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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkر صرفا برروی عناوین در اخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و  و آب  کشاورزی طالعات راهبردیمرکز ملی ماخبار تهیه شده در سایت 

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آب
 ایرنا  – 25/2/98تاریخ : 

 توسعه فناوری بازچرخانی آب در کشور
عنوان را به« بازچرخش آب»فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، توسعه فناوری ستاد توسعه زیست -ایرنا -تهران

های جدی خود قرار داده است و این هدف، ذیل برنامه توسعه فناوری در این ستاد محقق خواهد شدیکی از برنامه . 
شده یکی از جدیدترین مباحثی است که در حوزه گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بازچرخانی آب یا آب اصالح به

فناوری معاونت علمی و فناوری نیز به دنبال اجرایی کردن آن استفناوری مطرح شده است، موضوعی که ستاد توسعه زیست . 
عنوان روشی برای کاهش مصرف آب مصرفی مورد استفاده قرار نیاست و بههای مرسوم در دبازچرخش آب یکی از فناوری

گیر در اثر تغییرات آبی مواجه خواهد شد که این معضل همهدهد که دنیا در آینده با معضل بیگیرد. نتیجه تحقیقات اخیر نشان میمی
درست این نزوالت عمده دلیل کاهش آب مصرفی های سطح زمین، کاهش نزوالت آسمانی و مدیریت ناجغرافیایی زمین، آلودگی آب

های جبران این خسارت بزرگ را بررسی و اجرایی اند تا راهکار شدهبهدر زمین است. برخی محققان و کارشناسان در این میان دست
 .کنند

ها، بازچرخش آب است، های موجود است که یکی از این روشهای جبران کمبود آب در دنیا، استفاده حداکثری از آبیکی از راه
استفاده تبدیل های قابلها به آبهای غیر قابل شرب و فاضالبشود که بر اساس آن، آبنوعی فناوری گفته میبازچرخش آب به

گردندشوند و دوباره به چرخه طبیعت بازمیمی . 
شود و برای رفع مد و ناخالص آن خارج میشده یا بازیافتی، آبی است که پس از طی فرآیندهایی مواد مضر، جادر واقع آب اصالح

عنوان آب شرب نیز مورد استفاده گیرد. این آب در صورت تصفیه کامل، بهنیازهای مختلف صنایع گوناگون مورد استفاده قرار می
گیردقرار می . 

ضای سبز، امکانات های مختلفی چون آبیاری فشود و در بخشمصرف تبدیل میهای قابلدر بازچرخانی آب، فاضالب به آب
های ها، صنعت نوشیدنی، آبیاری زمینهای خصوصی، شستشوی ماشین، کشت هیدروپونیک، پرورش آبزیان، گلخانهورزشی، باغ

ها، تقویت منابع ها، باتالقها، مردابکننده، ساخت بتن، تغذیه آبخوانهای خنککننده، برجهای خنکگلف، تفریحات آبی، سیستم
گیردی سطحی و تغذیه آبخوان برای استفاده آب شرب، مورد استفاده قرار میهای آشامیدنآب . 

های موجود مواجه است به همین دلیل باید از ایران نیز یکی از کشورهایی است که با بحران کمبود آب، هدررفت و عدم مدیریت آب
های موجود استفاده کنیمآب های موجود در دنیا برای کاهش مصرف آب و جبران خسارات ناشی از کاهشفناوری . 

هایی باشد که بتواند تا حدودی کمبود آب در کشور را جبران کند و راه نجاتی برای نسل آینده پیش شده یکی از روششاید آب اصالح
ل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به دنباپایمان بگذارد. اهمیت این موضوع در حدی است که ستاد توسعه زیست

کندهای نو در این حوزه استقبال میها و ایدههای این حوزه است و از طرحتوسعه فناوری . 
  لینک خبر
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 آب 
 ایرنا  – 31/2/98تاریخ : 

 ضرورت نگاه اجتماعی در پروژه های سد سازی
های بسیاری برای توسعه آغاز شد، اما پس از پیروزی انقالب اسالمی، ظرفیت 2۰ز اواخر دهه سدسازی در ایران اگر چه ا

که اکنون بر اساس آمارهای منتشره، ایران در منطقه و جهان از پیشروان این صنعت شمرده می شودوجود آمد تا جایی سدسازی به . 
میلیون  ۵1۷۶۵سد به ظرفیت  1۷2موع طی سالیان گذشته به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، درمج

مترمکعب در کشور با اهداف مختلف از جمله تامین شرب و ذخیره آب برای مصارف کشاورزی و صنعتی و تولید برق 
برداری رسیده استبهرهبه  . 

محیط زیست و اجتماعی شماری از اما به رغم توسعه سدسازی در ایران در دهه های اخیر، به دلیل اثرات منفی سدها بر روی 
به بعد دیگر نه تنها سدی نمی سازند بلکه به جمع کردن و برچیدن سدهای خود به قیمت های بسیار  ۷۰کشورهای توسعه یافته از دهه 

 . گزاف پرداخته اند تا اثرات منفی آنها بر محیط زیستشان را بزدایند
سد در حال ساخت نشان از  146مورد در حال مطالعه و  53۷هره برداری، سد مورد ب 672مطابق با آمار وزارت نیرو، وجود 

  .نگرانی هایی دارد که به لحاظ زیست محیطی و اجتماعی جای تامل دارد
از جمله موضوعاتی که سبب مخالفت با سدسازی در کشور بوده است بر هم خوردن اکوسیستم، زیر آب رفتن مناطقی وسیع و مهاجر 

، زیر آب رفتن آثار تاریخی، عدم تأمین حقابه برای شهرهای پایین دست سد بوده است اما در عین حال تولید برق، شدن ساکنان آنجا
کندهای سدسازی را همچنان جذاب میکنترل سیالب و ذخیره سازی آب چنان با اهمیت است که پروژه . 

مگان آشکار است اما بیش از اثرات زیست محیطی، این گرچه ابعاد زیست محیطی سدها به رغم برخی مزایای آنها، به وضوح بر ه
تغییرات اجتماعی در مناطق است که بحران جدی را در سال های پیش رو به عنوان منبع برخی از معضالت اجتماعی معرفی کرده 

 .و متاسفانه به دلیل روند آرام و ناملموس خود از نظرها پنهان مانده است
 

** فتن گونه های نادر جانوریتغییرات اقلیمی و از بین ر  
با احداث سد بر روی یک رودخانه در یک جانمایی درست به لحاظ مهندسی، جریان آب از یک نقطه به نقطه دیگر با توقفی چشمگیر 

روبرو می شود. به دلیل ایجاد مخزن سد، حجمی از آب به طور روز افزون ذخیره می گردد که توجیهات اقتصادی نظیر تولید برق 
کشاورزی و تامین آب شرب را در پی دارد. اما در مقابل غالب زمین های وسیع و بعضا حاصلخیز که محل سکونت افراد  آبی،

بومی و پناهگاه جانداران فراوان است، با آغاز فرایند آبگیری و باال آمدن سطح آب، به زیر آب رفته و ساکنان منطقه نیز ناگزیر به 
ه در اثر دستکاری بشر در طبیعت رخ می دهد، از بین رفتن گونه های نادر جانوری را در پی دارد تخلیه هستند. تغییرات اقلیمی ک

  .که طی میلیون ها سال با شرایط منطقه تکامل یافته و اکوسیستم منطقه را شکل می دهند
ولید نسل و تاثیرات چرخه اکو مسدود کردن مسیر مهاجرت گونه هایی از ماهیان آزاد به باال دست رودخانه ها جهت تخم ریزی و ت

سیستم، نمونه هایی از این دست هستند که متاسفانه با ایجاد سدها در کشور اتفاق افتاده و انقراض این گونه جانوری را به خصوص 
  .در حوزه آبریز خزر غیر قابل کتمان ساخته است

 
 مهاجرت اجباری و آغاز حاشیه نشینی**

رداری از سد ها ایجاد می شود، تغییرات اجتماعی است که با آشکار شدن آن اتفاقاتی را برای نکته اصلی که در ساخت و بهره ب
  .جامعه رقم می زند که حتی با صرف هزینه های هنگفت مالی و گذشت زمان نیز نمی توان جبران مافات نمود

نه های زیاد جهت ایجاد مخزن، ، سوای از هزی2۰15در سال  (Commission on dams)بنابر گزارش کمیسیون جهانی سدها

میلیون نفر در جهان شده اند 1۰۰سدهای ایجاد شده موجب جابجایی و کوچ اجباری بیش از  .  
پارچه آبادی عرصه و اراضی خود را از دست داده و ساکنان این  63در منطقه بختیاری  3برای مثال در ایران با ساخت سد کارون

و اصفهان سرازیر شدند. کوچ اجباری در صورت عدم توجه و پیش بینی برنامه های مشخص  روستاها برای امرار معاش به اهواز
  .اجتماعی و اقتصادی توسط مسووالن، آغاز بحران های اجتماعی است

 
 انزوای درون گروهی و ایجاد مشاغل کاذب**

اندک اقتصادی وارد شهرهای بزرگ می شود  بنابر نظر کارشناسان، جمعیت مهاجر بدون برنامه نسبت به اسکان و اشتغال با سرمایه
که این سرمایه اندک مالی به همراه سرمایه بسیار ناچیز فرهنگی در برقراری ارتباط با جامعه مقصد مسائلی جدی را رقم می زند. 
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ن گروهی نداشتن مهارت الزم شغلی برای تصدی شغل های مورد نیاز شهرهای بزرگ، از جمله آسیبی است که پس از انزوای درو
  .رخ داده و ایجاد مشاغل کاذب و فصلی نظیر کارگران ساختمانی و دست فروشی را در پی دارد

البته باید در نظر داشت این موارد خوش بینانه ترین حالت ممکن است که می توان برای خیل عظیم مهاجران با مهارت های فنی 
ن یابی درست و پیش بینی شده جهت سکونت، در غالب اوقات آن ها را به پایین متصور شد. انزوای درونی آن ها به همراه عدم مکا

سمت سکونتگاه های غیر رسمی و حاشیه ای می راند. معضلی به نام حاشیه نشینی که با ورود مهاجران جدید، بر شدت آن افزوده و 
داردمامنی برای انواع آسیب های اجتماعی نظیر دزدی و توزیع مواد مخدر و ... را در پی  .  

شاید بتوان گفت این موارد نیز با صرف زمان و هزینه های مالی قابل حل باشد، اما بزرگتر از آن، معضل رشد نسلی از این 
مهاجران است که در شهرهای بزرگ، بدون هیچ تصوری از تاریخچه هویتی شان، در حال شکل گیری است. نداشتن حافظه تاریخی 

بازتولید آن توسط فرزندان نسل های بعدی مهاجرین، آبستن موارد بی شماری از آسیب های  و هویت مشترک بحرانی است که با
اجتماعی و فرهنگی در آینده خواهد بود و به قول محمد فاضلی به دلیل تک عاملی اندیشیدن درباره همه پدیده های پیچیده و غلبه نگاه 

 .فنی بر مسائل اجتماعی بسیار خطرناک است
 

ظر در ساخت و ساز سدهای کشورضرورت تجدید ن  
تغییر در روند طبیعی محیط زیست و به تبع آن ایجاد سکونتگاههای غیررسمی با توجه به گسیختگی و ترکیب نامناسب روابط 

اجتماعی و مشکالت اقتصادی، بستری نامناسب برای وضع موجود و آینده شهرها هستند، که ضرورت تجدید نظر در زمینه ساخت 
دهی مناطق حاشیه ای را با توجه مطالعات اجتماعی دقیقتر و کاربردی تر، بیش از پیش نمایان می کندسد و سامان . 

البته باید در نظر داشت اگر تغییرات به سمت بهبود شرایط فعلی باشد، جامعه با توسعه پایدار، تعادل زیست محیطی، بیولوژیک و 
واره مثبت نیستند. بنابراین، اثرات ناسازگار زیست محیطی و اجتماعی ظاهر رونق اقتصادی روبرو خواهد شد. اما این تحوالت هم

خواهد شد. این پیامدهای نامناسب باعث از دست دادن سرمایه های ملی می گردد و هزینه زیادی را به جامعه برای کنترل عواقب 
زیابی اثرات اجتماعی، انتظار می رود که احداث مخرب تحمیل می کند که با تصویب و پیگیری دقیقتر قوانین و مقررات مربوط به ار

 .سد با توسعه پایدار و سیاست حفاظت محیط زیست همسو گردد
  لینک خبر
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 آب 
 خبرگزاری فارس  – 25/2/98تاریخ :

درصد اراضی کشاورزی تخلیه شد  ۹۰سیالب   
درصد اراضی کشاورزی  9۰مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی، گفت: در حال حاضر، آب بالغ بر 

  .متأثر از سیالب تخلیه شده است
هزار هکتار اراضی  98به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیدمحمد موسوی با اعالم این خبر افزود: هم اکنون حدود 

در استان های خوزستان و گلستان زیر آب استکشاورزی  . 
وی خاطرنشان کرد: تخلیه آب موجود در اراضی کشاورزی زیرکشت، راه اندازی ایستگاه های پمپاژ جهت امکان آبیاری اراضی 

زیرکشت، آماده سازی اراضی آسیب دیده جهت کشت بهاره و مرمت جاده های دسترسی بین مزارع از اولویت ها و نیازهای 
 .اضطراری بخش کشاورزی در استان های سیل زده است

 
 لینک خبر
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 آب 
 ایرنا  – 25/2/98تاریخ : 

درصد زمین های کشاورزی سیل زده تخلیه شد ۹۰آب از   
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی گفت -ایرنا -تهران درصد زمین  ۰9در حال حاضر، آب بالغ بر  :

 .های کشاورزی متاثر از سیالب تخلیه شده است
هزار هکتار اراضی کشاورزی  98روز چهارشنبه افزود: هم اکنون حدود « سید محمد موسوی»به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، 

 .در استان های خوزستان و گلستان زیر آب است
رکشت، راه اندازی ایستگاه های پمپاژ برای امکان آبیاری اراضی وی اظهار داشت: تخلیه آب موجود در زمین های کشاورزی زی

زیرکشت، آماده سازی زمین های آسیب دیده برای کشت بهاره و مرمت جاده های دسترسی بین مزارع از اولویت ها و نیازهای 
 .اضطراری بخش کشاورزی در استان های سیل زده است

هزار میلیارد تومان خسارت به تولیدکنندگان زیربخش های  13فروردین حدود  52طبق آخرین برآوردها، وقوع سیل در کشور، تا 
مختلف بخش کشاورزی وارد کرده بود که از این میزان سه هزار میلیارد تومان از کل خسارت های وارد شده به بخش کشاورزی، 

 .مربوط به کشت و صنعت های خوزستان بوده است
دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی اعالم کرد ، مدیرکل«سید محمد موسوی»به تازگی  برآورد اولیه خسارت  :

هزار میلیارد تومان است 1۰استان کشور از ابتدای اردیبهشت تاکنون بیش از  24ناشی از سرمازدگی به بخش کشاورزی  . 
 
  لینک خبر
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 اقتصاد کالن
 فود پرس – 22/2/98تاریخ : 

درصد افزایش یافت ۱۸.۳شاخص قیمت تولید محصوالت گاوداری صنعتی   
شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری <کشاورزی ۴81.11به عدد  139۷های صنعتی کشور در زمستان   ۴18.3رسید که  

 .درصد نسبت به فصل قبل افزایش داشته است
 

 ۴81.11به عدد  139۷های صنعتی کشور در زمستان مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری گزارشبه 
درصد نسبت به فصل قبل  18.3۴رسید که  ( درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه 8۷.۴2تورم فصلی( و  ) ،

 .افزایش داشته است
 

درصد  ۴۰.۷1می اقالم با افزایش مواجه بوده است. در این میان، شاخص گوساله پرواری، با در فصل مورد بررسی شاخص تما
درصد، مربوط به  1۴۵.29بیشترین افزایش را نسبت به فصل قبل داشته است. بیشترین افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل نیز با 

نسبت به چهار فصل منتهی به زمستان  139۷زمستان  قلم گاو حذفی شیری است. درصد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به
درصد )تورم ساالنه( است ۵2.۴8، ۶139 . 

 
 شاخص استانی

 
های کشور دهد که تمام استاننشان می 139۷های صنعتی کشور در زمستان بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری

درصد است. همچنین تمام  ۵3.۰9زان افزایش مربوط به استان اردبیل با نسبت به فصل قبل با افزایش رو به رو بوده و بیشترین می
درصد افزایش، بیشترین  121.۷۶اند، به طوری که استان لرستان با های کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشتهاستان

 .افزایش قیمت را نسبت به فصل مشابه سال قبل تجربه کرده است
 

 شاخص اقالم اصلی
 

2۰.8۰واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل  31۶.11به  139۷ص گاو تلیسه در زمستان شاخ درصد و نسبت به فصل مشابه  
دهددرصد افزایش نشان می 12۰.9۴سال قبل  . 

 
1۷.۵۷واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل  22۶.۴۶به  139۷شاخص گاو شیری در زمستان  درصد و نسبت به فصل مشابه  

درصد افزایش داشته است ۶1.29 سال قبل . 
 

درصد و نسبت به فصل مشابه  32.3۶واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل  299.1۷به  139۷شاخص گاو نر داشتی در زمستان 
دهددرصد افزایش نشان می ۶1.۵۵سال قبل  . 

 
درصد و نسبت به فصل  ۴۰.۷1بل واحد رسیده که در مقایسه با فصل ق ۷19.۰8به  139۷شاخص گوساله پرواری در زمستان 

درصد افزایش داشته است 138.۷8مشابه سال قبل  . 
 

درصد و نسبت به فصل  39.1۵واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل  911.۵۵به  139۷شاخص گاو حذفی شیری در زمستان 
دهددرصد افزایش نشان می 1۴۵.29مشابه سال قبل  . 

 
درصد و نسبت  3۶.۰۶واحد رسیده است که در مقایسه با فصل قبل  ۴۶9.1۵به  139۷مستان شاخص گوساله نر زیر چهار ماه در ز

دهددرصد افزایش نشان می 131.۷1به فصل مشابه سال قبل  . 
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درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۴.۵8واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل  ۴۰1.۶1به  139۷شاخص شیر در زمستان 
دهدنشان می درصد افزایش ۶۰.28 . 

 
درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  1۵.۴9واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل  ۴13.۶1به  139۷شاخص کود در زمستان 

دهددرصد افزایش نشان می 29.3۴ . 

 
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت
 ایرنا  – 24/2/98تاریخ : 

ایه حمل چغندر سه برابر سال گذشته شدکر  
رئیس هیات مدیره مجمع ملی تشکل های کشاورزی از دو تا سه برابر شدن قیمت کرایه حمل هر تن چغندر نسبت به  -ایرنا -تهران

گفتسال گذشته خبرداد و   .دریافت این میزان کرایه توسط کامیون داران برای کشاورزان به صرفه نیست :
تا  5۰مسعود اسدی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: سال گذشته قیمت حمل ونقل هر تن چغندرقند بین 

ه است که افزایش دو تا سه برابری را نشان می دهدهزارتومان رسید 16۰هزارتومان بود که امسال این رقم برای هر تن به  6۰ . 
 16۰کیلومتری به طور حتم  ۷۰۰وی اظهارداشت: البته برای مسافت های مختلف، رقم کرایه متفاوت است اما برای یک مسافت 

 .هزارتومان بابت هر تن چغندر دریافت می شود
ین محصول به کارخانجات خواهند شدوی تصریح کرد: با این شرایط چغندرکاران دچار معضل در عرضه ا . 

رئیس هیات مدیره مجمع ملی تشکل های کشاورزی گفت: به نظر می رسد امسال میزان تحویل چغندر قند پاییزه استان خوزستان 
هزارتن باشد 8۰۰ . 

ضرر شوند، وی از وزارتخانه های جهاد کشاورزی و راه شهرسازی خواست تا برای حل مشکل چغندرکاران قبل از این که مت
 .تدبیری بیندیشند

هزارتومان و قند به  1۰به گزارش ایرنا، در هفته های اخیر برخی فروشندگان اقدام به فروش هر کیلوگرم شکر با قیمت بیش از 
هزارتومان کرده اند؛ همچنین اکنون با کمیاب و نایاب شدن این محصول در بازار مواجه هستیم 12بهای بیش از  . 
میلیون تن است که بخش عمده آن از محل تولید چغندر  2.2تا  2.1هزارتن و ساالنه بین  18۰ز ماهانه کشور به شکر طبق آمارها نیا

 .قند و نیشکر و بخش اندکی از آن از محل واردات تامین می شود
شور، اقدام به توزیع این درحالیست که شرکت بازرگانی دولتی ایران برای جلوگیری از التهاب بازار و تامین شکر مورد نیاز ک

تن شکر در فروشگاه های زنجیره ای سراسر کشور کرده است 15۰۰تا  8۰۰روزانه بین  . 

هزار تن شکر وارداتی به بازار عرضه شده است 3۰6تاکنون نیز  9۷با توجه به نیاز کشور از ابتدای اسفند ماه سال  . 
  ک خبرلین
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 اقتصاد محصوالت 
 خبرنگاران جوان – 2/2/98تاریخ : 

تومانی برای واردات برنج ۴۲۰۰تخصیص ارز   
دهد تولید برنج در سال جاری بیش از سال ها نشان میتومانی ادامه دارد و بررسی ۴2۰۰کالمی گفت: واردات برنج همچنان با ارز 

 .گذشته خواهد بود
ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار ، محمدرضا کالمی مدیرکل دفتر برنامهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

مقرر  ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عرضه خرما در میادین میوه و تره بار اظهار کرد: طبق مصوبه
بار عرضه شود و اقدامات الزم در این حوزه درصد کمتر از بهای مصوب میادین میوه و تره 1۵تا  1۰بود عرضه خرما با قیمتی 

 .طبق اعالم مسئوالن این حوزه صورت گرفته است
هایی با قیمت باریوه و ترهمیادین م وی با اشاره به اینکه با هدف حمایت از سفره خانوار عرضه بسیاری از اقالم مهم و پرمصرف در

تر از سطح شهر آغاز شده است، گفت: خوشبختانه مرغ در بازار بدون مشکل در حال توزیع است و کمبودی در این بخش وجود پایین
 .ندارد

داخل نیز در  دبرنج تولی شوند، به عنوان مثالهای ترجیحی در میادین توزیع میهای اساسی با نرخکالمی ادامه داد: بسیاری از کاال
شودتخفیفات ماه مبارک رمضان در میادین عرضه می . 

 گرانی برنج ارتباطی به کمبود عرضه ندارد :بیشتر بخوانید
ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که ارز مبنای واردات مدیرکل دفتر برنامه

دهد تولید برنج ها نشان میتومانی ادامه دارد و بررسی ۴2۰۰همچنان با ارز  گفت: واردات برنج برنج آیا تغییر کرده است؟ یا خیر
 .در سال جاری بیش از سال گذشته خواهد بود

ها وی در پاسخ به این سوال که آیا کمبودی در بازار برنج وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: بازار با کمبودی مواجه نیست، بررسی
های نظارتی با کسانی که قصد آشفته کردن بازار برنج را د سیل آسیبی به تولید برنج کشور نزده است از این رو دستگاهدهنشان می

 .دارند، برخورد الزم را خواهند کرد
وجه کشور دو برابر سال گذشته است بلکه آمار موید رشد قابل ت ذخایر برنج کالمی در توضیح این مطلب ادامه داد: نه تنها میزان

است 9۷در سال  واردات برنج میزان . 
استفاده وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: در راستای مدیریت تأمین برنج کشور و با توجه به ضرورت جلوگیری از سوء

نج برخی از اعمال ممنوعیت فصلی و از طرفی قابل نگهداری بودن کاالیی مانند برنج در سال جاری، ممنوعیت فصلی واردات بر
 .لغو گردیده است

در ماه مبارک رمضان تصریح کرد: ستاد  های اساسیکاال کالمی در جواب پرسشی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای توزیع
هایی در خصوص برگزاری فروش فوق العاده کاال در تنظیم بازار پیش از این با هدف تأمین اقالم اساسی مورد نیاز خانوار پیش بینی

تواند به فراخور نیاز برای برگزاری نمایشگاه ضیافت نیز داشت. در این راستا ستاد تنظیم بازار در هر استان می سراسر کشور

 .تصمیماتی اتخاذ کند و اقدامات الزم در این حوزه نیز صورت گرفته است
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
 ایرنا  – 28/2/98تاریخ : 

میلیارد تومان ضرر کرد 5۸۰صنعت مرغ گوشتی در یک ماه   
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت: کاهش قیمت جوجه یک روزه و مرغ گوشتی از نرخ های  -ایرنا -تهران

میلیارد تومان به صنعت مرغ گوشتی کشور ضرر وارد کرد 58۰مصوب تنظیم بازاری، در طول یک ماه اخیر  . 
و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در یک ماه گذشته همه حلقه های صنعت مرغ گوشتی از برومند چهارآیین روز شنبه در گفت 

میلیارد تومان از این موضوع متضرر  8۰میلیارد تومان و پرورش دهندگان جوجه یک روزه  500جمله تولیدکنندگان مرغ گوشتی 

  .شده اند
جه یک روزه دانست و اظهار داشت: در حال حاضر قیمت تمام شده مرغ درصد هزینه های تولید را کنجاله سویا، ذرت و جو 8۰وی 

 245۰تومان و جوجه یک روزه  135۰تومان، ذرت  245۰زنده با محاسبه نرخ مصوب دولتی برای هر کیلوگرم کنجاله سویا 
اشد در حالی که امروز هزار تومان ب 14تا  5۰۰هزار و 13تومان و هر کیلو الشه  95۰۰تا  92۰۰تومان در مرغداری ها باید 

هزار تومان است8تا  ۷8۰۰قیمت مرغ زنده در مرغداری ها بین  .  
تومان نیز در برخی از استان های کشور رسیده بود 65۰۰به گفته وی، طی دو هفته اخیر حتی قیمت مرغ زنده به  .  

ا مشکل جدی تامین نهاده ها با نرخ مصوب و مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور تصریح کرد: اکنون تولیدکنندگان ب
دسترسی به موقع به این نهاده ها مواجه هستند، بنابراین اگر بخواهیم قیمت تمام شده مرغ گوشتی را با نرخ آزاد کنجاله سویا بین 

و و واکسن در تومان و قیمت جوجه یک روزه و هزینه های مکمل، دار 18۰۰هزار تومان و ذرت را با نرخ بیش از  5تا  42۰۰
 16هزار تومان تا  15تومان و هر کیلو الشه مرغ بین  5۰۰هزار و  1۰نظر بگیریم قیمت تمام شده مرغ زنده در مرغداری ها باید 

  .هزارتومان باشد
شتی هزار تومان روی هر کیلوگرم مرغ زنده گو 3تا  12۰۰وی اضافه کرد: در واقع تولیدکنندگان مرغ گوشتی در یک ماه اخیر از 

  .تولیدی خود ضرر داده اند
تومان است که اکنون نرخ آن به کمتر از این قیمت یعنی هر  245۰چهارآیین افزود: قیمت مصوب هر قطعه جوجه یک روزه نیز 

تومان شده است که تولید کنندگان آن نیز متضرر هستند 18۰۰قطعه  . 
 

 تقلب در فروش مرغ  *
تومان گفت: این  5۰۰هزار و  11ط برخی مغازه ها با نرخ هایی کمتر از نرخ مصوب چهار آیین درباره عرضه گوشت مرغ توس

رقابت های منفی بین برخی حلقه های این صنعت وجود دارد که گاهی منصفانه نیست زیرا از روش ها و تقلباتی استفاه می کنند که 
ست در حالی که چنین نیستمصرف کننده تصور می کند که گوشت مرغ را با قیمت مناسب خریداری کرده ا .  

درصد خون آبه در کیسه  2۰تا  15وی گفت: عرضه گوشت مرغ در مغازه با قیمت پایین تر از نرخ مصوب گاهی با بکارگیری 
مرغ، داشتن امحا و احشا و قطع غیر استاندارد مفصل خرگوشی همراه است که به وزن مرغ می افزاید. این گونه خرید در نهایت به 

تومان پول  15۰۰گرمی خریداری کرده اما در نهایت حدود  25۰۰ف کنندگان تمام می شود زیرا مصرف کننده الشه ضرر مصر
  .اضافی بابت خونابه و اجزای غیر قابل مصرف به ازای هر کیلوگرم گوشت مرغ پرداخت می کند

و پای مرغ از مفصل خرگوشی جدا شده باشد اما در کیسه الشه مرغ در نهایت باید حدود یک تا دو درصد خون آبه باشد  :وی افزود

 .گاهی کمی پایین تر از مفصل پای مرغ قطع می شود که این زائده می تواند بر وزن مرغ بیفزاید بدون آنکه قابل مصرف باشد
دلیل نبود عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور یکی از مشکالت این صنعت را نداشتن برند دانست و گفت: به 

  .برندهای مناسب اکنون در این صنعت با چنین مشکالت و تقلباتی مواجه هستیم که اجحاف در حق مصرف کنندگان است
وی افزود: در حال حاضر بخشی از کاهش قیمت مرغ ناشی از پایین بودن توان خرید مردم در اواخر ماه، تولید بدون برنامه و 

رم برای ماه مبارک رمضان توسط برخی تولیدکنندگان استافزایش وزن مرغ زنده به سه کیلوگ البته تولیدکنندگان طبق ماده پنج  .

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات باید به اطالعات مورد نیاز تولید دسترسی داشته باشند اما به دلیل فقدان دسترسی گاهی بیش 
  .از نیاز به تولید اقدام می کنند

مشکالت این صنعت را قیمت های دستوری عنوان کرد و افزود: در حال حاضر دولت با تعیین قیمت های  چهارآیین از دیگر
دستوری خود رقیب بخش خصوصی شده است. در هیچ کجای دنیا قیمت دستوری تاثیر مثبتی در تولید نداشته بلکه هم به زیان 

عده ای از تولید کنندگان از چرخه تولید خارج می شوندمصرف کننده است و هم برای تولید مضر است، به دلیل اینکه بخش  .  
قیمت گذاری دستوری ضد تولید است»وی تاکید کرد:  ». 
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درصدی را برای ادامه  12تا  1۰عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور اضافه کرد: تولیدکنندگان فقط سود 
ین جامعه هستند و نمی خواهند به ضرر مصرف کنندگان عمل کنند اما سیاست فعلی فرایند تولید نیاز دارند. زیرا خودشان بخشی از ا

بنیان های تولید را از رمق خواهد انداخت بنابراین تجدید نظر فوری در شرایط کنونی و ایجاد سهولت در فضای کسب و کار این 

 .صنعت یک ضرورت است
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
 ایرنا  – 23/2/98تاریخ : 

 قیمت برنج داخلی در روزهای آتی تعدیل می شود
معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این که افزایش قیمت برنج در هفته های گذشته تحت تاثیر  -ایرنا  -تهران 

انی سیل شمال کشور بود، گفت: قیمت برنج داخلی در روزهای آتی تعدیل می شودجو رو . 
پس از پایان بیست و سومین جلسه ستاد اطالع رسانی و تبلیغات « عباس قبادی»به گزارش روز دوشنبه خبرنگار سیاسی ایرنا،

ن با حجم زیاد تقاضا برای برخی از اقتصادی کشور در محل وزارت کشور و در جمع خبرنگاران افزود: در ماه مبارک رمضا
کاالها همچون شکر، زولبیا و بامیه، آش و حلیم روبه رو هستیم به همین دلیل شاهد نوساناتی در قیمت ها بودیم و تالش کردیم تا در 

 .این زمینه مشکالت را مرتفع کنیم
ن افزایش یافت که این موضوع به صورت ویژه وی افزود: از ابتدای ماه رمضان عرضه شکر با مشکالتی روبه رو بود و قیمت آ

 .در کارگروه تنظیم بازار مورد بررسی قرار گرفت.به جز شکر گزارشی از تخطی فروشندگان نداشتیم
تومان در میوه و تره بار  4۰۰هزار و  3معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: هم اکنون شکر با قیمت 

های قبل داریم و بازار شکر شرایط آرامی را طی می کندحال عرضه است و شرایط خوبی نسبت به هفتهو فروشگاه ها در  . 
قبادی تاکید کرد: در بحث شکر شاهد بحث روانی بودیم اما هم اکنون واردات شکر خام در حال انجام است و تا چند روز دیگر 

 .چغندر پاییزی هم تحویل کارخانه ها خواهد شد
رد: در تامین واردات شکر مشکلی نداریم و اگر زمانی مالحظه کردیم تقاضای کاذب وجود دارد تا هفته آینده قابل رفع وی تصریح ک

 .خواهد بود
معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: به هیات های تحت نظارت سازمان تبلیغات اسالمی هم اعالم کردیم تا به 

کنند و محدودیتی در این زمینه نداریممیزان الزم شکر دریافت  . 
روز گذشته نوسان قیمت داشتیم اما در حال حاضر  1۰قبادی درباره قیمت برنج های وارداتی هم گفت: در برنج های وارداتی طی 

 .نوسان قیمت در این بخش نداریم
افزایش قیمت بودیم که امیدواریم با  وی گفت: موضوع برنج داخلی مقداری تحت تاثیر جو روانی سیل شمال قرار گرفت و شاهد

 عرضه بیشتر برنج قیمت ها تعدیل شود و به مردم این اطمینان را می دهیم که قیمت برنج داخلی به صورت مناسب عرضه شود
 

 لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
 خبرگزاری فارس – 29/2/98تاریخ :

درصد افزایش یافت  5۰,۲۳صنعتی کشور  شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری  
رسید  4۰9،86به عدد  139۷های صنعتی کشور در سال مرکز آمار ایران اعالم کرد: شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری

درصد افزایش داشته است 5۰،23که نسبت به سال قبل معادل  .  
های صنعتی کشور سال ، شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداریمرکز آمار ایرانگزارش خبرگزاری فارس به نقل از  به

( ، منتشر شد139۰=1۰۰) 139۷ . 
رو بوده اند. طوری که بیشترین افزایش با افزایش روبه 96ها نسبت به سال قیمت در تمامی استانمتوسط شاخص  139۷در سال 

درصد  25.62درصد و کمترین افزایش شاخص )نرخ تورم( را استان اردبیل با  132،52شاخص )نرخ تورم( را استان گیالن با 
 .داشته است

درصد  5۰،23 رسید که معادل 4۰9،86 به عدد 139۷شور در سال های صنعتی کشاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری
نسبت به سال قبل افزایش داشته است. شاخص مرغداری های صنعتی در تمام فصول سال نسبت به فصل مشابه سال قبل با افزایش 
بهار در بقیه فصول  درصد بوده است. شاخص مذکور بجز فصل ۷9،38 و بیشترین افزایش در فصل زمستان به میزان روبرو بوده

درصد می باشد.همچنین در فصل بهار  32،۷1سال نسبت به فصل قبل افزایش یافته است و بیشترین افزایش در فصل پاییز و معادل 
درصد نسبت به فصل قبل کاهش یافته است 6.96 . 

139۷در سال  ه اند. بطوری که بیشترین افزایش رو بودبا افزایش روبه 96ها نسبت به سال متوسط شاخص قیمت در تمامی استان 
132،52شاخص )نرخ تورم( را استان گیالن با  درصد  25.62درصد و کمترین افزایش شاخص )نرخ تورم( را استان اردبیل با  

 .داشته است
 مرغ

در حالی  درصد افزایش یافته است. این 59،41 واحد رسید که در مقایسه با سال قبل 462،11 شاخص گروه مرغ به 139۷در سال 
درصد داشته است. همه اقالم این گروه شامل پولت ، مرغ گوشتی و  8،95 است که شاخص مذکور در سال قبل افزایشی معادل

انددرصد نسبت به سال قبل افزایش قیمت داشته 123،8۰و 43،15، 56،98جوجه یکروزه به ترتیب . 
 تخم مرغ
درصد افزایش یافته است. این در  32،65 یده که در مقایسه با سال قبلواحد رس 3۰۰،31 شاخص گروه تخم مرغ به 139۷در سال 

درصد داشته است 35،96 حالی است که شاخص مذکور در سال قبل افزایشی معادل . 
اند، در درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته 28،52 و 36،68 همه اقالم این گروه شامل تخم مرغ خوراکی و نطفه دار به ترتیب

درصد افزایش داشته اند 33،28و 38،68 همین اقالم در سال قبل به ترتیب معادل حالی که . 
 سایر

درصد افزایش یافته  ۷،۷9 رسیده که در مقایسه با سال قبل 944،۰8 شاخص آن به 139۷باشد که در سال این گروه شامل کود می
مذکور بجز فصل تابستان در بقیه فصول سال درصد بوده است. شاخص  2،۰6است. افزایش شاخص مذکور در سال قبل معادل 

درصد بوده است 21.5۷نسبت به فصل مشابه سال قبل با افزایش روبه رو بوده و بیشترین افزایش در فصل زمستان و معادل  . 
 لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 خبرگزاری فارس  -  29/2/98تاریخ : 

تومانی چیست؟  ۴۲۰۰دلیل گرانی برنج با وجود واردات آن با ارز   
شود و به گفته مسئوالن از نظر میزان تولید و ذخایر مشکلی وجود ندارد، اما تومانی وارد کشور می 42۰۰در حالی که برنج با ارز 

این کاالی اساسی در بازار افزایش یافته است قیمت .  
به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس؛ قیمت برنج این روزها مانند همه اقالم غذایی افزایش یافته به طوری که قیمت هر 

از این مبلغ هم بیشتر هزار تومان گذر کرده و حتی قیمت برخی انواع برنج بر حسب نوع و کیفیت  2۰کیلوگرم برنج ایرانی از مرز 
  .شده است

شودتومانی وارد می 42۰۰برنج با ارز  *  
ریزی تامین، توزیع و تنظیم وزارت صنعت واردات این کاال گفته محمدرضا کالمی مدیرکل دفتر برنامه  این در حالی است که به

بیش از سال  9۷اده، ضمن اینکه تولید برنج در سال شود و هیچ کمبودی در تولید این کاال رخ ندتومانی انجام می 42۰۰هنوز با ارز 
  .گذشته بوده است

ریزی، تامین، توزیع و تنظیم وزارت صنعت و همچنین جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج به گفته کالمی مدیرکل دفتر برنامه
هر سال ادامه داردکشور سیل هیچ گونه خسارتی به تولید این محصول وارد نکرده است و روند تولید مانند  .  

گران برنج را گران کردنددالالن و واسطه *  
گوید برای افزایش قیمت این با تاکید بر اینکه هیچ دلیل علمی و منطقی برای افزایش قیمت برنج وجود ندارد، می  دبیر انجمن برنج

انددهگران برنج را گران کرکاال هیچ گونه دلیل فنی وجود ندارد، بلکه دالالن و واسطه .   
هزار تن  2۰۰هزار تن و میزان واردات آن را یک میلیون و  2۰۰میلیون و  2وی همچنین میزان تولید برنج را در سال گذشته 

کنداعالم می . 
میلیون تن است، بنابراین  3گوید، از آنجا که نیاز مصرفی برای برنج ساالنه علیزاده شایق می هزار تن برنج مازاد در کشور  400

د داردوجو .   
هر نوع کاالیی در بازار کمبود است، چرا در حالی که این مساله   جای این سوال وجود دارد که اگر یکی از دالیل گرانی  بنابراین

هزار تن هم مازاد بر مصرف ساالنه وجود دارد قیمت این کاال افزایش یافته است؟ 4۰۰کند و در مورد برنج صدق نمی  
گوید: نه تنها میزان ذخایر برنج کشور دو برابر سال گذشته است، بلکه آمار کند و میجه برنج را تایید میکالمی هم ذخایر قابل تو

است 9۷موید رشد قابل توجه میزان واردات برنج در سال  .  
تومان ۷4۰۰توزیع برنج تنظیم بازاری به قیمت  *  

تامین توزیع و تنظیم بازار ذخایر راهبردی وزارت جهاد ریزی به گزارش فارس چندی پیش مسعود بصیری مدیرکل دفتر برنامه
ها به قیمت هر کیلو هندی برای توزیع در استان 1123هزار تن برنج  3۰اعالم کرد در راستای تنظیم بازار ماه رمضان   کشاورزی

تومان در نظر گرفته شده است 4۰۰  هزار ۷ .  
وضعیت ذخایر برنج کشور و   درباره واردات برنج،  اندرکارانن و دستبراساس گفته مسئوال  افزاید: بنابرایناین گزارش می
ها لزوم رسیدگی و نظارت بیشتر سازمان  هاتومانی برای جلوگیری از هر گونه افزایش کاذب قیمت 42۰۰با ارز   واردات این کاال

شود تا در شرایط سخت کنندگان احساس مییدکنندگان و تولو نهادهای نظارتی از جمله تعزیزات و سازمان حمایت از حقوق مصرف
فروشی جلوگیری شوداز هر گونه احتکار، گران  اقتصادی .  

 

  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 خبرگزاری فارس  – 2۵/2/98تاریخ :

ار کاهش قیمت مرغ و گوشت در باز  
تومان رسیده است، قیمت گوشت  3۰۰هزار و  1۰قیمت هر کیلوگرم مرغ در هفته اول ماه مبارک رمضان با هزار تومان کاهش به 

شودهزار تومان عرضه می 98گوساله هم  .  
خود را  به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، در هفته اول ماه مبارک رمضان، قیمت مرغ روند کاهشی چند هفته گذشته

تومان رسیده است 3۰۰هزار و  1۰ادامه داد و به کیلویی  .  
هزار و  11هزار تومان هم رسید، اما با افزایش عرضه به بازار طی چند هفته گذشته  16قیمت مرغ طی چند ماه گذشته به کیلویی 

تومان کاهش یافته است 3۰۰هزار و  1۰تومان بود که در هفته نخست ماه رمضان به  3۰۰ . 
تومان و کتف و بال مرغ  3۰۰هزار و  12تومان، سینه مرغ  98۰۰بر اساس گزارش میدانی خبرنگار فارس، هر کیلو ران مرغ 

رودهزار تومان به فروش می 5هزار تومان، گردن مرغ  13 .  
هزار تومان هم باال  12۰هزار تومان رسیده است، پیش از این قیمت گوشت تا کیلویی  1۰۰همچنین قیمت گوشت در بازار به زیر 

 .رفته بود
 94هزار تومان، گوشت مخلوط گوساله  98گزارش خبرنگار فارس حاکی است، در بازار تهران هر کیلوگرم ران و دست گوساله 

شودهزار تومان عرضه می 85هزار تومان و چرخ کرده کیلویی  .  
هزار تومان 64قیمت ماهی تیالپیا   

هزار  64هزار تومان بود به کیلویی  5۰ش یافته است، ماهی تیالپیا که طی دو هفته گذشته کیلویی قیمت ماهی در بازار تهران افزای
تیالپیا ماهی وارداتی است و تولید آن در داخل کم است و بخش زیادی از نیاز کشور از طریق واردات  .تومان افزایش یافته است

رودش میهزار تومان به فرو 25شود. هر کیلو ماهی آزاد تأمین می . 
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 خبرگزاری فارس  – 31/2/98تاریخ : 

درصد افزایش یافت  ۱۴.۶صنعتی  شاخص قیمت تولیدکننده گاوداری  
2.8۷رسید که نسبت به فصل قبل  264،۰6های صنعتی كشور در فصل بهار به عدد شاخص قیمت تولیدكننده محصوالت گاوداری  

است درصد افزایش داشته 14.61درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  .  
( از سوی 139۰=1۰۰) 139۷های صنعتی کشور سال به گزارش خبرگزاری فارس، شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری

 .منتشر شد مرکز آمار ایران
3۷1،18به عدد  139۷های صنعتی کشور در سال ه محصوالت گاوداریشاخص قیمت تولیدکنند  52.48رسید که نسبت به سال قبل  

 .درصد افزایش داشته است
های صنعتی کشور در این سال نسبت به سال قبل مربوط به قلم "گاو حذفی شیری" بیشترین افزایش شاخص محصوالت گاوداری

"کود درصد( و کمترین افزایش مربوط به 4۷/۷5)  .درصد( بوده است 23.98) "
 2.8۷رسید که نسبت به فصل قبل  264،۰6های صنعتی کشور در فصل بهار به عدد شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری

درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل مربوط  14.61درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 
او تلیسهبه قلم "گ درصد( بوده است 1.34درصد( و کمترین افزایش مربوط به شیر ) 15.۷9) "  . 

332،99های صنعتی کشور در فصل تابستان به عدد شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری رسید که نسبت به فصل قبل  
4۰.31درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  26.1۰ صل بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل درصد افزایش داشته است. در این ف 

درصد( و کمترین افزایش مربوط به "کود 33.14مربوط به"گوساله پرواری" )  .درصد( بوده است 1.۰3) "
 22.۰8رسید که نسبت به فصل قبل  4۰6،5۷های صنعتی کشور در فصل پاییز به عدد شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری

درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل مربوط  63.1۰ه سال قبل درصد و نسبت به فصل مشاب
درصد 2.15) درصد( و کمترین افزایش مربوط به "گاو نر داشتی"  31.18) "به "گاو تلیسه   .بوده است (

رسید که نسبت به فصل قبل  11،481های صنعتی کشور در فصل زمستان به عدد شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری
درصد افزایش داشته است 8۷.42درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  18.34 در این فصل بیشترین افزایش مربوط به "گوساله  .

درصد( بوده است 4.58درصد( و کمترین افزایش مربوط به " شیر" ) 4۰.۷1پرواری" ) . 
و  ۷۰،62عتی در استانهای خوزستان و کهگیلویه وبویر احمد به ترتیب با های صنشاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری

انددرصد بیشترین افزایش را نسبت به سال قبل داشته 68.۷6 . 
  لینک خبر
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 بع طبیعیقلیم و مناا
 ایرنا – 29/2/98تاریخ : 

 یک میلیون هکتار از جنگل های هیرکانی مدیریت حفاظتی می شود
هزار هکتار جنگل های هیرکانی، امسال  ۷3ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: از دو میلیون و رئیس سازمان جنگل -ایرنا -تهران

 .یک میلیون هکتار تحت مدیریت حفاظتی قرار می گیرد
های هیرکانی با تاکید گزارش وزارت جهاد کشاورزی، خلیل آقایی روز یکشنبه در پنجمین نشست ستاد ملی مدیریت پایدار جنگل به

هزار هکتار  5۰های هیرکانی افزود: تاکنون برای یک میلیون و های شمال با اشاره به اهمیت جنگلبر حفاظت هر چه بیشتر جنگل
ی تهیه شده و یک میلیون هکتار باقیمانده که فاقد طرح جنگلداری، تحت مدیریت حفاظتی قرار های شمال طرح جنگلداراز جنگل

گیرندمی . 
های ها حفظ و حراست از همه منابع ارزشمند حیاتی است اظهارداشت: شرکتوی با بیان اینکه مهمترین نقش سازمان جنگل

ها متوقف شده می برداری از جنگلکردند، اکنون که بهرهت میبرداری که در گذشته از جنگل های شمال کشور چوب برداشبهره
 .توانند در مناقصه شرکت کرده و بر اساس وظایف جدید کار حفاظت از جنگل را برعهده بگیرند

های شمال ضمن افزایش نیروهای کیفی جهت محافظت از برای حفاظت بهینه از جنگل :معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

قراردادها به صورت سطحی بسته خواهد شد تا معلوم شود که هر قطعه جنگل برای حفاظت به چه کسی سپرده شده تا اگر  ها،جنگل
 .تخلفی صورت گرفت فرد مسئول پاسخگو باشد

ای مدون است که معرفی جنگل و پیشنهاد اقداماتی برای بهبود وضع کمی و کیفی آن و طرح جنگلداری شمال کشور شامل مجموعه
دهدهای شمال را تشکیل میسال است که اساس مدیریت جنگل 1۰بردای در مدت وش و میزان بهرهر . 

تجدید »شود که به آن ها دوباره بررسی میساله، برای ارزیابی فعالیت 1۰هر طرح جنگلداری پس از اجرا، در مقاطع زمانی اغلب 
شودگفته می «نظر طرح جنگلداری . 

