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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آب
 ایرنا  – 17/2/98تاریخ : 

هزار نقطه کشور اجرا می شود10های آبخیزداری در پروژه  
هزار نقطه  10های آبخیزداری و آبخوانداری در ها، مراتع و آبخیزداری کشور، از افزایش پروژهرئیس سازمان جنگل -ایرنا -تهران

 .کشور خبر داد
هزار نقطه کشور  6به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی خلیل آقایی روز دوشنبه افزود: منابع طبیعی سال گذشته در بیش از 

هزار نقطه کشور افزایش خواهد یافت 10های آبخیزداری و آبخوانداری را اجرا کرده است و در سال جاری دامنه آن به پروژه . 
ی تصریح کرد: در سال گذشته از محل صندوق توسعه ملی و میلیارد تومان اعتبار به  1500میلیارد تومان و در سال جاری  700

های آبخیزداری و آبخوانداری اختصاص داده شده استاجرای طرح . 
شود. ایران نیز است و اجرایی می یافته پذیرفته شدهآبخیزداری دانشی است که در همه کشورهای پیشرفته و توسعه :آقایی اضافه کرد

مند استبه خاطر قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه خشک از این دانش بهره . 
 .وی یادآور شد: در هر نقطه از کشور اقدامات آبخیزداری اجرا شده است خسارت سیل در آنجا وجود نداشته یا بسیار پایین بوده است

سیل از بیست و هشتم اسفند سال گذشته آغاز شد و همه استان های کشور را درگیر کردبه گزارش ایرنا، بارندگی های شدید و  . 
استان های گلستان، مازندران، ایالم، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد در شرایط 

 .اضطراری قرار گرفتند
از خانه ها در شهرها و روستاها ویران شد جاده های میان شهری در این نواحی بسته و بسیاری . 

اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری کاهش خسارت ناشی از سیل را ممکن می سازد اما بهره برداری های نادرست از منابع 
ی، طبیعی و غفلت در مدیریت می تواند عالوه بر تخلیه آبخوان ها و فرونشست دشت ها، به بی توازنی در عرصه های طبیع

 .اکولوژیک و هیدرولوژیک و کاهش امنیت غذایی، حیات اقتصادی و اجتماعی مردم منجر شود
میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی به پروژه های آبخیزداری  150برای امسال با هدف استحصال آب و توسعه پوشش گیاهی، 

 .و آبخوانداری اختصاص یافته است
نقطه از کشور طرح های آبخیزداری  84هزار و  6میلیون دالر از صندوق توسعه ملی، در  200نیز از محل تخصیص  97در سال 

 .و آبخوانداری اجرا شد
  لینک خبر
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 اقتصاد کالن
 خبرگزاری فارس  – 19/2/98تاریخ :

هزار تن گوشت وارداتی/ تالش برای ترخیص کند است  1۸ماجرای انباشت   
ها و وجود کانتینر گوشت وارداتی در بنادر و گمرکات دپو شده که علت آن ناهماهنگی میان دستگاه 700طبق برآوردها بیش از 

  .موانع در تجارت خارجی است
، تاثیر مستقیم آن روی کاالهای 97رز در سال به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از پیامدهای نوسان شدید ا

ای کاالها دولت مجبور شد برای تنظیم بازار اقداماتی انجام دهد. از جمله آن اساسی و معیشتی مردم بود که با افزایش قیمت لحظه
۴200اختصاص ارز  م شد. براساس آخرین تومانی به برخی کاالها از جمله گوشت وارداتی بود. این اقدام با هدف کاهش قیمت انجا 

تومانی شد ۴200مصوبه دولت ارز نیمایی جایگزین ارز  . 
روی واردات این گونه های ظالمانه مانع جدی پیشدر حال حاضر عالوه بر گرانی قمیت گوشت در بازار مصرف داخلی، تحریم

و انتقال ارز و روابط بانکی و به تبع آن های نقل کاالها و در مجموع تجارت خارجی شده است. واردات با مشکالتی نظیر محدودیت
 .تسویه اسناد و انجام امور گمرکی شده است

ای به بازار های ذی ربط است تا بدون کمترین توقف و حاشیهکاالهای فسادپذیر مانند گوشت نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاه
 .مصرف برسد

ها در این درصد گوشت 90ادر و گمرکاتی همچون شهید رجایی بندرعباس )هزار تن گوشت وارداتی در بن 18براساس آمارها اکنون 
ها با موانع و مشکالتی برای کانتینر دپو شده که برخی از این محموله 700منطقه است( و گمرک غرب تهران در قالب بیش از 

 .ترخیص روبرو هستند
دارد. برای روشن شدن بهتر وضعیت ترخیص این حجم از ها ادامه ها در جهت ترخیص این محمولهاز گمرک خبر می رسد تالش

 .گوشت وارداتی تنظیم بازار داخلی به سراغ مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران رفتیم
دستگاه کانتینر یخچالی گوشت اظهارنشده به  ۶00بیش از  97بهمن  18وی در این باره اظهارداشت: براساس آمارهای تا مورخ 

ای نسبت به کاالهای اظهارنشده ندارد گمرک وجود داشت که متعاقب دستور رسیدگی وزیر اقتصاد، علی رغم اینکه گمرک وظیفه
های الزم در جهت اظهار و ترخیص کاال صورت گرفتپیگیری . 

ار مبنی بر وجود بیش ازمعاون امور گمرکی و فنی گمرک با اشاره به جدیدترین آم کانتینر گوشت وارداتی در گمرکات،  700  

تواند خاطرنشان کرد: گمرک طبق قانون نسبت به کاالهایی مسئولیت دارد که در گمرک اظهار شده باشند؛ بنابراین تا قبل از آن نمی
های مسئول در مناطق ازاد آن به سازمان قانونا اقدامی انجام دهد. موضوعاتی از قبیل عدم اظهارکاال به گمرک یا متروکه شدن

گرددتجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی باز می . 
 اند،های اظهارشده به گمرک در حداقل زمان ممکن فرایند ترخیص را طی کردهمعاون فنی گمرک با تاکید بر اینکه گوشت

د ندارد. چرا که این کاال در مسیر سبز گمرکی حداکثر زمان انجام تشریفات چند ساعت بوده و هیچ تاخیری در گمرک وجوگفت:
شودتعریف شده و بالفاصله ارزیابی سیستمی صورت گرفته و به درب خروج گمرک برای ترخیص هدایت می . 

هایی مانند دامپزشکی مجوز ممکن است سازمان ارونقی با بیان اینکه گوشت نیازمند اخذ مجوزهای قانونی است، تصریح کرد:
شود. حتی در برخی چند هفته به گمرک ارائه دهند که همین عامل منجر به تاخیر در انجام تشریفات گمرکی می ترخیص را طی

موارد صاحب کاال به دلیل عدم تمکن مالی قادر نبود حقوق ورودی اظهارنامه و مالیات و عوارض مربوطه را پرداخت کند که باعث 
ها شده استتاخیر در ترخیص گوشت . 

های وارداتی مربوط به تاریخ اعتبار مجوزهای ثبت سفارش سئول افزود: یکی دیگر از مشکالت مربوط به گوشتاین مقام م
شود که در این زمینه مشکلی وجود ندارد و کاالهای اساسی فاقد مجوز ثبت سفارش معتبر، امکان پذیرش اظهارنامه آنها ها میمحموله

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

سایر های گوشت اشاره کرد و بیان داشت: حتی اگر صاحبان این قلم کاال )گوشت(، مانند وی به مشکالت بانکی ترخیص محموله
اقالم اساسی مشکل بانکی از جمله مشکل در انتقال ارز با مشکل اسنادی داشته و کد بانک مربوطه به گمرک اعالم نشده با این 

پروسه به طول انجامد، چنانچه نسبت به اظهار این کاالی اساسی به گمرک اقدام کرده باشند گمرک با صدور حکم )پس از اخذ حقوق 
ض متعلقه و همچنین اخذ مجوزهای قانونی مانند مجوز دامپزشکی( اجازه ترخیص و خروج کاال را حتی تا ورودی و مالیات و عوار

درصد نیز صادر کرده است 90میزان  . 
معاون گمرک یادآور شد: بدلیل فسادپذیری کاالهایی مانند گوشت تسریع و تسهیل ترخیص با توجه به شرایط کشور در دستور کار 

از این جهت نیز وجود ندارد است بنابراین مشکلی . 
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های گوشت وارداتی مربوط به بندر شهید رجایی بندرعباس است. با این حال بخشی دیگر از به گزارش فارس، بخش عمده محموله
ای روبرو هستندسوی کشور ترکیه به گمرک غرب ترانزیت شده که با مشکالت عدیده . 

اند که های عمومی با گمرک منعقد نکردهاده از انبارهای اختصاصی یا سردخانهبراساس قرائن موجود صاحبان کاال در خصوص استف
های گوشت هایی مانند گمرک را تقلیل می دهد. همچنین گفته شده که صاحبان آنها حاضر نیستند محمولهاین مسئله نظارت دستگاه

قطعی کرده یا ترانزیت داخلی کنند و در انتظار تکمیل اظهار واردات   وارداتی را علی رغم تمام تسهیالتی که گمرک در نظر گرفته،
و وصول مابقی محموله هستند تا امکان ترخیص کاال فراهم شود. بنابراین تریلرهای کشور ترک چندین شبانه روز روشن می مانند 

ان برآورد شده استمیلیون توم 100ها روزانه بالغ بر دهد. هزینه خواب این محمولههای محموله را افزایش میکه هزینه . 
ها اقدام شودنسبت به ترخیص این محموله با هماهنگی وزارت جهاد و صمت و گمرک هرچه سریعتر با توجه به فسادپذیری گوشت . 

 
  رلینک خب
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 اقتصاد کالن 
 جوان خبرنگاران  – 18/2/98 :تاریخ 

  حذف ارز واردات کره تأثیری بر قیمت لبنیات نداشت
شود که گرانی در قیمت این محصول یا روز گذشته مشاهده می 10مقدسی گفت: با توجه به حذف ارز دولتی از واردات کره در 

  .لبنیات رخ نداده است
، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش با اشاره به حذف ارز واردات   وداراناحمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گا 

شود که گرانی در قیمت این روز است که قطع شده و مشاهده می 10گرده و گوشت قرمز اظهار کرد: ارز واردات کره بیش از 
 .محصول یا لبنیات رخ نداده است

انی که برای واردات این توم ۴200دهد ارز حذف ارز واردات گوشت باعث ارزان شدن آن شد که این نشان می :وی افزود

 .محصوالت اختصاص یافته بود کارآیی الزم را نداشته است
گویند کنند، میهای لبنی که حجم زیادی شیر تهیه میبرخی برندهای کارخانه  رئیس انجمن صنفی گاوداران ادامه داد: در این شرایط

های قبلی این ل واردات شیر خشک هستند و دلیل این امر بدهیدهند، به همین دلیل دنبادامداران شیری در اختیار آنها قرار نمی
 .کارخانه به دامداران است

کنند برای بر هم زدن بازار، شیر برخی از دامداران را ها پول دامداران را پرداخت نمیمقدسی ادامه داد: در شرایطی که این کارخانه
کنند تا اینطور به بازار القا شود که شیر خام نیست و کمبود وجود داری میتومان خری 2700های باال حتی ها با قیمتدر برخی استان

 .دارد تا بتوانند واردات داشته باشند
های خود شود که دامداران نتوانند هزینهوی در ادامه افزود: تداوم شرایط موجود و از طرفی آزادشدن واردات شیر خشک باعث می

شیری خود را ذبح کنند هایرا جبران کنند و مجبور شوند گاو . 
های دام های مازادی پشت بارنامه برای حمل و نقل نهادهداران هزینهرئیس انجمن صنفی گاوداران همچنین با اشاره به اینکه کامیون

یز پشت تومان ن ۴0ها تومان است، اما آن 1۵0های دامی از بندر کنند، گفت: در حال حاضر با وجود اینکه هزینه حمل نهادهاخذ می
کنندبارنامه طلب می . 

 تأکید وزیر جهاد کشاورزی بر افزایش خود اتکایی تولیدات کشاورزی :بیشتر بخوانید
دامی محصول وارداتی خود را به بهانه اینکه بارگیری نشده است ،میان دامداران توزیع  هایمقدسی با بیان اینکه واردکنندگان نهاده

شودها با قیمت بازار آزاد در داخل کشور مشاهده میکنند، اظهار کرد: در این شرایط این نهادهنمی . 
شود و این امر ت آزاد به وفور یافت میشود چرا در داخل کشور با قیمها از بندر بارگیری نمیوی افزود: در صورتی که این نهاده

کنند تا بتوانند محصوالت وارداتی ها به داخل کشور اختالل ایجاد مینشاندهنده آن است که واردکنندگان خود در روند حمل و نقل نهاده
ها به قیمت باالتری به فروش برسانندخود را توسط واسطه . 

ای که سوم دی ماه شود که بار نهادهکه توان کنترل آن را در کشور نداریم منجر می به گفته مقدسی، وقتی تاجری به حدی بزرگ است
دادها را تحویل میپول آن را دریافت کرده، در سال جاری هنوز تحویل ندهد این در حالی ست که باید در همان ماه نهاده 97 . 

جود آنکه پول خود را به مدلل )یکی از وارد کنندگان نهاده رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور گفت: تعداد زیادی از دامداران با و
های دامداران را تحویل دهداند، اما وی حاضر نیست که نهادهدامی( در سال گذشته تحویل داده . 

شودتومان خریداری می ۵۳00تا  ۵200تومان نرخ مصوب دارد  2۴۵0وی افزود: در شرایط فعلی سویایی که  . 
 ۴0تومانی در بازار آزاد تاجران در هر تریلی سویا  ۴200های واردشده با ارز یح کرد: به دلیل فروش نهادهدر پایان تصر  مقدسی

کنند و در این شرایط حاضر نیستند محصوالت خود را به میلیون سود بیشتر دریافت می 27تا  2۵میلیون و در تریلی ذرت  ۵0تا 

های مصوب به دست دامداران برسانندقیمت . 
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت
 فودپرس – 16/2/98تاریخ :

 گوشت تنظیم بازاری تمام شد
دیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: عرضه گوشت تنظیم بازاری پایان یافته و توزیع گوشت وارداتی 

تقاضاستبا ارز نیمایی تابع شرایط عرضه و  .  
 

کیلوگرم گوشت تنظیم بازار به  4وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد خبری مبنی بر تخصیص محمد قبله در گفت
تومانی به ارز نیمایی تغییر  4200سرپرستان خانوار، گفت: براساس آخرین تصمیمات کارگروه تنظیم بازار واردات گوشت از ارز 

ابع شرایط عرضه و تقاضا استکرده و توزیع آن هم ت .  
 

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در حال حاضر گوشت تنظیم بازاری توزیع 
شد، هر فردی از اعضای خانوادهای که گوشت تنظیم بازاری توزیع میشود، گفت: در دورهنمی توانست با ارائه کارت ملی می  

کیلوگرم گوشت به قیمت مصوب کند 4خانواده اقدام به دریافت سرپرست  .  
 

های موجود در بازار از طریق وی با تاکید بر اینکه عرضه گوشت تنظیم بازاری متوقف شده است، گفت: در حال حاضر گوشت
شودارز نیمایی تامین میشود، ضمن اینکه بخشی از گوشت مورد نیاز از این پس از طریق واردات با تولیدات داخلی تامین می . 

  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
 خبرگزاری فارس  – 17/2/98تاریخ : 

های باالی گوشت و شکر به دلیل فقدان نظارت است نه نبودن وزارت بازرگانی قیمت  
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه مشکالت کنونی بازار نبودن نظارت است، گفت: وزارت بازرگانی مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه 

و به جای حل مسئله صورت مسئله را نباید پاک کردباید قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد به درستی اجرا شود  .  
جمهور به دنبال این است که دوباره وزارت بازرگانی تشکیل شود. اگر چنین به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رئیس

که « انون انتزاعق»موسوم به « قانون تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»ای تشکیل بشود، وزارتخانه
تصویب و توسط شورای نگهبان برای اجرا ابالغ شد، لغو خواهد شد 91در سال  . 

کاری و استماع نظر قانون انتزاع تصویب شد تا جلوی پراکندگی وظایف بخش کشاورزی را بگیرد مجلس پس از دو سال چکش
لنگداین قانون با تصمیم رئیس جمهور مینمایندگان و کارشناسان، باالخره این قانون را تصویب کرد اکنون پای  . 

جمهور گفته دوباره احیا شود، برگشت کشور به شش سال گذشته گویند اگر وزارت بازرگانی آنطور که رئیسنمایندگان مجلس می
اجرای این قانون در شرایط فعلی تحریم اصالً منطقی نیست  است و . 

دانشگاه تهران، مسئول بسیج اساتید پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه در این زمینه با علیرضا عباسی، عضو هیات علمی 
تهران و مدیر گروه بیوتکنولوژی کشاورزی؛ پیرامون طرح "تشکیل وزارت بازرگانی" و احتمال لغو "قانون تمرکز اختیارات و 

وگو کردیمگفت  وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی" . 
عالی راجع به ضرورت تمرکز اختیارات بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی چیست؟فارس: نظر جناب   

های مختلفی داریم در رابطه با وزارت کشاورزی، این وزارتخانه متولی تولید در کشور است ما یک کشوری هستیم که اقلیم :عباسی

تواند کل فرمودند که یکی دو استان میرد. امام )ره( میهای مختلف وجود داو گستره وسیعی از اراضی کشاورزی که در اقلیم
ریزی درستی نداشته ریزی درستی داشته باشیم. اگر برنامهمحصول کشاورزی مورد نیاز کشور را تامین کند، به شرطی که برنامه

زمانی در کشور یک سال  ریزی درست به چه معناست؟ مثالً شما ببینید یکباشیم قطعاً به مشکل برخواهیم خورد. حال برنامه
ریختیم چون برای کشاورز صرفه اقتصادی یافت و آن را دور میکاشتیم بعد میزان تولید آن باال و قیمتش کاهش میزمینی میسیب

 .نداشت که آن محصول را برداشت کند
ما الگوی کشت داشته باشیم و به حال اگر  .چون ما الگوی کشت نداریم که به کشاورز بگوید چه محصولی را کجا و ِکی کشت بدهد

کشاورز عرضه کنیم و از طرف دیگر متناسب با میزان افزایش و یا کاهش تولید هر محصولی، صادرات و واردات آن را تنظیم کنیم 
. اگر کننده. هر دو طرف را باید ببینیم. تولیدکننده و کشاورز ما باید روی پای خودش بایستدبیند و نه مصرفنه کشاورز ضرر می

 .کشاورزی یکی دوبار ضرر ببیند دیگر کسی سمت کشاورزی نخواهد رفت
این را بعنوان یک مجموعه در نظر بگیرید. وزارت کشاورزی باید مثل یک ابزار، بازار در دستش باشد و کنترلش کند و تنظیم 

اش ضرری نبیند و به کنندهر کند تا مصرفواردات را انجام دهد تا کشاورزش ضرر نبیند و همچنین تنظیم نماید که چه میزان صاد
 .مشکل بر نخورد

یکی از دالیل دولت برای پیگیری طرح تشکیل وزارت بازرگانی، مسائل اخیر تنظیم بازار محصوالت غذایی است. نظر  :فارس

تواند ود وزارت بازرگانی میدانید؟ وججنابعالی چیست؟ آیا جنابعالی ریشه مسائل اخیر تنظیم بازار را در نبود وزارت بازرگانی می
   این مشکالت را سامان دهد؟

شوند. تقاضا های اخیر در محصوالتی همچون گوجه، پیاز و... بدلیل این است که صادر میگویند که دلیل گرانیها میخیلی :عباسی

این محصوالت بیشتر است در در داخل برای این محصوالت بیشتر از این مقدار فعلی است، اما چون ارزآوری و ارزش صادرات 
گیردنتیجه صادرات بیشتر صورت می ! 

کننده را و از بازار بعنوان ابزار برای رونق اینجا یک متولی واحد باید باشد که هر دو را باهم ببیند. یعنی هم تولیدکننده و هم مصرف
آید؟داخل وظایف پیش نمیتوانند این عمل را انجام دهند؟ آیا تتولیدش استفاده کند. آیا دو دستگاه می  

دهیم. اینکه واردات یا صادرات به آن اختیارات نمی نماییم که تولید کند و از طرف دیگر ما از یک طرف به یک مجموعه محول می
را به جایی دیگر بسپاریم و از این طرف از وزارت کشاورزی مطالبه نماییم این موضوعات را، این تناقض است که اختیارات بدست 

 .وزارت بازرگانی و مسئولیت و پاسخگویی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی باشد
داند؟! باید و آمار تولید را در اختیار دارد؟ میزان تولید مازاد و میزان تولید مورد نیاز را می آیا وزارت بازرگانی هماهنگ است 

ل خواهد کشید اما اگر وزارت کشاورزی مسئولیت این کار بگوییم که خیر؛ تا بخواهد این هماهنگی ایجاد شود مدت زمان زیادی طو
را برعهده داشته باشد این موارد را خود تنظیم خواهد نمود و برای فرایند واردات جهت تامین کمبودها و برای صادرات جهت تولید 

 .مازاد تصمیم خواهد گرفت
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آیا واقعاً ادغام بخش بازرگانی و بخش تولید الزمه  کننده باشد؟تواند در حل مسائل موجود کمکاین موضوع چقدر می :فارس

هاست؟هماهنگی این بخش  
ها بود که اینها زیر نظر بهداشت و درمان ما روزی در مجموعه آموزش عالی قسمت پزشکی را هم داشتیم. درمان در بیمارستان

الی زیر نظر آن قرار داشت. آموزش نیرو شد. یک وزارت علوم داشتیم و یک وزارت فرهنگ و ارشاد بود که آموزش عاداره می
گفت که نیازمان نیست و من نیرو با تخصص دیگری میخواهمکرد، دیگری میتربیت می ! 

ها، به این نتیجه رسیدند که این دو بخش را ادغام کنند. یعنی آموزش پزشکی را بیاوریم و به منظور حل این مسائل و ناهماهنگی
ای پزشک از هند میاوردیم و االن ما به یک آموزش پزشکی. نتیجه این شده که ما در یک دوره بشود وزارت بهداشت، درمان و

توانیم پزشک صادر کنیم و بیماران از کشورهای دیگر برای درمان به ایران بیایندایم و حتی میپیشرفت خوب در پزشکی رسیده . 
پذیرد و اجرا در وزارت در وزارت علوم صورت میهمین مسئله اکنون در وزارت کشاورزی موجود است. االن آموزش 

داند؟ تناسبی میان آموزش و پژوهش در دانشگاه و نیازهای وزارت کشاورزی کشاورزی. آیا دانشگاه نیاز وزارت کشاورزی را می
ارت کشاورزی است. گوید متولی آن وزکنید، میوجود دارد؟ شما به وزارت علوم بگویید چرا در رابطه با مسائل کشاورزی کار نمی

گوید که وزارت علوم متولی است. یعنی بروید به وزارت کشاورزی این مسئله را بگویید و وزارت جهاد کشاورزی نیز در جواب می
هایی در هر دو وزارت در حال انجام شدن است که یکسان اندازند. طرحبه گردن یکدیگر می به یک دوگانه تبدیل شده. هر دو بخش 

باشدکاری میین به معنای موازیهستند و ا . 
دهیم باید همین اتفاقات مابین وزارت بازرگانی و وزارت کشاورزی نیز خواهد افتاد. ما به اندازه حق و حقوقی که به یک مجموعه می

ه اینها بایکدیگر در دهی به یک وزارتخانه و انتظارات را از دیگری داری! کبنابراین شما اختیارات را می .از آن انتظار داشته باشیم

آیندتضاد هستند و جور در نمی . 
شود تا چه میزان موافق این حرف هستید؟فارس:در ارتباط با قانون تمرکز شبهه ناکارآمدی این قانون مطرح می  

گیرند و ممکن است اآلن قانون تمرکز اختیارات خوب اجرا نشده. اما بردنش در مجموعه دیگر شاید صحیح نباشد. برخی ایراد می
شود؟! آزمون و گویند که وزارت کشاورزی نتوانست، خب تقویت و حمایت کنید تا بتواند. مگر چند سال است این قانون اجرا میمی

خطاهایی در این بین بوده. قانون را تقویت کنید تا بتواند از عهده آن به خوبی برآید. اگر این وظیفه به وزارت بازرگانی سپرده شود 
اهد بود که سرنوشتش چه بشود. مگر تا قبل از آن )قانون تمرکزمعلوم نخو وزارت بازرگانی نبود و کلی مشکل داشتیم؟ االن پس از  (

قانون تمرکز، یک سری کارهایی اجرا شده و یک سری کارها خیر. ما باید به قانون برگردیم و ببینیم که آیا قانون بطور درست و 
گیرند که قانون تمرکز امل اجرا شود و بعد بگوییم جواب داد یا خیر! وقتی کامل اجرا نشده بهانه میکامل اجرا شده یا نه؟ اول باید ک

 .ناتوان بوده است
شود که احیای وزارت بازرگانی در تضاد با شعار سال است و به تولید کشور ضرر خواهد زد آیا این موضوع را فارس: گفته می

 قبول دارید؟
رود. ها را حذف نماییم این زنجیره از بین میتجارت را به صورت یک زنجیره ببینیم. اگر ما یکی از این بخش ما باید فرایند تولید و

خواهد در صنایع تبدیلی به فالن محصول تبدیل کند. آیا وزارت بازرگانی هم این گوید که فالن ماده را میمثالً وزارت کشاورزی می
کند حتی های آن برنامه ریزی میاختیارات بر عهده وزارت کشاورزی باشد برای همه بخش کار را انجام خواهد داد؟ در صورتی که

گیرد که آن را تبدیل به رب برای محصوالت مازاد. برای مثال در صورتی که گوجه فرنگی مازاد باشد وزارت کشاورزی تصمیم می
گوید چون زیاد است صادر کن و یا اگر کم است وارد کن و کند؟ او میاما آیا وزارت بازرگانی این کار را می .گوجه فرنگی کند

ریزی برای آن نداردبرنامه . 
اگر وزارت کشاورزی خودش مسئولیت تمام این کارها را بر عهده گیرد، سراغ تولید بذر و نهاده و کود هم خواهد رفت. شما فرض 

نیم؟ االن مثالً اگر خوراک دام و طیور را به ما ندهند باید چکار کنید یک روزی تحریم شدیم و اینها را به ما ندادند. باید چه کار ک
کندآید مرغ را وارد میگوید که بیاییم چگونه این نیاز را تهیه کنیم، بلکه میکنیم؟ وزارت بازرگانی نمی ! 

کشاورزی را فعال کند  هاییک بحث دیگر به حداکثر رساندن سهم درآمدی تولیدکننده و کشاورز است. اگر وزارت کشاورزی تعاونی
ممکن است بجای پنج دالل با دو دالل مواجه شویم. در این مورد هم تولیدکننده که کشاورز است با قیمت بیشتر از آن خریداری 

شودکننده که مردم هستند با قیمت کمتری آن را خواهند خرید و آن وقت برای تولید رغبت پیدا میشود و هم مصرفمی . 
عرض کنم که اگر قانون )قانون تمرکز( ایرادی هم دارد برویم قانون را درست کنیم. ایجاد یک وزارت دیگر و در مجموع باید 

های باالی گوشت و شکر بدلیل نبود نظارت است و نه وزارت بازرگانی. ها به آن گزینه مناسبی نیست. قیمتسپردن این قسمت
م آن در وزارت صمت اشتباه بوده و یا اقدام به احیای آن. برای تشکیل مجدد این درباره احیای وزارت بازرگانی باید بگوییم یا ادغا

هایی خریداری شود. برای هر استان باید مدیرکل منصوب نمود و دوباره باید کارمند برای آن به خدمت وزارتخانه باید ساختمان
تخانه جدید نیست. باید قانون بصورت صحیح اجرا شود. های دولت خواهد شد. راه حل، ایجاد وزارگرفت که این باعث افزایش هزینه
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گوییم که باید دولت را کوچک کنیم ولی تشکیل وزارت بازرگانی خالف این حرف است، این کار بزرگ کردن دولت ما مکرراً می
 .است

 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
 خبرگزاری فارس  – 17/2/98تاریخ : 

شود ها/ بازار شکر متعادل میجزئیات چگونگی توزیع شکر در میادین و فروشگاه  
ای گفت: طی های زنجیرهبار و فروشگاهرئیس سازمان صنعت استان تهران با اشاره به چگونگی توزیع شکر در میادین میوه و تره

شودروزهای آتی بازار شکر متعادل می .  
و عرضه شکر در میادین میوه و تره و   چگونگی توزیع  نگار اقتصادی خبرگزاری فارس در موردوگو با خبردر گفت  صادقییدهللا

بار آغاز شده روز پیش در راستای تنظیم بازار شکر، توزیع این کاال در میادین میوه و تره 4ای گفت: از حدود های زنجیرهفروشگاه
   .است

ای برای تامین موجود های زنجیرهزنی با امیرخسروفخریان مدیرعامل فروشگاهرئیس سازمان صنعت استان تهران با اشاره به رای
های فروشگاه  ای خواستیم تا فعال با موجودی شکر خودهای زنجیرهای گفت: از مدیرعامل فروشگاههای زنجیرهشکر فروشگاه

انجام شود و وارد شبکه توزیع شود  رائه شدههای شکری که به غله بازرگانی احواله  ای را تامین کند تا تامین کاالیزنجیره .  
بار شهر تهران شده است و طرح توزیع تن شکر تحویل سازمان میادین و میوه و تره 120  اردیبهشت، 15وی بیان داشت: در روز 

  .شکر را آغاز کردیم اما تا بازگشت وضعیت بازار شکر به روال قبلی چند روزی زمان الزم است
بار و برخی از صنوف به عنوان شبکه توزیع شکر در ای، سازمان میادین میوه و ترههای زنجیرهاینکه فروشگاه صادقی با بیان

داده نشده است  اند، گفت: هنوز سهمیه واحدهای صنفی به دلیل اینکه منابع مالی آنها تامین نشده بودتهران انتخاب شده . 
بیانرئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران  ها هم نمایندگان ادارات صنعت معدن و تجارت برای شهرستان :داشت 

ایم تا آنها از طریق شبکه منتخب خود اقدام به توزیع شکر کنندفراخوان کرده  را .  
 بهرداری در حال معرفی این واحدها به هزار تن سهمیه برای واحدهای صنفی و صنعتی اعالم شده که براساس پروانه 22وی گفت: 

 .شرکت غله و بازرگانی منطقه یک هستیم
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بیان داشت: اما با توجه به فرایند واردات شکر، ترخیص و همچنین تسویه 

کار  و  هاشود که با سرعت بخشی به کار کارخانهبر میشکر خام به شکر سفید فرایند تولید و توزیع شکر زمان  و تبدیل  شکر
قطعا بزودی حجم بیشتری شکر وارد شبکه توزیع خواهد شد  روزی آنهاشبانه .   

شود، گفت: تاکنون دو کارخانه قند فیروزکوه و کرج، شکر مورد نیاز صادقی با تاکید بر اینکه کمبود شکر به زودی در بازار حل می
های دیگر را برای تولید بیشتر شکر برای تهران به کارخانه کرد که اکنون شرکت غله و بازرگانی سه کارخانهتهران را تامین می

روزی بزودی شاهد حل مشکالت در بازار شکر خواهیم بودتولیدی اضافه کرده است و براین اساس با توجه به کار شبانه .  
هزار تن حواله شکر  8تا  7وی با بیان اینکه مشکلی در تامین شکر مشکلی وجود ندارد، گفت: سازمان صنعت استان تهران روزانه 

شود و شرکت مذکور هم به تناسب تولید در ها میها به شرکت غله و بازرگانی منطقه یک کشور دادهکند و این حوالهصادر می
دهدکند و به متقاضیان تحویل میهای مذکور حواله را تامین کاال میکارخانه .  

کم تولیدات بیان اینکه هنوز شبکه توزیع شکر پر و انبوه نیست، گفت: اما کمرئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با 
شودوارد شبکه توزیع خواهد شد و نیاز مردم مرتفع می .  

 4هزار تن شکر برای مصارف صنف و صنعت و  22هزار تنی توزیع شکر گفت: در حال حاضر حواله  26وی با اشاره به سهمیه 
شودصادر شده و با تامین آن از سوی کارخانجات به بازار وارد میهزار تن برای مصارف خانوار  .  

  لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
 ایرنا  – 17/2/98تاریخ : 

 داغ سرمای دیررس بر تن کشاورزان و راه های مقابله با آن
سرمای دیررس و خسارات سنگین ناشی از آن بر کشاورزان از موضوعات مهمی است که مواجهه با آن نیازمند  -ایرنا -تبریز

اعتماد کشاورزان به صندوق  سازوکارهایی همچون اطالع رسانی به موقع، برآوردهای دقیق هواشناسی، زمینه سازی برای افزایش
 .بیمه کشاورزی و بکارگیری روش های علمی و فناورانه است

خسارت ناشی از برف و سرمای دیررس به ویژه در مناطق کوهستانی کشورمان در سال های اخیر، آسیب های غیرقابل جبرانی به 
میلیارد تومان بوده است 2800سال اخیر حدود  2در  کشاورزان وارد کرده است، به گونه ای که رقم آن تنها در آذربایجان شرقی .  

در این میان هر چند صندوق بیمه کشاورزی برای ترویج بیمه محصوالت کشاورزی از یک سو و جبران خسارات ناشی از سیل، 
مکن نیستبرف و سرمای دیررس از سوی دیگر می کوشد، اما با توجه به وضعیت مالی آن، پرداخت همه غرامت به کشاورزان م .  

در چنین شرایطی، اتخاذ راهکارهایی برای به حداقل رساندن خسارات ناشی از برف و سرمای دیررس به کشاورزی به عنوان بخش 
حیاتی و راهبردی کشورمان، ضرورتی غیرقابل چشم پوشی است؛ ایرنا مرکز آذربایجان شرقی با درک این مهم، میزگردی را با 

امر برای بررسی صدمات ناشی از سرمای دیررس به کشاورزی و نیز راهکارهای برون رفت از این حضور مدیران و کارشناسان 
 وضعیت برگزار کرد که مشروح آن در زیر ارایه می شود؛ 

 
میلیارد تومانی به کشاورزان و لزوم افزایش اعتماد به صندوق بیمه کشاورزی 1120خسارت  **  

د کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه هر سال به نوعی با انواع خسارت های وارده معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جها
به محصوالت کشاورزی روبرو هستیم، گفت: می توان با توجه به اخطارهای جهادکشاورزی، هواشناسی و بکارگیری روش های 

  .علمی و تکنولوژیکی از سرمازدگی محصوالت کشاورزی کاست
نوع تشعشعی یا منطقه ای و جبهه ای و پایدار است؛ خسارت  2ظهار داشت: به طور معمول سرمای بهاره در علی رخ افروز ا

سرمای تشعشعی کمتر بوده اما چون در سرمای جبهه ای و منطقه ای برودت هوا ماندگار است خسارت بیشتری به محصوالت 
  .کشاورزی وارد می شود

ای دیررس بهاره در آذربایجان شرقی از نوع جبهه ای بود، گفت: براساس آخرین برآوردهای وی با بیان اینکه متاسفانه امسال سرم
درجه رسید، به باغ  8)سردترین دما در مرند و کلیبر( و سطح خاک تا منفی  5اولیه، سرمای دیررس بهاره که در سطح هوا تا منفی 

 .ها و مزارع این استان خسارت سنگین زد
یاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: در اثر سرمای دیررس بهاره و افت شدید دما در اواخر معاون بهبود تولیدات گ

 220فروردین و اوایل اردیبهشت امسال، باغات و مزارع شهرستان های مراغه، اهر، کلیبر، سراب، خداآفرین و هوراند، یکهزار و 
یلیارد تومان سهم باغات و بقیه مربوط به محصوالت زراعی می باشدم 983میلیارد تومان خسارت دیدند که از این رقم  .  

رخ افروز بیان کرد: عمده خسارت وارده به محصوالت باغی و سردرختی بوده که در بین محصوالت باغی نیز درختان هسته دار 
را دیده اند اعم از زردآلو، آلوچه، آلو، آلبالو و گیالس به اضافه درختان گردو و بادام بیشترین آسیب .  

درصد درختان سیبی که در دشت ها  15تا  10درصد درختان گردو و  50درصد درختان هسته دار،  60وی اضافه کرد: امسال 
  .کشت شده و جوانه هایشان متورم شده بودند، دچار خسارت شدند

میلیون تن  ۳شرایط عادی بیش از هزار هکتار اراضی کشاورزی بارور در آذربایجان شرقی وجود دارد که در  75۳وی گفت: 
هزار تن آن محصوالت باغی هستند 200میلیون و  2محصول از آنها برداشت می شود و  .  

وی ادامه داد: اراضی کشاورزی که بیمه هستند پس از برآورد خسارت از طریق صندوق بیمه کشاورزی غرامت یا خسارت شان 
د خسارت آنها به فرمانداری و جهاد کشاورزی شهرستان و مدیریت بحران استانداری پرداخت می شود، اما زمین هایی که بیمه نیستن

  .اعالم می شود که پس از تصویب از طریق وزارت کشور ابالغ و اگر اعتبار مصوب وجود داشته باشد، پرداخت می شود
ی کشاورزی که بیمه هستند خسارت و مدیر صندوق بیمه کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در این میزگرد گفت: زمین ها و باغ ها

  .غرامت ناشی از آسیب های سرمازدگی و سایر بالیای طبیعی آنها پرداخت می شود
 142هزار هکتار باغ و تنه درخت،  4۳که از مهر ماه پارسال آغاز شده است،  1۳97-1۳98شهرام نریمانی افزود: پوشش بیمه ای 

هزار واحد دامی را در استان شامل می شود 815هزار هکتار انواع زراعت های پاییزه و  .  
اند ولی این درصد بیمه شده 20درصد و دام نزدیک به  70درصد، طیور 40درصد، باغات  ۳0وی گفت: امسال زراعت دیم استان 

 .ضریب نفوذ بیمه در برابر تولیدات استان بسیار پایین است
اند و به نشدن به موقع حق بیمه، مردم از صندوق بیمه کشاورزی دلسرد شده سال اخیر به دلیل پرداخت ۳نریمانی اظهار داشت: در 
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 .این دلیل ضریب نفوذ بیمه کشاورزی کاهش پیدا کرده است
زنند، با عناوین مختلف زیر وی با بیان اینکه تمام عوامل قهری، طبیعی و بیماری زا و سایر عواملی که به بخش کشاورزی آسیب می

شاورزی هستند، افزودپوشش بیمه صندوق ک  1۳5های پرداخت شده ناشی از سرمازدگی، تگرگ و طوفان در سال گذشته خسارت :

 .میلیارد تومان است
های دولتی به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود و شود، بدون حمایتنریمانی بیان کرد: این میزان خسارت که هر ساله پرداخت می

شوددرصد حق بیمه را متقبل می 50ت نزدیک به شود دولای هم که تعیین میتعرفه . 
توانیم با تبلیغات جذب مشتری کنیم، اما وی با اشاره به اینکه در سال اول بیمه محصوالت کشاورزی که به دنبال مشتری هستیم می

های مصوب دریافت بودجههای بعد، اقدامات و خدمات ما اثرگذار خواهد بود، گفت: امسال پرداخت غرامت حق بیمه منوط به در سال
 .توسط صندوق بیمه از دولت شده است

هزار  ۳ای که امسال وی افزود: با توجه به وضعیت مالی دولت، شاهد تحقق نیافتن پرداخت حق بیمه به کشاورزان بودیم، به گونه
 .میلیارد تومان از تعهدات دولت به صندوق بیمه پرداخت نشده است

های ناشی از سرمازدگی، تگرگ و ه اینکه بیشترین خسارتی که سال گذشته پرداخت شد مربوط به خسارتنریمانی همچنین با اشاره ب
درصد پرداخت  50درصدی و در بخش خسارت باغات نیز  100طوفان بود، گفت: غرامت دام و طیور و بخش زراعی به صورت 

 .شده است
هزار میلیارد لایر اوراق قرضه از دولت  2، 97بودجه  1۳بصره وی با اعالم اینکه صندوق بیمه کشاورزی به تازگی از محل ت

درصد باقی مانده غرامت باغات هم پرداخت شود 50گرفته است، اظهار امیدواری کرد با تبدیل کردن اوراق به پول،  . 
این سازمان در هشت  هزار نفر از زمان تاسیس 80رییس سازمان نظام صنفی کشاورزی آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه بیش از 

سال قبل تاکنون عضو این تشکل شده اند، گفت: در برخی مواقع میزان خسارت اراضی کشاورزی به طور کامل مشخص نیست و بر 
  .این اساس تالش می کنیم از حقوق کشاورزان عضو تشکل حمایت کنیم

بودن ارتفاع منطقه و اراضی کشاورزی آسیب دیده  اکبر میرزایی اظهار داشت: در برخی موارد تشخیص خسارت ها به علت متفاوت
  .دقیق نیست و مشاهده میدانی الزم است

وی افزود: البته بازدید و حضور به موقع کارشناسان بیمه از خسارت های اراضی کشاورزی دیدگاه کشاورزان را نسبت به صندوق 
  .بیمه تقویت می کند و موجب ترغیب آنان برای پوشش بیمه ای می شود

حضور به موقع  :میرزایی همچنین با تاکید بر اینکه خدمات صندوق بیمه کشاورزی به کشاورزان باید افزایش یابد، ادامه داد

  .کارشناسان و برآورد به موقع خسارت کشاورزان موجب افزایش و تقویت اعتماد آنان به بیمه می شود
یز در این میزگرد با بیان ضرورت پیشگیری علمی از خسارت به عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی ن

  .محصوالت کشاورزان گفت: تشخیص خسارت بر اساس داده های هواشناسی در برخی از مناطق دقیق نیست
با  اکبر عبدی اظهار داشت: در برخی از نقاط جغرافیایی آذربایجان شرقی به دلیل تقاوت در ارتفاع استقرار واحدهای هواشناسی

منطقه متفاوت خواهد بود 2باغات کشاورزی، برآورد میزان بارش و دمای  .  
وی افزود: بر این اساس حضور میدانی کارشناس برای برآورد خسارت های حاصل از سرما و بارش برف در بخش کشاورزی الزم 

  .است
 

 ضرورت بکارگیری روش های علمی و فناورانه برای کاهش خسارات کشاورزی **
ون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در خصوص اقدامات این سازمان برای مواجهه با سرمازدگی معا

سامانه جدید نیز با اعطای  25سامانه ضد تگرک در این استان نصب شده و  50و برف های بهاره در این استان گفت: بیش از 
ی شوندتسهیالت جدید داده شده به زودی مستقر م .  

هزار هکتار از اراضی کشاورزی  2رخ افروز با اشاره به سایر روش های پیشگیری از سرمازدگی محصوالت کشاورزی افزود: 
  .شهرستان ملکان نیز برای مقابله با سرمازدگی، محلول پاشی شده است

دهای گلخانه ای، روش دیگر جلوگیری از وی ادامه داد: تولید محصوالت کشاورزی در محیط های کنترل شده به معنای ایجاد واح
  .سرمازدگی محصوالت کشاورزی و در آذربایجان شرقی در حال توسعه است

وی گفت: ارایه به موقع اطالعیه ها و پیش بینی های هواشناسی و اطالع رسانی به کشاورزان از طریق رسانه ها، کارشناسان و 
ه برای کاهش خسارت های بخش کشاورزی استادارات جهادکشاورزی از دیگر اقدامات انجام شد . 

مدیر صندوق بیمه کشاورزی آذربایجان شرقی نیز گفت: اصالح نباتات و نژادها بهترین روش ایمن کردن باغ ها در مقابل سرما و 
  .آفات است تا خسارت به بخش کشاورزی کاهش یابد

خسارت ها نیز موجب عادالنه شدن در پرداخت خسارت ها می شود نریمانی ادامه داد: تقویت اصل نظارت در ارزیابی ها و برآورد 
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  .که از خواسته های کشاورزان است
وی اضافه کرد: پرداخت به موقع خسارت ها نیز موجب رضایت بیشتر کشاورزان می شود که البته صندوق بیمه به تمام این 

ستورالعمل های ناکارآمد یا ضدانگیزشی صندوق بیمه کشاورزی موضوع ها متعهد است، اما معتقدیم برای ارتقا خدمات رسانی باید د
 .حذف و دستورالعمل های کارآمد تقویت شود

وی تاکید کرد: تجربه ثابت کرده رضایت کشاورزان در پرداخت به موقع و دقت در برآورد خسارت ها موجب افزایش ضریب نفوذ 
  .سطح بیمه در بین کشاورزان در سال های بعدی می شود

یر صندوق بیمه کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به راه های افزایش دقت در برآورد خسارت ها یادآور شد: افزایش تعداد مد
ایستگاه های هواشناسی کمک مناسبی در برآورد خسارت های ناشی از سرمازدگی و برف بهاره است که رضایت بیمه شوندگان 

  .کشاورز را در پی دارد
م صنفی کشاورزی آذربایجان شرقی نیز گفت: باید برای کاهش خسارت های کشاورزان در مقابل سرما و برف از رییس سازمان نظا

 .جک های هیدرولیکی و سایه بان به عنوان روش رایج در برخی از کشورها استفاده شود
رات سرما می شود در نتیجه میرزایی افزود: حالت سایه بان مانع برخورد مستقیم برف، تگرگ و باران های تند و کاهش اث

  .محصوالت کشاورزی از خسارت در امان می مانند
وی ادامه داد: استفاده از این روش ها مقرون به صرفه بوده و به نفع کشاورزان و صندوق بیمه کشاورزی است؛ بر این اساس 

استفاده شود تا همه از منافع آن بهره  نهادهای متولی کمک کنند از تکنولوژی و فن آوری برای کاهش خسارت های بخش کشاورزی
  .مند شوند

وی یادآوری کرد: استفاده از ارقام مقاوم محصوالت کشاورزی نیز پیشگیری مناسبی در مقابل خسارت های سرما و شرایط نامساعد 
  .است که نتایج خوبی در بر دارد

به تاریخ خسارت های شدید کشاورزی در دنیا گفت: دمای عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی نیز با اشاره 
سال یکبار خسارت سرمازدگی  50درجه سانتیگراد در فصل بهار در آمریکا تجربه شده است و این امکان وجود دارد هر  18منفی 

  .در هر کشوری تکرار شود
جربه کافی برای مقابله با آن می باشد، زیرا باردهی حتی عبدی افزود: اما آنچه که در این مواقع تعیین کننده است، داشتن آمادگی و ت

  .پس از پدیده سرمازدگی نیز امکان پذیر است و این کار را انجام داده ایم
وی بیان کرد: سرمای دیررس بهاره موجب آسیب دیدن جوانه های تازه بیدار درختان میوه می شود و بیشتر این نوع سرماها حتی به 

یل شده نیز خسارت وارد می کندمیوه های تازه تشک .  
وی ادامه داد: جوانه های بارور در حال رکود به سرمای زمستانه مقاوم هستند اما مقاومت آنها هنگام بیدار شدن جوانه ها کاهش می 

درجه سانتیگراد از بین می روند ۳و  2یابد و به طور کلی جوانه های گل در دمای منهای  .  
یقات کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: میوه های تازه تشکیل شده نسبت به گل ها حساس تر هستند و در عضو هیات علمی مرکز تحق

  .منهای نیم درجه سانتیگراد آسیب می بینند
 

 پیش بینی برای کاستن از خسارات  **
عه اقتصادی هر کشوری به معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: یکی از عوامل موثر در توس

  .حوزه زراعت و باغداری آن معطوف است؛ عرصه ای که تامین کننده سالمت و استقالل غذایی هر جامعه ای به شمار می رود
رخ افروز اظهار داشت: در صورت بروز نارسایی و خلل در این حوزه یکی از ارکان اصلی و اساسی در توسعه اقتصادی تضعیف 

شد و به طور یقین تقویت و توسعه حوزه زراعت و کشاورزی مستلزم تامین پیش نیازها و الزامات خاص به خود و متزلزل خواهد 
  .در هر سه بخش کاشت، داشت و برداشت است که تالش الزم برای تحقق آن انجام می شود

گین به باغداران و کشاورزان شده و وی افزود: پدیده سرمازدگی متاسفانه در سال های اخیر به کرات موجب تحمیل خسارت های سن
کاهش محسوس و یکباره دما از پدیده هایی است که نمی توان با آن مقابله کرد اما می توان با پیش بینی تمهیدات الزم آسیب ها و 

  .ضرر را کنترل کرد
ارقام مناسب محصوالت کشاورزی یا  رخ افروز با اشاره به اقداماتی که قبل از سرمازدگی باید کشاورزان انجام دهند، گفت: انتخاب

  .درختان که در مرحله گلدهی تحمل بیشتری نسبت به سرما دارند یک اقدام بسیار مهم برای کاهش خسارت است
انتخاب ارقام دیرگل در مناطقی که احتمال خطر  :معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد

بهاره وجود دارد خطر مواجه شکوفه با سرما را کاهش می دهدسرمای دیررس  .  
رخ افروز اضافه کرد: انتخاب پایه مناسب برای پیوند زدن بر روی پایه های مقاوم به سرما می تواند بسیار مفید باشد البته 

شناسایی این گونه ها و تکثیر و کاشت  جهادکشاورزی آذربایجان شرقی امسال اقدام به شناسایی ژنوتیپ های مقاوم به سرما کرده تا با
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  .آنها خسارت کشاورزی را به حداقل برسانیم
وی ادامه داد: بارش برف و سرمای اخیری که در آذربایجان شرقی حاکم شد خسارت بسیاری به بخش کشاورزی وارد شد، اما برخی 

بال شناسایی این گونه های مقاوم هستند تا از طریق از معدود درختان مقابل سرما مقاومت داشتند که کارشناسان کشاورزی به دن
 .شناسایی ژنوتیپ آنها امکان کاشت گونه های مقاوم به سرما در استان مهیا شود

وی همچنین به کشاورزان توصیه کرد از کودهای فسفات و پتاس برای تعذیه مناسب اراضی کشاورزی استفاده کنند و از طرفی 
ا آفات و بیماری محل رشد پیدا نکنندبهداشت باغ را رعایت کنند ت .  

