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 بنام خداوند متعال

"  درگوشه سمت چپ صفحه    Bookmark"    عالمت روي اخبار سرخط  همشاهد براي لطفا

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

 ویر اتصال رایانه به اینترنتدرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیبرای دستیابی به خبردر منبع اصلی و 

  .نمایید کلیك "لینک التین آبی رنگ ذیل هر خبر"

انتشار مطالب خبری لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطالع کاربران از فضای 

 .شودای بازنشر میرسانه

به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و  و آب  کشاورزی مرکز ملی مطالعات راهبردیاخبار تهیه شده در سایت 

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آفات
 ایرنا  – 9/5/99تاریخ : 

های گردو به آفت کرم خراطدرصد باغ ۸۳آلودگی   
هزار هکتار  ۰۳۱ های گردوی کشور نزدیک بهآگاهی سازمان حفظ نباتات کشور، گفت: سطح باغمدیرکل دفتر پیش -ایرنا  - تهران

اندشده درصد( به آفت کرم خراط آلوده ۳۳هزار هکتار آن ) ۰۱است که بیش از  .  
« شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار کردروز چهار« اکبر آهنگران  های گردو در ای از باغاکنون بخش عمده :

های همدان، اصفهان، تهران، کرمان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، خراسان رضوی به آفت کرم خراط آلوده استان
 .هستند

باغی ی آفت کرم خراط برشمرد و گفت: رعایت مسائل بهداشتی، اقدامات بههای قدیمی گردو را کانون اصلی آلودگوی وجود باغ
تواند به کنترل این آفت کمک کندهمچون هرس، سرشاخه بری، آبیاری منظم و تغذیه مناسب می . 

تنه  گیری و دراین پروانه جفت گونه گیاهی میزبان کرم خراط هستند که ترجیح این آفت درخت گردو است؛ ۴۷وی تصریح کرد: 
کند؛ بنابر این، ادامه این روند موجب شیوع آفت کند که الرو این آفت به مدت دو سال از تنه درخت تغذیه میریزی میدرخت تخم

 .مذکور شده است
فت کانون آ با بیان این که هر کجا باغ گردو باشد این آفت نیز وجود دارد، اظهار داشت: آگاهی سازمان حفظ نباتاتمدیر کل دفتر پیش

پذیر های آسیبتواند به باغباغی است؛ این آفت به راحتی میبه رعایت نکردن اصول های قدیمی گردو و عامل آنکرم خراط باغ
آبیاری منظم، تغذیه  خواهند باور کنند که درخت گردو نیز مانند سایر گیاهان نیازمندمنتقل شود؛ زیرا برخی باغداران قدیمی نمی

و هرس استها مناسب و ریزمغزی . 
شود، کمتر به چنین باغی اصولی در آنها بیشتر رعایت میهای مدرن که مسائل بهداشتی و بهآهنگران براین باور است که باغ

شودها، خسارت چندانی به باغ وارد نمیزیرا حتی در صورت ورود آفت به این باغ شوند،مشکالتی دچار می . 
توانند طبق گفت: باغداران می و بیولوژیک ذکر کرد و گردو استفاده از مواد شیمیاییوی روش کنترل کرم خراط را در باغهای 

های فرومونی و نوری، برای از بین بردن الرو در تنه برای از بین بردن پروانه از نصب تله دستورالعمل سازمان حفظ نباتات کشور
آلوده استفاده کنند هایاالن الرو در تنه و شاخه ها، هرس شاخهدرختان از عملیات سیم مفتول زنی، بکارگیری سم در انسداد مدخل د . 

به گفته وی، سمپاشی در باغهای گردو به دلیل وجود الرو کرم خراط در تنه درختان غیرکاربردی است و هیچ تاثیری در مقابله با 
 .این آفت ندارد

تاثیر نداشته است افزود: ادامه این روند زنگ خطری برای آهنگران با بیان این که تاکنون کرم خراط در کاهش تولید میوه گردو 
باغهاتیمی شود که می شود   تولید گردوی کشور است زیرا کرم خراط با تغذیه از بدنه درخت به مرور زمان موجب خشکیدگی

تواند با مشکل جدی مواجه شوددر دو تا سه سال آینده تولید این محصول می  که . 
های گردو را در دست سازی باغمعاونت امور باغبانی کشور اکنون برای جلوگیری از این معضل طرح جوان ادامه داد: البته  وی

 .دارد
ای، عمومی، همگانی و قرنطینه هایآگاهی سازمان حفظ نباتات، اکنون چهار گروه آفت شامل آفتبه گفته مدیر کل دفتر پیش

ای مثل گرینینگ مرکبات و آفات عمومی مانند ملخ دولت است و برای مبارزه قرنطینه هایآفتخصوصی داریم که متولی مبارزه با 
طلبدای متولی مشارکت دولت و مردم را میمدیترانه  با آفات همگانی مانند مگس زیتون و . 

  لینک خبر
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 آفات 
 خبرنگاران جوان  – 11/5/99تاریخ : 

  هزار تن دانه روغنی در کشور ۹شیوع آفت مگس زیتون در باغات/پیش بینی تولید 
تاکید شده اما این امر به ضرر تولید عباسی گفت: با توجه به شیوع بحرانی آفت مگس زیتون، بر برداشت زودهنگام دانه زیتون 

  .است
صنعت، تجارت و کشاورزیمهدی عباسی رئیس شورای ملی زیتون در گفت وگو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

سال اخیر در کشور اعالم کرد و گفت: در  ۰۰، بحران مدیریت را یکی از عوامل اصلی درگیری با آفت مگس زیتون طی جوان
 ۰۱تولید با هدف تامین  ۴۰منظور از سال  ساله، بر ترویج و تولید مصرف روغن تاکید شده است که بدین ۰۱برنامه چشم انداز 

 .درصد روغن در کشور آغاز شد
به اینکه وضعیت آفت مگس زیتون بحرانی است، افزود: امسال بسیاری از مسئوالن دولتی به سبب شیوع آفت مگس وی با اشاره 

 .زیتون بر برداشت زودهنگام دانه زیتون تاکید کردند که با این وجود ممکن است حتی امکان تولید زیتون کنسروی وجود نداشته باشد
صدور مجوز دولت به تجار برای واردات خام میوه زیتون وارد کشور شد که هم  با ۳۳عباسی ادامه داد: مگس زیتون در سال 

 .اکنون، مسئوالن دولتی باید این مشکل را مرتفع کنند
کنند، بیان کرد: با وجود رئیس شورای ملی زیتون با انتقاد از اینکه مسئوالن سازمان حفظ نباتات از مبارزه با این آفت شانه خالی می

گویند ن آفت را وارد کشور کرده است و خود باید به مبارزه علیه این آفت بپردازند، اما مسئوالن سازمان حفظ نباتات میآنکه دولت ای
 .که کشاورزان باید مبارزه را انجام دهند

هزار تومان سم خطرناک است ۰۰درصدی واردات روغن زیتون/ فروش روغن زیتون با نرخ  ۰۱کاهش  :بیشتر بخوانید  
شود که مناسب برای مبارزه علیه آفت مگس زیتون پیش بینی میوی درباره آخرین وضعیت تولید زیتون گفت: در صورت تمهیدات 

هزارتن باشد ۰۰۱تا  ۰۱۰امسال مجموع برداشت دانه زیتون  . 
هزارتن تولید روغن در کشور افزایش  ۰به گفته این مقام مسئول، سال گذشته حذف واردات روغن زیتون از گروه یک موجب شد 

 .یابد
ها کمک کردیم تا بتوانند ی مبارزه علیه آفت مگس زیتون اندیشیده نشود، به نوعی به واردات چیوی ادامه داد: اگر تمهیداتی برا

های هنگفتی را از واردات روغن زیتون به جیب بزنندسود . 
 درصد تولید زیتون روغنی است، تصریح کرد: با توجه به آنکه در ۳۱ها رئیس شورای ملی زیتون با اشاره به اینکه در سایر کشور

کنند، از این رو اگر مسئوالن دولتی، کشاورزان دنیا آفت مگس زیتون وجود دارد، اما به هیچ عنوان اقدام به برداشت زودهنگام نمی
رسدهزار تن می ۹تا  ۳را به برداشت زودهنگام ترغیب نکنند، تولید روغن زیتون به   

  لینک خبر
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان  – 11/5/99تاریخ : 

  اختالف معنادار نرخ مصوب مرغ با هزینه های تولید/ قیمت مرغ باید تابع سیستم عرضه و تقاضا باشد
های پنهانی روبرو ها در بازپرداخت، با هزینهماهه کشتارگاه ۳های دامی و تاخیر به خرید نقدی نهاده حجت گفت: مرغداران با توجه

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

های تولید اختالف معناداری دارد، اظهار کرد: با توجه به ، با اشاره به اینکه نرخ مصوب مرغ با هزینهباشگاه خبرنگاران جوان
های پنهانی ها در بازپرداخت هزینه مرغ، مرغداران با هزینهماهه کشتارگاه ۳تا  ۰های تولید و تاخیر خرید نقدی یا پیش خرید نهاده

شودروبرو هستند که در قیمت تمام شده تولید لحاظ نمی . 
ها تومانی برای فروش هر کیلو مرغ گرم در بازار را منوط به پرداخت نقدی کشتارگاه ۹۱۱هزار و  ۰۰وی اجرای نرخ مصوب 

دهد، بنابراین از ستاد های تولید را افزایش میدرصد هزینه ۰ماهه در پرداخت قیمت مرغ،  ۰نکه تاخیر دانست و افزود: با وجود آ
 .تنظیم بازار انتظار داریم نرخی را اعالم کند که برای مرغدار توجیه اقتصادی داشته باشد

تومان اعالم کرد، اما در  ۹۱۱هزار و  ۰۰ حجت ادامه داد: اگرچه ستاد تنظیم بازار نرخ مصوب هر کیلو مرغ از ابتدای امسال را
کردند که این امر های اردیبهشت و خرداد، مرغداران به طور متوسط کمتر از این نرخ مرغ تولیدی خود را در بازار عرضه میماه

نیاز خود را  ها بیش از نرخ مصوب، مرغ موردهای سال کمتر از نرخ مصوب و برخی ماهها در برخی ماهبدان معناست که خانوار
کنندخریداری می . 

ها با بازار آزاددرصدی قیمت مصوب نهاده ۰۱ثبات نرخ مرغ در بازار ادامه دار شد/ اختالف  :بیشتر بخوانید  
عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با تاکید بر این مسئله که بازار مرغ همانند سایر کاالها باید تابع سیستم عرضه و تقاضا 

رود در مواقعی که نرخ مرغ کمتر از قیمت وان مرجع قیمت گذاری انتظار میباشد، گفت: از مسئوالن ستاد تنظیم بازار به عن
مصوب است، با پرداخت یارانه، زیان تولیدکنندگان را جبران کنند تا آنها بتوانند در زمانیکه ازدیاد تقاضا منجر به کمبود عرضه می 

 .شود، همچنان با نرخ مصوب اقدام به عرضه مرغ در بازار کنند
داد: اگر مسئوالن امر سیستم بازار تابع عرضه و تقاضا را قبول ندارند، جای این سوال مطرح است که چرا ستاد تنظیم وی ادامه 

بازار در مواقعی که قیمت مرغ با روند صعودی در بازار روبرو می شود به دنبال اجرای قیمت های ابالغی هستند، اما در زمان 
د؟کاهش قیمت به داد تولیدکننده نمی رسن  

حجت در پایان با اشاره به اینکه روند افزایش قیمت تا پایان مرداد در بازار ادامه دارد، تصریح کرد: با توجه به تنش های گرمایی و 
کاهش وزن الشه، افزایش تلفات ناشی از شیوع بیماری نیوکاسل و کمبود واکسن های با کیفیت و کشش بازار پیش بینی می شود که 

درصدی در بازار استمرار یابد ۰با نوسان روند کنونی قیمت  . 
  لینک خبر

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/7025256/اختلاف-معنادار-نرخ-مصوب-مرغ-با-هزینه-های-تولید-قیمت-مرغ-باید-تابع-سیستم-عرضه-و-تقاضا-باشد
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/7022624/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7025256/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اهم اخبار کشاورزی هفته دوم  مردادماه 

 

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

 

 اقتصاد محصوالت
 ایرنا  – 11/5/99تاریخ : 

فروشان مرغ به سود منطقی قانع نیستندخرده  
عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی گفت: اکنون قیمت منطقی هرکیلوگرم گوشت مرغ برای  -ایرنا -تهران

هایی بیش از این اجحاف در حق مردم تومان است و عرضه این محصول با قیمت ۰۱۱هزار و  ۰۷هزار تا  ۰۷کنندگان مصرف
نیستند دهد که خرده فروشان به سود واقعی خود قانعاست و نشان می .  

« وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: امروز قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده در واحدهای روز شنبه در گفت« برومند چهارآیین

 ۰۱۱هزار و  ۰۷تا  ۰۷درصد است که باید با نرخ منطقی  ۰۱تومان با سود  ۰۰۱هزار و  ۰۱مرغداری کشور به طور متوسط 
سد و یک لایر بیش از این نرخ سودجویی بیش از حد به شمار می رودتومان به دست مصرف کنندگان بر . 

گران موجب گرانی نرخ مرغ است اظهار داشت: قیمت تمام شده مرغ در کشتارگاه با در وی با تاکید بر اینکه سوء استفاده واسطه
تومان است که با در نظر  ۷۱۱ار و هز ۰۳درصدی تبدیل وزن مرغ زنده پس از کشتار و بسته بندی،  ۰۰نظر گرفتن افت متعارف 

تومان مناسب است و هیچ منطقی  ۰۱۱هزار و  ۰۷گرفتن هزینه های حمل و نقل و سود خرده فروشی، عرضه آن با قیمت حداکثر
 .وجود ندارد که هر کیلوگرم گوشت مرغ با قیمتی بیش از این به دست مصرف کنندگان برسد

درصد عنوان کرد  ۰۱ها بین هفت تا درصد و برای خرده فروشی ۰۱تا  ۰۴شتی را بین وی سود مصوب برای تولیدکنندگان مرغ گو
ها در حاشیه زیان قرار دارند در و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور اکنون تولیدکنندگان این صنعت با وجود اینکه در اکثر ماه

د درحالی که سایر عوامل به سود منطقی خود قانع نیستند و به گیرندرصد را برای استمرار تولید در نظر می ۰۱شرایط عادی سود 
خواهند، به فروش می رسانند. بنابراین نیاز است که در این شرایط دلیل عدم نظارت های الزم محصول را به هر قیمت که می

خورد قانونی کنند تا از متخلفان بر  های خود بااقتصادی سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات با تشدید نظارت
 .گرانفروشی جلوگیری شود

در کشور نیاز است که   چهارآیین درباره پیشنهاد تعیین سقف و کف قیمت مصوب مرغ گوشتی گفت: با توجه به میزان مصرف مرغ
ای باشد که دچار گونه تولید تداوم پیدا کند بنابراین برای ادامه حیات صنعت هیچ گاه نباید قیمت سقف و کف برای تولیدکنندگان به

تیر جاری هزار میلیارد تومان ضرر داد  ۰۰ابتدای فروردین تا   ضرر و زیان هنگفت شوند به طوری که صنعت طیور کشور از
 .زیرا سقف قیمت تعیین شده اما کف قیمتی برای این محصول در نظر گرفته نشده بود

ده مالکی و بازار رقابتی نیازی به قیمت گذاری دستوری ندارد اما در وی افزود: معتقدیم صنعت مرغ گوشتی به دلیل ساختار خر
شرایط فعلی اگر دولت تمایل به قیمت گذاری روی این محصول دارد باید قیمت کف و سقف را در نظر بگیرد تادر شرایط بد 

 .اقتصادی نیز تولیدکنندگان متضرر نشوند
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
 خبرگزاری فارس  – 11/5/99تاریخ : 

کنیم معاون وزیر صنعت: بازار مرغ را با واردات تنظیم می  
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: اگر تا چند روز آینده تزریق مرغ به بازار افزایش نیابد قطعا برای تنظیم بازار این کاال 

  .اقدام به واردات خواهیم کرد
های تامین کننده اقدام به با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد تنظیم بازار مرغ، گفت: اگر دستگاهوگو عباس تابش در گفت
کنیمکننده نکنند حتما برای تنظیم بازار این کاال اقدام به واردات مرغ میتامین نیاز مصرف .  

ای که پیش از آن کاال برای تنظیم بازار همان مساله معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که اقدام به واردات
گیرد، و اکنون کردند که در صورت انتقال وظایف بازرگانی به وزارت صنعت واردات رونق میکارشناسان زیادی به آن اشاره می

توانیم که چگونه بدون واردات می و رونق تولید هستید به ما راهکار بدهید  این اتفاق افتاده است، گفت: شما اگر به دنبال عدم واردات

  .در این شرایط، بازار مرغ را تنظیم کنیم
کنندگان بیان داشت: ما پیش از این از وزارت جهاد کشاورزی خواسته بودیم تا در کنندگان و تولیدرئیس سازمان حمایت از مصرف

غم این مساله یک دوم تزریق مرغ کاهش یافته استریزی را افزایش دهد در حالی که علیرراستای تامین بازار مرغ میزان جوجه .  
کننده تابش بیان داشت: همچنین از وزارت جهاد خواستار شدیم تا صادرات مرغ را ممنوع کند، صادرات در شرایطی که مصرف

ر مرغ مناسب سنت وارد کشور شود در حالی که وضعیت بازا 1ای دارد که ای دارد. چه فایدهمرغی برای مصرف ندارد چه فایده

  .نیست
 3ای هم به واردات نداریم اما اگر ظرف دهیم و عالقهایم که همین االن واردات را انجام میمعاون وزیر صنعت بیان داشت: ما نگفته

روز آینده، وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تزریق مرغ به بازار نکند ما برای تنظیم بازار مجبور به واردات هستیم 1تا  .  
کنندگان بیان داشت: وزارت جهاد کشاورزی دلیل کاهش عرضه مرغ را تلفات در کنندگان و تولیدس سازمان حمایت از مصرفرئی

ریزی این مشکل را جبران توانست با افزایش جوجهبینی بوده است و میکند در حالی که این مساله قابل پیشفصل تابستان اعالم می
  .کند

میلیون  115ریزی را به این به وزارت جهاد کشاورزی اعالم شده بود که با توجه به شرایط میزان جوجه وی با بیان اینکه پیش از

ریزی انجام شده است و همین مساله باعث کاهش عرضه میلیون قطعه جوجه 111قطعه افزایش دهد، گفت: این در حالی است که 

  .مرغ شده است
های مرغ ثبت شود ضمن اینکه مقصد بندیمصوب کردیم تا پرفراژ قیمت حتما روی بسته وی بیان داشت: امروز در ستاد تنظیم بازار

کنند برخورد شودمرغ مشخص و با واحدهایی که از عرضه خودداری می .  
  لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 ایرنا  – 13/5/99تاریخ : 

  هزارتومان ۵۴قیمت دام زنده هرکیلوگرم 
 ۷۱رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: قیمت هر کیلوگرم دام زنده گوسفندی کیفی در آستانه عید قربان با وزن بین  -ایرنا  - تهران

هزارتومان است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر افزایش قیمت دارد ۷۰تا  ۷۰کیلوگرم بین  ۰۱تا  .  
امروز قیمت هر   خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: براساس قیمت دام زنده،  با گو  روز یکشنبه در گفت و« علی اصغر ملکی »

هزارتومان و هرکیلوگرم شقه گوسفندی برای مصرف کنندگان بین  ۹۰تا   ۹۳کیلوگرم الشه گوسفندی بدون دنبه برای قصابی ها بین 
هزارتومان است ۰۱۰تا  ۰۱۳ . 

هزارتومان و هرکیلو گرم الشه برای قصابی ها بین  ۰۷تا  ۰۰کیلوگرم دام زنده بین قیمت هر   ۹۴وی یادآورشد: ایام عید قربان سال 
هزار  ۰۹تا  ۰۳درصد سود، نرخ هر کیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف کنندگان بین  ۰۱با احتساب  هزار تومان بود و ۰۳تا  ۰۰

 .تومان تمام بود
پیش بینی می شود که برای ایام عید  با مازاد دام زنده روبرو شویم و شرایط آب و هوایی مساعد امسال سبب شد تا ملکی افزود:

 .قربان هیچ مشکل و کمبودی در زمینه عرضه دام زنده نباشد
هزار راس  ۰۱تا  ۰۱رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تصریح کرد: امسال نیز همانند سالهای گذشته در عید قربان آمادگی تامین بین 

که به نظر می رسد پاسخگوی تقاضای این روز باشد ران وجود دارددام زنده برای استان ته . 
گانه   ۰۰مناطق  به گفته وی، عید قربان امسال برای عرضه دام زنده، سازمان میادین میوه و تره بار، میادین مرکزی و غرفه های

های گذشته دارددامپزشکی را همانند سال شهرداری تهران آمادگی عرضه دام و ذبح بهداشتی تحت نظر دکتر . 
  قیمت دام زنده با وزن باال ارزان تر

۰۳کیلوگرم حدود  ۰۱ملکی افزود: دام زنده گوسفندی مطلوب با وزن  الشه دارد و مردم نباید انتظار داشته باشند که نیمی   کیلوگرم  

 .از وزن دام زنده الشه باشد
به مراتب قیمت آن کاهش پیدا می کند، بنابراین  وگرم بیشتر باشد،کیل ۰۱وی توصیه کرد: وزن دام زنده گوسفندی به هر میزان از 

 .هموطنان دام های سنگین را با قیمت های باال خریداری نکنند
دلیل طمع   اما به درباره صادرات دام زنده اظهارداشت: امسال به مراتب وضعیت تولید دام زنده مناسب بود، رئیس اتحادیه مزبور

کیلوگرم نیز رسیده که در داخل  ۴۱ل روی دستشان مانده تا جایی که وزن برخی از گوسفندان تولیدی به تولیدکنندگان این محصو
 .کشور مصرف کننده ندارد

یک کاالی لوکس به شمار می رود، افزود: گوشت گوسفندی با وزن باال به   وی با بیان این که گوشت گوسفندی مصرفی ایرانی ها
بنابراین با رفع ممنوعیت صادرات دام زنده، آن بخش از دام هایی که دارای وزن   ان خریدار ندارد،دلیل چربی زیاد در بازار ایر

کیلوگرم هستند به کشورهای هدف از جمله قطر صادر می شود ۴۱باالی نزدیک  . 
  لینک خبر
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 بازا رو قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 11/5/99تاریخ :

  ها با بازار آزاددرصدی قیمت مصوب نهاده ۰۱ثبات نرخ مرغ در بازار ادامه دار شد/ اختالف 
ات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفتعضو کانون سراسری مرغداران گوشتی از ثب هزار و  ۰۷امروز نرخ هر کیلو مرغ گرم  :

هزار تومان است ۰۰تا  ۰۱۱ .  
صنعت، تجارت و کشاورزیبرومند چهار آیین عضو کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت وگو با خبرنگار  گروه اقتصادی  

هزار و  ۰۱از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری،  ، باشگاه خبرنگاران جوان
۰۱۱هزار و  ۰۷ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۰۱۱هزار و  ۰۱تا  ۰۱۱ هزار تومان است ۰۰تا   . 

های دامی را از جمله علل گرانی های گرمایی، ازدیاد تلفات و افت کیفیت نهادهی کشش بازار، کاهش وزن گیری الشه ناشی از تنشو
شهریور  ۰۰شود که قیمت مرغ تا قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و افزود: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می

مان باشدهزار تو ۰۰تا  ۰۷در دامنه  . 
هزار تومان ۰۰ها بیماری نیوکاسل، قیمت مرغ را افزایش داد/حداکثر نرخ هر کیلو مرغ در خرده فروشی :بیشتر بخوانید   

های اردیبشهت و خرداد نباید انتظار افت قیمت مرغ در درصدی جوجه ریزی در ماه ۰۰تا  ۰۰به گفته چهار آیین، با توجه به کاهش 
 .بازار را داشت

تومانی برای فروش هر کیلو مرغ در بازار بیان کرد: مسئوالن ستاد  ۹۱۱هزار و  ۰۰این مقام مسئول با انتقاد از اعالم نرخ مصوب 
های تولید منطبق های تولیدی به عنوان نماینده واقعی اعالم کردند که این نرخ با واقعیتتنظیم بازار نرخ مرغ را بدون حضور تشکل

 .نیست
هزار تومان  ۰۰تا  ۰۱۱هزار و  ۰۷هزار و مرغ آماده به طبخ را  ۰۱تا  ۴۱۱هزار و  ۹ی هر کیلو مرغ زنده را وی نرخ واقع

اعالم کرد و گفت: نرخ کنونی مرغ به نفع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است و در صورت اجرای قیمت دستوری، تولیدکنندگان 
کندهایت کمبود عرضه و افزایش قیمت، همه را گرفتار میدهند از چرخه تولید خارج شوند که در نترجیح می . 

هزارتومان را گرانفروشی دانست و افزود:  ۰۳تا  ۰۰عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی عرضه مرغ با نرخ 
های کنونی جفا ها را افزایش دهند چرا که عرضه با نرخهای ناظر و بازرسی وزارت صمت باید نظارت خود بر خرده فروشینهاد

 .در حق مصرف کنندگان است
تا  ۰۱۱هزار و  ۳و کنجاله سویا  ۴۱۱و تا یک هزار  ۰۱۱چهار آیین در پایان نرخ کنونی هر کیلو ذرت در بازار آزاد یک هزار و 

های دامی در بازار آزاد تا حدودی معتدل شده است، اما همچنان با نرخ تومان اعالم کرد و گفت: اگرچه قیمت نهاده ۰۱۱هزار و  ۳

ددرصد فاصله دار ۰۱مصوب خود  . 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

 خبرگزاری فارس – 11/5/99تاریخ : 

هزار تومان+ سند  513جوالن میوه های وارداتی در بازار/آناناس کارتنی تا   
دهند که برای واردات آنها های وارداتی در بازار جوالن میها در بازار اما میوهفصل تابستان است و به رغم وجود انواع میوه

دهیمارزهای زیادی را از دست می . 
بار تهران توسط سه قلم میوه و سبزی میدان مرکزی میوه و تره 59س، امروز قیمت به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فار

کارشناس اتحادیه بارفروشان، کارشناس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران و مسئول واحد بازرسی نهاد ناظر تعیین و ابالغ شد،
روز آینده ابالغ کردندهای جدید را برای سه و نظارت اصناف میدان مرکزی پس از بررسی قیمت . 

ها بر اساس استعالم روزانه از بارفروشان معتمد میدان مرکزی میوه و اعمال نظر کارشناسان اتحادیه بارفروشان و اتحادیه این قیمت
ار به درسد. فروشندگان باید فاکتور سربرگفروشندگان میوه و سبزی تهران تعیین شده و به تأیید مسئول واحد بازرسی و نظارت می

 .نام صاحب حجره پس از مهر و امضا به خریدار تحویل دهند
در کنار اتوبان آزادگان قرار دارد. روزانه هزاران تن میوه  19ترین نقطه تهران منطقه بار تهران در جنوبیمیدان مرکزی میوه و تره

فروش محصوالت را به خریداران عمده که امانت داران این میدان به عنوانشود و حجرهاز شهرهای مختلف به این منطقه سرازیر می
شودهای دیگر ارسال میها و استانفروشند و بخشی هم به شهرستانداران هستند میعموماً مغازه . 

 
* های سطح شهرعدم نظارت بر قیمت میوه  

بار است. در حالی که بر یوه و ترههای میدان مرکزی مهای سطح شهر بسیار باالتر از قیمتدهد قیمتگزارش میدانی فارس نشان می
های میدان مرکزی اضافه کننددرصد به قیمت 31های سطح شهر مجازند تنها تا اساس قانون مغازه . 

* هزار تومان 315جوالن میوه های وارداتی در میدان مرکزی میوه/آناناس کارتنی تا   
هزار تا  111بار است هر آناناس کارتنی از ن مرکزی میوه و ترههای وارداتی در میداهای سر به فلک کشیده میوهموضوع دوم قیمت

شودهزار تومان عرضه می 315 . 
ها را دارند. اصالً این جای سؤال است که با وجود تنوع انواع ها وارداتی است و تنها قشر بسیار خاصی توان خرید این میوهاین میوه

گران قیمت وجود دارد؟ هایهای تابستانی چه لزومی به واردات میوهمیوه  
های ای و گرم است. در سالشود. این میوه هم وارداتی است و خاص مناطق حارههزار تومان عرضه می 11تا  11انبه هم کیلویی 

ت ها همچنان ارز زیادی را برای واردااند و با وجود انواع میوهها ذائقه مردم را عوض کردهمورد این گونه میوهگذشته با ورود بی
کننددهند و به جای جیب کشاورزان داخلی جیب کشاورزان خارجی را پر میها اختصاص میاین گونه میوه . 

