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 بنام خداوند متعال

"  درگوشه سمت چپ صفحه    Bookmarkعالمت   "  روي سرخط  اخبار مشاهده براي لطفا

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

 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 اخبار تهیه شده در سایت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آب
 ایرنا – 8/3/98تاریخ : 

 طرح های آبخیزداری در سطح یک میلیون هکتار اجرا شد
، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: طرح های آبخوانداری و مدیرکل دفتر کنترل سیالب و آبخوانداری سازمان جنگل ها -ایرنا  -تهران

۷۰۰آبخیزداری با اعتباری بالغ بر  در بیش از یک میلیون هکتار از اراضی کشور اجرا شد( ۱39۷میلیارد تومان )در سال   .  
 8۵۰افزود: این اعتبار از محل صندوق توسعه ملی و منابع دیگر ) پوراورزی، ابوالقاسم حسینکش جهاد وزارت به گزارش چهارشنبه

های کشور انجام شد. هزار نقطه از شهرستان ۶حوزه آبخیز در  ۶۵۰تأمین و در بیش از  (هزار هکتار از محل صندوق توسعه ملی

میلیون هکتار فعالیت انجام شده در سطح کشور به بیش  ۱۱ری از ها، سطح تحت پوشش آبخیزداری و آبخواندابا اجرای این فعالیت
میلیون هکتار افزایش یافته است ۱۲از  . 

 
مجلس و دولت اعتبارات خوبی برای انجام  ، با بیان اینکه امسال همچون سال گذشته با عنایات ویژه مقام معظم رهبری وی

هزار  ۱۰های آبخیزداری امسال در بیش از ، اظهار داشت: اجرای طرحستهای آبخوانداری و آبخیزداری اختصاص یافته اپروژه
میلیارد تومان  ۵۰۰میلیون هکتار با اعتباری حدود هزار و  ۱.۵حوزه آبخیز در سطحی نزدیک به  3۴نقطه کشور برای هزار و 

 .برنامه ریزی شده است
 

های ح کرد: بخشی از اعتبار ذکر شده برای تکمیل فعالیت در حوزه، تصریمدیرکل دفتر کنترل سیالب و آبخوانداری سازمان جنگل ها
یابد. در هزار نقطه جدید که بر اساس نیازسنجی برآورده شده اختصاص می ۱۰آبخیز به طور مستمر ادامه دارد و بخش دیگر برای 

ری در صورت افزایش اعتبار از دیگر های آبخیزداری و آبخوانداانتهای برنامه نیز امکان افزایش سطح آبخیز تحت پوشش فعالیت
های مردمی وجود داردمنابع همچون منابع پیشگیری از سیل و مشارکت . 

 
های طبیعی ذکر کرد و افزودها را تعادل اکوسیستمحسین پور اهداف کالن آبخیزداری و آبخوانداری در سازمان جنگل های پروژه :

وشش گیاهی، حفظ آب و خاک، پیشگیری و کاهش خسارات سیل همچون کاهش چندمنظوره مدیریت جامع حوزه آبخیز برای حفظ پ
های طبیعی و کاهش تبعات منفی بالیای طبیعی و افزایش توان محیطی برای سرعت سیل و مواد محموله همراه آن، پایداری سیستم

 .مقابله با خشکسالی و کم آبی است
 

آبخوانداری و مدیریت سیالب در چهار بخش مکانیکی، بیومکانیکی، وی پیش بینی کرد: بیشترین اقدامات اجرایی در حوزه 
تواند در هفته دولت بهره برداری شود و بیولوژیکی و مدیریتی در دست اجرا و پیگیری است که دو بخش مکانیکی و بیومکانیکی می

ها به ویژه دو بخش دیگر تا پایان سال به بهره برداری کامل خواهد رسیدبقیه پروژه . 
 
های نادرست از منابع سازد اما بهره برداریجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری کاهش خسارت ناشی از سیل را ممکن میا

های طبیعی، اکولوژیک ها، به بی توازنی در عرصهها و فرونشست دشتتواند عالوه بر تخلیه آبخوانطبیعی و غفلت در مدیریت می
ی و تهدید حیات اقتصادی و اجتماعی مردم منجر شودو هیدرولوژیک و کاهش امنیت غذای . 

های میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی به پروژه ۱۵۰، با هدف استحصال آب و توسعه پوشش گیاهی، 98برای سال 
 .آبخیزداری و آبخوانداری اختصاص یافت

۲۰۰های آبخیزداری و آبخوانداری نیز برای اجرای طرح 9۷در سال   ۶میلیون دالر از محل صندوق توسعه ملی، برای اجرا در  
نقطه از کشور تخصیص یافته بود 8۴هزار و  . 

 
های گلستان، های کشور را درگیر کرد تا جایی که استانآغاز و همه استان 9۷های شدید و سیل از بیست و هشتم اسفند سال بارندگی

مازندران، ایالم، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد در شرایط اضطراری قرار گرفتند و 
وستاها ویران شدها در شهرها و رهای میان شهری در این نواحی بسته و بسیاری از خانهحتی جاده . 

 
  لینک خبر
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 آب 
 خبرنگاران جوان  – 8/3/98تاریخ : 

 اجرای طرح آبخیزداری در سطح یک میلیون هکتار
های آبخیزداری در سطح یک میلیون هکتار اجرا ، طرح9۷گفت: در سال  هامدیرکل دفتر کنترل سیالب و آبخوانداری سازمان جنگل

 .شد
پور، مدیرکل دفتر کنترل ، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی؛ ابوالقاسم حسیناران جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگ گزارش به

، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار کرد: با اجرای این فعالیت ها، سطح تحت پوشش آبخیزداری هاسیالب و آبخوانداری سازمان جنگل
میلیون هکتار افزایش یافت ۱۲به بیش از  میلیون هکتار فعالیت انجام شده در سطح کشور ۱۱و آبخوانداری از  . 

وی با بیان اینکه امسال همچون سال گذشته با عنایات ویژه مجلس و دولت و مقام معظم رهبری اعتبارات خوبی برای انجام 
نقطه از هزار  ۱۰های آبخیزداری امسال در بیش از ، افزود: اجرای طرحهای آبخوانداری و آبخیزداری اختصاص یافته استپروژه

میلیارد تومان  ۵۰۰میلیون هکتار با اعتباری حدود یک هزار و  ۱.۵حوزه آبخیز در سطحی نزدیک به  3۴کشور برای یک هزار و 
 .برنامه ریزی شده است

 ۱۰های آبخیز ادامه دار و مستمر و بخش دیگر برای حسین پور ادامه داد: بخشی از اعتبار ذکر شده برای تکمیل فعالیت در حوزه
یابد. در انتهای برنامه امکان افزایش سطح آبخیز تحت پوشش هزار نقطه جدید که براساس نیازسنجی برآورده شده اختصاص می

های مردمی های آبخیزداری و آبخوانداری در صورت افزایش اعتبار از دیگر منابع همچون منابع پیشگیری از سیل و مشارکتفعالیت
 .وجود دارد

های آبخیزداری/اجرای آبخوان داری در کاهش خسارت سیل تاثیر گذار برابری تخصیص اعتبار به فعالیت ۲افزایش  :بیشتر بخوانید

 است
های طبیعی اعالم کرد و افزود: سیستمها را تعادل اکواین مقام مسئول اهداف کالن آبخیزداری و آبخوانداری در سازمان جنگل

های چندمنظوره مدیریت جامع حوزه آبخیز برای حفظ پوشش گیاهی، حفظ آب و خاک، پیشگیری و کاهش خسارات سیل پروژه
های طبیعی و کاهش تبعات منفی بالیای طبیعی و افزایش توان همچون کاهش سرعت سیل و مواد محموله همراه آن، پایداری سیستم

ی برای مقابله با خشکسالی و کم آبی استمحیط . 
بخش مکانیکی، بیومکانیکی،  ۴وی در پایان تصریح کرد: بیشترین اقدامات اجرایی در حوزه آبخوانداری و مدیریت سیالب در 

ری شود و تواند در هفته دولت بهره بردابخش مکانیکی و بیومکانیکی می ۲  بیولوژیکی و مدیریتی در دست اجرا و پیگیری است که

بخش دیگر تا پایان سال به بهره برداری کامل خواهد رسید ۲  ها بویژهمابقی پروژه . 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6949673/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6936483/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/6936483/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/6949673/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                        8139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم خرداد 

 

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

 آب 
 خبرگزاری فارس – ۱۲/3/98تاریخ : 

 آیا ایران وارد ترسالی شده است؟ 
توان گفت کشور وارد ترسالی شده زیرا قائم مقام دبیر ستاد توسعه فناوریهای آب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: نمی

سالی و خشکسالی به طور متناوب در کشور بوده است در طول دهه های گذشته نوسانات تر .  
جهانگیر پرهمت قائم مقام دبیر ستاد توسعه فناوریهای آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست 

این است که کشور به  های اخیر نشانهآیا این بارندگی وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به اینکهجمهوری در گفت
:ترسالی وارد شده است؟ گفت های گذشته نوسانات ترسالی و خشکسالی به طور متناوب بوده است و هنوز در مورد در طول دهه

 .ورود به دوره ترسالی نمی توان اظهار نظر کرد
خطرآفرین انجام داد، گفت: اقدامات  های خطرناک وتوان برای جلوگیری از وقوع سیلپرهمت در پاسخ به اینکه چه اقداماتی را می

ها و آبخیزداری با تاکید بر اقدامات حفاظت آب وخاک راه حل کنترل سیل است. سیل از جمله منابع آب است و مدیریت جامع حوضه
 .بایستی با برنامه ریزی قبل از اینکه به نغمت و بال تبدیل شود به صورت نعمت و منابع آب استفاده شود

دادیکی از اقدامات مهم تغذیه آبخوانهای بحرانی باال دست با این سیالبها است که حداقل در شرایط بارش فعلی به این وی ادامه 
 .سادگی ترمیم واحیا نمی شوند

کنند که تغییر اقلیم بعضی کشورها را به سمت بارندگی بیشتر خواهد برد و ایران هم از جمله این کشورها برخی کارشناسان اعالم می
گویند که تغییر اقلیم آورند و میسابقه بوده مثال میهای اخیر را که در سالهای گذشته بیها، بارندگیاست. آنها در تایید این صحبت

هایی در کشور شده استباعث وقوع چنین بارندگی . 
برای ورود ایران به ترسالی باشد و تواند دلیلی گویند افزایش مقطعی بارندگی نمیدر دیگر سو کارشناسان مخالف وجود دارد که می

 .فکر کنیم که از این به بعد نباید نگران کمبود آب باشیم در حقیقت چنین تفکری باعث مصرف مسرفانه آب خواهد شد
آبی در کشور مدیریت این طیف از کارشناسان معتقدند همچنان در مصرف آب نهایت دقت باید انجام شود که کلید رفع مشکالت کم

صرف آب استصحیح م . 
 

  لینک خبر
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 آب 
 خبرنگاران جوان  – ۱۰/3/98تاریخ : 

کندها را نمیهای اخیر/اعتبار آبخیزداری کفایت اجرای پروژهآبخیزداری و آبخوان داری، حلقه مفقوده پروژه سیل  
آبخوان داری در کشور مهیاست اما اعتبارات الزم به این امر جزی گفت: با وجود آنکه بستر الزم برای اجرای عملیات آبخیزداری و 

 .اختصاص داده نشده است
صنعت،  ها، مراتع و آبخیزداری در گفت و گو با خبرنگارهوشنگ جزی، مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل

در سطح  عملیات آبخیزداری و آبخوان داری ، با بیان اینکه مطالعاتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان تجارت و کشاورزی

میلیون هکتار عملیات آبخیزداری و آبخوان داری اجرا شده است و  ۱۱میلیون هکتار آماده اجراست، اظهار کرد: در سطح  ۲۶
میلیون هکتار تحت عملیات آبخیزداری و آبخوان داری قرار گیرد ۱۰ه در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده که هموار . 

وی با اشاره به اینکه اجرای هر هکتار عملیات آبخیزداری و آبخوان داری حداقل یک میلیون تومان اعتبار نیاز دارد، افزود: برای 
هزار میلیارد تومان  ۲هزار میلیارد تومان معادل ساالنه  ۱۰ی و آبخوان داری حدود میلیون هکتار عملیات آبخیزدار ۱۰اجرای 

 .اعتبار نیاز داریم
جزی با اشاره به اینکه اجرای پروژه های آبخوان داری و آبخیزداری حلقه مفقوده سیل های اخیر است، بیان کرد: با وجود آنکه بستر 

در کشور مهیا است، اما نبود تخصیص اعتبارات الزم به این امر در طول  داری الزم برایاجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان
های گذشته موجب شده تا آبخیزداری و آبخوان داری به طور کامل اجرا نشودسال . 

آبخوان ای از محل صندوق توسعه ملی به اجرای عملیات آبخیزداری و سال گذشته اعتبارات ویژه ۲این مقام مسئول با بیان اینکه در 
میلیارد تومان از این محل  ۵۰۰میلیارد تومان و امسال یک هزار و  ۷۰۰داری اختصاص یافته است، گفت: سال گذشته از این محل 

هزار هکتار اجرا و امسال در سطحی معادل یک  8۵۰به اجرای این پروژه اختصاص یافته است که سال گذشته عملیات در سطح 
شودا میهزار هکتار اجر ۵۰۰میلیون و  . 

هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، از این رو  ۲به گفته وی، اجرای ساالنه عملیات آبخیزداری و آبخوان داری به رقمی معادل 
کنداعتبار کنونی برای اجرای پروژه کفایت نمی . 

خیزداری و آبخوان داری بر کاهش ها با اشاره به اینکه اجرای عملیات آبمدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل
باید اعتبارات  های آبخیزداری و آبخوان داریپروژه خسارت سیل تاثیر گذار است، بیان کرد: با توجه به اهمیت فراوان اجرای

 .بیشتری به این امر اختصاص یابد تا درخواست و تعهدات قانونی پاسخ داده شود
ای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری وارد نیست، افزود: با توجه به آنکه اجرای عملیات وی با بیان اینکه انتقاد به کوتاهی در اجر

تاثیر گذار است، انتقاداتی به نظام مدیریتی و برنامه ریزی کشور وارد  مدیریت منابع آب و خاک آبخیزداری در حفظ اکوسیستم و
 .است که اعتبار کمی به اجرای این پروژه اختصاص دادند

وانیدبیشتر بخ های میلیون هکتار عرصه 8۴شود/ طرح مدیریت روان آب در برنامه کنترل سیالب در نقاط سیل خیز کشور اجرا می :

 مرتعی
توسعه به طور کامل اجرا نشده است، بیان کرد: تعهدات جزی با اشاره به اینکه عملیات آبخیزداری و آبخوان داری در برنامه پنجم 

میلیون  ۲.۵میلیون هکتار بود که به سبب نبود اعتبار کافی  8برنامه پنجم توسعه برای اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری 
 .هکتار تحت پوشش قرار گرفتند

های پروژه اجرای این عملیات در برنامه پنجم توسعه نسبت بههزار میلیارد تومان اعتبار به  ۱۰این مقام مسئول افزود: اختصاص 
بزرگ بسیار ناچیز است عمرانی . 

به گفته جزی، آبخیزداری و آبخوان داری اجرای اقدامات در یک حوزه آبخیز است که اجرای آن تعادل مدیریت منطقی، دسترسی 
در بردارد افراد به تمامی منابع آب و خاک، امنیت غذایی و کنترل مهاجرت را . 

هزار میلیارد تومان ۱۰اجرای پروژه سد سازی در برخی مناطق الزم است/ متوسط هزینه ساخت یک سد   
به عنوان یک علم در برخی مناطق الزم است، گفت: سدسازی و عملیات آبخیزداری و آبخوان داری را  سدسازی وی با بیان اینکه

شود باالی سدسازی عملیات آبخیزداری اجرا نشود، مخازن سد بالفاصله با خاک پر می پروژه مقابل هم قرار دارد چرا که اگر ۲نباید 
کندکه این امر عمر سد را کوتاه می . 

ارائه داده است،  وزارت نیرو ها ادامه داد: براساس آمار و اطالعاتی کهمدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل
شود که به سبب جلوگیری از ورود خاک به مخازن سدها، اجرای ها میخاک وارد مخازن سد میلیون متر مکعب ۲۵۰ساالنه حدود 

ها امری ضروری استپروژه آبخیزداری و آبخوان داری در باالی سد . 
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 هزار میلیارد تومان است، بیان کرد: هزینه یکسال اجرای برنامه آبخیزداری که ۱۰وی با بیان اینکه میانگین ساخت یک سد حدود 
هزار میلیارد تومان است که به این ترتیب یک پنجم بودجه ساخت یک سد کافی است که بتوانیم  ۲در برنامه ششم توسعه تکلیف شده، 

های اولیه سیل را مهار کنیممیلیون هکتار آبخیزداری انجام دهیم و در کانون ۲ . 
هایی که عملیات نشده است، افزود: در سیل اخیر در بخشبه حد کافی در کشور انجام  عملیات آبخیزداری جزی با تایید اینکه

 .آبخیزداری انجام شده بود به راحتی آب به داخل زمین نفوذ کرد و سیل جاری نشد
های آبخیزداری، تضمین امنیت غذایی کشور را در بر دارد، مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک با بیان اینکه اجرای طرح

بخیزداری به عنوان مدیریت جامع حوزه آبخیز در حفظ پوشش جنگل و مرتع و کنترل رسوب تاثیر بسزایی های آاظهار کرد: طرح
 .دارد

به گفته وی، اجرای طرح آبخیزداری منجر به افزایش نفوذ آب و حفظ خاک، افزایش آب قنوات، کنترل نفوذ آب و جلوگیری از تبخیر 
شودهای زیرزمینی میو افزایش آب . 

تنها به خاطر ناکارآمدی مدیریت آب نیست، بیان کرد: براین اساس در کنار مدیریت  کنترل سیالب ان با اشاره به اینکهجزی در پای
باید انجام شود ها، جلوگیری از تخریب و تغییر کاربریآب، حفظ پوشش گیاهی در باالدست . 

  لینک خبر
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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت
 فودپرس – 8/3/98تاریخ : 

التفاوت نرخ ارز شدترخیص کره، چای و حبوبات مشمول دریافت مابه  
ای به رئیس گمرک خواستار دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان کره، چای و معاون وزیر جهاد کشاورزی با ارسال نامه 

 .حبوبات پیش از ترخیص این اقالم شد
 

 ای به فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران خواستار دریافتعلی اکبر مهرفرد، معاون وزیر جهاد کشاورزی با ارسال نامه
التفاوت نرخ ارز از کاالهای حبوبات، کره و چای شد و اعالم کرد که باید از از ترخیص چنین ثبت سفارشاتی از گمرکات کشور مابه

عمل آیدقبل از دریافت مابه التفاوت جلوگیری به . 
 

رز نیمایی تغییر یافته است. لکن در این نامه آمده است: همانگونه که استحضار دارید ارز واردات کاالهای حبوبات، کره و چای به ا
)در مورد ثبت سفارشات گذشته  های آنها ترخیص شده قبل از نیمایی شدن( که ارز رسمی از بانک مرکزی دریافت نموده و محموله

 یا در حال ترخیص است، ضروری است ما به التفاوت نرخ ارز از آنها دریافت شود یا زیرکلید دستگاه متولی در شبکه تعریف یا
 .قیمت مصوب به صورت هدفمند توزیع شود

 
خواهشمند است دستور فرمایید از ترخیص چنین ثبت سفارشاتی از گمرکات کشور قبل از دریافت ما به التفاوت جلوگیری به عمل آید. 

اند به این ص شدههمچنین نسبت به اعالم نام شرکت و کاالهایی که پس از نیمایی شدن ارز کاال، بدون پرداخت ما به التفاوت ترخی
 معاونت و سایر مراجع مسئول اقدام شود

. 
 لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
فودپرس – ۱3/3/98تاریخ :   

التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی گوشتدستورالعمل جدید دریافت مابه  
التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی از واردکنندگان گوشت صادر کردبانک مرکزی دستورالعمل جدیدی را در خصوص دریافت مابه  . 

دستور اول مصوبات سی و هفتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار در  ۴در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: در راستای اجرای بند 
ترخیص شده است در  98اردیبهشت ماه  ۲۵رساند در مواردی که کاالی مربوطه قبل از خصوص واردات گوشت قرمز به اطالع می
تومان به ازای هر دالر، الزم است آن بانک ضمن دریافت و  ۴،8۰۰التفاوت مبلغ بهصورت مراجعه واردکننده برای پرداخت ما

التفاوت مذکور، نسبت به صدور تاییدیه تسویه حساب مربوطه خطاب به شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان حمایت واریز مابه
ت، معدن و تجارت با ذکر نام شرکت، شماره مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و رونوشت به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنع

 .ثبت سفارش، تاریخ و شماره پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کاال و تناژ و ارزش محموله اقدام کند
 لینک خبر 
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 اقصاد محصوالت 
خبرگزاری فارس– 9/3/98تاریخ :   

امضایی برای کیفیت برنج  3مجوز خرید مرغ مازاد برای ذخایر استراتژیک صادر شد/نامه   
شود و در خصوص کیفیت برنج هم تنظیم بازار مصوب کرد، مرغ مازاد برای تأمین ذخایر استراتژیک کشور خریداری می ستاد

  .وزرای جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان استاندارد نظر بدهند
خایر استراتژیک را به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ستاد تنظیم بازار، مجوز خرید گوشت مرغ با هدف تنظیم ذ

  .برای شرکت پشتیبانی امور دام صادر کرد
تومان در هر کیلو کاهش یافت و باعث شد بسیاری از تولیدکنندگان از  5۰۰هزار و  ۱۰  طی روزهای گذشته قیمت مرغ در بازار به

 .افت شدید قیمت گالیه کنند
تومان هم  5۰۰هزار و  ۱۱وزارت جهاد کشاورزی یعنی کیلویی کردند که قیمت فعلی بازار حتی از قیمت مصوب آنها بیان می

کنندتر است و آنها از این فروش ضرر میپایین . 
آوری مرغ مازاد به عنوان ذخیره استراتژیک با دو هدف تأمین ذخایر و تعدیل قیمت بازار انجام اقدام ستاد تنظیم بازار برای جمع

و تولید پایدار ادامه یابد شود تا اینکه تولیدکنندگان ضرر نکنندمی .  
کنندگان تشکیل تخصصی با محوریت سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف همچنین در نشست ستاد تنظیم بازار، قرار شد کمیته

گیری کنندگذاری برنج تصمیمشود و در خصوص قیمت .  
 نامه سه امضایی سه نهاد برای کیفیت برنج*

خصوص استاندارد برنج نیز قرار شد با توافق وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهاد کشاورزی و همچنین در این نشست در 
امضایی استاندارد مربوطه و تطبیق استاندارد کدکس و ایزو صادر شود تا خللی در روند واردات و  3رئیس سازمان استاندارد نامه 

 .تأمین بازار داخلی برنج ایجاد نشود
 صادرات مشروط نخود*

در این نشست با آزادسازی مشروط صادرات نخود هم موافقت شد و به موجب مصوبه ستاد تنظیم بازار قرار شد در صورت لزوم با 
رشد قیمت در بازار داخلی عوارض صادراتی برای صدور نخود برقرار شود  هدف جلوگیری از . 

  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
ایرنا  – ۱۲/3/98تاریخ :   

کاهش قیمت برخی اقالم میوه و صیفیافزایش و   
رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران گفت: قیمت عمده فروشی محصوالت کشاورزی در میدان مرکزی  -ایرنا  -تهران

  .میوه و تره بار تهران در هفته جاری در برخی اقالم افزایش و برخی دیگر کاهش را نشان می دهد
« خرداد امسال قیمت  ۱9تا  ۱3نامه )یکشنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: براساس نرخ امروز« اسدهللا کارگر

ها قرار دارد. در حالی که پیش بینی هزار تومان همچنان در صدر افزایش قیمت, ۶تومان و هویج  ۵۰۰هزار و  ۶سیب زمینی نو با 
، قیمت این محصول کاهش پیدا کندشد برای هفته جاری با ورود سیب زمینی گرگانمی . 

 
وی اظهار داشت: بیثباتی قیمت در محصوالت کشاورزی ناشی از نوسان میزان تولید در فصول مختلف، وضعیت آب و هوایی و 

 .شرایط تولید است که در نرخ گذاری این محصوالت تأثیر بسزایی دارد
 

قال، سیب درختی، گوجه فرنگی، خیار رسمی، لوبیا سبز نسبت به مدت به گفته وی، در برخی اقالم از جمله آناناس کارتنی، پرت
ایمها مواجه بودهمشابه هفته گذشته کماکان با کاهش قیمت یا ثبات قیمت . 

 لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
خبرنگاران جوان  – ۱4/3/98تاریخ :   

  های همسایهدرصدی قیمت روغن با کشور ۱۴۰رکود بر بازار اقالم اساسی حاکم است/اختالف 
  .حسنی گفت:هم اکنون، تقاضای چندانی برای خرید اقالم اساسی در بازار نیست که این امر بر رکود بازار دامن زده است

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

قاضای ، از رکود و سکوت حاکم بر بازار اقالم اساسی خبر داد و گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار، تخبرنگاران جوان
 .چندانی برای خرید اقالم اساسی در بازار نیست که این امر بر رکود بازار دامن زده است

تومانی تغییری در  ۴۲۰۰های دیگر خبر داد و افزود: با وجود حذف ارز تومانی واردات چای و برخی کاال ۴۲۰۰وی از حذف ارز 
شوداختصاص ارز دولتی، کاال بر مبنای ارز آزاد در بازار عرضه مینرخ نهایی کاال ایجاد نخواهد شد چرا که هم اکنون علی رغم  . 

حسنی با انتقاد از کمبود شکر در بازار بیان کرد: با توجه به آنکه انحصار واردات و توزیع شکر توسط شرکت بازرگانی دولتی انجام 
های باالیی در بازار ندارد، بنابراین شکر با نرخشود و عمال بنکدار هیچ گونه اختیاری در نحوه واردات، تصمیم گیری و توزیع می

شودآزاد عرضه می . 
هزار تومان ۲۲کمبودی در توزیع اقالم اساسی نداریم/ حداکثر نرخ هر کیلو برنج ایرانی  :بیشتر بخوانید  

دهند، اما مردم این امر را لمس نکردندبه گفته این مقام مسئول، علی رغم آنکه مسئوالن از توزیع و واردات مناسب شکر خبر می . 
ها استمرار یابد، هر روز شاهد آشفته بازار در یکی از وی ادامه داد: تا زمانی که انحصار برای اختصاص ارز یارانه به واردات کاال

هزار تومان است که متاسفانه با نرخ  3۰اقالم اساسی مردم خواهیم بود. به عنوان مثال قیمت فعلی درج شده بر روی روغن نباتی 
شود که این امر یک فاجعه استازار خرید و فروش میهزار تومان در ب ۶۰ . 

های همسایه خبر داد و گفت: در حال حاضر قیمت یک درصدی قیمت روغن با کشور ۱۴۰دبیر کل بنکداران مواد غذایی از اختالف 
مان است که در هزار تو ۲۲۵های همسایه قیمت این کاال هزار تومان است، در حالیکه در کشور 9۱کیلویی در کشور  ۱۶حلب 

کندتومانی زمینه را برای فساد و خروج محصول از کشور فراهم می ۴۲۰۰نهایت اختصاص ارز  . 
هزار تومان اعالم کرد ۲۴و برنج ایرانی  ۲۰۰هزار و  ۷تا  ۲۰۰هزار و  ۶ها را حسنی نرخ هر کیلو برنج خارجی در بنکداری . 

ی اساسی را امری ضروری دانست و گفت: تا زمانی که بحث رقابت پذیری تومانی از واردات کاال ۴۲۰۰وی در پایان حذف ارز 
های وارداتی وجود نداشته باشد، شاهد مشکالتی در بحث تنظیم بازار خواهیم بود، از این رو ناشی از اختصاص ارز یارانه در کاال

کند و در مقابل دولت برای حمایت از م میتومانی زمینه را برای ایجاد رقابت میان کاالی داخلی و خارجی فراه ۴۲۰۰حذف ارز 

 .اقشار آسیب پذیر باید مبلغی را به عنوان یارانه به حساب سرپرستان خانوار واریز کند
 
 لینک خبر 
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 قلیم و منابع طبیعیا
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 بازار و قیمت ها
 خبرگزاری فارس  – ۱۱/3/98تاریخ : 

های مذهبی مشکل خرید ندارند عرضه مرغ پایین تر از نرخ مصوب/ هیات |فارس من  
شود، گفتتر از نرخ مصوب در بازار عرضه میمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه مرغ پایین های مذهبی هیچ هیات :

  .مشکلی برای خرید ندارند
خاطبان فارس دربه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، م های مذهبی سهمیه اند برای کلیه هیأتگفته «سامانه فارس من» 

گو وگوشت و مرغ تنظیم بازاری داده شود. خبرنگار فارس، در این باره با حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت
 .کرد

ها دارید؟ گفتپاسخ به اینکه آیا برنامه تحویل گوشت و مرغ به هیأتورناصری در  قیمت گوشت مرغ در بازار آنقدر پایین است که  :

طور که وزارت جهاد کشاورزی ای قیمت بسیار پایین بیاید و تولیدکنندگان متضرر شوند. آننگران هستیم در صورت چنین عرضه
شدند کننده متضرر نمیتومان خط تعادلی بود که هم تولیدکننده و هم مصرف 5۰۰ر و هزا ۱۱تصویب کرده بود قیمت مرغ کیلویی 

ها به کمتر تومان و در برخی استان 5۰۰هزار و  ۱۰اما در حال حاضر قیمت مرغ به کیلویی   .هزار تومان رسیده است 10
پایدار است کننده و تولیدکننده در تولیدمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: سود مصرف زمانی که تولید تداوم دارد انتظار  .

  .است که قیمت در بازار هم متعادل شود بنابراین تمام تالش ما برای کمک به تولید پایدار است
کنیم تا با متعادل کردن قیمت آوری میوی ادامه داد: طبق تصویب ستاد تنظیم بازار در حال حاضر مرغ مازاد در بازار را جمع

کنندگان هم استندگان متضرر نشوند و این کار قطعاً به سود مصرفتولیدکن .  
تر از نرخ مصوب رسیده است و باید تمام تالش ما به ایجاد به گفته ورناصری، طی روزهای گذشته قیمت مرغ در بازار به پایین

 .تعادل عرضه و تقاضا و همچنین قیمت در بازار باشد
هزار تومان  ۱5تا  ۱۰ت: طی چند ماه گذشته روند کاهشی قیمت گوشت آغاز شده و کیلویی وی همچنین در مورد قیمت گوشت، گف

تواند قیمت را در بازار دوباره افزایشی کند و روند کاهشی قیمت را از مسیر کاهش یافته است. هر گونه ایجاد تقاضای جدید می
 .منحرف کند

ید با توجه به فصل بهار و آستانه تابستان قیمت گوشت را در روزهای آتی به گفته ورناصری، افزایش واردات در کنار افزایش تول
های ما هم باید با همسویی با این روند کاهشی قیمت باشدکاهش خواهد داد بنابراین برنامه و سیاست . 

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان – ۱۲/3/98تاریخ : 

رسدهزار تن می ۱۸۰اُفت چشمگیر قیمت قارچ در بازار/تولید قارچ تا پایان سال به   
های اخیر در بازار کاهش ها در ماه مبارک رمضان، قیمت قارچ نسبت به هفتهها و فست فودشار گفت: با توجه به تعطیلی رستوراناف

 .یافته است
عت،تجارت و کشاورزیصن محمد حسن افشار رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در گفت و گو با خبرنگار گروه  

ها در ها و فست فوداظهار کرد: با توجه به تعطیلی رستوران بازار قارچ ، درباره آخرین وضعیتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
های اخیر در بازار کاهش نسبت به هفته قیمت قارچ درصدی خرید محصول توسط این گروه، ۲۰تا  ۱۵ماه مبارک رمضان و کاهش 

 .یافته است
تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است که هم اکنون هر کیلو قارچ با نرخ  8۰۰هزار و  ۱۱را  قیمت تمام شده هر کیلو قارچ وی
شودهزار تومان در بازار فروخته می 8تا  ۵۰۰هزار و  ۷ . 

افشار ادامه داد: با توجه به زیان ادواری تولیدکنندگان، بخشی از مازاد قارچ تولیدکنندگان توسط صندوق خرید تضمینی جمع آوری 
 .شد، اما به سبب بودجه محدود و مشکل در نقدینگی امکان خرید کل قارچ مازاد بر نیاز پرورش دهندگان وجود ندارد

یمت گذاری قارچ از سوی سازمان میادین میوه و تره بار بیان کرد: سازمان میادین قیمت قارچ را پایین این مقام مسئول با انتقاد از ق
دهند که این امر بر بر هم زدن نظم بازار تاثیر بسزایی دارد، از این رو انتظار کند و دالالن همان نرخ را مبنا قرار میاعالم می

را هماهنگ کند قیمت قارچ رود سازمان میادین با انجمنمی . 
تن رسید/ افت قیمت قارچ در بازار ۶۰۰تولید روزانه قارچ به  :بیشتر بخوانید  

کنند که در نهایت با کاهش های خود برخی قارچ کاران نتوانستند اقدام به تولید واحد اُفت شدید قیمت قارچ، به گفته وی، با توجه به
هزار تومان برسد ۱۲شود که قیمت هر کیلو قارچ به عرضه قارچ بعد از ماه مبارک رمضان پیش بینی می . 

شود، بیان کرد: با توجه به گرمای هوا و مشکالت حمل و نقل باید درصد قارچ به عراق صادر می ۷۰افشار با اشاره به اینکه 
ار گرفته شود چرا که سرازیر شدن قارچ صادراتی به بازار داخل اُفت قیمت قارچ در بازار را به همراه تمهیداتی برای صادرات به ک

 .دارد
های همسایه حوزه خلیج فارس رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی با اشاره به اینکه بخشی از قارچ صادراتی به کشور

های به روسیه داشتیم که با توجه به اختالف روسیه با اوکراین و کشور محموله صادراتی ۲شود، اظهار کرد: امسال صادر می
رود که رفع موانع صاداتی فرصت مناسبی است تا وارد این اتحادیه اروپا، روسیه بازار صادراتی بسیار خوبی برای ما به شمار می

 .بازار شویم
کرد و گفت: با توجه به قیمت فعلی قارچ در بازار باید بخشی هزار تومان اعالم  ۶۵به روسیه را  قیمت هر کیلو قارچ صادراتی وی

ای برای صادرات محصول به این بازار را داشتیم از قارچ تولیدی به روسیه صادر شود که به همین خاطر در خواست تشکیل کمیته
درصد قارچ تولیدی را به این بازار صادر کنیم 3۰تا بتوانیم  . 

شود که مجموع تولید قارچ در تن در بازار اعالم کرد و گفت: امسال پیش بینی می ۶۰۰تا  ۵۰۰را  در کشور تولید روزانه قارچ وی
هزار تن برسد ۱8۰کشور ما به  . 

کیلوگرم است، اما با فرهنگ سازی مناسب در نظر  ۱.۲افشار در پایان تصریح کرد: اگرچه سرانه کنونی مصرف به ازای هر نفر 

کیلوگرم برسانیم ۱.۵داریم که سرانه مصرف را تا پایان سال به  . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – ۱۲/3/98 :تاریخ 

هزار تومان ۲۱قیمت هر کیلو قزل آال سر مزرعه /۹۸در سال هزار تن قزل آال  ۱3۰پیش بینی تولید   
تا  ۱۲۰شود که تولید به نبی زاده گفت:با توجه به وقوع سیل در استان های اصلی تولید و از بین رفتن بخشی از مزارع برآورد می

هزارتن برسد ۱3۰ . 
گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  آرش نبی زاده مدیر عامل اتحادیه ماهیان سردآبی در گفت و گو با خبرنگار

ماهه ابتدای سال، تقاضای چندانی  ۶، درباره آخرین وضعیت بازار قزل آال اظهار کرد: طبق روال همه ساله در خبرنگاران جوان
شودبرای خرید ماهی در بازار وجود ندارد که این امر منجر به افت قیمت می . 

های پر تولید از بین رفت که در نهایت عواقب این وی افزود: با توجه به وقوع سیل اخیر، بخشی از ذخیره بچه ماهی در استان
دهدخود را نشان می ۶و  ۵خسارت در برج  . 

شود که قیمت ماهی به ویژه شیالت حمایتی مزارع آسیب زده نداشته باشد، از این رو پیش بینی مینبی زاده ادامه داد: اگر سازمان 
 .قزل آال در مهر و آبان به سبب کمبود عرضه با افزایش چشمگیر قیمت در بازار روبرو شود

فت: کاهش تقاضا برای خرید ماهی های خانوار را به زیان تولید دانست و گمدیر عامل اتحادیه ماهیان سردآبی حذف ماهی از سفره
در بازار موجب شده تا بسیاری از مزارع نتوانند به کار خود ادامه دهند که در نهایت این امر حذف اشتغال پایدار را به همراه دارد 

 .که در شرایط فعلی اقتصاد دیگر امکان سرگیری مجدد فعالیت مزارع نیست
هزار تومان ۲8آخرین جزئیات خسارت سیل اخیر به مزارع سردآبی/قیمت هر کیلو قزل آال  :بیشتر بخوانید  

هزار تن اعالم کرد و گفت: با وقوع سیل در استان های اصلی  ۱۵۰تا  ۱۴۰میزان تولید قزل آال قبل از وقوع سیل را وی پیش بینی 
هزارتن برسد و در صورتی که حمایتی صورت  ۱3۰تا  ۱۲۰شود که تولید به تولید و از بین رفتن بخشی از مزارع برآورد می

رسیدهزار تن خواهد  ۱۰۰نگیرد، تولید به کمتر از  . 
های چهار محال بختیاری، مدیر عامل اتحادیه ماهیان سردآبی قیمت قزل آال در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به آنکه استان

شود که های پرتولید در سیل اخیر دچار خسارت شدند، بنابراین پیش بینی میلرستان و کهگیلویه و بویر احمد به عنوان استان
ماه آینده به تعادل برسد 3تا  ۲ولت، بازار ظرف مدت زمان درصورت حمایت د . 

تا  3۲هزارتومان اعالم کرد و گفت: هم اکنون هر کیلو قزل آال با نرخ  ۲۱تا  ۲۰وی در پایان نرخ هر کیلو قزل آال سر مزرعه را 

شودها عرضه میهزارتومان در خرده فروشی 3۵ . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – ۱۲/3/98تاریخ : 

زهای کشور در حال انجام استثبات نرخ گوشت گوسفندی در بازار/ قاچاق دام از مر  
هزار تومان به مصرف  ۱۰۴تا  ۱۰3هزار به مغازه دار و با نرخ  9۶تا  93ملکی گفت: هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 

شودکننده عرضه می . 
گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت و گو با خبرنگار

تا  93از ثبات نرخ گوشت گوسفندی در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ  ،خبرنگاران جوان
شودهزار تومان به مصرف کننده عرضه می ۱۰۴تا  ۱۰3درصد سود حدود  ۱۰هزار به مغازه دار و با احتساب  9۶ . 

های تنظیم بازار در وی با اشاره به اینکه بازار گوشت گوسفندی از رونق ضعیفی برخوردار است، افزود: با توجه به توزیع گوشت
شود که نوسان خاصی در بازار اتفاق نی میهای داخلی پیش بیهای بسته بندی و فصل عرضه داممیادین میوه و تره بار و شرکت

 .نیفتد
های کشور خبر داد و گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز، برخی قاچاقچیان همچنان اقدام به خروج ملکی از قاچاق محدود دام از مرز

تا با افزایش عرضه دام به بازار  های بیشتر این راه بسته شودکنند که امیدواریم با اعمال نظارتهای کشور میغیر قانونی دام از مرز
 .داخل، قیمت کاهش یابد

درصدی واردات گوشت در صورت مهار قاچاق دام / سیل اخیر تنها به یک درصد از دام عشایر آسیب زد ۱۰نیاز  :بیشتر بخوانید  
توجه به ورود به فصل عرضه دام  هزار تومان اعالم کرد و افزود: با ۴۵رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی قیمت هر کیلو دام زنده را 

 .داخل، کنترل قاچاق تاثیر بسزایی در افزایش عرضه و کاهش قیمت در بازار داخل دارد
های کشور موجب شد تا قاچاق دام به طور کامل ملکی ادامه داد: در ایام پایانی سال افزایش نظارت بر خروج غیر قانونی دام از مرز

های بیشتر از خروج غیر قانونی دام جلوگیری کنند مسئوالن ذی ربط تقاضا داریم که با اعمال نظارتکنترل شود، در شرایط فعلی از 
کنندهای همجوار، قاچاقچیان به هر طریقی اقدام به قاچاق دام میچرا که با توجه به ازدیاد تقاضا از سوی کشور . 

های مسئوالن ذی ربط بتوانند خروج غیر قانونی دام از مرز در بازار را پیش بینی کرد و گفت: اگر قیمت گوشت این مقام مسئول
یابدکشور را کنترل کنند، قیمت گوشت قرمز به سبب افزایش عرضه در بازار کاهش می . 

های وارداتی است یا هزار تومان مربوط به گوشت 9۴وی درباره اینکه آیا عرضه شقه گوسفندی از سوی برخی مغازه داران با نرخ 
هزار تومان است و تنها برخی مغازه داران ممکن است  ۱۰۴تا  ۱۰3ان کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلو شقه گوسفندی داخلی، بی

تر را با این نرخ عرضه کنندهای با کیفیت پایینگوشت . 
د، بنابراین مغازه های داخلی و وارداتی از سوی افراد وجود ندارملکی در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه امکان تشخیص گوشت

 .داران مکلف اند که با نصب بنر نوع عرضه گوشت را مشخص کنند
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – ۱۱/3/98تاریخ : 

تومان رسید ۵۰۰هزار و  ۱۲آخرین تحوالت بازار مرغ/قیمت مرغ به   
 ۱۲تا  9۰۰هزار و  ۱۱تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ گرم  ۴۰۰تا  3۰۰حجت از افزایش 

تومان است ۵۰۰هزار و  . 
گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار 

تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب  ۴۰۰تا  3۰۰ایش از افز ،باشگاه خبرنگاران جوان
 ۵۰۰هزار و  ۱۲تا  9۰۰هزار و  ۱۱ها از و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۴۰۰هزار و  8تا  3۰۰هزار و  8مرغداری 

 .تومان در مناطق مختلف متغیر است
طی  وزارت جهاد کشاورزی رغ با قیمت تمام شده تولید فاصله معناداری دارد، افزود: براین اساسوی با اشاره به اینکه نرخ کنونی م

هزار تومان  ۱3و مرغ گرم برای مصرف کننده را  8۰۰هزار و  8مکاتباتی به ستاد تنظیم بازار نرخ مصوب هر کیلو مرغ زنده را 
الزم را اتخاذ کند اعالم کرده است تا ستاد تنظیم بازار در این زمینه تصمیمات . 

های تولیدی فاصله دارد، بیان کرد: حجت با اشاره به اینکه نرخ اعالمی وزارت جهاد کشاورزی با نرخ مد نظر تولیدکنندگان و تشکل
وزارت جهاد کشاورزی برای مرغداران کمترین اختالف قیمت را نسبت به مدت مشابه سال قبل در نظر گرفته است، در حالیکه 

های کارگری درصد، هزینه ۲۰۰ها درصد، ریز مغذی ۲۵مل تولید از جمله جوجه یکروزه نسبت به مدت مشابه سال قبل قیمت عوا
درصد رشد داشته است که تمامی این عوامل موجب شده تا قیمت تمام شده تولید نسبت به  8۰درصد و حمل و نقل کاال تا  ۴۰تا  3۶

 3.۶درصد افزایش داشته باشد، این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی تنها قیمت مرغ زنده را با افزایش  8۰سال قبل 
های تولید نیستدرصدی نسبت به سال قبل اعالم کرده است که این نرخ جوابگوی هزینه . 