رخ افروز همچنین گفت: وجود بارش های خوب تاثیرات مناسبی را هم برای استان به دنبال داشته و وضعیت محصوالت دیم در 
  .آذربایجان شرقی را بهبود داده است

مات الزم برای مقابله با سرمازدگی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در خصوص روش ها و اقدا
بهاره گفت: بخشی از این اقدامات باید قبل از فرا رسیدن شب های سرما انجام شود و انتخاب مکان مناسب، موقعیت و محل باغ، شخم 

و اجتناب از  نزدن زودهنگام در بهار، عمق خاک و رنگ خاک، تقویت باغ و تغذیه مناسب با عدم استفاده از کود ازته در فصل پاییز
  .هرس زودهنگام از جمله این اقدامات است

در گردو و سایر درختان میوه قابلیت باردهی مجدد بعد از سرمازدگی را افزایش می دهد« آپومیکس»عبدی افزود: استفاده از ارقام  .  
د ازته در مناطق سردسیر در پاییز توصیه وی بیان کرد: استفاده از کودهای فسفاته، پتاسه و کود دامی در فصل پاییز و استفاده از کو

  .نمی شود
عبدی گفت: از طرف دیگر مصرف کود پتاسه و کودهای حیوانی موجب ایجاد گرما و کاهش خطر سرمازدگی می شوند، ایجاد 

  .بادشکن در اطراف باغ ها و اجتناب از هرس زودهنگام نیز از دیگر روش های مقابله با سرما است
ان راهکارهای مقابله با شب های یخبندان و سرما، اظهار داشت: پاشیدن آب روی درختان در دمای صفر درجه وی همچنین با بی

کیلو گالری گرما آزاد شود و گرمای آزاد شده موجب گرم شدن اجسامی که در تماس با  80موجب می شود به ازای هر لیتر آب یخ 
گه داشتن دمای صفر درجه برای جوانه ها استآب هستند می شودو الیه یخ نیز محافظی برای ثابت ن .  

وی ادامه داد: استفاده از وسایل گرمایشی و بخاری های مخصوص باغی، ایجاد دود برای کاهش تشعشع، آبیاری بارانی، آبیاری 
میایی از دیگر سطحی، ایجاد مانع برای جلوگیری جریان هوای سرد و پوشش درختان، استفاده از مه پاش و استفاده از ترکیبات شی

 .راهکارهای مبارزه با سرما و برف برای پیشگیری از خسارت به محصوالت کشاورزی است
وی افزود: شمال غرب ایران مهد تنوع ژنتیکی گیاهی و تنوع ارقام است، درختان بادامی در آذربایجان شرقی وجود دارد که پس از 

منطقه وجود دارد که نیازی به گرده افشانی ندارندسرمازدگی گل می دهند؛ درختان گردو خاص نیز در همین  .  
رییس سازمان نظام صنفی کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در این میزگرد گفت: نمونه هایی که از سرمازدگی جان به در برده اند 

  .باید در طبیعت شناسایی و برای کاشت، بهینه شوند
س در طبیعت آذربایجان وجود دارد و بر این اساس باید میدانی تحقیق شود و میرزایی افزود: ارقام مقاوم در برابر سرمای دیرر

  .ذخایر ژنتیکی از این قبیل شناسایی و توسعه پیدا کنند

 .وی همچنین گفت: در نهالستان ها با نگهداری از علف های هرز می توان خسارت به نهال ها را با محافظت از سرما کاهش داد
  لینک خبر
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 اقلیم و منابع طبیعی 
 خبرگزاری فارس  – 1۶/2/98تاریخ : 

سال رسیده است  ۵0سال به  ۵00ها از عمر جنگل  
سال رسیده و این  ۶0یا  ۵0سال بوده، اکنون به  ۵00تا  ۴00های کشور که حدود عمر جنگل :نماینده مجلس شورای اسالمی گفت

  .مسئله از تغییر ابعاد درختان نیز کامال مشهود است
، تقی شامخی کارشناس جنگل در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما در مورد صداوسیمابه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از 

ها به فکر های کشور، ایران باید بیش از سایر کشورقعیت جغرافیایی و وضعیت زیست بومعوامل جنگل خواری گفت: با توجه به مو
های خود باشدحفاظت از جنگل . 

نوشته شد، دغدغه تخریب جنگل همیشه  1۳21او افزود: از اوایل پیدایش جنگلداری نوین ایران که نخستین قانون آن نیز در سال 
های کشور از نظر کیفی تنزل پیدا کرده استدهدجنگلها هم نشان میروی جنگلهای تازه بر مدنظر بوده است. بررسی . 

های مدیریت و ها نباید به چوب متکی باشد، تصریح کرد: جنگل برای تولید مستمر نیاز به طرحشامخی با تاکید بر اینکه طرح جنگل
 .حفاظت دارند

های حاصله از این شیوه گیاهی و جانوری و مناطق مختلف و بررسی آسیبهای این استاد دانشگاه با انتقاد از تفکیک مدیریت گونه
های ایران را مدیریت یکپارچه دانستمدیریتی، تنها راه حفظ جنگل . 

های تازه، تصریح کرد: کشوری که سرشار از منابع نفت و گاز است، وی با تاکید بر اهمیت حفظ درختان افتاده به عنوان زیستگاه
بع ارزی خود نباید به جنگل فکر کندبرای تامین منا . 

ها صورت پذیردهای بومی و تاکید بر ضرورت حفظ تنوع گونههای تازه باید با حفظ گونهشامخی افزود: جنگل کاری . 
 هایی کههای کشور، اعالم کرد: تخریبهای بی رویه جنگلعلی محمد شاعری نماینده مجلس دیگر میهمان برنامه با انتقاد از تخریب

 .اتفاق افتاده عمدتا کیفی است و بر اساس تحقیقاتی که ترتیب داده ایم، باید بر میزان درختان افتاده و ایستاده تجدید نظر کنیم
او با بیان اینکه حفظ محیط زیست نباید فقط در گفتار اولویت نخست ما باشد، تصریح کرد: در عالم واقع نیز باید به این مهم اهمیت 

ها عامل انسانی نقش اصلی داشته استهای ما در بسیاری موارد، در تخریببررسی دهیم و بر اساس . 
میلیون  2.۵ها در مساحتی حدود ها و بهره برداری از آن، بیشترین تخریب جنگل7۴ - 7۵های ها در سالهمچنین بر اساس بررسی

صرفا نشان دهنده این است که دخالت غیرکارشناسی در میان ها ندارد و که این هیچ تناسبی با میزان رویش  متر مربع اتفاق افتاده
 .بوده است

و   سال رسیده ۶0یا  ۵0سال بوده، اکنون به  ۵00تا  ۴00هایی که حدود شاعری ادامه داد: بر اساس مشاهدات همچنین عمر جنگل
 .این مسئله از تغییر ابعاد درختان نیز کامال مشهود است

گردی طی یک های گردشگری، توریستی و طبیعتها باید برای تجدید حیات آیندگان در طرحجنگلبرداری از به گفته وی بهره
رویه از این های بیها و برداشتریزی مدون در دستور کار قرار گیرد چراکه در این بازه زمانی با وجود جنگل خواریبرنامه

ها نیازمند بازنگری دوباره هستندمناطق، جنگل . 
میلیون  1۴میلیون به  18های کشور در سه دهه اخیر از عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی اعالم کرد: مساحت جنگل

میلیون هکتار باقیمانده هم وضعیت مطلوبی ندارند 1۴هکتار کاهش پیدا کرده و  . 
دهد، از عوامل تخریب ها خود را بروز میبهره برداری غیراصولی، قاچاق چوب و تغییرات اقلیمی که در قالب آفات و بیماری

ها هستندجنگل . 
هزار جنگل مخروبه در شمال کشور تصریح کرد:  ۶00نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 

به در سطح شمال کشور هزار هکتار جنگل مخرو ۶00های کشور متأسفانه با دخالت عوامل انسانی در حوزه منابع طبیعی و جنگل
هزار هکتار جنگل به دو میلیون هکتار رسید که تخریب  200های شمال از سه میلیون و وجود دارد و بر این اساس سطح جنگل

شودبروز حوادثی مانند سیل می  و  جنگل موجب مشکالت فراوانی . 
کرد: اجرای طرح تنفس و ممنوعیت برداشت چوب تا ها در ادامه این برنامه تلفنی اظهار عباسعلی نوبخت معاون سازمان جنگل

یابدهای شمال کشور ادامه میپایداری جنگل . 
هزار  ۵۵0نزدیک  9۵ها مفهومی ندارد، گفت: در سال برداری از جنگلوی با اشاره به اینکه با وجود مشکالت اقلیمی فعلی بهره

به طور کامل این برداشت ممنوع شد؛ اما قاچاق چوب در  9۶سال  ایم و درهای شمال کشور برداشت چوب داشتهمترمکعب از جنگل
افتدنقاط بحرانی اتفاق می . 

شد که با حذف آن، درصد نیاز چوبی صنایع ما تامین می 10های شمال کشور تنها نوبخت افزود: در واقع با برداشت چوب از جنگل
استاین میزان نیاز از محل زراعت چوب و حتی واردات قابل تامین  . 
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هزار  7۵ششم  هزار هکتار زراعت چوب در کشور داریم که بر اساس قانون توسعه برنامه 220اکنون حدود هم :وی اضافه کرد

توان نیاز مصرف داخلی را تامین کردهکتار دیگر باید به آن اضافه شود که از این بخش می . 
درختان شکسته و افتاده از جنگل خارج شوند که البته این مهم به  ها ادامه داد: در طرح تنفس جنگل قرار بودمعاون سازمان جنگل

گردد به شکلی که اگر درختان شکسته به صورت تجمعی در عرصه جنگل باشند، از این ها برمیتشخیص کارشناسان سازمان جنگل
ردمحل خارج شوند و این موضوع ارتباطی به درختان افتاده و شکسته به طور پراکنده در جنگل ندا . 

  لینک خبر
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 اقلیم و منابع طبیعی 
 خبرنگاران جوان  – 18/2/98تاریخ : 

ها، مراتع و آبخیزداریرئیس سازمان جنگل  
شود های زاگرس هزینه میمیلیارد تومان برای حفظ و احیای جنگل ۶00  

های زاگرس استمدیریت پایدار جنگلتمرکز اصلی ما امسال در حوزه   
خبرگزاری صداو سیمابه گزارش  سازگان زاگرس با ها، مهندس خلیل آقایی در جلسه مدیریت بوماز روابط عمومی سازمان جنگل 

های زاگرس و المی، نجات جنگلحضور غالمرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اس
های بندیها برشمرد و افزود: بر اساس ارزیابی و جمعهای مهم سازمان جنگلجلوگیری از خشکیدگی درختان جنگلی را جزء دغدغه

های آبخیزداری و کم آبی استصورت گرفته علت اصلی خشکیدگی درختان زاگرس عدم وجود رطوبت، اجرا نشدن فعالیت . 
های زاگرس شده است باید همه جامعه از آن مطلع باشند و ما وظیفه داریم برای شت: مشکالتی که امروز دامنگیر جنگلوی اظهار دا

 .حل مشکل خشکیدگی این اکوسیستم، دامنه آن را از سطح سازمان به سطح کشور بکشانیم
تاکید و تصریح کرد: ما معتقدیم و اجبار داریم های زاگرس مسوول ارشد منابع طبیعی کشور، بر تدوین برنامه درازمدت برای جنگل

 ۴0های خارج از شمال تدوین کنیم، زیرا زاگرس با تولید بیش از های هیرکانی یک برنامه درازمدت برای جنگلکه مثل جنگل
های حیاتی این مملکت استدرصد آب کشور از شریان . 

الیه اطالعاتی و  17تخصصی تشکیل شده است و این کارگروه های های زاگرس کارگروهوی خاطرنشان کرد: برای نجات بلوط
پذیری کنند تا میزان آسیبمیلیون هکتار عرصه پراکندگی دارد را بررسی می ۳0میلیون هکتار جنگل زاگرس که در  ۶زیربنایی از 

 .و میزان تاج پوشش آن تعیین شود
سازگان جنگلی ها برای مدیریت بومدستورالعمل ابالغی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه به رییس سازمان جنگل

های زاگرس تاکید شده است با اقدامات مدیریتی و های حاشیه جنگلزاگرس اشاره کرد و افزود: به ادارات کل منابع طبیعی استان
ا را همگام اجرایی کنندهسازگان این جنگلهای اجرایی مدیریت بومحفاظتی برای کنترل پدیده خشکیدگی، سیاست . 

نشین کشور خبر داد و گفت: در این همایش برای های زاگرسهای زاگرس در یکی از استانآقایی در خاتمه از برپایی همایش جنگل
های مربوطه بهره خواهیم نجات زاگرس از حضور وزیر جهاد کشاورزی، نمایندگان مردم این حوزه و روسای جهاد کشاورزی استان

 .گرفت
* ها در اختصاص اعتبار بسیار تاثیر گذار بودهای مدون سازمان جنگلبرنامه ! 

نشین است، در این نشست گفت: رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی که خود نیز نماینده مردم زاگرس
های تدوین شده در واضح و روشن بود و استراتژیها برای مجلس ارسال کرده است بسیار هایی که سازمان جنگلها و برنامهگزارش
ها و اختصاص بودجه به بخش منابع طبیعی و آبخیزداری را برای مجلس بسیار آسان کرده استگیریتصمیم . 

های زاگرس های هیرکانی و هم جنگلهای شمال اشاره کرد و افزود: هم جنگلغالمرضا تاجگردون به اهمیت طرح تنفس در جنگل
ها تغییر کندهای آینده مهم است، اما باید مدل نگهداشت و حفظ این جنگلنسلبرای  . 

های جنگلی یک ها شد و خاطرنشان کرد: این که برای عرصههای حفاظتی از جنگلاین نماینده مجلس خواستار بازنگری در روش
ید تعداد زیادتری هم نیروی حفاظتی مستقر کنیم کند البته شاشهرستان یک یا دو نفر نیروی حفاظتی وجود داشته باشد کفایت نمی

 .نتوانیم نتیجه الزم را بگیریم، چون الزمه حفاظت درست از منابع طبیعی، مشارکت مردم است
های مدون باید یک سازی برای حفاظت از منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: منابع طبیعی در کنار برنامهتاجگردون بر ترویج و فرهنگ

رسانی و ترویج های موفق منابع طبیعی را مستندسازی کرده و به افکار عمومی اطالعها و پروژهگی داشته باشد و طرحپیوست فرهن
.کند شان نشین دیگر به جنگل نگاه معیشتی ندارند بلکه دیدگاهرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان این که مردمان زاگرس

های خود ورود کنندست و به شدت آماده هستند برای ذخیره و حفاظت از داشتهامروز به جنگل یک نگاه حیاتی ا . 
های موفق حفاظت از منابع طبیعی و اثرگذاری اقدامات آبخیزداری در شهرستان باشت اشاره کرد و افزود: تلفیق وی به طرح

آب در خاک شده استهای مشترک آبخیزداری و حوزه آب هم موجب کاهش خسارت سیل و هم سبب ذخیره فعالیت . 
دار کشور دانست که رهبر معظم انقالب، دولت و های اولویتتاجگردون موضوع منابع طبیعی و حفظ پوشش گیاهی را از برنامه

بر اساس این گزارش در این نشست عادل جلیلی رییس .مجلس نیز اعتقاد راسخ دارند که باید برای آن فکری اساسی صورت گیرد

ها و مراتع، خسرو شهبازی معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان، رضا احمدی مدیر کل منابع طبیعی استان نگلموسسه تحقیقات ج
های خارج از شمال، رضا بیانی مدیر کل دفتر مهندسی و مطالعات و وحید جعفریان مدیرکل ایالم، فریبرز غیبی رییس مرکز جنگل

های سازگان جنگلها در گزارش و سخنانی کوتاه به ارزیابی کمی و کیفی بومجنگلدفتر آموزش، ترویج و مشارکت مردمی سازمان 

 .زاگرس پرداختند
  لینک خبر
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 انگور/کشمش
 ایرنا  -  1۶/2/98تاریخ : 

 رویش مجدد تاک های سرمازده خراسان شمالی
 .تاک های سرمازده این استان با گرم شدن هوا دوباره جان گرفتند و تاکداران از این وضعیت بسیار شادمان هستند :

استان خسارت زد که بیشترین آن نیز مربوط به میلیارد لایر به بخش باغی و زراعی این  20سرمای امسال افزون بر چهار هزار و 
 .تاکستان ها بود

شریکیان اضافه کرد: بیشترین این خسارت ها هم در تاکستان های شیروان و فاروج بوده است که خوشبختانه با گرم شدن هوا 
 .تاکستان های این دو شهرستان دوباره سبز شدند

شمالی به تاکداران استان بویژه شهرستان های شیروان و فاروج توصیه کرد تا  مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان
 .از تاکستان ها مراقبت مستمر داشته باشند

 .شریکیان افزود: تاکستان های سرمازده نیاز به تغذیه مناسب دارند تا جوانه های خفته دوباره جان بگیرد
کودهای آلی، آبیاری به موقع، مبارزه با بیماری ها و آفات، سمپاشی و هرس کمک شریکیان اظهار داشت: محلول پاشی، استفاده از 

  .بسیار خوبی به تاکستان های سرمازده می کند
وی افزود: میزان تولید انگور از سطح تاکستان های سرما زده بعد از جوانه زنی مجدد از جوانه های اولیه کم تر است اما، تغذیه 

سیار مناسب است که کشاورزان باید مد نظر داشته باشندمناسب در میزان تولید ب .  
هکتار تاکستان در این استان وجود دارد که  520هزار و  18مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: 

هزار تن محصول برداشت می شود 185ساالنه از این سطح بیش از  . 
د انگور در سال زراعی جاری هم اکنون مقدور نیست افزود: اما با توجه به ترسالی و منابع آبی شریکیان با بیان اینکه پیش بینی تولی

 .مناسب پیش بینی می شود که میزان تولیدات بخش باغی و همچنین تاکستان ها در مقایسه با سال های گذشته افزایش یابد
از حیث میزان تولید انگور را در میان استان های کشور  خراسان شمالی جایگاه پنجم کشور از نظر سطح تاکستان ها و رده دهم

 .دارد
درصد تولیدات باغی استان خراسان شمالی به انگور اختصاص دارد 57درصد سطح باغ ها و  42بیش از  . 

هزار تن 185هزار تن انواع محصول باغی،  240درصد تولیدات بخش باغی در خراسان شمالی مربوط به انگور است که از  65

امل انگور استش . 
هزار تن انواع محصول کشاورزی و  500هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد و ساالنه بیش از یک میلیون و  ۳44خراسان شمالی 

 .دامی در این استان تولید می شود
 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها
 ایرنا  – 17/2/98تاریخ : 

درصدی قیمت ماکارونی در ماه رمضان 1۵تخفیف   
با وجود افزایش قیمت ماکارونی، برخی شرکت ها به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان و حمایت از اقشار کم  -ایرنا -تهران

 .درصدی این محصول در بازار کرده اند15درآمد جامعه، اقدام به تخفیف 
خبرنگار اقتصادی ایرنا، البته گفته می شود که در سالهای گذشته نیز در آستانه ماه مبارک رمضان برخی به گزارش روز سه شنبه 

 شرکت های معتبر تولیدکننده ماکارونی، اقدام به ارایه این محصوالت با تخفیف های ویژه می کردند
در آمد جامعه به شمار می رود ماکارونی به دلیل مناسب بودن قیمت، همواره جایگزینی در سبد غذایی اقشار کم . 

برابری قیمت گندم آسیابانی و  2دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران اعالم کرد: با افزایش « کاوه زرگران»پیش از این، 
 .درصدی قیمت ماکارونی صادر شده است 70دوروم، مجوز افزایش بیش از 

ان و صادرکنندگان ماکارونی ایران امروز )سه شنبه( در گفت و گو با خبرنگار دبیر انجمن تولیدکنندگ« سید ارمیا واعظ الری  »

اقتصادی ایرنا گفت: با توجه به تحریم ها و شرایط سخت اقتصادی کشور، تاکنون یک شرکت تولیدکننده ماکارونی در آستانه ماه 
درصدی قیمت در محصوالت خود شده است15مبارک رمضان برای کاهش فشار از اقشار کم درآمد جامعه خواستار اعمال تخفیف  . 

درصدی نرخ ماکارونی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان،  75وی اظهارداشت: این درحالیست که با افزایش 

 .قیمت های جدید روی بسته های ماکارونی درج می شود
درصدی قیمت ماکارونی ماه رمضان از ابتدا تا  15: تخفیف دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران تصریح کرد

انتهای این ماه مبارک اعمال خواهد شد، البته این درحالیست که انجمن تولیدکنندگان ماکارونی با سازمان حمایت مصرف کنندگان بر 
ها خواهد بودسر تخفیف قیمت ماکارونی درماه رمضان هیچ توافق مکتوبی نداشته اند و این به دلخواه شرکت  . 

معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شبکه های توزیع اقتصادی سازمان حمایت از مصرف « سید داود موسوی»پیش از این نیز 
کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کرده بود: بر اساس توافق به عمل آمده با انجمن تولیدکنندگان ماکارونی، مردم می توانند ماکارونی 

را با تخفیف ویژه ماه رمضان تهیه کنندمورد نیاز خود  .  
درصدی قیمت ماکارونی خبر داد و گفت: افزایش قیمت گندم ماکارونی از  75وی از صدور مجوز سازمان حمایت برای افزایش 

ایش تومان هم می رسد، عامل اصلی افز 850تومان که با احتساب هزینه های تبعی به هزار و  700تومان به هزار و  900کیلویی 
  .قیمت این کاال است

درصدی هزینه های دستمزد کارگری که تصمیمی قانونی است، دیگر عامل موثر بر افزایش قیمت  ۳6موسوی ادامه داد: افزایش 
  .هاست

درصدی قیمت ها را  90تا  85وی خاطرنشان کرد: با احتساب موارد یاد شده، واحدهای تولیدکننده ماکارونی درخواست افزایش 
درصدی موافقت شد 75د که در نهایت با افزایش داشتن .  

این مقام مسئول یادآور شد: ماکارونی جزو اقالمی است که مشمول قیمتگذاری تثبیتی نیست و واحدهای تولیدکننده می توانند بر پایه 
سازمان حمایت و وزارت صنعت رقابت با سایر واحدها، کیفیت، برند و نوع بسته بندی به تعیین قیمت بپردازند و انجمن ماکارونی، 

 بر قیمت گذاری ها نظارت دارند
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 18/2/98 :تاریخ 

  هزار تومان 10تا  ۸بازار گل در رکود است/ قیمت گل رز 
بازار شاهد یک مقام مسئول گفت: به علت اینکه در ماه مبارک رمضان، خرید و فروش گل کمتر صورت می گیرد، هم اکنون در این 

  .رکود هستیم
گروه اقتصادی  صنعت، تجارت و کشاورزی  اکبر شاهرخی رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران در گفت وگو با خبرنگار

توان به ایام ماه ظهار کرد: در حال حاضر با کاهش قیمت گل در بازار مواجه ایم که علت آن را می، اباشگاه خبرنگاران جوان
شودهای دیگر کمتر میمبارک رمضان نسبت داد چرا که خرید گل به نسبت ماه . 

قیمت گل های پرفروش  رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران در تشریح زار تومان، گل رز بین ه 10در بازار گفت: آنتوریوم   

است  هزار تومان 20تا  1۵هزار تومان و گل لیلیوم بین  10هزار تومان، گل داوودی  10هزار تومان، گل میخک  10تا  8 . 
هزار تومان 20قیمت گل در آستانه روز مادر گران شد/ نرخ مصوب هر شاخه گل رز  :بیشتر بخوانید   

و ... تا حدی گران شده است، افزود: با این حال به علت کاهش قدرت   وی بابیان اینکه متعلقات گل همچون اسفنج، روبان، زر ورق
ایم خرید مردم، قیمت گل را افزایش نداده . 

 .شاهرخی یادآوری کرد: اصوال حجم خرید تقاضا برای گل در مناسبت ها زیاد است چرا که خرید گل هم به نسبت بیشتر می شود
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران، شاید قیمت برخی گل ها در برخی مناطق متفاوت باشد اما این موضوع، را نمی 

ل ها در تمامی نقاط نسبت دادقیمت تمامی گ  به  توان . 
های دارای مجوز، گل خریداری کنند تا در صورت مشاهده تخلف و گران شود که از گل فروشیشاهرخی گفت: به افراد توصیه می

وجود داشته باشد  فروشی، امکان رسیدگی به طرح شکایت . 
این صنف هم همانند سایر اصناف بتواند در جهت تحقق رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران با بیان اینکه امیدواریم که رونق  

در این بازار داشته باشد تواند تاثیرات خود راگام بردارد اظهار کرد: زمانی که نرخ ارز در بازار ثابت شود بطور قطع میتولید  . 
  لینک خبر
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 بازار وقیمت ها 
 خبرگزاری فارس  – 17/2/98تاریخ : 

کشتی شکر در بنادر  ۴گردد/تومان برمی ۳۴00قیمت شکر به کیلویی   
شود، باید تومان وارد می ۴200شود و از آنجا که شکر با ارز هزار تن شکر در شهریورماه به بازار تزریق می ۶00یک میلیون و 

تومان عرضه شود ۳۴00به قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار یعنی  .  
ه قیمت هر کیلو شکر وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به اینکدبیر انجمن صنایع قند و شکر در گفت بهمن دانایی

10تا  هزار تومان باال رفته آیا این قیمت پایین خواهد آمد؟ گفت: با تزریق تولیدات داخل که برداشت نیشکر آغاز شده است و  
تومان برسد ۳۴00یابد و باید به کیلویی همچنین به دنبال واردات شکر، قیمت آن تا یک ماه آینده کاهش می . 

هزار تومان رسید و تالش مسئوالن برای کاهش قیمت  10تومان به  ۳400اسفند آغاز شد و از کیلویی افزایش قیمت شکر از ماه 
 .تاکنون به نتیجه نرسیده است

 ۵۵0ها و هزار تن واردات توسط کارخانه 800هزار تن شکر از محل تولیدات داخل  2۵0دبیر انجمن صنایع قند و شکر گفت: 
هزار تن تا شهریورماه به بازار  ۶00شود که در مجموع یک میلیون و رگانی دولتی انجام میهزار تن واردات از سوی شرکت باز

 .تزریق خواهد شد
شود، به شود، گفت: این میزان شکری که به بازار تزریق میهزار تن شکر در کشور مصرف می 180وی با بیان اینکه ماهانه 

تواند قیمت را پایین بیاوردراحتی می . 
ها وارد کنند، ثبت سفارش آن انجام شده و برای برخی از آنها ارز هزار تن شکری که قرار است کارخانه 800ود:دانایی افز
یافته و اواخر این ماه اولین محموله وارد کشور خواهد شد  تخصیص . 

تی هستند و بقیه هم به وی در مورد واردات شرکت بازرگانی دولتی هم گفت: چهار کشتی در بنادر کشور در حال تخلیه شکر واردا
 .مرور وارد خواهد شد

دبیر انجمن صنایع قند و شکر پرسید آیا تأخیر در واردات علت افزایش قیمت شکر بوده است، بیان داشت: قطعاً  خبرنگار فارس از
شد که زد و تصور نمی گیران را به همبینی نشده سیل، محاسبات تصمیمدلیل مهمی برای باال رفتن قیمت شکر است. البته اتفاق پیش

200درصد مزارع نیشکر کشور را از بین ببرد و  ۳۵تا  ۳0سیل اخیر  تولید شکر را از محل نیشکر را کاهش دهد  هزار تن  . 
بینانهمیلیون تن است، گفت: امسال در خوش 2.1وی با بیان اینکه نیاز کشور به شکر ساالنه  هزار  ۴00ترین حالت یک میلیون و 

کشور تولید شده استتن شکر در  . 
میلیون تن عبور  2تر اعالم کره بود، تولید شکر ما از در پاسخ به اینکه وزیر جهاد کشاورزی پیش  دبیر انجمن صنایع قند و شکر

ه هزار تن شکر تولید کردیم، اما تولید سال گذشته ب 1۵میلیون و  2است که حدود  9۶کرده است، گفت: این آمار تولید مربوط به سال 
 .دلیل خشکسالی و همچنین سیل اخیر کاهش یافت

200هزار تن و سیل اخیر نیز حدود  200دانایی گفت: کم شدن حقابه آب چغندرکاران حدود  هزار تن  ۴00هزار تن و در مجموع  
 .تولید شکر کشور را کاهش داد

این مسئله باعث شد برداشت کشاورزان با تأخیر انجام سابقه بود، گفت: های اخیر بیهای امسال طی دههوی با بیان این که بارندگی
 .شود، بنابراین محصوالت کشاورزان هم دیر به بازار رسید

آنها تعهدنامه   شود، گفت:تومانی وارد کشور می ۴200های شکر وارداتی با ارز دبیر انجمن صنایع قند و شکر با بیان اینکه محموله
قیمت ستاد تنظیم بازار عرضه کننددهند که کاال را به همان محضری می .  

 ۳۴00روز آینده کاهش یابد و در ادامه به قیمت همان ستاد تنظیم بازار که  ۳0تا  20وی ابراز امیدواری کرد که قیمت شکر طی 
 .تومان است برسد

با تزریق این میزان شکر به بازار توان گویید، آیا نمیمی  هزار تن ۴00دانایی در پاسخ به اینکه اگر شما آمار موجودی انبارها را 
شود، حرص و ولع برای خرید شود، اما زمانی که کاالیی کم میعرضه در بازار به حد کافی انجام می :قیمت را کنترل کرد، گفت

تأسفانه سوار هم بودند، مبنزین، سانتافه و پورشههای طویل پمپبندی اخیر بنزین که در صفشود، همانند موضوع سهمیهبیشتر می
ریزد، وگرنه مشکلی در تأمین نیاز وجود ندارداین رویه است که بازار را به هم می . 

وی گفت: در حال حاضر انبار مصرفکنندگان بزرگ کشور مثل شیرینیسازها و کارخانهها پر از شکر است و آنها مشکلی در 
 .تأمین ندارند

 لینک خبر 
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 ایرنا  – 17/2/98تاریخ  

 چرا قیمت تن ماهی باال رفت؟
داخلی هزار تومان افزایش یافته است؛ منتقداِن این افزایش قیمت، معتقدند با توجه به  6قیمت هر کنسرو ماهی حدود  –ایرنا  –تهران 

 .بودن مواد اولیه این کاال، گران شدن آن منطقی نیست اما دبیرکل سندیکای صنایع کنسرو ایران نظری دیگر دارد
تومان بود که  7200تا  6500به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، پیش از این نرخ هر کنسرو ماهی تن معمولی بین 

هشت هزار و  –بسته به نشان آن  –فزایش یافته است؛ هر قوطی تن ماهی با کیفیت تر نیز هزار تومان ا 1۳تا  12اکنون به حدود 
تومان قیمت خورده است 500هزار و  15تومان تا  900هزار و  14هزار تومان بود اما همان ها، اکنون  9تومان تا  900 . 

گرمی با  180عنوان نمونه، قیمت هر عدد کنسرو ماهی  البته قیمت کنسرو های ماهی با روغن زیتون، باالتر از این ارقام بود؛ به
تومان افزایش یافته است 400هزار و  18هزار تومان بود که در قیمتگذاری جدید، به  12روغن زیتون پیش از این  . 

ت و گفت: دبیرکل سندیکای صنایع کنسرو ایران، افزایش قیمت ها را اجتناب ناپذیر دانس« سید محمد میررضوی»در این ارتباط، 
تومانی برای واردات آن است 4200علت اصلی افزایش قیمت تن ماهی، خروج ماهی از گروه کاالیی یک و اختصاص نیافتن ارز  . 

تومانی وارد می شد و مابقی نیاز  4200درصد ماهی مورد نیاز کنسروها وارداتی است که پیش از این با ارز  40وی اضافه کرد: 
وسط صیادان داخلی تامین می شدصنایع فعال در این بخش ت . 

دبیرکل سندیکای صنایع کنسرو ایران، اظهار داشت: روند افزایشی قیمت هر کیلوگرم ماهی هور )مخصوص کنسرو( از سه هفته 
هزار تومان رسیده است 22هزار تومان رسید؛ این رقم اکنون به  18تا  17پیش آغاز شد و به  .  

تومانی به واردات ماهی، هر دو سه روز یک بار قیمت ماهی  4200ی با اطالع از حذف ارز میررضوی اظهار داشت: صیادان داخل
 .را یک هزار تومان افزایش می دهند

 24تومانی برای واردات ماهی، هم اکنون قیمت هر کیلوگرم ماهی وارداتی مخصوص کنسرو،  4200به گفته وی، با حذف ارز 
 .هزار تومان شده است
د: بجز ماهی، کاالهای دیگری همچون روغن خوراکی، قوطی کنسرو، در فلزی قوطی، برچسب قوطی، میررضوی تصریح کر

کارتن و بسته بندی نیز بر افزایش قیمت تمام شده تاثیر گذاشته است؛ به طور مثال، قیمت قوطی کنسرو بدون در پیش از این حدود 
تومان رسیده است ۳50و  700بود که اکنون قیمت آنها به ترتیب به تومان  150تا  100تومان و در فلزی قوطی )اتیوپن( بین  300 .  

واحد تولیدی کشور، تولید می شود 100گرم در بیش از  180میلیون قوطی کنسرو تن ماهی با وزن  400به گزارش ایرنا، ساالنه  .  
 9تا  8200روغن زیتون و غیره  تومان و کنسروهای دارای 7200تا  6500پیش از این نرخ هر کنسرو ماهی تن معمولی بین 

  .هزارتومان بود

 لینک خبر 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83305951


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 بازار و قیمت ها
ایرنا  – 16/2/98تاریخ :  

تومانی قیمت پیاز 1۵00کاهش   
رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران گفت: قیمت هرکیلوگرم پیاز زرد و شیری نسبت به هفته گذشته  -ایرنا -تهران

تومان کاهش یافت و به  1500 تومان رسید 5000تا  3500 . 
هفته جاری افزود: بر اساس نرخ  اسدهللا کارگر امروز )دوشنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره نرخ انواع میوه در

نامه عمده فروشی محصوالت کشاورزی میدان مرکزی، قیمت برخی اقالم میوه و صیفی در بازه زمانی شانزدهم تا بیست و دوم 
 .اردیبهشت ماه کاهش و برخی اقالم افزایش یافت

جیرفت پنج تا هشت هزار تومان، توت فرنگی هزار تومان، توت فرنگی  25هزار تا  7وی اظهارداشت: هر کیلوگرم گوجه سبز بین 
هزار تومان به فروش می رسد 12تا  7هزارتومان، توت فرنگی گرگان  24هزار تا  16کرج  . 

هزار تومان، پرتقال تامسون شمال  12تا  8« به»هزار تومان، هر کیلوگرم  220هزار تا  170به گفته وی، قیمت هر کارتن آناناس 
تومان، پرتقال خونی جنوب  7500تا  4000تومان، پرتقال خونی شمال بین  7500تا  5000رتقال جنوب تومان، پ 7000تا  4500

تا  5000 تومان است 6000تا  4000تومان و پرتقال رسمی شمال  7500 . 
گریپ فروت هزار تومان،  10هزار تا  6هزار تومان، کیوی  11هزار تا  6هر کیلوگرم سیب لبنانی زرد و قرمز بین  :کارگر افزود

تومان عرضه می شود 9000تا  6000هزار تومان و لیموترش سنگی  20تا  14توسرخ سه تا پنج هزار تومان، لیموترش میناب  . 
تا  11هزارتومان، موز  10هزار تا  6تومان، نارنگی تخم پاکستانی  ۳500تا  2000تومان، نارنج  5500تا  ۳000نرخ لیموشیرین 

ون تومان ، مل 500هزارو  1۳ تومان تعیین شد ۳000تا  1500تومان و هندوانه  5000تا  2500تومان، دستنبو  5500تا  3000 . 
تا  ۳500طبق نرخ نامه هفته جاری، قیمت هر کیلوگرم پیاز زرد و شیری  :رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران گفت

تا  ۳000تومان، خیار رسمی و گلخانه ای  5000تا  ۳500ینی نو تومان، سیب زم ۳500تا  2000تومان، سیب زمینی کهنه  5000
تومان است 6000تا  ۳500تومان و گوجه فرنگی رسمی  4000تا  2000تومان، هویج  5500 . 

تا  5000تومان، بادمجان گلخانه ای  4500تا  2500تومان، بادمجان قلمی  2500تا  1000به گفته وی، یک کیلوگرم انواع کاهو 
 500هزارو  12هزار تا  10تومان و لوبیا سبز  2500تا  1500هزار تومان، باقالی سبز  15هزار تا  10ان، سیرخشک توم 7000

 .تومان به فروش می رسد
تومان، سبزی خوردن  ۳500تا  2000رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران افزود: قیمت هر کیلوگرم سبزی جور 

هزار تومان است 8هزار تا  5نواع فلفل دلمه ای و سبز ریز تومان و ا 4000تا  2500 . 
درصد سود دریافت کنند که به تازگی به  ۳5خرده فروشان میوه را با هر قیمتی که خریداری می کنند حداکثر می توانند  :کارگر گفت

یفی اعمال می کننددرصد روی میوه و ص 20تا  15درصد اعضا سودی کمتر از  80دلیل شرایط بازار و کاهش تقاضا  . 
به گزارش ایرنا، در هفته های گذشته، صادرات پیاز به کشورهای همسایه بویژه عراق به یکی از دالیل اصلی باال رفتن قیمت این 

محصول تبدیل شده بود. به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار داخلی، صادرات سیب زمینی و پیاز را از 
ین ماه امسال ممنوع اعالم کردفرورد 15 . 

هزار تومان افزایش یافت 15تا  1۳قیمت هرکیلوگرم پیاز هشت هزار تومان بود که پس از مدتی به  97در روزهای پایانی سال  . 
 22میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در کشور تولید می شود که بیش از  120بر اساس آمارهای موجود، سالیانه بیش از 

ن تن آن را محصوالت باغی استمیلیو . 
سیاست ممنوعیت واردات  1۳90سیاست وزارت جهاد کشاورزی به منظور حمایت از تولید داخلی میوه و صیفی در کشور، از سال 

 .انواع میوه بجز نارگیل، آناناس، انبه و موز را به اجرا گذاشت که تاکنون نیز تداوم یافته است

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
ایرنا  – 16/2/98تاریخ :   

 روند کاهشی قیمت محصوالت پروتئینی در ماه مبارک رمضان
در سطح  مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: با عرضه مداوم گوشت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز -ایرنا -تهران

 .بازار، قیمت این محصوالت در آستانه ماه مبارک رمضان متعادل شده و تالش داریم با تداوم عرضه روند کاهشی به خود بگیرد
« روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود« حمید ورناصری قیمت ها در سراسر کشور برای گوشت مرغ به  :

هزار تومان رسیده است 11ومان است و در برخی استان ها حتی قیمت به کمتر از ت 500هزار و  11طور میانگین  . 
 6وی با بیان این که تخم مرغ مورد نیاز کشور تامین شده است، اضافه کرد: اکنون قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ برای مصرف کنندگان 

 .هزار تومان شده است
ه این که روند تولید در تمامی اقالم پروتئینی مناسب است گفت: براساس سیاست مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اشاره ب

وزارت جهاد کشاورزی و اقدامات این شرکت، برای این سه قلم )گوشت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز( روند کاهش قیمت را داریم 
ه داردتا به ثبات قیمت ها دست پیدا کنیم و این روند تا پایان ماه مبارک رمضان ادام .  

 
هزارتن گوشت مرغ و قرمز در طرح ضیافت رمضان 25عرضه  **  

وی به ذخایر محصوالت پروتئینی شرکت از محل تولید داخل و ذخایر اشاره کرد و گفت: با وجود کاهش قیمت ها در سراسر کشور، 
در قالب طرح ضیافت  ستاد تنظیم بازار برای تامین بازار و کاهش قیمت ها برنامه ریزی کرده است به طوری که هزارتن  20

 .گوشت مرغ گرم و منجمد و پنج هزارتن گوشت قرمز منجمد با قیمت های مصوب به بازار عرضه شود
ورناصری ادامه داد: در حال حاضر سهمیه گوشت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز تمامی استان های کشور اعالم شده که در قالب 

نظر می رسد با این روند توزیع، شاهد کاهش قیمت ها در این محصوالت باشیمگروه های هدف توزیع می شود که به  . 
وی خاطرنشان کرد: اگر قرار بود شاهد افزایش قیمت ها در این اقالم باشیم به طور قطع یک هفته قبل از ماه رمضان نوسان قیمت 

 .در بازار شروع می شد
 

  98ل برابری نهاده های دامی در ابتدای سا 2.5واردات  **
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: در بحث تامین نهاده های دام و طیور مورد نیاز سراسر کشور تمامی اقالم مورد 

نیاز از جمله ذرت، کنجاله سویا و جو به میزان الزم وارد شده است تاجایی که اعداد واردات کل کشور از محل دولتی و بخش 
یش را نشان می دهددرصد افزا 25تا  20خصوصی  . 

برابر شده  2.5تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریبا میزان واردات این اقالم  98ورناصری اظهارداشت: از ابتدای سال 
 .است

 وی با بیان این که روند موجودی نهاده های دام و طیور مورد نیاز کشور مطلوب است افزود:در حال حاضر شرایط قیمتی با ثباتی را
 .در اقالم نهاده های دامی داریم به طوری که کنجاله سویا مورد نیاز تمامی استان های کشور ابالغ شده است

هزارتن است که  270به گفته مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، نیاز ماهانه واحدهای تولیدی کشور به کنجاله سویا ماهانه 
به استان ها ارسال شده است بنابراین کمبودی در این زمینه نداریمهزارتن از این محصول  750تاکنون بیش از  . 

ورناصری تصریح کرد: تالش داریم بیش از نیاز واحدهای تولیدی را با قمیت های مصوب تنظیم بازاری در اختیارشان بگذاریم 
است بنابراین تولیدکنندگان اطمینان داشته باشند که نهاده های مورد نیاز ماه های آتی تامین . 

وی ادامه داد: شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان مباشر دولت در بحث تامین این اقالم ظرفیت های خوبی را خریداری کرده است و 
 .تناژ ذخیره سازی شده ظرفیت خوبی برای نوسان بازار است که به طور حتم عرضه خواهد شد
ارتن گوشت مرغ با قیمت هز 15به گزارش ایرنا، براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار،  تومان، پنج هزارتن گوشت  500هزارو  11

تومان در طرح  500هزار و  ۳1تومان و پنج هزارتن گوشت قرمز مخلوط منجمد با قیمت  ۵00هزار و  10مرغ منجمد با قیمت 

 .ضیافت توزیع می شود
 لینک خبر 
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قیمت ها بازار و  
خبرگزاری فارس  – 16/2/98تاریخ :   

 

مرغ در ماه رمضان ثبات و کاهش قیمت گوشت، مرغ و تخم  
گفت: ذخایر  مرغ در کشور افزایش نخواهد داشت،مرغ و تخممدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با بیان اینکه قیمت گوشت،

شود و نهاده دامداران هم بیش از نیاز تامین استهزار تن گوشت قرمز در کشورتوزیع می ۵هزار تن مرغ و  20به حد کافی است؛  .  
وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،گفت: برنامه های تنظیم حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفت

ها در مرغ و تخم مرغ و گوشت قرمز روند کاهشی قیمت بازاری که مجموعه ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی داشتند،
کنید، وجود دارد و از شرایط بسیار مناسب و متعادلی برخوردار استهمچنانکه در سطح شهر و سطح بازار مالحظه می . 

یمت سطح شهر و ها ادامه دارد، گفت: میانگین قهمچنان این روند کاهشی قیمت مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه
تومان باشد که در بسیاری از استانها همین عدد است و در برخی استانها حتی  ۵00هزار و  11سطح کشور برای گوشت مرغ باید 

هزار تومان هم کاهش پیدا کرده است 11به زیر  .  
هزار تومان است، گفت ۶به ازای هر کیلو   وی با اعالم اینکه قیمت تخم مرغ مرغ و م یعنی گوشت مرغ، تخمبرای این سه قل :

کنیم ثبات قیمت ها را در این اقالم حفظ بکنیم و همین روند را تا پایان ماه گوشت قرمز هم روند کاهشی راداریم و هم تالش می
 .مبارک رمضان ادامه بدهیم

 ذخایر مطلوب محصوالت پروتئینی*
ها و ریزید در تمام این اقالم بسیار خوب است و طبق برنامهبه گفته مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام روند و شرایط تولی

هایی که وزارت جهاد کشاورزی انجام دادند، ذخایر بسیار خوبی را مجموعه پشتیبانی امور دام کشور دارند و از محل گذاریسیاست
شور داریم و همین روند را تا پایان ماه تولید داخل و از محل ذخایر اقدامات بسیار خوبی انجام شد، شرایط قیمتی باثباتی را در ک

  .مبارک خواهیم داشت
ها هایی را برای طرح ضیافت ابالغ کردند و ما هم سهمیههایی هم که ستاد تنظیم بازار کشور دارند، سهمیهریزیوی گفت: برنامه 

 .را به تمام استانها و به ستاد تنظیم بازار استانها ابالغ کردیم
های هزار تن ابالغ کردیم که با قیمت 5وگوشت قرمز منجمد هم   هزار تن 20گوشت مرغ گرم و منجمد حدود به گفته ورناصری،

شودهای هدف در سطح شهر توزیع میهای ستاد تنظیم بازار هر استان و در قالب گروهمصوب و در قالب برنامه . 
 درماه رمضان افزایش قیمت نداریم*

ها کاهشی خواهد بود گفتها وجود دارد یا قیمتماه رمضان احتمال افزایش قیمتوی در پاسخ به اینکه آیا در  ها با این روند قیمت :

چرا که   بینی این است که ثبات قیمت را خواهیم داشت و حتی در برخی اقالم روند کاهشی اتفاق خواهد افتادکه در پیش داریم پیش
شود اما ما وضعیت باثباتی را االن داریمانات شروع میمعموالً یک هفته مانده به ماه مبارک رمضان نوس . 

