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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkر صرفا برروی عناوین در اخبا

 

 ویر اتصال رایانه به اینترنتدرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیبع اصلی و برای دستیابی به خبردر من

  .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 طالعات راهبردیمرکز ملی ماخبار تهیه شده در سایت 

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آب

 شرکت آب  و فاضالب – 7/01/89تاریخ : 
 در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد اجرای عملیات لوله گذاری و توسعه شبکه در شهر صالحیه

      
 . با صرف اعتبارات جاری و داخلی عملیات اصالح و توسعه شبکه و سه راه گیری در شهر صالحیه انجام و به اتمام رسید

آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران مدیر امور آبفای شهر صالحیه با اعالم خبر مذکور اظهار به گزارش روابط عمومی شرکت 
داشت : با عنایت به ساخت و سازهای صورت گرفته در مناطق مختلف این شهر که منجر به توسعه محدوده شهری ، افزایش 

طق گردیده است ، علیهذا در همین راستا و به واحدهای مسکونی و حضور و سکونت شهروندان و مشترکین محترم در این منا
منظور تامین و توزیع مطلوب آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین محترم عملیات لوله گذاری و سه راه گیری در این مناطق در 

 . دستور کار قرار گرفته و مطابق برنامه زمانبندی انجام می پذیرد
متر  ۰۶۶ام شده در این خصوص عنوان کرد : پس از اتمام لوله گذاری به طول امید رسولی ضمن تشریح مشخصات فنی پروژه انج

بالفاصله عملیات سه راه گیری در دو نقطه خط مذکور و در    که طی آذر ماه امسال آغاز و اوایل دی ماه جاری نیز به اتمام رسید
رسانی به زمین های فرمانداری و کتابخانه عمومی پلی اتیلن جهت آب ۰۰۶به  ۰۰۶پلی اتیلن و  ۰۰۶چدن داکتیل به  ۰۶۶سایزهای 

 شهرداری صالحیه و مناطق مسکونی مرتبط انجام شد و همچنین موجب به روز شدن شبکه و خطوط آبرسانی نیز در این شهر گردید
. 

وسعه شرکت و مهندس رسولی همچنین یاد آور شد : این پروژه از محل اعتبارات داخلی و به صورت امانی توسط اکیپ کارگاه ت
اکیپ بحران شهر صالحیه انجام و به بهره برداری رسید و در همین رابطه مطالعات الزم در خصوص اصالح شبکه و تقویت آب 

آشامیدنی در سایر مناطق انجام شده و در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با تامین و تخصیص اعتبارات الزم مطابق برنامه 
گرددزمانبندی شده عملیاتی   . 

  لینک خبر
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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت
 ایرنا  – 52/9/99تاریخ : 

 خیارکاران جنوب کرمان در تکاپوی بازاریابی

ف صادرات خیارسبز به کشور عراق و کاهش غیر منتظره قیمت این محصول در سال جاری، کشاورزان هفت توق -ایرنا  -جیرفت 
 شهرستان جنوبی استان کرمان را در یافتن بازارهای جدید به تکاپو انداخته است. 

وک بزرگی در زمینه با توجه به بخشنامه کشور عراق در زمینه ممنوع شدن واردات بعضی محصوالت کشاورزی از ایران، شاهد ش
های زیاد کاشت، داشت و برداشت محصوالت، رنج کشاورزان را دوچندان کرده و قیمت خیار سبز هستیم و این مساله در کنار هزینه

درواقع نوسانات قیمت، سردی بازار خیار سبز را رقم زده و بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که چنین مشکلی باید با 
 اسی اقتصادی برطرف شود.دیپلم

 جنوب کرمان رتبه نخست تولید خیار سبز در کشور
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: این منطقه رتبه نخست تولید محصول خیار سبز در کشور را به خود 

 اختصاص داده است.
رود و این، به دلیل وجود شرایط ز در کشور به شمار میفرامرز رستگاری افزود: جنوب کرمان از جمله مناطق مستعد تولید خیار سب

 ای در این منطقه انجام شود.اقلیمی مساعد بوده لذا این شرایط موجب شده تا در دومین ماه از فصل پاییز برداشت محصول گلخانه
 شود.ای و تونلی انجام میوی ادامه داد: کشت خیار سبز در منطقه جنوب کرمان به صورت گلخانه

 هزار ُتن خیار سبز در جنوب کرمان ۰۵۶بینی تولید یشپ
هزار تن خیار سبز در هفت شهرستان جنوبی  ۰۵۶بینی تولید مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان همچنین از پیش

 شود.هزار هکتار برداشت می ۰۱استان کرمان خبر داد و گفت: این میزان محصول خیار سبز از سطح 
 ماه ادامه دارد.تگاری افزود: برداشت خیار در هفت شهرستان جنوبی استان کرمان از اول آذر آغاز و تا پایان فروردینفرامرز رس

تومان اعالم کرد و گفت: کشاورز باید هر کیلو خیار سبز خود را به  ۵۶۶ای را یکهزار و وی هزینه تولید هر کیلو خیار سبز گلخانه
 فروش برساند تا توجیه اقتصادی داشته باشد.تومان به  ۰۶۶قیمت یکهزار و 

تومان بوده لذا این محصول برای داشتن توجیه اقتصادی باید  ۰۶۶تا  ۰۶۶رستگاری افزود: هزینه تولید هر کیلو خیار سبز تونلی 
 تومان به فروش برسد. ۱۶۶یکهزار و 

 مذاکره با کشور عراق در دستور کار وزرات جهاد کشاورزی
اد کشاورزی جنوب کرمان نیز با اشاره به نوسانات قیمت بازار محصول خیار سبز گفت: شرایط تولید و فروش این رئیس سازمان جه

های انجام شده، مذاکره با کشور عراق در دستور کار وزارت جهاد محصول به وزارت جهاد کشاورزی اعالم شده و با رایزنی
 کشاورزی قرار گرفت.

رای حل مشکل افت قیمت محصوالت کشاورزی جنوب کرمان از جمله خیار سبز به زودی نشستی سعید برخوری افزود: مقرر شد ب
با مسووالن عراقی پیرامون رفع ممنوعیت صادرات محصوالت کشاورزی به این کشور برگزار شود و همچنین رایزنی با 

 ستور کار قرار دارد.کشورهایی همچون روسیه، هند، پاکستان و ترکیه برای صادرات محصوالت کشاورزی در د
 ایجاد بازارهای جدید راه حل مشکل کشاورزان جنوب کرمان

تواند بازارهای جدیدی را نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی نیز گفت: دولت از طریق دیپلماسی اقتصادی می
 ت محصوالت مواجه نشوند.برای محصوالت تولیدی داخل کشور ایجاد کند تا کشاورزان با مشکل افت قیم

یحیی کمالی پور اظهار داشت: افت قیمت محصوالت کشاورزی باعث نارضایتی کشاورزان هفت شهرستان جنوبی استان شده لذا از 
 کنم.های قانونی برای رفع این مشکل استفاده میتمامی اهرم

زار فروش محصوالت کشاورزی منطقه جنوب کرمان به ریزی باماه پیش در مجلس شورای اسالمی برای برنامه ۰وی با بیان اینکه 
وزارت جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت تذکر دادم، گفت: متاسفانه امروز شاهد کاهش قیمت و نارضایتی 

 کشاورزان هستیم که این مساله نتیجه توجه نکردن برخی مدیران به این بخش است.
تواند زمینه صادرات دوباره کند میهای مختلفی همچون برق اقدام به صادرات میلت در بخشپور گفت: با توجه به اینکه دوکمالی

 خیار سبز به عراق را فراهم کند.
برنامگی دچار مشکل شده و روزهای آینده هم نوبت وی بیان کرد: امروز محصول خیار سبز کشاورزان هفت شهرستان جنوبی با بی

این رو مدیران، تدابیر الزم را برای فروش این محصوالت اتخاذ کنند تا کشاورزان دچار ضرر محصول پیاز و سیب زمینی است از 
 مالی نشوند.
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های کشاورزی را به های جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی گفت: با توجه به اینکه کشاورزان نهادهنماینده مردم شهرستان
های آنان نیست لذا این مساله باعث متضرر شدن کشاورزان سبز جوابگوی هزینهاند، قیمت فعلی خیارقیمت گران خریداری کرده

 منطقه جنوب کرمان شده است.
 قیمت مناسب خیارسبز در سال گذشته افزایش تولید امسال را رقم زد

یک نیز در های گیاهی از دانشگاه گنت بلژ( در رشته علوم زیستی کاربردی کشاورزی و مدیریت بیماریPh.Dدکترای تخصصی )

 این خصوص گفت: قیمت خوب محصول خیار طی سال گذشته موجب افزایش تولید این محصول در فصل زراعی جاری شد.
های تارعنکبوتی و قیمت بسیار مطلوب خیار در سال قبل باعث هللا اعظمی افزود: با توجه به مبحث اقتصاد کشاورزی و منحنیذبیح

های منطقه که بعضی از گلخانهای افزایش دهند درصورتیهای تونلی و هم گلخانهدر کشت شد که کشاورزان سطح زیر کشت را هم
در سال قبل زیر کشت نرفتند لذا افزایش تولید در سال زراعی جاری و در نتیجه افزایش عرضه، قیمت این محصول بشدت کاهش 

 یافت.
کشاورزان قیمت محصول است، اظهار داشت: متأسفانه این های عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت با بیان اینکه یکی از دغدغه

بندی را پوشش های کارگری، برداشت و بستهکه درآمد حاصل فقط هزینهطوری روزها قیمت محصول خیارسبز مناسب نیست به
 دهد.می

ها باعث مزارع و گلخانه وی تصریح کرد: در سال زراعی قبل سرمای زودهنگام و غیرمترقبه دهه اول آذرماه عالوه بر خسارت به
 که تاکنون خبری از سرمای آخر پاییز نیست.ها شد، درحالی کاهش شدید عملکرد و عرضه خیار و درنتیجه افزایش قیمت

های اصفهان، یزد و اطراف تهران فعال هستند که قطعاً روی اعظمی بیان کرد: با توجه به هوای مناسب آذرماه امسال هنوز گلخانه
 ید و قیمت خیار هم تأثیر دارند.میزان تول

صرفه نبوده و همین امر باعث بهبود قیمت خیار تولیدی به وی ادامه داد: با توجه به شدت سرما، تولید در مناطق ذکر شده مقرون 
 ماه خواهد شد.هفت شهرستان جنوبی کرمان در دی

وبرانه و محصوالت جنوب استان کرمان روانه بازارهای عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت گفت: هرساله حجم وسیعی از تولیدات ن
نشدنی این کشور باعث بسته شدن مرزها و کاهش قیمت محصوالت ازجمله خیار شده شد که به دلیل اغتشاشات تمامکشور عراق می

 شود.که بیش از ظرفیت کشور تولید می
ها نیز در کاهش یافته لذا تولیدات آن گلخانه نطقه اربیل توسعههای عراق به ویژه در مهای اخیر احداث گلخانهوی افزود: در سال

 واردات از کشور ما تأثیر داشته است.
های آینده روی کاهش میزان تولید تأثیر زیادی دارد، تصریح کرد: با نزدیک شدن سال نو وی با بیان اینکه سرد شدن هوا در هفته

 و افزایش چشمگیر قیمت خیار خواهیم بود.زودی شاهد بهبود ماه( به میالدی )یازدهم دی
 قیمت فعلی خیار مساوی با ضرر کشاورزان

برابر شده لذا با قیمت فعلی هیچ توجیه  ۱های کشت خیار سبز نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل کشاورز جیرفتی گفت: هزینه
 اقتصادی برای فروش خیار سبز نیست.

زمینی، بادنجان، هویج، کنار، کاهو، ذرت، خرما، فرنگی، خیار، سیبگوجهامل محصول زارعی و باغی ش ۰۰عراق واردات 
 کلم، انار و کلم از ایران را ممنوع کرده است.هندوانه، خربزه، سیر، پیاز، کدو، گل

اند که این موضوع جدیدی نیست و همیشه کشور عراق با شروع فصل برداشت برخی از کارشناسان اقتصادی هم عنوان کرده
و هوایی  کند و با توجه به اینکه این کشور تنوع آبمحصوالت زراعی خود، واردات محصوالت مشابه را تا چند ماه ممنوع می

رسد بتواند ممنوعیت را در تمام طول سال حفظ کند و فصل برداشت محصوالت اعالم شده کمتری نسبت به ایران دارد به نظر نمی
 در عراق حداکثر چهار ماه است.

 شود.النه چهار و نیم میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در هفت شهرستان جنوبی استان کرمان تولید میسا
 

  لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
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 انگور/کشمش
 ایرنا  – 03/9/99تاریخ : 

 بازار کشمش ایران در سراشیبی سقوط 

های قبل در اختیار شرقی، رتبه نخست جهانی در تولید و صادرات کشمش را در سالایران با محوریت آذربایجان -ایرنا  -تبریز 
قبای سرسخت از سوی دیگر، اکنون داشت، اما به گفته کارشناسان به دلیل درجا زدن زدن این صنعت از یکسو و بروز و ظهور ر

 رتبه کشورمان به چهارم دنیا سقوط کرده است. 
هزار ساله در تولید و صادرات این محصول به کشورهای  ۱هزار تن کشمش در سال از قدمت  ۰۶تا  ۵۶آذربایجان شرقی با تولید 

شت، ولی در سال های اخیر برخی کشورها با توسعه خارجی برخوردار بوده و در سالیان گذشته رتبه اول دنیا را در اختیار خود دا
سطح باغات انگور، یکپارچه سازی اراضی و تولید مکانیزه این محصول جایگاه ایران و به تبع آن آذربایجان شرقی را اشغال کرده 

 و کشور ما را به رده های پایین تر سوق داده اند.
نبودن تولید، کشت و تولید این محصول به صورت سنتی و در نتیجه افت حدود  نبود برنامه ریزی برای توسعه باغات انگور، مکانیزه

درصدی تولید کشمش و یکپارچه نبودن اراضی و وجود سموم در محصول تولیدی موجب تضعیف جایگاه ایران در بازارهای  ۱۵
 جهانی و کاهش رغبت برای خرید محصول تولیدی ما شده است.

 در آذربایجان شرقیواحد سبزه پاک کنی  ۰۰فعالیت 
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ارزش افزوده خیلی باالی کشمش در بازارهای داخلی و جهانی، علت کاهش ارزش افزوده این 

محصول را مکانیزه نبودن تولید اعالم کرده و می کوید: باید در نوع کشت و محصول تولیدی و روند کاشت، داشت و برداشت انگور 
 شود تا ارزش افزوده آن ارتقا یابد. بازنگری

محمدرضا پورمحمدی، با تاکید بر لزوم اصالح ساختار زنجیره تولید و صادرات محصوالت کشاورزی به ویژه کشمش، اضافه می 
واحد پیشرفته سبزه پاک کنی و تولید کشمش در سطح استان به ویژه در شهرهای مراغه، ملکان و بناب وجود  ۰۰کند: هم اکنون 

 دارد.
وی با بیان اینکه کشمش تولیدی ملکان و مراغه از کیفیت باالیی برخوردار بوده و در کشورهای خارجی طرفدار زیادی دارد، اظهار 

می کند: باید با اتخاذ تدابیر و برنامه ریزی الزم شرایط توسعه باغات انگور، یکپارچه سازی و مکانیزه کردن تولید کشمش را در 
 کرد. سطح استان فراهم

 ۰۰۳۶سیر نزولی صادرات کشمش در دهه 
هزار ساله تولید کشمش در آذربایجان و اختصاص مقام اول تولید و صادرات  ۱رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز با اشاره به سابقه 

ه مقام چهارم تنزل خشکبار در دنیا طی سال های گذشته می گوید: اکنون این استان جایگاه گذشته خود را در دنیا از دست داده و ب
 کرده است.

یونس ژائله، عدم یکپارچه سازی باغات انگور، مکانیزه نبودن تولید کشمش و استفاده غیرمجاز از سموم در تولید و فرآوری این 
 محصول را از جمله دالیل از دست رفتن جایگاه ایران و به تبع آن آذربایجان شرقی در دنیا اعالم می کند.

با اصالح نژاد در نهال های تاک و تغییر در کیفیت تولید محصول تولیدی می توان دوباره این استان را به جایگاه  وی اظهار می کند:
 اصلی خود در دنیا برگرداند.

واحد تولیدی آذربایجان شرقی برای سرمایه گذاری در  ۰۶ژائله با تاکید بر لزوم کشت جایگزین در زمین های آبی استان و آمادگی 
لید کشمش، ادامه می دهد: با توجه به کمبود منابع به خصوص آب، باید محصوالتی کاشته شود که ارزش افزوده و تولید و صنعت تو

 ثروت بیشتری را در جهت رفاه اجتماعی شهروندان فراهم کند.
و موثر در بازارهای وی یادآوری می کند: ارایه راهکارهای عملیاتی برای بهبود وضعیت زنجیره تولید کشمش برای حضور موفق 

 منطقه ای و جهانی ضروری است.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز با تاکید بر بازنگری بر رفع کاستی های موجود در حوزه های تولید، فرآوری و صادرات انگور می 

 ولید می شود.تن آن در آذربایجان شرقی ت ۰۶۶هزار و  ۰۰هزار تن در سال است که  ۱۰۰گوید: میزان تولید انگور در کشور 
ژائله، با اشاره به اینکه شهرهای مراغه، بناب، ملکان و عجبشیر از شهرهای تولید کننده کشمش در آذربایجان شرقی هستند، اضافه 

 واحد کنسانتره در استان وجود دارد. ۵واحد مدرن فرآوری انگور و  ۰۰می کند: هم اکنون 
به کشورهای اروپایی، آفریقایی، عراق، امارات متحده عربی و روسیه صادر می وی اظهار می کند: کشمش تولیدی آذربایجان شرقی 

 سیر نزولی داشته است. ۳۰تا سال  ۳۶شود و ارزش صادرات کشمش کشور از سال 
 رتبه سوم کشمش در صارات غیرنفتی ایران
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سطح زیر کشت انگور در استان وجود  هزار هکتار ۰۰رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه هم اکنون 
درصد انگور تولیدی استان بی دانه بوده و ارزش صادراتی داشته و بقیه بادانه است که برای مصارف تازه  ۳۶دارد، می گوید: 

 خوری و تهیه سرکه مصرف می شود.
ی کند: کشمش تولیدی کشور ما پس از اکبر فتحی، با اشاره به اینکه کشور ما در صادرات کشمش حرفی برای گفتن دارد، اضافه م

 صادرات فرش و پسته در رده سوم صادرات غیرنفتی قرار دارد.
کارخانه سبزه پاک کنی وجود دارد و این کارخانه ها عالوه بر فرآوری انگور تولیدی استان  ۰۵وی یادآوری می کند: در این استان 

 شمش صادر می کنند.درصد از انگور تولیدی کشور را فرآوری و به صورت ک ۰۶
هزار تن کشمش از این استان به خارج صادر می شود که بخش عمده آن ها از سایر استان  ۰۰۶فتحی، ادامه می دهد: ساالنه حدود 

 ها تامین می شود.
 نیاز یکهزار میلیارد تومانی صنعت فرآوری انگور برای رقابت جهانی 

در زمینه کشمش نیز به ایرنا می گوید: باال بودن قیمت تمام شده محصول، عدم مدیرعامل شرکت ایلکین و صادر کننده ممتاز ملی 
یکپارچگی تاکستان ها و مکانیزه نبودن آن ها، باال بودن میزان افت به دلیل انبارداری و نگهداری غیراصولی محصول و وجود باقی 

 کشمش است.مانده سموم در محصول از عمده مشکالت موجود در تولید، فرآوری و صادرات 
حسن قالیچه باف، اضافه می کند: ایجاد و احداث تاکستان های مکانیزه و یکپارچه حداقل یکهزار هکتاری، اعتماد دولت به بخش 

خصوصی اهلیت دار و کمک به آن ها برای سرمایه گذاری در حوزه انبارداری و نگهداری محصول و توجیه کشاورزان و به روز 
 هادکشاورزی با آخرین تغییرات اتحادیه اروپا در این خصوص از راهکارهای حل این مشکالت است.شدن اطالعات کارشناسان ج

هزار تن کشمش در کشور  ۰۰۶تا  ۰۵۶وی با بیان اینکه مشکل اساسی این صنعت باال بودن قیمت تمام شده است، اظهار می کند: 
 دارد.درصد آن اختصاص به اذربایجان شرقی  ۰۶تا  ۰۶تولید می شود که 

شرکت تولیدی اهلیت دار می توان کشت های یکپارچه  ۰۶صادرکننده ممتاز ملی کشمش کشور می گوید: با همکاری دولت و حدود 
 و مکانیزه را در این استان توسعه داد.

یه درگردش و تولید میلیارد تومان سرما ۰۶۶تا  ۰۶۶میلیارد تومان سرمایه ثابت و  ۱۶۶قالیچه باف، ادامه می دهد: برای این کار به 
هزار باکس نگهداری محصول نیاز است تا محصول تولیدی به صورت بهداشتی نگهداری شود و افت محصول به  ۱۵۶تا  ۱۶۶

 درصد کاهش و قدرت رقابت با صادرکنندگان دیگر کشورها افزایش یابد. ۰حدود 
هکتاری انگور روی آورده است و آمریکا و ترکیه هر  ۵۶۶وی با اشاره به اینکه برخی کشورها از جمله ازبکستان به کشت های 

سال میزان کشت انگور خود را افزایش می دهند، یادآوری می کند: برای رقابت با این کشورها و حفظ جایگاه ایران در بازارهای 
مکانیزه و یکپارچه  شرکت اهلیت دار را برای راه اندازی مجتمع های بزرگ کشت و تولید ۰۶جهانی صادرات کشمش باید از طریق 

 یکهزار هکتاری تشویق کرد.
قالیچه باف، ادامه می دهد: وجود باقی مانده سموم در محصول کشمش نیز موجب می شود تا محصول صادر شده دوباره به کشور 

اورزان قرار برگشت داده شود و وزارت جهاد کشاورزی باید قارچ کش مورد تائید اتحادیه اروپا در فراوری انگور در اختیار کش
 دهد.

 نگرانی از کاهش رتبه ایران به ششم جهانی 
مدیرعامل شرکت شکوه بناب و فعال حوزه کشمش نیز با بیان اینکه در سالیان گذشتنه در تولید کشمش در دنیا در رده های اول و دوم 

 م این وضعیت تا رده ششم نیز می رسیم.قرار داشتیم، می گوید: اکنون در این حوزه به جایگاه چهارم رسیده ایم و در صورت تداو
محمدرضا طبیبی، با تاکید بر اینکه اگر به وضعیت کشمش توجه نشود، در تولید و صادرات این محصول نیز به وضع بادام و قیسی 

ن ادچار می شویم، اضافه می کند: با توسعه کشت های مکانیزه و یکپارچه اراضی زیرکشت انگور و فرآوری مدرن کشمش می تو
 جایگاه کشور را در دنیا حفظ کرد.

درصدی کیفیت تولید کشمش در روش سنتی کنونی یادآوری می کند: به علت نبود باکس ها و محل  ۱۰تا  ۱۶وی با اشاره به افت 
های نگهداری محصول، کشمش تولیدی در گونی ها نگهداری می شود که این امر موجب افت کیفیت محصل می شود در حالی که 

 درصد است. ۵کیفیت در سایر محصوالت حداکثر افت 
طبیبی، خواستار حمایت همه جانبه نهادها و سازمان های ذیربط در خصوص تولید و صادرات کشمش شده و اظهار می کند: مکانیزه 

 کردن باغات موجود و توسعه باغات انگور باید در اولویت این نهادها قرار گیرد.
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان – 03/9/99تاریخ : 

تومان رسید ۰۸۸هزار و  ۲۱رشد نسبی قیمت مرغ در روزهای آتی/قیمت مرغ به   
 ۰۶۶هزار و  ۰۱تومان و مرغ گرم  ۵۶۶هزار و  ۰عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: نرخ هر کیلو مرغ زنده 

 .تومان است
برنگارعظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در گفت و گو با خ گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی  

، از ثبات نرخ مرغ نسبت به اواخر هفته گذشته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۰۶۶هزار و  ۰۱ها تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۵۶۶هزار و  ۰درب مرغداری مرغ زنده  . 

تومانی  ۰۶۶تا  ۱۶۶شود که قیمت مرغ حداکثر با نوسان های کارمندی و کارگری، پیش بینی میوی افزود: علی رغم واریز حقوق
 .در بازار روبرو شود

تومان اعالم کرد و گفت: هم  ۵۶۶هزار و  ۰۰تومان و مرغ آماده به طبخ  ۵۶۶هزار و  ۳را  حجت قیمت واقعی هر کیلو مرغ زنده
های تومان اقدام به جوجه ریزی در واحد ۰۶۶هزار و  ۰هایی که در حال عرضه به بازار است، تولیدکنندگان با نرخ اکنون مرغ

جه با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار است که بر قیمت تمام شده مرغداری کردند که این امر بیانگر اختالف یک هزار تومانی نرخ جو
 .تاثیر منفی دارد

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی عرضه و تقاضا، بازار کشش افزایش قیمت و عرضه 
 .مرغ به نرخ واقعی را ندارد

غداری را دلیل اصلی کمترین نوسان قیمت مرغ نسبت به سایر اقالم در شب یلدا های مروی، جوجه ریزی به میزان کافی در واحد
 .اعالم کرد

 خیز مجدد قیمت جوجه یکروزه در بازار
هزار  ۰حجت درباره آخرین وضعیت بازار جوجه یکروزه بیان کرد: هم اکنون متوسط قیمت هر قطعه جوجه یکروزه به باالی 

ید منتظر ماند و دید که فردا همزمان با ابتدای ماه و ازدیاد تقاضا برای جوجه ریزی چه اتفاقی تومان سوق پیدا کرده است و حال با
دهددر بازار رخ می . 

دهند/ آرامش بازار اقالم شب یلدا واقعیت داردها جوالن میسودجویان در سایه کمبود نظارت :بیشتر بخوانید  
این مقام مسئول ادامه داد: براساس سنوات گذشته، قیمت جوجه یکروزه از اوایل دی همزمان با ازدیاد تقاضا برای جوجه ریزی شب 

نظارتی بر بازار جوجه یکروزه نباشد، بدون تردید روند التهاب قیمت شود که اگر امسال هم عید با نوساناتی در بازار روبرو می
های قبل استمرار خواهد یافتجوجه همانند سال . 

وی با اشاره به اینکه ازدیاد جوجه ریزی در ایام پایانی سال زیان مرغداران در ابتدای سال آینده را به همراه خواهد داشت، بیان کرد: 
مید بازار شب عید به دنبال افزایش جوجه ریزی برای جبران زیان خود در فصل پاییز هستند، اما ازدیاد اگرچه اکثر مرغداران به ا

های فروردین و اردیبهشت به سبب افت کشش بازار، نابه سامانی قیمت برای تولیدکنندگان جوجه ریزی در ایام پایانی سال برای ماه
 .را به همراه دارد

های مهر و آبان باشد، داران گوشتی ادامه داد: مدیریت تولید جوجه در ایام پایانی سال باید همانند ماهعضو هیئت مدیره اتحادیه مرغ
رود که پشتیبانی امور دام از های مرغداری انتظار میدر غیر این صورت به سبب افزایش تولید جوجه و جوجه ریزی در واحد

ذخایر استراتژیک خود کند، در غیر این صورت تولیدکنندگان به سبب خرید فروردین اقدام به خرید تضمینی مرغ به منظور تامین 
 .جوجه با نرخ باال و نبود تقاضا در ایام پس از عید متحمل زیان خواهند شد

رسد، بیان کرد: ازدیاد تولید جوجه میلیون قطعه می ۰۰۶وی با اشاره به اینکه در فصل زمستان تولید جوجه یکروزه به بیش از 
های مرغداری برای تولیدکنندگان خطرآفرین استه و تولید در واحدیکروز . 