هزار تومان ۱۱آخرین تحوالت بازار مرغ/ شیطنت فروشندگان در عرضه مرغ با نرخ کمتر از  :بیشتر بخوانید  
درصد افزایش یافت که امسال  ۱.3۶تا  ۱.3۵کیلو مرغ گرم براساس نرخ مرغ زنده این مقام مسئول ادامه داد: سال گذشته قیمت هر 

شد که متاسفانه با افزایش تومان اعالم می 9۰۰هزار و  ۱۱تومانی، قیمت هر کیلو مرغ گرم باید  8۰۰هزار و  8براساس نرخ 
شودز تولید میهزار تومان اعالم شده است که این امر منجر به دلسردی مرغداران ا ۱3چشمگیری  . 

هزار تومان اعالم کرد و افزود: با توجه  ۱۴تا  ۱3و مرغ آماده به طبخ را  ۵۰۰هزار و  9حجت نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را 
های فعلی وجود ندارد که در نهایت این امر به اختالف قیمت مصوب مرغ با نرخ کنونی بازار، امکان استمرار حجم قبلی تولید با نرخ

به کمبود عرضه و افزایش قیمت در بازار خواهد شد منجر . 
نرخی است، گفت: علی رغم آنکه نرخ مصوب هر کیلو ذرت یک هزار و  ۲های دامی همچنان وی با اشاره به اینکه بازار نهاده

 3له سویا را و کنجا ۷۰۰تومان است، اما مرغداران هر کیلو ذرت را با قیمت یک هزار و  ۴۰۰هزار و  ۲و کنجاله سویا  3۵۰
زندهای تولید دامن میکنند که این فاصله قیمت بر افزایش هزینهتومان خریداری می ۴۰۰هزار و  . 

درصد افزایش  8۰های دامی حدود عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در پایان با اشاره به اینکه هزینه حمل و نقل نهاده
تومان بود که هم اکنون به  ۱3۵تا  ۱3۰های دامی متوسط کرایه حمل هر کیلو نهاده داشته است، تصریح کرد: اواخر سال گذشته

دهد، از این رو از ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد تومان رسیده است و به تبع این اتفاق در حمل و نقل مرغ زنده رخ می ۲۴۰

ا محاسبه کنندکشاورزی انتظار داریم که براساس واقعیت موجود هزینه تمام شده کاال ر . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان – ۱۲/3/98تاریخ : 

هزار تومان است ۱۲آخرین تحوالت بازار مرغ/ قیمت هر کیلو مرغ گرم حداکثر   
هزار تومان است ۱۲تا  ۵۰۰هزار و  ۱۱ها به طبخ در خرده فروشیچهار آیین گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ آماده  . 

صنعت،تجارت و کشاورزی برومند چهار آیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار گروه  

، درباره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان است ۱۲تا  ۵۰۰هزار و  ۱۱ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۵۰۰هزار و  8تا  ۲۰۰هزار و  8مرغداری  . 

هزار و مرغ  9به  قیمت مرغ زنده شود کهت پیش رو و ازدیاد تقاضا برای خرید مرغ پیش بینی میوی افزود: با توجه به تعطیال
هزار تومان برسد ۱3تا  ۵۰۰هزار و  ۱۲ها به گرم در خرده فروشی . 

د: با وجود تا یک هزار تومانی روبرو هستند، بیان کر ۷۰۰چهار آیین با اشاره به اینکه مرغداران در فروش هر کیلو مرغ با زیان 
های تولید را اعالم کنند تا تر نرخ مصوب براساس هزینهرود که مسئوالن ذی ربط هر چه سریعشرایط فعلی مرغداران انتظار می

 .آسیبی از این حیث به تولید وارد نشود
و مرغ آماده  ۵۰۰ هزار و 9عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را 

 ۱۰با احتساب  وزارت جهاد کشاورزی هزار تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است که ۱۴ها را به طبخ در خرده فروشی
داند که این نرخ با قیمت مد تومان می 9۶۰هزار و  ۱۲و مرغ گرم را  8۰۰هزار و  8درصد سود نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را 
 .نظر تولیدکنندگان و تشکل تولیدی فاصله دارد

 استمرار روند کاهش جوجه ریزی دردسر ساز می شود/صنعت مرغداری با زیان چند میلیارد تومانی روبروست :بیشتر بخوانید
ذرت، کنجاله سویا، واکسن، جوجه یکروزه، ریز مغذی ها، ویتامین،  های مورد نیاز تولید از جملهوی ادامه داد: اگر تمامی نهاده

تومان  ۵۰۰هزار و  9ها با نرخ مصوب دولتی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، عرضه مرغ با نرخ مصوب دارو و سایر مکمل
 .برای مرغداران مقرون به صرفه است

ت مصوب موجب شده است تا مرغداران تمایلی به جوجه ریزی نداشته باشند تر از قیمبه گفته چهار آیین، عرضه مرغ با نرخ پایین
دهدماه آینده در کمبود عرضه و افزایش قیمت نشان می 3تا  ۲که در نهایت استمرار روند کاهش جوجه ریزی اثر خود را ظرف  . 

در بازار  قیمت مرغ این مقام مسئول با اشاره به اینکه عدم دسترسی عادالنه مرغداران به آمار و اطالعات مورد نیاز تولید بر اُفت
قانون انتشار و دسترسی آزاد  ۵افزایش بهره وری، ماده  ۲۲تاثیر بسزایی داشته است، افزود: وزارت جهاد کشاورزی براساس ماده 

آیین نامه اجرایی قانون تمرکز بخش کشاورزی مکلف است آمار و اطالعات مورد نیاز را در اختیار مرغداران  ۴به اطالعات و ماده 
 .قرار دهند که متاسفانه محروم کردن تولیدکنندگان از آمار تولید زمینه را برای مازاد تولید و افزایش قیمت در بازار ایجاد کرد

های دامی از حالت غیر متعارف کمی فاصله گرفته است، بیان کرد: در حال حاضر قیمت دهوی در پایان با اشاره به اینکه قیمت نها
تومان است که با وجود کاهش  ۷۵۰تا یک هزار و  ۷۰۰و ذرت یک هزار و  8۰۰هزار و  3هر کیلو کنجاله سویا در بازار آزاد 

 .نرخ هنوز هم با قیمت مصوب فاصله معناداری دارد
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 8/3/98تاریخ : 

هزار تومان ۱۱از  آخرین تحوالت بازار مرغ/ شیطنت فروشندگان در عرضه مرغ با نرخ کمتر  
 ۵۰۰هزار و  ۱۱هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی  8چهار آیین گفت: متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

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

در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ  تومانی مرغ زنده ۲۰۰افزایش  ، ازاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۵۰۰هزار و  ۱۱تا  ۱۱زار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ه 8زنده درب مرغداری  . 

و  ۵۰۰هزار و  8به  قیمت مرغ زنده شود کهوی افزود: با توجه به تعطیالت پیش رو و ازدیاد تقاضا برای خرید مرغ پیش بینی می
تومان برسد ۵۰۰هزار و  ۱۲تا  ۱۲ها به مرغ گرم در خرده فروشی . 

 ۱۰تا  ۱۰های هزار تومان را شیطنت فروشندگان دانست و گفت: فروش مرغ با نرخ ۱۱ضه مرغ با نرخ کمتر از چهار آیین عر
و کشتار سفارشی است. کشتار سفارشی به معنای میزان  کیفیت پایین مرغ ها به دلیلتومان در برخی خرده فروشی ۵۰۰هزار و 

روش آب به جای مرغ و شیطنت برخی توزیع کنندگان استخون آبه بیش از حد استاندارد در الشه بسته بندی، ف . 
از حالت غیر متعارف کمی فاصله گرفته  های دامیقیمت نهاده عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه

تا یک هزار و  ۷۰۰ار و و ذرت یک هز 8۰۰هزار و  3است، بیان کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلو کنجاله سویا در بازار آزاد 
تومان است که با وجود تعدیل نرخ هنوز هم با نرخ مصوب فاصله معناداری دارد ۷۵۰ . 

وی با اشاره به اینکه بحث دریافت مبلغ اضافه پشت بارنامه داغ شده است، گفت: کامیون داران با دریافت مبلغ اضافه پشت بارنامه 
های تولید و زیان مرغداران دامن کنند که این امر بر افزایش هزینهکنندگان تحمیل میروند روبه افزایش و نامعقولی را به تولید

زندمی . 
 8تا  ۷از محل فروش مرغ به سبب نبود سنخیت با هزینه تمام شده تولید متحمل زیان  صنعت مرغ گوشتی به گفته چهارآیین، روزانه

 .میلیارد تومانی هستند
تومانی مرغداران در فروش هر کیلو مرغ ۵۰۰ثبات نرخ مرغ در بازار ادامه دار شد/زیان یک هزار و  :بیشتر بخوانید  

این مقام مسئول با اشاره به اینکه قیمت جوجه یکروزه به طور چشمگیری افت داشته است، بیان کرد: کاهش انگیزه مرغداران 
های مرغداری، ست که با استمرار روند کاهش جوجه ریزی در واحدگوشتی به جوجه ریزی بر زیان تولیدکنندگان جوجه دامن زده ا

در بازار روبرو خواهیم شد افزایش قیمت مرغ روز آینده با کاهش شدید عرضه و ۵۰تا  ۴۰ظرف  . 
بسزایی  وی با اشاره به اینکه عدم دسترسی عادالنه مرغداران به آمار و اطالعات مورد نیاز تولید بر افت قیمت مرغ در بازار تاثیر

آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف بخش  ۴قانون انتشار دسترسی آزاد به اطالعات و ماده  ۵داشته است، افزود: اگرچه طبق ماده 
کشاورزی باید آمار و اطالعات مورد نیاز تولید در اختیار مرغداران قرار گیرد، اما وزارت جهاد کشاورزی مرغداران را از 

های بی مورد وزارت جهاد کشاورزی منجر به مازاد تولید و ضرر و زیان محروم کردند که در نهایت دخالت دسترسی به اطالعات
 .مرغداران شده است

هزار تومان اعالم کرد و گفت:  ۱۴و مرغ آماده به طبخ را  ۵۰۰هزار و  9را  نرخ مصوب هر کیلو مرغ زنده چهارآیین در پایان
و مرغ  8۰۰هزار و  8درصد سود نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را  ۱۰کشاورزی با احتساب این در حالی است که وزارت جهاد 

داند که این نرخ با قیمت مد نظر تولیدکنندگان و تشکل تولیدی فاصله داردتومان می 9۰۰هزار و  ۱۲گرم را  . 
 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان – ۱5/3/98تاریخ :   

  درصدی متعلقات گل در بازار ۴۰۰افزایش قیمتی برای گل در عید فطر نداریم/ افزایش 
ها همانند گذشته استنداریم و هم اکنون قیمتشاهرخی گفت: افزایش قیمتی برای گل در روز عید سعید فطر  .  

صنعت، تجارت و کشاورزیاکبر شاهرخی رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران در گفت وگو با خبرنگار  گروه اقتصادی  

،اه خبرنگاران جوانباشگ درباره وضع گل در بازار گفت: افزایش قیمتی برای گل در روز عید سعید فطر نداریم و هم اکنون   

ها همانند گذشته استقیمت . 
 .به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران، باتوجه به تعطیالت پیش رو بازار رونق ندارد

هزار تومان ۱۰تا  8بازار گل در رکود است/ قیمت گل رز  :بیشتر بخوانید   
هزار،  ۲۰تا  ۱۰هزار، لیلیوم  ۱۲تا  ۱۰رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران در ادامه نرخ مصوب هر شاخه گل رز را 

۱۲ای دستههزار، میخک  ۱۲داودی  هزار تومان اعالم کرد ۱۰و آنتریوم را   هزار  . 
درصدی متعلقات گل در بازار خبر داد و اظهار کرد: بیشتر متعلقات گل همچون زر ورق، روبان  ۴۰۰شاهرخی در ادامه از افزایش 

 .و سبد وارداتی است
ون واردکنندگان، مشکلی در تامین بذر اولیه نداشتندبه گفته وی، مشکلی در واردات بذر نداریم، و با وجود شرایط تحریم، تا کن . 

های دارای مجوز خریداری کنند تا در صورت تخلف شود که از مغازهرئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران به مردم توصیه می
 .و طرح شکایت اتحادیه بتواند با متخلفان و گران فروشان برخورد کند

رونق تولیدشاهرخی با بیان اینکه امیدواریم بازار گل همانند سایر اصناف بتواند در جهت تحقق  گام بردارد افزود: زمانی این امر  
زار ثابت شود چرا که نرخ متعلقات گل در بازار بعلت وارداتی بودن باالستیابد که نرخ ارز در باتحقق می . 

وی ابراز امیدواری کرد که با اتخاذ تدابیر مؤثر و اصولی، گام های جدی تری برای توسعه فعالیت ها و بخصوص تقویت صادرات 
 .گل و گیاه زینتی در ایران برداشته شود
ران در پایان گفت: ممکن است بعد از تعطیالت مشخص شود که آیا قیمت ها در بازار افزایش رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه ته

کاهش؟  می یابد یا  

  لینک خبر 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6957461/افزایش-قیمتی-برای-گل-در-عید-فطر-نداریم-افزایش-۴۰۰-درصدی-متعلقات-گل-در-بازار
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/6926294/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%84-%D8%B1%D8%B2-%DB%B8-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/6926294/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%84-%D8%B1%D8%B2-%DB%B8-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/6926294/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%84-%D8%B1%D8%B2-%DB%B8-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/tags/18996/1/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/6957461/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                        8139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم خرداد 

 

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

 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان – ۱۲/3/98 :تاریخ   

  رسدهزار تن می ۱۸۰اُفت چشمگیر قیمت قارچ در بازار/تولید قارچ تا پایان سال به 
های اخیر در بازار کاهش ها در ماه مبارک رمضان، قیمت قارچ نسبت به هفتهها و فست فودافشار گفت: با توجه به تعطیلی رستوران

  .یافته است
راکی در گفت و گو با خبرنگارمحمد حسن افشار رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خو گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

ها در فست فودها و ، درباره آخرین وضعیت بازار قارچ اظهار کرد: با توجه به تعطیلی رستوراناقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
های اخیر در بازار کاهش درصدی خرید محصول توسط این گروه، قیمت قارچ نسبت به هفته ۲۰تا  ۱۵ماه مبارک رمضان و کاهش 

 .یافته است
تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است که هم اکنون هر کیلو قارچ با نرخ  8۰۰هزار و  ۱۱وی قیمت تمام شده هر کیلو قارچ را 

شودهزار تومان در بازار فروخته می 8تا  ۵۰۰زار و ه ۷ . 
افشار ادامه داد: با توجه به زیان ادواری تولیدکنندگان، بخشی از مازاد قارچ تولیدکنندگان توسط صندوق خرید تضمینی جمع آوری 

گان وجود نداردشد، اما به سبب بودجه محدود و مشکل در نقدینگی امکان خرید کل قارچ مازاد بر نیاز پرورش دهند . 
این مقام مسئول با انتقاد از قیمت گذاری قارچ از سوی سازمان میادین میوه و تره بار بیان کرد: سازمان میادین قیمت قارچ را پایین 

تظار دهند که این امر بر بر هم زدن نظم بازار تاثیر بسزایی دارد، از این رو انکند و دالالن همان نرخ را مبنا قرار میاعالم می
رود سازمان میادین با انجمن قیمت قارچ را هماهنگ کندمی . 

تن رسید/ افت قیمت قارچ در بازار ۶۰۰تولید روزانه قارچ به  :بیشتر بخوانید  
های خود کنند که در نهایت با کاهش به گفته وی، با توجه به اُفت شدید قیمت قارچ، برخی قارچ کاران نتوانستند اقدام به تولید واحد

هزار تومان برسد ۱۲شود که قیمت هر کیلو قارچ به رچ بعد از ماه مبارک رمضان پیش بینی میعرضه قا . 
شود، بیان کرددرصد قارچ به عراق صادر می ۷۰افشار با اشاره به اینکه  با توجه به گرمای هوا و مشکالت حمل و نقل باید  :

ارچ صادراتی به بازار داخل اُفت قیمت قارچ در بازار را به همراه تمهیداتی برای صادرات به کار گرفته شود چرا که سرازیر شدن ق
 .دارد

های همسایه حوزه خلیج فارس رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی با اشاره به اینکه بخشی از قارچ صادراتی به کشور
های ختالف روسیه با اوکراین و کشورمحموله صادراتی به روسیه داشتیم که با توجه به ا ۲شود، اظهار کرد: امسال صادر می

رود که رفع موانع صاداتی فرصت مناسبی است تا وارد این اتحادیه اروپا، روسیه بازار صادراتی بسیار خوبی برای ما به شمار می
 .بازار شویم

قارچ در بازار باید بخشی هزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به قیمت فعلی  ۶۵وی قیمت هر کیلو قارچ صادراتی به روسیه را 
ای برای صادرات محصول به این بازار را داشتیم از قارچ تولیدی به روسیه صادر شود که به همین خاطر در خواست تشکیل کمیته

درصد قارچ تولیدی را به این بازار صادر کنیم 3۰تا بتوانیم  . 
شود که مجموع تولید قارچ در کرد و گفت: امسال پیش بینی می تن در بازار اعالم ۶۰۰تا  ۵۰۰وی تولید روزانه قارچ در کشور را 

هزار تن برسد ۱8۰کشور ما به  . 
کیلوگرم است، اما با فرهنگ سازی مناسب در نظر  ۱.۲افشار در پایان تصریح کرد: اگرچه سرانه کنونی مصرف به ازای هر نفر 

کیلوگرم برسانیم ۱.۵داریم که سرانه مصرف را تا پایان سال به  . 
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 بازار و قیمت ها 

ن جوانخبرنگارا – ۱3/3/98تاریخ :   

  تومان رسید ۹۰۰هزار و  ۱۱ثبات نرخ مرغ در بازار/قیمت هر کیلو مرغ به 
هزار و  ۱۱و مرغ گرم  ۵۰۰هزار و  8حجت از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

تومان است 9۰۰ .  
گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزیعظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار 

از ثبات نرخ مرغ نسبت به روز گذشته در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط قیمت هر کیلو مرغ زنده  ،ه خبرنگاران جوانباشگا
تومان است 9۰۰هزار و  ۱۱ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۵۰۰هزار و  8درب مرغداری  . 

صله معناداری دارد، افزود: بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی وی با اشاره به اینکه نرخ کنونی مرغ با قیمت تمام شده تولید فا
8۰۰هزار و  8طی مکاتباتی به ستاد تنظیم بازار نرخ مصوب هر کیلو مرغ زنده را  هزار  ۱3و مرغ گرم برای مصرف کننده را  

 .تومان اعالم کرده است که مرغداران به این نرخ انتقاداتی دارند
هایی در بر داشته است چرا که براساس قیق مرغ زنده نسبت به قیمت مرغ برای مصرف کننده نگرانیحجت ادامه داد: عدم محاسبه د

نسبت به مرغ زنده باید محاسبه شود که متاسفانه در اعالم نرخ پیشنهادی  ۱.3۶تا  ۱.3۵قاعده کلی قیمت مرغ گرم براساس ضریب 
ت نشده استوزارت جهاد کشاورزی به ستاد تنظیم بازار این موضوع رعای . 

 استمرار روند کاهش جوجه ریزی دردسر ساز می شود/صنعت مرغداری با زیان چند میلیارد تومانی روبروست :بیشتر بخوانید
این مقام مسئول با اشاره به اینکه سال گذشته نرخ مصوب مرغ گرم براساس قاعده کلی محاسبه شده بود، بیان کرد: وزارت جهاد 

تومان  ۶۰۰هزار و  9تا  ۵۰۰هزار و  9ساس نرخ مرغ گرم برای مصرف کننده باید نرخ مرغ زنده را رقمی حدود کشاورزی برا
شد؛ بنابراین از ستاد تنظیم بازار تقاضا داریم به عنوان حامی تولیدکننده کرد تا از این حیث زیانی به تولیدکنندگان وارد نمیاعالم می

ظر بگیرد تا تولید مرغ در کشور دچار چالش نشودو مصرف کننده این موضوع را در ن . 
نرخی است، گفت: علی رغم آنکه نرخ مصوب هر کیلو ذرت یک هزار و  ۲های دامی همچنان وی با اشاره به اینکه بازار نهاده

 3سویا را  و کنجاله ۷۰۰تومان است، اما مرغداران هر کیلو ذرت را با قیمت یک هزار و  ۴۰۰هزار و  ۲و کنجاله سویا  3۵۰
زندهای تولید دامن میکنند که این فاصله قیمت بر افزایش هزینهتومان خریداری می ۴۰۰هزار و  . 

های دامی تصریح هزینه حمل و نقل نهاده  درصد 8۰عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در پایان با انتقاد از افزایش حدود 
تومان رسیده است  ۲۴۰تومان بود که هم اکنون به  ۱3۵تا  ۱3۰های دامی کرد: اواخر سال گذشته متوسط کرایه حمل هر کیلو نهاده

شاورزی انتظار داریم که دهد، از این رو از ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کو به تبع این اتفاق در حمل و نقل مرغ زنده رخ می

 .براساس واقعیت موجود هزینه تمام شده کاال را محاسبه کنند

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان – ۱3/3/98تاریخ :  

  هزار تومان 3۲های نوبرانه/ حداکثر قیمت هر کیلو گیالس آخرین تحوالت بازار میوه
۲های نوبرانه رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت: قیمت میوه درصدی در بازار  ۵۰تا  ۴۰روز بعد از عرضه با اُفت  3تا  

شودرو میروبه .  
ارت و کشاورزیصنعت، تجوگو با خبرنگار اسداله کارگر، رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

، درباره آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی اظهار کرد: در اوایل ماه مبارک رمضان قیمت برخی اقالم همچون خبرنگاران جوان
های و شد، اما هم اکنون قیمت هندوانه، هلو و زردآلو نسبت به هفتهرسبزی و هندوانه به سبب ازدیاد تقاضا با نوساناتی در بازار روبه

 .اخیر کاهش چشمگیری داشته است
های اخیر سرمازدگی مقدار جزئی وی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه محصوالت باغی نخواهیم داشت، افزود: اگرچه در هفته

های سر درختی با سال گذشته قابل قیاس نیستهها تولید میوبه برخی درختان آسیب زد، اما طبق برآورد . 
تا  ۵هزار تومان اعالم کرد و گفت: قیمت هر کیلو پرتقال جنوب  ۷تا  ۵۰۰هزار و  ۴کارگر نرخ هر کیلو پرتقال تامسون شمال را 

۴تا  ۲ای هزار، خیار بوته ۷ هزار و  ۱۰تا  ۶یوی هزار، ک ۱۱تا  ۶هزار، سیب لبنانی زرد و قرمز  ۴تا  ۲هزار، خیار گلخانه  
هزار تومان است ۱3تا  ۱۱موز  . 

روز بعد از  3تا  ۲های نوبرانه های نوبرانه بیان کرد: قیمت میوهرئیس اتحادیه میوه و سبزی درباره آخرین وضعیت بازار میوه
شوددرصدی در بازار روبرو می ۵۰تا  ۴۰عرضه با اُفت  . 

هزار، توت  ۱۰تا  ۵تومان اعالم کرد و افزود: هر کیلو توت فرنگی گرگان با نرخ  هزار ۱۲تا  ۴وی قیمت هر کیلو توت سفید را 
هزار، طالبی شاه  ۵تا  3هزار، طالبی  ۱3تا  ۶، زرد آلو ۵۰۰هزار و  ۴تا  ۵۰۰هزار و  ۲هزار، خربزه  ۱8تا  ۱۰فرنگی کرج 

 ۵هزار، هلو  ۱۲تا  ۴هزار، گالبی جنگلی  3۲تا  ۲۰، گیالس قرمز ۵۰۰هزار و  ۲تا  ۵۰۰هزار، هندوانه یک هزار و  ۵تا  3پسند 
۵هزار، گوجه سبز برقان  ۴تا  ۲هزار، ملون  ۱۲تا  هزار تومان در میدان مرکزی عرضه  ۷تا  3هزار و گوجه سبز شمال  ۱3تا  

شودمی . 
 ۱۴تا  ۱۰لیموترش سنگی تومان اعالم کرد و گفت: قیمت هر کیلو  ۵۰۰هزار و  ۲تا  ۲کارگر نرخ هر کیلو لیموترش میناب را 

 ۱۶تا  ۵هزار، برگ مو  ۶تا  3، بادمجان گلخانه ۵۰۰هزار و  ۲تا  ۵۰۰هزار، بادمجان قلمی یک هزار و  3تا  ۲هزار، باقالی سبز 
هزار، سیب زمینی  ۱۰تا  ۵هزار، سیر تازه  ۷تا  ۴هزار، ریواس  3تا  ۲هزار، پیاز شیری  3تا  ۵۰۰هزار، پیاز زرد یک هزار و 

هزار تومان است 8تا  ۵هزار و فلفل دلمه سبز  ۷تا  ۴، فلفل تند ریز ۵۰۰هزار و  ۶تا  ۴نو  . 
 ثبات قیمت میوه های نوبرانه طی چند روز آینده/ مشکل کمبود سیب زمینی به زودی رفع می شود :بیشتر بخوانید

، کاهو رسمی ۵۰۰و هزار  ۲رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران ادامه داد: هم اکنون هر کیلو کاهو پیچ ساالدی با نرخ یک هزار تا 
هزار،  ۷تا  ۴هزار، لوبیا سبز  ۷تا  ۴هزار، لوبیا سبز  ۱۲تا  8هزار، کلم بروکلی  ۴تا  ۲، کرفس ۵۰۰هزار و  ۲یک هزار تا 
شودهزار در میدان عرضه می 3تا  ۵۰۰هزار و گل کلم یک هزار و  3تا  ۲هزار، کلم قرمز  ۶تا  ۴هزار، هویج  ۷تا  ۵نخود سبز  . 

کیلو سبزی جور  وی نرخ هر ( هزار تومان  ۴تا  ۵۰۰هزار و  ۲هزار و سبزی خوردن  ۴تا  ۵۰۰هزار و  ۲پلو، آش، قورمه( را 

 .اعالم کرد
ها پیش بینی کارگر در پایان قیمت میوه در آستانه عید فطر را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به تعطیالت پیش رو و ازدیاد مسافرت

بازار اتفاق نیفتدشود که نوسان خاصی در می . 
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 بازار و قیمت ها 

برنگاران جوان خ – ۱5/3/98تاریخ :   

  هزار تومان ۷۰حداکثر قیمت هر مثقال زعفران /۹۸تن طالی سرخ در سال  ۵۰۰پیش بینی تولید 
تن برسد ۵۰۰شود که تولید زعفران به حسینی گفت: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی می .  

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

های منطقه خرید زعفران را قبل از ماه مبارک رمضان ، از ثبات نرخ زعفران در بازار خبر داد و گفت: با توجه به آنکه کشورجوان
، از این رو قیمت زعفران نسبت به ابتدای ماه رمضان تا حدودی انجام دادند و در بازار داخل تقاضای چندانی برای خرید وجود ندارد

 .کاهش یافته است
میلیون تومان اعالم کرد و افزود:  ۱۴تا  ۱3هزار و زعفران سوپر نگین را  ۵۰۰میلیون و  8ای را وی قیمت هر کیلو زعفران دسته

بلکه کاهش داشته است. حال باید منتظر ماند و دید که بعد با توجه به کاهش صادرات در ماه رمضان، قیمت نه تنها افزایشی نداشته 
دهد یا خیر؟از ماه مبارک رمضان جهش صادرات رخ می  
ها به دلیل آنکه زعفران را با هزار تومان اعالم کرد و گفت: برخی فروشنده ۷۰تا  ۵۰حسینی قیمت هر بسته زعفران یک مثقالی را 

های کمتر نیستندروش با نرخنرخ باالتری خریداری کردند، حاضر به ف . 
عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: عرضه کننده زعفران باید نوع زعفران را برای خریدار مشخص کند و این طور نباشد که 

های باال به فروش رساند چرا که اگر خالف این امر ثابت شود، فروشنده به عنوان گران فروش تر را با نرخزعفران با کیفیت پایین
 .باید توبیخ شود

درصد قاچاق طالی سرخ به افغانستان 9۰عفران در معرض خطر است/هزار ساله تولید ز 3قدمت  :بیشتر بخوانید  
کنند، اما شورای ملی زعفران به ناچار به گفته وی، اگرچه بسیاری از فعاالن بازار نسبت به قیمت گذاری محصول به ما انتقاد می

نافع ملی داشته باشدهای الزم را برای حفظ مباید مباحث تولید، صادرات و قیمت را رصد کند و همواره توصیه . 
های پیش رو در بخش صادرات مبنی بر بازگرداندن ارز حسینی قیمت زعفران در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به چالش

های صادراتی بعید است که افزایش قیمتی در این بخش ای از بازارحاصل از صادرات به سامانه نیما و خروج صادرکنندگان حرفه
فتداتفاق ا . 

های یکبار مصرف انجام می شود، بنابراین ای و کارتاین مقام مسئول ادامه داد: در شرایطی که صادرات توسط افراد غیر حرفه
صادراتی که مد نظر است، محقق نخواهد شد. از این رو معضالت صادرکننده برای بازگشت ارز از سوی مسئوالن امر و بانک 

 .مرکزی باید رفع شود
در دسترس نیست، اظهار کرد: تاکنون گمرک آمار  98انتقاد از این مسئله که آمار دقیقی از صادرات زعفران در سال حسینی با 

صحیحی از صادرات که بتوان به آن استناد کرد، اعالم نکرده است، در حالیکه آمار صادرات باید به روز باشد تا صادرکننده برای 
را داشته باشدامر صادرات بتواند برنامه ریزی الزم  . 

عضو شورای ملی زعفران در پایان درباره آخرین وضعیت تولید زعفران تصریح کرد: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی 

تن برسد ۵۰۰شود که تولید زعفران به می . 

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 
 ایرنا  – ۱۲/3/98تاریخ : 

میلیون هکتار از اراضی کشور با اجرای برنامه ششم احیا می شود۹.6  
هزار هکتار آن به  ۱۱۲دود میلیون هکتار اراضی مرتعی در برنامه ششم توسعه هدفگذاری شده که ح 9.۶اصالح، احیا و توسعه 

  .توسعه کشت گیاهان دارویی اختصاص خواهد یافت
های چند ماه اخیر، توسعه گیاهان دارویی را به گزارش روز یکشنبه وزارت جهاد کشاورزی، ترحم بهزاد افزود: با توجه به بارندگی

کنیمپیش بینی می 98هزار هکتار از اراضی مرتعی در سال  ۱۱۲در  . 
 

ها، مراتع و آبخیزداری کشور، میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی به سازمان جنگل ۷۰۰وی با بیان اینکه سال گذشته از محل اعتبار 
هزار و  ۱3در سطح  9۷میلیارد تومان به دفتر فنی مرتع تخصیص یافت، اظهار داشت: با بخشی از این اعتبار در سال  ۶۰مبلغ 
هزار هکتار مرتع، کشت گیاهان دارویی توسعه یافت ۱۵تا  ۵۰۰ . 

 
 3۱های مختلف گیاهان دارویی را برای مراتع های گیاهان دارویی تصریح کرد: ما طبقه بندی و قطب بندی گونهوی درباره گونه

ه شرایط اقلیمی آنها کشت شودگونه گیاه دارویی با توجه ب ۷۰استان قرار است  3۱ایم. در اراضی مرتعی این استان کشور انجام داده . 
 

های صنفی ها، مراتع و آبخیزداری کشور، کانون سراسری انجمنبهزاد به انعقاد تفاهمنامه مشترک میان دفتر فنی مرتع سازمان جنگل
ندگان های منابع طبیعی، آبخیزداری و کشاورزی کشور و اتحادیه صادرکنکارفرمایی مرتعداران ایران، اتحادیه سراسری تعاونی

های غذایی ایران اشاره کرد و گفت: با امضای این تفاهمنامه طرفین ملزم شدند حداکثر تالش خود را برای گیاهان دارویی و فرآورده
 .رفع مشکالت گیاهان دارویی، صادرات و تجاری سازی این محصوالت در راستای تحقق برنامه ششم توسعه انجام دهند

 
های مرتعی دارای ارزش ژنتیکی، های گونهها، مراتع و آبخیزداری کشور توسعه رویشگاهجنگل مدیرکل دفتر فنی مرتع سازمان

اقتصادی، زیست محیطی برای حفظ آب و خاک کشور، حفظ و گسترش ذخایر ژنتیک و توسعه آن، به فعل درآوردن استعدادهای 
های شغلی، تقویت معیشت و اقتصاد مجریان، صاحبان تهای واجد محصوالت با ارزش با هدف ایجاد فرصبالقوه موجود در رویشگاه

های این سازمان در حوزه گیاهان دارویی عنوان عرف و بهره برداران ساکن مناطق مرتعی و افزایش صادرات را از اهداف پروژه
 .کرد

یران است که بیش از درصد مساحت کشور ا 8۲میلیون هکتار معادل بیش از  ۱3۴براساس آمارها مساحت کل منابع طبیعی کشور 
دهدمیلیون هکتار را مراتع تشکیل می 8۴میلیون هکتار را بیابان و  3۲میلیون هکتار آن را جنگل،  ۱۴ . 

به  ۲۰۲۵میلیارد دالر است که طبق پیش بینی انجام شده، این رقم تا سال  ۱۰۷اکنون میزان تجارت جهانی گیاهان دارویی بیش از 
زایش خواهد یافتمیلیارد دالر اف ۴۵۰بیش از  . 

شرکت تعاونی بخش کشاورزی با  ۲۰9کیلوگرم انواع گیاهان دارویی در قالب  ۴۶۷هزار و  ۱۵۴میلیون و  ۱۷ساالنه بیش از 
هزار  33۶حدود ( 9۷ماهه )از فروردین تا بهمن سا، ل  ۱۱نفر در حال تولید است که بر اساس آمار  88۰هزار و  ۱۰۲اشتغالزایی 

میلیون دالر به کشورهای مختلف دنیا صادر شده است ۵۲۰یاهان دارویی به ارزش تن انواع گ 83۶و  . 
گونه گیاهی  ۲۲۰گونه گیاهی بومی ایران است. از این تعداد  ۷۲8همچنین از هشت هزار گونه گیاهی شناخته شده در دنیا، هزار و 

شودها و طب سنتی استفاده میدر عطاری . 
گونه گیاهان دارویی در کشور بر اساس سند ملی گیاهان دارویی و طب  ۲۰ر است سطح زیرکشت ساله قرا ۱۰بر اساس یک برنامه 

هزار هکتار برسد ۵۰۰به  ۱۴۰۴سنتی تا سال  . 
شود، قابلیت کشت، تولید و توسعه را در داخل دارد و بر درصد گیاهان دارویی که در کشور مصرف می 8۵دهد برآوردها نشان می

درصد این میزان از طریق تولید داخلی تأمین شود ۷۵ی شده که سال آینده این مبنا برنامه ریز . 
  لینک خبر
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 برنج
 ایرنا – 8/3/98تاریخ : 

ج داخلی در جیب واردکنندگان و دالالن رفتسود گرانی برن  
دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج گفت: سود آزادسازی واردات برنج در فصل برداشت تولید داخل به جیب وارد کنندگان  -ایرنا  - تهران

واردات انجام شد و اضافه بر نیاز بود 96و دالالن می رود وپارسال بیش از سال  .  
« شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره موضوع آزادسازی واردات برنج در فصل  روز چهار« جمیل علیزاده شایق

برداشت افزود: ادعای کسری برنج وارداتی و گران شدن یکباره تولید داخل از نیمه اردیبهشت ماه امسال یک شیطنت بود، در حالیکه 
شدیم هزارتن برنج وارداتی مازاد بر نیاز داخلی نیز روبرو  ۶۰۰با   بلکه داشت،کسری برنج وجود ن  9۷در سال  . 

ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت موضوع اصلی نیست، بلکه آنچه باید مورد توجه قرار گیرد حجم  :وی تصریح کرد

 9۶سال  حداکثر یک میلیون تن است،  یتی، ضریب امن به برنج وارداتی با توجه به  واردات برنج است به طوری که نیاز سالیانه
هزارتن برنج وارد کشور شد ۶۰۰نزدیک یک میلیون  9۷هزارتن و در سال  ۲۰۰یک میلیون و  . 

اظهارداشت: عالقمندان به واردات، با مطرح کردن کسری برنج وارداتی   وی گرانی برنج وارداتی را یک بازی و شیطنت دانست و

در عرض کمتر از یک ماه را بهانه ای آزاد برای تولید کنندگان در فصل کاشت و تالش برای افزایش برنج داخلی   و گران شدن
 .حجم برنج ارزیابی می شود

هزار تومان بود که در پیک  ۱۰به گفته این مقام صنفی، سال گذشته قیمت هر کیلوگرم برنج درجه یک در فصل برداشت )مرداد ماه( 
هزار تومان در تهران معامله شد، اما در اوایل امسال قیمت آن در  ۲۰تا  ۱8ان در شمال کشور و هزار توم ۱۶تا  ۱۴خرید بین 

هزارتومان افزایش یافت  ۲۵تا  ۲3هزار تومان رسید، اما به یکباره به بیش از  ۱۴تا  ۱3.۵استان های شمالی کشور پائین آمد و به 
ن مبلغ نیستدر حالی که قیمتی که از تولید کننده خریداری شده ای . 

دانست و تصریح کرد: هنوز در بازار کشور را مربوط به پارسال  برنج فعلی وی،  در برخی مناطق کشت نشده،  98برنج سال   

 .بنابراین کسی نمی تواند مدعی گران شدن برنج داخلی به د لیل افزایش هزینه های تولید باشد
به اندازه نیاز کشور  اما چنانچه ن کسری برنج مورد نیاز کشور باید انجام شود،جبرا علیزاده شایق این راهم گفت :واردات به منظور

برنج در فصل کاشت یا برداشت ، وارد شود، نیست اینکه نگران برنج وارد شود، هیچ تولید کننده ای . 
بازار برنج اقدام کنند بازی گران فروشان و دالالن در مسئولین نظارت بر بازار، نسبت به برخورد با وی خواستار آن شد که  . 

هزارتن ۲۵۰میلیون و  ۲تولید برنج امسال بیش از    
دبیر انجمن تولید کنندگان برنج کشور درباره تولید امسال پیش بینی کرد: بارندگی و وقوع سیل در فروردین ماه امسال، برخالف 

بود، زیرا تمامی منابع آبی که برنج برای فصل کاشت،  وارد کنندگان و دالالن که شالیزارها را سیل از بین برد، یک موهبت هیاهوی
 .داشت و برداشت نیاز داشت، تامین شد

نشان می دهد این هم بازی از سوی دالالن و  به گفته وی، فروردین ماه شالیزاری وجود نداشت که بخواهد از سیل آسیب ببیند و
 .واردکنندگان بود

استان  ۱۴الن و مازندران که پارسال به دلیل کم آبی، کشت برنج نداشتند و همچنین علیزاده شایق گفت: امسال در نوار ساحلی گی
ایالم، لرستان، اصفهان، سیستان و بلوچستان و خراسان که محدود به کشت برنج شده بودند، همه توانستند کشت انجام دهند شامل . 

به  9۷بیش از تولید سال  98ظر می رسد تولید سال هزار هکتار رسیده که به ن ۶۲۰وی افزود: امسال سطح زیر کشت برنج به 
هزارتن باشد ۲۵۰میلیون و  2میزان  . 

تا هشت هزار تومان و   8۰۰هزار و  ۶هر کیلوگرم برنج خارجی هندی متناسب با برندهای مختلف   قیمت به گزارش ایرنا، اکنون
می رسدهزار تومان هم  ۱۰  به قیمت  در برخی از خرده فروشی ها و مغازه ها . 

هزارتومان و در سطح خرده  ۲۰تومان تا بیش از  5۰۰هزار و  13قیمت انواع برنج ایرانی در فروشگاه های بزرگ از کیلویی  

عرضه می شود فروشی ها هم دلخواه فروشنده و با ارقام باالتر . 
هندی با نرخ کیلویی هفت هزار و  ۱۱۲۱هزار تن برنج  3۰  همچنین کارگروه تنظیم بازار برای طرح ضیافت ماه مبارک رمضان

تومان در نظر گرفته بود که در حال عرضه به بازار است 4۰۰ . 
میلیون تن برنج مورد نیاز  ۲تا  ۱.۷میلیون تن است که از این رو سالیانه  3.۲طبق آمارها مصرف سالیانه برنج در کشور نزدیک 

ز محل واردات تامین می شودا  کشور از محل تولیدات داخلی و بقیه . 
ممنوع می شود  دولت یازدهم و دوازدهم برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، هر ساله در فصل برداشت برنج، واردات آن . 

عالوه بر این، شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز برای تنظیم بازار این محصول و همچنین حفظ ذخایر استراتژیک ساالنه بخشی از 
مورد نیاز کشور را در سایر ماه های سال تامین و وارد می کندبرنج  . 
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برنج از مهمترین غالت و اقالم غذایی جهان است که نیمی از جمعیت جهان، به برنج به عنوان یک غذای اصلی وابسته هستند؛ در 
اصلی مردم است ایران نیز برنج محصولی استراتژیک به شمار می رود که پس از نان، غذای . 

  لینک خبر
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 برنج 
 خبرنگاران جوان  – ۱۲/3/98تاریخ : 

 لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت حائز اهمیت نیست/ افزایش قیمت برنج ایرانی دلیل منطقی ندارد
 .علی زاده گفت: مهم نیست واردات در چه فصلی صورت گیرد، تنها نکته حائز اهمیت آن است که به مقدار زیاد وارد نشود

صنعت، تجارت و کشاورزی کشور در گفت و گو با خبرنگارجمیل علی زاده شایق دبیر انجمن  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

ت در واردات برنج، میزان آن است و در فصل برداشت اظهار کرد: نکته حائز اهمی واردات برنج ، پیرامون لغو ممنوعیتجوان
 .اصال مهم نیست که چه زمانی واردات انجام شود

وارد شده است، افزود: بنابر آمار در سال گذشته یک میلیون و  برنج هزار تن ۲۰۰، یک میلیون و 9۶وی با اشاره به اینکه در سال 
هزار تن برنج وارد کشور شد که این امر بدان معناست که ظرفیت مان پر شده است ۶۰۰ . 

 .به گفته علی زاده شایق، امسال نیازی به واردات برنج نداریم چرا که مطلقا کسری در این زمینه نداشتیم
ورت گیرد، تنها نکته حائز اهمیت آن ها اعالم کرده ام که مهم نیست واردات در چه فصلی صدبیر انجمن برنج ادامه داد: بنده بار

کشاورزان، موضوع واردات در زمانی که برنج کاران در حال  است که به مقدار زیاد وارد نشود و برای جلوگیری از دلسردی
ای نشود. هر زمان که احساس کردید بازار احتیاج به برنج دارد، محصول را به بازار تزریق کنیدبرداشت هستند، رسانه . 

 ۶۰۰هزار تن و سال گذشته  ۲۰۰، 9۶نیست، بیان کرد: در سال  98ا تاکید بر این مسئله که نیازی به واردات برنج در سال وی ب
هزار تن و  3۰۰میلیون و  ۲تا  ۲۰۰میلیون و  ۲مازاد بر نیاز کشور بود که با توجه به تولید  هزار تن از میزانواردات برنج،

یازی به واردات نداریممیلیون تن برنج، ن 3مصرف ساالنه  . 
 لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت مانعی ندارد/ واردات برنج بر مبنای نیاز داخل باید انجام شود :بیشتر بخوانید

فنی و منطقی ندارد در بازار بیان کرد: این مساله هیچ دلیل علمی، افزایش قیمت برنج ایرانی دبیر انجمن برنج درباره دالیل . 
گرانی برنج  شود که با این وجود دلیلی بردر بازار عرضه می 9۷علی زاده شایق ادامه داد: در حال حاضر برنج مربوط به سال 

شده سال گذشته نیست تولید . 
شود، رد بازار میوی در پایان تصریح کرد: برنج محصولی است که در یک فصل محدود تولید و از اواخر مرداد تا اواسط مهر وا

 .بنابراین در شرایط فعلی برنجی که مربوط به برداشت امسال باشد، به بازار نیامده است
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی
 خبرگزاری فارس – 8/3/98تاریخ : 

میلیارد ریال به کلزاکاران  3۱۹۸پرداخت   
استان کشور خریداری شده است ۱5تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان  83۱هزارو  ۱56تاکنون بیش از  . 