 96۷های شمال آغاز شد و هم اکنون از مساحت یک میلیون و در جنگل 1338های جنگلداری از سال حتهیه و تدوین و اجرای طر
هزار هکتار دارای طرح جنگلداری است و در یک میلیون و هفتاد هزار هکتار،  4۰۰ها، یک میلیون و هزار هکتاری این جنگل

تهزار هکتار آن غیر تولیدی و حفاظتی اس 48شود که طرح اجرا می . 
توانیم مردم را همراه کنیمبدون تشکیل پرونده در محاکم قضایی می *  

« زیست سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه گفت:  ، مدیرکل بازرسی امور کشاورزی و محیط«سریسیدحسن میری قلعه

ملیاتی است و همه همکاران سازمان نیز ها وجود دارد، روحیه اجرایی و عای که اکنون در مدیریت سازمان جنگلاین اراده و روحیه
 .باید با این اراده و روحیه همراه شوند

های هیرکانی و نجات درختان وی تعهد در انجام وظایف را بسیار مهم خواند و گفت: نتیجه کار این نشست ها هم باید حفظ جنگل
 .شمشاد باشد

همراهی مردم اشاره کرد و  استان مازندران و نحوهبازرس امور کشاورزی و محیط زیست به موضوع تغییر کاربری در 
سازی و با کمک گرفت اما با فرهنگها در آنجا صورت میهایی بود که بیشترین تغییر کاربریاظهارداشت: مازندران یکی از استان

هار هزار هکتار در دو، سه ای تشکیل و به محاکم قضایی ارسال شود تغییر کاربری از چو همراهی مردم محلی و بدون اینکه پرونده
هکتار کاهش پیدا کرده است 28هکتار و اکنون نیز به  25۰سال اخیر به  . 

ها و با اشاره به این نکته که حفاظت از جنگل وی با تایید سخنان رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در خصوص نحوه
ها گفت: برای حفاظت از منابع طبیعی و میراث ها مبارزه کنیم نه با معلولخواری باید با علتخواری و زمینبرای مبارزه با جنگل

 .جهانی نیازمند افراد عاشق، متخصص و دانش آموخته هستیم
میری با اشاره به انتقادات بدون دانش برخی از افراد به سازمان جنگل ها گفت: انتقاد سازنده همیشه مورد نظر تایید ما بوده است و 

سازمان جنگل ها نیازمند همراهی کارشناسان متخصص استدر حال حاضر  . 
های شمال، با حضور رئیس سازمان های هیرکانی با تاکید بر حفاظت هر چه بیشتر جنگلپنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت پایدار جنگل

شکده منابع طبیعی دانشگاه زیست سازمان بازرسی کل کشور، معاون پژوهشی دان ها، مدیرکل بازرسی امور کشاورزی و محیطجنگل

 .تربیت مدرس، معاونان سازمان و مدیران منابع طبیعی استان های شمالی برگزار شد

 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
ایرنا  – 31/2/98تاریخ :   

هاجنگلاستفاده از جوامع بومی, رمز موفقیت مدیریت پایدار   
ها یکی از عوامل مهم در تحقق اهداف توسعه پایدار است و بررسی تجربیات کشورهای مختلف تولید و حفظ جنگل -ایرنا -تهران

کننده باشدتواند در این راستا تعیینهای بومی میکارگیری گروهدهد که پرورش و بهنشان می . 
های سرسبز و مراتع پهناور نیز برخوردار است. ی زیبا، از نعمت جنگلکشور چهارفصل ایران در کنار کوهستان، دشت و کویرها

ها از اثرات مخرب تغییرات اقلیمی بر رسد. در بحبوحه نگرانیمیلیون هکتار می 14های ایران به به گفته کارشناسان وسعت جنگل
ن خواروبار و کشاورزی ملل متحد )فائو( بر زیست، اصالح، احیا و حفاظت از این مناطق پوشیده از درخت که به گفته سازمامحیط

کیفیت آب آشامیدنی، تأمین انرژی موردنیاز در آینده و طراحی شهرهای پایدار و سالمت نقش دارند، از اهمیت باالیی برخوردار 
 .است

ید، ایران در راستای گوها، مراتع و آبخیزداری کشور میطور که خلیل آقایی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلآن
داری و زدایی، جنگلها با اهداف توسعه پایدار با فائو برنامه مشترکی داشته و در مورد مسائلی از قبیل بیابانهمسو کردن جنگل

های کشور با کارشناسان این سازمان بحث و گفتگوهایی داشته استهای متوجه جنگلها و بیماریمبارزه با آفت . 
اصلی کارشناسان بر تولید چوب کافی برای تأمین نیاز جهانی بود. از آن زمان تاکنون اما بیش از پیش به  سال پیش دغدغه 70

ایمها در توسعه جهان پی بردهها و درختاهمیت جنگل .  
در  ها در تحقق اهداف تبیین شدههای جهان ارزیابی جامعی از نقش جنگلفائو در جدیدترین گزارش خود در مورد وضعیت جنگل

  .ارائه داده است 2018برنامه مدون توسعه پایدار تا پایان 
داری اتخاذ هایی را برای بهبود فرآیند جنگلها، راهبردها یا سیاستهای کشورهایی که برنامهدر این گزارش به تجربیات و آموخته

تع کشورمان بهره بردها و مراها برای اصالح و احیای جنگلتوان از آناند، اشاره شده است که میکرده . 
 

هابولیوی؛ استفاده از ظرفیت جوامع محلی در حفاظت از جنگل **  
شود. درصد تخمین زده می ۰.34زایی در این کشور دهند و نرخ ساالنه بیابانها تشکیل میدرصد از خاک بولیوی را جنگل 50.6

 3۰زنند و چوب منبع اصلی تأمین انرژی برای را رقم می درصد تولید ناخالص داخلی در این کشور 3تا  2.2ها چیزی بین جنگل
 .درصد جمعیت این کشور است

شده، در زمان حاضر سالیانه های زده بولیوی ششمین کشور جهان از لحاظ وسعت مناطق جنگلی است و بنا بر تخمین میلیون  1.2

دهد؛ اما جوامع محلی در این کشور راهبردهایی ت میها را در اثر قطع درختان، کشاورزی، چرای دام از دسهکتار از این جنگل
ها اند که هم در راستای اهداف توسعه پایدار قرار دارد و هم از منابع و زمین آبا و اجدادی آنها تدبیر کردهبرای مدیریت پایدار جنگل

کندحفاظت می .  
ای که از سوی گیرانهتحت استانداردهای سختیکی از این جوامع است که کاشت درخت و فروش الوار را  (Zapocó) زاپوکو

بانیشورای غیرانتفاعی جنگل  (Forest Stewardship Council) ای دهد. قطع درختان بر اساس برنامهشده، انجام میتعیین

متنوع آن حفظ های موجب آن تنها درختان بالغ برای این کار انتخاب شده و زیستگاه جنگل برای گونهشود که بهبلندمدت انجام می
شودمی . 

ای که با شرکت بولیویایی برنده مزایده عمومی یعنی پتونوسموجب قرارداد چهار سالهمردمان زاپوکو به  (Petonus)  ،بسته

های خود را با قیمت مناسب به فروش رسانده و بخشی از درآمد حاصل را به بخش آموزش، سالمت، کشاورزی و چوب
کندداری منطقه، صرف مینامه جنگلگذاری دوباره در برسرمایه . 

ها، برای اعضای این جوامع محلی نیز منافعی به همراه داشته است. در های بومی و درختان آناین طرح ابتکاری ضمن حفظ جنگل
زایی، پروژه مذکور سالیانه کنار درآمدزایی و اشتغال منطقه قرار  دالر برای تأمین نیازهای اساسی خانواده در اختیار ساکنان 150

دهدمی . 
دهدای بهتر را میبولیوی از این طریق ضمن پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و پایدار، به جوامع محلی قدرت بخشیده که نوید آینده . 

زیست به اهداف اصلی توسعه پایدار خود ها و محیطفائو رمز موفقیت بولیوی را در افزودن مسئله مدیریت پایدار کشاورزی، جنگل
بیندیم . 

 
 بورکینافاسو و مبارزه با پدیده فرسایش زمین **

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       1398اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم اردیبهشت 

 
 

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

ها جنگل های متناوب گرمای شدید این های فراوان و دورهدهند. بارشدرصد از مساحت کشور بورکینافاسو را تشکیل می 19.6

اخلی این کشور را تشکیل درصد از تولید ناخالص د 5.9داری کند. جنگلپذیر میکشور را هم در برابر سیل و هم خشکسالی آسیب
درصد از این مقدار به چوب سوخت 9۰دهد که می  (woodfuel) ۰.9زایی سالیانه در این کشور در حدود میزان بیابان .مرتبط است 

شودها نسبت داده میرویه دامهای کشاورزی و چرای بیشود که عمدتاً به گسترش زمیندرصد تخمین زده می . 
دهد که فرسایش شکالت عمده بورکینافاسو در مسیر دستیابی به توسعه پایدار است. آنالیزهای جدید نشان میفرسایش زمین یکی از م

هزار و  51سالیانه  دهد. خسارت ناشی از این های این کشور را تحت تأثیر قرار میدرصد از زمین 19کیلومترمربع معادل  600

کنده این کشور برابری میدرصد از تولید ناخالص داخلی سالیان 26فرآیند با  .  
سازی فرسایش با اتخاذ برنامه خنثی 2۰16است و این کشور از سال  های بسیاری برای مقابله با این مشکل به کار بسته شدهتالش

ر ، د2۰3۰ها تا سال هایی برای تحقق آنو بالطبع آن تعیین اهداف ملی و شناسایی راه (Land Degradation Neutrality) زمین

ها و مراتع این کشور برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار بوده استگیری از جنگلپی مبارزه با این مشکل و بهره . 
های بومی، اصالح حق فائو رمز موفقیت بورکینافاسو را در تعهد بلندمدت این کشور به مدیریت منابع طبیعی، قوانین همسو با سنت

کندالمللی ارزیابی میهای بینهای حفظ زمین و همراهی با پیمانتخاذ برنامهمالکیت زمین برای جوامع بومی، ا . 
 

 برنامه ملی جنگل در گواتماال **
درصد از تولید ناخالص داخلی در این کشور را شامل  2.5داری دهند و جنگلها تشکیل میدرصد از مساحت گواتماال را جنگل 33

ها و قطع غیرمجاز درخت استرویه دامکشور چرای بی زایی در اینشود. عامل اصلی بیابانمی . 
را تدوین کرده است که چارچوب و  (NFP) دولت این کشور برای مقابله با پیامدهای چنین رویه مخربی، برنامه ملی جنگل

مانی موردنیاز را از این های فنی، مالی، اقتصادی و سازها تبیین کرده، پشتیبانیهای الزم را برای مدیریت پایدار جنگلدستورالعمل
های اقتصادی و اجتماعی دولت گنجانده، فرهنگ تولید و حفظ ها را در دستور کار بخشبخش به عمل آورده، مسائل مربوط به جنگل

شودها در این زمینه ظاهر میجنگل را ترویج داده و در نقض هماهنگی و هدایت تالش . 
 

ای بومیهتجربه موفق نپال از اعتماد به گروه **  
 2۰1۷ای شدید و در سال لرزهزمین 2۰15هاست. این کشور آسیایی در سال درصد از خاک نپال در تصاحب جنگل 25.4

های شدید ناشی از فرسایش زمین در بار را تجربه کرد و در زمان حاضر نیز در معرض وقوع سیالب و رانشهای فاجعهسیالب
ها دست به کار شده ر عوامل مؤثر در ایجاد چنین وضعیتی تسلیم نشده و برای مقابله با آندرازمدت، قرار دارد. نپال اما در براب

 .است
ها اتخاذ کرده های کشور و مدیریت آنآمیزی برای حفاظت از جنگلمیالدی رویکرد مشارکتی موفقیت ۷۰دولت این کشور از دهه 
های هزار هکتار از جنگل 85۰تر شده است. تاکنون چیزی در حدود تر و کاملخوردهروز صیقلها روزبهاست که در طی این سال

هایهزار گروه با عنوان گروه 2۰نپال به   Community Forest User اندواگذار شده . 
ویژه ها و بهُبرد برای دولت و مردم نپال، رشد صنعت گردشگری و فروش چوب، افزایش درآمد بومی -محصول این سیاست ُبرد 

ها بوده استدر کنار تشویق به مدیریت پایدار جنگل زنان بومی . 
ها که همانا پرورش و توان از رمز موفقیت آنها میبا نگاهی گذرا به تجربیات موفق کشورهای مختلف در مدیریت پایدار جنگل

 .استفاده از جوامع بومی در مدیریت این منابع مهم است، پرده برداشت

 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی
ایرنا – 31/2/98تاریخ :   

گونه زیستی در کشور در حال انقراض است۱۲۰۰  
ها، مراتع و آبخیزداری معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما در ایران در صدد هستیم تا با همکاری سازمان جنگل -ایرنا -تهران

گونه زیستی که در حال انقراض است نگهداری کنیم 2۰۰ کشور از یک هزار و . 
« امروز )سه شنبه( در حاشیه همایش جهانی تنوع زیستی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جمع « کاظم خاوازی

ن این کار گذاشته شدبنیا 1393خبرنگاران بیان کرد: بیست و پنجمین دوره تنوع زیستی در دنیا در حال برگزاری است و از سال  . 
به این کنوانسیون پیوسته است، گفت: براساس مصوبه  13۷5وی با اشاره به اینکه ایران با تصمیم مجلس شورای اسالمی از سال 

 .هیات وزیران برای نخستین بار دبیرخانه کنوانسیون زیستی کشور به وزارت جهادکشاورزی تعلق گرفته است
انه در وزارت جهاد کشاورزی اشاره و بیان کرد: وظیفه اصلی این کنوانسیون استفاده از تمامی تشکل خاوازی به استقرار این دبیرخ

ها، بخش های مردمی کشور، ظرفیت های موجود در وزارتخانه ها، دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه برای قرار گرفتن تمام 
 .امکانات کشور در اختیار تنوع زیستی کشور است

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: در این راستا وزارت جهاد کشاورزی به دلیل ماموریت ها و یا رئیس سازمان 
  .تکالیف قانونی که برعهده داشته از بخش های مربوطه به حوزه کشاورزی و منابع طبیعی عبور کرده است

یانه در داخل این مجموعه قرار دارد، گفت: از این بانک که معاون وزیر جهادکشاورزی با تاکید بر اینکه بزرگترین بانک بذر خاورم
 .تحت عنوان بانک ژن است و منابع زراعی کشور در آن قرار دارد نگهداری می شود

خاوازی با اشاره به اینکه بزرگترین بانک بذر گیاهان مرتعی و جنگلی در داخل موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع قرار دارد، 
ه ها و انواع موجودات به خصوص موجودات گیاهی در موسسه ما پیگیری می شودافزود: پایش گون . 

گونه به این بانک اضافه شده است که در همین دو سال گذشته  9۷۰در دو سال گذشته حداقل :معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

رفته استگونه گیاهی در حال انقراض مورد پایش و ارزیابی قرار گ 2۰۰تعداد یک هزار و  . 
فلور گیاهان جنگلی و مرتعی  149وی با بیان اینکه ایران یکی از کشورهایی است که تسلط کامل به فلور گیاهی خود دارد، افزود: 

گونه گیاهی که در داخل کشور وجود  90ایران توسط وزات جهاد کشاورزی چاپ شده است که با چاپ آخرین نسخه اش بیش از 

 .دارند شناسایی شدند
گفته خاوازی، در بزرگترین بانک و موزه حشرات کشاورزی بالغ بر چهار میلیون حشره وجود دارد در مجموعه وزارت جهاد  به

 .کشاورزی نگهداری می شود
معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: امیدواریم از طریق مشارکت مردم، ارتقای دانش و آگاهی مردم توسط تمام دست 

ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، وزارت آموزش و پرورش بتوانیم تنوع زیستی را که یک هویت بزرگ از اندرکاران مانند صد
 .سوی خداوند متعال است را به درجات عالی برسانیم

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تعداد گونه های زیستی در حال انقراض گفت: چیزی که در مجامع درخصوص گونه های در حال 
ث می شود گونه های گیاهی و جانوری هستند که با چشم دیده می شوند، در حالی که این تنوع گیاهی بسیار بزرگ تر انقراض بح

درصد از تنوعی که در منابع ذکر می شود در خاک وجود دارد و دیده نمی شوند بنابراین اعدادی که گفته می شود اعداد 25است و 
ار کم استدقیقی نیست و تسلط بشر به این موضوع بسی . 

معاون وزیر جهادکشاورزی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه جزیره ای عمل کردن سازمان ها تا چه میزان به تنوع 
زیستی کشور آسیب رسانده است و چه اقدامی برای یکپارچه سازی سازمان ها برای حفاظت بیشتر از تنوع زیستی انجام شده است، 

مثبتی که در کشور رخ داد، تصویب قانون حفاظت از بهره برداری از منابع کشور بود که تکلیف کرده تا تمام  گفت: یکی از اتفاق
دستگاه ها بایکدیگر همکاری نزدیک داشته باشند و وزارتخانه هایی مانند وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان 

ی را با هماهنگی کامل یکدیگر بنویسند که این کار اکنون در حال انجام استحفاظت از امور زیست موظفند تا آیین نامه های اجرای . 
وی در پایان خاطرنشان کرد: همه در حال تالش هستند تا شاهد اتفاقات خوبی درکشور باشیم و به نظر می رسد که دبیرخانه هم نقش 

 .زیادی را در مشارکت گیری گروه های مختلف خواهد داشت
 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
ایرنا  – 29/2/98تاریخ :   

میلیمتر فراتر رفت ۳۲۳یزان بارش های کشور از م  
میلی  323.4درصد رشد در حالی به 1۰5اردیبهشت امسال با  29میزان بارندگی های کشور از ابتدای مهر گذشته تا  -ایرنا -تهران
رسید که بارندگی ها تا پایان این هفته ادامه داردمتر   . 

به گزارش دفتر مطالعات پایه آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، تازه ترین بررسی ها نشان می دهد حجم بارش های کشور از 
های مشابه انگین دورهدرصد و نسبت به می1۰5میلیمتر(  158.1ابتدای سال آبی جاری تاکنون نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته )

درصد رشد دارد 42میلی متر(  228.3درازمدت ) . 
های بهاری در بیشتر نقاط کشور ادامه دارد، از این رو احتمال سیالبی شدن بر اساس اعالم سازمان هواشناسی تا آخر این هفته بارش

 .مسیل رودخانه ها، آبگرفتگی معابر، تگرگ و صاعقه وجود دارد
ای مهر هر سال آغاز و تا پایان شهریور سال بعد ادامه خواهد داشتسال آبی از ابتد . 

 
 بارش ها در حوضه های اصلی *

حوضه اصلی شامل دریای خزر، خلیج فارس، دریای عمان، دریاچه ارومیه، فالت مرکزی، مرزی شرق و قره قوم  6ایران دارای 
 .دارد

ج فارس و دریای عمان بر اساس این گزارش، میانگین حجم بارش ها در حوضه خلی میلیمتر بود که نسبت به میانگین سال  528.1

درصدی  5۰( رشد 351.5ساله ) 5۰درصد رشد برخوردار بوده و نسبت به میانگین دوره  153میلی متر( از 2۰9آبی پارسال )
 .دارد

یمتر گزارش شد که نسبت به میل 496.5بر اساس این گزارش، میانگین حجم بارش ها در حوضه دریای خزر در سال آبی جاری 
درصد رشد را نشان می دهد 49( حدود 333.۷میانگین دوره مشابه پارسال ) . 

درصدی همراه شد45میلیمتر رسید که با رشدی  341.9میانگین بارش های این حوضه آبی کشورمان در دوره درازمدت به  . 
میلیمتر بود که نسبت به میانگین دوره مشابه پارسال  4۷2.۷ری میانگین حجم بارش ها در حوضه دریاچه ارومیه نیز در سال آبی جا

درصدی است 55( دارای رشد 3۰5.9ساله ) 5۰درصد رشد و نسبت به میانگین دوره  26( حدود3۷4) . 
درصدی برای آن گزارش شده است 6۰میلیمتر بود که رشد  295.۷حجم بارش ها در حوضه دریاچه ارومیه در دوره یازده ساله  . 

۵.29مان با افزایش بارش ها در حوضه دریاچه ارومیه حجم آب دریاچه از پنج میلیارد مترمکعب گذشت و به همز میلیارد  
 .مترمکعب رسید

میلیمتر اعالم شد که نسبت به میانگین دوره مشابه پارسال  2۷1.1براساس این گزارش، حجم بارش های حوضه قره قوم نیز 
درصدی داشت 33( رشد 2۰4.4ساله )با  5۰به دوره  درصد رشد کرد و نسبت 9۷( 13۷.3) . 

میلیمتر بود که نسبت به دوره مشابه در سال آبی  2۰2.1حجم بارش ها در سال آبی جاری در حوضه فالت مرکزی ایران نیز 
ا رشد میلیمتر بارش ب 153.6درصد رشد یافت. این در حالی است که در دوره درازمدت این حوضه 1۰9( حدود 96.9پارسال )

درصدی داشت32 . 
میلیمتر(  4۰.1میلیمتر بود که نسبت به دوره مشابه پارسال ) 1۰5.5بر اساس این گزارش، حجم بارش ها در حوضه مرزی شرق 

درصد بیشتر شد9ساله  5۰درصد رشد کرد و نسبت به میانگین دوره 163 . 
 لینک خبر 
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 فود پرس  – 22/2/98تاریخ : 

التفاوت نیستقیمت گوشت وارداتی نیمایی شد؛/خبری از پرداخت مابه  
به در حالی که عرضه گوشت وارداتی با نرخ نیما در فروشگاههای زنجیره ای آغاز شده هنوز خبری از پرداخت ما  <مواد غذایی

 .التفاوت ریالی یا عملیاتی شدن کارت کاال نیست
های طوالنی مردم برای خرید تومانی دیگر اثری از صف 42۰۰بعد از تصمیم دولت برای توقف واردات گوشت قرمز با ارز  

شودهای زنجیره ای و میادین میوه و تره بار مشاهده نمیبازاری در فروشگاهگوشت قرمز تنظیم . 
 

تومان( و قیمت آزاد عرضه  8۷۰۰ارز نیمایی)  دانی نشان میدهد، در حال حاضر گوشت قرمز با دو نرخ متفاوتهای می بررسی
تومانی به کشور وارد شده و قیمت آن حدود 42۰۰شد با ارز شود. گوشت قرمزی که )تا روزهای گذشته( در بازار عرضه میمی
شود. گوشت چرخ کرده ها توزیع میز نیمایی به کشور وارد و در فروشگاههزار تومان بود اما مدتی است که گوشت قرمز با ار 4۰

 .هزار تومان توزیع می شود 62نیمایی با قیمت هر کیلو 
باید با ارز  98این درحالی است که بر اساس قانون بودجه، مصوبات و تصمیمات خود دولت، واردات کاالهای اساسی در سال 

اخرین روزهای کاری مجلس شورای اسالمی نمایندگان مجلس به اصرار دولت همچنان بر توزیع تومان انجام شود. در  42۰۰رسمی 
قلم کاالی از لیست  4خبر خارج شدن  98تومان تاکید کردند. این در حالی بود که در نخستین ماه سال  42۰۰کاالهای اساسی با ارز 

قلم کاالی اساسی منتشر شد 25 . 
اقدامات دولت برای تنظیم   ( درباره9۷اسفند  ۷حمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه )در هنوز زمان زیادی از اظهارات م

تومانی در حوزه کاالهای اساسی برای سال 42۰۰سیاست تخصیص ارز »مبنی بر اینکه   (98بازار کاالهای اساسی در سال آینده )
د تنظیم بازار در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اعالم کرد که واردات نگذشته بود که عباس قبادی دبیر ستا« شودنیز تکرار می 98

تومان متوقف شده است 42۰۰گوشت قرمز تنظیم بازاری با ارز  . 
تومانی تأمین کند42۰۰نوبخت همچنین گفته بود که سیاست دولت این است که همچنان کاالهای اساسی و مایحتاج مردم را با ارز  . 

های این مجموعه داده بود. فروشگاه زنجیره ای خبر از توزیع گوشت با ارز نیمایی در فروشگاهچند روز قبل مدیرعامل یک 
دهد که گوشت با ارز نیمایی فقط به صورت چرخ کرده های شهروند نشان میهای میدانی خبرنگار تسنیم از برخی فروشگاهبررسی

ندانی نشده استها موجود و اما مانند گذشته از آن استقبال چدر این فروشگاه . 
نکته قابل توجه اینکه در زمان تصویب بودجه در مجلس برای تعیین تکلیف عرضه کاالهای اساسی دو سناریو مختلف برای بازگشت 

ما به التفاوت قیمت کاالی اساسی وارداتی مطرح شد. این در حالی است که تا امروز با وجود عرضه گوشت به نرخ نیمایی و عدم 
ایتومانی )در فروشگاههای زنجیره 42۰۰ارز  تزریق گوشت با خبری از میزان و یا نحوه تزریق ما به التفاوت ریالی به مردم  (

 .نیست
 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 فود پرس – 29/2/98تاریخ : 

 افزایش دو برابری قیمت برنج داخلی
آن را  افزایش دو برابری قیمت برنج به رغم وجود دو برابری ذخایر برنج نسبت به سال گذشته بسیار معنی دار است که تنها سرنخ

کرد توان جستجودر احتکار این اقالم اساسی می . 
هزار تومان در هرکیلو رسیده، مدیرکل دفتر  23در حالی که قیمت برنج در بازار به بیش از  به گزارش خبرگزاری فارس،

دهد که برنج تولید داخل نیز در تخفیفات ماه مبارک ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر میبرنامه
شودرمضان در میادین عرضه می . 

های ترجیحی بسیار از کاالهای اساسی با نرخ  ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارتمدیرکل دفتر برنامه
دهد تولید برنج در سال ها نشان میتومانی ادامه دارد و بررسی ۴2۰۰واردات برنج همچنان با ارز »شوند،گفت: در میادین توزیع می

سال گذشته خواهد بودجاری بیش از  .» 
های ترقی قیمت را رفت اما آرام آرام پلههزار تومان در بازار تهران به فروش می 12ماه پیش کیلویی حدود  6قیمت برنج ایرانی 

هزار تومان رسیده است 23درصد امروز به بیش از  1۰۰پیمود و با افزایش دو برابری یعنی  . 
ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت مدیرکل دفتر برنامه  دو برابر شده که به گفتهافزایش قیمت برنج در کشور در حالی 

ذخایر فعلی برنج در کشوردو برابر سال گذشته است صنعت، معدن و تجارت، . 
سیل آسیبی به  دهدها نشان میکند: بازار با کمبودی مواجه نیست، و ذخایر به حد کافی است، بررسیاین مقام مسئول ضمنا تاکید می

است 9۷دهد که قابل توجه میزان واردات برنج در سالتولید برنج کشور نزده است.آمار هم نشان می . 
های نظارتی با کسانی که قصد آشفته کردن بازار برنج را دارند، برخورد الزم را خواهند کرداز این رو دستگاه  . 

استفاده برخی از اعمال ممنوعیت فصلی و توجه به ضرورت جلوگیری از سوءوی افزود: در راستای مدیریت تأمین برنج کشور و با 
 .از طرفی قابل نگهداری بودن کاالیی مانند برنج در سال جاری، ممنوعیت فصلی واردات برنج لغو شده است

ظیم بازار تاکید به در حالی وزارت صنعت به بهانه تنظیم بازار ممنوعیت فصلی واردات برنج را لغو کرده است که راه اصلی تن
زند و در سالهای آتی هم بدون واردات بازار داخل تنظیم تولید داخل است، انجام واردات در فصل برداشت به تولید داخل ضربه می

 .نخواهد شد
آن را  افزایش دو برابری قیمت برنج به رغم وجود دو برابری ذخایر برنج نسبت به سال گذشته بسیار معنی دار است که تنها سرنخ

توان جستجو کرددر احتکار این اقالم اساسی می . 
 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
ایرنا  – 25/2/98تاریخ :   

 مجوزی برای افزایش قیمت تن ماهی صادر نشده است
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: این  مدیرکل نظارت بر محصوالت کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت از -ایرنا -تهران

 .سازمان هیچ مجوزی برای افزایش قیمت تن ماهی صادر نکرده است و با افزایش غیرمنطقی قیمت ها برخورد می شود
روز چهارشنبه افزود« علیرضا رستمی»به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت،  هرچند کنسرو تن ماهی از جمله اقالم  :

مشمول قیمت گذاری تکلیفی و تثبیتی این سازمان و کارگروه تنظیم بازار نیست، اما واحدهای تولیدی مکلف به  اولویت نخست و
ها و درصدهای سود و ضرایب عمده و خرده فروشی خواهند بودرعایت ضوابط قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت . 

ول شکواییه در این زمینه، موضوع مورد رسیدگی این سازمان قرار وی تاکید کرد: در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت یا وص
 .خواهد گرفت

این مقام مسئول با استناد به مصوبه کارگروه تنظیم بازار، گفت: کنسرو تن ماهی و محصوالت مشابه مشمول قیمت گذاری تثبیتی 
ت گذاری مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت ها و با نبوده و قیمت آن با توجه به کیفیت، برند و نوع بسته بندی براساس ضوابط قیم

 .رعایت سود و ضرایب عمده و خرده فروشی مصوب کمیسیون هیات عالی نظارت توسط واحدهای تولیدی تعیین می شود
فته هزار تومان افزایش یا 13تا  12تومان بود که اکنون به حدود  ۷2۰۰تا  65۰۰پیش از این نرخ هر کنسرو ماهی تن معمولی بین 

هزار تومان بود اما همان ها، اکنون  9تومان تا  9۰۰هشت هزار و  –بسته به نشان آن  –است؛ هر قوطی تن ماهی با کیفیت تر نیز 
تومان قیمت خورده است 5۰۰هزار و  15تومان تا  9۰۰هزار و  14 . 

گرمی با  18۰مونه، قیمت هر عدد کنسرو ماهی البته قیمت کنسرو های ماهی با روغن زیتون، باالتر از این ارقام بود؛ به عنوان ن
تومان افزایش یافته است 4۰۰هزار و  18هزار تومان بود که در قیمت گذاری جدید، به  12روغن زیتون پیش از این  . 

را ، دبیرکل سندیکای صنایع کنسرو ایران، پیشتر در گفت وگو با ایرنا، افزایش قیمت ها «سید محمد میررضوی»در این ارتباط، 

 4200 اجتناب ناپذیر دانست و گفت: علت اصلی افزایش قیمت تن ماهی، خروج ماهی از گروه کاالیی یک و اختصاص نیافتن ارز
 .تومانی برای واردات آن است

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 31/2/98تاریخ :   

  در میادین ۹5۰۰هزار تومانی قیمت دام زنده در بازار/عرضه مرغ به قیمت  ۱5کاهش 
یمت دام زنده نسبت به ایام قبل از عید در بازار خبر دادهزار تومانی ق 1۵تا  1۰ورناصری از کاهش  .  

صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  ت ، حمید ورناصری مدیر عامل شرکگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

هزار تومانی قیمت دام  1۵تا  1۰پشتیبانی امور دام کشور در نشست خبری امروز که در محل این سازمان برگزار شد، از کاهش 
هزار تومان است که با  8۰تا  ۷۵زنده نسبت به ایام قبل از عید در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط قیمت هر کیلوگرم الشه 

دات، ذخیره سازی و افزایش عرضه، کاهش قیمت گوشت در بازار استمرار خواهد داشتتوجه به روند تامین، وار . 
تومان اعالم کرد و افزود ۵۰۰هزار و  11وی نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ را  این در حالی است که هم اکنون قیمت هر کیلو  :

تومان است که در چنین شرایطی  ۵۰۰هزار و  9 و میادین میوه و تره بار ۵۰۰هزار و  1۰تا  1۰ها با نرخ مرغ در خرده فروشی
تومان کرده است ۵۰۰هزار و  11پشتیبانی امور دام برای جلوگیری از زیان مرغداران اقدام به خرید مرغ منجمد با نرخ  . 
 عرضه گوشت وارداتی به منظور تنظیم بازار/قیمت ها متعادل می شود :بیشتر بخوانید

تومان اعالم کرد و گفت: در حال حاضر قیمت هر شانه تخم مرغ  8۰۰هزار و  13ورناصری نرخ مصوب هر شانه تخم مرغ را 
نند مرغداران گوشتی به تشکل ها هماهزار تومان است که با توجه به کاهش نرخ تخم مرغ، پیشنهادی را مبنی بر تامین نهاده 12

 .مربوط داده ایم
 کاهش قیمت مرغ و تخم مرغ به پایین تر از نرخ مصوب

مدیر عامل پشتیبانی امور دام ادامه داد: با توجه به فرآیند کنونی تولید و تامین در خصوص گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ ، ثبات 
ونه نگرانی نیستقیمت همچنان در کشور ادامه خواهد داشت و جای هیچ گ . 

وی قاچاق دام را یکی از عوامل اصلی نوسان قیمت گوشت قرمز در بازار اعالم کرد و گفت: با تمهیدات دولت در خصوص کنترل 
 .قاچاق در ایام پایانی سال نه تنها قیمت گوشت قرمز افزایشی نداشت، بلکه با روند کاهشی در بازار روبرو بود

قاچاق دام به ما ارتباطی ندارد، افزود ورناصری با بیان اینکه حوزه موضوع پالک گذاری دام به منظور کنترل قاچاق در ارتباط با  :

 .سازمان دامپزشکی است
به گفته این مقام مسئول، با توجه به افزایش تخصیص ارز، واردات و عرضه تولید داخل روند کاهش قیمت در بازار استمرار خواهد 

 .داشت
امور دام درباره تاثیر تک نرخی شدن ارز بر بازار گوشت قرمز بیان کرد: اگرچه تک نرخی شدن ارز به ثبات مدیر عامل پشتیبانی 

کند، اما در تعادل قیمت تاثیری ندارد. از این رو باید بررسی کارشناسی صورت گیرد که میزان اثر گذاری ارز نیما و قیمت کمک می
بود تومان در سبد کاالی مردم چگونه خواهد ۴2۰۰ برابر کردن نرخ ارز اثر خود را روی کاال خواهد گذاشت؟ 2آیا  .  

تومانی و جایگزین ارز نیمایی برای واردات  ۴2۰۰مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام درباره اینکه چرا علی رغم حذف ارز 
هزار تن از این میزان  1۵۰د که گیرهزار تن گوشت در کشور مورد استفاده قرار می 9۰۰ساالنه  :گوشت قیمت کاهش یافت، گفت

شد و البته عوامل متعددی در افزایش قیمت گوشت از جمله قاچاق دام تأثیرگذار بودتومان تأمین می ۴2۰۰با ارز  . 
ورناصری ادامه داد: کاهش قیمت گوشت در بازار قبل از اجرایی شدن واردات با ارز نیمایی آغاز شده بود، ارز نیمایی از هفته اول 

یبهشت عملیاتی شد، در حالی که روند کاهشی قبل از آن شکل گرفته بودارد . 
های هدف منجر به کاهش قیمت به گفته وی، افزایش تولید داخل به اضافه افزایش واردات همچنین اجرای برنامه توزیع در قالب گروه

 .گوشت در بازار شده است
ت گوشت با ارز نیما گفت: تخصیص ارز نیمایی در یک پروسه سه ماهه مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام درباره میزان واردا

التفاوت آن تومانی وارد شده بود که مابه ۴2۰۰ها قبالً با ارز شود اینافتاد، اما گوشتی که با عنوان گوشت نیمایی مطرح میاتفاق می
 .پرداخت شد
های دامی به صورت انحصاری غلط استتوزیع نهاده  

میلیون تن ذرت و  9میلیون تن دانه سویا،  2.۵های دامی اظهار کرد: بنابر آمار سال گذشته ین وضعیت واردات نهادهوی درباره آخر
میلیون تن جو وارد کشور شده است 2.۵ . 

نکه رسد، افزود: با وجود آتومان به دست تولیدکننده می ۴2۰۰ورناصری با بیان اینکه قیمت جو، ذرت و کنجاله سویا برمبنای ارز 
هزار تن کنجاله سویا با نرخ  ۷۷۰اسفند تاکنون حدود  1۵هزار تن کنجاله سویا مورد نیاز کشور است، اما از  2۷۰تا  2۵۰ماهانه 

تومان میان تولیدکنندگان توزیع شده است ۴۵۰هزار و  2مصوب  . 
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های دامی را ندارند، اظهار کرد: با توزیع نهادهمدیر عامل پشتیبانی امور دام با بیان اینکه بنا بر مصوبه دولت واردکنندگان اجازه 
شود، از این رو بیان برخی اظهار نظرات مبنی بر آنکه برخی واردکنندگان به صورت توجه به آنکه توزیع توسط دولت انجام می

گذارند، غلط استکنند یا در اختیار دولت نمیانحصاری توزیع می . 
 لینک خبر
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 بازا رو قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 24/2/98تاریخ : 

زار نهاده های دامی همچنان آشفته استسقوط آزاد قیمت مرغ در بازار/ با  
هزار تومان  1۰تا  ۵۰۰هزار و  9و مرغ گرم  ۵۰۰هزار و  ۶چهار آیین گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

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

در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ  قیمت مرغ ، از سقوط آزادگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

هزار تومان  1۰تا  ۵۰۰هزار و  9های اغلب نقاط کشور ده فروشیو مرغ آماده به طبخ در خر ۵۰۰هزار و  ۶زنده درب مرغداری 
 .است

وی عدم دسترسی عادالنه مرغداران گوشتی به آمار و اطالعات مورد نیاز تولید را دلیل اصلی افت قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و 
آیین نامه اجرایی قانون  ۴اطالعات و ماده  قانون انتشار دسترسی آزاد به ۵برخالف ماده  وزارت جهاد کشاورزی افزود: مسئوالن

دهد که در نهایت این امر منجر به افزایش تمرکز وظایف بخش کشاورزی، اطالعات مورد نیاز را در اختیار مرغداران قرار نمی
 .تولید و زیان فاحش مرغداران شده است

اد و گفت: با توجه به روند کنونی عرضه در برابر تقاضا تومانی نرخ مرغ از ابتدای هفته در بازار خبر د ۵۰۰چهار آیین از کاهش 
شود که این روند تا پایان هفته در بازار استمرار یابدپیش بینی می . 

تومان رسید 8۰۰هزار و  9افت چشمگیر قیمت مرغ در بازار/ قیمت هر کیلو مرغ به  :بیشتر بخوانید  
هزار تومانی روبرو هستند، بیان کرد: این در  3این مقام مسئول با اشاره به اینکه مرغداران در فروش هر کیلو مرغ با زیان حداقل 

ردحالی است که بخش دولتی برنامه ریزی مناسبی برای کنترل تولید ندا . 
در مدیریت تولید و کمبود نقدینگی  وزارت جهاد کشاورزی وی قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به بی کفایتی

شود که قیمت مرغ از خرداد به سبب کاهش جوجه ریزی با روند صعودی در های اخیر، پیش بینی میمرغداران ناشی از زیان ماه
 .بازار روبرو شود

ها حاکی های مرغداری در دسترس نیست، اما تحلیلین ادامه داد: اگرچه آمار و اطالعاتی دقیقی از میزان جوجه ریزی واحدچهار آی
 .از آن است که به سبب کاهش قیمت جوجه یکروزه در بازار، تقاضای چندانی برای جوجه ریزی وجود ندارد

و مرغ  ۵۰۰هزار و  9تا  2۰۰هزار و  9ی هر کیلو مرغ زنده را عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی قیمت واقع
های غیر قانونی و هزار تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است که به سبب دخالت 1۴تا  13ها را آماده به طبخ در خرده فروشی

امطلوبی برای مرغداران ایجاد کرده شود که این امر سرنوشت نهای کمتری در بازار عرضه میغیر کارشناسی دولت، مرغ با نرخ
 .است

های دامی مورد نیاز با نرخ مصوب در وی با اشاره به اینکه تولید مرغ در ورطه نابودی است، بیان کرد: با توجه به آنکه نهاده
زندیهای تولید و زیان مرغداران دامن مگیرد، از این رو این امر بر افزایش هزینهاختیار تولیدکنندگان قرار نمی . 

های دامی همچنان آشفته است، تصریح کرد: هم اکنون هر کیلو کنجاله این مقام مسئول در پایان با انتقاد از این مسئله که بازار نهاده
شود که با نرخ مصوب تومان در بازار آزاد عرضه می ۷۰۰و ذرت یک هزار و  ۵۰۰هزار و  ۴تا  2۰۰هزار و  ۴سویا با نرخ 

دارد خود فاصله چشمگیری . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 ایرنا  – 22/2/98تاریخ : 

 قیمت سیب زمینی, لوبیا سبز و موز افزایش یافت
اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران گفت: در هفته اول ماه مبارک رمضان نرخ هر کیلوگرم سیب زمینی رئیس  -ایرنا -تهران

هزار تومان شد 15هزار تومان و موز بیش از  15تومان، لوبیا سبز  85۰۰نو در بازار  . 
« انواع میوه و صیفی در هفته جاری افزود:  امروز )یکشنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره نرخ« اسدهللا کارگر

این در حالیست که بر اساس نرخ نامه عمده فروشی محصوالت کشاورزی میدان مرکزی، قیمت برخی اقالم میوه و صیفی در بازه 
 .زمانی بیست و سوم تا بیست و نهم اردیبهشت ماه در هفته اول ماه رمضان افزایش یافت

هزار تومان، لوبیا سبز بین  6میدان میوه و تره بار قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی نو بین چهار تا وی اظهار داشت: طبق نرخ نامه 
هزارتومان است 14تا  12هزارتومان و موز بین  12تا  1۰ . 

هزار تومان، توت فرنگی جیرفت پنج تا هشت  2۰هزار تا  4وی تصریح کرد: قیمت هر کیلوگرم گوجه سبز به طور میانگین بین 
هزار تا  16ر تومان، توت فرنگی کرج هزا هزار تومان به فروش می رسد 12تا  ۷هزارتومان، توت فرنگی گرگان  24 . 

هزار تومان، هر کیلوگرم  22۰هزار تا  1۷۰به گفته وی، قیمت هر کارتن آناناس  « هزار تومان، پرتقال تامسون شمال  13تا  8« به

تومان و پرتقال رسمی شمال  ۷5۰۰تا  4۰۰۰تومان، پرتقال خونی شمال بین  5۰۰۷تا  5۰۰۰تومان، پرتقال جنوب  ۷۰۰۰تا  45۰۰
تومان است 6۰۰۰تا  4۰۰۰ . 

هزار تومان، گریپ فروت  1۰هزار تا  6هزار تومان، کیوی  11هزار تا  6کارگر افزود: هر کیلوگرم سیب لبنانی زرد و قرمز بین 
هزارتومان عرضه می  12هزار تا  8هزار تومان و لیموترش سنگی  2۰ تا 14توسرخ سه تا پنج هزار تومان، لیموترش میناب 

 .شود
تا  12هزارتومان، موز  1۰هزار تا  6تومان، نارنگی تخم پاکستانی  35۰۰تا  2۰۰۰تومان، نارنج  55۰۰تا  3۰۰۰نرخ لیموشیرین 

تا  4۰۰۰هزار تومان ، ملون  14 هزارتومان تعیین شد 4هزار تا  2 تومان و هندوانه 5۰۰۰تا  25۰۰تومان، دستنبو  6000 . 
تا  25۰۰رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران گفت: طبق نرخ نامه هفته جاری، قیمت هر کیلوگرم پیاز زرد و شیری 

ا ت 3۰۰۰تومان، خیار رسمی و گلخانه ای  6۰۰۰تا  4۰۰۰تومان، سیب زمینی نو  35۰۰تا  2۰۰۰تومان، سیب زمینی کهنه  4۰۰۰
تومان است 6۰۰۰تا  35۰۰تومان و گوجه فرنگی رسمی  4۰۰۰تا  2۰۰۰تومان، هویج  55۰۰ . 

تومان، بادمجان گلخانه ای  45۰۰تا  25۰۰تومان، بادمجان قلمی  25۰۰تا  1000به گفته وی، یک کیلوگرم انواع کاهو  تا  5000
هزار تومان  12هزار تا  1۰تومان و لوبیا سبز  2500 تا 1۷۰۰هزار تومان، باقالی سبز  15هزار تا  1۰تومان، سیرخشک  ۷۰۰۰

 .به فروش می رسد
تومان، سبزی خوردن  35۰۰تا  2000رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران افزود: قیمت هر کیلوگرم سبزی جور 

هزار تومان است 8هزار تا  5تومان و انواع فلفل دلمه ای و سبز ریز  4۰۰۰تا  25۰۰ . 
درصد سود دریافت کنند که به تازگی به  35ر گفت: خرده فروشان میوه را با هر قیمتی که خریداری می کنند حداکثر می توانند کارگ

درصد اعضا سودی کمتر از  8۰دلیل شرایط بازار و کاهش تقاضا  درصد روی میوه و صیفی اعمال می کنند 2۰تا  15 . 
پیاز به کشورهای همسایه بویژه عراق به یکی از دالیل اصلی باال رفتن قیمت این  به گزارش ایرنا، در هفته های گذشته، صادرات

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

هزار تومان افزایش یافت 15تا  13رکیلوگرم پیاز هشت هزار تومان بود که پس از مدتی به قیمت ه 9۷در روزهای پایانی سال  . 
 22میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در کشور تولید می شود که بیش از  12۰بر اساس آمارهای موجود، سالیانه بیش از 

 .میلیون تن آن را محصوالت باغی است
سیاست ممنوعیت واردات  139۰ور حمایت از تولید داخلی میوه و صیفی در کشور، از سال سیاست وزارت جهاد کشاورزی به منظ

 .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  – 23/2/98:  تاریخ

هزار تومان شد ۱۰قیمت هر کیلو مرغ در میادین پایتخت کمتر از   
براساس نرخنامه جدید سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت مرغ در بازارهای تحت مدیریت این سازمان به  -ایرنا -تهران
هزار تومان بازگشت 1۰زیر  . 

عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، در حال حاضر مرغ کامل تازه به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط 

ای به قیمت هر کیلوگرم با بسته بندی کیسه هزار و  9تومان و با بسته بندی بشقابی به قیمت هر کیلوگرم  ۷۰۰هزار و  9

شودتومان در میادین میوه و تره بار عرضه می 820 . 
روز، هر  35تا  2۷ای و چاپ عبارت طول دوره پرورش با بسته بندی کیسه براساس این گزارش، مرغ کامل تازه

تومان در میادین  12۰هزار و  1۰هزار تومان و با بسته بندی بشقابی و چاپ همین عبارت، هر کیلوگرم  1۰کیلوگرم 

 .میوه و تره بار قیمت گذاری شده است
هزار و  1۰قیمت هر کیلوگرم همچنین مرغ کامل تازه پاک شده با بسته بندی بشقابی به  تومان و همین مرغ با چاپ  790

تومان در میادین میوه و تره بار به  99۰هزار و  1۰روز به قیمت هر کیلوگرم  35تا  2۷عبارت طول دوره پرورش 

رسدفروش می . 
میدان و بازار تره بار در پایتخت فعال است 24۰به گزارش ایرنا، بیش از  . 

 

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 23/2/98تاریخ :   

هزار تومان ۳۴ز در راه است/ نرخ هر کیلو دام زنده سبک کاهش قیمت گوشت قرم  
های آتی قیمت گوشت قرمز در بازار شود که طی روزبینی میپوریان گفت: با توجه به افزایش عرضه دام در کنار واردات پیش

 .کاهش یابد
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمنصور پوریان، رئیس شورای تأمین کنندگان دام کشور در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

، درباره آخرین تحوالت بازار گوشت قرمز اظهار کرد: با توجه به شرایط مناسب واردات و گستردگی عرضه دام خبرنگاران جوان
ات نسبی در بخش دام زنده و گوشت قرمز هستیمداخل شاهد ثب . 

وی با اشاره به اینکه واردات گوشت قرمز کماکان سابق در حال انجام است، افزود: با توجه به شرایط مناسب جوی و افزایش عرضه 
رو شویموبههای آتی با کاهش محسوس قیمت گوشت قرمز در بازار رشود که طی روزدام داخل در کنار واردات پیش بینی می . 

های سرسبز ناشی از شرایط تا تابستان در بازار استمرار دارد، گفت: با وجود مرتع قیمت گوشت قرمز پوریان با بیان اینکه کاهش
رو خواهیم بودهای آتی با گستردگی عرضه در بخش دام و الشه روبهمناسب جوی طی ماه . 

هزار  ۷۰تا  ۶9هزار و وزن سنگین  ۷۶تا  ۷۵شه گوسفندی با وزن سبک را رئیس شورای تأمین کنندگان دام کشور نرخ هر کیلو ال
شود که روند کاهش قیمت همچنان تا تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به عرضه گسترده دام داخلی در کنار واردات پیش بینی می

 .تابستان ادامه یابد
 تعادل قیمت محصوالت پروتئینی در ماه مبارک رمضان/ روند کاهشی قیمت ادامه خواهد داشت :بیشتر بخوانید

هزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به افزایش عرضه و نبود تقاضا برای دام  3۴وی متوسط نرخ هر کیلو دام زنده گوسفندی را 
ر تومان برسدهزا 2۵داخل، دامداران نگرانند که قیمت دام زنده به کمتر از  . 