 خرید تضمینی مرغ از استان های پرتولید در حال انجام است
های پر تولید در حال انجام است و حجت درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی مرغ گفت: هم اکنون خرید تضمینی مرغ از استان

ال بودن هزینه انجماد و تفاوت معنادار هزینه انجماد با پرداختی پشتیبانی امور دام در این خصوص تنها مشکل اصلی در این زمینه با
های هدف نداشته باشنداست که موجب شده تولیدکنندگان رغبت چندانی به تحویل مرغ تولیدی خود به بازار . 

رایط بازار داشته باشد، بیان کرد: هم اکنون وزن مرغی تواند تاثیر چندانی در شوی با اشاره به اینکه خرید مرغ با سایز خاص نمی
کیلوگرم رسیده است و چنانچه پشتیبانی امور دام برای مدت زمان کوتاه اقدام به  ۰های مرغداری تجمیع پیدا کرده به که در سالن

 .خرید کند، وضعیت کنونی بازار مرتفع خواهد شد

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/7180358/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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/7179343/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%A8-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

زینه بسته بندی و انجماد حداقل نسبت به دوره قبل که پشتیبانی امور دام خریداری این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به آنکه ه
های تولید، قیمت خرید از رود که پشتیبانی امور دام براساس افزایش هزینهتومان باالتر است، از این رو انتظار می ۵۶۶کرد، می

مرغ زنده از تولیدکنندگان نماید چرا که به سبب ارگان دولتی مرغداران را نرخ گذاری کند یا خود به طور مستقیم اقدام به خرید 
 .ممکن است با هزینه کمتری بتواند انجماد را انجام دهد

 کمبودی در عرضه نهاده های دامی وجود ندارد
های دامی از های دامی به بازار وجود ندارد، بیان کرد: در حال حاضر بازار نهادهحجت با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه نهاده

برد و همانند گذشته کمبودی در عرضه وجود لحاظ قیمت، حجم و توزیع از سوی بخش دولتی و خصوصی در آرامش به سر می
 .ندارد

تومان و ذرت  ۰۵۶هزار و  ۱تا  ۰۵۶هزار و  ۱تومان، کنجاله سویا  ۰۵۶وی قیمت کنونی هر کیلو ذرت در بنادر را یک هزار و 
تومان اعالم کرد ۵۵۶هزار و  ۱و کنجاله سویا  ۰۶۶یک هزار و  های استانیدر انبار . 

این مقام مسئول در واکنش به اظهار نظر برخی مسئوالن پیرامون واردات مرغ گفت: با توجه به ازدیاد تقاضا برای جوجه ریزی 
واردات انجام دهیمشب عید از سوی مرغداران، کمبودی در عرضه وجود ندارد که بخواهیم تنظیم بازار را از طریق  . 

کند، تصریح کرد: عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در پایان با بیان اینکه واردات مرغ به تولید داخل آسیب جدی وارد می
های دامی از ابتدای سال، تولید جوجه یکروزه و جوجه ریزی ماهانه حداقل با وجود برنامه ریزی صورت گرفته برای تامین نهاده

شودمیلیون قطعه برای تولید مرغ، واردات مرغ توجیه اقتصادی ندارد چرا که چنین اقدامی منجر لطمه زدن به تولید داخل می ۰۶۶ . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 52/9/99تاریخ : 

تومان ۰۸۸هزار و  ۲۱افزایش قیمت مرغ در راه است/قیمت هر کیلو مرغ   
شود که قیمت هر کیلو مرغ مجدد افزایش یابدتوجه به ازدیاد تقاضا برای ایام پایانی ماه و شب یلدا پیش بینی می حجت گفت: با . 

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

، از ثبات نرخ مرغ نسبت به روز گذشته در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
ومان استت ۰۶۶هزار و  ۰۱ها تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۰۶۶هزار و  ۰مرغ زنده درب مرغداری  . 

تومان رشد داشته است، افزود: با توجه به  ۰۶۶تومان و مرغ گرم  ۱۶۶روز قبل  ۱وی با اشاره به اینکه قیمت مرغ زنده نسبت به 
تومان افزایش یابد ۰۶۶تا  ۱۶۶شود که قیمت هر کیلو مرغ مجدد ازدیاد تقاضا برای ایام پایانی ماه و شب یلدا پیش بینی می . 

یمت جوجه یکروزه طی چند روز اخیر در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط قیمت هر قطعه جوجه یکروزه حجت از افزایش ق
تومان رسیده است ۰۶۶هزار و  ۱تومانی به  ۰۶۶تا  ۱۶۶با افزایش  . 

 گرانی مرغ در شب عید واقعیت ندارد
بنابر برنامه ریزی صورت گرفته جهت تامین مرغ شب  این مقام مسئول گرانی مرغ در بازار مرغ شب عید را تکذیب کرد و افزود:

یابد که بدین ترتیب گرانی برای تامین مرغ گرم برای ایام پایانی سال نخواهیم درصد تولید جوجه یکروزه افزایش می ۰۶عید حداقل 
 .داشت

یابد که بنابر عید افزایش می به گفته وی، طبق روال همه ساله تقاضا برای جوجه ریزی از اوایل دی به منظور تامین مرغ شب
درصدی تولید جوجه بعید است که نوسان قیمتی در بازار رخ دهد ۰۶برنامه ریزی صورت گرفته مبنی بر رشد  . 

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی درباره آخرین اقدامات به منظور کنترل قیمت جوجه در بازار بیان کرد: برای مدیریت 
های تولیدی با مدیریت اتحادیه سراسری درصد جوجه تولیدی با نرخ مصوب از سوی تشکل ۰۶ه قرار است که بازار جوجه یکروز

های اخیر مجبور به خرید عرضه شود که در صورت رعایت سهمیه بندی قبل از گران شدن نامتعارف قیمت، مرغداران همانند سال
های باال نیستندجوجه با نرخ . 

تومان تخلف است ۵۶۶هزار و  ۰۱استمرار ثبات نرخ مرغ در بازار/فروش مرغ با نرخ باالی  :بیشتر بخوانید  
وی با اشاره به اینکه عرضه مستقیم جوجه یکروزه توسط اتحادیه سراسری مرغداران تاثیر بسزایی در کنترل بازار دارد، اظهار 

های سراسری درصد جوجه تولیدی را در اختیار اتحادیه ۰۶ کرد: اگر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه طبق تفاهم صورت گرفته
توانند به تولید ادامه دهند چرا که خبری از افزایش قرار دهد و به وعده خود عمل کند، مرغداران با اطمینان خاطری بیشتری می

 .کاذب قیمت در بازار نیست
 خرید تضمینی مرغ زنده یکی از راهکارهای کنترل قیمت در بازار

مقام مسئول درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی مرغ افزود: شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان متولی امر باید آمار رسمی  این
 .خرید تضمینی مرغ را اعالم کند و اتحادیه آمار دقیقی در این خصوص ندارد

مینی مرغ را در سایز خاص یک کیلو و وی از آغاز خرید تضمینی مرغ خبر داد و گفت: شرکت پشتیبانی امور دام بحث خرید تض
شودگرم آغاز کرده، در حالیکه این سایز شامل حال تمامی مرغداران نمی ۰۶۶تا یک کیلو و  ۱۶۶ . 

تواند تاثیر چندانی در شرایط بازار داشته باشد، بیان کرد: هم اکنون وزن مرغی حجت با اشاره به اینکه خرید مرغ با سایز خاص نمی
کیلوگرم رسیده است و چنانچه پشتیبانی امور دام برای مدت زمان کوتاه اقدام به  ۰ی مرغداری تجمیع پیدا کرده به هاکه در سالن

 .خرید کند، وضعیت کنونی بازار مرتفع خواهد شد
دام خریداری این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به آنکه هزینه بسته بندی و انجماد حداقل نسبت به دوره قبل که پشتیبانی امور 

های تولید، قیمت خرید از رود که پشتیبانی امور دام براساس افزایش هزینهتومان باالتر است، از این رو انتظار می ۵۶۶کرد، می
مرغداران را نرخ گذاری کند یا خود به طور مستقیم اقدام به خرید مرغ زنده از تولیدکنندگان نماید چرا که به سبب ارگان دولتی 

ت با هزینه کمتری بتواند انجماد را انجام دهدممکن اس . 
 بازار نهاده های دامی در آرامش به سر می برد

های دامی از برد، بیان کرد: در حال حاضر بازار نهادههای دامی کماکان در آرامش به سر میحجت با اشاره به اینکه بازار نهاده
ضور جدی بخش خصوصی و پشتیبانی امور دام از ابتدای سال کمبودی در برد چرا که با حلحاظ قیمت و حجم در آرامش به سر می

 .عرضه وجود ندارد که بتواند بر التهاب بازار دامن بزند
تومان و  ۰۵۶هزار و  ۱تا  ۰۵۶هزار و  ۱تومان، کنجاله سویا  ۰۵۶وی افزود: هم اکنون قیمت هر کیلو ذرت در بنادر یک هزار و 

تومان است ۵۵۶هزار و  ۱و کنجاله سویا  ۰۶۶هزار و  های استانی یکذرت در انبار . 
 واردات مرغ آسیب جدی به تولید داخل وارد می کند
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این مقام مسئول با اشاره به اینکه نیازی به واردات مرغ نداریم، بیان کرد: با استمرار افت قیمت جوجه، کمبودی در جوجه ریزی 
ر اثر بگذاردشب عید نداریم که بر کاهش عرضه و التهاب بازا . 

کند، تصریح عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در پایان با اشاره به اینکه واردات مرغ به تولید داخل آسیب جدی وارد می
های دامی از ابتدای سال، تولید جوجه یکروزه و جوجه ریزی ماهانه کرد: با وجود برنامه ریزی صورت گرفته برای تامین نهاده

میلیون قطعه برای تولید مرغ، واردات مرغ توجیه اقتصادی ندارد چرا که چنین اقدامی منجر لطمه زدن به تولید داخل  ۰۶۶حداقل 
شودمی . 

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان – 55/9/99تاریخ : 

های رب سازیای برای کارخانهنوسان قیمت حبوبات/ برنج خارجی ارزان شد/ گرانی گوجه بهانه  
 .رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: طی این هفته قیمت برخی اقالم همچون عدس، لپه و لوبیا چیتی در بازار افزایش یافته است

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار گفت و گو با  محمد آقا طاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در
م حبوبات همچون عدس، های اخیر قیمت برخی اقال، درباره آخرین تحوالت بازار اقالم اساسی اظهار کرد: طی روزخبرنگاران جوان
 درصد در بازار افزایش یافته است. ۰۶لپه و لوبیا چیتی 

  
 های اخیر به شدت باال رفته بود، افزود: اینرئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه قیمت برنج پاکستانی و هندی در ماه

حدودی در بازار کاهش یافته است و انتظار داریم که قیمت برنج خارجی های مانده در گمرک قیمت تا در حالی است که با ترخیص برنج
 در بازار متعادل شود تا مصرف کنندگان مشکلی در خرید مایحتاج خود نداشته باشند.

  
ردات آقاطاهر با انتقاد از ممنوعیت واردات برنج همزمان با برداشت محصول داخل گفت: همه ساله هم زمان بابرداشت برنج داخلی، وا

شود در حالی که این امر تاثیری در تنظیم بازار ندارد چرا که مصرف کنندگان برنج ایرانی و خارجی از ماه ممنوع می ۵به مدت 
 یکدیگر متفاوت هستند که این ممنوعیت معنایی ندارد و توسط وزارتخانه ذی ربط باید اصالح شود.

  
درصدی در بازار رو به رو شده است که با  ۰۶درصدی و هندی  ۰۶نی با کاهش روز اخیر قیمت برنج پاکستا ۰۶او ادامه داد: طی 

 رود که بازار برنج به تعادل برسد.رفع ممنوعیت از اول دی ماه انتظار می
  

ته روز گذشته در بازار عمده فروشی نوسانی نداش ۰۵تا  ۰۶رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه قیمت برنج ایرانی طی 
است افزود: این در حالی است که برخی کارشناسان و مصرف کنندگان از نوسان قیمت برنج ایرانی در بازار خرده فروشی خبر 

 فروشی در بازار جلوگیری کنند.رود با اعمال نظارت دقیق از سودجویی و گرانربط انتظار میهای ذیدهند که از دستگاهمی
  

بازار قند و شکر بیان کرد: اگر چه قیمت قند نوسانی در بازار نداشته، اما نرخ شکر تا حدودی در آقاطاهر درباره آخرین تحوالت 
های دوردست همچون آذربایجان و خوزستان به تهران های حمل و نقل از استانبازار افزایش یافته است که دلیل این امر افزایش کرایه

اهد ها دیگر شهایی صورت گرفته تا با توزیع دائمی شکر از این استاناطراف رایزنیهای های استاناست که به همین خاطر با کارخانه
 نوسان قیمت در بازار نباشیم.

  
 رب گوجه گران شد/ پیش بینی ثبات قیمت اقالم اساسی تا شب عید

  
رب گوجه با سیر نزولی در بازار های اخیر قیمت این مقام مسئول از افزایش قیمت رب گوجه فرنگی در بازار خبر داد و گفت: طی ماه

ها را باال بردند به طوری که ها به بهانه افزایش قیمت گوجه فرنگی نرخ رب گوجه در عمده فروشیرو به رو شده بود که کارخانه
داشته است نها ندارند. ناگفته نماند که قیمت رب گوجه برای مصرف کننده تغییری های تولیدی تخفیفاتی برای عمده فروشیدیگر شرکت

 شود.های قبل در بازار توزیع میو همچنان طبق قیمت
  

و ها مملو از کاال است از این ررئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پایان درباره آینده بازار اقالم اساسی گفت: با توجه به آنکه انبار
مواره ترخیص کاال به موقع از بنادر و گمرکات صورت گیرد، شود که اگر قانون جدیدی از سوی مسئوالن اتخاذ نشود و هپیش بینی می

کرده  ها را نگرانتا پایان سال نوسانی در بازار اقالم اساسی نخواهیم داشت هرچند جنبه روانی افزایش قیمت بنزین بسیاری از خانوار
 ر جامعه نداردها تاثیری در کاهش نگرانی اقشااست و اظهارات مسئوالن مبنی بر ثبات قیمت سایر کاال

 

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 

 ایرنا  – 52/9/99تاریخ : 

 حمایت مالی از پژوهشگران بخش کشاورزی کلید خورد

گران برگزیده بخش کشاورزی مایت دولت، پژوهشرئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: با ح -ایرنا -تهرا 
 شود. شان نیز بدون معطلی تصویب میهای تحقیقاتیعالوه بر تخصیص بخشی از رویالیتی )حق بهره مالکانه(، طرح

 روز دوشنبه در مراسم تجلیل از برگزیدگان علمی و اثرگذار بخش کشاورزی و منابع طبیعی، افزود: برای تجاری« کاظم خاوازی»
سازی تولیدات محققان و پژوهشگران بخش کشاورزی، این سازمان عالوه بر هدایای معمولی، بخشی از رویالیتی را در اختیار 

 پژوهشگران قرار می دهد.
رویالیتی حق تألیف بهره مالکانه، مبلغی است که به منظور بهره برداری از امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی )برای نمونه حق 

ج از معدن( یا برای بهره گرفتن از امتیاز حقوق مالکیت معنوی و حق تکثیر )کپی رایت(، حق امتیاز، نشانه تجاری یا دانش استخرا
 شود.فنی و تکنولوژی به دولت یا مالک پرداخت می

حقیقاتی را وی اظهارداشت: همچنین این گروه از پژوهشگران برگزیده بدون دغدغه درخصوص مسائل مالی می توانند کارهای ت
 انجام بدهند که بدون هیچ حسابرسی نسبت به هزینه کرد در حوزه پژوهشی مورد عالقه شان استفاده کنند.

های تحقیقاتی خارج می شوند و پروژه هایی که ها، پژوهشگران برتر از صف تصویب طرحبه گفته خاوازی، در ادامه حمایت
 شود.معرفی می کنند سریع تصویب و ابالغ می

آوری پیامد محور، ضامن رونق تولید و امنیت غذایی" عنوان کرد اون وزیر جهاد کشاورزی شعار هفته پژوهش را "پژوهش و فنمع
و گفت: مسئولین بخش کشاورزی در تامین امنیت غذایی بیش از هر زمان دیگری اثرگذار هستند و این مهم باید مورد توجه قرار 

 بگیرد.
شرایط حاکم بر کشور و تحریم ها، تامین امنیت غذایی یکی از مهمترین مواردی که باید کشور به آن خاوازی افزود: با توجه به 

 گذاران و مجریان اصلی بخش کشاورزی قرار می گیرد.بپردازد و رکن اصلی این مهم یافته های پژوهشی است که در اختیار سیاست
سال به نمایش گذاشته شده است، گفت: روند معرفی  ۰۰از سه سال تا وی با بیان اینکه امسال کارهای تحقیقاتی پژوهشگران ما 

پژوهشگران نمونه بخش کشاورزی برای اولین بار با رویکرد ویژه ای است به طوری که یافته ها را در معرض ارزیابی 
توسط پژوهشگران برتر و  کنندگان )تشکل ها، اتحادیه، انجمن ها و کشاورزان( قرار داده ایم که پس از داوری های علمی،مصرف

 اساتید دانشگاه انتخاب شدند.
خاوازی درباره نحوه داوری نمونه های معرفی شده به سازمان تحقیقات گفت: برای اولین بار در این بخش ابتکار عمل به خرج دادیم 

 معاونین ارسال شد.و آثار پس از معرفی، بالفاصله در اختیار دانشگاهیان قرار گرفت و پس از آن برای داوری برای 
 واکسن برسلوز با یکسال ماندگاری معرفی شد

رئیس سازمان تحققات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: پیش از این واکسن برسلوز تولیدی کشور چهار ماه بیشتر، قابلیت نگهداری 
اری این واکسن به یکسال افزایش یافته نداشت و باید از کشورهای دیگر تامین می شد اما در یافته های جدید محققان، مدت زمان نگهد

 است.
میلیون دز است که اکنون با راه اندازی خط تولید این واکسن با ماندگاری باال و  ۰۶به گفته وی، نیاز ساالنه کشور به واکسن برسلوز 

 گیرد.نظارت سازمان دامپزشکی در اختیار مصرف کنندگان قرار می
 ی معرفی دستگاه برداشت چغندر علوفه ا

خاوازی از دستگاه برداشت چغندر علوفه ای توسط محققان و پژوهشگران بخش کشاورزی خبر داد و افزود: یکی دیگر از مشکالت 
 کشور، تامین علوفه دامی است که باید بخش قابل توجهی از خارج کشور تامین شود.

چغندر علوفه ای است که پیش از این با مشکل وی اضافه کرد: اکنون گیاهی که می تواند ما را در این عرصه کمک کند کشت 
دستگاه برداشت آن روبرو بودیم اما اکنون دستگاه برداشت چغندر علوفه ای برای سیلوسازی معرفی شده که در نوع خود بی نظیر 

 است و مشابه این را در دنیا نداریم.
 کپسول ژل رویال معرفی شد
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دستاوردهای محققان ما کپسول های خوراکی ژل رویال است که پیش از این، وی درباره نحوه مصرف ژل رویال گفت: از دیگر 
 مصرف آن سخت بود زیرا باید در فریزر نگهداری می شد.

 ۱۶۶رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اظهارداشت: اکنون گندم نان مهرگان نیز به عنوان رقم برتر در بیش از 
 د استفاده است که از دستاوردهای محققان ما به شمار می رود.هزار هکتار از اراضی کشور مور

وی با بیان اینکه امسال هیچ مدیری را به عنوان پژوهشگر برتر معرفی نخواهیم کرد افزود: امسال فعاالن بخش خصوصی در 
 اند و این نقطه ضعف ما است.معرفی آثار فراموش شده

ایده توسط صاحبان  ۱۰ایده جدید مورد ارزیابی قرار گرفت و  ۰۶۶امسال، گفت:  خاوازی درباره شروع ایده بازار از خردادماه
ایده انتخاب شده و در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار  ۰۶سرمایه، انجمن ها و اتحادیه ها انتخاب شد و پس از دو ماه آموزش، 

 گرفت.
نفر از محققان، پژوهشگران  ۰۶کشاورزی و منابع طبیعی  به گزارش ایرنا، در مراسم تجلیل از برگزیدگان علمی و اثرگذار بخش

 تجلیل شدند.
  لینک خبر
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 برنامه و سیاست 
 ایرنا  – 52/9/99تاریخ : 

 های دولت استها از اولویتتوسعه گلخانه

ها و حمایت از سرمایه معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس جمهور گفت: توسعه گلخانه -ایرنا  -قزوین 
 های مهم دولت در بخش کشاورزی است. گذاران این حوزه از اولویت

بازدید از شهرک گلخانه ای در حال احداث نودهک در شهرستان تاکستان افزود: با توجه به سعید شیرکوند عصر چهارشنبه در 
 محدودیت منابع آبی باید به استفاده از روش های نوین آبیاری و توسعه کشاورزی گلخانه ای سرعت ببخشیم.

 هکتار آماده سازی شده است. ۰۰قطعه نخست شهرک گلخانه ای نودهک در 
 از اراضی این شهرک که فاز نهایی آن به میزان هزار هکتار پیش بینی شده، به سرمایه گذاران واگذار شده است.هکتار  ۵۰تاکنون 

 این شهرک از مصوبات سفر رییس جمهور به قزوین است.
رانی استاندار هدایت هللا جمالی پور استاندار، بهمن طاهرخانی نماینده مردم تاکستان در مجلس، علی فرخزاد معاون هماهنگی امور عم

 و فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز در این بازدید حضور داشتند.
 واحد آن فعال است.  ۰۵هکتار وجود دارد که از این میزان  ۰۰واحد گلخانه ای در سطح  ۰۱۰هم اکنون در استان قزوین 

 ید می شود.هزار تن محصوالت گلخانه در این واحد تول ۳ساالنه بیش از 
  نک خبرلی
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 برنامه و سیاست 
 ایرنا  – 52/9/99تاریخ : 

 شودای در جنوب کرمان ایجاد میدپارتمان ملی کشاورزی و گلخانه

ای کشور به منابع غنی جنوب استان کرمان اشاره کرد و گفت: دپارتمان ملی رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه -ایرنا  - کرمان
 شود. های مختلف کشاورزی و با تربیت مربی در این منطقه ایجاد میای با رشتهکشاورزی و گلخانه

ب ای جنوهای آزاد فنی و حرفهای با کارکنان و مدیران آموزشگاههاشمی روز پنجشنبه در دیدار رئیس سازمان فنی و حرفهعلی اوسط
 کرمان با اشاره به اینکه با مشارکت همه مسئوالن سند مهارت جنوب کرمان تدوین شود ، افزود: این سند یک بسته عدالت و نگاه

 ای در جنوب کرمان است.توسعه
 اند وها و مهارت پیشتاز بودهنیان در یکهزار سال قبل در خلق آثار، اندیشهوی با اشاره به اهمیت مهارت در طول تاریخ افزود: ایرا

 اند.کردند از حوزه اداره زندگی خود به نحو مطلوب برآمدهترین امکانات استفاده میدر عصری که از ضعیف
حصول مهارت، هنر و خالقیت ایرانی ها مای کشور با بیان اینکه بسیاری از ابزار، اشیا و کاال در موزهرئیس سازمان فنی و حرفه

می باشد، گفت: چگونه است امروز با این تمدن و سوابق و آثار و با نام و نشان بزرگان که مرجعی برای جهانیان بوده سخن از 
 آوریم.ها را به میان میبیکاری و عدم کاربردی بودن آموزش

با تکیه بر مدرک دانشگاهی از عهده معیشت حداقلی خود برآیند تصریح  هاشمی با اشاره اینکه جوانان امروز تنها نمی تواننداوسط
 ای او است.کرد: توانمندی انسان به مهارت، خالقیت، استعداد و به صالحیت حرفه
ها در مسیر دانشگاه قابل جست و جو ها و داناییها، ارزشوی با تاکید بر اینکه اشتباه و خطا است اگر تصور کنیم همه صالحیت

 ست گفت: کثرت حاصل از مهارت از زندگی در خانه شروع و تا کسب شرکت در بازارهای خارجی ادامه دارد.ا
هاشمی با بیان اینکه ارزش آدمی را در پست، مقام و مدرک خالصه نکنیم تصریح کرد: مهارت جوشکاری در مسیر گازرسانی اوسط

 شود.یشت پایدار ختم میو این مهارت ماندگار و به مع کشور بسیار اقتصادی است
ها نکنند گفت: امروز از دکترای بیکار ها را محدود به دانشگاهو حرفه کشور با بیان اینکه والدین آرمانرئیس سازمان آموزش فنی

 سخن می گویم اما دکتری که دکتر باشد باید کارآفرینی برای وی مرجعیت داشته باشد.
شده در حالی که کلید اشتغال مهارت است که باید افراد در حوزه کار به حوزه حکومت ختماوسط هاشمی تصریح کرد: دامنه مطالبات 

 این دیدگاه در مطالبات تغییر یابد.
های خود را آموزان آموزشآموزی در کرمان ایجاد شود تا متناسب با رشته تحصیلی مهارتوی با بیان اینکه باید مرکز هدایت مهارت

 مهارت کار نیست فقط نقدینگی و تورم است.ل و وام بیارائه دهد ، گفت: اشتغا
ای از رییس و حرفههای فنیگذاری بر روی گواهینامهای کشور تصریح کرد: دستور ارزشرئیس سازمان آموزش فنی و حرفه

 جمهوری گرفته شده است.
فت: کارگروه شورای مهارت با نگاه تخصصی در وی با بیان اینکه به دنبال این هستیم که موجی از مهارت را در کشور ایجاد کنیم گ

 ها برگزار خواهد شد که نخستین نشست آن در استان کرمان برگزار شد.تمام استان
های ملی خود نگاه تخریبی داریم اوسط هاشمی با اشاره به اینکه به دپارتمان مهارت نفت و گاز اوپک می اندیشیم گفت: ما به سرمایه

 ع نگاه را داشته باشیم توسعه را تجربه نخواهیم کرد.و تا زمانی به این نو
ای کشور امروز )پنجشنبه( در سفر به جنوب کرمان به همراه نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در و حرفهرئیس سازمان آموزش فنی

 ای و کسب وز، گشت گلخانهکشی گاهای تعمیر خودرو، لولهمجلس شورای اسالمی، فرماندار جیرفت و جمعی از مسئوالن از کارگاه
 ای جیرفت بازدید کرد.و حرفهکارهای خرد مرکز آموزش فنی

  لینک خبر
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 برنج
 ایران اکونا  – 52/9/99تاریخ : 

 درکورد تولید برنج در تاریخ زده ش

 سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: رکورد تولید برنج در طول تاریخ امسال زده شد. 
کاران صمیمانه تشکر عباس کشاورز در نشست خبری با بیان اینکه از جامعه کشاورزی به خصوص کشاورزان و در راس آنها گندم

یم و خواهشم این است که کماکان به امر گندم بپردازند، زیرا کنم، گفت: این قشر تالش و وایثار بسیاری کردند و ما مدیون آنها هستمی
 کننده و ساختار کشاورزی مهم است.گندم برای مصرف

 برنج امسال رکورد زد
رغم خسارتها اما به تولید هم کمک شد وی ادامه داد: کشور در سال زراعی گذشته با اتفاقات اقلیمی خاصی مواجه شد و علی

ماهه اول سال بود و رکورد تولید برنج در طول تاریخ در امسال زده شد که آن هم  ۰درصد در  ۵نزدیک به طوری که رشد تولید به
 بخاطر فراوانی آب مخازن سدها بود.

