور گفت: در حالی که 

هزار تن شیر خشک با ارز دولتی کرده است 6درخواست واردات ماهیانه  .  
وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اعالم کرد: برخی سیداحمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور در گفت

های مختلف به دنبال این هستند تا با ارز های لبنی با بهانهشرکت شیر خشک وارد کنندتومانی دوباره  4200 .  
هزار تن شیر خشک وارد  6ای به معاون اول رئیس جمهور نوشته و درخواست کرده که ماهانه شرکت لبنی کاله نامه»مقدسی گفت: 
 .«کشور کند

هزار تن  70تا  60هزار تن در سال است در حالی که کل مصرف شیر خشک کشور  72هزار تن در ماه معادل  6وی اضافه کرد: 
شودرد میبرآو .  

خشک در   هزار تن شیر ۳0رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور اعالم کرد: در حالی این شرکت لبنی تقاضای واردات کرده که 
  .کارخانجات کشور دپو شده و صادرات شیر خشک هم ممنوع است

این کارخانه لبنی این بوده که دامداران  وی با بیان این نامه به معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ارجاع شده است گفت: توجیه
توانند شیر مورد نیاز این کارخانه را تأمین کنندکشور نمی .  

هایی که انجام دادم به دلیل اینکه این کارخانه پول شیر دریافتی را به گاوداران مقدسی با رد ادعای این کارخانه لبنی گفت: با بررسی
کنندویل به این کارخانه ممانعت میکند آنها از تح به موقع پرداخت نمی . 

 .وی تأکید کرد: گاوداران آمادگی کامل دارند هر میزان که کارخانجات لبنی شیر خام نیاز دارند تأمین کنند
هزار  ۳0توان تومانی می 4200رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور در عین حال تأکید کرد که به جای درخواست واردات با ارز 

ها اجازه بدهند تا با ارز نیمایی شیر خشک وارد کنندموجود را صادر کرد و اگر در بازار نیاز بود به این شرکتتن شیر خشک  . 
کنندمیخواهند از مزایای ارز دولتی استفاده می ها که به دنبال واردات شیر خشک هستند،مقدسی تأکید کرد: برخی شرکت . 

 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 ایرنا  – 9/2/98تاریخ : 

 صادرات خرما محدود می شود
پیشنهادی برای وضع عوارض صادرات خرما خبر داد و مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی، از  -ایرنا  -تهران 

گفت: این پیشنهاد با هدف تامین خرمای مورد نیاز ماه مبارک رمضان مطرح شده که در صورت تصویب، یک تا دو روز آینده 
 .اجرایی خواهد شد

« روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود« شاهرخ شجری کشور تامین است و کمبودی در خرمای مورد نیاز  :

زمینه تامین این محصول در ماه مبارک رمضان وجود ندارد اما برای جلوگیری از سودجویی واسطه گران و دالالن، صادرات این 
 .محصول با اخذ عوارض محدود می شود

این محصول در دنیا به شمار می رود  وی اظهارداشت: ایران با تولید ساالنه بیش از یک میلیون تن محصول خرما، دومین تولیدکننده
میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شد ۳10هزار تن خرما به ارزش  277، حدود 97و در سال  . 

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه صادرات به تنهایی نقشی در افزایش قیمت بازار داخلی ندارد، 
در بازار داخلی، دالل بازی، احتکار برخی سودجویان و افزایش هزینه های تولید است گفت: علت افزایش قیمت خرما . 

سنت است که نشان می دهد نرخ  20تا یک دالر و  10شجری تصریح کرد: قیمت هرکیلوگرم خرمای مضافتی صادراتی یک دالر و 
بودن بازار داخلی انگیزه چندانی برای صادرات یا  داخلی این محصول بیش از نرخ های صادراتی آن است؛ بنابراین به دلیل مناسب

 .قاچاو این محصول وجود ندارد
هزارتومان به  12هزارتومان و مضافتی بم  25به گزارش ایرنا، پیش از نوسان نرخ ارز در کشور، هر کیلوگرم خرمای پیارم حدود 

هزارتومان رسیده است ۳5ر داخلی به بیش از دست مصرف کنندگان می رسید اما اکنون نرخ هربسته خرمای مضافتی در بازا . 
درصد افزایش داشته است 60تا  20گفته می شود که قیمت خرما در ماه های اخیر بین  . 

ایران با برخورداری از نخلستان های وسیع در استان های خوزستان، کرمان، هرمزگان، فارس، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و 
دکننده خرما به لحاظ تولید و سطح زیر کشت و پنجمین صادرکننده این محصول در جهان به شمار می بوشهر دومین تا سومین تولی

 .رود
هکتار تولید می شود 76۳هزار و  20۳میلیون تن انواع خرما در سطح  1.1ساالنه بیش از  . 

 8۳4هزار و  6سط عملکردی معادل میلیون هکتار نخلستان با متو 1.1میلیون تن در سطح  7.5میزان تولید خرما در جهان حدود 
تولیدکننده  10کیلوگرم است؛ مصر، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، پاکستان، الجزایر، عراو، سودان، عمان و لیبی 

 برتر خرما در جهان هستند که مصر بیشترین میزان عملکرد و الجزایر بیشترین سطح زیر کشت را در اختیار دارند
 
 لینک خبر 
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 صنایع غذایی
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 عسل

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       9813اهم اخبار کشاورزی هفته دوم اردیبهشت 

 

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

 
 علوفه
 ایرنا  – 10/2/98تاریخ : 

 بارشهای اخیر مشکل علوفه مناطق عشایری کشور را برطرف کرد
هزار تنی  ۳00گفت: بارش امسال باران و نزوالت آسمانی سبب افزایش یک میلیون و  رئیس سازمان امور عشایر -ایرنا -سبزوار

 .تولید علوفه نسبت به سال گذشته در مناطو عشایری شد و تا حد زیادی مشکل علوفه در این مناطو را بر طرف کرد
شهرستان سبزوار افزود: بارندگیهای کرمعلی قندالی روز سه شنبه در مراسم آغاز ساخت بند خاکی روستای ذوالفرخ بخش روداب 

نجات داد و کمبود آب و علوفه در مناطو عشایری را که آزاردهنده بود برطرف امسال کشور را از معضالت خشکسالیهای اخیر 
 .کرد

ودوی اضافه کرد: هم اینک مراتع مناطو عشایری پر از علوفه است که این میزان علوفه برای چرای پاییزه نیز ذخیره می ش .  
سازه های آبی با هدف تامین آب شرب و دام  :رئیس سازمان امور عشایر با اشاره به احداث سازه های آبی در مناطو عشایری گفت

عشایر و فعالیتهای کشاورزی احداث می شود اما از دیگر اهداف ایجاد بندهای خاکی حفظ محل استقرار پایین دست از خطرات و 
یره شده استاستفاده بهینه از آبهای ذخ . 

بارندگیهای امسال شرایط مناسبی برای ایجاد بندها فراهم کرده و احداث این بندها در روند ثبات جمعیت و توسعه  :قندالی افزود

 .مناطو عشایری کشور موثر است
با مصوبه هیات دولت  هزار راس دام عشایری بر اثر سیالبها تلف شد که 24وی با اشاره به سیلهای دو ماه گذشته کشور ادامه داد: 

مقرر شد به ازای هر راس دام تلف شده پنج میلیون لایر کمک بالعوض و پنج میلیون لایر تسهیالت با کارمزد چهار درصد به عشایر 
 .پرداخت شود

جزئی  رئیس سازمان امور عشایر گفت: بارندگیهای شدید به بخشی از راهها، تاسیسات و محل استقرار و سرپناه عشایر خسارتهای
میلیون لایر کمک  50وارد کرد که برای جبراین این خسارتها به هیات دولت پیشنهاد شد که برای هر استقرارگاه و پناهگاه عشایری 

 .بالعوض و پنجاه میلیون لایر نیز تسهیالت با کارمزد چهار درصد پرداخت شود که هنوز به تصویب نرسیده است
ازدید از مناطو عشایری بخش روداب سبزوار نیز در گفت و گو با خبرنگاران گفت: امسال رئیس سازمان امور عشایر در حاشیه ب

  .سه هزار میلیارد لایر تسهیالت با هدف رونو تولیدات دامی به ساکنان عشایری کشور اختصاص یافت
تشکلها برای تامین نهاده های تولید  قندالی افزود: هزار میلیارد لایر از این اعتبار با سود چهار درصد و دوره برگشت پنج ساله به

  .اختصاص یافت
درصد و به  10قانون احکام دائمی برای پروار بندی دام با کارمزد  52وی اضافه کرد: دو هزار میلیارد لایر نیز از محل بند ب ماده 

  .صورت یک ساله به عشایر پرداخت می شود
ری، حمایت مجلس شورای اسالمی و دولت از ردیف ذیل بند و تبصره چهار رئیس سازمان امور عشایر گفت: با اذن مقام معظم رهب

میلیون یورو برای تامین آب و طرحهای بند خاکی مناطو عشایری اختصاص یافته است ۳0از محل صندوو توسعه ملی  98بودجه  .  
و محل اعتبارات  52حل بند ب ماده هزار میلیارد لایر تسهیالت از م 10قندالی افزود: طی چهار سال گذشته برای رونو تولید 

 .مدیریت بحران ویژه عشایر برای ساماندهی تولید پرداخت شده است
مدیر کل امور عشایر خراسان رضوی نیز در مراسم آغاز ساخت بند خاکی روستای ذوالفرخ بخش روداب شهرستان سبزوار گفت: 

ارند لذا با بارندگی رگباری در این مناطو سیالب رخ می دهد بنا بر عشایر در بیابانها و مراتع زندگی می کنند که پوشش جنگلی ند
این برای جلوگیری از تخریبها و تغذیه چاههای عشایری مهار روان آبها با احداث بندهای خاکی در خراسان رضوی در دستور کار 

  .قرار گرفته است
در مرحله بهره برداری قرار دارد و نزوالت آسمانی امسال  بند خاکی ساخته شده و یا ۳5محمد نبوی فرد افزود: در خراسان رضوی 

هزار متر مکعب شده است 900سبب آبگیری کامل یک بند خاکی در منطقه عشایری روداب با ظرفیت  . 
فروردین تا هفته گذشته  27مدیر کل امور عشایر خراسان رضوی گفت: بر مبنای آخرین برآوردها بارندگی شدید و وقوع سیل از 

میلیارد لایر خسارت به مناطو عشایر در این استان وارد کرده است 590 .  
محمد نبوی فرد افزود: خسارت ناشی از سیل به مناطو عشایری خراسان رضوی شامل راهها، تلفات دامی، تخریب اماکن دامی، 

  .سرپناهها و بخشی از تاسیسات زیربنایی بوده است
و جذب اعتبار، میزان خسارت بخشهای مختلف به مدیریت بحران استانداری خراسان وی ادامه داد: برای جبران این خسارتها 

  .رضوی اعالم شده است
 50میلیارد لایر تسهیالت ارزان قیمت به عشایر پرداخت و  8۳0مدیرکل امورعشایر خراسان رضوی گفت: طی یک سال گذشته 
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ن توزیع شده استهزارتن جو و کنسانتره مخصوص پروار بندی بین عشایر این استا .  
هزار راس دام سبک عشایر پروار شده از اواخر  ۳20نبوی افزود: با اجرای طرح پروار بندی و تحویل کنسانتره به عشایر 

کیلویی وارد بازار می شود 50اردیبهشت با میانگین وزن  .  
سبزوار و شهرستانهای خوشاب و  درصد جمعیت عشایری سبزوار، داورزن و خوشاب در بخش روداب و بقیه در بخش مرکزی 70

نفر  600هزار راس دام سبک شامل گوسفند، بز و حدود سه هزار و  70داورزن استقرار دارند که از هشت طایفه تشکیل شده اند و 
  .شتر در اختیار دارند

منطقه آغاز شد و قرار ساخت بند خاکی منطقه عشایری ذوالفرخ روداب سبزوار با هدف تامین آب و تقویت چاههای دامداری این 
 .است این بند طی دو سال به بهره برداری برسد

هزار متر مکعب آب ذخیره می شود 45میلیارد لایر است که با احداث آن،  65هزینه عملیات اجرایی این طرح  . 

کیلومتری غرب مشهد قرار دارد 2۳0سبزوار در  . 
  لینک خبر
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 علوفه 
 خبرنگاران جوان  – 1۴/2/98تاریخ : 

هاه مرتعی بر اثر رشد بارشافزایش علوف  
میلیون تن برسد ۳.۵های مرتعی به شود که تولید علوفه در عرصههای اخیر پیش بینی میبهزاد گفت: با توجه به بارندگی . 

ورزی؛ ترحم بهزاد، مدیرکل دفتر فنی مرتع به نقل از وزارت جهاد کشا ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

های چند ماهه اخیر در نیم قرن گذشته بی سابقه بوده ها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار کرد: پراکنش و میزان بارشسازمان جنگل
شده است هاها و افزایش تولید علوفه در این عرصههای مرتعی موجب رویش انواع گونهو وجود بانک بذر مناسب در خاک . 

یابدهای مرتعی تولید علوفه افزایش میوی گفت: با افزایش هر میلی متر بارندگی، یک کیلوگرم در هر هکتار در عرصه . 
های های مرتعی به ویژه علوفهاین مقام مسئول ادامه داد: در برخی مناطو مرتعی به علت کاهش چرا و احتمال باقی ماندن علوفه

بند تدوین و  1۳ای در ها بخشنامهیکساله، احتمال وقوع آتش سوزی وجود دارد و از این رو برای جلوگیری از حریو در این عرصه
کرده ایمهای کشور ابالغ به استان . 