 رب سه برابر قیمت/گوجه پایین آمد رب گوجه نه*
 19تومان است در حالی که قیمت هر کیلو رب  1511بار کیلویی فرنگی در میدان مرکزی میوه و ترهنکته دیگر اینکه قیمت گوجه

فرنگی آید. یعنی با گوجهکیلوگرم گوجه یک کیلوگرم رب به دست می 1شود. معموالً از هر ار تومان عرضه میهز تومانی)  1500

رودهای ربی حتی هزار تومان هم به فروش میگوجه فرنگی هزار تومان به دست آورد و سه  6توان یک کیلو رب به ارزش می  (

ندارد. پیش از این هم وزارت صمت اعالم کرد که قیمت رب در بازار بسیار باالست و وارد  برابر قیمت رب در بازار هیچ توجیهی
 .تنظیم قیمت رب خواهد شد

* تومان و ضرر کشاورزان به دلیل عدم اجرای الگوی کشت 111قیمت هندوانه کیلویی   
اندکار امسال کامالً ضرر کردهاورزان هندوانهدهد کشتومان است این قیمت نشان می 111نکته بعدی اینکه فروش هندوانه به کیلویی  . 

 1کارد و قیمت به کیلویی تومان برسد و برخی سال نمی 111کارد تا هندوانه به کیلویی این مشکل که یک سال کشاورز آنقدر می
رود به دلیل عدم اجرای الگوی کشت در بخش کشاورزی استهزار تومان و باالتر می . 

* ز یک دهه روی میز دولتطرح الگوی کشت بیش ا  
های مکرر مسئوالن وزارت جهاد قول .طرح الگوی کشت یک دهه است روی میز دولت مانده و هیچ اقدام عملی نشده است

کنند یک سال در نتیجه تعداد زیادی از کشاورزان هر ساله ضرر می  نتیجه ماندهکشاورزی درباره اجرای این طرح هم بی
شود. نتیجه فقط ضرر و زیان کاران و این چرخه همچنان تکرار میزمینیکاران و سال بعد سیبصیفی کاران، سال دیگرهندوانه

رود و جبران آن هم بسیار سخت استکشاورز نیست بلکه سرمایه ملی است که هدر می . 
* آید اما ارزانتر از سیب زمینی استموز از یک قاره دیگر می  
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ها با کشتی از تومان است؛ این محصول وارداتی است و برای اینکه به کشور برسد باید ماههزار  9نکته بعدی فروش موز کیلویی 

تر است و تا چند هفته پیش از سیب های داخلی ارزانای دیگر حمل شود، با این وصف قیمت موز نسبت به بسیاری از میوهقاره
 .زمینی هم ارزانتر بود

شود و ایران جایگاه سیزدهم دنیا را از نظر تولید این محصول دارد نی در کشور تولید میمیلیون تن تولید سیب زمی 5ساالنه بیش از 

وجو شود باید علل آن را در سوءمدیریت جستتر از موز مییابد و حتی گرانزمانی که قیمت این محصول وحشتناک افزایش می
 .کرد

 سیب زمینی نو به بازار آمد*
شود و این شاید نوید کاهش تومان عرضه می 3511به بازار رسیده و در میدان مرکزی کیلویی زمینی تازه نکته دیگر اینکه سیب

 .قیمت آن در بازار طی روزهای آتی باشد
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 ایران اکونا  – 11/5/99تاریخ : 

تومان تخلف است ۹۱۱هزار و  ۰۱فروش مرغ باالتر از   
 ۰۰کننده کنندگان و تولیدکنندگان گفت: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت مرغ برای مصرفمعاون سازمان حمایت مصرف

 ۹۱۱هزار و  ۰۰تومان در سراسر کشور است و هیچ واحد صنفی و فروشگاهی حق عرضه مرغ با قیمت باالتر از  ۹۱۱هزار و 
  .تومان را ندارد

میرآخورلو اظهار کرد: بر همین اساس نظارت بر بازار با جدیت صورت خواهد گرفت و از طریق سازمانهای صنعت،  شهرام 

شودمعدن و تجارت استانها موضوع پیگیری می . 
تباط نیز ظرف دو سال اخیر فعال نبوده و ار ۰۰۷کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه سامانه معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف

کنندگان با آن برقرار نبوده است، خاطرنشان کرد: چهار اولویت دیگر بازرسی در هفته جاری مرتبط با شکر، برنج، روغن مصرف
کنیم اولویت هستند ضمن اینکه توصیه می ۰موتور و الستیک است و همه استانها در این رابطه مکلف به تشدید بازرسیها در این 

را حتماً گزارش داده و در سامانه کنندگان نیز تخلفاتمصرف  www.۰۰۷.ir ثبت کنند. 
ریزی دولت برای نظارت بر بازار کاالهای اساسی خبر داد و با بیان اینکه مردم به زودی تغییرات قیمتی در میرآخورلو از برنامه

از سوی وزارت صمت تعیین و در  دارقلم کاالی اساسی اولویت ۰بازار را مشاهده خواهند کرد، گفت: با تصمیم دولت، هر هفته 
شودسراسر کشور بازار این اقالم با دقت رصد می . 

کنندگان است کنندگان و تولیدکنندگان بر عهده دارد، حمایت از حقوق مصرفوی افزود: یکی از وظایفی که سازمان حمایت مصرف
رج قیمت واقعی بر روی کاال یا خدمت باید صورت های آن آگاهی و اطالع از مشخصات کاال است به نحوی که دکه یکی از مولفه

 .گیرد
او با تاکید بر اینکه عرضه هیچ کاالیی بدون برچسب قیمت از این پس در بازار پذیرفته نخواهد شد، افزود: تمامی کاالهایی که در 

وشی و سایر تخلفات در واحد فرسطح عرضه وجود دارند باید برچسب قیمت داشته باشند و اگر این کار انجام نشود، شائبه گران
شود و با این موارد به شدت برخورد خواهد شدها ایجاد میصنفی و فروشگاه . 
هاهای توخالی برخی فروشگاهپشت پرده تخفیف  

های ویژه بر کنند که در حال ارائه تخفیفهای گذشته با ظاهرسازی، وانمود میبه گفته میرآخورلو، برخی واحدهای صنفی در هفته
اند؛ نرخ سود واحدهای تولیدی و حاشیه کنندگان را فراهم کردهوی برخی کاالها هستند اما در حقیقت موجبات ضرر و زیان مصرفر

ها بسته به نوع کاال و خدمت کامالً مشخص است و ضوابط مرتبط با خود را دارد. بنابراین اینکه فروشیها و خردهفروشیسود عمده
های غیرواقعی و صوری عرضه شده و در نهایت قیمتی که کاال به ها یا واحدهای صنفی با تخفیفشگاهبرخی کاالها از سوی فرو

شود، همان نرخ واقعی براساس قیمت تمام شده و حاشیه سود منطقی است؛ بنابراین ظاهرسازی و وانمود کردن کننده اعطا میمصرف
شودیبه ارائه تخفیف، یک تخلف است و به شدت با آن برخورد م . 

کنندگان و تولیدکنندگان گفتاین مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف فروش و فروشهای اقساطی نیز ضوابط خاص خود را پیش :

توانند هر رفتاری را در زمینه اعالم قیمت داشته باشند. این در شرایطی است که برخی کاالها رقابتی دارند و واحدهای صنفی نمی
کننده شود اما به هر حال رقابت باید در جهت حمایت از حقوق مصرفساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین میبوده و قیمت آنها برا

دهد، باید با مجوز شود؛ ضمن اینکه هر حراجی که رخ میباشد نه در جهت افزایش قیمت، که منجر به سود بیشتر تولیدکننده می
 .مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت شکل گیرد

جمهوری وزارت صمت با ساختار جدیدی با قدرت وارد حوزه تنظیم بازار شده و از این پس وی ادامه داد: براساس تصمیم رئیس
بین خود قرار خواهد داد به شکلی که مردم آثار ملموس آن را به زودی احساس خواهند کردبازار را زیر ذره . 

دهیم تا حتماً قیمت کاال را بر روی آن درج کنند چرا که عدم درج قیمت به هشدار میکنندگان کاال نیز او خاطرنشان کرد: به عرضه
 .هیچ عنوان پذیرفته شده نیست

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 ایران اکونا  – 11/5/99تاریخ : 

کند؛ کسی پاسخگو نیستقیمت مرغ صعود می ! 
۷۱۱۱اخیر قیمت گوشت مرغ در بازار افزایش یافته و حدود  در حالیکه در هفته تومانی ستاد  ۹۱۱هزار  ۰۰تومان از نرخ مصوب  

های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در این رابطه شود، هیچ کدام از مسئوالن وزارتخانهتر فروخته میتنظیم بازار گران
  !پاسخگو نیستند

هزار تومان افزایش یافته است. این در حالی است که براساس جدیدترین  ۰۴مرغ از هفته گذشته تا کنون کیلویی بیش از قیمت گوشت 
تومان باشد و به نظر  ۹۱۱هزار  ۰۰کنندگان باید مصوبه ستاد تنظیم بازار، نرخ مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ برای مصرف

کنندها بازی میخواهد، با قیمتد که سودجویان در بازار هر زمانی که دلشان میرسد نظارت درستی در این زمینه وجود ندارمی . 
گفت  -مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام  -در این رابطه حمید ورناصری  هیچ یک از تولیدکنندگان و فروشندگان نباید از  :

های مصوب ستاد تنظیم بازار تخطی کنند و همه باید آن را رعایت کنندنرخ . 
 ۰۰های بخش خصوصی، مرغداران قیمت مرغ زنده را تا کیلویی ها و تشکلوی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به گفته اتحادیه

گذاری ستاد تنظیم بازار است، اند، اظهار کرد: قیمت گوشت مرغ همچون دیگر محصوالتی که مشمول قیمتهزار تومان افزایش داده
وب باشد و مرغداران مکلف هستند که براساس آن کاالی خود را بفروشندهای مصنباید باالتر از نرخ . 

های متولی از وزارت جهاد کشاورزی تا وزارت صنعت، معدن و تجارت ازجمله معاون امور دام وزیر البته دیگر مسئوالن دستگاه
شاورزی و دبیر ستاد تنظیم بازار و جهاد کشاورزی، مدیرکل تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی، معاون بازرگانی وزیر جهادک

های مکرر پاسخگوی ایسنا نبودندمعاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با وجود پیگیری . 
ویژه ریاست محترم جمهوری بر ضرورت کمک به وضعیت معیشت مردم و تنظیم بازار در شرایط در شرایطی که مسووالن و به

ای مهمتر از تنظیم بازار گوشت مرغ به عنوان یکی از ارزاق یاد شده چه وظیفه اند، مشخص نیست که مسووالنفعلی تاکید کرده
 .اصلی و عمومی شهروندان دارند که در این رابطه پاسخگو نیستند

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

 خبرگزاری فارس  – 11/5/99تاریخ : 

هزار تومان حباب است  53قیمت گوشت گوساله کیلویی بیش از   
هزار تومان عرضه شود، حباب دارد 55امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: گوشت گوساله در بازار اگر کیلویی بیش از معاون  .  

وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،در پاسخ به اینکه در گفت  مرتضی رضایی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی
یابد؟ گفت: میزان تولید گوشت در کشور بسیار گوشت کاهش بیشتری می قیمت وضعیت تولید گوشت در کشور چگونه است و آیا

شوند و باید شاهد کاهش بیشتر اند و آرام آرام به بازار عرضه میها انباشت شدههای پروار شده در دامداریخوب است، گوساله
ها باشیمقیمت . 

* هزار تومان برای گوشت گوساله حبابی است 55قیمت بیش از   
هزار تومان و حتی در برخی  31در حال حاضر قیمت دام زنده کمتر از گفت:با بیان اینکه قیمت گوشت متاثر از دام زنده است، وی

هزار تومان باشد و  55شود. بنابراین قیمت گوشت گوساله در بازار نباید بیش از کیلویی هزار تومان عرضه می 15مواقع کیلویی 

ان از حباب قیمتی استهر قیمتی باالتر از این نش . 
 چرا قیمت گوشت خیلی پایین نیامده است؟*

در پاسخ به اینکه اگر قیمت دام زنده کاهش یافته پس چرا قیمت در بازار کاهش متناسبی با   معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی
های مختلفی از زمان تولید تا رسیدن واسطه شوند قیمت گوشت کاهش پیدا نکند،ها باعث میگفت: نخست اینکه واسطهآن نداشته است،

ها کاهش یابددهند قیمتبه دست مصرف کننده وجود دارد و آنها اجازه نمی . 
ها را کاهش دهند کند و فروشندگان تمایل ندارند علیرغم افزایش عرضه قیمتدوم اینکه قیمت بازار همچنان چسبندگی خود را حفظ می

های باال مشتاق هستندنان به حفظ قیمتو برای دریافت سود بیشتر همچ . 
 چطور عرضه گوشت بیشتر شد؟*

رضایی در پاسخ به اینکه چه عاملی سبب شده عرضه گوشت بیشتر شود، گفت: دو عامل در عرضه گوشت نسبت به سال گذشته 
های مولد خود را دامداران دام های ما نسبت به سه سال گذشته رونق بیشتری داشته وتاثیر گذار بوده است. نخست اینکه دامداری

اند بنابراین نتیجه آن افزایش تولید شده است. دلیل دوم اینکه سال گذشته و امسال میزان زیادی ها نبردههمانند گذشته به کشتارگاه
 .گوشت با ارز دولتی و ارز نیمایی وارد کشور شده و با حجم باالی عرضه مواجه هستیم

دقیقا هزار تومان برای گوشت گوساله نشانگر حباب قیمتی است، گفت: 55یمتی باالتر از کیلویی وی در این باره که پس هر ق

ها در بازار نباید بیش از این میزان باشدهمینطور است و با توجه به قیمت دام زنده و میزان عرضه قیمت . 
دم که قیمت گوشت در بازار چقدر اضافه دارد و رئیس جمهور در یکم مرداد اعالم کرد: اخیرا از حجتی وزیر جهاد کشاورزی پرسی

درصد قیمت فعلی مازاد است 31ایشان گفت که  . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرگزاری فارس  – 13/5/99تاریخ : 

یابد هزار تومان کاهش می 53قیمت گوشت قرمز تا کیلویی   
دامداران در تالشند هر کیلو  دبیر شورای تامین کنندگان دام کشور گفت: در پی رکود شدید حاکم بر بازار گوشت قرمز و مازاد تولید،

ف کنندگان قرار دهندهزار تومان در اختیار مصر ۴۰هزار تومان و گوشت گوسفندی را  ۰۰گوشت گوساله را با نرخ  .  
خبرگزاری صدا و سیما، منصور پوریان گفت: مجموعه دامداران در تالشند تا هر کیلو  به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از،

هزار تومان در اختیار مصرف کنندگان قرار  ۴۰هزار تومان و هر کیلو گوشت گوسفندی را به قیمت  ۰۰گوشت گوساله را با نرخ 
 .دهند
ها در کاهش قیمت و کنترل بازار تاثیر به سزایی خواهد داشت شورای تامین کنندگان دام کشور با اشاره به اینکه حذف واسطهدبیر 

های کشور نوسان قیمتی نخواهیم داشتگفت: با توجه به افزایش جمعیت دام و انباشت دام در بسیاری از دامداری . 
 ۳۰های کشور باال رفته و حتی به اینکه انباشتگی دام پرواری در بسیاری از دامداری دبیر شورای تامین کنندگان دام کشور با بیان

های پرواری دام سنگین را در وضعیت بسیار خطیری قرار داده که باید برای برون رفت گفت: این مساله دامداریدرصد رسیده است،
  .از این شرایط چاره اندیشی شود
ها آنقدر باال رفته که دیگر مشتری چندانی ندارد گفت: ها افزایش یافته و وزن این گوسالهدر دامداری وی با بیان اینکه انباشت گوساله

در شورای تامین کنندگان دام کشور تصمیم گرفتیم تا خودمان وارد بازار شویم و دام را با قیمتی پایین به بازار عرضه کنیم تا از این 
بله کردطریق بتوان با رکود حاکم بر بازار مقا . 

ها نیز با ها قرار دهیم که آنهزار تومان در اختیار قصابی ۰۳پوریان افزود: این آمادگی وجود دارد که الشه گوساله را با قیمت 
هزار تومان در اختیار مصرف کننده قرار دهند ۰۰تا  ۰۰قیمتی بین  . 

ها قرار داده ایم و امکانی فراهم شده است تا درازاء هر دو آنوی گفت: جهت تشویق دامداران به این امر تسهیالتی نیز در اختیار 
ای که دامداران به بازار داخلی عرضه کنند یک الشه گوساله نیز صادر کنند تا از این طریق هم بتوان با رکود موجود در بازار الشه

ج ساختهای دام سنگین پرواری را از شرایط اقتصادی نامناسب خارمقابله کرد و هم دامداری  
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرگزاری فارس  – 11/5/99تاریخ : 

  هزار تومان رسید ۰۴ثبات نرخ مرغ در عید قربان/قیمت هر کیلو مرغ به 
غ در عید قربان نوسانی نخواهد داشتحجت گفت: اگر مسئوالن تنظیم بازار بر اجرای نرخ مصوب مرغ پافشاری نکنند، قیمت مر .  

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

، با اشاره به اینکه قیمت مرغ از ابتدای هفته نوسانی نداشته است، اظهار کردان جوانباشگاه خبرنگار امروز نرخ هر کیلو مرغ  :

هزار تومان است ۰۰ها هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۰۱زنده درب مرغداری  . 
هزار و  ۰۷نده، فروش مرغ با قیمت باالتر از ها گفت: با توجه به نرخ مرغ زوی با انتقاد از نوسان قیمت مرغ در خرده فروشی

های نظارتی باید بازار را مدیریت کنند ها اجحاف در حق مصرف کننده است که دستگاههزار تومان در خرده فروشی ۰۰تا  ۰۱۱
رسدهای کاذبی به فروش میچرا که هم اکنون در برخی خرده فروشی ها، مرغ با نرخ . 

یش بینی کرد و افزود: با وجود کمبود عرضه نسبت به تقاضا ناشی از کاهش وزن الشه و افزایش حجت قیمت مرغ در بازار را پ
شود که روند فعلی قیمت تا پایان مرداد در بازار ادامه یابدهای مرغداری پیش بینی میتلفات در واحد . 

های گرمایی و کاهش وزن گیری الشه را دلیل اصلی این مقام مسئول افزایش تلفات ناشی از بیماری نیوکاسل، کمبود واکسن، تنش
درصد رسیده که این امر در کنار  ۰۱تا  ۰۰به  ۳های مرغداری از نوسان قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و گفت: تلفات واحد

ه تقاضا را در بازار کاهش داده استهای گرمایی، عرضه مرغ نسبت بتنش . 
های اخیر از ثبات نسبی در بازار برخوردار است، بیان کرد: هم اکنون هر کیلو های دامی در هفتهوی با اشاره به اینکه نرخ نهاده

۰۱۱ذرت با نرخ یک هزار و  شودتومان در بازار عرضه می ۳۱۱هزار و  ۰و کنجاله سویا   . 
تومان نوسان داشته است، گفت:  ۰۱۱هزار و  ۰تا  ۰۱۱های اخیر یک هزار و قیمت جوجه یکروزه در هفته حجت با اشاره به اینکه

اگرچه در چند روز اخیر قیمت جوجه تا حدودی در بازار کاهش یافته است، اما به هر حال این امر بر قیمت تمام شده مرغ که ظرف 
میگذاردشود، تاثیر روز آینده به بازار عرضه می ۰۱تا  ۷۱ . 

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی درباره تاثیر بازگشت حجاج و عید قربان بر نوسان قیمت مرغ افزود: اگر مسئوالن 
۰۰تنظیم بازار بر اجرای نرخ مصوب  تومان پافشاری نکنند تا تولیدکنندگان نسبت به تولید دلسرد شوند، پیش بینی  ۹۱۱هزار و  

نی نداشته باشدشود قیمت مرغ نوسامی . 
  لینک خبر
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 بازا رو قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 11/5/99تاریخ : 

  ریزش قیمت لیموترش و سیب زمینی در بازار/قیمت میوه های تابستانه در مدار کاهشی قرار گرفت
هزار تومان در  ۳و  ۰۱۱کارگر گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو سیب زمینی و لیموترش به ترتیب نسبت به هفته گذشته یک هزار و 

 .بازار کاهش داشته است
  

نعت، تجارت و کشاورزیصگو با خبرنگار واسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

درباره آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی اظهار کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو سیب زمینی و لیموترش به ترتیب ، خبرنگاران جوان
بازار کاهش داشته استهزار تومان در  ۳و  ۰۱۱نسبت به هفته گذشته یک هزار و  . 

های تابستانه در مدار کاهشی قرار گرفته است، افزود: با توجه به فراوانی تولید و ازدیاد عرضه، وی با اشاره به اینکه قیمت میوه
های تابستانه سیر نزولی به خود گرفته استقیمت میوه . 

گفتهزار تومان اعالم کرد و  ۴تا  ۷کارگر نرخ هر کیلو انگور رطبی را  هزار، آلبالو  ۳تا  ۰قیمت هر کیلو انگور عسگری  :

هزار،  ۰۴تا  ۴هزار، توت فرنگی  ۹تا  ۷هزار، آلو قطره طال  ۴تا  ۳هزار، آلو سیاه  ۹تا  ۰هزار، آلبالو تخم خارجی  ۹تا  ۰رسمی 
۰۱تا  ۰۱۱هزار و  ۳هزار، سیب گالب  ۰۳تا  ۴زرد آلو  هزار، شلیل  ۰۰تا  ۳سفید هزار، شلیل  ۹تا  ۷هزار، شلیل انجیری  

۰هزار، هلو انجیری  ۰۷تا  ۳هزار، گالبی  ۰۱تا  ۰هزار، شلیل شبرنگ سیبی  ۰۰تا  ۰شبرنگ  تا  ۷هزار، هلو هسته جدا  ۰۰تا  
تومان است ۰۱۱هزار و  ۴تا  ۷هزار و گیالس مشکی  ۰۱تا  ۰هزار، گیالس صورتی  ۰۳تا  ۰۱هزار، گیالس تکدانه  ۰۱ . 

های تابستانه در بازار/کمبودی در عرضه نداریمدرصدی قیمت میوه ۷۱ریزش  :بیشتر بخوانید  
هزار، خیار گلخانه یک هزار و  ۳تا  ۰۱۱ای با نرخ یک هزار و ن هر کیلو خیار بوتهرئیس اتحادیه میوه و سبزی ادامه داد: هم اکنو

۰۱۱، طالبی یک هزار و ۰۱۱هزار و  ۳تا  ۰۱۱هزار، خربزه یک هزار و  ۰۰تا  ۰۷، انبه ۰۱۱هزار و  ۳تا  ۰۱۱ هزار و  ۰تا  
شودیوه و تره بار عرضه میهزار تومان در میدان مرکزی م ۰۰تا  ۹تا یک هزار و موز  ۷۱۱، هندوانه ۰۱۱ . 

 ۳تا  ۰هزار تومان اعالم کرد و گفت: قیمت هر کیلو بادمجان قلمی  ۳تا  ۰۱۱ای را یک هزار و وی نرخ هر کیلو بادمجان دلمه
، پیاز زرد یک هزار تا ۳۱۱هزار، پیاز شیری یک هزار تا یک هزار و  ۰۳تا  ۴هزار، بامیه  ۰تا  ۳، بادمجان گلخانه ۰۱۱هزار و 

 ۰هزار، فلفل تند ریز  ۰تا  ۷، غوره عسگری ۰۱۱هزار و  ۳تا  ۰۱۱هزار و  ۰هزار، غوره آبگیری  ۰۱تا  ۰هزار، سیر خشک  ۰
و کاهو رسمی یک  ۰۱۱هزار و  ۷تا  ۰هزار، کاهو پیچ ساالدی  ۰۰تا  ۰۱هزار، فلفل شیرین  ۷تا  ۰هزار، فلفل دلمه سبز  ۹تا 

هزار تومان است ۰هزار تا  . 
تا  ۰۱هزار، کلم بروکلی  ۰تا  ۰۱۱هزار و  ۰کارگر با اشاره به نرخ سایر صیفی در بازار افزود: هم اکنون هر کیلو کرفس با نرخ 

هزار و  ۳تا  ۰۱۱هزار، گوجه فرنگی یک هزار و  ۳تا  ۰، گوجه زیتونی ۰۱۱هزار و  ۰هزار، کلم سفید و قرمز یک هزار تا  ۰۰
هزار تومان در میدان  ۰تا  ۰۱۱هزار و  ۰ای هزار و گل کلم گلخانه ۷تا  ۰۱۱هزار و  ۰هزار، هویج  ۰تا  ۷سبز  ، لوبیا۰۱۱

شودها عرضه میدرصد سود در خرده فروشی ۳۰تا  ۳۱مرکزی و با احتساب  . 
های اخیر با رئیس اتحادیه میوه و سبزی ادامه داد: با وجود آنکه قیمت سیب زمینی و لیموترش به سبب کمبود عرضه در هفته

نوساناتی در بازار روبرو شد، اما هم اکنون تا حدودی در بازار تعدیل شده است به طوریکه هم اکنون هر کیلو سیب زمینی نو با نرخ 
شودهزار تومان در میدان عرضه می ۰۰تا  ۴و لیموترش  ۰۱۱ هزار و ۷تا  ۰۱۱هزار و  ۳ . 

هزار تومان  ۳تا  ۰و سبزی خوردن را  ۰۱۱هزار و  ۰تا  ۰۱۱وی نرخ هر کیلو سبزی جور )پلو، آش، قورمه( را یک هزار و 
 .اعالم کرد

های اخیر و فراوانی ود: با توجه به بارشهای تابستانه وجود ندارد، افزاین مقام مسئول با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه میوه
شود که نوسان خاصی در بازار اتفاق نیفتدتولید محصوالت باغی پیش بینی می . 

کارگر در پایان درباره آینده بازار میوه گفت: با توجه به افزایش تولید محصوالت باغی و صیفی نسبت به مدت مشابه سال قبل پیش 
قلم از محصوالتی که در بازار نوساناتی داشتند به  ۷تا  ۳بازار اتفاق نیفتد و هر چه سریعتر بازار شود که نوسان خاصی دربینی می

 .تعادل برسد
های تابستانه در بازار اعالم کرد و افزود: رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران فراوانی عرضه را دلیل اصلی کاهش قیمت برخی میوه

شود که نوسان خاصی در بازار اتفاق نیفتدتقاضا پیش بینی میبا توجه به شرایط کنونی عرضه و  . 
  لینک خبر
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 برنامه ها و سیاست ها 
 ایرنا  – 15/5/99تاریخ :

 ایجاد زنجیره تولید محصوالت باغی به سود مردم است
میلیون تن محصوالت باغی و ایجاد زنجیره  ۰۳معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ایران با تولید  -ایرنا  - تهران

  .تولید می تواند منجر به تحول بخش باغبانی و به سود مردم شود
م جدید زراعی و باغی در روز سه شنبه در چهارمین جشنواره ملی ارقا« محمدعلی طهماسبی»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

تهران افزود: استقالل بخش تحقیقات و باغبانی از دستاوردهای وزیر جهاد کشاورزی است که تشکیل موسسه تحقیقات باغبانی ارتقای 
 .این بخش را به دنبال خواهد داشت

ری های خوبی داشته باشندبخش باغبانی، تحقیقات و بخش خصوصی می توانند با یکدیگر همکا وی اضافه کرد: برای تحول در . 
های گذشته فراز و نشیب های زیادی داشته، امروز از لحاظ تقسیمات اقلیمی، فنی و علمی سال باغبانی کشور در به گفته طهماسبی،

میلیون تن مربوط به محصوالت سبزی و صیفی، باغبانی و گلخانه ای است ۰۱میلیون تن تولیدات کشاورزی حدود  ۰۰۰از  . 
۰۳و  میلیون تن رسیده ۰۳  وی، اکنون تولید بخش باغی و گلخانه ای بهبه گفته   ۳۱۱میلیون تن تولید سبزی و صیفی در  ۰۹تا  

 .هزار هکتار است
تولید بذر هیبرید در کشور را مهم ارزیابی کرد و افزود: یکی از عوامل گلخانه   معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی،

۹۱میلیارد دالر در  ۳۰یک شرکت خارجی با گردش مالی  ۳۱است به طوری که در ابتدای دهه تولید بذر هیبرید   ای کشور دنیا  
 .تولید بذر هیبرید را داشت که همین امر نشان دهنده اهمیت این بخش است

ه گیاهان خریدو فروش در بخش انتقال دانش بخش کشاورزی از جمل در سالهای گذشته وی اضافه کرد:بررسی ها نشان می دهد
بیانگر آن است که تحقیقات به بخش خصوصی راه یافته است زینتی و دارویی صورت گرفته و . 