 شعار ما، تقویت جبهه تولید
آینده  عار من برایتوانیم، تقویت کنیم، خاطرنشان کرد: شسرپرست وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید جبهه تولید را هرچه می

کشاورزی کشور، چه باشم یا نباشم، این است که رویکرد ما تقویت جبهه تولید با لحاظ چند رویکرد باشد. یکی از این رویکردها 
پایداری است. هیچ اقدامی که به پایداری لطمه بزند نباید انجام شود. منابع، درآمد کشاورز و قیمت مناسب عرضه جزو ابعاد پایداری 

ت. همچنین رویکرد دیگر در این فضا تقویت امنیت غذایی و ترویج توسعه فضای کسب وکار است که باید با توجه به محدودیت اس
 آب انجام شود.

 آب عامل محدودکننده است
نده دکنپردازی نکند، گفت: آب عامل مهم و محدووی با تاکید بر اینکه کسی در کشاورزی کشور، فارغ از توجه به مساله آب نظریه

 است و نباید برای پایداری سرزمین آب را یکجانبه به نفع خودمان ببینیم.
 اقدامات مقطعی پاسخگو نیست

به گفته سرپرست وزارت جهادکشاورزی، حرکت ما در حوزه کشاورزی باید براساس برنامه و مدل فرآیندی باشد و اقدامات مقطعی 
خواهد. اگر تصور بر این باشد که بدون توجه ی است و برنامه اقتصادی میو موردی پاسخگو نیست. بخش کشاورزی بخش اقتصاد

 افتد.به صادرات و زیربنا، قادر به انجام کاری هستیم اتفاقی نمی
 امکان توسعه فضای کشاورزی صفر شده

لکرد و ، افزایش عموی تصریح کرد: امکان توسعه فضای کشاورزی صفر شده است. باید همین سطح را حفظ کنیم. بنابراین رویکرد
 وری آب است.وری با اولویت بهرهبهره

 الگوی کشت در مرحله نهایی شدن است
سال در این زمینه شده  ۵، ۰کشاورز با بیان اینکه الگوی کشت در مراحل نهایی شدن است، اظهار کرد: مطالعات بسیاری در مدت 

باید توجه خاصی به دیم کشور داشته باشیم. بر الگوی آن در  است و طولی نخواهد کشید که الگوی کشت را عرضه خواهیم کرد.
 چهار سال گذشته کار شده است و ظرفیت خوبی در پهنه دیمزارهای کشور است.

 درصد از اراضی آبی کشور در دیم است۰۰۶حدود 
حت دارد. ظرفیتی حدود میلیون هکتار مسا۰۶میلیون هکتار مساحت زیر کشت و حدود ۰وی اضافه کرد: دیمزارهای کشور بالغ بر 

ای بود ولی در حال انجام کارهایی هستیم. این نظریه متعلق به درصد از اراضی آبی ما در دیم است که ظرفیت فراموش شده ۰۰۶
هزار هکتار آزمونش را داده و هیچ نگرانی وجود ندارد. فضای جدیدی را برای کشور به ۰۵۶ها است و در سطح بیش از ایرانی

 ۰۶تا  ۱۶آورد و از همه مهمتر اینکه آثار اقتصادی و اجتماعی برای تولیدکنندگان دیم دارد. در شرایط متعارف بیش از ارمغان می
 درصد افزایش و تنوع تولید دارد.

 دهندها آب را نجات میگلخانه
 فت: در چند محصول دیگر نیزسرپرست وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه قطع به یقین خودکفایی گندم استمرار خواهد داشت، گ

نیم. ها نیز توجه کهای روغنی، جو و پنبه است. همچنین بایستی به گلخانهباید به خوداتکایی برسیم. این محصوالت نیز شامل دانه
نند کفراهم میکند و اینکه امکان صادرات خوبی را با استاندارد دهند و هم تولید را مکانیزه و صنعتی میها هم آب را نجات میگلخانه

 زا نیز هستند.و از طرفی اشتغال
  برلینک خ
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 برنج 

 خبرنگاران جوان  – 52/9/99تاریخ : 

 برنج با نرخ مصوب بدست مردم می رسد
ها را مکلف کرد تا از رسیدن کاال با نرخ قبادی گفت:با بیان اینکه اختالف میان نرخ مصوب برنج با بازار آزاد معنادار نیست، استان

 .مصوب به مصرف کنندگان شامل خانوار، مصارف عمده اطمینان حاصل نمایند
صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار ، عباس قبادی، دبیر کارگروه تنظیم بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

ها را مکلف کرد تا از رسیدن کاال با نرخ مصوب به نبا بیان اینکه اختالف میان نرخ مصوب برنج با بازار آزاد معنادار نیست، استا
 .مصرف کنندگان شامل خانوار، مصارف عمده اطمینان حاصل نمایند

 :متن کامل نامه عباس قبادی، دبیر کارگروه تنظیم بازار در مورد واردات برنج به شرح زیر است
استان و جنوب کرمان ۰۰سازمان صنعت، معدن و تجارت   

های وارداتیدستورالعمل ترخیص و توزیع انواع برنج موضوع: ضوابط و  
 سالم علیکم

تومانی به  ۰۱۶۶کارگروه تنظیم بازار و با عنایت به تخصیص ارز  ۳۰.۰.۰۶مورخ  ۰۰۰۰۰۰/۰۶احتراما پیرو بخشنامه شماره 
گردده شرح ذیل ابالغ میهای وارداتی بکاالی برنج وارداتی، بدینوسیله ضوابط و دستورالعمل ترخیص و توزیع انواع برنج : 

سفید پاکستانی ۰۰۱۰برنج پاکستانی سوپر گرنل و   
های های پرمصرف ضمن ارسال خالصه سهمیهبا عنایت به حاشیه بازار ایجاد شده برای این نوع برنج درخصوص در استان

یته رصد و پایش توزیع برنج وارداتی ها در قالب جدول پیوست و با توجه به تصمیمات جلسه کمتخصیصی )تا این تاریخ( به استان
مقرر گردید ۳۰.۰.۱۰مورخ  ۱۱۰۰۰۰/۰۶موضوع نامه شماره  : 

 :ضوابط ترخیص-۰
های مصوب )با مسئولیت های برنج پاکستانی انواع فوق تا تعدیل نرخ حاشیه بازار این کاال در سطح قیمتتمام صاحبان محموله

سپردن تعهد محضری بهکنترل توسط دبیرخانه تنظیم بازار( مکلف به   GTC ( و اخذ مجوز ترخیص )شرکت بازرگانی دولتی ایران

های مجاز از سامانه جامع انبار استاز دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار و انتخاب شناسه انبار . 
 :ضوابط توزیع-۱

۱-۰ - های وارداتی خود را درصد از برنج ۰۶انی موظفند سفید پاکست ۰۰۱۰تمامی واردکنندگان برنج پاکستانی از نوع سوپرکرنل و 

های معرفی شده با تخصیص سهمیه از سوی دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار در ازای دریافت وجه به شبکه
ها )اتکا، عاونیای و تها از جمله سازمان میادین میوه و تره بار، فروشگاه هخای زنجیرههای صنعت، معدن و تجارت استانسازمان

اسکاد، اتما، مصرف محلی، فرهنگیان( و صنوف منتخب به صورت کامال کنترل شده توزیع و از رسیدن این کاال به نرخ مصوب به 
 :مصرف کننده اطمینان حاصل شود

ها مکلفند اتی، استانهای بعد به وجوه ریالی حاصل از فروش سهمیه برنج واردتبصره یک: با توجه به وابستگی تامین برنج برای ماه
روز از زمان تخصیص سهمیه نسبت به تعیین شبکه و صدور حواله اقدام نمایند ۰۶حداکثر ظرف  . 

بایست در توزیع سهمیه دقت شود که هر گونه عدم کیفیت یا وجود آفات و حشرات احتمالی بر عهده صاحب برند بوده و می: ۱تبصره 
دون ایراد اقدام نمایدسریعا نسبت به جایگزین کاالی مشابه ب . 

۱-۱ درصد برنج پاکستانی از انواع فوق الذکر را با قیمت مصوب و  ۰۶در خصوص برنج پاکستانی تمامی واردکنندگان مجازند  -

ها و ... مطابق برنامه های زنجیره ای، بنکداران خرده فروشیهای توزیع مجاز از جمله تعاونی ها، فروشگاهمستقیما از طریق شبکه
نموده اند عدم تخصیص برنج به این هایی که از گذشته در این زمینه فعالیت میل اقدام نمایند )با توجه به سابقه توزیع برنج و شبکهقب

شبکه به مفهوم مراجعه بنکداران به بازار و ایجاد حاشیه بازار خواهد شد( منتهی در این بخش نیز ترخیص برنج منوط به انتخاب 
ها درزمان ترخیص و ثبت کلیه مقادیر توزیع و فروش توسط وارد کننده با ذکر نام عامل در سامانه مانه جامع انبارشناسه انبار از سا

بایست ضمن رجوع به سامانه جامع تجارت داخلی نسبت به کنترل شبکه مجاز و ها میباشد. بدیهی است استانجامع تجارت داخلی می
صوب به مصرف کنندگان شامل مصارف خانوار، مصارف عمده شامل دانشگاه ها، پادگان حصول اطمینان از رسیدن کاال با نرخ م

ها و... و. اطمینان حاصل نمایندها، رستوران . 
و سایر انواع برنج ۰۰۰، پاکستانی ۰۰۱۰انواع برنج هندی  : 

 :ضوابط ترخیص -۰
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های وزارت صمت و با توجه به ( در سامانه جامع انبارهای برنج از انواع فوق مکلف به انتخاب انبار )شناسهکلیه صاحبان محموله
و اخذ نامه از دفتر برنامه ریزی تأمین،  GTC تعهد محضری اخذ شده در زمان ثبت سفارش نیاز به سپردن مجدد تعهد محضری به

 .توزیع و تنظیم بازار نیست
 :ضوابط توزیع -۱

های مصوب اعالمی سازمان حمایت مصرف کنندگان و برنج نسبت به نرخبا عنایت به عدم اختالف معنی دار حاشیه بازار این نوع 
شود( فرآیند توزیع و ها زیر این قیمت عرضه میتومان در اکثر استان ۰۶۶۶هندی با سقف قیمت  ۰۰۱۰تولید کنندگان )به طور مثال 

 :فروش این نوع برنج به شرح ذیل است
های توزیع مجاز از و سایر انواع برنج با قیمت مصوب از طریق شبکه ۰۰۰اکستانی های هندی، پوارد کنندگان نسبت به توزیع برنج

ها و ... مطابق برنامه قبل اقدام نمایند. در این بخش نیز ترخیص های زنجیره ای، بنکداران خرده فروشیجمله تعاونی ها، فروشگاه
ن ترخیص و ثبت کلیه مقادیر توزیع و فروش توسط وارد کننده با ها در زمابرنج منوط به انتخاب شناسه انبار از سامانه جامع انبار

 .ذکر نام عامل در سامانه جامع تجارت داخلی است
بایست ضمن رجوع به سامانه جامع تجارت داخلی نسبت به کنترل شبکه مجاز و حصول اطمینان از رسیدن ها میبدیهی است استان

رف خانوار، مصارف عمده اطمینان حاصل نمایند و موارد تخلف احتمالی را به کاال با نرخ مصوب به مصرف کنندگان شامل مصا
 .سرعت پیگیری و اقدام قانونی را انجام بدهند

  لینک خبر
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 پسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 

 پنبه

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 تامین منابع مالی
 ایرنا  – 52/9/99تاریخ : 

 میلیارد ریال شد ۲۳۴۳۰پرداخت غرامت سیل به کشاورزان 

 ۰۰۰هزار و  ۰۰مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی، گفت: از ابتدای سال تاکنون  -ایرنا  -تهران 
قالب کمک بالعوض و تسهیالت به خسارت دیدگان بخش کشاورزی میلیارد لایر غرامت سیل به خسارت دیدگان بخش کشاورزی در 

 زده پرداخت شده است. های سیلاستان
درباره اجرای مصوبات دولت جهت پرداخت کمک « سید محمد موسوی»به گزارش روز چهارشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 

ی دریافتی از سازمان های جهاد کشاورزی بالعوض به خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، افزود: براساس گزارش ها
 ۰۰۱هزار و  ۰۵پرونده به مبلغ  ۵۱۰هزار و  ۱۰۰استان های خسارت دیده از سیل تا بیست و پنجم آذرماه ماه سال جاری، از تعداد 

تعداد  ایید شد ومیلیارد لایر در کمیته های تخصصی شهرستان های استان های خسارت دیده از سیل پس از بازدید میدانی، بررسی و ت
 میلیارد لایر پس از بررسی، مورد تصویب کارگروه استانی قرار گرفته است. ۰۰۰هزارو  ۰۶پرونده به مبلغ  ۱۰۰هزار و  ۱۶۰

پرونده به حساب خسارت دیدگان واریز شده  ۰۵هزارو  ۰۰۰میلیارد لایر برای  ۵۰۰وی ادامه داد: از این مقدار، مبلغ هشت هزار و 
 است.

دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی درباره پرداخت تسهیالت قرض الحسنه بانکی به خسارت دیدگان از مدیرکل 
میلیارد لایر از طریق سازمان  ۰۵۱هزار و  ۰۱پرونده به مبلغ  ۳۰۰هزارو  ۰۰۱سیل در بخش کشاورزی، گفت: تاکنون، تعداد 

پرونده به مبلغ چهار هزار و  ۵۵۵هزارو  ۵۰بانک های عامل معرفی و تعداد  جهاد کشاورزی استان های خسارت دیده از سیل به
 میلیارد لایر به خسارت دیدگان پرداخت شده است. ۳۱۰

  لینک خبر
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 تحقیقات و نوآوری ها
 ایرنا  – 03/9/99تاریخ : 

 شبکه آزمایشگاه خاک و آب ایران پیشگام در خاورمیانه

های دولتی و آزمایشگاه خاک و آب دربخش ۰۳۳رییس موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی با بیان  -ایرنا  -کرج 
 شور داریم ،گفت : شبکه آزمایشگاهی ایران در این بخش در سطح منطقه خاورمیانه و بین المللی پیشگام است. خصوصی ک

که با حضور معاونان « سامانه مدیریت اطالعات آزمایشگاه های خاک شناسی»هادی اسدی رحمانی روز شنبه در آیین رونمایی از 
شور واقع در استان البرز برگزار شد، افزود: آزمایشگاه های خاکشناسی از وزیر جهاد کشاورزی در موسسه تحقیقات خاک و آب ک

 ۰۰۰آزمایشگاه در بخش دولتی و  ۰۰در کشور ایجاد شد که این آزمایشگاه ها ذیل این موسسه تجمیع شده اند به طوریکه  ۰۰۰۶دهه 
 آزمایشگاه در بخش خصوصی فعالیت می کنند.

 زیرساخت ها و داده های مورد نیاز برنامه ریزان در کشور را فراهم می کند. ه ها،اطالعات و تحقیقات در این آزمایشگا
این سامانه همچون یک بانک اطالعاتی است  اسدی با اشاره به فعال شدن سامانه مدیریت اطالعات آزمایشگاه های خاکشناسی، افزود:

ی خود را وارد این پلتفرم کرده و کمک زیادی به این عرصه می که داده ها در آن ذخیره می شوند به طوریکه آزمایشگاه ها داده ها
 کنند.

هزار هکتاری سیستان اشاره کرد و اظهار  ۰۰رییس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور همچنین به اجرای طرح ملی در دشت 
ه موسسه تحقیقات خاک و داشت: وزارت جهاد کشاورزی در این طرح وظیفه دارد تا وضعیت معیشت را در این منطقه ارتقا دهد ک

 آب هم باید قابلیت های خود را در آن جا به کار ببرد که نیازمند اطالعات پایه است.
 موسسه در این منطقه مطالعات خاک شناسی را تکمیل کرده و بر مبنای آن تناسب اراضی را در حال اجرا است. وی گفت:

 شد. در این آیین از کتاب روش های تجزیه کود نیز رونمایی

 
 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83602332/شبکه-آزمایشگاه-خاک-و-آب-ایران-پیشگام-در-خاورمیانه
https://www.irna.ir/news/83602332/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 

 تخم مرغ
 ایرنا  – 50/9/99تاریخ : 

 هزار تومان رسید۱۸نرخ هر شانه تخم مرغ در تهران به

هزار تومان باالتر از  ۰تا  ۱هزار تومان به فروش می رسد که بیش از  ۱۱تا  ۱۶هر شانه تخم مرغ به طور متوسط در تهران 
 حداکثر نرخ مصوب کارگره تنظیم بازار است. 

هزار تومان افزایش یافته است و در میادین میوه و تره بار  ۱۱تا  ۰۳عددی تخم مرغ در بازار به  ۰۶قیمت متوسط فروش هر شانه 
 تومان به فروش می رسد. ۰۶۶هزار و  ۰۰نیز به قیمت 

درصد  ۰۵حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نرخ مصوب هر کیلوگرم از این محصول را با  این درحال است که سازمان
 تومان در پایگاه اطالع رسانی قیمت کاال و خدمات اعالم کرده است. ۰۳۶۶افزایش قیمت 

گوید ان عنوان و میهزار توم ۱۶عددی را  ۰۶فروشنده یکی از فروشگاه های مواد غذایی در مرکز تهران نرخ هر شانه تخم مرغ 
 هزار تومان رسیده است. ۱۶هزار تومان به  ۱۱که قیمت این محصول در روزهای اخیر کمی ارزان شده و هر شانه از 

 کند.هزار تومان اعالم می ۱۱عددی را  ۰۶فروشگاه دیگری نیز در خیابان الرستان قیمت هر شانه تخم مرغ 
هزار تومان است اما تخم مرغ هایی که عرضه می کند  ۰۰ی در خیابان مولوی نیز عددی در فروشگاه ۰۶قیمت هر شانه تخم مرغ 

 اندازه کوچکی دارند.
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://iranecona.com/91575/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%DB%B2%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 تخم مرغ 
 خبرنگاران جوان – 59/9/99تاریخ : 

هزار تن تخم مرغ در کشور/ تعادل قیمت تخم مرغ در بازار ادامه دارد ۰۸تولید ماهانه   
هزار تن از این میزان مازاد بر نیاز داخل است ۵شود که هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می ۰۵ترکاشوند گفت: ماهانه  . 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی گاررضا ترکاشوند مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن در گفت و گو با خبرن
، از تعادل قیمت تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری مطابق با نرخ خبرنگاران جوان

 شود.مصوب ستاد تنظیم بازار عرضه می
  

ای منعقد کرده مبنی بر آنکه بار تفاهم نامهمدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن افزود: اتحادیه مرغداران با سازمان میادین میوه و تره
تومان تخم مرغ  ۰۰۶هزار و  ۰هزار تومان برای مصرف کننده رسید اتحادیه با نرخ مصوب  ۰۰اگر هر شانه تخم مرغ به باالی 

هفته از این تفاهم نامه تقاضایی نداشتیم که این امر بیانگر  ۱دهد که با وجود گذشت در اتحادیه میادین به منظور تنظیم بازار قرار می
 تعادل قیمت در بازار است.

  
هفته تا پایان بهمن پیش  ۳۶ای باالی هترکاشوند درباره آینده بازار تخم مرغ گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید و عدم حذف گله

 شود که روند فعلی قیمت در بازار ادامه یابد.بینی می
  

این مقام مسئول با اشاره به اینکه صادرات طبق روال معمول و مدیریت شده در حال انجام است، بیان کرد: علی رغم شرایط مساعد 
 ل دچار مشکل نشود.تولید اتحادیه بر صادرات نظارت خاصی دارد تا بازار داخ

  
 تومان ۰۶۶هزار و  ۰۱افزایش قیمت مرغ در راه است/قیمت هر کیلو مرغ  بیشتر بخوانید:

  
 هزار تن رسید ۱۰مجموع صادرات تخم مرغ به 

  
تن تخم  ۰۶۶هزار تن اعالم کرد و گفت: هم اکنون به طور متوسط روزانه  ۱۰ادرات تخم مرغ از ابتدای سال تا کنون او مجموع ص
 شود.های هدف صادر میمرغ به بازار

  
هزار تن  ۰۵مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن با اشاره به اینکه کمبودی در تولید تخم مرغ وجود ندارد بیان کرد: بنابر آمار ماهانه 

های هزار تن از این میزان مازاد بر نیاز کشور است که باید به بازار ۵شود که با احتساب مصرف داخل تخم مرغ در کشور تولید می
 هدف صادر شود.

  
های دهبرد، اظهار کرد: چند ماهی است که مرغداران در تامین نهاهای دامی در آرامش به سر میاو با اشاره به اینکه بازار نهاده

 کنند.های مصوب از بازار خریداری میمورد نیاز با مشکل خاصی مواجه نیستند و همواره ذرت و کنجاله مورد نیاز با نرخ
  

ها به اتحادیه ارتباطی ندارد تصریح کرد: عرضه ترکاشوند در پایان با اشاره به اینکه فروش تخم مرغ با نرخ باال در خرده فروشی
 های مختلفتواند متاثر از عوامل مختلف همچون عرضه، بسته بندی به شکلمتفاوت در بازار خرده فروشی می هایتخم مرغ با نرخ

های ذیربط اعم از مقوایی تلقی و ... باشد که این امر کامال بدیهی است و همواره برای جلوگیری از سودجویی عوامل واسطه دستگاه
 باید بر بازار نظارت داشته باشند.

  لینک خبر
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان  – 59/9/99تاریخ : 

هزار تومان ۲۱تن رسید/ قیمت هر کیلو قارچ  ۴۸۸تولید روزانه قارچ به   
تن رسیده است ۰۵۶پرورش دهندگان قارچ خوراکی گفت: هم اکنون تولید روزانه قارچ در کشور به  رئیس انجمن . 

صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمحمد حسن افشار رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در گفت گروه اقتصادی  

های صورت گرفته با خنک شدن بینی، از بهبود وضعیت تولید قارچ در کشور خبر داد و گفت: بنابر پیشباشگاه خبرنگاران جوان
تن رسیده است ۰۵۶هوا تولید روزانه قارچ در سراسر کشور به  . 

 ۰۱زار بهبود پیدا کرده به طوری که هم اکنون هر کیلو قارچ به طور عمده با نرخ رغم افزایش تولید، قیمت قارچ در بااو افزود: علی
دهی خارج شدندرسد که بنابر قیمت تمام شده، قارچ کاران از زیانهزار تومان به فروش می . 

ولید روزانه قارچ تا شود که تبینی میرئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی ادامه داد: باتوجه به شرایط کنونی تقاضا، پیش
تن در روز برسد ۰۶۶پایان سال به رقمی حدود  . 

های عراق بر بازار داخل تأثیر سویی داشت، بیان کرد: باتوجه به آنکه تولید نسبت به تقاضا فزونی افشار با اشاره به اینکه ناآرامی
ازار داخل تأثیر بسزایی داشت چراکه عمده قارچ های اخیر عراق و بسته شدن مرز مهران بر روی بدارد، اما متأسفانه ناآرامی

شودتولیدی ما به این بازار صادر می . 
 هزار تومان ۰۰رچ تن رسید/قیمت هر کیلو قا ۰۵۶تولید روزانه قارچ به  بیشتر بخوانید:

های هدفهزار تن قارچ به بازار ۵۶ضرورت صادرات سالیانه حداقل   
های دیگر در حال انجام این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت صادرات قارچ، گفت: هم اکنون صادرات قارچ از شلمچه و مرز

یل عراق و از دست دادن این بازار مشکالت متعددی است، اما بسته شدن مرز مهران در کنار ایجاد چند واحد پرورش قارچ در ارب
 .را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است که امیدواریم تمهیداتی برای رفع این بحران به کار گرفته شود

های هدف، افزود: اگرچه در شرایط فعلی صادرات هزار تن قارچ به بازار ۵۶تا  ۰۶او با تأکید بر ضرورت صادرات سالیانه حداقل 
فارس در حال انجام است، اما بهترین بازار صادراتی ایران، عراق های همسایه و حوزه خلیجبه صورت دست و پا گریخته به کشور

های اخیر با افت صادرات مواجه بودیمشود که به دلیل ناآرامیدرصد صادرات به این کشور انجام می ۵۶رود که حدود به شمار می . 
هزار تن اعالم کرد و گفت: با رفع  ۰ماه نخست سال را  ۰ن قارچ خوراکی مجموع صادرات قارچ در رئیس انجمن پرورش دهندگا

هزار تن برسد ۱۶های هدف به شود که تا پایان سال مجموع صادرات قارچ به بازاربینی میمشکالت عراق، پیش . 
شود که بینی میقارچ به سبب کم شدن سبزی، پیش افشار در پایان تصریح کرد: باتوجه به خنک شدن هوا و گرایش بیشتر به مصرف

 .قیمت قارچ تا حدودی در بازار افزایش یابد
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور
 ایرنا  – 52/9/99تاریخ : 

 راهکار حل مشکل ازدیاد دام سنگین به وزارت صنعت ارایه شد

دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: اکنون سه راهکار برای حل مشکل ازدیاد دام سنگین پرواری کشور معاون امور  -ایرنا  -تهران 
 در قالب بسته ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه شده است. 

روز یکشنبه در نشست خبری در وزارت جهاد کشاورزی درباره مشکل انباشت دام سنگین پرواری افزود: « مرتضی رضایی» 
با وزارت صنعت، معدن و تجارت رایزنی در حال انجام است تا یکی از راهکارها برای حل این مشکل مورد استفاده قرار اکنون 
 گیرد.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی بحث انباشت دام سنگین پرواری و جلوگیری از ضرر و زیان دامداران را به شکل جدی در 
 دست پیگیری دارد.

کرد: براساس این بسته، کاهش واردات گوشت قرمز، اجازه صادرات محدود دام زنده و خرید تضمینی  این مقام مسوول تصریح
 گوشت گوساله پیشنهاد شده که انتخاب یکی از این روش ها، مشکل دامداران را برطرف می سازد.

 ماه اینده مشکل آفرین باشد. 23 رضایی گفت: حمایت نکردن از دامداران و ادامه ضرر و زیان این صنعت، می تواند ظرف هشت تا

وی درباره بروز بیماری های ناشی از انباشت دام سنگین افزود: تاکنون گزارشی مبنی بر شیوع و طغیان بیماری های دامی نداشته 
 ایم.

می تواند موجب معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه بیماری های دام و طیور همیشه وجود دارد، افزود:ازدیاد دام 
 شیوع بیماری ها شود که برای جلوگیری از چنین مسائلی بایدتدابیر الزم اندیشیده شود.

  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان – 59/9/99تاریخ : 

ها نداشتیمگزارشی از شیوع بیماری به دلیل انباشت دام در دامداری  
ها، اما تاکنون گزارشی از شیوع بیماری مرتبط با این قضیه نداشتیمرفیعی پور گفت: با وجود تراکم دام سنگین و سبک در دامداری . 

صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاردر گفت  پور رئیس سازمان دامپزشکی کشورعلیرضا رفیعی گروه اقتصادی باشگاه  

های دامداری به سبب آن که ها اظهار کرد: دام انباشت شده در واحد، درباره آخرین وضعیت انباشت دام در دامداریخبرنگاران جوان
گیرند و همواره دامداران پروار بندی و داشتی نسبت به خطرات و های مشترک دام و انسان قرار مید مایه کوبی بر علیه بیماریمور

کنند که در این صورت خطرات ها واکسینه میها آگاه هستند از این رو دام خود را به موقع در برابر بروز انواع بیماریبروز بیماری
رسندکن میبیماری به حداقل مم . 

های قبل کاهش چشمگیری داشته است به طوری که های مشترک دام و انسان در مقایسه با سالاو ادامه داد: خوشبختانه امسال بیماری
ایمدر بحث تراکم دام در حوزه دام سنگین و سبک ، بیماری که مرتبط با این قضیه باشد تاکنون نداشته . 