شودهزار تن سویا در کشور توزیع می 75*  
 20واردات بسیار خوبی در ذرت، کنجاله سویا، جو انجام شده به نحوی که رقم وارداتی  های مورد نیاز گفت:وی درباره تأمین نهاده

97هم در یک ماه و نیم گذشته نسبت به مدت مشابه سال  98ل افزایش یافته، در سا 9۶درصد نسبت به سال  2۵تا  میزان واردات  
رسیده است  این اقالم به حدود دو و نیم برابر مدت زمان مشابه . 

ها داریم و ها در کشور بسیار خوب است، شرایط قیمتی باثباتی را در نهادهروند موجودی :مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت

هزار تن کنجاله سویا به سراسر کشور ابالغ شده است 7۵0یا سهمیه تمام استانها را ابالغ کردیم و در حدود در مورد سو  
هزار تن است بیش از این نیاز به تمام استانها ابالغ کردیم و تمام  270وی ادامه داد: در حالی که نیاز ساالنه سویا در کشور حدود 

کنندگان اعالم کرده، ن را با قیمت مصوبی که ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرفتولیدکنندگان امکان تأمین نیاز خودشا
 .دارند

توانند متناسب با ظرفیت تولید برنامه تأمین نهادی خودشان را های آتی هم میهای طوری است که برای ماهورناصری گفت: و برنامه
سازی ایم و تناژی که ذخیرههای بسیار باالی خرید را انجام دادهاین اقالم ظرفیتداشته باشند. ما هم به عنوان مباشر دولت در تأمین 

است و اگر احیانا نوساناتی هم در قیمت بازار اتفاق بیفتد، پشتیبانی امور دام نسبت به عرضه به بازار اقدام  شده ظرفیت بسیار خوبی

ایمدهکند کما اینکه در یک ماه گذشته کنجاله سویا را انجام دامی .  

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرگزاری فارس  – 16/2/98تاریخ :   

چندبرابری هم بازار را تنظیم نکرد  یمت شکر چرا باال رفت؟/وارداتق  
شود و چند در کشور تولید میدرصد رشد کرده است، به گفته وزیر جهاد کشاورزی اندکی کمتر از نیاز شکر  ۳00قیمت شکر تا 

 .برابر نیاز واردات انجام شده اما قیمت همچنان قصد پایین آمدن ندارد
 ۳درصد افزایش یافته و از کیلویی  ۳00به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت قند و شکر طی سه ماه گذشته حدود 

هزار تومان رسیده است 10هزار تومان به  . 
های بزرگ ر حالی صورت گرفته که وزیر جهاد کشاورزی در پیام نوروزی افزایش تولید شکر را یکی از موفقیتاین افزایش د

تولید شکر در کشور به آستانه خودکفایی رسیده است»بخش کشاورزی مطرح کرد و گفت:  .»  
های دشمنان صورت گرفته ه رغم تحریممیلیون تن شکر تولید شد و این دستاوردهای ب 2در سال گذشته »وزیر جهاد کشاورزی گفت: 

وی این میزان تولید را رکورد جدید و توفیقی چشمگیر بیان کرد«.است .  
ها قیمت  شد کهمیلیون تنی و رسیدن به آستانه خودکفایی زمانی مطرح می 2های باالترین مقام بخش کشاورزی درباره تولید صحبت

دامه داردرفت و تا االن ااز همان روز مرتب باال می . 
میلیون تن شکر دارد که با رقمی که وزیر جهاد کشاورزی گفت فاصله کشور تا رسیدن به این خودکفایی  2.2ایران ساالنه نیاز به 

است به گفته رویترز، شرکت بازرگانی   هزار تن باید باشد. اما واردات شکر در کشور رقم بسیار درشت تری بوده 200درحدود 
هزار تن شکر از هند خریداری کرد 1۵0در ماه اسفند دولتی ایران تنها  . 

های سایر مسئوالن بخش کشاورزی هم همچنین در مورد اینکه مشکلی در تأمین شکر وجود ندارد ادامه داشت. یزدان سیف صحبت
پایان اردیبهشت ماه مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران که مسئولیت تأمین این محصول اساسی در کشور را نیز دارد، گفت: تا 

شود و مشکلی در تأمین شکر در ماه مبارک رمضان هزار تن شکر توسط بخش دولتی و خصوصی وارد کشور می ۵00سال جاری 
  .نداریم

هزار تن  170هزار تن و در بخش خصوصی به میزان  ۴00وی روز گذشته تأکید کرده که موجودی شکر در بخش دولتی کشور 
هزار تن شکر توسط بخش خصوصی و دولتی وارد کشور خواهد شد.وی در عین حال گفت ۵00است و تا پایان اردیبهشت ماه نیز  : 

هزار تن خواهد رسید ۵00واردات شکر تا پایان شهریورماه امسال به یک میلیون و  .  
میلیون تن اعالم  2است. از یک سو تولید شکر کشور را های مقامات وزارت جهاد کشاورزی کامال مشهود گویی در صحبتتناقض

هزار تن واردات شکر است تا نیاز کشور تأمین شود، از سوی دیگر خبر می دهند که یک و نیم میلیون تن  200می کنند که نیاز به 
شودواردات شکر انجام می هزار تن وارد کرد 400برابر آن یعنی یک میلیون و  7هزار تن،  200شود به جای چطوری می . . 

 احتکار شکر عاملی برای افزایش قیمت*
های بازار را برهم بزند که از جمله آن احتکار این کاالی اساسی در بازار است تا برخی بتوانند از تواند این موازنهمؤلفه دیگری می

  .این محل سود خوبی به جیب بزنند
بار شکر در شهرستان خلخال کشف شدان»دادستان عمومی خلخال اعالم کرد  97اسفندماه  ۶ .»  

کیلویی از این انبار توقیف و پس از تشکیل پرونده قضایی در اولویت رسیدگی قرار  ۵0کیسه شکر  90دادستان خلخال اعالم کرد 
گیردمی .  

تن شکر در انبارهای این شهر خبر داد ۴اسفند از کشف  2۵فرمانده انتظامی شهر بابک هم در  .  
تن شکری که احتکار شده بود را کشف کردند ۴فرمانده انتظامی شهر بابک گفته است مأموران پلیس از یک واحد صنفی حدود  .  

اند و طبیعی کنند مربوط به بخشی است که آنها کشف کردهخبرهای احتکار شکر بسیار بوده، اما آمار احتکاری که مسئوالن اعالم می
است الست که هنوز کشف نشدهاست که رقم احتکار بسیار با . 

تن شکر انبار کرده بود خبر داد ۵7اردیبهشت سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از دستگیری محتکری که  1۴ .  
شود و به سخنگوی تعزیرات حکومتی در عین حال تأکید کرده بود که با توجه به حساسیت موضوع، به زودی حکم پرونده صادر می

رسداطالع عموم می . 
* هابینیهزار تنی تولید شکر کمتر از پیش 400کاهش   

دهد میزان تولید شکر آنگونه که مسئوالن وزارت جهاد های بهمن دانایی دبیر انجمن صنایع قند و شکر نشان میدر دیگر سو صحبت
بینی نشده مانند دلیل عوامل پیش کشاورزی پیشتر اعالم کرده بودند نیز درست از آب درنیامده است، البته بخشی از این کاهش تولید به
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های آب آبههزار تن کاهش دیگر نیز به دلیل کمبود حق 200هزار تن تولید شکر کشور را کاهش داده است، اما  200سیل بوده که 
  .کشاورزی چغندرکاران کشور بوده است

» :بهمن دانایی گفت هزار تن کاهش یافته است ۴00در سال جاری تولید شکر  .» 
و احتکار در بازار بوده است  راین باال رفتن قیمت شکر در سال جاری تحت تأثیر دو عامل کاهشبناب .  

رود، بنابراین عامل ها باال میشود و باز قیمتهزار تن بوده اما حدود سه برابر آن شکر وارد کشور می ۴00کاهش تولید در حدود 
ن کاالی اساسی در بازار باعث شده عرضه نتواند تقاضای بازار را تأمین کند، اصلی را باید روی دلیل دوم جستجو کرد که احتکار ای

نظارت و برخورد جدی با محتکران و در حقیقت مجرمان حلقه مفقوده در این بخش است که شیرینی شکر را به کام مردم تلخ کرده 
 .است

آید؟شود و قیمت پایین میآیا روند افزایشی قیمت شکر متوقف می  
آیدر پایین میقیمت شک  

کارخانه فعال در  7بهمن دانایی دبیر انجمن قند و شکر کشور خبرهای خوشی را اعالم کرده است برداشت چغندرقند آغاز شده و 
  .استان خوزستان مشغول فرآوری هستند. آنطور که دانایی گفته است قیمت قند و شکر تا یک ماه دیگر کاهش خواهد یافت

هزار تن  1۶0هزار تن قند و شکر از چغندر پاییزه به زودی به بازار تزریق شود، همچنین  110که حدود کرده است بینیوی پیش
هزار تن ثبت سفارش جدید صورت گرفته که از اواخر اردیبهشت واردات آن آغاز  800هم شکر باقیمانده از سال گذشته است و 

  .خواهد شد
کشتی در بندر امام، چابهار و  ۶هزار تن واردات شکر توسط شرکت بازرگانی دولتی انجام شده و  ۶00 دانایی همچنین گفت:

  .بندرعباس لنگر انداخته است
بینی کرد که قیمت شکر تا یک ماه آینده کاهش یابددبیر انجمن صنایع قند و شکر پیش .  

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 16/2/98 :تاریخ   

تومان رسید ۵00هزار و  1۲آخرین تحوالت بازار مرغ/ نرخ هر کیلو مرغ به   
تا  12ها تومان و آماده به طبخ در خرده فروشی 8200چهار آیین گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

تومان است 12۵00 . 
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاربرومند چهار آیین، عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت گروه  

در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ  تومانی نرخ مرغ 100افزایش  ، ازاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۵00هزار و  12تا  12ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 200هزار و  8زنده درب مرغداری  . 

روزانه با  صنعت مرغ گوشتی چنان در حاشیه زیان هستند، افزود: از اواخر فروردین تاکنون،وی با اشاره به اینکه مرغداران هم
میلیارد تومانی ناشی از عدم سنخیت قیمت فروش با هزینه تمام شده تولید روبرو هستند 12تا  10زیان  . 

شود در ماه رمضان پیش بینی می خرید مرغ چهار آیین قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به ازدیاد تقاضا برای
هزار تومان برسد 1۳که قیمت مرغ گرم به  . 

های در حال پرورش با کاهش وزن گیری های دامی موجب شده تا مرغاین مقام مسئول ادامه داد: کمبود و عدم توزیع به موقع نهاده
نیمه دوم ماه رمضان به بعد را به همراه دارد روبرو شوند که درنهایت این امر کاهش تولید و افزایش قیمت مرغ از . 

غ برای تعادل قیمت در بازار باید آزاد شودآخرین تحوالت بازار مرغ/ صادرات مر :بیشتر بخوانید  
ها را و مرغ آماده به گرم در خرده فروشی ۳00هزار و  9تا  200هزار و  9را  نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری وی
 ۵00ار و های کنونی بیانگر زیان یک هزار تا یک هزهزار تومان اعالم کرد و گفت: فروش مرغ با نرخ 1۴تا  800هزار و  1۳

 .تومانی مرغداران در فروش هر کیلو مرغ است
های دامی همچنان پا برجاست، بیان عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه مشکالت حمل و نقل نهاده

کنند، از این رو مرغداران افت میهای دامی دریکرد: با توجه به آنکه کامیون داران مبلغ اضافه پشت بارنامه برای حمل و نقل نهاده
 .همچنان گرفتار تامین نهاده هستند

تا یک هزار و  700و ذرت را یک هزار و  ۵00هزار و  ۵تا  ۵در بازار آزاد را  نرخ هر کیلو کنجاله سویا چهار آیین در پایان

تومان اعالم کرد 800 . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 21/2/98تاریخ :   

  ثبات نرخ تخم مرغ در بازار/مرغداران همچنان در حال زیان هستند
هزار  ۶تا  ۴00هزار و  ۶نبی پور از ثبات نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

تومان بوده است ۵00و  .  
صنعت، تجارت و کشاورزیناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار  گروه  

والت بازار تخم مرغ اظهار کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب ،درباره آخرین تحاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
های اخیر تفاوتی نداشته استتومان بوده که نسبت به روز ۵00هزار و  ۶تا  ۴00هزار و  ۶مرغداری  . 

: با توجه به قیمت تمام تومان اعالم کرد و گفت ۴00هزار و  8های قبلی را وی قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ براساس نرخ نهاده
700هزار و  2شده تولید، مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ با زیان حداقل  تومانی روبرو هستند که با صادرات محصول،  

گیردناخودآگاه قیمت تحت تاثیر قرار می . 
 آزاد سازی صادرات تخم مرغ دردی را دوا نکرد/قیمت تخم مرغ در ماه رمضان کاهش می یابد :بیشتر بخوانید

های تولید و قیمت فروش تخم هستند، بیان کرد: با توجه به افزایش هزینهنبی پور با اشاره به اینکه مرغداران همچنان در حال زیان 
تومانی روبرو  800مرغ در بازار، مرغداران از بهمن سال گذشته به طور متوسط در فروش هر کیلو تخم مرغ با زیان یک هزار و 

2800هستند که با احتساب تولید روزانه   .تن تخم مرغ، میزان زیان بسیار چشمگیر است 
این مقام مسئول ادامه داد: طبق روال همه ساله، قیمت تخم مرغ در ماه رمضان به سبب کاهش تقاضا با افت در بازار روبروست که 

ای رود که تعادل به این بازار بازگردد چرا که با استمرار این روند، مرغداران چارهبا رفع ممنوعیت و صادرات تخم مرغ انتظار می
شودهای آتی مشکل ساز مید از تولید ندارند که این امر در ماههای خوجز حذف گله . 

شود، افزود: با احتساب مصرف تن تخم مرغ در کشور تولید می 900هزار و  2تا  800هزار و  2وی با اشاره به اینکه روزانه 
این حیث متحمل تولیدکنندگان نشودهای هدف صادر شود تا زیانی از تن از این میزان باید به بازار ۳00تا  200داخل، روزانه  . 

های هدف آغاز نشده است، اظهار کرد: براین اساس هیئتی از ایران به نبی پور با بیان اینکه تاکنون صادرات تخم مرغ به بازار
رودها به کدام سمت و سو میافغانستان و عراق اعزام شده است، حال باید منتظر ماند و دید که رایزنی . 

درصد نهاده دامی مورد نیاز مرغداران با نرخ  ۳0دیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به اینکه حداقل رئیس هیئت م
شود، گفت: مرغداران مابقی نیازشان را مجبورند از بازار آزاد خریداری کنند که این امر بر افزایش هزینه مصوب دولتی تامین می
زندتمام شده تولید دامن می . 

در پایان با بیان اینکه مشکلی از لحاظ بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان در کشور نداریم، تصریح کرد: اگرچه در اسفند سال گذشته وی 
های بومی داشتیم، اما از نظر سازمان جهانی بهداشت، کشور ما تنها چند مورد آلودگی بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان در مرغداری

ای به سازمان جهانی بهداشت زده است تا تجدید نظری رار دارد که به همین خاطر سازمان دامپزشکی نامههنوز در وضعیت قرمز ق

 .در این باره صورت گیرد

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 16/2/98تاریخ :   

هزار تومان رسید ۹۸نرخ هر کیلو شقه گوسفندی به   
شودهزار تومان به مصرف کننده عرضه می 98تا  97گوسفندی بدون دنبه با نرخ  شکوهی گفت: هم اکنون هر کیلو شقه . 

صنعت، تجارت و کشاورزی حسن شکوهی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شهرستان ری در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی  

بدون دنبه با نرخ  شقه گوسفندی ، درباره آخرین تحوالت بازار گوشت قرمز اظهار کرد: هم اکنون هر کیلوباشگاه خبرنگاران جوان
های اخیر نوسانی نداشته استشود که نسبت به روزهزار تومان به مصرف کننده عرضه می 98تا  97 . 

به میزانی نیست که بتواند  قاچاق دام های کشور تا حدی کنترل شده است، افزود: در حال حاضررزوی با بیان اینکه خروج دام از م
 .بر قیمت گوشت در بازار داخل تاثیر گذار باشد

تومانی  ۴200های صنفی نیست، بیان کرد: با توجه به حذف ارز به واحد توزیع گوشت وارداتی شکوهی با اشاره به اینکه خبری از
هزار تومان رسیده است 80و اختصاص ارز نیما به واردات، قیمت هر کیلو الشه وارداتی به باالی  . 

های در ماه رمضان را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه گوشت قیمت گوشت رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی
در بازار نوسانی نداشته باشد وارداتی و رکود حاکم بر بازار بعید است که قیمت گوشت . 

هزار تومانی نرخ هر کیلو شقه گوسفندی در بازار/ قیمت گوشت در ماه رمضان نوسانی نخواهد داشت ۶کاهش  :بیشتر بخوانید  
رویش علف  هزار تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به شرایط مساعد بارندگی و ۴۳تا  ۴0در میادین را  نرخ هر کیلو دام زنده وی

شود که روند کاهش قیمت گوشت در بازار ادامه داردها پیش بینی میها و افزایش تولید و زایش برهدر مراتع و جنگل . 
های وارداتی همانند قبل گسترده شکوهی با اشاره به اینکه واردات کماکان سابق در حال انجام است، بیان کرد: البته توزیع گوشت

شودها و میادین انجام میفروشگاهنیست و تنها از طریق  . 
های اخیر در هفته قیمت گوشت رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شهرستان ری در پایان کاهش قدرت خرید خانوار را دلیل اصلی افت

شود که روند نزولی قیمت گوشت در های صنفی پیش بینی میهای وارداتی به واحددانست و تصریح کرد: با توزیع مجدد گوشت

 .بازار همچنان استمرار یابد

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 خبرگزاری فارس  – 1۶/2/98تاریخ : 

 دالیل افزایش قیمت خرما/کاهش قیمت در نیمه دوم ماه رمضان 
رمضان را کاهش تولید به دلیل خشکسالی رئیس انجمن ملی خرمای ایران، مهمترین دالیل افزایش قیمت خرما در آستانه ماه مبارک 

ها و افزایش نرخ ارز دانستسال قبل، افزایش قیمت کود و نهاده .  
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت خرما در بازار تهران در آستانه ماه مبارک رمضان افزایش چند برابری 

هم رسیده است. این در حالی است که ایران دومین تولیدکننده بزرگ خرما  هزار تومان 22داشته و برخی از انواع خرما تا کیلویی 
شودمیلیون تن خرما در این کشور تولید می 1.1است و ساالنه یک تا  . 

ها استگوید؛ افزایش قیمت در شهرها به دلیل عدم نظارت بر قیمتآن طور که رئیس انجمن ملی خرمای ایران می . 
که فردا ماه رمضان است و در این ایام سفره افطار خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینوگو با محسن فرخی در گفت

ها چیست، گفت: چند دلیل برای افزایش خرما ها بسیار باالست، دلیل افزایش قیمتهر ایرانی معموالً خرما وجود دارد، اما قیمت
درصد کاهش  ۳۵ل خرما در کشور به دلیل گرمازدگی و تغییرات اقلیمی تولید محصو 9۶-97که در سال وجود دارد. نخست این

درصد  20که؛ با افزایش نرخ ارز در فروردین و اردیبهشت سال گذشته میزان صادرات خرما به کشورهای دیگر هم یافت. دوم این
 .رشد کرد

شود که هزار تن صادر می ۳00ور حدود درصدی خرمای تولیدی کش 2۵به گفته رئیس انجمن ملی خرمای ایران، ساالنه حدود 
 .افزایش نرخ ارز این میزان صادرات را تشدید کرد

ها عنوان کرد و گفتفرخی دلیل سومی که برای افزایش قیمت خرما را تورم قیمت های کشاورزی چندین برابر شده قیمت نهاده :

2۵ای است، مثالً کود شیمیایی از کیسه ها هم رشد قیمت سم سه برابر شده و سایر نهاده ان رسیده،هزار توم 120هزار تومان به  
اندکرده . 

توانیم انتظار که تورم در داخل کشور هم به افزایش قیمت خرما دامن زده است، گفت: در اقتصاد نامتعارف ما نمیوی با بیان این
ها به صورت منطقی رشد کندداشته باشیم که قیمت . 

 ها در مبدا و باغ خرما شده است، اضافه کرد:که این عوامل تا حدودی به افزایش قیمتبا تاکید بر اینرئیس انجمن ملی خرمای ایران 
ها بیشتر شودها و کنترل قیمتحد و اندازه در شهرها کامالً غیرمنطقی است و هیچ توجیهی ندارد و باید نظارت های بیاما افزایش . 

1۵0درصد از خرمای تولیدی کشور در انبارها به میزان حدود  20وی تأکید کرد: حدود  ماه  2حدود   هزار تن موجود است و تا 
 .دیگر هم فصل برداشت، خرما هم آغاز خواهد شد؛ بنابراین هیچ نگرانی از لحاظ تأمین خرما در داخل کشور وجود ندارد

را مطرح کرده است، گفت: طرح ممنوعیت صادرات خرما که دولت چند روزی است ممنوعیت صادرات خرما فرخی با بیان این
شده، اما هنوز به گمرکات کشور ابالغ نشده است، اما این راهکار درستی نیست تصویب . 

۵صادرات ما زیر  تجربه به ما ثابت کرده که از اول ماه رمضان تا فصل برداشت، :رئیس انجمن ملی خرمای ایران اظهار داشت  
خاطر این میزان کم نباید بازارهای جهانی خود را از دست بدهیم درصد بوده است؛ بنابراین ما به . 

مان را از دست خواهیم های جهانیممنوعیت صادرات در این فصل کمکی به کنترل قیمت نخواهد کرد. تنها مشتری :وی ادامه داد

تواند بازار این مشتریان را در دست بگیردداد و عربستان می . 
هزار  22قدر است، گفت: هر کیلو خرمای مضافتی انند خوزستان چهکه قیمت خرما در شهرهای تولیدکننده مفرخی در پاسخ به این

ها تا زمانی که به مقصد شهرهای شود. اما این قیمتهزار تومان عرضه می 1۵گرمی  ۶00های شود و جعبهتومان عرضه می
کندرسد رشد صد درصدی پیدا میبزرگ می . 

هزار تومان به فروش  7تا  ۶تومان بود، قیمت آن  ۴000ی که دالر دالر است و زمان 1.۳۵وی همچنین گفت: قیمت جهانی خرما 
رفتمی . 

ماه پیش شرایط فعلی را  ۴-۵ها چیست، گفت: از که راهکار مقابله با افزایش قیمترئیس انجمن ملی خرمای ایران در پاسخ به این
بینی کرده بودیم و اعالم کردیم که مناطقی را برای عرضه مستقیم خرما در نظر بگیرند، اما چنین اقدامی نشد. در حال حاضر هم پیش

 .باید نظارت بیشتری شود تا محتکران خرما را در انبارها ذخیره نکنند و قیمت بازار هم رصد شود
ان گفت: قیمت خرما در نیمه دوم ماه رمضان کاهش خواهد یافترئیس انجمن ملی خرمای ایر . 

 
  لینک خبر

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13980215001095/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 
 بازار و قیمت ها 

 خبرنگاران جوان – 21/2/98تاریخ : 

  تومان رسید ۸00هزار و  ۹افت چشمگیر قیمت مرغ در بازار/ قیمت هر کیلو مرغ به 
تومان افت  ۳00حجت گفت: با توجه به افزایش عرضه نسبت به تقاضا، قیمت هر کیلو مرغ گرم نسبت به هفته گذشته یک هزار و 

ته استداش .  
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت گروه اقتصادی  

هزار و  7ازار مرغ اظهار کرد: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ، درباره آخرین تحوالت بباشگاه خبرنگاران جوان
تومان بوده که نسبت به هفته  800هزار و  9تا  700هزار و  9ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۳00هزار و  7تا  200

 .گذشته با افت شدید قیمت در بازار روبرو شده است
وی افزایش عرضه نسبت به تقاضا را دلیل اصلی روند نزولی قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو 

تومان کاهش داشته که  ۴00تا یک هزار و  ۳00مرغ زنده نسبت به اواخر هفته گذشته یک هزار تومان و مرغ گرم یک هزار و 
است بیش از پیش بر زیان مرغدار دامن زده . 

هزار تن اعالم کرد و افزود: طبق روال همه ساله جوجه ریزی در ایام ماه رمضان به سبب  1۶0تا  1۵0حجت تولید ماهانه مرغ را 
های مرغداری صورت گرفت های قبل جوجه ریزی بیشتری در واحدهای قبل بیشتر است که امسال در ماهکشش بازار نسبت به ماه

مخوانی عرضه و تقاضا، قیمت مرغ با کاهش محسوسی در بازار روبرو شده استکه متاسفانه به سبب عدم ه . 
 1۴تا  ۵00هزار و  1۳و مرغ آماده به طبخ  ۵00هزار و  9این مقام مسئول نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را 

اد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار انتظار های صورت گرفته میان وزارت جههزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به نامه نگاری
تر نرخ مد نظر وزارت جهاد کشاورزی اعالم شود تا با خرید و ذخیره سازی مرغ از سوی پشتیبانی امور رود که هر چه سریعمی

 .دام بازار به تعادل برسد
تومان ۵00و  هزار 11مرغ ارزان شد/ نرخ هر کیلو مرغ  :بیشتر بخوانید  

ها ایجاد کند ای است که کشش تقاضا برای خرید نتوانسته تغییری در قیمتوی ادامه داد: میزان جوجه ریزی در ماه رمضان به گونه
شوندهای آتی دچار مشکل میکنند به سبب کمبود نقدینگی در ماهو تنها مرغدارانی که در شرایط فعلی اقدام به عرضه می . 

نرخی است، بیان کرد: اگرچه  2های دامی همچنان اتحادیه مرغداران گوشتی با انتقاد از این مسئله که بازار نهاده عضو هیئت مدیره
 700های اخیر تا حدودی کاهش یافته است، اما همچنان با نرخ مصوب خود اختالف یک هزار و قیمت کنجاله سویا نسبت به هفته

زندتمام شده تولید دامن میتومانی دارد که این امر بر افزایش قیمت  . 
۳00هزار و  ۴وی در پایان نرخ کنونی هر کیلو کنجاله سویا در بازار آزاد را  تومان اعالم کرد و گفت:  800و ذرت یک هزار و  

رفت که قیمت ذرت و کنجاله سویا در بازار به تعادل برسد، در حالیکه در با وجود اظهارات مسئوالن پشتیبانی امور دام انتظار می

 .شرایط فعلی میزان عرضه نهاده دامی با نرخ مصوب در حدی نیست که بتواند نیاز مرغدار را تامین کند
 

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 
 ایرنا  – 1۶/2/98تاریخ : 

 ستگاه های دولتی برای پاکسازی اراضی کشاورزی وارد عمل شوند
استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه پاکسازی زمین های کشاورزی به منظور آغاز کشت تابستانه ضروری است، گفت:  -ایرنا -اهواز

 .همه دستگاه های اجرایی که از ظرفیت الزم برخوردار هستند باید به سرعت در این زمینه وارد عمل شوند
ت بررسی راهکارهای اجرایی پشتیانی و مالی جهت ساماندهی اراضی به گزارش ایرنا، غالمرضا شریعتی شامگاه یکشنبه در نشس

آب گرفته و آماده سازی برای کشت تابستانه در سالن جلسات استانداری خوزستان اظهارداشت: چالش سیل تنها مربوط به استان 
  .خوزستان نیست بلکه این موضوع مشکل کشور است و باید با این دید به مسائل آن نگاه کرد

ادامه داد: بنابر این اولویت اول استان رفع مشکالتی است که سیل به وجود آورده و در این مسیر دستگاه های اجرایی نیز باید  وی
  .همکاری و همراهی کنند

رئیس شورای برنامه ریزی استان با تاکید بر اینکه مسئولیت پاکسازی و آماده شدن مزارع شهرستان های سیل زده بین دستگاه ها 
قسیم شده ، گفت: آماده شدن زمین ها برای کشت تابستانه عالوه بر اینکه می تواند در ایجاد امید به آینده در بین سیل زدگان موثر ت

  .باشد همچنین موضوع امنیت غذایی کشور نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است
آب هستند باید کنار مردم بود و با آنها در آماده سازی مزارع استاندار خوزستان یادآور شد: امروز که مزارع در حال بیرون آمدن از 

  .مشارکت کرد
نماینده عالی دولت در استان تصریح کرد: متولی پاکسازی زمین های کشاورزی شوش، اهواز ، کارون و سوسنگرد به ترتیب اداره 

دکل مدیریت بحران، شهرداری اهواز ، نفت و اداره کل راه شهرسازی خوزستان هستن .  
  .به گفته شریعتی در خصوص شهرستان هایی که همچنان زمین های کشاورزی آنها زیر آب است در هفته آینده تصمیم گیری می شود

 
 دستور معاون اول رئیس جمهور برای رسیدگی به مشکالت شرکت توسعه نیشکر *

ن خواست در رفع مشکالت شرکت توسعه استاندار خوزستان در بخش دیگری از این نشست از سازمان جهادکشاورزی خوزستا
نیشکر و صنایع جانبی مشاوره های تخصصی ارائه دهد، گفت: بخش قابل توجه ای از مزارع نیشکر در سلمان فارسی، دهخدا و 

  .دعبل خزاعی دچار آسیب شده اند که به همین منظور با معاون اول رئیس جمهور مذاکرات و مکاتبه شد
با دستور معاون اول قرار شد قرارگاه بازسازی به موضوع شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ورود  وی اضافه کرد: در نهایت

  .کند تا با بررسی خسارت ها راهکاریی برای تامین منابع مالی بازسازی پیش بینی شود
کشت مانند چغندر و ذرت پیشنهاد شریعتی افزود: اما برای تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز این شرکت استفاده از دیگر الگوهای 

  .می شود
 

* هزار هکتار از مزارغ کشاورزی خوزستان خسارت زد  2۳4سیل به   
هزار  55رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در خصوص وضعیت خسارت زمین های زراعی ، عنوان کرد: در سیالب اخبر 

دچار آبگرفتگی شدند هزار هکتار دیگر 188هکتار از مزارع دچار دچار خوابیدگی و  .  
کیخسرو چنگلوایی با اشاره به تالش های در حال انجام برای بیرون آوردن زمین های از آب ، گفت: بعد از فروکش کردن آب در 

  .بخشی از زمین ها توانستیم برداشت را انجام دهیم و این امر باعث امیدواری برای مردم شده است
کیلومتر لوله های  800هزار و 6کیلومتر انهار سنتی،  ۳00شامل شامل تخریب سه هزار و  وی تصریح کرد: قسمت دوم خسارت ها

کیلومتر کانال های آبیاری است 692کیلومتر جاده های بین مزارع و  565انتقال آب ، یکهزار و  .  
تانه و پاییز با چالش مواجه رئیس سازمان جهادکشاورزی خاطرنشان کرد: این قسمت از خسارت ها استان را برای انجام کشت تابس

کرده است و این درحالی است که بخش زیادی از زمین ها دچار سنگینی شده اند و بازسازی آنها به ماشین آالت مختلف کشاورزی 
  .نیاز دارد

رج شده هزار هکتار از آب خا ۳5وی اولویت اول بخش کشاورزی استان را خارج سازی آب از مزارع عنوان کرد و گفت: تا کنون 
اند و با مجوز استاندار مناقصه ای در قالب ترک تشریفات در دست انجام است تا تعدادی از پیمانکاران بکار گرفته شوند و عملیات 

  .آماده سازی زمین ها را انجام دهند
ود استان خوزستان چنگلوایی تصریح کرد: اگر از ظرفیت و امکانات دستگاه های اجرایی برای آماده سازی زمین ها استفاده نش

هزار میلیارد لایر اعتبار دولتی نیاز دارد 11مبلغی بالغ بر  .  
 700رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه همچنین میزان خرید گندم تضمینی از زمان آغاز برداشت در استان را بیش از 
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تار نیست به مدت مشابه سال گذشته پیش بینی می درصدی عملکرد خرید در هک ۳5هزار تن عنوان کرد و گفت: با توجه به رشد 
هزار تن دیگر خرید این محصول در خوزستان انجام شود 700شود  .  

نوع محصول تولید 124میلیون تن محصوالت زراعی و باغی با عمل آوری 16بر اساس این گزارش، استان خوزستان ساالنه حدود 
خست کشوری را دارا استمی کند که از این حیث تولید کمی و تنوع رتبه ن .  

بنا به پیش بینی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ، در سال زراعی جاری به دلیل رژیم مناسب بارندگی ، نوسانات کم دمایی و 
عبور از تنش جوی ، زمین های دیم خوزستان بهترین تولید در واحد سطح را خواهند داشت و در مواردی عملکرد بهتری نسبت به 

آبی دارند زمین های .  
  .استان خوزستان چهار سال متوالی است که از حیث تولید و میزان خرید تضمینی گندم ، رتبه نخست را در کشور کسب کرده است

تازه ترین پیش بینی های تعاون روستایی و شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه چهار کشور نشان می دهد در صورت روند رو به 

ضمینی ، امسال نیز خوزستان از حیث میران خرید تضمینی رتبه نخست را در کشور کسب کندافزایش خرید گندم ت . 
  لینک خبر
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 برنامه و سیاست
 خبرگزاری فارس  – 21/2/98تاریخ : 

 برنامه وزارت کشاورزی بر تامین کامل امنیت غذایی کشور در شرایط تحریم 
  .وزیر جهاد کشاورزی بر تامین کامل امنیت غذایی کشور در شرایط تحریم تاکید کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نشستی با معاونان و مدیران وزارت، 
های ناشی های تحقیقات کشاورزی گفت: با توجه به شرایط کنونی و ایجاد محدودیتهای تخصصی و روسای موسسهازمانرؤسای س
های دولت آمریکا در حوزه های تجاری، نفتی، مبادالت مالی و علمی و تحقیقاتی، باید با رویکردها و راهکارهای جدید از از تحریم

میلیون نفر جمعیت کشور  80 تحقیقاتی کشور در جهت حفظ و ارتقای تولید و تأمین غذای های موجود و توان علمی وتمام ظرفیت
 .استفاده کنیم

های تحقیقاتی به منظور رفع نیازهای غذایی کشور و کاهش وابستگی متناسب با شرایط وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم افزایش فعالیت
بذر و صنعت دام و طیور تأکید کرد هایکنونی و راهبردهای کالن کشور به ویژه در حوزه . 

ها و روند های دشمنان، اظهار داشت: واقعیت این است که اکنون با رویهاندازیها و سنگوی با اشاره به مشکالت ناشی از تحریم
کت کرد؛ توان در بخش کشاورزی و در جهت تولید و تأمین حداکثری محصوالت غذایی مورد نیاز جامعه حرهای پیش نمیکاری سال

دهند، هر روز ما را قدم مؤسسات تحقیقاتی باید با راهکارهای جدیدی که در جهت بهبود تولید و استفاده بهینه از منابع آب و خاک می
های گیاهی، سرمازدگی، تولید بذر، تأمین خوراک دام، تولید دام های مختلف کشاورزی مانند مقابله با آفات و بیماریبه قدم در حوزه

های کشاورزی و صنعت دام و طیور جلو ببرندو دیگر زیر بخش مولد . 
توان با استفاده از آن نیازهای بخش ها و امکانات زیادی در کشور وجود دارد که میها، ظرفیتحجتی با بیان اینکه توانمندی

های میانبر یده کنونی آماده و راهکشاورزی را برطرف کرد، افزود: مجموعه تحقیقات کشاورزی باید خود را با توجه به شرایط پیچ
 .برای مشکالت و نیازهای کشاورزی انتخاب و معرفی کند

ها تجدید نظر کنیم و با توجه به شرایط باید آمادگی کامل وزیر جهاد کشاورزی گفت: امروز الزم است ما در مورد بعضی از نگاه
گزینی واردات، راهبرد کالن کشور و تغییر الگوی مصرف، روش تحقیقاتی داشته باشیم چرا که ممکن است در خیلی از موارد جای

 .اجرایی ما شود
المللی، از محققان بخش کشاورزی خواست وی با تأکید بر لزوم افزایش ارتباطات مؤسسات و فعاالن تحقیقاتی کشور با مراکز بین

رها، در راستای رفع نیازها و مشکالت این بخش برای تعامل با مراکز تحقیقاتی و دانشمندان و محققان حوزه کشاورزی سایر کشو
 .تالش کنند

وزیر جهاد کشاورزی توسعه تحقیقات و ورود بخش خصوصی به این عرصه را ضروری خواند و اذعان داشت: در دنیا تحقیقات 
دادتوان به طور کامل نیازهای تحقیقاتی را پوشش شود و با ساز و کار دولتی نمیتوسط بخش خصوصی انجام می . 

  لینک خبر
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 برنامه و سیاستها 
 ایرنا  – 18/2/98تاریخ : 

کشاورزی را توسعه می دهندایران و چین همکاری های تحقیقات   
المللی سازمان تحقیقات کشاورزی گفت: توسعه همکاری های های بینمدیرکل دفتر ارتباطات علمی و همکاری -ایرنا  -تهران 

های روغنی با کشور چین در دستور کار قرار گرفته کشاورزی در زمینه غالت، حبوبات، گیاهان صنعتی، محصوالت باغی، دانه
 .است
نسب در دیدار با هوانگ یی مشاور سیاسی ایالت یانان چین ارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، تورج ولیبه گز

های سازمان در حوزه پژوهش، آموزش و ترویج کشاورزی را ارایه داد و افزود: این سازمان به عنوان دورنمایی از توانمندی
یانه و در بین کشورهای اسالمی استهای تحقیقاتی در خاورمبزرگترین سازمان . 
های دوجانبه را از اهداف امضای یادداشت تفاهم همکاری بین این سازمان و آکادمی علوم کشاورزی یانان چین وی توسعه همکاری

اهان های مشترک تحقیقاتی در زمینه غالت، حبوبات، گیدانست که در آینده نزدیک محقق می شود و ابراز امیدواری کرد همکاری
های روغنی بین سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و آکادمی علوم کشاورزی فصل جدید صنعتی، محصوالت باغی، دانه

 .از انتقال دانش و توسعه تکنولوژی بین دو کشور ایجاد کند
ین سازمان تحقیقات و چین، توجه های همکاری بمدیرکل دفتر امور پژوهشی سازمان تحقیقات با اشاره به زمینه« جهانفر دانشیان  »

های کشت و فرآوری چای، انتقال فناوری برای اصالح و افزایش تولید و توسعه کشت ارقام هیبرید کلزا، توسعه به اصالح سیستم
 خشک و شور، شناسایی و پایش منابع تولید گرد غبار و راهکارهای مهار آن در ایران، انتقالکاری در مناطق خشک، نیمهجنگل

 .دانش و تجارب در خصوص کشت نشایی در چین را مهم برشمرد
برداری های بهرههای اصالح و تولید ارقام سبزی و صیفی و انتقال تجارب و دانش چین در زمینه نظاموی ضرورت توسعه شرکت

پا را برای سازمان قابل توجه دانستبرداران خردهبه ویژه بهره . 
توسعه همکاری های تحقیقاتی  تعمیق روابط ایران و چین با **  

نامه مزبور، خاطرنشان ساخت : امضای این مشاور سیاسی ایالت یانان چین ضمن اعالم آمادگی برای امضای تفاهم « هوانگ یی »

تواند بسترساز تعمیق روابط بین این ایالت و ایران باشدیادداشت همکاری می . 
های چندگانه با جمعیت، دارای منابع غنی معدنی و طبیعی، تنوع گیاهی و جانوری، اقلیممیلیون نفر  47وی یادآور شد: ایالت یانان با 

تواند در چارچوب گسترش تعامالت با ایران از نظر اقتصادی و اجتماعی، ظرفیت تولید و صادرات انواع غالت است که می
راه' بین کشورهای مسیر جاده ابریشم، مورد توجه  بخصوص در ارتباط با تقویت راهبرد کالن دولت چین در ایجاد 'یک کمربند، یک

 .قرار گیرد
بنابراین گزارش، هیأتی از ایالت یانان چین به سرپرستی هوانگ یی مشاور سیاسی این ایالت و مسئوالن ارشد آکادمی علوم 

وری کشاورزی آکادمی علوم کشاورزی مربوطه به تهران آمده اند، چن یانگ قائم مقام دانشگاه یانان و هونگ مدیرکل موسسه فرآ

 .کشاورزی یانان در این دیدار حضور داشتند
 
  لینک خبر
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 برنامه و سیاستها 
 خبرگزاری فارس  – 21/2/98تاریخ : 

رنامه وزارت کشاورزی بر تامین کامل امنیت غذایی کشور در شرایط تحریم ب  
  .وزیر جهاد کشاورزی بر تامین کامل امنیت غذایی کشور در شرایط تحریم تاکید کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نشستی با معاونان و مدیران وزارت، 
های ناشی های تحقیقات کشاورزی گفت: با توجه به شرایط کنونی و ایجاد محدودیتهای تخصصی و روسای موسسهزمانرؤسای سا
های دولت آمریکا در حوزه های تجاری، نفتی، مبادالت مالی و علمی و تحقیقاتی، باید با رویکردها و راهکارهای جدید از از تحریم

میلیون نفر جمعیت کشور  80 تحقیقاتی کشور در جهت حفظ و ارتقای تولید و تأمین غذایهای موجود و توان علمی و تمام ظرفیت
 .استفاده کنیم

های تحقیقاتی به منظور رفع نیازهای غذایی کشور و کاهش وابستگی متناسب با شرایط وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم افزایش فعالیت
بذر و صنعت دام و طیور تأکید کردهای کنونی و راهبردهای کالن کشور به ویژه در حوزه . 

ها و روند های دشمنان، اظهار داشت: واقعیت این است که اکنون با رویهاندازیها و سنگوی با اشاره به مشکالت ناشی از تحریم
ت کرد؛ توان در بخش کشاورزی و در جهت تولید و تأمین حداکثری محصوالت غذایی مورد نیاز جامعه حرکهای پیش نمیکاری سال

دهند، هر روز ما را قدم مؤسسات تحقیقاتی باید با راهکارهای جدیدی که در جهت بهبود تولید و استفاده بهینه از منابع آب و خاک می
های گیاهی، سرمازدگی، تولید بذر، تأمین خوراک دام، تولید دام های مختلف کشاورزی مانند مقابله با آفات و بیماریبه قدم در حوزه

های کشاورزی و صنعت دام و طیور جلو ببرندو دیگر زیر بخشمولد  . 
توان با استفاده از آن نیازهای بخش ها و امکانات زیادی در کشور وجود دارد که میها، ظرفیتحجتی با بیان اینکه توانمندی

های میانبر ده کنونی آماده و راهکشاورزی را برطرف کرد، افزود: مجموعه تحقیقات کشاورزی باید خود را با توجه به شرایط پیچی
 .برای مشکالت و نیازهای کشاورزی انتخاب و معرفی کند

ها تجدید نظر کنیم و با توجه به شرایط باید آمادگی کامل وزیر جهاد کشاورزی گفت: امروز الزم است ما در مورد بعضی از نگاه
زینی واردات، راهبرد کالن کشور و تغییر الگوی مصرف، روش تحقیقاتی داشته باشیم چرا که ممکن است در خیلی از موارد جایگ

 .اجرایی ما شود
المللی، از محققان بخش کشاورزی خواست وی با تأکید بر لزوم افزایش ارتباطات مؤسسات و فعاالن تحقیقاتی کشور با مراکز بین

ها، در راستای رفع نیازها و مشکالت این بخش برای تعامل با مراکز تحقیقاتی و دانشمندان و محققان حوزه کشاورزی سایر کشور
 .تالش کنند

وزیر جهاد کشاورزی توسعه تحقیقات و ورود بخش خصوصی به این عرصه را ضروری خواند و اذعان داشت: در دنیا تحقیقات 
دتوان به طور کامل نیازهای تحقیقاتی را پوشش داشود و با ساز و کار دولتی نمیتوسط بخش خصوصی انجام می . 

 

  لینک خبر
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 برنج
 ایرنا  – 1۶/2/98تاریخ : 

 اجحاف به مصرف کنندگان، با فروش برنج پارسال به قیمت امسال
است و جهش یکباره قیمت این  97دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج کشور گفت: برنج موجود در بازار مربوط به سال  -ایرنا  -تهران 

 .محصول نه تنها منطقی نیست، بلکه اجحاف به مصرف کنندگان است
« تا  2۳قیمت برنج داخلی بین روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره رسیدن « جمیل علیزاده شایق هزار  25

تومان افزود: قیمت برنج از سه شنبه گذشته به یکباره بدون هیچ علتی در شمال کشور افزایش یافت، درحالی که هیچ اتفاقی برای باال 
 .رفتن نرخ این محصول رخ نداده بود

ه قیمت هر کیلوگرم برنج درجه یک در فصل برداشت وی با بیان اینکه برنج مورد نیاز کشور تامین است، اظهار داشت: سال گذشت
هزار تومان در تهران  20تا  18هزار تومان در شمال کشور و  16تا  14هزار تومان بود که در پیک خرید بین  10)مرداد ماه( 

ان هم رسید اما به هزار توم 14تا  1۳.5معامله می شد اما در اوایل امسال قیمت آن در استان های شمالی کشور پائین آمد و به 
هزارتومان شد 25تا  2۳یکباره  . 

با قیمت های باال اجحاف به مصرف کنندگان است زیرا سال گذشته هزینه های تمام شده تولید  97وی تصریح کرد: فروش برنج سال 
  .و حتی سود تولیدکنندگان و فروشندگان در قیمت گذاری آن اعمال شده بود

اکنون در حال کشت است؛  98رنج کشور علت گرانی برنج را دالل بازی دانست و گفت: اما برنج سال دبیر انجمن تولید کنندگان ب
 .بنابراین انتقاد برنج کاران و فروشندگان این محصول برای افزایش قیمت ها هیچ علت علمی، منطقی و فنی ندارد

را  97: کشاورزان توان مالی آن را ندارند که برنج سال علیزاده شایق با بیان این که کشاورزان عامل گرانی برنج نیستند، افزود
 .نگهداری کنند تا گران تر بفروشند؛ آنچه که در قیمت گذاری این محصول تاثیر دارد، حضور کارخانجات شالیکوبی و دالالن است

اسطه این کار کارمزد و حق وی تصریح کرد: در گذشته کارخانه های شالیکوبی تنها وظیفه تبدیل شلتوک به برنج را داشتند و بو
العمل عادالنه ای دریافت می کردند اما امروز همان کارخانجات در کنار مراکز تولید یک فروشگاه فروش برنج دایر کرده اند و 

 .خودشان به فروشنده تبدیل شده اند که خود این اقدام، عامل افزایش نرخ برنج شده است
ست و در مردادماه امسال برداشت آغاز می شوددر حال کشت ا 98به گفته وی، برنج سال  . 