پژوهشکده سبزی و صیفی نیازمند توجه بیشتر است، افزود: امیدواریم با تالش بخش دولتی و خصوصی   طهماسبی با بیان اینکه
پایه، رقم و بذر جدید باشیم این  ارقام  دستاوردهای زیادی در زمینهموسسه تحقیقات علوم باغبانی و بخش های دیگر بتوانیم شاهد 

تولید نهال در کشور ساماندهی شده است درحالیست که طی سالهای گذشته . 
  لینک خبر
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 برنامه و سیاست ها 
 ایرنا  – 11/5/99تاریخ : 

 برنامه ریزی برای دسترسی ایران به تسهیالت صندوق اقلیم سبز
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( اعالم کرد -ایرنا  - تهران منظور دسترسی به تسهیالت برای تقویت توان ایران به  :

  .صندوق اقلیم سبز در زمینه سازگاری با تغییرات اقلیمی برنامه ریزی شده است
سازی جمهوری اسالمی کارگاه آغازین برنامه آماده»در  به گزارش روز دوشنبه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو(،

که هدف آن تقویت ظرفیت کشور برای دسترسی به منابع مالی مرتبط با  ایبرنامه «ایران برای همکاری با صندوق اقلیم سبز

آوری کشور استای و تقویت تابمنظور اجرای تعهدات آن در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانهتغییرات اقلیمی به . 
۰۳که در قالب چهار نشست در روزهای « کارگاه آغازین»برپایه این گزارش ،در  ر محل سازمان حفاظت د ۰۳۹۳مرداد  ۰۷و  

امور خارجه، جهاد   محیط زیست برگزار شد، کارشناسان و پژوهشگرانی از فائو، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های
کشاورزی، نیرو، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان 

های خصوصی و دولتی شرکت کردندی کلیدی پروژه از بخشهواشناسی، و دیگر شرکا . 
اندرکاران مرتبط مورد بحث و بررسی قرار کننده را برای تعامل با دستکنندگان در این کارگاه مسئله ایجاد بستری هماهنگشرکت

بخشی به اولویت یگذاری راهبردی براسرمایه دادند. همچنین کارشناسان حاضر در این کارگاه معیارهای ضروری برای 
کنندگان همچنین راهبرد الزم برای اطمینان از اینکه ها در زمینه تغییرات اقلیمی را تعریف و تحدید کردند. شرکتگذاریسرمایه

مند را بهره –خصوصا زنان، جوانان و کودکان  -نفعان کلیدی اقدامات مرتبط با کاهش انتشار و سازگاری با تغییرات اقلیمی تمام ذی
 .کنند، مورد بحث و بررسی قرار دادند

 « نماینده سازمان خواربار و کشاروزی ملل متحد در ایران در سخنان خود در جریان این کارگاه از سازمان حفاظت « ِگرولد بوِدِکر

نهادها و  سازی تشکر کرد و از همهاز این برنامه آماده محیط زیست، صندوق اقلیم سبز و وزارت امور خارجه به خاطر حمایت
های راهبردی برای دسترسی ایران به منابع مالی و اقدامات مرتبط هایی جمعی در خصوص اولویتتدوین دیدگاه اندرکاران برایدست

با تغییرات اقلیمی به منظور تقویت اقدامات هماهنگ )کشوری( تقدیر کرد. نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد با تأکید بر 
ها و دیگر منابع طبیعی است، اظهار داشت که فائو مشتاقانه که دربرگیرنده مدیریت پایدار جنگل« شاورزی هوشمند به اقلیمک»اهمیت 

المللی به منظور کاهش تهدیدهای ناشی از تغییرات اقلیمی استبه دنبال گسترش همکاری با شرکای ملی و بین . 
بز تأمین مالی شده و فائو هماهنگی اجرای آن را برعهده دارد از ایجاد یک مرجع سازی که از سوی صندوق اقلیم ساین برنامه آماده

گیری و کند. دفتری که از یک سو هدف آن بهبود شیوههای تصمیمدار ملی درون سازمان حفاظت محیط زیست حمایت میصالحیت
کننده برای تدوین، به عنوان یک نهاد هماهنگ های ایران در زمینه تغییرات اقلیمی است و از سوی دیگرگذاریریزی سرمایهطرح

شان کاهش انتشار و سازگاری با تأثیرات تغییرات اقلیمی استهایی عمل کند که هدفها و پروژهارزیابی و تأمین مالی برنامه . 
  لینک خبر
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 برنامه و سیاست 

 خبرنگاران جوان  – 15/5/99تاریخ : 

  شودطرح ملی قبض سبز از ابتدای مهر اجرا می
گفت: از ابتدای مهر طرح ملی قبض سبز به منظور سیاست دولت  صبوری با اشاره به اینکه قبوض کاغذی در حال جمع آوری است،

شودالکترونیک و رفاه حال مشترکان اجرا می .  
صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  ، حسین صبوری مدیر عامل شرکت توزیع خبرنگاران جوان گروه اقتصادی باشگاه 

برق تهران بزرگ در حاشیه نشست خبری با اصحاب رسانه از اجرای طرح ملی قبض سبز از ابتدای مهر خبر داد و گفت: طرح 
ر نیرو رونمایی ملی قبض سبز در راستای احرای سیاست دولت الکترونیک، رفاه حال مشترکان و صیانت از منابع ملی به وسیله وزی

 .شد
با مشارکت مردم مقرر است از ابتدای مهر قبوض  :وی با اشاره به اینکه جمع آوری قبض فیزیکی موجود در حال اجراست، افزود

شودکاغذی جمع آوری و صورت حساب از طریق پیامک ارسال می . 
درصد افزایش می یابد ۰۰تعرفه برق مشترکان پرمصرف از امروز تا  :بیشتر بخوانید   

نفر از مشترکان، شماره همراه خود را برای دریافت قبض از طریق پیامک   هزار ۴۱۱صبوری ادامه داد: هم اکنون یک میلیون و 
شهریور شماره همراه خود را از طریق سامانه در اختیار ما قرار دهند تا  ۰۰داریم تا در سامانه ثبت کردند و از مابقی مردم تقاضا 
 .برای دریافت قبض خود مشکلی نداشته باشند

ارسال کنند، به سایت تهران بزرگ  ۰۱۱۱۰۰۰۰به شماره  ۰توانند شناسه قبض خود را با*این مقام مسئول افزود: مشترکان می
تماس بگیرند یا هنگام مراجعه ماموران برق، شماره تلفن  ۰۰۰و  ۰۰۰۰استی را ثبت کنند، با شماره مراجعه کنند و اطالعات درخو

ها قرار دهند تا این طرح ملی و بزرگ اجرا شودرا در اختیار آن . 
رک را بر و نیم میلیون مشت ۷مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران با اشاره به اینکه شرکت توزیع برق تهران مسئولیت تأمین برق 

شود که برای آن که این مسئولیت را به نحو شایسته انجام دهیم درصد انرژی برق در شهر تهران مصرف می ۰۱عهده دارد افزود: 
روزی هزار نفر از خدمتگران شرکت با تالش شبانه ۰هزار چراغ روشنایی توسط  ۰۱۱هزار کیلومتر فشار توسط شبکه،  ۳۰حدود 

شودانجام می . 
انددرصد انرژی برق را به خود اختصاص داده ۷۱درصد مشترکان شهر تهران خانگی هستند که  ۴۰داد: حدود  وی ادامه . 

درصد مشترکان تهرانی شامل بخشنامه قطع برق پرمصرفان بودند البته بررسی روند کلی اخیر نشان  ۰۰به گفته این مقام مسئول، 
مایل شدند می دهد که مشترکین پرمصرف برق به سمت خوش مصرفی . 

نقشه راهی را تدوین و ترسیم کردیم که بدین منظور حرکت سالیانه شرکت  ۹۰صبوری ادامه داد: برای اداره حجم شبکه در سال 
باید به کجا برسیم مشخص شده است ۰۷۱۱کجا هستیم و در سال  ۹۰مبنی بر آن که در سال  . 

و نیم درصد  ۳گین ساالنه مصرف برق در فصل تابستان بر سنوات گذشته مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران با اشاره به اینکه میان
هزار مشترک جدید به شهر تهران اضافه شده که  ۰۱۱های صورت گرفته بینیامسال بر اساس پیش :رشد داشته است بیان کرد

کندمگاوات به یک سال گذشته اضافه می ۰۱۱حداقل مصرفی حدود  . 
مگاوات برق در تابستان امسال ۳۰۱مدیریت   

های ای دما خوشبختانه با برنامه مدیریت مصرف و همکاری دستگاهرغم افزایش یک درجهاین مقام مسئول ادامه داد: امسال علی
مگاوات در شهر  ۰۰۱هزار و  ۷هزار مگاوات بود، اما تنها رقمی حدود  ۰بینی صورت گرفته که حدود دولتی مصرف برق از پیش

مگاوات برق است ۳۰۱ران مصرف شده که این امر بیانگر مدیریت ته . 
 ۰ها به مدت یک الی های بزرگ به سبب افزایش مصرف برق آنسازمان، بانک و شرکت ۰۰صبوری با اشاره به اینکه تاکنون 

ای به ما استانداری بخشنامهاگرچه امسال تغییر ساعات اداری در شهر تهران را نداشتیم، ا :ساعت در روز قطع شده است بیان کرد

های از مولد ۰۰تا  ۰۰درصدی مصرف نسبت به مدت مشابه سال قبل، تأمین مصرف از ساعت  ۰۱ها مبنی بر کاهش تمامی سازمان
ها به سبب رعایت گراد را ابالغ کرد که متأسفانه برخی سازماندرجه سانتی ۰۰خود تأمین و تنظیم درجه سیستم سرمایشی روی 

ساعت در روز قطع شد ۰ها به مدت یک الی این موضوع اخطار کتبی گرفتند و سپس برق آننکردن  . 
رغم افزایش دما امسال نسبت به مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران درباره آخرین وضعیت قطعی برق در شهر تهران گفت: علی

درصد، کاهش قطعی برق را داشتیم ۰۱مدت مشابه سال قبل  . 
های مشترکان برق را یکی دیگر از اقدامات مدیریت مصرف برشمرد و گفت: بر اساس هوشمندسازی کنترلاین مقام مسئول 

های هوشمند مجهز هزار مشترک پر مصرف خانگی و تجاری به کنتور ۰۱۱ریزی صورت گرفته قرار است تا پایان سال برنامه
 .شوند که هم اکنون در حال اجرای مقدمات هستیم
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میلیارد تومان صورت خواهد گرفت ۷۱۱گذاری حدود مسال برای تأمین برق متقاضیان جدید و پایداری شبکه سرمایهوی ادامه داد: ا . 
بر این اساس میزان تلفات تهران   رود افزود:های مهم صنعت برق به شمار میصبوری با اشاره به اینکه کاهش تلفات یکی از پروژه

درصد کاهش یافت ۰.۷های صورت گرفته تا پایان سال گذشته به ریزیرنامهدرصد بود که با ب ۴.۳، ۹۳بزرگ در سال  . 
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ در پایان با اشاره به اقدامات صورت گرفته مبنی بر استخراج بیت کویین از سوی برخی 

شده داریم چنانچه میزان مصرف از  مشترکان گفت: ما فقط مأموریت نظارت بر مصرف مشترکان را مبنی بر انشعاب خریداری
ها قطع شده مورد کشف و برق آن ۹شود همچنین در شهر تهران حدود انشعاب خریداری شده تجاوز کند نسبت به قطع برق اقدام می

 .است و همواره این افراد در حال سپری کردن مراحل قانونی هستند

  لینک خبر
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 برنامه و سیاست 

 خبرنگاران جوان  – 11/5/99تاریخ : 

  شودالیحه حفاظت از جنگل بان به زودی تصویب می
رسدهای آتی به تصویب نهایی میهآقایی گفت: الیحه حفاظت از جنگل بان پس از رفع ایرادات جزئی در هفت .  

صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار ها، ، خلیل آقایی رئیس سازمان جنگلگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

مردم، کشور و  ی در سومین جشنواره ملی روز جنگل بان اظهار کرد: روز جنگل بان روز خدمت ما به عرصه،مراتع و آبخیزدار
نظام جمهوری اسالمی است که امیدواریم مورد قبول درگاه احدیت ، مقام معظم رهبری، مسئوالن نظام و مردم قرار گیرد و تا زمانی 

یک کوچه ایم که تشکر مردم را نداشته باشیم همچنان اندر خم . 
ای به منابع طبیعی داشتند و حمایت بی دریغ خود را در عمل و زبان های اخیر مقام معظم رهبری عنایت ویژهوی افزود: طی سال

 .انجام دادند ضمن آنکه بعد از وقوع سیل رئیس جمهور دستور الزم برای کمک به منابع طبیعی را صادر کرد
کنند تمامی آنها به حق ه هستیم و راه طوالنی پیش رو داریم بیان کرد: مشکالتی که جنگل بانان بیان میآقایی با اشاره به اینکه آغاز را

دهیم با پیگیری و تالش بخشی از آن را حل کنیمو قول می  است . 
های حوزهنفر در  ۰۷۷معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: بر اساس همکاری و مساعدت سازمان اداری استخدامی کشور جذب 

استخدامی قول جذب  – مختلف از جمله یگان حفاظت، آبخیز داری، حقوقی و ... فراهم شده است و پیگیر هستیم تا سازمان اداری

 .دوم را بدهد
وی با اشاره به اینکه هشتک من یک جنگل بان هستم باید به هشتک یک ملت تشکیل شود گفت: تشکیل هشتک تنها به عنوان شرکت 

نیست بلکه موضوع اصلی اقدام عملی است در یک پویش . 
اند و از آن ای هستم که نیروهایی داوطلبانه و بدون هیچ چشم داشتی پا در عرصه منابع طبیعی گذاشتهآقایی افزود: بنده مدیون خانواده

کنندحفاظت و حراست می . 
ت کردند تشکر می کنیم اما این هشتگ باید به هشتگ وی ادامه داد: ما از تمام هنرمندان، ورزشکاران و کسانی که دراین پویش شرک

 .ملت تبدیل شود و اصل بحث ما اقدام و عمل است
های جنگلی، مانعی برای نصب دوربین وحسگر آتش استوسعت عرصه :بیشتر بخوانید  

ه ها، مراتع و آبخیزداری با تاکید بر حفظ و حراست از منابع طبیعی بیان کرد: منابع طبیعی برای ما نیست بلکرئیس سازمان جنگل
های آینده است که باید برای حیات فرزندانمان در حفظ آن بکوشیمبرای نسل . 

وی درباره آخرین وضعیت الیحه حفاظت از جنگل بان گفت: این الیحه در صحن علنی مجلس تصویب شد و شورای نگهبان مجدد 
تصویب نهایی برسد های آتی بهایرادات کوچکی به آن گرفت که امیدواریم به زودی بر طرف شود و در هفته . 

 استفاده از درختان شکسته جوابگوی صنعت چوب کشور نیست
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در حاشیه مراسم سومین جشنواره ملی روز جنگلبان درباره ماجرای واگذاری انتقال  

مذاکره نداشتیم و قرار نیست به شرکت خاصی چوب از جنگل به یک شرکت خاص ، اظهار کرد: تاکنون با هیچ شرکتی در این باره 
 .واگذار کنیم

وی افزود: قرار است چوب های افتاده، شکسته و پوسیده جنگل به وسیله خود ما بیرون آورده شود و سپس در خارج از جنگل آنها را 
وب را واگذار می کنیمبه مزایده بگذاریم و تنها در صورتی که شرکت مجوز ترک تشریفات بیاورد، بدون انجام مزایده چ  . 

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در تبصره طرح تنفس جنگل آمده که طی سه سال نخست اجرای طرح می توانیم درختان 
 .افتاده، پوسیده و شکسته را از جنگل خارج و مورد بهره برداری قرار دهیم

شکالت صنایع چوب را حل کند، بیان کرد: حجم این درختان بسیار کم وی با اشاره به اینکه استفاده از درختان شکسته نمی تواند م
 .است و مشکالت صنعت چوب را برطرف نمی کند

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور درباره آخرین وضعیت آغاز برنامه مبارزه بل آفت شب پره در استان های 
می شود و آفت به زودی رفع می شود شمالی گفت: این برنامه در استان های شمالی انجام . 

۰.۴معاون وزیر جهاد کشاورزی از آغاز طرح حفاظت از جنگل های هیرکانی در سطح  میلیون هکتار خبر داد و گفت: شرکت  
 .طرف قرارداد باید در قبال حفاظت جوابگو باشند

 ضرورت توجه بیشتر به قشر جنگل بان
بانان کشور جان خود را در حفاظت از نفر از جنگل ۰۰در ادامه این برنامه سردار محمد شرفی رئیس پلیس پیشگیری ناجا گفت: 

اند که باید توجه بیشتری به این قشر شودنفر ناکارآمد شده ۰۱۱اند. همچنین های طبیعی از دست دادهعرصه . 
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خواهند و مجازات که بانان حمایت قضایی میوجه بیشتری هستند، تصریح کرد:جنگلبان نیازمند توی با اشاره به اینکه قشر جنگل
شودبرای مجرمان در نظر گرفته شده بازدارند نیست و باعث تکرار جرم آنها می . 

تاکید بانان تیراندازی کنند، دهند که به سمت جنگلکنند و به خود اجازه میسردار شرفی با بیان اینکه مجرمان حتی جسارت می
کرد:باید به شدت با متخلفان در حوزه جنگل برخورد شود و حتی آنها را از درخت در جنگل آویزان کرد تا درس عبرتی برای دیگر 

 .متخلفان شود
های آن نیست و این سازمان بینی شده پاسخگوی فعالیتها پیشرئیس پلیس پیشگیری ناجا ادامه داد: ساختاری که برای سازمان جنگل

مند حمایت، اختیار قانونی و امکانات بیشتر استنیاز . 
ها صیانت کند، های منابع طبیعی و جنگلها بگوییم که از عرصهشود به سازمان جنگلسردار شرفی با طرح این سوال که مگر می

اند. از دست داده های طبیعیبانان کشور جان خود را در حفاظت از عرصهنفر از جنگل ۰۰ها ندهیم، گفت: اما اختیاری به آن
اند که باید توجه بیشتری به این قشر شودنفر ناکارآمد شده ۰۱۱همچنین  . 

اند با آنها یا های کشور از دست دادهشان را برای حفاظت از جنگلوی اضافه کرد: چه کسی بعد از این که این افراد سالمتی
بان نیازمند توجه بیشتری استقشر جنگلشان مالقات کرده و یک شاخه گل به آنها داده اند. خانواده  

جنگلبان افتخاری که داوطلبانه در استان های زاگرس و هیرکانی فعالیت می کنند، تقدیر  ۰۰جنگلبان نمونه و  ۳۳در این مراسم از 

 .شد

  لینک خبر
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 برنج
 ایرنا  – 11/5/99تاریخ : 

  هزارتن برنج در انتظار تخصیص ارز ۰۳۱ورود 
هزارتن برنج در مبادی ورودی کشور در انتظار تخصیص  ۰۳۱دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور گفت: اکنون  -ایرنا  - تهران

تا بازار برای ماه محرم و ورود حجاج ملتهب نشود ارز دولتی است .  
« افزود: با توجه به نزدیک شدن ماه محرم و ورود حجاج به  روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا،« مسیح کشاورز

ده هرچه زودتر وارد یابد، بنابراین الزم است این میزان برنج که در مبادی ورودی کشور رسوب کرکشور مصرف افزایش برنج می
ها در بازار مصرف نباشیمشود تا شاهد نوسان قیمت . 

هزارتن برنج توسط بخش دولتی و خصوصی وارد کشور شده است که بخشی از آن  ۳۱۱وی اظهارداشت: از ابتدای سال تاکنون 
 .سهم شرکت بازرگانی دولتی ایران برای حفظ ذخایر استراتژیک و بخشی سهم بخش خصوصی است

تصریح کرد: بدون احتساب سهم برنج دولت از این میزان، واردات برنج در سالجاری نسبت به  یر انجمن واردکنندگان برنج کشوردب
درصد رشد داشته است ۰۱مدت مشابه سال گذشته توسط بخش خصوصی  . 

تکلیف نرخ ارز در آن زمان برخی وی، بخشی از این واردات مربوط به ثبت سفارش سال گذشته است که به دلیل عدم تعیین  به گفته
 .از واردکنندگان وارداتی انجام نداده بودند

واردات برنج کشور بی رویه نیست، گفت: با توجه به تحریم ها، دولت برای حفظ ذخایر و  دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه
د نیاز کشور تامین شود تا دچار مشکل نشویمتامین برنج مورد نیاز کشور، به بخش خصوصی ماموریت داد تا برنج مور . 

هزارتن برنج وارد کشور شد که به نظر می رسد امسال نیز همانند سال گذشته  ۰۰۱وی اضافه کرد: سال گذشته یک میلیون و 
هزارتن برنج وارد کشور شود ۰۱۱نزدیک یک میلیون و  . 

نداشته حتی کمتر از  یمت برنج وارداتی از سال گذشته تاکنون تغییریوی قیمت برنج وارداتی را همچنان ثابت عنوان کرد و افزود: ق
 .قیمت های مصوب نیز در بازار به فروش رسیده است

درصدی افزایش قیمت داشته است اما  کشاورز ادامه داد: طی این مدت تنها برنج پاکستانی به دلیل مشکالت انتقال ارز و هزینه تبادل
تغییر نرخی نداشته استقیمت خود برنج از کشور مبدا  . 

وی افزود: با توجه به نزدیک شدن به فصل برداشت، دولت برنامه ای برای ممنوعیت واردات برنج به کشور ندارد زیرا در صورت 
 .ایجاد ممنوعیت ممکن است شاهد افزایش قیمت برنج داخلی باشیم

میلیون تن برنج مورد نیاز  ۰تا  ۰.۴میلیون تن است که از این رو سالیانه  ۳.۰طبق آمارها مصرف سالیانه برنج در کشور نزدیک 
از محل واردات تامین می شود  کشور از محل تولیدات داخلی و بقیه . 

قیمت انواع برنج   تا هشت هزار تومان و  ۳۱۱هزار و  ۰هر کیلوگرم برنج خارجی هندی متناسب با برندهای مختلف   قیمت اکنون
هزارتومان و در سطح خرده فروشی ها هم دلخواه  ۰۱تومان تا بیش از  ۰۱۱هزار و  ۰۳فروشگاه های بزرگ از کیلویی ایرانی در 

عرضه می شود فروشنده و با ارقام باالتر . 
 عالوه بر این، شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز برای تنظیم بازار این محصول و همچنین حفظ ذخایر استراتژیک ساالنه بخشی از

 .برنج مورد نیاز کشور را در سایر ماه های سال تامین و وارد می کند
 لینک خبر
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 برنج 

 ایرنا  – 9/5/99تاریخ : 

ل در کشور تولید می شودمیلیون تن برنج امسا5.3  
استان  ۰مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال دولت کشت برنج را در سطح  -ایرنا  - تهران

هزار تن خواهد رسید ۰۱۱میلیون و ۰محدود ساخته است و میزان تولید برنج در کشور به رقم  .  
در  در مراسم دومین روز ملی مزرعه با بیان اینکه « فرامک عزیزکریمی » کشاورزی، به گزارش روز سه شنبه وزارت جهاد 

تولید برنج افزایش خواهد داشت، گفت سال جاری هزار تن برسد۰۱۱میلیون و ۰انتظار می رود تولید این محصول به  : . 
های گیالن و مازندران برنج به استاناظهارداشت : براساس مصوبه دولت کشت   وی ضمن تاکید بر محدودیت کشت برنج در کشور

 .محدود شده است
اکنون سه میلیون تن است، تصریح کرد: استان های یاد شده باید به عملکرد بیشتری در   عزیزکریمی با اشاره به اینکه نیاز کشور

 .حوزه برنج و افزایش تولید ارقام پرمحصول تا برآورده شدن نیاز داخلی کشور برسند
رقم جدید محصول کشاورزی در آینده نزدیک  ۰۱رونمایی از   

« روز  ۰۴های مختلف و روز مزرعه در استان۰۱۱  رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی از برگزاری« علی اکبر مؤیدی

رقم جدید انواع محصوالت کشاورزی در آینده نزدیک رونمایی شود ۰۱تا  ۷۱ملی مزرعه در کشور خبرداد و گفت: قرار است از  . 
و  رعایت آن ضروری است  سه رکن اصلی نظام تحقیقات، دانش، اطالعات و نظام نوآوری است که وی اضافه کرد:

باید به سمت دانش بنیانی حرکت کند کشاورزی ایران امروز . 
 ۰۳.۰نیز به  در هکتار و گندم تن ۰۰.۳تن در هکتار، برنج به  مؤیدی گفت: اکنون در مزارع کشاورزان پیشرو، تولید کلزا به هفت

 .تن در هکتار رسیده است
افزود: انتظار می رود از  دارا است و خوبی   در زمینه تحقیقات، آموزش و ترویج توانمندی وی افزود: جمهوری اسالمی

توان در سراسر کشور استفاده کردظرفیت می این . 
توانیم از این الگوهای ترویجی بهره ببریم و آن را تا ب ای طراحی شدهتصریح کرد: برنامه مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی

 .به این دلیل باید روزهای ملی محصوالت کشاورزی را در تمام کشور برگزار تا فراگیر شود .به کشاورزان منتقل کنیم
  لینک خبر
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 برنج 

 ایرنا  – 9/5/99تاریخ : 

  دو رقم برنج اقتصادی جدید معرفی شد
رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور، گفت: دو رقم برنج اقتصادی جدید به منظور افزایش تولید با ویژگی حفظ کیفیت،  - ایرنا - تهران

دن و قیمت ارزان به کشاورزان معرفی شدپرمحصول بودن، معطر بو .  
« در دومین روز ملی مزرعه برنج با بیان این که بین عملکرد و کیفیت برنج ارتباط مستقیمی وجود  امروز سه شنبه« مریم حسینی

زایش عملکرد و به منظور اف« تیسا»و « آنام»های با نام های محققان این موسسه و کشاورزان دو رقم جدیددارد، افزود: با تالش
 .توجه به ذائقه مردم معرفی شده است که یک اصالح مشارکتی است

این ارقام کیفی با پوشش بذری نسبت به آفت مقاوم هستند به گفته وی، . 
رقم مانند رقم دیلم  51، 1395تا  1315رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور مجموع ارقام اصالحی موسسه تحقیقات برنج را از سال 

دی برشمرد و اظهارداشتو شیرو رقم جدید تیسا برنج کیفی و پرمحصولی است که از طریق یک رقم محلی و یک الین پرمحصول  :

المللی تحقیقات برنج تولید شده است این رقم با عملکرد حدود هفت تن در هکتار کیفیت مطلوب پخت دارد و ارتفاع از موسسه بین
 .سانتیمتر است 110بوته آن حدود 

پا، های مثل کرم ساقهدیگر مشخصات این نوع رقم برنج مقاومت به بیماری بالس و مقاومت نسبی و آفات و بیماری مه داد: ازوی ادا
روز است و با ارقام بومی مثل طارم و یا هاشمی بین  95تا  91ای دارد، طول کاشت تا برداشت آن حدود بالیت و لکه قهوهشیت

داردچهار تا پنج روز فاصله برداشت  . 
تن در   6تا  1.9  حسینی درباره ویژگی رقم برنج آنام گفت: این رقم حاصل تالقی برنج هاشمی و صالح بوده و عملکرد آن بین

به طور رسمی معرفی و به  95روزه است که این رقم در  111تا  111سانیتمتر و زودس بین  111تا  93  هکتار با ارتفاع بوته بین

خوابیدگی و مصرف کمتر آب و با دارا بودن عملکرد قابل قبول به همراه کیفیت پخت مطلوب مورد استقبال   دلیل زودرس، مقاومت،
های باالتری نسبت به رقم قبلی داردکشاورزان قرار گرفت و رقم آنام جدید پتانسیل . 

این منظور آبیاری تناوبی با فاصله مترمکعب و برای  1511به گفته وی، نیاز آبی آنام جدید به دلیل زودرس بودن بسیار کم بوده 

شودهفت روز دارد و آبیاری تا پنج سانتیمتر توسعه می . 
این رقم را براساس ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک، تراکم کاشت به   رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور توصیه کود مصرفی

 15تا  11  سانتیمتری و بین ردیف 31ر مدل دستی به صورت تعداد نشاء بین دو تا سه عدد در هفت کوپه ، فاصله کاشت رقم آنا د

 .سانتیمتری است
روزه است که باید به شالیزار منتقل شود 15تا  11این رقم  وی افزود: نشا . 