رسد، اظهار کرد: همه ساله کانونی از بیماری نیوکاسل سال می ۰۶ت بیماری نیوکاسل در کشور به پور با اشاره به اینکه قدمرفیعی
افتد و این بیماری کامال مدیریتی است به طوری که در صورت اجرای واکسیناسیون طبق برنامه های کشور اتفاق میدر مرغداری

هد بوددرصد خوا ۵تا  ۰ها سازمان دامپزشکی حداکثر تلفات در واحد . 
هزار تومان ۰۱قیمت گوشت در بازار به ثبات رسید/ نرخ هر کیلو دام زنده  :بیشتر بخوانید  

ها امسال برای اولین بار و به صورت بار در کشور خبر داد و گفت: بعد از سال او از اجرای برنامه کنترل نیوکاسل برای اولین
شوند که این امر به طور میلیون طیور بومی به صورت رایگان در برابر بیماری نیوکاسل واکسینه می ۰۵فراگیر در کل کشور 

دهدچشمگیری میزان ویروس در کل کشور را کاهش می . 
های جدید و پیشرفته دنیا اجرای واکسیناسیون رایگان طیور بومی در کل کشور به دنبال استفاده از واکسن پور در کناربه گفته رفیعی

های بخش طیور و سایر متخصصان حوزه در کشور هستیم چرا که این با همکاری کمیته راهبردی همکاران بخش خصوصی، تشکل
 .امر بر کنترل بیماری نیوکاسل تأثیر بسزایی دارد

کمیته اعضای ممیزی بر کنترل شیوع بیماری تأثیر بسزایی داشت مدیریت  
این مقام مسئول با اشاره به اینکه تاکنون گزارشی از شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور نداشتیم، اظهار کرد: سال گذشته با 

ی شدیم و امسال هم از طریق بحث آموزش به بهره اجرای برنامه ملی کنترل آنفلوانزا فوق حاد پرندگان موفق به کنترل و مهار بیمار
های اخیر گزارشی از این بیماری های طیور بومی، صنعتی و وحشی موجب شد طی ماهبرداران، رصد و پایش در تمامی حوزه

 .نداشته باشیم
رز، تهران، قم، اصفهان، استان پرخطر همچون سه استان ساحلی شمالی، قزوین، الب ۰۶او گفت: با توجه به اقدامات خوبی که در 

آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و فارس توسط کمیته مشترکی از اعضای سازمان دامپزشکی، اتحادیه مرغ تخمگذار و سازمان 
ها صورت گرفت موجب شد شیوعی از بیماری در کشور نداشته باشیم چرا که این کمیته برابر با اقدامات جهاد کشاورزی استان

ها جوجه ریزی داشته باشند و یا قبل از جوجه ریزی اقدام به دهد واحدهای تخم گذار اجازه میجعه به مرغداریبهداشتی طی مرا
های مدیریتی توسط کمیته اعضای ممیزی در کنترل بیماری های مرغ تخم گذار کند که تمامی این رفتارواکسینه شدن جوجه

بسزایی داشت  تأثیر . 
بیماری آنفوالنزای حاد پرندکان کمبود واکسن نداریم، افزود: اگر چه در ابتدای سال چند کانون روستایی به او با بیان اینکه در زمینه 

های بهداشتی از سوی مرغداران گزارش جدیدی تا کنون بیماری حاد پرندگان مبتال شدند، اما به سبب واکسن کافی و رعایت توصیه
ذشته از این بیماری صنعت مرغداری کشور در امان باشدنداشتیم که امیدواریم امسال هم همانند سال گ . 

 
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با تاکید بر اینکه جا به جایی تولت جوجه مرغ تخم گذار از یک استان به استان دیگر بدون 

ان در زمان تبدیل آن به واکسیناسیون نباید صورت گیرد بیان کرد: با وجود آنکه با واکسینه شدن تولت دیگر نگران فوق حاد پرندگ
شود که قبل از انتقال تولت از یک استان به استان دیگر واکسیناسیون حتما صورت گیردتولید تخم مرغ نیستیم از این رو توصیه می . 

ی دام و هاتواند منجر به شیوع بیماری شود، گفت: تراکم در حوزههای دامداری میرفیعی پور درباره اینکه آیا انباشت دام در واحد
شود با دو روش رعایت امنیت تواند زمینه را برای بروز بیماری مستعد کند به همین خاطر به دامداران توصیه میطیور و آبزیان می

زیستی و استفاده از برنامه واکسن مطابق با دستورالعمل سازمان دامپزشکی دام خود را از خطر بیماری ایمن کنند هر چند ما اعتقاد 
توانند با به کار گیری برخی تمهیدات از والن وزارت صمت که در حوزه تامین گوشت در سطح عرضه دخیل هستند میداریم مسئ

ها بکاهنددپوی دام در دامداری . 
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در کشور نداشتیم،  بیماری نیوکاسل رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه در یک سال اخیر کمبود واکسن در زمینه
شود از این رو نگرانی مبنی بر نبود واکسن نداریم گرچه ممکن است های طیور در داخل تولید میود آنکه عمده واکسنافزود: با وج

هایی داشته باشند که این امر در شرایط فعلی تحریم به سبب مباحث انتقال ارز و مرغداران به سبب نبود واکسن با برند خاص گالیه
شودبه کشور انجام می های وارداتی با تاخیرترخیص کاال . 

 
های واکسن وی در پایان کمبود یا نبود واکسن بیماری نیوکاسل در کشور را تکذیب کرد و گفت: اگر چه در واردات برخی برند
 .مشکالتی وجود دارد، اما این گونه نیست که نبود واکسن نیوکاسل صنعت طیور را دچار مشکالت متعدد کرده باشد

 لینک خبر 
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 چای
 خبرنگاران جوان  – 59/9/99تاریخ : 

کاران/ مشکلی در فروش چای تولید داخل وجود ندارددرصد مطالبات چای ۰۸پرداخت   
کاران واریز شده استدرصد مطالبات چای ۳۶میلیارد تومان از بهای برگ سبز معادل  ۰۶۵جهانساز گفت:  . 

صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارحبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور در گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

میلیارد تومان از مطالبات  ۰۶۵کاران خبر داد و گفت: بنابر آخرین آمار تاکنون حدود درصد مطالبات چای ۳۶، از پرداخت جوان
کاران واریز خواهد شدها و دولت به حساب چایدرصد مابقی بعد از تخصیص سهم کارخانه ۰۶کاران پرداخت و چای . 

استان  ۱کاران میلیون تومان از چای ۰۶۶میلیارد و  ۰۰۱تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  ۰۵۰هزار و  ۰۱۰او افزود: امسال 
صد رشد داشته استدر ۰۰گیالن و مازندران خریداری شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل  . 

بوده است ۱درصد درجه  ۵۵درصد برگ سبز خریداری شده درجه یک و  ۰۵به گفته جهان ساز امسال  . 
کاران با سال گذشته قابل مقایسه نیست، بیان کرد: امسال رئیس سازمان چای کشور با اشاره به اینکه روند پرداخت مطالبات چای

کاران پرداخت ها به چایمیلیارد تومان بیش از بهای برگ سبز توسط کارخانه ۰۶می باالی عالوه بر تسریع در پرداخت مطالبات، رق
های سازمان چای بوده استها و برنامهشد که این امر مربوط به طرح . 

کارانآخرین جزئیات پرداخت تسهیالت به چای :یشتر بخوانید  
های گذشته افزایش گفت: باتوجه به بهبود کیفیت چای، استقبال مردم نسبت به سال جهانساز درباره آخرین وضعیت فروش چای داخل،

های گذشته مشکلی از حیث فروش چای در کشور نداشته باشیمپیدا کرده که همین امر موجب شده دیگر همانند سال . 
تحت تأثیر قرار داده است، بیان کرد: طی  این مقام مسئول با اشاره به اینکه حذف تعرفه چای وارداتی تاحدودی بازار چای داخل را

ها کاهش پیدا کرده است که امیدواریم تدبیری برای این های اخیر با حذف تعرفه چای تاحدودی بحث فروش تجاری کارخانهماه
به  موضوع در سال رونق تولید اندیشیده شود تا قدرت رقابت چای داخل با خارج همچنان حفظ شود به طوری که در سال مزین

ها بیشتر به سمت واردات باشدای نباشد که نگاهحمایت از تولید داخل، شرایط به گونه . 
کاران، بیان کرد: سازمان چای تسهیالت برای او در بخش دیگری از اظهارات خود درباره آخرین وضعیت تسهیالت پرداختی به چای

طوری که این تسهیالت ارزان قیمت عالوه بر سرمایه در گردش  بینی کرده است بهبر، کمربر و احیاء باغات پیشانواع هرس کف
های کاران و کارخانهبانک دیگر هم تسهیالت ارزان قیمت به چای ۱گیرد، کاران قرار میکه از طریق صندوق چای در اختیار چای

ها با بهسازی و نوسازی کارخانهبر و کمربر و ای همچون خرید ماشین آالت، عملیات کفهای سرمایهسازی به منظور هزینهچای
کندها پرداخت میدرصد برای کارخانه ۰کاران و درصد برای چای ۰بهره  . 

ساله از  ۰میلیارد تومان تسهیالت به منظور سرمایه در گردش با بازپرداخت  ۰۰رئیس سازمان چای کشور ادامه داد: تاکنون حدود 
ته استکاران قرار گرفطریق صندوق چای در اختیار چای . 

های گذشته افزایش جهانساز درباره آخرین وضعیت فروش چای داخل، گفت: باتوجه به بهبود کیفیت چای، استقبال مردم نسبت به سال
های گذشته مشکلی از حیث فروش چای در کشور نداشته باشیمپیدا کرده که همین امر موجب شده دیگر همانند سال . 

ه حذف تعرفه چای وارداتی تاحدودی بازار چای داخل را تحت تأثیر قرار داده است، بیان کرد: طی این مقام مسئول با اشاره به اینک
ها کاهش پیدا کرده است که امیدواریم تدبیری برای این های اخیر با حذف تعرفه چای تاحدودی بحث فروش تجاری کارخانهماه

اخل با خارج همچنان حفظ شود به طوری که در سال مزین به موضوع در سال رونق تولید اندیشیده شود تا قدرت رقابت چای د
ها بیشتر به سمت واردات باشدای نباشد که نگاهحمایت از تولید داخل، شرایط به گونه . 

نفر  ۰۰۰هزار و  ۰ها به میلیون تومان از طریق صندوق و بانک ۵۶۶میلیارد و  ۰۱در مجموع  ۳۰به گفته جهانساز در سال 
هزار هکتار نسبت به عملیات  ۰شود که تاکنون در زراعی باغات پرداخت میهای گیالن و مازندران برای عملیات بهکار استانچای
زراعی، مدیریت باغات و مکانیزه کردن صورت گرفته استبه . 

هزار تن چای از ابتدای سال / افزایش کیفیت مانع رشد صادرات شد ۰صادرات   
هزار تن چای وارد کشور شده ضمن آنکه  ۱۳ماهه گمرک  ۰عیت واردات چای، افزود: بنابر آمار این مقام مسئول درباه آخرین وض

های هدف کاهش پیدا کرده به صادرات به سبب وجود برخی مشکالت و توزیع بیشتر در بازار داخل ناشی از افزایش کیفیت به بازار
های هدف صادر شده استزارهزار تن چای داخلی به با ۰طوری که از ابتدای سال رقمی حدود  . 

هزار تن اعالم کرد و گفت: باتوجه به مصرف چای و تولید داخل و همچنین  ۵۰تا  ۵۰های گذشته را او مجموع واردات چای در سال
شود که مابقی این میزان تا پایان سال وارد کشور شود و مشکلی در این خصوص نداریمبینی میمیزان واردات پیش . 

چای کشور در پایان درباره آخرین وضعیت نرخ پیشنهادی خرید تضمینی برگ سبز چای در سال زراعی جدید، رئیس سازمان 
توان رقمی را اعالم کرد، اما به بندی نهایی نمیتصریح کرد: پیشنهاداتی در خصوص نرخ خرید تضمینی چای داده شده و تا جمع
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تورم کمتر نباشد تا تولیدکننده در شرایط فعلی اقتصاد رقبت به ادامه تولید  طور کلی پیشنهاد ما این است که افزایش نرخ از میزان
داشته باشد هرچند مدیریت واردات و اتخاذ تدابیری برای تعرفه واردات چای به منظور رقابت میان تولیدکنندگان چای داخل و خارج 

تر استاز نرخ خرید مهم . 
  لینک خبر
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 خرما

 ایرنا  – 52/9/99تاریخ : 

 خرما در یک قدمی ورود به بورس

ها در بازار خرما گفت: در شروع عرضه این ن ملی خرمای ایران با اشاره به حضور پررنگ واسطهرئیس انجم -ایرنا  -تهران 
های واقعی ها را حذف کرد، اما با ورود خرما به رینگ بورس و آشنایی کشاورزان با قیمتتوان واسطهمحصول در بورس نمی

 خواهد شد.  ها کمرنگتدریج نقش واسطه بازار، به
وضعیت جغرافیایی، پتانسیل کشت انواع خرما را داراست و با توجه به مرغوبیت و کیفیت باالی خرمای ایران، این  ایران به سبب

شمار دارد. اما بسیاری از تولیدکنندگان و کشاورزان سهم زیادی از سود این محصول محصول در بازارهای صادراتی طرفداران بی
ها با قیمتی بسیار کمتر از قیمت بازار اچار به فروش محصوالت خود به دالالن و واسطهبهشتی ندارند و به دلیل مشکالت اقتصادی ن

 هستند. 
با بیان اینکه یکی از راهکارها برای بهبود روند معامالت  رئیس انجمن ملی خرمای ایران امروز )چهارشنبه(« محسن رشید فرخی»

 کنیم.گفت: از عرضه خرما در بورس کاال استقبال میخرما و حمایت از کشاورزان، عرضه خرما در بورس کاالست، 
وی با اشاره به عرضه محصوالتی مانند زعفران و پسته در بورس کاال، گفت: باید در نظر داشت که شرایط فروش و نگهداری هر 

 محصولی با هم متفاوت است و از این رو باید مقدمات برای عرضه خرما در بورس کاال فراهم شود. 
تری ها مانند خرمای پیارم، خشک بوده و شرایط نگهداری راحتود: خرما انواع بسیار گوناگونی دارد که بعضی از آنفرخی افز

دارد؛ ولی برخی دیگر از انواع خرما مانند خرمای مضافتی که هم در بازار داخل و هم در بازارهای صادراتی بسیار محبوب است، 
 ارد که این موضوع برای عرضه خرما در بورس باید مد نظر قرار گیرد.تری داین نوع خرما شرایط نگهداری خاص

گذاری است و قبل از عرضه خرما در رینگ بورس وی اضافه کرد: یکی از مشکالت تولیدکنندگان خرما، فقدان مرجعی برای قیمت
ن بازار این محصول در خصوص روند کاال باید با همکاری این بورس و انجمن ملی خرمای ایران اطالع رسانی مناسبی برای فعاال

 کار و اهمیت مرجعیت قیمتی برای خرما انجام شود.
به گفته رشید رئیس انجمن ملی خرمای ایران، ورود و اعتماد به بازارهای رسمی و قانونی اقتصاد کشور را به سمت شفافیت و 

گذاران به روی کاالها مختلف امکان ورود سرمایه دهد و از طرفی با ایجاد بازارهای مالیهای مخرب سوق میگریکاهش واسطه
 شود. معامالت اوراق کاالها فراهم می

ترین چالش بازار خرما، عدم ثبات در مقررات مربوط به صادرات است. سال گذشته، به سبب افزایش نرخ ارز وی اضافه کرد: مهم
رفت. توقف صادرات در آن مقطع موجب شد بخشی از صادرات خرما جذاب شد و ناگهان دولت تصمیم به توقف صادرات خرما گ

ریزی برای عرضه خرما در بورس کاال که در شود با توجه به برنامهمشتریان صادراتی را از دست بدهیم؛ از این رو توصیه می
ای رود به بورس زمینههای ناگهانی خودداری کند تا وواقع انتخاب شفافیت برای فعاالن این بازار است، قانونگذار از اتخاذ سیاست

 برای رونق تولید و صادرات خرمای کشور باشد. 
های خرما فقط خرما بلکه فرآوردههای اقتصادی، نهرئیس انجمن ملی خرمای ایران در پایان اظهار داشت: در صورت ثبات سیاست

اال و استفاده از مزایای این بازار را مانند خمیر صنعتی خرما، سرکه خرما، شیره خرما و... هم قابلیت عرضه در رینگ بورس ک
 خواهند داشت.

  لینک خبر
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 خرما 
 خبرنگاران جوان – 52/9/99تاریخ : 

 مرجع قیمت خرما، دالالن هستند/ در انتظار ورود خرما به بورس کاال هستیم
برند و بخش کاران کشوری گفت: کشاورزان در ایران، هر محصولی که تولید کنند، بهره چندانی از سود فروش آن نمییکی از نخل 

رودعمده سود محصوالت کشاورزی به جیب دالالن می . 
صنعت، تجارت وکشاورزی محمدرضا کمالی یکی از نخل کاران کشوری در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

کاال گفت: به شدت موافق عرضه خرما در بورس کاال هستم و در  عرضه خرما در بورس ، در خصوصخبرنگاران جوان
در این بازار عرضه خواهم کردصورت فراهم شدن امکان عرضه خرما در رینگ بورس، حتماً محصول خود را  . 
 بین قیمت فروش خرما و قیمت خرید از کشاورزان، فاصله چند برابری وجود دارد

کننده نهایی و قیمت خرید از کشاورزان، فاصله چند برابری وجود دارد، زیرا قیمت کمالی گفت: بین قیمت فروش خرما به مصرف
رو بی صبرانه در انتظار آغاز معامالت خرما در بورس کاال و حتی راه اندازی  شود که از اینخرما با توافق دالالن تعیین می

 .قرارداد آتی این محصول هستیم تا سرانجام سود واقعی حاصل از زحمت و تولید کشاورز به خود او برسد
یران، هر محصولی که پیرامون مزایای عرضه خرما در بورس کاال افزود: کشاورزان در ا« خانه دوستی ایران و بالروس»رئیس 

رود. خرما هم از برند و بخش عمده سود محصوالت کشاورزی به جیب دالالن میتولید کنند، بهره چندانی از سود فروش آن نمی
کننده نهایی و قیمت خرید از کشاورزان، فاصله چند برابری وجود داردجمله محصوالتی است که بین قیمت فروش خرما به مصرف . 

دبیشتر بخوانی ها منطقی نیستتواند مانند زعفران موفق باشد/ صادرات پسته ایرانی به نام افغانپسته بورسی می :   
به گفته وی، بورس کاال بازار مناسبی برای عرضه مستقیم خرما بوده و دالالن را به حاشیه بازار خواهد راند. قطعاً امکان فروش 

ای کشاورزان و توسعه بخش کشاورزی در کشور خواهد بودای برتر، انگیزهمحصوالت کشاورزی با قیمت واقعی . 
گذاری خرما وجود ندارد و قیمت خرما های مختلف، قیمت متفاوتی دارد. در کشور ما مرجعی برای قیمتوی افزود: خرما در کشور

شاورزان به علت نیاز به نقدینگی، های بازار، بسیار پایین است. همچنین بسیاری از کشود که نسبت به قیمتبا توافق دالالن تعیین می
ناچار به پیش فروش محصوالت خود با قیمتی بسیار کمتر از قیمت فروش نقدی هستند. با این تفاسیر فراهم شدن عرضه خرما در 

 .بورس کاال و ایجاد یک مرجع قیمت و امکان معامالت آتی خرما، گام بزرگی در راستای حمایت از کشاورزان خواهد بود
میلیون تن خرما، دومین تولیدکننده بزرگ خرما  ۰.۱هزار هکتار سطح زیر کشت خرما و تولید سالیانه  ۱۰۶با داشتن بیش از ایران 

شود. در این میان طی دو سه های صادراتی میهزار تن خرمای ایران روانه بازار ۰۶۶شود و سالیانه بیش از در جهان محسوب می
تی از قبیل زعفران، زیره و پسته در بورس کاالی ایران هستیم که با قرار گرفتن این سال گذشته شاهد عرضه موفق محصوال

گیرد. به این ترتیب هم اکنون معامالت گواهی سپرده و ها نیز مورد دادوستد قرار میمحصوالت در بازار مالی بورس، اوراق کاال
رسد که تدارکات ورود کشمش و ای خبری میست و از تاالر نقرهقرارداد آتی زعفران، زیره و پسته با حجمی قابل قبول در جریان ا

 .خرما به تابلوی بورس نیز در حال انجام است
گذاری و حداکثرسازی سود ها در امر قیمترنگ شدن نقش واسطهمعامالت مطمئن، فروش و تسویه وجه در کمترین زمان ممکن، کم

برداران، امکان شده و بازاررسانی مستقیم محصوالت کشاورزی توسط بهرهداشتتولیدکننده، ارتقای استاندارد و کیفیت محصول بر
های مالی ازجمله مزایای ورود انواع محصوالت از سازی امکان معامله محصول در قالب ابزارمدیریت ریسک کشاورز و فراهم

 .جمله خرما به بورس کاال خواهد بود
  لینک خبر
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 شیالت
 ایرنا  – 52/9/99تاریخ : 

 ای خود هستندوشهر خواستار افزایش سهمیه بنزین یارانهصیادان ب

دار به هر فروند قایق صیادی توسط دولت، صاحبان این شناورها در لیتر بنزین یارانه ۰۶۶با وجود اختصاص ماهانه  -ایرنا -بوشهر
لیتر در  ۱۵۶۶تا  ۱۶۶۶یانگین به استان بوشهر این میزان سهمیه سوخت را بسیار ناچیر می دانند و خواستار افزایش آن به طور م

 ماه شدند. 
بار دریاروی آنها برای صید ماهی کافی است و باتوجه به اینکه  ۱لیتر فقط برای  ۰۶۶صیادان قایقی بوشهر براین باورند که سهمیه 

د مقدار کمی ماهی باید است، آنها برای صی های ساحلی به شدت کاهش یافتهذخایر و منابع آبزیان در خلیج فارس و بویژه صیدگاه
های دارای ماهی برسند و مدت زمان زیادی نیز باید روی آب باشند به همین دلیل نیاز مسیر دریایی زیادی را طی کنند تا به صیدگاه

 هزار لیتر در ماه دارند. ۱به سوخت بیشتری حداقل 
م به دریا ایبندی و افزایش قیمت بنزین نتوانستهسهمیه های اخیر که فصل صید ماهی در طول سال است به دلیلآنان گفتند: در هفته

 ایم.ها با مشکل روبرو و بیکار شدهبرویم و باتوجه به اینکه درآمدمان تنها از طریق صیادی است در تامین معیشت خانواده
ای و سه هزار تومان ت سهمیهتومان به صور ۰۵۶۶آبان ماه گذشته که یک دفعه قیمت بنزین به  ۱۰صیادان بوشهری ادامه دادند: از 

های مختلفی صورت گرفت اما تنها قشر صیادان بودند که با وجود مشکالت زیاد سکوت کردند و آزاد افزایش یافت هرچند اعتراض
تومانی برای  ۰۵۶۶لیتر بنزین  ۰۶۶گیری مسئوالن هستند و اکنون پس از یک ماه بالتکلیفی بتازگی ماهانه همچنان منتظر تصمیم

است، بسیار  ۱۵۶۶تا  ۱۶۶۶ها که است که این میزان در مقایسه با میانگین مصرف ماهانه قایقایق های صیادی اختصاص یافتهق
 رسد.ناچیز به نظر می

یکی از صیادان اسکله جفره بوشهر گفت: از زمان افزایش قیمت بنزین تاکنون بیشتر صیادانی که با قایق ماهیگیری میکنند به دریا 
 اند و بیکار هستند.نرفته

کردیم اما هزار تومان باید خرج می ۰۶۶تا  ۵۶۶کند افزود: در گذشته برای یک سفر دریایی سعید ماهینی که با قایق ماهیگیری می
 است و این میزان هزینه متناسب با درآمد ناشی از صید ما نیست.میلیون تومان افزایش یافته ۰تا  ۱.۵امروز این هزینه به 

داری برای مدت طوالنی ندارد و افزایش قیمت آن در توان خرید مردم ان کرد: ماهی بر خالف دیگر محصوالت امکان نگهوی بی
 دهیم.نشینی، بیکاری و گرسنگی را بر دریاروی ترجیح میها نیست و خانهنیست به همین دلیل جوابگوی هزینه

ت صیادی نیز باال رفته که این وضعیت مشکالت صیادان را دو چندان ماهینی اضافه کرد: در کنار افزایش قیمت سوخت نرخ ادوا
 است.کرده

د های ساحلی را برای صیصیاد دیگرگفت: برخی صیادان نیز به ناچار برای تامین غذای روزانه خانواده خود مسیرهای کوتاه صیدگاه
 شود.ه جای ماهی سنگ نصیبشان میکنند اما باتوجه به نبود ماهی در این مناطق با انداختن تور بانتخاب می

ایوب جوزایی افزود: به دلیل کاهش ذخایر دریایی مجبوریم برای صید بهتر به عمق دریا بزنیم و با توجه به اینکه صید در یک جا 
بار  ۱ی ها براماند باید مرتب جا به جا شد که با توجه به سهمیه بنزین پیش بینی شده این امر امکان پذیر نیست و این سهمیه تننمی

 دریاروی کافی است.
لیتر برای راه نزدیک در زمستان است و در تابستان که صید به عمق  ۰۶۶های صیادی وی اضافه کرد: میزان مصرف روزانه قایق

 لیتر سوخت نیاز است. ۰۶۶تا  ۵۶۶رود دریا می
ها که شرایط خاص است امکان صید برای قایق یکی دیگر از صیادان بوشهری گفت: بااین میزان سهمیه سوخت درزمان فصل میگو

 فراهم نیست.
ماشاءهللا ماهینی اضافه کرد: صید و صیادی به عنوان کار آبا و اجدادی ما است که با این تصمیم مسئوالن و افزایش نرخ سوخت 

 اند.شود، بیکار شدههزاران نفر از مردمی که به نحوی امرار معیشت آنها از دریا تامین می
روند که گرانی بنزین، باال رفتن نرخ ارز و وابسته بودن قیمت وی گفت: بیشتر صیادان کارگر و از قشر زحمتکش به شمار می

ها و مشکالتی روبرو ادوات صیادی به این موارد از همه مهمتر کاهش میزان ذخایر از جمله مشکالتی است که صیادان را با نگرانی
 است.کرده

کنند مقرون به صرفه نیست و نقش لیتر سوخت برای صیادانی که با قایق صید می ۰۶۶فزود: تعیین سهمیه عبدالرسول غریبی ا
 رود.حمایتی این میزان سهمیه سوخت بسیار ضعیف است و حتی یک سوم سوخت مورد نیاز آنان به شمار نمی

های خود قیمت ماهی را افزایش دهند و با توجه هغریبی اضافه کرد: با افزایش قیمت سوخت صیادان مجبور هستند برای پوشش هزین
 به اینکه امکان نگهداری ماهی وجود ندارد مجبور هستیم برای جلوگیری از خراب شدن آن را به قیمتی که بازار می طلبد، بفروشیم.
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شود ر میاز کشور صادوی اضافه کرد: بیشتر صید مربوط به کشتی و لنج صنعتی است که برای کنسروسازی استفاده و یا به خارج 
هاست که امروز در بازار وجود دارد و با این شرایط امکان دریاروی برای صیادانی که قایق دارند، بسیار سخت و تنها ماهی قایق

 است.شده
در  شود اماها در همه دنیا انجام میاکنون این حمایتوی گفت: حمایت از بخش کشاورزی و صیادی خواسته زیادی نیست زیرا هم

 شود.کشور ما از ماهیگیری بخوبی حمایت نمی
 امام جمعه بوشهر گفت: صیادان قشری زحمتکش هستند که باید سهمیه بنزین آنها بزودی تامین شود.