 
 سیل عامل گرانی برنج نیست  **

علیزاده شایق درباره ادعای برخی مبنی براز بین رفتن اراضی شالیکاری در پی وقوع سیل اخیر و گران شدن برنج گفت: این ادعا 
برنج را تحت تاثیر قرار دهد؛ در عین حال بارش  صحیح نیست زیرا در فروردین ماه برنج کشت نمی شود تا سیالب بخواهد اراضی

های باران و شرایط آب و هوایی فروردین ماه منجر شد تولید برنج امسال ما نسبت به سالهای گذشته افزایش یابد تا جایی که حتی 
 .استان های غیرشمالی که ممنوعیت کشت برنج را داشتند، امسال می توانند برنج کشت کنند

در پی وقوع سیل اخیر در شمال کشور تنها بخشی از خزانه های برنج دچار خسارت شد وی تصریح کرد: . 
به گفته دبیر انجمن برنج، خزانه مراکزی است که بذر برنج در آنها کشت می شود تا به جوانه و نشا تبدیل شود و پس از آن نشا در 

سانتی متری یکدیگر کشت می شود تا محصول به شلتوک تبدیل شود 10 . 
کیلوگرم محاسبه می شود که به نظر می  42تا  40به گزارش ایرنا، طبق آمارها میزان سرانه مصرف برنج برای هر ایرانی بین 

میلیون تن برنج مورد نیاز کشور از  2تا  1.7میلیون تن باشد؛ از این رو سالیانه  ۳.2رسد مصرف سالیانه آن در کشور نزدیک 
میلیون تن از محل واردات تامین می شود که نشان می دهد برای تامین کسری بازار برنج، چاره  5.1تا  1.2محل تولیدات داخلی و 

 .ای جز واردات نیست
 .در دولت یازدهم و دوازدهم برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، هر ساله در فصل برداشت برنج، واردات برنج ممنوع می شود

ان نیز برای تنظیم بازار این محصول و همچنین حفظ ذخایر استراتژیک ساالنه بخشی از عالوه بر این، شرکت بازرگانی دولتی ایر
 .برنج مورد نیاز کشور را در سایر ماه های سال تامین و وارد می کند

برنج از مهمترین غالت و اقالم غذایی جهان است که نیمی از جمعیت جهان، به برنج به عنوان یک غذای اصلی وابسته هستند؛ در 
ایران نیز برنج محصولی استراتژیک به شمار می رود که پس از نان، قوت اصلی مردم است و انتظار می رود این محصول با قیمت 

 .های مناسب عرضه و در سبد خانوار ایرانی قرار گیرد

 
 لینک خبر
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 برنج 
 خبرگزاری فارس  – 21/2/98تاریخ : 

هزار تن برنج مازاد در کشور وجود دارد  ۷00درصد تولید برنج/  ۲0بینی رشد تا پیش  
درصد رشد  20بینی اینکه تولید برنج کشور امسال تا مدیرکل دفتر امور غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی با پیش

د در کشور وجود دارد و افزایش قیمت برنج هیچ توجیهی نداردهزار تن برنج مازا 700خواهد داشت، گفت: در حال حاضر  .  
بینی شما از وضعیت تولید برنج کشور در که پیشوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینعزیز کریمی در گفت

» :سال جاری با توجه به سیل اخیر چیست، گفت  10رندگی در شمال کشور تولید برنج کنیم با توجه به بهبود وضعیت بابینی میپیش

درصد در سال جاری افزایش پیدا کند 20تا  .» 
ها تصور های اخیر که خیلیبه رغم سیل :مدیرکل دفتر امور غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت

ت خاک، تولید برنج کشور کردند که سیل فقط خسارت دارد، اما با بهبود وضعیت بارندگی و حتی در برخی مواقع اصالح وضعیمی
یابدافزایش می . 

های بینی هنوز تا حدودی زود است، اما به شرط فراهم شدن بقیه شرایط مانند وضعیت دما و رسیدگیاگرچه این پیش :کریمی افزود

درصد شاهد افزایش تولید برنج در کشور خواهیم بود 20کشاورزان امسال تا  . 
های زراعی ت: اگر سیل منجر به تخریب زمینکه آیا سیل اخیر تنها خسارت وارد کرد و یا برکاتی هم داشت، گفوی در پاسخ به این

شودهای آبرفتی باعث بهبود وضعیت خاک هم مینشود، اتفاقا در برخی موارد رسوب خاک . 
زمانی که سیل به منطقه شمال کشور آمد، آن  :مدیرکل دفتر امور غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت

سازی شالی خسارت وارد شد، هزار هکتار زمین در حال آماده ۳0؛ بنابراین به حدود سازی بودهای شالی در حال آمادهزمان زمین
انداما در حال حاضر آنها ترمیم شده و کشت شده . 

* هزار تن مازاد نیاز 700هزار تومان به رغم وجود  22افزایش قیمت برنج به کیلویی   
رسیده است، آیا دلیل خاصی دارد گفت: قیمت برنج مربوط به  هزار تومان 2۳که قیمت برنج به کیلویی کریمی در پاسخ به این

 .وزارت جهاد کشاورزی نیست. ما مسئول تولید هستیم
میلیون تن است. این درحالی  ۳که افزایش قیمت برنج هیچ دلیل علمی و فنی ندارد، گفت: نیاز ساالنه کشور به برنج وی با بیان این

هزار تن هم برنج وارد کشور شده است؛  ۶۵0میلیون تن بود و حدود یک میلیون و  2/1است که سال گذشته تولید برنج کشور 
هزار تن مازاد نیاز کشور وجود داشته است 700بنابراین با یک حساب سرانگشتی سال گذشته بیش از  . 

هیچ دلیل کاهش عرضه برای افزایش قیمت وجود  :مدیرکل دفتر امور غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد

گری جستجو کردافزایش را باید در بازرگانی و واسطههای این ندارد تنها ریشه . 
  لینک خبر
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 برنج 
 خبرگزاری فارس  – 21/2/98تاریخ : 

هزار تن برنج مازاد در کشور وجود دارد  ۷00درصد تولید برنج/  ۲0بینی رشد تا پیش  
درصد رشد  20بینی اینکه تولید برنج کشور امسال تا مدیرکل دفتر امور غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی با پیش

هزار تن برنج مازاد در کشور وجود دارد و افزایش قیمت برنج هیچ توجیهی ندارد 700خواهد داشت، گفت: در حال حاضر  .  
بینی شما از وضعیت تولید برنج کشور در که پیشوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینعزیز کریمی در گفت

» :سال جاری با توجه به سیل اخیر چیست، گفت  10به بهبود وضعیت بارندگی در شمال کشور تولید برنج  کنیم با توجهبینی میپیش

درصد در سال جاری افزایش پیدا کند 20تا  .» 
ها تصور های اخیر که خیلیبه رغم سیل :مدیرکل دفتر امور غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت

ی مواقع اصالح وضعیت خاک، تولید برنج کشور کردند که سیل فقط خسارت دارد، اما با بهبود وضعیت بارندگی و حتی در برخمی
یابدافزایش می . 

های بینی هنوز تا حدودی زود است، اما به شرط فراهم شدن بقیه شرایط مانند وضعیت دما و رسیدگیاگرچه این پیش :کریمی افزود

درصد شاهد افزایش تولید برنج در کشور خواهیم بود 20کشاورزان امسال تا  . 
های زراعی برکاتی هم داشت، گفت: اگر سیل منجر به تخریب زمینکه آیا سیل اخیر تنها خسارت وارد کرد و یا وی در پاسخ به این

شودهای آبرفتی باعث بهبود وضعیت خاک هم مینشود، اتفاقا در برخی موارد رسوب خاک . 
یل به منطقه شمال کشور آمد، آن زمانی که س :مدیرکل دفتر امور غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت

سازی شالی خسارت وارد شد، هزار هکتار زمین در حال آماده ۳0سازی بود؛ بنابراین به حدود های شالی در حال آمادهزمان زمین
انداما در حال حاضر آنها ترمیم شده و کشت شده . 

* ن مازاد نیازهزار ت 700هزار تومان به رغم وجود  22افزایش قیمت برنج به کیلویی   
هزار تومان رسیده است، آیا دلیل خاصی دارد گفت: قیمت برنج مربوط به  2۳که قیمت برنج به کیلویی کریمی در پاسخ به این

 .وزارت جهاد کشاورزی نیست. ما مسئول تولید هستیم
میلیون تن است. این درحالی  ۳به برنج که افزایش قیمت برنج هیچ دلیل علمی و فنی ندارد، گفت: نیاز ساالنه کشور وی با بیان این

هزار تن هم برنج وارد کشور شده است؛  ۶۵0میلیون تن بود و حدود یک میلیون و  2/1است که سال گذشته تولید برنج کشور 
هزار تن مازاد نیاز کشور وجود داشته است 700بنابراین با یک حساب سرانگشتی سال گذشته بیش از  . 

و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد مدیرکل دفتر امور غالت هیچ دلیل کاهش عرضه برای افزایش قیمت وجود  :

گری جستجو کردهای این افزایش را باید در بازرگانی و واسطهندارد تنها ریشه . 
 

  نک خبرلی
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 پسته
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 پنبه
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 تامین منابع مالی

 ایرنا  – 19/2/98تاریخ : 

میلیارد تومان به استان های درگیر ملخ صحرایی اختصاص یافت10  
میلیارد  10با ملخ های صحرایی،  رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: وزارت کشور برای کمک به روند مبارزه -ایرنا  -جیرفت 

 .تومان در اختیار جهاد کشاورزی قرار داده که در روزهای آینده بین استان های درگیر هجوم ملخ های صحرایی توزیع می شود
محمدرضا درگاهی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اکنون بیش از یک هزار نفر از کارکنان سازمان جهاد 

اورزی استان ها درگیر مبارزه با ملخ صحرایی هستندکش . 
خودرو سم پاش کمک دار به مبارزه با ملخ های صحرایی اختصاص داده شده و امکانات لجستیکی  500وی ادامه داد: تقریبا بیش از 

 .توسط استانداران به خدمت گرفته شده است
نیز، امکانات و اعتبارات الزم در اختیار مجموعه های سازمان جهاد رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه در سطح ملی 

میلیارد تومان اعتبار در فاز اول در اختیار جهاد کشاورزی قرار  10کشاورزی استان ها قرار داده شده است افزود: وزارت کشور 
 .داد که در روزهای آینده بین هشت استان درگیر مبارزه با ملخ توزیع خواهد شد

ی با اشاره به اینکه چنین سطحی از هجوم ملخ ها در ایران بی سابقه است به کشاورزان توصیه کرد: در صورت مشاهده این درگاه
 .حشرات، مراتب را به نزدیکترین مرکز جهاد کشاورزی منطقه خود اطالع دهند

به نزدیکی جازموریان با مراتع و باغ  وی روند مبارزه با ملخ صحرایی در جنوب کرمان را خوب ارزیابی کرد و افزود: با توجه
 .های کشاورزان، تاکنون حمله ملخ ها به مزارع این خطه گزارش نشده است

هزار هکتار از زمین های جنوب استان کرمان خصوصا در مراتع حوزه تاالب  60مبارزه با ملخ های صحرایی در سطح بیش از 

کشاورزی و کمک نیروهای مردمی به طور ویژه اجرا شده است بین المللی جازموریان توسط جهادگران سازمان جهاد . 
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 خبرگزاری فارس  – 21/2/98تاریخ : 

زده میلیارد تومان خسارت به کشاورزان سیل ۲00رداخت پ  
میلیارد تومان غرامت به کشاورزان خسارت دیده ناشی  ۴11قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، گفت: از ابتدای سال این صندوق مبلغ 

زدگان استمیلیارد تومان آن مربوط به سیل 200از سیل اخیر، سرمازدگی و گرمازدگی سال گذشته پرداخت کرده که  . 
ای اختصاص فارس، محمدابراهیم حسن نژاد افزود: این مبلغ به کشاورزان خسارت دیدهبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
 .یافته که تحت پوشش بیمه کشاورزی بودند

مربوط به سیل اخیر بوده است -میلیارد تومان  200در حد  -ها به گفته وی، عمده پرداخت غرامت . 
ها به اراضی اراضی زراعی دانست و تصریح کرد: این غرامت های پرداختی را مربوط بهاین مقام مسئول بخش عمده غرامت

هزار هکتار اراضی زراعی را  1۶0هزار هکتار اراضی باغی و  ۳2زراعی، باغی، دام، طیور و آبزیان خسارت دیده دارای بیمه، 
شودشامل می . 

اشت: خسارت کشاورزانی که اراضی آنها اند، اظهارددرصد خسارت دیده 100تا  10وی با بیان این که برخی از این اراضی بین 
صد درصد خسارت دیده، پرداخت شده و در حال پرداخت است اما برخی اراضی زراعی و باغی باید پس از برداشت محصول مورد 

 .ارزیابی قرار بگیرد
بی، آذربایجان شرقی، های گلستان، مازندران، خوزستان، لرستان، همدان، آذربایجان غرحسن نژاد یادآور شد: کشاورزان استان

انداردبیل، ایالم، تهران، سمنان، چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالی غرامت دریافت کرده . 
های پرداختی مربوط به استان خوزستان استمیلیون تومان از غرامت 100وی اضافه کرد: بیش از  . 

ها توسط کارشناسان و متناسب با قراردادی محض تکمیل ارزیابی های باقیمانده بهبه گفته قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، در استان
شودها پرداخت مینامه کشاورز تعهد کرده است، باقیمانده غرامتگذاران دارند و رقمی که در بیمهکه با بیمه . 

از فصل برداشت در های ناشی از سرمازدگی اردیبهشت ماه اخیر نیز هنوز برآورد نشده است و باید پس وی گفت: برآورد خسارت
 صورت کاهش محصول براورد خسارت شود

  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 ایران اکونا  – 21/2/98تاریخ : 

میلیارد تومان غرامت به کشاورزان سیل زده ۴11پرداخت   
های اخیر گفت: از ابتدای مقام صندوق بیمه کشاورزی درباره آخرین وضعیت پرداخت خسارت به کشاورزان پس از سیلقائم

ای اختصاص یافته که تحت پوشش بیمه کشاورزی بودندمیلیارد تومان به کشاورزان خسارت دیده ۴11فروردین ماه مبلغ  .  
ها به رداختی را مربوط به اراضی زراعی دانست و تصریح کرد: این غرامتهای پنژاد، بخش عمده غرامتمحمدابراهیم حسن

هزار هکتار اراضی  1۶0هزار هکتار اراضی باغی و  ۳2اراضی زراعی، باغی، دام، طیور و آبزیان خسارت دیده دارای بیمه، 
100تا  10شود. وی با بیان اینکه برخی از این اراضی بین زراعی را شامل می اند، اظهار کرد: خسارت درصد خسارت دیده 

کشاورزانی که اراضی آنها صد درصد خسارت دیده، پرداخت شده و در حال پرداخت است، اما برخی اراضی زراعی و باغی باید 
 های گلستان، مازندران، خوزستان،نژاد یادآور شد: کشاورزان استانپس از برداشت محصول مورد ارزیابی قرار بگیرد. حسن

لرستان، همدان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، ایالم، تهران، سمنان، چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالی غرامت 
های پرداختی مربوط به استان خوزستان است. به گفته میلیون تومان از غرامت 100اند. وی اضافه کرد: بیش از دریافت کرده

ها توسط کارشناسان و متناسب با قراردادی که با مانده به محض تکمیل ارزیابیهای باقیی، در استانمقام صندوق بیمه کشاورزقائم
شود. وی گفت: برآورد ها پرداخت میمانده غرامتگذاران دارند و رقمی که در بیمه نامه کشاورز تعهد کرده است، باقیبیمه

رآورد نشده است و باید پس از فصل برداشت در صورت کاهش محصول های ناشی از سرمازدگی اردیبهشت ماه نیز هنوز بخسارت
برآورد خسارت شود. اما به تازگی سیدمحمدموسوی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی اعالم کرد: 

هزار میلیارد تومان  10 استان کشور از ابتدای اردیبهشت تاکنون 2۴برآورد اولیه خسارت ناشی از سرمازدگی به بخش کشاورزی 
 .است

 لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 19/2/98تاریخ : 

میلیارد تومان غرامت به کشاورزان ۴11پرداخت   
میلیارد تومان غرامت به  411ابتدای فروردین ماه تاکنون این صندوق مبلغ قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: از  -ایرنا -تهران

 .کشاورزان خسارت دیده ناشی از سیل اخیر، سرمازدگی و گرمازدگی سال گذشته پرداخت کرده است
« رت دیده ای روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: این مبلغ به کشاورزان خسا« محمدابراهیم حسن نژاد

 .اختصاص یافته که تحت پوشش بیمه کشاورزی بودند
مربوط به سیل اخیر بوده است -میلیارد تومان  200در حد  -به گفته وی، عمده پرداخت غرامت ها  . 

این مقام مسئول بخش عمده غرامت های پرداختی را مربوط به اراضی زراعی دانست و تصریح کرد: این غرامت ها به اراضی 
هزار هکتار اراضی زراعی را  160هزار هکتار اراضی باغی و  ۳2ی، باغی، دام، طیور و آبزیان خسارت دیده دارای بیمه، زراع

 .شامل می شود
درصد خسارت دیده اند، اظهارداشت: خسارت کشاورزانی که اراضی آنها  100تا  10وی با بیان این که برخی از این اراضی بین 

اخت شده و در حال پرداخت است اما برخی اراضی زراعی و باغی باید پس از برداشت محصول مورد صد درصد خسارت دیده، پرد
 .ارزیابی قرار بگیرد

کشاورزان استان های گلستان، مازندران، خوزستان، لرستان، همدان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی،  :حسن نژاد یادآور شد

و بختیاری و خراسان شمالی غرامت دریافت کرده انداردبیل، ایالم، تهران، سمنان، چهارمحال  . 
میلیارد تومان از غرامت های پرداختی مربوط به استان خوزستان است 100وی اضافه کرد: بیش از  . 

به گفته قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، در استان های باقیمانده به محض تکمیل ارزیابی ها توسط کارشناسان و متناسب با 
که با بیمه گذاران دارند و رقمی که در بیمه نامه کشاورز تعهد کرده است، باقیمانده غرامت ها پرداخت می شود قراردادی . 

وی گفت: برآورد خسارت های ناشی از سرمازدگی اردیبهشت ماه اخیر نیز هنوز برآورد نشده است و باید پس از فصل برداشت در 
 .صورت کاهش محصول براورد خسارت شود

رش ایرنا، طبق آخرین برآوردها، وقوع سیل در کشور، تا به گزا هزار میلیارد تومان خسارت به  1۳فروردین ماه حدود  25

تولیدکنندگان زیربخش های مختلف بخش کشاورزی وارد کرده بود که از این میزان سه هزار میلیارد تومان از کل خسارت های وارد 
های خوزستان بوده است شده به بخش کشاورزی، مربوط به کشت و صنعت . 

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی اعالم کرد: برآورد اولیه خسارت «سید محمد موسوی » به تازگی 
هزار میلیارد تومان است 10استان کشور از ابتدای اردیبهشت تاکنون  24ناشی از سرمازدگی به بخش کشاورزی  . 

اورز تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار دارندمیلیون کش 1.5ساالنه حدود  . 
نظام بیمه کشاورزی، طیف گسترده ای ازریسک های رایج بخش از جمله سیل، خشکسالی، سرما و یخبندان و نیز بیماری های دام و 

  .طیور را زیر پوشش حمایتی خود دارد
 لینک خبر
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان  – 1۶/2/98تاریخ : 

کاهش می یابدآزاد سازی صادرات تخم مرغ دردی را دوا نکرد/قیمت تخم مرغ در ماه رمضان   
 .حذف مرغ های پیر و تبدیل تخم مرغ به پودر در کنار صادرات می تواند به خروج مرغداران از حاشیه زیان کمک کند

صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار در بازار و  کاهش مکرر قیمت تخم مرغ ،وه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگر 

های مکرر تجار موجب شد تا ستاد تنظیم بازار در چهارم اردیبهشت صادرات اعتراض مرغداران به ممنوعیت صادرات و رایزنی
صادر نشده است دهد که تا کنون یک کیلو تخم مرغها نشان میتخم مرغ را آزاد اعالم کند، اما بررسی . 

های هدف نداشته است، از این رو ورود مجدد به به بازار صادرات تخم مرغ تاکنون توفیقی در امر 9۴با توجه به آنکه ایران از سال 
این بازار و فراهم کردن مقدمات صادرات مستلزم زمان است. ضمن آنکه کشور ما به خاطر شیوع آنفوالنزای حاد پرندگان بومی در 

سال گذشته از نظر سازمان جهانی بهداشت همچنان در وضعیت قرمز قرار گرفته است، این عوامل دست به دست یکدیگر داده  اسفند
 .اند تا با وجود آزادسازی صادرات، یک کیلو تخم مرغ هم صادر نشود

های دیگری وب است و باید راهکاربه سبب مازاد تولید همچنان نامطل بازار داخلی تخم مرغ بسیاری از مسئوالن بر این باورند که
ها و تبدیل تخم مرغ به پودر به منظور تنظیم بازار در دستور کار قرار گیرد های پیر بیش از سن معمول در واحدهمچون حذف مرغ

 .چرا که با ادامه این روند، مرغداران دیگر قادر به ادامه تولید نخواهند بود
 800تا  ۶00ای هزار تومان معادل دانه 20تا  18ه هم اکنون هر شانه تخم مرغ با نرخ دهد کها از سطح بازار نشان میبررسی

به همین خاطر ورود سازمان   هیچ سنخیتی ندارد، نرخ تخم مرغ درب مرغداری شود که باها عرضه میتومان در خرده فروشی
رودحمایت و برخورد با گران فروشان یک ضرورت به شمار می . 

تومان افزایش یافت اما مجدد به  ۵00تا  ۴00تخم مرغ درب مرغداری پس از آزاد سازی صادرات از لحاظ روانی  قیمت هر کیلو 

این محصول پروتئینی روند نزولی به خود گرفت  های هدف،سبب نبود تقاضا در بازار . 
های فروش با نرخ تمام شده و راهکاررویم تا از آخرین وضعیت بازار تخم مرغ، اختالف قیمت حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می

 :تنظیم بازار با خبر شویم
 مازاد تولید تخم مرغ دردسرساز شد/آزاد سازی صادرات یک راه برای تنظیم بازار

مازاد تولید تخم  ، ازصنعت،تجارت و کشاورزی  رضا ترکاشوند مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن در گفت و گو با خبرنگار

در داخل خبر داد و گفت: طی چند ماه اخیر مازاد تولید تخم مرغ، ممنوعیت صادرات و کاهش قیمت در بازار منجر به زیان  مرغ
 .تولیدکنندگان شد که با آزاد سازی صادرات امیدواریم بازار تخم مرغ به تعادل برسد

های ازاد تولید تخم مرغ در داخل برای مرغداران دردسر ساز شده بود، شاهد ورود و عرضه تخم مرغوی افزود: در شرایطی که م
های وارداتی به تقاضا کرده ایم که از ورود تخم مرغ وزارت جهاد کشاورزی وارداتی به صورت پراکنده بودیم که به همین خاطر از

ندگان نشودکشور جلوگیری کند تا زیانی از این حیث متحمل تولیدکن . 
تومان رسید ۶۵00صادرات بر بهبود بازار تخم مرغ/ قیمت هر کیلو تخم مرغ به  تأثیر آزاد شدن :بیشتر بخوانید  

های اخیر ضرورتی نداشت، گفت: با توجه به میزان تولید داخل، صادرات ترکاشوند با بیان اینکه ممنوعیت صادرات تخم مرغ در ماه
دل در بازار داخل کمک کندمدیریت شده محصول می تواند ضمن جلوگیری از زیان مرغداران به ایجاد تعا . 

درصد از تولید تخم مرغ، مازاد بر نیاز داخل است، اظهار کرد: افزایش تولید  10این مقام مسئول با بیان اینکه در این مقطع بالغ بر 
درصد کمتر از نرخ واقعی در بازار عرضه شود که با آزاد سازی  ۳0تا  20و کاهش تقاضا در بازار موجب شد تا تخم مرغ 

رود که زیان تولیدکنندگان کاهش یابدصادرات انتظار می . 
تنها راهکار کنترل و تنظیم بازار نیست، بیان کرد: با توجه به ظرفیت تولید داخل باید به  صادرات تخم مرغ وی با اشاره به اینکه

شود تا با عرضه متناسب نیاز بازار، ای برنامه ریزی شود که جوجه ریزی در طول سال بسته به نیاز بازار به درستی مدیریت گونه
 .نوسانی اتفاق نیفتد

از تخم مرغ تولیدی مازاد بر نیاز کشور است/ تولید پودر تخم مرغ راهکار کنترل بازار  تن 2۵0روزانه   
، درباره آخرین صنعت،تجارت و کشاورزی فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفت و گو با خبرنگار

در بازار، ستاد تنظیم بازار به این نتیجه رسید که با ادامه روند  کاهش قیمت تخم مرغ تحوالت بازار تخم مرغ اظهار کرد: با توجه به
 .فعلی مرغداران حاضر به ادامه تولید نیستند و از این رو صادرات باید انجام شود

افزود: براساس ابالغیه ستاد تنظیم بازار به گمرک، صادرات تخم مرغ خوراکی و غیر خوراکی آزاد شد که این امر قطعا بر  وی
 .شرایط بازار و کاهش زیان مرغداران تاثیر گذار خواهد بود
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هزار  7با نرخ مصوب را  با احتساب سود مرغدار در صورت تهیه کل نیاز دان مرغداران قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ طالکش
های مورد نیاز را با نرخ آزاد از بازار خریداری کنند، تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است که اگر مرغداران نهاده 8۳0و 

یابد که نرخ موجود در بازار بیانگر زیان چشمگیر مرغداران در تومان افزایش می 70هزار و  9قیمت تمام شده به رقمی حدود 
 .فروش هر کیلو تخم مرغ است

دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار ادامه داد: با توجه به ممنوعیت صادرات و قیمت کنونی تخم مرغ در بازار، یک 
هزار تومان زیان کرده است ۴00میلیون و  ۶زانه ای از اسفند تا کنون روهزار قطعه 120مرغدار  . 

تن از این میزان  2۵0تن اعالم کرد و گفت: با توجه به نیاز کشور، روزانه  800هزار و  2در کشور را  تخم مرغ وی تولید روزانه
های هدف صادر شودمازاد بر مصرف داخل است که برای تعادل قیمت باید این میزان به بازار . 

های های بیش از سن معمول در واحدهای تعادل قیمت تخم مرغ در بازار افزود: حذف مرغمسئول با اشاره به دیگر راهاین مقام 
های رسیدن قیمت تخم مرغداری و خرید تخم مرغ توسط پشتیبانی امور دام همانند مرغ و تبدیل به پودر تخم مرغ از دیگر راهکار

رودیمرغ به نرخ واقعی در بازار به شمار م . 
سال ماندگاری را دارد، اظهار کرد: البته تبدیل تخم مرغ به پودر  2در یک انبار معمولی قابلیت  پودر تخم مرغ طالکش با بیان اینکه

تومان  ۵00ای حدود یک هزار و ها مستلزم سرمایه است به طوریکه تبدیل هر کیلو تخم مرغ به پودر، هزینهو نگهداری آن در انبار
 .در بردارد

های گذشته توفیقی در های صورت گرفته، طی سالدبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار ادامه داد: با وجود رایزنی
های هدف صادر شود و خصوص تبدیل تخم مرغ به پودر نداشته ایم که به همین خاطر در درجه اول باید مازاد نیاز کشور به بازار

د، باید به دنبال پودر تخم مرغ و بازار فروش برای آن باشیمدر صورتی که این امر کفایت نکر . 
شود، اما به به گفته وی، اگر در آینده بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان رخ ندهد، بدون تردید مصرف پودر تخم مرغ با سختی انجام می

ذیرد تا با برقراری تعادل قیمت در بازار، هر حال دولت باید بخشی از هزینه تبدیل تخم مرغ به پودر را به عنوان بیمه صنعت بپ
 .زیانی متحمل تولیدکنندگان نشود

های هدف را مستلزم پرداخت یارانه دانست و گفت: اگر برای صادرات پودر تخم مرغ در بازار صادرات پودر تخم مرغ طالکش
های رقیب مینه داشته باشیم چرا که بسیاری از کشورتوانیم صادراتی در این زامکان رقابت با رقبا وجود نداشته باشد، بدون تردید نمی

 .توانسته اند با فرموله کردن، پودر تخم مرغ غیر واقعی را به بازار عرضه کنند
این مقام مسئول در ادامه افزود: اگرچه سال گذشته مشکل بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان در کشور نداشتیم، اما بیماری قابل توجه در 

به شدت افزایش یابد که این امر در کنار عدم پرداخت یارانه از سوی دولت  97شد تا قیمت پایه تخم مرغ در سال موجب  9۶سال 
 .موجب شد تا توفیقی در صادرات نداشته باشیم

لی وی در باره تاثیر نوسان قیمت دالر بر صادرات تخم مرغ گفت: با توجه به افزایش قیمت دالر امکان عرضه تخم مرغ با نرخ فع
های صادراتی وجود دارددر بازار . 

رفیعی پور صادرات تخم مرغ در ماه رمضان را پیش بینی کرد و افزود: با توجه به کاهش تقاضا برای خرید تخم مرغ از سوی 
 .عراق در ماه مبارک رمضان، بازار افغانستان برای ما بهتر خواهد بود

ش هر کیلو تخم مرغ/ عدم تقاضا برای خرید تخم مرغ ایرانیتومانی مرغداران در فرو 700هزار و  2زیان حداقل   
، از صنعت،تجارت و کشاورزی ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار

آزاد سازی صادرات تخم مرغ، قیمت محصول از لحاظ روانی برای  گفت: اگرچه با کاهش مجدد قیمت تخم مرغ در بازار خبر داد و
تومان کاهش یافته است ۵00تا  ۴00چند روز در بازار باال رفت، اما مجدد قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری  . 

تومان بوده که نسبت به  ۵00و  هزار ۶تا  ۴00هزار و  ۶وی افزود: هم اکنون متوسط قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری 
های اخیر کاهش قیمت را تجربه کرده استروز . 

تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به قیمت  ۴00هزار و  8های قبلی را براساس نرخ نهاده قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ نبی پور
تومانی روبرو هستند که با صادرات محصول،  700زار و ه 2تمام شده تولید، مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ با زیان حداقل 

گیردناخودآگاه قیمت تحت تاثیر قرار می . 
ها بیان کرد: با وجود کاهش قیمت تخم مرغ درب مرغداری، نرخ این مقام مسئول با انتقاد از قیمت باالی تخم مرغ در خرده فروشی

مان حمایت باید جوابگوی تفاوت قیمت از مبدا تا مقصد باشندها همچنان باالست که مسئوالن سازمحصول در خرده فروشی . 
در ماه رمضان طبق روال همه ساله به سبب کاهش تقاضا، نوسانی ندارد، بنابراین با  قیمت تخم مرغ وی ادامه داد: با توجه به آنکه

رود که تعادل به این بازار بازگرددرفع ممنوعیت و صادرات تخم مرغ انتظار می . 
های آتی مشکل ساز ای جز حذف گله ندارند که این امر در ماهه نبی پور، با استمرار زیان مرغداران، تولیدکنندگان دیگر چارهبه گفت

شود، به همین خاطر ستاد تنظیم بازار صادرات تخم مرغ به منظور کاهش زیان مرغداران را آزاد اعالم کردمی . 
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تن اعالم کرد و گفت: با توجه به  ۳00تا  200رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران مازاد روزانه تولید تخم مرغ را 
تن تخم مرغ در کشور، مازاد نیاز داخل باید به بازار هدف صادر شود تا زیانی از این حیث متحمل  2900تا  2800تولید روزانه 

 .مرغداران نشود
روز  ۳تا  2باره تاثیر آزاد سازی صادرات بر بازار تخم مرغ بیان کرد: اگرچه با آزاد سازی صادرات، قیمت تخم مرغ در وی در

دهد صادرات تخم مرغ نخست از لحاظ روانی با نوساناتی روبرو شد، اما مجدد به حالت عادی خود بازگشت که این امر نشان می
 .تاثیری بر بازار ندارد

یان اینکه تا کنون متقاضی برای خرید تخم مرغ ایرانی نداشته ایم، افزودنبی پور با ب های مقصد همچنان در بازار تخم مرغ ایران :

شودهای مقصد از واردات این کاال مربوط میگران است که یکی از دالیل این امر به اخذ عوارض زیاد در گمرکات کشور . 
ه فراهم کردن مقدمات صادرات زمان بر است، تصریح کرد: کشور ما از نظر سازمان این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینک

جهانی بهداشت هنوز در وضعیت قرمز قرار دارد چرا که سال گذشته چند مورد آلودگی به بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان در 

اه به طول می انجامدهای بومی داشتیم که پاک شدن ایران در سازمان جهانی بهداشت حدود سه ممرغداری . 
 

  لینک خبر
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 تولیدات باغی
 ایرنا  – 1۶/2/98تاریخ : 

هکتار توسعه می یابد ۵۸00کشت گلخانه ای امسال   
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از برنامه توسعه  -ایرنا -تهران هکتاری کشت در فضای کنترل شده گلخانه ای  5800

خبر داد 98تا پایان سال  . 
، محمدعلی طهماسبی روز دوشنبه در جلسه بررسی برنامه ها و سیاست های این کشاورزیبه گزارش ایرنا از وزارت جهاد 

هکتار توسعه کشت در  5800وزارتخانه در خصوص احداث گلخانه ها اظهار داشت: با توجه به سیاستگذاری وزارتخانه سطح 
 2400کشاورزی کشور از این سطح  فضای کنترل شده گلخانه ای در دستور کار قرار گرفته است که سهم شرکت شهرک های

 .هکتار است
هزار میلیارد لایر تسهیالت بانکی به متقاضیان سرمایه گذاری در ایجاد مجتمع های گلخانه ای اختصاص داده  50وی افزود: میزان 

 .شده است که بر اساس نرم هزینه ها در هر اقلیم توزیع استانی آن انجام خواهد شد
تخصیص تسهیالت سرعت یابد بررسی پرونده ها برای *  

علی اشرف منصوری، مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی با تاکید بر لزوم تکمیل و راه اندازی سازه های در حال احداث، 
 .خواستار سرعت بخشی به فرآیند بررسی پرونده ها برای اخذ تسهیالت در شعبه های استانی شد

ارزی و طرح های بزرگ مقیاس نیازمند به تسهیالت زیاد، در کمترین زمان ممکن  وی تصریح کرد: الزم است طرح های نیمه تمام
 .تعیین تکلیف شوند

وی با اشاره به اینکه توسعه گلخانه ها در کشور از مهمترین برنامه های وزارت جهاد کشاورزی و محوری ترین برنامه اقتصاد 
ن ستادی و استانی در این زمینه اهتمام کنند و با توجه به مقاومتی در بخش کشاورزی است، گفت: ضروری است همه مسئوال

 .تفاهمنامه با وزارت کشور، استانداران نیز به عنوان باالترین مقام اجرایی هر استان به موضوع توجه ویژه داشته باشند
برای پیگیری  مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی در ادامه خواستار تشکیل کارگروهی با دستور جلسات مستمر و منظم

 .پیشرفت طرح های گلخانه ای و همچنین راه اندازی گروه نظارت و پایش گلخانه ها شد
به گزارش ایرنا، در این جلسه، موضوعات آموزش مدیران مرتبط، سرمایه گذاران این بخش، کارگاه توجیهی برای مشاوران، 

استان کشور  ۳2یزان تعهدات ایجاد گلخانه ها با برش استانی در طراحان و گروه های فنی ساخت گلخانه ها مورد تاکید و همچنین م
 .بررسی و تصویب شد

غالمرضا تقوی»پیش از این  ، مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده «

) بود که برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در دولت های یازدهم و دوازدهم تاکنون( جذب سرمایه گذاری در توسعه کشت  92سال 

درصد رشد یافته است 40گلخانه ای دو برابر و در گل و گیاه بیش از  . 
درصد زیرکشت محصوالت  80هزار هکتار است که بیش از 15به گفته وی، در حال حاضر سطح گلخانه های کشور بیش از 

گیاهان زینتی و سایر محصوالت میوه ای استدرصد در بخش  20گلخانه ای شامل سبزی و صیفی و  . 
هزار تن محصوالت سبزی و صیفی تولید می شد که  200هزار هکتار نزدیک به دومیلیون و  1۳در سطح  96طبق آمارها در سال 

میلیون دالر صادرات داشته ایم 500با احتساب سبزی و صیفی فضای باز و گوجه فرنگی بیش از  . 

 
  لینک خبر
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 تولیدات باغی 

 ایرنا  -  1۶/2/98تاریخ : 

 رویش مجدد تاک های سرمازده خراسان شمالی
 .تاک های سرمازده این استان با گرم شدن هوا دوباره جان گرفتند و تاکداران از این وضعیت بسیار شادمان هستند :

میلیارد لایر به بخش باغی و زراعی این استان خسارت زد که بیشترین آن نیز مربوط به  20سرمای امسال افزون بر چهار هزار و 
 .تاکستان ها بود

شریکیان اضافه کرد: بیشترین این خسارت ها هم در تاکستان های شیروان و فاروج بوده است که خوشبختانه با گرم شدن هوا 
دو شهرستان دوباره سبز شدند تاکستان های این . 

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی به تاکداران استان بویژه شهرستان های شیروان و فاروج توصیه کرد تا 
 .از تاکستان ها مراقبت مستمر داشته باشند

ی خفته دوباره جان بگیردشریکیان افزود: تاکستان های سرمازده نیاز به تغذیه مناسب دارند تا جوانه ها . 
شریکیان اظهار داشت: محلول پاشی، استفاده از کودهای آلی، آبیاری به موقع، مبارزه با بیماری ها و آفات، سمپاشی و هرس کمک 

  .بسیار خوبی به تاکستان های سرمازده می کند
مجدد از جوانه های اولیه کم تر است اما، تغذیه  وی افزود: میزان تولید انگور از سطح تاکستان های سرما زده بعد از جوانه زنی
  .مناسب در میزان تولید بسیار مناسب است که کشاورزان باید مد نظر داشته باشند

هکتار تاکستان در این استان وجود دارد که  520هزار و  18مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: 
هزار تن محصول برداشت می شود 185ساالنه از این سطح بیش از  . 

شریکیان با بیان اینکه پیش بینی تولید انگور در سال زراعی جاری هم اکنون مقدور نیست افزود: اما با توجه به ترسالی و منابع آبی 
یابد مناسب پیش بینی می شود که میزان تولیدات بخش باغی و همچنین تاکستان ها در مقایسه با سال های گذشته افزایش . 

خراسان شمالی جایگاه پنجم کشور از نظر سطح تاکستان ها و رده دهم از حیث میزان تولید انگور را در میان استان های کشور 
 .دارد

درصد تولیدات باغی استان خراسان شمالی به انگور اختصاص دارد 57درصد سطح باغ ها و  42بیش از  . 
هزار تن 185هزار تن انواع محصول باغی،  240مربوط به انگور است که از  درصد تولیدات بخش باغی در خراسان شمالی 65

 .شامل انگور است
هزار تن انواع محصول کشاورزی و  500هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد و ساالنه بیش از یک میلیون و  ۳44خراسان شمالی 

 .دامی در این استان تولید می شود

 لینک خبر
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 ولیدات زراعیت
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 تولیدات دام و طیور
 خبرگزاری فارس  – 21/2/98تاریخ : 

 درخواست معاون امور دام برای صادرات جوجه یک روزه گوشتی + سند 
دار گوشتی ادامه مرغ نطفهای خواست تا صادرات جوجه یک روزه گوشتی و تخمجهاد کشاورزی طی نامهمعاون امور دام وزارت 

  .یابد
ای به معاونت به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرتضی رضایی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی طی نامه

دار گوشتی شد. وی مرغ نطفهادرات جوجه یک روزه گوشتی و تخمتوسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی خواستار رفع ممنوعیت ص
شودمرغ کشور انجام میدر این نامه تاکید کرده است: این اقدام با هدف تقویت صنعت مرغ و تخم . 

کنندگان و با احترام با توجه به شرایط حاکم بر بازار محصوالت طیور و به منظور جلوگیری از زیان تولید» در این نامه آمده است. 
مرغ خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات الزم به منظور رفع ممنوعیت ایجاد چالش در روند تولید پایدار گوشت مرغ و تخم

دار گوشتی با مدیریت انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه و گوشت مرغ مرغ نطفهصادرات جوجه یک روزه گوشتی و تخم
گذار با مدیریت اتحادیه میهن به صورت محدود و های زنجیره تولید گوشت مرغ و جوجه یک روزه تخمبا مدیریت انجمن ملی شرکت

  .«با نظارت کامل و مستمر صورت پذیرد
 لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  – 21/2/98تاریخ : 

  درخواست معاون امور دام برای صادرات جوجه یکروزه
دار گوشتی ادامه یابدمرغ نطفهای خواست تا صادرات جوجه یک روزه گوشتی و تخمرضایی طی نامه .  

ای به ، مرتضی رضایی، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی طی نامهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 
دار گوشتی مرغ نطفهمعاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی خواستار رفع ممنوعیت صادرات جوجه یک روزه گوشتی و تخم

 .شد
شودمرغ کشور انجام میامه تاکید کرده است: این اقدام با هدف تقویت صنعت مرغ و تخموی در این ن . 

 
 100هزار و  ۳یکروزه  کنند/قیمت واقعی هر قطعه جوجهمیلیارد تومان زیان می 100های مرغ مادر ماهانه واحد :بیشتر بخوانید

 تومان
با احترام با توجه به شرایط حاکم بر بازار محصوالت طیور و به منظور جلوگیری از زیان تولیدکنندگان و »در این نامه آمده است. 

ت مرغ خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات الزم به منظور رفع ممنوعیایجاد چالش در روند تولید پایدار گوشت مرغ و تخم
دار گوشتی با مدیریت انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه و گوشت مرغ مرغ نطفهصادرات جوجه یک روزه گوشتی و تخم

گذار با مدیریت اتحادیه میهن به صورت محدود و های زنجیره تولید گوشت مرغ و جوجه یک روزه تخمبا مدیریت انجمن ملی شرکت

دبا نظارت کامل و مستمر صورت پذیر ». 
 لینک خبر
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 چای
 ایرنا  – 19/2/98تاریخ : 

 برگ سبز چای، باالتر از نرخ تضمینی خریداری می شود
را  رئیس سازمان چای کشور گفت: برای نخستین بار، امسال تعدادی کارخانه چای سازی، برگ سبز چای کاران -ایرنا  -الهیجان 

 .بیشتر از نرخ تضمینی اعالم شده از سوی شورای عالی اقتصاد خریداری می کنند
حبیب جهانساز روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تعدادی از کارخانه های چای سازی برگ سبز چای را بیشتر از 

خریداری کرده اند نرخ تضمینی اعالم شده از سوی شورای عالی اقتصاد از کشاورزان چایکار . 
 .وی از همه صاحبان کارخانه های چای سازی خواست در توافق با چای کاران اقدام به خرید برگ سبز بیش از نرخ تضمینی کنند

وی اظهار داشت: نرخ واقعی برگ سبز چای در توافق و تعامل صاحبان کارخانه های چای با چای کاران به دست خواهد آمد و نرخ 
قیمت پایه محسوب می شود که دولت برای حمایت از چای کاران تصویب کرده و انتظار داریم همه کارخانه ها،  تضمینی، نوعی

 .برگ سبز چای را باالتر از قیمت تضمینی خریداری کنند
ه، از آنها به گفته جهانساز، سازمان چای به منظور رقابتی کردن خرید برگ سبز با پرداخت تسهیالت و عقد قرارداد با چند کارخان

خواسته که قیمت برگ سبز را بیشتر از قیمت تضمینی و با قیمت واقعی از کشاورزان خریداری کنند و هر قیمتی که باالتر از قیمت 
  .تضمینی باشد، مورد حمایت سازمان چای است

رداد بسته اند و چند کارخانه کارخانه چای سازی برای خرید تضمینی برگ سبز چای با سازمان چای قرا 151وی بیان کرد: تاکنون 
 .نیز در حال انعقاد قرارداد هستند

امسال با توجه به بارندگی های فراوان و مناسب، فصل خوبی از نظر برداشت برگ سبز چای و تولید محصول کیفی پیش بینی شده 
 .است

غ ها در گیالن واقع استدرصد این با 90هزار هکتار باغ چای دارند که  28تا  25استان های گیالن و مازندران  .  
لایر و برگ سبز درجه دو،  750هزار و  ۳2برای فصل زراعی جاری، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک 

درصد افزایش داشته اند 21و  20لایر تعیین شده که نسبت به سال قبل، به ترتیب  492هزار و  18 .  
ین بهاره، تابستانه و پاییزه صورت می گیرد که چین بهاره از اوایل اردیبهشت ماه، برداشت برگ سبز چای هر ساله در سه چ

  .تابستانه از نیمه دوم خردادماه و چین پاییزه در شهریور و مهرماه انجام می شود

کیلومتری شرق رشت به پایتخت چای ایران مشهور است 40الهیجان در  .  

 

  لینک خبر
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 خرما

 ایرنا  – 1۶/2/98تاریخ :

 ممنوعیت صادرات خرما، بازارجهانی را به عربستان می دهد
گفت: اعمال محدودیت ها، بازار صادراتی خرمای ایران را با وجود رقبایی همچون  رئیس انجمن ملی خرمای ایران -ایرنا  –تهران 

 .عربستان سعودی به خطر می اندازد
« روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با بیان این که تجارت عرف و قانونی برای خود دارد « محسن رشید فرخی

اورزی و سازمان توسعه تجارت به این موضوع واقف هستند که اعمال محدودیت صادرات افزود: این درحالیست که وزارت جهاد کش
 .تاثیری در قیمت گذاری بازار داخلی ندارد زیرا همه ساله در ماه مبارک رمضان صادرات کاهش می یابد

ن دالر به کشورهای هدف میلیو 400تا  ۳50هزارتن خرما به ارزش  ۳00رئیس انجمن ملی خرمای ایران تصریح کرد: سال گذشته 
 .از جمله آمریکای شمالی، اتحادیه اروپا، روسیه، هند و چین صادر شد

وی با بیان این که محدودیت در صادرات شامل همه ارقام خرما می شود اظهارداشت: بخش عمده خرمای صادراتی ایران از نوع 
با شیرینی کمتر و ماندگاری بیشتر است« دونم» . 

من خرما، بخش عمده خرمای صادراتی ایران به کشورهای متقاضی شامل زاهدی، پیارم، استعمران، خاصویی و به گفته رئیس انج
 .مضافتی است

هزارتومان  45هزارتومان و پیارم  22وی با بیان این که اکنون قیمت هر کیلوگرم خرمای مضافتی در استان های جنوبی کشور 
کشور به دلیل افزایش هزینه های تولید، نوسان نرخ ارز و حضور دالالن و واسطه  است گفت: گرانی قیمت خرما در دیگر شهرهای

 .گران است
روز آینده در کشور کاهش می یابد بنابراین الزامی برای اعمال محدودیت در  20تا  15رشید فرخی اضافه کرد: مصرف خرما از 

 .صادرات خرما نیست
ای اعمال محدودیت صادرات خرما به گمرکات جمهوری اسالمی ایران ابالغ نشده استوی ادامه داد: البته تاکنون دستور العملی بر . 

به گزارش ایرنا، سه شنبه دهم اردیبهشت خبری منتشر شد که بر مبنای آن، ستاد تنظیم بازار، صادرات خرما را با هدف کنترل بازار 
 .این کاالی پرمصرف در ماه رمضان ممنوع اعالم کرده اند

، دیروز رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اعالم کرد با این حال دستوری به »

 .«گمرک مبنی بر ممنوعیت صادرات خرما ابالغ نشده و هنوز در حد پیشنهاد ستاد تنظیم بازار بوده است
هکتار تولید می کند که پیش بینی ها نشان می  76۳هزار و  0۳2میلیون تن انواع خرما در  1.2طبق آمارها ایران ساالنه نزدیک 

درصد افت تولید مواجه شویم ۳0دهد امسال با  . 
ایران با برخورداری از نخلستان های وسیع در استان های خوزستان، کرمان، هرمزگان، فارس، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و 

طح زیر کشت و پنجمین صادرکننده این محصول در جهان به شمار می رودبوشهر دومین تولیدکننده خرما به لحاظ تولید و س . 
میلیون تن برآورد می شود که در یک میلیون و  7.5میزان تولید خرما در جهان حدود  هزار هکتار نخلستان با متوسط  100

کیلوگرم کشت می شود 8۳4هزار و  6عملکردی  . 
تولیدکننده برتر خرما در جهان به شمار  10، الجزایر، عراق، سودان، عمان و لیبی مصر، ایران، عربستان سعودی، امارات، پاکستان

 .می روند که مصر بیشترین میزان عملکرد و الجزایر بیشترین سطح زیر کشت را در اختیار دارد
کیلوگرم و  ۳4متوسط مصرف سرانه جهانی محصول خرما بیش از یک کیلوگرم برآورد می شود که البته این شاخص در عربستان 

کیلوگرم است 10در ایران هفت تا  .  
  لینک خبر
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 خرما 
 خبرگزاری فارس  – 1۶/2/98تاریخ : 

 دالیل افزایش قیمت خرما/کاهش قیمت در نیمه دوم ماه رمضان 
افزایش قیمت خرما در آستانه ماه مبارک رمضان را کاهش تولید به دلیل خشکسالی رئیس انجمن ملی خرمای ایران، مهمترین دالیل 

ها و افزایش نرخ ارز دانستسال قبل، افزایش قیمت کود و نهاده .  
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت خرما در بازار تهران در آستانه ماه مبارک رمضان افزایش چند برابری 

هزار تومان هم رسیده است. این در حالی است که ایران دومین تولیدکننده بزرگ خرما  22از انواع خرما تا کیلویی داشته و برخی 
شودمیلیون تن خرما در این کشور تولید می 1.1است و ساالنه یک تا  . 