  لینک خبر
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 پنبه
 خبرنگاران جوان  – 15/5/99تاریخ : 

  هزار تومان ۳درصدی تولید پنبه در راه است / حداقل نرخ هر کیلو وِش پنبه  ۱۱افزایش 
 ۰۱درصدی به  ۰۱تا  ۰۰شود که تولید پنبه تصفیه شده با رشد کاویانی گفت: با توجه به افزایش سطح زیر کشت پنبه پیش بینی می

  .هزار تن برسد
کشاورزی صنعت، تجارت ووگو با خبرنگار محمد حسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

های گلستان هزار هکتار اعالم کرد و گفت: هم اکنون در استان ۳۰، سطح زیر کشت پنبه در سال زراعی جدید را خبرنگاران جوان
تند که خوشبختانه مسئوالن سازمان حفظ نباتات با حضور و اردبیل، پنبه کاران با آفت کرم غوزه و سنک در مزارع پنبه مواجه هس

دهنددر مزارع، راهنمایی و مشورت الزم در خصوص جمعیت آفات را به تولیدکنندگان می . 
 ۰۱۱درصدی سطح زیر کشت انتظار داریم که  ۰۰درصدی تولید پنبه خبر داد و افزود: با وجود افزایش  ۰۱تا  ۰۰وی از افزایش 

هزار تن پنبه تصفیه شده تولید شود ۰۱ه برداشت و حدود هزار تن وش پنب . 
کند، بیان کرد: اگرچه ظرفیت هزار تن پنبه استفاده می ۰۰۱تا  ۰۱۱کاویانی با اشاره به اینکه ساالنه صنایع نساجی در حالت عادی 

یر بر صنعت نساجی تاثیر سو صنایع نساجی بیش از این رقم است، اما واردات رسمی و چمدانی پارچه و لباس در چند سال اخ
 .گذاشت

هزارتن نیاز  ۰۱تا  ۰۱هزار تن پنبه تصفیه شده، رقمی حدود  ۰۱مدیر عامل صندوق پنبه ادامه داد: امسال در صورت تحقق تولید 
 .کشور باید از طریق واردات تامین شود

های هندوستان، هزار تن پنبه از کشور ۷رک، گفت: بنابر آمار چهار ماهه گم ۹۳وی درباره آخرین وضعیت واردات پنبه در سال 
 .تاجیکستان و ازبکستان وارد کشور شده است

رسدهزار هکتار می ۳۱درصدی تولید پنبه در راه است/سطح زیر کشت پنبه به  ۰۰افزایش  :بیشتر بخوانید  
کاویانی درباره اینکه آیا امکان خوداتکایی تولید پنبه در کشور وجود دارد، افزود: وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد که سطح 

۳۱زیر کشت پنبه در دامنه  تن در هکتار افزایش دهد که در  ۰تا  ۷هکتار بماند، اما در مقابل عملکرد تولید را به  هزار ۳۰تا  
 .صورت تحقق این امر خودکفایی پنبه دور از انتظار نیست

این مقام مسئول توزیع بذور پرمحصول میان کشاورزان، استفاده از تکنولوژی مناسب و قیمت مناسب محصول را از جمله عوامل 
های شمالی مانع کشت پنبه شده است، از این رو تا زمانیکه د پنبه اعالم کرد و گفت: هم اکنون قیمت باالی برنج در استانافزایش تولی

هزار تن پنبه  ۰۱۱هزار تن پنبه و صادرات  ۳۱۱تکنولوژی کامل نشود، نباید انتظار خودکفایی محصول را داشت. گرچه سابقه تولید 
 .تنها از استان گلستان را داشتیم

کاویانی در پایان با اشاره به اینکه قیمت تضمینی پنبه جوابگوی هزینه کشاورزان نیست، تصریح کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو وش 
از کشاورزان خریداری  هزار تومان ۳تا  ۴تومان است، در حالیکه انتظار داریم هر کیلو وش حداقل با نرخ  ۰۱۱هزار و  ۳پنبه 

 .شود
 لینک خبر
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 تامین منابع مالی

 ایرنا  – 15/5/99تاریخ : 

  میلیارد تومان اعتبار برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ۱۱۱جذب 
میلیارد تومان از خط اعتباری ) اعتبارات سالیانه بخش  ۰۱۱مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: نزدیک به  -ایرنا  - تهران

  .مکانیزاسیون ( امسال تاکنون جذب قطعی شده است
پیش بینی کرد: تا پایان امسال در مجموع حدود یک هزارو « کامبیز عباسی»به گزارش روز سه شنبه وزارت جهاد کشاورزی، 

ت مکانیزاسیون کشاورزی جذب شودمیلیارد تومان از اعتبار خط هف  ۰۱۱تا یک هزارو  ۰۱۱ . 
سال  6میلیارد تومان در   ۰۱۱وی درباره میزان سرمایه گذاری در حوزه ماشین های کشاورزی اظهارداشت: بیش از هشت هزارو 

در این حوزه سرمایه گذاری صورت گرفته که نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان آن از محل تسهیالت خطوط هفت گانه  گذشته
آن آورده شخص و خریدهای نقدی کشاورزان بوده است  ری مکانیزاسیون و بقیهاعتبا . 

عباسی تصریح کرد: کشاورزان به طور معمول بخشی از ماشین های کشاورزی خود را که از قیمت باالتری برخور دارند به 
 .صورت تسهیالت و ماشین های ارزان قیمت را به صورت نقدی خریداری می کنند

درصدی مکانیزاسیون کشاورزی به صنعت داخل موجب شده تا با وجود تحریم این بخش با مشکل  ۹۱وداتکایی بیش از وی افزود: خ
چندانی روبرو نشود، اما صنعت داخل برای ساخت بخشی از اجزا و قطعات ماشین های خود نیازمند ارز است و همراهی وزارت 

دارد صنعت، معدن و تجارت در این حوزه ضرورت . 
این امر موجب افزایش قیمت ها و مشکالت تامین و به ویژه در حوزه خدمات پس   مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: رئیس

 .از فروش تراکتورهای سنگین، کمباین های برداشت غالت و بخشی از ماشین های کاشت و برداشت و فناوری های نوین شده است
تامین امنیت غذایی کشور دانست و از بخش صنعت خواست در زمینه تامین ارز  اروی ماشین های کشاورزی را از مهمترین ابز

 .مورد نیاز این حوزه و همچنین در منشور صنعتی توجه بیشتری نشان دهد
قیمت ماشین های کشاورزی در شرایط تحریم تصریح کرد عباسی درباره نوسان  نسبت به سایر   ماشین آالت بخش کشاورزی :

درصد نوسان  ۰۱تا  ۷۱ نوسان قیمتی را در ماشین های پر مصرف کشاورزی داشته به طوری که این ماشین ها صنایع، کمترین 
را داشته اند ۹۳تا  ۹۴قیمت در سال های  . 

  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 13/5/99تاریخ : 

 وضعیت پرداخت خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی از سیل اعالم شد
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی گفت: آخرین وضعیت پرداخت خسارت دیدگان  -ایرنا  - تهران

استان پس از بررسی های میدانی، تایید خسارت شد ۰۰بخش کشاورزی بررسی و در  .  
مصوبه های  افزود: براساس« سید محمد موسوی »به گزارش روز یکشنبه وزارت جهاد کشاورزی،  ت برای پرداخت کمک دول 

هزار پرونده تشکیل شد که  ۰۳۱بالعوض به خسارت دیدگان ناشی از سیل در بخش کشاورزی تا تاریخ هفتم مرداد ماه امسال، حدود 
میلیارد لایر توسط کمیته های تخصصی شهرستان های خسارت دیده از سیل در استان  ۴۰۰هزار پرونده به مبلغ هفت هزارو  ۰۳۰

لرستان، گلستان، مازندران، کرمانشاه، کردستان، فارس، اصفهان، البرز، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، همدان، های خوزستان، 
 .آذربایجان غربی، تهران، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، گیالن، ایالم، یزد و قزوین بررسی میدانی و تایید خسارت شده است

میلیارد لایر پس از بررسی، مورد تصویب کارگروه استانی  ۳۱۳ه به مبلغ چهار هزارو پروند ۹۷۳هزار و  ۳۱به گفته وی، تعداد، 
 .قرار گرفته است

۹۰۰هزار و  ۰۰وی افزود: استان های گلستان، مازندران، خوزستان و لرستان تعداد  میلیارد لایر به  ۰۰۰پرونده به مبلغ دو هزارو  
وزیر جهاد کشاورزی، متناسب با  ۹۳رالعمل اجرایی ابالغی نهم تیرماه سال مرحله پرداخت رسیده که بر اساس ماده چهار دستو

به حساب خسارت دیدگان واریز شد درصد مبلغ یاد شده ۰۱میزان تخصیص،  . 
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی درباره تسهیالت قرض الحسنه بانکی به خسارت دیدگان ناشی از 

میلیارد لایر  ۹۰۳پرونده به مبلغ چهار هزارو  ۹۷هزار و  ۰۰رزی، گفت: تا تاریخ هفتم مرداد ماه، تعداد سیل در بخش کشاو
سازمان جهاد کشاورزی استان های خوزستان، گلستان، لرستان، مازندران، کرمانشاه، کردستان، سمنان، فارس، البرز، همدان،  توسط

های عامل معرفی شدآذربایجان غربی، یزد، ایالم و گیالن به بانک  . 
وی تصریح کرد: میزان پرداخت به خسارت دیدگان در استان های خوزستان، گلستان، لرستان، مازندران، کردستان، کرمانشاه، ایالم 

میلیارد لایر بود ۷۰۰پرونده به مبلغ  ۰۳۰و فارس به تعداد سه هزار و  . 
۷۷عرفی شده مزبور؛ از کل پرونده های م به گفته موسوی، بررسی ها نشان می دهد درصد بانک  ۰۱درصد به بانک کشاورزی،  

درصد بانک سپه، هشت درصد بانک ملت، چهاردرصد بانک توسعه تعاون، سه درصد بانک صادرات، سه درصد بانک  ۰۴ملی، 
و بانک های ملت و صادرات تاکنون پرداختی نداشته اند  تجارت و یک درصد به بانک رفاه کارگران ارسال شده . 

 
  لینک خبر
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 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان  – 15/5/99تاریخ : 

  زیان یک هزار تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ / صادرات روند متعادلی به خود گرفته است
قیمت مصوب تخم مرغ، مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ حداقل یک هزار تومان متضرر می  ترکاشوند گفت: با توجه به

  .شوند
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار رضا ترکاشوند مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

های اخیر در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو تخم مرغ درب از بهبود قیمت تخم مرغ نسبت به هفته ،خبرنگاران جوان
تومان است که با نرخ واقعی خود همچنان فاصله دارد ۰۱۱هزار و  ۰مرغداری  . 

افزود وی تومان اعالم کرده که این امر بیانگر زیان حداقل  ۴۷۱هزار و  ۴ستاد تنظیم بازار، قیمت مصوب هر کیلو تخم مرغ را  :

 .یک هزار تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ است
تن صادرات به صورت  ۰۱۱تا  ۰۰۱ترکاشوند با اشاره به اینکه صادرات روند متعادلی به خود گرفته است، بیان کرد: روزانه 

شودهای هدف صادر میقانونی به بازار . 
تن تخم مرغ  ۰۱۱تا  ۰۱۱روز گذشته با همکاری پشتیبانی امور دام حدود  ۷۱مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن ادامه داد: در 

آوری کردیم که این امر تا حدودی بر  مازاد مرغداران را به عنوان ذخیره چرخشی برای توزیع در زمان ازدیاد تقاضا از بازار جمع
 .کاهش زیان مرغدار اثر گذاشت. حال در نظر داریم این طرح را برای رسیدن قیمت تخم مرغ به نرخ قابل قبول ادامه دهیم

تومان رسید ۰۱۱ر و هزا ۴تن تخم مرغ مازاد مرغداران از سطح بازار/نرخ هر کیلو تخم مرغ به  ۰۱۱جمع آوری  :بیشتر بخوانید  
تن تخم مرغ مازاد بر نیاز  ۳۱۱تن اعالم کرد و گفت: با احتساب مصرف داخل حدود  ۰۰۱۱تا  ۰۰۱۱وی تولید روزانه تخم مرغ را 

زندبازار است که همین امر بر کاهش قیمت بر بازار دامن می . 
 ۰۳مبنای نرخ مصوب، احتساب هزینه حمل و نقل و سود به گفته ترکاشوند، در شرایطی که تولید باالست، قیمت تخم مرغ باید بر 

 .درصدی عمده فروشی و خرده فروشی و نوع بسته بندی و شیوه عرضه در خرده فروشی عرضه شود
های دامی تصریح کرد: مدتی است که کمبودی در مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن در پایان درباره آخرین وضعیت بازار نهاده

های ابالغی ذرت و کنجاله سویا با نرخ مصوب وجود نداردتامین سهمیه . 
  لینک خبر
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 تولیدات باغی
 ایرنا  – 11/5/99تاریخ : 

سالجاریپیش بینی رشد پنج برابری صادرات سیب درختی در   
رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصوالت کشاورزی گفت: با توجه به بارندگی های ابتدای سال و افزایش دو برابری  - ایرنا - تهران

به بیش از پنج برابر افزایش یابد ۹۴رسد امسال صادرات این محصول نسبت به سال تولید سیب درختی به نظر می .  
« ، میزان ۹۳رسد در سال و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: طبق برآوردها به نظر می تروز جمعه در گف« سید رضا نورانی

میلیون تن از این محصول ارزش صادراتی آن به نزدیک  ۰.۰میلیون تن باشد که با صادرات یک تا  ۷.۰تا  ۷تولید سیب درختی بین 
 .یک میلیارد دالر می رسد

صنعت کنستانتره و آبگیری و بخشی سهم تازه خوری کشور است به گفته وی، بخشی از سیب درختی وارد . 
میزان تولید سیب درختی به دلیل  ۹۴اظهارداشت: این درحالیست که در سال  رئیس اتحادیه صادر کنندگان محصوالت کشاورزی

ورهای هدف صادر شده میلیون دالر به کش ۰۰۱هزار تن آن به ارزش بیش از  ۰۱۱سرمازدگی نزدیک دو میلیون تن بود که حدود 
قیمت آن نیز در بازار داخلی افزایش چشمگیری پیدا کرد  بود که عالوه بر کاهش صادرات،  . 

میلیون  ۷۰۱ ارزش صادراتی آن نزدیک به تولید سیب درختی بیش از سه میلیون تن و ۹۰وی یادآورشد : این درحالیست که در سال 
 .دالر بود

الت کشاورزی تصریح کرد: با وجود افزایش تولید، اکنون دولت باید برنامه ریزی صادراتی، رئیس اتحادیه صادر کنندگان محصو
درختی تهیه و تصویب کند تا در نیمه دوم سال صادرات طبق روال  تخصیص تسهیالتی را برای صادرات سیب  سرمایه در گردش یا

و دولت چاره ای جز خرید تضمینی و ذخیره سازی  انجام شود زیرا در غیر این صورت سیب روی دست تولیدکنندگان می ماند
داشت نخواهد . 

ما زنجیره سیب درختی ایران را تهیه کرده ایم اما هیچ سرمایه درگردشی را برای آن مهیا نکرده ایم نورانی گفت: با توجه به اینکه . 
، ۹۰ت رشد صادرات سیب درختی در سال صادرکنندگان سیب درختی تسهیالتی برای صادرات ندارند، افزود: عل وی با بیان اینکه

تومانی روی هر کیلوگرم سیب درختی صادراتی در نظر گرفته  ۳۱۱تهاتر موز با سیب، تخصیص یارانه   ارایه تسهیالتی همچون
 .شده که موجب رشد صادرات این محصول شد

 دور ریختن یک هزار تن سیب درختی ضرر به منافع ملی است
سیب درختی دپو شده در دماوند  نزدیک یک هزار تن ن محصوالت کشاورزی درباره خراب شدنرئیس اتحادیه صادرکنندگا

برای ذخیره سازی سیب و پرتقال شب عید هزینه گزافی می پردازد که به نظر می رسد الزم است که دولت  دولت هر ساله گفت:
خصوصی برون سپاری کند به بخش  خود با تشدید نظارت ها عملیات فنی را . 

از بین رفتن این میزان محصول توسط   هر زمان دولت وارد خرید و فروش شد ضرر کرد و به طور حتم  وی بر این باور است که
 .بخش خصوصی یا دولتی ضرر به منافع ملی است و باید متولیان امر پاسخگو با شند

 ممنوعیت های صادراتی همسایگان و لزوم دخالت وزارت امور خارجه
داشت: در حالی که می توانیم بازارهای صادراتی پویایی در منطقه و بخصوص کشورهای همسایه که مراوده های  نورانی اظهار

سیاسی خوبی با آنها داریم داشته باشیم، اما آنها متاثر از مسائل سیاسی هر روز تعرفه ها و محدودیت های جدیدی برای کاالهای 
هاستو پیاز از سوی عراقی عرفه های مختلف بر سیب درختی، گوجه فرنگیایرانی لحاظ می کنند که از جمله آنها وضع ت . 

اینها  بطور نمونه امروز عراقی ها تعرفه چهار هزار تومانی بر هر کیلوگرم گوجه فرنگی کشورمان وضع کرده اند؛  وی بیان داشت:
قدام کند تا با انجام توافق، تسهیالتی مقرر کنیموابسته به مسائل سیاسی است و در این زمینه وزارت امور خارجه کشورمان باید ا . 

  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 خبرنگاران جوان  – 11/5/99تاریخ : 

 

  هزار تن قارچ تا پایان سال ۸۱کمبود عرضه، قیمت قارچ را منطقی کرد / پیش بینی صادرات 
های توجه به گرمای هوا و کمبود عرضه ناشی از راندمان پایین کامپوسترئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی گفت: با 

 .تولیدی، قیمت قارچ به نرخ منطقی خود در بازار رسید
  

کشاورزیصنعت، تجارت و محمد حسن افشار رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در گفت وگو با خبرنگار  گروه  

، درباره آخرین تحوالت بازار قارچ اظهار کرد: با توجه به گرمای هوا و کمبود عرضه ناشی از اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
شودتومان در بازار عرضه می ۰۱۱ر و هزا ۰۷تا  ۰۰های تولیدی، هر کیلو قارچ بسته به کیفیت با نرخ راندمان پایین کامپوست . 

تومان اعالم کرد و گفت ۳۱۱هزار و  ۰۰وی نرخ تمام شده هر کیلو قارچ را   ۰۰امسال قیمت منطقی هر کیلو قارچ با احتساب  :

تومان است که در چند ماه گذشته کاهش قدرت خرید خانوار و بازارسازی دالالن در میادین میوه  ۳۱۱هزار و  ۰۷درصد سود حداقل 
ها موجب شد تا تولیدکنندگان نتوانند با نرخ منطقی محصول خود را در بازار عرضه کنندو تره بار به منظور پایین نگه داشتن قیمت . 

های مختلف، قیمت گان، جلساتی با سازمان میادین برگزار کردیم که پس از رایزنیافشار ادامه داد: با توجه به ضرر و زیان تولیدکنند
تومان رساندیم ۳۱۱هزار و  ۰۱پایه قارچ در میادین میوه و تره بار را با افزایش نسبی به  . 

های گذشتهدرصدی تولید قارچ نسبت به ماه ۰۱هزار تومان رسید/ افت  ۰۷قیمت هر کیلو قارچ به  :بیشتر بخوانید  
رچ خوراکی با اشاره به اینکه قیمت قارچ با سایر محصوالت پروتئینی قابل قیاس نیست، بیان کرد: رئیس انجمن پرورش دهندگان قا

محصول پروتئینی با یکدیگر قابل قیاس  ۰درصد است، اما قیمت این  ۰۷درصد و گوشت قرمز  ۰تا  ۷.۰اگرچه پروتئین قارچ 
 .نیست

کنند، گفت: با توجه به کاهش صادرات درصد ظرفیت خود کار می ۰۱تا  ۰۱های تولیدی تنها با وی با اشاره به اینکه برخی واحد
های سردخانه دار در فصل تابستان، در تالشیم تا با رفع موانع موجود، قارچ تولیدی را از مزرعه تا عراق با ناشی از نبود ماشین

یر بسزایی داردهای یخچال دار صادر کنیم که این امر در تعادل بازار و افزایش تولید تاثکامیون . 
شود رود، بیان کرد: بارفع موانع صادراتی پیش بینی میافشار با اشاره به اینکه عراق بزرگترین مشتری قارچ تولیدی ما به شمار می

هزارتن قارچ به عراق و روسیه صادر کنیم ۳۱که تا پایان سال  . 
پرورش دهندگان باید اقتصادی باشد تا با افزایش حجم تولید، فشار بر این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: شرایط تولید قارچ برای 

 .مصرف گوشت قرمز و در نهایت منابع ارزی برای واردات کاهش یابد
 لینک خبر 
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 ولیدات زراعی ت

 ایرنا  – 13/5/99تاریخ : 

شدند هزارتن بذر زراعی، سبزی و صیفی گواهی دار5322  
معاون کنترل گواهی بذر موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال گفت -ایرنا  - هران هزار تن بذر محصوالت  ۰۰۱نزدیک به  :

۹۴زراعی ، سبزی و صیفی تولید داخل در سال  سابقه بوده استگواهی شدند که این امر در کشور بی  .  
افزود: حجم زیادی از این بذرهای گواهی شده مربوط به « صمد مبّصر » ، به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی
استحصال و گواهی  هزار تن بذر گندم  ۷۰۱هزارتن بذر خام گندم،  ۰۳۱محصول گندم بود به طوری که در سال گذشته از حدود 

 .شد
هزار تن  ۰۷۱بر اساس سطح مزارع احداث شده و تولید مناسب مزارع آبی و دیم، خرید  امسال وی اظهارداشت: برنامه این موسسه

هزار تن بذر مانده انباری سال گذشته و نشت بخشی از محصول مزارع  ۰۱۱بذر خام گندم از ارقام دیم و آبی بود؛ اما با توجه به 
 ۷۱۱بذری به بیرون از شبکه و همچنین نامشخص بودن قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آتی، تولید بذر گندم در سطح 

شودهزار تن تخمین زده می . 
ل تصریح کردمعاون کنترل گواهی بذر موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نها از محصول مزارع بذری در   هنوز بخشی :

تواند اعالم به موقع قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آتی، می های معتدل و سرد نزد پیمانکاران موجود است واقلیم
 .تاحدودی وضعیت تولید بذر گندم ارقام مختلف کشور را بهبود بخشد

 نک خبرلی
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 تولیدات زراعی 
 خبرگزاری فارس  – 15/5/99تاریخ : 

های اولیه باغبانی/ اجازه ندادند روی بذر سبزی و صیفی کار شود ماندگی شدید در تولید هستهعقب  
های اولیه در بخش باغبانی وجود هستهماندگی شدیدی در تولید رئیس سازمان تحقیفات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه عقب

  .دارد، گفت: در مقطعی به همکاران ما در این سازمان اجازه ندادند روی تولید بذر سبزی و صیفی کار کنند
تحقیفات، آموزش و ترویج کشاورزی امروز در  رئیس سازمان خاوازی به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کاظم

های گذشته در زمینه اصالح ارقام های خوبی که در سالشده جدید اعالم کرد: به رغم موفقیتبذر اصالح 51مراسم رونمایی از 

های اولیه باغبانی داریمهای زیادی در تولید هستهماندگیزراعی داشتیم، اما عقب . 
زیادی دارد، اما به این بخش ورود جدی های شده بخش باغبانی نیاز به هزینهاصالح بذور های اولیه ووی افزود: فعالیت روی هسته

 .کردیم
شده در حوزه زراعی باید به ضریب نفوذ آن در میان کشاورزان نیز توجه جدی شود. اصالح بذور رغم تولیدعلی خاوازی به گفته

از بذرهای  درصد از کشاورزان 53درصد است؛ یعنی هنوز  15شود که ضریب نفوذ آنها رقم گندم آبی در کشور استفاده می 31

کنند. همچنین در زمینه گندم دیم نیز غیررسمی استفاده می درصد بین کشاورزان ضریب نفوذ دارد و  11رقم وجود دارد که  11

کنندشده استفاده نمیدرصد از کشاورزان از ارقام اصالح 56هنوز  . 
شده بین کشاورزان یک شاخص ذ ارقام اصالحتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در ادامه اشاره کرد: ضریب نفو رئیس سازمان

شده بیشتر و بذرهای غیررسمی کمتر باشد، نشانه افزایش تولید و توسعه بخش سهم استفاده از بذر اصالح هرچقدر مهم است؛ یعنی
 .کشاورزی در آن کشور است

یایی درصد، کشاورزان آس 11درصد، کشاورزان اروپا  11به گفته وی در بین کشاورزان آمریکا  درصد  61درصد و آفریقایی  60

کننداز بذر غیررسمی استفاده می . 
  

 تاثیر قابل توجه بذر در عملکرد بخش کشاورزی *
درصد در تولید و عملکرد بخش کشاورزی  31خاوازی همچنین به اهمیت بذر و نهال در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: بذر تا 

 .موثر است
المللی مرتب های بیناند. دستورالعملهای خود را در بخش کشاورزی روی بذر متمرکز کردهالش و برنامهوی ادامه داد: تمام دنیا ت

های آنها را متوجه شویم، گیریگیرند و ما باید در هر لحظه جهتهای جدیدی به خود میهای بازرگانی آرایششود و شرکتوضع می
ها نیز آماده باشدتنها در بخش سازمان تحقیقات، بلکه در دانشگاهی کشور نهافزارافزاری و سختهای نرمضمن اینکه زیرساخت . 

شده در دنیا تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به آمار فدراسیون جهانی بذر اشاره کرد و گفت: ارزش بذر گواهی رئیس سازمان
شودمیلیارد دالر آن تجارت جهانی می 11میلیارد دالر است که  65 . 

شده در دنیا ذرت، سویا، برنج، سبزیجات و غالت است و برای کشورهایی که صاحبان اصلی این گفت: عمده بذرهای گواهیخاوازی 
شودشده هستند، ارجحیت محسوب میبذرهای اصالح . 

رقم  115ون های گذشته رشد بیشتری پیدا کرده، به طوری که از ابتدای انقالب تاکنوی در ادامه افزود: سرعت اصالح بذر در سال

تاکنون بوده است 91رقم آن از سال  120به بخش کشاورزی معرفی شده که  . 
رقم در  13رقم در سال، در باغبانی  11تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سرعت معرفی رقم در بخش دیم را  رئیس سازمان

برابری داشته است 6های گذشته رشد به دههسال، در برنج یک رقم در سال و پنبه حدود یک رقم در سال اشاره کرد که نسبت  . 
را  بذور های این سازمان اشاره کرد و گفت: استفاده از سیستم جدید اسپلیت بریدینگ دو تا سه سال زمان اصالحخاوازی به برنامه

ر و همکاری با سال است. همچنین انجام کارهای تحقیقاتی را به بخش خصوصی واگذا 13دهد که زمان معمولی آن حدود کاهش می

کنیمتر میها را بسیار جدیدانشگاه . 
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های گذشته غفلت شده بود و در مقطعی به وی همچنین گفت: به مسئله تولید بذر سبزی و صیف نیز ورود جدی داریم که در سال
 .همکاران ما اجازه نداده بودند تا وارد اصالح بذرهای سبزی و صیفی بشوند

های اولیه باغبانی هم ورود کردیم که البته نیاز به و ترویج کشاورزی اظهار داشت: برای تولید هسته تحقیقات، آموزش رئیس سازمان
گذاری شودهزینه دارد و باید در این زمینه سرمایه . 

 لینک خبر
 
 

 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان – 11/5/99تاریخ :

  پالک گذاری دام امری مهم در کنترل قاچاق/هزینه پالک کوبی برای گلّه ها سبک و سنگین متفاوت است
م امری مهم در کنترل قاچاق و تنش بازار گوشت به شمار می رودسلطانی گفت: پالک گذاری دا .  

صنعت، تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار سعید سلطانی مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور در گفت ادی باشگاه گروه اقتص 

، درباره آخرین وضعیت پالک کوبی دام اظهار کرد: براساس مصوبات مجلس، قانون نظام جامع دامپروری و قانون خبرنگاران جوان
های خود را پالک گذاری کنندافزایش بهره وری، دامداران مکلفند در قبال پرداخت هزینه، دام . 

های به تصویب رسیده است، افزود: در چند ماه اخیر قاچاق دام از مرز ۳۳سال وی با اشاره به اینکه قانون پالک گذاری دام در 
های مرتبط با یکدیگر بسیج شوند تا این طرح به اجرا درآیدکشور موجب شد تا برای بررسی اجرای این کار تمامی دستگاه . 

تحت پوشش اتحادیه را پالک گذاری کنیم هایسلطانی ادامه داد: طبق قرار داد با معاونت امور دام وظیفه داریم، تمام دام . 
این مقام مسئول، جلوگیری از سرقت دام، توزیع نهاده با نرخ مصوب و ارائه خدمات دامپزشکی را بخشی از مزایای پالک گذاری 

 .دام برشمرد
تومان، گله  ۰۱۱و هزار  ۳راس  ۰۱هزار تومان و باالی  ۰راس را تا  ۰۱های سبک کمتر از وی هزینه پالک کوبی برای گلّه

۳راس را  ۷۱های سنگین زیر دام تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است که  ۳۱۱هزار و  ۰راس  ۷۱و باالی  ۳۱۱هزار و  
برابر قیمت فعلی را دارند ۰های خارجی نمونه . 