این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به افزایش عرضه دام زنده داخلی در کنار واردات بسیاری از دامداران نگران نبود بازار و انباشت 
ها هستنددام در واحد . 

ر برشمرد و گفت: با در بازا قیمت گوشت رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور واردات گوشت با ارز نیما را یکی از دالیل ثبات
توجه به اختصاص ارز نیما و رقابت میان واردکنندگان و تولیدکنندگان داخل، التهاب بازار گوشت قرمز فروکش کرده است که با 

 .استمرار این روند بازار خوبی را برای گوشت قرمز متصور هستیم
های زود: با افزایش عرضه بیش از حد نیاز کشور، طی ماهوی در پایان قیمت گوشت و دام زنده را تابع عرضه و تقاضا دانست و اف

 .آتی با کاهش شدید قیمت در بخش دام گوشت روبرو خواهیم بود

 لینک خبر 
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خبرنگاران جوان – 23/2/98تاریخ :   

تومان رسید ۸۰۰هزار و  ۹نرخ مرغ در بازار/ قیمت هر کیلو مرغ به  ثبات  
تومان است 8۰۰هزار و  9تا  ۷۰۰هزار و  9ها ر کیلو مرغ آماده به طبخ در خرده فروشیحجت گفت: امروز قیمت ه . 

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

هزار و  ۷در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ، ازثبات نرخ مرغباشگاه خبرنگاران جوان
تومان است 8۰۰هزار و  9تا  ۷۰۰هزار و  9و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ها  1۰۰ . 

های اخیر در بازار اعالم کرد و افزود: با توجه به روند در روز افت قیمت مرغ یل اصلیوی افزایش عرضه نسبت به تقاضا را دل
شود که در ماه آتی با کمبود عرضه و افزایش قیمت های گذشته و زیان چشمگیر مرغداران، پیش بینی مینزولی قیمت مرغ در هفته

 .در بازار روبرو شویم
هزار تومانی روبرو هستند، بیان کرد: با توجه به کاهش  3هر کیلو مرغ با زیان حداقل حجت با اشاره به اینکه مرغداران در فروش 

توان های اخیر کاهش محسوسی داشته باشد، اما هم اکنون نمیشود که جوجه ریزی نسبت به ماهنقدینگی مرغداران پیش بینی می
 .آماری در این زمینه اعالم کرد

میلیون قطعه اعالم کرد و گفت: طبق روال همه ساله به سبب کشش  1۰۰ایام عادی سال را در  میزان جوجه ریزی این مقام مسئول
ها صورت گرفته است که در نهایت عدم همخوانی عرضه و میلیون قطعه جوجه ریزی در واحد 12۰تا  11۵تقاضا در ماه رمضان 

رو شودتقاضا موجب شده تا قیمت مرغ با کاهش محسوسی در بازار روبه . 
ر بخوانیدبیشت رمضان/ روند کاهشی قیمت ادامه خواهد داشتتعادل قیمت محصوالت پروتئینی در ماه مبارک  :  

 ۵۰۰هزار و  13و مرغ آماده به طبخ  ۵۰۰هزار و  9هزار تا  9را  نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری این مقام مسئول
د تنظیم بازار های صورت گرفته میان وزارت جهاد کشاورزی و ستاهزار تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به نامه نگاری 1۴تا 

تر نرخ مد نظر وزارت جهاد کشاورزی اعالم شود تا با خرید و ذخیره سازی مرغ از سوی پشتیبانی رود که هر چه سریعانتظار می
 .امور دام بازار به تعادل برسد

تاد تنظیم بازار اعالم تر از سوی سوی ادامه داد: اگر نرخ واقعی مد نظر وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید هر چه سریع
قبل از  های دامینهاده هاینشود، مرغداران به سبب کمبود نقدینگی ناچارند با ظرفیت ناقص به کار خود ادامه دهند چرا که فروشنده

کنندتحویل بار، وجه آن را دریافت می . 
نرخی است، اظهار کرد: اگرچه قیمت  2نان های دامی همچعضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه بازار نهاده

تومانی  ۷۰۰های اخیر تا حدودی کاهش یافته است، اما همچنان با نرخ مصوب خود اختالف یک هزار و کنجاله سویا نسبت به هفته
زنددارد که این امر بر افزایش قیمت تمام شده تولید دامن می . 

تومان اعالم کرد و گفت: هم اکنون  ۵۰۰و ذرت یک هزار و  ۵۰۰هزار و  2را  نرخ مصوب هر کیلو کنجاله سویا حجت در پایان
تومان در بازار آزاد به مرغداران  8۰۰تا یک هزار و  ۷۰۰و ذرت یک هزار و  3۰۰هزار و  ۴هر کیلو کنجاله سویا با نرخ 

شودعرضه می . 

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 29/2/98تاریخ :   

هزار تومان ۱۲ثبات نرخ مرغ در بازار/قیمت هر کیلو مرغ   
 12تا  ۵۰۰هزار و  11وشی چهار آیین از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ گرم در خرده فر

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

 ۷، از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری خبرنگاران جوان اقتصادی باشگاه
هزار تومان است 12تا  ۵۰۰هزار و  11ها هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 8تا  ۵۰۰هزار و  . 

تا  2۰۰تا پایان ماه مبارک رمضان با تلورانس  قیمت مرغ شود کهوی افزود: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می
تومانی در بازار در نوسان باشد 3۰۰ . 

چهار آیین عدم دسترسی عادالنه مرغداران گوشتی به آمار و اطالعات مورد نیاز تولید را دلیل اصلی اُفت قیمت مرغ در بازار اعالم 
آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف بخش  ۴اد به اطالعات و ماده قانون انتشار دسترسی آز ۵کرد و گفت: بر خالف ماده 

دهد که در نهایت این امر افزایش جوجه کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی اطالعات مورد نیاز را در اختیار مرغداران قرار نمی
 .ریزی و زیان مرغداران را به همراه داشته است

میلیارد تومانی تولیدکنندگان 8۰درصدکاهش یافت/ زیان ماهانه  ۵۰قیمت جوجه یکروزه  :بیشتر بخوانید  
میلیون قطعه اعالم کرد و افزود: این در حالی است که میزان  1۰۵تا  1۰۰این مقام مسئول نیاز ماهانه کشور به جوجه ریزی را 

میلیون قطعه رسیده که  1۴۰تا  13۵های قبل به در ماه وزارت جهاد کشاورزی جوجه ریزی به سبب عدم انتشار اطالعات از سوی
 .در نهایت این امر به سبب ازدیاد عرضه به زیان مرغداران تمام شده است

های مرغداری در وی از کاهش میزان جوجه ریزی خبر داد و گفت: اگرچه آمار و اطالعاتی دقیقی از میزان جوجه ریزی واحد
میلیون قطعه بازگشته باشد 1۰۰که میزان جوجه ریزی به مدار منطقی ماهانه شود دسترس نیست، اما برآورد می . 

چهار آیین قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و افزود: با توجه به افزایش قیمت گوشت قرمز و کاهش قدرت خرید خانوار پیش 
روز آینده در بازار آغاز شود 2۰شود که روند صعودی قیمت مرغ از بینی می . 

و مرغ گرم  2۰۰هزار و  9و هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را عض
تر نرخ هزار تومان اعالم کرد و گفت: از کارگروه ستاد تنظیم بازار تقاضا داریم که هر چه سریع 1۴تا  13ها را در خرده فروشی

مرغداران برای استمرار تولید افزایش یابدمصوب مرغ را اعالم کند تا انگیزه  . 
 ۴تا  2۰۰هزار و  ۴های دامی تصریح کرد: هم اکنون هر کیلو کنجاله سویا با نرخ وی در پایان درباره آخرین وضعیت بازار نهاده

زندولید دامن میهای تشود که این امر بر افزایش هزینهتومان از بازار آزاد خریداری می ۷۵۰و ذرت یک هزار و  ۵۰۰هزار و  . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان – 28/2/98تاریخ :   

هزار تومان رسید ۱۲آخرین تحوالت بازار مرغ/ قیمت مرغ به   
هزار  12ها تومانی نرخ مرغ خبر داد و گفت: امروز قیمت هر کیلو مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۴۰۰چهارآیین از افزایش 

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

در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر  تومانی نرخ مرغ ۴۰۰افزایش  ، ازگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

هزار  12تا  ۵۰۰هزار و  11ها هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 8تا  ۵۰۰هزار و  ۷کیلو مرغ زنده درب مرغداری 
 .تومان است

های صورت گرفته در بازار افزایش یافته است، اما مرغداران ناشی از کاهش جوجه ریزی و پیش بینی قیمت مرغ وی افزود: اگرچه
 .همچنان در حاشیه زیان هستند

هزار  1۴تا  13ها را در خرده فروشی و مرغ گرم 2۰۰هزار و  9را  نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری چهار آیین
و  ۵۰۰تا یک هزار و  2۰۰تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است که مرغداران در فروش هر کیلو مرغ زنده یک هزار و 

تومان روبرو هستند ۵۰۰هزار و  2تا  2مرغ آماده به طبخ  . 
میلیارد تومانی تولیدکنندگان 8۰درصدکاهش یافت/ زیان ماهانه  ۵۰قیمت جوجه یکروزه  :بیشتر بخوانید  

تر نرخ مصوب مرغ را اعالم میلیارد تومانی مرغداران خبر داد و افزود: اگر ستاد تنظیم بازار هر چه سریع 8وی از زیان روزانه 
شودنکند، استمرار این روند به قیمت نابودی صنعت تمام می . 

در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه  قیمت مرغ هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی عضو
تومان در نوسان باشد 3۰۰تا  2۰۰شود که قیمت مرغ تا عید فطر با تلورانس و تقاضا پیش بینی می . 

همچنان آشفته است، بیان کرد: هم اکنون مرغداران هر کیلو کنجاله سویا های دامی در بازار چهار آیین با اشاره به اینکه قیمت نهاده
کنند که این امر بر افزایش تومان از بازار آزاد خریداری می ۷۵۰و ذرت یک هزار و  3۰۰هزار و  ۴تا  2۰۰هزار و  ۴را با نرخ 

زندهای تولید دامن میهزینه . 
تومان فاصله  ۴۰۰و ذرت  8۰۰بازار آزاد با نرخ مصوب حدود یک هزار و  در قیمت کنونی هر کیلو کنجاله سویا به گفته وی،

 .دارد
تومان در بازار کاهش داشته است، افزود: قیمت  3۰۰های اخیر یک هزار و طی روز کنجاله سویا این مقام مسئول با اشاره به اینکه

هفته آینده قیمت کنجاله سویا در همین حد  2که ظرف  شودهای اخیر تغییری نداشته است و همواره پیش بینی میذرت نسبت به ماه
 .باقی بماند

تومانی بر قیمت تمام شده تولید مرغ تصریح کرد: اگر تصمیم اخیر دولت مبنی بر  ۴2۰۰چهار آیین در پایان درباره تاثیر حذف ارز 
ام شده تولید مجدد باید محاسبه شود چرا که دیگر به نیما اجرایی شود، از این رو قیمت تم ۴2۰۰های دامی از تغییر ارز واردات نهاده

تومان نخواهد بود 2۰۰هزار و  9نرخ واقعی مرغ زنده  . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 28/2/98تاریخ :   

تنی تولید مواجه هستند ۳۰۰اُفت چشمگیر قیمت تخم مرغ در بازار/مرغداران با مازاد روزانه   
 2۰۰هزار و  ۴نبی پور از کاهش نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت:هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

 .تومان است
صنعت، تجارت و کشاورزی ر استان تهران در گفت و گو با خبرنگارناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذا گروه  

هر کیلو تخم مرغ درب  ، از کاهش نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۴۰۰هزار و  8  ایمعادل شانه 2۰۰هزار و  ۴ مرغداری . 

های هزار تومانی روبرو هستند، از این رو گله 3وی افزود: با توجه به آنکه مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ با زیان حداقل 
یستای بیش نبرند که این امر فاجعهجوان خود را به کشتارگاه می . 

هزار تومان درب  1۰ماه آینده باید منتظر فروش هر کیلو تخم مرغ با نرخ  ۶تا  ۵نبی پور ادامه داد: با استمرار روند کنونی ظرف 
 .مرغداری یا تامین نیاز کشور از خارج بود

م کرد و افزود: از دیدگاه تومان اعال ۵۰۰هزار و  ۷این مقام مسئول قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ از سوی مسئوالن دولتی را 
تومان است که این نرخ با قیمت فروش فاصله معناداری دارد ۴۰۰هزار و  8ها قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ تشکل . 

 آزاد سازی صادرات تخم مرغ دردی را دوا نکرد/قیمت تخم مرغ در ماه رمضان کاهش می یابد :بیشتر بخوانید
ماه آینده  ۶برند که در های جوان خود را به کشتارگاه میبه گفته وی، با توجه به نرخ کنونی تخم مرغ درب مرغداری، مرغداران گله

 .عواقب این امر مشخص خواهد شد
هزار تومانی  3ت مسئوالن دولتی نسبت به شرایط فعلی بازار تخم مرغ بیان کرد: با وجود زیان حداقل نبی پور با انتقاد از سکو

گیرد. این در حالی است که در مواقعی که قیمت مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ، هیچ گونه حمایتی از مرغداران صورت نمی
آیندسراغ ما میهای نظارتی برای جریمه کردن مرتب به باالست، دستگاه . 

اظهار کرد: با وجود رفع ممنوعیت، تاکنون  صادرات تخم مرغ رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار درباره آخرین وضعیت
 .توفیقی در صادرات نداشتیم و تنها مقادیری به صورت غیر قانونی به افغانستان صادر شده است

تنی تولید مواجه هستند، گفت: در شرایطی که مازاد تولید برای مرغداران  3۰۰داقل وی با بیان اینکه مرغداران روزانه با مازاد ح
گوید مقادیر واردات کند و در واکنش به انتقاد مرغداران میدرد سر ساز شده است، پشتیبانی امور دام از ترکیه اقدام به واردات می

 .مربوط به خرید قبلی است
 2۰۰ها برای هر تن نهاده دامی های دامی همچنان آشفته است، بیان کرد: با توجه به آنکه رانندهادهنبی پور با اشاره به اینکه بازار نه

زندهای تولید دامن میکند، از این رو این امر بر افزایش هزینههزار تومان پشت بارنامه دریافت می 3۰۰تا  . 
تا  ۶۰۰و ذرت را یک هزار و  ۶۰۰هزار و  ۴تا  ۵۰۰هزار و  ۴ این مقام مسئول نرخ کنونی هر کیلو کنجاله سویا در بازار آزاد را

تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به مشکالت حمل و نقل، نهاده خریداری شده مرغداران مربوط به تاریخ بهمن  ۷۰۰یک هزار و 
کننداد از بازار خریداری میها تحویل داده نشده است که با این وجود مرغداران مجبورند نیاز خود را با نرخ آزهنوز به آن . 

در بازار پیش بینی کرد و گفت: با استمرار شرایط  قیمت تخم مرغ رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در پایان
حدی که روند. به عنوان مثال یک واهفته به کشتارگاه می ۷۰و  ۶۰های کنونی بازار، تولید دوام زیادی نخواهد داشت چرا که گله

میلیون تومان باید از جیب دهد که بدیهی است که با ادامه این روند  3۰کند روزانه رقمی حدود تن تخم مرغ تولید می 1۰روزانه 

شودتولید و صنعت مرغداری نابود می . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 

خبرنگاران جوان  – 28/2/98تاریخ :   

میلیارد تومانی تولیدکنندگان ۸۰درصدکاهش یافت/ زیان ماهانه  5۰قیمت جوجه یکروزه   
درصد کاهش داشته است که با استمرار این روند صنعت مرغداری نابود  ۵۰تا  ۴۰فارغی گفت: قیمت جوجه یکروزه و مرغ بین 

شودمی . 
صنعت، تجارت و کشاورزی و با خبرنگاروگغالمعلی فارغی، دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه در گفت گروه اقتصادی  

مرغ  اظهار کرد: در حال حاضر قیمت جوجه یکروزه و بازار جوجه یکروزه ، با انتقاد از شرایط نامساعدباشگاه خبرنگاران جوان
درصد کاهش داشته است که با استمرار این روند تولیدکنندگان گوشت مرغ و جوجه یکروزه در سال رونق تولید قادر  ۵۰تا  ۴۰بین 

 .به ادامه تولید نخواهند بود
2۵۰ گوشت مرغ میلیارد تومان و 8۰فروردین به بعد تولیدکنندگان جوجه ماهانه حدود  1۵وی افزود: از  رر میلیارد تومان ض 

دهند که برای جبران ضرر فعلی راهکاری جز کاهش ورودی بازار و میزان حجم تولید وجود نداردسرمایه می . 
در سال گذشته و عدم کشش بازار برای این حجم از تولید، تولیدکنندگان با زیان  افزایش جوجه ریزی فارغی ادامه داد: با توجه به

تواند راهگشای مشکالت فعلی بازار روبرو هستند که صادرات منسجم تا حدی میچشمگیری در فروش هر قطعه جوجه یکروزه در 
کندتولیدکنندگان باشد، اما صادرات کوتاه مدت دردی را دوا نمی . 

 سقوط آزاد قیمت مرغ در بازار/ بازار نهاده های دامی همچنان آشفته است :بیشتر بخوانید
تا  2ایم و به دست آوردن مجدد بازار مستلزم مدت زمان های هدف را از دست دادهبه گفته وی، با توجه به ممنوعیت صادرات، بازار

ماهه است، اگر تا آن زمان دولت مجدد صادرات را ممنوع اعالم نکند 3 . 
درصدی در فروردین، قیمت جوجه  ۴۰مقام مسئول با بیان اینکه آینده روشنی برای صنعت متصور نیستیم، افزود: با وجود تورم این 

درصد افت داشته که این امر بر زیان تولیدکنندگان دامن زده است ۵۰یکروزه در بازار  . 
تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است که هم  ۶۰۰هزار و  2تا  ۵۰۰هزار و  2را  نرخ مصوب هر قطعه جوجه یکروزه وی

شودتومان در بازار عرضه می ۷۵۰تا یک هزار و  ۵۰۰اکنون هر قطعه جوجه یکروزه با نرخ یک هزار و  . 
 میلیون قطعه اعالم کرد و گفت: از این 12۰دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه در پایان تولید ماهانه جوجه یکروزه را بیش از 

هزار تن از این میزان باید صادر یا از میزان تولید کسر شود  2۵تا  2۰هزارتن مرغ تولید شود که  2۰تا  21۰میزان ماهانه حدود 
تر تمهیداتی نیدیشند، با نابودی چرا که با استمرار روند کنونی مازاد تولید صنعت نابود خواهد شد که اگر مسئوالن هر چه سریع

توان کردصنعت دیگر کاری نمی  

 لینک خبر 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6936632/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B8%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%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6933084/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/6936632/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B8%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%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       1398اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم اردیبهشت 

 
 

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

 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 2۷/2/98تاریخ :   

تومان رسید 5۰۰هزار و  ۱۰آخرین تحوالت بازار مرغ/قیمت مرغ به   
ستتومان رسیده ا ۵۰۰هزار و  1۰تومانی به  ۶۰۰حجت گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو مرغ گرم با افزایش  . 

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

هزار  ۷مرغ اظهار کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ، درباره آخرین تحوالت بازارباشگاه خبرنگاران جوان
تومان بوده که نسبت به روزهای گذشته  ۵۰۰هزار و  1۰تا  1۰و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ها  ۵۰۰هزار و  ۷تا  ۴۰۰و 

 .تا حدودی افزایش یافته است
تومان افزایش داشته است ۶۰۰مان و مرغ گرم تو ۴۰۰وی افزود: قیمت مرغ زنده نسبت به ابتدای هفته  . 

هزار تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است  1۴تا  13و مرغ آماده به طبخ را  ۵۰۰هزار و  9حجت نرخ واقعی مرغ زنده را 
ومانی روبرو هزار ت 3و مرغ گرم  ۷۰۰تا یک هزار و  ۵۰۰که مرغداران در فروش هر کیلو مرغ زنده حداقل با زیان یک هزار و 

 .هستند
این مقام مسئول ادامه داد: اگرچه نرخ واقعی مرغ مدتی است که از سوی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر کارشناسی 
شده است، اما تا کنون ستاد تنظیم بازار نرخ مصوب را ابالغ نکرده است که این امر منجر به زیان مرغدارانی می شود که مرغ 

ه بازار دارندبرای عرضه ب . 
دوره پرورش دارند، بیان کرد: اگر مرغداران در یک دوره  ۴وی با اشاره به اینکه ساالنه مرغداران گوشتی به طور متوسط 

دوره پرورش بعدی جبران ضرر و زیان آنها طول می کشد که این امر به نقدینگی  2پرورش با ضرر و زیان مواجه شوند، حداقل 
د و در نهایت موجب شده تا مرغداران با ظرفیت کمتری تولید کنندصنعت فشار وارد می کن . 

تومان رسید ۵۰۰هزار و  11در بازار/ قیمت مرغ به  نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات :بیشتر بخوانید  
حجت از کاهش جوجه ریزی در واحدهای مرغداری خبر داد و گفت: با توجه به کشش بازار، جوجه ریزی نسبت به ماه قبل در 

اردیبهشت اعالم خواهد شد 31واحدها کاهش یافته است، اما آمار نهایی  . 
روز گذشته است، اظهار کرد:  ۴۵یان اینکه عرضه کنونی مرغ مربوط به جوجه ریزی عضو هیئت مدیره مرغداران گوشتی با ب

طبق روال همه ساله در ماه مبارک رمضان، میزان جوجه ریزی به سبب ازدیاد تقاضا و کشش بازار بیشتر است، اما امسال نسبت به 
 .سال های گذشته تا حدی روند متفاوت است

نرخی است، بیان کرد: کاهش جوجه ریزی و نیاز مرغداران به کنجاله سویا و  2ده های دامی همچنان وی با اشاره به اینکه بازار نها
 . حمل نهاده از بنادر موجب شده تا اختالف قیمت بازار آزاد با نرخ مصوب کاهش یابد

تا یک  ۷۰۰یک هزار و و ذرت را  ۵۰۰هزار و  3تا  ۴۰۰هزار و  3حجت نرخ کنونی هر کیلو کنجاله سویا در بازار آزاد را 
تومان اعالم کرد و افزود: قیمت کنونی کنجاله سویا در بازار آزاد نسبت به هفته گذشته یک هزار تومان کاهش یافته  8۰۰هزار و 

 .است
ینی این مقام مسئول در پایان قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به احتیاط مرغداران در امر جوجه ریزی پیش ب

می شود که در روزهای آتی تا حدودی قیمت مرغ به سمت متعادل شدن در بازار پیش رود، ضمن آنکه انتظار داریم نرخ مصوب 
وزارت جهاد کشاورزی هر چه سریع تر از سوی ستاد تنظیم بازار ابالغ شود چرا که این امر در رسیدن بازار مرغ به تعادل و 

دارد کاهش زیان مرغداران تاثیر بسزایی . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 25/2/98تاریخ :   

تومان رسید 5۰۰هزار و  ۱۱نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/ قیمت مرغ به   
شودها عرضه میتومان در خرده فروشی ۵۰۰هزار و  11رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: امروز هر کیلو مرغ گرم با نرخ  . 

صنعت،تجارت و کشاورزی رنگارمهدی یوسف خانی، رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت و گو با خبرنگار با خب گروه اقتصادی  

هزار و  ۷در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ، ازثبات نرخ مرغباشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۵۰۰هزار و  11و خرده فروشی  ۵۰۰هزار و  1۰غ آماده به طبخ در کشتارگاه ، مر2۰۰ . 

تومان به مصرف کننده عرضه  ۵۰۰هزار و  11ها با نرخ کمتر از وی افزود: هم اکنون هر کیلو مرغ گرم در خرده فروشی
شودمی . 

 ۵۰۰هزار و  11و ران مرغ بدون کمر برابر با نرخ مرغ  ۵۰۰هزار و  1۰را  نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر به گفته یوسف خانی،
 .تومان است

هزار، سینه بدون کتف  22رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار افزود: قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف 
2۵ فیله مرغ هزار و 23  .هزار تومان است 

و گفت: توجه به افزایش جوجه ریزی و ازدیاد عرضه در برابر تقاضا، قیمت مرغ در ماه  وی قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد
ها عرضه خواهد شدتومان در خرده فروشی ۵۰۰هزار و  11رمضان نوسانی نخواهد داشت و همچنان با نرخ مصوب  . 

 سقوط آزاد قیمت مرغ در بازار/ بازار نهاده های دامی همچنان آشفته است :بیشتر بخوانید
یوسف خانی با اشاره به اینکه تقاضای چندانی برای خرید مرغ در بازار وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به افزایش هزینه تمام شده 

 .تولید، مرغداران با زیان چشمگیری در فروش هر کیلو مرغ مواجه هستند
در خرده  نرخ واقعی هر کیلو مرغ گرم مقام مسئول ادامه داد: با وجود آنکه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید این

شود که ستاد تنظیم بازار بعد از ماه مبارک رمضان هزار تومان اعالم کرده است، از این رو پیش بینی می 1۴تا  13ها را فروشی
 .نرخ جدید مرغ را اعالم کند

مند هستند، گفت: با توجه به نوسان نرخ تومانی مرغ گالیه ۵۰۰هزار و  11با بیان اینکه مرغداران نسبت به نرخ مصوب  وی
های دامی در بازار آزاد و انتقادات مرغداران نسبت به نرخ مصوب مرغ، اتحادیه مرغداران درخواست خود را برای تجدید نهاده

شود که قیمت مرغ بعد از ماه مبارک د تنظیم بازار ارسال کرده است، از این رو پیش بینی مینظر در قیمت تمام شده تولید به ستا
 .رمضان در بازار افزایش یابد

 ۵۰۰هزار و  ۷رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از ثبات نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد و افزود: هم اکنون قیمت هر کیلو تخم مرغ 
استهزار تومان  1۵ای معادل شانه . 

در بازار تصریح کرد: با توجه به مازاد تولید تخم مرغ،  تخم مرغ های وارداتی یوسف خانی در پایان با اظهار بی اطالعی از عرضه

شود که قیمت این محصول افزایشی نداشته باشدپیش بینی می . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 31/2/98تاریخ :   

  در میادین ۹5۰۰هزار تومانی قیمت دام زنده در بازار/عرضه مرغ به قیمت  ۱5کاهش 
هزار تومانی قیمت دام زنده نسبت به ایام قبل از عید در بازار خبر داد 1۵تا  1۰ورناصری از کاهش  .  

صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  ، حمید ورناصری مدیر عامل شرکت باشگاه خبرنگاران جوان گروه اقتصادی 

هزار تومانی قیمت دام  1۵تا  1۰پشتیبانی امور دام کشور در نشست خبری امروز که در محل این سازمان برگزار شد، از کاهش 
هزار تومان است که با  8۰تا  ۷۵زنده نسبت به ایام قبل از عید در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط قیمت هر کیلوگرم الشه 

 .توجه به روند تامین، واردات، ذخیره سازی و افزایش عرضه، کاهش قیمت گوشت در بازار استمرار خواهد داشت
تومان اعالم کرد و افزود ۵۰۰هزار و  11وی نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ را  این در حالی است که هم اکنون قیمت هر کیلو  :

تومان است که در چنین شرایطی  ۵۰۰هزار و  9و میادین میوه و تره بار  ۵۰۰هزار و  1۰تا  1۰با نرخ  هامرغ در خرده فروشی
تومان کرده است ۵۰۰هزار و  11پشتیبانی امور دام برای جلوگیری از زیان مرغداران اقدام به خرید مرغ منجمد با نرخ  . 
 عرضه گوشت وارداتی به منظور تنظیم بازار/قیمت ها متعادل می شود :بیشتر بخوانید

تومان اعالم کرد و گفت: در حال حاضر قیمت هر شانه تخم مرغ  8۰۰هزار و  13ورناصری نرخ مصوب هر شانه تخم مرغ را 
نند مرغداران گوشتی به تشکل ها هماهزار تومان است که با توجه به کاهش نرخ تخم مرغ، پیشنهادی را مبنی بر تامین نهاده 12

 .مربوط داده ایم
 کاهش قیمت مرغ و تخم مرغ به پایین تر از نرخ مصوب

مدیر عامل پشتیبانی امور دام ادامه داد: با توجه به فرآیند کنونی تولید و تامین در خصوص گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ ، ثبات 
ونه نگرانی نیستقیمت همچنان در کشور ادامه خواهد داشت و جای هیچ گ . 

وی قاچاق دام را یکی از عوامل اصلی نوسان قیمت گوشت قرمز در بازار اعالم کرد و گفت: با تمهیدات دولت در خصوص کنترل 
 .قاچاق در ایام پایانی سال نه تنها قیمت گوشت قرمز افزایشی نداشت، بلکه با روند کاهشی در بازار روبرو بود

قاچاق دام به ما ارتباطی ندارد، افزود ورناصری با بیان اینکه حوزه موضوع پالک گذاری دام به منظور کنترل قاچاق در ارتباط با  :

 .سازمان دامپزشکی است
به گفته این مقام مسئول، با توجه به افزایش تخصیص ارز، واردات و عرضه تولید داخل روند کاهش قیمت در بازار استمرار خواهد 

 .داشت
امور دام درباره تاثیر تک نرخی شدن ارز بر بازار گوشت قرمز بیان کرد: اگرچه تک نرخی شدن ارز به ثبات مدیر عامل پشتیبانی 

کند، اما در تعادل قیمت تاثیری ندارد. از این رو باید بررسی کارشناسی صورت گیرد که میزان اثر گذاری ارز نیما و قیمت کمک می
بود تومان در سبد کاالی مردم چگونه خواهد ۴2۰۰ برابر کردن نرخ ارز اثر خود را روی کاال خواهد گذاشت؟ 2آیا  .  

تومانی و جایگزین ارز نیمایی برای واردات  ۴2۰۰مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام درباره اینکه چرا علی رغم حذف ارز 
هزار تن از این میزان  1۵۰د که گیرهزار تن گوشت در کشور مورد استفاده قرار می 9۰۰ساالنه  :گوشت قیمت کاهش یافت، گفت

شد و البته عوامل متعددی در افزایش قیمت گوشت از جمله قاچاق دام تأثیرگذار بودتومان تأمین می ۴2۰۰با ارز  . 
ورناصری ادامه داد: کاهش قیمت گوشت در بازار قبل از اجرایی شدن واردات با ارز نیمایی آغاز شده بود، ارز نیمایی از هفته اول 

یبهشت عملیاتی شد، در حالی که روند کاهشی قبل از آن شکل گرفته بودارد . 
های هدف منجر به کاهش قیمت به گفته وی، افزایش تولید داخل به اضافه افزایش واردات همچنین اجرای برنامه توزیع در قالب گروه

 .گوشت در بازار شده است
ت گوشت با ارز نیما گفت: تخصیص ارز نیمایی در یک پروسه سه ماهه مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام درباره میزان واردا

التفاوت آن تومانی وارد شده بود که مابه ۴2۰۰ها قبالً با ارز شود اینافتاد، اما گوشتی که با عنوان گوشت نیمایی مطرح میاتفاق می
 .پرداخت شد
های دامی به صورت انحصاری غلط استتوزیع نهاده  

میلیون تن ذرت و  9میلیون تن دانه سویا،  2.۵های دامی اظهار کرد: بنابر آمار سال گذشته ین وضعیت واردات نهادهوی درباره آخر
میلیون تن جو وارد کشور شده است 2.۵ . 

نکه رسد، افزود: با وجود آتومان به دست تولیدکننده می ۴2۰۰ورناصری با بیان اینکه قیمت جو، ذرت و کنجاله سویا برمبنای ارز 
هزار تن کنجاله سویا با نرخ  ۷۷۰اسفند تاکنون حدود  1۵هزار تن کنجاله سویا مورد نیاز کشور است، اما از  2۷۰تا  2۵۰ماهانه 

تومان میان تولیدکنندگان توزیع شده است ۴۵۰هزار و  2مصوب  . 
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های دامی را ندارند، اظهار کرد: با توزیع نهادهمدیر عامل پشتیبانی امور دام با بیان اینکه بنا بر مصوبه دولت واردکنندگان اجازه 
شود، از این رو بیان برخی اظهار نظرات مبنی بر آنکه برخی واردکنندگان به صورت توجه به آنکه توزیع توسط دولت انجام می

گذارند، غلط استکنند یا در اختیار دولت نمیانحصاری توزیع می . 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
فودپرس – 31/2/98تاریخ :   

هاای برای افزایش قیمت روغن نباتی صادر نشده است/رایزنی برای اصالح قیمتمصوبه  
شده و رشد قیمتی در مورد ای برای افزایش قیمت روغن نباتی صادر ننباتی گفت: بخشنامه دبیر انجمن صنایع روغن <صنایع غذایی

 .این کاال اتفاق نیفتاده است
 

بیرشک با بیان اینکه همه صنایع از جمله صنعت روغن نباتی با چالش تامین مواد اولیه روبرو هستند، اظهار داشت: در  امیرهوشنگ
ید روغن نیز از ارز نیما استفاده شود و برای تامین مواد افزودنی تولحال حاضر روغن خام با استفاده از ارز دولتی خریداری می

کنیممی .  
 

های تولید، قیمت تمام شده تولید روغن نباتی نیز افزایش پیدا کرده که در وی تصریح کرد: با توجه به افزایش حقوق کارگران و هزینه
  .حال بررسی این مساله هستیم

 
مایت و نهادهای مختلف در حال رایزنی هستیم تا ببینیم به نباتی توضیح داد: با وزارت صنعت، سازمان حدبیر انجمن صنایع روغن

کننده فشار وارد نشود و هم امکان ادامه تولید توانیم رشد قیمت تولید روغن نباتی را مدیریت کنیم تا هم به مصرفچه صورت می
  .وجود داشته باشد

 
د هنوز کامل نشده است، گفت: باید قیمت تمام شده تولید را بیرشک با بیان اینکه برآوردهای ما در مورد افزایش قیمت تمام شده تولی

های مختلف قابل انجام است و فقط نباید به رشد قیمت محصول فکر کنیماصالح کنیم که البته این اقدام با روش .  
 

صول نیز اتفاق ای برای افزایش قیمت روغن نباتی صادر نشده و رشد قیمت در مورد این محوی تاکید کرد: تاکنون هیچ مصوبه
  .نیفتاده است

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

فود پرس – 31/2/98تاریخ :   

 قیمت گوشت قرمز طی روزهای آتی کاهش می یابد/ ورود دولت به بازار مرغ
زار کاهش پیدا کند، گفت: شود قیمت گوشت قرمز در بامدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه پیش بینی می <مواد غذایی 

کندهای مازاد را جمع آوری میدولت برای جلوگیری از زیان مرغداران، مرغ . 
 

حمید ورناصری در نشستی خبری با اشاره به آخرین وضعیت بازار محصوالت پروتئینی اظهارداشت: در حال حاضر قیمت برخی  

وب رسیده است که ما برای جلوگیری از زیان تولیدکنندگان مرغ، از این محصوالت مانند گوشت مرغ و تخم مرغ به زیر نرخ مص
کنیمبه بازار این کاال ورود کرده ایم و مرغ مازاد را از بازار جمع آوری می . 

 
هزار  1۰تومان است، افزود: قیمت این کاال در بازار به حدود  ۵۰۰هزار و  11ورناصری با اشاره به اینکه قیمت مصوب مرغ 

استتومان رسیده  . 
 

8۰۰هزار و  13وی با اشاره به اینکه قیمت مصوب هر شانه تخم مرغ برای مصرف کننده  تومان است، گفت: در حال حاضر  
هزار تومان کاهش یافته است 12تا  ۵۰۰هزار و  11قیمت هر شانه از این کاال در بازار به  . 

 
کند، گفت: خیر، ما به بازار تخم ه بازار تخم مرغ نیز ورود میورناصری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا دولت ب

های تولیدکنندگان داشته ایم، همچنین ای با تشکل مربوطه در زمینه تأمین نهادهمرغ ورود نکردیم، بلکه در این زمینه تفاهم نامه
 .پیشنهاداتی به این تشکل برای افزایش قیمت این کاال به نرخ مصوب ارائه شده است

 
 ذخایر کشور کافی و مطلوب است

 
های دامی وارد و در کشور توزیع شد، حجم بسیار مناسبی از نهاده 9۷مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به اینکه در سال 

رد کشور شد میلیون تن دانه سویا و حدود یک و نیم میلیون تن کنجاله سویا وا 2.۵میلیون تن ذرت، حدود  9گفت: سال گذشته حدود 
را نیز با همین روند ادامه خواهیم داد 98که این ارقام بسیار خوب و مطلوبی است و ما سال  . 

 
ورناصری تصریح کرد: با توجه به خریدی که دولت و بخش خصوصی انجام داده، ذخایر بسیار خوبی در این زمینه داریم و در حال 

ارقام بیش از نیاز داخلی و بخشی از آن معموالً برای مواقع اضطراری ذخیره تکمیل ذخایر خود هستیم، ضمن اینکه این اعداد و 
شود تا اگر بازار دچار نوسان شد، ستاد تنظیم بازار و دولت بتوانند اقدامات احتیاطی را با استفاده از این ذخایر انجام دهندمی . 

 
 با کاهش قیمت گوشت قرمز مواجه خواهیم بود

 
شود روند قیمتی گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ با توجه به فرآیند تولید در کشور، ذخایر مناسب و یش بینی میوی با اشاره به اینکه پ

 .تأمین نیاز تولیدکنندگان روند ثابتی باشد، گفت: در زمینه گوشت قرمز پیش بینی کاهش داریم
 

نسبت به ایام قبل از عید کاهش یافته است، گفت: در  هزار تومان قیمت هر کیلوگرم دام زنده 1۵تا  12ورناصری با بیان اینکه حدود 
۷۵حال حاضر متوسط قیمت هر الشه بین  هزار تومان است 8۰تا   . 

 
کنیم با توجه به روند تأمین و ذخیره سازی و عرضه تولیدات داخل به بازار مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: ما فکر می

کندقیمت کاهش پیدا می . 
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 9۰۰تومانی از واردات گوشت گفت: نیاز ما به گوشت ساالنه  ۴2۰۰بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حذف ارز وی در 
هزار تن از  1۵۰تومانی به  ۴2۰۰شود، بنابراین ارز هزار تن از این کاال وارد کشور می 1۵۰هزار تن است، در حالی که حدود 

را به کل گوشت مصرفی کشور تعمیم داد توان این ارزگرفت و نمیاین کاال تعلق می . 
 

ورناصری با بیان اینکه در سال گذشته عوامل متعددی در افزایش قیمت گوشت گرم دخیل بودند، افزود: با تمهیدات دولت خوشبختانه 
این کاال و اعمال  تومانی به واردات ۴2۰۰توانستیم این مسئله را در اواخر سال گذشته کنترل کنیم، در حالی که توقف اختصاص ارز 

توان گفت چون برای واردات گوشت ارز نیمایی اعمال شد، های اول اردیبهشت ماه عملیاتی شد، بنابراین نمیارز نیمایی از هفته
 .قیمت آن کاهش یافت. این روند کاهش قیمت از اواخر سال گذشته آغاز شده بود

 
های نه این کاهش قیمت نیز دالیلی مانند برنامه ریزی برای توزیع بین گروهمدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام اضافه کرد: در زمی

 .هدف، افزایش عرضه و عرضه حاصل از تولیدات داخلی مؤثر بود
 

های دولت نیستهای دامی جزو برنامهتومانی از واردات نهاده ۴2۰۰حذف ارز   
 

کند، گفت: شاید این مسئله به ثبات ز به تعدیل قیمت کمک نمیوی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تک نرخی کردن ار
 .قیمت کمک کند اما لزوماً باعث تعدیل قیمت نخواهد شد

 
ورناصری با تأکید بر اینکه این مسئله باید مورد بررسی کارشناسی دقیق قرار گیرد، افزود: باید کارشناسی شود یک کاال بر اساس 

تومانی و یا اعمال ارز نیمایی برای واردات این کاال رخ  ۴2۰۰ید دارد و اتفاقی که با حذف ارز میزان اثرگذاری که در حوزه تول
دهد، چگونه خواهد بود. آیا این اثر در همه کاالها قابل پذیرش است؟ به عنوان مثال اگر نهاده مرغ با ارز نیمایی وارد شود )که می

نیست( چه تأثیری بر مصرف کننده خواهد داشت و آیا مصرف کننده نهایی قادر های دولت خوشبختانه تاکنون این امر جزو برنامه
 است کاالی موردنیاز خود را با قیمت دو برابر خریداری کند؟

 
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام توضیح داد: در برخی محصوالت باید واردات با ارز نیمایی انجام شود تا تفاوت قیمت به حداقل 

توانیم همه کاالها را به صورت کلی و یکجا در نظر بگیریماین نمیبرسد، بنابر . 
 

شودهای جدید صادر میهای مصوب، دستورالعملدر صورت انحراف از قیمت  
 

کنند و های دامی کارشکنی میشود برخی از تجار در توزیع نهادهورناصری در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه گفته می
های جدید صادر های مصوب را ببینیم، دستورالعملشوند، گفت: هر زمان که ما انحراف از قیمتدر روند توزیع میباعث اختالل 

کنیم. طی چند ماه گذشته نیز چنین اتفاقی رخ داد و باعث شد وزارت جهاد کشاورزی به طور کلی اجازه فروش کنجاله سویا را از می
 2،۴۵۰ها با صدور حواله بتوانند این نهاده را به قیمت مصوب های جهاد کشاورزی استانزمانواردکننده این نهاده بگیرد و صرفاً سا

 .تومان بفروشند
 

هزار تن از این نهاده توزیع شده و ما کل نیاز کشور را از طریق صدور معرفی نامه  ۷۷۰اسفند سال گذشته تاکنون  1۵وی گفت: از 
های نظارتی، وزارت های مصوب وجود داشته باشد، عالوه بر ورود سیستمف از قیمتکنیم. ضمن اینکه هر زمان انحراتأمین می

 .جهاد کشاورزی نیز دستورالعمل جدید برای توزیع صادر خواهد کرد
 

شود، گفت: طبیعی است زمانی که آنها هزار تن نهاده برای تولیدکنندگان بارگیری می 8تا  ۷ورناصری با بیان اینکه روزانه حدود 
روز بعد از واریز پول، باید  1۰کنند تا وقتی که نهاده به دستشان برسد مقداری طول بکشد، یک هفته تا این نهاده را پرداخت می پول

 .نهاده به دست تولیدکننده برسد
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

ایرنا  – 31/2/98تاریخ :   
 

 رئیس شرکت پشتیبانی امور دام: کاهش قیمت گوشت قرمز تداوم دارد
هزارتومان کاهش یافته  15تا  12رئیس شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: اکنون قیمت هر کیلوگرم دام زنده بین  -ایرنا  -تهران 

هزارتومان رسیده و روند کاهشی قیمت گوشت قرمز همچنان تداوم دارد 8۰تا  ۷5یلو گرم الشه به تا جایی که قیمت هر ک . 
حمید ورناصری روز سه شنبه در نشست خبری افزود: اکنون با توجه به روند تامین و ذخیره سازی و ادامه روند عرضه دام زنده 

  .تولید داخل، قیمت ها باردیگر کاهش خواهد یافت
هزارتن اعالم کرد و گفت: کل گوشت مورد نیاز کشور با ارز رسمی تامین نمی  9۰۰وشت مورد نیاز سالیانه کشور را وی، حجم گ

هزارتن گوشت از این محل به بازار تزریق شد، بنابراین نمی توان ارز رسمی را به کل گوشت قرمز مورد نیاز تعمیم  15۰شد، بلکه 
  .داد

شت قرمز با ارز نیمایی عرضه می شود و التهابی در بازار وجود ندارد، افزود: بررسی ها نشان ورناصری با بیان اینکه اکنون گو
و تاکنون )ماه مبارک رمضان( شرایط متعادل و خوبی فراهم شده به نحوی که در گوشت مرغ قیمت  9۷می دهد در ایام پایانی سال 

  .بسیار مناسب است
شت مرغ موجب شد تا در برخی استان ها اعالم شود به منظور حمایت از تولیدکنندگان این مقام مسئول تصریح کرد: کاهش قیمت گو
تومان اقدام کنند 5۰۰هزار و  11نسبت به خرید گوشت مرغ منجمد با قیمت  .  

 9تومان و در سازمان میادین هم  5۰۰هزار و  1۰هزار تا  1۰وی اضافه کرد: اکنون قیمت گوشت مرغ در بازار بطور متوسط 
تومان، که کمتر از نرخ مصوب است 6۰۰ار و هز .  

هزارتومان رسیده، در  12تا  5۰۰هزار و  11به گفته ورناصری، قیمت تخم مرغ برای مصرف کنندگان کاهش یافته و به شانه ای 
تومان است 6۰۰هزار و  13حالی که قیمت مصوب  .  

 
** میلیون تن نهاده  15.5برنامه واردات بیش از   

ز در حوزه نهاده های دامی شرایط مناسب است، زیرا با تامین نهاده ها، عرضه با قیمت های مناسب انجام می شود و وی گفت: امرو
  . تمام تولیدکنندگان هم در شرایط فعلی به سازمان های جهاد کشاورزی استان ها مراجعه و نهاده دریافت می کنند

 2.5میلیون تن کنجاله سویا و  1.5میلیون تن ذرت ،  9شد بطوری که  حجم مناسبی نهاده تامین 9۷ورناصری تصریح کرد: سال 
  .نیز تداوم خواهد داشت 98میلیون تن جو رقم خوبی بود و تولیدکنندگان دغدغه برای استمرار تولید نداشتند و این مهم برای سال 

ده و در حال تکمیل و افزایش است و وی گفت: امروز با توجه به خرید بخش خصوصی و دولتی ذخایر خوبی در کشور فراهم ش
  . ارقام مزبور بیش از نیاز داخلی است

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، افزود: روند پیشرو در گوشت قرمز ، گوشت مرغ و تخم مرغ با توجه به فرآیند تولید کشور، 
می شود، این روند ادامه یابد برنامه ریزی تولید، تامین نیاز تولیدکنندگان و ذخایر مناسب است و پیش بینی  .  

  .وی اظهارداشت: نیاز بازار متناسب با مصرف تامین می شود و نگرانی در این خصوص وجود ندارد
 لینک خبر 
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یمت ها قبازار و   
ایرنا  – 29/2/98تاریخ :   

تومان شد ۳5۰۰قیمت پیاز   
رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران گفت: در هفته دوم ماه مبارک رمضان علیرغم افزایش نرخ سیب  -ایرنا -تهران

تومان رسید که نسبت به اواخر سال  35۰۰تومان، بهای هر کیلوگرم پیاز زرد و شیری به  6۰۰۰زمینی نو به   11تا  1۰بین  97

 .هزارتومان کاهش قیمت را نشان می دهد
« امروز )یکشنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره نرخ انواع میوه و صیفی در هفته جاری افزود: بر « اسدهللا کارگر

اساس نرخ نامه عمده فروشی محصوالت کشاورزی میدان مرکزی، در بازه زمانی بیست و نهم اردیبهشت تا پنجم خرداد ماه، نرخ 
 55۰۰تا  25۰۰تومان و خیار بین  5۰۰۰تا  25۰۰تومان، گوجه فرنگی بین  6۰۰۰تا  4۰۰۰همچنان هرکیلوگرم سیب زمینی نو 

 .تومان است
هزار تومان، توت فرنگی جیرفت پنج تا هشت  18هزار تا  4وی تصریح کرد: قیمت هر کیلوگرم گوجه سبز به طور میانگین بین 

 25هزار تا  15هزار تومان، زردآلو  11هزار تا  5توت فرنگی گرگان  هزارتومان، 24هزار تا  16هزار تومان، توت فرنگی کرج 
هزارتومان به فروش می رسد 12تا  2۰۰۰هزار تومان و گالبی جنگلی بین  2۰هزار تا  1۰هزارتومان، هلو پیش رس بین  . 