ها استقیمتگوید؛ افزایش قیمت در شهرها به دلیل عدم نظارت بر آن طور که رئیس انجمن ملی خرمای ایران می . 
که فردا ماه رمضان است و در این ایام سفره افطار وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینمحسن فرخی در گفت

ها چیست، گفت: چند دلیل برای افزایش خرما ها بسیار باالست، دلیل افزایش قیمتهر ایرانی معموالً خرما وجود دارد، اما قیمت
درصد کاهش  ۳۵تولید محصول خرما در کشور به دلیل گرمازدگی و تغییرات اقلیمی  9۶-97که در سال . نخست اینوجود دارد

درصد  20که؛ با افزایش نرخ ارز در فروردین و اردیبهشت سال گذشته میزان صادرات خرما به کشورهای دیگر هم یافت. دوم این
 .رشد کرد

شود که هزار تن صادر می ۳00درصدی خرمای تولیدی کشور حدود  2۵ساالنه حدود  به گفته رئیس انجمن ملی خرمای ایران،
 .افزایش نرخ ارز این میزان صادرات را تشدید کرد

ها عنوان کرد و گفتفرخی دلیل سومی که برای افزایش قیمت خرما را تورم قیمت های کشاورزی چندین برابر شده قیمت نهاده :

2۵ای کیسهاست، مثالً کود شیمیایی از  ها هم رشد قیمت سم سه برابر شده و سایر نهاده هزار تومان رسیده، 120هزار تومان به  
اندکرده . 

توانیم انتظار که تورم در داخل کشور هم به افزایش قیمت خرما دامن زده است، گفت: در اقتصاد نامتعارف ما نمیوی با بیان این
رشد کند ها به صورت منطقیداشته باشیم که قیمت . 

 ها در مبدا و باغ خرما شده است، اضافه کرد:که این عوامل تا حدودی به افزایش قیمترئیس انجمن ملی خرمای ایران با تاکید بر این
ها بیشتر شودها و کنترل قیمتحد و اندازه در شهرها کامالً غیرمنطقی است و هیچ توجیهی ندارد و باید نظارت های بیاما افزایش . 

1۵0درصد از خرمای تولیدی کشور در انبارها به میزان حدود  20ی تأکید کرد: حدود و ماه  2حدود   هزار تن موجود است و تا 
 .دیگر هم فصل برداشت، خرما هم آغاز خواهد شد؛ بنابراین هیچ نگرانی از لحاظ تأمین خرما در داخل کشور وجود ندارد

ممنوعیت صادرات خرما را مطرح کرده است، گفت: طرح ممنوعیت صادرات خرما که دولت چند روزی است فرخی با بیان این
شده، اما هنوز به گمرکات کشور ابالغ نشده است، اما این راهکار درستی نیست تصویب . 

۵صادرات ما زیر  تجربه به ما ثابت کرده که از اول ماه رمضان تا فصل برداشت، :رئیس انجمن ملی خرمای ایران اظهار داشت  
است؛ بنابراین ما به خاطر این میزان کم نباید بازارهای جهانی خود را از دست بدهیم درصد بوده . 

مان را از دست خواهیم های جهانیممنوعیت صادرات در این فصل کمکی به کنترل قیمت نخواهد کرد. تنها مشتری :وی ادامه داد

تواند بازار این مشتریان را در دست بگیردداد و عربستان می . 
هزار  22قدر است، گفت: هر کیلو خرمای مضافتی شهرهای تولیدکننده مانند خوزستان چه که قیمت خرما درفرخی در پاسخ به این

ها تا زمانی که به مقصد شهرهای شود. اما این قیمتهزار تومان عرضه می 1۵گرمی  ۶00های شود و جعبهتومان عرضه می
کندرسد رشد صد درصدی پیدا میبزرگ می . 

هزار تومان به فروش  7تا  ۶تومان بود، قیمت آن  ۴000دالر است و زمانی که دالر  1.۳۵وی همچنین گفت: قیمت جهانی خرما 
رفتمی . 

ماه پیش شرایط فعلی را  ۴-۵ها چیست، گفت: از که راهکار مقابله با افزایش قیمترئیس انجمن ملی خرمای ایران در پاسخ به این
عرضه مستقیم خرما در نظر بگیرند، اما چنین اقدامی نشد. در حال حاضر هم  بینی کرده بودیم و اعالم کردیم که مناطقی را برایپیش

 .باید نظارت بیشتری شود تا محتکران خرما را در انبارها ذخیره نکنند و قیمت بازار هم رصد شود
 .رئیس انجمن ملی خرمای ایران گفت: قیمت خرما در نیمه دوم ماه رمضان کاهش خواهد یافت

 
  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 ایرنا  – 17/2/98تاریخ : 

درصد افزایش یافت۳۳خرید تضمینی گندم   
هزارتن گندم به  905خرید تضمینی مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون،  -ایرنا -تهران

درصدی را نشان می دهد ۳۳ارزش هزار و هشت میلیارد تومان انجام شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش  . 
ش های روغنی از یک ماه پیبه گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، یزدان سیف روز سه شنبه افزود: خرید تضمینی گندم و دانه

آغاز شد و همچنان ادامه دارد البته سیل امسال رشد تولید گندم را کاهش داد. با این حال تا پایان فصل برداشت خرید تضمینی نسبت 
 .به سال گذشته افزایش خواهد داشت

با افت  1770تومان و گندم دروم به قیمت  1700بر اساس مصوبه شورای اقتصاد نرخ رسمی خرید تضمینی گندم معمولی و نان 
 .مفید چهار درصد و افت غیر مفید یک درصد خریداری می شود

هزار تن گندم در چهل روز اول سال به فروش رفت و این مقدار  100یک میلیون و  مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی تصریح کرد:
کندها را به طور کامل برطرف میآرد مورد نیاز صنوف، صنایع و نانوایی . 

 
نان گرانفروشی است افزایش قیمت *  

های نظارتی با این های تولیدی، گرانفروشی است و باید از سوی دستگاهسیف اظهار داشت: هر گونه افزایش قیمت نان توسط واحد
کنم در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی موارد را برای رسیدگی با سامانه موارد برخورد شود ضمن اینکه از مردم درخواست می

ان بگذارنددر می 124 . 
ها قرار هزار تن برنج وارداتی به منظور عرضه در ماه رمضان در اختیار ستاد تنظیم بازار استان ۳0وی همچنین خاطرنشان کرد: 

 .گرفته است
تا  4400تومان و برنج تایلندی بین  7800تا  7400مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: برنج وارداتی هندی با قیمت مصوب 

گیردها در اختیار مصرف کنندگان قرار میومان در استانت 4600 . 
وی ادامه داد: تا دو ماه آینده نیز با شروع کشت برنج دو میلیون تن برنج داخلی وارد بازار خواهد شد. کمبود تولید داخلی نیز جبران 

شود و قیمت به تعادل خواهد رسیدمی . 
درصدی  10رود کشت برنج امسال در مقایسه با سال گذشته با افزایش حداقل ظار میهای اخیر انتبه گفته وی، با توجه به بارندگی

 .مواجه شود
 

 بازار روغن متعادل است *
ها در حال عرضه استسیف تصریح کرد: بازار روغن متعادل است و روغن خانوار با قیمت تثبیت شده در فروشگاه . 

تن روغن در صنایع روغن تولید و به بازار عرضه شد که این مقدار در هزار  720وی اضافه کرد: سال گذشته یک میلیون و 
هزار تن، افزایش مطلوبی دارد و در حال حاضر بازار روغن در آرامش است 460مقایسه با زمان مشابه سال قبل با یک میلیون و  . 

شد تا هیچگونه کمبودی در مواد اولیه  هزار تن روغن به صنایع اختصاص داده ۳0های ماه رمضان نیز وی گفت: برای تامین نیاز
 .تولید وجود نداشته باشد

 
ها تامین استشکر مورد نیاز قنادی *  

هزار تن شکر به حوزه صنف و صنعت شیرینی و شکالت، تخصیص داده شده  50مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی اضافه کرد: 
رود قیمت ها قرار گرفته و انتظار مین استان تهران و دیگر استاناست. شکر مورد نیاز با قیمت مصوب در اختیار اتحادیه قنادا

هزار تومان برای زولبیا و بامیه برای ماه رمضان رعایت شود 20مصوب حدود  . 
تومان به بازار عرضه شده و فروش آن  400هزار تن شکر با قیمت مصوب سه هزار و  20سیف افزود: در سه روز گذشته بیش از 

های منتخب آغاز شده استوشگاهدر میادین و فر . 
ای مقطعی مواجه کرده است که با واردات و عرضه های اخیر خوزستان عرضه شکر به بازار را با وقفهوی اضافه کرد: بارش

شودگسترده، این کمبود در چند روز آتی برطرف می . 
هزار تن  200امه دارد و قرار است به طور ماهانه به گفته وی، تزریق شکر با نرخ مصوب به بازار تا زمان ایجاد ثبات قیمتی اد

 .شکر وارد بازار شود
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هزار تومان در هر کیلوگرم، این محصول در بازار کمیاب  11به گزارش ایرنا، طی روزهای اخیر عالوه بر افزایش قیمت شکر به 

کشور می دانند شده است. برخی این کمبود را ناشی از احتکار سودجویان و برخی ناشی از نبود شکر در . 
 لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرنگاران جوان  – 21/2/98تاریخ : 

  هزار تن گذشت/ نیازی به واردات گندم نداریم 100خرید تضمینی گندم از یک میلیون و 
هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده  100ایمانی گفت:طبق آمار از ابتدای فصل تا هجدهم اردیبهشت، بیش از یک میلیون و 

  .است
ت و کشاورزیصنعت، تجاروگو با خبرنگار علیقلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت گروه اقتصادی  

، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: براساس آخرین آمار از ابتدای فصل تا هجدهم باشگاه خبرنگاران جوان
تر نسبت به مدت مشابه سال قبل شرایط مطلوب هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده که 100اردیبهشت، بیش از یک میلیون و 

 .است
های سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، خوزستان و ایالم در حال انجام استوی افزود: هم اکنون برداشت گندم از استان . 

ستان خسارت وارد های گلستان و خوزایمانی درباره تأثیر خسارت سیل اخیر بر مزارع گندم گفت: اگرچه سیل اخیر به اراضی استان
میلیون تن خواهد رسید 1۴های اخیر، تولید گندم به ها و مزارع ناشی از بارندگیکرد، اما به سبب وضعیت مساعد دیم زار . 

نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: با توجه به آنکه بخشی از گندم تولیدی از سوی کشاورزان به عنوان خود 
 2تا  1.۵شود که شود، از این رو پیش بینی میها نگه داری میبه بهانه افزایش قیمت و فروش در آینده در انبار مصرفی، بذر یا

 .میلیون تن میزان خرید از برآورد اولیه کمتر باشد
شرایط مساعد تولید  وی با اشاره به اینکه امسال برای چهارمین سال متوالی خودکفایی گندم ادامه خواهد داشت، بیان کرد: با توجه به

 .و تأمین نیاز کشور از تولید داخل، نیازی به واردات نخواهیم داشت
ایمانی از پرداخت به روز مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: از ابتدای فصل خرید تا کنون، بالفاصله پس از درج اطالعات در 

ن واریز خواهد شدسامانه بازرگانی دولتی بهای گندم خریداری شده به حساب کشاورزا . 
ازی به واردات گندم نداریمبرآورد دقیقی از میزان خسارت مزارع گندم نداریم/ نی :بیشتر بخوانید  
تومان اعالم کرد و گفت: با  700نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران نرخ پایه خرید تضمینی هر کیلو گندم را یک هزار و 

کند تا توجه به شرایط فعلی اقتصاد، دولت تمهیداتی همچون پرداخت کرایه حمل و رعایت افت پاکی را به کشاورزان پرداخت می
های تولید پوشش داده شودزینهه . 

هزار تن گندم از استان خوزستان خریداری شده است، افزود: علی رغم سیل اخیر، پیش بینی  800وی با بیان اینکه تا کنون بیش از 
وزستان مقام های گذشته خشود که میزان تولید گندم در استان خوزستان بیش از سال گذشته باشد که با این وجود امسال همانند سالمی

 .اول تولید و خرید را به خود اختصاص خواهد داد
این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: با توجه به موهبت الهی، زحمات کشاورزان و شرایط مساعد بارندگی نگرانی از حیث تولید 

 .گندم در سال زراعی جدید نخواهیم داشت
  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 ایرنا  – 19/2/98تاریخ : 

 برگ سبز چای، باالتر از نرخ تضمینی خریداری می شود
رئیس سازمان چای کشور گفت: برای نخستین بار، امسال تعدادی کارخانه چای سازی، برگ سبز چای کاران را  -ایرنا  -الهیجان 

 .بیشتر از نرخ تضمینی اعالم شده از سوی شورای عالی اقتصاد خریداری می کنند
کارخانه های چای سازی برگ سبز چای را بیشتر از حبیب جهانساز روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تعدادی از 

 .نرخ تضمینی اعالم شده از سوی شورای عالی اقتصاد از کشاورزان چایکار خریداری کرده اند
 .وی از همه صاحبان کارخانه های چای سازی خواست در توافق با چای کاران اقدام به خرید برگ سبز بیش از نرخ تضمینی کنند

رخ واقعی برگ سبز چای در توافق و تعامل صاحبان کارخانه های چای با چای کاران به دست خواهد آمد و نرخ وی اظهار داشت: ن
تضمینی، نوعی قیمت پایه محسوب می شود که دولت برای حمایت از چای کاران تصویب کرده و انتظار داریم همه کارخانه ها، 

 .برگ سبز چای را باالتر از قیمت تضمینی خریداری کنند
به گفته جهانساز، سازمان چای به منظور رقابتی کردن خرید برگ سبز با پرداخت تسهیالت و عقد قرارداد با چند کارخانه، از آنها 

خواسته که قیمت برگ سبز را بیشتر از قیمت تضمینی و با قیمت واقعی از کشاورزان خریداری کنند و هر قیمتی که باالتر از قیمت 
مایت سازمان چای استتضمینی باشد، مورد ح .  
کارخانه چای سازی برای خرید تضمینی برگ سبز چای با سازمان چای قرارداد بسته اند و چند کارخانه  151وی بیان کرد: تاکنون 

 .نیز در حال انعقاد قرارداد هستند
د محصول کیفی پیش بینی شده امسال با توجه به بارندگی های فراوان و مناسب، فصل خوبی از نظر برداشت برگ سبز چای و تولی

 .است
درصد این باغ ها در گیالن واقع است 90هزار هکتار باغ چای دارند که  28تا  25استان های گیالن و مازندران  .  

لایر و برگ سبز درجه دو،  750هزار و  ۳2برای فصل زراعی جاری، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک 
درصد افزایش داشته اند 21و  20 تعیین شده که نسبت به سال قبل، به ترتیب لایر 492هزار و  18 .  

برداشت برگ سبز چای هر ساله در سه چین بهاره، تابستانه و پاییزه صورت می گیرد که چین بهاره از اوایل اردیبهشت ماه، 
شود تابستانه از نیمه دوم خردادماه و چین پاییزه در شهریور و مهرماه انجام می .  

کیلومتری شرق رشت به پایتخت چای ایران مشهور است 40الهیجان در  .  

 

  لینک خبر

 

 

 

 

 

 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83308370


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 خرید تضمینی / خدمات 
 ایرنا  – 21/2/98تاریخ : 

 دستور خرید توافقی سیر از کشاورزان صادر شد
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی دستور خرید توافقی محصول مدیرعامل  -ایرنا -تهران

را از کشاورزان صادر کرد« سیر» . 
به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، حسین شیرزاد روز شنبه هنگام بازدید از مزارع سیر استان زنجان گفت: پس از 

عاون روستایی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، دستور خرید توافقی سیر ابالغ شد تا از هماهنگی با استاندار مدیر ت
 .روند نزولی قیمت این محصول جلوگیری شود

ایجاد مراکز خرید سیر و جلب همکاری اتحادیه های استانی به ویژه استان آذربایجان شرقی برای صادرات سیر به  :وی اظهارداشت

و روسیه از دیگر راهکارهای افزایش محصول سیر کشور است که در دستور کار قرار گرفتآسیای میانه  . 
 15تا  10به گزارش ایرنا، در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم سیر تازه در بازار دو هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم سیرخشک بین 

 .هزارتومان است
همدان و طارم زنجان تولید می شود. سیر محصولی آبی است که در  سیر به دو صورت تر و خشک به طور عمده در استان های

آب بر است و با شود. این محصول در مقایسه با سایر محصوالت سبزی و صیفی محصولی کمصورت کمبود بارندگی هم کشت می
 .توجه به محدودیت منابع آبی، توسعه کشت این محصول مورد توجه قرار گرفته است

های همدان، آذربایجان کنند و استانهای مازندران و گیالن در فصل بهار سیر برداشت میان، دزفول، استانطارم در استان زنج
 .شرقی، فارس و خراسان رضوی تولیدکننده تابستانه سیر در کشور هستند

شترین تولیداتش زیتون رود که بیشمار میهای تولید محصوالت کشاورزی در استان زنجان بهشهرستان طارم یکی از بزرگترین قطب
 .و سیر است

هزار تن سیر رتبه سیزدهم تولید این محصول را در جهان داشت، در حالی که  100، ایران با تولید ساالنه بیش از 91طبق آمار سال 
  .میلیون تن سیر بزرگترین تولیدکننده این محصول در جهان به شمار می رفت 12.5چین ساالنه با تولید حدود 

ر گذشته یکی از صادرکنندگان سیر به کشورهای اروپایی بود اما امروز سایر کشورهای جهان مانند چین، کره، اسپانیا، ایران د
مصر، تایلند، آرژانتین و آمریکا با عملکرد و تولید باالی این محصول و ارائه به موقع به بازار جزو صادرکنندگان اصلی این 

 .محصول به شمار می روند
  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرگزاری فارس  – 19/2/98تاریخ : 

میلیون تن گذشت  1خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از   
تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان  2۶2هزار و  ۴۶، یک میلیون و از آغاز فصل برداشت تا تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه سال جاری

  .به صورت تضمینی خریداری شده است
، بر اساس اعالم مرکز فناوری اطالعات و پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی  به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از

۳0.۳ارتباطات این میزان خرید در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  اشته استدرصد رشد د  . 
میلیارد تومان از  ۵98میلیارد تومان بوده که تاکنون بیش از یک هزار و  80۵، یک هزار و ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان

 .بهای این محصول به کشاورزان پرداخت شده است
، بیشترین میزان خرید گندم از کشاورزان را داشته استهزار تن 77۴استان خوزستان با  . 

 
 لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات
 خبرنگاران جوان – 21/2/98: تاریخ

  سیف: احتیاج به واردات گندم نداریم/ قبادی: قیمت خرید گندم در بودجه، افزایش قیمت ماکارانی را رقم زد
اردیبهشت ماه با موضوع ضرورت تشدید نظارت بر تامین و توزیع کاالهای اساسی برگزار شد 21خبری امشب  گفت و گوی ویژه .  

صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار ، قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت برنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه خ 

میلیون تن گندم تولید شود و بر این اساس نیازی به  11شود امسال پیش بینی می :صمت در گفت و گوی ویژه خبری اظهار کرد

درصد بیشتر است 2۳هزار تن گندم خریداری شده که در مقایسه با پارسال  2۳۴میلیون و  1واردات آن نخواهیم داشت. تا امروز  . 
تومان تغییر کرد 18۵0تومان تا  9۵0قیمت گندم فروش رفته از  98وی ادامه داد: در بحث ماکارانی بر اساس قانون بودجه  . 

 
وی افزود: یعنی نرخ فروش گندم به کارخانه ها با تغییر مواجه شد که همین امر سبب تغییر هزینه های دستمزدی و ... شد و هزینه 

تقابال افزایش یافتها هم م درصدی ماکارانی رو برو شدیم 70در نهایت با افزایش  . . 
 

درصدی  2۵تومان رسید اما در ماه رمضان با کاهش  700هزار و  ۵تومان حتی به  ۴00هزار و  ۳قبادی گفت: قیمت ماکارانی از 
یمت باشدو تخفیف تالش بر تنطیم بازار کردیم. اینچنین نبود که دولت به دنبال افزایش ق . 

 
تکلیف کرده قیمت گندم افزایش یابد و درآمد این هزینه  1۴سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در ادامه گفت: دولت در تبصره 

 .صرف تجهیز منابع شود
هزار تن گذشت/ نیازی به واردات گندم نداریم 100خرید تضمینی گندم از یک میلیون و  :بیشتر بخوانید  

هم بخش نان  97سال  کل گندم کشور یارانه دریافت می کرد و با قیمت کمتری به مصرف کنندگان می رسید. 97وی افزود: در سال 
با یارانه باقی ماند. همه نانوایی ها مشمول یارانه بودند.نانوایی های خصوصی یک هزار تومان و نانوایی های دولتی یک هزار و 

 .سیصد تومان یارانه می گرفتند
 

نداریم و پیش بینی می شود رقم قابل سیف گفت: شرکت های ماکارانی سازی با کمبود تامین گندم مواجه شدند. نیازی به واردات گندم 
 .توجهی را خریداری کنیم

 
قاضی زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در ادامه گفت و گوی ویژه خبری بیان کرد: باالخره منابعی که در 

اشت و مجبور به انتخاب بین بد و بدتر اختیار دولت بود محدود بود و سازمان برنامه هم توان تامین منابع بیشتر برای خرید گندم را ند
 .شدیم

 .وی افزود: کارشناسان معتقد بودند با قیمت پیشنهادی خرید گندم امکان تولید گندم وجود نخواهد داشت
های امسال هیچ احتیاجی به واردات گندم نیستدر ادامه قبادی بیان کرد: با بارش . 

نواره خیلی نقش پررنگی ندارد و بخش عمده آن هم وارداتی است. قوطی که تن وی ادامه داد: تن ماهی مثل ماکارانی در سبد خا
شود از ارز دولتی به ارز نیمایی تغییر یافت که دلیل افزایش قیمت تن ماهی همین بودماهی در آن کنسرو می . 

بری ابراز کرد: در سال حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در ارتباط تلفنی با گفت و گو ویژه خ
تومانی بود، زیرا معتقد بود دولت نتوانسته مبلغ نفت را به  ۴200گذشته، مجلس و کمیسیون اقتصاد مجلس مخالف تخصیص ارز 

 .حمایت از جامعه هدف برساند
انی به مردم یارانه توم ۴200رفت. در نتیجه معتقد بودیم به جای ارز وی افزود: عزت مردم با مدیریت ضعیف دولت زیر سوال می

 .نقدی بپردازیم، ولی دولت مخالفت کرد
 .حسینی شاهرودی گفت: در نهایت به سمت ثبت سفارش و واردات اقالم اساسی رفتیم که متاسفانه این اتفاق هم تاکنون نیفتاده است

اقالمی نظیر ماکارانی و تن  تومانی در بودجه کاالی اساسی ۴200عضو کمییسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مجلس تخصیص ارز 
ماهی را حذف نکرد بلکه معیشت کلی مردم را مد نظر قرار داد زیرا معتقد بود اگر شخصی برنج مصرف نمی کند حداقل بتواند 

 .ماکارانی را مصرف کند
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شده است و لحاظ شده  قبادی در واکنش به گفته های نماینده مجلس شورای اسالمی، گفت: در قانون بودجه صراحتا نام گندم آورده
  .گندم با قیمت واقعی به کارخانجات بفروش برسد

 
تومان بود و خود من خرید کردم اما قیمت شکر هنوز به حالت عادی  ۴00هزار و  ۳وی گفت: قیمت شکر در خرده فروشی، 

  .برنگشته است
 

ی است اما میزان نوسانات بستگی به عوامل دارد. در مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی بیان کرد: نوسانات فصلی در تمام دنیا طبیع
 .حوزه شکر به واسطه بارندگی ها و سیل فروردین، بخشی از شکر از بین رفت

 
۳9۵شرکت تولید نیشکر هست. از اوایل اسفند تا امروز  8وی گفت: در این فصل هم می دانیم فروش شکر تنها دست  هزار تن پیش  

هزار تن از انبار ما خارج شده است ۳0۶هزار تن پول به حساب ریخته شده و  9۳0فاکتور شکر تقدیم کردیم.  . 
 

هزار تن است ولی حدود دو سوم شکر را تامین کردیم این نوسانات به علت  180سیف ادامه داد: کل شکر مورد نیاز ماهانه ما 
 .هیجانات تقاضا مازاد است

 
ستانی این استان کشف شد و فرد محتکر در بازداشت شده استتن شکر دولتی در کرج توسط داد 90وی گفت: امروز  . 

  .وی بیان کرد: کارخانه های نیشکر به کمک بازار بیایند و منابع شکر را که برای مردم است را از انبارهای خود خارج کنند
 

هزار تن است و ماه مبارک رمضان هم اوج مصرف شکر است بایستی  180در ادامه برنامه قبادی تصریح کرد: وقتی نیاز کشور 
هزار تن شکربه بازار تزریق می شد ۵00تا  ۴۵0 . 

 
معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت با اشاره به تاثیر سیل خوزستان در منابع خام شکر گفت: شکر موجود شکر خام است و باید به 

ندی ورود این شکر سفید به بازار شد زیرا کارخانه های نیشکر با خساراتی مواجه شدندشکر سفید تبدیل می شد ولی سیل منجر به ک . 
 

قاضی زاده هاشمی در ادامه گفت: روند توزیع و تولید روند غیر مطمئنی است و تا زمانی که کاالها به ارزش رسمی نرسند این 
 .جریان با همین منوال ادامه دارد

 
یارانه نقدی یا کاالبرگ الکترونیکی برای حمایت از جامعه هدف ها نترسند. تجربه ثابت کرده با  دولتمردان از پرداخت :وی افزود

 .همین روش فعلی نمی توان بحران را مدیریت کرد
 

حسینی شاهرودی در ادامه برنامه بیان کرد: هیجانات بازار تنها ناشی از مصرف نیست بلکه عدم نظارت درست، هیجانات سیاسی و 
ع صحیح است و ما در دونرخی بودن کاالها همواره ضرر کردیم. توزیع نقدی یارانه از جمله اقالم اساسی باید عملیاتی عدم توزی

 .شود
 

وی افزود: در جنگ اقتصادی قرار داریم و باید منابع حاصل از فروش نفت به جامعه هدف برخورد کند؛ این نوسانات امروز در 
ای دیگر. شکر در بسیاری از کاالها تاثیر گذار استشکر دیده می شود و فردا در کااله . 

 
قبادی پاسخ داد: کشوری مثل ایران با این شرایط جنگ اقتصادی در تامین کاال شرایط خوب و عادی دارد. بسیاری از کاالها در 

 .فضای رقابتی در سالهای گذشته حتی یک درصد هم افزایش قیمت نداشتند
 

و میزان تخصیص مناسبی در تامین شکر دریافت کردند و اعالم می کنیم هیچ مشکلی در تامین سیف گفت: همه صنوف ما حواله 
هزار تن به استان ها تزریق شده است 10هزار تن به انجمن شیرینی و شکالت شکر تخصیص دادیم و بیش از  ۵0شکر نداریم.  . 
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ن بین فروشگاه های زنجیره ای توزیع شده است. با رسیدن به ت ۵00تا یک هزار و  800وی ادامه داد: از ابتدای امسال روزانه بین 
 .شب های قدر هیات مذهبی با گرفتن معرفی نامه از اوقاف می توانند شکر تهیه کنند

 .در ادامه قاضی زاده هاشمی با اشاره به قیمت خرما اطهار کرد: از قیمت جدید خرما اطالعی ندارم اما قیمت ها متفاوت است
 

مدیر عامل شرکت های بازرگانی دولتی گفت: زمانی که چهار بازار ما از جمله ارز بهم می خورد تمام بازارهای ما هم دچار مشکل 
هزار تن خرما صادر کردیم 2۵۶می شود. خرما کاالی وارداتی نیست زیرا ما دومین تولید کننده خرما در دنیا هستیم و سال گذشته  . 

 
ما در بازارهای ارزی در قیمت داخلی تاثیر گذاشته است اما این قیمت بیانگر نبود کاال نیست، خرما رطب وی افزود: کشف قیمت خر

هزار تومان در اختیار صنوف قرار می گیرد ۳0تا  2۵به قیمت هرکیلو  . 
 

دولت است ولی کاالی سیف گفت: اینکه قیمت بنزین درخارج در داخل تاثیر گذار نیست دلیلش این است که بازار بنزین تنها دست 
 .اساسی وخوراکی چنین نیست

 
حسینی شاهرودی با اشاره به نوسانات قیمت خرما گفت: نظام توزیع با مشکل فرسودگی مواجه است باید به سمت نحوه توزیع نوین و 

 .کاالبرگی حرکت کنیم
 

سوداگری و داللی هاست وی افزود: افزایش قیمت کاالها هیچ دلیل و مولفه اقتصادی ندارد بلکه دلیل اصلی . 
 

قبادی ابراز کرد: از مرحله ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز و گمرک و ترخیص سامانه جامع تجارت در حال بهترین پیگیری 
 .است اما در خصوص کاالی داخلی این روند محرز نیست

درصد ارز تخصیص یافته به هدف می خورد 70وی افزود:  ده دامی و بازار آن به دلیل نظارت سفت سروسامان گرفتن واردات نها .

 .و سخت وزارت صمت بود

 .سیف ادامه داد: متغیرهایی نظیر تورم و رشد اقتصادی تاثیر گذار است. در خرما ساختار ما تهیه اقالم به صورت خرد است
 لینک خبر
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 تضمینی / خدمات خرید 
 ری فارس خبرگزا – 20/2/98 :تاریخ 

از کشاورزان « سیر»صدور دستور خرید توافقی   
از کشاورزان را صادر کرد« سیر»مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، دستور خرید توافقی محصول  .  

مزارع سیر به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی، حسین شیرزاد ضمن بازدید از 
استان زنجان، پس از هماهنگی با مدیر تعاون روستایی و رییس سازمان جهاد کشاورزی استان و تماس با استاندار زنجان، دستور 

 .خرید توافقی سیر را ابالغ کرد تا از روند نزولی قیمت این محصول جلوگیری شود
ژه استان آذربایجان شرقی جهت صادرات سیر به آسیای میانه و ایجاد مراکز خرید سیر و جلب همکاری اتحادیه های استانی به وی

 .روسیه از دیگر راهکارهای توسعه محصول سیر کشور در دستور کار قرار گرفت
  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرنگاران جوان  – 17/2/98تاریخ : 

زار تن رسیده ۹0۵خرید تضمینی گندم به   
هزارتن گندم با ارزش یک هزار و هشت میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است 90۵سیف گفت: تا کنون  . 

وزارت جهاد کشاورزی؛ یزدان سیف، مدیر عامل شرکت بازرگانی   ، به نقل ازگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

هزار  90۵های روغنی که از یک ماه پیش آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و تاکنون دولتی اظهار کرد: خرید تضمینی گندم و دانه
د تومان بابت این خرید تضمینی به کشاورزان ها ثبت شده و یک هزار و هشت میلیارتن گندم از کشاورزان تحویل و در سامانه

 .پرداخت شده است
وی افزود: سیل امسال رشد تولید گندم را کاهش داده، با این حال تا پایان فصل برداشت خرید تضمینی نسبت به سال گذشته افزایش 

 .خواهد داشت
ر چهل روز اول سال به فروش رفته و این مقدار آرد یک میلیون و صد هزار تن گندم د مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ادامه داد:

کندها را بطور کامل برطرف میمورد نیاز صنوف، صنایع و نانوایی . 
 بازار روغن متعادل است

ها در حال عرضه مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: بازار روغن متعادل است و روغن خانوار با قیمت تثبیت شده در فروشگاه
 .است

ماهه سال گذشته یک میلیون و هفتصد و بیست هزار تن روغن در صنایع روغن تولید و به بازار عرضه  12ریح کرد: در سیف تص
رود و در شد که این مقدار در مقایسه با زمان مشابه سال قبل یک میلیون و چهارصد و شصت هزار تن، افزایش مطلوبی به شمار می

 .حال حاضر بازار روغن در آرامش است
شتر بخوانیدبی شودهزار تن برنج، روغن و شکر در طرح ضیافت توزیع می 90 :  

هزار تن روغن به صنایع اختصاص داده شده تا هیچ گونه کمبودی در مواد اولیه  ۳0  های ماه رمضانوی گفت: برای تامین نیاز
 .تولید وجود نداشته باشد

 افزایش قیمت نان گرانفروشی است
های نظارتی با این موارد های تولیدی گرانفروشی است و باید از سوی دستگاهسیف افزود: هرگونه افزایش قیمت نان توسط واحد

 12۴کنم در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی موارد را برای رسیدگی با سامانه ینکه از مردم درخواست میبرخورد شود ضمن ا
 .سازمان حمایت در میان بگذارند

ها قرار گرفته استهزار تن برنج وارداتی به منظور عرضه در ماه رمضان در اختیار ستاد تنظیم بازار استان ۳0به گفته وی،  . 
تا  ۴۴00تومان و برنج تایلندی بین  7800تا  7۴00زرگانی دولتی گفت: برنج وارداتی هندی با قیمت مصوب مدیرعامل شرکت با

گیردها در اختیار مصرف کنندگان قرار میتومان در استان ۴۶00 . 
کمبود تولید با شروع کشت برنج دو میلیون تن برنج داخلی وارد بازار خواهد شد و   ماه آینده 2 تا  یزدان سیف ادامه داد:

شود و قیمت به تعادل خواهد رسیدجبران می  داخلی . 
رود کشت برنج امسال در مقایسه با سال گذشته با افزایش حداقل ده درصدی های اخیر انتظار میوی ادامه داد: با توجه به بارندگی

 .مواجه شود
ها تامین شده استشکر مورد نیاز قنادی  

هزار تن شکر تخصیص  ۵0همچنین با بیان اینکه به حوزه صنف و صنعت شیرینی و شکالت، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی 
رود ها قرار گرفته و انتظار میداده شده گفت: شکر مورد نیاز با قیمت مصوب در اختیار اتحادیه قنادان استان تهران و دیگر استان

رمضان رعایت شودهزار تومان برای زولبیا و بامیه برای ماه  20قیمت مصوب حدود  . 
تومان به بازار عرضه شده و  ۴00هزار و  ۳هزار تن شکر با قیمت مصوب  20یزدان سیف افزود: در سه روز گذشته بیش از 

های منتخب آغاز شده استفروش آن در میادین و فروشگاه . 
ای مقطعی مواجه کرده است که وقفه های اخیر خوزستان عرضه شکر به بازار را بامدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: بارش

شودبا واردات و عرضه گسترده، این کمبود در چند روز آتی برطرف می . 
 200وی در پایان تصریح کرد: تزریق شکر با نرخ مصوب به بازار تا زمان ایجاد ثبات قیمتی ادامه دارد و قرار است بطور ماهانه 

 .هزار تن شکر وارد بازار شود
  لینک خبر

 خشکسالی
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 دانه های روغنی
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 روغن
 خبرگزاری فارس  – 19/2/98تاریخ : 

های ایران صنعت روغن هند را با چالش مواجه کرد تحریم  
های ایران صنعت روغن هند را با چالش مواجه کرده و صادرکنندگان نگران هستندتحریم .  

ایران صنعت روغن  الملل خبرگزاری فارس به نقل از فایننشال اکسپرس، تصمیم آمریکا برای تحریمبینبه گزارش گروه اقتصاد 
خوراکی در هند را با نوسانات زیادی همراه کرده است و صادرکنندگان اینگونه محصوالت در هند درباره آینده صادرات به ایران 

  .نگران هستند
خرید نفت ایران توسط خریداران آسیایی نظیر هند شده است. ایران معموالً نفت خود را به هند  های آمریکا علیه ایران مانع ازتحریم

دادای ارائه میبا تخفیف ویژه .  
نویسد تصمیم آمریکا برای تحریم ایران بازار صادرات روغن هند را با چالش مواجه کرده استاین گزارش می .  

تن بود. در حالی که این رقم در  50هزار و  508، 2019 - 2018ور هند در سال صادرات سویای خوراکی به ایران از سوی کش
تن اعالم شده بود 910هزار و  22سال گذشته  .  

  .ایران در حال حاضر سومین کشور بزرگ واردکننده روغن سویا از هند پس از کره جنوبی و ویتنام قرار گرفته است
رداخت اصالح شد رشد بیشتری گرفت. یعنی قرار شد پرداخت پول با روپیه پرداخت شود تجارت ایران با هند پس از آنکه سازوکار پ

  .و متناسب با آن محصوالت از هند وارد شود
  لینک خبر
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 عفرانز
 ایرنا  – 18/2/98تاریخ : 

« برای تولید پیاز زعفران استاندارد صادر می شود« گواهی محدود  
هدف تولید نهاده های استاندارد گیاهان دارویی و با مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با  -ایرنا -تهران

صادر می شود« گواهی محدود»همکاری موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال، برای تولید بذر گشنیز، زیره و پیاز زعفران استاندارد  . 
رضوی، اصلی ترین  به گزارش چهارشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، حسین زینلی در جلسه کمیته ملی زعفران در خراسان

سیاست دفتر طرح ملی گیاهان دارویی را تامین نهاده های رویشی استاندارد عنوان کرد و افزود: سرمایه گذاری در تولید بذر و نشاء 
 .استاندارد گیاهان دارویی ضروری است و این مقوله زیربنای توسعه گیاهان دارویی در کشور است

ور گواهی برای بذر زیره در شهرستان فریمان و بذر گشنیز در شهرستان نهاوند در حال انجام زینلی گفت: در حال حاضر فرآیند صد
 .است

برای صدور گواهی محدود آیتم های وجود علف هرز، بیماری، قوه نامیه، رطوبت و مواد خارجی مورد بررسی موسسه ثبت و 
تیکی نهاده رویشی بر عهده تولید کنندگان استگواهی بذر و نهال قرار گرفته و تاییدیه صادر می گردد و اصالت ژن . 

تن انواع گیاهان دارویی به ارزش  8۳6هزار و  ۳۳6، 97ماهه )از فروردین تا بهمن ماه( سال  11به گزارش ایرنا، بر اساس آمار 
دالر رشد کرده میلیون  70بیش از  96میلیون دالر به کشورهای مختلف دنیا صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال  520
 .است

طبق گزارش های موجود زعفران، گل محمدی، آنغوزه، باریج، گون، کتیرا و زیره ایران رتبه نخست صادرات جهان را دارند به 
کشور دنیا از جمله افغانستان، اسپانیا،  48میلیون دالر به  ۳19تن زعفران به ارزش  250، بیش از 97ماه سال  11طوری که در 
ه عربی، هنگ کنگ، هلند، آمریکا صادر شدامارات متحد . 

به  2025میلیارد دالر است که طبق پیش بینی انجام شده، این رقم تا سال  107اکنون میزان تجارت جهانی گیاهان دارویی بیش از 
میلیارد دالر افزایش خواهد یافت 450بیش از  . 

شرکت تعاونی بخش کشاورزی با  209هان دارویی در قالب کیلوگرم انواع گیا 467هزار و  154میلیون و  17ساالنه بیش از 
گونه گیاهی  728نفر در حال تولید است. از هشت هزار گونه گیاهی شناخته شده در دنیا، هزار و  880هزار و  102اشتغالزایی 

گونه گیاهی در عطاری ها و طب سنتی استفاده می شود 220بومی ایران است. از این تعداد  . 
  لینک خبر
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 سالمت
 ایرنا  – 17/2/98تاریخ : 

 تشدید نظارت بهداشتی فرآورده های خام دامی در ماه رمضان
دامپزشکی کشور، از طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی فراورده مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان  -ایرنا  -تهران 

 .های خام دامی ویژه ایام ماه مبارک رمضان در کشور خبرداد
سامد برومندفر»به گزارش روز سه شنبه ایرنا از سازمان دامپزشکی کشور،  های انجام شده، طرح افزود: بر اساس هماهنگی «

قالب  4تولید توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی ویژه ایام ماه رمضان امسال نیز در تشدید کنترل و نظارت بهداشتی بر 
شودهماهنگی بین بخشی، برنامه عملیاتی، برنامه نظارتی، اطالع رسانی انجام می . 

تی اقداماتی نظیر وی اظهار داشت: پس از انجام اقداماتی جهت هماهنگی بین بخشی، در زمینه برنامه عملیاتی کنترل و نظارت بهداش
های تابعه و تجهیز آنها به امکانات مورد نیاز در تمام سازماندهی اکیپ های ثابت و سیار کنترل و نظارت بهداشتی در استان و شبکه

و در دو شیفت کاری پیش بینی شده است 20صبح تا  8ایام، اجرای طرح از ساعت  . 
زشکی افزود: البته در این زمینه پیش بینی شده است تا همه مکانهای مناسب مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپ

برای استقرار اکیپ ها با توجه به نتایج اجرای طرح در سال گذشته از قبل شناسایی تعیین و جهت استقرار آنها در میادین شهر 
 .مجوزهای الزم از اداره راهنمایی و رانندگی اخذ شود

های خام بندی فرآوردههای فرآوری و بستهو عرضه، خودروهای ویژه حمل، کشتارگاه، سردخانه، کارگاهبرومندفر، مراکز توزیع 
 .دامی و سایر موارد را از اماکن تحت پوشش طرح برشمرد

ل اکیپ در طول ماه رمضان سا 61۳هزار و  ۳8به اقدامات مشابه سال گذشته سازمان دامپزشکی کشور در استفاده از  وی با اشاره
ها پرسنل نظارتی و بازرسی بهداشتی در سطح کشور گفت: با اقدامات این اکیپ ۳55هزار و  55متشکل از  97  766هزار و  200

مورد نیز به دادگاه معرفی شدند 759واحد خاطی  103کیلوگرم فرآورده خام دامی ضبط شد که پس از تعطیلی  . 
هزار و  4۳5های خام دامی، ها و مراکز بسته بندی فرآوردهواحد کشتارگاه 8147بازدید  8485برومندفر با بیان اینکه از طریق 

فی شدندمورد آنها به دادگاه معر 40کیلوگرم فرآورده خام دامی ضبط شد که پس از تعطیلی هشت واحد خاطی،  2۳2 . 
 لینک خبر
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 شکر
 ایرنا  – 1۶/2/98تاریخ : 

 ظرف روزهای آینده بازار شکر متعادل می شود
هزار تن شکر موجود  150معاون وزیر جهاد کشاوزی تاکید کرد: در داخل کشور واحدهای تصفیه شکر نزدیک به  -ایرنا  -تهران 
که درحال تحویل به واحدهای تولیدی است. ظرف روزهای آینده بازار شکر متعادل می شود این نوسانات فصلی در همه داریم 

 .اقتصاد طبیعی است
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، یزدان سیف روز دوشنبه پس از پایان جلسه ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور افزود: 

هزار تن شکر در آب های خوزستان چه جهت برداشت و چه جهت  450سیل و گروگان گرفتن نزدیک به  در حوزه شکر به واسطه
 .انبارهایی که دور آن را آب را گرفته بود عمال عرضه شکر در بازار کم شد

لتی و دولت سیف اظهار داشت: این کمبود شکر باعث شد کسانی که شکر داشتند از این فضا سوءاستفاده کنند شرکت بازرگانی دو
هزار تن شکر به واحدهای مختلف به قیمت مصوب توزیع  10۳جمهوری اسالمی به واسطه وجود ذخایر استراتژیک نزدیک به 

 .کرد
هزار تن شکر برای هر ماه توزیع شده است که مستحضرید در  200وی خاطرنشان کرد: برای ماه مبارک رمضان از دو هفته پیش 

ماه مصرف می شود و بیش از مصرف ماهانه به استان های مختلف تحویل دادیم هزار تن شکر در 180هر ماه  . 
هزار تن شکر موجود داریم که  150معاون وزیر جهاد و کشاورزی تاکید کرد: در داخل کشور واحدهای تصفیه شکر نزدیک به 
نوسانات فصلی در همه اقتصاد طبیعی درحال تحویل به واحدهای تولیدی است ظرف روزهای آینده بازار شکر متعال می شود این 

 .است
 لینک خبر
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 شکر
خبرگزاری فارس – 18/2/98تاریخ :    

ای های زنجیرهبار و برخی فروشگاهمیدان میوه و تره ۲۲توزیع شکر در   
بار شهر تهران و همچنین برخی میدان اصلی میوه و تره 22منطقه یک کشور از توزیع شکر در  مدیرعامل شرکت غله و بازرگانی

ای خبردادهای زنجیرهفروشگاه .  
بار شهر میدان اصلی میوه و تره 22وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: در حال حاضر تمامی محمود یوسفی در گفت

تومان هستند و هیچ کمبودی برای  400هزار و  ۳ای به قیمت هر کیلو در حال عرضه شکر فلهتهران و برخی از میادین فرعی 
  .عرضه شکر وجود ندارد

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت غله وبازرگانی منطقه یک کشور با تاکید بر اینکه با توجه به موجودی شکر در انبار 
به عنوان   د، افزود: در حال حاضر حتی اگر تولید کارخانه قند فیروزکوهکارخانجات هیچ مشکلی برای تامین شکر وجود ندار

بزرگترین کارخانه تامین کننده قند و شکر تهران هم متوقف شود با توجه به موجودی انبار این کارخانه امکان عرضه شکر به 
روز وجود دارد 40تا   بازار .  

امل است و هیچ نگرانی برای تامین شکر وجود نداردیوسفی تاکید کرد و گفت: در مجموع موجودی انبارها ک .  
ای مانند افق کوروش، هفت و رفاه، تامین شده است، بیان داشت: با توجه به های زنجیرهوی با بیان اینکه حوالجات شکر فروشگاه

ها در حال عرضه شکر هستندها اکنون این فروشگاهتامین شکر درخواستی این فروشگاه .  
بار در پایان وقت اداری هر روز میزان کت غله و بازرگانی منطقه یک کشور بیان داشت: مدیران میادین میوه و ترهمدیرعامل شر

کنیمکند و ما هم بالفاصله درخواست شکر این میادین را تامین میدرخواست خود را اعالم می .  
شودکارخانجات در بخش صنف و صنعت هم تامین میوی گفت: در کنار تامین نیاز خانوارها حوالجات شکر اتحادیه قنادان و  .  

اند که به محض ای سپه، اتکا و شهروند حوالجات خود را به ما ارائه کردههای زنجیرهیوسفی بیان داشت: در حال حاضر فروشگاه
وز آینده اقدام به عرضه ها هم طی یکی دو رشود و این فروشگاهها حوالجات آنها تامین کاال میواریز وجه از سوی این فروشگاه

  .شکر خواهند کرد
بار هم با تاکید بر اینکه در حال حاضر شکر به وفور در میادین میوه و سید حسین اعرابی معاون بازرگانی سازمان میادین میوه و تره

تومان است 400هزار و  ۳ای بار شهر تهران در حال عرضه است، گفت: قیمت هر کیلو گرم شکر فلهتره .  
هزار و  ۳ی در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم قیمت مصوب هر کیلو شکر به قیمت و شود، گفت: میادین تومان عرضه می 500

کنندتومان بابت هزینه نایلون از مشتریان دریافت می 100 .  