رو هستند/ثبات قیمت دام زنده در عید قربانواحدها روبه دامداران با مازاد انباشت دام در :بیشتر بخوانید  
مدیر عامل اتحادیه دامداران در پایان پالک گذاری دام را امری مهم در کنترل قاچاق و تنش بازار گوشت برشمرد و افزود: با پالک 

د و در غیر این صورت از ادامه فعالیت توانند متناسب با تعداد دام هایشان نهاده و تسهیالت دریافت کننگذاری دام، دامداران می
شوددامداران به سبب وجود قاچاق جلوگیری می . 

سلطانی در پایان تصریح کرد: سال گذشته با نوسان نرخ ارز، جریان خروج دام زنده از کشور منجر به کمبود عرضه و افزایش 
جمهور، پالک کوبی و هویت دار کردن جمعیت دام  چشمگیر قیمت گوشت قرمز در بازار داخل شد، که با ابالغ معاون اول رئیس

 .اجباری شد که اجرای این طرح می تواند منجر به کنترل قاچاق دام و قیمت گوشت در بازار شود
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  – 13/5/99تاریخ : 

  تومان ۱۱۱هزار و  ۸انتقاد تولیدکنندگان جوجه یکروزه به نرخ مصوب/نرخ واقعی هر قطعه جوجه یکروزه 
درصد  ۰۱های تولید، نرخ جوجه یکروزه نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها درصدی هزینه ۳۱زایش حداقل فارغی گفت: با وجود اف

 .افزایش یافته است
  

یصنعت، تجارت و کشاورزغالمعلی فارغی دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی  

، با اشاره به اینکه نرخ مصوب جوجه ارتباطی با هزینه های تولید و تورم ندارد، گفت: با وجود افزایش باشگاه خبرنگاران جوان
درصد افزایش یافته است که این امر  ۰۱های تولید، نرخ جوجه یکروزه نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها درصدی هزینه ۳۱حداقل 

های تولید اعالم شده استدهد قیمت مصوب جوجه بدون احتساب تورم و هزینهنشان می . 
شود، از این رو نرخ جوجه ا نرخ مصوب خریداری میهای دامی از بازار آزاد و مابقی بدرصد نهاده ۳۱وی افزود: با توجه به آنکه 

شدتومان اعالم می ۰۱۱هزار و  ۰۷تومان و مرغ گوشتی  ۰۱۱هزار و  ۳یکروزه حداقل باید  . 
۰تا  ۰۱۱هزار و  ۰فارغی با اشاره به اینکه امکان عرضه جوجه یکروزه با نرخ  تومان وجود ندارد، بیان کرد:  ۴۱۱هزار و  

ها با نرخ مصوب در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد و چنانچه تاد تنظیم بازار منوط به آن است که تمامی نهادهاجرای قیمت مصوب س
های مورد نیاز با نرخ مصوب دولتی تامین شود، مرغداران حاضر به اجرای نرخ این امکان وجود نداشته باشد که صد درصد نهاده

 .مصوب مرغ نیستند
ن از نرخ مصوب مرغ/قیمت گذاری مرغ باید تابع مکانیزم عرضه و تقاضا باشدانتقاد مرغدارا :بیشتر بخوانید  

هزار تومان اعالم کرد  ۰۷و متیونین  ۷۰۱هزار و  ۰، کنجاله سویا ۳۰۱این مقام مسئول نرخ مصوب هر کیلو ذرت را یک هزار و 
هزار تومان از  ۰۱هزار و لیزین  ۰۱هزار، متیونین  ۳، کنجاله سویا ۰۱۱و گفت: این در حالی است که ذرت با نرخ یک هزار و 

های تولید تاثیر بسزایی داردشود که این امر در افزایش هزینهبازار آزاد خریداری می . 
وی با اشاره به اینکه نرخ مصوب مرغ و جوجه یکروزه جوابگوی هزینه تولیدکنندگان نیست، بیان کرد: اگر مسئوالن تنظیم بازار 

های مصوب را به صورت دستوری اجرا کنند، بدون تردید تولیدکنندگان یکی پس از دیگری از گردونه تولید خارج تبخواهند قیم
کندهای مصوب، تولیدکنندگان را متحمل ضرر و زیان میشوند چرا که فروش با نرخمی . 

هزار میلیارد تومان  ۰هه ابتدای سال حدود دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با اشاره به اینکه صنعت مرغ گوشتی در سه ما
متضرر شد، تصریح کرد: از ابتدای تیر با بهبود شرایط بازار، تولیدکنندگان مرغ، تخم مرغ و جوجه یکروزه از زیان خارج شدند و 

د عرضه متحمل هم اکنون در نقطه سر به سر هستند که با متعادل شدن هوا و وزن گیری الشه ها، مجدد مرغداران به سبب ازدیا
زندهای مصوب بر این موضوع دامن میشوند که اجرای نرخزیان می . 

  لینک خبر
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 چای
 ایرنا  – 11/5/99تاریخ : 

میلیارد تومان تسهیالت به چایکاران ۰۳پیش بینی پرداخت   
میلیارد تومان تسهیالت از صندوق تخصصی چای به  ۰۳رییس سازمان چای کشور پیش بینی کرد امسال حدود  -ایرنا  - تهران

  .چایکاران و کارخانجات فرآوری پرداخت شود
رمزد چهار درصدی از محل صندوق تخصصی افزود: تسهیالت با کا« حبیب جهانساز »به گزارش شنبه وزارت جهاد کشاورزی، 

چای پس از فصل بهره برداری به منظور عملیات به زراعی، کف برکردن، هرس و احیای باغات چای در اختیار باغدارانی که 
گیرد پروانه بهره برداری دارند، قرارمی . 

کشاورزی در باغات چای کشور داشتیم هایهکتار عملیات به زراعی، تغذیه و توزیع ماشین ۰۰۱وی اظهارداشت: سال گذشته  . 
 ۰۱۱ جهان ساز بر ارتقای ضریب استفاده از مکانیزاسیون کشاورزی در باغات چای تاکید کرد و گفت: سال گذشته یک هزار و

 .دستگاه برگ چین و هرس در باغات چای توزیع شد
ای داخلی در کشور رو به بهبود است، چایکاران وی در همین حال به چایکاران توصیه کرد: با توجه به این که وضعیت مصرف چ

بخشی از درآمدهای خود را به افزایش عملکرد تولید این محصول اختصاص دهند و به هرس، تغذیه و شخم باغات توجه بیشتری 
 .داشته باشند

عنوان کرد و اظهار تن در هکتار  ۰تا  ۰رییس سازمان چای کشور، متوسط عملکرد برگ سبز چای در باغات دیم را نزدیک به 
تن در هکتار نیز می رسد ۰۰داشت: متوسط عملکرد چای در باغات آبی به  . 

درصد آن را باغات دیم تشکیل می دهد ۹۱هزار هکتار است که تقریبا  ۰۰وی تصریح کرد: سطح باغات چای کشور  . 

 

  لینک خبر
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 چای 

 ایرنا  – 9/5/99تاریخ : 

 دو هزار هکتار باغ چای احیا شد
کشور گفت: در یکی دو سال اخیر با حمایت های دولت، دو هزار هکتار از باغ های چای رها رئیس سازمان چای  -ایرنا  - تهران

  .شده شمال کشور، احیا شده است که امسال از یک هزار هکتار آن چای برداشت شد
یک کیلوگرم  شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: از هر پنج کیلوگرم برگ سبز چایروز سه« حبیب جهان ساز »

چای خشک استحصال می شود و اکنون قیمت تمام شده هر کیلوگرم چای خشک در کارخانجات با هزینه کارگری، فرآوری، بسته 
هزارتومان به فروش می رسد ۳۱تا  ۰۳هزارتومان است که در کارخانه بین  ۰۰بندی و حمل و نقل به طور متوسط  . 

هزارتن از محل واردات  ۴۰هزارتن از محل تولید داخلی و  ۰۰  هزارتن عنوان کرد و افزود: ۰۱۱وی نیاز ساالنه چای کشور را 
 . تامین می شود

۰۱۱هزار و  ۰۰جهان ساز میزان واردات چای خشک سال گذشته را طبق آمار گمرک  تن برشمرد و ادامه داد: صنعت چای ایران  
دلیل پایین بودن قیمت خرید تضمینی، به صرفه نبودن تولید و واردات چای  در یک تا دو دهه گذشته فراز و نشیب های زیادی را به

تومانی و جلوگیری از قاچاق چای، چای ایرانی توانست  ۷۰۱۱خارجی ارزان قیمت طی و آسیب جدی دیده است اما با حذف ارز 
کیفی سازی چای گام های خوبی قدرت رقابت خود را با چای خارجی حفظ کند در حالی که طی دو تا سه سال گذشته در بحث 

 .برداشته شده است
هزار هکتار ان فعال است اما پیش از این به دلیل به  ۰۳هزار هکتار است که  ۰۰وی افزود: مجموع اراضی باغ چای شمال کشور 

هزار هکتار رها شده بود ۴صرفه نبودن تولید نزدیک  . 
 احیای دو هزار هکتار باغ چای

درصدی نرخ خرید تضمینی چای و افزایش قیمت چای خشک داخلی دانست و اظهار  ۷۱ی را افزایش وی علت احیای باغهای چا
داشت: تالش داریم پنج هزار هکتار باغ چای رها شده باقیمانده را نیز احیا کنیم. این امر در افزایش تولید چای داخلی تاثیر بسزایی 

 .خواهد داشت
ایت دولت، دو هزار هکتار از باغ های چای رها شده شمال کشور، احیا شده است و جهان ساز گفت: طی یکی دو سال اخیر با حم

 .امسال از یک هزار هکتار آن چای برداشت شده است
کارخانه چای طی دو سال  ۰۰برندسازی   

منظور برندسازی چای تولید داخل است به همین   رئیس سازمان چای شمال کشور تصریح کرد: اولویت برنامه های ما به سمت

کاران برای سورتینگ الکترونیکی، کالر سورتر ، آزمایشگاه و بسته بندی به چای تسهیالتی به کارخانجات جهت بهداشتی کردن،
زراعی، کف بر و انواع هرس ارائه می شودبه  . 

و مجوزهای استاندارد کارخانه دارای برند داخلی  ۰۰سازی حدود کارخانه چای ۰۰۱طی دو سال اخیر از مجموع  وی گفت: اکنون و
 .و بهداشت شده اند. امر در افزایش کیفیت چای تولید داخل موثر است و از عرضه چای بی کیفیت جلوگیری می شود

کاران ارائه شد که امسال این میلیون تومان تسهیالت به کارخانجات و چای ۹۱۱میلیارد و  ۰۳جهان ساز اضافه کرد: سال گذشته 
 .مبلغ افزایش می یابد

وی افزود: این تسهیالت از محل صندوق تخصصی توسعه صنعت چای کشور که از صندوق های حمایتی به شمار می رود به 
کارخانه عضو آن هستند البته بقیه  ۴۱میلیارد تومان سرمایه دارد و ۴۰تولیدکنندگان ارائه می شود. اکنون این صندوق بیش از 

شوند و از مزایای آن بهره مند شوندکارخانجات نیز می توانند عضو این صندوق  . 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83415046/دو-هزار-هکتار-باغ-چای-احیا-شد


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اهم اخبار کشاورزی هفته دوم  مردادماه 

 

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

درصد  ۴۱درصد است ادامه داد: از این میزان  ۰۰درصد و سهم بخش خصوصی  ۷۹وی با بیان اینکه سهم دولت در این صندوق 
درصد سهم کارخانه ها است ۰۰کاران و سهام بخش خصوصی متعلق به چای . 

کاران، فروش مناسب چای خشک و کسب پرداخت به موقع پول چای  بز،وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت خرید تضمینی برگ س
های رها شده امسال مکانیزه شده استتراز تجاری مثبت باعث دلگرمی کشاورزان برای احیای باغ ها شده است گفت: برخی باغ . 

سازی تولید داخلی است بخش عمده ماشین آالت چای  
سازی کشور ما تولید داخلی است و تفاوتی با خش عمده ماشین آالت صنعت چایرئیس سازمان چای شمال کشور ادامه داد: ب

دستگاههای کشورهای دیگر ندارد و در صورت مستهلک شدن نیز دانش فنی ان را داریم که آنها در داخل کشور تولید کنیم و نیازی 
 .به واردات نداشته باشیم

سازی در داخل به انگلستان است افزود: اکنون همه قطعات ماشین آالت چای وی با بیان اینکه ماشین آالت اولیه صنعت چای مربوط
های سورت چای و گرفتن ضایعات وارداتی است که اخیرا چند شرکت سازنده کشور تولید می شود، و فقط دستگاه کالرسورتر،دستگاه

 .به دنبال این هستند که آن را بومی سازی کنند
ی تولید امسال هزارتن برگ سبز چای پیش بین ۰۰۰  

هزارتن بود که به دلیل خشکی که رخ داد به نظر  ۰۰۰جهان ساز گفت: در مراحل اولیه پیش بینی تولید برگ سبز چای امسال 
 ۳۱هزارتن و در سالهای گذشته حدود  ۰۰۰هزارتن برگ سبز چای تولید شود در حالی که این میزان برای سال گذشته  ۰۰۰رسد می

 .هزارتن بوده است
تن چای خشک تولید  ۰۱۱هزار و  ۰۰هزارتن برگ سبز چای خریداری شده و  ۴۱ی ادامه داد: از ابتدای فصل برداشت تاکنون و

 .شده است که عمده آن به فروش رفته است
وی با اشاره به اینکه برگ سبز درجه یک چای نسبت به درجه دو رشد دارد افزود: افزایش برگ سبز چای درجه یک در 

چای خشک تولید داخل اثرگذار است  سازیکیفی . 
تولید چای   تن چای خشک در کشور تولید شد و امسال نیز به نظر می رسد به همان اندازه ۰۱۱هزار و  ۰۰به گفته وی؛ سال گذشته 

 .خشک داشته باشیم

  لینک خبر
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 چای 

 ایران اکونا  – 11/5/99تاریخ : 

هزار تومان ۰۱۱تا  ۸۱چای اوج گرفت/ کیلویی قیمت ! 
هزار تومان  ۰۰۱هزار تومان تا  ۳۱دهد که قیمت چای ایرانی و خارجی از کیلویی گشت و گذاری در بازار چای تهران نشان می
های باالی خود را روی ها در حالی اتفاق افتاده که بسیاری از فروشندگان چای، قیمتمتفاوت است و این فاصله چهار برابری نرخ

فروشندع هر جور دلشان بخواهد، آنرا میکنند و در واقمحصول درج نمی !  
حذف ارز   -رئیس سازمان چای کشور  -ساز های گذشته قیمت چای خارجی در بازار افزایش یافت که به گفته حبیب جهاندر هفته
تومانی واردات این محصول دلیل افزایش قیمت آن بوده است ۷۰۱۱ . 

از آنچه که باید، قیمت چای افزایش یافته و انگار کسی نیست که بر این بازار دهد که بیش اما گشت و گذاری در بازار نشان می
گذاری نیست، اما نباید مشمول نظارت کند. در همین رابطه رئیس سازمان چای تاکید کرده است:" اگرچه چای مشمول قیمت

 ."رهاسازی هم بشود
هزار تومان تا  ۳۱چای ایرانی در بازار تهران از حدود  های میدانی صورت گرفته در حال حاضر قیمت هر کیلوگرمطبق بررسی

۰۰۱شود و تا هزار تومان شروع می ۰۱هزار تومان متفاوت است و قیمت چای خارجی هم از کیلویی  ۰۱کیلویی  هزار تومان نیز  
شوددر بازار چای تهران فروخته می . 

های باالتر واقع در خیابان مولوی، روی محصوالتی که قیمت البته بسیاری از واحدهای صنفی فروشنده چای در بورس چای تهران
فروشند که ننوشتن قیمت روی محصوالت نیز گذارند و هر جور دلشان بخواهد آنرا میهزار تومان دارد، اتیکت قیمت نمی ۰۱۱از 

خورد کنندهای نظارتی باید با آن بریکی دیگر از تخلفات صنفی است، که اتاق اصناف ایران و دیگر دستگاه . 

 

 

 

 

 

  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 ایرنا  – 9/5/99تاریخ : 

میلیون تن گندم خرید تضمینی شد ۳.۸بیش از   
هزار تن گندم به  ۳۰۱میلیون و  ۰شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد: از ابتدای فصل برداشت تاکنون، بیش از  -ایرنا  - تهران

میلیارد لایر از کشاورزان خریداری شده است ۳۰۹هزارو  ۰۱۹یش از ارزش ب .  
 ۹۹۰هزار و  ۳۰  محموله بیش از ۰۳۰هزار و  ۹۳۷به گزارش چهارشنبه شرکت بازرگانی دولتی ایران، تاکنون بابت تحویل 

 .میلیارد لایر به گندمکاران پرداخت شده است
کاران است و مابقی مطالبات کشاورزان نیز بزودی پرداخت می شوددرصد از مجموع مطالبات گندم ۴۳این مبلغ معادل  . 

خرید تضمینی گندم امسال از اواخر اسفند از شهرستان جیرفت واقع در جنوب کرمان آغاز شد و تا اواخر مهر در سراسر کشور 
 .ادامه خواهد داشت

 ۴۱۱صد مفید و یک درصد غیرمفید یک هزار و بنابراین طبق مصوبه شورای اقتصاد هرکیلوگرم گندم معمولی با افت چهاردر
تومان باید خریداری شود که طبق جدول پاکی به طور متوسط هر کیلوگرم گندم نان با قیمت  ۴۴۱تومان و گندم دوروم یک هزار و 

شودتومان خریداری می ۴۳۰متوسط هزار و  . 
تومان  ۳۱۱هزار میلیارد لایر با مبلغ مصوب هزار و  ۰۷۰میلیون تن گندم به ارزش بیش از  ۹نزدیک به  ۹۴ - ۹۰در سال زراعی 

تومان خریداری شده بود ۳۳۱و گندم دوروم هزار و  . 
هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان زیربخش های مختلف بخش  ۰۳فروردین بیش از  ۰۰وقوع سیل در ابتدای سال جاری تا 

هزار هکتار اراضی گندم و سه هزار میلیارد تومان خسارت به  ۰۱۱ه ها مربوط بکشاورزی خسارت وارد کرد که بیشترین خسارت
 .کشت و صنعت استان خوزستان بوده است

طبق قانون، وزارت جهاد کشاورزی هر سال باید در اواخر مرداد نرخ خرید تضمینی کارشناسی شده گندم توسط دولت را تا پیش از 
ها به کشاورزان اعالم شودخآغاز فصل زراعی جدید ارائه و تا پایان شهریور نر  

 لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرنگاران جوان  – 13/5/99تاریخ : 

  هزار تومان صحت ندارد ۰۱۱هزار تن برگ سبز چای/فروش چای داخلی با نرخ  ۵۴خرید تضمینی 
میلیارد تومان از چایکاران  ۰۰۳هزار تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  ۴۰جهان ساز گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون، 

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

 ۴۰، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای اظهار کرد: براساس آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون، جوان
استان گیالن و مازندران خریداری شده است ۰میلیارد تومان از چایکاران  ۰۰۳هزار تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  . 

میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت و مابقی  ۰۳۳درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون  ۳۰وی از پرداخت 
شودها به حساب چایکاران واریز میهم کارخانهپس از تخصیص اعتبار و پرداخت قدرالس . 

است ۰درصد برگ سبز خریداری شده درجه یک و مابقی درجه  ۰۱به گفته جهان ساز،  . 
رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه میزان خرید تضمینی برگ سبز چای نسبت به مدت مشابه سال قبل تفاوتی نداشته است، بیان 

شود که میزان بستان موجب شد تا قدری میزان تولید کاهش یابد، اما با شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی میکرد: خشکی هوا در فصل تا
۰۰۰خرید تضمینی برگ سبز چای تا پایان فصل برداشت به  هزار تن برسد ۰۰۱تا   . 

هزار تن برگ سبز چای ۰۰۱تن گذشت/ پیش بینی تولید  ۳۱۱هزار و  ۰۹خرید تضمینی برگ سبز چای از  :بیشتر بخوانید  
هزار تن چای خشک استحصال شده است که با احتساب مصرف  ۰۰بهای برگ سبز خریداری شده حدود  وی ادامه داد: از مجموع

۰۰ساالنه و پیش بینی تولید رقمی حدود  هزار تن باید وارد شود ۰۴تا   . 
ی را یک های چای سازی هر کیلو برگ سبز چاجهان ساز با اشاره به دالیل افزایش قیمت چای خشک در بازار گفت: امسال کارخانه

درصدی  ۷۱کنند که این امر در کنار افزایش تومان باالتر از قیمت تضمینی از چایکاران خریداری می ۰۱۱هزار تا یک هزار و 
درصد  ۷۱تا  ۳۰های چای، قیمت هر کیلو چای خشک را نسبت به مدت مشابه سال قبل قیمت خرید تضمینی موجب شد تا کارخانه

 .افزایش دهند
هزار تومان اعالم کرد و افزود: براین اساس فروش چای داخل با  ۰۱رئیس سازمان چای حداکثر قیمت هر کیلو چای داخلی ممتاز را 

هزار تومان در بازار صحت ندارد ۰۰۱تا  ۰۱۱های نرخ . 
ارد، تصریح کرد: با احتساب تومانی ند ۷۰۱۱وی در پایان با اشاره به اینکه افزایش کاذب قیمت چای خارجی ارتباطی به حذف ارز 

 ۰۱های واردات، حمل و نقل، سود عمده فروش و خرده فروش، هر کیلو چای خارجی نباید با نرخ بیش از ارز نیما و سایر هزینه
هزار تومان به معنای از هم گسیختگی بازار است که مسئوالن  ۰۰۱تا  ۰۱۱های هزار تومان در بازار عرضه شود و فروش با نرخ

نگیردباید بر این موضوع نظارت داشته باشند تا اجحافی در حق مصرف کننده صورت امر  . 
  لینک خبر
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 خرید تضمینی 

 خبرنگاران جوان  – 11/5/99تاریخ : 

  تومان ۱۸۳۴فاکتور باید اعالم شود/حداقل نرخ خرید تضمینی گندم  ۱نرخ خرید تضمینی گندم برحسب 
های تولید یا تورم باید اعالم فاکتور هزینه ۰خان محمدی گفت: دولت نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید را بر حسب 

  .کند
صنعت، تجارت و کشاورزیعلی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی  

اظهار کرد: دولت نرخ خرید  ۹۳-۹۹، با تاکید بر افزایش منطقی نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی باشگاه خبرنگاران جوان
های تولید یا تورم باید اعالم کندفاکتور هزینه ۰ندم برای سال زراعی جدید را بر حسب تضمینی گ . 

هزار و  ۰های تولید در مناطق مختلف کشور وی افزود: براساس محاسبات صورت گرفته، نرخ خرید تضمینی گندم برحسب هزینه
تومان باید اعالم شود تا پایداری این محصول  ۳۳۰ هزار و ۰درصد است،  ۷۱و میزان تورم اعالمی بانک مرکزی که حدود  ۰۰۱

رونداستراتژیک استمرار یابد و در غیر این صورت کشاورزان به سراغ کشت دیگر محصوالت می . 
میلیون هکتار برآورد کرد و گفت: اگر شورای اقتصاد  ۰را حدود  ۹۳-۹۹خان محمدی سطح زیر کشت گندم برای سال زراعی 

تومان اعالم نکند،  ۰۰۱هزار و  ۰تا  ۳۳۰هزار و  ۰تضمینی، نرخ گندم را قبل از آغاز فصل کشت بین دامنه  مطابق با قانون خرید
گیردبدون تردید خودکفایی و پایداری تولید گندم در معرض خطر قرار می . 

رت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار نمره قبولی ندارد/ دلیل اصرار مسئوالن بر احیای مجدد وزارت بازرگانی وزا :بیشتر بخوانید

 چیست؟
های رسد، بیان کرد: با وجود آنکه نهادهمدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با اشاره به اینکه صدای کشاورزان به جایی نمی

 ۷۰۱۱گیرد، اما هر از گاهی مسئوالن امر اظهاراتی مبنی بر واردات گندم با ارز قرار میتولید با ارز آزاد در اختیار کشاورزان 
های اقتصاد مقاومتی در تضاد استکنند که این امر با شعار سال و سیاستتومان را مطرح می . 

های حمل و ساس با احتساب هزینهبرابر فاصله دارد، افزود: بر این ا ۰های جهانی وی با اشاره به اینکه قیمت کنونی گندم با نرخ
تومان باید  ۰۱۱هزار و  ۷تا  ۴۱۱هزار و  ۳ها رقمی حدود دولت برای واردات هر کیلو گندم از سایر کشور ...نقل، بیمه کشتی و

ه تومان افزایش دهد تا کشاورزان نسبت ب ۳۱۱تا  ۰۱۱پرداخت کند، این در حالی است که حاضر نشد نرخ خرید تضمینی گندم را 
 .تحویل گندم به مراکز دولتی رغبت داشته باشند

های های خارجی با داخلی قابل قیاس نیست، تصریح کرد: واردات گندم از کشورخان محمدی در پایان با اشاره به اینکه کیفیت گندم
توانند نان مطلوبی پایین نمیهای خارجی به دلیل کیفیت دهد چرا که خبازان با گندمهمجوار کیفیت نان را تحت تأثیر خود قرار می

 .تولید کنند
 لینک خبر 
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 دانه های روغنی
 ایرنا  – 11/5/99تاریخ : 

شوددرصد کنجاله سویا همچنان از برزیل و آرژانتین تامین می  
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان گفت: با توجه به تحریم ها و مساله نقل و انتقال پول، امروز نزدیک  -ایرنا  - تهران

 ۰۰درصد کنجاله سویای مورد نیاز کشور از امریکای التین کشورهایی مانند برزیل و آرژانتین تامین می شود و هند سهم  ۴۱به 
خود اختصاص داده است درصدی در این زمینه به .  

« پایین بودن  روز شنبه درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در پاسخ به ادعای برخی تولیدکنندگان در زمینه« مجید موافق قدیری

درصد کنجاله سویای مورد نیاز صنعت دام، طیور از  ۹۰پیش از تحریم ها  کیفیت کنجاله سویای وارداتی از هند افزود:
برزیل و آرژانتین تامین می شد  کشورهای . 

وی اظهارداشت: بخش عمده ورادات نهاده های دامی مورد نیاز کشور از برزیل، آرژانتین، اوکراین، روسیه، هند، قزاقستان و بخش 
مطرح دنیا  از کشورهای اندکی جو و کنجاله سویا نیز از کشورهای آلمان، رومانی و فرانسه تامین و وارد می شود، بنابراین واردات 

می شود انجام . 
از هند خریداری می شود که به  رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان تصریح کرد: بخشی از کنجاله سویای وارداتی 

ناچاریم که از هندوستان واردات داشته  طور قطع نسبت به کشورهای امریکای التین کیفیت پایین تری دارد، اما براساس شرایط روز
یم، البته این درحالیست که شرایط بهداشتی واردات نهاده های دامی ما از استاندارد باالیی برخوردار استباش . 