علوفه خشک در  ها تاکید شده به منظور جلوگیری از باقی ماندنبهزاد درباره مفاد این بخشنامه تصریح کرد: در این بخشنامه به استان
با هماهنگی مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان نسبت به برآورد ظرفیت چرای واقعی مرتعی برای افزایش تعداد  مراتع

، به موقع اقدام کننددام وارده . 
ها را کاهش دهدتواند به تنهایی عوامل تخریب جنگلها نمیسازمان جنگل :بیشتر بخوانید  

ی افزود: در مراتعی که به علت محدودیت تعداد دام، امکان استفاده کامل از علوفه توسط دام وجود ندارد و از طرفی امکان و
های کم باران و توانند برای ذخیره علوفه در سالبرداشت یا درو مستقیم علوفه مراتع و سیلوی آن وجود دارد، بهره برداران می

ها را برداشت و درو کنندوفهذخیره علوفه زمستانی، این عل . 
های مرتعی بوته زار های مرتعی گندمیان و یا تیپها، مراتع و آبخیزداری کشور ادامه داد: اکثر تیپمدیرکل فنی مرتع سازمان جنگل

این رو در  ها گندمیان یکساله یا چند ساله رویش دارند، مستعد وقوع و گسترش حریو هستند و ازیا درختچه زاری که زیراشکوب آن
ها پیشنهاد شده با هماهنگی و تعامل بهره برداران ذینفع مرتعی اقدام به چرای متراکم دام در مقاطع زمانی بخشنامه مذکور به استان

ها کنند تا پوشش گیاهی به صورت کامل و یکنواخت برداشت شودفشرده در این محدوده . 
های الزم، این امکانات امکانات ابتدایی اطفای حریو را تهیه و ضمن ارائه آموزش ها خواسته شده حتی االمکانبه گفته وی، از استان

ها و جوامع محلی قرار دهندرا در اختیار بهره برداران، دهیاری . 
دهد و میلیون هکتار را مراتع تشکیل می 8۴.8درصد از سطح کشور شامل  ۵2بهزاد با اشاره به سطح مراتع کشور گفت: بیش از 

صدم هکتار است 82هکتار و سرانه جهانی آن  1.۳2حاضر سرانه مرتع در ایران در حال  . 
های زیست محیطی درصد مربوط به ارزش 7۵درصد ارزش هر هکتار مرتع مربوط به تولید علوفه و  2۵وی در ادامه افزود: 

 .است
میلیون تن علوفه  10.7رایط زمان بارندگی میلیون هکتار مرتع کشور در ش 8۴.8شود از بهزاددر پایان تصریح کرد: برآورد می

میلیون تن رسیده بود و امسال هم با افزایش  8.۳های گذشته این میزان تولید به تولید شود که با توجه به کاهش بارندگی در سال

ها افزایش تولید علوفه مرتعی را داریمبارش . 
 لینک خبر 
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 گل و گیاهان صنعتی
 ایرنا  – 8/2/98تاریخ : 

 هفدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه تهران آغاز به کار کرد
پیروز »هفدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، تجهیزات پارکی و صنایع وابسته روز یکشنبه در آیینی با حضور  -ایرنا -تهران

محسن هاشمی»شهردار و « حناچی ا آغاز کردرئیس شورای شهر تهران در محل بوستان گفتگو کار خود ر « . 

اردیبهشت در محل دائمی نمایشگاه های شهرداری تهران جریان دارد و  1۳تا  8به گزارش ایرنا، این نمایشگاه از 

از این نمایشگاه دیدن کنند 21تا  10شهروندان می توانند از ساعت  .  
شرکت خارجی از آلمان،  17ده تولیدکننده داخلی و نماین 260براساس اعالم شهرداری تهران در این نمایشگاه بیش از 

  .بلژیک، هلند، ایتالیا، ترکیه، ارمنستان، اتریش، روسیه و سوئیس حضور دارند
روز در سطح شهر به گردش در خواهد  6همزمان با برگزاری این نمایشگاه کاروانی از احجام تزیین شده با گل به مدت 

 .آمد
اردیبهشت( اقالم موجود در  1۳برگزاری نمایشگاه )جمعه بعدازظهر روز آخر  15همچنین غرفه داران از ساعت 

نمایشگاه با قیمت مناسب برای فروش ارائه می کنند تا عالوه بر جلوگیری از آسیب های ناشی از بازگرداندن گیاهان به 

 .مبدأ و جلوگیری از ضرر تولیدکنندگان امکان خرید گل و گیاه با قیمت مناسب نیز برای شهروندان فراهم شود
  لینک خبر
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 گندم 
 ایرنا  – 9/2/98تاریخ :

هزار تن رسید۳۵۰خرید گندم به نرخ تضمینی در خوزستان به   
خوزستان با وجود پیامدهای مدیرکل غله و خدمات بازرگانی منطقه چهار کشور گفت:خرید گندم به نرخ تضمینی در  -ایرنا  -اهواز 

هزار تن رسید۳50ناشی از سیالب اخیر تاکنون به رقم  . 
هفته اخیر عملیات برداشت گندم در همه  2خدارحم امیری زاده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه در 

خوزستان هستندد شروع شده افزودمناطو خوزستان غیر از نقاط محدودی در شمال شرو که جزو نقاط سردسیر  نرخ هر کیلوگرم  :

هزار خریداری می شود و بهای گندم حداکثر تا 17گندم معمولی    .ساعت به حساب کشاورزان گندم کار خوزستان واریز می شود24
مجلس شورای  هزار لایر بود و با وجود انتقادات نمایندگان خوزستان در1۳سال زراعی گذشته نرخ تضمینی هر کیلوگرم گندم 

  .اسالمی و گالیه مندی کشاورزان استان ، این نرخ افزایش نیافت
مرکز وابسته به تعاونی های روستایی و غله ، برای خرید  91مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه چهار کشور ادامه داد:

  .گندم مازاد برنیاز کشاورزان خوزستانی در خوزستان درنظر گرفته شده است
امیری زاده با بیان اینکه تاکنون گندم خریداری شده به استان های دیگر انتقال نیافته افزود: همه ساله گندم خوزستان به دلیل کیفیت 

  .باال با گندم تولیدی سایر نقاط کشور مخلوط می شود تا کیفیت آرد تولیدی بهبود یابد
رستان خوزستان زیر کشت گندم قرار گرفت که به دلیل بروز شه 27هزار هکتار در  540حدود 1۳97-1۳98در سال زراعی 

هزار هکتار نیز دچار خوابیدگی شد ۳4هزار هکتار به شدت آسیب دید و 158سیالب و آبگرفتگی  .  
میلیون تن گندم برداشت شود ولی به دلیل سیالب و آبگرفتگی  2پیش از بروز سیالب پیش بینی می شد در سال زراعی جاری حدود 

هزار تن برسد که از این میزان 250هزار تن کاهش به یک میلیون و 750ع گندم ، پیش بینی می شود تولید گندم خوزستان با مزار
درصد به صورت تضمینی خریداری می شود85بیش از  .  

دم تولیدی روز است.گن40برداشت گندم در خوزستان تا اواخر خرداد ادامه می یابد ولی پیک برداشت گندم در خوزستان حدود 
  .خوزستان به لحاظ کیفیت بهترین گندم کشور محسوب می شود

هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خوزستانی به صورت تضمینی خریداری شد1۳0پارسال حدود یک میلیون و  .  
کری خوزستان هزار میلیارد لایر به بخش کشاورزی و نیش82بر اساس اعالم سازمان جهاد کشاورزی خوزستان سیالب اخیر

  .خسارت وارده شده است
میلیون تن محصوالت زراعی و باغی تولید می کند که از این حیث رتبه نخست کشوری را دارا 16استان خوزستان ساالنه حدود 

  .است
ایی و بنا به پیش بینی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ، در سال زراعی جاری به دلیل رژیم مناسب بارندگی ، نوسانات کم دم

عبور از تنش جوی ، زمین های دیم خوزستان بهترین تولید در واحد سطح را خواهند داشت و در مواردی عملکرد بهتری نسبت به 
  .زمین های آبی دارند

  .استان خوزستان چهار سال متوالی است که از حیث تولید و میزان خرید تضمینی گندم ، رتبه نخست را در کشور کسب کرده است
 لینک خبر
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 گندم 

 خبرگزاری فارس – 15/2/98تاریخ : 

هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شد ۸۳۰  
تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت  9۵هزار و  8۳0، از آغاز فصل برداشت تا تاریخ پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری

 .تضمینی خریداری شده است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس اعالم مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات این میزان خرید در مقایسه با 

درصد رشد داشته است ۳۴مدت مشابه سال قبل  . 
میلیارد تومان از  2۴9میلیارد تومان بوده که تاکنون بیش از یک هزار و  ۴۴۶هزار و  ، یکارزش گندم خریداری شده از کشاورزان

 .بهای این محصول به کشاورزان پرداخت شده است
استان ایالم، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان،  9بر اساس این گزارش، خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در 

هزار تن  8۳هزار تن، بوشهر با  ۶۳0های خوزستان با و بویراحمد و هرمزگان در حال انجام است و استانفارس، کرمان، کهگیلویه 
اندهزار تن تاکنون بیشترین میزان خرید گندم را به خود اختصاص داده ۴8و کرمان با  . 

 
  لینک خبر
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 گندم 
 خبرگزاری فارس  – 15/2/98تاریخ : 

هزار میلیارد ریال اعتبار برای خرید گندم داخلی تصویب شد ۷۸  
هزار میلیارد لایر اعتبار برای خرید گندم داخلی در ا ختیار  78از سوی دولت مصوبه خرید تضمینی گندم تصویب شد و قرار است 

گیرد شرکت بازرگانی دولتی قرار .  
به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و  1۳98/2/4هیئت وزیران در جلسه به گزارش خبرگزاری فارس؛

بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و 
1۳9۳مصوب  -( 2به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) ( قانون الحاو برخی مواد۳6ماده ) ( جزء ۳و در اجرای بند ) - 

کل کشور تصویب کرد 1۳98( قانون بودجه سال 4)الف( تبصره ) . 
مصوب  -شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران موظف است مطابو قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی  -1

بندی ید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان با نرخ تضمینی از محل اعتبارات مصوب مربوط بر اساس زماننسبت به خر - 1۳68

بینی شده در جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اقدام کندپیش . 
ر محصول قابل عرضه کار به همراه حداکثر مقداوزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به ثبت مشخصات کشاورزان گندم -2

بینی میزان تولید در هر منطقه استخراج شده و درج آن توسط هر کشاورز در فصل برداشت که بر اساس سطح زیرکشت آنان و پیش
 .در سامانه خرید تضمینی اقدام کند

های عامل به طور تدریجی معادل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است از طریو بانک -3 میلیارد لایر هزار  78

تسهیالت مطابو جدول یاد شده برای خرید گندم داخلی، خط اعتباری در اختیار شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران قرار 
  .دهد

سازمان برنامه و بودجه کشور بازپرداخت اصل و سود تسهیالت اعطایی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران جهت  -4

های عامل در وصول مطالباتشان نیستکند. تضمین مذکور نافی مسئولیت بانکتضمین می خرید تضمینی گندم را . 
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران موظف است اعتبار دریافتی را در سررسید مقرر بازپرداخت و وزارت جهاد  -تبصره 

 .کشاورزی انجام این تکلیف را پیگیری کند
های ت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت مصارف صنف و صنعت )به استثنای نانواییقیمت فروش گندم از سوی شرک -5

(آزادپز شود، به ازای هر کیلوگرم هجده هزار و پانصد لایر تعیین می . 
میلیون تن تعیین شده است 12بینی منابع مورد نیاز دولت برای اساس پیش  

  لینک خبر
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 گندم 
 خبرنگاران جوان  – 9/2/98تاریخ : 

 برآورد دقیقی از میزان خسارت مزارع گندم نداریم/ نیازی به واردات گندم نداریم
تر های هوایی صورت گرفته است، اما پیش بینی دقیو نیاز به بررسی دقیوت: اگرچه برآورد کلی خسارت از طریو عکسایمانی گف

 .دارد
وگو با خبرنگارعلیقلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت زیصنعت،تجارت و کشاور   گروه اقتصادی  

های اخیر صورت نگرفته ناشی از وقوع سیالب خسارت مزارع گندم ، با بیان اینکه برآورد دقیقی از میزانباشگاه خبرنگاران جوان
گرفته است، اما پیش بینی دقیو نیاز به ها صورت های هوایی و نقشهاست، اظهار کرد: اگرچه برآورد کلی خسارت از طریو عکس

تر داردزمان بیشتر و بررسی دقیو . 
های میدانی نیاز به زمان بیشتری دارد تا آب بطور و بررسی مزارع گندم وی افزود: برآورد خسارت صفر تا صد وقوع سیل اخیر به

 .کامل در اراضی فروکش کرد
خرید تضمینی  تان و بلوچستان و هرمزگان خبر داد و گفت: میزان برداشت وایمانی از آغاز برداشت گندم در جنوب کرمان، سیس

تا کنون نسبت به مدت مشابه سال قبل از شرایط مساعدتری برخوردار بوده است گندم . 
ش شود و همواره تالبه کشاورزان به محض ثبت در سامانه انجام می بهای خرید تضمینی گندم این مقام مسئول ادامه داد: پرداخت

 .دولت بر آن است که روند پرداخت تا پایان خرید تضمینی گندم به همین نحو ادامه یابد
های مناسب در ابتدای فصل و پیش وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به بارندگی تولید گندم وی با اشاره به اینکه مشکلی در خصوص

دهیم که گندم تولید داخل جوابگوی نیاز نان کشور استها این اطمینان را به مردم میبینی رطوبت مناسب در دیم زار . 
میلیون تن  1۴نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با بیان اینکه نیازی به واردات گندم نداریم، گفت: با توجه به پیش بینی تولید 

 .گندم، نگرانی در خصوص تأمین نیاز کشور نداریم
تومانی در اقتصاد کشور ۴200زند/ تبعات منفی دالر پایین خرید تضمینی گندم به قاچاو آن دامن می نرخ :بیشتر بخوانید  

های تولید اعم از نهاده، خدمات، ماشین آالت و... قیمت باید هشدار داد و گفت: با توجه به افزایش هزینه قاچاو گندم ایمانی نسبت به
ها جوابگوی معیشت کشاورزان باشد، درحالیکه نرخ کنونی خرید تضمینی گندم به زینهای تامین شود که عالوه بر تامین هبه گونه

 .سبب شرایط فعلی اقتصاد پایین است و این امر ممکن است مشکالتی در زمان خرید و پرداخت گندم بوجود آورد
گندم جوابگوی هزینه تولید و معیشت نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: با توجه به آنکه نرخ خرید تضمینی 

ای در خرید محصوالت ایجاد ها هستند تا بازار آشفتهکشاورزان نیست، از این رو برخی دالالن و سودجویان به دنبال این فرصت
 .کنند

کنند یا پس ای کشور میهبه گفته وی، دالالن با خرید گندم با نرخ باالتر از کشاورزان پس از تبدیل به آرد اقدام به خروج آن از مرز
کنندهای باالتری عرضه میاز احتکار در داخل با نرخ . 