هزار و  ۱56به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از شروع عملیات خرید تضمینی کلزا تاکنون بیش از  تن کلزا  831

محموله از کشاورزان تحویل گرفته شده است 4۰۱هزار و  45قالب در  . 
 .براساس این گزارش این مقدار کلزا در نیمی از استان های کشور به نرخ تضمینی مصوب خریداری شده است

خوزستان و ایالم خریداری شده است های گلستان،استان  بیشترین مقدار کلزا در  در این گزارش آمده است: . 
میلیارد لایر بابت خرید تضمینی کلزا به کشاورزان پرداخت شده است 3۱98افزاید: تاکنون بیش از زارش میاین گ  

 
  لیتک خبر
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 تخم مرغ

 ایرنا  – ۱۰/3/98تاریخ : 

۱۰۰ ایران قابلیت ساالنه  هزارتن صادرات تخم مرغ را دارد 
دبیرکل کانون سراسری انجمن های صنفی پرورش دهندگان مرغ تخمگذار گفت: ایران ساالنه ظرفیت صادرات بیش  -ایرنا  - تهران

هزارتن تخم مرغ را دارد ۱۰۰از  .  
« در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزایش تولید، کاهش تقاضا در فصل گرما و ماه رمضان را  روز جمعه« فرزاد طالکش

از علل کاهش قیمت تخم مرغ دانست و افزود: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور، صادرات تخم مرغ از اردیبهشت ماه  یکی دیگر
امسال آزاد شد اما کشورهای هدف صادراتی ما به دلیل وجود بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در برخی نقاط کشور از ما تخم 

 .مرغ خریداری نمی کنند
 

ت: البته اکنون سازمان دامپزشکی کشور وارد عمل شده تا طی توافقی با عراق بتواند شرایط را برای صادرات تخم وی اظهارد اش
 .مرغ در مناطق پاک و عاری از وجود این بیماری در سال گذشته به این کشور فراهم کند

 
صادراتی ایران را افغانستان و عراق دانست دبیرکل کانون سراسری انجمن های صنفی پرورش دهندگان مرغ تخمگذار بهترین بازار 

و گفت: پیش از این ترکیه در صادرات تخم مرغ به عراق نفوذ داشت و در افغانستان نیز تنها تامین کنندگان ایران و پاکستان بودند که 
 .اکنون پنج کشور شامل قزاقستان، ازبکستان، آذربایجان، ترکیه و پاکستان به این کشور جنس می فروشند

 
 ۷،8۰۰تا  ۷۵۰۰درصد بین  ۱۰وی با بیان اینکه اکنون قیمت منطقی هر کیلوگرم تخم مرغ با نهاده های دامی یارانه ای و سود 

تومان است که حداقل  ۴،۴۰۰تومان است گفت: اما امروز قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری های کشور به طور متوسط 
داردتومانی را برایشان در پی  ۲۰۰۰ضرر  . 

 
 ۲،۲3۰یک کیلوگرم خوراک مرغ تخم گذار  وی با بیان اینکه هر دو کیلوگرم دان یک کیلوگرم تخم مرغ می شود اضافه کرد: قیمت

تومان بدون احتساب هزینه های  ۴،۵۰۰تومان است که اگر دو کیلوگرم دان برای تولید یک کیلوگرم تخم مرغ مصرف شود یعنی 
، انرژی، کارگر، بیمه ونهاده ها فقط باید دان به مرغ بدهدتولید شامل نرخ کارتن، شانه . 

 
طالکش تصریح کرد: اگر شرایط برای صادرات تخم مرغ فراهم نشود به طور حتم تولید کنندگان ما در تامین نقدینگی و تولید ماه 

 .های آتی دچار مشکل جدی خواهند شد
 

مرغ تخمگذار کشور براین باور است که فاصله قیمتی تولید کنندگان تخم دبیرکل کانون سراسری انجمن های صنفی پرورش دهندگان 
تومان خریدرای می شود اما در  ۲۷۵مرغ تا مصرف باالست به طوری که اکنون هر عدد تخم مرغ درب واحد تولیدی به قیمت 

رف سودش به جیب دالالن و واسطه تومان قیمت دارد که این فاصله دو برابری قیمت از تولید تا مص ۵۵۰مغازه ها عر عدد باالی 
 .گران می رود

 
هزارتن  ۷تن صادرات و در شرایط خاص حدود  ۷۰۰به  هزارتن تخم مرغ در کشور تولید شد که نزدیک 9۰۰سال گذشته بیش از 

 .واردات داشته ایم
 

کیلوگرم در سال است ۱۱.8سرانه مصرف این محصول حدود نزدیک  . 
 لینک خبر
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 تخم مرغ 
 خبرنگاران جوان  – 8/3/98تاریخ : 

هزار تومان ۵خم مرغ درصد تولید روزانه تخم مرغ مازاد بر نیاز داخل/قیمت هر کیلو ت ۱۵  
درصد این میزان مازاد بر  ۱۵تن اعالم کرد و گفت: با احتساب مصرف داخل  ۵۰۰هزار و  ۲ترکاشوند تولید روزانه تخم مرغ را 

 .نیاز کشور است
صنعت،تجارت و کشاورزی رضا ترکاشوند مدیر عامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی  

، درباره آخرین تحوالت بازار تخم مرغ اظهار کرد: هم اکنون قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ درب باشگاه خبرنگاران جوان
تومان فاصله دارد ۵۰۰هزار و  3تا  3قیمت تمام شده خود  هزار تومان است که با ۵تا  ۵۰۰هزار و  ۴مرغداری  . 

وی با اشاره به اینکه پشتیبانی امور دام امکاناتی برای خرید تخم مرغ از مرغداران در اختیار اتحادیه مرکزی مرغداران میهن قرار 
ه در گردش در اختیار اتحادیه قرار دهد تا نداده است، افزود: اگرچه قرار بود پشتیبانی امور دام امکاناتی نظیر سردخانه و سرمای

بتواند تخم مرغ مازاد را از بازار جمع آوری کند، اما هنوز این اقدام را انجام نداده است و اذعان می کند که اجرای چنین امری نیاز 
 .به مصوبه دارد

ردخانه ها می کنند تا با عرضه بیش از حد، ترکاشوند ادامه داد: در حال حاضر برخی از استان ها تخم مرغ های مازاد را روانه س
تخم مرغخراب تر نشود بازار . 

مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن از حذف گله های پیر خبر داد و گفت: هم اکنون اتحادیه در حال خرید گله های پیر با نرخ مناسب 
تاثیر بسزایی دارد از مرغداران است که این امر در میان مدت در تعادل قیمت تخم مرغ در بازار . 

تنی تولید مواجه هستند 3۰۰اُفت چشمگیر قیمت تخم مرغ در بازار/مرغداران با مازاد روزانه  :بیشتر بخوانید  
ماهه  ۲ حذف گله های پیر در برخی استان ها آغاز شده، اما اجرای کامل آن نیازمند پروسه زمانی یک تا  به گفته وی، با وجود آنکه

 .است
یریت جوجه ریزی در رساندن نوسان قیمت تخم مرغ به حداقل خود در بلندمدت تاثیر ترکاشوند با بیان اینکه حذف گله های پیر و مد

بسزایی دارد، افزود: این در حالی است که در کوتاه مدت تاثیر جمع آوری مازاد تخم مرغ از بازار در کاهش زیان مرغدار تاثیر 
 .بسزایی دارد

رخ واقعی خود نمی رسد، بیان کرد: به هر حال باید تالش کنیم تا زیان وی با اشاره به اینکه در فصل تابستان قیمت تخم مرغ به ن
فزاینده مرغداران به ویژه واحدهای دارای گله های جوان و واحدهایی که از محل آنفلوانزا حاد پرندگان دچار آسیب شدند، کمتر شود 

 .و در غیر این صورت تولید کنندگان نمی توانند به تولید ادامه دهند
درصد این  ۱۵تا  ۱۰تن اعالم کرد و گفت: با احتساب مصرف داخل  ۵۰۰هزار و  ۲م مسئول تولید روزانه تخم مرغ را این مقا

شد، اما هم اکنون به سبب از دست دادن بازار ها با صادرات مازاد پوشش داده میمیزان مازاد بر نیاز کشور است که در برخی سال
 .صادراتی، تولیدکنندگان از محل مازاد تولید متحمل زیان هستند

م کرد و افزود: برای حفظ تولید، حمایت از تولیدکنندگان و هزار میلیارد تومان اعال 8تا  ۷ترکاشوند در پایان ارزش ساالنه تولید را 
میلیارد تومان در بخش هزینه کند تا با خرید و جمع آوری مازاد تخم مرغ  ۲۰رود رقمی حدود تحقق شعار سال از دولت انتظار می

 .از بازار و کاهش زیان، مرغداران بتوانند به تولید ادامه دهند
  لینک خبر
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 تولیدات باغی
 خبرگزاری فارس  – 8/3/98تاریخ : 

درصدی تورم محصوالت زراعی و باغی و دامداری + جدول  6۰.۵رشد   
بوده است که نسبت به  368،5برابر با  ۱39۷شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در فصل زمستان سال 

درصد افزایش یافته است 6۰.5فصل مشابه سال قبل، تورم نقطه به نقطه  .  
س، گزارش شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی )تعدیل یافته( فصل زمستان به گزارش خبرگزاری فار

مرکز آمار ایراناز سوی  ۱39۷  .منتشر شد 
درصد افزایش یافته است 4۷،8شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل نرخ تورم ساالنه  . 

 368،5برابر با  ۱39۷سال  فصل زمستان در  ۱39۰=۱۰۰شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی برمبنای 
درصد افزایش یافته است. شاخص چهار فصل منتهی به فصل  6۰.5بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل تورم نقطه به نقطه 

درصد افزایش یافته است 4۷.8جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل نرخ تورم ساالنه  . 
 شاخص زراعت و باغداری

"شاخص  درصد  4۲.۰است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  3۱6،9برابر با  ۱39۷سال  اعت و باغداری" در فصل زمستان زر

افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز معادل 
 .درصد افزایش است 45.4

۷۰.5است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  43۱،5برابر با  ۱39۷سال  زمستان  شاخص گروه "غالت" در فصل درصد افزایش  
 ۲8.6  یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر با

 .درصد افزایش است
است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۲3۲،8برابر با  ۱39۷سال  فصل زمستان شاخص گروه "میوه ها و میوه های آجیلی" در 

درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه(  9.4
درصد افزایش است 54.4نیز برابر با  . 

درصد  ۱۰4.۷است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  46۰،۲برابر با  ۱39۷سال  شاخص گروه "سبزیجات" در فصل زمستان 
افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر با 

درصد افزایش است 5۱.8 . 
است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۲65،9برابر با  ۱39۷ سال شاخص گروه "موادخام طبقه بندی نشده" در فصل زمستان 

درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه(  ۲9.3
درصد افزایش است 34.۲نیز برابر با  . 

 شاخص دامداری سنتی
"شاخص  درصد  96.9است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  4۷9،5برابر با  ۱39۷سال  دامداری سنتی" در فصل زمستان 

افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر 
درصد افزایش می باشد 53.۰  با . 

"شاخص گروه  است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  558،8برابر با  ۱39۷سال  پرورش بز و بزغاله " در فصل زمستان 

درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم  ۱38.6
درصد افزایش است ۷۱.9ساالنه( نیز برابر با  . 

"شاخص گروه  است که نسبت به فصل مشابه سال  48۱،۱برابر با  ۱39۷سال  ن پرورش گاو و گوساله سنتی" در فصل زمستا

درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم  ۱۰4.4
درصد افزایش است 56.۲ساالنه( نیز برابر با  . 

"شاخص گروه  درصد  ۱3۷.6است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  565،8برابر با  ۱39۷سال  گوسفند و بره" در فصل زمستان 

افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر با 
 .درصد افزایش دارد ۷3.4

است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  3۷۱،3رابر با ب ۱39۷سال  شاخص گروه "سایر محصوالت حیوانی" در فصل زمستان 
درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه(  4۱.8

درصد افزایش است ۲6.6نیز برابر با  . 
  لینک خبر
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 تولیدات باغی 

خبرنگاران جوان – ۱۲/3/98تاریخ :   

  رسدهزار تن می ۱۸۰اُفت چشمگیر قیمت قارچ در بازار/تولید قارچ تا پایان سال به 
های اخیر در بازار کاهش ها در ماه مبارک رمضان، قیمت قارچ نسبت به هفتهها و فست فودافشار گفت: با توجه به تعطیلی رستوران

  .یافته است
گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی محمد حسن افشار رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در گفت و گو با خبرنگار

ها در ها و فست فود، درباره آخرین وضعیت بازار قارچ اظهار کرد: با توجه به تعطیلی رستوراناقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
های اخیر در بازار کاهش ل توسط این گروه، قیمت قارچ نسبت به هفتهدرصدی خرید محصو ۲۰تا  ۱۵ماه مبارک رمضان و کاهش 

 .یافته است
تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است که هم اکنون هر کیلو قارچ با نرخ  8۰۰هزار و  ۱۱وی قیمت تمام شده هر کیلو قارچ را 

شودهزار تومان در بازار فروخته می 8تا  ۵۰۰هزار و  ۷ . 
داد: با توجه به زیان ادواری تولیدکنندگان، بخشی از مازاد قارچ تولیدکنندگان توسط صندوق خرید تضمینی جمع آوری  افشار ادامه

 .شد، اما به سبب بودجه محدود و مشکل در نقدینگی امکان خرید کل قارچ مازاد بر نیاز پرورش دهندگان وجود ندارد
ز سوی سازمان میادین میوه و تره بار بیان کرد: سازمان میادین قیمت قارچ را پایین این مقام مسئول با انتقاد از قیمت گذاری قارچ ا

دهند که این امر بر بر هم زدن نظم بازار تاثیر بسزایی دارد، از این رو انتظار کند و دالالن همان نرخ را مبنا قرار میاعالم می
رود سازمان میادین با انجمن قیمت قارچ را هماهنگ کندمی . 

یشتر بخوانیدب تن رسید/ افت قیمت قارچ در بازار ۶۰۰تولید روزانه قارچ به  :  
با کاهش  های خود کنند که در نهایتبه گفته وی، با توجه به اُفت شدید قیمت قارچ، برخی قارچ کاران نتوانستند اقدام به تولید واحد

هزار تومان برسد ۱۲شود که قیمت هر کیلو قارچ به عرضه قارچ بعد از ماه مبارک رمضان پیش بینی می . 
شود، بیان کرددرصد قارچ به عراق صادر می ۷۰افشار با اشاره به اینکه  با توجه به گرمای هوا و مشکالت حمل و نقل باید  :

که سرازیر شدن قارچ صادراتی به بازار داخل اُفت قیمت قارچ در بازار را به همراه  تمهیداتی برای صادرات به کار گرفته شود چرا
 .دارد

های همسایه حوزه خلیج فارس رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی با اشاره به اینکه بخشی از قارچ صادراتی به کشور
های که با توجه به اختالف روسیه با اوکراین و کشور محموله صادراتی به روسیه داشتیم ۲شود، اظهار کرد: امسال صادر می

رود که رفع موانع صاداتی فرصت مناسبی است تا وارد این اتحادیه اروپا، روسیه بازار صادراتی بسیار خوبی برای ما به شمار می
 .بازار شویم

جه به قیمت فعلی قارچ در بازار باید بخشی هزار تومان اعالم کرد و گفت: با تو ۶۵وی قیمت هر کیلو قارچ صادراتی به روسیه را 
ای برای صادرات محصول به این بازار را داشتیم از قارچ تولیدی به روسیه صادر شود که به همین خاطر در خواست تشکیل کمیته

درصد قارچ تولیدی را به این بازار صادر کنیم 3۰تا بتوانیم  . 
شود که مجموع تولید قارچ در تن در بازار اعالم کرد و گفت: امسال پیش بینی می ۶۰۰تا  ۵۰۰وی تولید روزانه قارچ در کشور را 

هزار تن برسد ۱8۰کشور ما به  . 
کیلوگرم است، اما با فرهنگ سازی مناسب در نظر  ۱.۲افشار در پایان تصریح کرد: اگرچه سرانه کنونی مصرف به ازای هر نفر 

کیلوگرم برسانیم ۵.۱داریم که سرانه مصرف را تا پایان سال به  . 
 لینک خبر
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 ولیدات زراعی ت
 خبرگزاری فارس  – 8/3/98تاریخ : 

درصدی تورم محصوالت زراعی و باغی و دامداری + جدول  6۰.۵رشد   
بوده است که نسبت به  368،5برابر با  ۱39۷شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در فصل زمستان سال 

درصد افزایش یافته است 6۰.5فصل مشابه سال قبل، تورم نقطه به نقطه  .  
ارش خبرگزاری فارس، گزارش شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی )تعدیل یافته( فصل زمستان به گز

مرکز آمار ایراناز سوی  ۱39۷  .منتشر شد 
درصد افزایش یافته است 4۷،8شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل نرخ تورم ساالنه  . 

 368،5برابر با  ۱39۷سال  در فصل زمستان  ۱39۰=۱۰۰نای شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی برمب
درصد افزایش یافته است. شاخص چهار فصل منتهی به فصل  6۰.5بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل تورم نقطه به نقطه 

درصد افزایش یافته است 4۷.8جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل نرخ تورم ساالنه  . 
باغداریشاخص زراعت و   

"شاخص  درصد  4۲.۰است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  3۱6،9برابر با  ۱39۷سال  زراعت و باغداری" در فصل زمستان 

افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز معادل 
 .درصد افزایش است 45.4
۷۰.5است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  43۱،5برابر با  ۱39۷سال  وه "غالت" در فصل زمستان شاخص گر درصد افزایش  

 ۲8.6  یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر با
 .درصد افزایش است

است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۲3۲،8برابر با  ۱39۷سال  ه های آجیلی" در فصل زمستان شاخص گروه "میوه ها و میو
درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه(  9.4

درصد افزایش است 54.4نیز برابر با  . 
درصد  ۱۰4.۷است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  46۰،۲برابر با  ۱39۷سال  فصل زمستان شاخص گروه "سبزیجات" در 

افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر با 
درصد افزایش است 5۱.8 . 

است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۲65،9برابر با  ۱39۷سال  فصل زمستان  شاخص گروه "موادخام طبقه بندی نشده" در
درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه(  ۲9.3

درصد افزایش است 34.۲نیز برابر با  . 
 شاخص دامداری سنتی

"شاخص  درصد  96.9است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  4۷9،5برابر با  ۱39۷سال  در فصل زمستان  دامداری سنتی"

افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر 
درصد افزایش می باشد 53.۰  با . 

"شاخص گروه  است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  558،8برابر با  ۱39۷سال  " در فصل زمستان پرورش بز و بزغاله 

درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم  ۱38.6
درصد افزایش است ۷۱.9ساالنه( نیز برابر با  . 

"شاخص گروه  است که نسبت به فصل مشابه سال  48۱،۱برابر با  ۱39۷سال  تی" در فصل زمستان پرورش گاو و گوساله سن

درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم  ۱۰4.4
درصد افزایش است 56.۲ساالنه( نیز برابر با  . 

"شاخص گروه  درصد  ۱3۷.6است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  565،8برابر با  ۱39۷سال  زمستان گوسفند و بره" در فصل 

افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر با 
 .درصد افزایش دارد ۷3.4

است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  3۷۱،3برابر با  ۱39۷سال  مستان شاخص گروه "سایر محصوالت حیوانی" در فصل ز
درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه(  4۱.8

درصد افزایش است ۲6.6نیز برابر با  . 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور
 ایرنا  – ۱۲/3/98تاریخ : 

گذاری دام های سبکمهلت یکساله برای پالک  
تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از ابالغیه پالک گذاری و هویت دار رییس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود  -ایرنا -تهران

چنانچه دام های کشور پس از مدت مشخص، هویت دار نشوند،  :کردن دام های سبک و سنگین کشور در مدت یکسال خبرداد و گفت

  .مصداق کاالی قاچاق محسوب می شوند
ته مختار عباسی، با این اقدام، هرگونه خرید و فروش، حمل و نگهداری دام وزارت جهاد کشاورزی روز یکشنبه گزارش داد که به گف

شودسبک و سنگین بدون پالک و هویت گذاری، ممنوع و کاالی قاچاق محسوب می . 
 

 ای را باهای اخیر، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، شیوه نامهوی اظهارداشت: در پی قاچاق دام زنده از کشور در ماه
توسط دولت تصویب و اواخر  9۷کمک کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور تنظیم کرد که در دی ماه 

های کشور بعد از یک مدت مشخص، هویت دار نشوند، ای، چنانچه دامسال گذشته ابالغ شد که بر اساس این شیوه نامه چهار ماده
شوندمصداق کاالی قاچاق محسوب می . 

 
های سبک یکسال از ماه و برای دام ۶های سنگین تعیین شده ی تصریح کرد: مهلتی که برای پالک گذاری و هویت دار کردن دامو

 .زمان تصویب شیوه نامه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز است
 

سامانه هویت مرکز اصالح نژاد و بهبود  عباسی گفت: بر اساس این شیوه نامه، هرگونه خرید و فروش و تغییر مالکیت دام باید در
کنند باید تولیدات دامی ثبت شود و هرگونه حمل و نقل دام بدون پالک ممنوع است و دامداران و مالکینی که مبادرت به حمل دام می

ها مجوز دریافت کننداز سازمان دامپزشکی و سایر ارگان . 
 

های مرزی و اند و گروه الف شامل استانکشور به دو گروه الف و ب تقسیم شده هایوی ادامه داد: بر اساس این شیوه نامه، استان
ها هر گونه حمل و نقل دام باید با پالک های مرکزی هستند که تردد دام در آنجا زیاد است و از هم اکنون در این استانبخشی از استان

 .و مجوز صورت گیرد
 

دامی وزارت جهاد کشاورزی اذعان داشترئیس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات  ماه از زمان  ۶های گروه ب، برای استان :

 .تصویب شیوه نامه، فرصت برای هویت دار کردن دام داده شده است
 

وی افزود: در راستای اجرای شیوه نامه ستاد مرکزی مبارزه با کاال و ارز و همچنین قانون نظام جامع دامپروری کشور، ضرورت 
رکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی اقداماتی را از جمله بازنگری سامانه هویت دام انجام دهدداشت که م . 

 
عباسی با بیان اینکه سامانه هویت دام این مرکز به روز شده است، اظهار داشت: ظرف چند روز آینده، نسخه جدید هویت دار کردن 

گیردن دام قرار میدام در این سامانه در دسترس عموم دامداران و مالکی . 
 

وی ارتباط سامانه هویت دام مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی با سامانه قرنطینه دامپزشکی از طریق سامانه پنجره واحد 
های خدمات وزارت جهاد کشاورزی و تهیه دستور العمل جدید هویت گذاری دام برای سازگاری با شیوه نامه جدید و کاهش هزینه

گذاری را از دیگر اقدامات این مرکز برشمردهویت  . 
 

رئیس مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: با توجه به اهمیت شماره پالک دام و جلوگیری 
دامی وزارت جهاد از سو استفاده احتمالی در شیوه نامه جدید، شماره و پالک از سامانه هویت دام مرکز اصالح نژاد و تولیدات 

اند، امکان دسترسی و سفارش شماره هایی که با این مرکز تفاهم نامه هویت گذاری دام امضا کردهشود و ارگانکشاورزی اخذ می
 .پالک را دارند
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ور های کشهای صنعتی، نصب شماره و پالک در دو گوش و برای سایر دامهای اصالح نژادی و گلهوی گفت: از این پس برای دام

 .نصب پالک در یک گوش دام در نظر گرفته شده است
 

های سراسری دامداران ایران، اتحادیه صنعت همگام، اتحادیه عباسی درباره اجرای عملیات پالک گذاری دام اذعان داشت: اتحادیه
کشور، اقدام به نصب  عشایری، سازمان دامپزشکی و صندوق بیمه کشاورزی با استفاده از واحدهای استانی خود در نقاط مختلف

های پالک گذاری شده در سامانه هویت دام مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی ها خواهند کرد و اطالعات دامپالک گوش دام
شودثبت می . 

 
ارزیابی  ها است و هزینه پالک گذاری هر رأس دام سبک و سنگین پس ازها بر عهده مالکین داموی افزود: هزینه پالک گذاری دام

 .نهایی اعالم خواهد شد
 

میلیون رأس دام سبک و سنگین در کشور گفت 8۰تا  ۷۵عباسی با اشاره به وجود  شود درصد دام جدید متولد می 3۰تا  ۲۵ساالنه  :

 .و از این رو پالک گذاری یک جریان مدام خواهد بود
 

ها آمده و وزارت جهاد کشاورزی موظف شده کل دام 88ری سال وی با بیان اینکه هویت دار کردن دام در قانون نظام جامع دامپرو
۱۰را هویت دار کند، اظهار داشت: طی  های کشور بر حسب سال گذشته بر اساس میزان اعتبارات دریافتی ساالنه تعدادی از دام 

اندهای مرزی و غیره و با اولویت دام سنگین، هویت گذاری شدهاولویت بندی با استان . 
 

کز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی خاطر نشان کردرئیس مر سال گذشته، ساالنه نزدیک به  ۱۰ظرف  :

پنج میلیون رأس دام سبک و سنگین توسط صندوق بیمه کشاورزی، قریب به هشت میلیون رأس دام توسط سازمان دامپزشکی و حدود 
اندو بهبود تولیدات دامی پالک گذاری شدهمیلیون رأس از سوی مرکز اصالح نژاد دام  ۱.۵ . 

 
های دخیل در وی ادامه داد: با تصویب شیوه نامه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، از این پس تفاهم شده است که همه ارگان

رقمی استفاده کنند ۱۵هویت گذاری دام از شماره استاندارد  . 
 

های جدید، عملیات پالک گذاری دام در کشور با شتاب بیشتری انجام مه و صدور دستورالعملعباسی پیش بینی کرد: با ابالغ شیوه نا
 .شود

 
ها نیز اظهار داشت: تأمین پالک دام و مواد اولیه آن و نیروهای آموزش دیده در وی درباره مشکالت مربوط به پالک گذاری دام

تند و این مرکز در حال بررسی مواد جایگزین داخلی برای ماده های اصلی عملیات هویت گذاری دام هسسطح کشور از محدودیت
 .پلی یورتان وارداتی به منظور تهیه پالک است

  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان – ۱۰/3/98تاریخ :

دهدهای دامی پایان میتومانی به انحصار نهاده ۴۲۰۰حذف ارز   
ای فرصت تومانی زمینه را برای سودجویی عده ۴۲۰۰بسیاری از مسئوالن بر این باورند انحصار در واردات و اختصاص ارز 

 .طلب فراهم کرده است
صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار توزیع نهاده با نرخ  های اخیر، در ماهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

شود که با این وجود مرغداران و دامداران مجبور به های مختلف با تاخیر در بازار انجام میاز سوی تجار به بهانه تراشی مصوب
هستندهای گزاف از بازار آزاد خرید کنجاله و ذرت مورد نیاز با نرخ . 

ای فرصت تومانی زمینه را برای سودجویی عده ۴۲۰۰بسیاری از مسئوالن بر این باورند که انحصار در واردات و اختصاص ارز 
گوید که هیچ انحصاری در کار نیست چرا که توزیع طلب در بازار فراهم کرده است و در مقابل مدیر عامل پشتیبانی امور دام می

شودینهاده توسط دولت انجام م . 
قصد دارند با عرضه نهاده با نرخ مصوب  های دامیواردات نهاده تومانی به ۴۲۰۰با وجود آنکه مسئوالن دولتی با اختصاص ارز 

ها در ضمن حمایت از تولیدکنندگان از افزایش کاذب محصوالت پروتئینی در بازار جلوگیری کنند، اما تورم و افزایش شدید قیمت
تومانی و  ۴۲۰۰ه توزیع ارز دولتی، در کنترل تورم، ناموفق بوده است که به همین خاطر حذف ارز دهد کنشان می 9۷سال 

پرداخت مابه التفاوت آن به حساب سرپرستان خانوار تنها راهکار کنترل قیمت محصوالت پروتئینی و نهاده دامی و جلوگیری از 
رودسودجویی دالالن در بازار به شمار می . 

های دامی با نرخ مصوب، دالیل انحصار در واردات و رویم تا از آخرین وضعیت توزیع نهادهحال به سراغ مسئوالن ذی ربط می
های دامی با خبر شویمتومانی از واردات نهاده ۴۲۰۰مزایا و معایب حذف ارز  : 

 چند نرخی بودن ارز عامل اصلی تنش قیمت نهاده های دامی
صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار  وگو بادر گفت من صنفی گاودارانناصر مقدسی، رئیس انج با انتقاد از تاخیر در تحویل  ، 

گذشته های پایانی سال های دامی با نرخ مصوب به دامداران اظهار کرد: باوجود آنکه بزرگترین واردکننده نهاده دامی از ماهنهاده
ها تحویل نداده است که این امر منجر به تضعیف بنیه مالی وجه نهاده را از دامداران دریافت کرده، اما تاکنون باری به آن

 .تولیدکنندگان شده است
مل به های دامی در بازار آزاد با نرخ مصوب از مسئوالن تقاضا داریم که به تجار برای عوی افزود: با توجه به اختالف قیمت نهاده

های گزاف از بازار آزاد تهیه کندتعهدشان فشار آورند تا تولیدکننده مجبور نشود کنجاله سویا و ذرت را با نرخ . 
گیرد، بیان کرد: در عمل تنها مقدار ها روی کاغذ با نرخ مصوب در اختیار تولیدکنندگان قرار میمقدسی با اشاره به اینکه تمامی نهاده

گیردمصوب در اختیار دامداران و مرغداران قرار میناچیزی نهاده با نرخ  . 
های های دامی، تجار هر روز به بهانهرئیس انجمن صنفی گاوداران ادامه داد: با وجود گذشت بیش از سه ماه از واریز وجه نهاده

های باالیی ند با نرخکنند تا بتوانمختلف همچون تخصیص ارز، جذب ارز و مشکل حمل و نقل نهاده از توزیع بار امتناع می
 .محصولشان را در بازار آزاد به فروش رسانند

تومان ۵۷۰هزار و  ۲کنند/قیمت تمام شده هر کیلو شیر خام های دامی بهانه تراشی میتجار در تحویل نهاده :بیشتر بخوانید  
های ذی ربط بر توزیع های دامی و کمبود نظارت دستگاهه واردات نهادهتومانی ب ۴۲۰۰به گفته وی، در حال حاضر اختصاص ارز 

های هنگفتی بدست آورندای از این امر سودموجب شده تا عده . 
ای به در بازار برشمرد و گفت: با وجود اختصاص ارز یارانه های دامیقیمت نهاده مقدسی چندنرخی بودن ارز را عامل اصلی تنش

 ۴۲۰۰می، تولیدکننده، مصرف کننده و دولت نسبت به عرضه رضایت خاطر ندارند که به این ترتیب حذف ارز های داواردات نهاده
 .تومانی و ایجاد رقابت میان واردکنندگان امری ضروری است تا تولیدکنندگان در فضای آزاد رقابتی بتوانند به تولید بپردازند

کمبود عرضه نهاده دامی با نرخ مصوب به تولیدکنندگاننهاده با نرخ آزاد در بازار به وفور موجود است/   
خبرنگار  وگو بادر گفت عظیم حجت، عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه  ،صنعت،تجارت و کشاورزی 

هفته اخیر تا حدودی در بازار  ۲ر کرد: با وجود آنکه نرخ کنجاله سویا نسبت به نرخی است، اظها ۲های دامی همچنان بازار نهاده
 .کاهش یافته است، اما همچنان با نرخ مصوب خود اختالف دارد

تومان اعالم کرد و گفت: هم اکنون هر کیلو  3۵۰و ذرت یک هزار و  ۴۰۰هزار و  ۲وی نرخ مصوب هر کیلو کنجاله سویا را 
تومان در بازار  8۰۰تا یک هزار و  ۷۰۰و ذرت یک هزار و یک هزار و  ۷۰۰هزار و  3تا  ۴۰۰هزار و  3کنجاله سویا با نرخ 

شودآزاد به مرغداران عرضه می . 
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نرخ متفاوت در  ۲های دامی با اکنون نهادههای دامی دانست و افزود: هم حجت تک نرخی شدن ارز را راهکار تعادل بازار نهاده
برد؟شود، در حالیکه مشخص نیست چه کسی از مابه التفاوت قیمت بهره میبازار عرضه می . 

و توزیع نهاده با نرخ ثابت، امکان محاسبه هزینه تمام  تک نرخی شدن ارز عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: با
های دامی وجود دارد، اما در حال حاضر ستاد تنظیم بازار در اعالم نرخ مصوب مرغ به سبب نرخ متفاوت نهاده شده مرغ در بازار

 .در بازار آزاد دچار تردید شده است
ها تومان نباید در مراکز استان ۵۰۰و ذرت یک هزار و  ۶۰۰هزار و  ۲به گفته وی، با وجود آنکه کنجاله سویا با نرخ باالتر از 

های تولید و رسد که این امر منجر به افزایش هزینههای باالتری به دست تولیدکنندگان میشود، اما در شرایط فعلی با نرخمیعرضه 
 .سردرگمی تولیدکنندگان شده است

ه به حجت حمل و نقل و دریافت مبلغ مازاد پشت بارنامه را یکی دیگر از مشکالت پیش روی تولیدکنندگان دانست و افزود: با توج
کنند، اما جای این سوال های دامی به تولیدکنندگان مطرح میآنکه تجار مشکالت حمل و نقل را عامل اصلی تاخیر در تحویل بار نهاده

 .مطرح است که چرا نهاده با نرخ آزاد به وفور در بازار موجود است؟
های دامی بر التهاب بازار و کمبود کرد: تاخیر در تحویل نهادههای دامی با نرخ کاذب در بازار آزاد بیان وی با انتقاد از عرضه نهاده

های کاذب در نقدینگی مرغداران تاثیر بسزایی دارد که در نهایت تاخیر در ارسال کاالی خریداری شده منجر به توزیع نهاده با نرخ
 .بازار شده است

های دامی جای این سوال مطرح است که چرا یر در توزیع نهادهعضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: با توجه به تاخ
ها، چرا ظرف پروسه کنند و در صورت ذخیره کاال در انباردر صورت نبود کاال زودتر از موعد از تولیدکنندگان پول دریافت می

رسد؟روز نهاده به دست تولیدکننده نمی ۵تا  3زمان  . 
رسد، تصریح کرد: در شرایط کنونی، مرغداران با مشکالت متعددی روبرو ها به جایی نمیلحجت در پایان با بیان اینکه صدای تشک

رسد؛ از این رو مرغداران مجبورند که نیاز ها صدای مرغداران به جایی نمیهستند، در حالیکه به سبب نبود ابزار در اختیار تشکل
 .خود را از بازار آزاد خریداری کنند

های دامی توسط یک نفر انجام می شود/ نبود انحصار در واردات کذب استدرصد واردات نهاده  ۷۵  
خبرنگار  وگو بادر گفت برومند چهار آیین، عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با  ،صنعت،تجارت و کشاورزی 

های دامی با بازار آزاد و ه نابودی است، اظهار کرد: با توجه به اختالف قیمت مصوب نهادهاشاره به اینکه تولید مرغ در ورط
های تولید، مرغداران با مشکالت متعددی در تامین نهاده هایشان روبرو هستندافزایش هزینه . 

د، از این رو اظهار نظر برخی شوتوسط یک نفر وارد می واردات ذرت و کنجاله سویا درصد ۷۵تا  ۷۰وی افزود: با توجه به آنکه 
 .مسئوالن مبنی بر نبود انحصار کذب است

کند که در شرایط فعلی چهار آیین ادامه داد: پشتیبانی امور دام براساس اساسنامه مقداری نهاده دامی به منظور تنظیم بازار وارد می
درصد رسیده است ۲۰های بین الملل، میزان واردات نهاده به تحریم و تنش . 

های دامی با نرخ مصوب را امری ضروری دانست و عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی شفافیت در توزیع نهاده
رود که به منظور شفاف سازی همانند بانک مرکزی لیست دریافت کننده نهاده با نرخ مصوب گفت: از پشتیبانی امور دام انتظار می

رسد یا دست واسطه هاها میشود که نهاده دامی به دست تولیدکننده را منتشر کنند تا بدین منظور مشخص . 
آید، از این رو انتشار لیست دریافت کنندگان نهاده با نرخ به درصد کنجاله سویا از بندر امام می ۱۰۰به گفته وی، با توجه به آنکه 

 .سهولت امکان پذیر است
 ذخایر خوبی در نهاده های دامی داریم

صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار  وگو با، مدیر عامل پشتیبانی امور دام در گفتحمید ورناصری با بیان اینکه در سال گذشته  

ن تن دانه سویا میلیو ۲.۵میلیون تن ذرت،  9حجم مناسبی نهاده دامی وارد کشور شده است، اظهار کرد: بنابر آمار سال گذشته حدود 
 98و حدود یک و نیم میلیون تن کنجاله سویا وارد کشور شد که این ارقام بسیار خوب و مطلوبی است و همواره این روند را در سال 

 .ادامه خواهیم داد
م و در حال های دامی از سوی دولت و بخش خصوصی ذخایر بسیار خوبی در این زمینه داریوی افزود: با توجه به میزان خرید نهاده

 .تکمیل ذخایر خود هستیم
ورناصری با اشاره به اینکه این اعداد و ارقام بیش از نیاز داخلی است، بیان کرد: بخشی از میزان واردات برای مواقع اضطراری 

این ذخایر انجام دهند شود تا اگر بازار دچار نوسان شد، ستاد تنظیم بازار و دولت بتوانند اقدامات احتیاطی را با استفاده ازذخیره می . 
کنیم. طی های جدید صادر میهای مصوب را ببینیم، دستورالعملمدیرعامل پشتیبانی امور ادامه داد: هر زمان که ما انحراف از قیمت

چند ماه گذشته چنین اتفاقی رخ داد و باعث شد وزارت جهاد کشاورزی به طور کلی اجازه فروش کنجاله سویا را از واردکننده این 
تومان بفروشند ۲،۴۵۰ها با صدور حواله بتوانند این نهاده را به قیمت مصوب های جهاد کشاورزی استانازماننهاده بگیرد و تنها س . 
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دولت مورد بررسی دقیق قرار گیرد، افزود: براین   باید از سوی تومانی ۴۲۰۰حذف ارز  ورناصری با تأکید بر اینکه این مسئله
دهد. آیا این اثر تومانی و یا اعمال ارز نیمایی برای واردات کاال چه اتفاقی رخ می ۴۲۰۰اساس باید کارشناسی شود که با حذف ارز 

های ها قابل پذیرش است؟. برای مثال اگر نهاده مرغ با ارز نیمایی وارد شود )که خوشبختانه تاکنون این امر جزو برنامهدر همه کاال
برابر  ۲صرف کننده نهایی قادر است کاالی موردنیاز خود را با قیمت دولت نیست( چه تأثیری بر مصرف کننده خواهد داشت و آیا م

 .خریداری کند؟
های دامی را ندارند، تصریح کرد: با توجه به آنکه وی در پایان با بیان اینکه بنا بر مصوبه دولت واردکنندگان اجازه توزیع نهاده

های دامی نی بر آنکه واردکنندگان به صورت انحصاری نهادهشود، مطرح شدن برخی اظهار نظرات مبتوزیع توسط دولت انجام می
گذارند، امری نادرست استکنند یا در اختیار دولت نمیرا توزیع می . 

مابه التفاوت ارز یارانه با آزاد به مردم  ضرورت پرداخت   
،صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار  وگو بادر گفت مجید موافق قدیری، رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان حذف ارز   

های دامی را تنها راهکار تعادل و کنترل قیمت در بازار دانست و گفت: تا زمانی که اختصاص ارز تومانی واردات نهاده ۴۲۰۰
کنند، هایی که سیاست گذاران اقتصادی تدوین میبخش نامه ها وهای دامی و تدوین قوانین، آیین نامهتومانی به واردات نهاده ۴۲۰۰

گیردادامه داشته باشد، بدون تردید عرضه نهاده با نرخ آزاد به وفور و با نرخ مصوب به صورت محدود به تولیدکنندگان صورت می . 
ام شده است، اما اینکه فرآیند جمع تومانی تم ۴۲۰۰تومانی تمام شده است، افزود: دوران ارز  ۴۲۰۰وی با بیان اینکه دوران ارز 

کند که گویی باید یک عده ته مانده ارز دولتی را استفاده کنند تا بعد از اتمام کار ای را ایجاد میدهد، شائبهکردن آن آهسته رخ می
گوشت، چای و  آنها، اختصاص این ارز به طور کامل برچیده شود. در غیر این صورت چه منطق و استداللی پشت این کار است که

های دامی مشمول ارز دولتی شود؟تومانی نشود، اما نهاده ۴۲۰۰کره شامل ارز  . 
تومانی به  4۲۰۰موافق قدیری با انتقاد از این مسئله که با وجود شرایط مالی و ارزی کشور دولت همچنان بر ادامه روند توزیع ارز 

های وارداتی را عمدتاً به دهد که مردم کاالنشان می 9۷ها در سال د قیمتواردات اصرار دارد، بیان کرد: آمار تورم و افزایش شدی
دهد که توزیع ارز دولتی، در کنترل تورم، ناموفق بوده استقیمت ارز آزاد خریدند و این مساله نشان می . 

و  ری محصوالت پروتئینیقیمت گذا ها، عدم دخالت دولت دررئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان کاهش قوانین، آیین نامه
تومانی از واردات را تنها راه حل تنظیم بازار دانست و گفت: با توجه به افزایش قیمت محصوالت  ۴۲۰۰های دامی و حذف ارز نهاده

ساب تومانی را به صورت لایر به عنوان یارانه به ح ۴۲۰۰پروتئینی و کاهش قدرت خرید خانوار، دولت باید مابه التفاوت ارز نیما و 

 .سرپرستان خانوار واریز کند
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  – ۱۲/3/98تاریخ : 

 استمرار روند کاهش جوجه ریزی دردسر ساز می شود/صنعت مرغداری با زیان چند میلیارد تومانی روبروست
طی ماه های اخیر عرضه مرغ کمتر از قیمت تمام شده موجب شد تا مرغداران تمایل چندانی به جوجه ریزی واحدهای خود نداشته 

 .باشند
صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار های اخیر عرضه مرغ کمتر از ، طی ماهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

ها دیگر تمایلی به ادامه تولید از آن قیمت تمام شده تولید، مرغداران را با ضرر و زیان هنگفتی روبرو کرده است به طوریکه بسیاری
های خود را به حدی کاهش داده اند که اگر تمهیداتی برای این موضوع اندیشیده نشود، بدون تردید ندارند یا میزان جوجه ریزی واحد

های آتی کمبود عرضه، چالش جدی در بحث قیمت ایجاد خواهد کرددر ماه . 
وزارت جهاد کشاورزی،  های تولید از سویبا وجود اعالم نرخ مصوب مرغ براساس هزینه بسیاری از مسئوالن بر این باورند که

های جدید، روز به روز عرصه را کند که در نهایت تاخیر در اعالم نرخهای جدید همچنان تعلل میاما ستاد تنظیم بازار در اعالم نرخ
زندبب اختالف چشمگیر قیمت تمام شده با نرخ فروش دامن میها به سکند و بر زیان انباشته آنتر میبرای مرغداران تنگ . 

های تولیدی نسبت به اجرا نشدن قانون انتشار دسترسی آزاد به اطالعات و تمرکز وظایف بخش کشاورزی مسئوالن تشکل و اتحادیه
اورزی و محروم کردن های بی مورد وزارت جهاد کشاز سوی وزارت جهاد کشاورزی انتقاداتی دارند و معتقدند که دخالت

ها در بازار فراهم کرده است. مرغداران مبنی بر دسترسی به آمار و اطالعات، زمینه را برای افزایش تولید و زیان چشمگیر آن
های تولید، وزارت جهاد کشاورزی نرخ مصوب مرغ را شود چرا که علی رغم افزایش چشمگیر هزینهماجرا تنها به این جا ختم نمی

های جدید موجب در اعالم نرخ ستاد تنظیم بازار ها اعالم کرده است که این امر در کنار تعللها و تشکلنرخ مد نظر اتحادیهکمتر از 
در ورطه نابودی قرار گیرد صنعت مرغداری ای نه چندان دورشده است تا در آینده . 