  لینک خبر
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 شکر 
خبرگزاری فارس – 18/2/98تاریخ :   

تومانی به بازار آمد  ۳۴00شکر   
در کنند. این تومانی به مشتریان عرضه می ۳400های بزرگ در پی توزیع گسترده شکر در بازار، از امروز شکر برخی فروشگاه

  .حالی است که قیمت شکر طی چند هفته گذشته افزایش یافته بود
 ۳400ها به کیلویی به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با عرضه شکر تنظیم بازاری، قیمت شکر در برخی فروشگاه

شودتومان عرضه می  . 
شود و در برخی کیلوگرم داده می ۳هر نفر  مشاهدات خبرنگار فارس حاکی است، برای گرفتن شکر تنظیم بازاری که برای

شودنفره بسته می 20های حدود شود صفهای بزرگ عرضه میهای تعاونی و فروشگاهها مانند شرکتفروشگاه .  
تن برای توزیع هر نفر  2های تهران حمایت از این دارد که سهمیه 19ها در منطقه مشاهدات خبرنگار فارس از یکی از این فروشگاه

کیلو گرم شکر حدود نیم ساعت  ۳شود که برای گرفتن ها صف بسته مینفر جلو این مغازه 20سه کیلوگرم اختصاص یافته و حدود 

بردزمان می .  
اند که ها آغاز شده و قول دادهیکی از فروشندگان فروشگاه تعاونی به خبرنگار فارس، گفت: تخصیص شکر تنظیم بازاری به فروشگاه

شودها را اختصاص دهند. با توزیع این شکر قیمت بازار شکسته میسهمیهروزانه این  .  
هزار تن شکر تا آخر شهریور به بازار کشور  600روز گذشته دبیر انجمن صنایع قند و شکر به خبرنگار فارس گفت: یک میلیون و 

آن تولید داخل است و بخش زیاد آن واردات خواهد شد شود که بخشی ازتزریق می .  
تومان عرضه کنند،  ۳400دهند که قیمت شکر وارداتی را به کیلویی وی اضافه کرد: از آنجایی که واردکنندگان تعهد محضری می

  .قیمت شکر طی چند روز آینده متعادل خواهد شد و باید به همان قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار برگردد
تومان به  ۳400هزار تن با قیمت مصوب  20سه روز گذشته بیش از  مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی هم روز گذشته گفت: در

های منتخب آغاز شده استبازار عرضه شده و فروش آن در میادین و فروشگاه .  
ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت هم با بیان اینکه از روز اول ماه رمضان شکر تنظیم بازاری مدیرکل دفتر برنامه

بار شده استتن شکر تنظیم بازاری تحویل میادین میوه و تره 150شود، گفت: تا کنون بار توزیع میمیوه و ترهدر میادین  .  
  .یدهللا صادقی رئیس سازمان صنعت استان تهران هم قول داده بود که طی روزهای آتی بازار شکر متعادل شود

 لینک خبر
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 شکر 
خبرگزاری فارس  – 16/2/98تاریخ :   

چندبرابری هم بازار را تنظیم نکرد  یمت شکر چرا باال رفت؟/وارداتق  
شود و چند درصد رشد کرده است، به گفته وزیر جهاد کشاورزی اندکی کمتر از نیاز شکر در کشور تولید می ۳00قیمت شکر تا 

 .برابر نیاز واردات انجام شده اما قیمت همچنان قصد پایین آمدن ندارد
 ۳درصد افزایش یافته و از کیلویی  ۳00ر اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت قند و شکر طی سه ماه گذشته حدود به گزارش خبرنگا

هزار تومان رسیده است 10هزار تومان به  . 
های بزرگ این افزایش در حالی صورت گرفته که وزیر جهاد کشاورزی در پیام نوروزی افزایش تولید شکر را یکی از موفقیت

تولید شکر در کشور به آستانه خودکفایی رسیده است»مطرح کرد و گفت:  بخش کشاورزی .»  
های دشمنان صورت گرفته میلیون تن شکر تولید شد و این دستاوردهای به رغم تحریم 2در سال گذشته »وزیر جهاد کشاورزی گفت: 

وی این میزان تولید را رکورد جدید و توفیقی چشمگیر بیان کرد«.است .  
ها قیمت  شد کهمیلیون تنی و رسیدن به آستانه خودکفایی زمانی مطرح می 2باالترین مقام بخش کشاورزی درباره تولید های صحبت

رفت و تا االن ادامه دارداز همان روز مرتب باال می . 
میلیون تن شکر دارد که با رقمی که وزیر جهاد کشاورزی گفت فاصله کشور تا رسیدن به این خودکفایی  2.2ایران ساالنه نیاز به 

است به گفته رویترز، شرکت بازرگانی   هزار تن باید باشد. اما واردات شکر در کشور رقم بسیار درشت تری بوده 200درحدود 
خریداری کرد هزار تن شکر از هند 1۵0دولتی ایران تنها در ماه اسفند  . 

های سایر مسئوالن بخش کشاورزی هم همچنین در مورد اینکه مشکلی در تأمین شکر وجود ندارد ادامه داشت. یزدان سیف صحبت
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران که مسئولیت تأمین این محصول اساسی در کشور را نیز دارد، گفت: تا پایان اردیبهشت ماه 

شود و مشکلی در تأمین شکر در ماه مبارک رمضان ر تن شکر توسط بخش دولتی و خصوصی وارد کشور میهزا ۵00سال جاری 
  .نداریم

هزار تن  170هزار تن و در بخش خصوصی به میزان  ۴00وی روز گذشته تأکید کرده که موجودی شکر در بخش دولتی کشور 
خش خصوصی و دولتی وارد کشور خواهد شد.وی در عین حال گفتهزار تن شکر توسط ب ۵00است و تا پایان اردیبهشت ماه نیز  : 

هزار تن خواهد رسید ۵00واردات شکر تا پایان شهریورماه امسال به یک میلیون و  .  
میلیون تن اعالم  2های مقامات وزارت جهاد کشاورزی کامال مشهود است. از یک سو تولید شکر کشور را گویی در صحبتتناقض

هزار تن واردات شکر است تا نیاز کشور تأمین شود، از سوی دیگر خبر می دهند که یک و نیم میلیون تن  200از به می کنند که نی
شودواردات شکر انجام می هزار تن وارد کرد 400برابر آن یعنی یک میلیون و  7هزار تن،  200شود به جای چطوری می . . 

 احتکار شکر عاملی برای افزایش قیمت*
های بازار را برهم بزند که از جمله آن احتکار این کاالی اساسی در بازار است تا برخی بتوانند از تواند این موازنهی میمؤلفه دیگر

  .این محل سود خوبی به جیب بزنند
انبار شکر در شهرستان خلخال کشف شد»دادستان عمومی خلخال اعالم کرد  97اسفندماه  ۶ .»  

کیلویی از این انبار توقیف و پس از تشکیل پرونده قضایی در اولویت رسیدگی قرار  ۵0یسه شکر ک 90دادستان خلخال اعالم کرد 
گیردمی .  

تن شکر در انبارهای این شهر خبر داد ۴اسفند از کشف  2۵فرمانده انتظامی شهر بابک هم در  .  
کری که احتکار شده بود را کشف کردندتن ش ۴فرمانده انتظامی شهر بابک گفته است مأموران پلیس از یک واحد صنفی حدود  .  

اند و طبیعی کنند مربوط به بخشی است که آنها کشف کردهخبرهای احتکار شکر بسیار بوده، اما آمار احتکاری که مسئوالن اعالم می
است است که رقم احتکار بسیار باالست که هنوز کشف نشده . 

تن شکر انبار کرده بود خبر داد ۵7تگیری محتکری که اردیبهشت سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از دس 1۴ .  
شود و به سخنگوی تعزیرات حکومتی در عین حال تأکید کرده بود که با توجه به حساسیت موضوع، به زودی حکم پرونده صادر می

رسداطالع عموم می . 
* هابینیهزار تنی تولید شکر کمتر از پیش 400کاهش   

دهد میزان تولید شکر آنگونه که مسئوالن وزارت جهاد دانایی دبیر انجمن صنایع قند و شکر نشان میهای بهمن در دیگر سو صحبت
بینی نشده مانند کشاورزی پیشتر اعالم کرده بودند نیز درست از آب درنیامده است، البته بخشی از این کاهش تولید به دلیل عوامل پیش
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های آب آبههزار تن کاهش دیگر نیز به دلیل کمبود حق 200کاهش داده است، اما هزار تن تولید شکر کشور را  200سیل بوده که 
  .کشاورزی چغندرکاران کشور بوده است

» :بهمن دانایی گفت هزار تن کاهش یافته است ۴00در سال جاری تولید شکر  .» 
بازار بوده استو احتکار در   بنابراین باال رفتن قیمت شکر در سال جاری تحت تأثیر دو عامل کاهش .  

رود، بنابراین عامل ها باال میشود و باز قیمتهزار تن بوده اما حدود سه برابر آن شکر وارد کشور می ۴00کاهش تولید در حدود 
اصلی را باید روی دلیل دوم جستجو کرد که احتکار این کاالی اساسی در بازار باعث شده عرضه نتواند تقاضای بازار را تأمین کند، 

ظارت و برخورد جدی با محتکران و در حقیقت مجرمان حلقه مفقوده در این بخش است که شیرینی شکر را به کام مردم تلخ کرده ن
 .است

آید؟شود و قیمت پایین میآیا روند افزایشی قیمت شکر متوقف می  
آیدقیمت شکر پایین می  

کارخانه فعال در  7م کرده است برداشت چغندرقند آغاز شده و بهمن دانایی دبیر انجمن قند و شکر کشور خبرهای خوشی را اعال
  .استان خوزستان مشغول فرآوری هستند. آنطور که دانایی گفته است قیمت قند و شکر تا یک ماه دیگر کاهش خواهد یافت

هزار تن  1۶0، همچنین هزار تن قند و شکر از چغندر پاییزه به زودی به بازار تزریق شود 110کرده است که حدود بینیوی پیش
هزار تن ثبت سفارش جدید صورت گرفته که از اواخر اردیبهشت واردات آن آغاز  800هم شکر باقیمانده از سال گذشته است و 

  .خواهد شد
کشتی در بندر امام، چابهار و  ۶هزار تن واردات شکر توسط شرکت بازرگانی دولتی انجام شده و  ۶00 دانایی همچنین گفت:

عباس لنگر انداخته استبندر .  
بینی کرد که قیمت شکر تا یک ماه آینده کاهش یابددبیر انجمن صنایع قند و شکر پیش .  

 لینک خبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13980216000340/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 
 شکر 

خبرگزاری فارس  – 17/2/98تاریخ :   

هزار تن شکر به صنعت شیرینی داده شد/قیمت زولبیا نباید باال باشد ۵0  
هزار و  ۳هزار تن شکر با قیمت مصوب  20روز گذشته بیش از  ۳مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی اظهار کرد: در  تومان  400

های منتخب آغاز شده استفروشگاه به بازار عرضه شده و فروش آن در میادین و . 
ای های اخیر خوزستان عرضه شکر به بازار را با وقفهبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یزدان سیف،گفت: بارش

شودمقطعی مواجه کرده است که با واردات و عرضه گسترده، این کمبود در چند روز آتی برطرف می .  
هزار تن شکر  200ا نرخ مصوب به بازار تا زمان ایجاد ثبات قیمتی ادامه دارد و قرار است ماهانه تزریق شکر ب :وی ادامه داد

 .وارد بازار شود
هزار تن شکر تخصیص  50مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی همچنین با بیان اینکه به حوزه صنف و صنعت شیرینی و شکالت، 

رود ها قرار گرفته و انتظار میاختیار اتحادیه قنادان استان تهران و دیگر استانداده شده گفت: شکر مورد نیاز با قیمت مصوب در 
هزار تومان برای زولبیا و بامیه برای ماه رمضان رعایت شود 20قیمت مصوب حدود  . 

 لینک خبر
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 شکر
کیهان  – 16/2/98تاریخ :    

شودهزار تن شکر به بازار عرضه می ۲00ماهانه   
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: تزریق شکر با نرخ مصوب به بازار تا زمان ایجاد ثبات قیمتی ادامه دارد و قرار است 

هزار تن شکر وارد بازار شود 200طور ماهانه به . 
 

 20اظهار کرد: در سه روز گذشته بیش از   با اشاره به عرضه شکر در بازاربه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یزدان سیف، 
های منتخب آغاز شده تومان به بازار عرضه شده و فروش آن در میادین و فروشگاه 400هزار تن شکر با قیمت مصوب سه هزار و 

 .است
مواجه کرده است که با واردات و عرضه گسترده، ای مقطعی های اخیر خوزستان عرضه شکر به بازار را با وقفهوی افزود: بارش

شوداین کمبود در چند روز آتی برطرف می . 
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ادامه داد: تزریق شکر با نرخ مصوب به بازار تا زمان ایجاد ثبات قیمتی ادامه دارد و قرار است 

هزار تن شکر وارد بازار شود 200بطور ماهانه  . 
صنعت، معدن و تجارت در اتاق اصناف ایران هم با تأکید بر اینکه کاالهای اساسی و اقالم پرمصرف ماه رمضان  نماینده وزیر

وفور در بازار وجود دارد، از درخواست واردات بیشتر شکر به دولت همزمان با ماه مبارک رمضان خبر دادبه . 
های ن پرسش که چرا قیمت برخی اقالم اساسی در بازار با قیمتوگو با خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به ایابراهیم درستی در گفت

تر از نرخ مصوب خریداری کنند گفت: موضوع اعالمی از سوی مسئوالن دولتی متفاوت است و مردم مجبورند این اقالم را گران
وزیر کشور داشتیم ای که با شکر زیر نظر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و ما هم در جلسات خود و در جلسه

ها و جلوگیری از هرگونه کمبود در بازار ماه رمضان، شکر بیشتری به کشور وارد شود تا درخواست کردیم برای کنترل قیمت
وفور در بازار عرضه و توزیع شودبه . 

زایش یافته و از درصد اف ۳00در همین رابطه خبرگزاری فارس گزارش داد: در حالی قیمت قند و شکر طی سه ماه گذشته حدود 
هزار تومان رسیده و قیمت همچنان قصد پایین آمدن ندارد که به گفته وزیر جهاد کشاورزی اندکی  10کیلویی سه هزار تومان به 

شود و همچنین چند برابر نیاز واردات انجام شده استکمتر از نیاز داخلی، در کشور شکر تولید می . 
تولید »های بزرگ بخش کشاورزی مطرح کرد و گفت: زایش تولید شکر را یکی از موفقیتوزیر جهاد کشاورزی در پیام نوروزی اف

 «.شکر در کشور به آستانه خودکفایی رسیده است
هزار تن  200گویی زمانی مشهود میشود که از یک سو تولید شکر کشور را دو میلیون تن اعالم می کنند که نیاز به این تناقض

شود. چطور شور تأمین شود، از سوی دیگر خبر می دهند که یک و نیم میلیون تن واردات شکر انجام میواردات شکر است تا نیاز ک
هزار تن وارد کرد 400هزار تن، هفت برابر آن یعنی یک میلیون و  200شود به جای می . 

اساسی در بازار است تا برخی بتوانند از های بازار را برهم بزند که از جمله آن احتکار این کاالی تواند این موازنهمؤلفه دیگری می
 .این محل سود خوبی به جیب بزنند

دهد میزان تولید شکر آنگونه که مسئوالن وزارت جهاد های بهمن دانایی، دبیر انجمن صنایع قند و شکر نشان میدر دیگر سو صحبت
بینی نشده مانند از این کاهش تولید به دلیل عوامل پیش کشاورزی پیشتر اعالم کرده بودند نیز درست از آب درنیامده است، البته بخشی

های آب آبههزار تن کاهش دیگر نیز به دلیل کمبود حق 200هزار تن تولید شکر کشور را کاهش داده است، اما  200سیل بوده که 
  .کشاورزی چغندرکاران کشور بوده است

ده و هفت کارخانه فعال در استان خوزستان مشغول فرآوری هستندالبته دانایی اعالم کرده است که برداشت چغندرقند آغاز ش . 
طور که دانایی گفته است قیمت قند و شکر تا یک ماه دیگر کاهش خواهد یافتآن  .  

 لینک خبر
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 شکر 
 خبرگزاری فارس  – 17/2/98تاریخ : 

شود ها/ بازار شکر متعادل میجزئیات چگونگی توزیع شکر در میادین و فروشگاه  
ای گفت: طی های زنجیرهبار و فروشگاهرئیس سازمان صنعت استان تهران با اشاره به چگونگی توزیع شکر در میادین میوه و تره

شودروزهای آتی بازار شکر متعادل می .  
و عرضه شکر در میادین میوه و تره و   چگونگی توزیع  نگار اقتصادی خبرگزاری فارس در موردوگو با خبردر گفت  صادقییدهللا

بار آغاز شده روز پیش در راستای تنظیم بازار شکر، توزیع این کاال در میادین میوه و تره 4ای گفت: از حدود های زنجیرهفروشگاه
   .است

ای برای تامین موجود های زنجیرهزنی با امیرخسروفخریان مدیرعامل فروشگاهرئیس سازمان صنعت استان تهران با اشاره به رای
های فروشگاه  ای خواستیم تا فعال با موجودی شکر خودهای زنجیرهای گفت: از مدیرعامل فروشگاههای زنجیرهشکر فروشگاه

انجام شود و وارد شبکه توزیع شود  رائه شدههای شکری که به غله بازرگانی احواله  ای را تامین کند تا تامین کاالیزنجیره .  
بار شهر تهران شده است و طرح توزیع تن شکر تحویل سازمان میادین و میوه و تره 120  اردیبهشت، 15وی بیان داشت: در روز 

  .شکر را آغاز کردیم اما تا بازگشت وضعیت بازار شکر به روال قبلی چند روزی زمان الزم است
بار و برخی از صنوف به عنوان شبکه توزیع شکر در ای، سازمان میادین میوه و ترههای زنجیرهاینکه فروشگاه صادقی با بیان

داده نشده است  اند، گفت: هنوز سهمیه واحدهای صنفی به دلیل اینکه منابع مالی آنها تامین نشده بودتهران انتخاب شده . 
بیانرئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران  ها هم نمایندگان ادارات صنعت معدن و تجارت برای شهرستان :داشت 

ایم تا آنها از طریق شبکه منتخب خود اقدام به توزیع شکر کنندفراخوان کرده  را .  
 بهرداری در حال معرفی این واحدها به هزار تن سهمیه برای واحدهای صنفی و صنعتی اعالم شده که براساس پروانه 22وی گفت: 

 .شرکت غله و بازرگانی منطقه یک هستیم
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بیان داشت: اما با توجه به فرایند واردات شکر، ترخیص و همچنین تسویه 

کار  و  هاشود که با سرعت بخشی به کار کارخانهبر میشکر خام به شکر سفید فرایند تولید و توزیع شکر زمان  و تبدیل  شکر
قطعا بزودی حجم بیشتری شکر وارد شبکه توزیع خواهد شد  روزی آنهاشبانه .   

شود، گفت: تاکنون دو کارخانه قند فیروزکوه و کرج، شکر مورد نیاز صادقی با تاکید بر اینکه کمبود شکر به زودی در بازار حل می
های دیگر را برای تولید بیشتر شکر برای تهران به کارخانه کرد که اکنون شرکت غله و بازرگانی سه کارخانهتهران را تامین می

روزی بزودی شاهد حل مشکالت در بازار شکر خواهیم بودتولیدی اضافه کرده است و براین اساس با توجه به کار شبانه .  
هزار تن حواله شکر  8تا  7وی با بیان اینکه مشکلی در تامین شکر مشکلی وجود ندارد، گفت: سازمان صنعت استان تهران روزانه 

شود و شرکت مذکور هم به تناسب تولید در ها میها به شرکت غله و بازرگانی منطقه یک کشور دادهکند و این حوالهصادر می
دهدکند و به متقاضیان تحویل میهای مذکور حواله را تامین کاال میکارخانه .  

کم تولیدات بیان اینکه هنوز شبکه توزیع شکر پر و انبوه نیست، گفت: اما کمرئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با 
شودوارد شبکه توزیع خواهد شد و نیاز مردم مرتفع می .  

 4هزار تن شکر برای مصارف صنف و صنعت و  22هزار تنی توزیع شکر گفت: در حال حاضر حواله  26وی با اشاره به سهمیه 
شودصادر شده و با تامین آن از سوی کارخانجات به بازار وارد میهزار تن برای مصارف خانوار  .  

  لینک خبر
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 شیر و فرآورده ها
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 صادرات و واردات
 ایرنا  – 1۶/2/98تاریخ :

 ممنوعیت صادرات خرما، بازارجهانی را به عربستان می دهد
رئیس انجمن ملی خرمای ایران گفت: اعمال محدودیت ها، بازار صادراتی خرمای ایران را با وجود رقبایی همچون  -ایرنا  –تهران 

 .عربستان سعودی به خطر می اندازد
« روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با بیان این که تجارت عرف و قانونی برای خود دارد « رشید فرخیمحسن 

افزود: این درحالیست که وزارت جهاد کشاورزی و سازمان توسعه تجارت به این موضوع واقف هستند که اعمال محدودیت صادرات 
د زیرا همه ساله در ماه مبارک رمضان صادرات کاهش می یابدتاثیری در قیمت گذاری بازار داخلی ندار . 

میلیون دالر به کشورهای هدف  400تا  ۳50هزارتن خرما به ارزش  ۳00رئیس انجمن ملی خرمای ایران تصریح کرد: سال گذشته 
 .از جمله آمریکای شمالی، اتحادیه اروپا، روسیه، هند و چین صادر شد

در صادرات شامل همه ارقام خرما می شود اظهارداشت: بخش عمده خرمای صادراتی ایران از نوع وی با بیان این که محدودیت 
با شیرینی کمتر و ماندگاری بیشتر است« دونم» . 

به گفته رئیس انجمن خرما، بخش عمده خرمای صادراتی ایران به کشورهای متقاضی شامل زاهدی، پیارم، استعمران، خاصویی و 
 .مضافتی است

هزارتومان  45هزارتومان و پیارم  22بیان این که اکنون قیمت هر کیلوگرم خرمای مضافتی در استان های جنوبی کشور وی با 
است گفت: گرانی قیمت خرما در دیگر شهرهای کشور به دلیل افزایش هزینه های تولید، نوسان نرخ ارز و حضور دالالن و واسطه 

 .گران است
روز آینده در کشور کاهش می یابد بنابراین الزامی برای اعمال محدودیت در  20تا  15ما از رشید فرخی اضافه کرد: مصرف خر

 .صادرات خرما نیست
 .وی ادامه داد: البته تاکنون دستور العملی برای اعمال محدودیت صادرات خرما به گمرکات جمهوری اسالمی ایران ابالغ نشده است

خبری منتشر شد که بر مبنای آن، ستاد تنظیم بازار، صادرات خرما را با هدف کنترل بازار به گزارش ایرنا، سه شنبه دهم اردیبهشت 
 .این کاالی پرمصرف در ماه رمضان ممنوع اعالم کرده اند

دستوری به »با این حال، دیروز رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اعالم کرد 

ی بر ممنوعیت صادرات خرما ابالغ نشده و هنوز در حد پیشنهاد ستاد تنظیم بازار بوده استگمرک مبن ». 
هکتار تولید می کند که پیش بینی ها نشان می  76۳هزار و  20۳میلیون تن انواع خرما در  1.2طبق آمارها ایران ساالنه نزدیک 

درصد افت تولید مواجه شویم ۳0دهد امسال با  . 
رداری از نخلستان های وسیع در استان های خوزستان، کرمان، هرمزگان، فارس، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و ایران با برخو

 .بوشهر دومین تولیدکننده خرما به لحاظ تولید و سطح زیر کشت و پنجمین صادرکننده این محصول در جهان به شمار می رود
رد می شود که در یک میلیون و میلیون تن برآو 7.5میزان تولید خرما در جهان حدود  هزار هکتار نخلستان با متوسط  100

کیلوگرم کشت می شود 8۳4هزار و  6عملکردی  . 
تولیدکننده برتر خرما در جهان به شمار  10مصر، ایران، عربستان سعودی، امارات، پاکستان، الجزایر، عراق، سودان، عمان و لیبی 

و الجزایر بیشترین سطح زیر کشت را در اختیار داردمی روند که مصر بیشترین میزان عملکرد  . 
کیلوگرم و  ۳4متوسط مصرف سرانه جهانی محصول خرما بیش از یک کیلوگرم برآورد می شود که البته این شاخص در عربستان 

کیلوگرم است 10در ایران هفت تا  .  
  لینک خبر
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 صادرات و واردات
 جوان خبرنگاران  – 18/2/98تاریخ : 

  حذف ارز واردات کره تأثیری بر قیمت لبنیات نداشت
شود که گرانی در قیمت این محصول یا روز گذشته مشاهده می 10مقدسی گفت: با توجه به حذف ارز دولتی از واردات کره در 

  .لبنیات رخ نداده است
، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش با اشاره به حذف ارز واردات   احمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران 

شود که گرانی در قیمت این روز است که قطع شده و مشاهده می 10ار کرد: ارز واردات کره بیش از گرده و گوشت قرمز اظه
 .محصول یا لبنیات رخ نداده است

تومانی که برای واردات این  ۴200دهد ارز حذف ارز واردات گوشت باعث ارزان شدن آن شد که این نشان می :وی افزود

الزم را نداشته استمحصوالت اختصاص یافته بود کارآیی  . 
گویند کنند، میهای لبنی که حجم زیادی شیر تهیه میبرخی برندهای کارخانه  رئیس انجمن صنفی گاوداران ادامه داد: در این شرایط

 های قبلی ایندهند، به همین دلیل دنبال واردات شیر خشک هستند و دلیل این امر بدهیدامداران شیری در اختیار آنها قرار نمی
 .کارخانه به دامداران است

کنند برای بر هم زدن بازار، شیر برخی از دامداران را ها پول دامداران را پرداخت نمیمقدسی ادامه داد: در شرایطی که این کارخانه
ت و کمبود وجود کنند تا اینطور به بازار القا شود که شیر خام نیستومان خریداری می 2700های باال حتی ها با قیمتدر برخی استان

 .دارد تا بتوانند واردات داشته باشند
های خود شود که دامداران نتوانند هزینهوی در ادامه افزود: تداوم شرایط موجود و از طرفی آزادشدن واردات شیر خشک باعث می

های شیری خود را ذبح کنندرا جبران کنند و مجبور شوند گاو . 
های دام های مازادی پشت بارنامه برای حمل و نقل نهادهداران هزینهرئیس انجمن صنفی گاوداران همچنین با اشاره به اینکه کامیون

تومان نیز پشت  ۴0ها تومان است، اما آن 1۵0های دامی از بندر کنند، گفت: در حال حاضر با وجود اینکه هزینه حمل نهادهاخذ می
نندکبارنامه طلب می . 

 تأکید وزیر جهاد کشاورزی بر افزایش خود اتکایی تولیدات کشاورزی :بیشتر بخوانید
رگیری نشده است ،میان دامداران توزیع های دامی محصول وارداتی خود را به بهانه اینکه بامقدسی با بیان اینکه واردکنندگان نهاده

شودها با قیمت بازار آزاد در داخل کشور مشاهده میکنند، اظهار کرد: در این شرایط این نهادهنمی . 
شود و این امر شود چرا در داخل کشور با قیمت آزاد به وفور یافت میها از بندر بارگیری نمیوی افزود: در صورتی که این نهاده

کنند تا بتوانند محصوالت وارداتی ها به داخل کشور اختالل ایجاد میده آن است که واردکنندگان خود در روند حمل و نقل نهادهنشاندهن
ها به قیمت باالتری به فروش برسانندخود را توسط واسطه . 

ای که سوم دی ماه شود که بار نهادهبه گفته مقدسی، وقتی تاجری به حدی بزرگ است که توان کنترل آن را در کشور نداریم منجر می
دادها را تحویل میپول آن را دریافت کرده، در سال جاری هنوز تحویل ندهد این در حالی ست که باید در همان ماه نهاده 97 . 

دگان نهاده رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور گفت: تعداد زیادی از دامداران با وجود آنکه پول خود را به مدلل )یکی از وارد کنن
های دامداران را تحویل دهداند، اما وی حاضر نیست که نهادهدامی( در سال گذشته تحویل داده . 

شودتومان خریداری می ۵۳00تا  ۵200تومان نرخ مصوب دارد  2۴۵0وی افزود: در شرایط فعلی سویایی که  . 
 ۴0تومانی در بازار آزاد تاجران در هر تریلی سویا  ۴200ز های واردشده با اردر پایان تصریح کرد: به دلیل فروش نهاده  مقدسی

کنند و در این شرایط حاضر نیستند محصوالت خود را به میلیون سود بیشتر دریافت می 27تا  2۵میلیون و در تریلی ذرت  ۵0تا 

های مصوب به دست دامداران برسانندقیمت . 
 لینک خبر
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 ادارت و واردات ص
 خبرنگاران جوان  – 21/2/98تاریخ : 

  درخواست معاون امور دام برای صادرات جوجه یکروزه
دار گوشتی ادامه یابدمرغ نطفهتخمای خواست تا صادرات جوجه یک روزه گوشتی و رضایی طی نامه .  

ای به ، مرتضی رضایی، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی طی نامهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 
دار گوشتی مرغ نطفهوجه یک روزه گوشتی و تخممعاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی خواستار رفع ممنوعیت صادرات ج

 .شد
شودمرغ کشور انجام میوی در این نامه تاکید کرده است: این اقدام با هدف تقویت صنعت مرغ و تخم . 

 
 100هزار و  ۳کنند/قیمت واقعی هر قطعه جوجه یکروزه میلیارد تومان زیان می 100های مرغ مادر ماهانه واحد :بیشتر بخوانید

 تومان
طیور و به منظور جلوگیری از زیان تولیدکنندگان و  با احترام با توجه به شرایط حاکم بر بازار محصوالت»در این نامه آمده است. 

مرغ خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات الزم به منظور رفع ممنوعیت ایجاد چالش در روند تولید پایدار گوشت مرغ و تخم
ه و گوشت مرغ دار گوشتی با مدیریت انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزمرغ نطفهصادرات جوجه یک روزه گوشتی و تخم

گذار با مدیریت اتحادیه میهن به صورت محدود و های زنجیره تولید گوشت مرغ و جوجه یک روزه تخمبا مدیریت انجمن ملی شرکت

 .«با نظارت کامل و مستمر صورت پذیرد
 لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6929343/درخواست-معاون-امور-دام-برای-صادرات-جوجه-یکروزه
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6912778/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/6912778/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/6929343/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 صادارت و واردات
 خبرگزاری فارس  – 21/2/98تاریخ : 

 درخواست معاون امور دام برای صادرات جوجه یک روزه گوشتی + سند 
دار گوشتی ادامه مرغ نطفهای خواست تا صادرات جوجه یک روزه گوشتی و تخممعاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی طی نامه

  .یابد
ای به معاونت مرتضی رضایی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی طی نامهبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 

دار گوشتی شد. وی مرغ نطفهتوسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی خواستار رفع ممنوعیت صادرات جوجه یک روزه گوشتی و تخم
شودمی مرغ کشور انجامدر این نامه تاکید کرده است: این اقدام با هدف تقویت صنعت مرغ و تخم . 

با احترام با توجه به شرایط حاکم بر بازار محصوالت طیور و به منظور جلوگیری از زیان تولیدکنندگان و » در این نامه آمده است. 
مرغ خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات الزم به منظور رفع ممنوعیت ایجاد چالش در روند تولید پایدار گوشت مرغ و تخم

دار گوشتی با مدیریت انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه و گوشت مرغ مرغ نطفهروزه گوشتی و تخمصادرات جوجه یک 
گذار با مدیریت اتحادیه میهن به صورت محدود و های زنجیره تولید گوشت مرغ و جوجه یک روزه تخمبا مدیریت انجمن ملی شرکت

  .«با نظارت کامل و مستمر صورت پذیرد
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات
 ایرنا  – 18/2/98تاریخ : 

« برای تولید پیاز زعفران استاندارد صادر می شود« گواهی محدود  
گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با هدف تولید نهاده های استاندارد گیاهان دارویی و با مجری طرح  -ایرنا -تهران

صادر می شود« گواهی محدود»همکاری موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال، برای تولید بذر گشنیز، زیره و پیاز زعفران استاندارد  . 
زینلی در جلسه کمیته ملی زعفران در خراسان رضوی، اصلی ترین  به گزارش چهارشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، حسین

سیاست دفتر طرح ملی گیاهان دارویی را تامین نهاده های رویشی استاندارد عنوان کرد و افزود: سرمایه گذاری در تولید بذر و نشاء 
شور استاستاندارد گیاهان دارویی ضروری است و این مقوله زیربنای توسعه گیاهان دارویی در ک . 

زینلی گفت: در حال حاضر فرآیند صدور گواهی برای بذر زیره در شهرستان فریمان و بذر گشنیز در شهرستان نهاوند در حال انجام 
 .است

برای صدور گواهی محدود آیتم های وجود علف هرز، بیماری، قوه نامیه، رطوبت و مواد خارجی مورد بررسی موسسه ثبت و 
ر گرفته و تاییدیه صادر می گردد و اصالت ژنتیکی نهاده رویشی بر عهده تولید کنندگان استگواهی بذر و نهال قرا . 

تن انواع گیاهان دارویی به ارزش  8۳6هزار و  ۳۳6، 97ماهه )از فروردین تا بهمن ماه( سال  11به گزارش ایرنا، بر اساس آمار 
میلیون دالر رشد کرده  70بیش از  96سبت به مدت مشابه سال میلیون دالر به کشورهای مختلف دنیا صادر شده است که ن 520
 .است

طبق گزارش های موجود زعفران، گل محمدی، آنغوزه، باریج، گون، کتیرا و زیره ایران رتبه نخست صادرات جهان را دارند به 
ا از جمله افغانستان، اسپانیا، کشور دنی 48میلیون دالر به  ۳19تن زعفران به ارزش  250، بیش از 97ماه سال  11طوری که در 

 .امارات متحده عربی، هنگ کنگ، هلند، آمریکا صادر شد
به  2025میلیارد دالر است که طبق پیش بینی انجام شده، این رقم تا سال  107اکنون میزان تجارت جهانی گیاهان دارویی بیش از 

میلیارد دالر افزایش خواهد یافت 450بیش از  . 
شرکت تعاونی بخش کشاورزی با  209کیلوگرم انواع گیاهان دارویی در قالب  467هزار و  154میلیون و  17ساالنه بیش از 

گونه گیاهی  728نفر در حال تولید است. از هشت هزار گونه گیاهی شناخته شده در دنیا، هزار و  880هزار و  102اشتغالزایی 

ها و طب سنتی استفاده می شود گونه گیاهی در عطاری 220بومی ایران است. از این تعداد  . 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرنگاران جوان  – 1۶/2/98تاریخ : 

کاهش می یابدآزاد سازی صادرات تخم مرغ دردی را دوا نکرد/قیمت تخم مرغ در ماه رمضان   
 .حذف مرغ های پیر و تبدیل تخم مرغ به پودر در کنار صادرات می تواند به خروج مرغداران از حاشیه زیان کمک کند

صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار در بازار و  کاهش مکرر قیمت تخم مرغ ،وه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگر 

های مکرر تجار موجب شد تا ستاد تنظیم بازار در چهارم اردیبهشت صادرات اعتراض مرغداران به ممنوعیت صادرات و رایزنی
صادر نشده است دهد که تا کنون یک کیلو تخم مرغها نشان میتخم مرغ را آزاد اعالم کند، اما بررسی . 

های هدف نداشته است، از این رو ورود مجدد به به بازار صادرات تخم مرغ تاکنون توفیقی در امر 9۴با توجه به آنکه ایران از سال 
این بازار و فراهم کردن مقدمات صادرات مستلزم زمان است. ضمن آنکه کشور ما به خاطر شیوع آنفوالنزای حاد پرندگان بومی در 

سال گذشته از نظر سازمان جهانی بهداشت همچنان در وضعیت قرمز قرار گرفته است، این عوامل دست به دست یکدیگر داده  اسفند
 .اند تا با وجود آزادسازی صادرات، یک کیلو تخم مرغ هم صادر نشود

های دیگری وب است و باید راهکاربه سبب مازاد تولید همچنان نامطل بازار داخلی تخم مرغ بسیاری از مسئوالن بر این باورند که
ها و تبدیل تخم مرغ به پودر به منظور تنظیم بازار در دستور کار قرار گیرد های پیر بیش از سن معمول در واحدهمچون حذف مرغ

 .چرا که با ادامه این روند، مرغداران دیگر قادر به ادامه تولید نخواهند بود
 800تا  ۶00ای هزار تومان معادل دانه 20تا  18ه هم اکنون هر شانه تخم مرغ با نرخ دهد کها از سطح بازار نشان میبررسی

به همین خاطر ورود سازمان   هیچ سنخیتی ندارد، نرخ تخم مرغ درب مرغداری شود که باها عرضه میتومان در خرده فروشی
رودحمایت و برخورد با گران فروشان یک ضرورت به شمار می . 

تومان افزایش یافت اما مجدد به  ۵00تا  ۴00تخم مرغ درب مرغداری پس از آزاد سازی صادرات از لحاظ روانی  قیمت هر کیلو 

این محصول پروتئینی روند نزولی به خود گرفت  های هدف،سبب نبود تقاضا در بازار . 
های فروش با نرخ تمام شده و راهکاررویم تا از آخرین وضعیت بازار تخم مرغ، اختالف قیمت حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می

 :تنظیم بازار با خبر شویم
 مازاد تولید تخم مرغ دردسرساز شد/آزاد سازی صادرات یک راه برای تنظیم بازار

مازاد تولید تخم  ، از،تجارت و کشاورزیصنعت  رضا ترکاشوند مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن در گفت و گو با خبرنگار

در داخل خبر داد و گفت: طی چند ماه اخیر مازاد تولید تخم مرغ، ممنوعیت صادرات و کاهش قیمت در بازار منجر به زیان  مرغ
 .تولیدکنندگان شد که با آزاد سازی صادرات امیدواریم بازار تخم مرغ به تعادل برسد

های تولید تخم مرغ در داخل برای مرغداران دردسر ساز شده بود، شاهد ورود و عرضه تخم مرغ وی افزود: در شرایطی که مازاد
های وارداتی به تقاضا کرده ایم که از ورود تخم مرغ وزارت جهاد کشاورزی وارداتی به صورت پراکنده بودیم که به همین خاطر از

ن نشودکشور جلوگیری کند تا زیانی از این حیث متحمل تولیدکنندگا . 
تومان رسید ۶۵00رات بر بهبود بازار تخم مرغ/ قیمت هر کیلو تخم مرغ به تأثیر آزاد شدن صاد :بیشتر بخوانید  

های اخیر ضرورتی نداشت، گفت: با توجه به میزان تولید داخل، صادرات ترکاشوند با بیان اینکه ممنوعیت صادرات تخم مرغ در ماه
ر بازار داخل کمک کندمدیریت شده محصول می تواند ضمن جلوگیری از زیان مرغداران به ایجاد تعادل د . 

درصد از تولید تخم مرغ، مازاد بر نیاز داخل است، اظهار کرد: افزایش تولید  10این مقام مسئول با بیان اینکه در این مقطع بالغ بر 
درصد کمتر از نرخ واقعی در بازار عرضه شود که با آزاد سازی  ۳0تا  20و کاهش تقاضا در بازار موجب شد تا تخم مرغ 

رود که زیان تولیدکنندگان کاهش یابدات انتظار میصادر . 
تنها راهکار کنترل و تنظیم بازار نیست، بیان کرد: با توجه به ظرفیت تولید داخل باید به  صادرات تخم مرغ وی با اشاره به اینکه

تا با عرضه متناسب نیاز بازار، ای برنامه ریزی شود که جوجه ریزی در طول سال بسته به نیاز بازار به درستی مدیریت شود گونه
 .نوسانی اتفاق نیفتد

از تخم مرغ تولیدی مازاد بر نیاز کشور است/ تولید پودر تخم مرغ راهکار کنترل بازار  تن 2۵0روزانه   
، درباره آخرین صنعت،تجارت و کشاورزی فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفت و گو با خبرنگار

در بازار، ستاد تنظیم بازار به این نتیجه رسید که با ادامه روند  کاهش قیمت تخم مرغ تحوالت بازار تخم مرغ اظهار کرد: با توجه به
 .فعلی مرغداران حاضر به ادامه تولید نیستند و از این رو صادرات باید انجام شود

ود: براساس ابالغیه ستاد تنظیم بازار به گمرک، صادرات تخم مرغ خوراکی و غیر خوراکی آزاد شد که این امر قطعا بر وی افز
 .شرایط بازار و کاهش زیان مرغداران تاثیر گذار خواهد بود
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هزار  7نرخ مصوب را با احتساب سود مرغدار در صورت تهیه کل نیاز دان مرغداران با  قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ طالکش
های مورد نیاز را با نرخ آزاد از بازار خریداری کنند، تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است که اگر مرغداران نهاده 8۳0و 

یابد که نرخ موجود در بازار بیانگر زیان چشمگیر مرغداران در تومان افزایش می 70هزار و  9قیمت تمام شده به رقمی حدود 
هر کیلو تخم مرغ استفروش  . 

دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار ادامه داد: با توجه به ممنوعیت صادرات و قیمت کنونی تخم مرغ در بازار، یک 
هزار تومان زیان کرده است ۴00میلیون و  ۶ای از اسفند تا کنون روزانه هزار قطعه 120مرغدار  . 

تن از این میزان  2۵0تن اعالم کرد و گفت: با توجه به نیاز کشور، روزانه  800هزار و  2 در کشور را تخم مرغ وی تولید روزانه
های هدف صادر شودمازاد بر مصرف داخل است که برای تعادل قیمت باید این میزان به بازار . 

های بیش از سن معمول در واحدهای های تعادل قیمت تخم مرغ در بازار افزود: حذف مرغاین مقام مسئول با اشاره به دیگر راه
های رسیدن قیمت تخم مرغداری و خرید تخم مرغ توسط پشتیبانی امور دام همانند مرغ و تبدیل به پودر تخم مرغ از دیگر راهکار

رودمرغ به نرخ واقعی در بازار به شمار می . 
ری را دارد، اظهار کرد: البته تبدیل تخم مرغ به پودر سال ماندگا 2در یک انبار معمولی قابلیت  پودر تخم مرغ طالکش با بیان اینکه

تومان  ۵00ای حدود یک هزار و ها مستلزم سرمایه است به طوریکه تبدیل هر کیلو تخم مرغ به پودر، هزینهو نگهداری آن در انبار
 .در بردارد

های گذشته توفیقی در گرفته، طی سالهای صورت دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار ادامه داد: با وجود رایزنی
های هدف صادر شود و خصوص تبدیل تخم مرغ به پودر نداشته ایم که به همین خاطر در درجه اول باید مازاد نیاز کشور به بازار

 .در صورتی که این امر کفایت نکرد، باید به دنبال پودر تخم مرغ و بازار فروش برای آن باشیم
شود، اما به ینده بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان رخ ندهد، بدون تردید مصرف پودر تخم مرغ با سختی انجام میبه گفته وی، اگر در آ

هر حال دولت باید بخشی از هزینه تبدیل تخم مرغ به پودر را به عنوان بیمه صنعت بپذیرد تا با برقراری تعادل قیمت در بازار، 
 .زیانی متحمل تولیدکنندگان نشود

های هدف را مستلزم پرداخت یارانه دانست و گفت: اگر برای صادرات پودر تخم مرغ در بازار ادرات پودر تخم مرغص طالکش
های رقیب توانیم صادراتی در این زمینه داشته باشیم چرا که بسیاری از کشورامکان رقابت با رقبا وجود نداشته باشد، بدون تردید نمی

در تخم مرغ غیر واقعی را به بازار عرضه کنندتوانسته اند با فرموله کردن، پو . 
این مقام مسئول در ادامه افزود: اگرچه سال گذشته مشکل بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان در کشور نداشتیم، اما بیماری قابل توجه در 

داخت یارانه از سوی دولت به شدت افزایش یابد که این امر در کنار عدم پر 97موجب شد تا قیمت پایه تخم مرغ در سال  9۶سال 
 .موجب شد تا توفیقی در صادرات نداشته باشیم

وی در باره تاثیر نوسان قیمت دالر بر صادرات تخم مرغ گفت: با توجه به افزایش قیمت دالر امکان عرضه تخم مرغ با نرخ فعلی 
های صادراتی وجود دارددر بازار . 

ش بینی کرد و افزود: با توجه به کاهش تقاضا برای خرید تخم مرغ از سوی رفیعی پور صادرات تخم مرغ در ماه رمضان را پی
 .عراق در ماه مبارک رمضان، بازار افغانستان برای ما بهتر خواهد بود

تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ/ عدم تقاضا برای خرید تخم مرغ ایرانی 700هزار و  2زیان حداقل   
، از صنعت،تجارت و کشاورزی مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگارناصر نبی پور رئیس هیئت 

آزاد سازی صادرات تخم مرغ، قیمت محصول از لحاظ روانی برای  کاهش مجدد قیمت تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: اگرچه با
تومان کاهش یافته است ۵00تا  ۴00ز در بازار باال رفت، اما مجدد قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری چند رو . 

تومان بوده که نسبت به  ۵00هزار و  ۶تا  ۴00هزار و  ۶وی افزود: هم اکنون متوسط قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری 
های اخیر کاهش قیمت را تجربه کرده استروز . 

تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به قیمت  ۴00هزار و  8های قبلی را براساس نرخ نهاده قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ رنبی پو
تومانی روبرو هستند که با صادرات محصول،  700هزار و  2تمام شده تولید، مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ با زیان حداقل 

گیردر میناخودآگاه قیمت تحت تاثیر قرا . 
ها بیان کرد: با وجود کاهش قیمت تخم مرغ درب مرغداری، نرخ این مقام مسئول با انتقاد از قیمت باالی تخم مرغ در خرده فروشی

ها همچنان باالست که مسئوالن سازمان حمایت باید جوابگوی تفاوت قیمت از مبدا تا مقصد باشندمحصول در خرده فروشی . 
در ماه رمضان طبق روال همه ساله به سبب کاهش تقاضا، نوسانی ندارد، بنابراین با  قیمت تخم مرغ ه به آنکهوی ادامه داد: با توج

رود که تعادل به این بازار بازگرددرفع ممنوعیت و صادرات تخم مرغ انتظار می . 
های آتی مشکل ساز رند که این امر در ماهای جز حذف گله ندابه گفته نبی پور، با استمرار زیان مرغداران، تولیدکنندگان دیگر چاره

شود، به همین خاطر ستاد تنظیم بازار صادرات تخم مرغ به منظور کاهش زیان مرغداران را آزاد اعالم کردمی . 
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به  تن اعالم کرد و گفت: با توجه ۳00تا  200رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران مازاد روزانه تولید تخم مرغ را 
تن تخم مرغ در کشور، مازاد نیاز داخل باید به بازار هدف صادر شود تا زیانی از این حیث متحمل  2900تا  2800تولید روزانه 

 .مرغداران نشود
روز  ۳تا  2وی درباره تاثیر آزاد سازی صادرات بر بازار تخم مرغ بیان کرد: اگرچه با آزاد سازی صادرات، قیمت تخم مرغ در 

دهد صادرات تخم مرغ لحاظ روانی با نوساناتی روبرو شد، اما مجدد به حالت عادی خود بازگشت که این امر نشان مینخست از 
 .تاثیری بر بازار ندارد

های مقصد همچنان در بازار تخم مرغ ایران :نبی پور با بیان اینکه تا کنون متقاضی برای خرید تخم مرغ ایرانی نداشته ایم، افزود

شودهای مقصد از واردات این کاال مربوط میکه یکی از دالیل این امر به اخذ عوارض زیاد در گمرکات کشورگران است  . 
این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه فراهم کردن مقدمات صادرات زمان بر است، تصریح کرد: کشور ما از نظر سازمان 

ا که سال گذشته چند مورد آلودگی به بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان در جهانی بهداشت هنوز در وضعیت قرمز قرار دارد چر

های بومی داشتیم که پاک شدن ایران در سازمان جهانی بهداشت حدود سه ماه به طول می انجامدمرغداری . 
 