تومان اعالم کرد و گفت: در شرایط حساس فعلی،  200هزار و  2تا  2توسط دالالن را  نرخ کنونی هر کیلو خرید گندم ایمانی
های گذشته اکز دولتی اجتناب کنند چرا که در سالکشاورزان نباید برای کسب درآمد بیشتر سو استفاده کنند و از عرضه گندم به مر

کردهای باالتر از قیمت جهانی از کشاورزان خریداری میدولت، گندم تولید داخل را با نرخ . 
نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه دولت خدماتی همچون کود یارانه ای، خدمات فنی و 

دهد، بنابراین ما باید تالش کنیم که گندم از چرخه دولتی قرار می کشاورزان ت ارزان قیمت برای خرید ماشین آالت در اختیارتسهیال
هایی همچون پرداخت کرایه، افت پاکی و ... را برای گندمکاران در نظر بگیرند تا خارج نشود، ضمن آنکه انتظار داریم دولت مشوو

به تاراج نبرندسودجویان منابع کشور را  . 
  لینک خبر

 گوجه فرنگی

 
 گوشت قرمز

 خبرنگاران جوان  – 9/2/98تاریخ : 

تن گوشت گرم گوسفندی ۲۰۰بر واردات گوشت نداشته است/واردات روزانه  اختصاص ارز نیما تاثیری  
 .پوریان گفت: با وجود اختصاص ارز نیما به واردات، میزان ثبت سفارش برای واردات گوشت تغییری نداشته است
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گروه اقتصادی باشگاه  صنعت، تجارت و کشاورزی منصور پوریان رئیس انجمن تامین کنندگان دام کشور در گفت و گو با خبرنگار

اظهار کرد: با وجود اختصاص ارز نیما به واردات، میزان ثبت  واردات گوشت قرمز ، درباره آخرین وضعیتخبرنگاران جوان
شودنداشته است و کماکان طبو روال سابو انجام می سفارش برای واردات گوشت تغییری . 

هزار راس دام سبک زنده وارد کشور  92تن اعالم کرد و گفت: تاکنون  200تا  180را  گوشت گرم گوسفندی وی واردات روزانه
وارد شود شود که اولین پارت تا هفته آیندهشده است، ضمن آنکه واردات دام سنگین در حال انجام است و پیش بینی می . 

و الشه با کاهش قیمت  بخش دام زنده های داخل از ابتدای سال درپوریان ادامه داد: با توجه به شرایط مناسب واردات و توزیع بره
هزارتومان کاهش قیمت داشتیم 1۵هزار و الشه  10روبرو بودیم به طوریکه در بخش دام زنده  . 

دیتی در واردات آالیش خوراک دام وجود نداردهزار رأس گوسفند زنده از رومانی/ محدو 92واردات  :بیشتر بخوانید  
در کنار واردات بسیاری از دامداران نگران نبود بازار و انباشت  افزایش عرضه دام زنده داخلی به گفته این مقام مسئول، با توجه به

ها را دارنددام در واحد . 
هزار تومان اعالم کرد و گفت:  70تا  ۶۵ها را فروشیدر عمده  نرخ هر کیلو الشه گوسفندی رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور

شود که روند کاهش قیمت گوشت در بازار ادامه یابدبا توجه به عرضه گسترده دام داخل و گوشت وارداتی در کشور پیش بینی می  
. 

هزار تومان اعالم کرد  ۶8تا  ۶7ها را هزار و الشه گوسفندی درب عمده فروشی ۳0تا  27را  نرخ منطقی هر کیلو دام زنده پوریان
هزار تومان  2۵و گفت: با توجه به افزایش عرضه و نبود تقاضا برای دام داخل، دامداران نگرانند که قیمت دام زنده به کمتر از 

 .برسد
زایش عرضه را تابع عرضه و تقاضا دانست و افزود: با اف قیمت گوشت و دام زنده رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور در پایان

های آتی با کاهش شدید قیمت در بخش دام گوشت روبرو خواهیم بودبیش از حد نیاز کشور، طی ماه . 
 
  لینک خبر
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 گوشت مرغ
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 ایرنا  – 8/2/98تاریخ : 

شوددرصد هزینه خرید پهپاد کشاورزی تسهیالت داده می ۸۰  
درصد هزینه خرید پهپادهای کشاورزی به کشاورزان  80رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور گفت که  -ایرنا  -کرج 

درصد ارایه می شود 15تا  4تسهیالت با نرخ سود  . 
مختلف عملیاتی بخش  به گزارش ایرنا، کامبیز عباسی روز یکشنبه در نشست برنامه ریزی توسعه و بکارگیری پهپادها در حوزه های

کشاورزی که در معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی واقع در کرج برگزار شد، افزود: حوزه مکانیزاسیون کشاورزی یکی 
تا کنون به عنوان یکی از محورهای فعالیت در بخش کشاورزی مورد حمایت  92از بخش های مورد تاکید دولت است که از سال 

 .قرار گرفته است
سال در این بخش اتفاو افتاده است و این سال ها، دوران طالیی  6ظهار داشت: با این رویکرد سرمایه گذاری خوبی در این وی ا

 .مکانیزاسیون کشاورزی بوده است
ارد هزار میلی 12هزار میلیارد لایر سرمایه گذاری در این بخش اتفاو افتاده که ساالنه حدود  75وی گفت: در این سال ها در مجموع 

 .لایر تسهیالت به کشاورزان ارایه شده است
درصد درخواست کشاورزان برای دریافت تسهیالت، خرید تجهیزات و ابزار و ماشین آالت کشاورزی بوده  60عباسی ادامه داد: 

 .است
طوریکه بیش از  وی گفت: بخش کشاورزی و مکانیزاسیون توانست بخش عمده ای از نیازهای خود را در این حوزه پاسخگو باشد به

هزار دستگاه تراکتور و بیش از  120  .هزار انواع ادوات تخصصی و عمده بخش کشاورزی جذب شده است 250
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور افزود: این تسهیالت به توسعه مکانیزاسیون در حوزه های مختلف زراعت، 

وباغبانی، دام، طیور، جنگل، مراتع، گلخانه ها   .اختصاص یافته است ...
 

فناوری نوین در مکانیزاسیون کشاورزی 25تا  18معرفی ساالنه  ***  
عباسی با بیان اینکه سرمایه گذاری خیلی خوبی در این بخش اتفاو افتاده، اظهار داشت: ارتقای فناوری های نوین در بخش کشاورزی 

 .یکی از تاکیدات برنامه توسعه فناوری نوین بوده است
فناوری نوین در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی معرفی شد و به صورت الگویی و توسعه ای در بخش  25تا  18گفت: ساالنه وی 

  .کشاورزی فناوری ها معرفی شد
  .وی وضعیت فناوری در کشورمان را خوب ارزیابی کرد و افزود: بسیاری از فناوری ها بومی سازی و وارد گردونه تولید شده اند

کز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور ادامه داد: یکی از این فناوری ها که سه تا چهار سالی است که به صورت رسمی رئیس مر
 .کار را بر روی آن شروع کرده ایم بحث پهپادها در کشاورزی بوده است

آن بود ولی به عنوان متولی توسعه وی تصریح کرد: این پهپادها بیشتر در حوزه سمپاشی استفاده می شد که ابتدا مخالفت هایی برای 
 .مکانیزاسیون متولی توسعه هستیم و هر جا احساس کنیم در فناوری یک گام به جلو هستیم حتما انجام می دهیم

 .وی گفت: حمایت های جدی از بحث فناوری داشته باشیم و فقط ارتقای کمی بسنده نیست بلکه ارتقای کیفی هم باید توسعه یابد
درصد قیمت پهپادها را  80کرد: برای تشویو کشاورزان به خرید این دستگاه ها، بدون هیچگونه محدودیت اعتباری تا عباسی اضافه 
درصد کارمزد ارایه می دهیم 15تا  4تسهیالت از  . 

می شود وی افزود: این تسهیالت به تمام نرخ های کارمزد پایین تر از نرخ متدوال شورای پول و اعتبار بدون محدودیت پرداخت . 
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور بیان داشت: این تسهیالت برای هر تعداد پهپادی که مورد نیاز باشد به شرط اینکه 

 .کشاورزان خواهان استفاده از این دستگاه ها در حوزه سمپاشی باشند، ارایه می شود
 

 کاهش استفاده از سم در مزارع  ***
لیتر سمپاشی با استفاده از دستگاه های توربینی انجام می شود  400سوم در هر هکتار از اراضی کشاورزی عباسی گفت: به طور مر

 .ولی در نظر داریم با استفاده از تکنولوژی پهپادها به سمت کاهش مصرف سم در اراضی باشیم
استهزار دستگاه سمپاشی توربینی ساخته و جذب شده  20سال گذشته  6وی یادآور شد که در  . 

لیتر رسید و به دنبال این هستیم این  200لیتر به  400وی افزود: در این سال ها میزان استفاده از محلول سم در عملیات سمپاشی از 
لیتر برسانیم 50تا  40لیتر را در مناطو دیم به  200 .  

ز هستند، می خورد و بقیه به خاک و منابع این مقام مسئول ادامه داد: بخشی از این محلول به هدف که بیماری ها، آفات و علف هر
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 .زیرزمینی می رسد
وی گفت: هرچقدر در مدیریت سم و محلول تالش کنیم که این محلول ها به بافت هدف بخورد، مسایل زیست محیطی رعایت می 

 .شود
 

هزار میلیارد لایر تسهیالت مکانیزاسیون کشاورزی 18اعطای  ***  
هزار میلیارد لایر برای تسهیالت مکانیزاسیون کشاورزی به استان ها در حوزه مکانیزاسیون  18ری عباسی ادامه داد: برای سال جا

ابالغ کردیم و استان ها می توانند مبتنی بر سامانه ماشین های که عرضه کنندگان در آن قرار دارند و امیدواریم تعداد آن ها بیشتر 
 .شود، اعالم نیاز کنند

بتوانیم مسایل و کاربری های جدید پهبادهای غیرنظامی را به بخش کشاورزی معرفی کنیم تا کشاورزان  وی گفت: در نظر داریم تا
 .بتوانند استفاده بیشتری را از این کاال ببرند و این موضوع در بخش کشاورزی نهادینه شود
م داشت و با وجود تهدیدات و تحریم های وی خاطرنشان کرد که با استفاده از این دستگاه ها، گردش مالی خوبی در این حوزه خواهی

 .ظالمانه کشور چاره ای نداریم به جز تکیه کردن بر دانش بومی نداریم
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور با اشاره به هجوم اخیر ملخها به اراضی کشاورزی کشور گفت: این دستگاه ها در 

برابر ظرفیت سمپاش ها افزایش یافته  2.5تا  2کمبودی برای سمپاشی نداریم و اکنون مبارزه با ملخ ها هم استفاده می شود و هیچ 
 .است

وی با بیان اینکه به دنبال این هستیم تا با خرد جمعی این دانش نوین را در عرصه مکانیزاسیون کشاورزی گسترش دهیم، افزود: به 
انفعالی در محصوالت کشاورزی با استفاده از این دستگاه داشته  دنبال بکارگیری عملی در کاربرد هستیم و امیدواریم یک فعل و

 .باشیم
وی اظهار امیدواری کرد که از پهپاد در مناطقی استفاده کنیم که مشکل ورود به مزرعه و باغ وجود دارد که از جمله این اراضی، 

 .شالیزارها، باغات سنتی و نخلستان ها می باشد
میلیون هکتار اراضی زراعی وجود دارد که یکی از اهداف  1۳.5میلیون هکتار اراضی باغی و  2.5عباسی ادامه داد: در کشور 

 .استفاده از پهپادها در باغات سنتی که ورود به این اراضی سخت است
هزار هکتار شالیزار وجود دارد که در شرایط مرطوب با درجه رطوبت باال، مدیریت  550تا  500در کشور  :وی تصریح کرد

شی و عدم رفتن سم به داخل سایر منابع خیلی مهم استسمپا . 
 18سال گذشته برای مبارزه با زنجره خرما خیلی مشکل داشتیم زیرا درخت خرما بسیار بلند بوده و ارتفاعی بالغ بر  2وی گفت: در 