های تولید، زیان مرغداران و چشم انداز آینده تولید ینهرویم تا از آخرین وضعیت قیمت فروش، هزحال به سراغ مسئوالن ذی ربط می
 :و قیمت با خبر شویم

 دخالت های بی مورد وزارت جهاد کشاورزی عامل اصلی مازاد تولید مرغ/استمرار روند کاهش جوجه ریزی دردسر ساز می شود
، با صنعت، تجارت و کشاورزی خبرنگاربرومند چهار آیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت و گو با 

تومان است که هر کیلو  ۵۰۰هزار و  9انتقاد از نرخ کنونی مرغ در بازار اظهار کرد: در حالی قیمت تمام شده هر کیلو مرغ زنده 
تومانی مرغداران در  ۵۰۰رسد و این امر از زیان یک هزار و هزار تومان بفروش می  8مرغ زنده درب مرغداری بطور متوسط 

 .فروش هر کیلوگرم مرغ حکایت دارد
اساسنامه شرکت  ۶و  ۵تومان اعالم کرد و افزود: بر اساس ماده  ۵۰۰هزار و  ۱۱تا  ۱۱را بین  قیمت هر کیلوگرم الشه وی

ها پیشگیری کند، در حالیکه هم اکنون چنین ایت و از زیان آنپشتیبانی امور دام کشور، این شرکت موظف است از تولیدکنندگان حم
دهداتفاقی در بازار رخ نمی . 

 9های دامی، قیمت هر کیلو مرغ زنده بیش از نوسان نرخ نهاده های تولید ناشی ازچهار آیین ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه
هزار  ۷هر کیلو مرغ زنده را با نرخ حدود   متاسفانه پشتیبانی امور دامهزار تومان است که  ۱۴و مرغ آماده به طبخ  ۵۰۰هزار و 

کندتومان از مرغداران خریداری می . 
ها و زیان مرغداران است و هر چه منجمد تنها به سود واسطه خرید مرغ به گفته وی، شیوه کنونی شرکت پشتیبانی امور دام در

ردتر باید تجدید نظری در این امر صورت گیسریع . 
از محل فروش مرغ به سبب نبود سنخیت با هزینه تمام شده تولید با  صنعت مرغ گوشتی این مقام مسئول با اشاره به اینکه روزانه

میلیارد تومانی روبروست، بیان کرد:کاهش انگیزه مرغداران گوشتی به جوجه ریزی بر زیان تولیدکنندگان جوجه دامن  8تا  ۷زیان 
روز آینده با کاهش شدید عرضه و افزایش  ۵۰تا  ۴۰های مرغداری ظرف ر روند کاهش جوجه ریزی در واحدزده است که با استمرا

 .قیمت در بازار روبرو خواهیم بود
وی با اشاره به اینکه عدم دسترسی عادالنه مرغداران به آمار و اطالعات مورد نیاز بر اُفت قیمت مرغ در بازار تاثیر گذاشته است، 

آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی،  ۴قانون انتشار دسترسی آزاد به اطالعات و ماده  ۵ه طبق ماده افزود: اگرچ
را از دسترسی به اطالعات  مرغداران باید آمار و اطالعات مورد نیاز در اختیار مرغداران قرار گیرد، اما وزارت جهاد کشاورزی

ی مورد وزارت جهاد کشاورزی منجر به مازاد تولید و زیان مرغداران شده استهای بمحروم کرده که در نهایت دخالت . 
از حالت غیر متعارف کمی فاصله گرفته است، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلو  های دامیقیمت نهاده وی با اشاره به اینکه

تومان است که با وجود تعدیل قیمت، هنوز  ۷۵۰تا یک هزار و  ۷۰۰و ذرت یک هزار و  8۰۰هزار و  3کنجاله سویا در بازار آزاد 
 .با نرخ مصوب فاصله معنا داری دارد
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هزار تومان اعالم کرد و گفت:  ۱۴و مرغ آماده به طبخ را  ۵۰۰هزار و  9چهارآیین در پایان نرخ مصوب هر کیلو مرغ زنده را 
و مرغ  8۰۰هزار و  8صد سود نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را در ۱۰این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی با احتساب 

داند که این نرخ با قیمت مد نظر تولیدکنندگان و تشکل تولیدی فاصله داردتومان می 9۰۰هزار و  ۱۲گرم را  . 
میلیارد تومانی روبروست ۵۵۰درصد زیر نرخ تمام شده تولید/ صنعت مرغداری با زیان ماهانه  ۴۵عرضه مرغ    

دهه  ۲، با اشاره به اینکه طی صنعت،تجارت و کشاورزی غالمعلی فارغی دبیر انجمن جوجه یکروزه در گفت و گو با خبرنگار
و مرغ  زهجوجه یکرو برد، اظهار کرد: صنعت مرغ تخم گذار،ترین وضع ممکن به سر میاخیر، صنعت مرغداری در اسفناک

درصد زیر نرخ  ۴۵تا  ۴۰درصدی، قیمت این محصوالت حدود  ۴۰گوشتی در وضعیت بدی قرار دارد، به طوریکه علی رغم تورم 
 .تمام شده تولید است

تر دارند، افزود: اگر مسئوالن دولتی هر چه سریعوی با انتقاد از این مسئله که مسئوالن دولتی برای حل این بحران هیچ قدمی بر نمی
ماه آینده باید مردم پرداخت کنند چرا که  ۶تا  ۵تمهیدات و راه حلی برای رفع بحران فعلی به کار نگیرند، عواقب این امر را ظرف 

های تولید و زیان فاحش در فروش محصوالت یکی پس از دیگری از گردونه تولید خارج تولیدکنندگان به سبب افزایش هزینه
شوندمی . 

با خروج تولیدکنندگان از چرخه تولید، نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود که در شرایط فعلی تحریم،  فارغی ادامه داد:
 .امکان تامین ارز و نقل و انتقاالت پولی وجود ندارد

اد تولید روبرو بیان کرد: در شرایطی که با ماز ممنوعیت صادرات جوجه یکروزه دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با انتقاد از
همانند سدی است که هنگام افزایش ورودی آب، جلوی سد را  زند وهستیم، ممنوعیت صادرات جوجه بر زیان تولیدکنندگان دامن می

شودهای ورودی از سد سرازیر میباز نکنند. بدیهی است که آب . 
نرخ  برند، افزود: سال گذشته ستاد تنظیم بازاروی با اشاره به اینکه مرغداران از محل فروش مرغ همچنان در زیان به سر می

های تولید، این نرخ مورد انتقاد مرغداران تومان اعالم کرد که به سبب افزایش هزینه ۵۰۰هزار و  ۱۱را  مصوب هر کیلو مرغ گرم
های متعدد تا کنون این نرخ اصالح نشده استقرار گرفت. با وجود پیگیری . 

میلیارد و مرغ  ۱۰۰میلیارد، مرغ مادر  ۲۵۰حداقل  صنعت مرغ گوشتی جه یکروزه با بیان اینکه ماهانهدبیر انجمن تولیدکنندگان جو
میلیارد تومان از محل فروش محصوالت خود متضرر می شوند، تصریح کرد: در شرایطی که صنعت مرغداری  ۲۰۰تخم گذار 

تد و نیاز مردم را در آینده تامین کند؟تواند سرپا بایسمیلیارد تومان متضرر می شود، آیا می ۵۵۰ماهانه   
ماهه نخست سال/ضرورت اعالم هر چه سریع تر نرخ مصوب از سوی ستاد  ۲میلیارد تومانی صنعت مرغ گوشتی طی  ۵۱۰زیان  

 تنظیم بازار
، درباره صنعت،تجارت و کشاورزی عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار

و مرغ آماده به طبخ  3۰۰هزار و  8تا  8آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: هم اکنون نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 
است ۵۰۰هزار و  ۱۲تا  9۰۰هزار و  ۱۱ . 

در بازار اعالم کرد و گفت: با توجه به زیان  زیان مرغداران قیمت ووی کمبود تقاضا نسبت به عرضه مرغ را دلیل اصلی افت 
تر نرخ جدید مرغ در بازار را اعالم رود هر چه سریعچشمگیر مرغداران در فروش هر کیلو مرغ، از ستاد تنظیم بازار انتظار می

 .کند
ماهه نخست سال مرغداران به طور  ۲ود: طی هزار تن اعالم کرد و افز ۱۷۰تا  ۱۶۰حجت متوسط تولید ماهانه مرغ در کشور را 

میلیارد تومان  ۵۱۰تومانی روبرو هستند که با این وجود رقمی حدود  ۵۰۰متوسط از محل فروش هر کیلو مرغ با زیان یک هزار و 
 .را متضرر شده اند

گیرد، گفت: اگر مرغداران میهای مرغداری صورت این مقام مسئول با بیان اینکه در طول سال چهار نوبت جوجه ریزی در واحد
دوره زمان نیاز است تا زیان  ۲در یک دوره جوجه ریزی متحمل زیان شوند، در صورت عادی بودن شرایط بازار حداقل 

ماهه ابتدای سال دچار زیان شده اند، سال اقتصادی تولید خود  ۲تولیدکنندگان از این محل جبران شود. از این رو مرغدارانی که در 
 . از دست داده اندرا عمال

هزار  ۱۴تا  ۱3ها را و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۵۰۰هزار و  9حجت نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را 
های آتی را به تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به آنکه استمرار زیان مرغداران، کاهش میزان جوجه ریزی و افزایش قیمت در ماه

تر نسبت به اعالم نرخ مصوب اقدام کنندرود تا هر چه سریعدارد، از مسئوالن ذی ربط انتظار می همراه . 
های مرغداری خبر داد و گفت: با توجه به عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی از کاهش جوجه ریزی در واحد

های نخست سال کاهش خواهد یافت. اما در خرداد نسبت به ماهزیان مرغداران در فروش هر کیلو مرغ، بدون تردید جوجه ریزی 
توان اعالم کردآمار دقیق آن را تا پایان ماه به طور دقیق نمی . 
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وی در پایان تصریح کرد: با توجه به اختالف نظر مسوالن اتحادیه با وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر نرخ جدید مرغ ، از ستاد 
ه نرخ مصوب را براساس هزینه های واقعی تولید اعالم کندتنظیم بازار انتظار می رود ک . 

  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  – 9/3/98تاریخ : 

 کمبودی در توزیع نهاده دامی به مناطق سیل زده وجود ندارد
های دامی وجود نداردهای سیل زده، کمبودی در توزیع نهادهبرابری سهمیه استان ۲سلطانی گفت: با توجه به افزایش  . 

صنعت، تجارت و کشاورزیاتحادیه دامداران در گفت و گو با خبرنگارسعید سلطانی، مدیر عامل  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

د ندارد، اظهار کرد: شرایط تامین علوفه در مناطق سیل زده های سیل زده وجو، با بیان اینکه کمبودی در توزیع علوفه در استانجوان
شودشود، نیست چرا که تزریق علوفه به میزان کافی در این مناطق انجام میای که مطرح میبه گونه . 

تر نسبت رود که باید هرچه سریعبه شمار می ها از مسائل و مشکالت پیش رویدامدارانوی افزود: در حال حاضر محل نگه داری دام
ها اقدام شودبه بازسازی آن برای استقرار دام . 

به  توسعه دامپروری های سیل زده بیان کرد: از محل صندوقسلطانی درباره آخرین وضعیت تسهیالت و کمک بالعوض به استان
درصد تخصیص داده شده،  ۴میلیارد تومان تسهیالت با کارمزد  ۲های سه استان خوزستان، لرستان و گلستان مبلغ هر یک از اتحادیه

میلیون تومان کمک بالعوض صورت گرفته است ۱۰۰ها از این محل ضمن آنکه به هر یک از استان . 
خوراک  مدیر عامل اتحادیه دامداران ادامه داد: با توجه به اینکه استان گلستان اولین استان سیل زده کشور است، پنج کامیون

در اختیار دامداران این استان قرار گرفت های دیگررایگان از طریق استان دام . 
تومان ۵۷۰هزار و  ۲کنند/قیمت تمام شده هر کیلو شیر خام های دامی بهانه تراشی میتجار در تحویل نهاده :بیشتر بخوانید  

های سیل شود، بیان کرد: در این مدت استانتوزیع می های مختلفای بین استانوی با اشاره به اینکه هر هفته مقداری نهاده سهمیه
های دیگر برابر افزایش دادیم. در کنار این مسئله برخی از استان ۲ها را ای که سهمیه این استانزده اولویت نخست ما بودند به گونه

زده قرار دادندهای سیل حاضر شدند از دریافت سهمیه خود صرف نظر کنند و سهمیه خود را در اختیار استان . 
مشکالتی وجود دارد به  های دامیتوزیع نهاده سلطانی با اشاره به اینکه به اندازه کافی نهاده دامی وارد شده است، بیان کرد: در

های خریداری شده قبل از عید به سبب مشکالت حمل و نقل به دست تولیدکنندگان نرسیده استطوریکه بار . 
های دامی نیستند و برای حمل بار، مبلغ مازاد پشت های فعلی حاضر به بارگیری نهادهداران با نرخوی ادامه داد: برخی کامیون 

زندهای تولید دامن میکنند که این امر بر افزایش هزینهبارنامه طلب می . 
است که به همین خاطر  های دامی، کمبود فعلی نهاده در بازار تصنعیواردات مناسب نهاده به گفته این مقام مسئول، با توجه به

رود توزیع نهاده در اختیار اتحادیه قرار گیرد تا با اتخاذ تدابیر الزم و اعمال نظارت، توزیع را تسریع بخشیمانتظار می . 
های سیل زده در حدی نبوده که بتواند بر تنش وی درباره تاثیر تلفات دام در سیل اخیر بر شرایط بازار گفت: تلفات دام در استان

ازار تاثیر بگذاردب . 
شود، بیان کرد: با تخصیص به موقع ارز به واردات و میلیون تن نهاده دامی وارد می ۱۵تا  ۱۴سلطانی با اشاره به اینکه ساالنه 
در بازار هستیم گوشت قرمز های کشور شاهد روند کاهشی قیمت دام وجلوگیری از قاچاق دام از مرز . 

هزار تومان اعالم کرد و گفت: با احتساب  ۴۲تا  33های مختلف در استان ت هر کیلو دام سبکقیم مدیرعامل اتحادیه دامداران
 ۱۲۰های واسط با نرخ باالی هزارتومان است که متاسفانه به سبب حلقه ۷۵تا  ۷۰های کشتار نرخ واقعی هر کیلو گوشت هزینه

شودهزار تومان به مصرف کننده توزیع می . 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان – ۱۲/3/98تاریخ : 

میلیون کیلوگرم فرآورده خام  ۸تن فرآورده خام دامی از مصرف انسانی خارج شد/معدوم سازی ساالنه بیش از  ۵۰۰

 دامی
در طرح تشدید نظارت، کشف و تن انواع فرآورده خام دامی  ۵۰۰رفیعی پور گفت: از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون حدود 

 .معدوم شده است
صنعت، تجارت و کشاورزی علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

های خام دامی در ماه رمضان اظهار کرد: ، درباره آخرین جزئیات طرح تشدید کنترل و نظارت بر عرضه فرآوردهن جوانخبرنگارا
یابد. هر چند های خام دامی تشدید میهمه ساله در ایام ماه رمضان، عید قربان، عید نوروز و سایر اعیاد مذهبی نظارت بر فرآورده

دهندشکی بر تمامی مراحل تولید، توزیع، نگه داری و ناوگان حمل و نقل نظارت را انجام میدر طول سال همکاران سازمان دامپز . 
های خامی دامی همچون شیر، گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ به میلیون کیلوگرم انواع فرآورده 8وی افزود: در طول یکسال بیش از 

شودنی در کل کشور خارج میسبب شرایط نگه داری، مصرف و انقضای تاریخ از چرخه مصرف انسا . 
تن فرآورده خام دامی غیر قابل مصرف معدوم شد، گفت: براساس  ۶۰۰رفیعی پور با بیان اینکه در ماه رمضان سال گذشته بیش از 

تن انواع فرآورده خام دامی در طرح تشدید نظارت، کشف، ضبط و  ۵۰۰آخرین آمار از ابتدای ماه مبارک رمضان تا کنون حدود 
م شده استمعدو . 

رود یک روز گزارشی از کاهش مواجه ها انتظار میهای الزم و اطالع رسانی رسانهرئیس سازمان دامپزشکی ادامه داد: با آموزش
 .شدن فرآورده خام دامی غیر قابل مصرف انسانی اعالم شود

ی شدندرأس دام دفن بهداشت 8۵۰۰آخرین اقدامات سازمان دامپزشکی در مناطق سیل زده/  :بیشتر بخوانید  
بازرس  ۵۰۰هزار و  ۲ها مشغول فعالیت هستند، بیان کرد: بیش از رفیعی پور با اشاره به اینکه ناظران شرعی در کشتارگاه

های دامی و جمع آوری اکیپ در حال نظارت و بازرسی از مراکز عرضه فرآورده ۶۰۰بهداشتی سازمان دامپزشکی در بیش از 
 .موارد غیر بهداشتی هستند

های خام دامی در ایام ماه مبارک رمضان، افزود: با اجرای طرح تشدید کنترل و نظارت بر تولید، توزیع و عرضه فرآوردهوی 
هایی مواجه خواهند شد که از لحاظ ظاهری و بهداشتی شرایط الزم را ندارد، از این رو پس از جمع بازرسان سازمان با محموله

از چرخه مصرف انسانی، متخلفان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد های خام دامیآوری و معدوم فرآورده . 
گیرد، بیان کرد: های خام دامی با مجوز بهداشتی سازمان دامپزشکی صورت میاین مقام مسئول با اشاره به اینکه جابه جایی فرآورده

کنند، حتما باید زنجیره سرد را رعایت کنند تا . میهای خام دامی نظیر گوشت و مرغ و ..هایی که اقدام به جابه جایی فرآوردهخودرو
های دامی وارد نشودآسیبی به محصوالت و فرآورده . 

های خام بندی فرآوردههای فرآوری و بستههای ویژه حمل، کشتارگاه، سردخانه، کارگاهرفیعی پور مراکز توزیع و عرضه، خودرو
های خام دامی که از شمرد و گفت: مردم در صورت رویت هر یک از فرآوردهدامی و سایر موارد را از اماکن تحت پوشش طرح بر

تماس بگیرند و موضوع را گزارش دهند تا همکاران  ۱۵۱۲لحاظ شکل ظاهری، رنگ، بو و... دچار مشکل بود، بالفاصله با سامانه 
 .در اسرع وقت نسبت به بازرسی و ارزیابی اولیه از محل اعزام شوند

ه صادرات مرغ و تخم مرغ و دیگر فرآورده ها وجود نداردممنوعیتی در حوز  
رئیس سازمان دامپزشکی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه ممنوعیتی در حوزه صادرات مرغ، تخم مرغ، عسل و لبنیات 

خارج شدن کشور از  ای در خصوصو ... وجود ندارد، بیان کرد: با وجود آنکه سازمان دامپزشکی ایران به طور رسمی مکاتبه
اپیدمی آنفلوانزا حاد پرندگان و پاک بودن کشور داشتند و تنها ممکن است گزارش موردی از آنفلوانزا مرغ وحشی و خانگی داشته 

 .باشیم
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی کشورهای قطر و عمان خواهان مرغ و تخم مرغ ایرانی هستند، گفت: این درحالی است که 

والن عراق به سبب قرار گرفتن ایران در لیست آنفلوانزا سازمان بهداشت جهانی تمایلی به واردات محصوالت ایرانی به مسئ
 .کشورشان ندارند که ایران بعد از مدت زمان یک تا سه ماه از آنفلوانزا حاد پرندگان پاک می شود

ا سازمان جهانی مذاکراتی داشتیم تا یک مورد آنفلوانزا پرندگان از به گفته این مقام مسئول، در سفر اخیر به اجالس جهانی فرانسه ب
ای برای مسئوالن عراقی نباشد. ضمن آنکه در اجالس جهانی با رئیس سازمان دامپزشکی عراق مذاکراتی لیست حذف شود تا بهانه

ا عراق منعقد شد، بندهایی از این تفاهم نامه داشتیم تا براساس تفاهم نامه ای که در اجالس جهانی میان وزرای جهاد کشاورزی ایران ب
کشور امضا شود تا با مشکالت این چنینی روبرو نشویم، از این رو متن تفاهم نامه را به طرف  ۲باید میان رئیس سازمان دامپزشکی 

 .های عراقی تحویل داده ایم و هر زمانی که اعالم کنند، حاضریم برای امضای تفاهم نامه به عراق برویم
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تومانی بر واردات گوشت قرمز تاثیری نداشت/بازار گوشت قرمز به آرامش می رسد ۴۲۰۰حذف ارز    
تومانی و اختصاص ارز نیما،  ۴۲۰۰تومانی بر واردات گوشت قرمز گفت: وجود حذف ارز  ۴۲۰۰وی درباره تاثیر حذف ارز 

هزار تن گوشت برای واردات ثبت سفارش انجام شده  ۵۰ماهه ابتدای امسال  ۲تغییری در ثبت سفارش ایجاد نشده، به طوریکه در 
 .است

های آتی خبر داد و افزود: با توجه به شرایط مساعد آب و هوا، رئیس سازمان دامپزشکی از آرامش نسبی بازار گوشت قرمز در روز
در تامین گوشت نداریم شود، مشکلیهایی که از اواخر خرداد به بازار عرضه میافزایش علوفه در مراتع و وزن گیری بره . 

هزار راس دام سبک و  ۱۰۰رفیعی پور با اشاره به اینکه محدودیتی در واردات دام زنده وجود ندارد، اظهار کرد: تاکنون بیش از 
هزار راس دام سنگین وارد کشور شده است ۵۰ . 

ت، تصریح کرد: در حال حاضر محدودیتی در وی در پایان با بیان اینکه برای واردات یک میلیون راس دام سبک مجوز داده شده اس
کنند، اما واردکنندگان دام سنگین به های اولیه مبادرت به واردات میواردات نیست و واردکنندگان بالفاصله پس از انجام دادن کار

 .سبب واردات مناسب گوشت و نبود صرفه اقتصادی تمایلی به واردات ندارند
 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
خبرنگاران جوان  – ۱۲/3/98تاریخ :   

  میلیون کیلوگرم فرآورده خام دامی ۸تن فرآورده خام دامی از مصرف انسانی خارج شد/معدوم سازی ساالنه بیش از 
تن انواع فرآورده خام دامی در طرح تشدید نظارت، کشف و  ۵۰۰رفیعی پور گفت: از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون حدود 

  .معدوم شده است
کشاورزی صنعت، تجارت وعلیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

های خام دامی در ماه رمضان اظهار کرد: ، درباره آخرین جزئیات طرح تشدید کنترل و نظارت بر عرضه فرآوردهخبرنگاران جوان
یابد. هر چند های خام دامی تشدید میی نظارت بر فرآوردههمه ساله در ایام ماه رمضان، عید قربان، عید نوروز و سایر اعیاد مذهب

دهنددر طول سال همکاران سازمان دامپزشکی بر تمامی مراحل تولید، توزیع، نگه داری و ناوگان حمل و نقل نظارت را انجام می . 
گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ به های خامی دامی همچون شیر، میلیون کیلوگرم انواع فرآورده 8وی افزود: در طول یکسال بیش از 

شودسبب شرایط نگه داری، مصرف و انقضای تاریخ از چرخه مصرف انسانی در کل کشور خارج می . 
تن فرآورده خام دامی غیر قابل مصرف معدوم شد، گفت: براساس  ۶۰۰رفیعی پور با بیان اینکه در ماه رمضان سال گذشته بیش از 

تن انواع فرآورده خام دامی در طرح تشدید نظارت، کشف، ضبط و  ۵۰۰رمضان تا کنون حدود  آخرین آمار از ابتدای ماه مبارک
 .معدوم شده است

رود یک روز گزارشی از کاهش مواجه ها انتظار میهای الزم و اطالع رسانی رسانهرئیس سازمان دامپزشکی ادامه داد: با آموزش
م شودشدن فرآورده خام دامی غیر قابل مصرف انسانی اعال . 

رأس دام دفن بهداشتی شدند 8۵۰۰/ آخرین اقدامات سازمان دامپزشکی در مناطق سیل زده :بیشتر بخوانید  
بازرس  ۵۰۰هزار و  ۲ها مشغول فعالیت هستند، بیان کرد: بیش از رفیعی پور با اشاره به اینکه ناظران شرعی در کشتارگاه

های دامی و جمع آوری اکیپ در حال نظارت و بازرسی از مراکز عرضه فرآورده ۶۰۰بهداشتی سازمان دامپزشکی در بیش از 
غیر بهداشتی هستندموارد  . 

های خام دامی در ایام ماه مبارک رمضان، وی افزود: با اجرای طرح تشدید کنترل و نظارت بر تولید، توزیع و عرضه فرآورده
هایی مواجه خواهند شد که از لحاظ ظاهری و بهداشتی شرایط الزم را ندارد، از این رو پس از جمع بازرسان سازمان با محموله

های خام دامی از چرخه مصرف انسانی، متخلفان به مراجع قضایی معرفی خواهند شدمعدوم فرآوردهآوری و  . 
گیرد، بیان کرد: های خام دامی با مجوز بهداشتی سازمان دامپزشکی صورت میاین مقام مسئول با اشاره به اینکه جابه جایی فرآورده

کنند، حتما باید زنجیره سرد را رعایت کنند تا دامی نظیر گوشت و مرغ و ... می های خامهایی که اقدام به جابه جایی فرآوردهخودرو
های دامی وارد نشودآسیبی به محصوالت و فرآورده . 

های خام بندی فرآوردههای فرآوری و بستههای ویژه حمل، کشتارگاه، سردخانه، کارگاهرفیعی پور مراکز توزیع و عرضه، خودرو
های خام دامی که از دامی و سایر موارد را از اماکن تحت پوشش طرح برشمرد و گفت: مردم در صورت رویت هر یک از فرآورده

تماس بگیرند و موضوع را گزارش دهند تا همکاران  ۱۵۱۲چار مشکل بود، بالفاصله با سامانه لحاظ شکل ظاهری، رنگ، بو و... د
 .در اسرع وقت نسبت به بازرسی و ارزیابی اولیه از محل اعزام شوند

 ممنوعیتی در حوزه صادرات مرغ و تخم مرغ و دیگر فرآورده ها وجود ندارد
ا اشاره به اینکه ممنوعیتی در حوزه صادرات مرغ، تخم مرغ، عسل و لبنیات رئیس سازمان دامپزشکی در بخش دیگر سخنان خود ب

ای در خصوص خارج شدن کشور از با وجود آنکه سازمان دامپزشکی ایران به طور رسمی مکاتبه :و ... وجود ندارد، بیان کرد

ی از آنفلوانزا مرغ وحشی و خانگی داشته اپیدمی آنفلوانزا حاد پرندگان و پاک بودن کشور داشتند و تنها ممکن است گزارش مورد
 .باشیم

وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی کشورهای قطر و عمان خواهان مرغ و تخم مرغ ایرانی هستند، گفت: این درحالی است که 
ایرانی به  مسئوالن عراق به سبب قرار گرفتن ایران در لیست آنفلوانزا سازمان بهداشت جهانی تمایلی به واردات محصوالت

 .کشورشان ندارند که ایران بعد از مدت زمان یک تا سه ماه از آنفلوانزا حاد پرندگان پاک می شود
به گفته این مقام مسئول، در سفر اخیر به اجالس جهانی فرانسه با سازمان جهانی مذاکراتی داشتیم تا یک مورد آنفلوانزا پرندگان از 

والن عراقی نباشد. ضمن آنکه در اجالس جهانی با رئیس سازمان دامپزشکی عراق مذاکراتی ای برای مسئلیست حذف شود تا بهانه
داشتیم تا براساس تفاهم نامه ای که در اجالس جهانی میان وزرای جهاد کشاورزی ایران با عراق منعقد شد، بندهایی از این تفاهم نامه 

مشکالت این چنینی روبرو نشویم، از این رو متن تفاهم نامه را به طرف کشور امضا شود تا با  ۲باید میان رئیس سازمان دامپزشکی 
 .های عراقی تحویل داده ایم و هر زمانی که اعالم کنند، حاضریم برای امضای تفاهم نامه به عراق برویم
تومانی بر واردات گوشت قرمز تاثیری نداشت/بازار گوشت قرمز به آرامش می رسد ۴۲۰۰حذف ارز    
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تومانی و اختصاص ارز نیما،  ۴۲۰۰تومانی بر واردات گوشت قرمز گفت: وجود حذف ارز  ۴۲۰۰تاثیر حذف ارز وی درباره 
هزار تن گوشت برای واردات ثبت سفارش انجام شده  ۵۰ماهه ابتدای امسال  ۲تغییری در ثبت سفارش ایجاد نشده، به طوریکه در 

 .است
های آتی خبر داد و افزود: با توجه به شرایط مساعد آب و هوا، شت قرمز در روزرئیس سازمان دامپزشکی از آرامش نسبی بازار گو

شود، مشکلی در تامین گوشت نداریمهایی که از اواخر خرداد به بازار عرضه میافزایش علوفه در مراتع و وزن گیری بره . 
هزار راس دام سبک و  ۱۰۰کرد: تاکنون بیش از  رفیعی پور با اشاره به اینکه محدودیتی در واردات دام زنده وجود ندارد، اظهار

هزار راس دام سنگین وارد کشور شده است ۵۰ . 
وی در پایان با بیان اینکه برای واردات یک میلیون راس دام سبک مجوز داده شده است، تصریح کرد: در حال حاضر محدودیتی در 

کنند، اما واردکنندگان دام سنگین به ی اولیه مبادرت به واردات میهاواردات نیست و واردکنندگان بالفاصله پس از انجام دادن کار
 سبب واردات مناسب گوشت و نبود صرفه اقتصادی تمایلی به واردات ندارند

 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرگزاری فارس  – 8/3/98تاریخ : 

درصدی تورم محصوالت زراعی و باغی و دامداری + جدول  6۰.۵رشد   
بوده است که نسبت به  368،5برابر با  ۱39۷شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در فصل زمستان سال 

درصد افزایش یافته است 6۰.5نقطه فصل مشابه سال قبل، تورم نقطه به  .  
به گزارش خبرگزاری فارس، گزارش شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی )تعدیل یافته( فصل زمستان 

مرکز آمار ایراناز سوی  ۱39۷  .منتشر شد 
درصد افزایش یافته است 4۷،8شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل نرخ تورم ساالنه  . 

 368،5برابر با  ۱39۷سال  در فصل زمستان  ۱39۰=۱۰۰ننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی برمبنای شاخص قیمت تولید ک
درصد افزایش یافته است. شاخص چهار فصل منتهی به فصل  6۰.5بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل تورم نقطه به نقطه 

درصد افزایش یافته است 8.4۷جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل نرخ تورم ساالنه  . 
 شاخص زراعت و باغداری

"شاخص  درصد  4۲.۰است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  3۱6،9برابر با  ۱39۷سال  زراعت و باغداری" در فصل زمستان 

نیز معادل افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( 
 .درصد افزایش است 45.4

۷۰.5است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  43۱،5برابر با  ۱39۷سال  شاخص گروه "غالت" در فصل زمستان  درصد افزایش  
 ۲8.6  یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر با

صد افزایش استدر . 
است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۲3۲،8برابر با  ۱39۷سال  شاخص گروه "میوه ها و میوه های آجیلی" در فصل زمستان 

درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه(  9.4
رصد افزایش استد 54.4نیز برابر با  . 

درصد  ۱۰4.۷است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  46۰،۲برابر با  ۱39۷سال  شاخص گروه "سبزیجات" در فصل زمستان 
افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر با 

درصد افزایش است 5۱.8 . 
است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۲65،9برابر با  ۱39۷سال  شاخص گروه "موادخام طبقه بندی نشده" در فصل زمستان 

درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه(  ۲9.3
درصد افزایش است 34.۲نیز برابر با  . 

 شاخص دامداری سنتی
"شاخص  درصد  96.9است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  4۷9،5برابر با  ۱39۷سال  دامداری سنتی" در فصل زمستان 

افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر 
می باشد درصد افزایش 53.۰  با . 

"شاخص گروه  است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  558،8برابر با  ۱39۷سال  پرورش بز و بزغاله " در فصل زمستان 

درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم  ۱38.6
ش استدرصد افزای ۷۱.9ساالنه( نیز برابر با  . 

"شاخص گروه  است که نسبت به فصل مشابه سال  48۱،۱برابر با  ۱39۷سال  پرورش گاو و گوساله سنتی" در فصل زمستان 

درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم  ۱۰4.4
استدرصد افزایش  56.۲ساالنه( نیز برابر با  . 

"شاخص گروه  درصد  ۱3۷.6است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  565،8برابر با  ۱39۷سال  گوسفند و بره" در فصل زمستان 

افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر با 
 .درصد افزایش دارد ۷3.4

است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  3۷۱،3برابر با  ۱39۷سال  ص گروه "سایر محصوالت حیوانی" در فصل زمستان شاخ
درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه(  4۱.8

درصد افزایش است ۲6.6نیز برابر با  . 
  لینک خبر
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 چای

 خبرنگاران جوان – ۱۱/3/98تاریخ : 

درصدی خرید برگ سبز چای نسبت به سال قبل ۱۸هزار تن فراتر رفت/رشد  ۴۹ی برگ سبز چای از خرید تضمین  
میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده  ۱۵۵هزار تن برگ سبز چای با ارزش  ۴9جهان ساز گفت: از ابتدای فصل برداشت، 

 .است
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت، تجارت و کشاورزی  حبیب جهان ساز رئیس سازمان چای در گفت و گو با خبرنگار

ش اظهار کرد: براساس آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون، بی خرید تضمینی برگ سبز چای ، درباره آخرین وضعیتجوان
استان گیالن و مازندران خریداری شده است ۲میلیارد تومان از چایکاران  ۱۵۵هزار تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  ۴9از  . 

پرداخت و مابقی به  مطالبات چایکاران میلیارد تومان ۶۵درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون  ۴۲وی از پرداخت 
خواهد شدمرور به حساب کشاورزان واریز  . 

 9۴جهان ساز با اشاره به اینکه عمده چای چین بهاره از کیفیت باالیی برخودار است، بیان کرد: با توجه به شرایط مناسب اقلیمی 
است ۲درصد برگ سبز خریداری شده درجه یک و مابقی درجه  . 

خبر داد و افزود: با استمرار شرایط نسبت به مدت مشابه سال قبل  درصدی خرید برگ سبز چای ۱8رشد  رئیس سازمان چای از
 ۲۶هزار تن برسد که در صورت تحقق این امر  ۱3۰شود که میزان خرید تضمینی برگ سبز چای به مساعد اقلیمی پیش بینی می

شودهزار تن چای خشک استحصال می . 
هزار تن رسید/ مشکلی در فروش چای تولید داخل نداریم 3۲خرید برگ سبز چای به  :بیشتر بخوانید  

میلیارد تومان تسهیالت به زراعی را  ۱8هزار تن کود و پرداخت  ۶های اخیر، احیای باغات، هرس باغات، توزیع وی بارندگی
 .عامل اصلی افزایش تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل اعالم کرد

نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: با توجه به مصرف چای تولید داخل  درصدی تولید برگ سبز چای ۲۰تا  ۱۵افزایش  جهان ساز از
اید مابقی نیاز کشور از طریق واردات تامین شوددرصد نیاز کشور از تولید داخل ب ۲۷تا  ۲۶و تامین  . 

برشمرد و افزود: با توجه به کیفیت باالی  قاچاق چای رئیس سازمان چای اختصاص ارز نیما به واردات را عاملی مهم در کنترل
لی در فروش ندارندهای چای مشکهای خارجی، کارخانهچای تولیدی و استقبال مصرف کنندگان از چای داخل به سبب رقابت با برند . 

رود که به جای اختصاص ارز دولتی به واردات چای به تولید داخل توجه وی در پایان تصریح کرد: از مسئوالن دولتی انتظار می
های چای و باغات، میزان ای به واردات ماشین آالت و به روز کردن کارخانهبیشتری داشته باشد به طوریکه با اختصاص ارز یارانه

ت کاهش یابدواردا . 
  لینک خبر
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 حبوبات
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 خرما

 ایرنا  – ۱۱/3/98تاریخ : 

  صادرات خرما به ضرر تولیدکنندگان داخلی تمام می شودوضع عوارض بر 
عضو هیات رئیسه انجمن ملی خرمای ایران گفت: اعمال عوارض بر خرمای صادراتی نه تنها باعث کاهش صادرات  -ایرنا  -تهران

  .این محصول می شود بلکه در نهایت به ضرر تولیدکنندگان داخلی تمام می شود
« میلیون  ۱.۲نبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: طبق آمارها ایران ساالنه نزدیک به روز ش« محمد حسین اکبری

کشور دنیا از  ۷۰درصد این محصول به  ۲۰هزار هکتار تولید دارد که پیش از این بیش از  ۲۰3تن انواع خرما در سطح بیش از 
شدنستان صادر میجمله هند، روسیه، عراق، پاکستان، امارات، ترکیه و افغا . 

 
های تولید، نوسان نرخ ارز و کاهش ارزش وی اظهار داشت: عواملی همچون کاهش تولید، افزایش دو تا سه برابری افزایش هزینه

پول داخلی، باال رفتن حجم صادرات خرما به کشورهای هدف را منجر شد و دولت برای تنظیم بازار در ماه مبارک رمضان به 
این محصول اقدام کردممنوعیت صادرات  . 

 
هزار تومانی برای خرمای  8عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی استان کرمان تصریح کرد: به طور حتم اعمال وضع عوارض 

درصد ارزش ریالی صادرات سایر خرماها بر مبنای نرخ دالر در  3۰هزار تومانی برای خرمای کبکاب و همچنین  ۵مضافتی، 
شوند این محصول را شود و صادرکنندگان ناچار میظهار، موجب کاهش صادرات خرما به کشورهای هدف میسامانه سنا در روز ا

های کمتری از کشاورزان خریداری کنند که در نهایت به ضرر تولید خواهد شدبا قیمت . 
 

تواند افزایش پیدا کند بنابراین های صادراتی خرما برای هر کیلوگرم دو دالر است و این رقم ثابتی است که نمیقیمت :اکبری افزود

های کمتری از کشاورزان خریداری کند به طور مثال اگر هر کیلوگرم خرمای مضافتی را حدود صادر کننده باید خرما را با قیمت
هزار تومان خریداری کند ۱۲رید اکنون با وضع این عوارض باید حدود هزار تومان از تولیدکنندگان می خ ۲۰ . 

 
هزار تن خرمای مضافتی و به همین  ۲۰وی گفت: اکنون نه تنها کمبودی در عرضه خرما به بازار داخلی نداریم بلکه نزدیک به 

ر صورت اعمال عوارض به طور قطع های کشور موجود است اما خریدار نداریم و دمیزان خرمای کبکاب در انبارها و سردخانه
شودها انبار میخرما برای سال آینده در سردخانه . 

 
یابد زیرا خرما اکبری بر این باور است که با به پایان رسیدن ماه مبارک رمضان تقاضای این محصول در کشور به شدت کاهش می

دچار مشکل شوندکاالی اساسی در سبد مصرفی خانوار نیست که با کاهش مصرف یا حذف آن  . 
 

 وضع عوارض بر کاالهای صادراتی قانونی نیست
 

عضو هیأت رئیسه انجمن ملی خرمای ایران وضع عوارض بر روی محصول خرما را موجب کاهش قیمت این محصول در بازار 
یش قیمت در بازار داخلی دانست و اظهار داشت: علت وضع این عوارض در صورتجلسه ستاد تنظیم بازار کمبود این محصول و افزا

داخلی عنوان شده است، در حالی که طبق قانون مصوب مجلس شورای اسالمی وضع عوارض بر هر کاالی صادراتی ممنوع است 
رودو این یک اقدام غیرکارشناسی به شمار می . 

 
این اقدام )وضع عوارض(  های محروم کشور به شمار می روند وهای تولیدکننده خرمای کشور از استانبه گفته وی، اکثر استان

در واقع این اقدام دولت خدمتی به کشاورزان به شمار »تواند در وضع معیشت مردم این استانها تأثیر بسزایی داشتته باشد.می
رودنمی ». 
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ها یاکبری قیمت گذاری محصول خرما را تابع عرضه و تقاضا عنوان کرد و اظهار داشت: کاهش تولید خرما به دلیل بروز خشکسال
های تولید نیز همانند سایر اقالم مصرفی در افزایش قیمت این محصول در بازار داخلی نقش داشته است و افزایش چند برابری هزینه

 .و این افزایش قیمت خارج از عرف نیست
 

درصد این خرما به  ۵۰دهد که ساالنه حدود درصد خرمای تولیدی کشور را خرمای مضافتی تشکیل می 3۰به گفته وی، اکنون 
شودکشورهای هدف صادر می . 

 
ای به گمرک جمهوری اسالمی کارگروه تنطیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ هفتم خرداد امسال با ابالغ بخشنامه

 8افتی ایران صادرات خرما را مشمول عوارض گمرکی کرد، بر اساس این ابالغیه، به ازای صادرات هر کیلوگرم خرمای مض
شودهزار تومان عوارض دریافت می, ۵هزار تومان و به ازای هر کیلوگرم خرمای کبکاب نیز  . 

 
درصد ارزش ریالی صادرات بر مبنای نرخ دالر در  3۰همچین میزان عوارض صادراتی دریافتی از سایر خرماها، به میزان 

 .سامانه سنا در روز اظهار تعیین شده است
 

ت امسال خبری منتشر شد که بر مبنای آن، ستاد تنظیم بازار، صادرات خرما را با هدف کنترل بازار این کاالی سه شنبه دهم اردیبهش
 .پرمصرف در ماه رمضان ممنوع اعالم کرده است

دستوری به »با این حال، دیروز رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اعالم کرد 
 .«گمرک مبنی بر ممنوعیت صادرات خرما ابالغ نشده و هنوز در حد پیشنهاد کارگروه تنظیم بازار است

 
هزار هکتار نخلستان با متوسط  ۱۰۰شود که در یک میلیون و میلیون تن برآورد می ۷.۵میزان تولید خرما در جهان حدود 

۶عملکردی  بستان سعودی، امارات، پاکستان، الجزایر، عراق، سودان، شود و مصر، ایران، عرکیلوگرم کشت می 83۴هزار و  
روند که مصر بیشترین میزان عملکرد و الجزایر بیشترین سطح زیر تولیدکننده برتر خرما در جهان به شمار می ۱۰عمان و لیبی 

 .کشت را در اختیار دارد
کیلوگرم و  3۴ه البته این شاخص در عربستان شود کمتوسط مصرف سرانه جهانی محصول خرما بیش از یک کیلوگرم برآورد می

کیلوگرم است ۱۰در ایران هفت تا  . 
  لینک خبر
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 خرما 
 خبرنگاران جوان  – ۱3/3/98 :تاریخ 

  حذف تعرفه صادرات خرما پیشنهاد شد
شجری از پیشنهاد حذف تعرفه صادرات خرما با نزدیک شدن به پایان ماه مبارک رمضان و کاهش تقاضای مصرف داخلی این 

  .محصول خبر داد
مدیرکل دفتر توسعه صادرات  ، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، شاهرخ شجریگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

اینکه  ای خطاب به مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسه تجارت ایران با اشاره بهوزارت جهاد کشاورزی در نامه
خرما با حدود نیم میلیارد دالر ارزآوری از محصوالت استراتژیک صادراتی بخش کشاورزی است، اظهار کرد: در آستانه فصل 

شود امسال با انبوه تولید مواجه باشیم، از این رو با نزدیک شدن به پایان ماه مبارک رمضان و برداشت این محصول، پیش بینی می
آن، این وزارت با وضع عوارض صادراتی برای این محصول مخالف بوده و پیشنهاد دارد در رویه  کاهش تقاضای مصرف داخلی

 .صادرات آن تغییری ایجاد نگردد
 صادرات خرما مشمول عوارض گمرکی شد :بیشتر بخوانید

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی از پیشنهاد حذف تعرفه صادرات خرما با نزدیک شدن به پایان ماه مبارک 

صرف داخلی این محصول خبر دادرمضان و کاهش تقاضای م . 
  لینک خبر
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 خرما 

 خبرنگاران جوان  – ۱۱/3/98تاریخ : 

 صادرات انواع خرما مشمول عوارض شد
هزار تومان است ۵هزار تومان و خرمای کبکاب  8صادرات هر کیلوگرم خرمای مضافتی بم عوارض  . 