هزار تومان، پرتقال تامسون  13هزار تا  8« به»هزار تومان، هر کیلوگرم  22۰هزار تا  1۷۰به گفته وی، قیمت هر کارتن آناناس 
تا  5۰۰۰تومان، پرتقال جنوب  ۷۰۰۰تا  45۰۰شمال  تومان و پرتقال  ۷5۰۰تا  4۰۰۰تومان، پرتقال خونی شمال بین  7500

تومان است 6۰۰۰تا  4000رسمی شمال  . 
هزار تومان، گریپ فروت  1۰تا هزار  6هزار تومان، کیوی  11هزار تا  6کارگر افزود: هر کیلوگرم سیب لبنانی زرد و قرمز بین 

هزارتومان عرضه  12هزار تا  9هزار تومان و لیموترش سنگی  22هزار تا  16تومان، لیموترش میناب  4۰۰۰تا  25۰۰توسرخ 
 .می شود

هزار تا  6تومان، نارنگی تخم پاکستانی  35۰۰تا  2۰۰۰تومان، نارنج  5۰۰۰تا  3۰۰۰نرخ لیموشیرین   11هزارتومان، موز  10

تومان تعیین شد 3۰۰۰تا  15۰۰تومان و هندوانه  45۰۰تا  25۰۰تومان، دستنبو  6۰۰۰تا  4۰۰۰هزار تومان، ملون  12زار تا ه . 
تا  2۰۰۰رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران گفت: طبق نرخ نامه هفته جاری، قیمت هر کیلوگرم پیاز زرد و شیری 

تومان، خیار رسمی و گلخانه ای  6۰۰۰تا  4۰۰۰تومان، سیب زمینی نو  35۰۰تا  ۰۰2۰تومان، سیب زمینی کهنه  35۰۰ تا  2500
تا  25۰۰تومان و گوجه فرنگی رسمی  45۰۰تا  25۰۰تومان، هویج  55۰۰  .تومان است 6000

تا  4۰۰۰خانه ای تومان، بادمجان گل 3۰۰۰تا  15۰۰تومان، بادمجان قلمی  25۰۰تا  1۰۰۰به گفته وی، یک کیلوگرم انواع کاهو 
هزار تومان  12هزار تا  1۰تومان و لوبیا سبز  25۰۰تا  1۷۰۰هزار تومان، باقالی سبز  13هزار تا  1۰تومان، سیرخشک  6۰۰۰

تومان به فروش می رسد 5۰۰۰تا  3۰۰۰و نخود سبز  . 
تومان، سبزی خوردن  35۰۰تا  2۰۰۰رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران افزود: قیمت هر کیلوگرم سبزی جور 

هزار تومان است 8هزار تا  5تومان و انواع فلفل دلمه ای و سبز ریز  4۰۰۰تا  25۰۰ . 
درصد سود دریافت کنند که به تازگی به  35خرده فروشان میوه را با هر قیمتی که خریداری می کنند حداکثر می توانند  :کارگر گفت

درصد روی میوه و صیفی اعمال می کنند 2۰تا  15درصد اعضا سودی کمتر از  8۰دلیل 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 

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

هزار تومان افزایش یافت 15تا  13قیمت هرکیلوگرم پیاز هشت هزار تومان بود که پس از مدتی به  9۷در روزهای پایانی سال  . 
سیاست ممنوعیت واردات  139۰فی در کشور، از سال سیاست وزارت جهاد کشاورزی به منظور حمایت از تولید داخلی میوه و صی

 .انواع میوه بجز نارگیل، آناناس، انبه و موز را به اجرا گذاشت که تاکنون نیز تداوم یافته است
 22میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در کشور تولید می شود که بیش از  12۰بر اساس آمارهای موجود، سالیانه بیش از 

محصوالت باغی استمیلیون تن آن  . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرگزار ی فارس – 29/2/98تاریخ :  

برابری گندم درکشورهای همسایه تهدیدی برای قاچاق گندم  ۳قیمت   
برابر قیمت داخل کشور است، تهدید برای قاچاق  3 رییس نظام صنفی کشاورزی گفت: در حالی که قیمت گندم در کشورهای همسایه

  .بیشتر شده است
به گزارش خبرگزاری فارس؛ یکی از مهم ترین اختیاراتی که تولیدکننده دارد، فروش محصوالتش به خریداری است که به بهترین 

  .قیمت محصولش را بخرد اما همواره این حق از کشاورزان گرفته شده است
با حواشی همراه است و در حال حاضر که فصل برداشت گندم در مناطق گرمسیری کشور  98-9۷سال زراعی  خرید تضمینی گندم

 .است و به برداشت گندم در سایر نقاط کشور نیز چیزی نمانده، همچنان این حواشی ادامه دارد
و سپس با تاخیر و با نرخ پایین   انداختبا اعالم نشدن به موقع سروصدای بسیاری به راه  امسال خرید تضمینی گندم از زمانی که 

اعالم شد و اعتراض کشاورزان را به همراه داشت، تا امروز که دالالن با خرید گندم با قیمتی بیشتر از نرخ تضمینی پا در کفش 
کشاورزان اند، همچنان خبرساز است. در حال حاضر اجبار دولت به خرید تضمینی گندم با نرخ مقرر شده، در حالی دولت کرده

های تمام نشدنی خرید تضمینی امسال استتمایل به فروش گندم خود به افراد دیگری به قیمت باالتری دارند، یکی دیگر از حاشیه . 
های ساله قیمت خرید تضمینی محصوالت را با رعایت هزینهقانون تضمین خرید محصوالت اساسی دولت موظف است همهطبق 

آخر شهریور ماه( اعالم کند. در واقع های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی یعنی )قیمت واقعی تولید در موعد مقرر
تر از قیمت یا نیافتن مشتری در مفهوم قانون خرید تضمینی به این نکته اشاره می کند که در صورت افت قیمت بازار به سطحی پایین

های واقعی تولید نیز قیمت تضمینی به دولت بفروشند. در این قانون به رعایت هزینه  توانند کاالی خود را بهبازار تولیدکنندگان می
تومان برای خرید گندم امسال به کلی نادیده گرفته شده است 1۷۰۰آید در تعیین قیمت اشاره شده، موضوعی به نظر می . 

خرید تضمینی گندم از سال گذشته بر سر راه  رییس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به مشکالتی که
اجباری که بر کشاورز برای فروش محصوالتش واردشده صحیح نیست. هر فرد تولیدکننده »کشاورزان گذاشته است اعالم کرد:

م باید اش را انتخاب کند. مفهوم خرید تضمینی این است که طبق قانون، خرید تضمینی گندمختار است که خریدار محصوالت تولیدی
ای عمل کند که کشاورز بتواند محصوالتش را به هر قیمتی که می تواند بفروشد، اگر شرایط بازار نامطلوب باشد و کشاورز به گونه

در آن صورت دولت موظف است که محصول کشاورز را از او خریداری کند. دولت باید با قیمت   نتوانست محصولش را بفروشد،
از کشاورز بخرد. اما روشی که در حال حاضر کشاورزان برای فروش اجباری محصولشان به دولت با تضمینی مناسبی محصول را 

اند فاصله زیادی با مفهوم واقعی خرید تضمینی داردآن مواجه شده .» 
ه گندم تومان تعیین شده است. در صورتی که قیمت تمام شد 1۷۰۰امسال قیمت خرید تضمینی گندم »زاده ادامه داد:محمدشفیع ملک

رسد. در شرایط سخت اقتصادی که کشاورز تمام مایحتاج زندگیش را تومان می 2۰۰هزار و  2هزار تا  2برای کشاورز به بیش از 
شود را اش محسوب میبا قیمت چند برابری نسبت به سال قبل تامین می کند چرا باید محصولی که منبع درآمد یک سال او و خانواده

خود به دولت بفروشد. با توجه به قیمت پایین گندم دولت باید نرخ خرید تضمینی را افزایش  از میزان تمام شده  به قیمتی بسیار کمتر
 «.بدهد

رییس نظام صنفی کشاورزی به حضور دالالن در بازار برای خرید گندم به قیمتی بیشتر از نرخ خرید تضمینی هشدار داد و 
و با پیشنهاد قیمتی بیش از نرخ خرید تضمینی)در واقع قیمت واقعی   اندفاده کردهدر حال حاضر دالالن از شرایط سواست»گفت:

و اجازه نمی دهد که هیچ کشاورزی   کندمحصول( تولیدات کشاورز را می خرند.دولت در این شرایط انبار کشاورزان را پلمپ می
هزار تومان تا  2حدودگندم خود را به خارج از مرزهای استان خود بفروشد. قیمت تمام شده گندم  2 تومان است. این  2۰۰هزار و 

ساز قاچاق گندم و درحالی است که قیمت گندم در کشورهای هم مرز کشور ما تقریبا سه برابر این مقدار است که همین مساله زمینه
کند و صولش دریافت نمیای از محتومان، گندمکار نه تنها ارزش افزوده 1۷۰۰با در نظر گرفتن قیمت  .مشکالت دیگری خواهد شد

تواند درآمد مورد نظرش را با فروش محصول به دست آورد، بلکه محصول را باید به اجبار زیر قیمت تولید خود به دولت نمی
 «.بفروشد

کشور ساز ایجاد مشکالت بسیاری برای تولید گندم در آینده زاده اجبار برای خرید گندم از کشاورزان به قیمت پایین را زمینهملک
های خود را به دوش کشاورز بگذارد. تعیین قیمت خرید گندم توسط دولت باید دولت نباید فشار اجرایی شدن سیاست»خواند و گفت:

پذیرند و بدون شک به هیچ خریداری جز دولت می اگر قیمت عادالنه باشد کشاورزان نیز سمعاٌ و طاعتاٌ این سیاست را  .عادالنه باشد
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اهند فروخت، اما در شرایطی که این قیمت عادالنه نیست کشاورز چگونه باید درآمد یک سالش را تامین کند. آیا باید گندم خود را نخو
کاران اجرا شوداین سیاست به بهای متضرر شدن گندم .» 

در »م کرد:اعال 98-9۷و   91 -9۰های در سال او با اشاره به شباهت مشکالت ایجاد شده از نرخ پایین خرید تضمینی گندم 
تولید گندم در کشور افزایش داشت اما در همان سال ما شاهد واردات گندم بودیم چرا که مردم گندمشان را به دولت  91- 9۰های سال

هزار تن گندم در کشور تولید شد اما چون قیمت خرید تضمینی برای کشاورز به  8۰۰میلیون و  8حدود   91نفروختند. در سال 
توسط دولت  91هزار تن از میزان گندم تولیدی در سال  2۰۰میلیون و  2را به دولت نفروخت. تنها حدود  صرفه نبود، گندمش

گندم شد، تهدیدی که ممکن است امسال نیز کشور با آن مواجه شود و زمینه  خریداری شد و دولت در آن سال مجبور به واردات 

 «.ساز قاچاق این محصول را فراهم کند
چکانی برد پرداخت اقساطی و قطرهبه دولت را از بین می  کشاورز برای فروش گندم گر از عواملی که انگیزهملک زاده یکی دی

با دولت داشته باشد این  یکی دیگر از عواملی که ناخواسته باعث می شود گندمکار اشتیاق کمتری به معامله » دولت دانست و گفت:
شود گندمکار دهد که همین موضوع باعث میبه صورت قطره چکانی به او می است که دولت پول گندمش را پس از چند ماه و

ای برای فروش گندم خود به دولت نداشته باشدانگیزه .» 
در شرایط استثنایی حال حاضر که قیمت گندم پایین است اما قیمت جو، سویا و سایر نهاده ها به شدت باال رفته است. » او ادامه داد:

ز گندم را برای خوراک دام می فروشد چرا که برای دامدار خرید گندم به عنوان خوراک دام بسیار مقرون به دراین شرایط کشاور
تومان به دولت گندم  1۷۰۰صرفه تر است. در صحبت های کشاورزان به کرات شنیده ام که می گویند به جای فروش گندم به قیمت 

که این مساله خطرناک است  کنیمیمان را تامین میکنیم و از این طریق خوراک دام هاخود را انبار می .» 
* کنددرصد نیاز خوراک دامداران را تامین می 1۰دولت تنها   

در »های دامی در کشور هشدار داد و گفت:رییس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در مورد توزیع نامناسب نهاده
شود. دامداران ها از طریق دولت تامین میدرصد نیاز کشور به نهاده 1۰ت است که تنها های دامی این نکته حائز اهمیمورد نهاده

ها ونقل، کمبود و گرانی نهادهاند و مشکالتی چون حملهمواره برای تامین مواد اولیه خود چون ذرت و کنجاله سویا با مشکل مواجه
ی در این زمینه مواجه شوند. افزایش قیمت جو، ذرت و کنجاله سویا باعث شده دامداران برای تامین مواد اولیه خود با مشکالت جد

شود گندم به عنوان خوراک دام مصرف شود که این مساله نیز تبعات خاص در حالی که قیمت گندم تا این حد پایین است باعث می
 «.خود را به همراه خواهد داشت

 لینک خبر 
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 بازار وقیمت ها 
 ایران اکونا   – 2۴/2/98تاریخ : 

 قیمت برنج داخلی کاهش می یابد
معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این که افزایش قیمت برنج در هفته های گذشته تحت تاثیر جو روانی سیل 

آتی تعدیل می شودشمال کشور بود، گفت: قیمت برنج داخلی در روزهای  .  
« پس از پایان بیست و سومین جلسه ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در محل وزارت کشور و در جمع « عباس قبادی

خبرنگاران افزود: در ماه مبارک رمضان با حجم زیاد تقاضا برای برخی از کاالها همچون شکر، زولبیا و بامیه، آش و حلیم روبه 
همین دلیل شاهد نوساناتی در قیمت ها بودیم و تالش کردیم تا در این زمینه مشکالت را مرتفع کنیم رو هستیم به . 

وی افزود: از ابتدای ماه رمضان عرضه شکر با مشکالتی روبه رو بود و قیمت آن افزایش یافت که این موضوع به صورت ویژه 
گزارشی از تخطی فروشندگان نداشتیم در کارگروه تنظیم بازار مورد بررسی قرار گرفت.به جز شکر . 

تومان در میوه و تره بار  4۰۰هزار و  3معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: هم اکنون شکر با قیمت 
های قبل داریم و بازار شکر شرایط آرامی را طی می کندو فروشگاه ها در حال عرضه است و شرایط خوبی نسبت به هفته . 

ادی تاکید کرد: در بحث شکر شاهد بحث روانی بودیم اما هم اکنون واردات شکر خام در حال انجام است و تا چند روز دیگر قب
 .چغندر پاییزی هم تحویل کارخانه ها خواهد شد

ینده قابل رفع وی تصریح کرد: در تامین واردات شکر مشکلی نداریم و اگر زمانی مالحظه کردیم تقاضای کاذب وجود دارد تا هفته آ
 .خواهد بود

معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: به هیات های تحت نظارت سازمان تبلیغات اسالمی هم اعالم کردیم تا به 
 .میزان الزم شکر دریافت کنند و محدودیتی در این زمینه نداریم
روز گذشته نوسان قیمت داشتیم اما در حال حاضر  1۰ارداتی طی قبادی درباره قیمت برنج های وارداتی هم گفت: در برنج های و

 .نوسان قیمت در این بخش نداریم
وی گفت: موضوع برنج داخلی مقداری تحت تاثیر جو روانی سیل شمال قرار گرفت و شاهد افزایش قیمت بودیم که امیدواریم با 

می دهیم که قیمت برنج داخلی به صورت مناسب عرضه شود عرضه بیشتر برنج قیمت ها تعدیل شود و به مردم این اطمینان را  
. 

  لینک خبر
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 برنامه ها و سیاست ها 
 ایرنا  – 22/2/98تاریخ : 

 وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش هزینه حمل چغندرقند ورود کرد
مجری طرح چغندرقند و نیشکر کشور از ورود وزارت جهاد کشاورزی به موضوع افزایش قیمت کرایه حمل  -ایرنا -تهران

و کاهش قیمت کرایه حمل این محصول کشاورزی خبر داد چغندرقند و تالش برای جلوگیری از زیان چغندرکاران . 
« روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت« علیرضا یزدانی با وجود اینکه امسال بخش خدمات همانند دیگر  :

اشت محصوالت گندم، بخش ها شامل افزایش قیمت شده، اما بخشی از گرانی حمل و نقل بار توسط کامیون داران به همزمانی برد
کلزا، صیفی جات و چغندر قند پاییزه و همچنین کاالهای وارداتی از قبیل خوراک دام به بنادر استان خوزستان و کمبود کامیون برمی 

  .گردد
ل وی با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی در خصوص کاهش هزینه کرایه حمل و نقل بخش کشاورزی ورود پیدا کرده و به دنبا

رفع این مشکل است اظهارداشت: فردا در اهواز نششتی با مسئوالن استانداری، شرکت های حمل و نقل ، پایانه حمل و نقل، 
کارخانجات تولید کننده قند و شکر و راهداری برگزار می شود تا با همکاری یکدیگر شرایطی برای کامیون داران فراهم شود که 

خش کشاورزی را کاهش دهندهزینه حمل و نقل تولید کنندگان ب .  
  .به گفته مجری طرح چغندرقند و نیشکر کشور این تسهیالت می تواند در زمینه ارایه سوخت، روغن و الستیک با بهای کم باشد

وی تصریح کرد: همچنین سال گذشته کارخانجات قند و شکر برای همکاری و کمک به کشاورزان، بخشی از کرایه حمل و نقل را 
رفتند که انتظار می رود امسال نیز در حمایت از کشاورزان این اقدام را انجام دهندبرعهده گ .  

هزار  11هزار هکتار زیرکشت چغندر قند پاییزه است که حدود  15مجری طرح چغندرقند و نیشکر کشور افزود: در سال جاری 
ل، اندیمشک و شوش( می شود و بقیه سطح زیرکشت هزار تن چغندر فقط مربوط به استان خوزستان )دزفو 8۰۰هکتار آن با تولید 

  .مربوط به استان های گلستان، فارس، کرمانشاه و اصفهان است
وی درباره خسارت های سیل به اراضی چغندرقند گفت: عمده کشت چغندر قند مربوط به شمال استان خوزستان می شود بنابراین در 

شان آسیب چندانی ندیده استپی وقوع سیل فروردین ماه این اراضی و تولیدات .  
هزارتن چغندر قند تولیدی استان  8۰۰یزدانی شکر را کاالیی استراتژیک و مهم برشمرد و اظهارداشت: پیش بینی می شود از حدود 

هزارتن شکر استحصال گردد که می تواند در شرایط فعلی برای بازار کشور مفید باشد 9۰خوزستان حدود  .  
داشت چغندر قند پاییزه از اکنون شروع و تا پایان خردادماه ادامه دارد، گفت: هر کیلوگرم چغندر قند پاییزه به وی با بیان اینکه بر
خریداری می شود 15لایر با عیار  642قیمت سه هزار و  .  

لایر است ۷42نیز سه هزار و  16به گفته مجری طرح چغندرقند و نیشکر کشور، نرخ خرید تضمینی چغندر قند بهاره با عیار  .  
به گزارش ایرنا، با شروع فصل برداشت چغندر قند در استان خوزستان، چغندرکاران برای حمل و نقل این محصول به کارخانجات 
دچار مشکل افزایش قیمت شده اند به طوری که کامیون داران نرخ های خود را بابت حمل هر تن چغندر قند دو تا سه برابر افزایش 

نگرانی و ضرر تولید کنندگان شده است داده اند که موجب .  

هزارتومان دریافت می شود 16۰کیلومتری بابت حمل هر تن چغندرقند  ۷۰۰اکنون برای یک مسافت  .  

 
 لینک خبر
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 برنامه و سیاستها 
 ایرنا  – 29/2/98تاریخ : 

بع ژنتیکی کشاورزی و دامی الزامی استحجتی: مدیریت منا  
مجلس شورای اسالمی؛ بر همکاری و هماهنگی مدیران این  96وزیر جهاد کشاورزی در اجرای مصوبه سال  -ایرنا -تهران

 .وزارتخانه با مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی تاکید کرد
، روسا و مدیران عامل سازمان ها و شرکت های ر نامه ای خطاب به معاونانبه گزارش وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی د

تابعه و روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها، تصریح کرد: با توجه به تشکیل مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزی 
مجلس شورای اسالمی، به منظور  1396ب کشور مصو و منابع طبیعی به استناد قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی
مدیریت منابع ژنتیکی شامل کشاورزی، باغبانی، جنگل، مرتع و بیابان، شیالت، دام، طیور، زنبورداری، خوراک دام و طیور، 

نابع بیماری ها و آفات مرتبط و لزوم انسجام و هماهنگی، الزام به اجرای قانون، تسهیل نظارت بر دسترسی و بهره برداری از م
ژنتیکی، استیفای حقوق ملی و صیانت از آن در سطح داخلی و بین المللی و توسعه بهره وری در مراکز حفاظت و نگهداری از منابع 

 .ژنتیکی کشور الزامی است

 .همچنین مقتضی است نسبت به همکاری و هماهنگی با مرکز یاد شده و پاسخگویی در موارد لزوم اقدام شود
 لینک خبر
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 برنامه و سیاست ها 
 خبرگزاری فارس  – 23/2/98تاریخ : 

 شرایط زیست آرتمیا در دریاچه ارومیه مهیا شد 
دریاچه ارومیه،گفت: براساس رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور با اشاره به مهیا شدن شرایط برای زیست تنها موجود زنده آب 

عدد آرتمیای بالغ وجود  2۰۰عدد آرتمیای جوان و  ۴۰۰عدد نوزاد،  ۴۰۰آخرین ارزیابی دریاچه ارومیه در هر مترمکعب از آب 
  .دارد

فرد با بیان اینکه هم اکنون میزان ، علی نکوئیجهاد کشاورزیبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به نقل از وزارت 
12جلبک دونالیال سالینا به عنوان غذای اصلی آرتمیا  یاچه است، افزود: اگر شرایط زیستی میلیون سلول در هر لیتر آب در 1۰ -

 .دریاچه خوب و غذا مطلوب باشد، به طور متوسط عمر این جاندار ارزشمند تا سه ماه است
تخم مقاوم )سیست ۴۰۰۰تا  3۰۰۰نوزاد و در طول عمر خود  ۵۴وی گفت: آرتمیای ماده در شرایط عادی و مطلوب روزانه  آزاد  (

دالر قابلیت فروش دارد 13۰تا  8۰یفیت آن با قیمتی بین با توجه به ک کند و تخم آرتمیامی . 
فرد اضافه کردنکوئی 8۰گرم در لیتر قابلیت زیست دارد، ولی  3۰۰تا  1۰در شوری بین  آرتمیا اورمیانا : گرم شوری در  1۵۰تا  

 .هر لیتر شرایط مطلوب برای زیست این موجود به شمار می رود که این شرایط هم اکنون فراهم است
با بهبود شرایط دریاچه از بین رفته است و در صورت بروز مجدد  نگرانی از نابودی نسل باقی مانده از آرتمیااورمیانا :وی گفت

توان شاهد وجود این نسل به صورت خود احیایی بودبحران در آینده می . 
د را پایدار نماید و موضوع بستگی به تواند قدرت حیات خوفرد تصریح کرد: در شرایط خشکی سیست )تخم( در نمک مینکوئی

تواند تا چندین سال خود را در نمک حفظ کندای که جنین موجود در تخم مقاوم میشرایط زیست محیطی آن دارد؛ به گونه . 
در این مرکز به صورت خشک و در شرایط خالء در  13۷۶از سال  رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور با بیان اینکه سیست آرتمیا

سردخانه نگهداری می شود، افزود: یکی از شرایط نگهداری تخم آرتمیا نگهداری در آب نمک اشباع و شیوه دیگر نگهداری خشک 
سال را دارد ولی در برخی مناطق از  2۰شده آن در جوار نمک است؛ هر چند در شرایط خشک و آبگیری شده توان ادامه بقا تا 

ثبت شده استسال نیز  2۰دریاچه قدرت احیا پس از  . 
میکرون باشد بدون فیلتر کردن اعم از باکتری،  ۵۰هر چیزی زیر  وی با اشاره به نوع تغذیه این جاندار نیز اظهار کرد: آرتمیا

خوردرا می مخمر، جلبک و شیرابه . 
گونه آرتمیاست که هم اکنون  ترین تغذیه اینشود به ویژه جلبک دونالیال عمدههای ریز که باعث تقویت آن میاین مسئول افزود: جلبک

ها غنی استمیلیون سلول در هر لیتر از آب دریاچه ارومیه وجود دارد و این زیست بوم از این جلبک 1۰بیش از  . 
نقطه از  ۴2هایوی با اشاره به پایش ذخایر آرتمیا گفت: دومین بانک ژن آرتمیای جهان در این استان تأسیس شده و اکنون سیست

جهت تعیین هویت و صدور شناسنامه ژنتیکی واقع در مرکز  طه از کشور و حوزه دریاچه ارومیه در بانک ژن آرتمیانق 1۷جهان و 
مترمربع  1۰۰۰استخر در وسعت  8نیز در  شود .در این راستا بانک ژن زنده آرتمیا ارومیاناتحقیقات آرتمیای کشور نگهداری می

شودری میدر آن نگهدا اندازی و آرتمیا اورمیاناراه . 
شد و فرد اظهار کرد: طی دو سال اخیر پایش ذخایر آرتمیای دریاچه ارومیه در چهار ایستگاه منتهی به جنوب دریاچه انجام مینکوئی

نقطه از دریاچه پایش انجام شود. البته این موضوع وابسته به تأمین اعتبار بوده و تا زمان تأمین اعتبار  1۰امسال مقرر شده تا در 
برداری به طور انتخابی انجام خواهد شدنهنمو . 

با نام علمی آرتمیا  Artemia  کند، پیش از این دریاچه ارومیه یکی از های شور زندگی میپوست که در آبجانداری است سخت

غذا مورد استفاده  در صنایع تکثیر میگو و ماهی و سایر آبزیان به عنوان در جهان به شمار می رفت؛ آرتمیا منابع آرتمیا ترینغنی
گیردقرار می . 

دالر است 13۰تا  8۰در بازارهای جهانی با توجه به کیفیت آن حدود  ها، قیمت هر کیلوگرم آرتمیاطبق گزارش . 
  لینک خبر
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 برنامه و سیاست 

 ایرنا  – 24/2/98تاریخ :

به بار نشستگام نخست طرح کشاورزی مقام معظم رهبری در آبادان   
مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت:گام نخست طرح کشاورزی مقام معظم رهبری در آبادان در سطح هشت هزار و  -ایرنا  -آبادان 
هکتار با کشت نخل و میانه کاری به بار نشست 9۰۰ . 

ر طرح کشاورزی مقام معظم هکتا 5۰۰هزار و  22ناجی شهیب زاده روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
فاز اجرایی می شود 2رهبری در آبادان تعریف شده است که در  . 

هکتار در روستاهای نوار مرزی این شهرستان اجرایی شده است 9۰۰وی افزود: فاز نخست این طرح در سطح هشت هزار و  . 
تار از زمین های کشاورزی روستاهای مرزی بخش هک 89مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: برای نخستین بار در آبادان و در سطح 

 .اروندکنار اقدام به کشت گندم و جو شد
هکتاری مقام معظم رهبری در روستاهای آبادان اشاره کرد و افزود: متاسفانه برخی از  55۰شهیب زاده به ادامه اجرای طرح 

ستاهای شطیط و رمیله به سرقت رفته استتجهیزات اجرای این طرح از جمله خط لوله انتقال آب و اتصاالت آن در رو . 
 .وی تصریح کرد: به رغم سرقت برخی تجهیزات این طرح طبق برنامه در حال اجراست

پارسال نیز گام نخست طرح کشاورزی مقام معظم رهبری در منطقه مرزی شلمچه در شهرستان خرمشهر با زیر کشت رفتن بیش از 
ه مرزی به بار نشستپنجهزار هکتار اراضی کشاورزی این منطق . 

به خوزستان طرح  13۷5در سفر رهبرمعظم انقالب در سال  هزار هکتار کاهش  55۰هزار هکتاری معظم له که بعدها به  800

هزار هکتار آن در استان ایالم است 5۰هزار هکتار این طرح در خوزستان و 5۰۰یافت به تصویب رسید. .  
میلیون تن  15.8معظم انقالب ، تولیدات ساالنه زراعی و باغی استان خوزستان از هزار هکتاری رهبر 55۰با اجرای کامل طرح 

هزار فرصت شغلی جدید در بخش کشاورزی این استان ایجاد می شود 3۰۰میلیون تن خواهد رسید ضمن آنکه 25فعلی به  .  

به زیر کشت رفته است های کشاورزی خوزستان در قالب طرح رهبر معظم انقالبهزار هکتار از زمین 295تاکنون  . 

  لینک خبر
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 برنج
 ایرنا  – 23/2/98تاریخ : 

 قیمت برنج داخلی در روزهای آتی تعدیل می شود
نج در هفته های گذشته تحت تاثیر معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این که افزایش قیمت بر -ایرنا  -تهران 

 .جو روانی سیل شمال کشور بود، گفت: قیمت برنج داخلی در روزهای آتی تعدیل می شود
پس از پایان بیست و سومین جلسه ستاد اطالع رسانی و تبلیغات « عباس قبادی»به گزارش روز دوشنبه خبرنگار سیاسی ایرنا،

ع خبرنگاران افزود: در ماه مبارک رمضان با حجم زیاد تقاضا برای برخی از اقتصادی کشور در محل وزارت کشور و در جم
کاالها همچون شکر، زولبیا و بامیه، آش و حلیم روبه رو هستیم به همین دلیل شاهد نوساناتی در قیمت ها بودیم و تالش کردیم تا در 

 .این زمینه مشکالت را مرتفع کنیم
شکر با مشکالتی روبه رو بود و قیمت آن افزایش یافت که این موضوع به صورت ویژه  وی افزود: از ابتدای ماه رمضان عرضه

 .در کارگروه تنظیم بازار مورد بررسی قرار گرفت.به جز شکر گزارشی از تخطی فروشندگان نداشتیم
ن در میوه و تره بار توما 4۰۰هزار و  3معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: هم اکنون شکر با قیمت 

های قبل داریم و بازار شکر شرایط آرامی را طی می کندو فروشگاه ها در حال عرضه است و شرایط خوبی نسبت به هفته . 
قبادی تاکید کرد: در بحث شکر شاهد بحث روانی بودیم اما هم اکنون واردات شکر خام در حال انجام است و تا چند روز دیگر 

حویل کارخانه ها خواهد شدچغندر پاییزی هم ت . 
وی تصریح کرد: در تامین واردات شکر مشکلی نداریم و اگر زمانی مالحظه کردیم تقاضای کاذب وجود دارد تا هفته آینده قابل رفع 

 .خواهد بود
م کردیم تا به معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: به هیات های تحت نظارت سازمان تبلیغات اسالمی هم اعال

 .میزان الزم شکر دریافت کنند و محدودیتی در این زمینه نداریم
روز گذشته نوسان قیمت داشتیم اما در حال حاضر  1۰قبادی درباره قیمت برنج های وارداتی هم گفت: در برنج های وارداتی طی 

 .نوسان قیمت در این بخش نداریم
ر جو روانی سیل شمال قرار گرفت و شاهد افزایش قیمت بودیم که امیدواریم با وی گفت: موضوع برنج داخلی مقداری تحت تاثی

 عرضه بیشتر برنج قیمت ها تعدیل شود و به مردم این اطمینان را می دهیم که قیمت برنج داخلی به صورت مناسب عرضه شود
 

  لینک خبر
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 برنج 
 خبرنگاران جوان – 2/2/98تاریخ : 

تومانی برای واردات برنج ۴۲۰۰تخصیص ارز   
دهد تولید برنج در سال جاری بیش از سال ها نشان میتومانی ادامه دارد و بررسی ۴2۰۰کالمی گفت: واردات برنج همچنان با ارز 

 .گذشته خواهد بود
ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار ، محمدرضا کالمی مدیرکل دفتر برنامهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

مقرر  ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عرضه خرما در میادین میوه و تره بار اظهار کرد: طبق مصوبه
بار عرضه شود و اقدامات الزم در این حوزه درصد کمتر از بهای مصوب میادین میوه و تره 1۵ا ت 1۰بود عرضه خرما با قیمتی 

 .طبق اعالم مسئوالن این حوزه صورت گرفته است
هایی با قیمت بارمیادین میوه و تره وی با اشاره به اینکه با هدف حمایت از سفره خانوار عرضه بسیاری از اقالم مهم و پرمصرف در

تر از سطح شهر آغاز شده است، گفت: خوشبختانه مرغ در بازار بدون مشکل در حال توزیع است و کمبودی در این بخش وجود پایین
 .ندارد

داخل نیز در  برنج تولید شوند، به عنوان مثالهای ترجیحی در میادین توزیع میهای اساسی با نرخکالمی ادامه داد: بسیاری از کاال
شودمضان در میادین عرضه میتخفیفات ماه مبارک ر . 

 گرانی برنج ارتباطی به کمبود عرضه ندارد :بیشتر بخوانید
ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که ارز مبنای واردات مدیرکل دفتر برنامه

دهد تولید برنج ها نشان میتومانی ادامه دارد و بررسی 2۰۰۴همچنان با ارز  برنج آیا تغییر کرده است؟ یا خیر گفت: واردات برنج
 .در سال جاری بیش از سال گذشته خواهد بود

ها وی در پاسخ به این سوال که آیا کمبودی در بازار برنج وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: بازار با کمبودی مواجه نیست، بررسی
های نظارتی با کسانی که قصد آشفته کردن بازار برنج را ده است از این رو دستگاهدهد سیل آسیبی به تولید برنج کشور نزنشان می

 .دارند، برخورد الزم را خواهند کرد
کشور دو برابر سال گذشته است بلکه آمار موید رشد قابل توجه  ذخایر برنج کالمی در توضیح این مطلب ادامه داد: نه تنها میزان

ستا 9۷در سال  واردات برنج میزان . 
استفاده وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: در راستای مدیریت تأمین برنج کشور و با توجه به ضرورت جلوگیری از سوء

برخی از اعمال ممنوعیت فصلی و از طرفی قابل نگهداری بودن کاالیی مانند برنج در سال جاری، ممنوعیت فصلی واردات برنج 
 .لغو گردیده است
در ماه مبارک رمضان تصریح کرد: ستاد  های اساسیکاال پرسشی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای توزیعکالمی در جواب 

هایی در خصوص برگزاری فروش فوق العاده کاال در تنظیم بازار پیش از این با هدف تأمین اقالم اساسی مورد نیاز خانوار پیش بینی
تواند به فراخور نیاز برای برگزاری نمایشگاه ضیافت نیز زار در هر استان میسراسر کشور داشت. در این راستا ستاد تنظیم با

 .تصمیماتی اتخاذ کند و اقدامات الزم در این حوزه نیز صورت گرفته است
 لینک خبر 
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 برنج 
 فود پرس – 29/2/98تاریخ : 

 افزایش دو برابری قیمت برنج داخلی
آن را  ود دو برابری ذخایر برنج نسبت به سال گذشته بسیار معنی دار است که تنها سرنخافزایش دو برابری قیمت برنج به رغم وج

توان جستجو کرددر احتکار این اقالم اساسی می . 
هزار تومان در هرکیلو رسیده، مدیرکل دفتر  23در حالی که قیمت برنج در بازار به بیش از  به گزارش خبرگزاری فارس،

دهد که برنج تولید داخل نیز در تخفیفات ماه مبارک یع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر میریزی تأمین، توزبرنامه
شودرمضان در میادین عرضه می . 

های ترجیحی بسیار از کاالهای اساسی با نرخ  ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارتمدیرکل دفتر برنامه
دهد تولید برنج در سال ها نشان میتومانی ادامه دارد و بررسی ۴2۰۰واردات برنج همچنان با ارز »شوند،گفت: زیع میدر میادین تو

 «.جاری بیش از سال گذشته خواهد بود
را  های ترقی قیمترفت اما آرام آرام پلههزار تومان در بازار تهران به فروش می 12ماه پیش کیلویی حدود  6قیمت برنج ایرانی 

هزار تومان رسیده است 23درصد امروز به بیش از  1۰۰پیمود و با افزایش دو برابری یعنی  . 
ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت مدیرکل دفتر برنامه  افزایش قیمت برنج در کشور در حالی دو برابر شده که به گفته

ال گذشته استذخایر فعلی برنج در کشوردو برابر س صنعت، معدن و تجارت، . 
دهد سیل آسیبی به ها نشان میکند: بازار با کمبودی مواجه نیست، و ذخایر به حد کافی است، بررسیاین مقام مسئول ضمنا تاکید می

است 9۷دهد که قابل توجه میزان واردات برنج در سالتولید برنج کشور نزده است.آمار هم نشان می . 
کسانی که قصد آشفته کردن بازار برنج را دارند، برخورد الزم را خواهند کردهای نظارتی با از این رو دستگاه  . 

استفاده برخی از اعمال ممنوعیت فصلی و وی افزود: در راستای مدیریت تأمین برنج کشور و با توجه به ضرورت جلوگیری از سوء
واردات برنج لغو شده استاز طرفی قابل نگهداری بودن کاالیی مانند برنج در سال جاری، ممنوعیت فصلی  . 

در حالی وزارت صنعت به بهانه تنظیم بازار ممنوعیت فصلی واردات برنج را لغو کرده است که راه اصلی تنظیم بازار تاکید به 
زند و در سالهای آتی هم بدون واردات بازار داخل تنظیم تولید داخل است، انجام واردات در فصل برداشت به تولید داخل ضربه می

 .نخواهد شد
آن را  افزایش دو برابری قیمت برنج به رغم وجود دو برابری ذخایر برنج نسبت به سال گذشته بسیار معنی دار است که تنها سرنخ

توان جستجو کرددر احتکار این اقالم اساسی می . 
 لینک خبر
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 برنج 

 ایران اکونا   – 2۴/2/98تاریخ : 

ت برنج داخلی کاهش می یابدقیم  
معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این که افزایش قیمت برنج در هفته های گذشته تحت تاثیر جو روانی سیل 

  .شمال کشور بود، گفت: قیمت برنج داخلی در روزهای آتی تعدیل می شود
« ع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در محل وزارت کشور و در جمع پس از پایان بیست و سومین جلسه ستاد اطال« عباس قبادی

خبرنگاران افزود: در ماه مبارک رمضان با حجم زیاد تقاضا برای برخی از کاالها همچون شکر، زولبیا و بامیه، آش و حلیم روبه 
مشکالت را مرتفع کنیمرو هستیم به همین دلیل شاهد نوساناتی در قیمت ها بودیم و تالش کردیم تا در این زمینه  . 

وی افزود: از ابتدای ماه رمضان عرضه شکر با مشکالتی روبه رو بود و قیمت آن افزایش یافت که این موضوع به صورت ویژه 
 .در کارگروه تنظیم بازار مورد بررسی قرار گرفت.به جز شکر گزارشی از تخطی فروشندگان نداشتیم

تومان در میوه و تره بار  4۰۰هزار و  3ارت خاطرنشان کرد: هم اکنون شکر با قیمت معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تج
های قبل داریم و بازار شکر شرایط آرامی را طی می کندو فروشگاه ها در حال عرضه است و شرایط خوبی نسبت به هفته . 

خام در حال انجام است و تا چند روز دیگر قبادی تاکید کرد: در بحث شکر شاهد بحث روانی بودیم اما هم اکنون واردات شکر 
 .چغندر پاییزی هم تحویل کارخانه ها خواهد شد

وی تصریح کرد: در تامین واردات شکر مشکلی نداریم و اگر زمانی مالحظه کردیم تقاضای کاذب وجود دارد تا هفته آینده قابل رفع 
 .خواهد بود

داد: به هیات های تحت نظارت سازمان تبلیغات اسالمی هم اعالم کردیم تا به معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه 
 .میزان الزم شکر دریافت کنند و محدودیتی در این زمینه نداریم

روز گذشته نوسان قیمت داشتیم اما در حال حاضر  1۰قبادی درباره قیمت برنج های وارداتی هم گفت: در برنج های وارداتی طی 
این بخش نداریمنوسان قیمت در  . 

وی گفت: موضوع برنج داخلی مقداری تحت تاثیر جو روانی سیل شمال قرار گرفت و شاهد افزایش قیمت بودیم که امیدواریم با 
 .عرضه بیشتر برنج قیمت ها تعدیل شود و به مردم این اطمینان را می دهیم که قیمت برنج داخلی به صورت مناسب عرضه شود

  لینک خبر
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 برنج 
 خبرنگاران جوان  – 2۷/2/98تاریخ : 

ود عرضه نداردگرانی برنج ارتباطی به کمب  
مدیرکل دفتر امور غالت وزارت جهاد گفت: با توجه به افزایش واردات در سال گذشته و میزان تولید داخل، گرانی برنج ارتباطی به 

 .کمبود عرضه ندارد
صنعت، تجارت و  وگو با خبرنگارعزیز کریمی، مدیرکل دفتر امور غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی در گفت

های اخیر بر میزان تولید برنج اظهار کرد: با توجه به ، درباره تاثیر بارندگیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

صورت گرفته از جمله تهیه و تدارک بذور گواهی شده و رسمی انواع ارقام برنج های شرایط اقلیمی و اقدامات و برنامه ریزی
هزار تن شلتوک تولید شود 3۰۰میلیون و  3شود که امسال حدود ای میان کشاورزان پیش بینی میپرمحصول و کیفی و توزیع یارانه . 

گفت: این افزایش تولید عمدتا ناشی از بهبود عملکرد  درصدی تولید برنج نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و 1۰وی از افزایش 
استان گیالن و مازندران و همچنین کشت مجدد در استان  2و افزایش سطح زیر کشت ارقام پرمحصول و پرورش رتون در 

 .مازندران خواهد بود
ن کرد: با توجه به آنکه هم اکنون در کریمی درباره اینکه سطح زیر کشت برنج نسبت به سال گذشته افزایشی داشته است یا خیر، بیا

 .ابتدای فصل کشت شلتوک هستیم، از این رو برای پیش بینی سطح کمی زود است
ها عامل اصلی اختالف قیمت برنج از مزرعه تا سفرهدستگاه نبود نظارت :بیشتر بخوانید ! 

استان گیالن و مازندران با ظرفیت کامل به  2این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به شرایط مناسب اقلیمی و وجود منابع کافی آب، 
 .زیر کشت برنج خواهند رفت

برنج سفید در کشور تولید شده است، گفت: سال گذشته رقمی معادل  هزار تن 1۰۰میلیون و  2وی با بیان اینکه سال گذشته حدود 
درصد رشد داشته است 2۵، 9۶وارد کشور شد که این میزان نسبت به سال  برنج هزار تن ۶۰۰یک میلیون و  . 

زارتن برنج ه ۷۰۰میلیون و  3مدیرکل دفتر امور غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سال گذشته حدود 
روزه نخست  ۵۰هزار تن برنج و احتساب واردات در  2۴۰به بازار عرضه شده است، اظهار کرد: با توجه به مصرف ماهانه حدود 

امسال، جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود عرضه برنج به بازار وجود ندارد و این میزان تا زمان عرضه محصول، جوابگوی 
 .نیاز داخل خواهد بود

 9۷یمی با اشاره به اینکه افزایش قیمت برنج ارتباطی به کمبود عرضه ندارد، بیان کرد: با توجه به عدم کاهش تولید داخل در سال کر
توان گفت که روز نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل می ۵۰در  واردات درصدی میزان 12و همچنین افزایش  9۶نسبت به 

بود برنج در بازار نیستاین افزایش قیمت ناشی از کم . 
ها گفت: با توجه به آنکه افزایش قیمت هیچ ارتباطی به کمبود برنج در بازار ندارد، از این رو به ای به خانواروی در پایان در توصیه

ول مایحتاج خود شود که به شایعاتی مبنی بر خرید برنج بیش از نیاز توجه نکنند و همانند گذشته در حد نیاز معمها توصیه میخانوار

 .را تامین کنند
  لینک خبر
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 برنج 
 ایرنا  – 23/2/98تاریخ : 

 ارقام جدید برنج با هدف بهبود کمیت و کیفیت تولید معرفی می شود
رئیس مؤسسه تحقیقات برنج کشور از معرفی ارقام برنج متحمل به کم آبی و خشکی ویژه استان های شمالی به  -ایرنا  -رشت 

ان طی امسال و سال آینده خبر داد و گفت: ارقام جدید برنج با هدف بهبود کمیت و کیفیت تولید محصول ایرانی و حفظ کشاورز
 .پایداری تولید، معرفی می شوند

مریم حسینی روز دوشنبه در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا با بیان اینکه برای حفظ پایداری تولید برنج در استان های شمالی 
ارقام متحمل به خشکی هستیم، افزود: در همین راستا، ارقام جدید برنج که متحمل به شرایط کم آبی و تنش های غیر زیستی  نیازمند

  .باشند، معرفی می شوند
وی با بیان اینکه اصالح این ارقام که منشا ژنتیکی ارقام محلی ایرانی را دارند، حاصل پروژه مشترک با پژوهشکده کشاورزی هسته 

، تصریح کرد: در صورت وجود تنش خشکی و شرایط کم آبی این ارقام دچار نقصان عملکرد نشده و به تولید برنج کشور لطمه ایست
 .ای وارد نخواهد شد؛ از طرفی کیفیت پخت و عطر و طعم این ارقام مشابه ارقام محلی است

رآیند معرفی و نام گذاری را طی می کننداین ارقام هنوز نام گذاری نشده و مراحل پایانی ف :حسینی خاطرنشان کرد .  
به  98و رقم انام در سال  9۷وی به ارقام جدید معرفی شده طی سال گذشته و امسال اشاره و بیان کرد: ارقام رش و تیسا در سال 

ودرس از جامعه شالیکاری کشور معرفی شد که عملکرد مناسب، کیفیت پخت مشابه ارقام محلی، پاکوتاه و متحمل به ورس و ز
 .ویژگی های آنهاست

از سوی دیگر با  :حسینی با تاکید بر اینکه این ارقام خاصیت کودپذیری باالتری داشته و پتانسیل عملکرد خوبی دارند، اظهار داشت

ه توجه به پاکوتاهی، در زمان وزش باد و باران، ورس نکرده و افت عملکرد حاصل از ورس را نخواهند داشت و این در حالیست ک
 .از نظر کیفیت پخت، عطر و طعم بسیار مشابه ارقام محلی دارند

وی در توضیح برنامه های دیگر برای معرفی ارقام جدید در موسسه تحقیقات برنج افزود: در راستای بهبود کمیت و کیفیت تولید 
به معرفی ارقام، صفات تعیین کننده  برنج کشور، برنامه معرفی ارقام جدید را به گونه ای تنظیم کرده ایم که ضمن سرعت بخشیدن

  .کیفیت پخت متناسب با سلیقه مصرف کننده در کنار عملکردی باال و زودرس از اهمیت ویژه ای برخوردار است
به گفته حسینی؛ پس از معرفی ارقام جدید، موسسه با همکاری بخش اجرا ارقام را در مزارع کشاورزان مورد پایش قرار می دهد و 

اعی جاری نیز، ارقام جدید در مزارع تعدادی از کشاورزان استان های گیالن و مازندران کشت شده و توسط محققان و در سال زر
 .کارشناسان پایش خواهد شد

وی ابراز امیدواری کرد که با جلب رضایت کشاورزان و مصرف کنندگان، این ارقام سطح مناسبی را طی سال آینده به خود 
توسعه ای و مزارع الگویی با  -ترویجی، تحقیقی  -فوذ ارقام جدید برنج افزایش یابد که طرح های تحقیقی اختصاص دهند و ضریب ن

 .همکاری سازمان های جهاد کشاورزی استان های شمالی برای تحقق این امر در دست اجراست
هزراعی در جهت افزایش تولید برنج و وی خاطرنشان کرد: موسسه تحقیقات برنج در تالش است با معرفی ارقام جدید و بسته های ب

نیز افزایش ضریب خود اتکایی گام هایی موثر بردارد و عالوه بر معرفی ارقام، تولید بذرهای طبقات پایه و پرورشی را بر عهده 
داده است دارد و برای تولید بیشتر بذر گواهی شده در سال زراعی جدید سطح تولید بذرهای پایه را به بیش از دو برابر افزایش . 

رئیس موسسه تحقیقات برنج همچنین ابراز امیدواری کرد که بسته های بهنژادی و بهزراعی این موسسه و همکاری نزدیک با 
 .معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های جهاد کشاورزی، بتواند برای بهبود تولید برنج کشور موثر واقع شود

ن شلتوک از اراضی شالیزاری گیالن برداشت می شود؛ این استان بزرگترین تولیدکننده ارقام بومی هزار ت 2۰۰ساالنه یک میلیون و 
هزار هکتار اراضی شالیزاری، رتبه اول کشور را از لحاظ سطح زیرکشت و همچنین رتبه  238و باکیفیت برنج در کشور است و با 

  .دوم تولید برنج را به خود اختصاص داده است
علی کاظمی، صدری، حسنی و دیلمانی جزو رقم های کیفی و ارقام گوهر و سپیدرود جزو رقم های پرمحصول است  ارقام هاشمی،

که در شالیزارهای گیالن کشت می شود. بیشترین رقم های کشت شده برنج در این استان، رقم های کیفی هاشمی و علی کاظمی است 
های رشت و ی شود. بیشترین سطح زیرکشت برنج در استان در شهرستاندرصد محصول برنج گیالن را شامل م 85که افزون بر 

 .صومعه سراست
به طور رسمی شروع به کار کرد.  13۷3به مرکزیت استان گیالن تاسیس و در سال  13۷2موسسه تحقیقات برنج کشور در سال 

اورزی و خدمات فنی و تحقیقاتی است ، این موسسه دارای پنج بخش اصالح و تهیه بذر خاک و آب، گیاهپزشکی، فنی مهندسی کش
 .همزمان معاونت موسسه با بخش های تحقیقاتی مشابه ستاد، در شهرستان آمل نیز تاسیس شد

عضو هیأت علمی و محقق در تخصص های مختلف می باشد و هدایت فعالیت  ۵۰ستاد موسسه و معاونت تحقیقات برنج کشور دارای 
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ز به عهده این موسسه استهای تحقیقاتی برنج سراسر کشور نی .  
نتایج حاصل از تحقیقات برنج در زمینه های مختلف از طریق اجرای طرح های تحقیقی ترویجی و طرح های مشابه و متعاقب ان 

انتشار گزارش های پژوهشی به طور مستقل و نشریات ترویجی با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و معاونت ترویج و نظام بهره 
شالیکاران انتقال می یابدبرداری به  .  