های دامی طبق استانداردهای بهداشتی سختگیرانه سازمان ملی استاندارد و سازمان دامپزشکی کشور   به گفته وی، واردات نهاده
از کیفیت خوبی برخوردار است، اما پروتئین آن نسبت به برزیلی و آرژانتینی قدرت کنجاله سویای وارداتی از کشور هند نیز  است و

 .جذب پایین تری دارد
برابری میزان واردات نهاده ها نسبت به سال گذشته  ۰.۷افزایش   

های دامی ذرت،   میلیون تن انواع نهاده ۰بیش از   رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان افزود: امسال تاکنون در مجموع
میلیون دالر وارد کشور شده که  ۷۰۳میلیارد و  ۰جو، دانه سویا، کنجاله سویا و کاالی دامپزشکی شامل دارو و مکمل به ارزش 

برابر افزایش داشته است ۰.۷نسبت به مدت مشابه سال گذشته  . 
میلیون دالر، جو بیش از  ۴۴۰ذرت به ارزش وی اظهارداشت: بررسی ها نشان می دهد از این میزان افزون بر سه میلیون تن 

۳۱۱میلیون دالر و بیش از  ۹۱۰میلیون دالر، دانه سویا افزون بر یک میلیون تن به ارزش  ۰۰۳هزارتن به ارزش  ۹۱۱ هزارتن  

ر بودمیلیون د ال ۰۰۱هزارتن انواع کاالهای دامپزشکی مکمل و دارو به ارزش  ۰۰میلیون دالر و  ۳۰۳کنجاله سویا به ارزش  . 
ذکر کرد و افزود: صنعت دام،   میلیون تن ۰۰.۰موافق قدیری ، نیاز ساالنه کشور به ذرت دامی، کنجاله سویا و جو را بیش از 

میلیون تن جو دامی نیازمند است میلیون تن کنجاله سویا و پنج میلیون تن ذرت دامی، سه ۴.۰طیور و آبزیان کشور، ساالنه به  . 
درصد میزان نهاده های دامی مورد نیاز صنعت دام، طیور و آبزیان کشور از محل واردات و  ۳۱  وناضافه کرد: اکن  وی

درصد از محل داخلی تامین می شود، بنابراین کشورما به دلیل خشکسالی و کمبود آب و مصرف باال در این صنعت،  ۰۱  نزدیک
 .بازار جذابی برای کشورهای صادرکننده این نهاده ها است

انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان با بیان این که نوسان قیمت نهاده ها همیشه سرمایه گذاری در صنعت دام و طیور را رئیس 
کرده است گفت: تشدید تحریم ها، انتقال ارز برای واردات نهاده های دامی با مشکل جدی روبرو شده به طوری که  با چالش روبرو

ع نهاده ها را در پی داشته تا جایی که نامتعادل شدن قیمت ها در بازار آزاد نگرانی هایی را برای امر نوسان واردات و توزی  این
 .تولیدکنندگان ایجاد کرده است

 قیمت مصوب نهاده های دامی بدون تغییر
انکی واردکنندگان اما با توجه به مستندات جدید و افزایش هزینه های ب دامی تغییری نداشته،  وی افزود: قمیت مصوب نهاده های

 .احتمال آن می رود که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام به تغییر در نرخ مصوب این اقالم داشته باشد
  لینک خبر
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 دانه های روغنی 
 خبرنگاران جوان  – 11/5/99تاریخ : 

  های پایانی خود رسیده استدرصدی خرید تضمینی کلزا/ برداشت کلزا به روز ۰۱رشد 
درصد رشد داشته  ۰۱هزار تن کلزا از کشاورزان خریداری شده که نسبت به سال قبل  ۳۰۰فصل برداشت مهاجر گفت: از ابتدای 

  .است
صنعت، تجارت و کشاورزیعلیرضا مهاجر مجری طرح دانه های روغنی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

های روغنی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: بنابر آمار از درصدی خرید تضمینی دانه ۰۱از رشد ، خبرنگاران جوان
میلیون تومان از کشاورزان خریداری شده است ۰۱۱هزار تن کلزا با ارزش یک میلیارد و  ۳۰۰ابتدای فصل برداشت  . 

شود که مجموع تولید کلزا با رشد های پایانی خود رسیده است، افزود: امسال پیش بینی میوی با اشاره به اینکه برداشت کلزا به روز
هزار تن برسد ۷۱۱درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از  ۰۰ . 

درصد مطالبات  ۹۳میلیون تومان معادل  ۰۰۱د و مهاجر درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات کلزاکاران گفت: تاکنون یک میلیار
 .کلزاکاران پرداخت شده است

شود، بیان کرد: با توجه به هزار تن روغن از تولید کلزا استحصال می ۰۰۰های روغنی با اشاره به اینکه حدود مجری طرح دانه
ورو در واردات روغن و کنجاله صرفه جویی شودمیلیون ی ۰۱۱شود که حدود هزار تن کنجاله دام و طیور پیش بینی می ۰۷۱تامین  . 

هزار دالری از محل کاهش واردات روغن ۰۱۱رسد/صرفه جویی هزار تن می ۷۱۱تولید کلزا به  :بیشتر بخوانید  
وی موضوعات نظیر بازرگانی، پرداخت به موقع مطالبات، تامین بذر مناسب و باکیفیت، آموزش کشاورزان و توسعه مکانیزاسیون 

 .را از جمله دالیل افزایش تولید کلزا برشمرد
هزار تن پیش بینی کرد و  ۷۱هزار تن و آفتابگردان روغنی را  ۳۱هزار تن، گلرنگ را بیش از  ۴۱تا  ۰۱مهاجر تولید کنجد را 

شوندهای چندگانه جذب بازار میهای روغنی مثل آفتابگردان، گلرنگ و سویا به منظور مصرفگفت: برخی محصوالت دانه . 
 ۷۱۱رای سال زراعی جدید برنامه ریزی کرده ایم که سطح زیر کشت کلزا را حداقل به مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: ب

هزار تن برسد ۴۰۱شود تولید کلزا به رقمی حدود هزار هکتار افزایش دهیم که با این وجود پیش بینی می . 
راعی جدید تصریح کرد: با توجه به های روغنی برای سال زهای روغنی با تاکید بر افزایش نرخ خرید تضمینی دانهمجری طرح دانه

های تولید، پیشنهاد خود را به شورای اقتصاد داده ایم و همواره از مسئوالن امر تقاضا داریم که حداقل نرخ خرید تورم و هزینه
زان درصد افزایش دهند، در غیر این صورت کشاور ۷۱های روغنی از جمله کلزا را نسبت به مدت مشابه سال قبل تضمینی دانه

شودهای روغنی منتفی میدرصدی در تولید دانه ۴۱تمایلی به کشت این محصول نخواهند داشت و برنامه خوداتکایی   
  لینک خبر
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 سیب زمینی
 ایرنا  – 11/5/99تاریخ :

هزارتومان شد ۵میانگین قیمت سیب زمینی در میدان مرکزی تره بار   
نو در میدان میوه و تره بار به سه  رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران گفت: امروز قیمت سیب زمینی -ایرنا  -تهران

کاهش قیمت را نشان می دهد ۰۱۱تومان رسید که نسبت به هفته گذشته نزدیک یک هزار و  ۰۱۱تا چهارهزار و  ۰۱۱هزار و  .  
« امروز )دوشنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا علت کاهش قیمت سیب زمینی را ورود محصول از « اسدهللا کارگر

هزارتومان در میدان مرکزی  ۰چهار تا   استان ها دانست و افزود: در حالی که قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی طی هفته گذشته برخی
 .میوه و تره بار بود

مردادماه جاری در هفته جاری برخی اقالم  ۰۰تا  ۰۷عمده فروشی محصوالت کشاورزی از  وی اظهارداشت: براساس نرخنامه
کاهش قیمت یافته است افزایش و برخی دیگر . 

تا دو هزار  ۰۱۱هزارتومان، گوجه فرنگی بین یک هزار و  ۷تا  ۰۱۱کارگر تصریح کرد: قیمت هر کیلوگرم هویج بین دو هزار و 
تومان، بادمجان دلمه ای بین یک تا سه  ۳۱۱تومان، پیاز زرد بین یک تا دو هزارتومان، پیاز شیری بین یک تا یک هزارو  ۰۱۱و 

 ۰۳تومان، بادمجان گلخانه ای بین سه تا پنج هزار تومان، بامیه بین هفت تا  ۰۱۱ان، بادمجان قلمی بین دو تا سه هز ارو هزارتوم
۰۱تا  تومان، سیرخشک پنج  ۰۱۱تا دو هزار و  ۰۱۱هزارتومان، خیار چنبر یک هزارو  هزارتومان، غوره آبگیری بین دو هزار  

هزارتومان، کاهو رسمی بین یک تا دو هزارتومان، کاهو پیچ  ۰تا  بین چهار تومان، غوره عسگری  ۰۱۱تا سه هزار و  ۰۱۱و 
تا هشت  تا پنج هزارتومان، گوجه زیتونی فله بین پنج  ۰۱۱تومان، گل کلم گلخانه ای بین دو هزارو  ۰۱۱ساالدی دو تا چهار هزارو 

 .هزارتومان است
تومان، فلفل  تومان، سبزی خوردن بین دو تا سه هزار ۰۱۱تا دو هزارو  ۰۱۱ک هزارو وی افزود: نرخ هرکیلوگرم سبزی جور ی

۹تند ریز بین پنج هزار تا  ۰۱هزار تا چهار هزارتومان، فلفل شیرین بین   هزارتومان، فلفل دلمه ای بین دو   هزارتومان  ۰۰هزار تا  

 .به فروش می رسد
هزارتومان، انگور رطبی بین چهار تا هفت  ۰۰تا  ۰۷هزارتومان، انبه بین  ۳۰۰تا  ۱۰۱به گفته کارگر، قیمت هر کارتن آناناس بین 

 ۹تا   ۰هزارتومان، آلبالو رسمی بین  ۹تا  خارجی بین پنج  تا هشت هزار تومان، آلبالو دانه هزارتومان، انگور عسگری بین پنج 
هزارتومان، آلو  ۹تا  ه تا هفت هزار تومان، آلو شابلون بین پنج هزارتومان، آلو سیاه بین س ۹تا  هزارتومان، آلو سانترال بین پنج 

هزارتومان، سیب گالب  ۰۳هزارتومان، زردآلو بین هفت تا  ۰۴هزار تومان، توت فرنگی کرج بین هفت تا  ۹قطره طال بین چهار تا 
۰۱۱بین سه هزار و  هزارتومان، شلیل  ۰۰د بین هشت تا هزارتومان، شلیل سفی ۹هزارتومان، شلیل انجیری بین چهار تا  ۰۱تا  

۰۷هزارتومان، گالبی بین هشت تا  ۰۰تا  ۰شبرنگ بین  هزارتومان، گیالس صورتی  ۰۳تا  ۰۱هزارتومان، گیالس تکدانه بین  
۰۱تا  پنج  هزارتومان، موز بین  ۰۰تومان، لیموترش میناب بین هفت تا  ۰۱۱هزارتومان، گیالس مشکی بین چهار تا هفت هزارو  

 ۰۱هزارتومان، انواع هلو بین چهار تا هشت هزارتومان، هلو هسته جدا بین چهار تا  ۰۰هزارتومان، هلو انجیری بین پنج تا  ۰۰تا  ۹
می شود  هزارتومان عرضه . 

تومان، خیار  ۰۱۱تا سه هزارو  ۰۱۱تا یک هزارتومان، خربزه بین یک هزارو  ۷۱۱نرخ هرکیلوگرم هندوانه بین  وی اضافه کرد: 

۰۱۱رسمی و گلخانه بین یک هزار و  تومان است ۰۱۱تا دو هزارو  ۰۱۱تومان، طالبی بین یک هزارو  ۰۱۱تا سه هزارو   . 

 
  لینک خبر
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 سیب زمینی 
 ایرنا  – 9/5/99تاریخ : 

 ایران رتبه سیزدهم تولید سیب زمینی جهان را دارد
ایران با  ۰۱۰۹ان فائو در سال مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعالم کرد: براساس آمار رسمی سازم -ایرنا -تهران

هکتار رتبه سیزدهم تولیدکنندگان جهان را به خود  ۰۰۱هزارتن سیب زمینی در سطح بیش از  ۰۱۱تولید بیش از پنج میلیون و 
  .اختصاص داده است

ینی در کشور، طی به گزارش سه شنبه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، حسین شیرزاد افزود: به منظور افزایش تولید سیب زم
های تعاونی تولید روستایی ایران برنامه ریزی برای ایجاد تحول در تولید انواع بذر سالم و های اخیر اتحادیه مرکزی شرکتسال

 .اصالح شده سیب زمینی داشته است
بذر مورد نیاز سیب زمینی کشور که ساالنه حدود دو هزار تن بذر کالس سوپر الیت ۰۳۳۷وی با اشاره به این که قبل از سال   (SE) 

 ۷شد اظهارداشت: بنابراین برای واردات چنین حجمی از غده بذری، ساالنه حدود است به طور عمده از کشورهای اروپایی تأمین می
 .میلیون دالر ارز از کشور خارج می شد که رقم قابل توجهی بود

تصریح کرد: این وضعیت عالوه بر وابستگی در تولید محصول استراتژیک سیب زمینی و تهدید جدی برای امنیت غذایی جامعه،  وی
های خطرناک قرنطینه ای نظیر بید سیب زمینی، نماتود طالیی و یا اسکب پودری به زمینه ورود انواع مختلفی از آفات و بیماری

ناپذیر ملی به منظور کنترل و مبارزه با چنین آفات و امراضی های جبراندربردارنده هزینه داخل کشور را فراهم آورده که خود
شودمحسوب می . 

معاون وزیر جهاد کشاورزی ضمن اشاره به جهش دو دهه اخیر کشورهای در حال توسعه و پیشی گرفتن آنها در تولید سیب زمینی 
کنندگان سیب زمینی در جهان کشورهای مهمترین تولیدکنندگان و مصرف ۱۰۹۹طی سال های   میالدی تاکنون گفت: ۰۱۱۰از سال 

های فائو، با رشد بی سابقه تولید و تقاضای این محصول در بر اساس گزارش اروپایی، آمریکای شمالی و شوروی سابق بودند اما
میالدی به رقمی  ۰۹۰۱های دهه شورها در سالمیلیون تن این ک ۳۱های اخیر، تولید کمتر از آسیا، آفریقا و آمریکای التین طی سال

رسید ۰۱۱۴میلیون تن در سال  ۰۰۰بالغ بر  . 
میلیون تن، ضمن تولید بالغ بر یک  ۷۹میلیون و هندوستان با تولید تقریبی  ۹۹وی اضافه کرد: در حال حاضر کشور چین با حدود 

۰۹۰مییلون و  ۳۳۳سوم از مجموع  ان، بزرگترین تولیدکننده این محصول در دنیا به حساب سیب زمینی تولیدی در جه هزار تن 
آیندمی . های تعاونی تولید روستایی کشور در شیرزاد با بیان این که پروژه تولید بذر سیب زمینی مربوط به اتحادیه مرکزی شرکت

است افزود ۹۳-۹۴سال زراعی  های نوین در آن از روشتولید بذر سالم سیب زمینی، فرآیندی بی وقفه و همه ساله بوده که  :

شودبیوتکنولوژی استفاده می . 
های تولید روستایی شامل تولید طبقه بذریبه گفته وی، پروژه اتحادیه مرکزی تعاونی  (SE)  ،سوپر الیت در ارقام؛ آگریا، جلی، سانته

یر شده( به صورت مشارکت با شرکت هزار مینی تیوبر )غده سیب زمینی تکث ۰۳۱هزار کیلوگرم و تعداد  ۰۳بورن و بانبا به میزان 
بذری هزار مترمربع و طبقه ۳۷تعاونی تولید هرمزآباد سمیرم )اصفهان( با سطح زیر کشت   (E)  کیلوگرم  ۷۰۱۷۰الیت به میزان

ر های تعاونی تولید گلپایگان و هرمزآباد اصفهان، دهزار کیلوگرم تولید ناخالص، در مزارع مربوط به شرکت ۰۰۰بذر خالص از 
متر مربع زمین می شود ۴۰۳۱۱مجموع  . 

 ۷۴۳۱۱  های تعاونی تولید روستایی کشور برای سال زراعی جاری همچنین موفق به تولیداتحادیه مرکزی شرکت وی اظهارداشت:
د های تعاونی تولیهکتار از اراضی متعلق به شرکت ۳.۰۰جلی، بانبا و سانته در  از ارقام A کیلوگرم بذر سیب زمینی کالس

کیلوگرم بذر کالس ۷۳۴۱۱روستایی اقلید فارس، گلپایگان و هرمزآباد اصفهان و   B  از انواع آگریا و جلی در سایت شرکت تعاونی

هکتار شده است ۴.۷۰تولید اقلید استان فارس با سطح زیر کشت  . 
های تحت لید روستایی و شبکه تعاونیهای تعاونی توبا همت اتحادیه مرکزی شرکت ۹۳-۹۴به گفته وی، بدین ترتیب در سال زراعی 

جویی چشمگیر ارزی توجهی از بذر مورد نیاز سیب زمینی کشور در داخل تولید و تأمین شده که موجب صرفهپوشش آن، بخش قابل
 .و خودکفایی نسبی در این زمینه شده است

 ۳۰روسیه با  میلیون تن،  ۷۳میلیون تن، هند  ۹۹ید به گزارش ایرنا، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور چین با تول
۰۰میلیون تن، اوکراین با  میلیون تن،  ۹.۷میلیون تن، بنگالدش با  ۰۱میلیون تن، آلمان با  ۰۹میلیون تن، ایاالت متحده امریکا با  

۰.۳میلیون تن، بریتانیا با  ۰.۹میلیون تن، بالروس با  ۰.۰میلیون تن، هلند با  ۰.۳میلیون تن، فرانسه با  ۳.۳لهستان با  میلیون تن و  
میلیون تن به ترتیب رتبه های اول تا سیزدهم تولید سیب زمینی جهان را در اختیار دارند ۰.۰ایران با  . 

 
  لینک خبر
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 سیب زمینی 
 ایرنا  – 11/5/99تاریخ : 

 کاهش یک تا دو هزارتومانی قیمت سیب زمینی در مزارع
بین دو هزار و زمینی ایران گفت: طی روزهای اخیر قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی در مزارع رئیس انجمن ملی سیب -ایرنا -تهران

تومان بود که  ۰۱۱رسد در حالی که پیش از این قیمت آن سر مزرعه چهار هزار و تومان به فروش می ۰۱۱تا سه هزار و  ۰۱۱
دهدبین یک تا دو هزارتومان کاهش قیمت را نشان می .  

« در هفته های اخیر   سیب زمینی را و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، علت باالبودن قیمت روز شنبه در گفت« محمدرحیم نیازی

گران و فاصله قیمت مزرعه تا بازار، های ابتدای سال، حضور دالالن و واسطهتاخیر در کاشت و برداشت محصول به دلیل بارندگی
د افزایش سهم مصرف سیب زمینی صنایع فرآوری و افزایش تقاضا به دلیل افزایش قیمت کاالهای خوراکی برشمرد و افزود: تولی

رسد در میزان تولید امسال داشته کاهشی باشیمشود و به نظر نمیریزی انجام میسیب زمینی طبق برنامه . 
تومان است  ۰۱۱تا سه هزار و  ۰۱۱دو هزار و   در مزارع بین  وی اضافه کرد: با وجود اینکه قیمت سیب زمینی به طور متوسط

کنند که همین امر در کاهش عرضه و نوسان قیمت این را با تاخیر برداشت می اما به دلیل نوسان قیمت برخی تولیدکنندگان محصول
 .محصول تاثیرگذار است

درصد افزایش به دست  ۰۱زمینی به هر قیمتی که در مزارع خریداری می شود باید با نیازی اظهارداشت: محصول سیب
رسدکنندگان برسد این در حالی است که اکنون این محصول با دو تا سه برابر قیمت در بازار به فروش میمصرف . 

های سردسیر اردبیل، کردستان، همدان، رئیس انجمن ملی سیب زمینی تصریح کرد: بخش عمده برداشت محصول ما مربوط به استان
آذربایجان شرقی، چهارمحال بختیاری، اصفهان، خراسان شمالی و خراسان رضوی است که هنوز  لرستان، زنجان، کرمانشاه،

 .محصولشان سبز است و وارد بازار نشده است
شود و تعیین کننده میزان تولید نهایی کشور است زمینی تولیدی کشور شهریور تا آذر به بازار عرضه میبه گفته وی؛ عمده سیب

مینی از مناطق گرم همانند خوزستان، دزفول و جیرفت ، بهار همدان، کرمانشاه و قصرشیرین برای تازه بخشی از محصول سیب ز
دهدخوری بازار را پوشش می . 
شود و نگرانی در این خصوص نداریم گفت: اکنون تولیدکنندگان به دلیل ها طی روزهای اخیر تعدیل میوی با تاکید بر اینکه قیمت
های تولید و معیشت به علت کاهش قیمت محصول با اندکی تاخیر برداشت در مزارع و در پی افزایش هزینه نوسان قیمت سیب زمینی

کنندمی . 
زمینی نسبت به چهارسال گذشته افزایش یافته است چون وی درباره سهم صنایع فرآوری اظهار داشت: سهم صنعت فرآوری سیب

زمینی تازه خوری سورت و بسته جاد شده است و حتی اکنون برنامه فروش سیباالن یکسری کارخانجات جدید تهیه چیپس و خالل ای
 .بندیش کلید خورده است که امیدواریم این صنعت گسترش پیدا کند تا تولید اقتصادی شود

ه صنایع به گفته وی، در سالهای گذشته تولید سیب زمینی کشور به دلیل خام فروشی با مشکالت جدی مواجه بود اما اکنون با توسع
 .فرآوری عالوه بر ایجاد ارزش افزوده برای این محصول، اشتغالزایی نیز گسترش پیدا کرده است

 ۷۰نیازی درباره افزایش مصرف سیب زمینی در کشور گفت: طبق آمارها طی سالهای گذشته سرانه مصرف سیب زمینی در کشور 
رسد با افزایش قیمت محصوالت خوراکی در کشور، میزان مصرف برای هر ایرانی افزایش قابل کیلوگرم بود اما اکنون به نظر می
رسد با چنین روندی این میزان افزایش پیدا کندتوجهی یافته است و به نظر می . 

کیلوگرم است ۰۳۱تا  ۰۰۱ن وی افزود: سرانه مصرف سیب زمینی در کشورهای پیشرفته دنیا برای هر نفر بی . 
تومان است و با  ۷۰۱۱به گزارش ایرنا، شینده ها حاکی از این است که قیمت زمینی در میدان مرکزی میوه و تره بار بین چهار تا 

 .اندکی کاهش نسبت به گذشته مواجه است
  لینک خبر
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 شیالت
 فودپرس – 11/5/99تاریخ : 

هزار تن ماهی خاویاری صادر شد ۰۱مجوز تولید   
معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت ایران با بیان اینکه در سال گذشته شش تن خاویار تولید شد گفت: با توجه  <مواد غذایی

تن خاویار مجوز صادر شد ۰۱۱هزار تن گوشت ماهی خاویاری و  ۰۱به برنامه های توسعه ای برای تولید  . 
 

حسینعلی عبدالحی معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت ایران در مراسم روز مزرعه)با موضوع تاس ماهیان( اظهار کرد: در 
مزرعه پرورش خاویاری در استان هرمزگان داریم 11استان کشور تولید ماهیان خاویاری انجام می شود به طوری که تنها  11 . 

 
میزان تولید خاویار پرورشی در   تن خاویار مجوز صادر شده اما 111هزار تن گوشت ماهی خاویاری و  11ود: برای تولید وی افز

شش تن بوده است  تنها  95سال  . 
توانیم آنها را به فعالیت در بخش تولید ماهیان خاویاری معاون سازمان شیالت ادامه داد: با ارائه تسهیالت به بخش خصوصی می

 .ترقیب کنیم
 

 111هزار و 3پروری میزان تولیدات آبزی  57وی با مقایسه میزان تولید آبزیان پرورشی با قبل از پیروزی انقالب گفت: در سال 

 .هزار تن رسیده است 500تن بوده که این رقم اکنون به 
 

ورزی تولیدشده در کشور را شامل می عبدالحی در پایان صحبتهای خود گفت: بخش شیالت یک درصد از تولیدات محصوالت کشا 

درصد تولیدات این بخش است 11شود اما درآمد آن  . 
  لینک خبر
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 شکر
 ایران اکونا  – 11/5/99تاریخ : 

 حداقل و حداکثر قیمت شکر اعالم شد
حداکثر قیمت مجاز عرضه شکر در بازار اعالم شدحداقل و  .  

ای در دستور کار قرار گرفت که به وسیله آن اندازی سامانهاز چند ماه قبل برای افزایش شفافیت در بازار کاالهای اساسی، طرح راه
به این ترتیب راه بر قلم کاالی اساسی در بازار قرار بگیرند و  ۰۱۱اقشار مختلف مردم به صورت روزانه در جریان قیمت 

ها بسته شودفروشی و باال بردن غیرواقعی قیمتگران . 
تومان تعیین شده و حداکثر قیمت عرضه  ۳۷۱۱های اعالمی در این سامانه، قیمت هر کیلوگرم شکر سفید در بازار حداقل طبق نرخ

تومان تعیین شده است ۳۷۱۱محصول نیز تومان است. همچنین قیمت عرف هر کیلوگرم از این  ۰۷۱۱این کاال در بازار نیز  . 
گرمی، حداقل  ۹۱۱های ای که شکر در بستهگونهبندی را نیز اعالم کرده بهاین سامانه همچنین قیمت مجاز برای عرضه شکر بسته

تومان تعیین شده است ۷۱۱۱تومان باید به فروش برسد. قیمت عرف فروش این محصول نیز  ۰۰۱۱تومان و حداکثر  ۷۱۱۱ . 
توانند با مراجعه به سامانهمردم می  WWW.۰۰۷.IR مجاز کاالهای اساسی قرار بگیرند و در صورت مشاهده  در جریان نرخ

فروشی و مغایرت قیمت در بازار، از طریق همین سامانه موضوع را گزارش کنند تا مورد بررسی قرار گیردهرگونه گران . 
  لینک خبر

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://iranecona.com/90862/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اهم اخبار کشاورزی هفته دوم  مردادماه 

 

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

 شیر و فرآورده ها
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان  – 15/5/99تاریخ : 

  تومان ۴۱۱هزار و  ۰۵واردات مرغ رویایی تعبیر ناپذیر است / قیمت هر کیلو مرغ 
 ۳۱سری مرغداران گوشتی گفت: با وجود آنکه مسئوالن امر برای تنظیم بازار شب عید در نظر داشتند عضو هیئت مدیره کانون سرا

۴۰۱هزار تن مرغ وارد کنند، اما تنها   .تن وارد شد که این امر بیانگر تعبیر نشدن این رویاست 
صنعت، تجارت و کشاورزیگار وگو با خبرنبرومند چهار آیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت گروه  

، درباره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۰۱۱هزار و  ۰۷و مرغ آماده به طبخ  ۰۰۱هزار و  ۰۱تا  ۰۱۱ هزار و ۰۱مرغداری  . 

استمرار روند کاهش قیمت جوجه به معنای افت جوجه  :وی با اظهار نگرانی نسبت به کاهش قیمت جوجه یکروزه در بازار افزود

ارسال پیام و سیگنال مناسب به مرغداران،  ای تثبیت شود تا باهای مرغداری است که امیدواریم فضای بازار به گونهریزی در واحد
ها نسبت به جوجه ریزی از بین نرودانگیزه آن . 

ای و کاهش انگیزه تولیدکنندگان به های قهرآمیز و تهدید آمیز برخی مسئوالن دولتی در فضای رسانهچهار آیین ادامه داد: برخورد
کشاندآینده را به چالش میروز  ۰۱تا  ۷۱استمرار تولید، بدون تردید تامین مرغ ظرف  . 

های مرغداری بیان کرد: با توجه به محدودیت این مقام مسئول با انتقاد از اظهار نظر برخی مسئوالن پیرامون احتکار مرغ در واحد
های پرورش به سبب کاهش ضریب تبدیل به ضرر مرغدار روز در سالن ۷۴تا  ۷۰دوره پرورش، نگه داری مرغ بیش از مدت 
ای بیش نیستها شایعهاست، از این رو احتکار مرغ در مرغداری . 

تومان ۰۱۱هزار و  ۳انتقاد تولیدکنندگان جوجه یکروزه به نرخ مصوب/نرخ واقعی هر قطعه جوجه یکروزه  :بیشتر بخوانید  
های مرغداری گفت: تعیین قیمت دستوری، مداخله دولت در بازار رقابتی و هش جوجه ریزی در واحدوی با اشاره به عوامل کا

های مسئول موجب شد تا تولیدکنندگان به بازار تولید نا امید شوندها در سایه کمبود نظارت دستگاهافزایش بی رویه قیمت ریز مغذی . 
الن ستاد تنظیم بازار به قیمت تمام شده را از علل اصلی کمبود عرضه مرغ در چهار آیین، مداخله دولت و نگاه غیر کارشناسی مسئو

درصد سود برای مرغدار نیست، از این  ۰۱زمانیکه فروش مرغ جوابگوی هزینه تمام شده تولید با احتساب  :بازار برشمرد و افزود

نهایت این امر عرضه مرغ در بازار را تحت رسد که در رو مرغدار تنها یک راه منطقی برای کاهش ضرر و زیان به ذهنش می
دهدتاثیر خود قرار می . 

عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه مسئوالن امر متوجه تصمیمات نادرست خود نیستند، بیان کرد: 
تیر امسال، قیمت مرغ را ثابت نگه داشتتند  ۰۷های تولید، ستاد تنظیم بازار از آذر سال گذشته تا برابری هزینه ۳علی رغم افزایش 

های تولیدی گذاشتکه این امر به سبب زیان مرغدار در فروش هر کیلو مرغ، تاثیر سو بر روند جوجه ریزی واحد . 
با اشاره به اینکه واردات مرغ رویایی تعبیر ناپذیر است، تصریح کرد  وی ب عید با وجود آنکه مسئوالن امر برای تنظیم بازار ش :

دهم که تن از این میزان وارد شد، که به همین خاطر بنده هشدار می ۴۰۱هزار تن مرغ وارد کنند، اما تنها  ۳۱در نظر داشتند 
تواند شرایط بازار را در مهرماه بدتر کنداستمرار تهدید به واردات مرغ می . 