نیز عوارض جانبی زیادی دارد متر دارد که استفاده از النسی برای سمپاشی بسیار سخت بوده و استفاده از هواپیما برای سمپاشی . 
عباسی اظهار امیدواری کرد که با استفاده از این پهپادها در حوزه پاشنده ها اعم از سمپاشی، محلول پاشی، هورمون پاشی، گرد 

 .پاشی و گودگرد پاشی بیشتر استفاده کنیم
ماهی برای غذادهی از این دستگاه استفاده وی افزود: در حوزه شیالت هم برای استخرهای پرورش ماهی و حوضچه های پرورش 

 .می کنند
وی تصریح کرد: خوشبختانه با ورود تعداد محدودی از این فناوری به بخش کشاورزی اکنون با تقاضای زیادی مواجه هستیم به 

تقاضای خرید کشاورزان را از این دستگاه ها داریم 400طوریکه اکنون بیش از  . 
میلیون لایر تا یک هزار و  500ون کشاورزی کشور افزود: قیمت این دستگاه ها از رئیس مرکز توسعه مکانیزاسی میلیون لایر  300

و حتی فراتر است و می خواهیم بدانیم دلیل این نوسان قیمت و این جو زیادی که بین حداقل و حداکثر قیمت در حوزه پهبادها هست، 
 .چیست

شرکت تولید کننده  14ی پهپادها در حوزه های مختلف عملیاتی بخش کشاورزی در نخستین نشست برنامه ریزی توسعه و بکارگیر

 .پهپادهای کشاورزی حضور داشتند
 لینک خبر
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 متفرقه
 ایرنا  – 9/2/98تاریخ :

هزار هکتار از مناطق آلوده ۷۰مبارزه با آفت ملخ در   
تاکنون خبر داد و  97حمله دسته های ملخ صحرایی به کشور از بهمن ماه  11۳رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از  -ایرنا -تهران

هزار هکتار از مناطو آلوده با ملخ صحرایی مبارزه شده است 70گفت: تاکنون در سطح بیش از  . 
هزار و  70زود: از آغاز علمیات تاکنون، در سطح اف« محمدرضا درگاهی»به گزارش دوشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، 

هکتار از استان های جنوبی کشور عملیات مبارزه با آفت ملخ صحرایی انجام شده است 555 . 
هکتار از اراضی استان خوزستان، پنج هزار و  910هزار و  6وی اظهار داشت: مبارزه با این آفت در سطح  هکتار در استان  950

هکتار استان کرمان،  55هکتار استان هرمزگان،  770هزار و  ۳0هکتار استان فارس،  500هزار و  2بوشهر،   260هزار و  18

هکتار جنوب استان کرمان انجام شده است 110هزار و  6هکتار سیستان و بلوچستان و  . 
رمان، مردم برخی مناطو از این محصول برای خوراک دام و طیور استان جنوبی کشو 6به گزارش ایرنا، با هجوم ملخ صحرایی به 

کنندو حتی برای خودمصرفی استفاده می . 
ها در ایران و ایجاد به دلیل افزایش بارندگی 97ماه سال سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد )فائو( و کنسولگری ملخ از بهمن

جزیره عربستان به سمت ایران هشدار دادند تا تدابیر های گسترده ملخ از شبهشرایط آب و هوایی مساعد برای آفات، نسبت به حمله
های متولی دیده شودالزم از سوی دستگاه . 

های های ملخ صحرایی در بندر نخیلو استان هرمزگان گزارش شد و تاکنون این ملخ در گروه ماه پارسال نخستین دستهاز هشتم بهمن
جنوبی ایران از جمله هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس و جزایر قشم تایی به استان  ۳00تا 60بین 

اندو کیش هجوم آورده . 
ها در سطحی با حمله ملخ 1۳40سابقه بوده است تا جایی که در سال های صحرایی به ایران در بیش از پنج دهه اخیر بیهجوم ملخ
ار زمین کشاورزی مبارزه شده بودهزار هکت 500میلیون و  2بیش از  . 

زودی به ایران سفر کندقرار است نماینده سازمان فائو برای بررسی بیشتر علل هجوم گسترده ملخ صحرایی به . 
 لینک خبر
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خبرنگاران جوان  – 9/2/98متفرقه تاریخ :   

هزار هکتار فراتر رفت ۷۰سطح مبارزه با آفت ملخ صحرایی از   
هکتار اعالم کرد ۵۵۵هزار و  70های جنوبی کشور را تا امروز درگاهی سطح کل مبارزه با آفت ملخ صحرایی در استان . 

، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی؛ محمدرضا درگاهی، رئیس سازمان حفظ گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

هکتار اعالم  ۵۵۵هزار و  70های جنوبی کشور را تا امروز در استان آفت ملخ صحرایی نباتات اظهار کرد: سطح کل مبارزه با
 .کرد

 2۵00هکتار، فارس  ۵9۵0هکتار، بوشهر  ۶910های خوزستان در سطح تاکنون مبارزه با آفت ملخ صحرایی در استان وی افزود:
هکتار  ۶110هکتار و جنوب کرمان در سطح  182۶0هکتار، سیستان و بلوچستان  ۵۵هکتار، کرمان  ۳0770هکتار، هرمزگان 

 .انجام شده است
تا سه سال آینده ادامه دارد/قحطی مواد غذایی معنا و مفهوم نداردروند مبارزه با ملخ صحرایی  :بیشتر بخوانید  

دسته اعالم کرد 11۳تاکنون را  97ها از بهمن درگاهی در پایان تعداد ریزش . 
 
 لینک خبر 
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 متفرقه 
ایرنا  – 11/2/98تاریخ :   

 نماینده مجلس:هجوم ملخ ها به ایران می تواند بیوتروریسم باشد
علی اکبری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی گفت: با توجه به دالیلی که وجود دارد این احتمال می رود که -ایرنا-شیراز

شده از طرف کشورهای خارجی و بیوتروریسم باشد هجوم ملخ های صحرایی به بخش هایی از کشور، حمله ای حساب . 

بیوتروریسم شامل انتشار عمدی عوامل بیولوژیکی است که این عوامل شامل باکتری،ویروس و هر نوع حشره زیانباری 
نیز می شود که این روش اغلب در جنگ ها و برای آسیب وارد کردن به امنیت غذایی،اقتصاد و سیاست کشورهای دیگر 

می گیردانجام  .  
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعالم کرد: رخدادی را در زمان 
گسترش آنفلوانزای مرغی در کشور داشتیم که خسارات بسیار سنگینی به کشور وارد کرد و براساس تحقیقات انجام شده 

ارج از مرز ایران وارد شد و تلفات سنگینی را رقم زداین موضوع بیوتروریسم بود و آفت از خ .  
وی ادامه داد:در مورد هجوم ملخ ها نیز احتمال بیوتروریسم با توجه به خصومت هایی که برخی کشورهای همسایه با ما 

  .دارند و وارد جنگ با ملت ما شده اند وجود دارد
باشد و قطعا این کشورها از وارد کردن هرگونه خسارت اکبری بیان کرد:صرفا تقابل نباید با استفاده از سالح 

  .اقتصادی،سیاسی و اجتماعی به ملت ایران کوتاهی نمی کنند
کیلومتر را دارد اما  200اکبری منشاء ورود این ملخ ها را از یک کشور عربی دانست و گفت: ملخ توانایی پرواز تا 

فت است و این احتمال وجود دارد که این ملخ ها از مسیر دریا و با فاصله ایران تا کشور عربی بسیار بیشتر از این مسا

  .استفاده از کشتی به نزدیکی مرزهای ایران انتقال یافته باشند
های  ملخ :عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی،آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی عنوان کرد

ریزی پتانسیل باالیی برای تخریب کامل اند به دلیل سرعت باالی تخم شده مهاجم که از سمت صحرای خارجی وارد کشور

  .مزارع جنوب کشور دارند و نیاز است که اعتبارات الزم برای مبارزه با این حشرات مهاجر سریع تر تخصیص پیدا کند
ایی از کشور تاکنون وی اظهار داشت: براساس پیگیری هایی که انجام شده موضوع حمله ملخ های دریایی به بخش ه

  .خوب مدیریت شده و کمترین میزان خسارت را به بار آورده است
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به خسارت ناشی از هجوم ملخ ها به بخش هایی از کشور گفت: این خسارت هنوز در 

، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس کشور جمع بندی نهایی نشده و اگر هم شده باشد نتایج آن به کمیسیون کشاورزی ،آب

  .شورای اسالمی مجلس ارائه نشده است
اکبری بیان کرد: اگر مزارع خسارت دیده بیمه شده باشد تصمیم گیری درباره این موارد راحت است و خسارت آنها در 

ره نیز انجام شود که تا حد آینده پرداخت خواهد شد و اگر بیمه نباشند مشکالتی وجود دارد که باید تصمیم گیری در این با

  .ممکن بتوان بخشی از خسارت به این کشاورزان را جبران کرد
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: تصمیم گیری در خصوص نحوه پرداخت خسارت ناشی از 

ولی در استان ها جمع بندی و به هجوم ملخ ها به کشاورزان مستلزم این است که ابتدا خسارت ها از سوی دستگاه های مت

  .تفکیک اعالم شود
به بخش هایی از مزارع چند استان جنوبی کشور از جمله  98هجوم ملخ های صحرایی )دریایی( از اواسط فروردین 

 .هرمزگان گزارش شد
 لینک خبر
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 متفرقه 
ایرنا  – 8/2/89تاریخ :   

هزار هکتار از زمین های کشور را آلوده کردند ۲۰۰ملخ های صحرایی   
هزار هکتار از زمین های کشور را  200معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور گفت: ملخ های صحرایی  -ایرنا  -جیرفت 

استان آلوده کرده اند 6در  . 
عملیات مبارزه با ملخ های صحرایی در مرتع جازموریان جنوب استان کرمان  علی مراد سرافرازی شامگاه شنبه پس از بازدید از

استان به آفت ملخ صحرایی آلوده شده و مبارزه در سطح  6هزار هکتار از زمین های کشور در  200افزود: در حال حاضر حدود 
هزار هکتار از این زمین ها انجام شده است 50 .  

نباتات کشور گفت: مبارزه با ملخ صحرایی بسیج همه دستگاه ها را می طلبد و نیاز داریم که بیش از معاون کنترل آفات سازمان حفظ 
  .این کمک شود و آنچه که امروز من در جازموریان مشاهده کردم، جمعیت بسیار باالی ملخ های صحرایی است

های یکشنبه و دوشنبه همین هفته کار سم پاشی وی ادامه داد: هماهنگ کردیم که شرکت خدماتی هواپیمایی به صورت ویژه، روز
هم در اختیار سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان  ULV هوایی در منطقه جازموریان را شروع کند و سعی می کنیم سم پاش های

  .قرار داده شود که بتوانند سریعا سم پاشی هایشان را انجام بدهند
از زمین های آلوده به ملخ در سطح کشور سم پاشی شده و اعتبار مورد نیاز مبارزه هزار هکتار  50سرافرازی عنوان کرد: تاکنون 

  .با ملخ ها از محل اعتبارات استانی که برای سازمان حفظ نباتات است تامین می شود
میلیارد تومان از  10وی افزود: اینکه برای مقابله با ملخ مهاجر صحرایی چقدر اعتبار نیاز داریم، به جمعیت ملخ ها بستگی دارد اما 

استان درگیر مبارزه با ملخ صحرایی، توزیع خواهد شد 6وزارت کشور برای این طرح اختصاص یافته که بین  .  
جنوب کرمان، یک منبع غذایی برای ملخ ها به شمار می رود و اگر مسئوالن نتوانند از پِس کنترل این حشرات برآیند، بیش از چهار 

محصوالت کشاورزی این دیار در خطر نابودی قرار خواهد گرفت و نیم میلیون تن انواع .  
، مبنی بر نبود مبارزه با ملخ های صحرایی در (SWAC) در غرب آسیا F.A.O بر اساس گزارش سازمان حفظ نباتات کشور و دفتر

  .عربستان سعودی، دسته های زیادی از این حشرات به سمت جنوب ایران در حرکت هستند
کیلومتری جنوب مرکز کرمان قرار دارد 4۳0کیلومتر در فاصله  500وجان با وسعتی معادل هفت هزار و شهرستان من .  

 لینک خبر
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 متفرقه 
ایرنا  – 15/2/98تاریخ :   

 رونق کشاورزی با بارندگی
های اخیر در کشور به ویژه برخی استان ها که سال هاست با خشکسالی دست و پنجه نرم می کنند سبب  بارندگی -ایرنا  -بیرجند 

 .رونو کشاورزی و سیراب شدن سدها و قنات ها شده است
به گزارش ایرنا، امسال بر خالف سال های گذشته شاهد بارندگی های بسیار خوبی نه تنها در استان مرزی خراسان جنوبی که در 

ر کشور بودیم که بخش مهمی از نیازهای آبی به ویژه در بخش کشاورزی را برای سال جاری و شاید سال های آتی تامین کرده سراس
  .است

شهریور سال بعد ادامه می یابد، امسال  ۳1آغاز سال آبی در ایران از ابتدای پاییز )مهرماه( است به این ترتیب که از یکم مهر تا 
آبی در خراسان جنوبی گذشت و در این مدت خبری از باران نبود به گونه ای که این موضوع همه مردم به  چهار ماه از آغاز سال

  .ویژه قشر کشاورز و دامدار را نگران کرده بود
به روزهای پایانی نزدیک تر می شد کم کم قطرات رحمت الهی نیز بر سر مردم استان خشکسالی زده خراسان  97هرچه سال 

در استان شاهد بارندگی هایی خوبی بودیم 98ی ریخت و روزهای ابتدایی فروردین جنوبی فرو م .  
 1۳2.4کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: از ابتدای سال آبی جاری تا پایان نهم اردیبهشت 

میلی متر بود که در واقع یک  ۳9.7نی میزان بارندگی ها تنها میلیمتر بارندگی در استان ثبت شد در حالی که سال قبل تا این بازه زما
  .نوع رکوردشکنی است

درصد افزایش  28میلیمتر است که تاکنون نسبت به بلندمدت  10۳.4جواد نخعی افزود: همچنین میانگین بارندگی ها در بلندمدت 
  .نشان می دهد

میلیمتر شهرستان قاینات و  140.4لیمتر مربوط به شهرستان زیرکوه، می 145.4وی بیان کرد: بیشترین بارندگی ها به ترتیب با 
میلی متر شهرستان طبس بوده است 128.8 .  