،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش انواع خرما مشمول عوارض شد صادرات براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار  . 
درصدی خرما/ ممنوعیت صادرات راهکار تنظیم بازار خرما نیست 3۵بینی افزایش پیش :بیشتر بخوانید  

هزار تومان  ۵هزار تومان، عوارض هر کیلوگرم خرمای کبکاب  8هر کیلوگرم خرمای مضافتی بم  عوارض صادرات راین اساسب

درصد ارز ریالی صادرات بر مبنای نرخ دالر در سامانه سنا محاسبه می شود 3۰ها و عوارض سایر خرما . 
  لینک خبر
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 خرما 
 خبرنگاران جوان  – ۱۰/3/98تاریخ : 

 صادرات خرما مشمول عوارض گمرکی شد
ای به گمرک، میزان عوارض صادرات انواع خرما را ابالغ کردصنعت، معدن و تجارت با ابالغ بخشنامهوزارت  . 

ای با صدور بخشنامه وزارت صنعت ، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و وارداتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
را ابالغ کرد صادرات انواع خرما ه گمرک، میزان دریافت عوارضخطاب ب . 

تومان و به ازای هر کیلوگرم خرمای کبکاب نیز  8،۰۰۰بر اساس این ابالغیه، به ازای صادرات هر کیلوگرم خرمای مضافتی 
شودتومان عوارض دریافت می ۵۰۰۰ . 

 صادرات خرما تا اطالع ثانوی ممنوع شد/ ثبات نرخ شکر و روغن در بازار :بیشتر بخوانید
ی صادرات بر مبنای نرخ دالر درصد ارزش ریال 3۰همچین میزان عوارض صادراتی دریافتی از سایر خرماها، به میزان 

در روز اظهار تعیین شده است سامانه سنا در . 
  لینک خبر
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 خرما 
 خبرنگاران جوان  – ۱۰/3/98تاریخ : 

درصدی خرما/ ممنوعیت صادرات راهکار تنظیم بازار خرما نیست 3۵بینی افزایش پیش  
 ۲۰۰درصدی به یک میلیون و  3۵شود که تولید خرما با افزایش بینی میشید فرخی گفت: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی پیشر

 .هزار تن برسد
صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمحسن رشید فرخی، رئیس انجمن ملی خرما در گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

نیست، اظهار کرد: با وجود آنکه ممنوعیت صادرات خرما به  بازار خرما ، با اشاره به اینکه ممنوعیت صادرات راهکار تنظیمجوان
گذارد و دولتی از لحاظ روانی بر کارنامه صادراتی تاثیر میطور رسمی اجرا نشده است، اما بیان تصمیمات خلق الساعه مسئوالن 

کندهای جبران ناپذیری به بخش وارد میضرر . 
ماه آینده برداشت  ۲شود، افزود: با توجه به آنکه در های هدف صادر میدرصد خرمای تولیدی به بازار ۲۵وی با اشاره به اینکه 

یت صادرات در چنین شرایطی عالوه بر خراب کردن کارنامه صادراتی ما در شود، ممنوعخرما در سال زراعی جدید آغاز می
شودهای هدف موجب شده تا رقبا جدید مثل عربستان صعودی جایگزین ما شوند که این امر به زیان تولید تمام میبازار . 

ش تقاضا با روند نزولی در بازار از نیمه دوم ماه رمضان به سبب کاه قیمت خرما رشید فرخی ادامه داد: طبق روال همه ساله،
شودروبرو می . 

در سال زراعی جدید خبر داد و گفت: با توجه به شرایط مساعد  درصدی تولید خرما 3۵تا  3۰افزایش حداقل  این مقام مسئول از
ود صادرات خرما امری هزار تن برسد که با این وج ۲۰۰شود تولید خرما به یک میلیون و ها پیش بینی میاقلیمی و برآورد نخلستان

 .ضروری است
هزار تومان ۱۵ممنوعیت صادرات، راهکار تنظیم بازار خرما نیست/ قیمت هر بسته خرما در مبدأ  :بیشتر بخوانید  

ها سنخیتی با نرخ محصول در مبدا ندارد، افزود: علی رغم کاهش قیمت خرما در مبدا، اما وی با بیان اینکه قیمت خرما در مغازه
های بیشتر های نظارتی باید با اعمال نظارتیری نداشته است. از این رو دستگاهها به سبب خرید قبلی تغیقیمت خرما در فروشگاه

های غیر واقعی به مصرف کنندگان عرضه نشودها را در سطح بازار کنترل کنند تا خرما با نرخقیمت . 
محصول تاثیر گذار است، بیان برابری قیمت سم، کود شیمیایی و سایر عوامل تولید بر قیمت نهایی  3وی با اشاره به اینکه افزایش 

قیمت  های آتی هستیم چرا که قیمت کنونی کاغذ چند برابرکرد: با توجه به رشد چشمگیر قیمت کاغذ نگران جمع اوری خرما در ماه
شودتمام می خرما . 

توجه به کاهش تقاضا  هزار تن اعالم کرد و گفت: با ۱۵۰ها را بیش از رئیس انجمن خرما در پایان موجودی فعلی خرما در انبار
شود که قیمت خرما به نرخ واقعی خود در بازار برای خرید خرما پس از ماه رمضان و نزدیک شدن به فصل برداشت پیش بینی می

 .برسد
 لینک خبر 
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 خرما 
 ایرنا  – ۱۲/3/98تاریخ : 

 تعرفه صادراتی خرما لغو می شود
توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی با تاکید براین که تعرفه صادرات خرما لغو می شود گفت:  مدیرکل دفتر -ایرنا  - تهران

وزارتخانه مطبوع ضمن انتقاد از وضع عوارض برای خرمای صادراتی، خواستار لغو این مصوبه از دفتر تنظیم مقررات صادرات 
  .و واردات سازمان تجارت ایران شد

« ت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: با توجه به پایان ماه مبارک رمضان، فرارسیدن روز دوشنبه در گف« شاهرخ شجری

 .فصل برداشت خرما و افزایش عرضه، وزارت جهاد کشاورزی خواستار لغو عوارض صادراتی خرما شده است
 

، عرضه این محصول به بازار های جنوبی کشور از اواخر تیرماه جاریوی تصریح کرد: با شروع فصل برداشت خرما در استان
تواند تولیدکنندگان را با مشکل جدی مواجه سازد؛ به همین منظور دفتر توسعه صادرات یابد که همین امر میداخلی نیز افزایش می

ای به مدیرکل دفتر تنظیم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت نامه خردادماه در ۱۲وزارت جهاد کشاورزی امروز 
یران خواستار لغو این مصوبه شدا . 

 
اظهارداشت: پیش از این نیز برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان موضوع محدودیت صادرات خرما مطرح شده بود  این مقام مسئول

 .که با به پایان رسیدن این ایام و کاهش مصرف بازار داخلی دیگر نیازی به ایجاد محدودیت برای صادرات این محصول نیست
 
 

وی تصریح کرد: در این نامه وزارت جهادکشاورزی به سازمان توسعه تجارت آمده است: وضع عوارض برای صادرات خرما، 
همانگونه که محصول خرما از محصوالت استراتژیک صادراتی بخش کشاورزی کشور )با میزان ارز آوری حدود نیم میلیارد دالر( 

شود امسال با انبوه تولید مواجه باشیم؛ بنابراین با جدید قرار دارد، پیش بینی میاست و در آستانه برداشت این محصول در فصل 
با وضع عوارض صادراتی برای این  نزدیک شدن به پایان ماه مبارک رمضان و کاهش تقاضای مصرف داخلی این وزارتخانه

 .محصول مخالف بوده و پیشنهاد دارد در رویه صادرات آن تغییر ایجاد نشود
 

ای به گمرک جمهوری بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت هفتم خرداد ماه امسال با ابالغ بخشنامه ارش ایرنا، کارگروه تنظیمبه گز
 8اسالمی صادرات خرما را مشمول عوارض گمرکی کرد، بر اساس این ابالغیه، به ازای صادرات هر کیلوگرم خرمای مضافتی 

هزار تومان عوارض و میزان عوارض صادراتی دریافتی از سایر خرماها، به  ۵کبکاب  هزار تومان و به ازای هر کیلوگرم خرمای
درصد ارزش ریالی صادرات بر مبنای نرخ دالر در سامانه سنا در روز اظهار تعیین شده است 3۰میزان  . 

 لینک خبر
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 خرما 
 ایرنا  – ۱5/3/98تاریخ : 

 تعرفه گذاری راهکاری مناسب برای کاهش قیمت خرما نیست
رات هزارتومان گذشت که همین امر موجب ممنوعیت صاد 3۰طی ماه های اخیر قیمت هرکیلوگرم خرمای مضافتی از مرز  -ایرنا  

در ماه رمضان و نیز آزاد سازی صادرات به شرط پرداخت عوارض شد که در این ارتباط نایب رئیس انجمن خرمای ایران براین 
  .باور است که تعرفه گذاری برای خرمای صادراتی راهکار مناسبی برای کاهش قیمت داخلی این محصول نیست

ای به گمرک جمهوری اسالمی ایران صنعت، معدن و تجارت با ابالغ بخشنامههفتم خرداد ماه امسال کارگروه تنطیم بازار وزارت 
صادرات خرما را مشمول عوارض گمرکی دانست و بر اساس این ابالغیه، به ازای صادرات هر کیلوگرم خرمای مضافتی هشت 

تی دریافتی از سایر خرماها، هزار تومان و به ازای هر کیلوگرم خرمای کبکاب پنج هزار تومان عوارض و میزان عوارض صادرا
درصد ارزش ریالی صادرات بر مبنای نرخ دالر در سامانه سنا در روز اظهار، تعیین شده است 3۰به میزان  . 

« در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: عوارض صادراتی برای کاهش قیمت خرما در حالی در « علی محمد صمیمی

ود خرما در کشور روبرو نیستیم، بلکه به میزان کافی خرما در کشور وجود دارد، اما افزایش قیمت داخل کشور وضع شده که با کمب
 .این محصول همانند سایر محصوالت ناشی از نوسان نرخ ارز است

وی اظهارداشت: اکنون مشتری خرمای کبکاب برخالف کشورهای جنوب غرب آسیا و برخی کشورهای شمالی از جمله روسیه است 
سنت خریداری می کنند که با درنظر گرفتن چنین عوارضی بر روی این  ۷۰تا  ۵۰رکیلوگرم از این خرما را با قیمتی بین که ه

محصول احتمال از دست رفتن برخی بازارهای صادراتی وجود دارد زیرا در تجارت جهانی نرخ یک محصول تغییر چندانی پیدا 
 .نمی کند

ری صادرات خرما کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: خرما یک محصول صادراتی راهبردی است صمیمی با بیان اینکه با تعرفه گذا
 .که با وجود اینکه ابتدا باید بازار داخلی آن تامین شود، اما به طور حتم صادرات آن به نفع منافع ملی است

فت هزارتومان از نخلداران خریداری شد وی اضافه کرد: شهریور ماه سال گذشته هر کیلوگرم خرمای کبکاب با قیمتی بین سه تا ه
هزارتومان در بازار عرضه می شود ۱۵تا  ۱۲که با نرخ  . 

نایب رئیس انجمن خرمای ایران خاطرنشان ساخت: خرما توسط کشاورزان و کارخانه های بسته بندی احتکار نشده که باعث افزایش 
همه محصوالت از جمله خرما نیز تاثیرگذاراست باید این محصول قیمت ها شود، بلکه در شرایط فعلی که نوسان نرخ ارز بر روی 

 .را به شکل مستقیم به بازار عرضه کرد تا مصرف کنندگان با قیمت های مناسب تری خریدرای کنند
ن به رقم خرما در ایرا ۴۰۰به گفته وی، قیمت ارقام خرما متناسب با مناطق تولید آن با یکدیگر متفاوت است، به طوری که اکنون 

نوع آن مربوط به بوشهر است و قیمت خرمای زاهدی بوشهر با فارس و هرمزگان تفاوت قیمت دارد ۱۲۰بار می نشیند که  . 
هزارتومان و خرمای پیارم بین  ۱8تا  ۱3صمیمی اضافه کرد: خرمای کبکاب بین سه تا هفت هزارتومان، خرمای مضافتی با قیمت 

یداری می شود که با درنظر گرفتن هزینه های ضایعات، سورتینگ، بسته بندی و سردخانه و هزارتومان از نخلداران خر 38تا  3۰
 .انبارداری قیمت نهایی افزایش خواهد داشت

هزارتومان  ۲۰۰وی افزود: اکنون چهار هزار رقم خرما در کل دنیا در بازارهای عرضه می شود که رقم مجول با قیمتی نزدیک 
 .خریداری می شود که میزان تولید این رقم در ایران بین چهار تا پنج تن است

هزارتن آن به مصرف استان بوشهر رسید ۱۱۰هزارتن خرمای کبکاب در بوشهر تولید شد که نزدیک  ۱۵۰سال گذشته  . 

 لینک خبر
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 خرما 

خبرگزاری فارس - 14/3/98تاریخ :   

مکاتبه کنفدراسیون صادرات ایران با معاون اول رئیس جمهور برای لغو عوارض صادراتی خرما    
ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، خواستار لغو دریافت عوارض از کنفدراسیون صادرات ایران، با ارسال نامه

  .صادرات خرما شد
گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، این تشکل باالدستی حوزه صادرات با ارسال به 

ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، خواستار لغو دریافت عوارض از صادرات خرما شدنامه . 
ر محیط کسب و کار، به صراحت عنوان می دارد که دولت می بایست قانون بهبود مستم 3و  ۲در بخشی از این نامه آمده است: مواد 

پیش از صدور هر بخشنامه و دستورالعملی، نظر مشورتی اتاق بازرگانی و تشکل تخصصی مربوطه در بخش خصوصی را اخذ 
انون برنامه چهارم و پنجم نشده؛ این در شرایطی است که ق  نماید؛ اما متاسفانه در بخشنامه های اخیر صادره، به این موضوع توجهی

قانون رفع موانع تولید، تصریح دارد که وضع عوارض بر روی صادرات کاالها حتی به بهانه تنظیم  3۷توسعه و متعاقب آن، ماده 
بازار، ممنوع است و تنها دولت با رعایت شروطی مشخص، طی مراحل قانونی و با مصوبه شورای اقتصاد، اجازه وضع عوارض 

االجرا خواهد بودمصوبات مرتبط با آن هم، سه ماه بعد از تصویب الزم را داشته و . 
 لینک خبر 
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 خرما 

خبرگزاری فارس – 14/3/98تاریخ :   

بینی تولید انبوه مخالفت وزارت جهاد با عوارض صادراتی خرما به دلیل پیش  
مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی از پیشنهاد حذف تعرفه صادرات خرما با نزدیک شدن به پایان ماه مبارک 

داخلی این محصول خبر دادرمضان و کاهش تقاضای مصرف  .  
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شاهرخ شجری در نامه ای خطاب به مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات 

سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به این که خرما با حدود نیم میلیارد دالر ارزآوری از محصوالت استراتژیک صادراتی بخش 
رد، اظهار کرد: در آستانه فصل برداشت این محصول، پیش بینی می شود امسال با انبوه تولید مواجه باشیم لذا با نزدیک کشاورزی دا

شدن به پایان ماه مبارک رمضان و کاهش تقاضای مصرف داخلی آن، این وزارت با وضع عوارض صادراتی برای این محصول 
تغییری ایجاد نگردد مخالف بوده و پیشنهاد دارد در رویه صادرات آن . 

8،۰۰۰به گزارش فارس پیش از این گمرک اعالم کرده بود هر کیلوگرم خرمای مضافتی مشمول  تومان و هر کیلوگرم خرمای  
تومان عوارض خواهد شد ۵،۰۰۰کبکاب مشمول  . 

سامانه سنا خواهند شددرصد ارزش ریالی صادرات بر مبنای نرخ دالر در  3۰همچنین سایر خرماها نیز مشمول عوارضی معادل  . 

 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرگزاری فارس – ۱۲/3/98تاریخ : 

میلیون تن گذشت  ۲خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از   
تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده  ۱93هزار و  ۲۰میلیون و  ۲از آغاز فصل برداشت تا کنون، 

  .است
ع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، بر اساس اعالم مرکز ، به نقل از پایگاه اطالبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس

درصد رشد داشته است ۷.3فناوری اطالعات و ارتباطات این میزان خرید در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  . 
۲میلیارد تومان بوده که تاکنون  ۴9۰هزار و  3، ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان میلیارد تومان از بهای این  9۱9هزار و  

 .محصول به کشاورزان پرداخت شده است
، بیشترین میزان خرید گندم از کشاورزان را داشته استهزار تن ۲3۷، استان خوزستان با یک میلیون و تاکنون . 

  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرنگاران جوان  – 9/3/98تاریخ : 

میلیون تُن فراتر رفت ۲خرید تضمینی گندم از   
میلیون تن گندم خریداری شده که تمامی وجه آن به محض درج در سامانه  ۲ایمانی گفت: از ابتدای فصل برداشت تا کنون بیش از 

 .واریز شده است
صنعت، تجارت و کشاورزیعلیقلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی  

، وضعیت مزارع گندم را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی، امسال مزارع گندم باشگاه خبرنگاران جوان
یشی مناسبی برخوردار استاز رشد رو . 

وی با اشاره به اینکه امسال برای چهارمین سال متوالی خودکفایی گندم ادامه خواهد داشت، افزود: با توجه به شرایط مساعد تولید و 
 .تامین نیاز کشور از تولید داخل نیازی به واردات نداریم

که این امر بیانگر آن است   درصد رشد داشته ۲۰سال قبل بیش از  ایمانی ادامه داد: شرایط مطلوب رشد گندم نسبت به مدت مشابه
ها را جبران کرده استکه افزایش عملکرد در مزارع دیم، خسارت سیل اخیر در برخی استان . 

میلیون تن گندم خریداری شده که تمامی وجه آن به  ۲به گفته وی، براساس آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت تا کنون بیش از 
 .محض درج در سامانه واریز شده است

این مقام مسئول با اشاره به اینکه برداشت گندم از مناطق گرمسیری در حال انجام است، بیان کرد: با استمرار شرایط مساعد برداشت 
میلیون تن برسد ۱۴شود که تولید امسال به بیش از از مناطق معتدل پیش بینی می . 

دم در معرض خطر استتومان است/آینده تولیدگن ۱8۵۰نرخ واقعی هر کیلو خرید تضمینی گندم  :بیشتر بخوانید  
شود، گفت: از ابتدای فصل خرید تاکنون، بهای گندم پس از درج وی با بیان اینکه بهای گندم خریداری شده به روز پرداخت می

ها همچنان به رود که پرداختشود که با افزایش میزان برداشت و خرید انتظار میاطالعات در سامانه به حساب کشاورزان واریز می
رت گیردروز صو . 

تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به  ۱۷۰۰را  خرید تضمینی گندم نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران نرخ پایه هر کیلو
کند تا بخشی از شرایط فعلی اقتصاد، دولت تمهیداتی همچون پرداخت کرایه حمل و جایزه افت پاکی را به کشاورزان پرداخت می

 .هزینه تولید جبران شود
های صورت توجه به برنامه ریزی های کشور بیان کرد: باوی پیرامون مباحث مطرح شده در باره خروج غیر قانونی گندم از مرز

های خرید تحویل دهند. هر چند همانند سنوات گذشته برخی افراد دانند تا گندم تولیدی را به سیلوگرفته، کشاورزان خود را مقید می
های کشور از مرزها نگه داری و یا پس از تبدیل گندم به آرد نسبت به قاچاق آن گندم را به امید افزایش قیمت خریداری و در انبار

کننداقدام می . 
ایمانی روند خرید کنونی گندم را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: با توجه به آنکه نان مردم در گرو گندم تولیدی است، از کشاورزان 

د مشکلی نداشته رود همانند روند فعلی گندم تولیدی خود را تحویل مراکز دولتی دهند تا مردم در تامین نان مورد نیاز خوانتظار می
 .باشند

های های صنعت و خدمات چالشنایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در پایان با اشاره به اینکه در بخش کشاورزی همانند بخش
تومان زیر قیمت  3۰۰تا  ۲۰۰گندم   وجود دارد، تصریح کرد: برخی کشاورزان در فصل زمستان به سبب تامین هزینه ها با فروش

تضمینی مجبور به معامله با سلف خران شدندخرید  . 
 لینک خبر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6949256/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%8F%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA
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/6749932/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DB%B1%DB%B8%DB%B5%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/6949256/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%8F%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                        8139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم خرداد 

 

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

 خرید تضمینی / خدمات
 خبرنگاران جوان – ۱۱/3/98تاریخ : 

درصدی خرید برگ سبز چای نسبت به سال قبل ۱۸هزار تن فراتر رفت/رشد  ۴۹خرید تضمینی برگ سبز چای از   
کاران خریداری شده میلیارد تومان از چای ۱۵۵هزار تن برگ سبز چای با ارزش  ۴9جهان ساز گفت: از ابتدای فصل برداشت، 

 .است
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت، تجارت و کشاورزی  حبیب جهان ساز رئیس سازمان چای در گفت و گو با خبرنگار

اظهار کرد: براساس آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون، بیش  د تضمینی برگ سبز چایخری ، درباره آخرین وضعیتجوان
استان گیالن و مازندران خریداری شده است ۲میلیارد تومان از چایکاران  ۱۵۵هزار تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  ۴9از  . 

پرداخت و مابقی به  مطالبات چایکاران میلیارد تومان ۶۵درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون  ۴۲وی از پرداخت 
 .مرور به حساب کشاورزان واریز خواهد شد

 9۴جهان ساز با اشاره به اینکه عمده چای چین بهاره از کیفیت باالیی برخودار است، بیان کرد: با توجه به شرایط مناسب اقلیمی 
است ۲درصد برگ سبز خریداری شده درجه یک و مابقی درجه  . 

نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: با استمرار شرایط  درصدی خرید برگ سبز چای ۱8رشد  رئیس سازمان چای از
 ۲۶تحقق این امر هزار تن برسد که در صورت  ۱3۰شود که میزان خرید تضمینی برگ سبز چای به مساعد اقلیمی پیش بینی می

شودهزار تن چای خشک استحصال می . 
فروش چای تولید داخل نداریمهزار تن رسید/ مشکلی در  3۲خرید برگ سبز چای به  :بیشتر بخوانید  

میلیارد تومان تسهیالت به زراعی را  ۱8هزار تن کود و پرداخت  ۶های اخیر، احیای باغات، هرس باغات، توزیع وی بارندگی
 .عامل اصلی افزایش تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل اعالم کرد

ه سال قبل خبر داد و گفت: با توجه به مصرف چای تولید داخل نسبت ب درصدی تولید برگ سبز چای ۲۰تا  ۱۵افزایش  جهان ساز از
درصد نیاز کشور از تولید داخل باید مابقی نیاز کشور از طریق واردات تامین شود ۲۷تا  ۲۶و تامین  . 

باالی برشمرد و افزود: با توجه به کیفیت  قاچاق چای رئیس سازمان چای اختصاص ارز نیما به واردات را عاملی مهم در کنترل
های چای مشکلی در فروش ندارندهای خارجی، کارخانهچای تولیدی و استقبال مصرف کنندگان از چای داخل به سبب رقابت با برند . 

رود که به جای اختصاص ارز دولتی به واردات چای به تولید داخل توجه وی در پایان تصریح کرد: از مسئوالن دولتی انتظار می
های چای و باغات، میزان ای به واردات ماشین آالت و به روز کردن کارخانهطوریکه با اختصاص ارز یارانه بیشتری داشته باشد به

 .واردات کاهش یابد
 لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرگزاری فارس  – ۱4/3/98 :تاریخ 

میلیارد تومان پول گندمکاران واریز شد  3.۵میلیون تن گندم از کشاورزان/ ۲.۲خرید   
هزار تن گندم از کشاورزان خریداری  ۲۰۰میلیون و  ۲معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: تاکنون 

میلیارد تومان از پول آن پرداخت شده است 3.5شده و  .  
مهدی بخشنده در حاشیه جلسه ستاد هماهنگی و اطالع رسانی اقتصادی به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، عبدال

های گرمسیر و نیمه گرمسیر خرید تضمینی های فروردین ماه در استاندر وزارت کشور در جمع خبرنگاران افزود: از آخرین روز
میلیارد تومان از سه هزار  ۲۰۰هزار و  کنند و سهها را دریافت میهای کشور این گندمگندم را از کشاورزان شروع کردیم که سیلو

میلیارد تومان با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک کشاورزی تا شب گذشته پرداخت و به حساب کشاورزان واریز  ۵۰۰و 
 .شده است

صرفی از تولید داخل شویم و کل گندم موی گفت: با این خرید تضمینی امسال نیز همانند چهارسال متوالی در تولید گندم خودکفا می
 .است

* میلیارد تومان ۷۰۰هزار تن کلزا و پرداخت  ۲۰4خرید   
هزار تن از کشاورزان مناطق گرمسیر  ۲۰۴معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در بحث تولید کلزا نیز 

درصد تعهدات را در این  ۱۰۰پرداخت شده و میلیارد تومان به کشاورزان  ۷۰۰و نیمه گرمسیر خریداری شده که تا شب گذشته 
ها داشته باشیمزمینه به کشاورزان پرداخت کرده ایم و امیدواریم در ادامه نیز خرید خوبی از سایر استان . 

 هاهای گرمسیر و نیمه گرمسیر اشاره کرد و گفت: صدهزار تن چغندر از این استانبخشنده در ادامه به بحث برداشت چغندر از استان
شودها و مراکز تولیدی منتقل شده که شکر حاصل از این برداشت نیز به زودی وارد بازار میبرداشت شده و به کارخانه . 

وی گفت: در مجموع تا این لحظه اهدافی که در خرید گندم، چغندر و کلزا داشتیم هم در بحث تولید و هم در بحث منابع مالی تامین 
ن واریز شده استشده و وجه آن به حساب کشاورزا . 

شود، گندم یک محصول استراتژیک است و امروزه در ایران امسال برای چهارمین سال پیاپی در تامین گندم کشور خودکفا می
شودمعادالت جهانی از آن به عنوان یک حربه سیاسی استفاده می . 

  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرگزاری فارس  – ۱3/3/98تاریخ : 

های جهانی کنترل ملخ دهد؟/ روشخرید تضمینی برای کنترل ملخ جواب می  
برای کنترل این آفت خطرناک د رکشور خبر داده که مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی به در حالی یک مسئول از خرید تضمینی ملخ 

کندای و کنترل بیولوژیک اشاره میهای پهبادی و ماهوارههای مبارزه با ملخ صحرایی از جمله روشپیچیدگی .  
 9برای کنترل این آفت خودخوانده که  ها رابه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،فرماندار بندرعباس خرید تضمینی ملخ

کند، اعالم کرده اما در دنیا این آفت را بسیار موضوع تخصصی استان کشور را درگیر کرده و امنیت غذایی کشور را تهدید می
کنندهای بسیار علمی و فنی برای مقابله با آن استفاده میدانند و روشمی .  

تبدیل این تهدید به فرصت و برای ارتقا معیشت روستاییان  منظور به» درعباس اعالم کرد:روز گذشته عزیزهللا کناری فرماندار بن
آوری و تحویل هر تواند به ازای جمعطبق دستور استاندار هرمزگان و هماهنگی انجام شده با جهاد کشاورزی استان هر روستایی می

افت کندهزار لایر دری 8۰کیلوگرم ملخ زنده به دهیار روستای خود مبلغ  .»  
دهیاران نیز در پایان  :وی در نشست مدیریت بحران بندرعباس که با دستور کار مبارزه با ملخ صحرایی تشکیل شده اظهار داشت

کنندهزار لایر دریافت می 9۰های روستاییان به بخشداران به ازای هر کیلو آوری و تحویل ملخهر روز و پس از جمع .  
استان و طی چند روز گذشته به سه استان  6تهدید جدی است از بهمن ماه وارد کشور ما شد و نخست  که یک آفت و های ملخگله

ها موسوم ها منتشر شده که این ملخاستان کشور را درگیر کرده است. امروز نیز گزارشی در رسانه 9دیگر هم رسیده و در حقیقت 
های تهران هم رسیده استوازههای صحرایی و از انواع بسیار خطرناک به پشت دربه ملخ اگرچه باید کارشناسان مربوطه صحت  

های این حشره مهاجرت آن از جنوب به شمال وحتی تهران غیرممکن صحرایی بودن این ملخ را تایید کنند اما با توجه به ویژگی
 .نیست

های صحرایی جدی استفائو: تهدید ملخ  
تواند امنیت غذایی هر کشوری که حمله افتی بسیار خطرناک معرفی کرده که می؛سازمان خواربار جهانی ملخ صحرایی را  فائو

 .کرده را با تهدید جدی مواجه کند
ها کار تخصصی استسی: مبارزه با ملخبیبی   

سیبیبیکارشناسان خبرگزاری  هزار نفر را بخورد اعالم کرده  35تواند غذای ها میمیلیونی این نوع ملخ 4۰گله نیز با بیان اینکه  
ای ها که معموال در هر منطقههای صحرایی نبود نیروهای متخصص، مشکل دسترسی به این ملخمهمترین مشکل در مبارزه با ملخ

کند و به این دالیل کشورها ارزه با آنها را بسیار سخت میتوانند حضور داشته باشند و پراکنش بیش از اندازه آنها است که کار مبمی
  .در مقابله با آن موفق نیستند

* ها بیولوژیکها پیچیده است؛ نیاز به استفاده از پهپاد و ماهواره تا روشمجمع جهانی اقتصاد: مبارزه با ملخ  
های مبارزه با ملخ صحرایی ا شاره کرده و نوشته استدر گزارشی به پیچیدگی مجمع جهانی اقتصاد برای مقابله با این آفت بسیار  :

های معمول سمپاشی در سطح گسترده و نیز ای و همچنین کنترل بیولوژیک و روشهای پهبادی و ماهوارهمهم از انواع روش
شودها از سوزاندن تایر استفاده میریزی ملخز تخمجلوگیری ا .  

ها دادریزی به ملخوب: نباید اجازه تخم رلیف خبری پایگاه  
خبری رلیفپایگاه  ای روش بسیار خوبی کند که امروزه استفاده از تصاویر ماهوارهاشاره میوب نیز در گزارش کشاورزی خود  

کیلومتر پرواز کنند. در این گزارش اشاره شده است  ۱3۰توانند در طول روز بیش از های صحرایی است که میبرای مقابله با ملخ
بینی کرد و به آنها اجازه نداد که در آن مکان را پیش هاهای ملختوان مکان ورود و حجم گلهای میکه با استفاده از تصاویر ماهواره

ریزی کنندتخم .  
این ملخ به کشور ما  1340سابقه دردسر آفرینی و تهدید امنیت غذای کشورها در کارنامه ملخ صحرایی فراوان است مثال در سال 

های این ملخ هرگز بومی ایران نبوده و کانونهای کشاورزی را از بین برد. هزار هکتار از زمین ۲5۰حمله کرد و براساس اسناد 
  .دائمی آن در آفریقا، عربستان، هند و پاکستان است

چنان »ها به ایران که کشور را به آستانه قحطی برد در اشعار سعدی هم بازتاب داشته چنانکه نوشته است بازتاب این حمله ملخ
نه در کوه سبزی نه در باغ شخ ملخ بوستان خورد و مردم ملخسالی شد اندر دمشق که یاران فراموش کردند عشق / قحط  » 
توانند بخورند. سرعت کنند حتی عالوه بر قسمت سبزینه گیاه، گیاهان خشبی و چوب را هم میای که حمله میها به هر منطقهاین ملخ

جات این حشره در مسیر خود بیاورد. دسته های سنگینی را به بارتواند خسارتباال و پیمایش مسیرهای طوالنی و هجوم میلیونی می
کنند. حمله این های هرز و خشکیده نیز رحم نمیجات، انواع درختان و گیاهان را از بین برده و حتی به علف، غالت، صیفیعلوفه

یابدها کاهش میآفت عالوه بر خسارت مستقیم روی دامداری نیز تاثیرگذار بوده و میزان گوشت و شیر دام . 
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* ابقه خسارت ملخ در کنیاس   
گردد در این سال چند گروه ملخ این کشور را مورد هدف در کشور کنیا برمی ۱354ها به سال ترین حمله ملخ زایکی از خسارت

تواند غذای یک انسان را بخوردملخ بزرگسال در روز می ۱۱۰۰کیلومتر مربع را از بین برد. هر  200قرار داد و به مساحت  . 
* ک پنجم غذای آفریقا را از بین بردی ملخ  

قرار گرفت. با توجه به  میالدی آفریقا مورد هجوم این ملخ ۲۰۰5 - ۲۰۰3در سال مجمع جهانی اقتصاد اساس گزارش   بر
میلیون دالری را روی دوش دولت  4۰۰ل این ملخ تقریبا به راحتی انجام شد اما با این حال هزینه خشکسالی زمستان آن زمان کنتر

برابر کاهش یافت 5گذاشت از سویی در همان سال میزان برداشت محصوالت  .  
مجمع جهانیدر ادامه  ها بزرگتر شوند کار های ملخ صحرایی اصال کار راحتی نیست و هرچقدر گلهنویسد: کنترل گلهاقتصاد می 

کار مقابله برای آنها شبیه یک داروی موثر برای بیماری است اما با این وضع نباید چشم خود »شود. مقابله با آنها بسیار دشوارتر می
ها بسیار باال است و ریزی ملخن قدر بدانید که سه عدد ملخ قادر است یک گله ملخ ایجاد کند. قدرت تخمرا از آن دور نگه داریم و همی

شونددر طول مدت کمی تبدیل به ملخ بالغ می .»  
آید و طی یک ماه گذشته سه استان جدید را نیز استان کشور تهدید جدی به حساب می 9های مستقر در بنابراین در شرایطی که ملخ

های پیش پا افتاده منطقی نیست. چطور مردم عادی بدون هیچگونه و مبارزه با استفاده از روش درگیر کرده است صحبت از مقابله
اند بفروشند در حالی که کارشناسان کار مقابله با بینی کردهآوری و به مراکزی که مسئوالن پیشرا جمع های ملختوانند گلهابزاری می

دانندای و تخصصی میرفهملخها را کار ح . 
و آیا مطالعه شده است که افراد معمولی و روستایی که اکنون هزار کار روستایی دارند با دستان تهی از ابزار فنی چه میزان 

آوری کنند و آیا این میزان تاثیری در مبارزه خواهد داشتتوانند ملخ جمعمی . 
دام و طیور استفاده خواهد شد و تهدید را تبدیل به فرصت خواهیم کرد اما باید گفت ها برای خوراک این مسئول گفته است که این ملخ

ای خواهند بود که توسط سم کشته شده و هیچ ارزش غذایی های مردهشوند احتماال ملخهایی که توسط مردم جمع آوری میاکثر ملخ
سمی یک دوره کارنس دارد و تا زمان سپری شدن این مدت  شود. هربرای دام هم نخواهد داشت بلکه احتماال باعث مسمومیت هم می

احتماال با دز بسیار باالیی سمپاشی شده که میزان سمیت   ماند. از سوی دیگر برای تاثیرگذاری سمومسم در بدن حیوان و یا گیاه می
توان برای خوراک دام استفاده کردوان نمیهایی را که جان خود را از دست داده اند بیشتر کرده است بنابراین اینها را به هیچ عنملخ . 

های تر کند چرا که تمرکزرا از روشتواند تنها کار مبارزه را سختهای بسیار دم دستی و غیرموثر میمشغول شدن به این روش
های غیرعلمی و غیر اصولی منحرف خواهد کردای که در دنیا مرسوم است به سمت روشعلمی و پیچیده . 

های و تحقیقات علمی جهان را های تحقیق و کارشناسی تشکیل شود و جدیدترین روشونه پیشنهادات بهتر است گروهبه جای اینگ
ها راهکار ارائه دهندبررسی کنند و خودشان هم برای مبارزه با ملخ . 

  لینک خبر
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 / خدمات خرید تضمینی 
 ایرنا  – ۱4/3/98تاریخ : 

 میلیون تن گندم از کشاورزان ۲.۲خرید 

 
هزار تن گندم از کشاورزان  ۲۰۰میلیون و  ۲معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: تاکنون  -ایرنا -تهران

  .خریداری و بیش از سه هزار میلیارد تومان پول آن پرداخت شده است
افزود: از آخرین روزهای فروردین ماه عبدالمهدی بخشنده در حاشیه جلسه ستاد هماهنگی و اطالع رسانی اقتصادی در وزارت کشور 

فت ها را دریاهای گرمسیر و نیمه گرمسیر خرید تضمینی گندم را از کشاورزان شروع کردیم که سیلوهای کشور این گندمدر استان
ک کشاورزی تا میلیارد تومان با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بان ۵۰۰میلیارد تومان از سه هزار و  ۲۰۰کنند و سه هزار و می

 .شب گذشته پرداخت و به حساب کشاورزان واریز شده است
وزارت جهاد کشاورزی روز سه شنبه گزارش داد، به گفته این مقام مسؤول با این خرید تضمینی، امسال نیز همانند چهارسال متوالی 

 .شویم و کل گندم مصرفی از تولید داخل استدر تولید گندم خودکفا می
هزار تن از کشاورزان مناطق گرمسیر و  ۲۰۴ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در بحث تولید کلزا نیز  معاون برنامه

درصد تعهدات را در این زمینه  ۱۰۰میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده و  ۷۰۰نیمه گرمسیر خریداری شده که تا شب گذشته 
 .ها داشته باشیمر ادامه نیز خرید خوبی از سایر استانایم و امیدواریم دبه کشاورزان پرداخت کرده

ها هزار تن چغندر از این استان ۱۰۰های گرمسیر و نیمه گرمسیر اشاره کرد و گفت: بخشنده در ادامه به بحث برداشت چغندر از استان
 .شودها و مراکز تولیدی منتقل شده که شکر حاصل از این برداشت نیز به زودی وارد بازار میبرداشت شده و به کارخانه

شده  نوی گفت: در مجموع تا این لحظه اهدافی که در خرید گندم، چغندر و کلزا داشتیم هم در بحث تولید و هم در بحث منابع مالی تأمی
 .و وجه آن به حساب کشاورزان واریز شده است

  لینک خبر
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 دانه های روغنی
 خبرنگارن جوان  – ۱3/3/98تاریخ : 

  هزار تن کلزا در کشور 3۰۰بینی تولید بیش از هزار تن رسید/ پیش ۲۱۰خرید تضمینی کلزا به 
میلیارد تومان از کشاورزان خریداری  ۷۰۰هزار تن کلزا با ارزش بیش از  ۲۱۰داد، خر ۱۱مهاجر گفت: براساس آخرین آمار تا 

  .شده است
گروه  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفتعلیرضا مهاجر، مجری طرح دانه
هزار تن  ۲۱۰خرداد،  ۱۱درباره آخرین وضعیت خرید کلزا اظهار کرد: براساس آخرین آمار تا ، اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است ۷۰۰کلزا با ارزش بالغ بر  . 
رود مابقی مطالبات کلزاکاران هفته آینده انتظار می ۲بر داد و گفت: ظرف یک تا درصد مطالبات کلزا کاران خ 3۰وی از پرداخت 

 .پرداخت شود
درصدی مزارع  ۲۰درصدی تولید کلزا نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: با توجه به خسارت  ۲۵مهاجر از افزایش 

هزار تن  3۰۰شود که تولید کلزا به بیش از وزستان پیش بینی میهای گلستان، مازندران، لرستان و خناشی از سیل اخیر در استان
هزار تن بود 3۵۰برسد، در حالیکه برآورد اولیه قبل از وقوع سیل بیش از  . 

ای در دستور کار قرار گرفتدرصد اراضی دیم به کشت غله اختصاص دارد/ تنوع بخشی به محصوالت علوفه ۷۰ :بیشتر بخوانید  
هزار تن روغن  ۱۵۰شود که هزار تن کلزا پیش بینی می 3۰۰های روغنی ادامه داد: در صورت تحقق تولید باالی مجری طرح دانه

درصد میزان واردات کاسته خواهد شد ۱۵از این محل استحصال شود که به این ترتیب  . 
توان پیش بینی خاصی راجع به وضعیت ت، از این رو نمیهای روغنی در حال انجام اسبه گفته وی، با توجه به آنکه کشت سایر دانه

 .تولید داشت
تومانی و  ۴۲۰۰تومانی از واردات روغن گفت: بنده با حذف ارز  ۴۲۰۰مشاور وزیر جهاد کشاورزی درباره تاثیر حذف ارز 

در مدت زمان کوتاه تری واردات روغن با ارز آزاد موافقم چرا که در صورت حذف ارز دولتی از واردات، مشکل کمبود روغن 
شودمرتفع می . 

برابر قیمت  3تومانی وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به آنکه حداقل  ۴۲۰۰مهاجر با اشاره به اینکه قدرت رقابت تولید داخل با ارز 
ازند. در حالیکه با حذف توانند به رقابت با کشاورز خارجی بپرددهیم، از این رو کشاورزان داخل نمیداخل به واردکننده یارانه می

درصدی در این زمینه دست یابیم  ۷۰سال آینده به خوداتکایی  ۴تا  3تومانی این امکان وجود دارد که ظرف مدت زمان  ۴۲۰۰ارز 
یابدهای بیگانه کاهش میکه به این ترتیب نیاز به واردات و ابستگی به کشور . 

سال گذشته، تامین بذور، به روز شدن تولید در کشور و استفاده از تکنولوژی  وی خرید مناسب و پرداخت به موقع پول کشاورزان در
 .روز دنیا در مزارع را از جمله علل افزایش تولید کلزا در کشور اعالم کرد

های روغنی در پایان با انتقاد از نبود سنخیت قیمت تمام شده با نرخ خرید تضمینی تصریح کرد: قیمت خرید مجری طرح دانه

های روغنی خواهد شدتضمینی کلزا نسبت به محصوالت رقیب افزایش چندانی نداشته است که همین امر مانع پیشرفت توسعه دانه . 
 لینک خبر
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 روغن
خبرنگاران جوان  – ۱4/3/98تاریخ :   

  های همسایهدرصدی قیمت روغن با کشور ۱۴۰رکود بر بازار اقالم اساسی حاکم است/اختالف 
الم اساسی در بازار نیست که این امر بر رکود بازار دامن زده استحسنی گفت:هم اکنون، تقاضای چندانی برای خرید اق .  

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

، از رکود و سکوت حاکم بر بازار اقالم اساسی خبر داد و گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار، تقاضای خبرنگاران جوان
 .چندانی برای خرید اقالم اساسی در بازار نیست که این امر بر رکود بازار دامن زده است

تومانی تغییری در  ۴۲۰۰های دیگر خبر داد و افزود: با وجود حذف ارز برخی کاالتومانی واردات چای و  ۴۲۰۰وی از حذف ارز 
شودنرخ نهایی کاال ایجاد نخواهد شد چرا که هم اکنون علی رغم اختصاص ارز دولتی، کاال بر مبنای ارز آزاد در بازار عرضه می . 

انحصار واردات و توزیع شکر توسط شرکت بازرگانی دولتی انجام حسنی با انتقاد از کمبود شکر در بازار بیان کرد: با توجه به آنکه 
های باالیی در بازار شود و عمال بنکدار هیچ گونه اختیاری در نحوه واردات، تصمیم گیری و توزیع ندارد، بنابراین شکر با نرخمی

شودآزاد عرضه می . 
هزار تومان ۲۲کمبودی در توزیع اقالم اساسی نداریم/ حداکثر نرخ هر کیلو برنج ایرانی  :بیشتر بخوانید  

دهند، اما مردم این امر را لمس نکردندل، علی رغم آنکه مسئوالن از توزیع و واردات مناسب شکر خبر میبه گفته این مقام مسئو . 
ها استمرار یابد، هر روز شاهد آشفته بازار در یکی از وی ادامه داد: تا زمانی که انحصار برای اختصاص ارز یارانه به واردات کاال

هزار تومان است که متاسفانه با نرخ  3۰مثال قیمت فعلی درج شده بر روی روغن نباتی  اقالم اساسی مردم خواهیم بود. به عنوان
شود که این امر یک فاجعه استهزار تومان در بازار خرید و فروش می ۶۰ . 