تومان اجحاف در حق مصرف کنندگان است،  ۰۱۱هزار و  ۰۷ز این مقام مسئول ادامه داد: با وجود آنکه فروش مرغ با نرخ باالتر ا
 .از این رو سازمان حمایت باید برخورد جدی با مرغداران داشته باشد

شود که قیمت مرغ چهار آیین قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می
نداشته باشد و از اواسط شهریور با خنک شدن هوا و افزایش وزن گیری الشه، قیمت از حالت شهریور نوسان چندانی  ۰۰تا 

 .نامتعارف خارج می شود، البته این امر مشروط به دخالت نکردن دولت در امر جوجه ریزی است
یز تولید مرغ تاثیر گذار عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه اتخاذ تصمیمات دولت در افت و خ

است، بیان کرد: این درحالی است که اگر قیمت گذاری به مکانیزم عرضه و تقاضا واگذار شود و دولت دخالتی در قیمت گذاری 
 .نکند، بدون تردید شرایط بازار بهتر خواهد شد

ه دولت در قیمت گذاری دخالت کند و در کند کبه گفته وی، در مواقعی که انحصار در تولید وجود دارد، منطق اقتصادی حکم می
شودبازار رقابتی، دخالت دولت منجر به کاهش عرضه و خروج تولیدکنندگان از گردونه تولید می . 

تومان اعالم کرد و گفت: با وجود  ۷۱۱هزار و  ۰و کنجاله سویا  ۳۰۱این مقام مسئول نرخ مصوب هر کیلو ذرت را یک هزار و 
امی، نرخ ذرت و کنجاله سویا اختالف چندانی با قیمت مصوب در بازار نداردهای دتعدیل قیمت نهاده . 
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ها و ها در بازار تصریح کرد: با توجه به نوسان شدید ریزمغذیها و واکسنچهار آیین در پایان با انتقاد از افزایش قیمت ریز مغذی
های بیندیشند چرا که نوسان شدید قیمت بر افزایش هزینه رود که تدابیری برای رفع این بحرانواکسن از مسئوالن امر انتظار می

 .تولید تاثیر بسزایی دارد
 لینک خبر 
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 صارات و واردات 

خبرنگاران جوان  – 51/1/89تاریخ :   

  وزارت بازرگانی / افزایش صادرات تنها راه حل رسیدن تخم مرغ به نرخ منطقینگرانی مرغداران از احیای مجدد 
نبی پور گفت: پس از گذشت هفت سال با رایزنی های متعدد افراد، وزارت بازرگانی مجدد احیا شد که این امر نگرانی هایی برای 

  .مرغداران ایجاد کرده است
صنعت،تجارت و کشاورزیگذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار  ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گروه  

نرخ هر کیلو تخم مرغ درب  درباره آخرین تحوالت بازار تخم مرغ اظهار کرد: هم اکنون متوسط، اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان است ۰۳ای معادل شانه ۰۱۱هزار و  ۰تا  ۷۱۱هزار و  ۰مرغداری  . 

تومان متضرر هستند ۳۱۱وی افزود: براساس قیمت مصوب سازمان حمایت، مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ یک هزار و  . 
وزارت بازرگانی هستند، بیان کرد: در چند سال گذشته با تصویب قانون نبی پور با اشاره به اینکه مرغداران نگران احیای مجدد 

انتزاع، امور مربوط به بخش بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی محول شد تا این وزارتخانه به عنوان متولی تولید، برحسب نیاز 
مربوط به بازرگانی و تنظیم بازار به وزارت های متعدد پس از گذشت هفت سال، امور اقدام به واردات کند که متاسفانه با رایزنی

رسند که قانون صمت بازگشت، در حالیکه به سبب گستردگی وزارت صمت، مسئوالن ذی ربط در چند ماه بعد به این نتیجه می
کندانتزاع مجدد باید احیا شود و تنها این امر هزینه سنگینی را به دولت متحمل می . 

وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار نمره قبولی ندارد/ دلیل اصرار مسئوالن بر احیای مجدد وزارت بازرگانی  :بیشتر بخوانید

 چیست؟
تومان  ۳۰۱هزار و  و ذرت یک ۷۰۱هزار و  ۰رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار نرخ مصوب هر کیلو کنجاله سویا را 

تومان در  ۰۱۱و ذرت یک هزار و  ۳۱۱هزار و  ۰تا  ۴۱۱هزار و  ۰اعالم کرد و گفت: هم اکنون هر کیلو کنجاله سویا با نرخ 
و  ۰۱۱هزار و  ۰تا  ۰۱۱هزار و  ۰های اخیر هر کیلو کنجاله سویا با نرخ شود، این در حالی است که در ماهبازار آزاد عرضه می

شدتومان در بازار آزاد خرید و فروش می هزار ۰ذرت  . 
تن اعالم کرد و افزود: با احتساب مصرف داخل، روزانه  ۳۰۱هزار و  ۰تا  ۳۱۱هزار و  ۰وی تولید روزانه تخم مرغ را باالی 

های هدف صادر شودتن تخم مرغ مازاد بر نیاز بازار است که باید به بازار ۳۱۱تا  ۰۱۱ . 
عیت صادرات گفت: علی رغم آنکه سازمان بهداشت جهانی، ایران را منظر آنفلوانزا حاد پرندگان پاک نبی پور درباره آخرین وض

کشور در حال  ۰شود که به همین خاطر رایزن بازرگانی اعالم کرده است، اما تخم مرغ به صورت قاچاق به عراق صادر می
 .مراوده با یکدیگر هستند

تن اعالم کرد و افزود: با توجه به شرایط مساعد تولید،  ۰۰۱تا  ۰۳۱ت روزانه تخم مرغ را این مقام مسئول در پایان میزان صادرا

های هدف افزایش یابد تا قیمت تخم مرغ به نرخ منطقی خود در بازار برسدباید میزان صادرات به بازار . 
 لینک خبر
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 خبرگزاری فارس  – 15/5/99تاریخ : 

 ایران در تولید بذر غالت خودکفا شده است 
روغنی خودکفا شدهای رئیس سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: ایران در تولید بذر غالت برخی دانه .  

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کاظم خاوازی رئیس سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی کشاورزی در 
ارقام جدید زراعی و باغی گفت 51حاشیه معرفی  ایران در تولید بذور گندم، جو، تریتیکاله، سویا، کنجد و گلرنگ به خودکفایی  :

  .رسیده است
شودادامه داد: خودکفایی در تولید این بذور باعث کاهش ضریب وابستگی و کاهش واردات از دیگر کشورها میوی  .  

شود، گفت: این در مورد خاوازی در پاسخ به سوال فارس که چرا ارقام زراعی و کارهای تحقیقی به مزارع کشاورزان منتقل نمی
رمورد برنج ندا و نعمت است که طعم و بوی آن با برنج هاشمی ما تفاوت دارد همه محصوالت نیست؛ کاهش ضریب نفوذ این ارقام د

کنندو به همین دلیل کشاورزان از آن استقبال نمی .  
اند که های مختلف به رقم جدیدی رسیدهرئیس سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: محققان ما االن با تلفیق برنج

تر است و با معرفی آن مشکل عدم انتقال این ارقام به مزرعه از بین خواهد رفترنج هاشمی نزدیکعطر و طعم آن به ب .  
درصد  53دهد که هنوز درصد است و نشان می 15وی در پاسخ به سوال فارس که بیشترین ضریب نفوذ ارقام شما درمورد گندم 

کنند و اگر رقمی از ارقام غیررسمی درباره گندم کمتر استفاده میکنند، گفت: کشاورزان ما کشاورزان از این رقم ا ستفاده نمی
شوداستفاده می  درصد دارد از دیگر ارقام هم برای پوشش آن 15ضریب نفوذ   

 لینک خبر 
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خبرگزاری فارس – 11/5/99تاریخ :   

آلوده وارداتی  هزار تن ذرت 152جمهور به ماجرای ورود رئیس  
های وارداتی آلوده به آفالتوکسین باید ارجاع یا امحا شوندجمهور اعالم کرد ذرترئیس .  

هزار تن ذرت آلوده به کشور،  111به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روز گذشته رئیس جمهور به بحث واردات 

ها ارجاع یا امحاء شونددستور داد که این محموله وارد شد و .  
شرکت از برزیل وارد کشور شده و آلوده به قارچ آفالتوکسین  15هزار تن محموله ذرت توسط  111ماجرا از این قرار است که 

ها توسط دام استفاده شود هستند و آن طور که نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اعالم کرده در صورتی که این ذرت
ها وجود خواهد داشت و برای سالمتی انسان بسیار مضر استاثرات سمی آنها در گوشت و شیر دام . 

کنند، در حالیکه گندم، جو و این قارچها معموالً ذرت، یا بادام زمینی و پسته را به راحتی آلوده می  قارچی هستند ها، سمومآفالتوکسین
ها انسان را از طریق مواد غذایی آلوده مانند تخم مرغ، شیر و محصوالت لبنی معموالً مقاومتر هستند. آفالتوکسین برنج به این قارچها

باشند سرطانزا توانندکنند و میآلوده می .  
و هنوز  ای را با محوریت استانداری برگزار خواهند کردهای آلوده جلسهظاهراً مسؤوالن استان خوزستان برای تعیین تکلیف ذرت

ها به ذرت منتقل شده و یا از مبدأ برزیل آلوده بوده استمشخص نشده که آلودگی در کشتی .  
برابر  5تا  5ها در بندر امام خمینی )ره( است و به گفته رئیس سازمان استاندارد با توجه به آزمایشات مختلفی که انجام شده این ذرت

ی قابلیت استفاده در الکل را نیز نداردبیش از میزان استاندارد آلودگی دارند و حت .  
ها با استعالم نظر اداره استاندارد، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی مبنی بر آلودگی گمرک کشور به دلیل آلودگی این ذرت

ها اجازه ترخیص نداده استشدید این ذرت . 
ها بالتکلیف مانده استواردکنندگان برای ترخیص این ذرت ها از سال گذشته در انبارها مانده است و به دلیل مقاومتاین ذرت . 

ها پلمب ها توسط اداره استاندارد استان خوزستان انبارهای نگهداری این ذرتگفته شده است که پس از تأیید و احراز آلوده بودن ذرت
ها جلوگیری شده استشده و از ترخیص محموله .  

گوید اگر اقدامات ها هستند. قانون میاومت و حتی ارعاب و تهدید درصدد ترخیص این ذرتشود شرکتهای وارد کننده با مقگفته می
ماه پس از ورود به محوطه گمرکی انجام نشود برمبنای قانون کاال متروکه تلقی شده و باید در اختیار  1الزم برای ترخیص کاال تا 

های آلوده اقدامی انجام نداده این سازمان برای تعیین تکلیف ذرت سازمان اموال تملیکی قرار گیرد. این در حالی است که تاکنون
 .است

ها انجام گرفته که همه حاکی از غیراستاندارد و هزار آزمایش برای این ذرت 1پیروزبخت رئیس سازمان استاندارد گفته است بیش از 

 .مضر بودن این محموله بر سالمت مردم بود
اری محموله در گمرک بندرعباس به علت شرایط جوی میزان این سموم بیشتر شدسال ماندگ 3وی ادامه داد: پس از  . 

 .پیروزبخت تأکید کرده است که رئیس جمهور تکلیف کرده اگر این محموله مرجوع نشود باید امحاء شود
ها از جمله سازمان ملی استاندارد ایران ابالغ شده استدستور رئیس جمهوری برای اجرا به همه دستگاه .  
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 خبرنگاران جوان  – 11/5/99تاریخ : 

  سم موجود در محموله ذرت وارداتی از برزیل بسیار خطرناک بود
هزار تنی وارداتی از برزیل باالتر از حد استاندارد و برای انسان  ۰۰۱رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: میزان سم محموله ذرت 

  .خطرناک است
،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش  به نقل از صدا و سیما، نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد گفت:    

ول وارداتی ذرت از برزیل وجود سم آفالتوکسین است که در همه جای دنیا میزان استاندارد آن برای خوراک یکی از مشکالت محص
۰دام شیری و گوشتی " ppb"  هزار تنی میزان سم بیشتر از استاندارد و باالتر از  ۰۰۱پیش بینی شده است، اما در این محموله

"۰ ppb" بود. 
در گمرک بندر امام خمینی )ره ۹۰ل وی اضافه کرد: کشتی این محموله در سا پهلو گرفت و از همان ابتدا میزان سم در آن باال بود  (

شد که این اقدام صورت نگرفتو باید به کشور مبداء مرجوع می . 
بخوانید بیشتر : ندارد کاالی صادراتی ابالغ شدعالمت استا  

های متولی و بین ناظران مربوطه مباحث مختلفی شد و عالوه بر آن دو هزار بار آزمایش از پیروزبخت گفت: همان زمان در دستگاه
ف ها این شد که محموله برای سالمتی انسان مضر است عالوه بر آن با گذشت سه سال از توقمحموله ذرت انجام و نتیجه آزمایش

 .محموله در ورودی کشور، میزان سم آن نیز باالتر هم رفته است
رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: وزیر کشور در این باره گزارش الزم را به رئیس جمهور داده است که در نهایت آقای روحانی 

امحاء شودباتوجه به اهمیت این موضوع در سالمت مردم تاکید کردند که اگر کاال مرجوع نشده باید  . 
 لینک خبر
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم 
 ایرنا  – 15/5/99تاریخ : 

 معاون وزیر جهاد کشاورزی: ایران در تولید بذر گندم خودکفا است
حققان منجر شد تا ایران رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تالش م -ایرنا  - تهران

درصد است ۷۴در تولید بذر غالت از جمله گندم نان خودکفا شود و ضریب نفوذ ارقام در گندم آبی  .  
رقم  ۰۰و مراسم رونمایی از   در چهارمین جشنواره ملی ارقام  روز سه شنبه« کاظم خاوازی» به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

رقم محصول در سبد تحقیقات کشور به عنوان متنوع ترین محسوب می شود  ۳۷افزود: اکنون گندم آبی با  بذر زراعی و باغی،
درصد است ۷۴در گندم آبی  ضریب نفوذ ارقام و . 

ارقام غیررسمی درباره  از این بدان معناست که کشاورزان  کنند ودرصد کشاورزان از گندم آبی استفاده نمی ۰۳ به گفته وی، بالغ بر
کنندگندم کمتر استفاده می . 

با اقدامات صورت گرفته  وی تصریح کرد: ضروری است تا برنامه مستمر و جدی در سیاست گذاری آموزش و ترویج داشته باشیم و
زمند استفاده از درصد بذر غیر رسمی است و برای برخی مناطق کشور نیا  ۳۱در گیاه کلزا بذر غیررسمی نداریم، اما در ذرت 

 .بذرهای هیبرید کلزا و سبزی و صیفی هستیم
و مراکز تحقیقاتی خواست تا برای انتقال دانش به بخش خصوصی شرایط   روسای موسسه ها  معاون وزیر جهاد کشاورزی، از

م به همین منظور پروژه فراهم کنند تا بخش خصوصی از امکانات بخش دولتی استفاده کند تا شاهد تنوع ارتقای تولیدات باشی  را
 .مشترکی را برای بذر هیبرید گوجه فرنگی ، بذر سبزی و صیفی با دانشگاه تهران و بخش خصوصی آغاز شده است

های سازمان تحقیقات در مقطعی   انتقاد از سیاستگذاری های گذشته در بخش تحقیقات گفت: غفلت در سیاست گذاری  وی ضمن
بذر هیبرید سبزی و صیفی دستیابیم  موجب شد تا نتوانیم به دانش . 

نگرانی سازمان تحقیقات از وجود هسته های اولیه باغبانی است که بایستی سرمایه گذاری در این بخش انجام  با بیان اینکه  خاوازی
حفظ منابع ژنتیکی در بخش تحقیقات کشاورزی است افزود: تالش این سازمان شود، . 

کاهش واردات ت زمینهخودکفایی ایران در تولید بذور غال   
که همین  گفت: اکنون ایران در تولید بذور غالت از جمله گندم، جو، کنجد، سویا و گلرنگ خودکفا شده  معاون وزیر جهاد کشاورزی

 .امر کاهش واردات را در پی خواهد داشت
به واردات چنین نهاده هایی رها سازدرا در کاهش ضریب وابستگی   وی اضافه کرد: ادامه روند تولید بذور کیفی می تواند کشور . 

رقم جدید زراعی و باغی ۰۰معرفی    
رقم جدید زراعی و باغی به منظور افزایش تولیدو کیفیت به  ۰۰رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: اکنون 

 ۰۰رقم موسسه باغبانی،  ۰۳نهال و بذر،  رقم مربوط به موسسه تحقیقات اصالح و تهیه ۰۴کشاورزان معرفی شده که از این تعداد 
دو رقم موسسه تحقیقات پنبه، یک   سه رقم مربوط به موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند،  رقم موسسه تحقیقات دیم کشور،

ترقم موسسه تحقیقات برنج، یک رقم موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، دو رقم شرکت توسعه کشت دانه های روغنی اس . 
بادمجان، سیب زمینی، نخود دیم، عدس  وی اضافه کرد: گندم نان آبی، جو آبی، شبدر ایرانی، باقال، کلزای بهاره، ارزن مرواریدی،

دیم، گندم نان دیم، جو دیم، زنبق، گردو، نارنگی، زردآلو، به، چغندر، چغندر علوفه ای، پنبه، برنج، کتان از جمله این  دیم، ماش
 .ارقام است

 
 
 
 
  لینک خبر

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83427659/معاون-وزیر-جهاد-کشاورزی-ایران-در-تولید-بذر-گندم-خودکفا-است
https://www.irna.ir/news/83427659/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اهم اخبار کشاورزی هفته دوم  مردادماه 

 

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

 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز

 ایرنا  – 11/5/99تاریخ : 

  عرضه مستقیم گوشت قرمز راهکار کاهش قیمت
رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور از روند کاهشی قیمت گوشت قرمز در بازار خبرداد و گفت: راهکار کاهش  -ایرنا -تهران

ذف دالالن و عرضه مستقیم الشه گوسفندی و گوساله توسط تولیدکنندگان و دامپروران استقیمت گوشت قرمز، ح .  
« روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: قیمت گوشت قرمز به دلیل حضور دالالن در این « منصور پوریان

مت گوشت قرمز نسبت به ماه های گذشته مشاهده می عرصه همچنان باالست و این درحالی است که در روزهای گذشته کاهش قی
 .شود

 ۳۱هزارتومان و برای دام سنگین  ۳۰وی اظهارداشت: اکنون متوسط قیمت هر کیلوگرم دام زنده در کشور برای دام سبک گوسفندی 
هزارتومان است ۴۰تا  ۴۰هزارتومان و نرخ تمام شده الشه گوسفندی هر کیلو گرم  . 

این محصول را در  می کنند و با سود نامعقول  عده ای دالل دام را از تولیدکنندگان خریداری و تبدیل به الشهپوریان تصریح کرد: 
تالش این افراد باال نگهداشتن قیمت گوشت قرمز است بازار توزیع می کنند و . 

ایی که قیمت گوشت نسبت به ماه های تا ج وارد ساخته اضافه کرد: مازاد تولید الشه داخلی، فشار حداکثری را به بازار مصرف  وی
  .گذشته، کاهش یافته، اما همچنان قیمت مورد اقبال مردم نیست

حباب قیمتی این محصول  مستقیم بتوانند گوشت مورد نیاز بازار را تامین کنند، گفت: چنانچه دامداران بطور رئیس شورای مزبور
مناسب در بخش دام سبک و سنگین عرضه می کندرا با قیمت  تولیدکننده مستقیم گوشت  شکسته می شود و . 

که  کیلوگرم نیز پیشنهاد شده ۴۱تا   ۰۱وی درباره صادرات دام زنده اضافه کرد: برای جلوگیری از انباشت دام سنگین با وزن باالی 
زاد سنگین وزن برای تحرک و رونق صنعت دامپروری در ازای عرضه دو الشه گوسفندی تولید داخل به بازار، یک راس دام ما

 .دامداران صادر شود
 گوشت ارز نیمایی متقاضی ندارد

گوشت قرمز وارداتی   رئیس شورای تامین دام کشور درباره هم قیمت شدن گوشت وارداتی با ارز نیمایی و گوشت تولید داخل گفت:
ه، بلکه مانند گوشت های تنظیم بازاری از زمانی که قرار شد با ارز نیمایی وارد کشور شود، نه تنها حجم واردات آن کاهش یافت

 .متقاضی خود را ندارد
وی اظهارداشت: واردکنندگان تالش دارند برای جبران هزینه های واردات، قیمت این محصول را باال نگه دارند ، بنابراین گوشت 

 .قرمز وارداتی با ارز نیمایی با گوشت تولید داخل رقابت قیمتی دارد
 
  لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83424830/عرضه-مستقیم-گوشت-قرمز-راهکار-کاهش-قیمت
https://www.irna.ir/news/83424830/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اهم اخبار کشاورزی هفته دوم  مردادماه 

 

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

 گوشت قرمز 
خبرنگاران جوان  – 11/5/99تاریخ :   

  جزئیات گوشت های وارداتی دپو شده در بندر شهید رجایی بندرعباس
ره دپو گوشت های وارداتی در بندر شهید رجایی بندرعباس توضیحاتی را ارئه دادمعاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران دربا .  

صنعت، تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در گفت گروه اقتصادی  

، با اشاره به دپوی حجمی از گوشت ها در گمرگ شهید رجایی بندرعباس گفتباشگاه خبرنگاران جوان متاسفانه مقداری گوشت در  :

مطرح شد علی رغم اینکه گمرک این گمرگ دپو شده بودند که این موضوع از سوی گمرک ایران به وزارت اموراقتصادی و دارایی 
های الزم در جهت اظهار و ترخیص کاال صورت گرفتای نسبت به کاالهای اظهارشده ندارد پیگیریوظیفه . 

حداکثر افزود: اند،های اظهارشده به گمرک در حداقل زمان ممکن فرایند ترخیص را طی کردهوی در ادامه با تاکید بر اینکه گوشت
ت چند ساعت بوده و هیچ تاخیری در گمرک وجود ندارد. چرا که این کاال در مسیر سبز گمرکی تعریف شده و زمان انجام تشریفا

شودبالفاصله ارزیابی سیستمی صورت گرفته و به درب خروج گمرک برای ترخیص هدایت می . 
بخوانید بیشتر : هزار تومانی گوشت قرمز در کشور ۰۱کاهش   

های وارداتی مربوط به تاریخ اعتبار اضافه کرد: یکی دیگر از مشکالت مربوط به گوشت معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران 
مشکلی وجود ندارد و کاالهای اساسی فاقد مجوز ثبت سفارش معتبر، شود که در این زمینه ها میمجوزهای ثبت سفارش محموله

امکان پذیرش اظهارنامه آنها وجود دارد حتی اگر تاریخ اعتبار مجوز ثبت سفارش پس از اظهار یا قبل پایان انجام تشریفات گمرکی 
یه متوجه کاال نیستیا خروج منقضی شود گمرک نسبت به پذیرش این مجوزها اقدام کرده و تاخیری از این ناح . 

کرد:بدلیل فسادپذیری کاالهایی مانند گوشت تسریع و تسهیل ترخیص با توجه به شرایط کشور در دستور کار است  بیان ارونقی

 .بنابراین مشکلی از این جهت نیز وجود ندارد
 لینک خبر 
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 گوشت قرمز 

خبرنگاران جوان  – 9/5/1399تاریخ :   

  هزار تن گوشت قرمز در بهار امسال ۳۳تولید 
هزار تن گوشت قرمز تولید شد که سهم گوشت گاو و گوساله، بیش از سایر  ۳.۳۰در مجموع  ۹۳طبق اعالم مرکز آمار در بهار 

  .انواع دام بوده است
نتایج فصل بهار آمارگیری کشتار دام به نقل از مرکز آمار ایران، گزیده  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

های رسمی کشور منتشر شدکشتارگاه . 
 ۰۳۹۳های رسمی کشور، در فصل بهار شده در کشتارگاههای ذبحبر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام

است هزار تن بوده که سهم گوشت گاو و گوساله، بیش از سایر انواع دام بوده ۳.۳۰جمعاً  . 
درصد از کل وزن گوشت قرمز تولیدشده را به خود اختصاص داده است ۰.۰۷هزار تن،  ۳۴بر این اساس، گوشت گاو و گوساله با  . 

درصد،  ۴.۰۳ترتیب هزار تن، به ۰.۰ها با هزار تن و سایر انواع دام ۴.۷هزار تن، بز و بزغاله با  ۰.۰۰گوشت گوسفند و بره با 
انداز کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص دادهدرصد  ۰.۳درصد و  ۳.۰ . 

هزار تومان جفا در حق مصرف کننده است ۰۴/ عرضه مرغ با نرخ  استمرار نوسان قیمت مرغ تا اواسط شهریور :بیشتر بخوانید   
درصدی  ۰۹دهنده کاهش نیز، نشان ۴۰۳۹با عملکرد فصل مشابه سال  ۳۰۳۹های کشور در بهار سال مقایسه عملکرد کشتارگاه

های رسمی کشور بوده استمقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه . 
درصد و برای و  ۰۳درصد، برای بز و بزغاله  ۰۴فصل مشابه سال قبل، برای گوسفند و بره کاهش مقدار تولید گوشت نسبت به 

درصد بوده است ۳۰گوساله  . 
 لینک خبر 
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 گوشت مرغ
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 ایرنا  – 15/5/99تاریخ : 

  میلیارد تومان اعتبار برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ۱۱۱جذب 
تباری ) اعتبارات سالیانه بخش میلیارد تومان از خط اع ۰۱۱مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: نزدیک به  -ایرنا  - تهران

  .مکانیزاسیون ( امسال تاکنون جذب قطعی شده است
پیش بینی کرد: تا پایان امسال در مجموع حدود یک هزارو « کامبیز عباسی»به گزارش روز سه شنبه وزارت جهاد کشاورزی، 

ذب شودمیلیارد تومان از اعتبار خط هفت مکانیزاسیون کشاورزی ج  ۰۱۱تا یک هزارو  ۰۱۱ . 
سال  6میلیارد تومان در   ۰۱۱وی درباره میزان سرمایه گذاری در حوزه ماشین های کشاورزی اظهارداشت: بیش از هشت هزارو 

در این حوزه سرمایه گذاری صورت گرفته که نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان آن از محل تسهیالت خطوط هفت گانه  گذشته
آن آورده شخص و خریدهای نقدی کشاورزان بوده است  بقیهاعتباری مکانیزاسیون و  . 

عباسی تصریح کرد: کشاورزان به طور معمول بخشی از ماشین های کشاورزی خود را که از قیمت باالتری برخور دارند به 
 .صورت تسهیالت و ماشین های ارزان قیمت را به صورت نقدی خریداری می کنند

درصدی مکانیزاسیون کشاورزی به صنعت داخل موجب شده تا با وجود تحریم این بخش با مشکل  ۹۱وی افزود: خوداتکایی بیش از 
چندانی روبرو نشود، اما صنعت داخل برای ساخت بخشی از اجزا و قطعات ماشین های خود نیازمند ارز است و همراهی وزارت 

دارد صنعت، معدن و تجارت در این حوزه ضرورت . 
این امر موجب افزایش قیمت ها و مشکالت تامین و به ویژه در حوزه خدمات پس   یزاسیون کشاورزی گفت:رئیس مرکز توسعه مکان

 .از فروش تراکتورهای سنگین، کمباین های برداشت غالت و بخشی از ماشین های کاشت و برداشت و فناوری های نوین شده است
ذایی کشور دانست و از بخش صنعت خواست در زمینه تامین ارز تامین امنیت غ وی ماشین های کشاورزی را از مهمترین ابزار

 .مورد نیاز این حوزه و همچنین در منشور صنعتی توجه بیشتری نشان دهد
قیمت ماشین های کشاورزی در شرایط تحریم تصریح کرد عباسی درباره نوسان  نسبت به سایر   ماشین آالت بخش کشاورزی :

درصد نوسان  ۰۱تا  ۷۱ ر ماشین های پر مصرف کشاورزی داشته به طوری که این ماشین ها صنایع، کمترین نوسان قیمتی را د
را داشته اند ۹۳تا  ۹۴قیمت در سال های  . 