 لینک خبر
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 گل و گیاهان صنعتی

 خبرنگاران جوان  – 18/2/98تاریخ : 

  هزار تومان 10تا  ۸بازار گل در رکود است/ قیمت گل رز 
کمتر صورت می گیرد، هم اکنون در این بازار شاهد یک مقام مسئول گفت: به علت اینکه در ماه مبارک رمضان، خرید و فروش گل 

  .رکود هستیم
وه اقتصادی گر صنعت، تجارت و کشاورزی  اکبر شاهرخی رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران در گفت وگو با خبرنگار

توان به ایام ماه ، اظهار کرد: در حال حاضر با کاهش قیمت گل در بازار مواجه ایم که علت آن را میباشگاه خبرنگاران جوان
شودهای دیگر کمتر میمبارک رمضان نسبت داد چرا که خرید گل به نسبت ماه . 

پرفروشقیمت گل های   رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران در تشریح هزار تومان، گل رز بین  10در بازار گفت: آنتوریوم   

است  هزار تومان 20تا  1۵هزار تومان و گل لیلیوم بین  10هزار تومان، گل داوودی  10هزار تومان، گل میخک  10تا  8 . 
هزار تومان 20قیمت گل در آستانه روز مادر گران شد/ نرخ مصوب هر شاخه گل رز  :بیشتر بخوانید   

 و ... تا حدی گران شده است، افزود: با این حال به علت کاهش قدرت  وی بابیان اینکه متعلقات گل همچون اسفنج، روبان، زر ورق
 .خرید مردم، قیمت گل را افزایش نداده ایم

 .شاهرخی یادآوری کرد: اصوال حجم خرید تقاضا برای گل در مناسبت ها زیاد است چرا که خرید گل هم به نسبت بیشتر می شود
موضوع، را نمی به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران، شاید قیمت برخی گل ها در برخی مناطق متفاوت باشد اما این 

قیمت تمامی گل ها در تمامی نقاط نسبت داد  به  توان . 
های دارای مجوز، گل خریداری کنند تا در صورت مشاهده تخلف و گران شود که از گل فروشیشاهرخی گفت: به افراد توصیه می

وجود داشته باشد  فروشی، امکان رسیدگی به طرح شکایت . 
یاه تهران با بیان اینکه امیدواریم که این صنف هم همانند سایر اصناف بتواند در جهت تحققرئیس اتحادیه فروشندگان گل و گ رونق  

تواند تاثیرات خود را در این بازار داشته باشدشود بطور قطع میگام بردارد اظهار کرد: زمانی که نرخ ارز در بازار ثابت تولید  . 
 لینک خبر
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 گندم 
 ایرنا  – 17/2/98تاریخ : 

درصد افزایش یافت۳۳خرید تضمینی گندم   
هزارتن گندم به  905برداشت تاکنون، خرید تضمینی مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: از ابتدای فصل  -ایرنا -تهران

درصدی را نشان می دهد ۳۳ارزش هزار و هشت میلیارد تومان انجام شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش  . 
نی از یک ماه پیش های روغبه گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، یزدان سیف روز سه شنبه افزود: خرید تضمینی گندم و دانه

آغاز شد و همچنان ادامه دارد البته سیل امسال رشد تولید گندم را کاهش داد. با این حال تا پایان فصل برداشت خرید تضمینی نسبت 
 .به سال گذشته افزایش خواهد داشت

با افت  1770م به قیمت تومان و گندم درو 1700بر اساس مصوبه شورای اقتصاد نرخ رسمی خرید تضمینی گندم معمولی و نان 
 .مفید چهار درصد و افت غیر مفید یک درصد خریداری می شود

هزار تن گندم در چهل روز اول سال به فروش رفت و این مقدار  100یک میلیون و  مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی تصریح کرد:
کندها را به طور کامل برطرف میآرد مورد نیاز صنوف، صنایع و نانوایی . 

 
 افزایش قیمت نان گرانفروشی است *

های نظارتی با این های تولیدی، گرانفروشی است و باید از سوی دستگاهسیف اظهار داشت: هر گونه افزایش قیمت نان توسط واحد
سامانه کنم در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی موارد را برای رسیدگی با موارد برخورد شود ضمن اینکه از مردم درخواست می

در میان بگذارند 124 . 
ها قرار هزار تن برنج وارداتی به منظور عرضه در ماه رمضان در اختیار ستاد تنظیم بازار استان ۳0وی همچنین خاطرنشان کرد: 

 .گرفته است
تا  4400ن تومان و برنج تایلندی بی 7800تا  7400مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: برنج وارداتی هندی با قیمت مصوب 

گیردها در اختیار مصرف کنندگان قرار میتومان در استان 4600 . 
وی ادامه داد: تا دو ماه آینده نیز با شروع کشت برنج دو میلیون تن برنج داخلی وارد بازار خواهد شد. کمبود تولید داخلی نیز جبران 

شود و قیمت به تعادل خواهد رسیدمی . 
درصدی  10رود کشت برنج امسال در مقایسه با سال گذشته با افزایش حداقل های اخیر انتظار میدگیبه گفته وی، با توجه به بارن

 .مواجه شود
 

 بازار روغن متعادل است *
ها در حال عرضه استسیف تصریح کرد: بازار روغن متعادل است و روغن خانوار با قیمت تثبیت شده در فروشگاه . 

هزار تن روغن در صنایع روغن تولید و به بازار عرضه شد که این مقدار در  720یون و وی اضافه کرد: سال گذشته یک میل
هزار تن، افزایش مطلوبی دارد و در حال حاضر بازار روغن در آرامش است 460مقایسه با زمان مشابه سال قبل با یک میلیون و  . 

ایع اختصاص داده شد تا هیچگونه کمبودی در مواد اولیه هزار تن روغن به صن ۳0های ماه رمضان نیز وی گفت: برای تامین نیاز
 .تولید وجود نداشته باشد

 
ها تامین استشکر مورد نیاز قنادی *  

هزار تن شکر به حوزه صنف و صنعت شیرینی و شکالت، تخصیص داده شده  50مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی اضافه کرد: 
رود قیمت ها قرار گرفته و انتظار میر اتحادیه قنادان استان تهران و دیگر استاناست. شکر مورد نیاز با قیمت مصوب در اختیا

هزار تومان برای زولبیا و بامیه برای ماه رمضان رعایت شود 20مصوب حدود  . 
 تومان به بازار عرضه شده و فروش آن 400هزار تن شکر با قیمت مصوب سه هزار و  20سیف افزود: در سه روز گذشته بیش از 

های منتخب آغاز شده استدر میادین و فروشگاه . 
ای مقطعی مواجه کرده است که با واردات و عرضه های اخیر خوزستان عرضه شکر به بازار را با وقفهوی اضافه کرد: بارش

شودگسترده، این کمبود در چند روز آتی برطرف می . 
هزار تن  200د ثبات قیمتی ادامه دارد و قرار است به طور ماهانه به گفته وی، تزریق شکر با نرخ مصوب به بازار تا زمان ایجا
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 .شکر وارد بازار شود
هزار تومان در هر کیلوگرم، این محصول در بازار کمیاب  11به گزارش ایرنا، طی روزهای اخیر عالوه بر افزایش قیمت شکر به 

از نبود شکر در کشور می دانند شده است. برخی این کمبود را ناشی از احتکار سودجویان و برخی ناشی . 
  لینک خبر
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 گندم 
 خبرنگاران جوان – 21/2/98تاریخ :

  سیف: احتیاج به واردات گندم نداریم/ قبادی: قیمت خرید گندم در بودجه، افزایش قیمت ماکارانی را رقم زد
اردیبهشت ماه با موضوع ضرورت تشدید نظارت بر تامین و توزیع کاالهای اساسی برگزار شد 21خبری امشب  گفت و گوی ویژه .  

صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار ، قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه  

میلیون تن گندم تولید شود و بر این اساس نیازی به  11شود امسال پیش بینی می :صمت در گفت و گوی ویژه خبری اظهار کرد

درصد بیشتر است 2۳ هزار تن گندم خریداری شده که در مقایسه با پارسال 2۳۴میلیون و  1واردات آن نخواهیم داشت. تا امروز  . 
تومان تغییر کرد 18۵0تومان تا  9۵0قیمت گندم فروش رفته از  98وی ادامه داد: در بحث ماکارانی بر اساس قانون بودجه  . 

 
وی افزود: یعنی نرخ فروش گندم به کارخانه ها با تغییر مواجه شد که همین امر سبب تغییر هزینه های دستمزدی و ... شد و هزینه 

متقابال افزایش یافتها هم  درصدی ماکارانی رو برو شدیم 70در نهایت با افزایش  . . 
 

درصدی  2۵تومان رسید اما در ماه رمضان با کاهش  700هزار و  ۵تومان حتی به  ۴00هزار و  ۳قبادی گفت: قیمت ماکارانی از 
قیمت باشدو تخفیف تالش بر تنطیم بازار کردیم. اینچنین نبود که دولت به دنبال افزایش  . 

 
تکلیف کرده قیمت گندم افزایش یابد و درآمد این هزینه  1۴سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در ادامه گفت: دولت در تبصره 

 .صرف تجهیز منابع شود
هزار تن گذشت/ نیازی به واردات گندم نداریم 100خرید تضمینی گندم از یک میلیون و  :بیشتر بخوانید  

هم بخش نان  97. سال کل گندم کشور یارانه دریافت می کرد و با قیمت کمتری به مصرف کنندگان می رسید 97وی افزود: در سال 
با یارانه باقی ماند. همه نانوایی ها مشمول یارانه بودند.نانوایی های خصوصی یک هزار تومان و نانوایی های دولتی یک هزار و 

 .سیصد تومان یارانه می گرفتند
 

یم و پیش بینی می شود رقم قابل سیف گفت: شرکت های ماکارانی سازی با کمبود تامین گندم مواجه شدند. نیازی به واردات گندم ندار
 .توجهی را خریداری کنیم

 
قاضی زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در ادامه گفت و گوی ویژه خبری بیان کرد: باالخره منابعی که در 

و مجبور به انتخاب بین بد و بدتر اختیار دولت بود محدود بود و سازمان برنامه هم توان تامین منابع بیشتر برای خرید گندم را نداشت 
 .شدیم

 .وی افزود: کارشناسان معتقد بودند با قیمت پیشنهادی خرید گندم امکان تولید گندم وجود نخواهد داشت
های امسال هیچ احتیاجی به واردات گندم نیستدر ادامه قبادی بیان کرد: با بارش . 

ه خیلی نقش پررنگی ندارد و بخش عمده آن هم وارداتی است. قوطی که تن وی ادامه داد: تن ماهی مثل ماکارانی در سبد خانوار
شود از ارز دولتی به ارز نیمایی تغییر یافت که دلیل افزایش قیمت تن ماهی همین بودماهی در آن کنسرو می . 

ابراز کرد: در سال حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در ارتباط تلفنی با گفت و گو ویژه خبری 
تومانی بود، زیرا معتقد بود دولت نتوانسته مبلغ نفت را به  ۴200گذشته، مجلس و کمیسیون اقتصاد مجلس مخالف تخصیص ارز 

 .حمایت از جامعه هدف برساند
به مردم یارانه تومانی  ۴200رفت. در نتیجه معتقد بودیم به جای ارز وی افزود: عزت مردم با مدیریت ضعیف دولت زیر سوال می

 .نقدی بپردازیم، ولی دولت مخالفت کرد
 .حسینی شاهرودی گفت: در نهایت به سمت ثبت سفارش و واردات اقالم اساسی رفتیم که متاسفانه این اتفاق هم تاکنون نیفتاده است

تومانی در بودجه کاالی اساسی اقالمی نظیر ماکارانی و تن  ۴200عضو کمییسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مجلس تخصیص ارز 
ماهی را حذف نکرد بلکه معیشت کلی مردم را مد نظر قرار داد زیرا معتقد بود اگر شخصی برنج مصرف نمی کند حداقل بتواند 

 .ماکارانی را مصرف کند
 

بودجه صراحتا نام گندم آورده شده است و لحاظ شده  قبادی در واکنش به گفته های نماینده مجلس شورای اسالمی، گفت: در قانون
  .گندم با قیمت واقعی به کارخانجات بفروش برسد
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تومان بود و خود من خرید کردم اما قیمت شکر هنوز به حالت عادی  ۴00هزار و  ۳وی گفت: قیمت شکر در خرده فروشی، 

  .برنگشته است
 

سانات فصلی در تمام دنیا طبیعی است اما میزان نوسانات بستگی به عوامل دارد. در مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی بیان کرد: نو
 .حوزه شکر به واسطه بارندگی ها و سیل فروردین، بخشی از شکر از بین رفت

 
۳9۵شرکت تولید نیشکر هست. از اوایل اسفند تا امروز  8وی گفت: در این فصل هم می دانیم فروش شکر تنها دست  ش هزار تن پی 

هزار تن از انبار ما خارج شده است ۳0۶هزار تن پول به حساب ریخته شده و  ۳09فاکتور شکر تقدیم کردیم.  . 
 

هزار تن است ولی حدود دو سوم شکر را تامین کردیم این نوسانات به علت  180سیف ادامه داد: کل شکر مورد نیاز ماهانه ما 
 .هیجانات تقاضا مازاد است

 
تن شکر دولتی در کرج توسط دادستانی این استان کشف شد و فرد محتکر در بازداشت شده است 90وی گفت: امروز  . 

  .وی بیان کرد: کارخانه های نیشکر به کمک بازار بیایند و منابع شکر را که برای مردم است را از انبارهای خود خارج کنند
 

ن است و ماه مبارک رمضان هم اوج مصرف شکر است بایستی هزار ت 180در ادامه برنامه قبادی تصریح کرد: وقتی نیاز کشور 
هزار تن شکربه بازار تزریق می شد ۵00تا  ۴۵0 . 

 
معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت با اشاره به تاثیر سیل خوزستان در منابع خام شکر گفت: شکر موجود شکر خام است و باید به 

د این شکر سفید به بازار شد زیرا کارخانه های نیشکر با خساراتی مواجه شدندشکر سفید تبدیل می شد ولی سیل منجر به کندی ورو . 
 

قاضی زاده هاشمی در ادامه گفت: روند توزیع و تولید روند غیر مطمئنی است و تا زمانی که کاالها به ارزش رسمی نرسند این 
 .جریان با همین منوال ادامه دارد

 
نقدی یا کاالبرگ الکترونیکی برای حمایت از جامعه هدف ها نترسند. تجربه ثابت کرده با  دولتمردان از پرداخت یارانه :وی افزود

 .همین روش فعلی نمی توان بحران را مدیریت کرد
 

حسینی شاهرودی در ادامه برنامه بیان کرد: هیجانات بازار تنها ناشی از مصرف نیست بلکه عدم نظارت درست، هیجانات سیاسی و 
است و ما در دونرخی بودن کاالها همواره ضرر کردیم. توزیع نقدی یارانه از جمله اقالم اساسی باید عملیاتی عدم توزیع صحیح 

 .شود
 

وی افزود: در جنگ اقتصادی قرار داریم و باید منابع حاصل از فروش نفت به جامعه هدف برخورد کند؛ این نوسانات امروز در 
. شکر در بسیاری از کاالها تاثیر گذار استشکر دیده می شود و فردا در کاالهای دیگر . 

 
قبادی پاسخ داد: کشوری مثل ایران با این شرایط جنگ اقتصادی در تامین کاال شرایط خوب و عادی دارد. بسیاری از کاالها در 

 .فضای رقابتی در سالهای گذشته حتی یک درصد هم افزایش قیمت نداشتند
 

تخصیص مناسبی در تامین شکر دریافت کردند و اعالم می کنیم هیچ مشکلی در تامین  سیف گفت: همه صنوف ما حواله و میزان
هزار تن به استان ها تزریق شده است 10هزار تن به انجمن شیرینی و شکالت شکر تخصیص دادیم و بیش از  ۵0شکر نداریم.  . 

 
روشگاه های زنجیره ای توزیع شده است. با رسیدن به تن بین ف ۵00تا یک هزار و  800وی ادامه داد: از ابتدای امسال روزانه بین 

 .شب های قدر هیات مذهبی با گرفتن معرفی نامه از اوقاف می توانند شکر تهیه کنند
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 .در ادامه قاضی زاده هاشمی با اشاره به قیمت خرما اطهار کرد: از قیمت جدید خرما اطالعی ندارم اما قیمت ها متفاوت است
 

بازرگانی دولتی گفت: زمانی که چهار بازار ما از جمله ارز بهم می خورد تمام بازارهای ما هم دچار مشکل  مدیر عامل شرکت های
هزار تن خرما صادر کردیم 2۵۶می شود. خرما کاالی وارداتی نیست زیرا ما دومین تولید کننده خرما در دنیا هستیم و سال گذشته  . 

 
ی در قیمت داخلی تاثیر گذاشته است اما این قیمت بیانگر نبود کاال نیست، خرما رطب وی افزود: کشف قیمت خرما در بازارهای ارز

هزار تومان در اختیار صنوف قرار می گیرد ۳0تا  2۵به قیمت هرکیلو  . 
 

 سیف گفت: اینکه قیمت بنزین درخارج در داخل تاثیر گذار نیست دلیلش این است که بازار بنزین تنها دست دولت است ولی کاالی
 .اساسی وخوراکی چنین نیست

 
حسینی شاهرودی با اشاره به نوسانات قیمت خرما گفت: نظام توزیع با مشکل فرسودگی مواجه است باید به سمت نحوه توزیع نوین و 

 .کاالبرگی حرکت کنیم
 

استوی افزود: افزایش قیمت کاالها هیچ دلیل و مولفه اقتصادی ندارد بلکه دلیل اصلی سوداگری و داللی ه . 
 

قبادی ابراز کرد: از مرحله ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز و گمرک و ترخیص سامانه جامع تجارت در حال بهترین پیگیری 
 .است اما در خصوص کاالی داخلی این روند محرز نیست

درصد ارز تخصیص یافته به هدف می خورد 70وی افزود:  به دلیل نظارت سفت  سروسامان گرفتن واردات نهاده دامی و بازار آن .

 .و سخت وزارت صمت بود

 .سیف ادامه داد: متغیرهایی نظیر تورم و رشد اقتصادی تاثیر گذار است. در خرما ساختار ما تهیه اقالم به صورت خرد است
 لینک خبر
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 گندم 
 خبرگزاری فارس  – 19/2/98تاریخ : 

میلیون تن گذشت  1خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از   
تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان  2۶2هزار و  ۴۶، یک میلیون و از آغاز فصل برداشت تا تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه سال جاری

  .به صورت تضمینی خریداری شده است
، بر اساس اعالم مرکز فناوری اطالعات و زارت جهاد کشاورزیپایگاه اطالع رسانی و  به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از

۳0.۳ارتباطات این میزان خرید در مقایسه با مدت مشابه سال قبل   .درصد رشد داشته است 
میلیارد تومان از  ۵98میلیارد تومان بوده که تاکنون بیش از یک هزار و  80۵، یک هزار و ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان

ی این محصول به کشاورزان پرداخت شده استبها . 
، بیشترین میزان خرید گندم از کشاورزان را داشته استهزار تن 77۴استان خوزستان با  . 

 
  لینک خبر
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 گندم 
 ایرنا  – 18/2/98تاریخ : 

 سیالبهای اخیر سبب کاهش تولید یک میلیون تن گندم شد
گفت:سیالب اخیر در چهار استان لرستان ، خوزستان ، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر جهادکشاورزی  -ایرنا  -اهواز 

 .گلستان و مازندران ، سبب کاهش یک میلیون تنی تولید گندم در کشور شده است
به گزارش ایرنا عبدالمهدی بخشنده روز چهارشنبه در نشست بررسی ، برآورد و پرداخت خسارت سیل به بهره برداران بخش 

: با وجود از بین رفتن این میزان گندم ، امسال نیز به لطف الهی و بارندگی مناسب و تالش کشاورزی خوزستان در اهواز افزود
  .کشاورزان ، نیازی به واردات گندم نیست و تولید گندم بیش از مصرف آن در کشور خواهد بود

تان بوده از مدیران جهاد درصد حجم خسارات وارده سیالب اخیر به بخش کشاورزی کشور ، متعلق به خوزس50وی با بیان اینکه 
کشاورزی خواست با دقت نه با سخت گیری ، میزان خسارات وارده به بخش کشاورزی را اعالم کنند تا طبق مصوبه هیات دولت 

  .غرامت به کشاورزان خوزستانی پرداخت شود
65به گفته وی میزان پرداخت غرامت به کشاورزان گندم کار خوزستان ، در هر هکتار   است ولی در صورتی که اثبات میلیون لایر

درصد افزایش می یابد۳0شود مرزعه در سال های گذشته عملکرد مطلوب داشته این میزان غرامت تا  .  
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر جهادکشاورزی حجم و سقف پرداختی غرامت به کشاورزان سیل زده از سوی دولت را 

میلیون لایر است26در حالی است که حداکثر سقف پرداختی صندوق بیمه کشاورزی به هر هکتار گندم بی سابقه خواند و افزود: این  .  
هزار هکتار از مزارع گندم خوزستان در جریان سیالب اخیر از بین رفت بر آماده سازی زمین های 160وی با بیان اینکه حدود 

د، برای کشت تابستانه و پاییزه با عزمی جهادی تاکید کردکشاورزی آسیب دیده که برخی آنها هنوز دچار آبگرفتگی هستن .  
 

 در کنار کشاورزان آسیب دیده خوزستان هستیم  **
بخشنده با تاکید بر اینکه در چنین شرایط سختی نباید کشاورزان تالشگر را تنها گذاشت گفت: مجموعه جهادکشاورزی از وزیر تا رده 

آسیب دیده از سیالب بوده و با وجود منابع و اعتبارات محدود دولتی ، تا بازگشت اوضاع های پایین مدیریتی در کنار کشاورزان 
  .عادی ، پیگیر مشکالت کشاورزان خوزستانی هستیم

میلیون تن محصول بیان کرد: باید زندگی و 16وی به نقش خوزستان به عنوان مدافع اصلی امنیت غذایی کشور با تولید ساالنه 

زستانی هرچه زودتر به وضعیت عادی برگردد تا خدشه ای به نقش محوری خوزستان در امنیت غذایی کشور معیشت کشاورزان خو
  .وارد نشود

معاون وزیر جهادکشاورزی تاکید کرد: متعهد هستیم در کنار کشاورزان ، مزارع آسیب دیده را بازسازی و آماده کنیم و امید به آینده 
  .را به کشاورزان برگردانیم

 
شمن به دنبال به خطر انداختن امنیت غذایی کشور است د **  

بخشنده با اشاره به فشارهای دولت آمریکا بر جمهوری اسالمی ایران برای به خطر افتادن امنیت غذایی کشور بیان کرد: آمریکا به 
ی، دشمنی و دروغ گویی دولت دروغ مدعی است که دارو و غذا از شمول تحریم ها خارج هستند ،در حالی که اعمال تحریم های بانک

  .آمریکا را ثابت می کند
هزار ریالی وارد می کنیم42وی گفت: با وجود فشارهای آمریکا ، کاالهای ضروری و اساسی کشور را با ارز  .  

 
 لغو محدودیت کشت تابستانه و پاییزه در خوزستان  **

با مطلوب بودن ذخایر آبی پشت سدها گفت: محدودیت کشت  معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر جهادکشاورزی با اشاره
تابستانه و پاییزه بر اساس آنچه استاندار خوزستان مطرح کرده لغو شده ولی تاسیسات و کانال های سازمان آب و برق خوزستان نیز 

  .باید پاسخگوی نیاز آبی کشاورزان باشد
اشاره کرد و افزود:کشت برنج غیر از استان های گیالن و مازندران  وی به خواست عمومی کشاورزان خوزستانی برای کشت برنج

  .ممنوع است ولی با توجه به اختیارات استاندار ، وی می توان در این زمینه تصمیم گیری کند
ستان رفع استاندار خوزستان چندی پیش گفته بود محدودیت و ممنوعیت کشت تابستانه و پاییزه با توجه به حجم عظیم ذخایر آبی خوز

  .شده است
به گزارش ایرنا در این نشست مدیران کل دستگاه های اجرایی وابسته به وزارت جهادکشاورزی در خوزستان و مدیران شهرستانی 

استان ، مشکالت و چالش های 'پسا سیل' در خوزستان به ویژه ضرورت نوسازی زمین های آسیب دیده ، حمل محصوالت چغندر قند 
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ت غرامت به کشاورزان پس از پایان ارزیابی خسارات مطرح شدو گندم و پرداخ .  
در جریان سیالب فروردین خوزستان که با طغیان رودخانه های کارون ، دز و کرخه و افزایش خروجی سدهای باالدست شکل 

  .گرفت مناطق پایین دست و حاشیه ای این رودخانه ها در معرض خطرات جدی ناشی از سیل قرار گرفتند

هزار لایر برآورد شده است82ارات بخش کشاورزی خوزستان حدود خس .  
 
  لینک خبر
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 گندم 
 خبرنگاران جوان  – 17/2/98تاریخ : 

انفروشی استمیلیارد تومان به گندم کاران/ هرگونه افزایش قیمت نان گر 100۸پرداخت   
میلیارد تومان بابت این خرید تضمینی به کشاورزان پرداخت  1008هزار تن گندم از کشاورزان تحویل و  90۵یزدان سیف گفت: 

 .شده است
، یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به خرید تضمینی گندم گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

هزار تن گندم  90۵های روغنی که از یکماه پیش آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و تا امروز اظهار کرد: خرید تضمینی گندم و دانه
ان بابت این خرید تضمینی به کشاورزان پرداخت شده استها ثبت شده و هزار و هشت میلیارد توماز کشاورزان تحویل و در سامانه . 

وی افزود: سیل امسال رشد تولید گندم را کاهش داده، با این حال تا پایان فصل برکرد خرید تضمینی نسبت به سال گذشته افزایش 
 .خواهد کرد

 در تامین گندم و آرد هیچ مشکلی وجود ندارد
میلیون و صد هزار تن گندم در چهل روز اول سال به فروش رفته و این مقدار آرد  مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: یک

کندها را بطور کامل برطرف میمورد نیاز صنوف، صنایع و نانوایی . 
ها اظهار کرد: قیمت فروش هر کیلو گندم برای صنایع و وی با اشاره به حذف یارانه آرد و گندم صنوف و صنایع غیر نانوایی

گرفت برای ای که به این صنایع تعلق میتومان افزایش یافته و یارانه 18۵0تومان به ازای هر کیلو به  992نانوایی از  صنوف غیر
 .پرداخت مطالبات کشاورزان مورد استفاده قرار گرفت

ش قیمت آرد و گندم یزدان تصریح کرد: بخشی از افزایش قیمت ماکارونی که امروز در بازار شاهد هستیم نیز ناشی از همین افزای
 .است که مواد اولیه مورد نیاز تولید ماکارونی است

 بازار روغن متعادل است
ها در حال عرضه مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: بازار روغن متعادل است و روغن خانوار با قیمت تثبیت شده در فروشگاه

 .است
شودن شکر به بازار عرضه میهزار ت 200ماهانه  :بیشتر بخوانید  

ماه سال گذشته یک میلیون و هفتصد و بیست هزار تن روغن در صنایع روغن تولید و به بازار  12یزدان سیف تصریح کرد: در 
عرضه شد که این مقدار در مقایسه با زمان مشابه سال قبل یک میلیون و چهارصد و شصت هزار تن، افزایش مطلوبی به شمار 

ر حال حاضر بازار روغن در آرامش استرود و دمی . 
هزار تن روغن به صنایع اختصاص داده شده تا هیچ گونه کمبودی در مواد اولیه  ۳0های ماه رمضان نیز وی گفت: برای تامین نیاز

 .تولید وجود نکرده باشد
 افزایش قیمت نان گرانفروشی است

های نظارتی با این موارد های تولیدی گرانفروشی است و باید از سوی دستگاهسیف اظهار کرد: هرگونه افزایش قیمت نان توسط واحد
 12۴کنم در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی موارد را برای رسیدگی با سامانه برخورد شود ضمن اینکه از مردم درخواست می

دسازمان حمایت در میان بگذارن . 
 کمبود برنج در بازار مقطعی است

ها کاهش یافته است و همین موضوع مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: با توجه به پایان فصل برکرد، برنج داخلی در انبار
 .سبب کاهش عرضه و افزایش قیمت این محصول شده است

شود، اما برای جبران کمبود، سی هزار تن کرد جبران مییزدان سیف اظهار کرد: این کمبود در دو ماه آینده و با شروع فصل بر
ها قرار گرفته استبرنج وارداتی به منظور عرضه در ماه رمضان در اختیار ستاد تنظیم بازار استان . 

 ۴۶00تا  ۴۴00تومان و برنج تایلندی بین  7800تا  7۴00وی تصریح کرد: در این خصوص برنج وارداتی هندی با قیمت مصوب 
گیردها در اختیار مصرف کنندگان قرار میدر استان تومان . 

یزدان سیف گفت: تا دو ماه آینده نیز با شروع کشت برنج دو میلیون تن برنج داخلی وارد بازار خواهد شد و کمبود تولید داخلی نیز 
شود و قیمت به تعادل خواهد رسیدجبران می . 

رود کشت برنج امسال در مقایسه با سال گذشته با افزایش حداقل ده درصدی ظار میهای اخیر انتوی ادامه داد: با توجه به بارندگی
 .مواجه شود

ها تامین شده استشکر مورد نیاز قنادی  
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هزار تن شکر تخصیص  ۵0مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی همچنین با بیان اینکه به حوزه صنف و صنعت شیرینی و شکالت، 
رود ها قرار گرفته و انتظار میبا قیمت مصوب در اختیار اتحادیه قنادان استان تهران و دیگر استانداده شده گفت: شکر مورد نیاز 

هزار تومان برای زولبیا و بامیه برای ماه رمضان رعایت شود 20قیمت مصوب حدود  . 
شودکمبود شکر در بازار جبران می  

تومان به بازار عرضه شده  ۴00هزار و  ۳کر با قیمت مصوب هزار تن ش 20یزدان سیف اظهار کرد: در سه روز گذشته بیش از 
های منتخب آغاز شده استو فروش آن در میادین و فروشگاه . 

ای مقطعی مواجه کرده است که های اخیر خوزستان عرضه شکر به بازار را با وقفهمدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: بارش
شودر چند روز آتی برطرف میبا واردات و عرضه گسترده، این کمبود د . 

هزار تن  200وی ادامه داد: تزریق شکر با نرخ مصوب به بازار تا زمان ایجاد ثبات قیمتی ادامه دارد و قرار است بطور ماهانه 
دشکر وارد بازار شو  

  لینک خبر
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 گندم 
 خبرگزاری فارس  – 1۶/2/98تاریخ : 

  استان خریداری شد ۹هزار تن گندم در ۸۳0
تن رسیده است 9۵هزار و  8۳0، تاکنون به  خرید تضمینی گندم در کشور که از پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده . 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس اعالم مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات، این میزان خرید در مقایسه با 
اشته استدرصد رشد د ۳۴مدت مشابه سال قبل  . 

میلیارد تومان از  2۴9میلیارد تومان بوده که تاکنون بیش از یک هزار و  ۴۴۶، یک هزار و ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان
 .بهای این محصول به کشاورزان پرداخت شده است

زستان، سیستان و بلوچستان، استان ایالم، بوشهر، خو 9بر اساس این گزارش، خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در 
هزار  8۳هزار تن، بوشهر با  ۶۳0فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان در حال انجام است و استان های خوزستان با 

هزار تن تاکنون بیشترین میزان خرید گندم را به خود اختصاص داده اند ۴8تن و کرمان با  . 
  لینک خبر
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز

 فودپرس – 16/2/98تاریخ :

 گوشت تنظیم بازاری تمام شد
دیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: عرضه گوشت تنظیم بازاری پایان یافته و توزیع گوشت وارداتی 

  .با ارز نیمایی تابع شرایط عرضه و تقاضاست
 

کیلوگرم گوشت تنظیم بازار به  4وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد خبری مبنی بر تخصیص محمد قبله در گفت
تومانی به ارز نیمایی تغییر  4200سرپرستان خانوار، گفت: براساس آخرین تصمیمات کارگروه تنظیم بازار واردات گوشت از ارز 

رضه و تقاضا استکرده و توزیع آن هم تابع شرایط ع .  
 

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در حال حاضر گوشت تنظیم بازاری توزیع 
شد، هر فردی از اعضای خانوادهای که گوشت تنظیم بازاری توزیع میشود، گفت: در دورهنمی توانست با ارائه کارت ملی می  

کیلوگرم گوشت به قیمت مصوب کند 4ام به دریافت سرپرست خانواده اقد .  
 

های موجود در بازار از طریق وی با تاکید بر اینکه عرضه گوشت تنظیم بازاری متوقف شده است، گفت: در حال حاضر گوشت
شودتامین میشود، ضمن اینکه بخشی از گوشت مورد نیاز از این پس از طریق واردات با ارز نیمایی تولیدات داخلی تامین می . 

  لینک خبر
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 گوشت مرغ
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 خبرنگاران جوان  – 18/2/98تاریخ : 

  های تولید روستایی در طرح نوین آبیاری دشت سیستانساماندهی تعاونی
1۶هکتار از اراضی دشت سیستان در پنج شهرستان و  ۴۶000شیرزاد گفت: طرح آبیاری  یه عمرانی در حال اجراستناح  .  

، حسین شیرزاد، معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان مرکزی تعاون گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 
جوز اولیه صادر شده است، اظهار کرد: توسعه شرکت تعاونی تولید روستایی م ۶روستایی ایران با بیان اینکه تاکنون برای تشکیل 

های بهره برداری به عنوان ابزار سیاستی در جهت توسعه بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور محسوب می شود که به نظام
رار هزار هکتار از اراضی دشت سیستان مورد توجه ق ۴۶ها و اجزای اصلی در طرح آبیاری عنوان یکی از مهمترین فرآیند

استگرفته . 
وی با اشاره به اینکه در راستای نگاه ویژه رهبر معظم انقالب به این منطقه، طرح مذکور در دستور کار وزارت جهادکشاورزی 

های در منطقه برداری، بلحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از اهمیت ویژهای بهرهقرار گرفته است، تأکید کرد: طرح استقرار نظام
های کشاورزی، رونق تولید و پایداری جمعیت در این منطقه با استعداد را بدنبال خواهد ن برخوردار بوده و احیای فعالیتدشت سیستا

 .داشت
های بهره برداری افزود: فرآیند شکل های روستایی ایران در ادامه، پیرامون مراحل اجرایی نظاممدیرعامل سازمان مرکزی تعاونی 

های سازمانی، امکان سنجی و زمینه سازی ها و ظرفیتبرداری از پنج مرحله شامل؛ ارزیابی پیش نیازهای بهره گیری نظام
ها های بهره برداری و پایداری و توسعه نظامهای بهره برداری، استقرار نظامهای متفاوت نظاماجتماعی، پیاده سازی و تشکیل الگو

 .تشکیل می شود
های اخیر آمریکا استتهدید امنیت غذایی و معیشت مردم هدف اصلی تحریم :بیشتر بخوانید  

هکتاری دشت سیستان، بیان کرد: با توجه  ۴۶000های بهرهبرداری در طرح آبیاری این مقام مسئول در مورد جزئیات اجرایی نظام
 ۴۶000های بهره برداری مناسب در طرح آبیاری های بهره برداری در خصوص طراحی و استقرار نظامبه شرح وظایف دفتر نظام

و  1مروز و نی 2و زهک  ۴،۳،2های آبیاری نواحی هامون های فنی و اجتماعی در بلوکهکتار دشت سیستان، پس از انجام بررسی
های مربوط به صدور مجوز برای تشکیل و استقرار شش شرکت تعاونی تولید روستایی در بخش جزینک شهرستان زهک، ، فرآیند2

شهرستان هامون به اتمام رسیده است 2شهرستان هامون و روستای دولت آباد ناحیه  ۴روستای چلنگ ناحیه  . 
در مرحله صدور  1و زابل  1تعاونی هامون   2ا بیان اینکه هم اکنون ساماندهیمدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ب

هزار بهره 29هزار هکتار اراضی با 2۳های تعاونی تولید مذکور، حدود مجوز قرار دارد، تصریح کرد: در نتیجه استقرار شرکت
 .بردار تحت پوشش این الگوی نظام بهرهبرداری قرار خواهند گرفت

های سهامی زراعی سازمان مرکزی تعاون روستایی، های تولید و شرکتهای بهره برداری تعاونیشیرزاد، دفتر نظام بنا به اظهارات
گروه همآب نموده و  88هزارو  2های بهره برداری مناسب در محدوده طرح مذکور، اقدام به تشکیل به منظور ایجاد و استقرار نظام

استهای دفتر یادشده قرار گرفتهگانه طرح، در تعهد و برنامه1۶ولید به تفکیک نواحی شرکت تعاونی ت 1۶عالوه بر این، تشکیل  .  
 

های فرعی آبیاری و طرح جامع شبکه 2 برداریهای بهرهافزاید، نخستین نشست ستاد ملی ساماندهی و استقرار نظاماین گزارش می
سیستان، بمنظور پیشبرد اهداف این دو طرح، در اواخر هکتاری دشت  ۴۶000زهکشی غرب و شمال غربی کشور و طرح آبیاری 

های بهره برداری سازمان برگزار گردیده که در این جلسه، مهندس علیزاده از انعقاد قرارداد ماه گذشته، به میزبانی دفتر نظام

هکتاری دشت سیستان و ابالغ قرارداد به این استان خبر داد ۴۶000مربوطه با مجری طرح آبیاری  . 
  لینک خبر
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 متفرقه 
 خبرنگاران جوان – 18/2/98تاریخ : 

  انحالل نیم متر نمک رسوبگذاری شده در بستر دریاچه ارومیه
نمک رسوبگذاری شده  های شیرین عالوه بر باال بردن تراز آب دریاچه در مناطقی سبب انحالل حداکثر نیم متریلک گفت: ورود آب
  .در بستر شده است

صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار زمین راضیه لک، رئیس پژوهشکده علوم ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

به اتمام رسیده، گفت: این  1۳98های جامع میدانی گزارش آخرین وضعیت دریاچه ارومیه در فروردین ماه که با برداشتبا بیان این
انجام  1۳8۶شناختی دریاچه ارومیه از سال شناسی، ارائه راهکار نجات و پایش زمینای در ارتباط با آسیبسازمان مطالعات گسترده

برای منطقه و کشور بسیار حائز اهمیت است های این مطالعاتداده که دستاورد . 
به گفته لک، به منظور تعیین حجم دقیق آب، تعیین تغییرات عمق و نیز بررسی ترکیب شیمیایی آب دریاچه ارومیه در نیمه دوم 

کیلومتر  ۵کیلومتر در  ۵برداری از شورابه عمیق، سطحی و تعیین عمق دریاچه در یک شبکه سیستماتیک فروردین امسال نمونه
 1۵0معدنی کشور انجام و شناسی و اکتشافاتبرای هر دو بخش شمالی و جنوبی دریاچه توسط پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین

 .نمونه شورابه عمیق و سطحی برداشت شد
های سطحی و نمونه گیری کردند، تصریح کرد: همچنین چگالینقطه اندازه 7۵که کارشناسان عمق دریاچه را نیز در وی با بیان این

های به دست آمده از اطالعات برداشت شده عمق، نقشه عمق و توپوگرافی گیری قرار گرفتند و بر اساس دادهعمقی نیز مورد اندازه
 .بستر و نیز نقشه تغییرات چگالی شورابه عمیق و سطحی دریاچه تهیه شد

های کوچک باید احیا شوندگذاران داخلی/ معدنمعدن مقصد مطمئنی برای سرمایه :بیشتر بخوانید    
2۳0ه در بخش شمالی با عمق حداکثر ترین بخش دریاچکه عمیقلک با اشاره به این متر است، گفت: همچنین دو بخش عمیق سانتی 

در مرکز و جنوب دریاچه نیز وجود دارد و از سویی میانگذر شهید کالنتری به صورت سدی در وسط دریاچه، منجر به تقسیم 
طحی و عمیق دریاچه در بخش شمالی و ای که تغییرات چگالی برای شورابه سدریاچه به دو بخش شمالی و جنوبی شده به گونه

 .جنوبی دریاچه شدید و بارز است
زمین از مشاهده آرتمیا ارومیانا به عنوان تنها موجود زنده جانوری دریاچه در مرکز بخش جنوبی به وفور رئیس پژوهشکده علوم

شود منجر به کاهش شوری ارد دریاچه میطور عمده از بخش جنوبی وخبر داد و گفت: ورود حجم باالی آب شیرین به دریاچه که به
 .آب دریاچه و ایجاد شرایط اکولوژیکی مناسب برای رشد و شکوفایی مجدد آرتمیا شده است

های شیرین عالوه بر باال بردن تراز آب دریاچه در مناطقی نیز سبب انحالل حداکثر نیم متر نمک رسوبگذاری به گفته وی، ورود آب
 .شده در بستر شده است

های صورت گرفته در سنوات گذشته عنوان شده تنها ارائه رقوم تراز ک خاطرنشان کرد: همانطور که در مقاالت علمی و مصاحبهل
دریاچه برای به تصویر کشیدن وضع دریاچه کافی نیست بلکه توجه به فعل و انفعاالت درون دریاچه در ارتباط با واکنش نمک و 

شود، ک که باعث تغییرات مورفولوژی بستر و کاهش یا افزایش مضاعف عمق دریاچه میآب، اعم از انحالل و یا ترسیب نم
 .ضروری است

شک در فصول کند، گفت: بیکه تغییر عمق دریاچه عالوه بر تغییر تراز حجم آب را متاثر میزمین با بیان اینرئیس پژوهشکده علوم
ال آمدن تراز و همچنین انحالل نمک و افزایش عمق را شاهد هستیم، اما با های شیرین به دریاچه، پدیده باَتر )بهار( با ورود آب

رود و در نتیجه کاهش تراز کاهش بارش و افزایش تبخیر در فصل تابستان، باالنس شورابه به سمت رسوبگذاری نمک پیش می
ریزی برای احیای دریاچه برنامه دهد که بر همین اساس پایش فصلی تغییرات حجم شورابه درهمراه با کاهش عمق بستر رخ می

 .ارومیه یکی از ضروریات است
 لینک خبر
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 متفرقه
 ایرنا  – 17/2/98تاریخ : 

هزارمیلیارد تومان برآورد شد 10خسارت سرمازدگی بخش کشاورزی   
کرد: برآورد اولیه خسارت ناشی از سرمازدگی مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی اعالم  -ایرنا -تهران

هزار میلیارد تومان برآورد شده است 10استان کشور از ابتدای اردیبهشت تاکنون  24به بخش کشاورزی  . 
سید محمد موسوی» به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، افزود: بر اثر افت دما و سرمازدگی در اردیبهشت  « 

درصد خسارت دیده اند 70هزار هکتار اراضی زراعی و باغی بین پنج تا  900امسال حدود  . 
درصد اراضی باغی دچار خسارت شده است 40درصد اراضی زراعی و  60وی اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارش ها  . 

گل دهی و حساس به لحاظ رویش و موسوی ادامه داد: افت دما بر اثر تغییرات اقلیمی در شرایطی اتفاق افتاده که باغات در مراحل 
 .زایش بوده اند و برخی نقاط کشور، کاهش دما را تا منهای پنج درجه تجربه کرده اند

درصد مربوط به بخش  90درصد مربوط به حوزه زراعت و  10هزار میلیارد تومان برآورد خسارت،  10وی تصریح کرد: از 
 .باغی است

طرات بخش کشاورزی با بیان اینکه اعالم قطعی خسارات سرمازدگی زمان بر است و مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخا
برآورد آن بر گل دهی و تولید محصول بستگی دارد، گفت: بیشترین خسارت سرمازدگی در حوزه زراعت استان های آذربایجان 

رقی مربوط می شودشرقی، اردبیل و فارس و در حوزه باغبانی در استان های قزوین، فارس و آذربایجان ش . 
وی درباره پرداخت خسارات سرمازدگی به بخش کشاورزی افزود: مسئولیت خسارت های ناشی از تغییرات اقلیمی در سطح کشور 

بر عهده وزارت کشور است و از این رو ما با کمک سازمان های جهاد کشاورزی استان های درگیر سرمازدگی، برآورد اولیه 
تاریخ یازدهم اردیبهشت امسال جمع بندی خسارات را طی نامه ای با امضای وزیر جهاد کشاورزی به وزیر خسارات را داشتیم و در 

 .کشور ارسال کردیم و امیدواریم پس از تایید وزارت کشور، از طریق سازمان برنامه و بودجه و اخذ مصوبه از دولت، پرداخت شود
مازدگی، زیر پوشش بیمه کشاورزی هستندموسوی یادآور شد: بخشی از اراضی خسارت دیده از سر ارزیابی های میدانی از طریق  .

 .صندوق بیمه کشاورزی در این زمینه آغاز شده و غرامت ها توسط این صندوق پرداخت خواهد شد
به وی گفت: کشاورزانی که بیمه نیستند در قالب پشتیبانی ما و پیشنهادهای وزارت جهاد کشاورزی به وزارت کشور و اخذ مصو

 .دولت، مورد حمایت قرار می گیرند
به گزارش ایرنا، در اواخر فروردین سازمان هواشناسی کشور اعالم کرد: شروع بارندگی ها و بارش برف در برخی استان ها از 

 .جمله اردبیل، کاهش دما و سرمازدگی را به دنبال دارد
در مازندران آغاز شد و تا دوم فروردین امسال ادامه داشت،  97 اسفند سال 27پیش از این نیز موج نخست بارش شدید باران که از 

روستا در بخش های مختلف  170نقطه شهری و بیش از  9سبب طغیان رودخانه ها در مناطق مرکزی و شرقی این استان شد و به 
 .خسارت زد

ه با آب ناشی از برف ذوب شده قبلی ساعت ک ۳5میلیمتر باران در  300همچنین در روزهای آغازین سال جدید هم بارش بیش از 

همراه شد، سرریز سدهای گلستان و بوستان و طغیان رودخانه ها را به دنبال داشت، ابتدا شهر گنبد، سپس شهرها و روستاهای شمالی 

  .و غربی این استان زیر آب رفت و خسارت های هنگفتی به بخش کشاورزی وارد کرد
 لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83306167


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 متفرقه 
خبرنگاران جوان  – 19/2/98تاریخ :   

  هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی کشور خسارت زد1۴۲سیالب 
 

ش فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، سیدمحمد موسوی در نشست بررسی ،برآوردها و پرداخت ه گزار
 ۵2خسارات سیل به بهره برداران بخش کشاورزی خوزستان در سرسرای اداری سازمان جهاد کشاورزی استان در اهواز افزود: 

درصد به زیرساخت های بخش 2۴درصد به دام و طیور و 1۶باغات ، درصد حجم خسارت مربوط به بخش زراعت ، هشت درصد 
 .کشاورزی بوده است

درصد مربوط  ۵0هزار میلیارد لایر برآورد شده است حدود ۳00وی گفت: از مجموع کل خسارات سیالب فروردین امسال که حدود 
 .به بخش کشاورزی بوده است

هزار میلیارد لایر از ۳0موسوی با تاکید بر سریع پرداخت غرامت به کشاورزان خسارت دیده افزود: بر اساس مصوبه هیات دولت ، 
 .بدهی کشاورزان استمهال شده است

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی، بازگشت به زندگی عادی کشاورزان را اولویت نخست بیان و بر 
اب بخشی بر نوسازی زمین های کشاورزی و خروج آب از آنها، و آماده سازی کشت تابستانه و پاییزه تاکید کردشت . 

هکتار از زمین های کشاورزی خوزستان 700هزارو ۵1رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نیز گفت: تاکنون آبگرفتگی 
رداشت شدهزار هکتار آن مقداری محصول ب17برطرف شده و از این سطح  . 

کیخسرو چنگلوایی پیش بینی کرد تا نیمه خرداد آب سیالب از همه زمین های کشاورزی خارج شود و پس از آن تجهیز و نوسازی 
 .زمین ها شروع خواهد شد

میلیون تن محصول شامل گندم، جو، چغندرقند و ۳.۵وی گفت: همه دستگاه های اجرایی و بهره برداران محلی در حال برداشت 
ی جات هستند و بخش مهمی از آن باید به سرعت از استان خارج شودصیف . 