میلی متر افزایش و نسبت به  29کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی اظهار کرد: میزان بارندگی ها تاکنون نسبت به بلندمدت 
درصد رشد نشان می دهد 28میانگین بلندمدت  .  

های گذشته بارش های کم و بدموقع خسارت های زیادی به بخش کشاورزی وارد می کرد اما امسال این بارش ها افزون بر سال 
  .رونو کشاورزی باعث سرریز شدن سدها و سازه های آبخیزداری برخی استان ها شده است

درصد روستاییان نیز  90است و درآمد بیش از به طور تقریبی می توان گفت اقتصاد استان مرزی خراسان جنوبی بر پایه کشاورزی 
سال گذشته آن چنان در ریشه و جان استان  20از محل کشاورزی و دامداری تامین می شود این در حالی است که خشکسالی های 

و روز به روز نفوذ کرده که درختان، باغ  ها، چشمه  ها، قنات  ها، چاه  های کشاورزی و دام ها هم از آسیب آن در امان نمانده 
  .کشاورزان به مشاغل کاذب و مهاجرت روی می آوردند

درصد در ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی، سهم بسزایی  29درصدی در اشتغال و  ۳1بخش کشاورزی خراسان جنوبی با سهم 
  .در درآمد مردم این خطه از کشور را به خود اختصاص داده است

 149هزار و  2حلقه چاه عمیو و  299رشته قنات، سه هزار و  525هزار و  6آبی شامل  منبع 720هزار و  11در حال حاضر 
چشمه در استان وجود دارد که در سال های اخیر بر اثر خشکسالی های پی در پی بخشی از این منابع خشک شده و از بین رفته 

  .است
های اخیر خساراتی به بخش کشاورزی استان وارد شد اما از  هر چند با بارش باران و راه افتادن سیالب های ناشی از آن در هفته
  .سوی دیگر فعاالن این بخش را خوشحال و کامشان را شیرین کرد

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی هم گفت: میزان بارندگی ها امسال نسبت به سال 
ردهای قبل بسیار خوب بود و جای شکر دا .  

رشته قنات هوابین استان آبدهی شد که تاثیر بسزایی در رونو  500هزار و  2محمدحسن غالمی افزود: در پی بارندگی های اخیر 
  .کشاورزی منطقه داشته است

وی بیان کرد: در حال حاضر تعداد زیادی از قنوات به ویژه در شهرستان طبس که در دشت واقع شده خشک شده است که ادامه 
ندگی ها در درازمدت سبب احیای این قنوات خواهد شدبار .  

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: بارندگی های امسال سبب شده مدار 
باشندآبیاری که توسط چاه های کشاورزی انجام می شود طوالنی تر شده و مزارع و باغات نیاز به آب کمتری داشته  .  

وی ادامه داد: برخی چاه های کشاورزی در این مدت خاموش بوده و بیش از یکماه نیاز به آبیاری مزارع و باغات نبود که این 
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  .موضوع خود سبب صرفه جویی خوبی در مصرف آب در بخش کشاورزی شده است
حدود سه هزار حلقه چاه کشاورزی در استان معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی هم گفت: اکنون 

میلیون متر مکعب آب برای بخش کشاورزی استخراج می شود 700تا  600موجود است که ساالنه حداقل  .  
سید سعید پورجعفر افزود: در بارندگی های اخیر چشمه ها و قنات هایی که در ارتفاعات استان بود به صورت موقت آبگیری شد و 

ی کشاورزی خاموش نگه داشته شودسبب شد چاه ها .  
میلیون  4.7میلیون متر مکعب در استان وجود دارد که تنها سد نهرین با ظرفیت  58وی بیان کرد: اکنون هفت سد مخزنی با ظرفیت 

  .متر مکعب برای آب شرب و مابقی برای رهاسازی در دشت ها استفاده می شود
میلیون متر مکعب عنوان کرد و  260ای خراسان جنوبی کسری مخازن استان را  معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه

درصد در مصرف آب صرفه  50حلقه چاه کشاورزی در استان هوشمند سازی شده و از طرفی حداقل  800گفت: تاکنون یکهزار و 
  .جویی شده است

ره های آب زیرزمینی به روند قبلی برنمی گردد لذا تقاضا وی تاکید کرد: هر چقدر هم که بارندگی در استان داشته باشیم وضعیت سف
  .داریم مردم و کشاورزان مانند گذشته صرفه جویی را در دستور خود قرار دهند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی هم با بیان اینکه وضعیت اقلیمی یکی از مهمترین عوامل موثر بر تولید محصوالت 
بین پارامترهای اقلیمی، بارندگی یکی از مهمترین فاکتورهای موثر بر مقدار رطوبت قابل استفاده گیاه و کشاورزی است گفت: در 

  .میزان تولید محصول است
غالمرضا قوسی با بیان اینکه بارندگی بیشترین نقش و تاثیر را بر افزایش تولید محصوالت کشاورزی دارد افزود: بخش کشاورزی 

ی هم حساس تر و هم آسیب پذیر تر استنسبت به تغییرات بارندگ .  
وی بیان کرد: بارندگی های امسال دارای هم پراکنش خوب، به میزان کافی و در زمان مناسب بود که برای گیاه به ویژه محصوالت 

  .زراعی و کشت پاییزه موثر بود و کشت پاییزه بیشترین بهره را از بارندگی داشتند
هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت دیم است عنوان  10اسان جنوبی با بیان اینکه بیش از رئیس سازمان جهاد کشاورزی خر

کرد: در درجه نخست بارندگی ها سبب شد گیاه دچار تنش خشکی و کم آبی نشود این عامل سبب افزایش تولید محصوالت کشت 
  .پاییزه از جمله گندم و جو شد

یر و سیالب ها سبب آبدهی برخی قنوات شد که باز هم در تامین آب مورد نیاز گیاهان تاثیر وی یادآور شد: از طرفی بارندگی های اخ
  .گذار بوده است

سال گذشته سبب شوری بیش از حد خاک کشاورزی شده است بارندگی های امسال  20قوسی تاکید کرد: از آنجاییکه خشکسالی های 
کاسته شودسبب شد اراضی تا حد زیادی شسته شده و از شوری آن  .  

وی اضافه کرد: شوری خاک محدودیت هایی برای گیاهان ایجاد کرده بود اما بارندگی ها سبب آب شویی مزارع شد و نمکی که در 
  .محدوده طوقه و ریشه گیاه بود خارج شد لذا گیاه می تواند با آب شیرین به حیات خود ادامه دهد

 لینک خبر 
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 متفرقه 
ایرنا  – 10/2/98تاریخ :   

 محصوالت کشاورزی گواهی شده، فاقد سم و آفتکش است
مدیرکل دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت جهاد کشاورزی استفاده از محصوالت گواهی شده را راهکاری برای  -ایرنا -تهران

دانست و گفت: باقیمانده آفتکش و سموم در این محصوالت وجود ندارد و میزان دیگر آالینده ها و نیترات افزایش تولید کیفی و سالم 
 .نیز مطابو با استاندارد یا کمتر از حد مجاز است

 صدور نشان حد مجاز آالینده»امروز )سه شنبه( در مراسم رونمایی از سامانه « سعید سالمت»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
که در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، افزود: برنامه تولید محصوالت گواهی شده در مرحله اول « ها در محصوالت کشاورزی

برای محصوالت زراعی و باغی با اولویت هشت محصول مانند گوجه فرنگی مزرعه ای و گلخانه ای، خیار، پیاز، سیب زمینی، 
 .پرتقال و سیب درختی انجام می شود

یادآوری کرد این برنامه به طور آزمایشی در پنج استان کشور مانند خوزستان، اصفهان و زنجان اجرا شده است و امسال در کل وی 
 .استان های کشور پیاده می شود

این مسوول گفت: متقاضیان می توانند برای تولید محصوالت گواهی شده به پایگاه اطالع رسانی محصوالت گواهی شده و ارگانیک 
ر سامانه وزارت جهاد کشاورزی به نشانید  cerganic-ma.ir مراجعه و به طور الکترونیکی ثبت نام کنند. 

وی تصریح کرد: پروانه نشان حد مجاز آالینده ها برای متقاضیان در مدت هفت روز از سوی سازمان ملی استاندارد ایران صادر می 
 .شود

 50رقمی که به آنها تعلو می گیرد، قابل ردیابی است. این کد بیش از  9سایی به گفته وی، محصوالت کشاورزی از طریو کد شنا
رکورد اطالعاتی را ارایه می دهد؛ مانند اینکه محصول گواهی شده توسط چه کسی، در کدام منطقه و با استفاده از چه نوع سم و 

 .کودی تولید شده است
 

ز آالینده ها مزیت های برخورداری از کد شناسایی و نشان حد مجا **  
مدیرکل دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد برای تولید محصوالت گواهی شده، مشوو هایی برای 

 .کشاورزان در نظر گرفته شده است
ور درصدی تعرفه قرارداد صدور پروانه، صد 95درصدی هزینه بیمه محصوالت کشاورزی، تخفیف  20سعادت توضیح داد: کاهش 

گواهی بهداشتی برای محصوالت کشاورزی گواهی شده، هماهنگی واگذاری غرفه ها در میادین میوه و تره بار، استفاده از تسهیالت 
بانک کشاورزی و اولویت استفاده از تسهیالت و یارانه های بخش کشاورزی از مشوو های تولید محصوالت گواهی شده به شمار 

 .می رود
تدوین و از سوی سازمان ملی استاندارد و وزارتخانه های جهاد  1۳88رف حد مجاز آالینده ها در سال نخستین دستورالعمل مص

 .کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سه بار ویرایش شد
نهایی و به همه استان ها ارسال کرد 1۳97سازمان ملی استاندارد ایران این دستورالعمل را سرانجام در آبان ماه سال  . 

 .این دستورالعمل بهمن همان سال از سوی وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا به سازمان های جهاد کشاورزی سراسر کشور ابالغ شد
 ارایه یکصد خدمت در سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیک  **

صد خدمت از طریو سامانه نزدیک به یک :رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی نیز در این آیین گفت

 .پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت جهاد کشاورزی در زیر بخش های مختلف ارایه می شود
، همه فرایندها و اقداماتی که به صورت سیستمی قابل اجراست در سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیک «کریم احمدی»به گفته 

 .قرار می گیرد تا اطالعات، متمرکز شود
راه اندازی شد و مجوزهای مربوط  95یادآوری کرد سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت جهاد کشاورزی اواخر سال  وی

 .به تولیدات دام و طیور، شیالت، گلخانه ها و کلینیک های گیاهپزشکی از طریو این سامانه صادر می شود
، کاهش تردد و زمان انجام کار، ایجاد عدالت اجتماعی و افزایش قدرت این مسوول حذف بوروکراسی اداری، تبادل دقیو تر اطالعات

 .نظارت را از مزایای این سامانه برشمرد
به گزارش ایرنا، سامانه صدور نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی امروز با حضور وزیر جهاد کشاورزی و رئیس 

 .سازمان ملی استاندارد ایران رونمایی شد
 لینک خبر 
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 متفرقه 
ایرنا  – 8/2/98تاریخ :   

هزار میلیارد ریال به کشاورزی خراسان شمالی خسارت زد 4سرما   
بخش رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: سرمای اواخر هفته گذشته چهار هزار میلیارد لایر به  -ایرنا -بجنورد 

 .باغی و زراعی این استان خسارت زده است
میلیارد لایر مربوط به  840عبدهللا یوسفی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از این خسارات سه هزار و 

میلیارد لایر مربوط به بخش زراعی بوده است 160بخش باغی و  . 
مربوط به تاکستان ها و باغ های گردو است، افزود: همچنین باغهای بادام، زردآلو، سیب وی با بیان اینکه بیشترین خسارت وارد شده 

 .و سایر محصوالت نیز دچار خسارت شده اند
یوسفی اظهار داشت: بیشترین خسارت باغ های استان در شهرستان شیروان و فاروج و کمترین آن نیز در شهرستان بجنورد بوده 

  .است
ورزی خراسان شمالی گفت: البته با گرم شدن تدریجی هوا، باغ های انگور فرصت جوانه زنی مجدد دارند رئیس سازمان جهاد کشا

 .اما این مساله در خصوص باغ های گردو صدو نمی کند
 

هکتار از باغ ها و مزارع زیر چتر بیمه  786هزار و  34 **  
هکتار از کشتزارهای استان بیمه هستند، گفت: از این  786و هزار  ۳4رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با بیان اینکه 
هکتار باغ و  162سطح هشت هزار و  هکتار کشتزار است 624هزار و  26 . 

درصد است 9درصد و مزارع  21یوسفی افزود: بر این اساس سطح بیمه باغ های استان  . 
هکتار مربوط به تاکستان ها است 800وی اظهار داشت: از مجموع سطح بیمه شده در حوزه باغی، پنج هزار و  . 