  لینک خبر
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 مکانیزاسیون و ماشین آالت 
 ایرنا  – 11/5/99تاریخ : 

دار آغاز شدهای کشاورزی پالکصدور کارت سوخت ماشین  
های کشاورزی آغاز صدور کارت سوخت به دارندگان ماشین رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی از -ایرنا -تهران

های سمنان، کهگیلویه و بویراحمد و تهران خبر دادگذاری شده در استانپالک .  
افزود: برای نخستین بار در کشور آرزوی دیرینه جامعه کشاورزی « کامبیز عباسی»به گزارش چهارشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 

ا حمایت حوزه سوخت کشور و پلیس راهور از ابتدای مرداد امسال محقق شدبرای صدور کارت سوخت ب . 
گذاری شده در هزار دستگاه تراکتور و کمباین پالک ۰۷۱وی اظهارداشت: با برنامه ریزی های انجام شده، صدور کارت سوخت به 

یابد که نقش مهمی در مدیریت مصرف سوخت و ذخیره آن در بخش کشاورزی خواهد داشتکشور تسری می . 
درصد فرآیند  ۹۰رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با بیان اینکه در سه استان سمنان، کهگیلویه و بویراحمد و تهران 

ری ماشین های کشاورزی انجام شده است، تصریح کرد: تحویل سوخت به کشاورزان این استان ها بر مبنای کارت سوخت و گذاپالک
 .پالک راهنمایی و رانندگی، مشابه حوزه خودروی کشور انجام می شود

هزار دستگاه  ۰۹حدود  ۹۰گذاری کمباین و تراکتورهای کشاورزی گفت: طی هفت سال منتهی به سال عباسی در مورد روند پالک
هزار دستگاه ماشین کشاورزی  ۰۷گذاری شده بود در حالی که طی شش سال اخیر در دولت تدبیر و امید ماشین کشاورزی پالک

 .پالک گذاری و به این مجموعه اضافه شده است
  لینک خبر
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 متفرقه
 خبرگزاری فارس  – 11/5/99تاریخ : 

ها چاه استمرار کشاورزی در کشور نیازمند اصالح پروانه  
هزار حلقه چاه  116هزار حلقه چاه دارای پروانه  195برداری از منابع آب زیرزمینی با بیان اینکه از مدیرکل دفتر حفاظت و بهره

ها استبرداری چاهبهره اری و برقراری کشاورزی نیازمند اصالح پروانهبردمربوط به کشاورزی است، گفت: استمرار بهره .  
رسانی وزارت نیرو)پاون(،محمدعلی مصطفوی با اشاره به اینکه تاکنون برای به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع

هزار حلقه  116است، گفت: از این تعداد برداری صادر شده هزار حلقه چاه کشاورزی، شرب، صنعت و خدمات پروانه بهره 195

های زیرزمینی مربوط به مصارف این بخش استتخلیه آب سفره مربوط به بخش کشاورزی است و عمده . 
میلیارد  5.5های یاد شده با متر در کشور، ادامه داد: چاه 11هزار حلقه چاه غیرمجاز با عمق بیش از  111وی با اشاره به وجود 

های غیرمجاز را به خود درصد از تخلیه چاه 91از منابع زیرزمینی تاثیر سنگینی بر منابع این بخش دارند و  مترمکعب تخلیه

انداختصاص داده . 
ها در دست تعیین برداری از منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر اینکه این چاهمدیرکل دفتر حفاظت و بهره

هزار حلقه چاه کم عمق و چاهک غیرمجاز نیز وجود دارند که تخلیه  111رت نیرو است، بیان کرد: در این بین تکلیف و اقدام وزا

های سطحی استفاده کرده و آب دهی یک لیتر در ثانیه دارندها عمدتا از آبچندانی از منابع آب زیرزمینی ندارند. این چاه .        
افزود:  های کشاورزی صادر شده است،برداری برای تخلیه چاهمیلیارد مترمکعب پروانه بهره 11مصطفوی با اشاره به اینکه حدود 

ریزی را براساس تصمیمات شورای عالی آب و مصوبات طرح احیا و تعادل بخشی مقرر شده بود تا وزارت نیرو آب قابل برنامه
فضای سبز و شرب مشخص شود تعیین کند تا میزان آب تخصیص داده شده برای مصارف کشاورزی، صنعت، . 

برداری از منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران تاکید کرد: در چند سال اخیر استمرار مدیرکل دفتر حفاظت و بهره
ع های زیرزمینی کم شده و در مقابل تخلیه از این منابخشکسالی به همراه افزایش دما در کشور موجب شده است تا میزان تغذیه آب

 .روند افزایشی به خود بگیرد
میلیارد مترمکعب  11ریزی با توجه به شرایط موجود در کشور مقرر شد تا نزدیک به وی یادآور شد: پس از تعیین آب قابل برنامه

های مجاز کاسته شود تا به شرایط نرمال برسیمبرداری صادره برای چاهبهره از پروانه . 
برداری صادر شده حدود پنج میلیارد مترمکعب نیز اضافه برداشت در میان های بهرهوانهمصطفوی تصریح کرد: عالوه بر پر

های مجاز کشور جود دارد، بنابراین منابع آب زیرزمینی کشور برای اینکه بتوانند به شرایط نرمال، ثابت و پایداری برسند باید چاه
 .این اعداد را کاهش بدهیم

میلیارد مترمکعب از  11ج ساله ششم توسعه تکلیف شده است که در طول اجرای این برنامه بایستی برنامه پن 35وی افزود: در ماده 

میلیون  1.5برداری منابع آب زیرزمینی کاسته شود. برای اجرای این میزان نیز سازوکاری دیده شده است که بر اساس آن بهره

برداری از شوند بایستی با اجرای آبیاری نوین به سمت کاهش بهرههکتار از اراضی کشاورزی که با منابع آب زیرزمینی مشروب می
 .آب زیرزمینی حرکت کنند

برداری از منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران خاطرنشان کرد: مطمئنا برای موفقیت در مدیرکل دفتر حفاظت و بهره
برداری و برقراری کشاورزی در کشور بایستی استمرار بهرهاین بخش، رساندن منابع آب زیرزمینی به وضعیت پایدار، امکان 

های نوین مورد اصالح و تعدیل قرار بگیرد تا شرایطی را که دولت و مجلس برداری برای اراضی محل اجرای طرحهای بهرهپروانه
 .آن را تصویب کرده و مکلف به اجرای آن هستیم تحقق پیدا کند

ر نوع نگاه و رفتار ما به منابع آبی درست نبوده است؛ لذا امروز باید نوع و رفتار خود را به آب مصطفوی تاکید کرد: طی سالیان اخی
 .تغییر دهیم تا بتوانیم شرایط مناسبی را برای کشور رقم بزنیم

  لینک خبر
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 متفرقه 

 خبرگزاری فارس – 13/5/99تاریخ  : 

شود مانع مهمی که بر سر راه خودکفایی محصوالت استراتژیک کشاورزی گذاشته می  
مجلس درحالی وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به ارائه برنامه برای خودکفایی در محصوالت اساسی کرد که با اعالم موافقت 

و لغو قانون تمرکز عمال راه رسیدن به آن را سد کرده استمشروط با تشکیل وزارت بازرگانی  .  
مرداد با حضور وزیر جهاد کشاورزی  5به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جلسه غیر علنی مجلس روز دوشنبه 

االهای اساسی و برگزار شد. در این جلسه وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد تا برنامه مدونی را برای رسیدن به خودکفایی در ک
آمایش سرزمینی در بعد کشاورزی به مجلس ارائه کند. در همین زمینه سید محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 

اند که وزارت جهاد کشاورزی نسبت این بود که مقام رهبری مقرر کرده ترین بخش جلسه غیرعلنی امروز مجلسمهم» مجلس گفت:
های خود را مطرح کردندکاالهای اساسی از داخل اقدام کند که نمایندگان هم ضمن تأیید این تصمیم، دیدگاهبه تولید و تأمین  .» 

 خودکفایی در تولید گندم یکی از دستاوردهای قانون تمرکز*
و کاالهای رسد این اقدام مجلس به نفع تولیدات داخلی است اما رسیدن به خودکفایی در محصوالت کشاورزی هر چند به نظر می

اساسی نیاز به زمینه ها و ابزارهایی دارد که بدون توجه به آنها خودکفایی محقق نخواهد شد. به عنوان مثال یکی از ملزومات رونق 
و به دنبال به هم ریختگی بازار کاالهای اساسی، باال و پایین شدن  91تولید داخل و خودکفایی، محدود کردن واردات است. سال 

ر و زیان تولیدکنندگان داخلی، مجلس قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد قیمتها و ضر
 .کشاورزی را تصویب کرد

به اذعان بسیاری از کارشناسان بعد از اجرایی شدن این قانون بود که دستاوردهای زیادی نصیب بخش کشاورزی شد. از جمله این 
هش حجم واردات غذاهای اساسی، نرخ رشد مثبت بخش کشاورزی، خودکفایی در تولید گندم وکاهش واردات دستاوردها میتوان به کا

 .برنج، کاهش واردات شکر و رسیدن به مرز خودکفایی در این محصول و نیز افزایش صادرات بخش کشاورزی اشاره کرد
میلیارد دالری واردات محصوالت کشاورزی را به دنبال  5گویند اجرای این قانون کاهش ساالنه مدیران وزارت جهاد کشاورزی می

 .داشته است. وارداتی که در اغلب موارد تولید داخل جای آن را گرفته است
 عدم موفقیت وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار به خاطر نداشتن ابزار های الزم*

تقال ابزارهای مورد نیاز تنظیم بازار همچون سازمان تعزیرات با وجود این حجم از دستاوردها لکن اجرای ناقص این قانون و عدم ان
و سازمان حمایت از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی باعث شد تا این وزارتخانه نتواند وظایف تنظیم بازاری خود را به 

 .درستی انجام دهد
ارت با اذعان به اینکه وزات جهاد کشاورزی در این زمینه حسین مدرسی خیابانی قائم مقام بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تج

وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار موفق عمل نکرد چون هم خود » ابزارهای الزم برای تنظیم بازار را دراختیار نداشت گفت:
 «.متولی بخش تولید بود و هم برخی ابزارهای تنظیم بازار را در اختیار نداشت

* نون تمرکزتالش بی وقفه دولت برای لغو قا  
چندان موفق وزارت جهاد در تنظیم بازار بهانه ای شد تا دولت و شخص رئیس جمهور به اشکال مختلف در پی لغو قانون عملکرد نه

تمرکز باشند. به طوری که موضوع تشکیل وزرات بازرگانی سه بار از سوی دولت در مجلس مطرح شد اما نمایندگان هر بار با آن 
درحالی است که طرح تشکیل وزارت بازرگانی دو بار دیگر در یک ماهه اخیر و به درخواست دولت در دستور مخالفت کردند. این 

 .کار مجلس قرار گرفته و هر بار نیز دولت از ترس شکست طرح آن را از دستورکار مجلس خارج کرده است
شود. چنانکه به گفته روحانی در جلسه اخیر سران میتالش دولت برای لغو قانون تمرکز و نابودی دستاوردهای آن به همین جا ختم ن

قوا مصوب شد تا شرکت بازرگانی دولتی ایران که با اجرای قانون تمرکز از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده 
 .بود بار دیگر به وزارت صمت بازگردد

اند که شورای هماهنگی سران قوا یس مجلس متوجه شدهگویند در پیگیری از علی الریجانی رئاگرچه بعضی نمایندگان مجلس می
ای نداشته استچنین مصوبه . 

 موافقت رئیس مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی*
هر چند دولت بیشترین نقش را در لغو قانون تمرکز داشته است اما نگاهی به مواضع رئیس مجلس و اقدامات برخی از نمایندگان  

در جلسه غیر علنی با وزیر جهاد کشاورزی تنها یک ژست حمایت از کشاورزی و خودکفایی بیش نیستنشان می دهد که گفتار آنان  . 
آبادی نایب رئیس فراکسیون مستقالن مجلس درباره نظر رئیس مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی چنانکه غالمعلی جعفرزاده ایمن

کرد با توجه به شرایط فعلی این موضوع اجتناب ناپذیر است و در خصوص انتزاع وزارت بازرگانی آقای الریجانی اعالم »گفت: 
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دیدند اما در شرایط فعلی این امر ضروری تقاضا کردند که این اتفاق رخ دهد، هر چند در شرایط عادی ضرورتی برای این کار نمی
 «.است

وزارت بازرگانی به تولیدات داخلی به ویژه  اخیرا نیز اسدهللا عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اذعان به اینکه سیاستهای غلط 

محصوالت استراتژیک کشور ضربه های بسیاری وارد کرد؛ از موافقت مشروط نمایندگان با تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد و 
کندگفت دولت باید در الیحه تشکیل وزارت بازرگانی ساز و کار حمایت از تولیدات داخلی در این وزارتخانه را پیش بینی  . 

 رفتارهای دوگانه مجلس باعث ذبح خودکفایی در محصوالت اساسی*
هر چند ظاهر امر چنین است که مجلس حامی تولیدکنندگان داخلی و مدافع خودکفایی در محصوالت اساسی است اما به واقع اقدام 

ری و از طرف دیگر موافقت با تشکیل مجلس در مکلف کردن وزارت جهاد به ارائه برنامه برای خودکفایی با استناد به سخنان رهب
های آن واردات و نابودی دستاوردهای تولیدکنندگان داخلی است مصداق ضرب المثل یکی به نعل و یکی ای که اهم فعالیتوزارتخانه

 .به میخ زدن است و در آخر نتیجه این رفتار دوگانه ذبح خودکفایی محصوالت اساسی خواهد بود
 
  لینک خبر
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایرنا  – 15/5/99تاریخ : 

میلیون تن موادغذایی در بندر امام خمینی داریم ۸وزیر جهاد کشاورزی:    
مواد غذایی اکنون از هر مقطعی بهتر است  ها وضعیتها و همه محدودیتوزیر جهاد کشاورزی گفت: با وجود تحریم -ایرنا -تهران

    .تا جایی که اکنون سه میلیون تن مواد غذایی و محصوالت کشاورزی در بندر امام خمینی )ره( داریم
« روز سه شنبه در چهارمین جشنواره ملی ارقام جدید زراعی و باغی که در محل سازمان تحقیقات کشاورزی « محمود حجتی

مروزه با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و سطح رفاه، بحث غذا و امنیت غذایی مورد توجه دولت ها و برگزار شد، افزود: ا
کندها قرار دارد و این موضوع روز به روز اهمیت بیشتری پیدا میملت .   

های و محدودیت های اقلیمی از لحاظ آب، دچار مسایل سیاسیوی تصریح کرد: این در حالیست که کشور ما عالوه بر محدودیت
تر می کنداقتصادی و فشارهای سلطه گران است که همین امر تامین امنیت غذایی کشور را برای ما چندین برابر با اهمیت .  

در حالی که  وی با اشاره به این که برخی مسوالن و اقتصادانان مدعی هستند که چرا ما باید مواد غذایی مورد نیاز خود را تولید کنیم
نیم نیاز خود را از دنیا تامین کنیم، اظهارداشت: در جلسه غیرعلنی مجلس اعالم کردم بهتر است بررسی کنیم همه کشورهای توامی

   .دنیا، کشورهای پیشرفته و حتی آمریکا مواد غذایی خود را چگونه تامین می کنند
دهد که این کشورهای آرام از لحاظ اقتصادی می تجربه کشورهایی مانند آمریکا، ژاپن و ترکیه نشان :وزیر جهاد کشاورزی گفت

های تولید، تالش در تامین موادغذایی خود و استقالل در این موضوع حتی به قیمت از بین رفتن محیط زیست خود و نداشتن ظرفیت
 .دارند در حالی که هیچ یک از این کشورها همانند ما در تحریم و محدودیت قرار ندارند

اقتصاد پیشرفته، عبور از پسا   ژاپن سومین یا چهارمین اقتصاد دنیا را داراست اضافه کرد: این کشور با وجودوی با بیان اینکه 
ارتباطات بین المللی و حضورش در اغلب پیمان های اقتصادی در برخی قراردادها مجبور به   صنعت، داشتن امکانات و تجهیزات،

ار می رود، اما به منظور حفظ استقالل خود همه برنج وارداتی را به کمیساریای واردات برنج است که قوت اصلی این کشور به شم
کندعالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان و دیگر سازمان های بین المللی مردم نهاد ارسال می . 

درصد رسانده است ۹۰ تا ۹۱به گفته وی، کشور ژاپن علیرغم محدودیتی که در زمین دارد، خودکفایی خود در تولید برنج را بین  . 
وی ادامه داد: همچنین آمریکا نیز تالش دارد تمامی نیاز موادغذایی خود را حتی به قیمت از بین رفتن محیط زیست کشور خود، تولید 

 ۰۴تا  ۰۰کند که نشاندهنده نگاه دنیا به اهمیت تامین امنیت غذایی است حتی در کشورهای متوسط و کوچک مثل ترکیه نیز ساالنه 
میلیارد دالر یارانه به تولیدات بخش کشاورزی اختصاص می یابد تا عالوه بر رفاه کشاورزان بتوانند در پیمان های بین المللی رقابت 

 .کنند
وزیر جهاد کشاورزی گفت: متاسفانه برخی تصمیم گیران و تصمیم سازان ما علیرغم این مسائل همچنان از واردات، فشار بخش 

آبی، محیط زیست و فرونشست زمین سخن می گویند درح الی که در دوره های گذشته نیز علیرغم صادرات نفت کشاورزی بر منابع 
ما قیمت دالر را در کشور به زحمت پایین نگه داشته بودیم بنابراین محصولی که با این دالر به شکل یارانه ای و حمایتی، قیمت آن 

کنیم و سپس این محصول را با کاالیی که کشاورز در داخل با سختی تولید می کند  وارد کشور می  را کاذب پایین نگه داشته ایم،
مقایسه می کنیم. حال زمانی که این مقایسه برابر نباشد شروع به سر و صدا می کنیم بدون اینکه به تمام زوایای ماجرا توجه داشته 

 .باشیم
دلیل ایجاد محدودیت در صادرات برخی محصوالت پیشنهاد دادیم  وی درباره محدودیت صادرات برخی کاالهای کشاورزی افزود: به

عوارض صادراتی اعمال   که به جای ممنوعیت صادرات محصوالت کشاورزی که موجب سرکوبی و نوسان قیمت ها می شود،
 .شود

ن امروز بنابراین باید هزارتوما ۰۰حجتی می گوید: ما خود می دانیم که قیمت واقعی دالر نه چهار هزارتومان دیروز است و نه 
و می توانیم نیاز کشور را تامین کنیم   تالش کنیم کشاورزی ما در چارچوب ظرفیت های زیست محیطی از منابع آبی صحیح استفاده

میلیون تن گندم را نیز وارد می کردیم ۰در غیر این صورت باید اکنون ساالنه بیش از  . 
م این که شعار می دهند که مواد غذایی و دارویی ما تحریم نیستند اما این وی براین باور است که کشورهای غربی علیرغ

صحت ندارد، وقتی نمی توانیم نقل و انتقال ارز داشته باشیم تا مواد غذایی تامین کنیم یعنی تحریم هستیم و این ژست های   موضوع
می شود زیرا به دلیل نبود مبادله های ارزی، هزینه های  بشردوستانه که سردمداران امریکا این سالها دارند فشارش به مردم ما وارد

 ."گزافی به کشور و مردم تحمیل می شود "تحریم بیشتر از این
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وزیر جهاد کشاورزی خطاب به افرادی که کاالهای وارداتی را با تولیدات داخلی مقایسه می کنند گفت: امروز با وجود واردات برخی 
ی، تخصیص ارز و پرداخت ان ماه ها به طول می انجامد تا به دست تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نهاده های مورد نیاز مواد غذای

برسد بنابراین مشکالتی ایجاد می شود پس هر زمان که شما با عرق جبین ارز تولید کردید می توانید با آن ارز کاال وارد کشور کنید 
شید دالر حاصل از آن را قیمت گذاری و بعد محصولی را که در کشور مبدا نیز نه اینکه نفت را که سرمایه نسل های آینده است بفرو

 .مورد حمایت قرار گرفته و یارانه دریافت می کند را وارد کنید
درصدی ادوات بخش کشاورزی اظهار داشت: ما می خواهیم سود این تسهیالت برای کشاورزان صفر  ۰۰وی درباره سود تسهیالت 

درصد را عملیاتی کنیم این در حالی است که در کشور  ۰۰ی بانک کشاورزی و شورای پول و اعتبار توانستیم باشد اما با تالش ها
آذربایجان برای حمایت از تولید داخلی سود تسهیالت صفر است بنابراین محصول آن کشور نمی تواند با تولید کشورما قابل رقابت 

 .باشد
شاورزیکارت زرد حجتی به رئیس سازمان تحقیقات ک  

وزیر جهاد کشاورزی خطاب به رئیس موسسه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: آیا اقدامات ما در بخش تحقیق و پژوهش 
کشاورزی تا به امروز کافی بوده و در سطح بین المللی حضور خوبی داشته ایم البته که این به معنای نفی تالش های محققان ما نیست 

رقم بذر جدید نسبت به هفت  ۰۰بنابراین باید روشمان را تغییر بدهیم، امروز معرفی « به منزل نمی رسد بار کج»  اما باید بدانیم که
 .رقم سالهای گذشته رقم قابل توجهی است اما کافی نیست

ابل هزینه ادامه داد: روسای سازمان تحققات به دنبال پول نباشند زیرا آن پولی که بابت انتقال دانش دریافت می کنند در مق  حجتی
در دستور کار خود   های دولت در این بخش عددی نیست و به جای پیگیری این موضوع بهتر است مشارکت با بخش خصوصی را

 .قرار دهند
برای حمایت از محققان نیز الزم است آنان از امکانات ، تجهیزات و ظرفیت   وی افزود: بهتر است دست از نظر تنگی ها برداریم و

ی استفاده کنند و نتیجه کار برای خودشان باشد و سپس آن را به بخش خصوصی بفروشند که این امر به نفع کشور های بخش دولت
 .است

 افزایش ظرفیت علمی کشور با تعامل با دنیا ممکن می شود
لمی خود طی می وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه آیا ظرفیت علمی کشور ما همین قدر است گفت: امروز آنچه که ما در مسیر ع

کنیم بیشتر آن را دنیا طی کرده است بنابراین نیاز است با تعامل مستقیم یا غیرمستقیم با دنیا ظرفیت های علمی خود را گسترش دهیم 
شهری دیگر موازی کاری ان انجام می شود به طور مثال بارها   زیرا اکنون یکسری کارهای تحقیقاتی ما شروع و به طور مجدد در

ده محققی در یک شهر کاری را شروع کرده، در شهر دیگر محقق دیگری آن را از صفر شروع می کند در حالی که کار پیش آم
 .محقق قبلی نیمه تمام مانده است

وی اضافه کرد: اکنون مردم کشور ما و ایرانی های خارج از کشور مدارک علمی و توانایی های باالیی دارند که می توانیم با ارتباط 
امل از این ظرفیت ها به نفع منافع ملی کشور خود بهره مند شویمو تع  

وی با انتقاد از انتقال یافته ها توسط بخش تحقیقات کشاورزی افزود: امروز عملکرد بخش ترویج و آموزش کشاورزی ما ضعیف 
ی تولیدات کشاورزی را به دو است و با وجود همه محدودیت ها تصور می کنم می توانیم با تغییر ساز و کار و روش های اجرای

 .برابر امروز افزایش بدهیم
  لینک خبر

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83427155/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اهم اخبار کشاورزی هفته دوم  مردادماه 

 

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

 نهاده
 خبرگزاری فارس – 15/5/99تاریخ : 

رقم بذر جدید اصالح شده زراعی و باغی  31رونمایی از   
رقم جدید اصالح شده زراعی و باغی رونمایی شد 51امروز در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی از  .  

 
باغی رقم جدید اصالح شده زراعی و  51از   به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز در سازمان تحقیقات آموزش

تواند انقالبی در بخش کشاورزی ایجاد کندرونمایی شد که استفاده آنها توسط کشاورزان می . 
توان در بخش کشاورزی، ارقام اصالح شده به عنوان پایه و اساس افزایش تولید در بخش کشاورزی است و بدون بذر مناسب نمی

سب وابسته استدرصد به بذر منا 91توسعه ایجاد کرد وافزایش عملکرد بیش از  .  
توان غذای سازمان خوار و بار جهانی )فائو( در گزارشی تاکید کرده است که بدون انجام اصالح و تحقیقات در بخش کشاورزی نمی

های آینده تامین کردجهان را در دهه . 
ویژه بذر خواهد بوددرصد تامین غذای جهان وابسته به تحقیقات به  91سال آینده  11المللی در به گفته این نهاد بین . 

ارقام بذر جدید که امروز در سازمان تات رونمایی شد مربوط به انواع گندم، جو، شبدر، باقال، کلزا، ارزن، تریتیکاله، بادمجان، 
زمینی، نخود دیم، عدس،گردو، نارنگی، زنبق، زردآلو، به، انواع چغندر، پنبه، برنج، صنوبر و کتان استسیب . 

های مختلف اصالح شده و استفاده از آنها عملکرد و تولید کشاورزان را و اقلیم  با شرایط انواع آب و هواییاین بذرها متناسب 
 .افزایش خواهد داد

  لینک خبر
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 گزارشات جهانی
 خبرگزاری فارس – 15/5/99تاریخ : 

های سازگاری با تأثیرات تغییرات اقلیمی حمایت فائو از برنامه  
المللی به منظور کاهش تهدیدهای ناشی از نماینده فائو اظهار داشت: فائو مشتاقانه به دنبال گسترش همکاری با شرکای ملی و بین

  .تغییرات اقلیمی است
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( با همکاری سازمان حفاظت محیط   به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،

ای را برگزار کردند. برنامه« سازی جمهوری اسالمی ایران برای همکاری با صندوق اقلیم سبزکارگاه آغازین برنامه آماده»زیست 
منظور اجرای تعهدات آن در زمینه کاهش اقلیمی بهکه هدف آن تقویت ظرفیت کشور برای دسترسی به منابع مالی مرتبط با تغییرات 

آوری کشور استای و تقویت تابانتشار گازهای گلخانه . 
در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار  1399مرداد  11و  13که طی چهار نشست طی روزهای « کارگاه آغازین»در این 

زیست، وزارت امور خارجه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت شد، کارشناسان و پژوهشگرانی از فائو، سازمان حفاظت محیط 
نیرو، وزارت نفت، وزارت بهداشت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان هواشناسی، و 

های خصوصی و دولتی شرکت کردنددیگر شرکای کلیدی پروژه از بخش . 
اندرکاران مرتبط مورد بحث و بررسی قرار کننده را برای تعامل با دستیجاد بستری هماهنگکنندگان در این کارگاه مسأله اشرکت

بخشی به گذاری راهبردی جهت اولویتسرمایه دادند. همچنین کارشناسان حاضر در این کارگاه معیارهای ضروری برای 
ها در زمینه تغییرات اقلیمی را تعریف و تحدید کردندگذاریسرمایه کنندگان همچنین راهبرد الزم برای اطمینان از اینکه شرکت .

اقدامات مرتبط با کاهش انتشار و سازگاری با تغییرات اقلیمی تمام ذی مند را بهره –خصوصا زنان، جوانان و کودکان  -نفعان کلیدی 
 .کنند، مورد بحث و بررسی قرار دادند

وزی ملل متحد در ایران در سخنان خود در جریان این کارگاه از سازمان آقای ِگرولد بوِدِکر، نماینده سازمان خواربار و کشار 

سازی تشکر کرده و از شان از این برنامه آمادههایحفاظت محیط زیست، صندوق اقلیم سبز و وزارت امور خارجه به خاطر حمایت
هبردی برای دسترسی ایران به منابع مالی و های راهایی جمعی در خصوص اولویتاندرکاران جهت تدوین دیدگاههمه نهادها و دست

اقدامات مرتبط با تغییرات اقلیمی به منظور تقویت اقدامات هماهنگ )کشوری( تقدیر کرد. نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل 
کشاورزی هوشمند به اقلیم»متحد با تأکید بر اهمیت  طبیعی است، اظهار ها و دیگر منابع که دربرگیرنده مدیریت پایدار جنگل «

المللی به منظور کاهش تهدیدهای ناشی از تغییرات اقلیمی داشت که فائو مشتاقانه به دنبال گسترش همکاری با شرکای ملی و بین
 .است

ع عهده دارد از ایجاد یک مرجسازی که از سوی صندوق اقلیم سبز تأمین مالی شده و فائو هماهنگی اجرای آن را بهاین برنامه آماده
گیری کند. دفتری که از یک سو هدف آن بهبود سازوکارهای تصمیمدار ملی درون سازمان حفاظت محیط زیست حمایت میصالحیت

کننده برای تدوین، های ایران در زمینه تغییرات اقلیمی است و از سوی دیگر به عنوان یک نهاد هماهنگگذاریریزی سرمایهو طرح
شان کاهش انتشار و سازگاری با تأثیرات تغییرات اقلیمی استهایی عمل کند که هدفها و پروژههارزیابی و تأمین مالی برنام . 

  لینک خبر
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