ایران دارای ارقام محلی بسیار خوش کیفیت است که از ذخائر ژنتیکی ارزشمند محسوب می شوند. این موسسه ذخائر ژنتیکی 
ارزشمند برنج های ایرانی را جمع آوری، حفط و احیا کرده است. از این ذخائر ارزشمند برای معرفی ارقام جدید برنج استفاده های 

وانی می شودفرا . 
  لینک خبر
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 پسته
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 پنبه
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 تامین منابع مالی
 ایرنا  – 2۴/2/98تاریخ : 

میلیارد تومان اعتبار برای مبارزه با ملخ درخواست کرد ۳۰حجتی   
میلیارد تومان اعتبار جدید و همکاری استانداری  3۰وزیر جهاد کشاورزی طی دو نامه به وزیر کشور به طور مجدد  -ایرنا -هرانت

 .ها و فرمانداری ها برای تخصیص تجهیزات جهت مبارزه با ملخ صحرایی را خواستار شد

ضلی نوشت: هجوم ملخ صحرایی از کشورهای به گزارش ایرنا، محمود حجتی در این نامه خطاب به عبدالرضا رحمانی ف
همسایه بخش وسیعی از استان های جنوبی کشور از جمله هرمزگان، سیستان و بلوچستان، فارس، بوشهر، خوزستان، 

خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد و کرمان را در برداشته است که امنیت غذایی و پایداری عرصه های طبیعی کشور 

مواجه کرده است را با تهدید جدی . 
متاسفانه اعتبار تصویب شده تکافوی اقدامات و مدیریت یکپارچه مقابله و کنترل آفات مذکور را نمی دهد  :وی افزود

 15۰میلیارد لایر مشتمل بر  3۰۰تصویب نامه مذکور به مبلغ  1بنابراین خواهشمند است با طرح و تصویب اصالح بند 

لیارد لایر تملک دارایی سرمایه ای در هیات وزیران اقدامات الزم را به عمل آوریدمی 15۰میلیارد لایر هزینه ای و  . 
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نامه دیگر خود به وزیر کشور همکاری و هم افزایی فرمانداری ها و استانداری 

عملیاتی را تا پایان شهریور خواستار  ها را برای ارائه نیروی انسانی، ماشین آالت و سایر امکانات مورد نیاز یگان های

 .شد
های  پارسال نخستین دسته به گزارش ایرنا، براساس پیش بینی سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد فائو از هشتم بهمن

های چند صد هزارتایی به استان های ملخ صحرایی در بندر نخیلو استان هرمزگان گزارش شد و تاکنون این ملخ در گروه
بی ایران هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، خراسان جنوبی و جنوب کرمان جنو

 .هجوم آورده اند
استان کشور را با مخاطره مواجه ساخته است 8اکنون هجوم ملخ صحرایی اراضی کشاورزی و منابع طبیعی بیش از  . 

سابقه بوده استج دهه اخیر بیهای صحرایی به ایران در بیش از پنهجوم ملخ . 
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 خبرگزاری فارس  – 2۵/2/98تاریخ : 

کشاورزی  هزار میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارت سیل به بخش ۲۶.۹اختصاص   
ای برای میلیون لایر به صورت هزینه ۵۰میلیارد و  91۰هزار و  2۶نهاد وزارت کشور، با اختصاص مبلغ هیأت وزیران به پیش

1398دیده ناشی از سیل سال های کشاورزی خسارتجبران خسارت بخش های کشور موافقت کرددر استان  .  
به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید  1398اردیبهشت  18به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هیأت وزیران در جلسه 

میلیون لایر  ۵۰میلیارد و  91۰هزار و  2۶، مبلغ 98فروردین  31تصویب نامه ( 1سازمان برنامه و بودجه کشور، در اجرای بند )
 های کشور اختصاصدر استان 1398دیده ناشی از سیل سال های کشاورزی خسارتای برای جبران خسارت بخشبه صورت هزینه

 .داد
گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط ها قرار میریزی استانبر اساس این مصوبه این مبلغ در اختیار سازمان مدیریت و برنامه

ها مکلفند ضمن نظارت بر روند پیشرفت فیزیکی، گزارش عملکرد خود ریزی استانهزینه شود. همچنین، سازمان مدیریت و برنامه
ه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند تا آن سازمان متناسب با عملکرد، تخصیص اعتبارات را در مقاطع زمانی س

ربط ابالغ نمایدمذکور را به استان ذی . 
وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد خود را در مقاطع 

ارت کشور )سازمان مدیریت بحران کشور( و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایدزمانی سه ماهه به وز . 
شودفروردین به شرح زیر اصالح می 31نامه تصویب( 2براساس این مصوبه، بند ) : 

2۵مبلغ  یف درصد( در مرحله اول با اولویت نسبت به سایر تکال ۴میلیارد لایر تسهیالت قرض الحسنه بانکی )با کارمزد  
الحسنه سیستم بانکی با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از طریق بانک های عامل به شرح جدول زیر با معرفی قرض

در کلیه  1398ای برای جبران خسارات ناشی از سیل فروردین ماه سال سازمان جهاد کشاورزی استان و با ضمانت زنجیره
ها مانع از دیدگان به بانکشود. بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی آسیبرداخت میدیده در بخش کشاورزی پهای آسیباستان

 .دریافت این تسهیالت نخواهد بود
زده وزارت کشور و توزیع نامه از طریق قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیلتوزیع سهم استانی تسهیالت بانکی این تصویب

گیرد تا با معرفی سازمان جهاد کشاورزی ک مرکزی جمهوری اسالمی ایران صورت میبانکی تسهیالت مذکور نیز از سوی بان
زده اقدام شودهای سیلاستان به منظور جبران خسارت ناشی از سیل در استان . 

دیدگان را تضمین و تعهد سازمان برنامه و بودجه کشور مانده مطالبات معوق شامل اصل و کارمزد تسهیالت اعطایی به خسارت
بینی و منظور های بعد پیشهای یادشده پس از اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در لوایح بودجه سالنماید که هزینهیم

های عامل در وصول مطالباتشان نیستنموده و به شبکه بانکی پرداخت نماید. این تضمین نافی مسئولیت بانک . 
شودلغو می 1398فروردین  11مورخ  هـ ۵۶۴38ت /12۰۵نامه شماره گفتنی است، تصویب . 

 لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 28/2/98تاریخ : 

تبار برای مبارزه بهتر با ملخ اختصاص یافتمیلیارد تومان اع  
میلیارد تومان اعتبار برای دیده بانی  1۰رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت:  -ایرنا -چابهار

ر این آفت بهتر و مبارزه با ملخ صحرایی فردا یکشنبه به حساب وزارت جهاد کشاورزی واریز تا این مبلغ در شهرهای درگی
 .خطرناک توزیع شود

احمدعلی کیخا روز شنبه در حاشیه بازدید از مناطق درگیر مبارزه با ملخ صحرایی در چابهار به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: حجم 
استان بویژه سیستان و بلوچستان فراوان است و در صورت  6خسارت های ملخ به مزارع کشاورزی، مراتع و محیط زیست در 

و بی توجهی به صورت تدریجی کل کشور را درگیر می کندغفلت  . 
وی از کمبود امکانات، تجهیزات و اعتبارات برای مبارزه با ملخ صحرایی انتقاد کرد و افزود: مسئوالن در طول سه ماه اخیر 

پیش بینی نشده بود همزمان با هجوم ملخ ها، درگیر سیل و زلزله بوده اند که در این باره غفلت شده و منابع اعتباری هم . 
نماینده مردم شهرستانهای شمالی سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسالمی اظهار امیدواری کرد که ستاد بحران کشور منابع 

میلیارد تومان  2۰میلیارد تومان فعلی  1۰مورد نیاز را هر چه سریعتر از سازمان برنامه و بوجه و دولت درخواست کند تا عالوه بر 
ر نیز تخصیص یابددیگ . 

وی ادامه داد: همه دستگاههای دولتی بویژه سپاه و بسیج باید با وزارت جهاد کشاورزی همکاری داشته باشند و با ماشین آالت، 
 .تجهیزات و امکانات موجود به مبارزه با ملخ صحرایی اقدام کنند

ی مشکالت کشاورزی، منابع طبیعی، آب و محیط زیست کیخا افزود: کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی سه بار برای پیگیر
 .به سیستان وبلوچستان سفر کرده تا بهتر از نزدیک در جریان مسائل و مشکالت این استان قرار گیرد

وی ادامه داد: سفر فعلی این کمیسیون برای پیگیری مشکالت ملخ صحرایی و آشنایی با دامنه خسارت در استان سیستان و بلوچستان 
ژه شهرستانهای چابهار و کنارک انجام شده استبوی . 

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی از پیگیری های مسئوالن سیستان و بلوچستان و ارتباط مستمر آنان با این کمیسیون 
ی کردقدردانی کرد و افزود: هرچه ارتباطات و پیگیری ها با مرکز کشور بیشتر شود می توان مشکالت را بهتر رسیدگ . 

وی گفت: در طول سه ماه اخیر اقدامات خوبی برای مبارزه با ملخ انجام شده ولی به هیچ وجه کافی نیست و اگر مبارزه اصولی انجام 
برابر اعتبارات و امکانات فعلی نمی توان با این آفت مبارزه کرد 1۰نشود در آینده با  . 

س شورای اسالمی در حوزه چابهار اشاره کرد و گفتدکتر کیخا به برخی پیگیری های کمیسیون کشاورزی مجل قرنطینه مرز  :

ریمدان نیز به محض اعالم گمرک از نظر فضا و امکانات، کارشناسان مستقر و صادرات و واردات محصوالت کشاورزی انجام 
 .خواهد شد

در حال بررسی است و باید مسائل آب، کشاورزی و محیط زیست چابهار و کنارک نیز در حوزه های مختلف  :وی بیان کرد

 .مسئوالن مشکالت را هر چه سریعتر به کمیسیون منعکس کنند تا با مسئوالن مرکز کشور برای رفع آنها چاره اندیشی شود
نماینده مردم شهرستانهای زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس شورای اسالمی گفت: در سفر به چابهار از مکان های 

خ، طرح های پرورش شتر مرغ در منطقه آزاد و طرح های کشاورزی و شیالتی روستای تنگ کنارک و چابهار بازدید آلوده به مل

 .شده و پیگیری مشکالت آنها در دستور کار اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس است
  لینک خبر
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 لی تامین منابع ما
 فودپرس  – 29/2/98تاریخ : 

 ۹۸پرداخت تسهیالت به کشاورزی اولویت صندوق توسعه ملی در سال 

هزار میلیارد تومان به کشاورزی و صنعت  ۶۶رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: از ابتدای تشکیل صندوق تاکنون 
 .تخصیص داده شده است

 
افزود: براساس آنچه  98های این صندوق در سال رتضی شهیدزاده درباره اولویتبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، م

نامه و مصوبات هیأت امنا مشخص شده تسهیالت در بخش کشاورزی است که شامل سرمایه در گردش برای در اساسنامه و نظام
 .های تولیدی است؛ بنابراین اولویت با این بخش استفعالیت

 
های شیالت برای پرورش ماهی در دریا از ها و فعالیتای برای صادرات و طرحو تولید محصوالت گلخانه وی افزود: احداث گلخانه

های صنایع ها و فعالیتاست. رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: طرح 98های صندوق توسعه ملی در سال دیگر اولویت
ت که به افزایش صادرات و ارزش افزوده برای بخش کشاورزی و های صندوق استبدیلی و تکمیلی کشاورزی از دیگر اولویت

 .کندکشاورزان کمک می
 

های هیأت امنا صندوق های دامپروری با پرداخت تسهیالت جدید را از دیگر اولویتهای توسعه واحدشهیدزاده حمایت از طرح
و گوشت سفید را برای مردم تأمین کنیم و در نتیجه به  برشمرد ابراز امیدواری کرد: با توسعه دامپروری، بتوانیم شیر، گوشت قرمز

 .ها بیانجامدکاهش قیمت این فرآورده
 

درصد از ورودی  1۰ایم و بر اساس قانون رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: برای پرداخت تسهیالت سقف مشخص نکرده
گازی است باید به لایر تبدیل شود و در اختیار بخش هر سال به صندوق توسعه ملی که ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات 

شود و میلیارد دالر ورودی داشته باشیم یک میلیارد دالر آن تسعیر می 1۰کشاورزی و امور دامی قرار گیرد، بنابراین اگر ما امسال 
 .گیرددر اختیار بخش کشاورزی قرار می

 
شود به این منابع افزوده خواهد شد که با سیاست گذاری وزیر جهاد برگشت می های گذشته هم کهمنابع سال :شهیدزاده در ادامه افزود

 .گیردکشاورزی در اختیار کشاورزان و متقاضیان قرار می
 

دار داریم که معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تقاضای بنیان اولویتهای دانشوی گفت: در بخش صنعت و گردشگری نیز طرح
 .آن را اعالم کرده است

 
های دانش بنیان به بهره برداری رسیده و قرار است تجاری شود رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی بابیان اینکه تعدادی از شرکت

های دانش بنیان اختصاص یافته است. میلیارد دالر برای موضوع توسعه شرکت ۷۰گفت: امسال در تبصره چهار به فرمان رهبری 
های امسال صندوق ها و آب شرب روستایی را از موارد دیگر اولویتهای ریزگردانشگاهی، طرحهای نوآورانه، جهاد دوی طرح

 .توسعه ملی عنوان کرد
 

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی تأکید کرد: براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی و نظر مقام معظم رهبری بخش خصوصی 
خش خصوصی و کشاورزی است. رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی به درصد منابع ما برای ب 8۰اولویت اول را دارد و 

رصد رسانی روستایی صد دتخصیص اعتبار صندوق در سه سال گذشته برای آبرسانی روستایی اشاره کرد و گفت: تخصیص به آب
 .انجام شده و این یکی از مواردی است که با نظر رهبری و در بودجه تخصیص یافته است

ها قرار می گیرد تحت عنوان ان اینکه تسهیالتی که برای توسعه بخش روستایی و کشاورزی در اختیار وزارتخانهشهیدزاده بابی
تا  99ای ارسال کردند که بر اساس آن از سال شود و بالعوض نیست گفت: امسال رهبری به مجلس نامهتسهیالت به دولت داده می

 .ن تسهیالت دریافتی را به صندوق برگردانندها موظفند در بودجه خود میزاوزارتخانه 1۴۰۴
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 

 ن خبرنگاران جوا – 28/2/98تاریخ : 

هزار میلیارد تومان اعتبار به بخش کشاورزی ۶۶تخصیص   
هزار میلیارد تومان به کشاورزی و صنعت  ۶۶رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: از ابتدای تشکیل صندوق تاکنون بیش از 

 .تخصیص داده شده است
رئیس هیئت عامل   به نقل از وزارت جهاد کشاورزی؛ مرتضی شهید زاده، ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

نامه و مصوبات هیئت اظهار کرد: براساس آنچه در اساسنامه و نظام 98های این صندوق در سال صندوق توسعه ملی درباره اولویت
های تولیدی است؛ بنابراین اولویت با مشخص شده تسهیالت در بخش کشاورزی است که شامل سرمایه در گردش برای فعالیتامنا 

 .این بخش است
های شیالت برای پرورش ماهی در دریا از ها و فعالیتای برای صادرات و طرحوی افزود: احداث گلخانه و تولید محصوالت گلخانه

است 98توسعه ملی در سال  های صندوقدیگر اولویت . 
های های صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی از دیگر اولویتها و فعالیترئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: طرح

کندصندوق است که به افزایش صادرات و ارزش افزوده برای بخش کشاورزی و کشاورزان کمک می . 
های هیئت امنا صندوق های دامپروری با پرداخت تسهیالت جدید را از دیگر اولویتدهای توسعه واحشهیدزاده حمایت از طرح

برشمرد و گفت: با توسعه دامپروری، بتوانیم شیر، گوشت قرمز و گوشت سفید را برای مردم تامین کنیم و در نتیجه به کاهش قیمت 
ها بیانجامداین فرآورده . 

درصد از  1۰رای پرداخت تسهیالت سقف مشخص نکرده ایم و بر اساس قانون رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: ب
ورودی هر سال به صندوق توسعه ملی که ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی است باید به لایر تبدیل شود و در اختیار بخش 

شود و اشته باشیم یک میلیارد دالر آن تسعیر میمیلیارد دالر ورودی د 1۰کشاورزی و امور دامی قرار گیرد، بنابراین اگر ما امسال 
گیرددر اختیار بخش کشاورزی قرار می . 

درصدی خسارت سیل با آبخوان داری ۷۰هزار نقطه کشور/ کاهش  ۶های آبخیزداری در اجرای پروژه :بیشتر بخوانید  
شود به این منابع افزوده خواهد شد که با سیاست گذاری وزیر جهاد های گذشته هم که برگشت میبه گفته شهید زاده، منابع سال

گیردکشاورزی در اختیار کشاورزان و متقاضیان قرار می . 
های دانش بنیان اولویت دار داریم که معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تقاضای آن گفت: در بخش صنعت و گردشگری طرح وی

های دانش بنیان به بهره برداری رسیده و را اعالم کرده است. رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی بابیان اینکه تعدادی از شرکت
های دانش بنیان میلیارد دالر برای موضوع توسعه شرکت ۷۰تبصره چهار به فرمان رهبری  قرار است تجاری شود گفت: امسال در

ها و آب شرب روستایی را از موارد دیگر های ریزگردهای نوآورانه، جهاد دانشگاهی، طرحاختصاص یافته است. وی طرح
های امسال صندوق توسعه ملی عنوان کرداولویت . 

ملی ادامه داد: براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی و نظر مقام معظم رهبری بخش خصوصی  رئیس هیئت عامل صندوق توسعه
درصد منابع ما برای بخش خصوصی و کشاورزی است. رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی به  8۰اولویت اول را دارد و 

خصیص به آبرسانی روستایی صد درصد تخصیص اعتبار صندوق در سه سال گذشته برای آبرسانی روستایی اشاره کرد و گفت: ت
 .انجام شده و این یکی از مواردی است که با نظر رهبری و در بودجه تخصیص یافته است

ها قرارمی شهیدزاده در پایان بابیان اینکه تسهیالتی که برای توسعه بخش روستایی و کشاورزی در اختیار وزارتخانه
ها وزارتخانه 1۴۰۴تا  99ای ارسال کردند که بر اساس آن از سال جلس نامهبالعوض نیست گفت: امسال رهبری به م  گیرد،

 .موظفند در بودجه خود میزان تسهیالت دریافتی را به صندوق برگردانند
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 2۶/2/98تاریخ : 

برای مبارزه با آفت ملخ در کشور مصوب شد میلیارد ریال  
رئیس کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت: براساس تصمیم مجلس، سازمان برنامه و  -ایرنا  -بوشهر

میلیارد لایر اعتبار برای مبارزه با آفت ملخ صحرایی در کشور اختصاص دهد 1۰۰بودجه مکلف است  . 
احمد علی کیخا روز پنجشنبه در بازدید از مناطق آلوده به آفت ملخ صحرایی در شهرستان دشتستان از توابع استان  به گزارش ایرنا،

میلیارد لایر از این مبلغ پرداخت شده و انتظار می رود مابقی اعتبار مصوب برای مبارزه با آفت به  3۰بوشهر افزود: در فاز نخست 
 .زودی تخصیص یابد

ا توجه به وسعت مناطق آلوده به آفت ملخ صحرایی و خطر امنیت غذایی کشور در صورت ورود موج های جدید وی اضافه کرد: ب
 .این آفت به کشور انتظار می رود سازمان برنامه و بودجه در تخصیص به موقع و بدون تاخیربودجه الزم اقدام کند

دآور شد: اختصاص به موقع اعتبارات برای سم پاشی در رئیس کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی یا
 .زمان مشخص از بروز هزینه های تحمیلی به این بخش پیشگیری می کرد

کیخا گفت: هر نوع تاخیر در تخصیص اعتبار، تامین ملزومات الزم برای مقابله با آفت ملخ صحرایی را با مشکل روبه رو می کند و 
دحجم خسارت ها را افزایش می ده . 

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: در استان بوشهر با توجه به درایت مسئوالن و استفاده از ظرفیت های 
 .داخلی استان عملیات مبارزه با آفت به خوبی انجام شده است

نیازمند حمایت بیشتری در این  وی یادآور شد: با وجود همه کارهای انجام شده با توجه به هجوم آفت و گستردگی منطقه استان
 .خصوص است

 لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 22/2/98تاریخ : 

 

میلیارد ریال اعتبار می خواهد ۱5۰بارزه با ملخ صحرایی   
بحران و کاهش مخاطرات وزارت کشاورزی اعالم کرد: ادامه مبارزه با ملخ صحرایی در استان مدیرکل دفتر مدیریت  -ایرنا -تهران

میلیارد لایر است 15۰های جنوبی کشور، نیازمند اعتبار جدید به مبلغ  . 
یوع بنا به گزارش های سازمان فائو، گسترش ش :به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، سید محمد موسوی روز یکشنبه افزود

آفت ملخ صحرایی را در هشت استان کشور داریم و از این رو نیاز به حمایت اعتباری خاص برای مقابله با این آفت و جلوگیری از 
 .خسارات به اراضی زراعی، باغی و منابع طبیعی است

اد کشاورزی به وزارت وی اضافه کرد: بر اساس گزارش سازمان حفظ نباتات کشور، نیاز اعتباری جدید را با امضای وزیر جه
 .کشور برای مبارزه با آفت ملخ صحرایی اعالم خواهیم کرد

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد با توجه به اهمیت مبارزه با این آفت 
مقابله با ملخ صحرایی است با فوریت تخصیص یابد خطرناک، اعتبار جدید ریالی که حداقل نیاز اعتباری الزم برای اجرای عملیات . 

میلیارد لایر اعتبار برای پشتیبانی از عملیات مقابله با آفت صحرایی از  12۰موسوی افزود: در فاز نخست، وزارت جهاد کشاورزی 
یق سازمان برنامه و بودجه میلیارد لایر آن موافقت شد که از طر 1۰۰وزارت کشور در خواست کرده بود. از این مبلغ درخواستی با 

 .در دستور کار دولت قرار گرفت و به تصویب هیات وزیران رسید و امیدواریم به سرعت این مبلغ تخصیص داده شود
وی گفت: تمام ظرفیت ها، امکانات و توان نرم افزاری و سخت افزاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات کشور برای 

فروند هواپیما و حدود هزار کارشناس و  1۰دستگاه ماشین سمپاش،  5۰۰ی به کار گرفته شده است. نزدیک به مقابله با ملخ صحرای
نیروی عملیاتی در عملیات مقابله با آفت ملخ صحرایی در هشت استان کشور شامل هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان، بوشهر، 

کیلویه و بویر احمد مشارکت دارندخوزستان، جنوب فارس و بخشی از خراسان جنوبی و که . 
دسته  138تاکنون  9۷، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور اعالم کرد: از بهمن سال «محمدرضا درگاهی»به گزارش ایرنا، به تازگی 

هکتار از مناطق آلوده با این آفت مبارزه شده است 516هزار و  14۷ملخ صحرایی به کشور هجوم آورده اند که در سطح  . 
استان کشور با مخاطره مواجه شده است 8هجوم ملخ صحرایی اراضی کشاورزی و منابع طبیعی بیش از با  . 

ها در ایران و ایجاد شرایط آب و هوایی مساعد به دلیل افزایش بارندگی 9۷سال  سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد )فائو( از بهمن
های جزیره 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

رمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس و جزایر قشم تایی به استان های جنوبی ایران از جمله ه 3۰۰تا  6۰
 .و کیش هجوم آورده اند

ها در سطحی با حمله ملخ 134۰سابقه بوده است تا جایی که در سال های صحرایی به ایران در بیش از پنج دهه اخیر بیهجوم ملخ
زه شده بودهزار هکتار زمین کشاورزی مبار 5۰۰بیش از دو میلیون و  . 
، دبیر کمیسیون مبارزه با ملخ صحرایی فائو در جنوب غرب آسیا و نماینده سازمان فائو برای «کیت کریسمن»پیش از این قرار بود 

بررسی بیشتر علل هجوم گسترده ملخ صحرایی به ایران سفر کند که به تازگی تعدادی از اعضای این کمیسیون برای بررسی های 

ضور پیدا کردندبیشتر در ایران ح . 
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 2۵/2/98تاریخ : 

میلیارد تومان به احیای حوزه های آبخیزداری اختصاص یافت۱5۰۰  
 5۰۰بیش از یک هزار و  98اری گفت: برای سال معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزد -ایرنا-شیراز

 .حوزه آبخیزداری کشور اختصاص یافته است 628میلیارد تومان تسهیالت به احیای 
به گزارش ایرنا بهمن افراسیابی، چهارشنبه در آیین معارفه سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس در شیراز 

دستور رهبر معظم انقالب از صندوق توسعه ملی برداشت شده و برای احیای آبخیزداری در نقاط مختلف افزود: این تسهیالت بنا به 
 .کشورهزینه خواهد شد

تا کنون روند افزایشی  98و از ابتدای سال  9۷وی، در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اگر میزان بارندگی در کشور در سال 
های منابع طبیعی ایران بودیم و می توان گفت که سال قبل و امسال، سال احیای منابع  نداشت شاهد بحران زیست محیطی در عرصه

 .طبیعی است
هزار هکتار  35افراسیابی، در مورد فعالیت هایی که منجر به بهبود وضعیت منابع طبیعی در کشور می شود نیز بیان داشت: کشت 

با هدف بهبود وضعیت منابع طبیعی کشورمان انجام شده  9۷ه در سال جنگل و پنج هزار هکتار بذرکاری از جمله اقداماتی است ک
 .است

این مقام مسئول ادامه داد: همچنین در نظر داریم که محافظت از عرصه های منابع طبیعی را به مردم واگذار کنیم و بر اساس برنامه 
ی توسط مردم و انجمن های مردم نهاد انجام میلیون هکتار از اراضی مل ۷6ریزی های صورت گرفته، قرار است حفاظت بیش از 

 .شود
 35میلیون هکتار از اراضی ملی در طرح کاداستر )حدنگاری( ثبت شده و این طرح برای  50همچنین به گفته افراسیابی، تا کنون 

 .میلیون هکتار دیگر از این اراضی در حال انجام است
ضی ملی ثبت شده و سند برای آن اراضی در نظر گرفته می شود تا امکان طرح کاداستر طرحی است که در آن مالکیت دولت بر ارا

 .دخل و تصرف سودجویان و بهره برداران غیر مجاز از بین برود
در ادامه این آیین، شهرام منتصری که در سمت معاون برنامه ریزی و اقتصادی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس فعالیت 

این اداره کل معرفی و از خدمات مهرزاد بوستانی مدیر کل پیشین این نهاد تقدیر شد داشت به عنوان سرپرست . 
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 2۵/2/98تاریخ :

27 تصاص یافتهزار میلیاردریال برای کشاورزان خسارت دیده در سیل اخ  
میلیون لایر  5۰میلیارد و  91۰هزار و  26هیات وزیران به پیشنهاد وزیر کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه، مبلغ  -ایرنا -تهران

اختصاص یافت 98به صورت هزینه ای برای جبران خسارت بخش های کشاورزی خسارت دیده ناشی از وقوع سیل ابتدای سال  . 
ها قرار ریزی استانهیات وزیران این مبلغ در اختیار سازمان مدیریت و برنامه 98فروردین  31نامه در اجرای بند تصویب 

گیرد، تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شودمی . 
ها مکلفند ضمن نظارت بر روند پیشرفت ریزی استانسازمان مدیریت و برنامه :وزارت جهاد کشاورزی، روز چهارشنبه اعالم کرد

فیزیکی، گزارش عملکرد خود را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند تا آن سازمان متناسب با 
ربط ابالغ کنندعملکرد، تخصیص اعتبارات مذکور را به استان ذی . 

ملکرد خود را در مقاطع وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش ع
 .زمانی سه ماهه به وزارت کشور )سازمان مدیریت بحران کشور( و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند

میلیارد لایر تسهیالت قرض الحسنه  25شود: مبلغ فروردین به شرح زیر اصالح می 31نامه ( تصویب2براساس این مصوبه، بند )
( در مرحله اول با اولویت نسبت به سایر تکالیف قرض الحسنه سیستم بانکی با راهبری بانک مرکزی بانکی )با کارمزد چهاردرصد

جمهوری اسالمی ایران از طریق بانک های عامل به شرح جدول زیر با معرفی سازمان جهاد کشاورزی استان و با ضمانت 
دیده در بخش کشاورزی پرداخت های آسیباستان در همه 1398ای برای جبران خسارات ناشی از سیل فروردین سال زنجیره

ها مانع از دریافت این تسهیالت نخواهد بوددیدگان به بانکشود. بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی آسیبمی . 
یع زده وزارت کشور و توزنامه از طریق قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیلتوزیع سهم استانی تسهیالت بانکی این تصویب

گیرد تا با معرفی سازمان جهاد کشاورزی استان بانکی این تسهیالت نیز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران صورت می
زده اقدام شودهای سیلبه منظور جبران خسارت ناشی از سیل در استان . 

دیدگان را تضمین و تعهد می ی به خسارتسازمان برنامه و بودجه کشور مانده مطالبات معوق شامل اصل و کارمزد تسهیالت اعطای
بینی و منظور کرده و های بعد پیشهای یادشده پس از اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در لوایح بودجه سالکند و هزینه

های عامل در وصول مطالباتشان نیستبه شبکه بانکی پرداخت کند. این تضمین نافی مسئولیت بانک . 
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 

ایرنا  – 2۷/2/98تاریخ :   

میلیارد تومان به مکانیزاسیون کشاورزی اختصاص یافت ۱۸۰۰امسال   
رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: امسال یک هزار و  -ایرنا  -تهران  تومان تسهیالت از خط اعتباری میلیارد  800

شماره هفتم برای مکانیزاسیون کشاورزی برای بخش های زراعی، باغی، دام، طیور و آبزیان و جنگل و مرتع در اختیار استان ها 
 .قرار گرفته است

ه معرفی متقاضیان روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان این که اکنون استان ها شروع ب« کامبیز عباسی »

میلیارد تومان تقاضا در بخش مکانیزاسیون کشاورزی وجود داشت که از این  5۰۰کرده اند افزود: سال گذشته بیش از دو هزار و 
میلیارد تومان آن جذب قطعی صورت گرفت و تالش داریم امسال نیز در بحث سرمایه گذ اری مکانیزاسیون  54۰میزان یک هزار و 

ته بتوانیم همین میزان را محقق کنیممانند سال گذش . 
درصد به صنعت داخلی وابسته است  95وی تصریح کرد: به رغم تمام تحریم ها چون خوداتکایی حوزه مکانیزاسیون کشاورزی 

میلیارد تومان ( را جذب کنیم 18۰۰هم بتوانیم اعتبار مذکور ) 98امیدواریم سال  .  
با تاکید بر این که همیشه جایگاه صنعت ماشین های کشاورزی در منشور صنعتی کشور رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 

صنعت مکانیزاسیون کشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور نقش اساسی دارد بنابراین امیدواریم صنعت  :کمرنگ بوده است، گفت

تولید کننده ماشین های کشاورزی شامل تراکتور داخلی کشور، صنعت ماشین های کشاورزی را در اولویت قرار بدهد و کارخانجات 
 .و کمباین کشور زیر چتر حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد و امیدواریم این اتفاق مهم رخ دهد

هزار دستگاه تراکتور و کمباین در کشور پالک گذاری شده است در  22۰وی اضافه کرد: در دولت های یازدهم و دوازدهم نزدیک 
هزار دستگاه بوده است 2۰لی که میزان پالک گذاری در این بخش در دولت های قبل کمتر از حا . 

عباسی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم تا پایان برنامه ششم توسعه تمامی تراکتور و کمباین های کشور را پالک گذاری کنیم و عملیات 
  .پالک گذاری آنها انجام شود
توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور پیش بینی ما این است که امسال بتوانیم ضریب مکانیزاسیون  وی افزود: طبق برنامه های

صدم اسب بخار بر هکتار باال ببریم 12کشاورزی را  .  
 

 کم توجهی به طرح جایگزینی ماشین های فرسوده ادامه دارد  **
فرسوده متاسفانه مورد کم توجهی حوزه صنعت و  رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: طرح جایگزینی ماشین های

حوزه سوخت کشور قرار گرفته است به رغم این که وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور طرح 
در منابع اعتباری کامل و تمام الزامات آن از جمله مسائل زیست محیطی، فنی، اقتصادی، اجتماعی، را تدوین و ارسال کرده است که 

 .کشور قرار بگیرد
وی با بیان این که این طرح باید از محل صرفه جویی سوخت کشور پیگیری شود،اظهارداشت: این درحالی است که در حوزه 

سوخت کشور هیچ حرکت و جنب و جوشی برای عملیاتی کردن این موضوع دیده نمی شود. صنعت ماشین های کشاورزی نسبت به 
مظلوم واقع شده و خواسته هایش هم کمتر مورد توجه سایر بخش ها قرار می گیرددیگر صنایع  . 

به گفته عباسی، اجرای این طرح منجر به کاهش و صرفه جویی سوخت در کشور، پویایی در صنعت ماشین های کشاورزی و 
جهاد کشاورزی مورد پیگیری قرار ارتقای کیفیت عملیات کشاورزی خواهد شد اما متاسفانه توسط هیچ بخشی به غیر از وزارت 

  .نگرفته است
هزار دستگاه تراکتور وارد بخش کشاورزی شد که به صورت غیر مستقیم سهم  1۷تا  16وی تصریح کرد: سال گذشته نزدیک 

 .ماشین های فرسوده را در کشور کاهش داد
ستگاه تراکتور در دولت یازدهم و دوازدهم به هزار د 12۰به گفته رییس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی، در سنوات گذشته نزدیک 

 .بخش مکانیزاسیون کشاورزی تزریق و باعث شد سهم ماشین های فرسوده کاهش یابد
هزار دستگاه تراکتور و نزدیک  16تا  15وی پیش بینی کرد: امسال هم طبق برنامه در نظر داریم  هزار دستگاه ادوات  32تا  30

ار کشاورزان قرار گیردعمده و اساسی کشاورزی در اختی . 
 

 لوازم و قطعات یدکی ماشین آالت کشاورزی نیازمند ارز رسمی است  **
رئیس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی با بیان این که ارز رسمی به قطعات یدکی و لوازم ماشین های کشاورزی تعلق نمی گیرد، گفت: 
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به تولیدات داخل است اما برای لوازم و قطعات یدکی آنها و همچنین درصد تولید ماشین آالت کشاورزی وابسته  95با وجود این که 
تومانی هستیم 42۰۰پنج درصد ماشین آالتی که تولید داخلی نیستند، نیازمند ارز رسمی  . 

وی اظهارداشت: حتی در مواردی ما برای تامین قطعات یدکی جهت تعمیر و نگهداری ماشین های موجود بخش کشاورزی نیازمند 
سمی هستیمارز ر . 

در دولت یازدهم ردیف اعتباری مستقلی به بخش مکانیزاسیون کشاورزی تعلق گرفت به شکلی که برای پروژه تجهیز و نوسازی 
به تدریج چهار خط اعتباری به این بخش  1392ناوگان ماشینی بخش کشاورزی با محوریت اقتصاد مقاومتی از نیمه دوم سال 

 .اختصاص یافت
میلیارد تومان(، خط دوم اعتباری به میزان هشت  ۷5۰میلیارد لایر) 5۰۰به ظرفیت هفت هزار و  1392در سال خط اول اعتباری 

هزار میلیارد لایر) یک  1۰به میزان  1394، خط سوم اعتباری در سال 1393میلیارد تومان( در سال  8۰۰هزار میلیارد لایر )
میلیارد تومان( تخصیص یافته است 12۰۰هزار میلیارد لایر) 12ه مبلغ ب 1395تریلیون تومان( و خط اعتباری چهارم در سال   

. 

 لینک خبر
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 تحقیقات و نوآوری ها
 ایرنا  – 22/2/98تاریخ : 

 نانوفیلتر تصفیه آب از ضایعات کشاورزی ساخته شد
محققان کشور با انجام طرحی پژوهشی نانو فیلتری را با استفاده از ضایعات کشاورزی تولید کردند که کاربردهای  -یرناا -تهران

ای از حوزه بهداشت تا صنایع شیمیایی داردگسترده . 
از ذرات شده تولید نانوفیلتر ساخته»به گزارش روز یکشنبه گروه علمی ایرنا ازمعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 

از طرح های پژوهشی است که در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت « سازی و تصفیه آبنانوسلولزی جهت خالص
  .علمی و فناوری ریاست جمهوری برای حمایت تصویب شده است

ده از نانو ذرات سلولزی حاصل از های تهیه شهدف از انجام این پژوهش تولید نانو فیلتر تصفیه آب با استفاده از نانو چند سازه
ضایعات کشاورزی و بررسی عملکرد آن است، بنابراین برای تحقق این هدف ضایعات کشاورزی )باگاس( مورد استفاده قرار 

مکانیکی استفاده -نانومتر تهیه شده با استفاده از تیمارهای مختلف شیمیائی 1۰۰گرفت، همچنین ذرات نانوسلولزی با قطر کمتر از 
دش .  

اما کاربرد این نانو فیلترهای سلولزی چیست؟ کاربردهای متنوعی برای آنها در نظر گرفته می شود که با توجه به اهمیت آن در رفع 
بخشی از نیازها و منافع ملی کشور می توان به کاربردهای بهداشتی )فیلترهای تولید آب شیرین و تصفیه پساب شهری و صنعتی، 

داروسازی(، صنعتی )مثل فیلتر برای موتورها و ژنراتورهایی که خیلی آلوده می شوند( و نظامی )ماسک  فیلترهای هوا، غذایی،
 .اشاره کرد (های شیمیایی

 
 گسترده شدن منابع مناسب آبی **

زه های پر کاربرد در صنعت امروز است که حودرباره ضرورت انجام این پژوهش باید گفت فناوری تولید نانو غشاء از فناوری
  .کاربرد گسترده ای از صنعت آب و فاضالب تا صنایع غذایی، دارویی و همچنین صنایع نفت، گاز و انرژی دارد

آوری که در های شگفتهای شور و آلوده است. آب با وجود پیشرفتیکی از کاربردهای غشاهای نانو فیلتراسیون برای تصفیه آب
ن اهمیت خود را به عنوان منبع اصلی تأمین انرژی و نیز تولید محصوالت های مختلف حیات بشر صورت گرفته همچنازمینه

  .کشاورزی حفظ کرده است
های وابسته به آن به توان تحولی عظیم در تأمین آب مصرفی و بخشبنابراین با توسعه فناوری نانو در صنعت آب و فاضالب، می

ین مسائل پیش روی بشر است و به تدریج که مقدار مصرف آب بیشتر تربودن آب سالم و پاک یکی از مهموجود آورد. در دسترس 
تر خواهد شد. بنابراین کردن منابع آبی می شوند و این مسأله در آینده بحرانیمی شود، مواد آالینده نیز به طرق مختلف باعث آلوده

گیری از فناوری نانو دست آوریم. بهرهوناگون بهتری برای مصارف گکند تا منابع مناسبتوانایی تصفیه آب، این امکان را فراهم می
در فرآیند تصفیه آب، راه حل مناسبی است تا بتوان به سادگی آب آلوده را برای استفاده در کشاورزی یا حتی برای مصارف خانگی 

 .بازیافت کرد
 

 حذف هر گونه باکتری از آب **
های موجود در آب را حذف کند. در ضمن پاک به وجود آورد و تمام باکتریتواند تقریباً از هر منبع آبی، آب نانو فیلتراسیون می

دهد، در کند و بدون کاربرد مواد شیمیایی فرآیند تصفیه را انجام میهای تصفیه را برای عموم فراهم میامکان استفاده آسان از روش
های آب بدون نیاز به هیچ گونه مواد افزودنی از بین می ها و باکتریواقع با استفاده از نانوفیلتراسیون تمامی ذرات معلق، ویروس

  .رود
شود. بنابراین مانده و مواد سمی و مضر، از آن حذف میبا استفاده از نانوفیلتر، مواد معدنی الزم برای سالمت انسان در آب باقی

از این نانوذرات به منظور تولید نانوفیلترهای  استفاده از ضایعات کشاورزی )باگاس( برای تولید نانوذرات سلولزی و همچنین استفاده

شودسلولزی به استفاده از مواد اولیه ارزان قیمت و تولید محصوالتی با ارزش افزوده باال و کارائی منحصر به فرد منجر می . 

 لینک خبر 
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 تحقیقات و نوآوری 
ایرنا  – 25/2/98تاریخ :  

 محققان ایرانی با روش آزادسازی هورمونی موفق به افزایش وزن دام ها شدند
ها منجر محققان کشور موفق به ساخت سامانه دارورسانی کاشتنی در مقیاس آزمایشگاهی شدند تا با آزادسازی هورمون -ایرنا -تهران

 .به افزایش وزن دام شوند
جمهوری، محققان ایرانی با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست 

 .علمی موفق به طراحی و ساخت سامانه دارورسانی کاشتنی در مقیاس آزمایشگاهی شدند
پشت گوش(، هایی بر پایه الستیک سیلیکون در این طرح انجام شد که پس از کاشت در زیر پوست )مراحل مقدماتی و ساخت ایمپلنت

صورت تدریجی آزاد کندروز( به 3۰۰تا  2۰۰های طوالنی )های افزاینده توده عضالنی را در دورهدام بتواند هورمون . 
هایی باعث افزایش تجمع پروتئین در های بزرگ است، استفاده این سامانه با آزادسازی هورمونها برای دامکاربرد نهایی این ایمپلنت

شودیهای عضالنی مسلول یابددرنتیجه توده گوشتی و وزن دام افزایش می . . 
 

 توسعه روش آنالیز داروها **
های مقدماتی شامل توسعه روش آنالیز داروها در محیط رهایش، مطالعه اثر داروها بر الگوی پخت برای تحقق این طرح بررسی

کی و مکانیکی سامانه و الگوی پراکندگی دارو در سامانه الستیک سیلیکون، اثر عوامل جانبی افزوده شده به سامانه بر خواص فیزی
منظور حفظ یکنواختی محتوا بررسی شدبه . 

هدف اصلی از اجرای این طرح در مقیاس آزمایشگاهی؛ انجام مراحل مقدماتی فرموالسیون یک سامانه دارورسانی بر پایه الستیک 
وری افزایش وزن دام است، الستیک سیلیکون پلیمری ای ارتقای بهرهزمان برصورت همسیلیکون رهاینده دو داروی استروییدی به

ای از صنعت داروسازی تا پزشکی داردانعطاف است که کاربرد گستردهقابل . 
توان گفت: میزان مصرف گوشت در کشور بیش از تولید آن است و این فاصله بین میزان درباره ضرورت انجام این پژوهش نیز می

شود، این در حالی است صورت الشه تأمین میصورت دام زنده و بخشی بهبه افزایش است. بخشی از این نیاز به تولید و مصرف رو
ها کشتار کنند. کاهش کشتار دام نیز عاملی در دهند دام زنده را وارد کرده و در کشتارگاهکنندگان ترجیح میکنندگان و توزیعکه تأمین

 .باال رفتن قیمت گوشت است
جلوگیری از واردات دام ناگزیر به تولید بیشتر دام هستیم اما باید توجه داشت که مراتع ایران برای پرورش دام محدود هستند. برای 

حل مناسبی برای غلبه بر این مشکالت و کاهش قیمت گوشت دام تواند راههای موجود میرسد پرواربندی دامبه همین دلیل به نظر می

 .مصرفی باشد

 

 لینک خبر
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 تولیدات باغی
 ایرنا  – 2۷/2/98تاریخ : 

 وضعیت قرمز با کشت های هیجانی
به ارزیابی متخصصان اگر مدیریت کشت هیجانی و افزایش تولید تک محصولی در کشاورزی فاجعه ای است که بنا  -ایرنا -شیراز

 .نشود افزون بر خسارت بار بودن برای کشاورزان، کل جامعه را نیز زیانمند خواهد کرد
عرضه و تقاضا در محصوالتی که مردم خواهان آنها هستند از اهمیت باالیی برخوردار است و کافی است در مدت زمان کوتاهی 

د که منجر به افزایش قیمت آن محصول و افزایش ناگهانی کشت )کشت هیجانی( توسط تولید یک محصول کشاورزی کاهش داشته باش
  .کشاورزان می شود

کشت هیجانی برگرفته از محاسبات احساسی، مقطعی و بدون مدیریت است که برپایه آن برخی کشاورزان با پندار و هدف دستیبابی 
زمان خاص گران شده استبه درآمد باال اقدام به کشت محصوالتی می کنند که دریک  .  

چنین کارکردهایی که بدون برنامه و براساس هیجان بوده، نتیجه ای جز ضرر این کشاورزان نخواهد داشت و چون برنامه ای برای 
  .اجرای آن نبوده، این روند زیان آور برای محصوالتی همانند گوجه فرنیگ، سیب زمینی و پیاز تکرار می شود

تنوع آب و هوایی و زمین های مناسبی که در اختیار دارد قطب تولید محصوالت کشاورزی و باغی است اما  استان فارس به واسطه
  .بزرگترین مشکلی که در قطب تولید محصوالت کشاورزی کشور دیده می شود نبود برنامه ای مدون برای کشت در استان است

در فواصل زمانی نامرتب نتیجه ای جز فروش نرفتن و خرید افزایش کشت محصوالت صیفی همچون پیاز و گوجه فرنگی آن هم 
  .نشدن آن از طرف مصرف کننده نهایی نخواهد داشت

همچنین ظرفیت صنایع تبدیلی استان نیز محدود و مشخص است بنابراین محصوالت به صورت خام در زمین های کشاورزی می 
  .مانند و میلی برای برداشت محصول نیز وجود نخواهد داشت

 
 گوجه فرنگی ، کشت سنتی و خرید توافقی  **

هزار هکتار  153ساالنه در کشور بیش از  :مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت

هزار  1۷درصد تولید گوجه فرنگی کشور را با سطحی بالغ بر  12سطح زیر کشت محصول گوجه فرنگی است و استان فارس نیز 
  .هکتار به خود اختصاص داده است

احمد دهقان با اشاره به اینکه استان فارس در این حوزه از متوسط کشور بیشتر تولید دارد اضافه کرد: با توجه به تنوع آب و هوایی 
  .که در فارس وجود دارد بخشی از مزارع استان در هر فصل به کشت سنتی گوجه اختصاص می یابد

د تضمینی این محصول نیز بیان کرد: قیمت تضمینی در این محصول وجود ندارد وخرید به صورت توافقی صورت وی درباره خری
  .می پذیرد. می توان گفت که قیمت در بازار و توسط عرضه و تقاضا مشخص می شود

ن همچنان ادامه دارد و تا دهقان با اشاره به افزایش سطح زیر کشت گوجه فرنگی در استان فارس گفت: کشت این محصول در استا
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در  2۰انتهای خرداد ماه نیز ادامه خواهد داشت اما بر اساس برآورد های اولیه سطح زیر کشت 

  .استان افزایش دارد
 

 وضعیت قرمز گوجه  **
رد و با توجه به این که بیشترین میزان گوجه وی اظهار داشت: با توجه به قیمت های متغیر گوجه فرنگی که گاه روند افزایشی دا

  .فرنگی در کشت تابستانه قابل برداشت است، اگر امکان صادرات فراهم نباشد شاهد افت قیمت این محصول در بازار خواهیم بود
بل افزایش هزار تن گوجه فرنگی توسط بخش صنعت خریداری می شود لیکن این میزان قا ۷۰۰او افزود: ساالنه در استان فارس 

  .نیست و بخش صنعت نمی تواند نسبت به خرید اشباع شده از گوجه فرنگی اقدام کند
دهقان به کشاورزان متذکر شد که از افزایش کشت خودداری کنند زیرا قیمت به حدی کاهش پیدا می کند که هزینه های تولید چندین 

  .برابر قیمت فروش می شود
 

میشه شیب کاهش قیمت ، تندتر از ه **  
دبیر اجرایی خانه کشاورز استان فارس در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: نبود برنامه ریزی مدون باعث شده تا کشت های سنتی 

  .در استان فارس همواره با مشکل مواجه شوند و کشت هیجانی عاملی برای افت ناگهانی و سریع قیمت محصوالت کشاورزی باشد
ه به اینکه پس از برداشت کشت های جدید قیمت محصوالت کاهش چشمگیری دارد اضافه کرد: قیمت محمد حسین فخیمی با اشار
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توسط بازار و با توجه به عرضه و تقاضا مشخص می شود وقتی عرضه افزایش داشته باشد به همان میزان نیز قیمت تمام شده کاهش 
  .می یابد

نی صورت نمی گیرد اگر حمایت هایی از این دست وجود داشته باشد می وی بیان کرد: قیمت گذاری توسط دولت برای خرید تضمی
  .توان گفت که وضعیت کشاورزان بهبود خواهد یافت و وضعیت عرضه و تقاضا نیز ساماندهی خواهد شد

جر به فخیمی گفت: کشاورزان حمایت نمی شوند و برنامه ریزی برای کشت نیز صورت نمی گیرد این دوعامل دالیلی هستند که من
  .کشت هیجانی می شوند

او بیان کرد: امکان صادرات محصوالت کشاورزی به خصوص صیفی وجود دارد و آن هم در صورتی است که تسهیالت مناسبی به 
کشاورزان پرداخت شود البته تا زمانی که تسهیالت پرداخت نشود در فروش آن هم در بازار های خارجی با مشکل مواجه خواهیم 

  .بود
 

** دیریت کشت مدیریت عرضه و تقاضا است م  
مدیریت کشت تنظیم کننده عرضه و تقاضا در  :مدیرعامل اتحادیه تعاونی تولید روستایی فارس نیز در گفت و گو با ایرنا اعالم کرد

ی شودبازار است اما به علت عدم نبود این نوع مدیریت، نظام عرضه و تقاضا دچار مشکل و مازاد عرضه در بازار ایجاد م .  
بهنام عسکری ادامه داد: یکی از کارکردهای مدیریت عرضه این است که این امکان را از بهره برداران می گیرد که بیشتر از 

تقاضای بازار تولید کنند ؛ البته هم اکنون نیز بازار سنتی به گونه ای است که کشت بر مبنای بازار صورت می گیرد اما بدون هدف 
ی استو بدون برنامه ریز .  