وی افزود: در این زمینه استانداری و دریابانی بوشهر تالش کردند و به هیات دولت نامه نوشتند ولی با این وجود انتظار داریم سهمیه 
 ها هر چه زودتر تامین شود تا صیادان دچار مشکل معیشت نشوند.کامل بنزین قایق

ای تصمیم بگیرند که صیادان کمتر دچار مشکل معیشتی و صفایی بوشهر اضافه کرد: هیات دولت و مسئوالن استان بوشهر به گونه
 اقتصادی شوند.

 های صیادی نیست.یقامام جمعه موقت دیلم گفت: سهمیه سوخت مشخص شده جوابگوی قا
رسانی هستند و بایستی به های صیادی مانند خودروهای عمومی در حال خدمتما قایق االسالم محمود اسدی افزود: در منطقهحجت

 ها نگاه ویژه صورت گیرد.این قایق
تا  ۱ب قدرت موتور بین معاون صید و صیادی اداره کل شیالت استان بوشهر گفت: میانگین مصرف سوخت هر قایق صیادی به تناس

 لیتر است. ۵۶۶هزار و ۱
درصد قدرت موتور آنها  ۰۰فروند قایق صیادی موجود در استان بوشهر  ۰۰۵منصور پاپری افزود: در زمان حاضر از یکهزار و 

 اسب بخار هستند. ۰۵درصد دارای  ۰۰اسب بخار و  ۵۵درصد  ۵۰اسب بخار،  ۰۰
است که بطور قطع تعیین هزار لیتر مشخص شده۱نگین مصرف ماهانه برای هر قایق صیادی وی بیان کرد: براساس فرمول فائو میا

 کند.لیتر یک پنجم نیاز آنان را تامین می ۰۶۶سهمیه 
شود که این امر مشکالت زیادی برای های دیگر میپاپری گفت: افزایش قیمت بنزین منجر به افزایش هزینه دریاروی و سایر بخش

 است.وجود آورده جامعه صیادی به
دیگر  هایاست اما این افزایش قیمت باز هم نسبت به سایر فرآوردهوی گفت: هرچند قیمت ماهی از سال گذشته تاکنون افزایش یافته

 کمتر است.
 لینک خبر
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 شیالت 
 ایرنا  – 52/9/99تاریخ : 

 شودهزار تن انواع آبزیان از دریا صید می ۰۰۸ساالنه 

 
هزار تن انواع آبزیان از دریاهای کشور صید می شود  ۰۰۶شیالت گفت: ساالنه معاون صید بنادر و ماهیگیری سازمان  -ایرنا-انزلی

 هزار تن در سال است.  ۰۱که سهم استان های شمالی از این مقدار 
به گزارش خبرنگار ایرنا، سید پرویز محبی نوذر روز چهارشنبه در مراسم آغاز فعالیت مجدد کشتی تحقیقاتی گیالن اظهار کرد: 

 هزار نفر به صورت مستقیم بر روی این شناور ها مشغول به کار هستند. ۰۰۶شناور در کشور وجود دارد که  ۵۶۶ یازده هزار و
درصدی  ۰هزار تن، سهم  ۰۳هزار تن انواع آبزیان است که استان های شمالی با  ۰۰۶وی افزود: مجموع صید ساالنه کشور حدود 

 در صید را به خود اختصاص داده اند.
راز نگرانی از صید بی رویه و غیر مجاز برخی از صیادان و بروز آسیب های مختلف بر بستر دریا تاکید کرد: حفظ، محبی با اب

ریزی جهت برداشت ذخایر دریا بیش از پیش اهمیت دارد و سازمان شیالت ایران شناسایی منابع جدید دریایی با بازسازی و برنامه
 م شیالتی و تامین غذای سالم جامعه را در دستور کار خود دارد.هدف ایجاد اشتغال، توجه به تحقیقات علو

تواند در شناسایی ساله ، می ۵۶وی با ابراز خرسندی از راه اندازی مجدد کشتی تحقیقاتی گیالن ادامه داد: این کشتی با وجود قدمت 
یر دریا کرده و باید در راستای حفظ آن حمایت انواع آبزیان و انجام تحقیقات تا عمق هزار متر کمک شایانی به حفظ و شناسایی ذخا

 های مالی از سوی همه مسئوالن صورت پذیرد.
محبی با اشاره به وضعیت نامطلوب کیلکا در خزر گفت: باید با انجام اقدامات مناسب در راستای بهبود وضعیت کیلکا و ماهیان 

کثیر طبیعی و مصنوعی و ذخیره سازی گونه ها گام های موثری خاویاری بیش از پیش اقدام شده و با رها سازی انواع آبزیان و ت
 برداریم.

وی تاکید کرد: شناسایی منابع جدید دریایی برای برداشت از آن و ایجاد اشتغال در دستور کار سازمان شیالت ایران است که برای 
عات الزم را از نادانسته های دریا به دست تحقق این دو موضوع نیازمند تحقیقات و پژوهش در دریاها هستیم تا آگاهی ها و اطال

 آوریم .
روز چهارشنبه پس از هشت سال توقف، کشتی تحقیقات شیالت شمال کشور با عنوان کشتی گیالن مجددا راه اندازی و به چرخه 

 تحقیقاتی شیالت برگشت .
ار اسب بخار مجهز به سیستم ناوبری و متر و آبخور حدود چهار متر با قدرت موتور هز ۵۰به طول  ۰۳۰۰این کشتی ساخت سال 

 مخابراتی روز، وینچ های نمونه برداری تا اعماق هزار متر ،تورترال پالژیک و کف است.
انجام پروژه هیدروبیولوژی دریای خزر ، همکاری در نقشه برداری از حوزه جنوبی دریای خزر و همکاری با وزارت نفت در 

ا محیط زیست سازمان ملل و محیط زیست دریایی در نمونه برداری ها از آب و بستر دریا اکتشافات نفتی دریای خزر، همکاری ب
وهمکاری با انستیتو ماهیان خاویاری از جمله عملیات ها فعالیت های اجرایی کشتی گیالن بود که در کارنامه فعالیت های این کشتی 

 موجود است.
 ت.کیلومتری غرب مرکز گیالن واقع اس ۰۶بندرانزلی در 

  لینک خبر
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 شیالت 
 ایرنا  – 0/9/99تاریخ : 

 ایی گرمی بازار یلدای مازندران با کاهش قیمت ماهیان دری

شرایط مناسب آب و هوایی طی سه روز گذشته سبب شد تا تور صیادان مازندرانی بر خالف سال گذشته پر بارتر  -ایرنا  -ساری
هزار تومان نسبت به هفته  ۳شود و در نتیجه عرضه زیاد، قیمت انواع ماهیان دریای خزر در شب یلدا در هر کیلو گرم هفت تا 

 گذشته کاهش بیابد. 
 و خوردن ماهی سفید دریایی شکم پر با سبزی پلو یکی از غذاهای مهم و اصلی مازندرانی ها است. شب یلدا

گزارش میدانی روز شنبه خبرنگار ایرنا از بازار ماهی فروشان ساری ، بابلسر و فریدونکنار نشان می دهد که افزایش صید باعث 
 کاهش قابل توجه قیمت ماهیان دریایی شده است.

درصد را ۰۵تن انواع ماهی صید شد که افزایش  ۳۰۵یالت مازندران از ابتدای فصل صید ) پانزدهم مهر ماه تا کنون ( طبق آمار ش
 نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد. 

ی لویتا یک کیلو گرمی دریای خزر برای استفاده در شام طوالنی ترین شب سال جاری ) یلدا( از کی ۰۶۶قیمت ماهی سفید استخوانی 
 هزار تومان کاهش یافته است. ۱۵تا  ۱۱هزار تومان هفته گذشته امروز به  ۰۰تا  ۰۶

قیمت ماهی کپور دریایی که امسال بیشترین گونه صید شده را به خود اختصاص داده است و به لحاظ کیفیت همانند و یا حتی بهتر از 
 هزار تومان عرضه می شود. ۱۵تا ۰۵ی تا یک کیلو گرمی گرم ۰۶۶ماهی سفید برای طبخ غذای شکم پری است، به تناسب وزن 

ماهی کفال هم که بر خالف سال های گذشته، امسال کمترین صید را در ترکیب ماهیان استخوانی دریای خزر به خود احتصاص داده 
 هزار تومان عرضه می شود. ۰۵تا  ۰۶گرمی با قیمت  ۰۶۶تا  ۰۶۶است، در اوزان 

 رت ماهیان به نزدیکی ساحل آب و هوای مناسب و مهاج
ترین روز آخرین هفته پاییز بود که دمای هوا در مناطق مرکزی استان به حدود بر اساس اعالم هواشناسی مازندران دیروز جمعه گرم

 ت.درجه رسیده بود. این دما بهترین شرایط را برای مهاجرت ماهی به آب های ساحلی و در تور رس قرار گرفتن ایجاد کرده اس ۱۶
متر استفاده می کنند و  ۱۶۶متر و به طول یکهزار و  ۰۶صیادان مازندرانی برای صید به روش پره از تورهایی با ارتفاع هفت تا 

 شود.این تورها با قایق به آب انداخته می شود و پس از انباشته شدن از ماهیان به وسیله تراکتور به ساحل کشیده می
کت تعاونی صیادی پره و از آگاهان به بازار ماهی فروشی مازندران از فریدونکنار در گفت و عبدالعلی بخشی یکی از اعضای شر

گو با خبرنگار ایرنا ضمن تایید کاهش چشم گیر قیمت ماهی سفید و کپور گفت: اگرچه امروز تقاضای ماهی سفید و کپور دریایی 
 وانی ماهی سبب شد تا قیمت نسبت به هفته گذشته پائین بیاید.برای شب یلدا به نسبت مقدار صید چندین برابر شده است، اما فرا

هزار تومان در هر کیلو گرم کمتر  ۳وی با اظهار اینکه قیمت ماهی در هفته جاری نسبت به پنج روز گذشته به دلیل صید زیاد تا 
ود را دارد و کاهش قیمت ماهی شده است، توضیح داد: هر چند قدرت خرید مردم پائین است، اما ماهی دریایی همواره مشتری خ

 سبب شد تا تقاضا و استقبال مردم برای خرید در شب یلدا بیشتر شود.
این صیاد مازندرانی با بیان این که کاهش قیمت ماهی دریایی همچنین سبب کمتر شدن قیمت ماهیان پرورشی در شب یلدا شده است، 

هزار تومان و سفیدپرورشی بیش از یک ۰۰تا ۰۰گرم در هر کیلو گرم ۱۶۶گفت: ماهی پرورشی آزاد ) فیتیباک(با وزن یک کیلو و 
 هزار تومان خرید و فروش می شود.۱۰تا ۱۵کیلو گرم 

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت مازندران شرایط آب و هوایی مناسب طی چند روز اخیر را دلیل افزایش صید عنوان کرد و 
از سال می رود تا ماهیان دریایی به خاطر سردی آب به عمق دریا مهاجرت کنند و در گفت: بر خالف انتظاری که در این فصل 

 نتیجه از دسترس تور صیادان خارج شوند، اما شاهد صید مناسب هستیم.
شد که تن انواع ماهی دریایی کفال ، سفید و کپور در مازندران صید  ۳۰۵قاسم کریم زاده با اظهار این که از پانزدهم مهر ما تا کنون 

هزار تومان  ۰۵درصد افزایش دارد افزود : ارزش اقتصادی این مقدار صید بر اساس متوسط قیمت ۰۵نسبت به مدت مشابه سال قبل 
 میلیارد تومان است.  ۰۰

ساعت گذشته  ۰۰وی وضعیت صید و قیمت ماهیان استخوانی را در سه روز اخیر بسیار مناسب توصیف کرد و ادامه داد : در 
 ر زیاد شدن دوره تورکشی، مقدا صید نیز بیشتر شده است.عالوه ب

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت مازندران با اظهار این که مهاجرت ماهیان به اعماق دریا و خارج شدن از تور رس 
ای خزر وابسته ماهیگیران در این زمان یک امری طبیعی است، گفت: از آنجایی که صید به روش پره به وضعیت آرام امواج دری

 است، شرایط آب و هوایی آفتابی بدون وزش باد اهمیت خاصی دارد.
 هوای امروز مازندران نیز آفتابی و صاف است. 
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کیلومتری ۰۰۰شرکت تعاونی از پانزدهم مهرماه امسال تورهای ماهیگیری خود را در پهنه ۵۰صیاد در قالب ۱۶۶چهار هزارو 
 سواحل مازندرانی خزر پهن کردند.

  لینک خبر
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 شکر
 ایرنا  – 52/9/99تاریخ : 

 میلیون تن شکر در برنامه سال آینده ۲.۸ی تولید زراع

رود میزان تولید مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، امید می -ایرنا  -تهران 
 هزار تن برسد.  ۵۶۶شکر درسال زراعی آینده به یک میلیون و 

هزار هکتار از  ۰۰با اشاره به کشت بهاره چغندرقندر در سطح « یمان حصادیپ»به گزارش روز یکشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 
 هزار تن چغندرقند برداشت شده است. ۳۰۶میلیون و  ۱اراضی کشور، افزود: تاکنون 

 بینی می شود تولید این محصول در سال جاری به همراه محصول تولیدی چغندر قند پاییزه به حدودچهار میلیون تنوی افزود: پیش
 برسد.

 هزار هکتار هدفگذاری شده است. ۰۶۰در سطح  ۰۰۳۰ -۳۳حصادی اضافه کرد: برنامه کشت چغندرقند در سال زراعی 
هزار هکتار با ۰۵هزار هکتار سطح قابل برداشت نیشکر در کشور وجود دارد که  ۰۶وی درباره تولید نیشکر در کشور گفت: 

 داشت شده است.تن محصول در هشت ماه بر ۰۰.۰میانگین عملکرد 
بینی کرد: تا پایان فصل برداشت، میزان تولید نیشکر در کشور به پنج میلیون تن برسد و سطح قابل برداشت نیشکر در سال وی پیش
 هزار هکتار خواهد رسید. ۰۶به بیش از  ۳۰-۳۳زراعی 

میلیون تن خواهدرسید،  ۰.۱تا  ۰.۰دود مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه میزان تولید شکر امسال به ح
 هزارتن است که باید مابقی آن از محل واردات تامین شود.۱۶۶میلیون و ۱افزود: میزان نیاز شکر کشور در حدود 

  لینک خبر
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 شیر و فرآورده ها
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 درات و وارداتصا
 ایرنا  – 52/9/99تاریخ : 

 تولید داخلی است واردات محصوالت کشاورزی، سرکوب

ورزی اظهار نگرانی کرد و گفت: واردات رویه در بخش کشاسرپرست وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واردات بی -ایرنا  -تهران 
 رویه محصوالت کشاورزی، سرکوب تولید داخلی است. بی
روز یکشنبه در نشست خبری با حضور معاونین وزارت جهاد کشاورزی و اصحاب رسانه افزود: الزم است بین « عباس کشاورز»

فاوتت قایل باشیم زیرا در مواردی همچون برنج و ورود دانش و تکنولوژی جدید بخش کشاورزی و واردات محصوالت کشاورزی ت
 ها بیش از نیاز داخلی، واردات انجام شده است.شکر در برخی از سال

وی با بیان اینکه رونق تولید اولویت اصلی بخش کشاورزی است، اظهارداشت: رویکرد واردات کشور نگران کننده است و من به 
 ها یک تنه بایستم.یمات وارداتیعنوان یک مسوول نمی توانم در مقابل تصم

کشاورز تصریح کرد: واردات کاال با دانش و تکنولوژی متفاوت است و ما مجاز نیستیم که کشاورزان و تولیدکنندگان را از دسترسی 
جدید تن عملکرد دارد، بذرهای  ۰۱به تکنولوژی و دانش روز محروم کنیم به طور مثال ارقام چغندرقند فعلی ما اگر در هکتار 

 تن در هکتار عملکرد دارد. ۵۰خارجی 
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: بنابراین اگر کشاورزی بخواهد بدون رانت بذر وارداتی کیفی وارد کند، نه تنها ایرادی ندارد 

 بلکه افزایش تولید از این محل به نفع منافع ملی کشور است.
زی و صیفی وابستگی دارد، اضافه کرد: بذر سبزی و صیفی هیبرید است و آنچه که وی با بیان اینکه اکنون کشور در واردات بذر سب

 در کشور تولید می شود تولیدکنندگان را راضی نمی کند.
 کشاورز بر این باور است که ما باید برای تبادل دانش و تکنولوژی جدید به کشور از کمک نهاد های بین المللی بهره بگیریم.

بار است، زیرا در طول یکسال ود اینکه دغدغه دولت تامین کاالی اساسی بوده اما رویکرد فعلی واردات زیانوی تصریح کرد: با وج
 به اندازه تمام نیاز کشور بدون توجه به تولید داخل، برنج وارد کشور شد.

تن بود با تغییر  ۰۶۶های گذشته واردات شکر یک هزار و کشاورزدرباره فواید بذور کیفی و صرفه جویی ارزی گفت: در سال
داشت و در مقابل تنها میلیون دالری را برای کشور در پی ۰۶۶هزارتن رسید که صرفه جویی  ۰۶۶رویکرد دولت حجم واردات به 

 میلیون دالر صرف واردات بذر کیفی شده است. ۱۰
 درصدی تولید در نیمه نخست امسال ۵رشد 

کاران برای کشت گندم و تامین ذخایر استراتژیک این کشور نقش بسزایی گندم سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه
کنیم که همچنان به تولید گندم پرداخته و تولید این محصول را کار تقاضا میداشته اند و ما مدیون آنها هستیم، گفت: از کشاورزان گندم

 که جایگاه ملی دارد، ادامه دهند.
ها ارداشت: تحوالت اقلیمی خاصی را در سال زراعی گذشته داشتیم و علیرغم خسارت و آسیبسرپرست وزارت جهاد کشاورزیاظه

 ماهه نخست امسال پنج درصد افزایش تولید داشتیم. ۰به کشاورزان و زیربناها، این اتفاقات به رشد تولید کمک کرد تا جایی که در 
 تولید برنج زده شد که به خاطر فراوانی آب در پشت مخازن سدها بود.به گفته وی، حتی به دلیل شرایط اقلیمی امسال رکورد تاریخی 

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی پایداری تولید، تامین امنیت غذایی، توسعه فضای کسب و کار و توجه به محدودیت منابع آبی را 
 ام شود و برای پایداری سرزمین باید به آبپردازی انجدر گرو تقویت جبهه تولید دانست و گفت: نباید بدون توجه به مساله آب نظریه

 توجه ویژه داشت.
وی براین باور است که حرکت توسعه محور در بخش کشاورزی باید براساس برنامه و برمبنای مدل فرایندی باشد یعنی از ابتدا تا 

 انتهای تولید دیده شود.
ایی مرزی دیگر امکان توسعه فضای کشاورزی در کشور وجود کشاورز گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی و استفاده از حق آبه ه

 ندارد.
 گذراندالگوی کشت مراحل نهایی را می

کشاورز با بیان اینکه الگوی کشت در مراحل نهایی شدن است تصریح کرد: اجرای این طرح مشکالت تولید را برطرف می کند و 
 تحقیق کرده اند که بزودی عرضه خواهد شد. حدود پنج سال محققان و سازمان هواشناسی کشور بر روی آن

 میلیون هکتار ظرفیت کشت دیم ۰۶
میلیون هکتار عنوان کرد و افزود: در چهار سال گذشته، بر روی  ۰۶سرپرست وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت کشت دیم کشور را 

آن می توان فضای جدیدی برای تولید  میلیون هکتار محصوالت کشاورزی زیرکشت دیم داریم که با توسعه ۰کشت دیم کار شده و 
 ایجاد کرد.
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درصد افزایش و تنوع  ۰۶تا  ۱۶وی آثار اقتصادی کشت دیم را برای تولیدکنندگان دانست و ادامه داد: در شرایط متعارف کشت دیم 
 تولید را به همراه دارد.
 استمرار خودکفایی گندم

د داشت و باید برای خوداتکایی چندین محصول دیگر هم تالش کنیم که یکی کشاورز گفت: به طور قطع خودکفایی گندم استمرار خواه
 از این محصوالت دانه های روغنی است که باید به آن توجه ویژه شود.

وی با اشاره به اینکه محصول جو ظرفیت افزایش تولید را دارد، اضافه کرد: برای محصول پنبه می توان ظرف سه یا چهار سال به 
 اندخوداتکایی رس

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی درباره توسعه گلخانه ها در کشور افزود: توسعه گلخانه ها کاهش مصرف آب، تولید 
 مکانیزه، افزایش صادرات و اشتغالزایی را به همراه دارد.

با محوریت معاونت سرپرست وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: همچنین الگوی اصالح علوفه بایستی به صورت پروژه جدی 
 امور دام و سازمان تحقیقات کشاورزی عملیاتی شود که در یک گاوداری پنج هزار راسی به صورت پایلوت اجرا شده است.

وی حفظ کاربری اراضی کشاورزی را مورد تاکید قرار داد و گفت: برای جلوگیری از فرسایش خاک باید دولت از کشاورزان کمک 
 یکردی جدید، مواد آلی خاک را افزایش بدهیم که همین امر در کاهش هدرروی آب نیز موثر است.بگیرد تا بتوانیم با رو

کشاورز با بیان اینکه تقاضا باید در بخش کشاورزی مورد توجه قرار بگیرد افزود: به طور حتم باید تولید برمبنای تقاضا یا 
 قتصادی و بازرگانی کشور است.کشاورزی قراردادی باشد که این امر نیازمند همکاری متخصصین ا

 ها در نقد بخش کشاورزی آزادندرسانه
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه از فضای نقد استقبال می کنم، گفت: نقد به تصمیم گیری های ما کمک می کند 

 بنابراین رسانه ها در نقد بخش کشاورزی آزاد هستند، به شرط اینکه در نقد قضاوت نشود.
 یر قیمت گندم مشخص نیستتغی

 کشاورز تصریح کرد: تغییر قیمت گندم در شورای اقتصاد مطرح نیست.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی درباره واردات گندم به کشور افزود: واردات گندم برای حفظ ذخایر استراتژیک انجام می شود که 

 اکنون متولی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
که در سال زراعی گذشته گندم کافی تولید شد، گفت: کاهش خرید تضمینی گندم سال زراعی گذشته و استیضاح وزیر به وی با بیان این

 پایین بودن قیمت گندم مربوط می شد که باید مکانیزم خرید تضمینی گندم اصالح شود.
جب تعادل بازار محصوالت کشاورزی می این مقام مسوول اظهار داشت: ما از تک نرخی شدن نرخ ارز استقبال می کنیم زیرا مو

 شود.
  لینک خبر
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 صادرات و واردات
 ایرنا  – 52/9/99تاریخ : 

 های تولید نیست سب با هزینهصادرات فعلی میوه متنا

های باالی تولید، صادرات فعلی میوه در ها و هزینهعضو هیات مدیره اتحادیه باغداران کشور گفت: با توجه به تحریم -ایرنا -تهران
 ها و معیشت تولیدکنندگان را بدهد. حدی نیست که کفاف هزینه

های مناسب وضعیت تولید اقتصادی ایرنا، افزود: امسال به دلیل بارشروز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار « مجتبی شادلو»
شود بینی میمیلیون تن انواع مرکبات شامل پرتقال، نارنگی، نارنج ، لیموشیرین پیش ۰.۵مطلوب ارزیابی شده به طوری که با تولید 

 که با مازاد تولید مواجه باشیم.
 ید، حجم صادرات نیز افزایش یابد اما تاکنون این مهم اتفاق نیفتاده است.وی اظهار داشت: انتظار می رود با افزایش تول

عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران کشور تصریح کرد: اکنون با توجه به افزایش حجم تولید و هزینه های باال قیمت هرکیلوگرم 
ومان، نارنگی انشو دو هزار تومان، نارنگی پیچ پرتقال تامسون شمال بین دو هزار تومان، پرتقال رسمی فله ای کیلویی یک هزار ت

تا دو هزار تومان،  ۵۶۶سه هزار تومان، نارنگی بندرعباس بین پنج هزار تومان تا هفت هزار تومان، نارنج بین یک هزار و 
و پنج  تومان ۵۶۶تومان، کیوی سه هزار تومان و سیب درختی بین دو هزار و  ۵۶۶تا دو هزار و  ۵۶۶لیموشیرین یک هزارو 

 هزار تومان از باغداران خریداری می شود.
ها، دستمزد کارگری، بیمه، مکانیزاسیون، حمل و نقل و انرژی عنوان کرد و گفت: امسال شادلو وی هزینه های تولید را شامل نهاده

 تحمیل گرانی در هزینه های تولید می تواند تهدیدی برای تولید تلقی شود.
ین و تاثیر آن بر قیمت میوه اظهار داشت: افزایش هزینه بنزین در حمل و نقل بار تاثیرگذار است اما به وی درباره افزایش نرخ بنز

 دلیل استفاده کامیون در حمل و نقل شهری و بین شهری منجر به افزایش چندان قیمت ها نشده است.
ن است، تصریح کرد: با این حال صادرات اکنون عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران کشور با بیان اینکه صادرات میوه اکنون روا

 پاسخگوی تولیدکنندگان نیست.
وی با بیان اینکه عرضه و تقاضا مبنای علمی برای قیمت گذاری میوه های سردرختی نیست، ادامه داد: برای تعادل بازار داخلی، 

 ل به کشورهای هدف صادر شود.میوه های سردرختی نیاز به بازار صادراتی مناسب دارد تا با حجم باالتری محصو
به گفته وی، درحال حاضر برداشت عمده مرکبات تا پایان دی ماه ادامه دارد و برداشت پرتقال والنسیا جنوب از اسفندماه جاری 

 شود.شروع می
 میلیون تن سیب درختی  ۰بینی تولید بیش از پیش

ب درختی پیش بینی شده است که با توجه به مازاد تولید، جوابگوی هزارتن سی ۵۶۶شادلو اظهارداشت: امسال تولید چهار میلیون و 
 تولیدکنندگان نیست.

وی درباره خودکفایی کشور عراق در تولید برخی محصوالت باغی و زراعی گفت: عراق فرصت مناسبی برای صادرات انواع 
می توانند مقصد صادراتی محصوالت  محصوالت کشاورزی بود اما به غیر از عراق در همسایگی، کشورهای زیادی داریم که

 کشاورزی ما باشند.
  لینک خبر
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 صنایع غذایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 عسل
 ایرنا  – 59/9/99تاریخ : 

 ذوالفقاری: استان تهران قابلیت تامین عسل ایران را دارد

هزار هکتار باغ و یک  ۵۶رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: استان تهران با دارا بودن حدود  –ایرنا  –تهران 
 تواند نقش اساسی در تولید عسل ایران داشته باشد. میلیون هکتار مرتع، می

های عسل شهرستان دماوند که با حضور مسئوالن کشوری و شهرستانی ذوالفقاری روز چهارشنبه در نخستین جشنواره فرآوردهکریم 
در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: استان تهران یک و دو دهم درصد اراضی کشاورزی 

 د از تولید کشور در تهران انجام می شود.کشور را در اختیار دارد و هم اکنون شش درص
وی با بیان اینکه کشاورزی تهران تنها صنعتی و خدماتی نیست، افزود: هم اکنون استان تهران بیش از استان های دیگر همچون 

از استان آذربایجان غربی و کرمانشاه تولید محصوالت کشاورزی دارد این درحالی است که میزان اراضی ما یک دهم اراضی برخی 
 ها است اما یکی از مشکالت پیشروی این استان، تغییر کاربری اراضی کشاورزی است.