 لینک خبر
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 متفرقه 
خبرنگاران جوان  – 21/2/98تاریخ :   

  ظهور آفت پروانه در برخی مناطق/ آفت پروانه خسارتی به محصوالت کشاورزی وارد نکرد
آفت پروانه گربه نوروزی و ونسا در منطقه جنوب شرق و دماوند محصوالت کشاورزی آسیبی ندیده  2عامری گفت: به رغم پیدایش 

  .اند
صنعت، تجارت و عباسعلی عامری معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان تهران در گفت و گو با خبرنگار 

، از بروز و ظهور برخی حشرات در برخی مناطق خبر داد و گفت: با توجه به گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

شد  هایی از بروز و ظهور برخی حشرات اعالمهای اخیر، در منطقه دماوند و جنوب شرق تهران، گزارششرایط اقلیمی و بارندگی
 .که پس از بازدید همکاران سازمان حفظ نباتات از مزارع مشخص شد که این گونه حشرات پروانه هستند

ها عمدتا روی گیاهان پهن برگ کند، افزود: پروانهوی با اشاره به اینکه آفت پروانه خسارتی به محصوالت کشاورزی وارد نمی
وجود جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر آسیب این گونه حشرات به مزارع وجود کنند که با این مرتعی سیر زندگی خود را تکمیل می

 .ندارد
 روند مبارزه با ملخ صحرایی تا سه سال آینده ادامه دارد/قحطی مواد غذایی معنا و مفهوم ندارد :بیشتر بخوانید

دماوند ونسا عامری ادامه داد: در منطقه جنوب شرق تهران همچون قرچک، ورامین و پیشوا گونه پروانه گربه نوروزی و در منطقه 
ها به سبب عمر به دلیل رطوبت نسبی باال در این مناطق بر روی گیاهان مرتعی بروز و ظهور پیدا کرده است که این گونه پروانه

روندکوتاه تا پایان اردیبهشت به طور کامل از بین می . 
ها در مزارع خود ن نگران شیوع این پروانهمعاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به اینکه کشاورزا

ها در مناطق جنوب شرق تهران و دماوند، محصوالت کشاورزی را نباشند، بیان کرد: با توجه به آنکه بروز و ظهور این گونه پروانه
 .تحت تاثیر خود قرار نداده است، از این رو کشاورزان نگران وجود این پروانه در مزارع خود نباشند

آفت  2پایان با بیان اینکه این گونه پروانه ها تا پایان اردیبهشت به طور کامل از بین می روند، تصریح کرد: به رغم پیدایش وی در 

 .پروانه گربه نوروزی و ونسا در منطقه جنوب شرق و دماوند محصوالت کشاورزی آسیبی ندیده اند
 
 لینک خبر
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 متفرقه 
خبرنگاران جوان  – 17/2/98تاریخ :   

 تأکید وزیر جهاد کشاورزی بر افزایش خود اتکایی تولیدات کشاورزی
در حوزه های بذر و صنعت دام  حجتی بر لزوم افزایش فعالیت های تحقیقاتی به منظور رفع نیازهای غذایی کشور و کاهش وابستگی

 .و طیور تاکید کرد
، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی؛ محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی امروز گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

های تحقیقات کشاورزی اظهار کرد: با ی تخصصی و روسای موسسههادر نشستی با معاونان و مدیران وزارت، روسای سازمان
های تجاری، نفتی، مبادالت مالی و علمی و های دولت آمریکا در حوزههای ناشی از تحریمتوجه به شرایط کنونی و ایجاد محدودیت

تحقیقاتی کشور در جهت حفظ و ارتقای  های موجود و توان علمی وهای جدید از تمام ظرفیتها و راهکارتحقیقاتی، باید با رویکرد
میلیون نفر جمعیت کشور استفاده کنیم 80تولید و تامین غذای  . 

ها و روند کاری های دشمنان، افزود: واقعیت این است که اکنون با رویهها و سنگ اندازیوی با اشاره به مشکالت ناشی از تحریم
تولید و تامین حداکثری محصوالت غذایی مورد نیاز جامعه حرکت کرد؛ توان در بخش کشاورزی و در جهت های پیش نمیسال

دهند، هر روز ما را یک های جدیدی که در جهت بهبود تولید و استفاده بهینه از منابع آب و خاک میموسسات تحقیقاتی باید با راهکار
رمازدگی، تولید بذر، تامین خوراک دام، تولید دام های گیاهی، سهای مختلف کشاورزی مانند مقابله با آفات و بیماریقدم در حوزه

های کشاورزی و صنعت دام و طیور جلو ببرندمولد و دیگر زیر بخش . 
های بخش توان با استفاده از آن نیازها و امکانات زیادی در کشور وجود دارد که میحجتی با بیان اینکه توانمندی ها، ظرفیت

های میانبر ه تحقیقات کشاورزی باید خود را با توجه به شرایط پیچیده کنونی آماده و راهکشاورزی را برطرف کرد، گفت: مجموع
های کشاورزی انتخاب و معرفی کندبرای مشکالت و نیاز . 

های اخیر آمریکا استتهدید امنیت غذایی و معیشت مردم هدف اصلی تحریم :بیشتر بخوانید  
ها تجدید نظر کنیم و با توجه به شرایط باید آمادگی کامل وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: امروز الزم است ما در مورد بعضی از نگاه

یلی از موارد جایگزینی واردات، راهبرد کالن کشور و تغییر الگوی مصرف، روش تحقیقاتی داشته باشیم چرا که ممکن است در خ
 .اجرایی ما شود

وی با تاکید بر لزوم افزایش ارتباطات موسسات و فعاالن تحقیقاتی کشور با مراکز بین المللی، از محققان بخش کشاورزی خواست 
ها و مشکالت این بخش کشاورزی سایر کشورها، در راستای رفع نیازبرای تعامل با مراکز تحقیقاتی و دانشمندان و محققان حوزه 

 .تالش کنند
وزیر جهاد کشاورزی توسعه تحقیقات و ورود بخش خصوصی به این عرصه را ضروری دانست و گفت: در دنیا تحقیقات توسط 

ی را پوشش دادهای تحقیقاتتوان به طور کامل نیازشود و با ساز و کار دولتی نمیبخش خصوصی انجام می . 
وی بر تامین امنیت غذایی در شرایط کنونی تاکید کرد و افزود: به رغم افزایش یا کاهش قیمت جهانی گندم، ما همواره معتقد بودیم 

ها اعتقاد چندانی به این موضوع این محصول و بخش عمده سایر محصوالت استراتژیک باید در داخل تولید شود و هر چند خیلی
توانیم با واردات نیاز به گندم را تامین کنیم. کما اینکه همین چندسال پیش برای گفتند با توجه به قیمت تمام شده میمانی مینداشتند و ز

خواستیم خوداتکایی را در اولویت نگذاریم و واردات گندم را ادامه شد و اگر میمیلیون تن گندم وارد کشور می ۶مدتی ساالنه حدود 

شدشرایط تحریم شرایط سختی به مردم کشور تحمیل میدهیم، اکنون و در  . 
 لینک خبر
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 متفرقه 
خبرگزاری فارس  – 19/2/98تاریخ :   

هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی کشور خسارت زد 1۴۲سیالب   
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی گفت:سیالب در چهار استان خوزستان ، گلستان ، لرستان و 

هزار میلیار لایر به مجموعه بخش کشاورزی خسارت زده است1۴2مازندران  .  
اه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، سیدمحمد موسوی در نشست بررسی ،برآوردها به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگ

و پرداخت خسارات سیل به بهره برداران بخش کشاورزی خوزستان در سرسرای اداری سازمان جهاد کشاورزی استان در اهواز 
درصد به زیرساخت 2۴و طیور و  درصد به دام1۶درصد حجم خسارت مربوط به بخش زراعت ، هشت درصد باغات ،  ۵2افزود: 

 .های بخش کشاورزی بوده است
درصد مربوط  ۵0هزار میلیارد لایر برآورد شده است حدود ۳00وی گفت: از مجموع کل خسارات سیالب فروردین امسال که حدود 

 .به بخش کشاورزی بوده است
هزار میلیارد لایر از ۳0ر اساس مصوبه هیات دولت ، موسوی با تاکید بر سریع پرداخت غرامت به کشاورزان خسارت دیده افزود: ب

 .بدهی کشاورزان استمهال شده است
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی، بازگشت به زندگی عادی کشاورزان را اولویت نخست بیان و بر 

کشت تابستانه و پاییزه تاکید کردشتاب بخشی بر نوسازی زمین های کشاورزی و خروج آب از آنها، و آماده سازی  . 
هکتار از زمین های کشاورزی خوزستان 700هزارو ۵1رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نیز گفت: تاکنون آبگرفتگی 

هزار هکتار آن مقداری محصول برداشت شد17برطرف شده و از این سطح  . 
ه زمین های کشاورزی خارج شود و پس از آن تجهیز و نوسازی کیخسرو چنگلوایی پیش بینی کرد تا نیمه خرداد آب سیالب از هم

 .زمین ها شروع خواهد شد
میلیون تن محصول شامل گندم، جو، چغندرقند و ۳.۵وی گفت: همه دستگاه های اجرایی و بهره برداران محلی در حال برداشت 
 .صیفی جات هستند و بخش مهمی از آن باید به سرعت از استان خارج شود

 لینک خبر
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 متفرقه 
ایرنا  – 16/2/98تاریخ :   

 ملخ صحرایی هفت شهرستان سیستان و بلوچستان را درگیر کرد
هکتار از مراتع شهرستان های کنارک،  680هزار و  ۳6بلوچستان گفت: رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و  -ایرنا  -زاهدان 

 .فنوج، چابهار، قصرقند، نیکشهر، دلگان و ایرانشهر تا کنون علیه ملخ صحرایی سمپاشی شده است
خواروبار غالم حیدر زورقی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: با توجه به آخرین گزارش ارسالی از سازمان 

کشاورزی جهانی )فائو( مبنی بر هجوم دسته های ملخ از آن سوی مرز و استان های دیگر به سیستان و بلوچستان مبارزه با این آفت 
اسفند سال گذشته در استان آغاز شد 1۳از  . 

 ۳20هزار و  24وره و هکتار از سطح سمپاشی شده مراتع در جنوب سیستان و بلوچستان علیه ملخ پ ۳60هزار و  12 :وی افزود

 .هکتار علیه ملخ بالدار انجام شده است
هزار و  12رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان بیان کرد: بیشترین سطح مبارزه با ملخ صحرایی در این استان با 

هکتار به شهرستان کنارک اختصاص دارد 810 . 
)فائو( حمله ملخ به سیستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد وی افزود: بر اساس اعالم سازمان خواروبار کشاورزی . 

زورقی ادامه داد: ضروری است کشاورزان در صورت مشاهده این آفت مراتب را به نزدیک ترین مرکز جهاد کشاورزی و یا 
 .مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اطالع دهند

و حتی علف های هرز را می خورند، این نوع ملخ قدرت پرواز  به گزارش ایرنا، ملخ های صحرایی تمام گیاهان زراعی، باغی
کیلومتر پرواز کند 150تواند تا  روز می بسیار زیادی دارد و در یک شبانه . 

 .ملخ صحرایی از کشوری به کشور دیگر و از استانی به استان دیگر می تواند مهاجرت کند
زینه های مختلف جنگل ها، باغ های میوه، علوفه، غالت، صیفی و مراتع را از این نوع از ملخ ها در مسیر عبور خود با تغذیه از سب

 .بین می برند و با توجه به قدرت تخریبی باالیی که دارند باعث قحطی در منطقه نیز می شوند
شش گیاهی را از بین تن از پو 100میلیون ملخ باشد که روزانه قادرند  50تواند شامل هر کیلومتر مربع از دسته پروازی متراکم می 

 .ببرند
هزار تن پوشش گیاهی را به  100تواند یک هزار کیلومتر مربع را پوشش دهد و قادر است روزانه  دسته پروازی بسیار بزرگ می

 .مصرف برساند

کیلومتر برساعت پرواز کند 120تا  12ساعت بدون وقفه با سرعت وزش باد  20تا  6همچنین ملخ صحرایی می تواند  . 
 لینک خبر
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 متفرقه 
خبرنگاران جوان  – 17/2/98تاریخ :   

هزار هکتار انجام شد 1۴۵مبارزه با ملخ صحرایی در بیش از   
هزار هکتار از اراضی هشت استان جنوبی کشور اجرایی شد 1۴۵درگاهی گفت: عملیات مبارزه با ملخ صحرایی در بیش از  . 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدرضا درگاهی در نشست ستاد مخاطرات  

ن بخش کشاورزی و مبارزه با ملخ صحرایی استان سیستان و بلوچستان در زاهدان اظهار داشت: اول بهمن ماه سال گذشته نخستی
های مورد رسانی به استانهشدار و اخطار از سازمان فائو مبنی بر احتمال حمله ملخ صحرایی به کشور داده شد. بدین منظور اطالع

 .تهدید و تشکیل ستاد بحران مورد توجه قرار گرفت
ر نخیلو استان هرمزگان رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: نخستین حمله ملخ صحرایی را هفت روز بعد از این هشدار در بند

 .داشتیم که بالفاصله اقدامات برای مبارزه با این آفت در دستور کار قرار گرفت
ریزش را به کشور داشتیم که هشت  1۳8جات زیاد ملخ صحرایی از باالی دریای سرخ تاکنون وی افزود: با توجه به حرکت دسته

 .استان را درگیر کردند
هزار هکتار فراتر رفت 1۳۳سطح مبارزه با آفت ملخ صحرایی از  :بیشتر بخوانید  

های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان گزارش شده استدرگاهی ادامه داد: بیشترین درگیری با این آفت در استان . 
عنوان آفت خطرناک در دنیا شناخته شده است به طوری که امنیت غذایی را مورد تهدید قرار  وی تاکید کرد: ملخ صحرایی به

دهدمی . 
روزی همه دست اندرکاران این حوزه و حمایت استانداران هیچ گونه های شبانهرئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: با تالش
کشور گزارش نشده استهای زراعی و باغی خسارتی از این نوع آفت خطرناک در عرصه . 

ماه آینده،  2های سازمان خواروبار کشاورزی )فائو( مبنی بر افزایش حمالت ملخ صحرایی در بینیوی افزود: با توجه به پیش
ت ای داشته باشند تا بتوانیم با کنترل این آفت خسارتی را به عرصه امنیطلبد استانداران هشت استان درگیر به این حوزه توجه ویژهمی

 .غذایی کشور نداشته باشیم
ترین گونه ملخ است که درگاهی تصریح کرد: امسال نخستین سالی نیست که بحث مبارزه با ملخ را داریم، اما ملخ صحرایی خطرناک

خورددر صورت حمله تهاجمی پوست درختان را می . 
ان توصیه کرد در صورت مشاهده این آفت مراتب را به سابقه بوده به کشاورزوی با بیان این که این سطح از هجوم ملخ در ایران بی

رسانی کنندنزدیکترین مرکز جهاد کشاورزی و یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اطالع . 
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور حمله ملخ صحرایی را درصورت عدم کنترل همانند سیل و زلزله خسارت زا برای کشور برآورد 

 .کرد
 لینک خبر 
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 متفرقه 
خبرنگاران جوان  – 17/2/98تاریخ :   

 ۹00  هزار هکتار اراضی زراعی و باغی خسارت دیدند 
درصد  70تا  ۵هزار هکتار اراضی زراعی و باغی بین  900موسوی گفت: بر اثر افت دما و سرمازدگی در اردیبهشت امسال حدود 

اندخسارت دیده . 
، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید محمد موسوی، مدیرکل دفتر مدیریت وه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگر به گزارش

هزار هکتار  900بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی اظهار کرد: بر اثر افت دما و سرمازدگی در اردیبهشت امسال حدود 
ددرصد خسارت دیده ان 70تا  ۵اراضی زراعی و باغی بین  . 

درصد اراضی باغی دچار خسارت شده است ۴0درصد اراضی زراعی و  ۶0ها وی افزود: بر اساس آخرین گزارش . 
موسوی ادامه داد: افت دما بر اثر تغییرات اقلیمی در شرایطی اتفاق افتاده که باغات در مراحل گلدهی و حساس به لحاظ رویش و 

درجه تجربه کرده اند ۵تا منهای  زایش بوده اند و برخی نقاط کشور، کاهش دما را . 

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

 مرتعی

 
درصد مربوط به بخش باغات  90درصد مربوط به حوزه زراعت و  10هزار میلیارد تومان برآورد خسارت،  10به گفته وی، از 

 .است
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی با بیان این که اعالم قطعی خسارات سرمازدگی زمانبر است و 

های آذربایجان ترین خسارت سرمازدگی در حوزه زراعت در استانبرآورد آن بر گلدهی و تولید محصول ادامه دارد، گفت: بیش
های قزوین، فارس و آذربایجان شرقی بوده استشرقی، اردبیل و فارس و در حوزه باغبانی در استان . 

های ناشی از تغییرات اقلیمی در وی درباره پرداخت خسارات سرمازدگی به بخش کشاورزی در ادامه افزود: مسوولیت خسارت
های درگیر سرمازدگی، برآورد های جهاد کشاورزی استانطح کشور بر عهده وزارت کشور است و از این رو ما با کمک سازمانس

ای با امضای وزیر جهاد کشاورزی به اردیبهشت امسال جمع بندی خسارات را طی نامه 11اولیه خسارات را داشتیم و در تاریخ 
پس از تایید وزارت کشور، از طریق سازمان برنامه و بودجه و اخذ مصوبه از دولت، وزیر کشور ارسال کردیم و امیدواریم 

 .پرداخت شود
های میدانی از طریق موسوی ادامه داد: بخشی از اراضی خسارت دیده از سرمازدگی، تحت پوشش بیمه کشاورزی هستند که ارزیابی

این صندوق پرداخت خواهد شد ها توسطصندوق بیمه کشاورزی در این زمینه آغاز شده و غرامت . 
این مقام مسئول در پایان تصریح کرد:کشاورزانی که بیمه نیستند در قالب پشتیبانی ما و پیشنهادات وزارت جهاد کشاورزی به وزارت 

گیرندکشور و اخذ مصوبه دولت، مورد حمایت قرار می . 
 لینک خبر 
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 متفرقه 
ایرنا  – 17/2/98تاریخ :   

هزار هکتار اجرا شد1۴۷مبارزه با ملخ صحرایی در بیش از   
خبر داد و گفت:  97حمله دسته های ملخ صحرایی به کشور از بهمن سال  1۳8رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از  -ایرنا -تهران

هزار و  147تاکنون در سطح  استان های جنوبی کشور مبارزه شده است هکتار از مناطق آلوده با ملخ صحرایی در 516 . 
« روز سه شنبه در گفت گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود« محمدرضا درگاهی  686هزار و  9مبارزه با این آفت در سطح  :

15هکتار از اراضی استان خوزستان،  هزار و  44هکتار استان فارس،  565هکتار در استان بوشهر، دو هزار و  190هزار و 

هزار و  ۳2هکتار سیستان و بلوچستان و  900هزار و  ۳8هکتار استان کرمان،  700هکتار استان هرمزگان، سه هزار و  558
هکتار جنوب استان کرمان انجام شده است 8۳0 . 

هکتار رسیده است 60وی اظهار داشت: همچنین مبارزه با این آفت در استان خراسان جنوبی نیز به حدود  . 
ظ نباتات کشور گفت: تعدادی از نمایندگان سازمان فائو )خواربار ملل متحد( در ایران و کشورهای اطراف برای رئیس سازمان حف

 .بررسی علل هجوم ملخ صحرایی حضور دارند
استان جنوبی کشور با  6تاکنون اراضی کشاورزی و منابع طبیعی بیش از  97به گزارش ایرنا، با هجوم ملخ صحرایی از بهمن سال 

ره مواجه شده استمخاط . 
ها در ایران و ایجاد شرایط آب و هوایی مساعد به دلیل افزایش بارندگی 97سال  سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد )فائو( از بهمن

 هایجزیره عربستان به سمت ایران هشدار دادند تا تدابیر الزم از سوی دستگاههای گسترده ملخ از شبهبرای آفات، نسبت به حمله
 .متولی دیده شود

های بین های ملخ صحرایی در بندر نخیلو استان هرمزگان گزارش شد و تاکنون این ملخ در گروه پارسال نخستین دسته از هشتم بهمن
تایی به استان های جنوبی ایران از جمله هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس و جزایر قشم  ۳00تا  60

اندش هجوم آوردهو کی . 
ها در سطحی با حمله ملخ 1۳40سابقه بوده است تا جایی که در سال های صحرایی به ایران در بیش از پنج دهه اخیر بیهجوم ملخ

هزار هکتار زمین کشاورزی مبارزه شده بود 500بیش از دو میلیون و  . 
خ صحرایی فائو در جنوب غرب آسیا و نماینده سازمان فائو برای ، دبیر کمیسیون مبارزه با مل«کیت کریسمن»پیش از این قرار بود 

بررسی بیشتر علل هجوم گسترده ملخ صحرایی به ایران سفر کند که اکنون تعدادی از اعضای این کمیسیون برای بررسی های بیشتر 

 .در ایران حضور دارند
 لینک خبر 
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 متفرقه 
خبرگزاری فارس – 17/2/98تاریخ :   

استان کشور  ۲۴هزار میلیارد تومان خسارت سرمازدگی به زراعت و باغات  10  
استان کشور  2۴مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی اعالم کرد: خسارت اولیه ناشی از سرمازدگی به 

هزار میلیارد تومان برآورد شده است 10تاکنون  .  
سید محمد موسوی مدیرکل دفتر مدیریت بحران و به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی،

هزار هکتار اراضی  900کاهش مخاطرات بخش کشاورزیافزود: بر اثر افت دما و سرمازدگی در اردیبهشت ماه امسال حدود 
انددرصد خسارت دیده 70تا  ۵باغی بین  زراعی و . 

درصد اراضی باغی دچار خسارت شده است ۴0درصد اراضی زراعی و  ۶0ها وی اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارش . 
دهی و حساس به لحاظ رویش و موسوی ادامه داد: افت دما بر اثر تغییرات اقلیمی در شرایطی اتفاق افتاده که باغات در مراحل گل

انددرجه تجربه کرده ۵اند و برخی نقاط کشور، کاهش دما را تا منهای ایش بودهز . 
درصد مربوط به بخش  90درصد مربوط به حوزه زراعت و  10هزار میلیارد تومان برآورد خسارت،  10وی تصریح کرد: از 

 .باغات است
بر است و اعالم قطعی خسارات سرمازدگی زمان مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی با بیان این که

های آذربایجان دهی و تولید محصول ادامه دارد، گفت: بیشترین خسارت سرمازدگی در حوزه زراعت در استانبرآورد آن بر گل
های قزوین، فارس و آذربایجان شرقی بوده استشرقی، اردبیل و فارس و در حوزه باغبانی در استان . 

های ناشی از تغییرات اقلیمی در سطح اخت خسارات سرمازدگی به بخش کشاورزی اذعان داشت: مسئولیت خسارتوی درباره پرد
های درگیر سرمازدگی، برآورد اولیه های جهاد کشاورزی استانکشور بر عهده وزارت کشور است و از این رو ما با کمک سازمان

ای با امضای وزیر جهاد کشاورزی به وزیر بندی خسارات را طی نامهعاردیبهشت امسال جم 11خسارات را داشتیم و در تاریخ 
 .کشور ارسال کردیم و امیدواریم پس از تأیید وزارت کشور، از طریق سازمان برنامه و بودجه و اخذ مصوبه از دولت، پرداخت شود

های مه کشاورزی هستند که ارزیابیموسوی در عین حال یادآور شد: بخشی از اراضی خسارت دیده از سرمازدگی، زیر پوشش بی
ها توسط این صندوق پرداخت خواهد شدمیدانی از طریق صندوق بیمه کشاورزی در این زمینه آغاز شده و غرامت . 

وی گفت: کشاورزانی که بیمه نیستند در قالب پشتیبانی ما و پیشنهادات وزارت جهاد کشاورزی به وزارت کشور و اخذ مصوبه 
گیرندت قرار میدولت، مورد حمای . 

 لینک خبر 
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 متفرقه 
ایرنا  – 21/2/98تاریخ :   

کشاورزیکشف ایده های جدید برای رفع مسائل بخش   
وزیر جهاد کشاورزی از برگزاری جشنواره ایده های برتر کشاورزی با هدف کشف ایده های جدید برای رفع مسائل و  -ایرنا -تهران

 .مشکالت این بخش و تبدیل آن به کسب و کارهای نوپاست
ن، روسای سازمان ها و مدیران به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی روز شنبه طی نامه ای خطاب به معاونا

عامل شرکت های وابسته بر اطالع رسانی و برگزاری جشنواره ایده های برتر کشاورزی در سطح کشور تاکید کرد و گفت: این 
جشنواره به منظور کشف ایده های جدید برای رفع مسائل و مشکالت بخش کشاورزی و تبدیل آن به کسب و کارهای نوپاست و 

های برتر بخش کشاورزی با محوریت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تابستان امسال در موضوعات  جشنواره ایده
 .مختلف برگزار می شود

وی اظهارداشت: به منظور انتخاب ایده های برتر، فهرست اولویت بندی شده از عناوین چالش ها، مسائل و مشکالت حوزه تخصصی 
قیقات، آموزش و ترویج کشاورزی منعکس شودمرتبط احصا و به سازمان تح . 

حجتی، نحوه پیاده سازی ایده های برتر یا تبدیل آنها به کسب و کارهای نوپا و مشخص شدن چگونگی حمایت ها را مورد تاکید قرار 
 .داد و اضافه کرد: اطالع رسانی گسترده به افراد ذینفع به طرق مقتضی انجام شود

ایده های برتر کشاورزی، در بخش های دام و طیور، آب و خاک، گیاه پزشکی، صنایع غذایی، شیالت و به گزارش ایرنا، جشنواره 
 .آبزیان، زراعت و باغبانی، ماشین آالت کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری به منظور ایجاد کسب و کار نوپا برپا می شود

ویج و آموزش کشاورزی برگزار می شود و ایده های برتر جوایز در سازمان تحقیقات، تر 1۳98تیر سال  25مراسم این جشنواره 
 .نفیس دریافت می کنند

 لینک خبر 
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ایرنا  – 16/2/98تاریخ :   

 کشاورزی قزوین بیشترین خسارت سرمازدگی بهاره را در کشور دید
مسئول مدیریت بحران جهاد کشاورزی قزوین گفت: مزارع و باغ های استان بیشترین میزان خسارت سرمازدگی  -ایرنا  -قزوین 

 .بهاره امسال را در کشور دیدند
علی همت زاده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مزارع و باغ های استان قزوین در سرمای بهاره امسال در 

هزار میلیارد لایر خسارت شدند 19فروردین ماه متحمل  .  
هزار هکتار از مزارع کشاورزی قزوین در این حادثه دچار آسیب و  41هزار هکتار از باغ ها و  58وی اظهار داشت: حدود 

  .خسارت شدند
درصد  40تا  ۳5درصد محصول باغ های گیالس، آلبالو، زغال اخته، گردو و بادام و حدود  70این مسئول گفت: سرمای بهاره 

  .محصول انگور در استان قزوین را از بین برد و به آنها خسارت زد
درصد خسارت وارد شده است 15تا  10وی ادامه داد: همچنین به مزارع گندم، جو و کلزا استان قزوین نیز در مجموع بین  .  

قزوین آسیب زد و بخش عمده ای از هزار میلیارد لایر به کشاورزی  20سال گذشته نیز سرمازدگی فروردین ماه نزدیک به 
  .محصوالت باغی این استان را از بین برد

هزار هکتار آن باغ و سایر را مزارع تشکیل می دهند 75هزار هکتار اراضی کشاورزی است که حدود  489استان قزوین دارای  .  
 لینک خبر
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 متفرقه 
ایرنا  – 19/2/98تاریخ :   

هزار هکتار اراضی کشور انجام شد 16۴مبارزه با ملخ های صحرایی در   
هزار هکتار اراضی کشور انجام شده  164رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت : مبارزه با ملخ های صحرایی در  -ایرنا  -کرمان 

هزار هکتار انجام شود ۳45باید در بینی فائو این مبارزه  و طبق پیش . 

به گزارش ایرنا، محمدرضا درگاهی شبانگاه پنجشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان کرمان با 

های صحرایی افزود : به محوریت 'مقابله با ملخ  دادیم، اعالم شد تا تمام  استان جنوبی کشور که احتمال خطر می 6

را در راستای مبارزه با ملخ صحرایی به کار گیرندهای سازمان ظرفیت  . 
وی با بیان اینکه نخستین ریزش ملخ های دریایی در بندر نخیلو هرمزگان بود و بالفاصله مراحل مبارزه متعدد با این آفت 

های آنها از  مورد هجوم ملخ در کشور داشتیم که دسته 140 : در استانها انجام شد تا از شدت آن کاسته شود اظهار داشت

 .هزار تا چند میلیونی بودند
 یابد استانی است و فرمانداران باید در شوراهای برنامه درگاهی افزود: اعتباری که برای مبارزه با این آفت اختصاص می

 .ریزی، اعتبارات حفظ نباتات را کامل ببینند
میلیون تومان نیز  900ات سال گذشته به جنوب و میلیون تومان اعتبارات حفظ نبات 100وی اظهار داشت: یک میلیارد و 

 .به شمال استان کرمان اختصاص یافت
اندجدی به روستاها وارد نکرده های صحرایی خسارت ملخ **  

ای به روستاها وارد جدی و عمده های صحرایی در جنوب استان کرمان، خسارت استاندار کرمان نیز گفت: هجوم ملخ

  .نکرده است
فدائی افزود: در ماه های گذشته با همکاری سازمان حفظ نباتات کشور و سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان  محمدجواد

های صحرایی، اقدامات مقابله ای انجام شد و با هدف جلوگیری از هجوم ملخ . 
ها  از گسترش ملخای به روستاها وارد نشده است، افزود: تا حدودی  جدی و عمده وی با اعالم اینکه تاکنون خسارت

 .جلوگیری شد
ها به این استان  معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان گفت : برغم اینکه هنوز اعتباری برای مقابله با ملخ

های الزم و تا حد امکان اعتبار مورد نیاز را تامین کردیمابالغ نشده است اما با پیگیری  . 
آالت مورد نیاز سمپاشی در  های اجرایی، ماشیناره به اینکه با همکاری دستگاه موسوی ضمن اشاللهی سیدمصطفی آیت 

باند اضطراری پرواز نیز احداث شد ، افزایش سهم اعتبارات استان  2اختیار جهاد کشاورزی جنوب استان قرار گرفت و 

 .کرمان برای مبارزه با آفت ملخ صحرایی را خواستار شد
جنوب استان کرمان گفت: به دلیل گرمای هوا و خشک شدن مراتع، شرایط هامون و رئیس سازمان جهاد کشاورزی 

ها به ها جاذب است و نگرانیم از این به بعد هجوم ملخ  جازموریان و با توجه به سطح سبزی که دارند، برای ملخ

 .جازموریان بیشتر شود
هزار هکتار از مراتع جنوب استان علیه  ۳8ما، دستگاه سمپاش مخصوص و یک فروند هواپی 15سعید برخوری افزود: با 

های صحرایی سمپاشی شده است ملخ . 
میلیون تومان تاکنون در جنوب استان برای سمپاشی هزینه شده در حالی که یک  280میلیارد و  2وی خاطرنشان کرد: 

شودهزار هکتار دیگر نیز باید سمپاشی  62میلیون تومان اعتبار داشتیم و  110میلیارد و  . 
های صحرایی در شمال  عباس سعیدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان نیزدر این نشست از ردیابی ملخ

اکیپ خبر داد 45استان به وسیله  . 
 لینک خبر
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 متفرقه 
ایرنا  – 16/2/98تاریخ :  

ق جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان را گرفتار کردقاچاق دام رئیس ساب  
ای در زمینه قاچاق دام غیرمجاز برای دادستان عمومی و انقالب زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان گفت: پرونده -ایرنا  -زاهدان 

احضار و تحقیق از وی رئیس پیشین سازمان جهاد کشاورزی این استان تشکیل شده و پس از اینکه دالیل جمع آوری شود نسبت به 
 .اقدام خواهد شد

به گزارش ایرنا از سایت قوه قضاییه حجت االسالم علی موحدی راد روز دوشنبه در این باره اظهار کرد: قاچاق دام در سایر استان 
شود اما در سیستان و بلوچستان این موضوع کامال متفاوت استها به این گونه است که دام از کشور خارج می . 

ادامه داد: به منظور تامین نیاز مردم و تعادل بازار، دام از خارج کشور وارد سیستان و بلوچستان می شود اما مشکل اصلی در وی 
ها استواردات دام از حوزه افغانستان و پاکستان احتمال وجود برخی آلودگی . 

های مشترک به عمق کشور برود ممکن است بیماری ها اگر به صورت قاچاقدادستان عمومی و انقالب زاهدان ادامه داد: این دام 
 .بین انسان و دام را باعث شود و مشکالتی به وجود آورد

وی افزود: بر اساس مقررات، دام وارداتی به سیستان و بلوچستان باید در همین استان قرنطینه و سپس تحت نظارت دامپزشکی 
دام زنده به مرکز استکشتار و گوشت آن وارد عمق کشور شود و مشکل ما ورود  . 

هایی که حجت االسالم موحدی راد بیان کرد: در این زمینه افرادی با همکاری برخی از کارکنان جهاد کشاورزی و استفاده از پالک
دبردنهای غیرمجاز قاچاق را به نام دام داخلی و کنترل شده به عمق کشور میشود دامهای معاینه شده بومی استفاده میبرای دام . 

ای برای مدیرکل سابق جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان تشکیل وی ادامه داد: افرادی در این زمینه بازداشت شدند و تاکنون پرونده
 .شده که پس از اینکه دالیل جمع آوری شود نسبت به احضار و تحقیق از وی اقدام خواهد شد

 
 آخرین وضعیت پرونده قورباغه مکران**

و برخی از افراد نیز که در جرم « قورباغه مکران»انقالب زاهدان گفت: برای متهم اصلی پرونده مشهور به  دادستان عمومی و
 .مشارکت و معاونت داشتند کیفرخواست صار شده و پرونده در دادگاه انقالب در حال رسیدگی است

بته برخی اسناد به نام اشخاص دیگری بود و وی افزود: نیروی انتظامی در مرحله نخست اموال زیادی از متهم توقیف کرد که ال
ملک در مشهد، تهران، البرز و سیستان و بلوچستان توقیف شد 180قریب به  .  

میلیارد تومان است افزود: در زمانی که ما در  50حجت االسالم موحدی راد با بیان اینکه ارزش امالک کشف شده از متهم بیش از 
همسر و فرزندانش بود تقاضای ضبط به نفع دولت کردیم 2ی اسنادی که به نام خود متهم، حال رسیدگی به پرونده بودیم تمام . 

های انجام شده آنهایی که دلیل و مدرکی وجود وی ادامه داد: همچنین در زمینه برخی از اموال که به نام اشخاص غیر بود در بررسی
با توجه به اینکه سند مالکیت به نام اشخاص بود آزاد کردیم و فقط اسنادی نداشت که ناشی از مواد مخدر و یا با متهم در ارتباط باشند 

 .که به نام خود متهم و بستگان درجه یک وی بود بازداشت است که تقاضای ضبط آن از طرف دادگاه انقالب داده شده است
 

 قتل استاد دانشگاه علوم پزشکی زابل امنیتی نیست **
گفت: پرونده قتل استاد دانشگاه زابل امنیتی نیست و موضوع ترور کامال منتفی است و بر اساس دادستان عمومی و انقالب زاهدان 

گزارش نیروی انتظامی این خانم در یک سال گذشته از ناحیه برخی افراد تهدید شده بود و احتماال موضوع خانوادگی بوده و هم اینک 
 .پلیس در حال انجام تحقیقات است

 
زاهدان -ده حادثه تروریستی خاش آخرین وضعیت پرون **  

ها و تحقیقات مربوطه هستنددادستان عمومی و انقالب زاهدان گفت: دستگاه های امنیتی و انتظامی همچنان در حال بررسی . 
رند که های امنیتی و اطالعاتی قرار داوی ادامه داد: برخی از متهمان به پاکستان گریختند و عده ای دیگر از آنان نیز در رصد نیرو

 .در فرصت مناسب نسبت به دستگیری آنها اقدام خواهد شد
 
  لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا  – 18/2/98تاریخ : 

 دیریت بهینه کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره ای
دانشگاه صنعتی شریف موفق شدند با ایجاد استارتاپ 'کشت نگاران امید' و جمعی از دانش آموختگان و دانشجویان  -ایرنا -تهران

ای، کمک قابل توجهی به مدیریت بهینه کشاورزی های کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهوارهاستخراج اطالعات مکانی از زمین
 .کشور کنند

نگاران امید با ارائه اطالعات آنالین به کشاورزان و به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از دانشگاه صنعتی شریف، استارتاپ کشت 
مدیران مزرعه، سبب افزایش بهره وری کشاورزی شدند و با ارائه راهکارهای بهبود عملکرد، کمک قابل مالحظه ای به مدیریت 

 .بهینه کشاورزی کشور کرده اند
ارشد دانشگاه صنعتی قاطع کارشناسی و کارشناسیامید همتی سرپرست این تیم که خود دانش آموخته رشته مهندسی عمران در م

شکل  1۳96ایده اولیه استارتاپ کشت نگاران در انتهای سال  :شریف است، با اشاره به رویکرد و هدف ایجاد این استارتاپ گفت

های آکادمیک ختهخواستیم با بهره گیری از آموگرفت. شاید اولین جرقه فعالیت در این حوزه زمانی در ذهن ما شکل گرفت که می
 .خود، به مدیریت مصرف آب که مهم ترین چالش اجتماعی امنیتی آینده کشور است، کمک کنیم

وی ادامه داد: پس از بررسی دقیق تر ایده و دریافت مشاوره از افراد مختلف، به یک جمع بندی در خصوص هدف و آرمان تشکیل 
های حوزه مدیریت مصرف آب و مدیریت بهینه در کشورهای پیشرفته استارتاپگروه خود با ماهیت نوآورانه رسیدیم. در حال حاضر 

کشاورزی به شدت مورد توجه و اقبال قرار گرفته اند و پیشگامی ایران همپای سایر کشورهای پیشرفته، مزیت قابل توجهی برای 
  .کشور ایجاد می کند

ها با به طور رسمی آغاز شد که این تالش 96ه از اواخر سال فعالیت گروه با تمرکز در بخش تحقیق و توسع :همتی یادآور شد

کامل تر شد. این کار تا نیمه سال  97های مختلف نظیر بازاریابی و مدیریت استراتژی و بازار تا نیمه اول اضافه شدن بخش 1397 
ر مرکز شتاب دهنده دانشگاه صنعتی به عنوان یک گروه د 97به بلوغ الزم برای طرح به عنوان ایده کسب و کار رسید و در مرداد 

ها از قبیل برگزاری جلسات شریف پذیرفته شدیم. در این مرکز شتاب دهی، خدمات متنوع و مهم برای افزایش سرعت رشد استارتاپ
شودهای مادی و معنوی ارائه میمشاوره، معرفی به مشتریان و سایر حمایت .  

تاپ کشت نگاران امید با نام تجاری ستالرمسرپرست این تیم اظهار کرد: هدف اصلی استار  ( satelarm) استخراج اطالعات ،

های کشاورزی ای است. این اطالعات که با سرعت، در سطح کل زمینهای کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهوارهمکانی از زمین
مرتبط با فعالیت کشاورزی مورد استفاده قرار های مختلف تواند برای اشخاص و سازمانشود، میو با دقت قابل قبول، تولید می

های حقوقی دولتی های دولتی و خصوصی مرتبط مانند سازمان جهاد کشاورزی، سازمانبگیرد. کشاورزان، مدیران مزرعه، سازمان
  .مانند بانک کشاورزی به عنوان مشتریان این اطالعات شناخته شده اند

توانند اطالعات ارزشمندی از وضعیت مدیریت مزرعه، سالمت گیاه و... این سامانه میمشتریان در صورت استفاده از  :همتی گفت

توان های خدماتی خود را به جامعه هدف توسعه دهیم. در یک جمله میکسب کنند و در بخش تحقیق و توسعه در تالش هستیم بسته
تصویر وضعیت کشاورزی موجود و گذشته و ارائه  این طور خالصه کرد که آرمان ستالرم افزایش بهره وری کشاورزی با ارائه

 .راهکارهای بهبود عملکرد است
  لینک خبر
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 نوغان
 ایرنا  – 21/2/98تاریخ : 

 تولید پیله تر ابریشم امسال افزایش می یابد
افزایش بی سابقه توزیع و تقاضای تخم نوغان »معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد که با  -ایرنا -تهران

«برای پرورش کرم ابریشم تن برسد و حدود  1400تن در سال گذشته به  978، تولید پیله تر ابریشم از حدود  درصد رشد داشته  40

 .باشد
هزار جعبه تخم نوغان با کیفیت از ابتدای سال  ۳2به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، مرتضی رضایی روز شنبه افزود: 

 .تاکنون در استان های کشور توزیع شده و توزیع تخم نوغان تا دهم خرداد ادامه دارد
جعبه بوده است اظهار داشت 200هزار و  25با بیان اینکه میزان توزیع تخم نوغان سال گذشته وی  با استقبال تولیدکنندگان به نظر  :

درصد بیش از سال گذشته توزیع تخم نوغان انجام شود 50می رسد که امسال  . 
 2۳ه به فعالیت پرورش کرم ابریشم مشغول هستند از وی تصریح کرد: با اقبال کشاورزان از فعالیت نوغانداری، تعداد استان هایی ک

استان افزایش می یابد 27مورد به  . 
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ابراز امیدورای کرد: با تداوم توزیع تخم نوغان و تولید پیله ابریشم تر، میزان 

تن در سال  1400تن در سال گذشته به  978تولید پیله تر از   .افزایش یابد 98
درصد افزایش خواهد یافت 40درصد به  28وی افزود: با این تولید، میزان اتکا صنعت ابریشم کشور به تولیدات داخل از  . 

رضایی گفت: تداوم حمایت های دولتی و ایجاد زیر ساخت های مناسب در زمینه صنعت ابریشم موجب فعال شدن ظرفیت های داخلی 
رهنگی و اقتصادی می شودو رونق مجدد میراث کهن ف . 

درصد ابریشم جهان در  90تن ابریشم رتبه هشتم جهان را به خود اختصاص داده است.  120به گزارش ایرنا، ایران با تولید 
هزار تن در رتبه دوم جهان قرار  ۳2هزار تن در رتبه نخست و هند با تولید  142کشورهای آسیایی تولید می شود. چین با تولید 

 .دارد
هزار  ۳4تن پیله تر ابریشم در کشور تولید شد. قیمت هر کیلوگرم پیله تر ابریشم به طور متوسط بیش از  978حدود  97ر سال د

تومان بود 104هزار و  18تومان فروخته می شد؛ در حالی که قیمت تضمینی هر کیلوگرم پیله تر ابریشم  . 
 110تومان افزایش یافت که رشد  100هزار و  18تومان به  8۳00از  1۳96تا  1۳92قیمت خرید پیله تر ابریشم در سال های 

سال گذشته نشان می دهد 6درصدی را در  . 
هزار جعبه  26درصد رسید و نزدیک به  26به  15تعرفه واردات نخ ابریشم برای حمایت از تولید داخلی از  97همچنین در سال 
استان کشور توزیع شد 22تخم نوغان در  . 

درصد در استان خراسان رضوی تولید می شود. با پرورش کرم ابریشم  ۳0درصد پیله تر ابریشم در استان گیالن و حدود  50اکنون 

 .مواد اولیه مورد نیاز صنایع فرش بافی، پزشکی، نظامی و الکترونیک تولید می شود
مرکز توسعه  1۳9۳وزیران در سال  دچار افول شده بود اما با تصویب هیات 90تا  80صنعت نوغانداری کشور در دهه های 

نوغانداری کشور به عنوان متولی این بخش برای اعمال وظایف حاکمیتی، نظارتی و توسعه ای راه اندازی شد تا نهاده های مورد 
لیدکنندگان نیاز این بخش از جمله نهال توت اصالح شده و تخم نوغان با کمک های یارانه ای تولید شود و با حداقل قیمت در اختیار تو

 .قرار گیرد
  لینک خبر
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 نوغان 
 خبرگزاری فارس  – 21/2/98 :تاریخ 

درصد رشد کرد  ۴۵تن پیله ابریشم در کشور/تولید  1۴00بینی تولید پیش  
بینی کرد با افزایش بی سابقه توزیع و تقاضای تخم نوغان برای پرورش کرم معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی پیش

تن در سال جاری برسد 1۴00ابریشم، تولید پیله تر به  . 
رتضی رضایی افزود: به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، م

های کشور توزیع شده و توزیع تخم نوغان تا دهم خردادماه ادامه هزار جعبه تخم نوغان با کیفیت از ابتدای سال تاکنون در استان ۳2
 .دارد

درصد بیش از سال گذشته توزیع تخم نوغان انجام شود ۵0شود امسال بینی میوی اظهار داشت: پیش . 
 2۳هایی که به فعالیت پرورش کرم ابریشم مشغول هستند از اورزان از فعالیت نوغانداری، تعداد استانرضایی گفت: با اقبال کش

استان افزایش یافته است 27استان به  . 
جعبه عنوان کرد 200هزار و  2۵وی میزان توزیع تخم نوغان در سال گذشته را  . 

و تولید پیله ابریشم  معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در عین حال ابراز امیدواری کرد با تداوم توزیع تخم نوغان
افزایش یابد 98تن در سال  1۴00تن در سال گذشته به  978تر، میزان تولید پیله تر از  . 

درصد افزایش خواهد یافت ۴0درصد به  28لیدات داخل از وی افزود: با این تولید، میزان اتکا صنعت ابریشم کشور به تو . 
های داخلی و های مناسب در زمینه صنعت ابریشم موجب فعال شدن ظرفیتهای دولتی و ایجاد زیر ساخترضایی گفت: تداوم حمایت

 .رونق مجدد میراث کهن فرهنگی و اقتصادی می شود
  لینک خبر
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 نوغان 
 خبرنگاران جوان  – 21/2/98تاریخ : 

  رسدتن می 1۴00تر به تولید پیله
 97تن در سال  1۴00تر به رضایی گفت: با افزایش بی سابقه توزیع و تقاضای تخم نوغان برای پرورش کرم ابریشم، تولید پیله

  .برسد
،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش مرتضی رضایی، معاون امور تولیدات   وزارت جهاد کشاورزی،  به نقل از  

های کشور توزیع شده هزار جعبه تخم نوغان با کیفیت از ابتدای سال تاکنون در استان ۳2دامی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: 
 .و توزیع تخم نوغان تا دهم خرداد ادامه دارد

درصد بیش از سال گذشته توزیع تخم نوغان انجام شود 0۵شود امسال وی افزود: پیش بینی می . 
 2۳هایی که به فعالیت پرورش کرم ابریشم مشغول هستند از رضایی ادامه داد: با اقبال کشاورزان از فعالیت نوغانداری، تعداد استان

استان افزایش یافته است 27استان به  . 
د ابریشم جهان در کشورهای آسیایی تولید می شوددرص 90ایران هشتمین تولیدکننده ابریشم در جهان/ :بیشتر بخوانید  

جعبه اعالم کرد 200هزار و  2۵وی میزان توزیع تخم نوغان در سال گذشته را  . 
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در عین حال ابراز امیدورای کرد با تداوم توزیع تخم نوغان و تولید پیله ابریشم 

افزایش یابد 98تن در سال  1۴00تن در سال گذشته به  978ر از تتر، میزان تولید پیله . 
درصد افزایش خواهد یافت ۴0درصد به  28وی افزود: با این تولید، میزان اتکا صنعت ابریشم کشور به تولیدات داخل از  . 

ناسب در زمینه صنعت ابریشم های مهای دولتی و ایجاد زیر ساختمعاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان تصریح کرد: تداوم حمایت

شودهای داخلی و رونق مجدد میراث کهن فرهنگی و اقتصادی میموجب فعال شدن ظرفیت . 
 
  لینک خبر
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