وی با اشاره به این که نمی توان کشاورزان را مجبور به کشت محصولی خاص کرد افزود: هرساله کشت هیجانی پس از افزایش 
قیمت برخی از محصوالت ایجاد می شود و انتظار می رود با توجه به کشت هیجانی برخی از کشاورزان قیمت نیز افت محسوسی 

  .داشته باشد
بازارهای هدف صادراتی استانداردهای مخصوصی دارند و نمی توان محصولی را که مازاد بر تولید است  عسکری اظهار داشت:

  .صادر کرد بلکه باید استانداردهای مورد نیاز بازار را در نظر گرفت و نسبت به تولید آن اقدام کرد
ون در بازار است امکان صادرات ندارد بلکه می باید بر اساس نیاز سنجی نسبت به صادرات اقدام کرد محصولی که اکن :او افزود

  .توان با ایجاد ارزش افزوده توسط صنایع تبدیلی نسبت به صادرات آن اقدام کرد
  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 خبرنگاران جوان  – 29/2/98تاریخ : 

تن رسید/ افت قیمت قارچ در بازار ۶۰۰تولید روزانه قارچ به   
تن  ۶۰۰رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی گفت: با توجه به رویش گیاه در فصل بهار، تولید روزانه قارچ در کشور به 

 .رسیده است
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمحمدحسن افشار، رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در گفت گروه اقتصادی  

در کشور خبر داد و گفت: با توجه به رویش گیاه در فصل بهار، تولید روزانه قارچ  تولید قارچ ، از افزایشباشگاه خبرنگاران جوان
تن رسیده است ۶۰۰شور به در ک . 

ها در ماه مبارک رمضان و کاهش خرید محصول توسط این گروه، قیمت قارچ ها و فست فودوی افزود: با توجه به تعطیلی رستوران
های گذشته در بازار افت کرده استنسبت به هفته . 

 ۵۰۰هزار و  1۰مازاد تولیدکنندگان را با نرخ افشار ادامه داد: در حال حاضر انجمن به منظور جلوگیری از کاهش قیمت، قارچ 
کندتومان از تولیدکنندگان خریداری و به سمت صنایع تبدیلی هدایت می . 

 کمبود عرضه عامل اصلی افزایش قیمت قارچ در بازار :بیشتر بخوانید
خرید  قارچ مازاد بر تقاضا از بازار جمع آوری شد، گفت: اگر صندوقتن  11۰این مقام مسئول با بیان اینکه ظرف یک هفته اخیر 

شدندتضمینی قارچنبود که انجمن بتواند قارچ مازاد بر نیاز بازار را جمع آوری کند، تولیدکنندگان زیان چشمگیری را متحمل می . 
رایط کنونی قارچ کاران در فروش هر کیلو تومان اعالم کرد و افزود: در ش ۷۰۰هزار و  11وی قیمت تمام شده هر کیلو قارچ را 

رو هستندتومانی در بازار روبه 2۰۰قارچ با زیان یک هزار و  . 
 ۷۶۰ماهه امسال  2رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی درباره آخرین وضعیت صادرات قارچ بیان کرد: براساس آمار، در 

تان صادر شده استهای همسایه به غیر از ترکیه و عربستن قارچ به کشور . 
محموله صادراتی به روسیه داشتیم که با توجه  2شود، بیان کرد: امسال درصد قارچ به عراق صادر می ۷۰افشار با اشاره به اینکه 

 رود و هم اکنون باهای اتحادیه اروپا، روسیه بازار صادراتی بسیار خوبی برای ما به شمار میبه اختالف روسیه با اوکراین و کشور
 .رفع موانع صادراتی فرصت مناسبی است تا وارد این بازار شویم

هزار تن اعالم کرد و گفت: امسال مجموع تولید قارچ در کشور ما به  3۴۰این مقام مسئول سرانه مصرف قارچ در روسیه را حدود 
هزار تن خواهد رسید 18۰ . 

کیلوگرم است، اما به سبب افزایش تولید با فرهنگ  1.2ر وی در پایان تصریح کرد: اگرچه سرانه کنونی مصرف به ازای هر نف

کیلوگرم برسانیم 1.۵سازی مناسب در نظر داریم تا پایان سال سرانه مصرف را به  . 
  لینک خبر
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 ولیدات زراعی ت

  ایرنا – 23/2/98تاریخ : 

میلیارد تومان به باغ ها و مزارع خسارت زد ۴۴۰سرمازدگی,   
میلیارد تومان به اراضی زراعی و باغی زیر  44۰قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: سرمازدگی در بهار امسال  -ایرنا  -تهران 

 .پوشش صندوق بیمه کشاورزی خسارت وارد کرد
محمد ابراهیم حسن نژاد»ی، به گزراش دوشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورز افزود: ارزیابی کارشناسان صندوق بیمه کشاورزی  «

میلیارد تومان بر اثر سرمازدگی بهار  14۰میلیارد تومان و زراعت بیمه شده  3۰۰نشان می دهد که باغات بیمه شده تاکنون حدود 
 .سال جاری دچار خسارت شده اند

هزار هکتار عنوان کرد 589استان کشور را  11ر اثر سرمازدگی در وی سطح اراضی زراعی بیمه شده خسارت دیده ب . 
قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با بیان اینکه درصد خسارات در باغات و مزارع بیمه شده متفاوت است، گفت: کشاورزان زیر 

غرامت آنها از سوی صندوق بیمه پوشش صندوق بیمه کشاورزی که بر اثر سرمازدگی دچار آسیب شده اند نگران نباشند و به موقع 
 .کشاورزی مطابق با بیمه نامه ها و بر اساس نوع خسارت وارد شده پرداخت می شود

حسن نژاد اضافه کرد: باغ های همه استان های کشور تحت تاثیر سرمازدگی قرار گرفته اند اما میزان و درصد تاثیرات آن در برخی 
تر است و کارشناسان صندوق در حال بازدید و مستندسازی از خسارات وارده به باغات و استان ها بیشتر و در برخی استان ها کم

 .مزارع هستند
وی ادامه داد: پس از مستندسازی و برداشت محصوالت، باید درصد افت محصول مشخص و بر اساس آن خسارت به بیمه شدگان 

 .پرداخت شود
ان خواست در فرصت باقیمانده در کشت بهاره نسبت به بیمه کردن محصوالت قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی بار دیگر از کشاورز

 .و اراضی خود اقدام کنند
 لینک خبر 
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 تولیدات زراعی 
خبرگزاری فارس  – 24/2/98تاریخ :   

هزار تن سیر در کشور تولید شد 5۳۶  
تن سیر تر و خشک در  9۰۰هزار و  3۵۵رکل دفتر امور محصوالت علوفه ای و جالیزی معاونت امور زراعت گفت: بیش از مدی

در کشور تولید شد 9۶-9۷سال زراعی  .  
ای و ، مدیرکل دفتر امور محصوالت علوفهوزارت جهاد کشاورزیپایگاه اطالع رسانی   به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از

هزار و  1۴8یر تر و هزار تن س 181هزار و  2۰۷جالیزی معاونت امور زراعت گفت: از این میزان تولید در سال زراعی گذشته 
تن سیر خشک بوده است ۷32 . 

هکتار  83۴هزار و  12هکتار و سیر خشک را  ۷۷۰1حدود  9۶-9۷حسین اصغری سطح زیر کشت سیر تر را در سال زراعی 
 .عنوان کرد

1۰92تن، خوزستان  132۰وی افزود: مهمترین استان های تولید کننده سیر تر اردبیل با  تن  1۰۰1گیالن هزار تن،  2تن، زنجان  
تن هستند ۵99و لرستان  . 

تن،  3۰29تن، مازندران  ۷۰۰تن، گیالن  ۵۵۰تن، کرمان  ۵29تن، کردستان  9۶1اصغری اظهار داشت: آذربایجان شرقی با تولید 
تن از استان های مهم تولید کننده سیر خشک در کشور می باشند ۴3۴۶همدان با  . 

تن در هکتار و هزینه تولید این محصول در هر هکتار نزدیک به  ۴۰رگ در کشور نزدیک به به گفته وی، متوسط تولید سیر تر با ب
میلیون تومان است 3۰ . 

مدیرکل دفتر امور محصوالت علوفه ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: ایران پس از کشورهای چین، هند، 
جهانی در تولید سیر قرار دارد 2۵بکستان، اسپانیا و ... در رتبه بنگالدش، مصر، کره جنوبی، روسیه، میانمار، اوکراین، از . 

هزار دالر از کشور  ۴۰2تن سیر تر به ارزش یک میلیون و  1۶۶9وی درباره صادرات سیر تر گفت: در سال گذشته بیش از 
 .صادر شد

دالر عنوان کردهزار  ۷31میلیون و  ۴تن به ارزش  ۴۷۰۰اصغری میزان صادرات سیر خشک را در همین سال   
 

 لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور
خبرنگاران جوان  – 28/2/98تاریخ :   

میلیارد تومانی تولیدکنندگان ۸۰درصدکاهش یافت/ زیان ماهانه  5۰قیمت جوجه یکروزه   
درصد کاهش داشته است که با استمرار این روند صنعت مرغداری نابود  ۵۰تا  ۴۰فارغی گفت: قیمت جوجه یکروزه و مرغ بین 

شودمی . 
صنعت، تجارت و کشاورزی و با خبرنگاروگغالمعلی فارغی، دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه در گفت گروه اقتصادی  

مرغ  اظهار کرد: در حال حاضر قیمت جوجه یکروزه و بازار جوجه یکروزه ، با انتقاد از شرایط نامساعدباشگاه خبرنگاران جوان
درصد کاهش داشته است که با استمرار این روند تولیدکنندگان گوشت مرغ و جوجه یکروزه در سال رونق تولید قادر  ۵۰تا  ۴۰بین 

 .به ادامه تولید نخواهند بود
2۵۰ گوشت مرغ میلیارد تومان و 8۰فروردین به بعد تولیدکنندگان جوجه ماهانه حدود  1۵وی افزود: از  رر میلیارد تومان ض 

دهند که برای جبران ضرر فعلی راهکاری جز کاهش ورودی بازار و میزان حجم تولید وجود نداردسرمایه می . 
در سال گذشته و عدم کشش بازار برای این حجم از تولید، تولیدکنندگان با زیان  افزایش جوجه ریزی فارغی ادامه داد: با توجه به

تواند راهگشای مشکالت فعلی بازار روبرو هستند که صادرات منسجم تا حدی میچشمگیری در فروش هر قطعه جوجه یکروزه در 
کندتولیدکنندگان باشد، اما صادرات کوتاه مدت دردی را دوا نمی . 

 سقوط آزاد قیمت مرغ در بازار/ بازار نهاده های دامی همچنان آشفته است :بیشتر بخوانید
تا  2ایم و به دست آوردن مجدد بازار مستلزم مدت زمان های هدف را از دست دادهبه گفته وی، با توجه به ممنوعیت صادرات، بازار

ماهه است، اگر تا آن زمان دولت مجدد صادرات را ممنوع اعالم نکند 3 . 
درصدی در فروردین، قیمت جوجه  ۴۰مقام مسئول با بیان اینکه آینده روشنی برای صنعت متصور نیستیم، افزود: با وجود تورم این 

درصد افت داشته که این امر بر زیان تولیدکنندگان دامن زده است ۵۰یکروزه در بازار  . 
تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است که هم  ۶۰۰هزار و  2تا  ۵۰۰هزار و  2را  نرخ مصوب هر قطعه جوجه یکروزه وی

شودتومان در بازار عرضه می ۷۵۰تا یک هزار و  ۵۰۰اکنون هر قطعه جوجه یکروزه با نرخ یک هزار و  . 
 میلیون قطعه اعالم کرد و گفت: از این 12۰دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه در پایان تولید ماهانه جوجه یکروزه را بیش از 

هزار تن از این میزان باید صادر یا از میزان تولید کسر شود  2۵تا  2۰هزارتن مرغ تولید شود که  2۰تا  21۰میزان ماهانه حدود 
تر تمهیداتی نیدیشند، با نابودی چرا که با استمرار روند کنونی مازاد تولید صنعت نابود خواهد شد که اگر مسئوالن هر چه سریع

توان کردصنعت دیگر کاری نمی  
 لینک خبر
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https://www.yjc.ir/fa/news/6936632/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B8%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%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
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 چای
ایرنا  – 26/2/98تاریخ :   

هزار تن برگ سبز چای درجه یک خریداری شد۳7  
هزارتن برگ سبز چای  3۷رئیس سازمان چای کشور گفت: از ابتدای فصل برداشت )نهم اردیبهشت ماه( تاکنون  -ایرنا  -تهران 

میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است 122درجه یک به ارزش  . 
« با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: وجه چایکاران از طریق بانک سپه در حال واریز روز پنجشنبه در گفت و گو « حبیب جهان ساز

 .است
کارخانه در استان های گیالن و مازندران فعال هستند، افزود: از کل برگ سبز خریداری شده، تاکنون  157وی با بیان این که اکنون 

 .نزدیک به هفت هزار تن چای خشک مرغوب استحصال شده است
سازمان چای کشور پیش بینی کرد به دلیل شرایط آب و هوایی مساعد امسال رئیس  هزار تن برگ سبز چای از  12۰تا  115

هزار تن چای خشک استحصال می شود 2۷چایکاران خریداری شود که از این میزان نزدیک  . 
ار داشت: امسال دولت قیمت خرید وی یکی از دالیل افزایش تولید برگ سبز چای را قیمت مناسب خرید تضمینی دانست و اظه

تومان تعیین کرد که نسبت به  849تومان و برگ درجه دو را یکهزار و  2۷5تضمینی برگ سبز چای درجه یک را سه هزار و 
درصد افزایش یافته است 21درصد و درجه دو  2۰سال گذشته برگ درجه یک  .  

ول چایکاران توسط دولت، این صنعت رونق گرفته استبه گفته جهان ساز، در دو سال اخیر با پرداخت به موقع پ . 
تومان مازاد بر قیمت خرید تضمینی به چایکاران برای  15۰۰تا  4۰۰وی تصریح کرد: البته امسال برخی کارخانجات مبلغی بین 

 .تحویل برگ سبز چای پرداخت می کنند که این نیز کمکی برای کشاورزان است
از محل صندوق تخصصی  9۷باغات چای در سال گذشته گفت: سال « به زراعی»ارایه تسهیالت رئیس سازمان چای کشور درباره 

میلیارد تومان تسهیالت بابت به زراعی، مکانیزاسیون ، خرید ماشین آالت در اختیار کشاورزان قرار گرفت که از  18چای بیش از 

اغ هرس کمر بر شده است که این اقدام در کیفیت و کمیت این رو یکهزار هکتار باغ هرس کف بر و بین دو تا سه هزار هکتار ب
 .محصول تاثیر بسزایی دارد

کارخانه بابت رعایت اصول  ۷1جهان ساز افزود: همچنین سال گذشته هفت میلیارد تومان تسهیالت از محل این صندوق تخصصی به 
 .بهداشتی، برندسازی، سرامیک کردن محوطه و سورتینگ کاال ارایه شده است

هزار تومانی چای خشک شمال درب کارخانجات گفت: امسال کارخانجات تولیدی ما نیز با هزینه  4۰ی درباره قیمت های بیش از و
هزارتومان است 4۰تا  35های باالی تولید مواجه هستند البته آنچه که به فروش می رسد چای ممتاز با قیمت های بین  . 

این قیمت ها مقطعی است زیرا متناسب با برداشت برگ سبز چای در چین های دیگر و رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد: البته 
 .کاهش کیفیت برگ نرخ ها نیز تغییر می یابد

درصد چای تولیدی کشور ممتاز است که معموال با قیمت های باالتری به فروش می رسد و مابقی چای  18وی اظهار داشت: ساالنه 
است و حتی بخشی به عنوان ضایعات از دسترس خارج می شودشکسته، قلم، غربالی و باروتی  . 

هزار هکتار باغ چای از کشاورزان استان های گیالن و مازندران  25تن برگ سبز چای در سطح  6۰۰هزار و  112پارسال 
تن چای خشک استحصال شده بود 6۰۰هزارو  25خریداری و  . 

 .هزارتومان به فروش می رسد 45 اکنون هر کیلوگرم چای خشک درب کارخانجات چای حدود
 لینک خبر
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 چای 

 خبرگزاری فارس – 29/2/98تاریخ :

درصدی تولید  ۱5هزار تن برگ سبز چای بهاره/ رشد  ۴۴برداشت   
میلیارد تومان از بهای برگ سبز  3۰شده و  هزار تن برگ سبز چای بهاره از کشاورزان خریداری ۴۴رئیس سازمان چای گفت:

 .چای به چایکاران گیالن و مازندران پرداخت شده است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی رئیس سازمان چای امروز 

چای به چایکاران شمال کشور پرداخت شدمیلیارد تومان از بهای چین بهاره برگ سبز  3۰گفت: تا امروز  . 
حبیب جهانساز با اشاره به اینکه امسال روند پرداخت بهای برگ سبز به چایکاران راضی کننده است، افزود: بهای برگ سبز چای 

روز یکبار، به حساب چایکاران واریز می شود ۵هر  . 
میلیارد تومان از  1۴2هزار تن برگ سبز به ارزش  ۴۴مروز وی گفت: چایکاران شمال از نهم اردیبهشت، آغاز چین بهاره تا ا

درصد آن درجه یک بود 98هایشان برداشت کردند که باغ . 
برگ سبز از باغ های شمال، برداشت این محصول   روزه در آغاز چین بهاره1۰رئیس سازمان چای افزود: امسال به رغم تأخیر 

درصد افزایش یافته است1۵حدود  . 
هزار تن  3بینی می شود چایکاران در این مدت گفت: چین بهاره برگ سبز چای تا پایان اردیبهشت ادامه دارد و پیشحبیب جهانساز

 .برگ سبز دیگر برداشت کنند
کارخانه فرآوری گیالن و مازندران تولید شد 1۶۰هزار تن چای خشک در  9وی اعالم کرد: تاکنون  . 

تومان است8۴9تومان و درجه دو، هزار و 2۷۵  زار وه3قیمت هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک  . 
مرحله ی بهاره، تابستانه و پائیزه برداشت می شود برگ سبز چای در سه . 

 
 لینک خبر 
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 حبوبات
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 خرما
 فودپرس – 23/2/98تاریخ : 

تن خرمای ذخیره شده در ماه رمضان ۳۰۰۰عرضه بیش از   
های روستایی در دکتر حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، اقدامات انجام شده توسط شبکه تعاونی

ماه مبارک رمضان را تشریح کردچارچوب تنظیم بازار محصوالت کشاورزی، طی یک ماه اخیر منتهی به  . 
 

پات»رسانی به گزارش پایگاه اطالع ، رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی در خصوص عرضه خرما در ایام ماه رمضان «

تن خرمای مضافتی تولیدی  ۵۰۰هزار و  2هزار تن خرمای ذخیره شده محصول سال قبل، شامل  3یادآور شد: هم اکنون بالغ بر 
درصد  2۵الی  2۰تن خرمای استان بوشهر همه روزه به صورت عمده و با  ۵۰۰استان کرمان و همچنین بیش از  جیرفت و جنوب

 .زیر قیمت بازار توسط اتحادیه مرکزی تعاون روستایی در حال عرضه به بازارهای کشور است
کشاورزی افزود: با توجه به آغاز فصل این مقام مسئول وزارت جهادکشاورزی در زمینه خریدهای توافقی سایر اقالم و محصوالت 

۵۰۰۰برداشت سیر در برخی استانهای کشور، برنامه خرید  تن سیر از کشاورزان زنجان، همدان و اردبیل در دستور کار سازمان  
مذکور  هایتن سیر تولیدی از کشاورزان استان 2۰۰۰و اتحادیه مرکزی تعاون روستایی کشور قرار گرفته که در مقطع کنونی مقدار 

 .خریداری و ذخیره گردیده است
رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، میزان خرید توافقی پیاز از کشاورزان جیرفت، جنوب کرمان و دزفول 

ف تن اعالم کرد و افزود: این مقدار پیاز خریداری شده با هد 22۰۰های روستایی و کشاورزی را توسط اتحادیه مرکزی تعاونی
ها، به تدریج و متناسب با عالئم بازاری در حال عرضه به مردم عزیز بوده و برنامه خرید مازاد پیاز تولیدی کشاورزان تنظیم قیمت

های اصلی شبکه تعاونی روستایی کشور قرار داردهمچنان جزو برنامه . 
ه فرنگی از کشاورزان هرمزگان و جیرفت توسط تن خرید توافقی گوج 3۰۰۰معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به حدود 

تن  2۵۰۰شبکه تحت پوشش جهت تنظیم بازار و جلوگیری از زیان تولیدکنندگان اظهار داشت: از این مقدار گوجه فرنگی نزدیک به 
تن برای صنایع تبدیلی و کارخانجات رب سازی اختصاص یافته است ۵۰۰آن جهت مصرف مستقیم و  . 

های اتخاذ شده توسط مدیریت کنونی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مبنی بر یان متذکر شد بر اساس سیاستدکتر شیرزاد در پا
توسعه خریدهای توافقی و کشاورزی قراردادی، از این پس شاهد گسترش اقدامات شبکه تحت پوشش این سازمان در عرصه تنظیم 

تقاضای ارقام پرمصرف مردم کشور خواهیم بودبازار محصوالت کشاورزی و تعادل بخشی میان عرضه و  . 
  لینک خبر
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 خرما 
 خبرگزاری فارس  – 2۴/2/98تاریخ : 

هزار تن خرمای ذخیره شده در ماه مبارک رمضان  ۳عرضه   
هزار تن محصول ذخیره شده خرما در ایام ماه مبارک  3مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، از عرضه بیش از 

 .رمضان خبر داد
به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، حسین شیرزاد با تشریح اقدامات انجام شده 

وستایی در چارچوب تنظیم بازار محصوالت کشاورزی، طی یک ماه اخیر منتهی به ماه مبارک رمضان، های رتوسط شبکه تعاونی
هزار و  2هزار تن خرمای ذخیره شده محصول سال قبل، شامل  3اکنون بالغ بر در خصوص عرضه خرما در این ایام گفت: هم

تن خرمای استان بوشهر همه روزه به  ۵۰۰یش از تن خرمای مضافتی تولیدی جیرفت و جنوب استان کرمان و همچنین ب ۵۰۰
درصد زیر قیمت بازار توسط اتحادیه مرکزی تعاون روستایی در حال عرضه به بازارهای کشور  2۵الی  2۰صورت عمده و با 

 .است
های استان وی در زمینه خریدهای توافقی سایر اقالم و محصوالت کشاورزی افزود: با توجه به آغاز فصل برداشت سیر در برخی

تن سیر از کشاورزان زنجان، همدان و اردبیل در دستور کار سازمان و اتحادیه مرکزی تعاون روستایی  ۵۰۰۰کشور، برنامه خرید 
های مذکور خریداری و ذخیره شده استتن سیر تولیدی از کشاورزان استان 2۰۰۰کشور قرار گرفته که در مقطع کنونی مقدار  . 

ی تعاون روستایی ایران، میزان خرید توافقی پیاز از کشاورزان جیرفت، جنوب کرمان و دزفول توسط مدیرعامل سازمان مرکز
تن اعالم و خاطرنشان کرد: این مقدار پیاز خریداری شده با هدف تنظیم  22۰۰های روستایی و کشاورزی را اتحادیه مرکزی تعاونی

رضه به مردم عزیز بوده و برنامه خرید مازاد پیاز تولیدی کشاورزان ها، به تدریج و متناسب با عالئم بازاری در حال عقیمت
های اصلی شبکه تعاونی روستایی کشور قرار داردهمچنان جزو برنامه . 

هزار تن خرید توافقی گوجه فرنگی از کشاورزان هرمزگان و جیرفت توسط شبکه تحت پوشش  3شیرزاد همچنین با اشاره به حدود 
تن آن جهت مصرف  2۵۰۰لوگیری از زیان تولیدکنندگان اظهار داشت: از این مقدار گوجه فرنگی نزدیک به جهت تنظیم بازار و ج

تن برای صنایع تبدیلی و کارخانجات رب سازی اختصاص یافته است ۵۰۰مستقیم و  . 
ایی ایران مبنی بر توسعه های اتخاذ شده توسط مدیریت کنونی سازمان مرکزی تعاون روستوی در پایان متذکر شد: بر اساس سیاست

خریدهای توافقی و کشاورزی قراردادی، از این پس شاهد گسترش اقدامات شبکه تحت پوشش این سازمان در عرصه تنظیم بازار 
 .محصوالت کشاورزی و تعادل بخشی میان عرضه و تقاضای ارقام پرمصرف مردم کشور خواهیم بود

 لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرنگاران جوان  – 23/2/98تاریخ : 

تومان ۱7۲۶هزار تن گذشت/متوسط قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم  ۴۰۰خرید تضمینی گندم از یک میلیون و   
میلیارد تومان از  ۴۰۰هزار و  2هزار تن گندم با ارزش  ۴۰۰اسفندیاری پور گفت: از ابتدای فصل برداشت تا کنون یک میلیون و 

 .گندمکاران خریداری شده است
صنعت،تجارت و کشاورزی پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار اسماعیل اسفندیاری گروه  

ار کرد: براساس آخرین آمار از ابتدای فصل اظه خرید تضمینی گندم ، درباره آخرین وضعیتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
میلیارد تومان از گندمکاران خریداری شده که نسبت به  ۴۰۰هزار و  2هزار تن گندم با ارزش  ۴۰۰برداشت تا کنون یک میلیون و 

درصد رشد داشته است 2۴مدت مشابه سال قبل میزان خرید  . 
 22۵هزار و  2هزار تن با ارزش  29۰دم خریداری شده یک میلیون و اردیبهشت از مجموع گن 22وی با بیان اینکه تا تاریخ 

خریداری شده به  ارزش گندم میلیارد تومان از بهای 8۰۰میلیارد تومان در سامانه خرید ثبت شده است، افزود: تاکنون یک هزار و 
 .حساب کشاورزان واریز شده است

هزار تن، جنوب  1۰۵هزار تن، ایالم  11۵ی خوزستان با یک میلیون تن، بوشهر هااسفندیاری پور ادامه داد: بنابر آخرین آمار استان
را به خود اختصاص دادند خرید تضمینی گندم هزار تن باالترین میزان ۵۵هزار تن و فارس  ۷2کرمان  . 

جنوب کرمان  استان اقلیم گرم و خشک همچون خوزستان، بوشهر، 8به گفته مجری طرح گندم، در حال حاضر برداشت گندم از 
 .منطقه جیرفت و کهنوج، فارس، ایالم، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویر احمد در حال انجام است

های تولیدی، تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به کیفیت باالی گندم ۷۰۰وی نرخ پایه هر کیلو خرید تضمینی گندم را یک هزار و 
تومان است 1۷2۶ینی هر کیلو گندم از کشاورزان متوسط قیمت کنونی خرید تضم . 

هزار تن گذشت/ نیازی به واردات گندم نداریم 1۰۰یک میلیون و خرید تضمینی گندم از  :بیشتر بخوانید  
ای به کشاورزان افزود: گندمکاران پس از برداشت از آتش زدن بقایای کاه و کلش گندم در مشاور وزیر جهاد کشاورزی در توصیه

دارد مزارع اجتناب کنند چرا که ماندگاری بقایای گندم در مزارع در حاصلخیزی خاک تاثیر بسزایی . 
های خوزستان و گلستان به سبب وقوع سیل اخیر از بین رفت، اما وضعیت تولید در مابقی وی ادامه داد: اگرچه بخشی از گندم استان

میلیون و  1۴تا  2۰۰میلیون و  1۴شود که تولید گندم به است و همواره پیش بینی می بارندگی مطلوب ها به سبب شرایط مساعداستان
برسدهزار تن  3۰۰ . 

اسفندیاری پور در پایان با اشاره به اینکه نیازی به واردات گندم نداریم، تصریح کرد: با توجه به شرایط مساعد تولید امسال برای 
خودکفا هستیم، از این رو نگرانی از حیث تامین گندم مورد نیاز نداریم تولید گندم چهارمین سال متوالی در . 

 لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
ایرنا  – 26/2/98تاریخ :   

درصد افزایش یافت ۱۲خرید کلزا   
شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد: از ابتدای فصل برداشت تاکنون  -ایرنا  -تهران  تن دانه روغنی کلزا در  128هزار و  64

درصد رشد را نشان می دهد 12ه کشور خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشت . 
میلیارد لایر معادل  893به گزارش روز پنجشنبه شرکت بازرگانی دولتی ایران، از ابتدای فصل برداشت تاکنون بالغ بر یک هزارو 

درصد پول کلزاکاران پرداخت شده است 9۰ . 
اری شده استهزار محموله از کشاورزان خرید 13این میزان دانه روغنی کلزا در قالب بیش از  . 

هزار تن دانه روغنی کلزا تولید شد که این میزان نسبت به سال  34۰سال گذشته  زمان آغاز طرح( هفت برابر افزایش ) 1394

رسید 1396هزار تن در سال  18۰به  1395هزار تن در سال  ۷۰داشت به طوری که تولید کلزا از حدود  . 
ا در استان های خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد و بخشی از لرستان و کرمانشاه، وزارت جهاد کشاورزی برنامه کشت بهاره کلزا ر

کشت کلزا در شالیزارهای تجهیز و نوسازی شده استان های گیالن و مازندران و همچنین در مناطق معتدل و سرد دارد زیرا 
ق سرد در تناوب با گندم و جو، کلزا کشت کرددرصد اراضی آبی و دیم مناط 15کارشناسان این بخش براین باورند که می توان در  . 

 لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
ایران اکونا  – 28/2/98تاریخ :   

 خرید تضمینی گندم توسط دولت به چه قیمتی؟
با اعالم نشدن به موقع سروصدای بسیاری به راه انداخت و سپس با تاخیر و با نرخ پایین  امسال خرید تضمینی گندم از زمانی که

اعالم شد و اعتراض کشاورزان را به همراه داشت، تا امروز که دالالن با خرید گندم با قیمتی بیشتر از نرخ تضمینی پا در کفش 
اند، همچنان خبرساز استدولت کرده .  
تی که تولیدکننده دارد، فروش محصوالت خود به خریداری است که به بهترین قیمت محصولش را بخرد. در ترین اختیارایکی از مهم

خرند و به باالترین ارتباط با کشاورزان همواره این حق از آنها گرفته شده؛ چه زمانی که دالالن محصولشان را به کمترین میزان می
تر از لت قیمت خرید محصولی را که درآمد یک سال کشاورز است به مراتب پایینفروشند و چه زمانی که دوحد ممکن در بازار می

9۷-98کند. خرید تضمینی گندم سال زراعی قیمت تولید آن محصول تعیین می با حواشی بسیاری همراه بوده است و در حال حاضر  
ط کشور نیز چیزی نمانده، همچنان این که فصل برداشت گندم در مناطق گرمسیری کشور است و به برداشت گندم در سایر نقا

 .حواشی ادامه دارد
امسال خرید تضمینی گندم از زمانی که با اعالم نشدن به موقع سروصدای بسیاری به راه انداخت و سپس با تاخیر و با نرخ پایین 

یشتر از نرخ تضمینی پا در کفش اعالم شد و اعتراض کشاورزان را به همراه داشت، تا امروز که دالالن با خرید گندم با قیمتی ب
اند، همچنان خبرساز است. در حال حاضر اجبار دولت به خرید تضمینی گندم با نرخ مقرر شده، در حالی که کشاورزان دولت کرده

تضمین قانون های تمام نشدنی خرید تضمینی امسال است. طبق تمایل به فروش گندم خود به قیمت باالتری دارند، یکی دیگر از حاشیه
های واقعی تولید در موعد ساله قیمت خرید تضمینی محصوالت را با رعایت هزینهخرید محصوالت اساسی دولت موظف است همه

ماه( اعالم کند. در واقع مفهوم قانون خرید آخر شهریورهای مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی یعنی مقرر )قیمت
تر از قیمت یا نیافتن مشتری در بازار تولیدکنندگان کند که در صورت افت قیمت بازار به سطحی پایینتضمینی به این نکته اشاره می

توانند کاالی خود را به قیمت تضمینی به دولت بفروشندمی . 
برای خرید تومان  1۷۰۰آید در تعیین قیمت های واقعی تولید نیز اشاره شده، موضوعی که به نظر میدر این قانون به رعایت هزینه

گندم امسال به کلی نادیده گرفته شده است.رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به مشکالتی که خرید 
اجباری که بر کشاورز برای فروش محصوالتش »تضمینی گندم از سال گذشته بر سر راه کشاورزان گذاشته است اعالم کرد: 

اش را انتخاب کند. مفهوم خرید تضمینی این د تولیدکننده مختار است که خریدار محصوالت تولیدیواردشده صحیح نیست. هر فر
تواند ای عمل کند که کشاورز بتواند محصوالتش را به هر قیمتی که میاست که طبق قانون، خریدار تضمینی گندم باید به گونه

محصولش را بفروشد، در آن صورت دولت موظف است که محصول بفروشد، اگر شرایط بازار نامطلوب باشد و کشاورز نتوانست 
دولت باید با قیمت تضمینی مناسبی محصول را از کشاورز بخرد. اما روشی که در حال حاضر  .کشاورز را از او خریداری کند

تضمینی دارد اند فاصله زیادی با مفهوم واقعی خریدکشاورزان برای فروش اجباری محصولشان به دولت با آن مواجه شده .» 
تومان تعیین شده است. در صورتی که قیمت تمام شده گندم  1۷۰۰امسال قیمت خرید تضمینی گندم »زاده ادامه داد: محمدشفیع ملک

اش رسد. در شرایط سخت اقتصادی که کشاورز تمام مایحتاج زندگیتومان می 2۰۰هزار و  2هزار تا  2برای کشاورز به بیش از 
شود اش محسوب میکند، چرا باید محصولی که منبع درآمد یک سال او و خانوادهبرابری نسبت به سال قبل تامین می را با قیمت چند

را به قیمتی بسیار کمتر از میزان تمام شده خود به دولت بفروشد. با توجه به قیمت پایین گندم دولت باید نرخ خرید تضمینی را 
زار برای خرید گندم به قیمتی بیشتر از نرخ خرید تضمینی هشدار داد و گفتوی به حضور دالالن در با«افزایش دهد. در حال » :

اند و با پیشنهاد قیمتی بیش از نرخ خرید تضمینی )در واقع قیمت واقعی محصول( تولیدات حاضر دالالن از شرایط سوءاستفاده کرده
دهد که هیچ کشاورزی گندم خود را به خارج کند و اجازه نمیمیخرند. دولت در این شرایط انبار کشاورزان را پلمب کشاورز را می

 .از مرزهای استان خود بفروشد
تومان است. این درحالی است که قیمت گندم در کشورهای هم مرز کشور  2۰۰هزار و 2هزار تومان تا  2قیمت تمام شده گندم حدود

 1۷۰۰قاچاق گندم و مشکالت دیگری خواهد شد. با در نظر گرفتن قیمت ساز ما تقریبا سه برابر این مقدار است که همین مساله زمینه
تواند درآمد مورد نظرش را با فروش محصول به دست کند و نمیای از محصولش دریافت نمیتومان، گندمکار نه تنها ارزش افزوده

ی خرید گندم از کشاورزان به قیمت پایین را زاده اجبار براملک«آورد، بلکه محصول را باید به اجبار زیر قیمت تولید خود بفروشد.
های خود را دولت نباید فشار اجرایی شدن سیاست»ساز ایجاد مشکالت بسیاری برای تولید گندم در آینده کشور خواند و گفت: زمینه

ورزان نیز این سیاست را بر دوش کشاورز بگذارد. تعیین قیمت خرید گندم توسط دولت باید عادالنه باشد. اگر قیمت عادالنه باشد کشا
پذیرند و بدون شک به هیچ خریداری جز دولت، گندم خود را نخواهند فروخت، اما در شرایطی که این قیمت عادالنه نیست می

 «.کشاورز چگونه باید درآمد یک سالش را تامین کند. آیا باید این سیاست به بهای متضرر شدن گندمکاران اجرا شود
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های در سال»اعالم کرد: 9۷-98و  9۰ -91های ت مشکالت ایجاد شده از نرخ پایین خرید تضمینی گندم در سالوی با اشاره به شباه
تولید گندم در کشور افزایش داشت، اما در همان سال ما شاهد واردات گندم بودیم چرا که مردم گندمشان را به دولت  9۰- 91

گندم در کشور تولید شد، اما چون قیمت خرید تضمینی برای کشاورز به  هزار تن 8۰۰میلیون و  8حدود  91نفروختند. در سال 
توسط دولت  91هزار تن از میزان گندم تولیدی در سال  2۰۰میلیون و  2صرفه نبود، گندمش را به دولت نفروخت. تنها حدود 

کشور با آن مواجه شود و زمینه خریداری شد و دولت در آن سال مجبور به واردات گندم شد، تهدیدی که ممکن است امسال نیز 
برد کشاورز برای فروش گندم به دولت را از بین می زاده یکی دیگر از عواملی که انگیزهملک«قاچاق این محصول را فراهم کند.

مله شود گندمکار اشتیاق کمتری به معایکی دیگر از عواملی که ناخواسته باعث می»چکانی دانست و گفت: پرداخت اقساطی و قطره
دهد که همین موضوع چکانی به کشاورز میصورت قطرهبا دولت داشته باشد این است که دولت پول گندم را پس از چند ماه و به

ای برای فروش گندم خود به دولت نداشته باشدشود گندمکار انگیزهباعث می .» 
ها به شدت باال رفته است، قیمت جو، سویا و سایر نهاده در شرایط استثنایی حال حاضر که قیمت گندم پایین است اما»وی ادامه داد: 

تر است. در صرفهعنوان خوراک دام بسیار مقرون بهکه برای دامدار خرید گندم بهفروشد، چراکشاورز گندم را برای خوراک دام می
کنیم و ه دولت گندم خود را انبار میتومان ب 1۷۰۰گویند به جای فروش گندم به قیمت ام که میهای کشاورزان به کرات شنیدهصحبت

کنیم که این مساله خطرناک استهایمان را تامین میاز این طریق خوراک دام .» 
 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 
ایرنا  – 26/2/98تاریخ :  

میلیون تن گذشت ۱.۱خرید گندم در خوزستان از   
چهار کشور گفتمدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه  -ایرنا  -اهواز  خرید گندم به نرخ تضمینی در خوزستان به یک  :

روز آینده با ادامه برداشت ، به رقم گندم خریداری شده در سال زراعی گذشته که یک میلیون و  2هزار تن رسید و در 112میلیون و 
هزار بود خواهیم رسید13۰ . 

روز  4۰فروردین شروع شده و اوج )یپک( خرید  26الب بود از هفته تاخیر که ناشی از بروز سی 2برداشت گندم در خوزستان با 
  .از شروع عملیات برداشت این محصول است

خدارحم امیری زاده روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه خرید در گندم در همه نقاط خوزستان غیر از مناطق 
ند خرید و انتقال گندم به سیلوها را مطلوب توصیف کردمحدودی در شمال شرق این استان ادامه دارد ، رو .  

هزار تن برسد که  4۰۰وی پیش بینی کرد با ادامه این روند ، میزان خرید گندم به نرخ تضمینی در خوزستان به رقم یک میلیون و 
  .هزار تن از پیش بینی قبلی بیشتر است300حدود 

هزار تن گندم به نرخ تضمینی ، رتبه نخست را در کشور کسب 13۰میلیون و با خرید یک  1396-139۷خوزستان در سال زراعی 
  .کرد

شهرستان خوزستان زیر کشت گندم قرار گرفت که به  2۷هزار هکتار در  54۰حدود 139۷-1398به گزارش ایرنا در سال زراعی 
دچار خوابیدگی شد هزار هکتار نیز 34هزار هکتار به شدت آسیب دید و 158دلیل بروز سیالب و آبگرفتگی  .  

میلیون تن گندم برداشت شود ولی به دلیل  2پیش از بروز سیالب فروردین امسال پیش بینی می شد در سال زراعی جاری حدود 
هزار تنی داشته باشد ۷5۰سیالب و آبگرفتگی مزارع گندم ، پیش بینی شده تولید گندم خوزستان کاهش  .  

درصد گندم دیم در این استان 6۰درصد گندم آبی و  8۰ورزی خوزستان ، تاکنون حدود بر اساس اعالم رییس سازمان جهادکشا
  .برداشت شده است

هزار میلیارد لایر به بخش کشاورزی و نیشکری خوزستان  82بر اساس اعالم سازمان جهاد کشاورزی خوزستان سیالب اخیر
  .خسارت وارد کرد

نوع محصول تولید می کند که از حیث 124الت زراعی و باغی با عمل آوری میلیون تن محصو16استان خوزستان ساالنه حدود 
  .تولید کمی و تنوع عمل آوری محصول ، رتبه نخست کشوری را دارا است

در سال زراعی جاری به دلیل رژیم مناسب بارندگی ، نوسانات کم دمایی و عبور از تنش جوی ، گندم زارهای دیم خوزستان بهترین 
واحد سطح داشته اند عملکرد را در .  

تن گندم دیم در هکتار برداشت کرد5.2چندی پیش گندمکار هفتکلی در شرق اهواز برای نخستین بار در خوزستان ،  .  

 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 
ایرنا  – 26/2/98تاریخ :   

چای درجه یک خریداری شدهزار تن برگ سبز ۳7  
هزارتن برگ سبز چای  3۷رئیس سازمان چای کشور گفت: از ابتدای فصل برداشت )نهم اردیبهشت ماه( تاکنون  -ایرنا  -تهران 

میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است 122درجه یک به ارزش  . 
« ایرنا افزود: وجه چایکاران از طریق بانک سپه در حال واریز روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی « حبیب جهان ساز

 .است
کارخانه در استان های گیالن و مازندران فعال هستند، افزود: از کل برگ سبز خریداری شده، تاکنون  157وی با بیان این که اکنون 

 .نزدیک به هفت هزار تن چای خشک مرغوب استحصال شده است
بینی کرد به دلیل شرایط آب و هوایی مساعد امسال  رئیس سازمان چای کشور پیش هزار تن برگ سبز چای از  12۰تا  115

هزار تن چای خشک استحصال می شود 2۷چایکاران خریداری شود که از این میزان نزدیک  . 
قیمت خرید  وی یکی از دالیل افزایش تولید برگ سبز چای را قیمت مناسب خرید تضمینی دانست و اظهار داشت: امسال دولت

تومان تعیین کرد که نسبت به  849تومان و برگ درجه دو را یکهزار و  2۷5تضمینی برگ سبز چای درجه یک را سه هزار و 
درصد افزایش یافته است 21درصد و درجه دو  2۰سال گذشته برگ درجه یک  .  

لت، این صنعت رونق گرفته استبه گفته جهان ساز، در دو سال اخیر با پرداخت به موقع پول چایکاران توسط دو . 
تومان مازاد بر قیمت خرید تضمینی به چایکاران برای  15۰۰تا  4۰۰وی تصریح کرد: البته امسال برخی کارخانجات مبلغی بین 

 .تحویل برگ سبز چای پرداخت می کنند که این نیز کمکی برای کشاورزان است
از محل صندوق تخصصی  9۷باغات چای در سال گذشته گفت: سال « راعیبه ز»رئیس سازمان چای کشور درباره ارایه تسهیالت 

میلیارد تومان تسهیالت بابت به زراعی، مکانیزاسیون ، خرید ماشین آالت در اختیار کشاورزان قرار گرفت که از  18چای بیش از 

ست که این اقدام در کیفیت و کمیت این رو یکهزار هکتار باغ هرس کف بر و بین دو تا سه هزار هکتار باغ هرس کمر بر شده ا
 .محصول تاثیر بسزایی دارد

کارخانه بابت رعایت اصول  ۷1جهان ساز افزود: همچنین سال گذشته هفت میلیارد تومان تسهیالت از محل این صندوق تخصصی به 
 .بهداشتی، برندسازی، سرامیک کردن محوطه و سورتینگ کاال ارایه شده است

هزار تومانی چای خشک شمال درب کارخانجات گفت: امسال کارخانجات تولیدی ما نیز با هزینه  4۰یش از وی درباره قیمت های ب
هزارتومان است 4۰تا  35های باالی تولید مواجه هستند البته آنچه که به فروش می رسد چای ممتاز با قیمت های بین  . 

ست زیرا متناسب با برداشت برگ سبز چای در چین های دیگر و رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد: البته این قیمت ها مقطعی ا
 .کاهش کیفیت برگ نرخ ها نیز تغییر می یابد

درصد چای تولیدی کشور ممتاز است که معموال با قیمت های باالتری به فروش می رسد و مابقی چای  18وی اظهار داشت: ساالنه 
نوان ضایعات از دسترس خارج می شودشکسته، قلم، غربالی و باروتی است و حتی بخشی به ع . 

هزار هکتار باغ چای از کشاورزان استان های گیالن و مازندران  25تن برگ سبز چای در سطح  6۰۰هزار و  112پارسال 
تن چای خشک استحصال شده بود 6۰۰هزارو  25خریداری و  . 

وش می رسدهزارتومان به فر 45اکنون هر کیلوگرم چای خشک درب کارخانجات چای حدود  . 