هزارهکتار بود که  ۱۰۶سال گذشته اراضی استان تهران بسیار ارزشمند و میزان آن  ۰۶این مقام مسئول خاطرنشان کرد: طی 
هزار هکتار و تقریبا یک سوم اراضی استان تغییر  ۳۶ود هزارهکتار رسیده است و این نشان می دهد حد ۰۰۰امروز این میزان به 

 کاربری داده شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه قانون حفظ کاربری اراضی باید اصالح و بازنگری شود چراکه باز دارنده 

 های استان تهران با این مهم مواجه است.نیست، خاطرنشان کرد: شهرستان دماوند در این زمینه بیش از دیگر شهرستان 
هزار  ۵در استان تهران یکهزار مورد قلع و غم داشتیم که این میزان در سال جاری تاکنون  ۳۰ذوالفقاری گفت: در طی کل سال 
ت مطلوبی مورد آن در شهرستان دماوند بوده است؛ برخورد با این گونه ساخت و سازها حرک ۵۶۶مورد که از این میزان دوهزار و 

 نیست زیرا ثروت ملی تخریب می شود ولی اصل این حرکت برای جلوگیری از تغییر کاربری ها است.
وی با بیان اینکه در کنار اصالح قوانین با هدف حفظ کاربری اراضی کشاورزی، تامین درآمد کشاورز نیز باید مورد توجه قرار 

با افزایش بهره وری درآمد خوبی کسب شود و که البته به میزان اعتبارات و گیرد، خاطرنشان کرد: باید دولت نیز حمایت کند تا 
 درصد سودآور نیست.۰۰اختصاص بخش یارانه نیز مربوط می شود؛ بخش کشاورزی با تسهیالت 

رتبه سوم دنیا  هزار تن ۰۵این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه تولید عسل در ایران قدمت هزارساله دارد، گفت: ایران با بیش از 
 را در بحث تولید عسل دارد که این مهم یک افتخار است.

درصدی  ۱۰تن بود و در سال جاری شاهد افزایش  ۳۰۶وی با بیان اینکه میزان تولید عسل در سال گذشته در استان تهران بالغ بر 
درصد از تولید عسل استان  ۵۶رسید که تن ۱۵۶در این زمینه بودیم، خاطرنشان کرد: این میزان در سال جاری به یک هزار و 

 تهران در دماوند است و به سرعت در سایه تالش زنبورداران در حال توسعه می باشد.
 ذوالفقاری بیان داشت: زنبورداری شغلی اشتغال زا با هزینه پایین است و در بخش های مختلف نیز می توان فعالیت کرد.

 
  لینک خبر
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 عسل 
 ایرنا  – 52/9/99تاریخ : 

 ی استمعاون وزیر جهادکشاورزی: زنبورداری مصداق بارز اقتصاد مقاومت

معاون امور دامی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دماوند قطب تولید عسل در استان تهران است، گفت:  –ایرنا  –تهران 
 زنبورداری صنعتی پویا است و می توان مصداق بارزی از اقتصاد مقاومتی دانست زیرا کمترین وابستگی را با دیگر کشورها دارد. 

ه در نخستین جشنواره فرآورده های عسل شهرستان دماوند که با حضور مسئوالن استانی و شهرستانی مرتضی رضایی روز چهارشنب
در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: زنبورداری یکی از حرفه های ارزشمند است که با 

از عسل و زنبور در دماوند وجود ندارد که الزم است به این  توجه به موقعیت دماوند در توسعه این بخش، به نظر می رسد نمادی
 مهم توجه شود.

وی با اشاره به مشکل زنبورداران دماوند در خصوص فروش محصوالت و تقویت بخش اقتصادی این حرفه نیز افزود: شهرستان 
جمعیت و شرایط اقتصادی، نباید در حوزه  دماوند به دلیل نزدیکی به پایتخت و دیگر شهرستان های استان تهران با توجه به میزان

 فروش محصوالت کشاورزی از جمله عسل با مشکل روبرو باشد.
معاون امور دامی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه شناخت این حرفه و معرفی محصول ارزشمندی همچون عسل وظیفه 

ان باید خود را باور کنند و بدانند آنچه موجب انسجام در بین زنبورداران و تولیدکنندگان این بخش است، خاطرنشان کرد: تولیدکنندگ
 گسیختگی در سطوح مختلف تولیدی شود.تواند موجب از همها در قابل اتحادیه و تعاونی است که نبود آن میشود، ایجاد تشکلآنان می

ان کرد: یکی از موضوعات مهم در بخش ها است، خاطرنشرضایی با بیان اینکه برنامه ریزی یکی از سیاست های اینگونه تشکیل
حمایت از تولید کننده و مصرف کننده برندسازی است که فرآیند بسیار مهمی دارد و می تواند عالوه بر حمایت از تولیدکننده، حق 

 انتخاب نیز به مصرف کننده بدهد.
رد بررسی قرار گیرد چراکه برای توسعه این وی از دیگر مشکالت بخش زنبورداری را مرتع دانست و افزود: باید این مهم نیز مو

 بخش باید مسیر حمایت از زنبورداران تسهیل شود.
  لینک خبر
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 عسل 
 ایرنا  – 52/9/99تاریخ : 

 جشنواره عسل و صنعت زنبورداری در دماوند افتتاح شد

رفی قابلیت های شهرستان در حوزه های جانبی و همچنین صنعت زنبورداری با معجشنواره بزرگ عسل و فرآورده -ایرنا  –تهران 
 تولید عسل و حرفه زنبورداری برای نخستین بار برگزار شد. 

به گزارش ایرنا از دماوند، این مراسم با هدف برندسازی و معرفی هرچه بیشتر عسل دماوند و صنعت زنبورداری استان تهران، با 
اورزی شهرستان برگزار شد؛ معاون وزیر جهادکشاورزی، معاون همکاری تعاونی زنبورداران شهرستان دماوند، مدیریت جهاد کش

 امور اقتصادی استاندار تهران و جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی حضور داشتند
 آذرماه امسال آغاز و به مدت سه روز در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دماوند ادامه دارد. ۱۰این جشنواره از 

شهرستان دماوند در این همایش با بیان اینکه اینگونه جشنواره ها نقطه عطفی برای شهرستان دماوند است،  مجید صفری، فرماندار
اظهار داشت: با توجه به موقعیت آب و هوا و جغرافیایی شهرستان دماوند، این منطقه مستعد گسترش تولید و از سوی دیگر برخی از 

 ل مانده است.آسیب ها بوده که طی این سالها شاید کمی مغفو
وی با بیان اینکه حفظ اراضی کشاورزی و گسترش بخش تولید در این عرصه برای شهرستان یک ضرورت است، خاطرنشان کرد: 

های تالش ما در دماوند به ویژه دربخش کشاورزی و منابع طبیعی، حفظ منطقه، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و واگذاری
 غیر معمول است.

شهر باقی بماند و توسعه پایدار کشاورزی در آن الی دولت در شهرستان دماوند با تاکید براینکه باید دماوند بصورت باغنماینده ع
بسیار مهم است، گفت: خوشبختانه وضعیت شهرستان دماوند مانند بسیاری از شهرهای استان تهران که با سکون هوا دچار آلودگی 

 ین وضعیت کوشید.شوند، نیست و باید در حفظ اهوا می
صفری افزود: امروز وظیفه ما حفظ این امانت به آیندگان است و امید داریم گام های مثبتی در جهت توسعه کشاورزی بخصوص 
بخش پرورش زنبور عسل و موضوعات در این بخش برداریم؛ دماوند از قدیم بعنوان شهر عسل شناخته شده که با توجه به میزان 

 یکی از شاخص های کشوری محسوب می شود. تولید و فرآورده های
دماوندی، امام جمعه دماوند نیز در این همایش با بیان اینکه جشنواره عسل در این شهرستان باید االسالم و المسلمین کاظم فتاححجت

باشد و باید سال پیش برگزار می شد، افزود: الزم است خروجی این جشنواره حل بخشی از مشکالت شهرستان در این حوزه  ۰۶
 فرهنگ خریدن عسل در استان تهران و کشور نهادینه شود.

وی با بیان اینکه برخی افراد به جای سرمایه گذاری در ساخت و ساز به حوزه صنعت زنبورداری توجه و هزینه کنند، گفت: امروز 
 های شهرستان دماوند محقق سازیم.گذاران، برجام را در باغباید برجام را خودمان عملیاتی کنیم و با حمایت از سرمایه

قاسم میرزایی نیکو، نماینده مردم شهرستان های دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسالمی نیز در نخستین جشنواره عسل دماوند 
این محصول فروشی در دماوند وجود دارد که نشان از قابلیت رشد و توسعه باب مغازه عسل ۰۵۶با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از 

جایی با آن مواجه هستند که در منطقه است، افزود: یکی از مشکالت زنبورداران حضور آنان در مراتع است که در زمان فصل جابه
 این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

المان عسل در وی برندسازی عسل دماوند را در معرفی این محصول بسیار موثر خواند و گفت: ایجاد میدانی به نام عسل و 
 تواند مورد توجه قرار گیرد.شهرستان دماوند، از جمله پیشنهاداتی است که می

حسین اردالن، مدیر جهاد کشاورزی دماوند نیز در خصوص این جشنواره به ایرنا گفت: این جشنواره برای نخستین بار در شهرستان 
 دماوند بعد از چهل سال برگزار شده است.

تن عسل تولید می کند و  ۰۰۶تولید کننده بخش زنبورداری است که ساالنه باالی  ۰۶۶تان دماوند دارای بیش از وی ادامه داد: شهرس
 با توجه به میزان تولید در استان تهران اول است.

ش های این مقام مسئول با بیان اینکه در این جشنواره از چندین استان نیز دعوت به عمل آمد، گفت: زنبورداران شهرستان در بخ
 مختلف زنبورداری و تهیه فرآورده های عسل همچون ژل رویال، گرده، موم، صنعت زنبورداری و ... فعالیت می کنند.

 
  لینک خبر

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83599984/جشنواره-عسل-و-صنعت-زنبورداری-در-دماوند-افتتاح-شد
https://www.irna.ir/news/83599984/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 
 عسل 

 ایرنا  – 52/9/99تاریخ : 

 شرقی، قطب تولید عسل آذربایجان

 
یر گشرقی به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ و قطب محوری عسل در کشور، امسال با افزایش چشمآذربایجان -ایرنا-تبریز

 قیمت تبدیل شده است. تولیدات خود، به برند اصلی کمیت و کیفیت این محصول گران
در سال های گذشته جزو تولید کنندگان برتر و دارای بیشترین تعداد کلنی عسل در کشور بوده، اما همواره  هرچند آذربایجان شرقی

در جایگاه های دوم و سوم قرار داشته که امسال به دلیل بارندگی های مناسب و توجه زنبورداران به الگوهای علمی توانست به لحاظ 
 تولید عسل رتبه دوم ایران را به دست آورد.  تعداد کلنی و جمعیت زنبور، رتبه نخست و در

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه این استان به لحاظ تولید عسل رتبه دوم کشور را بعد از آذربایجان غربی 
به طوری که اخیراً در داریم، افزود: این موفقیت در سایه باال بودن دانش فنی و سطح کیفی زنبورداران استان حاصل شده است 

 جشنواره منطقه ای عسل در مریوان زنبوردار معرفی شده استان به لحاظ کیفیت عسل تولیدی موفق به کسب مقام برتر شد.
کندو اعالم و اضافه کرد: این آمار از طرح  229هزار و  092اکبر فتحی تعداد کندوهای زنبور عسل استان را یک میلیون و 

تان های استان در پاییز امسال به منظور دستیابی به اطالعات مورد نیاز از راندمان تولیدی کلنی ها حاصل شده آمارگیری از زنبورس
 است.

وی هدف از اجرای این طرح را مشخص شدن تعداد کندوهای زنبورعسل، تعداد شاغلین در این بخش، میزان تولیدات جانبی کندو و 
ری استان بیان کرد و گفت: تالش می شود با علمی تر کردن تولید عسل در استان رتبه نیز کسب اطالعات الزم از وضعیت زنبوردا
 تولید را نیز به رده اول کشوری ارتقا دهیم.

کندوی مدرن و  292هزار و  222درصد شامل یک میلیون و  92فتحی اظهار داشت: از مجموع کندوهای آذربایجان شرقی، 

 تولید شده است. 99تن عسل در سال  52هزار و  22ی بوده که در مجموع کندوی بوم 990هزار  522درصد شامل 22

درصدی داشته  22تن اعالم کرد که این رقم امسال افزایش  25هزار و  20وی حجم تولید عسل آذربایجان شرقی در سال گذشته را 

 است.
درصد از کندوهای سنتی به دست  2رن و درصد از کندوهای مد 92فتحی اضافه کرد: از مجموع تولید عسل در آذربایجان شرقی 

 آمده است.
وی با بیان اینکه صنعت زنبورداری در راستای متمرکز نمودن واحدهای کوچک گام های اساسی برداشته است، اظهار داشت: تشکل 

یافت می  به اهداف سازمان جامه عمل پوشانده است که در کمتر تشکلی چنین جدیت و تخصصی ۰۰زنبورداران در راستای اصل 
 شود.

 فتحی ابراز امیدواری کرد انسجامی که در این تشکل به وجود آمده است در سایر تشکل های بخش کشاورزی نیز گسترش یابد.
 ایاز برنو، مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی 

 آذربایجان شرقی دارای رتبه اول بسته بندی عسل در کشور
یع تبدیلی و غذایی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی نیز از رتبه اول آذربایجان شرقی در حوزه بسته بندی محصول مدیر صنا

واحد بزرگ بسته بندی عسـل است که یکی از آنها بزرگ ترین واحد بسته بندی  5عسل در کشور خبر داد و گفت: این استان دارای 

 عسل کشور می باشد. 
ن اینکه بیشتر برندهای مطرح عسل کشور در آذربایجان شرقی فرآوری و بسته بندی می شوند، افزود: در مجموع ایاز برنو با بیا
واحد دارای پروانه بهره برداری به فرآوری و بسته بندی عسل تولیدی آذربایجان شرقی و استان های همجوار، در  02تاکنون تعداد 

 این منطقه مشغول فعالیت می باشند. 
تـن عسل بسته بندی شده اعالم و اضافه کرد: میزان  923هزار و  22رفیت اسمی تولید این واحدها را ساالنه افزون بر برنو، ظ

نفر است و در عمل چون اکثریت واحدها محصوالت دیگری  522اشتغال واحدهای مزبور مطابق پروانه های صادره به طور مستقیم 

 واقعی بیشتر از یکهزار نفر می باشد. را نیز در خط تولید دارند، میزان اشتغال
 به گفته وی اگر اشتغال چرخه تولید تا فرآوری و توزیع نیز در نظر گرفته شود، آمار کارآفرینی این بخش بسیار باالست. 

محاسبه ارزش میلیارد لایر بیان کرد و ادامه داد: با  293برنو، میزان سرمایه گذاری اولیه واحدهای فوق در زمان احداث را بیش از 

 فعلی سرمایه گذاری، رقم هزینه های صورت گرفته بسیار باالتر خواهد بود.

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83597356/آذربایجان-شرقی-قطب-تولید-عسل
https://www.irna.ir/news/83597356/آذربایجان-شرقی-قطب-تولید-عسل
https://www.irna.ir/news/83597356/آذربایجان-شرقی-قطب-تولید-عسل


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

وی با بیان اینکه صنعت فرآوری و بسته بندی عسل نقش مهمی در یکی از بخش های کلیدی و تاثیرگذار کشاورزی به منظور 
کسب قسمت بیشتری از ارزش افـزوده حاصـل از حضور در بازارهای کشورهای همسایه، اورآرسیا و جهانی را دارد، گفت: قدرت 

 تولید و صـدور محـصول زنبورستان های استان منجر به تقویت و پایداری زنجیره تولید بخش کشاورزی می شود.
 حسن وحدتیان، مدیرعامل اتحادیه زنبورداران آذربایجان شرقی 

 طبیعی  نقش محوری اتحادیه زنبورداران آذربایجان شرقی در بازاریابی عسل
مدیرعامل اتحادیه زنبورداران آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه این اتحادیه با خرید عسل طبیعی از زنبورداران در بازاریابی و 

فروش آن نقش اساسی داشته است، گفت: اعضای اتحادیه زنبورداران استان، شرکت های تعاونی زنبورداران شهرستان ها هستند که 
 شهرستان فعال هستند. ۱۰شهرستان از مجموع  ۰۰هم اکنون در 

حسن وحدتیان فر اظهار داشت: با تالش های انجام شده نوزدهمین تعاونی شهرستانی نیز در حال عضویت در اتحادیه است که تنها 
ه وها در این منطقدو شهرستان ملکان و بناب که از قدیم صنعت زنبورداری در آنجا رونق نداشته است، باقی می مانند چون تعداد کند

 اندک است.
وی با بیان اینکه صنعت زنبورداری در بازاریابی و فروش با مشکالتی مواجه است، افزود: اتحادیه استان با خرید عسل طبیعی از 

بعدی  تزنبورداران و ایجاد فروشگاه اتحادیه زنبورداران در تبریز گام هر چند کوچکی در این مسیر برداشته است که باید با اقداما
 تکمیل شود.

وحدتیان فر اضافه کرد: عسلی که اتحادیه استان به بازار یا مصرف کنندگان عرضه می کند کامال" بهداشتی، سالم و استاندارد است و 
 پس از انجام آزمایش های الزم به دست مشتری می رسد.

رکنندگان اعتمادی به محصوالت موجود در بازار وی دیوار بی اعتمادی در بازار عسل را خیلی بلند توصیف و یادآوری کرد: مص
ندارند و پس از سه سال دوندگی و برگزاری جلسات متعدد با سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، استاندارد اجباری در مورد 

 عسل نیز اعمال شد، اما باید توجه داشت این اقدام ارزشمند و مهم تنها مدتی دوام داشت.
ه مساله بهداشت جمعیت زنبور استان نیز اشاره کرد و گفت: در تامین داروی مورد نیاز زنبورداران وضعیت نسبت به وحدتیان فر ب

 گذشته خیلی بهتر است و دارو به حد وفور تامین می شود.
وزشی بهداشت وی ادامه داد: اما از اداره کل دامپزشکی استان انتظار داریم که در زمینه برگزاری کالس ها یا دوره های آم

زنبورهای عسل اقدامات بیشتری انجام دهد تا زنبورداران با بیماری های خاص این حوزه و نحوه پیشگیری و درمان کلنی ها خود 
 بیشتر آشنا شوند که متاسفانه یا اقدامی در این زمینه انجام نمی شود یا اقدامات انجام شده بسیار ناچیز است.

آذربایجان شرقی در مورد وضعیت صادرات زنبور، اظهار داشت: ظرفیت های باالیی برای صادرات  مدیرعامل اتحادیه زنبورداران
زنبور از استان داریم اما متاسفانه به دلیل مشکالت ناشی از تحریم ها نتوانسته ایم گام های جدی در این باره برداریم، با این وجود 

 کشور دیگر عرضه می شود. محصول عسل آذربایجان شرقی در بازار همه استان های
  لینک خبر
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 گل و گیاهان صنعتی
 ایرنا – 59/9/99تاریخ : 

 گونه گیاه دارویی در انحصار ایران است  ۰۱۰هزار و 

گونه گیاه دارویی  ۰۱۰ها نشان می دهد که هزار و جهاد کشاورزی گفت: پژوهش مجری طرح گیاهان دارویی وزارت -ایرنا -مشهد
 گونه گیاه دارویی از جمله زعفران رتبه برتر را در جهان داریم.  ۰۶تا  ۱۶در انحصار کشور ایران است همچنین در تولید 

 ۰۶تا  ۰۶درصد سهم تولید زعفران و  ۳۶نون حسین زینلی در همایش ملی گیاهان دارویی که در کاشمر برگزار شد افزود: و هم اک
درصد سهم تولید گل محمدی جهان مربوط به ایران است همچنین در تولید زیره سیاه ایرانی و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر رتبه 

 یک دنیا را در اختیار داریم.
رضوی است که اکثرا گیاهانی کم آب طلب هستند  درصد گیاهان مهم دارویی کشور متعلق به خراسان ۰۶او اضافه کرد: در این بین 

 توانند سهم بسیار قابل توجهی در اقتصاد کشور داشته باشند.و اگر کمی به آنها توجه شود می
های برتر دنیا را به خود اختصاص داده بود ولی وی ادامه داد: اگرچه ایران در گذشته و در عرصه طب سنتی و گیاهان دارویی رتبه

 گاهش به رتبه های میانی کاسته شده است.اکنون جای
مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: طی سالیان گذشته با نگرشی که به گیاهان دارویی داشتیم و کم توجهی به 

ر کشور ری بپتانسیل ژنتیکی و آداب و رسوم قبلی بسیاری از منابع ما در این زمینه از بین رفتند و موجب وارد شدن عوارض بسیا
 شدند.

زینلی افزود: طی یک دهه گذشته اما با توجه خاصی که به گیاهان دارویی در کشور شد سند ملی گیاهان دارویی نوشته شد و نگاه 
شوند و هم اکنون مسووالن نیز به این موضوع مثبت تر شد و امروز شاهد این هستیم که گیاهان دارویی کشور به مرور مطرح می

 گونه آنها دارویی هستند. ۰۶۶گونه گیاهی در کشور داریم که دو هزار و  ۵۶۶هشت هزار و 
تواند همانند زعفران سودآوری داشته باشد گونه گیاه دارویی که در انحصار ایران است می  ۰۱۰وی ادامه داد: هر کدام از هزار و 

ود بر مبنای گیاهان دارویی ایران است و این موجب شدرصد داروهای گیاهی که در کشور آلمان تولید می  ۰۶مثال در حال حاضر 
 میلیارد یورو ارزش افزوده گیاهان دارویی آنها باشد. ۰۶شده فقط 

خواهیم مانند دیگر گیاهان در محصوالت گیاهان دارویی هم مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: چون نمی
کنیم مثال کسانی که وارد کشت گیاهان دارویی  رزی مبتنی بر قرارداد حرکت میدچار تشنج شویم به همین خاطر بر اساس کشاو

 شوند باید از قبل مشخص کنند که محصولشان چیست.می
زینلی افزود: هر استان کشور دارای یک ویژگی خاصی است که مستعد رشد بهتر چند گونه گیاهی است به همین خاطر در استان 

ایم و زیره سیاه یکی از گیاهان اصلی کشور است که دنیا ه زعفران، زیره سبز و سیاه متمرکز شدهخراسان رضوی بر روی کشت گیا
 گذارد.تشنه این گیاه است و اگر به این گیاه توجه شود زعفران را پشت سر می

یژه د زعفران باید یک تشکل وها را شکل دهیم و هر گیاه دارویی هماننوی تاکید کرد: برای ارتقای جایگاه اقتصادی گیاهان باید تشکل
 خصوصی داشته باشد هر چند تاکنون هیچ گیاهی در کشور همانند زعفران قدرت نداشته است.

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: هنوز ما در ابتدای راه هستیم چون بر روی گیاهان دارویی در دنیا بسیار 
باه کنیم و باید به سمت ارگانیک بودن و تولید محصول سالم حرکت کرد چون دنیا تشنه کار شده به همین خاطر دیگر نباید اشت

 ایم. دهد به محصوالت سالم توجه نکردهها در کشور نشان میمحصوالت ارگانیک و سالم است گرچه متاسفانه آمار باالی سرطان
گر محصوالت ارگانیک باشند به راحتی صادر خواهند شد زینلی افزود: برند گیاهان دارویی در کشور ارگانیک بودن آنهاست و ا

چنانکه گیاهان دارویی ایران هنوز در دنیا خواهان دارد و تمامی محصوالتی که توان صادرات دارند از جمله آنغوزه، باریجه، 
ها تن ای نابودی اش میلیونکشیدیم و بربیان که زمانی از وجودش عذاب میشوند و گیاه شیرین زعفران و موسیر به اروپا صادر می

 کنیم.کردیم را اکنون کم داریم و پس از واردات آن در داخل فراوری و صادرش میسم استفاده می
ایم و باید ضمن این که بخش خصوصی وی ادامه داد: برای نخستین بار اختیارات صادرات گیاهان دارویی را به استانها تفویض کرده

هایی که بتوان در بخش ارزش گیاهان دارویی گیرد نسبت به تربیت تجار با انصاف و ایجاد کنسرسیوممیتمامی اختیارات را برعهده 
 از آن بهره برد اقدام کرد چون اگر زنجیره ارزش را تشکیل ندهیم در بسیاری از مراحل، شکست خواهیم خورد.

های ارزش نیازمند مشارکت مردمی آگاه هستیم و مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای موفقیت زنجیره
 شود و زنجیره ارزش را شکل خواهند داد.ها ایجاد میاگر آموزش و تربیت را در راس امور قرار دهیم بسیاری از تشکل

صوالت را توان ارزش افزوده کشور و محزینلی افزود: برای هر محصول باید نشان جغرافیایی تعریف شود و اگر این گونه شود می
 باال برد و در دنیا حرفی برای گفتن داشت.

ها این محصوالت را توان از طریق توریستوی ادامه داد: خراسان رضوی از نظر گیاهان دارویی ظرفیت بسیار زیادی دارد و می
 هم قرار گیرند.ها در کنار جا به جا کرد و باید ستاد گیاهان دارویی در استان خراسان رضوی تشکیل شود و تمامی عرصه
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مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای نخستین بار در استان خراسان رضوی دو گیاه وارد مرحله بورس 
گذاری شفافیت خوبی حاصل شود و سیاست وزارت جهاد کشاورزی با کشت گیاهان دارویی ایجاد شده اند و این موجب شد در قیمت

 پایداری آب است.
افزود: در استان خراسان رضوی زعفران، زیره سبز و سیاه و آویشن شیرازی محصوالتی هستند که ارزش افزوده بسیار قابل زینلی 

 شود از این گیاهان بهره وری بسیار خوبی داشت به خصوص اینکه اگر کشاورزی مبتنی بر قرار داد داشته باشیم.توجهی دارند و می
 نوب غربی مشهد قرار دارد.کیلومتری ج ۱۱۰شهرستان کاشمر در 

  لینک خبر
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 گندم 
 ایرنا  – 52/9/99تاریخ : 

 گندم رفت میلیون هکتار از اراضی کشور زیر کشت ۸.۳

هزار هکتار از اراضی  ۰۰۶مجری طرح گندم کشور گفت: از ابتدای فصل زراعی تا نوزدهم آذرماه پنج میلیون و  -ایرنا -تهران 
 درصد برنامه زیرکشت گندم رفته است.  ۳۶کشور معادل 

هزار هکتار گندم آبی و سه  ۰۶۶یون و روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: یک میل« اسماعیل اسفندیارپور»
 هزار هکتار گندم دیم در مناطق مختلف کشور کشت شده است. ۰۰۶میلیون و 

میلیون هکتار برای کشت گندم در نظر گرفته شده که دو میلیون هکتار برای گندم آبی و  ۰به گفته وی، طبق برنامه ریزی امسال 
 چهار میلیون هکتار برای گندم دیم است.

زارها سبز شده یا در ی طرح گندم اضافه کرد: با توجه به وضعیت رطوبت خاک مزارع در اکثر مناطق اقلیم سرد، قالب دیممجر
 حال سبز شدن است و مناطق گندم آبی، به یک تا سه برگی یا پنجه زنی رسیده است.