یوسفی از کشاورزان خواست تا نسبت به بیمه محصوالت خود اقدام کنند و افزود: با وجود تعهد دولت نسبت به پرداخت سهم 
  .باغداران در بیمه تاکستان ها، تاکداران از این امر استقبال کمرنگی دارند

درصد مردم استان  41نفری خراسان شمالی در روستاها سکونت دارند و شغل  هزار 86۳درصد از جمعیت  44به گزارش ایرنا 
 .وابسته به حوزه کشاورزی است

میلیون لایر برآورد  800میزان خسارت وارد شده از ناحیه سیالب های بهار امسال به بخش کشاورزی خراسان شمالی هفت هزار و 
 .شده بود

هزار تن انواع محصول کشاورزی و  500ی دارد و ساالنه بیش از یک میلیون و هزار هکتار عرصه کشاورز ۳44خراسان شمالی 

 .دامی در این استان تولید می شود
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83294886


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       9813اهم اخبار کشاورزی هفته دوم اردیبهشت 

 

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

 متفرقه 
خبرگزاری فارس  – 9/2/98تاریخ :   

هزار هکتار از مزارع نیشکر از بین رفت  ۳۰هزار میلیارد تومانی سیل به واحدهای صنفی/  ۱۳خسارت   
هزار هکتار از مزارع  ۳0هزار میلیارد تومانی سیل به واحدهای صنفی گفت: سیل  1۳رئیس اتاو اصناف ایران با اشاره به خسارت 

مزارع خسارت زدهزار میلیارد تومان به این  ۳نیشکر را از بین برد و  .  
امروز در سومین اجالس دوره هفتم هیئت نمایندگان اتاو   به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اتاو اصناف ایران، سعید ممبینی

اصناف ایران در مشهد با بیان اینکه اصناف در بهترین شکل ممکن کنار دولت در فرایند تامین و توزیع کاال مشارکت داشته اند، 
اند و در فرایند تامین و توزیع کاال دولت را همراهی اف کارنامه خوبی در مدیریت بازار ارائه کرده اند و کوتاهی نداشتهاصن :گفت

اندکرده . 
رئیس اتاو اصناف ایران، افزود: اتاو اصناف ایران رسالت خود را در بحث تنظیم بازار اجرایی کرده و در هر گامی که ممکن بود 

و توزیع در بازار ایجاد شود راهکارها و پیشنهاداتی را به وزارت صمت ارائه داده است و در برخی موارد مشکلی برای تامین 
 .خواستار متوقف شدن صادرات برخی از کاالها که میتوانست صادرات آن برای تنظیم بازار مشکل ایجاد کند، داشته است

تمامی جلسات هفتگی و جلساتی که با مجلس، وزارت صمت،  وی تصریح کرد: با همراهی هیات رئیسه اتاو اصناف ایران در
کمیسیون اقتصادی و کمیسیون تلفیو مجلس شورای اسالمی و بانک مرکزی داشتیم، تالش کردیم صدای اصناف باشیم و مشکالت و 

 .مسائل پیش آمده در حوزه وضعیت اقتصادی بازار، مالیات و حوزه تامین به گوش مسئوالن برسانیم
دولت ردیف مالی برای اتاو اصناف اختصاص داده شده و  98اظهار کرد: در سایه ارتباطات برای اولین بار در بودجه سال ممبینی 

 .این یک باب جدید است و امید داریم بتوانیم اعتباراتی برای جبران تامین بودجه بازرسی را نیز احصاء کنیم
درصدی میزان فروش های فوو العاده 2۵افزایش   

هزار و  8حدود  97اظهار کرد: در اسفند سال  97رئیس اتاو اصناف ایران در خصوص برگزاری فروش های فوو العاده در سال 
درصد افزایش داشته که حاکی از مشارکت بیشتر  2۵حدود  9۶واحد فروش فوو العاده در کشور داشتیم که نسبت به سال  ۳۵۳

واحد و استان خراسان رضوی با  ۵20هزار و  2است و در این راستا استان فارس با  اصناف و اتحادیه ها در مساله تنظیم بازار
واحد بیشترین فروش فوو العاده را داشتند 91۶ . 

 1۵نمایشگاه بهاره در کشور با  1۳8حدود  97تصریح کرد: در اسفند سال  97وی در مورد برگزاری نمایشگاههای بهاره در اسفند 
درصد از نظر تعداد غرفه نسبت به سال قبل کاهش  28از نظر تعداد و  ۳8که نسبت به سال قبل حدود  غرفه برگزار شد 8۴۳هزار 

12نمایشگاه و استان هرمزگان با برگزاری  1۴داشته و استان کرمانشاه با برگزاری   .نمایشگاه بیشترین نمایشگاه را برگزار کرده اند 
درصد  2۳درصد در حوزه پوشاک و کیف و کفش،  ۳7ده یی که برگزار شده ممبینی تاکید کرد: از تعداد فروش های فوو العا

درصد موادپروتینی عرضه داشته اند 10درصد شوینده و  1۳درصد مواد غذایی ،  17خشکبار و شیرینی،  . 
 هزار میلیار تومان خسارت سیل به واحدهای صنفی 1۳*

 1۳اصناف گفت: خسارت وارده از سیل به واحد های صنفی بیش از  رئیس اتاو اصناف ایران در مورد میزان وارده خسارت سیل به
هزار هکتار از مزارع  ۳0هزار میلیارد تومان خسارت به مزارع نیشکر وارد شده است و ۳هزار میلیارد تومان بوده است که فقط 
هزار تن شکر  ۴00ه مجوز واردات هزار تن شکر آسیب دیده که با پیگیری های انجام شد ۳00نیشکری را از دست داده ایم و حدود 

 .به کشور برای تامین بازار گرفته شده است
واحدصنفی آسیب دیده اند که هنوز برخی از شهرها در استان خوزستان مانند  800هزار و  8وی تصریح کرد: در سیل اخیر بیش از 

میلیارد تومان پیش بینی  170تاکنون یک هزار و  شادگان، خرمشهر و آبادان برآورد خسارت نشده اند و همچنان درگیر سیل هستند و
 .خسارت صورت گرفته و نمایندگان ستاد بحران اتاو اصناف ایران در مناطو سیل زده مستقر شده اند

ممبینی درباره امداد و کمک رسانی واحدهای صنفی به مناطو سیل زده اظهار کرد: در این راستا با همراهی بسیج اصناف کشور و 
تا  ۳۵اف ایران یک همایش در استان گلستان و شهرستان آو قال و یک همایش نیز در استان خوزستان برگزار شد و بین اتاو اصن

میلیارد تومان کمک نقدی و غیر نقدی از سوی اصناف و اتاو های اصناف به مناطو سیل زده ارسال شد ۴0 . 
های خوبی در راستای احیاء و بازسازی مناطو سیل زده گرفته شده و به همین خوشبختانه تصمیم :رئیس اتاو اصناف ایران گفت

هزار  ۴0هزار بسته لوازم خانگی از سوی ستاداجرایی حضرت امام خمینی)ره( و  ۳0منظور کارگروهی تشکیل شده که قرار است 
 .بسته لوازم خانگی از سوی هالل احمر به این مناطو ارسال شود

تاکیدکرد: با توجه به باال بودن حجم خسارت های وارده به واحدهای صنفی در مناطو سیل زده از دولت خواستاریم در خصوص وی 
  .بیمه و مالیات این واحدها تصمیمات مناسبی گرفته شود و به اصناف قول استمهال مالیات و بیمه این واحدها داده شده است

 لینک خبر 
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 متفرقه 
ایرنا  – 8/2/98تاریخ :   

 مدیر حفظ نباتات فارس: برای مبارزه با ملخ در آماده باش هستیم
اینکه مبارزه با ملخ های صحرایی در نقاطی که  مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به -ایرنا-شیراز

دارای تراکم بودند صورت گرفت، گفت: مبارزه با ملخ های صحرایی به پایان رسیده است لیکن رصد منابع طبیعی همچنان ادامه داد 
 .و نیروهای امدادی استان همچنان در آماده باش هستند

ا درباره آخرین وضعیت ملخ های صحرایی در استان فارس اضافه کرد: مقابله با حمید دبیری، یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرن
  .ملخ هایی که در استان فارس مشاهده شد و احتمال می رفت به مزارع این استان آسیب وارد کنند صورت گرفت

ه شاهد ورود موج جدیدی از ملخ وی بیان کرد: با توجه به اطالعیه ای که سازمان حفظ نباتات کشور صادر کرده است احتمال این ک
  .ها به استان و کشور باشیم وجود دارد لیکن نیروهایی امدادی در آماده باش هستند تا شاهد کمترین خسارت به مراتع و مزارع باشیم

منابع دبیری اظهارداشت: باتوجه به اینکه احتمال وجود ملخ های صحرایی در کانون های داخلی وجود دارد رصد و پایش اراضی 
  .طبیعی در استان فارس تاپایان تیرماه ادامه خواهد داشت

عدد تخم را دارد و این امکان وجود دارد که سال آینده و حتی سال های بعد نیز شاهد  400او افزود: هر ملخ امکان تخم ریزی تا 
د منشا مختلف داخلی و خارجی داشته حضور ملخ های صحرایی در کشور باشیم البته ورود این ملخ ها به استان و کشور می توان

  .باشد
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: سمپاشی در مناطو مختلفی از استان به صورت زمینی و هوایی انجام شد و 

  .محصوالت زراعی و باغی در مجاورت با سم قرار گرفتند
روز امکان استفاده نخواهند داشت و پس از آن با از بین رفتن  20د تا دبیری بیان کرد: محصوالتی که در مجاورت سم قرار گرفته ان

  .اثرات سم مجددا قابل استفاده خواهند بود
وی اضافه کرد:ملخ هایی که به استان فارس هجوم آورده بودند به مزارع و باغ های استان وارد نشدند و خسارتی نیز به مزارع و 

با این آفت کشاورزی در اراضی منابع طبیعی صورت گرفتباغ های فارس وارد نشد لیکن مبارزه  .  
 

 هکتار از اراضی خنج برای مقابله با ملخ سمپاشی شد  500 **
هکتار از اراضی این شهرستان برای مقابله با ملخ صحرایی سم پاشی  500مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خنج نیز گفت: بیش از 

  .شد
ین که شرایط هجوم ملخ ها به صورت کنترل شده درآمد سمپاشی موقتا در این شهرستان متوقف شد بستان اسالمی ادامه داد: پس از ا

  .البته هجوم ملخ ها به این شهرستان عاملی برای آسیب به مزارع نبود و مزارع این شهرستان هیچگونه آسیبی از ملخ ندیدند
به اینکه ملخ صحرایی )دریایی( به صورت پراکنده در برخی از  پیش از این مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خنج گفته بود: با توجه

مناطو این شهرستان مشاهده شده برای جلوگیری از زیان های هجوم این آفت به مزارع و باغ ها، ستاد مقابله با این حشره در خنج 
  .تشکیل شده است

ای فارس و هرمزگان برای مقابله با ملخ صحرایی پیشتر مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب گفته بود: مناطو مرزی استان ه
  .سمپاشی شد تا از ورود ملخ به استان فارس جلوگیری شود

فروردین ماه به ایرنا گفته بود: عملیات سمپاشی هوایی برای مبارزه با ملخ صحرایی در اراضی به  ۳1احمدرضا صالحی شنبه 
ه حجم و وسعت منطقه پراکنش این ملخ ها به مدت سه روز ادامه خواهد هکتار شهرستان داراب آغاز شد و با توجه ب 400وسعت 
  .داشت

متر می رسد و در زمره سانتی15های پرنده هستند که بزرگی آنها به های زرد رنگ صحرایی )دریایی(، گروهی از ملخملخ
  .مضرترین حشرات به شمار می آیند

کیلومتری جنوب شرقی شیراز قرار دارند 225و  278شهرستان خنج و داراب به ترتیب در  .  
 لینک خبر 
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 متفرقه 
ایرنا  – 9/2/98تاریخ :   

هزار هکتاربرای پیشگیری از هجوم آفت ملخ در خوزستان پایش شد۶۰۰  
زار هکتار از زمین های باغی کشاورزی ، و مرتعی استان ه 600رییس سازمان جهادکشاورزی خوزستان گفت:  -ایرنا  -اهواز 

 .خوزستان به منظور پیشگیری از شیوع آفت ملخ پایش شد
گروه عملیاتی 17به گزارش ایرنا کیخسرو چنگلوایی روز دوشنبه در نشست بررسی آفت ملخ در جهاد کشاورزی خوزستان افزود: 

هزار هکتار از زمین های کشاورزی 1۳رقی خوزستان تشکیل شده و تاکنون برای پیشگیری و مبارزه در مناطو جنوبی و جنوب ش
  .و باغی در برابر این آفت سمپاشی هوایی و زمینی شده است

وی با بیان اینکه تاکنون مواردی از حالت انبوه و تهاجمی آفت ملخ در خوزستان مشاهده نشده گفت: عملیات پیشگیرانه و مبارزه با 
دامه دارد ولی آنچه نباید از آن غافل شد آموزش کشاورزان و اطالع رسانی به آنان برای آمادگی مقابله با این آفت این آفت تا خرداد ا

  .است
رییس سازمان جهادکشاورزی خوزستان به گزارش اخیر سازمان خوار وبار جهانی )فائو( مبنی بر وجود آلودگی آفت ملخ در 

شاره کرد و افزود: کانون های خطر هجوم احتمالی ملخ در مناطو ماهشهر ، آبادان ، کشورهای عراو ، کویت ، یمن و عربستان ا
  .خرمشهر ، هندیجان ، بهبهان و رامهرمز زیاد است از این رو باید در این مناطو اقدام پیشگیرانه تشدید شود

از عموم کشاورزان و ساکنان محلی چنگلوایی با بیان اینکه هر شهروند خوزستانی باید یک پایش گر و رصدگر آفت ملخ باشد 
خواست در صورت مشاهده ملخ به صورت هجومی و وسیع در هر یک از مناطو استان ، مراتب را به نزدیک ترین مرکز خدمات 