ک های همسایه خبر داد و گفت: در حال حاضر قیمت یدرصدی قیمت روغن با کشور ۱۴۰دبیر کل بنکداران مواد غذایی از اختالف 
هزار تومان است که در  ۲۲۵های همسایه قیمت این کاال هزار تومان است، در حالیکه در کشور 9۱کیلویی در کشور  ۱۶حلب 

کندتومانی زمینه را برای فساد و خروج محصول از کشور فراهم می ۴۲۰۰نهایت اختصاص ارز  . 
هزار تومان اعالم کرد ۲۴و برنج ایرانی  ۲۰۰هزار و  ۷تا  ۲۰۰هزار و  ۶ها را حسنی نرخ هر کیلو برنج خارجی در بنکداری . 

تومانی از واردات کاالی اساسی را امری ضروری دانست و گفت: تا زمانی که بحث رقابت پذیری  ۴۲۰۰وی در پایان حذف ارز 
خواهیم بود، از این رو های وارداتی وجود نداشته باشد، شاهد مشکالتی در بحث تنظیم بازار ناشی از اختصاص ارز یارانه در کاال

کند و در مقابل دولت برای حمایت از تومانی زمینه را برای ایجاد رقابت میان کاالی داخلی و خارجی فراهم می ۴۲۰۰حذف ارز 

 .اقشار آسیب پذیر باید مبلغی را به عنوان یارانه به حساب سرپرستان خانوار واریز کند
 
 لینک خبر
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 روغن 
 خبرنگارن جوان – ۱4/3/98تاریخ : 

  هزار تومان سم خطرناک است ۱۵درصدی واردات روغن زیتون/ فروش روغن زیتون با نرخ  6۰کاهش 
غن زیتون به سبب نوسان نرخ ارز و حذف واردات روغن زیتون از گروه یک جاللت گفت: براساس آخرین آمار، واردات رو

۶۰کاالیی،    .درصد کاهش داشته است 
صنعت،تجارت و کشاورزینادر جاللت عضو سابق شورای ملی زیتون در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

، از کاهش واردات روغن زیتون خبر داد و گفت: براساس آمار و اطالعات گرفته شده از واردکنندگان، واردات خبرنگاران جوان
درصد  ۶۰روغن زیتون به سبب نوسان نرخ ارز و حذف واردات روغن زیتون از گروه یک کاال نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 .کاهش داشته است
های اینترنتی افزود: با توجه به آنکه روغن پومیس )تفاله روغن هزارتومان در سایت ۱۵وی با انتقاد از عرضه روغن زیتون با نرخ 

های نظارتی از شود، حال جای این سوال مطرح است که چرا دستگاههای اینترنتی خرید و فروش میزیتون( به سهولت در سایت
کنند؟یت متقلبان که سالمت افراد را نشانه گرفته است، جلوگیری نمیفعال  

هزار  ۱۵هزار تومان است و فروش روغن زیتون با نرخ  9۰جاللت ادامه داد: در حال حاضر قیمت هر شیشه روغن زیتون باالی 
 .تومان سمی خطرناک است

هزار تومان ۱۰۰درصد کاهش یافت/قیمت هر شیشه روغن زیتون  ۶۰سرانه مصرف روغن زیتون  :بیشتر بخوانید  
اچاق روغن زیتون صرفه اقتصادی ندارد، بیان کرد: در حال حاضر، قاچاقچیان به سبب افزایش این مقام مسئول با اشاره به اینکه ق

کنند که عرضه آن در های فاسد و تقلبی میتنها اقدام به قاچاق روغن پومیس و روغن  قیمت روغن زیتون ناشی از نوسان نرخ ارز،
اندازدبازار، سالمت افراد را به مخاطره می . 

گرم اعالم کرد و گفت: این در حالی است که متوسط سرانه  ۲۵۰تا  ۲۰۰کنونی روغن زیتون در کشور را  وی سرانه مصرف
۵۰۰جهانی روغن زیتون  کیلوگرم است ۲۴تا  ۱8ها گرم و در برخی کشور  . 

ا آمار دقیق های میدانی گل دهی درختان زیتون خوب است، امجاللت درباره آخرین وضعیت تولید زیتون بیان کرد: طبق بررسی
 .تولید را وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر باید اعالم کند

عضو سابق شورای ملی زیتون در پایان درباره تشخیص روغن زیتون اصل از تقلبی تصریح کرد: افراد در هنگام خرید ابتدا در 
تون اصلی از تقلبی را تشخیص دهند به طوریکه صورت نوشتن کلمه پومیس از خرید اجتناب کنند یا از طریق تست چشایی روغن زی
ابتدا انتهای گلو را سوزاند و پس از یک دقیقه   یک قاشق روغن زیتون را در دهان بچرخانند و با هوا قورت دهند، در صورتی که

 .تندی و تیزی از بین رفت و احساس ماسیدگی در دهان ایجاد نشد، روغن زیتون اصل است
 لینک خبر 
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 عفرانز
 ایرنا  – ۱۲/3/98تاریخ : 

 زعفران ایرانی نیاز به بازار پیشرفته دارد
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: برای نخستین بار با ایجاد انگیزه سود و  - ایرنا - تهران

های بورسی توانستیم فعاالن بازار سرمایه را به بازار مدرن بورسی زعفران راهبری کنیم که این رویداد با توجه به حجم جذابیت
  .معامالت و خرید و فروش کم سابقه است

استانی های ملی و فعاالن اتحادیه به گزارش روز یکشنبه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران )پات(، حسین شیرزاد در نشستی با
در بورس کاال عرضه  تن زعفران  ۶8 زعفران افزود: سال گذشته با مداخله گری هدفمند سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، 

که باالترین رکورد در طول فروش بورسی زعفران کشور محسوب می شود شد . 
 

هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور با  ۷9وی اظهارداشت: براساس اطالعات آماری سازمان مرکزی تعاون روستایی، درحدود 
های کشور )هر چند به این محصول در تمامی استان نظام بهره برداری خرده پایی و کشت آبی به زراعت زعفران اختصاص دارد و

الی های خراسان رضوی، جنوبی و شمهزار هکتار سطح زیر کشت این محصول در استان 9۲شود، اما حدود مقداراندک( تولید می
 .قرار دارد

 
۱۰عملکرد در هکتار زعفران طی  مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران یاداور شد: و  رشد مالیمی داشته  سال گذشته 

درصد بیشتر بود ۲۰نیز  کیلوگرم و برای سه استان مزبور 389استان برتر( معادل  9میانگین عملکرد برای کل کشور )در  . 
 

گیرد و درصد مناطق زیر کشت زعفران، برداشت این محصول به صورت دستی و غیر مکانیزه انجام می 9۵ وی تصریح کرد: 
این  میلیون دالر بود و ۲۷8تن و به ارزش  ۲۱۰بالغ بر  9۵گرمی در سال  3۰های باالتر از بندیصادرات این محصول در بسته

میلیون دالر رسید 3۵۰رشد داشته و به بیش از  9۶-9۷های روند در سال . 
 

هزار هکتار از اراضی در سراسر کشور  ۱۲3تن زعفران در سطح زیرکشت  ۴۰۰به گزارش ایرنا، طبق آمارها سال گذشته حدود 
کشور هدف در دنیا صادر شده است ۴۷تن از این محصول به  ۲۵۲تولید شد و نزدیک  . 

مارکتی است که برای هر ایرانی حدود یک گرم محاسبه درصد مصرف خوراکی و سوپر ۲۰مصرف زعفران در کشور ساالنه  

درصد این محصول به مصارف صنعتی، دارویی، صنایع آرایش و بهداشتی، رنگ،  8۰در دنیا نیز  صادراتی است و شود و بقیهمی
رسدها، شیرینی و شکالت میصنعت غذایی و نوشیدنی . 

از کشاورزان  میلیون تومان بود که ۱۴تا  ۷.۵اخل کشور بین قیمت هر کیلوگرم زعفران ایران در د های گذشتهطی ماه
شد خریداری  . 

 لینک خبر 
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 زعفران 

خبرنگاران جوان  – ۱5/3/98تاریخ :   

  هزار تومان ۷۰حداکثر قیمت هر مثقال زعفران /۹۸تن طالی سرخ در سال  ۵۰۰پیش بینی تولید 
تن برسد ۵۰۰شود که تولید زعفران به حسینی گفت: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی می .  

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

های منطقه خرید زعفران را قبل از ماه مبارک رمضان ، از ثبات نرخ زعفران در بازار خبر داد و گفت: با توجه به آنکه کشورجوان
ماه رمضان تا حدودی  انجام دادند و در بازار داخل تقاضای چندانی برای خرید وجود ندارد، از این رو قیمت زعفران نسبت به ابتدای

 .کاهش یافته است
میلیون تومان اعالم کرد و افزود:  ۱۴تا  ۱3هزار و زعفران سوپر نگین را  ۵۰۰میلیون و  8ای را وی قیمت هر کیلو زعفران دسته

ند و دید که بعد با توجه به کاهش صادرات در ماه رمضان، قیمت نه تنها افزایشی نداشته بلکه کاهش داشته است. حال باید منتظر ما
دهد یا خیر؟از ماه مبارک رمضان جهش صادرات رخ می  
ها به دلیل آنکه زعفران را با هزار تومان اعالم کرد و گفت: برخی فروشنده ۷۰تا  ۵۰حسینی قیمت هر بسته زعفران یک مثقالی را 

های کمتر نیستندنرخ باالتری خریداری کردند، حاضر به فروش با نرخ . 
ملی زعفران ادامه داد: عرضه کننده زعفران باید نوع زعفران را برای خریدار مشخص کند و این طور نباشد که عضو شورای 

های باال به فروش رساند چرا که اگر خالف این امر ثابت شود، فروشنده به عنوان گران فروش تر را با نرخزعفران با کیفیت پایین
 .باید توبیخ شود

ی سرخ به افغانستاندرصد قاچاق طال 9۰هزار ساله تولید زعفران در معرض خطر است/ 3قدمت  :بیشتر بخوانید  
کنند، اما شورای ملی زعفران به ناچار به گفته وی، اگرچه بسیاری از فعاالن بازار نسبت به قیمت گذاری محصول به ما انتقاد می

های الزم را برای حفظ منافع ملی داشته باشدباید مباحث تولید، صادرات و قیمت را رصد کند و همواره توصیه . 
های پیش رو در بخش صادرات مبنی بر بازگرداندن ارز در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به چالش حسینی قیمت زعفران

های صادراتی بعید است که افزایش قیمتی در این بخش ای از بازارحاصل از صادرات به سامانه نیما و خروج صادرکنندگان حرفه
 .اتفاق افتد

های یکبار مصرف انجام می شود، بنابراین ای و کارتطی که صادرات توسط افراد غیر حرفهاین مقام مسئول ادامه داد: در شرای
صادراتی که مد نظر است، محقق نخواهد شد. از این رو معضالت صادرکننده برای بازگشت ارز از سوی مسئوالن امر و بانک 

 .مرکزی باید رفع شود
در دسترس نیست، اظهار کرد: تاکنون گمرک آمار  98ادرات زعفران در سال حسینی با انتقاد از این مسئله که آمار دقیقی از ص

صحیحی از صادرات که بتوان به آن استناد کرد، اعالم نکرده است، در حالیکه آمار صادرات باید به روز باشد تا صادرکننده برای 
 .امر صادرات بتواند برنامه ریزی الزم را داشته باشد

پایان درباره آخرین وضعیت تولید زعفران تصریح کرد: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی  عضو شورای ملی زعفران در

تن برسد ۵۰۰شود که تولید زعفران به می . 
 
 
 
 لینک خبر 
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 زعفران 
خبرگزاری فارس  – ۱۲/3/98تاریخ :   

تن زعفران در بورس کاال عرضه شد 6۸  
  .تن زعفران در بورس کاال عرضه کردیم ۶8 

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان 
های ملی و استانی زعفران در کشور گفت: سال گذشته با مداخله مرکزی تعاون روستایی ایران در اولین گردهمایی فعاالن اتحادیه

تن زعفران را در بورس کاال عرضه کردیم که باالترین رکورد در  ۶8گری هدفمند سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، میزان 
ذابیتهای بورسی فعاالن بازار طول فروش بورسی زعفران کشور محسوب شده و برای نخستین بار توانستیم با ایجاد انگیزه سود و ج

سرمایه را هم به بازار مدرن بورسی زعفران راهبری نماییم که این پدیده در طول تاریخ کشاورزی ایران با این حجم معامالت و 
  .خرید و فروش کم سابقه بوده است

اراضی کشاورزی کشور با نظام  هزار هکتار از 9۷وی گفت: براساس اطالعات آماری سازمان مرکزی تعاون روستایی، درحدود  

های بهره برداری خرده پایی و عمدتا" بصورت کشت آبی به زراعت زعفران اختصاص دارد. این محصول تحقیقا" در تمامی استان
هزار هکتار سطح زیر کشت این محصول در استانهای خراسان رضوی،  9۲شود اما حدود اندک( تولید میکشور )هر چند به مقدار

و شمالی قرار داردجنوبی  .  
سال اخیر تقریبا دارای رشد مالیمی بوده و میانگین عملکرد برای کل  ۱۰شیرزاد با اشاره به اینکه عملکرد در هکتار زعفران طی 

389استان برتر( معادل  9کشور )در   9۵درصد بیشتر بوده است تصریح کرد: در  ۲۰الذکر نیز کیلوگرم و برای سه استان فوق 
گیرد و صادرات این محصول در طق زیر کشت زعفران، برداشت این محصول به صورت دستی و غیر مکانیزه انجام میدرصد منا

3۰های باالتر از بندیبسته -9۷های میلیون دالر بوده است این روند در سال ۲۷8تن و به ارزش ۲۱۰بالغ بر  9۵گرمی در سال  
لغ شده استمیلیون دالر با 3۵۰رشد داشته و به بیش از  9۶ . 

 لینک خبر 
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 سالمت
 ایرنا  – ۱۵/3/98تاریخ :

  درصد واکسن هاری بی مورد برای گزش سگ های خانگی تزریق می شود
عضو هیات مدیره جامعه دامپزشکان ایران از افزایش سگ های ولگرد به علت فساد برخی -ایرنا  -تهران  NGO  های حامی

درصد واکس هاری  9۰حیوانات انتقاد کرد و درباره واکسن هاری نیز گفت: اغلب گزش سگ ها توسط سگ های خانگی است و 
هار نیستند، اغلب بی مورد استبرای این موارد انجام می شود که چون این سگ ها  .  

در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: واکسن هاری دو نوع حیوانی و انسانی دارد که نوع انسانی آن برای  «پیام محبی»

ن هاری افرادی که مورد گزش سگ هار قرار گرفته باشند، کاربرد دارد و باید در چند نوبت تزریق شود. ساالنه برای تزریق واکس
هزار دز واردات واکسن هاری انسانی نیاز است و برای واردات هر دز واکسن بین چهار تا پنج  ۶۰۰هزار نفر حداقل به  ۲۰۰به 

شوددالر هزینه می . 
درصد گزش ها از سوی سگ نیازی به تزریق واکسن هاری  9۰وی اضافه کرد: هر گزشی از سوی حیوان، گزش مشکوک نیست. 

زیرا باید حیوان مشکوک به هاری باشد تا فرد مورد گزش قرار گرفته واکسن دریافت کند اما اکنون در اکثر موارد  به انسان ندارد
کنند در حالی که از سگ خانگی خود یا همسایه که صاحب و شناسنامه دارد، مورد گزش افراد بی مورد واکسن هاری دریافت می

اندقرار گرفته . 
دانش و تکنولوژی تولید واکسن هاری دامی و انسانی را ندارد و ساالنه ارز زیادی برای واردات این  وی گفت: در حال حاضر ایران

ها علیه ایران، همچنان در واردات واکسن دامی هاری با ارز دولتی هیچ شود اما با وجود تحریمها از کشور خارجه هزینه میواکسن
 .مشکل و محدودیتی نداریم
ن هاری برای تزریق انسانی به طور حتم باید کیفیت باالیی داشته باشد به همین علت واکسن هاری مربوط محبی اظهار داشت: واکس

رسد برخی تالش دارند واکسن ها و نوسان نرخ ارز، به نظر میشد اما به دلیل تحریمبه انسان تاکنون از کشور فرانسه وارد می
ی مانند هند تأمین و وارد کنند که به طور حتم کیفیت نوع اروپایی را نداردهاری برای تزریق انسانی را از کشورهای غیراروپای . 

شود و نیازمند تزریق در چند وی تصریح کرد: واکسن هاری انسانی به دلیل گران بودن به صورت رایگان برای افراد تزریق می
 .مرحله طی یک دوره سه تا پنج ماهه است

ود: وزارت بهداشت متولی تزریق واکسن هاری به انسان است بنابراین از واردات این رئیس سابق جامعه دامپزشکان ایران افز
شود که البته بخشی از این کند و ساالنه بخش قابل توجهی ارز از کشور برای واردات این واکسن صرف میمحصول استقبال می

شد اما ه ساالنه حدود هزار مورد حیوان گزیدگی اعالم میگزش ها به دلیل ارتباط بیشتر بین انسان و حیوانات است البته سالیان گذشت
9۶در سال  هزار مورد حیوان گزیدگی که واکسن دریافت کردند در کشور گزارش شد ۱8۰حدود   . 

 .به گفته وی، فقط در مواردی که سگ ولگرد و مشکوک به هاری باشد به تزریق واکسن هاری نیاز است
لگرد در سطح شهرها شده استهای وها موجب افزایش سگ NGO فساد  

های بالصاحب در سطح شهرها گفت: اکنون فساد دررئیس بیمارستان دامپزشکی تهران درباره افزایش سگ  NGO  های مدعی

ها بخش اندکی از درآمد خود را صرف غذا های ولگرد و بالصاحب شده است. زیرا این تشکلحامی حیوانات موجب افزایش سگ
اند، در واقع ها عقیم شدههایی که به گفته این تشکلدهد که سگکنند، در حالی که آزمایشها نشان میها میگدادن و عقیم کردن س

 .عقیم نشده اند و ادعای آنها واقعیت ندارد
 های ولگرد را ندارند اظهار داشت: در واقع رانتی درها نیز توان و دانش جلوگیری از ازدیاد سگوی با بیان اینکه شهرداری

اند و همچنان های بالصاحب رها شدهها ایجاد شده به همین علت سگهای ولگرد از سوی تشکلخصوص حمایت از حیوانات و سگ
 .در حال ازدیاد هستند

های ولگرد ادامه پیدا کند های ولگرد است و اگر روند ازدیاد سگمهمترین علت انقراض یوزپلنگ ایرانی، ازدیاد سگ»محبی گفت: 
تم حیات وحش ایران دچار مشکل خواهد شدبه طور ح ». 

  لینک خبر
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 سالمت 
 خبرنگاران جوان  – ۱3/3/98تاریخ : 

  های طیورهای دام و طیور تولید داخل است/ عرضه مرغ ممتاز با توسعه خط کشتارگاهدرصد دارو ۹۷بیش از 
شودهای دام و طیور و آبزیان در کشور تولید میدرصد از واکسن و دارو 9۷بیش از رفیعی پور گفت:  .  

، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی؛ علیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
های استراتژیک دامی نظیر تب مالت، سیاه ها اخیر، تمامی بیماریبا اقدامات سامان دامپزشکی در سالدامپزشکی کشور اظهار کرد: 

 .زخم، تب برفکی و لمپی اسکین به طور چشمگیر کاهش یافته است
های درصدی کانون ۲8با کاهش  9۶نسبت به سال  9۷های مهم دامی است در سال وی افزود: در بیماری تب برفکی که از بیماری

 .بیماری روبرو بودیم
ها واکسینه مبلیون راس دام بر علیه بیماری ۵۵های دامی، سال گذشته بیش از رفیعی پور ادامه داد: برای پیشگیری و کنترل بیماری

 .شدند
داریم های استراتژیک ذخیره سازیوی گفت: با توجه به تحریم ها، برای سه ماه آینده ذخایر واکسن و داروی دامی در انبار . 

شودهای دام و طیور و آبزیان در کشور تولید میدرصد از واکسن و دارو 9۷رئیس سازمان دامپزشکی کشورافزود: بیش از  . 
با اشاره به این که نظارت در تمام مراحل قبل، حین و پس از کشتار، بسته بندی و   رفیعی پور در بازدید از یک کشتارگاه طیور

شود، بیان کردتوسط دامپزشکی انجام میمجوز حمل به مراکز عرضه  های طیور کشور با های های کشتارگاهتجهیزات و فناور :

کندهای روز اروپا برابری میکشتارگاه . 
، مرغ و آالیش آن به طور همزمان توسط همکاران دامپزشکی رصد و در صورت وجود مشکل، مرغ از ۲وی با بیان اینکه در خط 

شود تا مردم ما محصول را با بهترین کیفیت این تکنولوژی روز دنیا است که در کشور ما هم استفاده می شود، گفت:چرخه حذف می
 .مصرف کنند

میلیون کیلوگرم فرآورده خام  8یش از تن فرآورده خام دامی از مصرف انسانی خارج شد/معدوم سازی ساالنه ب ۵۰۰ :بیشتر بخوانید

 دامی
در آینده نزدیک در سراسر کشور « ممتاز»های طیور، مرغ کشتارگاه ۲رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: با توسعه خط 

 .عرضه خواهد شد
گوشت مرغ « ممتاز»م و بسته بندی کنند با نامرغ خود را کشتار می ۲هایی که با خط وی ادامه داد: بعد از عید سعید فطر، کشتارگاه

کنندخود را به بازار عرضه می . 
ماه  ۱۲روز برای مرغ گرم و  3اعالم کرد و افزود: در حال حاضر، «ممتاز»های مرغ رفیعی پور، افزایش ماندگاری را از ویژگی

۱۵غ منجمد برای ، مرغ گرم برای پنج روز و مر۲شود، ولی در مرغ خط برای مرغ منجمد اجازه مصرف داده می ماه ماندگاری  
 .و اجازه مصرف خواهد داشت

در کشور  ۲مجهز هستند، اظهار کرد: تکنولوژی خط  ۲کشتارگاه به خط  ۶۰کشتارگاه طیور کشور،  ۲8۰وی با اشاره به اینکه از 
است ۲شود از خط های دیگر صادر میوجود دارد و بخشی از محصوالت طیور که به کشور . 

مجهز شوند ۲های طیور کشور به خط رفیعی پور اظهار امیدواری کرد تا پایان سال آینده تمام کشتارگاه . 
  لینک خبر
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 شیالت
 خبرنگاران جوان  – ۱۲/3/98تاریخ : 

هزار تومان ۲۱قیمت هر کیلو قزل آال سر مزرعه /۹۸در سال هزار تن قزل آال  ۱3۰پیش بینی تولید   
تا  ۱۲۰شود که تولید به نبی زاده گفت:با توجه به وقوع سیل در استان های اصلی تولید و از بین رفتن بخشی از مزارع برآورد می

هزارتن برسد ۱3۰ . 
گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  آرش نبی زاده مدیر عامل اتحادیه ماهیان سردآبی در گفت و گو با خبرنگار

ماهه ابتدای سال، تقاضای چندانی  ۶، درباره آخرین وضعیت بازار قزل آال اظهار کرد: طبق روال همه ساله در خبرنگاران جوان
شودبرای خرید ماهی در بازار وجود ندارد که این امر منجر به افت قیمت می . 

های پر تولید از بین رفت که در نهایت عواقب این وی افزود: با توجه به وقوع سیل اخیر، بخشی از ذخیره بچه ماهی در استان
دهدخود را نشان می ۶و  ۵خسارت در برج  . 

شود که قیمت ماهی به ویژه یالت حمایتی مزارع آسیب زده نداشته باشد، از این رو پیش بینی مینبی زاده ادامه داد: اگر سازمان ش
 .قزل آال در مهر و آبان به سبب کمبود عرضه با افزایش چشمگیر قیمت در بازار روبرو شود

ت: کاهش تقاضا برای خرید ماهی های خانوار را به زیان تولید دانست و گفمدیر عامل اتحادیه ماهیان سردآبی حذف ماهی از سفره
در بازار موجب شده تا بسیاری از مزارع نتوانند به کار خود ادامه دهند که در نهایت این امر حذف اشتغال پایدار را به همراه دارد 

 .که در شرایط فعلی اقتصاد دیگر امکان سرگیری مجدد فعالیت مزارع نیست
هزار تومان ۲8آخرین جزئیات خسارت سیل اخیر به مزارع سردآبی/قیمت هر کیلو قزل آال  :بیشتر بخوانید  

هزار تن اعالم کرد و گفت: با وقوع سیل در استان های اصلی  ۱۵۰تا  ۱۴۰یزان تولید قزل آال قبل از وقوع سیل را وی پیش بینی م
هزارتن برسد و در صورتی که حمایتی صورت  ۱3۰تا  ۱۲۰شود که تولید به تولید و از بین رفتن بخشی از مزارع برآورد می

هزار تن خواهد رسید ۱۰۰نگیرد، تولید به کمتر از  . 
های چهار محال بختیاری، مدیر عامل اتحادیه ماهیان سردآبی قیمت قزل آال در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به آنکه استان

 شود کههای پرتولید در سیل اخیر دچار خسارت شدند، بنابراین پیش بینی میلرستان و کهگیلویه و بویر احمد به عنوان استان
ماه آینده به تعادل برسد 3تا  ۲درصورت حمایت دولت، بازار ظرف مدت زمان  . 
تا  3۲هزارتومان اعالم کرد و گفت: هم اکنون هر کیلو قزل آال با نرخ  ۲۱تا  ۲۰وی در پایان نرخ هر کیلو قزل آال سر مزرعه را 

شودها عرضه میهزارتومان در خرده فروشی 3۵ . 
 لینک خبر
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 صادرات و واردات
 ایرنا  – ۱۰/3/98تاریخ : 

۱۰۰ ایران قابلیت ساالنه  هزارتن صادرات تخم مرغ را دارد 
دبیرکل کانون سراسری انجمن های صنفی پرورش دهندگان مرغ تخمگذار گفت: ایران ساالنه ظرفیت صادرات بیش  -ایرنا  - تهران

هزارتن تخم مرغ را دارد ۱۰۰از  .  
« در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزایش تولید، کاهش تقاضا در فصل گرما و ماه رمضان را  روز جمعه« فرزاد طالکش

از علل کاهش قیمت تخم مرغ دانست و افزود: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور، صادرات تخم مرغ از اردیبهشت ماه  یکی دیگر
امسال آزاد شد اما کشورهای هدف صادراتی ما به دلیل وجود بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در برخی نقاط کشور از ما تخم 

 .مرغ خریداری نمی کنند
 

اشت: البته اکنون سازمان دامپزشکی کشور وارد عمل شده تا طی توافقی با عراق بتواند شرایط را برای صادرات تخم وی اظهارد 
 .مرغ در مناطق پاک و عاری از وجود این بیماری در سال گذشته به این کشور فراهم کند

 
ر صادراتی ایران را افغانستان و عراق دانست دبیرکل کانون سراسری انجمن های صنفی پرورش دهندگان مرغ تخمگذار بهترین بازا

و گفت: پیش از این ترکیه در صادرات تخم مرغ به عراق نفوذ داشت و در افغانستان نیز تنها تامین کنندگان ایران و پاکستان بودند که 
داکنون پنج کشور شامل قزاقستان، ازبکستان، آذربایجان، ترکیه و پاکستان به این کشور جنس می فروشن . 

 
 ۷،8۰۰تا  ۷۵۰۰درصد بین  ۱۰وی با بیان اینکه اکنون قیمت منطقی هر کیلوگرم تخم مرغ با نهاده های دامی یارانه ای و سود 

تومان است که حداقل  ۴،۴۰۰تومان است گفت: اما امروز قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری های کشور به طور متوسط 
ی داردتومانی را برایشان در پ ۲۰۰۰ضرر  . 

 
 ۲،۲3۰یک کیلوگرم خوراک مرغ تخم گذار  وی با بیان اینکه هر دو کیلوگرم دان یک کیلوگرم تخم مرغ می شود اضافه کرد: قیمت

تومان بدون احتساب هزینه های  ۴،۵۰۰تومان است که اگر دو کیلوگرم دان برای تولید یک کیلوگرم تخم مرغ مصرف شود یعنی 
نه، انرژی، کارگر، بیمه ونهاده ها فقط باید دان به مرغ بدهدتولید شامل نرخ کارتن، شا . 

 
طالکش تصریح کرد: اگر شرایط برای صادرات تخم مرغ فراهم نشود به طور حتم تولید کنندگان ما در تامین نقدینگی و تولید ماه 

 .های آتی دچار مشکل جدی خواهند شد
 

ن مرغ تخمگذار کشور براین باور است که فاصله قیمتی تولید کنندگان تخم دبیرکل کانون سراسری انجمن های صنفی پرورش دهندگا
تومان خریدرای می شود اما در  ۲۷۵مرغ تا مصرف باالست به طوری که اکنون هر عدد تخم مرغ درب واحد تولیدی به قیمت 

مصرف سودش به جیب دالالن و واسطه تومان قیمت دارد که این فاصله دو برابری قیمت از تولید تا  ۵۵۰مغازه ها عر عدد باالی 
 .گران می رود

 
هزارتن  ۷تن صادرات و در شرایط خاص حدود  ۷۰۰به  هزارتن تخم مرغ در کشور تولید شد که نزدیک 9۰۰سال گذشته بیش از 

 .واردات داشته ایم
 

کیلوگرم در سال است ۱۱.8سرانه مصرف این محصول حدود نزدیک  . 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرنگاران جوان  – ۱۲/3/98تاریخ : 

 لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت حائز اهمیت نیست/ افزایش قیمت برنج ایرانی دلیل منطقی ندارد
 .علی زاده گفت: مهم نیست واردات در چه فصلی صورت گیرد، تنها نکته حائز اهمیت آن است که به مقدار زیاد وارد نشود

صنعت، تجارت و کشاورزی کشور در گفت و گو با خبرنگارجمیل علی زاده شایق دبیر انجمن  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

ت در واردات برنج، میزان آن است و در فصل برداشت اظهار کرد: نکته حائز اهمی واردات برنج ، پیرامون لغو ممنوعیتجوان
 .اصال مهم نیست که چه زمانی واردات انجام شود

وارد شده است، افزود: بنابر آمار در سال گذشته یک میلیون و  برنج هزار تن ۲۰۰، یک میلیون و 9۶وی با اشاره به اینکه در سال 
مان پر شده است هزار تن برنج وارد کشور شد که این امر بدان معناست که ظرفیت ۶۰۰ . 

 .به گفته علی زاده شایق، امسال نیازی به واردات برنج نداریم چرا که مطلقا کسری در این زمینه نداشتیم
ها اعالم کرده ام که مهم نیست واردات در چه فصلی صورت گیرد، تنها نکته حائز اهمیت آن دبیر انجمن برنج ادامه داد: بنده بار

کشاورزان، موضوع واردات در زمانی که برنج کاران در حال  د نشود و برای جلوگیری از دلسردیاست که به مقدار زیاد وار
ای نشود. هر زمان که احساس کردید بازار احتیاج به برنج دارد، محصول را به بازار تزریق کنیدبرداشت هستند، رسانه . 

 ۶۰۰هزار تن و سال گذشته  ۲۰۰، 9۶ت، بیان کرد: در سال نیس 98وی با تاکید بر این مسئله که نیازی به واردات برنج در سال 
هزار تن و  3۰۰میلیون و  ۲تا  ۲۰۰میلیون و  ۲مازاد بر نیاز کشور بود که با توجه به تولید  هزار تن از میزانواردات برنج،

میلیون تن برنج، نیازی به واردات نداریم 3مصرف ساالنه  . 
 لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت مانعی ندارد/ واردات برنج بر مبنای نیاز داخل باید انجام شود :بیشتر بخوانید

در بازار بیان کرد: این مساله هیچ دلیل علمی، فنی و منطقی ندارد افزایش قیمت برنج ایرانی دبیر انجمن برنج درباره دالیل . 
گرانی برنج  شود که با این وجود دلیلی بردر بازار عرضه می 9۷رنج مربوط به سال علی زاده شایق ادامه داد: در حال حاضر ب

شده سال گذشته نیست تولید . 
شود، وی در پایان تصریح کرد: برنج محصولی است که در یک فصل محدود تولید و از اواخر مرداد تا اواسط مهر وارد بازار می

برداشت امسال باشد، به بازار نیامده استبنابراین در شرایط فعلی برنجی که مربوط به  . 
  لینک خبر
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https://www.yjc.ir/fa/news/6949225/%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/6952514/%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 صادرات و واردات 
 خبرگزاری فارس  – 9/3/98تاریخ : 

مرغ آزاد شد + سند صادرات مرغ و تخم  
شودصادرات مرغ و تخم مرغ آزاد شد و قرار شد با تایید وزارت جهاد کشاورزی انجام  .  

با رئیس کل گمرک با اشاره به پیشنهاد وزارت جهاد   ایبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزیر صنعت در مکاتبه
کشاورزی مبنی بر درخواست رفع ممنوعیت صادرات برخی محصوالت طیور جهت جلوگیری از زیان تولیدکنندگان اعالم کرد: 

پس از   دار گوشتی، گوشت مرغ و جوجه یک روزه تخمگذارمرغ نطفهروزه گوشتی، تخمقلم کاال از جمله جوجه یک  4صادرات 
 .تأیید وزارت جهاد کشاورزی بالمانع است

  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 ایرنا  – ۱۱/3/98تاریخ : 

  وضع عوارض بر صادرات خرما به ضرر تولیدکنندگان داخلی تمام می شود
صادراتی نه تنها باعث کاهش صادرات عضو هیات رئیسه انجمن ملی خرمای ایران گفت: اعمال عوارض بر خرمای  -ایرنا  -تهران

  .این محصول می شود بلکه در نهایت به ضرر تولیدکنندگان داخلی تمام می شود
« میلیون  ۱.۲روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: طبق آمارها ایران ساالنه نزدیک به « محمد حسین اکبری

کشور دنیا از  ۷۰درصد این محصول به  ۲۰هکتار تولید دارد که پیش از این بیش از هزار  ۲۰3تن انواع خرما در سطح بیش از 
شدجمله هند، روسیه، عراق، پاکستان، امارات، ترکیه و افغانستان صادر می . 

 
زش های تولید، نوسان نرخ ارز و کاهش اروی اظهار داشت: عواملی همچون کاهش تولید، افزایش دو تا سه برابری افزایش هزینه

پول داخلی، باال رفتن حجم صادرات خرما به کشورهای هدف را منجر شد و دولت برای تنظیم بازار در ماه مبارک رمضان به 
 .ممنوعیت صادرات این محصول اقدام کرد

 
 هزار تومانی برای خرمای 8عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی استان کرمان تصریح کرد: به طور حتم اعمال وضع عوارض 

درصد ارزش ریالی صادرات سایر خرماها بر مبنای نرخ دالر در  3۰هزار تومانی برای خرمای کبکاب و همچنین  ۵مضافتی، 
شوند این محصول را شود و صادرکنندگان ناچار میسامانه سنا در روز اظهار، موجب کاهش صادرات خرما به کشورهای هدف می

کنند که در نهایت به ضرر تولید خواهد شدهای کمتری از کشاورزان خریداری با قیمت . 
 

تواند افزایش پیدا کند بنابراین های صادراتی خرما برای هر کیلوگرم دو دالر است و این رقم ثابتی است که نمیقیمت :اکبری افزود

رمای مضافتی را حدود های کمتری از کشاورزان خریداری کند به طور مثال اگر هر کیلوگرم خصادر کننده باید خرما را با قیمت
هزار تومان خریداری کند ۱۲هزار تومان از تولیدکنندگان می خرید اکنون با وضع این عوارض باید حدود  ۲۰ . 

 
هزار تن خرمای مضافتی و به همین  ۲۰وی گفت: اکنون نه تنها کمبودی در عرضه خرما به بازار داخلی نداریم بلکه نزدیک به 

های کشور موجود است اما خریدار نداریم و در صورت اعمال عوارض به طور قطع رها و سردخانهمیزان خرمای کبکاب در انبا
شودها انبار میخرما برای سال آینده در سردخانه . 

 
یابد زیرا خرما اکبری بر این باور است که با به پایان رسیدن ماه مبارک رمضان تقاضای این محصول در کشور به شدت کاهش می

سی در سبد مصرفی خانوار نیست که با کاهش مصرف یا حذف آن دچار مشکل شوندکاالی اسا . 
 

 وضع عوارض بر کاالهای صادراتی قانونی نیست
 

عضو هیأت رئیسه انجمن ملی خرمای ایران وضع عوارض بر روی محصول خرما را موجب کاهش قیمت این محصول در بازار 
عوارض در صورتجلسه ستاد تنظیم بازار کمبود این محصول و افزایش قیمت در بازار داخلی دانست و اظهار داشت: علت وضع این 

داخلی عنوان شده است، در حالی که طبق قانون مصوب مجلس شورای اسالمی وضع عوارض بر هر کاالی صادراتی ممنوع است 
رودو این یک اقدام غیرکارشناسی به شمار می . 

 
های محروم کشور به شمار می روند و این اقدام )وضع عوارض( ننده خرمای کشور از استانهای تولیدکبه گفته وی، اکثر استان

در واقع این اقدام دولت خدمتی به کشاورزان به شمار »تواند در وضع معیشت مردم این استانها تأثیر بسزایی داشتته باشد.می
رودنمی ». 

 
ها وان کرد و اظهار داشت: کاهش تولید خرما به دلیل بروز خشکسالیاکبری قیمت گذاری محصول خرما را تابع عرضه و تقاضا عن

های تولید نیز همانند سایر اقالم مصرفی در افزایش قیمت این محصول در بازار داخلی نقش داشته است و افزایش چند برابری هزینه
 .و این افزایش قیمت خارج از عرف نیست
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درصد این خرما به  ۵۰دهد که ساالنه حدود کشور را خرمای مضافتی تشکیل میدرصد خرمای تولیدی  3۰به گفته وی، اکنون 
شودکشورهای هدف صادر می . 

 
ای به گمرک جمهوری اسالمی کارگروه تنطیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ هفتم خرداد امسال با ابالغ بخشنامه

 8ساس این ابالغیه، به ازای صادرات هر کیلوگرم خرمای مضافتی ایران صادرات خرما را مشمول عوارض گمرکی کرد، بر ا
شودهزار تومان عوارض دریافت می, ۵هزار تومان و به ازای هر کیلوگرم خرمای کبکاب نیز  . 

 
درصد ارزش ریالی صادرات بر مبنای نرخ دالر در  3۰همچین میزان عوارض صادراتی دریافتی از سایر خرماها، به میزان 

نا در روز اظهار تعیین شده استسامانه س . 
 

سه شنبه دهم اردیبهشت امسال خبری منتشر شد که بر مبنای آن، ستاد تنظیم بازار، صادرات خرما را با هدف کنترل بازار این کاالی 
 .پرمصرف در ماه رمضان ممنوع اعالم کرده است

دستوری به »و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اعالم کرد با این حال، دیروز رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران در گفت 
 .«گمرک مبنی بر ممنوعیت صادرات خرما ابالغ نشده و هنوز در حد پیشنهاد کارگروه تنظیم بازار است

 
هزار هکتار نخلستان با متوسط  ۱۰۰شود که در یک میلیون و میلیون تن برآورد می ۷.۵میزان تولید خرما در جهان حدود 

۶دی عملکر شود و مصر، ایران، عربستان سعودی، امارات، پاکستان، الجزایر، عراق، سودان، کیلوگرم کشت می 83۴هزار و  
روند که مصر بیشترین میزان عملکرد و الجزایر بیشترین سطح زیر تولیدکننده برتر خرما در جهان به شمار می ۱۰عمان و لیبی 

 .کشت را در اختیار دارد
کیلوگرم و  3۴شود که البته این شاخص در عربستان جهانی محصول خرما بیش از یک کیلوگرم برآورد می متوسط مصرف سرانه

کیلوگرم است ۱۰در ایران هفت تا  . 
  لینک خبر
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 صنایع غذایی
 ایرنا  – 9/3/98تاریخ : 

 نانوایان سنتی توان مقابله با تورم را ندارند
مدیرعامل اتحادیه نانوایی های سنتی کشور گفت: با توجه به افزایش نرخ تورم و ثبات نرخ مصوب نان، دیگر  -ایرنا  - تهران

نانوایی توان مقابله با نرخ تورم را ندارند و الزم است دولت هرچه سریعتر برای این صنف چاره ای بیندیشد واحدهای .  
های سنتی کشور افزود: مصوبه قیمت روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره وضعیت نانوایی «بیژن مقدم»

های تولید و معیشت از جمله حقوق نرخ نان ثابت مانده در حالی که همه هزینهاست و تاکنون  ۱393نان سنتی مربوط به سال 
اندکارگر، آب، برق، گاز، بیمه و اجاره واحد تولیدی، مزایای جانبی کارگران تابع تورم ساالنه افزایش قیمت داشته . 

 
رخ تورم افزایش می داد حتی اگر این افزایش اگر دولت افزایش قیمت نان را همانند سایر اقالم مصرفی مطابق با ن :وی اظهارداشت

جزئی بود به طور حتم نه تنها فشاری به جامعه وارد نمی شد بلکه عالوه بر باال رفتن کیفیت نان، بخشی از مشکالت نانوایان نیز 
 .برطرف می شد

 
۱۱.9۷معادل  9۴وی تصریح کرد: نرخ تورم سال   3۷که  9۷درصد و سال  ۱۰حدود  9۶درصد، سال  9حدود  9۵درصد، سال  

درصد بود که اگر قرار بود نرخ نان مطابق نرخ تورم افزایش یابد حداقل باید دو برابر نرخ مصوب فعلی می شد یعنی قیمت یک عدد 
۴۰۰تومانی باید به  ۲۰۰نان لواش   .تومان می رسید تا هزینه های نانوایی را پوشش دهد 

 
مبارک رمضان احتمال تعیین تکلیف قیمت نان پس از ماه  

 
های ذیربط از جمله اتاق های جدید به صورت آنالیز به همه ارگانمدیرعامل اتحادیه نانوایی های سنتی کشور گفت: اکنون قیمت

اصناف، صنعت و معدن، وزیر صنعت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان اعالم شده است و اکنون سازمان حمایت از مصرف 
آنالیز قمیتی داشته است و قول داده اند پس از پایان ماه مبارک رمضان تغییراتی در وضعیت نرخ  کنندگان نیز در این خصوص
 .نانوایی های سنتی رخ دهد

 
در سال  ۱393وی با بیان اینکه دولت باید فکری به حال نانوایان بکند افزود: در حال حاضر کسی نیست که بتواند با درآمد سال 

یک نانوا هر چه درآمد داشته باشد کفاف هزینه های تولید و زندگیش را نمی دهد و امکان ادامه این  زندگی کند به طوری که ۱398
های سنتی وجود نداردوضعیت برای نانوایی  

 
تومان، اگر روزانه  ۲۰۰نان پخت می کند با قیمت هر عدد نان  3۵۰۰تا  3۲۰۰وی گفت: به طور مثال یک نانوایی لواشی روزانه 

کیسه آرد مصرف می  ۱۰هزارتومان که روزانه  33هزارتومان فروش داشته باشد در مقابل قیمت هزینه هر کیسه آرد  ۷۰۰تا  ۶۴۰
هزارتومان و پول آب، برق، گاز، بیمه، مالیات و اجاره واحد کفاف هزینه های  ۱۲۰تا  9۰کند، حقوق سه کارگر به طور متوسط بین 

 .زندگیش را نمی دهد
 

9۰۰قیمت گندم و آرد با قیمت آزاد  93سال  مقدم تصریح کرد: در تومان در اختیار واحدهای آزادپز سنتی، صنعتی، فانتزی و جدید  
 ۶۶۰االحداث ها قرار می گرفت و نرخ فروش نانشان را عرضه و تقاضا تعیین می کرد. درحالی که نرخ گندم و آرد یارانه ای 

ن می شد اما اکنون آنچه رخ داده است با توجه به وضعیت اقتصادی کشور قیمت توما ۲۴۰تومان بود یعنی تفاوت قیمت این دو حدود 
تومانی دیگر نداریم 9۰۰تومان می خرد و االن قیمت  ۱،۷۰۰گندم ارزش پیدا کرده است یعنی دولت خودش گندم را  . 