شنبه به صورت فراگیر وارد می شود، در همجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: امیدواریم سامانه جدید بارشی که از س
 زارها کمک موثری کند.سرعت سبز شدن سایر دیم

هزارتن بذر گندم اصالح شده به مصرف کشاورزان قرار گرفته است، اظهار داشت: بذر گندم اصالح  ۱۰۶وی با بیان اینکه تاکنون 
ان، جنوب فارس، بوشهر ، هرمزگان و دشت عباس ایالم که شده به میزان مورد نیاز در استان های خوزستان، گلستان، جنوب کرم

 کشت شان باقیمانده، موجود است.
تومان با افت مفید چهار  ۱۶۶هزار و  ۱وی افزود: طبق مصوبه شورای اقتصاد، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم معمولی 

 تعیین شده است.تومان  ۱۳۶درصد و افت غیرمفید یک درصد و برای گندم دوروم دو هزار و 
اسفندیارپور تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی به همراه بنیاد ملی گندمکاران برای حمایت از کشاورزان قراردادی را با 

کارخانجات ماکارونی منعقد کردند که طبق این قرارداد باید کارخانجات گندم دوروم را در مناطق ارزوئیه جنوب کرمان، جنوب 
 درصد افزایش قیمت نسبت به نرخ مصوب خریداری کنند. ۰۶فارس و خوزستان با 

 تومان خریداری کنند. ۵۱۶وی ادامه داد: براساس این قرارداد باید کارخانجات ماکارونی هر کیلوگرم گندم دوروم را دو هزار و 
 ادامه دارد.مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: کشت گندم در استان های مختلف تا هفته اول دی ماه جاری 

تومان و بذر گندم دیم دو هزار و  ۵۱۰به گزارش ایرنا، طبق مصوبه دولت نرخ هر کیلوگرم بذر گندم آبی گواهی شده دو هزار و 
 تومان تعیین شده که نسبت به مصوبه قبلی بین پنج تا هشت درصد کاهش قیمت دارد. ۱۰۵

 تومان بود. ۰۵۶و گندم دیم دو هزار و  ۰۵۶دو هزار و  این درحالیست که نرخ مصوبه پیشین هر کیلو بذر گندم آبی
 سال زراعی گذشته نزدیک هشت میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده بود.

  لینک خبر
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 گندم 

 خبرنگاران جوان  – 52/9/99تاریخ : 

 خودکفایی گندم ادامه خواهد داشت/ نمی توانم مقابل واردات، یک تنه بایستم
محصوالتی همچون دانه روغنی باید تالش مسئله که خودکفایی گندم به طور قطع ادامه خواهد یافت، گفت: در کشاورز با تاکید بر این

 .مضاعفی کنیم تا با دستیابی به خوداتکایی میزان واردات را کاهش دهیم
صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار  ، عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد اه خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگ 

کشاورزی در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران با تاکید بر این مسئله که خودکفایی گندم استمرار خواهد یافت، اظهار کرد: در 
ان واردات را کاهش دهیمبرخی از محصوالت همچون دانه های روغنی باید تالش مضاعف کنیم تا با دستیابی به خوداتکایی میز . 

 
وی با اشاره به اینکه در جو ظرفیت خوبی داریم، افزود: این در حالی است که به اندازه کافی به این موضوع پرداخت نشده، ضمن 

سال وجود دارد ۰تا  ۰آنکه در پنبه ظرفیت های خوبی برای افزایش تولید و تامین نیاز ظرف مدت زمان  . 
 

وسعه و توجه خاص به بحث گلخانه ها بیان کرد: با توجه به مشکالت و محدودیت منابع آبی با استفاده از توسعه کشاورز با تاکید بر ت
 .گلخانه ها عالوه بر نجات آب می توان تولید و اشتغال در بخش کشاورزی افزایش داد

 
د شیر، اصالح الگوی کشت علوفه ای سرپرست وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به مشکالت آب و ضرورت افزایش تولی

 .را باید به صورت پروژه ای انجام داد که پایلوت آن بسیار موفق بوده است
 

وی افزود: بنده از جامعه کشاورزان که در راس آن گندمکاران هستند، صمیمانه تشکر می کنم چرا که آنها در بحث تولید ایثار کردند 
پرارزش فارغ از همه اتفاقات اخیر به سبب اهمیت تولید گندم در کشاورزی و غذای ما بپردازندو همواره تقاضا دارم که به این کار  . 

 
کشاورز با اشاره به مباحث مطرح شده مبنی بر معرفی بنده از سوی رئیس جمهور به عنوات وزیر پیشنهادی گفت: هنوز اتفاقی رخ 

شد نداده و قطعا هر تصمیمی که به نفع کشور است، گرفته خواهد . 
  

 واردات تکنولوژی و دانش نباید با کاال اشتباه گرفته شود
وی با اظهار نگرانی پیرامون واردات محصوالت گفت: اگرچه واردات به معنای سرکوب تولید داخلی است، اما بنده به عنوان مسئول 

ه که در مواقعی بیش از نیاز یکسال برنج یا شکر توانم یک تنه در برابر تصمیمات وارداتی بایستم. هر چند گاهی اتفاق افتادتولید نمی
 .وارد شده است

 .به گفته کشاورز، با وجود آنکه دغدغه مصرف و تامین اقالم مورد نیاز را باید داشته باشیم، اما رویکرد وارداتی نگران کننده است
کاال اشتباه گرفته شود، اظهار کرد: ما در سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه واردات تکنولوژی و دانش نباید با 

های روز توانیم تولیدکنندگان را از دسترسی به تکنولوژیحوزه تکنولوژی و دانش نیازمند مبادله و تعامل با جهان هستیم و نمی
 .محروم کنیم

هزارتن کاهش  ٠۶۶تن به هزار ٠۶۶وی افزود: بابکارگیری واردات تکنولوژی و دانش میزان واردات شکر را از یک میلیون و 
میلیون دالر بذر وارد کشور  ۱۰میلیون دالر از محل واردات صرفه جویی و به ازای آن  ۰۶۶داده ایم که از این حیث رقمی حدود 

 .شده است
 کمبودی در زمینه گندم نداریم

کنید، اظهار کرد: واردات گندم ا تایید میکشاورز درباره اینکه آمار کاهش تولید گندم و واردات به منظور تامین ذخایر استراتژیک ر
کردشود، هر چند تولید گندم تا سال زراعی گذشته کفایت میبه منظور ذخایر استراتژیک گندم انجام می . 

تومان بود که این  ۳۶۶تومان و قیمت بذر یک هزار و  ۳۶۶این مقام مسئول ادامه داد: سال گذشته قیمت هر کیلو گندم یک هزار و 
درصد کاهش یافته که این امر بیانگر  ۰۵درصد بیش از گندم خوراکی است، اما این تفاوت امسال به  ۵۶دهد قیمت بذر شان میامر ن

 .فراوانی گندم در داخل است
دهد که مزارع ها نشان میبه گفته این مقام مسئول، کشت گندم در حد برنامه بوده و به نحو مطلوبی تاکنون انجام شده است و رصد

 .گندم از شرایط مساعدی برخودار است
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وی با اشاره به اینکه سال گذشته قیمت خرید گندم مورد پذیرش کشاورزان نبود، افزود: قیمت جو هیچگاه باالتر از نرخ گندم نبوده 
تا  ۰۰۶۶درصد کمتر از گندم بوده است، اما در سال گذشته در مناطقی از کشور قیمت جو به باالی  ۱٢است و همیشه قیمت جو 

شود که گندم با بخشی از جو و یا حتی ذرت جایگزین شوداندازد و باعث میتومان رسید که این روی محصول سایه می ۰۳۶۶ . 
کشاورز با اظهار بی اطالعی نسبت به تغییر قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید بیان کرد: اصالح قیمت خرید تضمینی 

ها انتظار افزایش قیمت را دارندرح نیست، هر چند تشکلگندم در شورای اقتصاد مط . 
 

 تولید برنج رکورد زد
 ۰کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کشور امسال با اتفاقات اقلیمی خاص مواجه بود، گفت: این اتفاقات در 

درصدی تولید را به همراه داشت ۵ماهه اول امسال رشد  . 
ها منجر به رشد تولید شد، هر اینکه تولید برنج در طول تاریخ رکورد زده است، بیان کرد: فراوانی آب در مخازن سد وی با اشاره به

کنیماستان گیالن و مازندران حمایت نمی ۱چند سیاست ما درباره برنج کامال شفاف است و از کشت این محصول در  . 
ها موجب شد مال شفاف است، گفت: فراوانی بارندگی و ذخایر مناسب پشت ژنکشاورز با بیان اینکه سیاست ما در زمینه برنج کا

مسئوالن سیاسی به سبب آنکه کشاورزان برخی مناطق از ناحیه سیل دچار خسارت شده بودند، کمک کردند و آب الزم را در اختیار 
نندگان برنج در گیالن و مازندران است که بدین ها برای کشت این محصول قرار دادند، اما در مجموع رویکرد ما حمایت از تولیدکآن

منطقه برنامه خاصی تدوین کردیم تا با رویکرد تکنولوژی جدید، توسعه مکانیزاسیون،  ۱منظور برای افزایش تولید برنج در این 
فزایش دهیمدرصد ا ۰۶استفاده از بذور هیبرید، رونق ارقام پرمحصول با عملکرد باال بتوانیم ظرفیت خوداتکایی را تا  . 

این مقام مسئول با تاکید بر این مسئله که اولویت ما تقویت جبهه تولید است، اظهار کرد: بنده چه در این وزارتخانه باشم و چه نباشم، 
 شعارم تقویت جبهه تولید با لحاظ چند مساله است، اولین نکته توجه به بحث پایداری است و هیچ اقدامی را نباید انجام دهیم که به

 .پایداری لطمه بزند این پایداری شامل منابع، درآمد کشاورز، قیمت عرضه و مواردی از این قبیل است
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی مورد دوم را تامین امنیت غذایی و ترویج توسعه فضای کسب و کار عنوان کرد که باید در سایه 

 .توجه به محدودیت آب انجام بگیرد
های ما حذف شود، ضمن یار مهم و محدودکننده اعالم کرد و افزود: توجه به آب نباید از هیچ یک از برنامهکشاورز آب را عامل بس

ی پروسه اینکه به اعتقاد بنده حرکت در کشاورزی باید بر اساس برنامه و بر مبنای یک مدل فرآیندی باشد. به طوری که ما از الف تا
 .را مدنظر قرار دهیم
ای ندارد و کشاورزی با توجه به اینکه یک بخش اقتصادی است به نشان داده اقدامات مقطعی و اتفاقی نتیجهبه گفته وی، تجربه 

 .برنامه اقتصادی نیاز دارد
شود، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه بدون توجه به بازار، صادرات، زیربنا و ... بحث کشاورزی درست نمی

های مرزی )مدیریت حقابه ها( نداریم، بنابراین رویکرد بر افزایش عه فضای کشاورزی را جز در آببیان کرد: ما امکان توس
 .عملکرد و افزایش بهره وری با اولویت بهره وری آب است

 
 حفظ کاربری اراضی کشاورزی خط قرمز ماست

از جنگل و حفظ کاربری اراضی ها تاکید کرد و گفت: صیانت کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود بر صیانت از جنگل
 .کشاورزی خط قرمز ماست ضمن اینکه اصالح باغات را باید در دستور کار قرار دهیم

هایی ها را کنترل کنیم بلکه باید مدیریت ریسک و خشکسالی مستقر شود؛ یعنی گروهتوانیم آسیبوی ادامه داد: با مدیریت بحران نمی
به عنوان مثال درخت گردویی را به کشاورزان معرفی کنیم که در برابر سرما مقاوم است و آن  توانند ریسک را مدیریت کنند.که می

کندرا مدیریت می . 
 

کنماز فضای آزاد نقد استقبال می  
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر این مسئله که تولید باید برحسب تقاضا و کشاورزی قراردادی باشد، اظهار کرد: بخش 

ی احتیاج بیشتری به حضور متخصصان حوزه اقتصاد و بازرگانی داردکشاورز . 
ها کشاورز گفت: در صورت حضور در وزارت جهاد کشاورزی به عنوان وزیر به دنبال جوانگرایی و دادن اختیارات بیشتر به خانم

چه بلد بودیم، انجام دادیمهستم، چرا که به اعتقاد بنده فضا باید برای حضور نسل جوان فراهم شود و ما هر چه که آن . 
کنم، بیان کرد: از افراد تقاضا دارم که آزاد نقد کنند، اما قضاوت نکنندوی با اشاره به اینکه از فضای نقد استقبال می . 

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه دولت در بخش کشاورزی نباید اینقدر بزرگ باشد، گفت: سیاست دیگر بنده این است 
ها را باید به بخش خصوصی، تشکل ها، انجمن و اصناف دهددولت نباید بگذارد کشاورزی بزرگ شود و همه تصدی گری که . 
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رساندهزار تومان می ۰۶تومانی از واردات ذرت، قیمت مرغ را به مرز  ۰۱۶۶حذف ارز   

) GMO کشاورز با اشاره به اینکه بیوتکنولوژی فقط شامل  ۱۶موضوع زیست فناوری دانشی است که طی تراریخته( نیست، افزود: 

سال اخیر به آن رسیده و بحث بسیار وسیعی است و تاکنون حتی یک کیلو تراریخته کشت نشده و بنده نظر مثبت و منفی در  ۰۶الی 
 .این زمینه ندارم

انونی در این زمینه در اراضی کشور کشت نشده است، مجلس ق GMO به گفته وی، تا این لحظه یک کیلوگرم سبزی یا محصول

خواهد در این حوزه عمل کند باید طبق آن قانون اقدام کنددارد و هر کس می . 
های واسطه همچون نهاده های نهایی همچون گوشت قرمز با ارز نیما بیان کرد: کاالکشاورز با اشاره به اینکه درباره واردات کاال

و مصرف کننده نباید منجر به افزایش قیمت شود. به عنوان مثال با حذف ارز  روی تولید تاثیرگذارند، از این رو به شرایط تولید
رسد، که در کوتاه مدت به نفع تولیدکننده است، اما هزار تومان می ۰۶تومانی از واردات ذرت، قیمت گوشت مرغ به کیلویی  ۰۱۶۶

پذیرد و تولید با مشکل مواجه خواهد شددر بلندمدت جامعه آن را نمی . 
 

الگوی کشت محصوالت کشاورزی در مراحل نهایی شدن استطرح   
ای برای کنترل سطح زیر کشت محصوالت در حال طی کردن مراحل پایانی است، اظهار کرد: براین وی با اشاره به اینکه سامانه

شوداساس از افزایش بی رویه سطح زیر کشت محصوالت سبزی و صیفی جلوگیری می . 
ژن دنیا را از قحطی و گرسنگی نجات داد، گفت: در بذوری که عملکرد باالیی نداریم، تکنولوژی آن را  کشاورز با بیان اینکه بذر

توان برای بخش خصوصی در این باره تصمیم گیری کرد بلکه باید با رعایت منافع ملی، تسهیل گر باشیمکنیم و نمیوارد می . 
شود و چنانچه جلوی واردات بذور هزار تن بذر جو در داخل تولید می ۳۶هزار تن بذر گندم و  ۰۰۶این مقام مسئول ادامه داد: 

میلیون دالر گوجه  ۵۵۶سبزی و صیفی را بگیریم این موضوع موجب شده قاچاق از سر و روی کشور باال رود. به عنوان مثال 
 ۱۶دن بذر گره زد، چرا که در توان سرنوشت تجارت این محصول را با وارد نکرشود که نمیهای هدف صادر میفرنگی به بازار

شد، امکان تولید و تجارت در این سال گذشته ویروس تولید گوجه فرنگی در بوشهر را تعطیل کرد که اگر بذور خارجی وارد نمی
 .زمینه وجود نداشت

در این حوزه وی در پایان با بیان اینکه طرح الگوی کشت محصوالت کشاورزی در مراحل نهایی شدن قرار دارد، تصریح کرد: 
کشد که آن سال اقدامات کارشناسی و بررسی انجام شده و چند کار مکمل باقی مانده که باید انجام شود و خیلی طول نمی ٢تا  ٤حدود 

 .را مطرح و عرضه کنیم

 لینک خبر 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/7173086/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 

 گوجه فرنگی
 ایرنا  – 50/9/99تاریخ : 

 روند کاهشی قیمت گوجه فرنگی در بازار

وتره بار از روند کاهش قیمت گوجه فرنگی در بازار تهران خبر داد و گفت: با افزایش رئیس اتحادیه مرکزی میوه  -ایرنا  -تهران 
 شود. عرضه، بازار این محصول در روزهای آینده متعادل می

و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: از سه روز گذشته تاکنون قیمت گوجه فرنگی روند  امروز شنبه در گفت« اسدهللا کارگر»
 ها، قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی تازه بین پنج تا هشت هزار تومان است.خود گرفته و اکنون در خرده فروشی کاهشی به

وی عامل گرانی گوجه فرنگی در هفته های اخیر را بارندگی و تاخیر در برداشت محصول استان های جنوبی کشور عنوان کرد و 
 این محصول نسبت به هفته های گذشته از روند کاهشی برخوردار شده است. اظهار داشت: با ورود گوجه فرنگی بوشهر قیمت فعلی

رئیس اتحادیه مرکزی میوه وتره بار با تاکید بر اینکه قیمت گوجه فرنگی از این پس کاهشی خواهد بود گفت: برای روزهای آتی 
 دل شدن قیمت ها تاثیرگذار است.گوجه فرنگی تازه خوری از استان فارس نیز وارد بازار می شود که همین امر در متعا

 ۰۵به گزارش ایرنا، امروز قیمت هرکیلوگرم گوجه فرنگی رسمی در بازار بین پنج تا هشت هزار تومان و گوجه فرنگی گلخانه ای 
 هزار تومان است.

 هزار تومان رسیده بود ۱۶این درحالیست که در هفته های اخیر قیمت گوجه فرنگی به 
 لینک خبر
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 نگی گوجه فر
 ایرنا  – 50/9/99تاریخ : 

 ای در تولیددرصدی گوجه فرنگی گلخانه ۶سهم 

میلیون  ۵.۰ساالنه بیش از  مدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی گفت: -ایرنا  -تهران 
 درصد است.  ۰تن گوجه فرنگی در کشور تولید می شود که سهم گوجه فرنگی گلخانه ای از این میزان تولید تنها 

هزارتن  ۰۰۰، بیش از ۳۰بندی سال  روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: طبق آمار جمع« غالمرضا تقوی»
هکتار فضای بسته تولید شده بود که برآوردها نشان می دهد تولید این محصول  ۱۶۶ای در سطح یک هزار و  گوجه فرنگی گلخانه

 تن خواهد رسید. ۰۰۰هزار و  ۰۰۰هزار تن افزایش یابد که حجم تولید این محصول را به  ۰۳۰، حدود ۳۰در سال 
گلخانه های کشور تولید محصول گوجه فرنگی گلخانه ای  وی اظهار داشت: بر اساس برنامه ششم توسعه قرار است با توسعه فضای

 هزار تن برسد که بخشی از نیاز بازار داخلی را تامین خواهد کرد. ۰۰۱به 
، مجموع تولید ۱۶۰۰وی با بیان اینکه ایران رتبه هفتم تولید گوجه فرنگی جهان را داراست گفت: طبق آمار سازمان فائو در سال 

تن بود که آمار تفکیکی گوجه فرنگی فضای باز از گلخانه ای مشخص  ۰۵۳هزار و  ۰۱میلیون و  ۰۰۰گوجه فرنگی در جهان 
 نیست.

مدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: اکنون گوجه فرنگی گلخانه ای در 
 های مختلف در نوسان است.بال صادرکنندگان تولید آن در استانشود اما با توجه به استقاستان های سراسر کشور تولید می

هزار تن،  ۵۰هزار تن، بوشهر  ۰۰ای کشور را به ترتیب استانهای یزد با تولید فرنگی گلخانهاستان برتر تولید گوجه ۰۶وی 
هزار تن، کرمان  ۰۱وزستان هزار تن، خ ۰۵هزار تن، مرکزی  ۱۶شرقی هزار تن، آذربایجان ۰۰هزار تن، اصفهان  ۰۰هرمزگان 

 هزار تن عنوان کرد. ۳هزار تن، خراسان رضوی  ۳.۰هزار تن، همدان  ۳.۰
ای و علل باالبودن قیمت آن نسبت به تولید این محصول در فضای باز افزود: استفاده از فرنگی گلخانهتقوی درباره قیمت گذاری گوجه

ث شده تا این محصول از مشخصات کمی و کیفی باالتر )داشتن عملکرد باالتر در ای باعفرنگی گلخانهبذور هیبرید در تولید گوجه
واحد سطح، یکدست بودن شکل و اندازه میوه ها، سفتی میوه، هم زمان رسی محصول، ماندگاری بیشتر محصول پس از برداشت( و 

به محصول گوجه فرنگی فضای باز در بازار همچنین قابلیت صادراتی برخوردار باشد بنابراین این محصول با نرخ باالتری نسبت 
 شود.عرضه می

ها بخصوص مدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: اما در بعضی از ماه
شود قیمت آذرماه هر سال عواملی مانند کمبود عرضه و شرایط نامناسب اقلیمی جهت برداشت به موقع محصول موجب می

 ای برابری کند.فرنگی فضای باز باال برود و در برخی موارد نرخ این محصول با قیمت محصول گلخانهگوجه
وی گفت: گوجه فرنگی گلخانه ای به دلیل هزینه های باال و کیفیت تولید کماکان قیمتی باالتر از نرخ تولید گوجه فرنگی در فضای 

 باز دارد.
 ۰۱امسال قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی معمولی به یکباره از نزدیک پنج هزار تومان به طور متوسط به به گزارش ایرنا، آذرماه 

 هزارتومان رسید. ۱۶هزار تومان و گوجه فرنگی گلخانه ای به بیش از 
 ن تولیدکنندگانبر اساس آمارهای جهانی چین، آمریکا، هند، ترکیه، ایتالیا، برزیل، ایران، اسپانیا، مکزیک و روسیه بزرگتری

 فرنگی فرآوری شده هستند.شوند و اسپانیا، ایتالیا و یونان نیز بزرگترین صادرکنندگان گوجهفرنگی جهان محسوب میگوجه
  
 لینک خبر
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 گوجه فرنگی 
 ایرنا  – 50/9/99تاریخ : 

 قیمت گوجه فرنگی در بازار روند کاهشی در پیش گرفت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: قیمت گوجه فرنگی از دیروز به شدت روند کاهشی داشته و امروز  -ایرنا-بوشهر
 شود. هزار لایر خرید و فروش می ۱۵تا  ۱۶نیز  ۱ های درجههزار لایر و گوجه ۰۵تا  ۰۶قیمت گوجه درجه یک سر مزرعه بین 

 ای برای صادرات گوجه فرنگیمحمد تقی منوچهری روز پنجشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان بوشهر افزود: قرار شده تعرفه
 تواند در کاهش بیش از پیش قیمت گوجه تاثیرگذار باشد.گذاشته شود که این خبر نیز می

 هکتار بوده که سطح واقعی از این میزان اندکی کمتر است. ۰۶۶هزار و  ۰۰ح زیرکشت استان بوشهر وی بیان کرد: سط
هزار تن بوده که با خسارت تگرگ در شهرستان دیر این حجم از پیش بینی را کم  ۵۰۵منوچهری افزود: پیش بینی تولید گوجه نیز 

 کرده است.
هزار آن در مناطق بوشکان، ارم و جم برداشت  ۰۵هکتار است که حدود  ۱۵۶و  وی ادامه داد: سطح کشت پاییزه گوجه نیز یکهزار

 شده است.
های استان هزار تن بوده و همچنین برداشت در دشت ۳۰منوچهری گفت: کل برداشت گوجه فرنگی پاییزه تا روز گذشته نیز حدود 

 نیز آغاز شده است.
هکتاری در هرمزگان  ۵۶۶هزار و  ۱وجه از مزارع برداشت شود و یک سطح تن گ ۰۰۶وی افزود: پیش بینی شده تا پایان آذر ماه 

و یک سطح قابل توجه نیز از جنوب استان فارس به چرخه برداشت آمده که این مهم به کاهش قیمت گوجه در بازار کمک کرده 
 است.

درصدی دیدند  ۰۶تا  ۰۶گرگ خسارت های دیر، کنگان و دشتی به علت تهکتار نیز در شهرستان ۰۱۱منوچهری گفت: یکهزار و 
 میلیارد لایر است. ۰۰۰که برآورد این خسارت 

 ای داشته استهکتار پوشش بیمه ۰۰وی عنوان کرد: از مجموع هکتارهای خسارت دیده نیز تنها 
  لینک خبر 
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 گوشت قرمز
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان  -59/9/99تاریخ : 

تومان ۰۸۸۸نوسان قیمت مرغ در راه است / قیمت منطقی هر کیلو مرغ زنده   
: تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا در هفته آینده، قیمت مرغ زنده و مرغ گرم با نوسان نرخ رو به رو می یک مقام مسئول گفت

 .شود
وگو با خبرنگارحبیب اسدهللا نژاد نایب رئیس انجمن کانون صنفی مرغداران گوشتی در گفت گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

هزار  ۰، از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر دارد و گفت: قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۵۶۶هزار و  ۰۱ها آماده به طبخ در خرده فروشی مرغ هزار تومان و ۳تا  ۰۶۶و  . 

 
تومان و  ۰۶۶شود که از ابتدای هفته آینده قیمت مرغ زنده حدود : با ایجاد تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا پیش بینی میاو افزود

تومان افزایش یابد ۰۶۶مرغ گرم  . 
 

ر های کارمندی و کارگری و همچنین شب یلدا را دلیلی برای افزایش قیمت مرغ داسدهللا نژاد کشش بازار به واسطه پرداخت حقوق
 .بازار اعالم کرد

 
ها حاکی از آن است که اواخر دی به نایب رئیس انجمن کانون صنفی مرغداران گوشتی درباره آینده بازار مرغ بیان کرد: پیش بینی

ها و ازدیاد عرضه در برابر تقاضا قیمت با روند نزولی در بازار روبرو شود که ممکن است این وضعیت سبب تراکم مرغ در واحد
روز استمرار یابد ۰۵ تا ۰۶ . 

 
هزار تومان اعالم  ۰۰و مرغ گرم  ۵۶۶هزار و  ۳او قیمت منطقی هر کیلو مرغ زنده با احتساب سود متعارف برای تولید کننده را 

 .کرد
 کمبودی در عرضه مرغ شب عید وجود ندارد

رغ در ایام پایانی سال وجود ندارد، اظهار نایب رئیس انجمن کانون صنفی مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه م
ها از جمله جوجه یک روزه در سایه کمبود نظارت با نوساناتی روبرو است به طوری که در مقطعی به کرد: هم اکنون قیمت نهاده

سویا دقیق ها مسئول در بحث جوجه یکروزه، ذرت و کنجاله شود اگر نظارت دستگاههزار تومان رسید و پیش بینی می ۰بیش از 
 .نشود بدون تردید با افزایش قیمت مرغ در شب عید مواجه خواهیم شد

تومان رسید ۳۶۶هزار و  ۰۱آخرین تحوالت بازار مرغ و ماهی در آستانه شب یلدا/ قیمت مرغ به  :بیشتر بخوانید  
ها مسئول را از جمله عوامل موثر برای خروج از بحران ها و نظارت بر قیمت و روند توزیع از سوی دستگاهاسدهللا نژاد تامین نهاده

ها و نظارت بر قیمت و روند توزیع را با جدیت دنبال کنند مشکلی در شب عالم کرد و گفت: اگر مسئوالن بحث تامین نهادهشب عید ا
 .عید از بحث نوسانات قیمت رخ نخواهد داد

 
شود با ازدیاد مییابد از این رو پیش بینی او ادامه داد: با توجه به انکه جوجه ریزی در ایام پایانی سال به صورت سنتی افزایش می

 .عرضه در اواخر دی بازار مرغ دچار چالش شود به طوری که تولید کنندگان از ناحیه قیمت متضرر شوند
 

میلیون قطعه اعالم کرد و  ۰۰۶تا  ۰۰۰نایب رئیس انجمن کانون صنفی مرغداران گوشتی در پایان میزان جوجه ریزی شب عید را 

عید مشکلی نداریم که مسئوالن بخواهند از طریق واردات بازار را کنترل کنند گفت: بر این اساس برای تامین مرغ شب . 
  لینک خبر
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 ایرنا  – 99/9/52تاریخ : 

 هزار هکتار از اراضی حوضه دریاچه ارومیه به شبکه فرعی آبیاری  ۶تجهیز 

اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در  هزار هکتار از ۰غربی گفت: رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان -ایرنا -ارومیه
 است. راستای مصرف بهینه آب به شبکه فرعی آبیاری تجهیز شده

فشار های فرعی آبیاری، زهکشی و آبیاری تحترسول جلیلی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: اجرای شبکه
 های مرزی در حال اجراست.های فرعی آبیاری و زهکشی رودخانههکتار نیز در قالب طرح شبکه ۵۰۶هزار و  ۰۰در سطح 

هزار هکتار بوده و در این  ۰۰۶شهرستان استان حدود  ۳وی ادامه داد: میزان اراضی زراعی آبی در حوضه دریاچه ارومیه در 
 اراضی مصرف آب بسته به نوع محصول متفاوت است.