  .کشاورزی اطالع دهد تا نسبت به رفع آلودگی این آفت اقدام الزم انجام شود
ستان نیز بر مشارکت مردم برای مدیریت بهتر و کنترل آفت ملخ تاکید کرد معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی خوز

  .و گفت: مناطو ساحلی و شرقی خوزستان در شرایط 'نارنجی' یا 'زرد' قرار دارند که این هشدار باید جدی گرفته شود
تان رد نکرد و افزود:چنانچه محمد قاسمی نژاد احتمال موج هجومی آفت ملخ صحرایی را در برخی مناطو نارنجی یا زرد خوزس

  .سطح آمادگی افزایش یابد می توان این آفت را به طور کامل ریشه کن و خطرات آن را به صفر رساند
در این نشست کارشناسان حفظ نباتات اداره های شهرستانی جهادکشاورزی خوزستان راهکارها ، پیشنهادها و نظر خود را برای 

ستان مطرح کردندمهار و کنترل آفت ملخ در خوز .  
به گزارش ایرنا تاکنون در پنج شهرستان جنوبی خوزستان ، آفت ملخ به صورت غیرتهاجمی و پراکنده مشاهده شده ولی خسارتی به 

  .همراه نداشته است
کاهش  نخستین هجوم غیر متراکم ملخ، یازدهم بهمن پارسال در هندیجان در جنوب خوزستان مشاهده شد که برای مهار آلودگی و

  .خطرات ناشی از آن اقدام مقدماتی انجام شد
آفت ملخ دریایی )صحرایی( که از مضرترین انواع ملخ ها است از صحرای آفریقا و عربستان عبور کرده و از خلیج فارس وارد 

  .برخی مناطو جنوبی ایران از جمله هرمزگان و بوشهر شده است

شد.در  دسته های ملخ دریایی در هشتم بهمن امسال در منطقه بندرلنگه هرمزگان محرزسه روز پس از اخطار فائو، ورود نخستین 

  .نیمه نخست بهمن پارسال نیز جهاد کشاورزی هندیجان مشاهده این آفت را تایید کرد
 لینک خبر 
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 متفرقه 
ایرنا  – 12/2/98تاریخ :   

 سد نسر در تربت حیدریه با حضور رئیس مجلس بهره برداری شد
سد نسر واقع در بخش جلگه رخ شهرستان تربت حیدریه با حضور رئیس مجلس شورای اسالمی به بهره  -ایرنا -تربت حیدریه 
 .برداری رسید

ضوی، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و در مراسم افتتاح این سد که بعد از ظهر پنجشنبه برگزار شد، استاندار خراسان ر
 .دیگر مدیران استانی نیز حضور داشتند

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در این مراسم هدف از ساخت این سد را تغذیه مصنوعی آبخوان دشت پایین دست، 
ودخانه، افزایش راندمان انتقال آب و بهبود وضعیت کنترل سیالب و جلوگیری از تخریبهای احتمالی و بهبود وضعیت آبگیری از ر

  .کشاورزی و اشتغالزایی در منطقه عنوان کرد
میلیارد لایر ساخته شده  182متر و عرض تاج هفت متر با هزینه  ۳۳0محمد عالیی افزود: این سد خاکی با هسته رسی به طول تاج 

به آن وارد شود میلیون متر مکعب آب 1.7است و برآورد می شود که ساالنه  . 
رئیس مجلس شورای اسالمی که عصر چهارشنبه به منظور سفری دو روزه به استان خراسان رضوی وارد شد امروز به شهرستان 

  .تربت حیدریه سفر کرد
حی شرکت در همایش بزرگ معلمان در دانشگاه تربت حیدریه، آغاز عملیات اجرایی بزرگترین مجتمع خدمات رفاهی، اقامتی و تفری

میان راهی لوتوس، آغاز عملیات اجرایی پروژه فرآوری خاکهای صنعتی سرسپیدار و افتتاح سد تغذیه ای در روستای نسر از جمله 
  .برنامه های علی الریجانی در سفر به شهرستان تربت حیدریه است

کیلومتری جنوب مشهد قرار دارد 150هزار نفری تربت حیدریه در  225شهرستان  .  

در فاصله دو کیلومتری باال دست روستایی به همین نام در شهرستان تربت حیدریه ساخته شده استسد نسر  . 
 
 لینک خبر 
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 متفرقه 
ایرنا  – 11/2/98تاریخ :   

خسارت زد هزار میلیارد ریال به کشاورزی ۱۳۵نماینده مجلس: سیل   
رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی گفت: براساس آخرین برآوردهای  -ایرنا  -مهاباد 

هزار  1۳5هزار میلیارد لایر و به بخش کشاورزی افزون بر  ۳50صورت گرفته خسارت سیل اخیر به بخش های مختلف بیش از 
 .میلیارد لایر بوده است

دعلی کیخا روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سیل اخیر به بخش های زراعی، باغبانی، دام ، طیور و آبزیان احم
 .و بخش آب و خاک خسارت وارد کرده است

نوع  مورد بیمه در بخش کشاورزی وجود دارد که پرداخت خسارت ها بر اساس میزان خسارت، ارزیابی ها و 15۳وی ادامه داد: 
 .محصوالت صورت می گیرد

وی از جبران خسارت به سایر بهره برداران بخش کشاورزی آسیب دیده که زیر پوشش صندوو بیمه کشاورزی نبوده اند، خبر داد و 
بیان کرد: بر اساس اعالم رییس جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی، به بهره برداران بخش کشاورزی که بیمه نیستند و در عین حال 

اثر سیل خسارت دیده اند، طی دستورالعملی غرامت پرداخت می شودبر  . 
کیخا اظهار داشت: پرداخت بیمه از طریو صندوو بیمه محصوالت کشاورزی براساس اولویت های تعیین شده خواهد بود و باید 

 .برای شرکت و مجتمع های کشت و صنعت و کشاورزان عادی تفاوت قایل شد
ب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه پرداخت غرامت به کشاورزان رییس کمیسیون کشاورزی، آ

از پانزدهم فروردین ماه آغاز شده است، گفت: باقی مانده غرامت ها به محض تکمیل ارزیابی ها توسط کارشناسان و متناسب با 
ز تعهد کرده، پرداخت می شودقراردادی که با بیمه گذاران و رقمی که در بیمه نامه کشاور . 

استان با عواقب سیل شده و خسارتی زیادی را به  26به گزارش ایرنا بارش های سیالبی در طول یک ماهه اخیر موجب درگیر شدن 
 .بخش کشاورزی کشور وارد کرده است

سه شنبه با فعاالن بخش رییس کمیسیون کشاورزی مجلس و چند نفر از اعضای این کمیسیون در سفری به مهاباد عصر روز 

 .کشاورزی این شهرستان دیدار کردند
 لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83299042


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       9813اهم اخبار کشاورزی هفته دوم اردیبهشت 

 

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

 متفرقه 
ایرنا  – 1۳/2/98تاریخ :   

هزار هکتار انجام شد ۱۱۳مبارزه با ملخ صحرایی در بیش از   
تاکنون خبر داد و  97حمله دسته های ملخ صحرایی به کشور از بهمن ماه  126رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از  -ایرنا -تهران

هکتار از مناطو آلوده با ملخ صحرایی در استان های جنوبی کشور مبارزه شده  ۳77هزار و  113گفت: تاکنون در سطح بیش از 

 .است
« در گفت گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزودروز جمعه « محمدرضا درگاهی هکتار  41۳هزار و  8مبارزه با این آفت در سطح  :

 414هزار و  ۳8هکتار استان فارس ،  500هکتار در استان بوشهر، دو هزارو  850هزار و  11از اراضی استان خوزستان، 
هزار و  29هکتار استان کرمان،  200هکتار استان هرمزگان، دو هزار و  هکتار  70هزار و  20هکتار سیستان و بلوچستان،  870

 .جنوب استان کرمان انجام شده است
هکتار رسیده است 60وی اظهارداشت: همچنین مبارزه با این آفت در استان خراسان جنوبی نیز به حدود  .  

ی اطراف برای بررسی علل هجوم ملخ رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: تعدادی از نمایندگان سازمان فائو در ایران و کشورها
 .صحرایی حضور دارند

استان جنوبی  6تاکنون اراضی کشاورزی و منابع طبیعی بیش از  97به گزارش ایرنا، با هجوم ملخ صحرایی از بهمن ماه سال 
  .کشور با مخاطره مواجه شده است

ها در ایران و ایجاد به دلیل افزایش بارندگی 97ه سال ماسازمان خواربار کشاورزی ملل متحد )فائو( و کنسولگری ملخ از بهمن
جزیره عربستان به سمت ایران هشدار دادند تا تدابیر های گسترده ملخ از شبهشرایط آب و هوایی مساعد برای آفات، نسبت به حمله

های متولی دیده شودالزم از سوی دستگاه . 
های رایی در بندر نخیلو استان هرمزگان گزارش شد و تاکنون این ملخ در گروههای ملخ صح ماه پارسال نخستین دستهاز هشتم بهمن

تایی به استان جنوبی ایران از جمله هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس و جزایر قشم  ۳00تا  60بین 
اندو کیش هجوم آورده . 

ها در سطحی با حمله ملخ 1۳40سابقه بوده است تا جایی که در سال اخیر بیهای صحرایی به ایران در بیش از پنج دهه هجوم ملخ
هزار هکتار زمین کشاورزی مبارزه شده بود 500بیش از دو میلیون و  . 

  .پیش از این قرار بود نماینده سازمان فائو برای بررسی بیشتر علل هجوم گسترده ملخ صحرایی به ایران سفر کند
 
  لینک خبر
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
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 نهاده
 ایرنا  – 1۴/2/98تاریخ : 

 سمپاشی علیه ملخ ها ، خوب یا بد
صحرایی)دریایی( به عنوان یکی از مهمترین آفت های کشاورزی خطری است که شاید تا پنج سال  هجوم ملخ های -ایرنا -شیراز

آینده کشاورزی استان را تهدید کند و امروز مقابله با این افت جدی تراز گذشته در حال انجام است؛پرسش این است که بهترین راه 
 مقابله با این آفت آیا سمپاشی است یا خیر؟

هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز بهترین روش را سمپاشی می داند و یک کارشناس دیگر معتقد است یکی از اعضای 
  .این روش را نمی توان توصیه کرد

 
 سمپاشی بهترین روش برای مقابله با ملخ های صحرایی  **

فت: سمپاشی یکی از بهترین روش هایی است عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گ
  .که برای مقابله با ملخ های صحرایی می توان استفاده کرد البته مردم نیز باید در جمع آوری ملخ ها حضور داشته باشند

ه کرد: اگر به سعید عشقی فالح با بیان اینکه مردم می توانند با گرفتن ملخ ها نقش مهمی در کنترل جمعیت ملخ ها داشته باشند اضاف
  .دنبال راه حلی منطقی و کارآمد هستیم باید در کانون هایی که ملخ های صحرایی وجود دارند نسبت به کانون کوبی اقدام شود

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز معتقد است که ملخ ها در ابتدای صبح قادر به پرواز نیستند و اگر بتوان ملخ ها را زنده 
ی توان از این حشرات به عنوان غذای ماهی و پرندگان استفاده کرد حتی امکان استفاده توسط انسان نیز در موارد گیری کرد م

  .خاصی وجود دارد
وی با اشاره به اینکه مقابله با ملخ های صحرایی در عربستان و دریای سرخ توسط سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد 

شد گفت )فائو( هرساله انجام می پس از اینکه ملخ ها به مناطو هدف رسیدند راحت ترین و اولین اقدام سمپاشی است البته خورده  :

  .شدن ملخ های مرده و سمی توسط پرندگان مشکلی است که باید برای آن نیز تدابیری در نظر گرفته شود
ماندگار است؟ بیان کرد: تمامی سم هایی که در روز  20او در پاسخ به این سوال که آیا اثر سم کشنده ملخ های صحرایی تا 

روز امکان  7الی  ۳کشاورزی و مبارزه با افت استفاده می شوند ماندگاری دارند اما بر حسب میزان توان آن سم ماندگاری سموم از 
  .دارد

 
 سمپاشی توصیه نمی شود  **

بهترین راهکار برای مقابله با ملخ های صحرایی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس در خصوص 
  .گفت: به هیچ عنوان نمی توان سم را برای مقابله با ملخ صحرایی توصیه کرد زیرا کارساز نیست

مهرداد زمانپور در مصاحبه با ایرنا با اشاره به اینکه سمپاشی نتوانسته تاثیر قابل توجهی بر میزان ملخ های موجود در منطقه داشته 
اشد اضافه کرد: اهالی مناطقی که با حمله ملخ های صحرایی مواجهه شده اند گزارش کرده اند که سمپاشی تاثیری بر میزان ملخ ها ب

  .نداشته است و ملخ ها در همه جا دیده می شوند
منه های کوه یا هرجای وی اضافه کرد: حتی اگر تمام مناطو سمپاشی شوند اما تنها یک دسته یک هزار تایی از این ملخ ها در دا

  .دیگری مخفی شوند ظرف مدت یک هفته تبدیل به یک میلیون یا بیشتر خواهند شد پس سمپاشی کارا نیست
او در خصوص مضراتی که سمپاشی دارد بیان کرد: پس از این که سمپاشی پایان یافت با اولین بارندگی سموم به سفره های آب زیر 

ن از این آب ها هم برای مصارف کشاورزی و هم شرب استفاده می کنند و سم دوباره به چرخه زمینی وارد می شوند و کشاورزا
  .خوراک انسان باز می گردد

زمانپور در خصوص بهترین روش مقابله با این آفت گفت: روش کاملی وجود ندارد و تنها می توان از روش هایی که کمترین آسیب 
یکی از این روش ها ایجاد تله نوری با سطل های آب است به منابع طبیعی می زند استفاده کرد و .  