 
نداشت و باید عرضه و تقاضا نرخ را های آزاد پز را به گفته وی، طبق بخشنامه هیأت وزیران نیز کسی حق دخالت در نرخ نانوایی

ها و سندیکای تعیین می کرد و ما به عنوان اتحادیه نانوایان سنتی در امر نرخ گذاری این واحد ها دخالتی نداشتیم اما اتحادیه فانتزی
رتومان است اما هزا ۱۴تا  ۱3های صنعتی به طور مرتب نرخ اعالم می کنند به طور مثال قیمت هر کیلوگرم نان صنعتی بین نان

 ۲.۵نان نانوایی آزاد پز برای هر کیلوگرم پنج هزارتومان می شود یعنی اگر قیمت هر عدد بربری باید دو هزار تومان باشد. )هر 
 .(عدد نان بربری می شود یک کیلوگرم
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پیش از این برای تهیه  وی اضافه کرد: درآمد نانوایی های سنتی کفاف هزینه های مصرفی خودشان را هم نمی دهد به طوری که

عدد لواش بفروشیم تا یک کیلو گوجه  ۲۵عدد لواش نرخ یک کیلو گوجه فرنگی بود اما اکنون باید  ۲.۵املت کارگر نانوایی قیمت 
هزارتومان می شد اما اکنون  9تا  8عدد نان قیمت یک کیلوگرم خرما به قیمت  ۴۰بخریم یا برای افطار کارگرها قبالً نرخ فروش 

هزارتومانی بخریم ۴۰عدد نان بفروشیم تا بتوانیم یک کیلو خرمای  ۲۰۰د بای . 
 

وی می گوید نرخ تورم بر واحدهای نانوایی نیز وارد است و چرا باید نانوایان تورم را تحمل کنند و نتوانند نرخ نان تولیدی خود را 
 .تغییر دهند

 
متولی مشخص دانست و گفتوی یکی دیگر از مشکالت واحدهای نانوایی سنتی را نبود  با حذف شورای آرد و نان اکنون دیگر  :

متولی مشخصی برای حل و فصل مشکلتمان نداریم به طوری که اگر قرار باشد تنبیه شویم همه ارگان ها مسئول هستند اما وقتی باید 
 .قیمت گذاری کنند هیچکس متولی امر نیست

 
هزار نانوایی بدون پروانه برشمرد و  ۱۰زار واحد دارای پروانه بهره برداری و ه 9۰وی تعداد فعلی واحدهای نانوایی کشور را 

هزار واحد نانوایی در استان تهران فعال هستند 9ادامه داد: از این تعداد بیش از  . 
 

شد تعدادی از های آزاد پز و در نظر نگرفتن نیاز صنف و فاصله محل واحدهای تولیدی، باعث ، رواج نانوایی93وی افزود: در سال 
های سنتی دولتی از چرخه تولید حذف و آزادپزها جایگزین شوندنانوایی  

 
  لینک خبر
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 صنایع غذایی

 ایرنا  – 9/3/98تاریخ : 

 نانوایان سنتی توان مقابله با تورم را ندارند
مدیرعامل اتحادیه نانوایی های سنتی کشور گفت: با توجه به افزایش نرخ تورم و ثبات نرخ مصوب نان، دیگر  -ایرنا  - تهران

نانوایی توان مقابله با نرخ تورم را ندارند و الزم است دولت هرچه سریعتر برای این صنف چاره ای بیندیشد واحدهای .  
های سنتی کشور افزود: مصوبه قیمت روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره وضعیت نانوایی «بیژن مقدم»

های تولید و معیشت از جمله حقوق است و تاکنون نرخ نان ثابت مانده در حالی که همه هزینه ۱393نان سنتی مربوط به سال 
اندکارگر، آب، برق، گاز، بیمه و اجاره واحد تولیدی، مزایای جانبی کارگران تابع تورم ساالنه افزایش قیمت داشته . 

 
رفی مطابق با نرخ تورم افزایش می داد حتی اگر این افزایش اگر دولت افزایش قیمت نان را همانند سایر اقالم مص :وی اظهارداشت

جزئی بود به طور حتم نه تنها فشاری به جامعه وارد نمی شد بلکه عالوه بر باال رفتن کیفیت نان، بخشی از مشکالت نانوایان نیز 
 .برطرف می شد

 
۱۱.9۷معادل  9۴وی تصریح کرد: نرخ تورم سال   3۷که  9۷درصد و سال  ۱۰حدود  9۶ال درصد، س 9حدود  9۵درصد، سال  

درصد بود که اگر قرار بود نرخ نان مطابق نرخ تورم افزایش یابد حداقل باید دو برابر نرخ مصوب فعلی می شد یعنی قیمت یک عدد 
۴۰۰تومانی باید به  ۲۰۰نان لواش   .تومان می رسید تا هزینه های نانوایی را پوشش دهد 

 
نان پس از ماه مبارک رمضاناحتمال تعیین تکلیف قیمت   

 
های ذیربط از جمله اتاق های جدید به صورت آنالیز به همه ارگانمدیرعامل اتحادیه نانوایی های سنتی کشور گفت: اکنون قیمت

اصناف، صنعت و معدن، وزیر صنعت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان اعالم شده است و اکنون سازمان حمایت از مصرف 
ز در این خصوص آنالیز قمیتی داشته است و قول داده اند پس از پایان ماه مبارک رمضان تغییراتی در وضعیت نرخ کنندگان نی

 .نانوایی های سنتی رخ دهد
 

در سال  ۱393وی با بیان اینکه دولت باید فکری به حال نانوایان بکند افزود: در حال حاضر کسی نیست که بتواند با درآمد سال 
ند به طوری که یک نانوا هر چه درآمد داشته باشد کفاف هزینه های تولید و زندگیش را نمی دهد و امکان ادامه این زندگی ک ۱398

های سنتی وجود نداردوضعیت برای نانوایی  
 

ه تومان، اگر روزان ۲۰۰نان پخت می کند با قیمت هر عدد نان  3۵۰۰تا  3۲۰۰وی گفت: به طور مثال یک نانوایی لواشی روزانه 
کیسه آرد مصرف می  ۱۰هزارتومان که روزانه  33هزارتومان فروش داشته باشد در مقابل قیمت هزینه هر کیسه آرد  ۷۰۰تا  ۶۴۰

هزارتومان و پول آب، برق، گاز، بیمه، مالیات و اجاره واحد کفاف هزینه های  ۱۲۰تا  9۰کند، حقوق سه کارگر به طور متوسط بین 
 .زندگیش را نمی دهد

 
9۰۰قیمت گندم و آرد با قیمت آزاد  93تصریح کرد: در سال مقدم  تومان در اختیار واحدهای آزادپز سنتی، صنعتی، فانتزی و جدید  

 ۶۶۰االحداث ها قرار می گرفت و نرخ فروش نانشان را عرضه و تقاضا تعیین می کرد. درحالی که نرخ گندم و آرد یارانه ای 
تومان می شد اما اکنون آنچه رخ داده است با توجه به وضعیت اقتصادی کشور قیمت  ۲۴۰حدود تومان بود یعنی تفاوت قیمت این دو 

تومانی دیگر نداریم 9۰۰تومان می خرد و االن قیمت  ۱،۷۰۰گندم ارزش پیدا کرده است یعنی دولت خودش گندم را  . 
 

ی آزاد پز را نداشت و باید عرضه و تقاضا نرخ را هابه گفته وی، طبق بخشنامه هیأت وزیران نیز کسی حق دخالت در نرخ نانوایی
ها و سندیکای تعیین می کرد و ما به عنوان اتحادیه نانوایان سنتی در امر نرخ گذاری این واحد ها دخالتی نداشتیم اما اتحادیه فانتزی

هزارتومان است اما  ۱۴تا  ۱3 های صنعتی به طور مرتب نرخ اعالم می کنند به طور مثال قیمت هر کیلوگرم نان صنعتی بیننان
 ۲.۵نان نانوایی آزاد پز برای هر کیلوگرم پنج هزارتومان می شود یعنی اگر قیمت هر عدد بربری باید دو هزار تومان باشد. )هر 

 .(عدد نان بربری می شود یک کیلوگرم
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هد به طوری که پیش از این برای تهیه وی اضافه کرد: درآمد نانوایی های سنتی کفاف هزینه های مصرفی خودشان را هم نمی د
عدد لواش بفروشیم تا یک کیلو گوجه  ۲۵عدد لواش نرخ یک کیلو گوجه فرنگی بود اما اکنون باید  ۲.۵املت کارگر نانوایی قیمت 

هزارتومان می شد اما اکنون  9تا  8عدد نان قیمت یک کیلوگرم خرما به قیمت  ۴۰بخریم یا برای افطار کارگرها قبالً نرخ فروش 
هزارتومانی بخریم ۴۰عدد نان بفروشیم تا بتوانیم یک کیلو خرمای  ۲۰۰باید  . 

 
وی می گوید نرخ تورم بر واحدهای نانوایی نیز وارد است و چرا باید نانوایان تورم را تحمل کنند و نتوانند نرخ نان تولیدی خود را 

 .تغییر دهند
 

واحدهای نانوایی سنتی را نبود متولی مشخص دانست و گفتوی یکی دیگر از مشکالت  با حذف شورای آرد و نان اکنون دیگر  :

متولی مشخصی برای حل و فصل مشکلتمان نداریم به طوری که اگر قرار باشد تنبیه شویم همه ارگان ها مسئول هستند اما وقتی باید 
 .قیمت گذاری کنند هیچکس متولی امر نیست

 
هزار نانوایی بدون پروانه برشمرد و  ۱۰هزار واحد دارای پروانه بهره برداری و  9۰وی تعداد فعلی واحدهای نانوایی کشور را 

هزار واحد نانوایی در استان تهران فعال هستند 9ادامه داد: از این تعداد بیش از  . 
 

نیاز صنف و فاصله محل واحدهای تولیدی، باعث شد تعدادی از های آزاد پز و در نظر نگرفتن ، رواج نانوایی93وی افزود: در سال 
های سنتی دولتی از چرخه تولید حذف و آزادپزها جایگزین شوندنانوایی  

 
 لینک خبر
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 علوفه
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 گل و گیاهان صنعتی

 خبرنگاران جوان  – ۱۱/3/98تاریخ : 

هزار هکتار اراضی مرتعی ۱۱۲پیش بینی توسعه گیاهان دارویی در   
هزار هکتار از اراضی مرتعی پیش بینی  ۱۱۲رویی را در های چند ماه اخیر، امسال توسعه گیاهان دابهزاد گفت: با توجه به بارندگی

کنیممی . 
ترحم بهزاد مدیرکل دفتر فنی مرتع سازمان  به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

 ۱۱۲های چند ماه اخیر، امسال توسعه گیاهان دارویی را در هار کرد: با توجه به بارندگیجنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور اظ
کنیمهزار هکتار از اراضی مرتعی پیش بینی می . 
میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری  ۷۰۰وی با بیان اینکه سال گذشته از محل اعتبار 

هزار و  ۱3در سطح  9۷یارد تومانی به دفتر فنی مرتع تخصیص یافت، افزود: با بخشی از این اعتبار در سال میل ۶۰کشور، مبلغ 
هزار هکتار مرتع، کشت گیاهان دارویی توسعه یافت ۱۵تا  ۵۰۰ . 

 3۱برای مراتع  را گیاهان دارویی های مختلفهای گیاهان دارویی تصریح کرد: ما طبقه بندی و قطب بندی گونهبهزاد درباره گونه
 .استان کشور انجام داده ایم

ها کشت شودگونه گیاه دارویی با توجه به شرایط اقلیمی آن ۷۰استان قرار است  3۱وی ادامه داد: در اراضی مرتعی این  . 
کندها را نمیهای اخیر/اعتبار آبخیزداری کفایت اجرای پروژهآبخیزداری و آبخوان داری، حلقه مفقوده پروژه سیل :بیشتر بخوانید  
این مقام مسئول به انعقاد تفاهمنامه مشترک میان دفتر فنی مرتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، کانون سراسری 

های منابع طبیعی، آبخیزداری و کشاورزی کشور و اتحادیه یران، اتحادیه سراسری تعاونیهای صنفی کارفرمایی مرتعداران اانجمن
های غذایی ایران اشاره کرد و گفت: با امضای این تفاهمنامه طرفین ملزم شدند حداکثر تالش صادر کنندگان گیاهان دارویی و فرآورده

زی این محصوالت در راستای تحقق برنامه ششم توسعه انجام و تجاری سا صادرات خود را برای رفع مشکالت گیاهان دارویی،
 .دهند

میلیون هکتار اراضی مرتعی در برنامه ششم توسعه هدفگذاری شده که بخشی از آن به  9.۶به گفته وی، اصالح، احیاء و توسعه 
 .توسعه کشت گیاهان دارویی اختصاص خواهد یافت

های مرتعی دارای ارزش ژنتیکی، های گونهو آبخیزداری کشور توسعه رویشگاه مدیرکل دفتر فنی مرتع سازمان جنگل ها، مراتع
های اقتصادی، زیست محیطی برای حفظ آب و خاک کشور، حفظ و گسترش ذخایر ژنتیک و توسعه آن، به فعل درآوردن استعداد

ویت معیشت و اقتصاد مجریان، صاحبان های شغلی، تقهای واجد محصوالت با ارزش با هدف ایجاد فرصتبالقوه موجود در رویشگاه
های این سازمان در حوزه گیاهان دارویی اعالم عرف و بهره برداران ساکن مناطق مرتعی و افزایش صادرات را از اهداف پروژه

 .کرد
 لینک خبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6953278/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9%DB%8C
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6945955/%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/6953278/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9%DB%8C


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                        8139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم خرداد 

 

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

 گندم 
 خبرگزاری فارس – ۱۲/3/98تاریخ : 

میلیون تن گذشت  ۲خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از   
تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده  ۱93هزار و  ۲۰میلیون و  ۲از آغاز فصل برداشت تا کنون، 

  .است
، به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، بر اساس اعالم مرکز به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس

درصد رشد داشته است ۷.3فناوری اطالعات و ارتباطات این میزان خرید در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  . 
۲لیارد تومان بوده که تاکنون می ۴9۰هزار و  3، ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان میلیارد تومان از بهای این  9۱9هزار و  

 .محصول به کشاورزان پرداخت شده است
، بیشترین میزان خرید گندم از کشاورزان را داشته استهزار تن ۲3۷، استان خوزستان با یک میلیون و تاکنون . 

  لینک خبر
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 گندم 
 خبرگزاری فارس  – ۱3/3/98تاریخ : 

  ۹۸میلیون تنی تولید گندم در سال  ۱.۲بینی افزایش پیش
میلیون تن برداشت محصول در این سطح صورت  ۱۴.۵شود بینی میمیلیون هکتار رسیده و پیش ۶امسال به  سطح زیر کشت گندم، 

  .گیرد
هزار تن  ۲۰۰ میلیون و ۲ پور اظهار داشت: در سال جاریبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اسماعیل اسفندیاری

ها درصد از مطالبات کشاورزان استان 8۰ اند انجام وت گندم شدهاستان که وارد گردونه برداش ۱8 خرید تضمینی گندم از کشاورزان
شودنیز پرداخت شده و مابقی نیز به تدریج با ورود به سامانه پرداخت می . 

بینی پیش  مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با مطلوب خواندن روند تولید و تحویل گندم افزود: با توجه به روند تولید،
سال گذشته کل نیاز گندم کشور از محل تولید داخلی تأمین شود 3نیز همچون شود امسال می . 

از اهمیت باالیی برخوردار است چرا که در برخی مواقع   پور تأکید کرد: تأمین همه نیاز گندم کشور از محل تولید داخلی،اسفندیاری
میلیون دالر هزینه شد و با  ۶۰۰ میلیارد و ۲  ن واردات،هزار تن گندم وارد و برای این میزا ۷۰۰میلیون و  ۶، ۱39۱ مانند سال

شودخودکفایی در تولید گندم جلوی خروج میزان قابل توجهی ارز از کشور گرفته می . 
میلیون  ۱۴.۵ های امسال مبنی بر تولیدهزار تن بوده است که برآورد 3۰۰ میلیون و ۱3 وی ادامه داد: تولید سال گذشته گندم کشور

میلیون تن افزایش تولید گندم است ۱.۲ این محصول است و این مهم بیانگر رشدتن از  . 
میلیون تن از این  ۱۲دهد که امسال بیشترین میزان خرید تضمینی با خرید ها نشان میاسفندیاری اضافه کرد: همچنین برآورد

 .محصول محقق شود
بیشتر از کشاورزان تولید کننده گندم اظهار داشت: در حال  مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به لزوم حمایت

رسانند که باید در این خصوص اقداماتی برای افزایش سود حاضرکشاورزان گندم را با سود حداقلی و ناچیزی به فروش می
 .کشاورزان و در نتیجه افزایش میزان تولیدشان صورت پذیرد

خواهیم که در صورت فراهم شدن شرایط موضوع قیمت گندم را برای لت میمشاور وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: از دو
ای که صرفه اقتصادی این قشر افزایش یابد تنظیم کندکشاورزان به گونه . 

دهدها را افزایش میهای تولید آنآالت و بیمه نیز از کشاورزان انگیزههایی، چون تأمین ماشینوی تصریح کرد: البته حمایت . 
های مناسبی به ویژه در حوزه تعیین قیمت در قالب بودجه از رو هم پشتیبانیرود برای سال پیشی ادامه داد: انتظار میاسفندیار

ساله گندم به خوبی پیش برود و خیال کشور از بابت تولید  ۱۲کشاورزان گندم کار شو و دولت نیز موظف به انجام آن شود تا طرح 
یین کننده است راحت شودگندم که در امنیت غذایی کشور تع . 

  لینک خبر
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 گندم 
 ایرنا  – ۱4/3/98تاریخ : 

 میلیون تن گندم از کشاورزان ۲.۲خرید 

هزار تن گندم از کشاورزان  ۲۰۰میلیون و  ۲معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: تاکنون  -ایرنا -تهران

  .خریداری و بیش از سه هزار میلیارد تومان پول آن پرداخت شده است
اطالع رسانی اقتصادی در وزارت کشور افزود: از آخرین روزهای فروردین ماه  عبدالمهدی بخشنده در حاشیه جلسه ستاد هماهنگی و

فت ها را دریاهای گرمسیر و نیمه گرمسیر خرید تضمینی گندم را از کشاورزان شروع کردیم که سیلوهای کشور این گندمدر استان
همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک کشاورزی تا  میلیارد تومان با ۵۰۰میلیارد تومان از سه هزار و  ۲۰۰کنند و سه هزار و می

 .شب گذشته پرداخت و به حساب کشاورزان واریز شده است
وزارت جهاد کشاورزی روز سه شنبه گزارش داد، به گفته این مقام مسؤول با این خرید تضمینی، امسال نیز همانند چهارسال متوالی 

 .رفی از تولید داخل استشویم و کل گندم مصدر تولید گندم خودکفا می
هزار تن از کشاورزان مناطق گرمسیر و  ۲۰۴معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در بحث تولید کلزا نیز 

درصد تعهدات را در این زمینه  ۱۰۰میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده و  ۷۰۰نیمه گرمسیر خریداری شده که تا شب گذشته 
 .ها داشته باشیمایم و امیدواریم در ادامه نیز خرید خوبی از سایر استانورزان پرداخت کردهبه کشا

ها هزار تن چغندر از این استان ۱۰۰های گرمسیر و نیمه گرمسیر اشاره کرد و گفت: بخشنده در ادامه به بحث برداشت چغندر از استان
 .شودشده که شکر حاصل از این برداشت نیز به زودی وارد بازار میها و مراکز تولیدی منتقل برداشت شده و به کارخانه

وی گفت: در مجموع تا این لحظه اهدافی که در خرید گندم، چغندر و کلزا داشتیم هم در بحث تولید و هم در بحث منابع مالی تأمین شده 
 .و وجه آن به حساب کشاورزان واریز شده است

  لینک خبر
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 گندم 
 خبرنگاران جوان – ۱۱/3/98تاریخ : 

درصدی خرید برگ سبز چای نسبت به سال قبل ۱۸هزار تن فراتر رفت/رشد  ۴۹ی برگ سبز چای از خرید تضمین  
میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده  ۱۵۵هزار تن برگ سبز چای با ارزش  ۴9جهان ساز گفت: از ابتدای فصل برداشت، 

 .است
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت، تجارت و کشاورزی  حبیب جهان ساز رئیس سازمان چای در گفت و گو با خبرنگار

ش اظهار کرد: براساس آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون، بی خرید تضمینی برگ سبز چای ، درباره آخرین وضعیتجوان
استان گیالن و مازندران خریداری شده است ۲میلیارد تومان از چایکاران  ۱۵۵هزار تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  ۴9از  . 

پرداخت و مابقی به  مطالبات چایکاران میلیارد تومان ۶۵درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون  ۴۲وی از پرداخت 
خواهد شدمرور به حساب کشاورزان واریز  . 

 9۴جهان ساز با اشاره به اینکه عمده چای چین بهاره از کیفیت باالیی برخودار است، بیان کرد: با توجه به شرایط مناسب اقلیمی 
است ۲درصد برگ سبز خریداری شده درجه یک و مابقی درجه  . 

خبر داد و افزود: با استمرار شرایط نسبت به مدت مشابه سال قبل  درصدی خرید برگ سبز چای ۱8رشد  رئیس سازمان چای از
 ۲۶هزار تن برسد که در صورت تحقق این امر  ۱3۰شود که میزان خرید تضمینی برگ سبز چای به مساعد اقلیمی پیش بینی می

شودهزار تن چای خشک استحصال می . 
هزار تن رسید/ مشکلی در فروش چای تولید داخل نداریم 3۲خرید برگ سبز چای به  :بیشتر بخوانید  

زراعی را میلیارد تومان تسهیالت به  ۱8هزار تن کود و پرداخت  ۶های اخیر، احیای باغات، هرس باغات، توزیع وی بارندگی
 .عامل اصلی افزایش تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل اعالم کرد

نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: با توجه به مصرف چای تولید داخل  درصدی تولید برگ سبز چای ۲۰تا  ۱۵افزایش  جهان ساز از
ق واردات تامین شوددرصد نیاز کشور از تولید داخل باید مابقی نیاز کشور از طری ۲۷تا  ۲۶و تامین  . 

برشمرد و افزود: با توجه به کیفیت باالی  قاچاق چای رئیس سازمان چای اختصاص ارز نیما به واردات را عاملی مهم در کنترل
های چای مشکلی در فروش ندارندهای خارجی، کارخانهچای تولیدی و استقبال مصرف کنندگان از چای داخل به سبب رقابت با برند . 

رود که به جای اختصاص ارز دولتی به واردات چای به تولید داخل توجه پایان تصریح کرد: از مسئوالن دولتی انتظار میوی در 
های چای و باغات، میزان ای به واردات ماشین آالت و به روز کردن کارخانهبیشتری داشته باشد به طوریکه با اختصاص ارز یارانه

 .واردات کاهش یابد
 لینک خبر
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
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 متفرقه
 ایرنا  – 8/3/98تاریخ : 

 اعتبارات فعلی برای مبارزه با طغیان ملخ صحرایی کافی نیست
سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور گفت: با توجه به حجم طغیان ملخ صحرایی، اعتبارات فعلی برای مبارزه با این  -ایرنا  -تهران

میلیارد تومان برای استمرار مبارزه با این آفت هستیم ۲۰آفت کافی نیست و نیازمند  .  
« روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا تداوم هجوم ملخ صحرایی را برای اراضی کشاورزی « سیدمحمدرضا میر

های جنوبی در حدی است که مبارزه با های منابع طبیعی خطرناک برشمرد و افزود: حجم ریزش ملخ صحرایی به استانو عرصه
ی شده استهزار هکتار پیش بین ۶۰۰این آفت در سطح  . 

 
میلیارد تومانی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین  ۲۰تر اعتبار وی گفت: اکنون نیازمند تخصیص هر چه سریع

ها هستیمسازمان مدیریت بحران کشور برای مبارزه با این ملخ . 
 

شوند با پوره ملخ )بچه ملخ( که ناشی شور میهای صحرایی بالغ که وارد کوی اظهار داشت: در حال حاضر عالوه بر مبارزه با ملخ
سانتی متری خاک نرم و مرطوب است، نیز باید مبارزه کنیم ۱۰های بالغ در عمق از تخم ریزی ملخ . 

 
های جنوبی کشور پیش بینی ما در مبارزه سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور تصریح کرد: در ابتدای هجوم ملخ صحرایی به استان

ها به اعتبارات بیشتر نیاز میلیارد تومان اعتبار بود، اما اکنون با افزایش حجم ملخ ۱۰هزار هکتار با نیاز  ۲۰۰در سطح با این آفت 
های منابع طبیعی و اراضی کشاورزی خسارت توانند به عرصهها میداریم تا بتوانیم این آفت را کنترل کنیم در غیر این صورت ملخ

 .قابل توجهی وارد کنند
 

های کشور با طغیان گفت: این اعتبار فقط برای مبارزه با ملخ صحرایی پیش بینی شده است در حالی که اکنون در برخی استان وی
های مراکشی و کوهان دار که خطر چندانی برای اراضی کشاورزی و منابع طبیعی ندارند، نیز مواجه ایمملخ . 

 
تاکنون، مبارزه با این آفت در  9۷سته ملخ صحرایی به کشور از بهمن سال د ۱۵۰میر اضافه کرد: طبق آخرین آمارها با هجوم 

درصد سطح آلودگی و مبارزه  8۵هزار هکتار از مناطق آلوده در هشت استان جنوبی کشور عملیاتی شد و  383سطح بیش از 
شودمربوط به چهار استان کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر می . 

 
 88هزار هکتار در جنوب کرمان،  98هکتار در سیستان و بلوچستان،  ۵۰هزار و  ۱۰۰مبارزه با این آفت در سطح به گفته وی، 

۵9هکتار در هرمزگان،  ۵3۴هزار و  هکتار  83۱هزار و  9هکتار خوزستان،  ۶99هزار و  ۱۵هکتار بوشهر،  ۷۵۵هزار و  
هکتار استان خراسان جنوبی عملیاتی شده است ۱۰۰هکتار کهگیلویه و بویر احمد و  ۷۰۰فارس، سه هزار و  . 

 
های منابع سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور اضافه کرد: همچنان در حال مبارزه با این ملخ به شکل هوایی و زمینی در عرصه

شوداده میفروند هواپیمای سمپاش، سمپاش وانتی و تراکتورهای سمپاش استف ۱۰طبیعی و کشاورزی هستیم و در این مبارزه از  . 
  لینک خبر
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 متفرقه 
 خبرگزاری فارس  – ۱۲/3/98تاریخ : 

هزار هکتار رسید  ۴۵۰های صحرایی به سطح مبارزه با ملخ  
های صحرایی به سطح مبارزه با ملخ  

و خسارت وارده به برخی باغات ناشی از این آفت، چندان جدی نیست هزار هکتار رسیده  .45۰  
هزار هکتار رسیده و خسارت وارده به  ۴۵۰های صحرایی به به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سطح مبارزه با ملخ

 .برخی باغات ناشی از این آفت، چندان جدی نیست
استان جنوبی کشور درگیر آفت ملخ هستند که بیشترین  8ت اظهار داشت: در حال حاضر محمدرضا درگاهی رئیس سازمان حفظ نباتا

های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان استحضور این آفت مربوط به استان . 
با پیش های درگیر این آفت فارس، بوشهر، خوزستان، کهکیلویه و بویر احمد و خراسان جنوبی است که وی ادامه داد: دیگر استان

با این آفت ادامه خواهد داشت هکتار مبارزه ۷۵۰های انجام شده در مرحله نخست تا پایان مرداد ماه، در بیش از بینی . 
هایی صورت پذیرد که شود که در مرحله دوم نیز در بهمن و اسفند ماه ریزشبینی میرئیس سازمان حفظ نباتات افزود: همچنین پیش

ا این آفت مبارزه شوددر این مرحله نیز باید ب . 
هزار میلیارد تومان است تأکید کرد: با اقدامات  9۰درگاهی با بیان اینکه ارزش ریالی محصوالت کشاورزی این هشت استان بیش از 

استان وارد نشده و تنها  8های کشاورزی این آسیبی به محصوالت نهایی باغات و زمین  های صورت گرفته،پاشیپیشگیرانه و سم
هایی ناچیز در شمال هرمزگان به ساقه برخی گیاهان در باغات وارد شده استارتخس . 

میلیارد  ۲۰میلیارد تومانی مبارزه با آفت ملخ در مرحله نخست افزود: در مرحله دوم نیز نیاز به  ۱۰وی با اشاره به تامین اعتبار 
مراحل تامین این   زی، وزیر کشور و سازمان برنامه و بودجه،تومان اعتبار است که با مکاتبات انجام شده میان وزیر جهاد کشاور

 .مبلغ در حال طی شدن است
های بازدید :درگاهی با اشاره به بازدید کیث کرسمن دبیر کمیسیون مبارزه با ملخ صحرایی جنوب غرب آسیا از ایران اظهار داشت

ه با این آفت مبارزه کند و این موضوع به تائید این مقام مسئول استان کشور نشان داد که ایران به خوبی توانست 8صورت گرفته از 
 .فائو نیز رسید

های های صحرایی جنوب غرب آسیا این نکته را نیز تأیید کرد که کشوروی تصریح کرد: همچنین دبیر کمیسیون مبارزه با ملخ
اند همین موضوع هم آفت به اندازه کافی عمل نکردهعربستان، عمان، یمن، قطر و امارات به وظایف ذاتی خود برای مبارزه با این 

ها به ایران شده استموجب ورود بیش از حد این آفت از این کشور . 
های الزم برای جبران این ها انجام دهند و اخطارهای بیشتری در مورد این کوتاهیپیگیری وی ادامه داد: قرار است مسئوالن فائو

با این پدیده در این سطح مواجه نشویم  بینی شده،های جدید پیششود تا در آینده و با توجه به ریزشها داده ها به این کشورکاستی . 
رود تا مبارزه با این آفت در این رسند و انتظار میهای صحرایی پس از عبور از ایران به هند و پاکستان میدرگاهی اضافه کرد: ملخ

ها به ایران نباشیمت باد در فصول آتی شاهد بازگشت ملخای باشد که با تغییر جهها به گونهکشور . 
های درگیر با آفت بسیج شده اند تا خسارتی به محصوالت باغی و زراعی وارد نشودوی افزود: همه امکانات در استان . 

 لینک خبر 
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 متفرقه 
 ایرنا – 8/3/98تاریخ : 

  ملخ کوهان دار در ورامین نگران کننده نیست حضور

ورامین مشاهده شده که نگران کننده نیست و مدیرکل منابع طبیعی استان تهران گفت: اکنون ملخ کوهان دار یا تاغ در  -ایرنا  - تهران

  .مبارزه با این آفت در حال انجام است
 در مناطقی که شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: ملخ کوهان دار یا تاغ آفت بومی است و احمد طاهری روز چهار

یل شرایط آب و هوایی مساعد، با طغیان ملخ بومی کوهان دار دارای درختان تاغ باشند، همه ساله دیده می شود، اما امسال به دل
 .شده ایم روبرو

 
و هنوز گزارشی مبنی  در ورامین شد  سه شهر مالرد، ورامین و فیروزکوه، موجب شناسایی آن وی افزود: بررسی آفت مزبور در

 .بر وجود این آفت در شهر مالرد دریافت نشده است
 

 .دستی و در صورت لزوم با ماشین آالت سمپاش انجام می شود سمپاشی در برخی مناطق به شیوه به گفته طاهری، اکنون عملیات
 

بررسی کارشناسی گویای آن است که عملیات مبارزه با این نوع از ملخ در عرصه های طبیعی انجام می  وی اظهارداشت: 
اثر عملیات سمپاشی ممکن است، از بین بروند بنابراین زیرا در کنار این آفت، جانداران دیگری نیز زندگی می کنند که در  شود،
 .با این آفت مبارزه خواهد شد  مشاهده انبوه،  هنگام

 
به گزارش ایرنا، سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور از طغیان ملخ کوهان دار یا تاغ در ساوه و برخی مناطق بیابانی خبرداده بود 

 .ها، مراتع و آبخیزداری کشور است که متولی مبارزه با این آفت سازمان جنگل
  لینک خبر
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 متفرقه 
 خبرنگاران جوان  – ۱۴/3/98تاریخ : 

  شودهفته آینده وارد کشور می ۲های صحرایی های صحرایی/ دسته جدید ملخآخرین جزئیات مبارزه علیه آفت ملخ
های صحرایی در سطحی حدود خرداد، سطح مبارزه شیمیایی با ملخ ۱۲سازمان حفظ نباتات گفت: بنابر آخرین آمار تا سخنگوی 

هکتار صورت گرفته است 9۷۵هزار و  ۴۶8 . 
صنعت، تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار محمدرضا میر، سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

خرداد، سطح  ۱۲های صحرایی به کشور اظهار کرد: بنابر آخرین آمار تا ، درباره آخرین وضعیت هجوم ملخخبرنگاران جوان
استان جنوبی کشور صورت گرفته است 8هکتار در  ۷۵9هزار و  ۴۶8های صحرایی در سطحی حدود مبارزه شیمیایی با ملخ . 

۱۰هزار و  ۱۲۴وی با اشاره به اینکه استان سیستان و بلوچستان با سطحی حدود  هکتار بیشترین میزان مبارزه را به خود  
هکتار  ۵۶۷هزار و  ۱۰۲هکتار جنوب کرمان،  93۷هزار و  ۱۱3اختصاص داده است، افزود: بنابر آمار تا روز گذشته در سطح 

۱۵۲هکتار خوزستان،  ۲۶۷هزار و  ۲۱هکتار بوشهر،  9۷۵هزار و  ۷۵هرمزگان،   9۷3هزار و  ۱۷هکتار خراسان جنوبی،  
هکتار کهگیلویه و بویر احمد مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی صورت گرفته است ۶۰۵هزار و  ۴هکتار فارس و  . 

های به تهران، سطح مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی در ایران نسبت به کشورمیر افزود: بنابر گزارش نماینده فائو در سفر اخیر 
 .منطقه باالتر و با کیفیت بهتر ارزیابی شد

های فائو، به احتمال زیاد روز آینده به کشور خبر داد و گفت: بنابر پیش بینی ۱۵تا  ۱۰این مقام مسئول از ورود دسته جات ملخ طی 
کنند؛ اما به هر حال باید تمهیدات الزم برای مبارزه شوند و سپس به سمت هند و پاکستان عزیمت میمی ها وارد ایراندسته جدید ملخ
های صحرایی باید صورت گیرداحتمالی با ملخ . 

 آخرین جزئیات مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی/ احتمال حمله بیوتروریسم ملخ صحرایی در حال بررسی است :بیشتر بخوانید
سخنگوی سازمان حفظ نباتات درباره آخرین جزئیات خسارت آفت ملخ صحرایی به باغات و مزارع کشور بیان کرد: با توجه به 

نقطه از باغات لیمو و مرکبات استان هرمزگان، بالفاصله نسبت به  ۲های صحرایی به یک تا حساسیت موضوع، پس از ورود ملخ
 .مبارزه اقدام کردیم که خوشبختانه خسارت چشمگیری به باغات استان وارد نشد

های فائو، های جنوبی کشور داشتیم، اظهار کرد: طبق پیش بینیریزش در استان ۱۵۰وی با اشاره به اینکه از اوایل بهمن تا کنون 
علیه آفت ملخ صحرایی تا اواسط شهریور ادامه خواهد داشتمبارزه  . 

هزار هکتار برسد، از  ۷۰۰تا  ۶۰۰شود که سطح مبارزه به های صحرایی پیش بینی میبه گفته میر، با وجود استمرار ریزش ملخ
که امیدواریم سازمان  میلیارد تومان اعتبار دیگر شدند ۲۰این رو وزیر جهاد کشاورزی ضمن تشریح موضوع خواستار دریافت 

 .برنامه و بودجه دستور مساعدت در این زمینه را صادر کنند، چرا که استمرار مبارزه نیازمند تخصیص اعتبارات است
سخنگوی سازمان حفظ نباتات ادامه داد: با توجه به آنکه سازمان مدیریت مخالفتی در تخصیص اعتبار جدید ندارد، بنابراین انتظار 

تر اعتبار الزم به این امر اختصاص یابدسریع رود هر چهمی . 
های صحرایی نداریم، بیان کرد: روزانه میزان وی با اشاره به اینکه کمبودی در تأمین آفت کش مورد نیاز برای مبارزه علیه آفت ملخ

نه نگرانی در این گیرد و جای هیچ گوشود و در صورت نیاز تزریق آفت کش صورت میها رصد میکش در استانمصرف و آفت
 .زمینه نیست

 بحث بیوتروریسم بودن هجوم ملخ ها منتفی است
های فائو مبنی بر احتمال بیوتروریسم بودن این حمالت و کوتاهی برخی کشورهای عربی در این زمینه، اظهار میر درباره بررسی

رزه نکند، تبعات منفی آن در سال های آتی به کرد: براساس گزارش کرسمن نماینده فائو، اگر کشوری علیه آفت ملخ صحرایی مبا
گرددخود باز می . 

۱۵۰سخنگوی سازمان حفظ نباتات ادامه داد: طبق گزارش فائو، عربستان در سطح  هزار هکتار علیه آفت ملخ صحرایی مبارزه  
جوم ملخ ها نیست، بلکه کشور کرده است که این میزان مبارزه از نظر ما کافی نیست، اما این امر به معنای بیوتروریسم بودن ه

 .عربستان در زمینه مبارزه کم کاری و کوتاهی کرده است
 هشدار درباره خرید ملخ ها

پیرامون خرید تضمینی ملخ زنده گفت: موضوع خرید تضمینی ملخ زنده توسط فرمانداری بندرعباس   وی درباره مباحث مطرح شده
اند که سازمان حفظ نباتات با این موضوع ها اعالم کردهدر حالیکه برخی رسانهمطرح شده و تصمیم وزارت جهاد کشاورزی نیست، 

 .مخالفت دارد، اما سازمان حفظ نباتات مخالفتی با این موضوع ندارد
میر ادامه داد: اگر شرکتی بتواند در زمان مناسب و به روش غیرشیمیایی نسبت به مبارزه و جمع آوری آفت ملخ اقدام کند، نه تنها 

کنیم؛ اما تا کنون هیچ شرکتی در این خصوص اعالم آمادگی نکرده استمخالفتی نداریم، بلکه حمایت هم می . 
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گیرد، بیان سخنگوی سازمان حفظ نباتات با اشاره به اینکه در سایر کشورها مبارزه شیمیایی علیه آفت ملخ صحرایی صورت می
ت به مزارع و باغات، نسبت به مبارزه غیرشیمیایی آفت اقدام کند و از طرفی کرد: به هر حال اگر شرکتی بتواند بدون ایجاد خسار

 .تمام استاندارهای نهادهای نظارتی همچون سازمان دامپزشکی را رعایت کند، مخالفتی نداریم
گونه نگرانی مبنی بر هجوم آفت ملخ مراکشی نیستجای هیچ  

کشی به نوار شمالی کشور گفت: طبق روال همه ساله در این مناطق با آفت های مرامیر درباره آخرین وضعیت مبارزه با هجوم ملخ
های اخیر جمعیت و حجم این آفت در نوار شمالی کشور رو هستیم، امسال تنها به سبب شرایط آب و هوایی و بارشملخ مراکشی روبه

 .بیشتر شده است
های مراکشی نیست، اظهار کرد: تا کنون در سطح ر هجوم آفت ملخگونه نگرانی مبنی باین مقام مسئول با اشاره به اینکه جای هیچ

هزار هکتار از اراضی نوار شمالی کشور مبارزه صورت گرفته است و همچنان در حال مبارزه علیه این آفت هستیم ۵۰بیش از  . 
شرایطی که وارد فاز خسارت های صحرایی است و تنها در های مراکشی کمتر از ملخوی در پایان تصریح کرد: قدرت تخریبی ملخ

شوند، باید مبارزه صورت گیرد تا خسارتی به باغات و مزارع وارد نشودمی . 
  لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا  – 9/3/98تاریخ : 

 مبارزه غلط کشورهای منطقه با ملخ صحرایی چالشی برای ایران شد

 
در درجه اول تغییرات رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: عامل اصلی ظهور این حجم گسترده از آفت ملخ  -ایرنا  -تهران

ناگهانی اقلیمی در منطقه و در وهله دوم فقدان کنترل و مبارزه صحیح و به موقع کشورهای منطقه نظیر یمن، امارات، عربستان، 
  .عمان و قطر با این پدیده است

ماینده فائو و دبیر ن« کیث کرسمن»محمدرضا درگاهی در نشست بررسی وضعیت ورود و مبارزه با آفت ملخ صحرایی که با حضور 

نماینده سازمان خواروبار جهانی فائو در ایران در سازمان « گرولد بودکر»کمیسیون مبارزه با ملخ صحرایی در جنوب غرب آسیا و 
 .حفظ نباتات برگزار شد، از سازمان فائو خواست تا این موضوع را با حساسیت و دقت بیشتری مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد

ر ادامه گزارشی از برنامه ریزی ها و اقدامات انجام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات در جهت درگاهی د
های درگیر خبر داد و افزود: همچنین برگزاری دهی ستاد مبارزه با ملخ صحرایی در ستاد و سازمان های جهادکشاورزی استانشکل

هماهنگی مدیریت بحران استان ها به ریاست استانداران استان های درگیر از اقدامات جلسات توجیهی و هماهنگی در قالب شورای 
 .این سازمان است

وی اطالع رسانی دقیق و مناسب در مبارزه و مهار آفت ملخ صحرایی تشکیل کمیته اطالع رسانی و تعیین سخنگو را از اقدامات 
 .دیگر سازمان حفظ نبایات دانست

مدیریت بحران کشور، استانداران، سایر دستگاه های اجرایی و نظامی به ویژه روسا و همکاران سازمان های  وی با قدردانی از ستاد
تاکنون به صورت شبانه روزی در کنترل آفت ملخ صحرایی ( 9۷جهادکشاورزی استان های درگیر که از ابتدای مبارزه )هفتم بهمن 

 .سازمانی و تالش گروهی تمام دست اندرکاران است همکاری کرده اند گفت: این موفقیت مرهون وحدت بین
درگاهی افزود: از آنجا که بخش قابل توجهی از تولیدات کشاورزی ایران در مناطق جنوبی کشور متمرکز است، با تمام قوا و 

 .امکانات موجود و روحیه جهادی در جهت مبارزه با این آفت اقدام می شود
 .ورت گرفته توسط سازمان فائو تا این لحظه موفق بوده ایمهای صوی گفت: با توجه به ارزیابی

درگاهی ادامه داد: چنانچه کشورهای دیگر مثل ایران دغدغه مبارزه صحیح و گسترده را با این آفت داشتند شاید هم اکنون ایران با 
 .حجم کمتری از ورود ملخ به کشور مواجه بود

 
 لوب استعملیات مبارزه با ملخ صحرایی در ایران مط *
، نماینده فائو و دبیر کمیسیون مبارزه با ملخ صحرایی در جنوب غرب آسیا گفت: با توجه به اینکه ورود این حجم از «کیث کرسمن»

آفت ملخ به کشور ایران طی پنجاه سال گذشته بی سابقه بوده، اما عملیات مبارزه با این آفت تاکنون در استان های درگیر بسیار 
 .استمناسب و مطلوب 

وی با تایید گفته های رئیس سازمان حفظ نباتات افزود: از آنجایی که کنترل آفت ملخ صحرایی بسیار دشوار و هزینه بر است چنانچه 
 .همه کشورهای درگیر با همکاری یکدیگر و به صورت مشترک عمل کنند بسیار بهتر می توان موضوع را مدیریت و کنترل کرد

 .ی ایران و عملکرد سازمان حفظ نباتات در این زمینه بسیار مناسب بوده و جای تقدیر و تشکر داردبه گفته وی اقدامات کنترل
کرسمن اظهار داشت: در یکی دو ماه آینده شاهد ورود دسته های جدید ملخ صحرایی به ایران خواهیم بود که این دسته ها پس توقف 

 .موقت از ایران وارد کشورهای پاکستان و هند خواهند شد
وی ادامه داد: البته با توجه به قدرت پروازی و جابجایی باالی این آفت شاهد مواجهه تعداد بیشتری از دسته های ملخ گاهی کوچک 

در مناطق آلوده خواهیم بود. این موضوع دلیل ناتوانی سازمان حفظ نباتات ایران در مبارزه با این آفت نخواهد بود و این امر به جهت 
 .مت کشورهای مذکور طبیعی استحرکت ملخ به س

نماینده فائو و دبیر کمیسیون مبارزه با ملخ صحرایی در جنوب غرب آسیا تصریح کرد: در این زمینه برای ایران جای هیچ گونه 
 .نگرانی نیست اما آمادگی الزم باید برای مدیریت و کنترل این آفت همچنان وجود داشته باشد

 :ای پایانی سال در مناطق جنوبی نیز با این حجم از آفت در کشور ایران مواجه خواهیم بود گفتوی در خصوص اینکه آیا در ماه ه
بینی چنین موضوعی به صورت دقیق امکانپذیر نیست و به عوامل مختلفی از جمله وضعیت آب و هوایی و نحوه مبارزه پیش

 .د از طریق مزر سیستان و بلوچستان وجود داردکشورهای پاکستان و هندوستان مرتبط خواهد بود، اما امکان برگشت مجد
کیث کرسمن که از روز شنبه )چهارم خرداد( به همراه تنی چند از مدیران و کارشناسان سازمان حفظ نباتات کشور از مناطق آلوده 
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ن خطرناک به ایرا به ملخ صحرایی در نوار جنوبی کشور بازدید و گزارشی از روند رفتار، تشکیل دستجات مهاجم و ورود این آفت
 .ارائه کرد

  لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا  – ۱۱/3/98تاریخ : 

روز آینده شدت می یابد ۱۵هجوم ملخ صحرایی تا   
سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور گفت: طبق پیش بینی دبیر کمیسیون مبارزه با ملخ صحرایی در جنوب غرب آسیا  -ایرنا  -تهران

روز آینده به استان های جنوبی کشور شدت می یابد البته به جز استان های جنوبی تهدیدی برای  ۱۵تا  ۱۰لخ صحرایی بین هجوم م
  .استان های دیگر کشور نیست

« روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: البته طبق نظر « سیدمحمدرضا میر « نماینده فائو و دبیر « کیث کرسمن

ها، ایران نیست بلکه ایران کشور عبوری این کمیسیون مبارزه با ملخ صحرایی در جنوب غرب آسیا، هدف مهاجرت این دسته ملخ
ها برای حضورشان در هندوستان و پاکستان استملخ . 