 لینک خبر 
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 خشکسالی
 ایرنا  – 3۰/2/98تاریخ : 

 عطشی که فروکش نکرد
در بیشتر نقاط کشور گاه از آمار بلندمدت نیز فراتر رفت، ولی پایداری و  9۷-98میزان بارش های سال زراعی  -ایرنا  -سمنان 

سال های اخیر به حدی است که اثر آن را از بین نبرده و عطش و تشنگی همچنان پابرجاستشدت خشکسالی  . 
به گزارش ایرنا، تغییر اقیلم در نقاط مختلف جهان متفاوت است اما در ایران به صورت افزایش دمای هوا و تغییر رژیم بارشی 

خت و جامد گذشته به بارش های پراکنده و سیل آسا تبدیل شوداست، به گونه ای که این مساله سبب شده تا بارش های مالیم، یکنوا .  
تازه ترین گزارش دفتر مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی سازمان هواشناسی کشور نشان می دهد حجم بارش های کشور از ابتدای 

 39.8های مشابه درازمدت هدرصد و نسبت به میانگین دور 1۰8.4تاکنون نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته  9۷-98سال آبی 
  .درصد افزایش داشت

بود، اما خشکسالی های چند ساله، با  98به گفته کارشناسان، با اینکه کشور شاهد بارندگی های مطلوبی در فروردین و اردیبهشت 

  .وجود این بارش های سیل آسا، همچنان در کشور از جمله استان سمنان تداوم دارد
ادامه خواهد داشت که تمام بخش های کره  2۰5۰قات حاکی از آن است تغییرات اقلیم و روند افزایش دما تا سال تحلیل ها و نتایج تحقی

  .زمین را دربرمی گیرد، ولی برای نقاط خشک و نیمه خشک مانند ایران اثرهای ملموس تری خواهد داشت
ی، افزایش دما، پایداری اوج دمای باال در تابستان و دمای مهمترین و بارزترین آثار تغییر اقلیم در این سال ها به صورت خشکسال

  .پایین در زمستان، افزایش پدیده های جوی و حدی مانند ثبات شدیدترین شرایط گرما و سرما و تغییرات ناگهانی دما عنوان می شود
و پراکنده بود که این رقم اکنون به  ساله رگباری 25درصد نوع بارش ها در استان سمنان در دوره بلند مدت  4۰به گزارش ایرنا، 

درصد افزایش یافته است 6۰بیش از  .  
میلیمتر فراتر رفت با این وجود خشکسالی همچنان  144.۷تاکنون در استان سمنان از  9۷-98بارش ها از ابتدای سال زراعی 

  .گریبان گیر این دیار است
ان نسبت به بلندمدت تا یک و نیم درجه سانتیگراد گرم تر می شوددر استان سمن 98طبق پیش بینی های فصلی، هوای تابستان  .  

بود و تا یک و نیم درجه سانتیگراد متوسط دمای هوا افزایش یافت 96در سمنان گرمای هوا شدیدتر از تابستان  9۷تابستان  .  
پدیده تغییر اقلیم با کاهش  درصد مناطق خشک و نیمه خشک است که با تشدید 55میلیون هکتار وسعت استان سمنان  9.7از 

های زیرزمینی، تشدید پدیده بیابانزایی در  های فرسایش بادی و فرونشست سطح آببارندگی، کاهش پوشش گیاهی، افزایش کانون 
های گذشته گزارش شده است سال .  

های متوالی، این استان با  شکسالیشود که با افزایش خمیلیون مترمکعب در استان سمنان آب تولید می 25۰ساالنه یک میلیارد و 
میلیون مترمکعبی آب مواجه است 15۰کمبود حدود  .  

 
میلیمتر فراتر رفت  144.۷بارش ها در سمنان از  **  

به  98تا بیست و دوم اردیبهشت  9۷سرپرست اداره کل هواشناسی استان سمنان گفت: میزان بارندگی های این استان، از ابتدای مهر 
درصد بود افزایش یافت 1۰1.۷میلیمتر نسبت به مدت مشابه سال گذشته که  144.۷میزان  .  

ایرج مصطفوی در گفت و گو با ایرنا افزود: براساس اعالم مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، این 
درصد نسبت به بلندمدت دارد 4۷.3ن به میزان یاد شده، افزایش بارندگی به میزا 9۷-98استان با ثبت بارندگی در سال آبی  .  

میلیمتر  14۰.3وی بیان کرد: از ابتدای سال زراعی جاری تا بیست و دوم اردیبهشت امسال میزان ثبت متوسط بارش استان سمنان 
میلیمتر ثبت شد 98.2و در بلندمدت  ۷1.۷بود که این عدد در مدت مشابه سال زراعی گذشته  .  

در بین استان های کشور در شاخص درصد تغییر بارش نسبت به بلندمدت، در شرایط بهتر از میانه های  مصطفوی ادامه داد: سمنان
  .جدول کشوری قرار دارد

درصد بیشترین افزایش بارش  98.3درصد و ایالم با  9۰.2سرپرست اداره کل هواشناسی استان سمنان یادآور شد: استان لرستان با 
در این بازه زمانی دارند و استان های کرمان و سیستان و بلوچستان بیشترین کاهش بارندگی در مدت ها را در مقایسه با بلندمدت 

درصد کاهش دارند 5.1و  ۰.2مذکور را نسبت به بلندمدت با  .  
 

دهم درجه سانتیگراد گرمتر آغاز شد  6بهار سمنان امسال  **  
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درجه سانتیگراد گرمتر بود ۰.6ن نسبت به مدت مشابه بلند مدت در استا 98مصطفوی اظهار داشت: متوسط دمای هوای فروردین  .  
وی تاکید کرد: این میزان افزایش متوسط دمای هوا در مقایسه با بلند مدت، عدد بزرگی است که افزایش مصرف آب و تبخیر را به 

  .دنبال دارد
اشاره و تصریح کرد: شدیدترین گرمای تابستان و سرپرست اداره کل هواشناسی استان سمنان به اثرهای تغییر اقلیم در سمنان 

  .سردترین زمستان در سال های اخیر در دهه های گذشته رخ داده که بیانگر اثرات تغییر اقلیم در این استان است
وی ابراز داشت: افزایش تبخیر ناشی از فزونی متوسط دمای هوا منجر به مصرف بیشتر آب در بخش های آشامیدنی و کشاورزی 

  .می شود
درجه سانتی  ۰.6سرپرست اداره کل هواشناسی استان سمنان بیان کرد: دمای کل کشور در فروردین امسال نسبت به بلند مدت مشابه 

  .گراد افزایش یافته است
 

 درصد مساحت سمنان متاثر از خشکسالی  98.5 **
حت استان تحت تاثیر خشکسالی براساس شاخص درصد مسا 98.5سرپرست اداره کل هواشناسی استان سمنان گفت: در مجموع 

قرار دارد 98ساله تا پایان فروردین  1۰بارش، تبخیر و تعرق استاندارد شده دوره  .  
درصد مساحت استان تحت  2.8درصد مساحت سمنان تحت تاثیر خشکسالی شدید است، بیان کرد:  45مصطفوی با اشاره به اینکه 

درصد عرصه های سمنان متاثر از خشکسالی بسیار  21.5حت تاثیر خشکسالی متوسط و درصد ت 29.2تاثیر خشکسالی خفیف، 
  .شدید است

درصد از مساحت کل کشور تحت تاثیر خشکسالی های خفیف، متوسط،  8.8سرپرست اداره کل هواشناسی استان سمنان یادآور شد: 
قرار دارد 98ساله تا پایان فروردین  1۰دوره شدید و بسیار شدید براساس شاخص بارش، تبخیر و تعرق استاندارد شده  .  

 
 خشکسالی با وجود بارش ها ادامه دارد  **

، همچنان در این 98سرپرست اداره کل هواشناسی استان سمنان گفت: خشکسالی های چند ساله، با وجود بارش های سیل آسای سال 
  .استان تداوم دارد

نسبت به مدت مشابه سال گذشته و بلندمدت، بیانگر آغاز ترسالی  98 -9۷ال آبی وی خاطرنشان کرد: افزایش متوسط بارش های س
  .نیست

مصطفوی با اشاره به دو عامل انسانی و طبیعی در رخداد پدیده تغییر اقلیم، بیان کرد: عوامل انسانی از جمله تولید گازهای گلخانه ای 
  .و صنعتی شدن سبب تغییر اقلیم شده است

ه تغییر اقلیم باعث تغییر الگوی بارشی شده است، تصریح کرد: تغییر اقلیم بارش های مالیم، یکنواخت و جامد در این وی با بیان اینک
  .استان سمنان را به بارش های پراکنده، رگباری و سیل آسا تبدیل کرده است

های سرپرست اداره کل هواشناسی استان سمنان، با اشاره به اقلیم بیابانی و نیمه بیابانی استان سمنان، خاطرنشان کرد: تعداد بارش
شدید در مدت زمان کوتاه و به صورت رگباری تنها از شدت خشکسالی های متمادی سال های اخیر می کاهد و در بلندمدت بر 

  .خشکسالی موثر نیست

 

 

 
 
  لینک خبر
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 دانه های روغنی
ایرنا  – 26/2/98تاریخ :   

درصد افزایش یافت ۱۲خرید کلزا   
شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد: از ابتدای فصل برداشت تاکنون  -ایرنا  -تهران  تن دانه روغنی کلزا در  128هزار و  64

درصد رشد را نشان می دهد 12خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  کشور . 
میلیارد لایر معادل  893به گزارش روز پنجشنبه شرکت بازرگانی دولتی ایران، از ابتدای فصل برداشت تاکنون بالغ بر یک هزارو 

درصد پول کلزاکاران پرداخت شده است 9۰ . 
هزار محموله از کشاورزان خریداری شده است 13الب بیش از این میزان دانه روغنی کلزا در ق . 

هزار تن دانه روغنی کلزا تولید شد که این میزان نسبت به سال  34۰سال گذشته  زمان آغاز طرح( هفت برابر افزایش ) 1394

رسید 1396هزار تن در سال  18۰به  1395هزار تن در سال  ۷۰داشت به طوری که تولید کلزا از حدود  . 
وزارت جهاد کشاورزی برنامه کشت بهاره کلزا را در استان های خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد و بخشی از لرستان و کرمانشاه، 

کشت کلزا در شالیزارهای تجهیز و نوسازی شده استان های گیالن و مازندران و همچنین در مناطق معتدل و سرد دارد زیرا 
درصد اراضی آبی و دیم مناطق سرد در تناوب با گندم و جو، کلزا کشت کرد 15که می توان در کارشناسان این بخش براین باورند  . 

 لینک خبر
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 روغن
 ایرنا  – 28/2/98تاریخ : 

میلیون تن روغن خام امسال وارد می شود۱.۱  
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، گفت: با وجود تحریم ها و مشکالت نقل و انتقال پول، امسال نیز مانند  -ناایر -تهران

میلیون تن روغن خام به کشور وارد می شود و هیچ کمبودی در تامین روغن خوراکی نداریم 1.1سال گذشته  . 
« رنا افزود: روغن خوراکی مورد نیاز کشور تامین است. توزیع آن روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ای« امیرهوشنگ بیرشک

  .برای سبد خانوار به طور مرتب انجام می شود و در همه مغازه ها و فروشگاه ها به وفور یافت می شود
مدیریت  وی اظهارداشت: هیچ کمبودی از نظر روغن خوراکی در بازار نداریم اما با توجه به شرایط فعلی، توزیع روغن به شکل

شده در سطح بازار انجام می شود.حتی برای ایام ماه مبارک رمضان روغن خوراکی با برندهای مختلف با تخفیف ویژه در فروشگاه 
 .های زنجیره ای یافت می شود

با مدیریت در وی با بیان اینکه ذخایر روغن خام کشور کافی است، تصریح کرد: با توجه به تشدید تحریم ها نیاز است که همه کاالها 
بازار توزیع شود تا به یکباره در استانی دچار کمبود نشویم به همین منظور توزیع روغن خوراکی با مدیریت در سطح فروشگاه ها و 

 .مغازه ها انجام می شود
میلیون تن انواع  1.1امسال نیز همانند سال گذشته برنامه واردات یک میلیون تا  :دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران گفت

  .روغن خام آفتابگردان، سویا، پالم ، انواع دانه های روغنی و کنجد را داریم تا کشور دچار مشکلی در تامین و توزیع نشود
واردات همچون سالهای گذشته از  :وی با اشاره به این که واردات روغن خام از ابتدای سال تاکنون در حال انجام است ادامه داد

شورهای تولیدکننده انجام می شود و روغن آفتابگردان )از روسیه، اوکراین و آرژانتین(، روغن سویا )از آرژانتین، شرکت های ک
 .وارد می شود (برزیل، روسیه، اوکراین، آمریکای جنوبی( و روغن پالم )از مالزی و اندونزی

دلیل اینکه در روغن خوراکی سبد خانوار نیست جزو روغن کنجد به  :وی با اشاره به اینکه واردات روغن کنجد اندک است افزود

 .کاالهای الکچری به شمار می رود و با ارز نیمایی وارد می شود
 .به گفته وی، اکنون شرکت بازرگانی دولتی ایران در کنار بخش خصوصی به عرضه روغن خام به کارخانجات اقدام می کند

 
 روغن افزایش قیمت ندارد *

تاکنون افزایش قیمتی در نرخ روغن خوراکی نداشته ایم و قیمت ها  9۷وغن خوراکی اظهار داشت: از سال بیرشک درباره قیمت ر
 .براساس مصوبه تنظیم بازار است

تومانی تعلق می گیرد اما صنعت روغن  4200وی اضافه کرد: با وجود اینکه برای تامین مواد اولیه یعنی روغن خام ارز رسمی 

با افزایش هزینه های تمام شده تولید مواجه است نیز همانند دیگر صنایع . 
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران پیشنهاد داد: با وجود افزایش هزینه های تولید نیاز است در این صنعت نیز تخفیفات 

 .تعرفه ای در نظر گرفته شود
درصد مواد اولیه صنعت روغن  85ستیم افزود: بیش از وی با بیان اینکه در حوزه واردات با مشکل نقل و انتقاالت پول مواجه ه

  .خوراکی از محل واردات تامین می شود، بنابراین نیاز است که بانک مرکزی ارز رسمی را به موقع به این بخش تخصیص دهد
تاکنون صادرات روغن خوراکی ممنوع است 9۷به گفته بیرشک، از سال  . 

هزار تن است 5۰۰خام نزدیک یک میلیون و  طبق آمارها نیاز سالیانه کشور به روغن درصد روغن مورد نیاز کشور  85بیش از  .

درصد از محل تولید دانه های روغنی داخلی تامین می  15تا  1۰از محل واردات روغن خام و استحصال دانه های وارداتی و بین 
 .شود

ن کشی دانه های روغنی در کشور فعال هستندکارخانه فرایند روغ 25کارخانه فرایند تصفیه روغن خام و  4۰بیش از  . 

 
  لینک خبر
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 عفرانز
 ایرنا  – 22/2/98تاریخ : 

 زعفران ایران, به نام و کام دیگران
ه است، به دلیل وجود مشکالت در ثبت زعفران ایران که یکی از کاالهای منحصر به فرد با پیشینه دو هزار سال -ایرنا  -تهران 

 .جهانی و شرایط بازارهای صادراتی همچنان به نام و کام کشورهای دیگر از جمله اسپانیا، ایتالیا و افغانستان به فروش می رسد
و از آنجا با  به گزارش روز یکشنبه ایرنا، پیش از این زعفران ایران به شکل فله ای به کشورهایی همچون اسپانیا و ایتالیا صادر

بسته بندی این کشورها، به دیگر کشورها صادر می شد؛ این اقدام به ضرر تولید کنندگان و تجار ایرانی بود. در سال های اخیر، با 
دراختیار گذاشتن پیاز زعفران ایران به کشور افغانستان، این کشور به یکی از رقیبان ایران در تولید و عرضه زعفران تبدیل شده 

 .است
هر چند تولیدات زعفران در کشور افغانستان به دلیل شرایط آب و هوایی درحد ناچیزی است اما این کشور در آینده می تواند در تولید 

این محصول منحصر به فرد خطر بزرگی برای ایران بشمار آید. این امر نگرانی هایی را برای تولیدکنندگان و دست اندرکاران این 
 .صنعت ایجاد کرده است

برخی کارشناسان براین باورند که هم اکنون ایران بزرگترین تولیدکننده زعفران در دنیا به شمار می رود و می تواند با ثبت جهانی 
  .این محصول استراتژیک مالکیت آن را برای خود حفظ کند

های قایناتزعفران در ایران به ویژه در شهرستان یز، اسپاد، اردکول(، فردوس، بشرویه، روستاهای فندخت، بهناباد، استند، آب ) 

سرایان و بیرجند در استان خراسان جنوبی و شهرستانهای تربت جام، تایباد، باخرز، تربت حیدریه، گناباد، نیشابور و بجستان، 
ذربایجان های فارس، کرمان، لرستان، قزوین، اردبیل و استان آکاشمر، خلیل آباد در استان خراسان رضوی و به تازگی در استان

شودشرقی کشت می . 
گزارش ها حاکی از آن است که رقیبان جدیدی از جمله افغانستان، یونان، مراکش، ترکیه و هند در زمینه تولید و تجارت زعفران 

استای به تولید زعفران روی آورده های گلخانهاند؛ حتی چین با روشفعال شده .  
 

 زعفران ایران در پیچ و خم جهانی شدن  **
« نایب رئیس شورای ملی زعفران ایران در گفت و گو با ایرنا گفت: زعفران ایران با وجود این که یک کاالی « غالمرضا میری

منحصر به فرد و استراتژیک به شمار می رود اما هنوز ثبت جهانی نشده است اما آنچه که از سوی اتحادیه پس از گذشت سال ها 
ایران در پنج منطقه ایران از جمله خراسان رضوی و جنوبی به ثبت جغرافیایی رسیده استاتفاق افتاده این است که زعفران  . 

وی با بیان اینکه به طور قطع ثبت جغرافیایی برای چنین کاالی ارزشمندی کافی نیست و باید با وجود رقیبان زیادی که دارد به ثبت 
این وجود دارد که زعفران روزی به نام کشوری دیگری ثبت شود جهانی در لیسبون پرتغال برسد، گفت: در غیر این صورت امکان . 

نایب رئیس شورای ملی زعفران ایران تصریح کرد: ثبت جهانی میراث یک کشور تنها توسط دولت ها صورت می گیرد بنابراین 
کاال نیز همانند برخی رشته انتظار می رود دولت درخصوص ثبت جهانی این کاالی مهم تدابیری بیندیشد زیرا اگر دیر بجنبیم این 

 .های ورزشی ما توسط دیگر کشورها به ثبت جهانی خواهد رسید که این موضوع نگران کننده است
هزار هکتار از اراضی در سراسر کشور تولید  123تن زعفران در سطح زیرکشت  4۰۰وی گفت: طبق آمارها سال گذشته حدود 

ر هدف در دنیا صادر شده استکشو 4۷تن از این محصول به  252شد و نزدیک  . 
درصد مصرف خوراکی و سوپرمارکتی داشته و  2۰مصرف زعفران در کشور ما به گونه ای است که ساالنه  :میری اضافه کرد

درصد این محصول به مصارف صنعتی، دارویی ، صنایع آرایش و بهداشتی ، رنگ ، صنعت  8۰مابقی صادر می شود. در دنیا نیز 
ی ها ، شیرینی و شکالت می رسدغذایی و نوشیدن . 

 .به گفته نایب رئیس شورای ملی زعفران ایران، سرانه مصرف این محصول برای هر ایرانی یک گرم در سال است
میری افزود: ایران به دلیل مشکالتی که در بحث صادرات دارد بخش عمده تولیداتش توسط کشورهایی همچون افغانستان، اسپاینا، 

ت متحده عربی خریداری و صادر می شود اما این که اکنون افغانستان در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن دارد؛ به ایتالیا و امارا
سال گذشته پیاز زعفران را با انگیزه این که افغان  1۰تا  8دلیل این است که خودمان اجازه این موضوع را به آنها دادیم، زیرا بین 

کارند، به این کشور دادیمها، پیاز زعفران به جای خشخاش ب . 
وی افزود:حتی کارشناسانی برای کشت این محصول به افغانستان اعزام شده اند و این بدان معناست که ما محصول استراتژیک 

 .کشور خودمان را در اختیار افغانستان قرار دادیم
ز زعفران به افغانستان قاچاق می شود و به همین نایب رئیس شورای ملی زعفران ایران با بیان اینکه هر ساله بخش قابل توجهی پیا
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دلیل آنها هر سال کشت زعفران را افزایش می دهند، گفت: اکنون کشورهایی افغانستان را از لحاظ سیاسی، اقتصادی و استراتژیک 
مین کننده زعفران در دنیا ایران حمایت می کنند تا برای خودشان )به غیر از ایران( تامین کننده دومی داشته باشند بدان معنا که تنها تا

 .نباشد، تا از این اتفاق آن ها سود الزم را ببرند
ایالت این کشور، کشت زعفران انجام می شود 16وی گفت: با اهدا پیاز زعفران به دولت افغانستان در سال های اخیر، اکنون در  . 

از افغانستان یک کشور تریاک خیز بود اما اکنون به یک کشور نایب رئیس شورای ملی زعفران ایران ادامه داد: در گذشته تصور ما 
زعفران خیز تبدیل شده است به طوری که سال گذشته زعفرانی که ما به آنها هدیه داده بودیم، بهترین زعفران جهان در برلین آلمان 

 .معرفی شد
یرا اگر محصولی به نام کشور دیگری ثبت شود و میری اظهارداشت: ثبت جهانی زعفران باید در معاهده لیسبون پرتغال ثبت شود ز

 .کد جی آی دریافت کند برای صادراتش باید دیگر کشورها به آن حق لیسانس پرداخت کنند
وی براین باور است که اگر ما حرکتی انجام ندهیم، زعفران ایران به نام افغانستان ثبت می شود و باید ما برای صادرات حق لیسانس 

 .بپردازیم
رئیس شورای ملی زعفران ایران با اشاره به اینکه اکنون تجار ایرانی با محدودیت هایی در بخش صادرات در بازار جهانی  نایب

مواجه هستند که باعث شده خودمان محصول استراتژیک مان را دو دستی به کشور افغانستان صادر کنیم، گفت: تاجر ایرانی اکنون 
عودی ، آمریکا ، چین و هند صادر کند بنابراین ناچار است زعفران تولیدی خود را به تاجر نمی تواند زعفران را به عربستان س

 .افغانی بفروشد تا آن ها زعفران ما را صادر کنند
وی براین باور است که اگر محدودیت صادرات نداشته باشیم، چنین مسائلی رخ نمی دهد زیرا اکنون زعفران صادر کننده ایرانی 

و به اسم زعفران افغان به دنیا می فروخته می شود و ما چاره ای جز پذیرش این موضوع نداریم توسط افغان ها . 
میری با اشاره به اینکه این موضوع به نفع زعفران و منافع ملی کشور نیست و با ادامه این روند بازارهای صادراتی مان در جهان 

یچ اقدامی از سوی دولتمردان صورت نگرفته و این درحالی است که درحالی را از دست خواهیم داد، گفت: با این وجود تا به حال ه
که آن ها حداقل می توانند محدودیت های صادراتی را بردارند تا تجار ایرانی خود به صادرات این محصول با نام و برند ایران اقدام 

 .کنند
ن در سطح زیرکشتی به میزان هشت هزار هکتار تولید تن محصول زعفرا 12میری اظهارداشت: طبق گزارش ها افغانستان هفت تا 

 .دارد و در سال های اخیر به یکی از تولید کنندگان زعفران تبدیل شده است
درحال حاضر قیمت هر کیلوگرم زعفران ایران در داخل کشور از کشاورزان خریداری  :وی درخصوص قیمت زعفران ایران گفت

استمیلیون تومان  13تا  ۷.5می شود بین  .  
تا هزار دالر است 5۰۰نایب رئیس شورای ملی زعفران ایران تصریح کرد: حال قیمت زعفران ایران در بازارهای جهانی بین  .  

نایب رئیس شورای ملی زعفران ایران درباره بسته بندی زعفران گفت: برخی مدعی هستند که مشکل زعفران ایران در بازارهای 
لی که اینگونه نیست؛ زیرا طی سال های اخیر بسته بندی های زعفران ایران به مراتب شیکتر و جهانی بسته بندی آن است، درحا

 متنوع تر از دیگر کشورهای صادر کننده این محصول استو
و وی ادامه داد: به طور مثال بسته بندی زعفران ایرانی در مقایسه با بسته بندی زعفران اسپانیا و ایتالیا ، شیک تر متنوع تر است 

سال پیش است که هنوز به همان شکل و شمایل محصول خود را می فروشند 2۰بندی اسپانیا مربوط به بسته . 
میری یادآور شد: شرکت ها و واحد بسته بندی و صادرات ایران برای یک واحد از یک گرم تا یک مثقال و کیلوگرم، ده ها بسته 

نیست بندی شیک و متنوع دارد و معضل ما بسته بندی محصول . 
تن تولید زعفران در سال  4۰۰به گفته وی، اکنون ظرفیت بسته بندی اتحادیه صادرکنندگان ما هزار تن در سال است؛ در حالی که ما 

 .داریم
میری درباره زعفران فله ای نیز گفت: زعفرانی که حتی به افغانستان صادر می شود از مبادی قانونی با شناسه، بارکد، برند و بسته 

انجام می شود اما بسته بندی های ما بزرگ و کیلویی است؛ زیرا ما کمتر از بسته بندی کیلویی نمی توانیم صادر کنیم بندی . 
وی در تشریح علت صادرات کیلویی زعفران، گفت: زعفران کیلویی به مصارف صنعتی می رسد؛ به دلیل این که به صرفه نیست 

دالر )به  3۰۰تا  1۰۰ود. به طور مثال تفاوت قیمت زعفران با حجم پایین و باال کیلویی زعفران با حجم پایین از ما خریداری نمی ش
 .دلیل هزینه های حمل و نقل( گران تر است

میری با بیان این که حداکثر صادرات زعفران در بسته بندی های یک کیلوگرمی است اضافه کرد: از ما بسته های بزرگ زعفران 
ادویه و قهوه را در بسته بندی های بزرگ خریداری و وارد می کنیم خریداری می کنند و ما نیز . 

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران براین باور است که همانند قاچاق مواد مخدر نمی توان از خروج پیاز زعفران از کشور 
حصول جلوگیری می شودنیز ممانعت کرد اما اگر محدودیت های صادراتی حذف شود؛ به طور حتم از قاچاق این م . 
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میری اظهارداشت: اکنون نزدیک یک سال است که به دلیل تشدید تحریم ها علیه ایران، صادر کنندگان زعفران دچار محدودیت های 
صادراتی شده اند؛ به طور مثال اگر ما بخواهیم زعفران صادر کنیم باید پیمان سپاری کنیم و ارز حاصل از صادرات را به کشور 

انیم درحالی که این امر با توجه به شرایط تحریم ها و مشکالت در نقل و انتقال پول ممکن نیستبازگرد . 
وی تصریح کرد: به طور حتم ما به دنبال آن هستیم که همانند گذشته ارز را به کشور خودمان بیاوریم اما امکانش وجود ندارد زیرا 

است که دولت برای ما شرایط صادرات در قبال واردات را پیشنهاد داده است تا  خود دولت نیز نمی تواند ارز وارد کند و این درحالی
 .از معافیت مالیاتی و جوایز صادراتی بهره مند شویم اما باید بگوییم که ما وارد کننده نیستیم و تخصصی در این کار نداریم

تا مجبور نباشند زعفران ایران را به ثمن بخت به وی از دولت خواست تا راهکار جدیدی برای ورود ارز تجار زعفران ایجاد کند 
 .افغانستان بفروشند

ماه است، گفت: پول زعفرانی که  6نایب رئیس شورای ملی زعفران ایران با بیان اینکه برای محموله واردات حداکثر برگشت پول 
ده و ارسال کنندروزه به دست تاجر برسد تا بخش های بعدی صادرات را آما 2۰تا  15صادر می شود باید  . 

میری با اشاره به اینکه پول حاصل از فروش صادرات انقدر از این کشور به آن کشور انتقال پیدا می کند که مقدار قابل توجه آن به 
عنوان کارمزد کسر می شود و این به نفع تجار نیست، پیشنهاد داد: دولت جایی را مشخص کند تا کارت واردکننده کاال در آن جا 

شود و آن شخص ارز را در هر جای دنیا بگیرد و با ارز حاصل از صادرات زعفران کاال وارد کند؛ سپس پول صادرکننده  صادر
  .در داخل کشور داده شود

وی اضافه کرد: اگر این اتفاق بیفتد که ما زعفرانمان را با کارت بازرگانی یک واردکننده صادر کنیم و آن ارز در اختیار واردکننده 
بدهیم و واردکننده پول ما را به تومان بدهد، استقبال می کنیم قرار . 

میری خواستار برداشتن محدودیت های صادراتی و ارایه راهکارهای صادرات زعفران از سوی دولت شد تا این مشکل قبل از این 
 .که بازارهای صادراتی ایران از دست برود، برطرف شود

 
ستتولید زعفران افغانستان ناچیز ا **  

« مجری طرح گیاهان دارویی کشور در وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با ایرنا در زمینه ثبت جهانی زعفران « حسین زینلی

درصد تولید آن محصول مربوط به آن کشور  ۷۰تا  6۰گفت: کشوری می تواند ثبت ژنتیکی و جهانی یک محصول را انجام بدهد که 
 .باشد

عفران ایران در نظام زراعت زعفران مبتنی بر قنات در جی.اسوی اظهارداشت: درحال حاضر ز  «GIAHS» در سازمان خواروبار

ثبت جهانی شده است و بنابراین ما نگرانی در این خصوص نداریم و هر کشوری نمی تواند محصولی را  (کشاورزی ملل متحد )فائو

 .که تولید می کند به ثبت جهانی به نام خود برساند
رات زعفران ایران توسط افغانستان را تعرفه ترجیحی توسط این کشور دانست و گفت: تعدادی از ایرانیان در زینلی علت صاد

کشورهای مختلف شرکت دارند و تجارت می کنند؛ در واقع با این روش تحریم ها را دور می زنند در این شرایط ما تجارتمان را 
صادر می شود انجام می دهیم اما کاال با نام و برند کشور ثالث . 

هزار هکتار در استان های کشور  1۰8تن زعفران در سطح  3۷6بیش از  9۷مجری طرح گیاهان دارویی کشور افزود: در سال 
کشور دنیا صادر شده است 4۷میلیون دالر به  319تن محصول زعفران به ارزش  25۰ماهه بیش از  11تولید شد و براساس آمار  .  
کشور افغانستان نیز گفت: سطح توسعه کشت گیاه زعفران در افغانستان در حدی نیست که به سطح تولید ما وی درباره تولید زعفران 

 .برسند بنابراین این موضوع نگران کننده ای برای ما نخواهد بود
از پیش افزایش  زینلی ادامه داد: هرچند ما با برنامه ریزی و ارایه تسهیالت مالی تالش داریم سطح زیرکشت و تولید خود را بیش

 .دهیم
پیازچه زعفران در مناطق سردسیر )با بارندگی زیاد( بسیار بهتر از مناطق گرمسیر عمل می کند و یکی از دالیل اصلی که باعث 

تمایز زعفران مرغوب از زعفران نامرغوب می شود، اقلیم آب و هوایی آن منطقه هست که هرچقدر منطقه سردسیر تر باشد، 
زعفران باالتر استعملکرد و عیار  . 

درجه  4۰زعفران به دلیل طبع گرم آن تا حد زیادی می تواند در مقابل هوای سرد مقاومت کند، پیاز زعفران در دمای منفی 
 سانتیگراد به رشد عادی خود ادامه می دهد و شادابی و نشاط برگ ها را کامال حفظ می کند 

ها، چینیها و اقوام ها، رومیری از نقاط جهان باستان، خواص آن را به یونانیگفته می شود ایرانیان ضمن صدور زعفران به بسیا
های اسالمی اطراف مدیترانه های اول تا چهارم هجری به امتها معرفی کردند و شیوه زراعت آن را در سدهسامی از جمله عرب

قلیه )سیسیل( رواج یافتآموختند و سپس کاشت زعفران در شمال آفریقا و اندلس )اسپانیای اسالمی( و ص . 
زعفران، به  1393تن در سال  100آمارها نشان می دهد با وجود این که اسپانیا حتی یک تن تولید زعفران ندارد اما حدود 
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است. امارات نیز حتی یک مزرعه زعفران ندارد اما جزو کشورهای عمده صادرکننده زعفران جهان به کشورهای دنیا صادر کرده 
حتی یک کیلو تولید زعفران نداشت اما اکنون  13۷۰د. همچنین افغانستان در سال شمار می رو  .تن تولید دارد 16

ای ندارد و در مدت کمی طرفداران بسیاری به دست آورده افغانستان برای صادرات زعفران به آمریکا، هند و چین هیچ مانع تعرفه
دوره متوالی بهترین زعفران جهان از لحاظ کیفیت شناخته شده و توانسته تاکنون زعفران افغانستان برای سه  2۰13است. از سال 

امارات متحده عربی خواستار خرید کل تولیدات  2۰19رقبای قدری چون اسپانیا و ایران را کنار بزند؛ به طوری که در ماه مارس 

  .زعفران افغانستان به صورت یکجا در آینده ای نزدیک شد
  لینک خبر
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 زعفران 
 خبرنگاران جوان  – 31/2/98تاریخ : 

  را اعالم نکرد ۹۸ت بازار طالی سرخ/گمرگ آمار صادرات زعفران در سال آخرین تحوال
میلیون تومان است 1۴تا  13هزار و حداکثر  2۰۰میلیون و  8میری گفت: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو طالی سرخ  .  

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

میلیون و  8، درباره آخرین تحوالت بازار طالی سرخ اظهار کرد: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو طالی سرخ خبرنگاران جوان
میلیون تومان است 1۴تا  13هزار و حداکثر  2۰۰ . 

توان پیش بینی دقیقی را راجع به بازار زعفران داشتها نمیوی افزود: با توجه به عدم ثبات نرخ ارز و نرخ کاال . 
ها و امتناع فروشندگان از توزیع کاهش عرضه، افزایش قیمت تمامی کاال :میری از افزایش قیمت زعفران در بازار خبر داد و گفت

های گذشته در بازار روبرو شوداست تا نرخ طالی سرخ با نوساناتی نسبت به هفتهمحصول موجب شده  . 
درصد قاچاق طالی سرخ به افغانستان 9۰هزار ساله تولید زعفران در معرض خطر است/ 3قدمت  :بیشتر بخوانید  

این مقام مسئول با بیان اینکه مصرف زعفران در بازار داخلی کاهش پیدا کرده است، اظهار کرد: این در حالی است که صادرات 
است طبق روال عادی در حال انجام . 

12وی درباره آخرین وضعیت صادرات زعفران گفت: براساس آمار  ، صادرات نسبت به مدت مشابه سال 9۷ماهه گمرک در سال  
درصد رشد داشته است و در خصوص صادرات امسال، گمرک آماری ارائه نکرده است که بتوانیم نسبت به مدت مشابه سال  1۴قبل 

 .قبل آن را مقایسه کنیم
های کشور هشدار داد و افزود: با توجه به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ارز حاصل ه قاچاق زعفران از مرزمیری نسبت ب

از صادرات به سامانه نیما و مشکالت صادرکنندگان در این زمینه، برخی افراد با سو استفاده از این موقعیت زعفران را به صورت 
مر بر کاهش عرضه محصول در بازار داخل دامن زده استکنند که این اقاچاق از کشور خارج می . 

هزار صادرکننده جدید وارد  ۶تا  ۴عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: با توجه به اظهارات بانک مرکزی و سایر مسئوالن بین 
رسد که تجدید رو به نظر می کنند، در حالیکه هیچ ارزی وارد کشور نکردند. از اینبازار شدند و مقادیر قابل توجهی کاال صادر می

نظری باید دربخشنامه بانک مرکزی صورت گیرد به طوریکه صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را در اختیار واردکنندگان قرار 
 .دهند

وی در پایان تصریح کرد: با توجه به مشکالت پیش روی صادرکنندگان باید تمهیدات جدی اندیشیده شود، در غیر این صورت 
رکنندگان واقعی از امر صادرات خارج خواهند شد که در نهایت این امربه سبب ارزآوری باال و حجم کم محصول بر قاچاق صاد

زنددامن می . 
 لینک خبر
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 زعفران 
 خبرنگاران جوان  – 2۴/2/98تاریخ : 

ران در بازار/ هشدار نسبت به قاچاق طالی سرخ از مرزهای کشورثبات نرخ زعف  
میلیون تومان است 1۴میلیون و حداکثر زعفران سوپر نگین  8حسینی گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران دسته  . 

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

میلیون و حداکثر زعفران  8اظهار کرد: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران دسته  بازار زعفران ، درباره آخرین تحوالتجوان
تمیلیون تومان اس 1۴سوپر نگین  . 

های مسلمان و همسایه افزایش یافت و این امر بر نوسان از سوی کشور خرید زعفران وی افزود: در آستانه ماه رمضان تقاضا برای
قیمت محصول در بازار دامن زد اما هم اکنون به سبب تعادل عرضه و تقاضا بعید است که نوسان خاصی در ماه مبارک رمضان 

 .اتفاق بیفتد
در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به آنکه اکثر متقاضیان نیاز خود را قبل از ماه رمضان تامین  سرخ قیمت طالی حسینی

شود که بازار زعفران روند عادی خود را طی کندکرده اند، از این رو پیش بینی می . 
 هشدار نسبت به قاچاق طالی سرخ به افغانستان/بازار زعفران به ثبات رسید :بیشتر بخوانید

برای بزرگترین تولیدکننده زعفران یک معضل جدی به شمار  قاچاق طالی سرخ عضو شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه
های دیگر معضلی است که به مرور به یک پدیده شوم تبدیل بیان کرد: قاچاق زعفران ایرانی از طرف افغانستان به کشور رود،می
دهیم از قاچاق پیاز زعفران جلوگیری کنند چرا که ادامه این روند در آینده نزدیک شود، از این رو به مسئوالن ذی ربط هشدار میمی

شودبه ضرر کشور تمام می . 
های کشور و موضوع قاچاق داشته باشند، چشمان خود را بر کنم افرادی که باید مراقبت بیشتری از مرزادامه داد: بنده تصور می وی

زنند، بسته اند. این در حالی است که با توجه جدی به این موضوع روی فعالیت افرادی که تیشه به ریشه این محصول استراتژیک می
ها صادر کنندرا با برند خود به دیگر کشور زعفران ایرانی های دیگر جلوگیری شود تا رقبا نتوانندکشور باید از خروج زعفران به . 

این مقام مسئول، مسئوالن ذی ربط باید از خروج غیر قانونی زعفران جلوگیری کنند چرا که پدیده شوم قاچاق عالوه بر   به گفته
شودبازار می جلوگیری از ورود ارز به کشور منجر به تالطم . 
در سال زراعی جدید خبر داد و گفت: با توجه به  تولید زعفران درصدی 3۰تا  2۵عضو شورای ملی زعفران در پایان از افزایش 

تا  2۵شود که اگر مشکل خاصی اتفاق نیفتد، تولید زعفران با افزایش حداقل های اخیر پیش بینی میشرایط جوی مناسب و بارندگی

تن برسد ۵۰۰به مدت مشابه سال قبل به درصد نسبت  3۰ . 
  لینک خبر
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 زعفران 
 خبرنگاران جوان  – 2۷/2/98تاریخ : 

رخ به افغانستاندرصد قاچاق طالی س ۹۰هزار ساله تولید زعفران در معرض خطر است/ ۳قدمت   
عضو شورای ملی زعفران گفت: تولید زعفران قدمت سه هزار ساله در ایران دارد اما قاچاق زعفران و پیاز زعفران تیشه به ریشه 

زنداین صنعت می . 
عت،تجارت و کشاورزیصن علی حسینی، عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

رونق تولید ، با اشاره به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری مبنی برجوان قدمت  تولید زعفران اظهار کرد: با توجه به آنکه 

زندسه هزار ساله در ایران دارد، از این رو قاچاق و پیاز زعفران تیشه به ریشه این صنعت می . 
ضرر بزرگترین های کشور دل خوش هستند، اما این امر به وی افزود: اگرچه دالالن به سبب منافع فعلی به خروج زعفران از مرز

شودتولیدکننده زعفران تمام می . 
ها و گیرد، بیان کرد: افغانستان از برخی تعرفهاز طریق افغانستان صورت می قاچاق زعفران درصد 9۰حسینی با اشاره به اینکه 

د، ضربه مهلکی به ها در منطقه برخوردار است، بنابراین با قاچاق محصول و برندسازی زعفران ناب ایرانی به اسم خوبخشودگی
کند، چراکه با افزایش تولید و سطح زیر کشت محصول در افغانستان دیگر حرفی برای تولید و صادرات طالی سرخ کشور وارد می

های هدف نخواهیم داشتگفتن در بازار . 
 ثبات نرخ زعفران در بازار/ هشدار نسبت به قاچاق طالی سرخ از مرزهای کشور :بیشتر بخوانید

رونق تولید عضو شورای ملی زعفران گفت: در سال حمایت از هایی و شکوفایی اقتصاد باید توجه و حساسیت بیشتری نسبت به کاال 

 .که قابلیت صادراتی دارند، صورت گیرد تا چرخ اقتصاد و صنعت بچرخد
ن ایرانی از کشور داشته های مسئول باید حساسیت بیشتری نسبت به خروج غیرقانونی زعفراحسینی با تاکید بر این مسئله که دستگاه

ربط همچون وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و گمرکات کشور باید با جدیت بیشتری های ذیباشند، بیان کرد: وزارتخانه
های کشور را پیگیری کنند تا زیانی به تولید این محصول استراتژیک کشور وارد نشودمسئله جلوگیری از قاچاق زعفران از مرز . 

های کشور هشدار داد و گفت: باتوجه به فصل کشت زعفران های آتی از مرزطی روز خروج پیاز زعفران سئول نسبت بهاین مقام م
های گذشته گریبانگیر کشاورزان خواهد شد، از این رو مسئوالن های کشور همانند سالهای آتی، خطر خروج پیاز از مرزاز روز

شود، جلوگیری کنندوند و از این پدیده شوم که به ضرر تولید ملی تمام میربط باید با جدیت بیشتری وارد میدان شذی . 
وی ادامه داد: اگرچه سالهاست که مسئوالن و دولتمردان همانند مردم و کشاورزان نسبت به خروج زعفران و پیاز زعفران از 

ها بیندیشندی برای جلوگیری از این نابسامانیکنند، اما این موضوع کافی نیست و حتما باید تمهیدات جدهای کشور انتقاد میمرز . 
مراقبت کرد، گفت:   های نفت کشورباید از محصوالتی نظیر زعفران، پسته و فرش همانند چاه حسینی در پایان با اشاره به اینکه
الت استراتژیک و حساسیت دارند، باید نسبت به زعفران به عنوان یکی از محصو های نفتچاه مسئوالن همان قدری که نسبت به

تجدید پذیر حساسیت داشته باشند تا در سالی که با بحران تامین ارز و صادرات روبرو هستیم، اقتصاد کشاورزی و مناطق محروم 

 .دچار مشکل نشود
  لینک خبر
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https://www.yjc.ir/fa/news/6934090/%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 سالمت
 خبرگزاری فارس  – 3۰/2/98تاریخ : 

وع واکسن به کشور ن ۳۰ها در سازمان دامپزشکی/ ورود تکنولوژی ساخت راهکار مقابله با تحریم  
شود و تا نوع واکسن از ترکیه وارد کشور می 3۰برای اولین بار تکنولوژی ساخت بیش از  :رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت

ها در داخل کشور تولید خواهد شدیک سال آینده همه این واکسن .  
ان دامپزشکی کشور روز یکشنبه در حاشیه بازدید پور رئیس سازمبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علیرضا رفیعی

شود و تا بار تکنولوژی ساخت واکسن از کشور ترکیه وارد کشور میامسال برای اولین از شرکت لبنیاتی پاک به خبرنگاران گفت:
شد اندازی شده و همه اینها در داخل تولید خواهدها در کشور راهیک سال آینده سایت جدید تولید این واکسن . 

الملل را از سال گذشته شروع کردیم و منجر به این شد توسعه روابط بین وی به راهکارهای مقابله با شرایط تحریم اشاره کرد و گفت:
شودها به کشور بدون هیچ مشکلی انجام میکه واردات محصوالت پروتئینی مانند گوشت و انواع داروها و واکسن . 

۴2کشور، در حال حاضر واردات این گونه محصوالت از  رئیس سازمان دامپزشکی به گفته ها هیچ شود و تحریمکشور انجام می 
 .تأثیری در روند واردات نداشته است

ها را متناسب با شرایط تحریمی تغییر وی با اشاره به اتفاقات و اقدامات در سال جدید گفت: سازمان دامپزشکی کشور دستورالعمل
را در بدنه سازمان تقویت کند ها و نواندیشیقیتکند، خالداده و تالش می . 

ها به های تولیدکنندگان باید رفع شود، گفت: تفویض اختیارات را از سازمانرئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه نگرانی
های مراکز تولیدی بزرگ را وانهتوانند مجوزها و پرها انجام دادیم و در حال حاضر ادارات جزء به راحتی میادارات کل و شبکه

 .صادر کنند
سازی رازی، تولید واکسن تب برفکی روغنی را بار سه شرکت خصوصی در کنار واکسن و سرمپور گفت: برای اولینرفیعی

 .استارت زده و قرار است در آینده نزدیک تعداد آن به چهار شرکت برسند
شود و در حال حاضر بذر واکسن فوق حاد پرندگان در داخل ساخته می  است، گفت: وی با اشاره به اینکه مشکل تولید واکسن بذر آن

بنیان که اعتبار آن را نیز دریافت کرده است در آینده قرار است بذر واکسن دام و طیور و آبزیان هم با همکاری یک شرکت دانش
 .نزدیک تولید شود

های کشورهای دیگر در المللی را گذرانده و به زودی دامستانداردهای بینرئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: کشتارگاه خرمشهر ا
 .این مجموعه کشتار خواهند شد

هزار نفر  1۰نفر شتر از کشور قطر وارد شده و قرار است این تعداد به  ۵۰۰بار در سال جاری تعداد پور برای اولینبه گفته رفیعی
 .برسد

وهوایی و اقلیمی کشور ما طوری است که رش شتر در کشور غفلت شده است، گفت: شرایط آبوی با بیان اینکه تاکنون درباره پرو
تواند بسیار سودآور باشدنگهداری این حیوان می . 

هزار تن برسد 3۰۰تا  2۰۰گذاری شده که حجم تولید به به گفته وی برای پرورش ماهی در قفس هدف . 
ساز پرورش اسب امضا شده و قرار هایی هم با اتحادیه اروپا برای صنعت پولنامهرئیس سازمان دامپزشکی کشور، تفاهم[ به گفته

 .است این صنعت مورد توجه ویژه قرار گیرد
پور واردات دام مولد به جای واردات گوشت و دام زنده و همچنین پرورش سایر ماکیان مانند بلدرچین و قرقاول در همچنین رفیعی

های سازمان دامپزشکی مطرح کردکنار مرغ را از دیگر برنامه . 
پاشی، ضدعفونی و درمان العاده بود، چرا که با اقدامات سموی تأکید کرد: نقش سازمان دامپزشکی کشور پس از سیل اخیر بسیار فوق

های مشترک انسان و دام جلوگیری کندتوانست از شیوع بیماری . 
درصدی در مقابله با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان صورت  9۷پیشرفت رئیس سازمان دامپزشکی کشور در عین حال تأکید کرد که 

میلیون قطعه مرغ برای جلوگیری از این بیماری معدوم شد، این در حالی است که در  2گرفته، به طوری که طی سال گذشته تنها 
میلیون قطعه طیور بود 1۰رقم  9۵میلیون قطعه و در سال  2۷رقم  9۶سال  . 

درمانی سازمان دامپزشکی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که آیا پیمان سازمان دامپزشکی کشور با ترکیه برای  معاون بهداشتی و
پروتکل بهداشتی داریم و محصوالت ترکیه و ترانزیت دام زنده به خوبی انجام  2۵با کشور ترکیه  :ترانزیت دام پیشرفت دارد، گفت

شودمی . 
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کشور در پاسخ به سؤال فارس که چه میزان واردات گوشت در سال گذشته وارد شده و چه میزان  رئیس سازمان دامپزشکی در ادامه
هزار تن وارد  1۵1هزار تن گوشت گرم و منجمد ثبت سفارش شده بود که  3۷۵به میزان  9۷ثبت سفارش شده است، گفت: در سال 

 .کشور شد
1۰۰بت سفارش شده بود که میلیون رأس واردات گوشت گوسفندی ث 1.3وی افزود: همچنین  هزار رأس وارد شد. همچنین برای  

رأس وارد شد 11۰۰هزار رأس گوساله ثبت سفارش شده بود که  ۵۴واردات  . 
هزار تن گوشت داده شده که روزانه و هفتگی وارد  3۵مجوز واردات  98رئیس سازمان دامپزشکی کشور تأکید کرد که در سال 

شودکشور می . 
 .به گفته وی، در سال گذشته برای واردات 2۷ میلیون تن نهاده مجوز داده شده بود که 11.۵ میلیون تن وارد شد

  لینک خبر
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 شیالت
 ایرنا  – 29/2/98تاریخ : 

هزارتن برآورد شد ۴55تولید آبزی پروری امسال   
هزار تن انواع آبزی بدون احتساب پرورش ماهی در قفس در کشور تولید شود 455امسال نزدیک به  . 