وی ادامه داد: ملخ های صحرایی عالقه زیادی به نور دارند و می توان از این طریو و جذب آنان به نور نسبت به زنده گیری آنان 
  .اقدام کرد

 
 ملخ و تحمیل هزینه **

ی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعالم کرده بود که بیش از دو هزار و پیشتر حمید دبیری مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورز
میلیارد لایر نیز ملخ ها به استان فارس هزینه تحمیل  6هکتار اراضی منابع طبیعی استان فارس سمپاشی شده اند و نزدیک به  400

  .کرده اند
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سانتی متر و رنگ آنها نیز زرد رنگ است 15نها به ملخ های صحرایی یکی از خطرناک ترین آفت های کشاورزی است که طول آ .  
بود که اولین گروه از ملخ های صحرایی وارد کشور و پس از آن نیز وارد استان شدند و کشاورزی استان را با چالش  97بهمن سال 

  .جدیدی مواجه کردند
ان گفت با در نظرگرفتن صنایع تولیدی و تبدیلی که کشاورزی در استان فارس یکی از مهم ترین ارکان ایجاد اشتغال است و شاید بتو

به صورت غیر مستقیم با کشاورزی در ارتباط اند بیشترین سهم اشتغال مربوط به کشاورزی است و برهمین اساس است که 
  .کشاورزی در استان فارس نقش بسیار مهمی دارد

شده تا شاهد کشت انواع محصوالت کشاورزی و باغی  در طرف دیگر وجود تنوع زیستی و همچنین آب و هوایی در فارس موجب
اولین استان کشور در زمینه تولید  97در استان باشیم به گونه ای که براساس آماروزارت جهاد کشاورزی استان فارس در سال 

  .محصوالت باغی با تولید بیش از سه میلیون تن محصول بود
ی فارس در خصوص آینده کشاورزی استان با توجه به افزایش بارندگی به پیشتر معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورز

خبرنگار ایرنا گفته بود: در سال زراعی پیش رو انتظار این است که با افزایش بارندگی های استان در حوزه تولیدات غالت و کلزا 
درصدی در استان باشیم ۳0شاهد افزایش تولید  .  

مزیتی که باران های سال زراعی جاری به همراه دارد این است که کشت های آبی در استان حسین پژمان اضافه کرد: مهمترین 
درصد افزایش تولید خواهند داشت و درکشت های دیم نیز شاهد افزایش محصوالت خواهیم بود 20فارس نزدیک به  .  

هزار هکتار نیز از اراضی  70فته است و هزار هکتار از اراضی استان به کشت گندم دیم اختصاص یا 140وی بیان کرد : بیش از 
استان به کشت جو اختصاص یافته و این دو کشت کامال به باران وابسته اند و با افزایش میزان بارندگی شاهد افزایش برداشت این 

  .محصوالت نیز خواهیم بود
 

 درختان پیر هم از دست ملخ ها در امان نیستند  **
اورزی و منابع طبیعی فارس در خصوص آینده کشاورزی پس از ورود ملخ های صحرایی به عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کش

ملخ های صحرایی به علت این که دایره غذایی وسیعی دارند حتی برگ درختان پیر را  :استان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت

  .هم می خورند
ها از یک نوع ماده غذایی تغذیه می کنند اضافه کرد: موج مهاجر ملخ های مهرداد زمانپور با اشاره به اینکه بسیاری از حشرات تن

صحرایی وارد استان فارس شده اند و مقابله با آنها صورت گرفت اما اگر به تکثیر دوم برسند آنگاه از هر ملخ شاید هزاران یا میلیون 
  .ها ملخ تولید شود

یر بیشتر بر مزارع و منابع طبیعی می گذارد از این رو باید راه های مقابله با وی افزود: تکثیر دوم ملخ های صحرایی به مراتب تاث

  .این افت که یکی از مهم ترین افت های کشاورزی نیز به حساب می آید عالوه بر نیروهای امدادی توسط مردم نیز صورت گیرد

 
  لینک خبر
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 نهاده 
 ایرنا  – 1۳/2/98تاریخ : 

 تن جو رایگان برای دام در مناطق سیل زده شوشتر توزیع شد
رییس اداره جهاد کشاورزی شوشتر گفت: یک هزارتن جو علوفه ای برای تامین آذوقه دام های سیل زدگان در شعیبیه -ایرنا-اهواز

 .شوشتر به صورت رایگان توزیع شد
پنجشنبه شب در گفت وگو با خبرنگار ایرنا بیان کرد:.با توجه به از بین رفتن مراتع و آذوقه های دام روستاییان،تامین ایرج بادپیما 

 .خوراک دام سیل زدگان بعد از بازگشت سیل زدگان به روستاها در دستور کار قرارگرفت
ادکشاورزی هزینه شده استمیلیارد لایر توسط اداره جه20وی افزود:برای تهیه این مقدار آذوقه حدود  . 

هزارراس از دام های سبک و سنگین سیل زدگان نیز در جریان سیالب وتخلیه 10رییس اداره جهادکشاورزی شوشتر ادامه داد:حدود 
 .روستاها،در مزارع کشت وصنعت امام خمینی )ره(و کارون نگهداری شد

نفر در اردوگاه های اسکان  556هزار و  156ده امدادرسانی شد و هزار نفر سیل ز 250در جریان این سیالب در استان به بیش از 

 .اضطراری مستقر شدند

 .امدادرسانی به سیل زدگان در استان از چهارم فروردین ماه جاری آغاز شد و تاکنون ادامه دارد
 

 لینک خبر
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 نهاده 
خبرگزاری فارس  – 15/2/98تاریخ :   

 

استان  ۷دسته ملخ به  ۱۲۶عملیات مبارزه با آفت ملخ صحرایی ادامه دارد/ ورود   
استان کشور عملیات مبارزه با آفت ملخ صحرایی انجام شده است 7هکتار از مناطو آلوده  ۳۴8هزار و  101تاکنون در سطح  : .  

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سازمان حفظ نباتات، دکتر محمدرضا درگاهی، اظهار کرد: تاکنون مبارزه با آفت 
11۵۵0هکتار، بوشهر   78۵8های خوزستان در سطح ملخ صحرایی در استان  ۳۵200هکتار، هرمزگان  2۵00هکتار، فارس  

 ۶0هکتار و در خراسان جنوبی در سطح  1۶۵70هکتار، جنوب کرمان  2۶۶10 هکتار، سیستان و بلوچستان 1000هکتار، کرمان 
 .هکتار صورت گرفته است

دسته عنوان کرد 12۶تاکنون را  97ها از بهمن درگاهی، تعداد ریزش  
 لینک خبر 
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 نهاده 
خبرنگاران جوان  – 15/2/98تاریخ :   

 سطح مبارزه با علف های هرز از سه میلیون هکتار فراتر رفت
هکتار انجام شده است 780هزار و  12۳میلیون و  ۳های هرز در سطح درگاهی گفت: تاکنون عملیات مبازره با علف . 

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدرضا درگاهی رئیس سازمان حفظ  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
های گیاهی در کشور اظهار کرد: تاکنون عملیات مبازره نباتات درباره آخرین وضعیت و سطح کل مبارزه با آفات و بیماری

هکتار انجام شده است 780هزار و  12۳میلیون و  ۳در سطح  های هرزلفع با . 
 روند مبارزه با ملخ صحرایی تا سه سال آینده ادامه دارد/قحطی مواد غذایی معنا و مفهوم ندارد :بیشتر بخوانید

هزار و  ۳7، اعالم کرد و افزود: مبارزه با بیماری زنگ زرد در هکتار ۵۳8هزار و  2۴8را در سطح   مبارزه با آفت سن  وی
هکتار صورت گرفته  190هزار و  171هکتار و مبارزه با سایر آفات در  ۵۶0هزار و  2۳0ها در سطح هکتار، سایر بیماری ۴۵0

 .است
  لینک خبر 
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 نهاده 
خبرنگاران جوان  – 11/2/98تاریخ :   

های دامی نداریم/ نرخ خرید شیر خام تغییری نداشته استکمبودی در عرضه نهاده  
گونه تغییری نداشته استهای تولید، نرخ خرید شیرخام از دامداران هیچقدسی گفت: با وجود افزایش هزینهم . 

صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارناصر مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

نرخ خرید  های تولید،با بیان اینکه اطالعی از گرانی قیمت لبنیات ندارم، اظهار کرد: با وجود افزایش هزینه ،خبرنگاران جوان
های جدید به تمام شده تولید را براساس هزینهفروردین قیمت  27گونه تغییری نداشته است، در حالیکه از دامداران هیچ شیرخام

تر بررسی دفاتر قیمت تمام شده و اعالم نرخ جدید سازمان حمایت و وزارت جهاد کشاورزی اعالم کردیم که امیدواریم هر چه سریع
 .را در دستور کار خود قرار دهند

هزار  2گفت: هم اکنون هر کیلو شیرخام با متوسط نرخ تومان اعالم کرد و  ۵70هزار و  2را  قیمت تمام شده هر کیلو شیرخام وی
رسدتومان به فروش می 200هزار و  2تا  1۵0هزار و  2تومان و با احتساب جوایز درصد چربی و پروتئین باال  . 

ها به ُکندی هادهبه اندازه کافی وارد بنادر شده است، افزود: با وجود آنکه بارگیری و حمل و نقل ن نهاده دامی مقدسی با بیان اینکه
شود، از این رو وزارت جهاد کشاورزی در حال بررسی موضوع استانجام می . 

های دامی به سختی های پشت بارنامه، حمل و نقل نهادهرئیس انجمن صنفی گاوداران ادامه داد: هم اکنون با مطرح شدن مجدد بحث
نده است؛ بنابراین برای جلوگیری از گرسنگی دام مجبور است که هر شود که از طرفی دامداران به سبب آنکه گاو موجود زانجام می

کند، بپردازدقیمتی که راننده پشت بارنامه تقاضا می . 
ی کنندقیمت لبنیات در ایام عید نوسانی نخواهد داشت/دامداران نسبت به عرضه شیرخام با نرخ مصوب تمکین نم :بیشتر بخوانید  

های دامی نداریم، بیان کرد: البته دامداران به سبب تاخیر در بارگیری، وی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه هیچ یک از نهاده
کنندبخش اعظم نهاده مورد نیاز خود را از بازار آزاد خریداری می . 

تومانی از  ۴200یمت دام زنده گفت: با حذف ارز بر ق واردات گوشت تومانی از ۴200این مقام مسئول درباره تاثیر حذف ارز 
هزار تومان تقلیل یافته که این نرخ کامال منطقی است ۳۴تا  ۳۳هزار به  ۳8واردات گوشت، قیمت هر کیلو گوساله نر زنده از  . 

های گذشته قیمت هر هفته ها باالست، اظهار کرد: اگرچه درمقدسی با بیان اینکه فاصله تولید تا عرضه به سبب وجود دالالن و واسطه
هزار تومان کاهش یافته است 118هزار تومان رسیده بود، اما هم اکنون به  1۳0کیلو گوشت گوساله به  . 

ها دخالت را تابع عرضه و تقاضا دانست و گفت: اگر دولت در بحث قیمت گذاری قیمت گوشت رئیس انجمن صنفی گاوداران در پایان

رسدبه سبب بحث عرضه و تقاضا به تعادل می نکند بدون تردید قیمت گوشت . 
 لینک خبر 
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 نهاده 

ایرنا  – 15/2/98تاریخ :   

هکتار انجام شد هزار ۲۸۵مبارزه با سن و زنگ گندم در   
هکتار از زمین های  988هزار و  285رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: مبارزه با آفت سن و زنگ گندم در  -ایرنا -تهران

 .زراعی کشور عملیاتی شد
ا و ب هکتار 5۳8هزار و  248افزود: با آفت سن در « محمدرضا درگاهی»به گزارش یکشنبه تارنمای وزارت جهاد کشاورزی، 

هکتار مبارزه شد 450هزار و  ۳7بیماری زنگ زرد در  . 
هکتار، عملیات مبارزه با سایر بیماری ها در  780هزار و  12۳به گفته وی، عملیات مبارزه با علف های هرز در سه میلیون و 

هکتار صورت گرفته است 190هزار و  171هکتار و مبارزه با سایر آفات در  560هزار و  2۳0 . 
استان  6هکتار از اراضی مناطو آلوده در  864هزار و  1۳۳داد: با هجوم ملخ صحرایی، عملیات مبارزه با این آفت در وی ادامه 

 .کشور صورت گرفت
به دلیل افزایش بارندگی ها در ایران و ایجاد  97به گزارش ایرنا، سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد )فائو( از بهمن ماه سال 

یی مساعد برای بروز آفات درباره حمله ملخ از شبه جزیره عربستان به سمت ایران هشدار داد تا تدابیر الزم از شرایط آب و هوا
 .سوی دستگاه های متولی دیده شود

اولین دسته ملخ صحرایی در بندر نخیلو استان هرمزگان گزارش شد و تاکنون استان های هرمزگان، بوشهر،  97هشتم بهمن ماه سال 
کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس و جزایر قشم و کیش با این آفت درگیر شده اند خوزستان، . 

 2در بیش از  1۳40ها در سال هجوم ملخ های صحرایی به ایران در بیش از پنج دهه اخیر بی سابقه بود؛ آخرین بار با حمله ملخ
دهزار هکتار زمین کشاورزی عملیات مبارزه انجام ش 500میلیون و  . 

  لینک خبر
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