 هکتاری اراضی باغی استان در زیر حوضه دریاچه ارومیه قرار دارد.هزار  ۰۰۱هزار هکتار از وسعت  ۳۶وی اضافه کرد: 
، گفت: در غربی به سیستم آبیاری نوین تجهیز شدههکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان ۰۰۰هزار و  ۰۰جلیلی با اشاره به اینکه 

های فرعی آبیاری و لکی و شبکههای نوین آبیاری در اراضی خرده ماهزار هکتار طرح تجهیز اراضی به سیستم ۰۰۱مجموع 
 و بخشی نیز در دست اجراست. های مرزی عملیاتی شدهزهکشی رودخانه
های ستاد ملی نجات دریاچه ارومیه است و رویکرد آن انسجام سازمانی، های تدوینی این سازمان همسو با سیاستوی افزود: برنامه

 مصرف آب در جهت کمک به احیای دریاچه ارومیه است.وری کشاورزی پایدار، ارتقای راندمان تولید و بهره
ان های نوین آبیاری نیز به عنوای به عنوان اولین پیشران توسعه و گسترش سیستمهای متراکم گلخانهجلیلی ادامه داد: توسعه کشت

 یی سازمان قرار دارد.های اجرامهمترین اولویت و دومین پیشران توسعه بخش کشاورزی استان با جدیت در دستور کار برنامه
افزایی و تعامل بیشتر کشاورزان با کارشناسان سازمان در زمینه غربی با بیان اینکه همرییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان

های مرزی در های فرعی آبیاری و زهکشی رودخانهمدیریت مصرف آب کشاورزی ضروری است، اضافه کرد: اجرای طرح شبکه
در راستای افزایش راندمان آبیاری و جلوگیری از مهاجرت روستاییان، تثبیت جمعیت و ایجاد اشتغال موثر به غربی آذربایجان

 گیرد.صورت مستقیم و غیرمستقیم در جهت افزایش تولید محصوالت کشاورزی و ارتقای درآمد و رفاه روستاییان صورت می
های غیرمجاز شود و ساماندهی چاهتوسعه بخش کشاورزی محسوب می هایوی اضافه کرد: وجود منابع آبی مناسب یکی از اولویت

 های نوین آبیاری باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.ای استان جهت کمک به تسریع توسعه سیستمتوسط شرکت آب منطقه
ن تن انواع محصوالت کشاورزی میلیو ۰هزار هکتار زمین کشاورزی با تولید ساالنه  ۰۶۶غربی دارای به گزارش ایرنا آذربایجان

 سازیهای اصلی و نهرها گامی در راستای جلوگیری از هدر رفت آب و نیز مدرنهای فرعی آبیاری در کنار شبکهاست؛ ایجاد شبکه
 های آبرسانی است.شبکه

مترین عامل کاهش آب است و کارشناسان مهدهه اخیر به علت بحران کم آبی شاهد افت شدید سطح آب بوده ۱دریاچه ارومیه در 
های مصرف آب در بخش کشاورزی دانند؛ آنان بر این باور هستند که اگر شیوهدریاچه را مصرف بیش از حد در بخش کشاورزی می

 یابد.وری در این بخش افزایش میبهینه شود، میزان بهره
های واقع در زیر حوضه دریاچه ارومیه به ز شهرستانارومیه، سلماس، خوی، چایپاره، نقده، میاندوآب، مهاباد، اشنویه و پیرانشهر ا

 رود.شمار می
  لینک خبر
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 مکانیزاسیون و ماشین آالت
 ایرنا – 52/9/99تاریخ : 

 اندازی می شودسامانه یکپارچه اطالعات کشاورزی کشور راه

طالعات کشاورزی کشور دبیر ستاد هوشمند سازی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: طراحی سامانه یکپارچه ا -ایرنا-شاهرود
 اندازی می شود. با همکاری دانشگاه تهران و خواجه نصیرالدین طوسی در حال اجرا بوده و تا پایان سال نخستین بخش آن راه

حسین فرازمند چهارشنبه در همایش گرامیداشت هفته پژوهش در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 
با توجه به نیاز توسعه بخش کشاورزی حرکت به سمت هوشمندسازی کشاورزی در سال گذشته آغاز شد و در  سمنان)شاهرود(افزود:

این راستا تفاهم نامه همکاری بین وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر توسعه و ارتقای بخش 
 کشاورزی از طریق هوشمند سازی کشاورزی امضا شد.

یان اینکه ستاد هوشمندسازی کشاورزی کشور اواخر سال گذشته تشکیل شد، تصریح کرد: این کار تاکنون دستاوردهایی از وی با ب
 جمله طراحی سامانه یکپارچه اطالعات کشاورزی کشور داشته است.

یر ماهواره ای و اطالعاتی رییس مرکز فناوری اطالعات و اطالع رسانی کشاورزی کشور ادامه داد: این سامانه با استفاده از تصاو
 سازد.که از پهنه های زمینی به دست می آورد ، رصد دقیق بر امور کشاورزی سراسر کشور را ممکن می

اندازی اولین جستجوگر کشاورزی و منابع طبیعی ایران در آبان ماه خبر داد و ابراز داشت: این موتور جستجو تمام فرازمند از راه
را قابل دسترس کرده و بهره برداران و متخصصان بخش کشاورزی با مراجعه به آن می توانند به آخرین اطالعات کشاورزی کشور 

 دستاوردها و یافته های کشاورزی دست یابند.
وی همچنین از راه اندازی سامانه "کشاورزیار" تا پایان سال خبر داد و اظهار داشت: در این سامانه ارتباط مستقیم بین کشاورزان، 

برداران و متخصصان در هر استان به صورت برخط برقرار شده و آنان می توانند آخرین اطالعات کشاورزی را از  بهره
 متخصصان بگیرند.

دبیر ستاد هوشمند سازی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی افزود: استفاده از اینترنت اشیاء در بخش کشاورزی در شرایط کنونی از 
 نه ها و مزارع و دامداری های در حال اجراست.مدیریت آبیاری هوشمند، گلخا

درصد در مصرف آب صرفه جویی کرد و نرم افزار مربوطه می  ۰۶تا  ۱۶فرازمند تاکید کرد: با مدیریت آبیاری هوشمند می توان 
 تواند زمان آبیاری و قطع آن را به آگاهی کشاورزی رسانده و از هدررفت آب جلوگیری کند.

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان )شاهرود( هم در این نشست با بیان اینکه رکن احمد دزیانیان رییس 
اصلی پیشرفت جوامع از مسیر تحقیق و پژوهش می گذرد، افزود: امنیت غذایی و پایداری منابع یکی از مهمترین وظایف وزارت 

 ز تحقیقات در تولید بذر و نهاده های مرتبط با کشاورزی انجام وظیفه می کند.جهاد کشاورزی است ، برای دستیابی به این امر ، مرک
دزیانیان، خاک را مادر و بستر اصلی تولیدات کشاورزی خواند و تصریح کرد: خاک موجود زنده ای است که بسیار حساس و مهم 

 بوده و در صورت بی توجهی به آن امنیت غذایی تهدید می شود.
و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان بهره برداری بیش از حد از زمین های کشاورزی را یکی از  رییس مرکز تحقیقات

مشکالت بخش کشاورزی خواند و گفت : نگهداری و حفاظت از خاک مغفول مانده ، بنابراین باید این موضوع بیشتر مورد توجه 
 قرار گیرد.

خاک و افزایش مواد آلی از فرسایش آن جلوگیری کنیم، ادامه داد : خاک را هم باید به عنوان وی با تاکید بر اینکه باید با حفظ قابلیت 
 یکی از منابع اصلی تولید دانست و در جهت حفظ، احیا و قابلیت بهره برداری طوالنی مدت برای نسل های آینده از آن محافظت کرد.

ران کشاورزی برگزار شد موضوعاتی از جمله کشاورزی حفاظتی در این همایش که با حضور محققان، کارشناسان و بهره بردا
 مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

 در پایان این همایش پژوهشگران برتر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان تقدیر شدند.
جذب و آموزش به دانش آموزان رشته کار و در زمینه  ۰۰۳۰مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان،سال 

رشته مانند گیاهان دارویی و گیاه پزشکی در مقطع کاردانی و یک رشته در مقطع  ۳دانش، حایز رتبه برتر کشوری شد. همچنین 
 کارشناسی در این مرکز تدریس می شود.

تحقیقات باغبانی مطرح و پس از فراهم شدن  بسطام به عنوان ایستگاه –در کیلومتر سه جاده شاهرود  ۰۰۰۱این مرکز در سال 
 فعالیت خود را با هدف تحقیق در زمینه محصوالت باغی و زراعی آغاز کرد. ۰۰۰۳مقدمات در سال 

و با ۰۰۰۰بتدریج با ساخت واحدهای زیربنایی مانند ساختمان، انبار، حفر چندین حلقه چاه آب و خرید ماشین آالت کشاورزی در سال 
خش تحقیقاتی اصالح و تهیه نهال و بذر، خاک و آب، منابع طبیعی و آفات و بیماریهای گیاهی به مرکز تحقیقات ایجاد چهار ب

 کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان )شاهرود( تبدیل شد.
 های تحقیقات کشاورزی میامی، گرمسار و تحقیقات پسته دامغان راهم زیر پوشش دارد. این مرکز ایستگاه

  لینک خبر 
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 متفرقه
 ایرنا  – 52/9/99تاریخ : 

 یافته استتعرفه خدمات فنی مهندسی کشاورزی امسال افزایش ن

خدمات فنی و مهندسی کشاورزی نسبت به  مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: تعرفهرئیس سازمان نظام  -ایرنا  -تهران 
 افزایش نداشته است.  ۳۰سال 

و در نشست شورای مرکزی نظام مهندسی و منابع طبیعی « نژاد شاهرخ رمضان»به گزارش سه شنبه وزارت جهاد کشاورزی، 
 بندی صدور مجوزها در سازمان نظامروسای سازمان های استان ها با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی افزود: زمان

 یافته است. روز کاهش ۱۶روز به  ۰۵۶مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور از 
ند و کنعنوان دروازه ورود سرمایه عمل میبهمهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با تأکید بر اینکه مجوزها رئیس سازمان نظام 

بسیار مهم هستند، تصریح کرد: عالوه بر سرعت زمان دریافت مجوزها، ظرفیت اجتماعی و حقوقی این سازمان در کنار بخش 
 خصوصی بسیار مثمر ثمر خواهد بود.

مهندسی و منابع طبیعی ع کار در سازمان نظاموی با اشاره به شفاف بودن مناسبات مالی در این سازمان، ادامه داد: سامانه ارجا
 شود.ها انجام میشده است و بر اساس آن فعالیتها اعالمکشور وجود دارد و در این سامانه تمامی تعرفه

  لینک خبر
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 نوغان
 ایرنا – 59/9/99تاریخ : 

  ۲۴۸۸یبرید کرم ابریشم برای سال ه ۲۱تجاری سازی 

هیبرید کرم ابریشم تولید و با بومی سازی در  ۰۱رییس مرکز تحقیقات ابریشم کشور گفت: با تالش محققان ایرانی،  -ایرنا -تهران
 شود. تجاری سازی می ۰۰۶۶های مشخص برای سال استان

 ۰۶۰دی ایرنا با بیان اینکه در بانک ژن کرم ابریشم کشور و گو با خبرنگار اقتصا روز جمعه در گفت« رضا صورتی زنجانی»
الین جدید  ۰۱نسل  ۳الین )واریته( موجود است که در خاورمیانه منحصر به فرد است، افزود: با عملیات اصالح نژاد و تالقی در 

 هیبرید برتر هستند که به کشاورزان معرفی می شوند. ۰۱تا  ۰تولید شد که بین 
خیز کشور از جمله خراسان شمالی، هیبرید در استان های نوغان ۰۱تا  ۰همچنین طبق برنامه برای سازگاری  وی اظهار داشت:

 شود.خراسان جنوبی، خراسان رضوی ، گلستان و گیالن اقدامات الزم برای بومی سازی انجام می
کیلوگرمی  ۵یماری پبرین نوغان، افزایش سه تا رئیس مرکز تحقیقات ابریشم کشور از ویژگی های این هیبرید مقاوم بودن نسبت به ب

 عملکرد در تولید پیله است تصریح کرد: بومی سازی این هیبریدها در هر استان به بودجه نیاز دارد.
 به گفته وی، پیش از این از هشت هیبرید تجاری شده استفاده می کردیم.

 زمینه خودکفایی تولید در این بخش را ایجاد کند. زنجانی براین باور است که تجاری سازی این هیبریدها می تواند
 پیشنهاد ردیف بودجه مستقل برای این مرکز در دست دولت و مجلس 

میلیون تومان بوده است گفت: برای  ۰۶۶رئیس مرکز تحقیقات ابریشم کشور با بیان اینکه سال گذشته بودجه تخصیصی این مرکز 
 درصدی است. ۰۶رکز با توجه به نرخ تورم نیازمند یک رشد اجرای برنامه های تحقیقاتی، بودجه این م

 به گفته وی، پیشنهاد ردیف بودجه مستقل این مرکز به کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس و دولت ارایه شده که در دست پیگیری است.
 درصدی تولید کرم ابریشم نسبت به سال گذشته  ۰۶رشد 

استان کشور  ۱۱نوغان مربوط به استان گیالن است، گفت: اما پرورش کرم ابریشم در  زنجانی با اشاره به اینکه بخش عمده تولید
 انجام می شود.

های توزیع تخم نوغان، نحوه مدیریت، آموزش و ترویج و همچنین افزایش قیمت پیله تر تولید وی اضافه کرد: به دلیل اصالح سیاست
 شته است.درصد رشد دا ۰۶کرم ابریشم امسال نسبت به سال گذشته 

 ۰۶تا  ۱۵بین  ۳۰هزارتومان شد درحالی که نرخ این محصول در سال  ۰۶به گفته وی، قیمت هر کیلوگرم پیله تر ابریشم امسال 
 هزارتومان به فروش می رسید که دو برابر رشد را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است.

  لینک خبر
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 انیگزارشات جه

 ایرنا  – 52/9/99تاریخ : 

 هزار دالر اعتبار برای مدیریت سیل اختصاص داد ۳۰۸فائو 

ر امروز بین معاونت آب و خاک کشاورزی ایران و هزار دال ۰۳۵آگاهی و کنترل سیل با اعتبار سند مدیریت پیش -ایرنا  -تهران 
 سازمان فائو به امضا رسید. 

ای  نامهامروز با حضور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و نماینده سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد ) فائو (، تفاهم
بروز سیل در بخش آب و خاک و کشاورزی به  آگاهی و مدیریت مسائل و مشکالت ناشی ازهای پیش تحت عنوان ارتقای فناوری

 امضای طرفین رسید.
 همکاری فائو در زمینه انتقال دانش، آگاهی و تجربیات کشورهای مختلف و آموزش کارشناسان خواهد بود.

درصد  ۰۶ه نامه اختصاص داد که در مدت دو سال در ایران اجرایی خواهد شد کهزار دالر برای اجرای این تفاهم ۰۳۵همچنین فائو 
 برداران مورد استفاده قرار می گیرد. از این اعتبار برای خرید تجهیزات مورد نیاز پروژه و مابقی برای آموزش و مشارکت بهره

 آغاز اجرای مدیریت سیل با امضای توافقنامه 
ارگان های کلیدی از جمله با همکاری  TPCوزیر آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: پروژه مدیریت سیل « علیمراد اکبری » 

دفتر منطقه ای بانکوک فائو، دفتر فائو در تهران، وزارت نیرو، سازمان هواشناسی، سازمان جنگل ها، دفتر مدیریت بحران و دفتر 
 امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود.

هبود امنیت غذایی و تغذیه ای در اراضی کشاورزی متأثر از وی از آغاز اجرای این پروژه با امضای این توافقنامه خبرداد و افزود: ب
 سیل از جمله اهداف این پروژه است.

به گفته اکبری، انتقال تجربیات سایر کشورها به ایران در بحث مدیریت حوادث و خطرات طبیعی و آموزش بهره برداران و 
نفر را با هدف افزایش تاب آوری  ۰۵آموزشی و هر دوره  دوره ۰کارشناسان کشاورزی از دیگر اهداف این پروژه است که ما طی 

 در مواجهه با خطرات اقلیمی آموزش می دهیم.
 هزار دالر  233اجرای پروژه سیدا در قزوین با اعتبار 

معاون وزیر جهاد کشاورزی مدت اجرای پروژه سیدا را در حوزه آب دو ساله عنوان کرد و گفت: طی این همکاری پروژه سیدا به 
 هزار دالر اجرا می شود که فائو این اعتبار را تامین می کند. ۵۶۶ورت پایلوت در هشت هزار هکتار از اراضی قزوین با اعتبار ص

 به گفته اکبری، وزارت نیرو و سازمان حفاظت از محیط زیست در این پروژه همکاری می کنند.
 شودهای فائو با ایران نمیها موجب محدودیت همکاریتحریم

درصد از کل بودجه خود  ۰۰تا  ۰۰نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در ایران گفت: سازمان فائو « گرولد بودکر » 
هزار دالر می تواند برای هر پروژه بسته به منطقه ای که قرار دارد، اختصاص  ۵۶۶می کند و حداکثر  TCPرا صرف پروژه های 

 دهد.
ال آمریکا و اروپا نمی توانند وارد این پروژه شوند افزود: تحریم های آمریکا منجر به محدودیت وی با بیان اینکه کشورهای شم

 همکاری فائو با جمهوری اسالمی در این حوزه نمی شود.
نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در ایران تصریح کرد: نوع همکاری هایی که در این پروژه ها توسط فائو انجام می 

 ود، مربوط به مسائل منطقه ای و ژئوپلیتیک نیست، بنابراین مشمول تحریم هم نخواهد بود.ش
وی با بیان اینکه فائو تمام هزینه های این پروژه را پرداخت می کند، افزود: طرف مقابل تنها در حوزه زمان، تعهدات انجام کار و 

 ریم این اقدامات از سوی دولت ها به خوبی انجام شود.مسائلی از این قبیل سرمایه گذاری می کند که ما انتظار دا
 بودکر گفت: امیدواریم این پروژه با همکاری مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی ایران به خوبی پیش برود

  لینک خبر
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 گزارشات جهانی 
 نا ایر – 52/9/99تاریخ : 

 در ایران« ماهی در قفس»پشتیبانی فائو از تولید 

ولید های دولت ایران برای دستیابی به هدف تسازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( اعالم کرد: از تالش -ایرنا  -تهران 
 کند. هزار تن ماهی از طریق پرورش آبزیان در قفس در دریا پشتیبانی می ۳۶۶ساالنه 

نامه جدیدی شنبه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو(، این سازمان و سازمان شیالت ایران توافقبه گزارش روز سه
 پرورش ماهی در قفس در دریا امضا کردند. منظور تقویت ظرفیت ملی ایران در زمینه مدیریت و توسعه پایداربه

پروری با های فنی و مالی در زمینه توسعه آبزیهای بخش کشاورزی ایران و ارائه کمکاین توافقنامه به منظور توسعه فعالیت
 سازمان شیالت منعقد شده است.

ی ایران، در مراسم امضای توافقنامه این پروژه نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در جمهوری اسالم« ِگرولد بوِدِکرِ »
هزار دالر به این پروژه، به دنبال کمک به دولت ایران جهت افزایش پایدار تولید آبزیان از طریق  ۱۳۱گفت: فائو با تخصیص 

 پروش ماهی در قفس در دریا است.
هی در قفس در دریا نیز مورد آموزش قرار های پرورش ماوی افزود: در مرحله اجرایی این پروژه، مدیران و مروجان طرح

 گیرند.می
پروری خاورمیانه است. در مقیاس جهانی نیز ایران هفدهمین تولیدکننده بزرگ ایران دومین تولید کننده بزرگ محصوالت آبزی

درصد  ۰۶ن آید. همچنیدست میپروری بهدرصد کل تولید ماهیان در ایران از آبزی ۰۶پروری است. حدود محصوالت آبزی
درصد تولید ناخالص  ۰پروری است که در مجموع حدود صادرات محصوالت کشاورزی ایران مربوط به تولیدات حاصل از آبزی

 شود.داخلی کشور را شامل می
  لینک خبر
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 گزارشات جهانی 
 ایرنا  – 50/9/99تاریخ : 

 اهشدار غذایی برای آسی

طور مشترک منتشر شده است، المللی دیگر بهگزارش جدیدی که توسط سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد )فائو( و سه نهاد بین
راه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل حرکت کند و هدف دوم آن مبنی بر محو گرسنگی دهد که اگر جهان بخواهد در نقشههشدار می

 هانه سه میلیون نفر از مردم ساکن در آسیا و اقیانوسیه از گرسنگی نجات پیدا کنند. را عملی سازد باید از حاال ما
دهد که ایران در زمینه درصد شیوع سوءتغذیه در هشت کشور، کمترین درصد شیوع سوءتغذیه اگرچه آمارهای این گزارش نشان می

ای را کنندهز مصرف کلسترول و چاقی مفرط آمار نگرانو میر ناشی ارا به خود اختصاص داده است اما در موارد دیگر نظیر مرگ
 به خود اختصاص داده است.

کنند و در راستای اجرای هدف سازمان اقیانوسیه زندگی می-با توجه به اینکه حدود نیم میلیارد نفر از افراد دارای سوءتغذیه در آسیا
مان بهداشت جهانی، برنامه جهانی غذا و یونیسف در گزارشی ، چهار سازمان فائو، ساز۱۶۰۶ملل، برای محو گرسنگی در جهان تا 

بار در ءتغذیه شدند و تاکید کردند که باید برای نخستینمشترک خواستار اجرای اقدامات فوری برای کاهش نرخ گرسنگی و انواع سو
ایت اجتماعی بدل شود. آخرین آمار این های حماقیانوسیه اقدامات هماهنگ و قاطعی صورت بگیرد تا بحث تغذیه به مرکز برنامه-آسیا

دهد که گرسنگی و کمبود کند، نشان میها )گرسنگی پنهان( در برخی از افراد را بررسی میگزارش که گرسنگی و فقدان ریزمغذی
ه همزمان این دلیل بحران اضافه وزنی است کاند و البته این مساله بههای نوظهور تغذیه مطرح شدهعنوان چالشوزن در کودکان به

تاثیر خود قرار داده است. بر همین اساس، نرخ شیوع گرسنگی و کمبود وزن در این منطقه باال است و از این میان منطقه را تحت
میلیون کودک زیر پنج سال در سال  ۰۰/ ۱ها، رسد. بنابر تخمیندرصد می ۱۶نرخ گرسنگی در اغلب کشورهای منطقه به باالی 

میلیون کودک هم از کمبود وزن رنج بردند. در همین حال اضافه وزن مفرط در بین کودکان و  ۰۱/ ۵اند و گرسنه بوده ۱۶۰۰
وابسته  های غیرواگیر وتواند اثرات منفی بر سالمت افراد برجای بگذارد. بیماریاقیانوسیه شیوع یافته است که می-بزرگساالن آسیا

های سالمت در این کشورها را به ای از بودجهاکنون بخش عمدهمشکالت تنفسی هم به رژیم غذایی نظیر دیابت، فشار خون باال و
وری افراد شده است. در بسیاری از ها موجب کاهش میزان بهرهاند و فشارهای جسمی ناشی ازاین نوع بیماریخود اختصاص داده

ها، همزمان معضلی در سطح ملی و ریزمغذی کشورهای این منطقه، کودکان دچار سوءتغذیه، اضافه وزن، چاقی مفرط و کمبود
دهد که برای رفع دهد. این گزارش پیشنهاد میها هستند و حتی در برخی از موارد تمامی این مشکالت در یک فرد روی میخانوار

عی یکی از های سوءتغذیه از بین بروند. از سوی دیگر حمایت اجتمااین معضالت باید یک رویکرد چندگانه اتخاذ کرد تا چالش
دهد که طراحی و اجرای های مهم برای کمک به کاهش نابرابری و تعدیل پیامدهای فجایع است. برخی تجارب گذشته نشان میشیوه

بهتر  «اصول ویژه غذایی»کند که کن شدن گرسنگی و سوء تغذیه را تسهیل کند. فائو تاکید میتواند روند ریشههای غذایی میبرنامه
 های حمایت اجتماعی اعمال شوند.های بحرانی، در طراحی، اجرا، نظارت و تکمیل برنامههای عادی و چه دورهناست چه در زما

 کند. برخی ازهایی که در این منطقه برای بهبود امنیت غذایی و تغذیه اجرا شده است نیز اشاره میدر ادامه اما به برخی از پیشرفت
د. انهای غذایی، موثر واقع شدهسازی رژیمهای مالی برای سالمایی و اجرای برخی از سیاستاین تحوالت نظیر قانون ملی تقویت غذ

رشد  حالتواند در بهبود امنیت غذایی و تغذیه تاثیر مثبتی داشته باشد. با اینعالوه تداوم رشد اقتصادی در این منطقه نیز میبه
هوایی نیز نقش مخربی ایفا وها و فجایع آبشود. از سوی دیگر شوکمی های این تحوالت مثبتها موجب تضعیف دستاوردنابرابری

 کنند.می
شود که باید ءتغذیه دارد، این گزارش یادآور میکن شدن گرسنگی و سواگرچه حمایت اجتماعی ظرفیت باالیی در کمک به ریشه

در سالمت و تغذیه افراد فقیر، به ویژه زنان و  های حمایت اجتماعیتحقیقات و مطالعات بیشتری در زمینه بررسی آثار برنامه
های ارائه شده بتواند اند که یافتهکودکان و افراد معلول جسمی و ذهنی انجام شوند. این چهار سازمان ملل متحد، ابراز امیدواری کرده

ا امنیت غذایی و تغذیه در سراسر گوهای منجر به اقدامات نوآورانه و موثر در کشورهای عضو سازمان ملل شود توبه برقراری گفت
خورند که در قیاس با دیگر کشورهای آسیایی، اقیانوسیه توسعه یابد. اما آمارهای مربوط به ایران در این گزارش هم به چشم می-آسیا

لدیو، هند، جایگاه بهتری دارند. برای نمونه در نموداری که به درصد شیوع سوءتغذیه در هشت کشور ایران، نپال، سریالنکا، ما
بنگالدش، پاکستان و افغانستان پرداخته است، ایران کمترین درصد شیوع سوءتغذیه را به خود اختصاص داده است. با این حال در 

 ۱۵/ ۰جمع بیست و چهار کشوری که در زمینه چاقی مفرط بین بزرگساالن مورد بررسی قرار گرفتند، ایران با نرخ شیوع 
برابر با  ۱۶۶۶به خود اختصاص داده است. این درحالی است که نرخ مذکور در سال  ۱۶۰۰در سال درصدی، بیشترین میزان را 

خونی زنان ایرانی خونی در زنانی که در سن بارداری قرار دارند، نرخ کمدرصد بوده است. به عالوه در رابطه با شیوع کم ۰۰/ ۰
عالوه درصد رسیده است. به ۰۶/ ۵با رشد یک درصدی به  ۱۶۰۰ل درصد بوده و این میزان در سا ۱۳/ ۵برابر با  ۱۶۶۶در سال 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

میر وکشوری در این منطقه دانسته است که به علت وجود میزان باالی اسید چرب ترانس، مرگ ۰۶این گزارش ایران را یکی از 
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