عبور  های ملخ صحرایی قرار دارند، اظهار داشت: در صورتوی با بیان اینکه هشت استان جنوبی کشور در معرض ریزش
های صحرایی از ایران به سمت کشورهای هند و پاکستان، نگرانی در خصوص تشدید آفت نخواهیم داشت اما حتی اگر این آفت ملخ

 .در ایران حضور پیدا کند نیز ما همچنان چهارماه اخیر به سطح مبارزاتمان ادامه خواهیم داد
ای های جنوبی کشور خسارت عمدههای طبیعی استانعرصه وی تاکید کرد: حضور آفت ملخ صحرایی در اراضی کشاورزی و

های مرکبات رودان و سیاهو استان هرمزگان ورود پیدا کرده بود که با اقدام به موقع البته اخیراً ملخ صحرایی در باغ  / نداشته است

 .توانستیم از بروز خسارت در این اراضی جلوگیری کنیم
هزار هکتار عملیاتی شد ۰۴۵مبارزه با ملخ صحرایی در سطح   

ریزش دانست و گفت: در  ۱۵۰سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور ریزش ملخ صحرایی به کشور را از بهمن سال گذشته تاکنون 
هزار هکتار از اراضی هشت استان جنوبی کشور عملیاتی شده است و  ۴۵۰حال حاضر مبارزه با ملخ صحرایی در سطح بیش از 

م استهمچنان در حال انجا . 
تاکنون  :وی با بیان اینکه بیشترین میزان حمالت ملخ صحرایی مربوط به سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان است افزود

های درگیر این آفت، توزیع شده میلیارد تومان از اعتبارات درخواستی سازمان حفظ نباتات کشور تخصیص یافته و در استان ۱۰
میلیارد تومان اعتبار دیگر است که هنوز تخصیص نیافته  ۲۰ای گسترش سطح مبارزات با این آفت نیازمند است اما این سازمان بر

اند که مسئولیت مبارزه با آن های تهران و مرکزی نیز با طغیان ملخ کوهان دار یا تاغ که بومی کشور است، مواجه شدهاستان .است

رددها، مراتع و آبخیزداری برمی گبه سازمان جنگل  
هزار هکتار رسید ۵۰مبارزه با ملخ مراکشی به   

های نوار شمالی کشور از جمله گلستان، زنجان، میر حضور ملخ مراکشی و کوهان دار را بی خطر دانست و ادامه داد: اکنون استان
اند. تاکنون سطح مبارزه هقزوین؛ اردبیل، مازندران، گیالن و آذربایجان شرقی با طغیان ملخ مراکشی که بومی کشور است مواجه شد

هزار هکتار رسیده است ۵۰با این آفت به  . 
شودهای کشاورزی و منابع طبیعی میهای زنجان؛ قزوین و اردبیل در عرصهبه گفته وی، بخش عمده این مبارزات مربوط به استان . 

اند که غ که بومی کشور است، مواجه شدههای تهران و مرکزی نیز با طغیان ملخ کوهان دار یا تاوی اظهارداشت: البته استان
ها، مراتع و آبخیزداری برمی گرددمسئولیت مبارزه با آن به سازمان جنگل . 

 
ای ملخ در اتوبان قم به سازمان حفظ نباتات گفتوی درباره گزارشاتی مبنی بر حضور لکه ها به هر حجم و مقدار ملخ در استان :

در صورتی که حجم آنها بیش از حد باشد، سازمان حفظ نباتات برای مبارزه با آنها وارد عمل معنای آفتی بودن این حشرات نیست و 
شودمی . 

 لینک خبر 
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 متفرقه 
 ایرنا  – ۱۱/3/98تاریخ : 

 رئیس سازمان دامپزشکی ایران دبیر کل منطقه آسیا و اقیانوسیه سازمان بهداشت جهانی دام شد

رای مثبت برای نخستین بار به سمت  92ها، این سازمان با کسب رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: علیرغم تحریم  -ایرنا -تهران

  .انتخاب شد(oie) دبیر کل منطقه آسیا، اقیانوسیه و خاور دور سازمان بهداشت جهانی دام
روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در اجالس سازمان بهداشت جهانی دام در پاریس « علیرضا رفیعی پور»

در صحن علنی مجمع عمومی سازمان بهداشت جهانی نتایج  ۲۰۱9می  3۱کشور جهان حضور داشتند که روز جمعه  ۱8۲یندگان نما
حاصله در انتخابات پنج منطقه به رأی مجمع عمومی گذاشته شد که عضویت ایران در هیأت رئیسه منطقه آسیا و اقیانوسیه مورد 

رأی مخالف یا ممتنع به عنوان دبیر کل منطقه آسیا و اقیانوسیه و خاور  ۱6أی موافق و ر 9۲تصویب قرار گرفت و ایران توانست با 
 .دور سازمان بهداشت جهانی دام انتخاب شود

وی با بیان اینکه دفتر مرکزی منطقه آسیا، اقیانوسیه و خاور دور در شهر توکیو ژاپن مستقر است اظهار داشت: در این انتخابات 
مالزی نایب رئیس و ایران دبیرکل و مدیریت اجرایی منطقه آسیا، اقیانوسیه و خاور دور سازمان بهداشت  ژاپن به عنوان رئیس،

 .جهانی دام را بر عهده گرفتند
به گفته رئیس سازمان دامپزشکی ایران، پیش از این کشور استرالیا ریاست، چین نایب رئیس و مالزی دبیرکل منطقه آسیا، اقیانوسیه 

 .زمان بهداشت جهانی دام بودو خاور دور سا
ای برای دو سال رفیعی پور تصریح کرد: ایران به مدت سه سال دبیر کلی این منطقه را برعهده دارد و تالش دارد اجالس منطقه

 .دیگر در ایران برگزاری شود
 ۴۷ه تب برفکی با حضور با برگزاری دو اجالس بین المللی در حوز 9۷وی یادآورشد: شروع این موفقیت در فروردین ماه سال 

 .کشور جهان در اجالس اخیر این سازمان جهانی برای ایران کسب شد ۱8ها با کشور دنیا و اجالس اکو و رایزنی
 پنج محور مهم در اجالس سازمان بهداشت جهانی دام در دستور کار قرار گرفت

هداشت جهانی دام پنج محور سالمت جهان واحد، کدهای رئیس سازمان دامپزشکی ایران گفت: در هفتمین برنامه راهبردی سازمان ب
استاندارد، مقررات و استانداردها مرتبط با اقدامات بیولوژیک، تب خوکی آفریقایی، انتخابات هیأت رئیسه پنج منطقه سازمان بهداشت 

 .جهانی دام در دستور کار قرار گرفت
شخص سازمان بهداشت جهانی دام در طول یک برنامه پنج ساله وی اضافه کرد: از این میان همه کشورهای عضو طبق کدهای م

 .کنندای طبق مقررات و استانداردهایی مشخص عمل میتوسعه
رفیعی پور درباره پرداختن به سالمت جهان واحد ویژه در این اجالس گفت: اگر به دنبال سالمت جهان واحد به طور ویژه هستیم باید 

دامپزشکی برداشته شود زیرا ایران در مرکزیت منطقه پرخطر دارای عوامل بیماری زا حضور دارد های علیه ایران در حوزه تحریم
 .تواند صدمه وارد کندزند بلکه به دیگر کشورها میها تنها به ایران لطمه نمیبنابراین تحریم

 هشدار جهانی برای بروز بیماری تب خوکی آفریقایی
طرح شدن بیماری تب خوکی آفریقایی در این اجالس خبرداد و افزود: این بیماری به عنوان رئیس سازمان دامپزشکی ایران درباره م

 موضوع روز در حوزه بهداشت جهانی دام به عنوان خطر جدید مطرح شد که در آفریقا بروز کرده و تلفات سنگینی نیز داشته است
 .تواند به طیور و انسان نیز سرایت کندکه هنوز مشخص نشده که می

ی اظهارداشت: پیش از این آنفلوانزای خوکی، بزی و مرغی وجود داشت اما این یک بیماری جدید است که به تمامی کشورها و
 .هشدار داده شده است

رئیس سازمان دامپزشکی ایران درباره مقررات و استانداردهای بیولوژیک گفت: در این اجالس ایران به دلیل حضور در منطقه 
پیشنهاداتی در این خصوص منتشر کرد تا همه کشورهای عضو بدانند که ایران مورد تهدید عوامل بیماری زا پرخطر بیماری زا 

های دامی مختلف در این کشور از جمله آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، تب برفکی و غیره ما دارای آزمایشگاه است و با وجود بیماری
 .های آنها موجود استواکسن ها وهای این ویروسبیولوژیک هستیم که نمونه

 هایی را برای خالص سازی و بذر به اروپا ارسالبه گفته رفیعی پور، البته زمانی که با بیماری آنفلوانزای پرندگان مواجه شدیم نمونه
 .کردیم

ن کشورهای چین، دانند که ایران به دلیل جابجایی دام زنده در بیوی ادامه داد: کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی دام می
 .های مختلف قرار داردمغولستان، هندوستان، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان حتی ترکیه در معرض خطر بیماری

 گیردهای دامپزشکی ایران مورد تأیید ایتالیا قرار میآزمایشگاه مرجع ملی تشخیص بیماری
جع ملی تشخیص دامپزشکی دارای تاییدیه سازمان بهداشت جهانی دام های مررئیس سازمان دامپزشکی ایران با بیان اینکه آزمایشگاه

ا کردیم اما بهای مرجع به کشورهای اروپایی پرداخت میهای سنگینی را برای تاییدیه آزمایشگاهمحدود است گفت: ما هر ساله هزینه
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ایتالیا ایران خود دارای آزمایشگاه مرجع  های دامپزشکی ایران توسط آزمایشگاه مرجعتأیید ازمایشگاه مرجع ملی تشخیص بیماری
 .شودمی

های دامپزشکی ایران از لحاظ دانش و تکنولوژی از شرایط استاندارد وی اظهارداشت: آزمایشگاه مرجع ملی تشخیص بیماری
 .برخوردار است و تنها نیاز است که اعضای آزمایشگاه مرجع ایتالیا با بازدید آن را تأیید کنند

 ت آزمایشگاه مرجع تشخیص تب برفکی را از اتحادیه اروپا گرفتایران موافق
رفیعی پور تصریح کرد: ایران موافقت اروپا را برای ایجاد آزمایشگاه مرجع تشخیص تب برفکی برای کشورهای همسایه و منطقه 

 .دریافت کرد
زمایشگاه مرجع تب برفکی بودند که تنها با وی ادامه داد: پیش از این به غیر از ایران کشورهای روسیه و ترکیه نیز متقاضی آ

 .آزمایشگاه ایران موافقت شد
رئیس سازمان دامپزشکی ایران گفت: طبق توافقی قرار شد ایران قزل آال و ایب به اروپا صادر کند و در مقابل دام زنده مولد، واکسن 

 .و دارو، و گوشت قرمز از رومانی و فرانسه وارد کند
می  ۲۶مصادف با ) ۱398از روز یکشنبه پنجم خرداد  ( OIE )هشتاد و هفتمین اجالس سازمان جهانی بهداشت دامبه گزارش ایرنا، 

 .در پاریس ادامه یافت( ۲۰۱9می  3۱ -خردادماه  ۱۰در پاریس شروع به کار کرد و تا روز جمعه )( ۲۰۱9
وتساوانا، ایتالیا، لبنان، زیمبابوه، مغولستان و ازبکستان در از جمله فرانسه، کلمبیا، ب ۱۵وزیر کشاورزی  ۱۵کشور و  ۱8۰نمایندگان 

کنی های دامی، مبارزه و ریشهها در زمینه بهداشت دام و تجارت فراوردهاین اجالس حضور داشتند که در زمینه توسعه همکاری
های میکروبی، انجام ای دارویی، مقاومتههایی مثل تب برفکی، پی پی آر و آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، برنامه باقیماندهبیماری

های مشترک انسان و دام مقررات و استانداردهای دامپزشکی، امنیت غذایی، بیماری pvs برنامه ارزیابی خدمات دامپزشکی

 .واکسیناسیون به بحث و گفت و گو پرداختند
 .نی خود دیدار کرددر حاشیه این اجالس، رئیس دامپزشکی ایران با همتایان ترکمنستانی و ارمنستا

  لینک خبر
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 متفرقه 
 خبرنگاران جوان  – 9/3/98تاریخ : 

ماه آینده ۲های صحرایی به ایران تا ورود جدید دسته جات ملخ  
جات جدید ملخ به ایران خواهیم بود اما جای هیچ گونه نگرانی نیستکرسمن گفت: در دو ماه آینده شاهد ورود دسته . 

،به نقل از سازمان حفظ نباتات کشور، نشست بررسی وضعیت ورود و مبارزه با گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
متحد( نماینده فائو )سازمان خواربار و کشاورزی ملل « کیث کرسمن»خرداد با حضور  8آفت ملخ صحرایی عصر امروز چهارشنبه 

و دبیر کمیسیون مبارزه با ملخ صحرایی در جنوب غرب آسیا، دکتر گرولد بودکر نماینده سازمان خواروبار جهانی فائو در ایران، 
در محل سازمان  وزارت جهاد کشاورزی محمدرضا درگاهی رئیس سازمان حفظ نباتات و هومن فتحی مدیر کل دفتر امور بین الملل

 .حفظ نباتات برگزار شد
ر این جلسه کیث کرسمن که از روز شنبه به همراه تنی چند از مدیران و کارشناسان سازمان حفظ نباتات از مناطق آلوده به ملخ د

 .صحرایی در نوار جنوبی کشور بازدید کرده است، گزارشی از روند ایجاد و ورود این آفت خطرناک به ایران ارائه کرد
جم از آفت ملخ به کشور ایران طی پنجاه سال گذشته بی سابقه بوده، اما عملیات مبارزه با این وی گفت: با توجه به اینکه ورود این ح

گرددهای درگیر بسیار مناسب و مطلوب ارزیابی میآفت تاکنون در استان . 
ا در درجه درگاهی در جمع بندی و نتیجه گیری مطالب ارائه شده توسط کرسمن، عامل اصلی ظهور این حجم گسترده از آفت ملخ ر

های منطقه نظیر یمن، امارات، عربستان و قطر اول تغییرات اقلیمی و در وهله دوم عدم کنترل و مبارزه صحیح و به موقع کشور
 .ارزیابی کرد و از کرسمن خواست سازمان فائو این موضوع را با حساسیت و دقت بیشتری مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد

:بیشتر بخوانید ی به استان ساوه کذب استآخرین جزئیات مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی/ حمله ملخ های صحرای  
ها و اقدامات انجام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات در جهت درگاهی در ادامه گزارشی از برنامه ریزی

ها و ستاد مدیریت بحران های درگیر و برگزاری جلسات توجیهی و هماهنگی با استانداریدهی ستاد مدیریت بحران در استانشکل
ای و سخنگو برای سازمان در جهت اطالع رسانی دقیق و ها و نیز انتخاب تیم رسانههای جهاد کشاورزی استانسازمان کشور و

 .مناسب در بحث مبارزه و مهار آفت ملخ صحرایی ارائه کرد
با تمام قوا و  کشور متمرکز است، مناطق جنوبی ای از تولیدات کشاورزی ایران دردرگاهی تصریح کرد: از آنجا که بخش عمده

های صورت گرفته توسط امکانات موجود و روحیه بسیجی در جهت مبارزه با این آفت اقدام شد و خوشبختانه با توجه به ارزیابی
 .سازمان فائو تا این لحظه موفق بوده ایم

داشتند، شاید هم اکنون ایران با  های دیگر نیز مثل ایران دغدغه مبارزه صحیح و گسترده را با این آفتوی ادامه داد: چنانچه کشور
 .حجم کمتری از ورود ملخ به کشور مواجه بود

بر های درگاهی افزود: از آنجا که کنترل آفت ملخ صحرایی بسیار دشوار و هزینهدر این نشست همچنین کیث کرسمن در تأیید گفته
توان موضوع را مدیریت و کنند؛ بسیار بهتر میهای درگیر با همکاری یکدیگر و به صورت مشترک عمل است چنانچه همه کشور

در این زمینه بسیار مناسب بوده که جای تقدیر و تشکر دارد سازمان حفظ نباتات کنترل کرد، ولی اقدامات کنترلی ایران و عملکرد . 
به ایران خواهیم بود که  جات جدید ملخدسته کرسمن در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در یکی دو ماه آینده شاهد ورود و عبور

های پاکستان و هند خواهند شد که البته این موضوع دلیل بر عدم توانایی جات پس از عبور از ایران وارد کشور کشوراین دسته
اید سازمان حفظ نباتات ایران در مبارزه با این آفت نیست. در این زمینه برای ایران جای هیچ گونه نگرانی نیست لیکن آمادگی الزم ب

 .برای مدیریت و کنترل این آفت همچنان وجود داشته باشد
بینی چنین وی در خصوص اینکه آیا در سال آینده نیز با این حجم از آفت در کشور ایران مواجه خواهیم بود یا خیر، بیان کرد: پیش

های پاکستان و نحوه مبارزه کشور و وضعیت آب و هوایی موضوعی به صورت دقیق امکان پذیر نبوده و به عوامل مختلفی از جمله

 .هندوستان در آینده مرتبط خواهد بود
  لینک خبر
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 متفرقه 
 خبرنگاران جوان – ۱3/3/98تاریخ : 

  میلیون تومان + سند ۱۰۰گالیه یک کشاورز از اجرا نشدن مصوبه بخشودگی جرایم کمتر از 
میلیون تومان، برخی کشاورزان نسبت به عدم اجرای این مصوبه  ۱۰۰ف با وجود ابالغ مصوبه بخشودگی جرایم کشاورزان تا سق

مندندگالیه .  
صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  یش طرح بخشودگی جرایم ، چندی پگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

های عامل میلیون تومان از سوی مجلس شورای اسالمی مصوب شد که متأسفانه این مصوبه از سوی بانک ۱۰۰کشاورزان تا سقف 
رو شد که این امر بسیاری از بهره برداران بخش کشاورزی را با های متعددی برای تسویه روبهبا سنگ اندازی و پیش شرط

و کار را به جایی رسانده که فرد را به فروش لوازم و وسایل خانه مجبور کرده است  جهمشکالت متعددی موا . 
شود، چرا که فردی به نام رحمان بردی تیموری راد از روستای ماالی شیخ غراوی شهرستان کالله استان ماجرا تنها به اینجا ختم نمی

های شد، چرا که پس از گذشت پیگیری  اشرسیدگی به مشکالت عدیدهبه باشگاه خبرنگاران جوان، خواستار   گلستان پس از مراجعه

 .متعدد، همچنان با آنها دست به گریبان است
از   بهره بردار مذکور عالوه بر عدم بخشودگی سود و جرایم تسهیالت بانکی با مشکل دیگری مبنی بر تحویل نگرفتن خودرو جدید

های ساپیا، هنوز نیسان جدید خود را تحویل نیسان اسقاطی و پول نقد به یکی از نمایندگیپس از   نمایندگی ساپیا مواجه است. این فرد
تحویل نگرفته است که با پیگیری قضایی و اخذ نامه از نماینده مجلس خطاب به شرکت سایپا جهت تحویل نیسان جدید نه نمایندگی 

ایندگی، دادگاهی جهت طرح شکایت تشکیل و به سرانجام رسیده سایپا به تعهد خود عمل کرده و نه به دلیل متواری بودن صاحب نم
 .است

ها را وادار به اجرای مصوبه های بیشتر، بانکرود که با اعمال نظارتربط در اجرای قانون انتظار میحال از مسئوالن ذی
ن نرودبخشودگی جرایم کشاورزی کنند تا کشاورزان با فروش دارایی خود حاصل یک عمر زندگیشان از بی . 

کشاورزی/بخشودگی وام کشاورزان به جایی نرسید نقض بخشنامه هیات وزیران از سوی بانک :بیشتر بخوانید  
قسط  ۲میلیون تومان از بانک کشاورزی جهت خرید دام دریافت کرده است و در  ۱۴وامی به مبلغ  9۱کند قبل از سال وی اظهار می

ها و نبود واکسن، ریمبه دلیل تح 93اقساط وام مذکور را پرداخت کرده است. اما در سال  9۲و  9۱میلیون تومانی در سال  ۵و  ۴.۲
میلیون  ۵های وی تلف شدند و همچنین به دلیل عمل قلب باز در همین سال در شرایط سخت اقتصادی قرار گرفته و با کمک همه دام

میلیون تومان دیگر با فروش لوازم و ادوات منزل )  ۱۲میلیونی دیگر از جهاد و فراهم کردن  ۵تومانی از یک ارگان دولتی و کمک 
میلیون تومان( مبلغ باقیمانده وام بانک کشاورزی را تهیه و تسویه کرده است. اما در ادامه به دلیل نگرفتن سند تسویه  ۲۲مجموع در 

میلیون تومانی  ۴۴ای معادل نهایی از بانک )یا ناقص بودن این برگه تسویه( در شرایط کنونی بانک کشاورزی برای این فرد جریمه
 ۱۰۰های زیر های بانکی )مخصوصا واممجلس تمام وام 9۷ن در حالی است که طبق قانون بودجه سال در نظر گرفته است، ای

بانک کشاورزی   میلیون تومان( را در صورت پرداخت اصل مبلغ از پرداخت جریمه معاف هستند. طبق اظهارات آقای تیموری راد
بردار را به گرفتن زمین زراعی تهدید کرده استوریکه این بهرهبه این مصوبه توجه نکرده و با وی برخورد بدی داشته است به ط . 
 9۷و مرداد  9۵نامه جداگانه به تاریخ شهریور  ۲بار در  ۲همچنین نماینده مجلس حوزه مینودشت، کالله، گالیکش و مراوه تپه 

مدیر بانک کشاورزی ارسال کرده، اما ای با مضمون درخواست بخشودگی سود و جرایم دیرکرد فرد مذکور، خطاب به پیوست( نامه)
 .تاکنون ترتیب اثری در این خصوص داده نشده است

اما مشکل دوم آقای تیموری راد در خصوص ثبت نام برای دریافت خودرو نیسان جدید با تحویل خودروی نیسان اسقاطی خود و 
ی، تبانی نمایندگی سایپا با شخصی که در منطقه مذکور میلیون تومان پول نقد بوده است، اما به دالیلی )طبق اظهارت و ۲۰پرداخت 

میلیون تومان  ۲۰نفوذ گسترده دارد( بعد از اخذ مدارک و گرفتن خودروی وی و اسقاط کردنش، حاضر نشده اند با پرداخت مبلغ 
دادن وعده خاور به جای نیسان  نیسان جدیدی در اختیار وی قرار دهند؛ اما در ادامه مجدد شخصی که با نمایندگی سایپا تبانی کرده با

میلیون تومان به عنوان  ۱۵۰میلیون تومان در چند مرحله )البته اینبار با دادن چک تضمینی به مبلغ  ۶۰و گرفتن مبلغی به مقدار 
نده تضمین( مبلغ مذکور را از وی دریافت و مجدد به تعهدات خود عمل نکرده است و حتی با پیگیری قضایی و اخذ نامه از نمای

مجلس خطاب به شرکت سایپا جهت تحویل نیسان جدید، نه نمایندگی سایپا به تعهد خود عمل کرده و نه به دلیل متواری بودن شخصی 

 .که با نمایندگی سایپا تبانی کرده، دادگاهی جهت طرح شکایت تشکیل و به سرانجامی رسیده است
 لینک خبر
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 متفرقه 
 خبرگزاری فارس  – ۱۰/3/98تاریخ : 

ها در سه استان دیگر روی ملخآید/پیشاز عربستان می های جدید ملخگله  
کند، گفت: طبق ها امنیت غذایی کشور را تهدید میمدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه ملخ

میلیارد تومان اعتبار کرده که هنوز  ۲۰درخواست  ها به ایران در راه است و وزیر جهاد کشاورزیبینی فائو حمله جدید ملخپیش
ایمدریافت نکرده .  

ماه پیش به مناطق جنوبی آغاز شده و تاکنون  3ها به کشور از حدود به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حمله ملخ
گیر های جنوبی زمینها در استانخت؟ آیا ملخها امنیت غذایی کشور را به خطر خواهد اندابرانگیز بوده است. آیا این ملخبسیار بحث

های شمالی حرکت نخواهند کرد؟شوند و به استانمی   
ها های شمالی و حتی شهرری تهران این نگرانی را بین مردم ایجاد کرده است که ملخها در استانطی چند روز گذشته مشاهده ملخ

اندراه خود را به مرکز و شمال کشور باز کرده .  
اند از این نگاه حساسیت های گذشته چندین بار به ایران حمله کرده و کشور را به آستانه قحطی بردهها در دههآنجایی که این ملخاز 

  .روی این مهاجمان خود خوانده بسیار شده است
م دادیم. وی در پاسخ به این مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات انجا وگویی با سعید معیندر این زمینه گفت

های ها به هیچ عنوان ملخ صحرایی نیستند، اینها ملخاند، گفت: این ملخها از جنوب به تهران و شمال کشور آمدهسؤال که آیا ملخ
وجود ندارداند های جنوبی حمله کردههایی که به استانعمومی هستند اگر چه مبارزه با آن الزم است اما نگرانی خاصی همانند ملخ . 

اند ملخ صحرایی جا بزنند که از های شمالی آمدهها را که به شهرری و استانکنند تا این ملخمعین این را هم گفت که برخی تالش می
ه های استانی گنجانده شده است و تنها اعتبار ویژها در همان طرحاین قَِبل آن اعتباری هم جذب کنند در حالی که اعتبار این نوع ملخ

شودهای صحرایی در نظر گرفته میبرای ملخ .  
)فائو  :وی گفت خرداد به سمت  3۰تا  ۲۰ها از منطقه عربستان بینی کرده که موج جدیدی از ملخسازمان خواروبار کشاورزی( پیش

ها را داشته باشیمایران خواهد آمد. بنابراین ما باید آمادگی کامل برای مبارزه با این ملخ .  
میلیارد  ۲۰مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی از ستاد بحران درخواست 

های ملخ است که به زودی وارد کشور تومان اعتبار جدید کرده است، گفت: این درخواست برای آمادگی بیشتر برای مبارزه با َگله
  .خواهد شد
ها انتقال یافتمیلیارد تومان امروز به استان ۱۰ماه پیش تصویب شده بود به میزان  ۲ن، اعتباری که حدود به گفته معی . 

ها به این منظور استفاده کرده بودیموی ادامه داد: این اعتبار قبالً پیشخور شده بود و ما از اعتبارات استان . 
ها گفتت درباره هزینهمدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتا به   هزار هکتار ۴۰۰برای مبارزه در سطح  :

میلیارد تومان تاکنون استفاده شده است ۱۲ارزش  . 
هزار  ۴۰۰استان کشور به میزان  9مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات، تاکنون سطح مبارزه در  به گفته

اندگیر شدهها زمینستانهای فعالً در این اهکتار بوده و ملخ . 
* استان دیگر را هم گرفتند 3ها ملخ  

استان کشور به تازگی به مناطق آلوده اضافه شده است 3استان کشور بود و  ۶ها در به گزارش فارس، دو هفته گذشته ملخ .  
ویراحمد، بوشهر، خراسان جنوبی، های درگیر را کهگیلویه و بمدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات، استان

  .هرمزگان، سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، فارس و خوزستان عنوان کرد
ها ریزش داشتند اکنون در مرحله پوره و بالدار هستند و تا یک ماه دیگر تبدیل ها که پیش از این به این استانمعین توضیح داد که ملخ

  .به ملخ بالغ و مهاجر خواهند شد
های جنوبی وجود داشته استریزش در استان ۱۵۰های جدید کمتر از ماه قبل شده و تاکنون گفته این مسئول، مهاجرت به .  
تن سمی که استفاده شده به محیط زیست خسارتی  ۲8۰مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات سؤال شد که آیا  از

ها را از بین ببریم یا آنها امنیت غذایی ما را خواهند گرفت بنابراین ندگی است یا ما باید ملخکند، گفت: اکنون مرگ و زوارد نمی
گیردخسارت به محیط زیست در اولویت بعدی قرار می .  

  لینک خبر
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 خبرگزاری فارس  – ۱۱/3/98تاریخ : 

های دامپزشکی ایران، فرانسه و چین دیدار هیأت  
  .رئیس سازمان دامپزشکی ایران با رئیس دامپزشکی فرانسه دیدار کرد

در این دیدار رئیس دامپزشکی فرانسه انتخاب به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،
را به عنوان دبیرکل منطقه آسیا و اقیانوسیه رئیس دامپزشکی ایران  OIE های ایران و فرانسه تبریک گفت و خواستار توسعه همکاری

 .شد
رفیعی نیز ضمن مهم خواندن کشور فرانسه در اتحادیه اروپا گفت: ما برای تسهیل در مراودات تجاری در الزامات بهداشتی و 

اروپا بازنگری الزم را انجام دادیم و در حال حاضر آماده اجرایی شدن آن هستیمهای بهداشتی بر اساس درخواست اتحادیه گواهی . 
جویی کنیم و صادرات ما به اروپا ها صرفهکند تا در وقت و هزینهوی ادامه داد: اکریدیته شدن آزمایشگاه مرکزی ما کمک می

 .سرعت پیدا کند
های جدید شدن دامپزشکی در فناوریهای آموزش برای همکاراپور خواستار برگزاری دورهرفیعی . 

رئیس سازمان دامپزشکی ایران به درخواست صادرات گوشت فرانسه به ایران پاسخ مثبت داد و آن را منوط به انجام بازدید تیم ایران 
های بازرسی و کشتارگاهی فرانسه دانستاز سیستم . 

فرانسه شدپور خواستار تسهیل در مراودات مالی و فناوری با کشور رفیعی . 
های دامپزشکی ایران و چین و اوکرایندیدار هیأت  

های دامپزشکی ایران چین و اوکراین به صورت جداگانه با هم دیدار کردندهیأت . 
های دامپزشکی ایران و چین، رئیس سازمان دامپزشکی ایران خواستار تسهیل کشور چین در صادرات محصوالت در دیدار هیأت

ایران به چین شدشیالتی و طیور از  . 
ای عمل کنیم که توازن الزم بین دو کشور در میزان پور با برشمردن حجم واردات ایران از چین درخواست کرد به گونهرفیعی

 .صادرات و واردات باشد
تواند سفارت ایران در چین نقش مهمی می :رئیس دامپزشکی چین نیز ضمن تبریک انتخاب ایران در پست دبیرکل منطقه آسیا گفت

های ایران به چین داشته باشدها و برنامهبرای انتقال خواسته . 
تواند کمک جدی در تسهیل مراودات داشته باشدریزی است که خود میوی گفت دیدار دوجانبه در چین نیز در حال برنامه . 

وان دبیرکل منطقه آسیا و اقیانوسیه بر پور ضمن تبریک انتخاب وی به عنرئیس دامپزشکی اوکراین نیز در دیدار جداگانه با رفیعی
 .اهمیت کشورمان در منطقه تأکید کرد
نامه دو جانبه شدوی در ادامه خواستار امضای تفاهم . 

رئیس سازمان دامپزشکی ایران نیز گفت: عمالً ما مجوزهای الزم برای تسهیل مراودات تجاری با اوکراین را دادیم و امیدواریم در 
نامه نیز نهایی و امضا شودآینده نزدیک تفاهم . 

های دامپزشکی ایران و اردن، سوریه و فلسطیندیدار هیأت  
کشور ایران اردن سوریه و فلسطین با هم دیدار کردند ۴های دامپزشکی هیأت . 

اقیانوسیه و  در این دیدار رؤسای دامپزشکی سوریه، فلسطین و اردن از انتخاب رئیس دامپزشکی ایران به عنوان دبیرکل منطقه آسیا
 .خاور دور سازمان بهداشت جهانی دام اظهار خرسندی کرده و به دکتر رفیعی تبریک گفتند

پور نیز ضمن اظهار خوشحالی از حضور نماینده فلسطین در سازمان بهداشت جهانی دام موقعیت جدید کسب شده ایران رفیعی
و مسلمان دانسترا مرهون لطف خدا و محبت های کشورهای دوست همسایه  OIE در . 

های کشورهای مسلمان و همسایه به کار وی گفت: ایران تمام تالش خود را برای وحدت رویه در منطقه و استفاده از همه ظرفیت
 .خواهد بست

پور به صورت ویژه از دامپزشکی فلسطین برای بازدید در ایران دعوت به عمل آورددر این دیدار دکتر رفیعی . 
  لینک خبر
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 مصاحبه سخنرانی بازدیدها 

 ایرنا  – ۱3/3/98تاریخ : 

  امام خمینی )ره ( یک سیاستمدار اخالق مدار بود

دولتی ایران گفت: امام یک سیاستمدار متخلق به اخالق بود که هیچگاه چارچوب های مدیرعامل شرکت بازرگانی  -ایرنا - تهران

  .اخالقی را در نزد قدرت ذبح نکرد
روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: همواره منش و سلوک سیاسی وی به اذعان همه موافقین و « یزدان سیف»

 .مخالفین منصف، مزین به اخالق محمدی بود
های علمی و فقهی و هم در مقام عمل و تجربه با سلوک و مشی وی اظهارداشت: امام خمینی، هم در تئوری و نظریه پردازی

 .حکومتی خویش، باور به رأی مردم و القا باورپذیری به آنان را سرلوحه کار خود قرار داد
س نظام جمهوری اسالمی ایران پایبندی خود را به یک معاون وزیر جهاد کشاورزی بر این باورست که امام خمینی )ره( با تأسی

مکتب مستقل شیعی معتقد به دخالت دین در عرصه اجتماعی به اثبات رسانده و عمالً مدعی کسب قدرت و قائل به توانمندی دین در 
 .حکومت داری شد

 -خمینی )ره( عصر امروز )سه شنبهبه گزارش ایرنا، مراسم سی امین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسالمی حضرت امام 
 .شودچهاردهم خرداد ماه( با بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت هللا العظمی خامنه ای برگزار می

 
 

 

 

 

 

  لینک خبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83341049/امام-خمینی-ره-یک-سیاستمدار-اخلاق-مدار-بود
https://www.irna.ir/news/83341049/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                        8139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم خرداد 

 

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

 

 نهاده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                        8139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم خرداد 

 

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

 نوغان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                        8139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم خرداد 

 

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

 
 گزارشات جهانی

 فودپرس  – 8/3/98تاریخ : 

در مازندران "روز جهانی شیر"برگزاری مراسم یک هفتگی   
هفته برگزار می کند مازندران امسال گرامیداشت "روز جهانی شیر" را در طول یک -اقتصاد غذا  .  

بهرام حسین زاده، دبیر برگزاری جشن روز جهانی شیر مازندران اعالم کرد:  ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 
خرداد( و با هدف  ۱۱-"انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران" برای چهارمین سال پیاپی و همزمان با روز جهانی شیر )اول ژوئن

صرف شیر و لبنیات و آگاهی هر چه بیشتر مصرف کنندگان، اقدام به برگزاری جشن "روز جهانی شیر" در سطح استان توسعه م
مازندران و با تمرکز بر دو شهر آمل و ساری خواهد کرد. این عضو انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران ضمن تاکید بر اهمیت 

المت جامعه، اهم برنامه های این تشکل برای بزرگداشت این روز جهانی را تشریح مصرف شیر و لبنیات و تاثیر مستقیم آن بر س
 .کرد

وی برگزاری جشن در پارکها، نمایشهای خیابانی، نقاشی و مسابقه برای کودکان و خانواده ها، توزیع متون آموزشی و ترویجی، 
، برنامه خبری و ترویجی در صدا و سیما، مطبوعات ایستگاه های سالمت با حضور کارشناسان و متخصصین تغذیه و صنعت لبنیات

و شبکه های اجتماعی، بنرهای شهری، پذیرایی با لبنیات در ایستگاه ها، تزئین اتوبوسهای شرکتی و شهری با مضمون مصرف 
اری آن عنوان کرد لبنیات را از جمله برنامه های امسال معرفی کرد. حسین زاده مهمترین تغییر اجرایی برنامه امسال را مدت برگز

 .که از یک روز به یک هفته افزایش پیدا کرده است

 
  لینک خبر
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 گزارشات جهانی 
 خبرگزاری فارس  – 9/3/98تاریخ : 

ها عربستان در مبارزه با ملخ توجهیدرخواست ایران از فائو برای بررسی بی  
رئیس سازمان حفظ نباتات عدم کنترل و مبارزه صحیح و به موقع کشورهای منطقه نظیر یمن، امارات، عربستان، عمان و قطر را از 

ها به کشور دانست و از نماینده فائو خواست این موضوع را با حساسیت و دقت بیشتری بررسی کندملخدلیل ورود این حجم از  .  
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در این جلسه نماینده فائو و 

سیا که از روز شنبه دبیر کمیسیون مبارزه با ملخ صحرایی در جنوب غرب آ چهارم خردادماه( به همراه تنی چند از مدیران و )

کارشناسان سازمان حفظ نباتات کشور از مناطق آلوده به ملخ صحرایی در نوار جنوبی کشور بازدید کرد، گزارشی از روند رفتار، 
جات مهاجم و ورود این آفت خطرناک به ایران ارائه کردتشکیل دسته . 

: با توجه به اینکه ورود این حجم از آفت ملخ به کشور ایران طی پنجاه سال گذشته بی سابقه بوده، عملیات مبارزه کیث کرسمن گفت
شودبا این آفت تاکنون در استان های درگیر بسیار مناسب و مطلوب ارزیابی می  . 

ور این حجم گسترده از آفت ملخ را در دکتر درگاهی در جمع بندی و نتیجه گیری مطالب ارائه شده توسط کرسمن، عامل اصلی ظه
درجه اول تغییرات ناگهانی اقلیمی در منطقه و در وهله دوم عدم کنترل و مبارزه صحیح و به موقع کشورهای منطقه نظیر یمن، 
د امارات، عربستان، عمان و قطر ارزیابی کرد و از کرسمن خواست سازمان فائو این موضوع را با حساسیت و دقت بیشتری مور

 .بررسی و ارزیابی قرار دهد
درگاهی در ادامه گزارشی از برنامه ریزی ها و اقدامات انجام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات در جهت 

های درگیر خبر داد. همچنین برگزاری جلسات دهی ستاد مبارزه با ملخ صحرایی در ستاد و سازمان های جهاد کشاورزی استانشکل
جیهی و هماهنگی در قالب شورای هماهنگی مدیریت بحران استان به ریاست استانداران استان های درگیر را از اقدامات دیگر بیان تو

 .کرد
وی تشکیل کمیته اطالع رسانی و تعیین سخنگو جهت اطالع رسانی دقیق و مناسب در بحث مبارزه و مهار آفت ملخ صحرایی را از 

ستاقدامات دیگر سازمان دان . 
رئیس سازمان حفظ نباتات از ستاد مدیریت بحران کشور، استانداران، سایر دستگاه های اجرایی و نظامی به ویژه روسا و همکاران 

تاکنون به صورت شبانه روزی ( 9۷های جهاد کشاورزی استان های درگیر که از ابتدای مبارزه )هفتم بهمن ماه زحمتکش سازمان
همکاری کرده اند قدردانی نمود و این موفقیت را مرهون وحدت بین سازمانی و تالش گروهی تمام در کنترل آفت ملخ صحرایی 

 .دست اندرکاران دانست
درگاهی افزود: از آنجا که بخش قابل توجهی از تولیدات کشاورزی ایران در مناطق جنوبی کشور متمرکز می باشد با تمام قوا و 

های صورت گرفته توسط مبارزه با این آفت اقدام گردید و خوشبختانه با توجه به ارزیابیامکانات موجود و روحیه جهادی در جهت 
 .سازمان فائو تا این لحظه موفق بوده ایم

وی گفت: چنانچه کشورهای دیگر نیز مثل ایران دغدغه مبارزه صحیح و گسترده را با این آفت داشتند شاید هم اکنون ایران با حجم 
ه کشور مواجه بودکمتری از ورود ملخ ب . 

و دبیر کمیسیون مبارزه با ملخ صحرایی در جنوب غرب آسیا نیز در تایید گفته های دکتر درگاهی اظهار کرد: از آنجا  نماینده فائو

بر است چنانچه همه کشورهای درگیر با همکاری یکدیگر و به صورت مشترک  که کنترل آفت ملخ صحرایی بسیار دشوار و هزینه
بسیار بهتر می توان موضوع را مدیریت و کنترل کرد ولی اقدامات کنترلی ایران و عملکرد سازمان حفظ نباتات در این  عمل کنند،

 .زمینه بسیار مناسب بوده که جای تقدیر و تشکر دارد
جاتکیث کرسمن در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: در یکی دو ماه آینده شاهد ورود دسته ی به ایران جدید ملخ صحرای 

جات پس از توقف موقت، از ایران وارد کشورهای پاکستان و هند خواهند شد و البته با توجه به قدرت خواهیم بود که این دسته
 .پروازی و جابجایی باالی این آفت شاهد مواجه تعداد بیشتری از دستجات گاهی کوچک در مناطق آلوده خواهیم بود

بر عدم توانایی سازمان حفظ نباتات ایران در مبارزه با این آفت نخواهد بود و این امر به جهت وی یادآور شد: این موضوع دلیل 
کرسمن گفت: در این زمینه برای ایران جای هیچ گونه نگرانی نیست لکن .حرکت ملخ به سمت کشورهای مذکور طبیعی خواهد بود

داشته باشدآمادگی الزم برای مدیریت و کنترل این آفت همچنان باید وجود  وی در خصوص اینکه آیا در ماه های پایانی سال در .

بینی چنین موضوعی به صورت مناطق جنوبی نیز با این حجم از آفت در کشور ایران مواجه خواهیم بود یا خیر عنوان کرد: پیش
پاکستان و هندوستان مرتبط  دقیق امکان پذیر نبوده و به عوامل مختلفی از جمله وضعیت آب و هوایی و نحوه مبارزه کشورهای

 خواهد بود و امکان برگشت مجدد از طریق مرز سیستان و بلوچستان وجود دارد
. 
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