تولید  98گفت: پیش بینی برنامه ششم توسعه برای سال « حسین علی عبدالحی»به وزارت جهاد کشاورزی، به گزارش روز یکشن
هزار تن تولید خواهیم داشت 2۰۰هزار تن ماهیان گرمابی است که با توجه به سیل، بنا به برآورد ما حدود  23۷ . 

هزار تن، ماهیان در منایع آبی داخلی  15۰دآبی در سال جاری ن، تولید ماهیان سروی افزود: به دلیل وقوع سیل و خسارت ناشی از آ
هزار تن و ماهیان خاویاری سه  5۰هزار تن، میگوی پرورشی در آب های شور بیش از  ۷۰مانند دریاچه ها و آب های پشت سدها 

تن پیش بینی می شود 4۰۰هزار و  . 
 

** مورد می رسد  1۷گونه های پرورشی تا پایان برنامه ششم به   
گونه آبزی در کشور پرورش می یابد و تا پایان برنامه  12معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت ایران اظهارداشت: اکنون 

 .مورد خواهد رسید 17ششم توسعه تعداد گونه های پرورشی به 
ر منفی گذاشته به طوری که برآورد وی درباره تاثیر سیل اخیر بر تولید آبزیان تصریح کرد: وقوع سیل بر تولید و پرورش آبزیان تاثی

درصد باشد 2۰تا  15درصد و ماهیان سردآبی  15تا  1۰می کنیم تاثیر آن در تولید ماهیان گرمابی  . 
میلیارد تومان خسارت به مزارع پرورش ماهی وارد  53۰عبدالحی با بیان این که طبق آخرین گزارش ها، بر اثر جاری شدن سیل 

ورش ماهی در استان هایی همچون لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد بر اثر سیل شده است، گفت: مزارع پر
 .دچار خسارات زیادی شدند و در خوزستان این تاثیرات بر تولید ماهیان گرمابی بوده است

ای اخیر، تولید ماهیان پرورشی در وی پیش بینی کرد با توجه به افزایش حجم آب در منابع آبی داخلی و پشت سدها بر اثر بارندگی ه
درصد افزایش یابد 15تا  1۰این حوزه ها به میزان  . 

، 9۷هزار تن عنوان کرد و افزود: در سال  49۰را  9۷عبدالحی، میزان تولید آبزیان با احتساب پرورش ماهی در قفس در سال 
هزار تن میگو و  4۷ار تن ماهیان منابع آبی داخلی، هز 6۰هزار تن ماهیان سردآبی،  1۷4هزار تن ماهیان گرمابی،  189نزدیک 

تن گوشت ماهیان خاویاری تولید شده بود 28۰۰ . 
کیلوگرم عنوان کرد 9۷3را پنج هزارو  9۷وی میزان تولید خاویار پرورشی در سال  . 

مزرعه  12۰ل حاضر استان کشور گفت: در حا 2۰معاون سازمان شیالت کشور ایران با اشاره به پرورش ماهیان خاویاری در 
 .پرورش ماهیان خاویاری در استان هایی مانند کرمان، قم، مرکزی، قزوین و استان های ساحلی فعال هستند

وی رویکرد توسعه آبزی پروری در برنامه ششم توسعه را پرورش آبزیان در استان های ساحلی و با استفاده از آب شور و در قفس 
هزار تن در استان های ساحلی صورت می گیرد 2۷5درصد تولید آبزیان بالغ بر  85حاضر عنوان کرد و ادامه داد: در حال  . 

 16درصد آن در استان های ساحلی و  85هزار تن برسد که  81۰عبدالحی اظهارداشت: طبق برنامه ششم توسعه، این رقم باید به 
 .درصد در استان های غیر ساحلی خواهد بود

میلیارد تومان تسهیالت در اختیار  ۷3۰نزدیک به  96ه پرورش دهندگان آبزیان اضافه کرد: در سال وی درباره تسهیالت اعطایی ب
 .تولیدکنندگان آبزی کشور قرار گرفت

 
 میلیارد تومان تسهیالت برای توسعه آبزی پروری اختصاص می یابد 1600**
ته هنوز جمع بندی نشده، اما پیش بینی می شود در سال به گفته وی، ارقام مربوط به تخصیص تسهیالت به آبزی پروران در سال گذش

میلیارد تومان تسهیالت از محل اعتبارات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و  16۰۰حدود  98
 .عشایری برای توسعه آبزی پروری اختصاص یابد و مشکلی برای فعالیت های آبزی پروری وجود ندارد

هزارتن از این  ۷۷۰هزارتن بود که  255حدود یک میلیون و  9۷ارش ایرنا، مجموع تولیدات حوزه شیالتی کشور در سال به گز
هزارتن مربوط به حوزه آبزی پروری می شد 485تولیدات مربوط به بخش صید و صیادی و  .  

میلیون دالر بود 5۰۷تن به ارزش صادراتی هزار  2۰۰، حجم تولید محصوالت شیالتی ایران یک میلیون و 96طبق آمارهای سال  .  
  لینک خبر
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 شیالت 
 خبرنگاران جوان – 29/2/98تاریخ : 

رسدهزار تن می ۴55تولید آبزیان به   
هزار تن می رسد ۴۵۵عبدالحی گفت: امسال تولید انواع آبزیان بدون احتساب پرورش ماهی در قفس به حدود  . 

معاون توسعه آبزی  وزارت جهاد کشاورزی، حسین علی عبدالحی  به نقل از ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

ست که هزار تن ماهیان گرمابی ا 23۷تولید  98پروری سازمان شیالت کشور اظهار کرد: پیش بینی برنامه ششم توسعه برای سال 
هزار تن تولید خواهیم داشت 2۰۰، حدود با توجه به سیل بنا به برآورد ما . 

ماهیان سردآبی ن، امسال تولیدوی گفت: به دلیل سیل و خسارت ناشی از آ هزار تن، ماهیان در منایع آبی داخلی مانند  1۵۰  

تن  3۴۰۰هزار تن و ماهیان خاویاری  ۵۰بیش از  های شورهزار تن، میگوی پرورشی در آب ۷۰ها های پشت سدها و آبدریاچه
شودپیش بینی می . 

های پرورشی به یابد و تا پایان برنامه ششم توسعه تعداد گونهگونه آبزی در کشور پرورش می 12عبدالحی افزود: در حال حاضر 
مورد خواهد رسید 1۷ . 

تولید و پرورش آبزیان تاثیر منفی گذاشته به طوری که برآورد وی درباره تاثیر سیل اخیر بر تولید آبزیان افزود: وقوع سیل بر 
درصد باشد 2۰تا  1۵درصد و ماهیان سردآبی  1۵تا  1۰کنیم تاثیر آن در تولید ماهیان گرمابی می . 

۵3۰ سیل معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت کشور با بیان این که طبق آخرین گزارش ها، بر اثر جاری شدن ومان میلیارد ت 
هایی همچون لرستان، چهارمحال و بختیاری، وارد شده است، گفت: مزارع پرورش ماهی در استان پرورش ماهی خسارت به مزارع

 .کهگیلویه و بویراحمد بر اثر سیل دچار خسارات زیادی شدند و در خوزستان این تاثیرات بر تولید ماهیان گرمابی بوده است
زینتی در کشور/ امکان ریشه کنی بیماری آبزیان در کشور وجود نداردمیلیون قطعه ماهی  2۰۰تولید  :بیشتر بخوانید  

های اخیر، تولید ماهیان ها بر اثر بارندگیوی در عین حال پیش بینی کرد با توجه به افزایش حجم آب در منابع آبی داخلی و پشت سد
درصد افزایش یابد 1۵تا  1۰ها به میزان پرورشی در این حوزه . 

هزار تن اعالم کرد و افزود: در سال گذشته  ۴9۰را  9۷ن تولید آبزیان با احتساب پرورش ماهی در قفس در سال عبدالحی، میزا
تن  28۰۰هزار تن میگو و  ۴۷هزار تن ماهیان منابع آبی داخلی،  ۶۰هزار تن ماهیان سردآبی،  1۷۴هزار تن ماهیان گرمابی،  189

 .گوشت ماهیان خاویاری تولید شد
کیلوگرم اعالم کرد ۵9۷3را  9۷لید خاویار پرورشی در سال وی میزان تو . 

مزرعه پرورش ماهیان  12۰استان، گفت: در حال حاضر  2۰معاون سازمان شیالت کشور با اشاره به پرورش ماهیان خاویاری در 
های ساحلی فعال هستندهایی مانند کرمان، قم، مرکزی، قزوین و استانخاویاری در استان . 

های ساحلی و با استفاده از آب شور و در قفس توسعه آبزی پروری در برنامه ششم توسعه را پرورش آبزیان در استان وی رویکرد
گیردهای ساحلی صورت میهزار تن در استان 2۷۵درصد تولید آبزیان بالغ بر  8۵اعالم کرد و گفت: در حال حاضر  . 

درصد  1۶های ساحلی و درصد آن در استان 8۵هزار تن برسد که  81۰باید به  عبدالحی ادامه داد: طبق برنامه ششم توسعه، این رقم
های غیر ساحلی خواهد بوددر استان . 

میلیارد تومان تسهیالت در اختیار  ۷3۰نزدیک به  9۶وی درباره تسهیالت اعطایی به پرورش دهندگان آبزیان افزود: در سال 
 .تولیدکنندگان آبزی کشور قرار گرفت

هنوز جمع بندی نشده، اما پیش بینی  9۷در پایان تصریح کرد: ارقام مربوط به تخصیص تسهیالت به آبزی پروران در سال عبدالحی 
میلیارد تومان تسهیالت از محل اعتبارات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق  1۶۰۰حدود  98کنیم در سال می

های آبزی پروری وجود نداردی پروری اختصاص یابد و مشکلی برای فعالیتروستایی و عشایری برای توسعه آبز . 
 

 لینک خبر 
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 شکر 
 فودپرس – 22/2/98تاریخ : 

هزار تن شکر در بازار تهران ۱۳صدور حواله توزیع   
هزار تن شکر برای توزیع در بازار تهران  13سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از صدور حواله بیش از  <مواد غذایی

 .خبر داد
هزار تن حواله  13دنبال انتشار گزارش ها از نایاب شدن شکر در بازار، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از صدور  به

 .شکر برای توزیع در بازار پایتخت خبر داد
 

هزار  ۷از  تن حواله شکر برای توزیع در بازار تهران صادر شده و بیش 36۰هزار و  13بر اساس اعالم این سازمان، تا امروز 
شودتن دیگر نیز در روزهای آینده در بازار تهران توزیع می . 

 
هزار تن  22صنف و مرکز اعالم کرد:  15سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به توزیع شکر در تهران توسط 

بار و ... توزیع و به دست دین و ترههای مربوطه، سازمان میاای، اتحادیههای زنجیرهشکر در نظر گرفته شده در فروشگاه
کنندگان خانگی و صنعتی خواهد رسیدمصرف . 

 
وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به همچنین قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران نیز در گفت

جام شده مقرر شده است تا شکر مورد نیاز های انهای صورت گرفته درخصوص توزیع شکر گفت: با توجه به رایزنینگارینامه
 .بازار از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در اختیار بنکداران قرار گرفته و در واحدهای صنفی توزیع شود

 
الزم را خواهیم ایم که اگر کاال در اختیار اصناف قرار گیرد، ما قطعاً بر نحوه توزیع، کنترل وی ادامه داد: ما بارها اعالم کرده

 .داشت
 لینک خبر
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 شکر 
خبرگزاری فارس  – 25/2/98تاریخ :   

رسد شکر وارداتی تا هفته آینده به بنادر کشور می  
هزار تن شکرداده شده است، گفت 8۰۰ند و شکر کشور با بیان اینکه مجوز واردات های قدبیر انجمن صنفی کارخانه بخشی از این  :

تومان در راه رسیدن به بنادر کشور است 42۰۰شکر توسط بخش خصوصی و دولتی با ارز  .  
شکر گفت: با توجه به  وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس در مورد وضعیت ثبت سفارش و وارداتفر در گفتبهمن دانایی

خصوصی، این محموله تا صدور مجوز واردات شکر از اسفندماه سال گذشته و اقدامات انجام شده برای واردات شکر توسط بخش
شودهفته آینده وارد بنادر کشور می .  

ی شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه در کنار واردات شکر توسط بخش خصوص  های قند و شکر کشوردبیر انجمن صنفی کارخانه
اقدام به واردات کرده است، گفت: با توجه به اینکه بخشی از ذخایر شکر شرکت بازرگانی دولتی صرف تنظیم بازار شکر شده است، 

  .این واردات در راستای جبران ذخایر صورت گرفته است
واردات انجام شده و با توجه به تخیص ارز هزار تن شکر صادر شده و ثبت سفارش برای  8۰۰وی اظهار داشت: مجوز واردات 

وارداتی در راه است ها بخشی از شکربرای واردات این شکر .  
کرد، بنابراین با واردات شکر گفت: تولیدات داخلی هر سال نیاز شکر را تا خرداد ماه تامین می  فر در مورد علت تاخیر دردانایی

 3۰بینی و از بین رفتن شد، اما با توجه به وقوع سیل غیر قابل پیشد ماه وارد بازار میتوجه به روال هر ساله شکر وارداتی از خردا
ها در بازار شکر حاصل از بروز این هزار هکتار از مزارع نیشکر این اتفاق در مورد شکر افتاد و بخش زیادی از نابسامانی 35تا 

  .حادثه غیرمترقبه بود
سال گذشته تا حدودی برداشت محصول را به تعویق انداخت، بنابراین اگر شرایط به حالت  گیوی همچنین بیان داشت: همچنین بارند

رفت با چنین مشکالتی مواجه نبودیمعادی پیش می .  
های حامل بار شکر تا هفته اینده به ایران گفت: در های قند و شکر کشور با اشاره به رسیدن کشتیدبیر انجمن صنفی کارخانه

ها تسویه و سپس وارد بازار خواهد کات همکاری الزم برای ترخیص را انجام دهند، این شکر به زودی در کارخانهصورتی که گمر
  .شد و با رسیدن این شکر به بازار قطعا تعادل به بازار شکر برخواهد گشت

شود آیا این قضیه مطرح می فر در پاسخ به این سوال که برخی مسائل در مورد احتکار شکر وارداتی توسط بخش خصوصیدانایی
شود، ضمن اینکه اغلب واردکنندگان شکر تواند صحت داشته باشد، گفت: هیچ وقت در بخش تولید اجازه احتکار داده نمیمی

گاه حاضر به از دست دادن اعتبار خود برای منافع مالی نیستندهای قند و شکر هستند که هیچکارخانه . 
شود، تومانی وارد می 42۰۰گان شکر تعهد محضری گرفته شده و از آنجا که شکر با ارز دولتی وی افزود: از تمامی واردکنند

شودنظارت کامل برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده انجام می .  
 لینک خبر
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 شکر 
ایرنا  – 2۷/2/98تاریخ :   

هزارتن چغندر قندخوزستان ۸۰۰حمل و خطر نابودی هزینه باالی   
این روزها برداشت محصول چغندر قند درمناطق شمالی خوزستان که عمده کانون های کشت این محصول هستند با  -ایرنا  -اهواز 

ای قند، کشاورزان نگرانی فزاینده کشاورزان چغندرکار دنبال می شود چرا که به دلیل هزینه باالی حمل این محصول تا کارخانه ه
 .قادر به تامین این هزینه نیستند

هزینه سرسام آور کرایه حمل چغند قند و نبود توانایی کشاورزان برای پرداخت این هزینه ها احتمال ماندن این محصول 

  .روی دست کشاورزان و از بین رفتن این محصول راهبردی که کشور به شدت به آن نیاز دارد بسیار باال است
درصد 5۰میلیون لایر است که چیزی حدود  1.۷تا  1.5کیلومتری حداقل بین  ۷۰۰یه حمل هر تن چغندر قند تا مسیر کرا

لایر است ۷42درصد سه هزار و 16ارزش کل چغندر قند بر مبنای قیمت تضمینی آن به قرار هر کیلوگرم با عیار  .  
نه قند خوزستان که خوراک اصلی چغندر قند است در جذب این در حالی است که کارخانه قند شوش به عنوان تنها کارخا

درصد کل  8۰این محصول و تبدیل آن به شکر با محدودیت هایی رو به رو است و به ناچار این محصول که بیش از 
چغندر قند تولیدی خوزستان است باید به کارخانه های قند اصفهان، اسالم آباد، بیستون کرمانشاه، قزوین، شهرکرد و 

مدان ارسال شوده .  
ساله کارخانه قند شوش و صرفه اقتصادی که گمان می رفت نصیب 15کشت چغندر قند در خوزستان پس از تعطیلی 

کشاورزان شمال خوزستان شود در پنج سال اخیر از سرگرفته شد ولی به نظر می رسد با تحوالتی که در صنعت حمل و 
ایه ها به وجود آمد کار انتقال محصول چغندر قند با مشکالت حادی رو به نقل کشور ، اعتصاب ها و افزایش بی سابقه کر

  .رو شده است
هزار تن که می تواند به 8۰۰به منظور اتخاذ راهکار عملی برای برون رفت از چالش و پیشگیری از نابودی دست کم 

رت جهادکشاورزی ، مسئوالن هزار شکر سفید منجر شود نشستی با حضور مجری طرح چغندرقند و نیشکر وزا9۰تولید 
کارخانه های قند استان های همجوار ، نمایندگان کشاورزان چغندر کار ، راهداری و شرکت های حمل و نقل جاده ای 

  .خوزستان در جهادکشاورزی خوزستان برگزار شد
انندگان کامیون در این نشست مسایل و مشکالت فرآروی حمل چغندر قند از گرانی الستیک و روغن و قطعات یدکی ر

داران گرفته تا صنعت قند کشور و نگرانی کشاورزان از نابودی دسترنج خود مطرح شد و چنانچه این راهکارها عملی 

  .شود احتمال پیشگیری از خسارت ملی افزایش می یاید
 

 بهره گیری از ظرفیت های ملی در ناوگان حمل و نقل  **
شاورزی گفت:از ظرفیت های ملی در ناوگان حمل و نقل برای حمل چغندر مجری طرح چغندرقند و نیشکر وزارت جهادک

  .قند خوزستان که هم اکنون در مزارع مانده، به کارخانه های قند کشور استفاده می شود
علیرضا یزدانی با تایید بروز چالشی به نام ' حمل و نقل چغندر قند' در خوزستان افزود: ما به این مساله واقف هستیم که 

برابر شده را ندارد از این رو باید به کمک  2کشاورز توانایی پرداخت کرایه حمل چغندر که در مقایسه با پارسال بیش از 

  .کشاورز آمد تا بخشی از منافع و سرمایه ملی کشور با توجه به تحریم ها و نیاز کشور به شکر به خطر نیفتد
ند در دزفول شوش و اندیمشک در حال برداشت است ولی هزینه های هزار تن چغندر ق8۰۰به گفته وی هم اکنون بیش از 

  .سنگین حمل و نقل مانع از انتقال سریع این محصول به کارخانه های قند کشور شده است
هزار تن شکر تولید می شود افزود: با هماهنگی 9۰وی با بیان اینکه در صورت فرآوری این محصول راهبردی حدود 

تفاهم نامه سه جانبه شرکت های حمل و نقل ، راهداری و کارخانه های قند امیدواریم هرچه  صورت گرفته و امضای

  .زودتر ، چغندر قند خوزستان که سرمایه ملی است به کارخانه های قند کشور انتقال یابد
ا به سیلوها و مجری طرح چغندرقند و نیشکر وزارت جهادکشاورزی در ادامه با اشاره به اینکه تداخل حمل گندم و کلز

جابجایی کاالهای اساسی از بنادر کشور ،سبب ایجاد اختالل در حمل چغندر قند شده گفت: چنانچه این امکان فراهم شود که 
دستگاه کامیون از مجموع سه هزار دستگاهی که در بنادر کشور در حال انتقال 5۰۰با هماهنگی های بین بخشی ، 

نتقال چغندر قند به کار گرفته شود مشکل حمل این محصول به میزان زیادی حل می کاالهای اساسی و دامی هستند برای ا
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  .شود
وی بر حمایت از کامیون داران و تامین بخشی از نیازهای آنان از جمله تامین سهمیه الستیک ، روغن ، سوخت یارانه ای 

  .و حذف عوارض بزرگراهی با هدف کاهش هزینه های حمل چغندر قند تاکید کرد
به گفته یزدانی از همه راهکارها و گزینه ها برای جلوگیری از زیان چغندرکاران و کاهش قیمت کرایه حمل این محصول 

  .کشاورزی استفاده می کنیم
مجری طرح چغندرقند و نیشکر وزارت جهادکشاورزی افزود: پارسال کارخانجات قند و شکر به منظور همکاری و کمک 

یه حمل و نقل را برعهده گرفتند که انتظار می رود امسال نیز در حمایت از کشاورزان این به کشاورزان، بخشی از کرا

  .اقدام را انجام دهند
هزار هکتار زیرکشت چغندر قند پاییزه است که حدود  15وی ادامه داد: در سال زراعی جاری  هکتار  119هزار و  11

دزفول، شوش و اندیمشک ( می شود و بقیه سطح زیرکشت ) هزار تن چغندر فقط مربوط به خوزستان 8۰۰آن با تولید 

  .مربوط به استان های گلستان، فارس، کرمانشاه و اصفهان است
 

 مرجع واحد برای تعیین نرخ حمل  **
برای پیشگیری از افزایش سرسام آور نرخ حمل چغندر قند ، تعیین مرجع واحد برای تعیین نرخ حمل چغندر قند با توجه 

ی برداشت محصول گندم ، جو ، کلزا و صیفی جات و تقاضای باال برای حمل کاالهای اساسی و نهاده های به همزمان

  .دامی از بندر امام خمینی)ره( ضروری است
اصالنی از نمایندگان شرکت های حمل و نقل خوزستان با تاکید بر اینکه تعیین مرجع واحد برای یکسان سازی نرخ کرایه 

میلیون لایر  2ست افزود: با توجه به اینکه نرخ هر تن بار از بندر امام به سایر نقاط کشور حدود چغندر قند ضروری ا
است کامیون داران رغبتی به حمل چغندر قند با قیمت پایین تر از این سقف ندارد لذا باید ضمن تعیین نرخ واحد، مشوق 

  .هایی را نیز برای کامیون داران در نظر گرفت
میونداران در برابر نرخ پایین تر مقاومت می کنند و به ناچار باید دولت یارانه ای برای جبران ضرر به گفته وی کا

  .کامیونداران در نظر بگیرد
ابوذر دیناروند مدیر کشاورزی کارخانه قند شوش نیز با اشاره به اینکه در روزهای اخیر برداشت و حمل چغندر قند به 

حمل هر تن چغندر قند به کارخانه  این کارخانه شروع شده گفت: نرخ هزار لایر است که نسبت به پارسال افزایش 200

  .قابل توجهی داشته است
وی بر یکسان سازی نرخ کرایه و نظارت بر آن تاکید کرد و افزود: افزایش بی رویه نرخ کرایه به ضرر کشاورز است و 

به کشت چغندر قند در سال های آینده نخواهد داشت اگر کشاورزی احساس کند در این معرکه ضرر کرده دیگر رغبتی .  
 

هزار لایر کرایه را ندارد 6۰۰کشاورز توان پرداخت بیش از  **  
علی رحیمی نماینده کشاورزان چغندرکار خوزستان معتقد است: برای جبران افزایش نرخ کرایه ها ، دولت باید نرخ 

  .تضمینی چغندر قند را افزایش دهد
هزار لایر برای هر تن چغندر قند ندارد از این رو افزایش نرخ 6۰۰اورز توان پرداخت کرایه بیش از به گفته وی کش

  .تضمینی چغندر قند می تواند کشاورز را از ناامیدی و فشار روانی نجات دهد
ن بخشی از هزینه وی گفت: دولت باید بتواند با شیوه های مختلف از جمله پرداخت مستقیم یارانه به کامیون داران و تامی

  .حمل و نقل ، به کمک کشاورز آمده و آن را از مهلکه نجات دهد
رحیمی افزود: کرایه ها روز به روز در حال افزایش است و سازمان پایانه ها و حمل و نقل جاده ای باید روی نرخ کرایه 

  .ها نظارت کند هرچند برای متعادل کردن کرایه حمل ، کار سختی پیش رو دارد
 

 آینده چغندر قند در خوزستان نباید مخدوش شود  **
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی خوزستان بیان کرد: اگر مشکل حمل چغندر قند به کارخانه های قند 
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  .حل نشود آینده کشت این محصول در خوزستان مخدوش و احتمال توقف کشت آن در سال های آینده تقویت می شود
اسمی نژاد در ادامه با بیان اینکه جهادکشاورزی متولی تولید است نه حمل محصول کشاورزی گفت: گره حمل محمد ق

چغندر قند در شرکت های حمل و نقل و کامیونداران است ؛ ما حمایت می کنیم که حمل محصول به سهولت انجام شود و 

  .کار به سود کشاورز تمام شود
ا تاخیر از بنادر تخلیه شود و بخشی از ظرفیت ها به سمت حمل چغندر قند هدایت شود اتفاق وی با بیان اینکه اگر کنجاله ب

دستگاه کامیون نیاز داریم6۰۰هزار و  2خاصی نمی افتد افزود: برای حمل چغندر قند خوزستان به کارخانه ها به  .  
 

  14۰4هزار هکتار چغندر قند تا افق 8۰کشت  **
خوزستان با تاکید بر اینکه مشکل حمل چغندر قند با هماهنگی بین بخشی حل می شود رییس سازمان جهاد کشاورزی 

میلیون تن 6.5هزار هکتار این محصول و تولید  8۰گفت:هرگونه تغییرات در کرایه حمل چغندر قند ، چشم انداز کشت 

مخدوش می کند 14۰4شکر را در خوزستان تا افق سال  .  
میلیون نفر در خوزستان تامین می شود افزود: راه پایداری 31درصد شکر مورد نیاز  45کیخسرو چنگوایی با بیان اینکه 

تولید شکر در خوزستان روی آوردن به کشت چغندر قند و رفع مشکالت کشت و حمل این محصول به کارخانه های قند 

  .کشور است
کشور اذعان، و ابراز امیدواری کرد با برنامه وی با فوریت دار بودن مساله انتقال حمل چغندر قند به کارخانه های قند 

درصد سهام آن 3۰ریزی صورت گرفته و مشارکت شرکت حمل و نقل به ویژه شرکت بین المللی حمل و نقل آبادان که 

  .دولتی است مشکل حمل چغندر قند در خوزستان برطرف شود
غندر قند خوزستان ، باید هشت کارخانه برآورد سازمان جهادکشاورزی خوزستان نشان می دهد برای جذب محصول چ

  .جدید قند در خوزستان ساخته شود تا هزینه های حمل آن کاهش یابد
 لینک خبر
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 شکر 

خبرگزاری فارس  – 24/2/98تاریخ :  

تن شکر در کشور  ۸۰۰۰عرضه روزانه   
شودتن شکر در کشور توزیع می 8۰۰۰امل شرکت بازرگانی دولتی گفت: روزانه مدیرع .  

تن شکر در میادین میوه و تره بار  3۰۰به گزارش خبرگزاری فارس، یزدان سیف در ارتباط تلفنی با شبکه خبر گفت: روزانه 
شودشهرداری تهران بین مردم توزیع می . 

18۰ا وجود این که نیاز کشور به شکر ماهانه مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی افزود: ب هزارتن شکر است، اما در حال حاضر  
کنیمهزارتن شکر در کشور توزیع می 2۴۰تن شکر و در ماه  8۰۰۰روزانه  . 

سازی و سایر صنفها به طور جداگانه وی با بیان این که شکر مرود نیاز صنوف مانند قنادان، شیرینی پزان، شکالت سازی، نوشابه
شودشود، گفت: عرضه شکر تا تعادل بازار و تعدیل قیمت انجام میعرضه می . 

گویند، اما به گزارش فارس، با وجود این که مسئوالن از تولید به اندازه کافی شکر، واردات و ذخیره مناسب شکر در کشور سخن می
ود شکر در بازار و حتی برخی فروشگاههای قیمت شکر در بازار افزایش غیر طبیعی پیدا کرده و برخی گزارشها هم از کمب

ای حکایت دارند، بنابر این الزم است با محتکران شکر در این شرایط برخورد الزم صورت گیرد تا این کاالی مورد مصرف زنجیره
جهت کم یاب یا گران نشودعامه مردم بی . 

 لینک خبر
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 شکر 
ایرنا  – 22/2/98تاریخ :   

ی زنجیره ای توزیع می شودتن شکر در فروشگاه ها ۱5۰۰زانه حدود   
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از توزیع روزانه بین  -ایرنا -تهران تن شکر در فروشگاه های زنجیره ای  15۰۰تا  800

هزار تن است 18۰نیاز ماهانه کشور به شکر  :سراسر کشور خبرداد و گفت . 
یزدان سیف درباره نوسانات قیمت شکر در بازار البته آمارهای دیگری هم به گزارش یکشنبه ایرنا از شرکت بازرگانی دولتی ایران، 

نوسانات فصلی در محصوالت کشاورزی در دنیا روالی طبیعی است و با توجه به نیاز کشور از ابتدای اسفند » :اعالم کرد و افزود

هزار تن شکر وارداتی به بازار عرضه شده است 3۰6تاکنون  9۷ ». 
علت هیجانات بازار هنوز قیمت شکر تثبیت نشده است با این حال در حال حاضر هیچ محدودیتی برای تأمین  وی اظهار داشت: به

 .شکر صنف و صنعت نداریم
های تولید کننده این محصول وجود دارد و گفت: از آنها وی براین باور است که مقادیر زیادی شکر اکنون در انبارهای شرکت

ند و شکر تولیدیشان را در بازار توزیع کنندخواهیم به کمک مردم بیایمی . 
سیف با تاکید بر اینکه به میزان کافی شکر در انبارهای کشور وجود دارد؛ از مردم خواست تا به اندازه نیازشان خرید کنند تا دست 

 .سودجویان از بازار قطع شود
ز شبکه توزیع توقیف شدتن شکر تنظیم بازاری خارج ا 9۰به گفته وی، با حکم دادستان کرج امروز  . 

به گزارش ایرنا، طی هفته های اخیر شکر در بازار کمیاب و قیمت آن از آخرین نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار که مربوط به سال 
کننده سه هزار و گذشته است، فراتر رفت. یعنی قیمت هرکیلوگرم شکر سفید در کارخانه سه هزار تومان، شکر فله برای مصرف

تومان تعیین شده بود، اما در  44۰۰بندی یک کیلوگرمی گرمی چهارهزار تومان و شکر بسته 9۰۰بندی ، شکر بستهتومان ۴۰۰
هزارتومان رسید که بیانگر قیمت بیش از دو  1۰های اخیر قیمت شکر در چندین مرحله افزایش یافت و به کیلویی بیش از هفته

 .برابری نسبت به نرخ های مصوب است
تومان با ارائه کارت ملی در فروشگاه های زنجیره ای توزیع می  34۰۰اخیر برای تنظیم بازار، شکر به قیمت کیلویی در روزهای 

 .شود
 

میلیون تن گندم در کشور تولید می شود  11امسال  *  
ندم در سالجاری، میلیون تن گ 11مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران همچنین درباره وضعیت گندم پیش بینی کرد: با تولید 

 .نیازی به واردات گندم نداریم
هزار تن اعالم کرد و گفت: این میزان خرید در  234وی خرید تضمینی گندم را طبق آخرین آمار این شرکت بیش از یک میلیون و 

درصد رشد را نشان می دهد 23مقایسه با سال گذشته  . 
و تصویب مجلس امسال فقط بخش نان یارانه  98بود اما بر اساس بودجه سال تمام گندم کشور یارانه ای  9۷سیف ادامه داد: در سال 

 .ای باقی ماند و یارانه صنایع وابسته در این بخش حذف شد
تومان به  95۰به گزارش ایرنا، با حذف یارانه گندم از صنایع وابسته از جمله صنعت ماکارونی و افزایش قیمت هر کیلوگرم گندم از 

درصد  ۷5تا  ۷۰ان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سقف افزایش قیمت صنایع ماکارونی را بین تومان، سازم 185۰
 .اعالم کرد که توسط شرکت های تولید کننده ماکارونی اعمال شده است

تومان رسید 545۰گرمی به  ۷۰۰براساس این نرخ مصوب قیمت هر کیلوگرم ماکارونی  . 
 

بعی از نرخ صادراتی است قیمت عرضه خرمای داخلی تا *  
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی، ایران را دومین تولیدکننده خرما در جهان برشمرد و گفت: اگرچه خرما به اندازه کافی در کشور 

 .وجود دارد اما قیمت فروش آن تابعی از فروش صادرات خرما شده است
ورهای هدف صادر شدهزار تن خرما از ایران به کش 256به گفته وی، سال گذشته  . 

هزارتومان و پیارم  22به گزارش ایرنا، طبق آمارها با وجود اینکه قیمت هر کیلوگرم خرمای مضافتی در استان های جنوبی کشور 
هزار  6۰هزارتومان و پیارم باالی  36هزارتومان است اما هر بسته خرمای مضافتی در شهرهای مختلف با قیمت های بیش از 45

وش می رسدتومان به فر . 
 لینک خبر 
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 شکر

فودپرس – 25/2/98تاریخ :   

رسدشکر وارداتی تا هفته آینده به بنادر کشور می  
ست، گفت: هزار تن شکرداده شده ا 8۰۰های قند و شکر کشور با بیان اینکه مجوز واردات دبیر انجمن صنفی کارخانه <مواد غذایی

تومان در راه رسیدن به بنادر کشور است 42۰۰بخشی از این شکر توسط بخش خصوصی و دولتی با ارز  . 
 

وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس در مورد وضعیت ثبت سفارش و واردات شکر گفت: با توجه به فر در گفتبهمن دانایی
خصوصی، این محموله تا اقدامات انجام شده برای واردات شکر توسط بخش صدور مجوز واردات شکر از اسفندماه سال گذشته و

شودهفته آینده وارد بنادر کشور می .  
 

با بیان اینکه در کنار واردات شکر توسط بخش خصوصی شرکت بازرگانی دولتی   های قند و شکر کشوردبیر انجمن صنفی کارخانه
اینکه بخشی از ذخایر شکر شرکت بازرگانی دولتی صرف تنظیم بازار شکر شده است، اقدام به واردات کرده است، گفت: با توجه به 

  .این واردات در راستای جبران ذخایر صورت گرفته است
 

هزار تن شکر صادر شده و ثبت سفارش برای واردات انجام شده و با توجه به تخیص ارز  8۰۰وی اظهار داشت: مجوز واردات 
وارداتی در راه است خشی از شکرها ببرای واردات این شکر .  

 
کرد، بنابراین با واردات شکر گفت: تولیدات داخلی هر سال نیاز شکر را تا خرداد ماه تامین می  فر در مورد علت تاخیر دردانایی

 3۰ینی و از بین رفتن بشد، اما با توجه به وقوع سیل غیر قابل پیشتوجه به روال هر ساله شکر وارداتی از خرداد ماه وارد بازار می
ها در بازار شکر حاصل از بروز این هزار هکتار از مزارع نیشکر این اتفاق در مورد شکر افتاد و بخش زیادی از نابسامانی 35تا 

  .حادثه غیرمترقبه بود
 

این اگر شرایط به حالت سال گذشته تا حدودی برداشت محصول را به تعویق انداخت، بنابر وی همچنین بیان داشت: همچنین بارندگی
رفت با چنین مشکالتی مواجه نبودیمعادی پیش می .  

 
های حامل بار شکر تا هفته اینده به ایران گفت: در های قند و شکر کشور با اشاره به رسیدن کشتیدبیر انجمن صنفی کارخانه

ها تسویه و سپس وارد بازار خواهد کارخانه صورتی که گمرکات همکاری الزم برای ترخیص را انجام دهند، این شکر به زودی در
  .شد و با رسیدن این شکر به بازار قطعا تعادل به بازار شکر برخواهد گشت

 
شود آیا این قضیه فر در پاسخ به این سوال که برخی مسائل در مورد احتکار شکر وارداتی توسط بخش خصوصی مطرح میدانایی

شود، ضمن اینکه اغلب واردکنندگان شکر وقت در بخش تولید اجازه احتکار داده نمی تواند صحت داشته باشد، گفت: هیچمی
گاه حاضر به از دست دادن اعتبار خود برای منافع مالی نیستندهای قند و شکر هستند که هیچکارخانه . 

 
شود، تومانی وارد می 42۰۰ وی افزود: از تمامی واردکنندگان شکر تعهد محضری گرفته شده و از آنجا که شکر با ارز دولتی

شودنظارت کامل برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده انجام می .  
 
 لینک خبر
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 شکر 
ایرنا  – 22/2/98تاریخ :   

 وضعیت عرضه شکر در بازار متعادل می شود
روز  1۰هزار تن شکر در کشور توزیع می شود، گفت: تا  8دولتی با بیان اینکه روزانه  مدیرعامل شرکت بازرگانی -ایرنا  -تهران 

 .آینده عرضه شکر در بازار متعادل می شود
تن شکر در میادین میوه و  5۰۰تا  2۰۰یکشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در تهران روزانه بین « یزدان سیف »

فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شودتن نیز در  51۰تره بار و  . 
هزار تن است اما هم اکنون به طور متوسط  18۰معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: مصرف شکر در کل کشور ماهیانه حدود 

هزار تن شکر در کشور توزیع می شود 24۰هر ماه  . 
روزها قیمت هر کاالیی افزایش یابد، عده ای سودجود مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی تاکید کرد: به علت شرایط اقتصادی این 

 .تالش می کنند روند عرضه آن را در بازار مختل کنند تا قیمت ها افزاشی یابد
سیف با اشاره به ضرورت تامین شکر مورد نیاز هیئت های مذهبی در ایام ماه مبارک رمضان اظهار داشت: در تهران هیئت های 

نیاز داشته باشند با معرفی اوقاف می توانند به شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک مراجعه کنند مذهبی به هر میزانی که شکر . 
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در شهرستان ها نیز متقاضیان می توانند برای دریافت شکر مورد نیاز هیئت های مذهبی 

کنند تا نسبت به تحویل شکر مورد نیاز آنها اقدام شودخود به شرکت غله و خدمات بازرگانی استان ها مراجعه  . 
میلیارد تومانی دو شرکت کشت و صنعت در خوزستان به جرم احتکار شکر خبر داد و گفت:  119سیف در پایان از تشکیل پرونده 

 .این پرونده به علت عدم عرضه و احتکار شکر هم اکنون در دست رسیدگی است
 لینک خبر
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 شکر 
ایرنا  – 22/2/98تاریخ :   

 کرهای وارداتی در راه است
دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران از ورود محموله های شکر به کشور در هفته آینده خبرداد و گفت: چندین  -ایرنا  -تهران 

ط بخش خصوصی و شرکت بازرگانی دولتی در راه است که موجب متعادل شدن بازار می شودکشتی محموله شکر توس . 
« روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: برای تامین بازار، هم اکنون محموله شکر « بهمن دانایی

ور در حال تخلیه بار است که همچنان در قالب شکر چهار تا پنج کشتی خریداری شده توسط شرکت بازرگانی دولتی در بنادر کش
 .تنظیم بازاری عرضه می شود و در ادامه پنج تا شش کشتی دیگر نیز در راه است

هزار تن شکر توسط  8۰۰دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران، تصریح کرد: در کنار واردات شرکت بازرگانی دولتی ایران، 
هزار تن شکر به  1۰۰کشور وارد می شود که امیدواریم برای متعادل شدن بازار تا پایان اردیبشهت ماه واردکنندگان قند و شکر به 

 .بازار عرضه شود
هزارتن شکر نیشکری ما در دست تولید است که بزودی به بازار عرضه می شود، گفت: با وفور  15۰وی با بیان اینکه هنوز 

دولتی از التهاب جو روانی بازار کاسته خواهد شد و بازار این محصول همچون  عرضه شکر از هفته آینده توسط بخش خصوصی و
 .گذشته متعادل می شود

وی ادامه داد: خرید شکر توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران مربوط به آبان و آذرماه سال گذشته و خرید بخش خصوصی مربوط به 
پول با تاخیر مواجه شده است ماه اخیر است که به دلیل مشکالتی در نقل و انتقال 1.5 . 

تومانی خریداری می شود بنابراین انتظار می رود ورود محموله های جدید  42۰۰دانایی تصریح کرد: شکر وارداتی با ارز رسمی 
شکر با قیمت های مصوب سال گذشته ستاد تنظیم بازار به قیمت هر کیلوگرم درب کارخانه سه هزار تومان، هرکیلو شکر فله ای 

تومان باشد 44۰۰گرمی چهار هزار تومان و هر بسته بندی یک کیلوگرمی  9۰۰تومان، هر بسته  ۰۰34 . 
به گفته وی، نرخ مصوب شکر مربوط به قیمت گذاری سال گذشته ستاد تنظیم بازار است که تا نرخ گذاری های جدید اعمال خواهد 

 .شد
که شکر وارداتی با ارز دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران گفت: در صورتی  تومان با قیمت های بیش از نرخ  4200

مصوب ستاد تنظیم بازار در سطح فروشگاه ها و خرده فروشی ها عرضه شود تخلف و گران فروشی به شمار می رود بنابراین باید 
 .با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد

صدور شکر وارداتی از کشور، تک تک واردکنندگان با دستور العمل  دانایی افزود: همچنین برای جلوگیری از گران فروشی و یا
بانک مرکزی تعهد محضری داده اند که هر کیلوگرم شکر وارداتی با نرخ تنظیم بازاری عرضه شود در غیر این صورت عالوه بر 

 .جریمه نقدی باید ما به التفاوت نرخ ارز آزاد و رسمی را بپردازند
تومانی به کشور وارد شده  42۰۰هزارتن شکر با ارز رسمی  281قند و شکر ایران گفت: سال گذشته نیز دبیر انجمن صنفی صنایع 

 .بود
وی درباره افزایش نرخ قند نیز گفت: قند نرخ مصوب ندارد اما تولیدکنندگان موظف هستند براساس ضوابط قمیت گذاری و آنالیز 

بسته بندی، حمل و نقل قیمت گذاری منطقی داشته باشند درواقع اینگونه نیست  هزینه ها از جمله قیمت شکر، دستمزد کارگر، کیسه،
هزار تومان بفروشند 12که ماده اولیه خود همچون شکر را کیلویی سه هزار تومان خریداری کنند و هر کیلو قند را  . 
 12هزارتومان و قند را بیش از  1۰ به گزارش ایرنا، در هفته های اخیر برخی فروشندگان هر کیلوگرم شکر را با قیمت بیش از

 .هزارتومان به فروش می رسانند که در نهایت اکنون با کمیاب و نایاب شدن این محصول در بازار مواجه هستیم
میلیون تن است که بخش عمده آن از محل تولید چغندر قند و  2.2تا  2.1هزارتن و ساالنه بین  18۰طبق آمارها نیاز ماهانه کشور 

بخش اندکی از آن از محل واردات تامین می شود نیشکر و . 
این درحالیست که شرکت بازرگانی دولتی ایران برای جلوگیری از التهاب بازار و تامین شکر مورد نیاز کشور، اقدام به توزیع 

تن شکر در فروشگاه های زنجیره ای سراسر کشور کرده است 15۰۰تا  8۰۰روزانه بین  . 
از ابتدای اسفند ماه سال با توجه به نیاز کشور   .هزار تن شکر وارداتی به بازار عرضه شده است 306تاکنون نیز  97

یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تاکید براین که به میزان کافی شکر در انبارهای کشور وجود دارد؛ برای 
تولید کننده خواست تا برای کمک به مردم شکر تولیدشان را به  عرضه این محصول به بازار و متعادل شدن قیمت ها، از شرکت های

 .بازار عرضه کنند
 لینک خبر 
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 شکر 
ایرنا  – 24/2/98تاریخ :  

 بازار شکر همچنان تحت تاثیر محتکران
زار کشور را تحت تاثیر خود قرار داد که برخی کارشناسان علت آن را کمبود شکر در هفته های گذشته در حالی با -ایرنا  -تهران 

کاهش تولید، تاخیر در واردات، احتکار توسط سودجویان، افزایش حجم ذخیره سازی صنایع وابسته به شکر و حتی صادرات آن بیان 
 .کردند

در بازار، به نظر می رسد محتکران و  به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، با وجود روند افزایش قیمت شکر
سودجویان تالش دارند با احتکار این ماده غذایی آن را به قیمت های گزاف به فروش برسانند تا از سودهای کالن تری برخوردار 

 .شوند
ید داخلی و تاخیر در کمیاب شدن یکباره شکر گویای آن است که این مهم در بازار به شکل طبیعی بوجود نیامده و ارتباط به کاهش تول

واردات ندارد، بلکه با وقوع سیل و از بین رفتن بخشی از اراضی نیشکر، عده ای دالل و واسطه با احتکار، تالش در افزایش قیمت 
آن دارند به طوری که برخی مسئوالن امر هم براین باورند که کشور در تامین شکر مشکلی ندارد و مقادیر زیادی از آن در انبارهای 

های تولید کننده و یا توسط عمده فروشان احتکار شده و به بازار عرضه نمی شودشرکت . 
ای و خرده فروشی گویای کمبود شکر در سطح بازار است فروشی در خیابان مولوی تا فروشگاه های زنجیرهبررسی واحد های عمده

نمی شود و در صورت عرضه، با قیمت های بیش از نرخ به نحوی که برخی فروشندگان گفتند، مدتی است که شکر در بازار توزیع 
 .تنظیم بازاری است

تومان، شکر  3۰۰۰طبق آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار که مربوط به سال گذشته است، قیمت هرکیلوگرم شکر سفید درب کارخانه 
تومان تعیین  44۰۰ندی یک کیلوگرمی بتومان و شکر بسته 4۰۰۰گرمی  9۰۰بندی تومان ، شکر بسته 34۰۰کننده فله برای مصرف
هزارتومان رسید که بیانگر افزایش قیمت  1۰های گذشته قیمت شکر در چندین مرحله افزایش یافت و به بیش از شده، اما در هفته

 .بسیار فراتر از نرخ های مصوب سال گذشته است
ی، ناشی از هیجان های در سطح بازار است، اما شکر به بررسی بازار شکر گویای آن است که بخشی از افزایش قیمت این ماده غذای

دلیل کمبود در بازار به طالی سفید تبدیل شده که یا موجود نیست، ویا عرضه کنندگان محدودی با قیمت تنظیم بازار عمل می کنند و 
 .سایر فروشندگان احتمالی هم نرخ های غیر واقعی و گزاف را به خریداران تحمیل می کنند

های زنجیره ای با کارت ملی هم از رویدادهای دیگر است، اما تمامی فروشگاه های عرضه شکر در بعضی فروشگاهموضوع 
 .زنجیره ای موجودی شکرهای تنظیم بازاری در اختیار ندارند

ه تمام مدت هزارتومان می فروشند ک 11تا  1۰برخی مغازه ها هم در این آشفته بازار، شکر فله ای خرید قبل خود را با قیمت 
 .مصرف کننده نهایی متضرر خرید است

هزارتن است که ساالنه بخش عمده آن از محل تولید  18۰میلیون تن و نیاز ماهانه  2.2براساس آمارهای موجود نیاز کشور به شکر 

تومانی تامین می شود 42۰۰داخلی و بخشی از محل واردات با ارز رسمی  . 
ی از شکر وارداتی نیز ساالنه صادر می شود، اما اکنون بنابر درخواست وزارت صنعت، آمارهای گمرک نشان می دهد که بخش

 .معدن و تجارت صادرات شکر ممنوع شده است
تن  9۰شرایط بازار بیانگر آن است که عالوه بر شرکت های تولید کننده، تخلفاتی در شبکه توزیع شکر نیز وجود دارد و به تازگی 

شرکت کشت و صنعت در خوزستان به جرم  2میلیارد تومانی  119ز شبکه توزیع توقیف شد و پرونده شکر تنظیم بازاری خارج ا
 .احتکار شکر در دست رسیدگی قرار دارد

اکنون با توجه به نابسامانی بازار ارزاق و کاالهای مورد نیاز مردم، ضرورت دارد دستگاه های نظارتی با تشدید مجازات ها با این 
کنند، تا برخی افراد سودجو از این بازار بهره برداری نکنند که تاوانش را مصرف کنندگان بپردازند متخلفان برخورد . 

به تازگی یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ضمن تاکید بر اینکه به میزان کافی شکر در انبارهای کشور وجود 
عرضه کنند و از مردم خواست تا به اندازه نیازشان خرید کنند تا دست  دارد، از شرکت های تولیدی خواست تا شکر را به بازار

  .سودجویان از بازار قطع شود
« دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران نیز گفت: قیمت فعلی شکر در بازار کاذب است و این موضوع ناشی « کاوه زرگران

  .از نامتعادل بودن عرضه و تقاضاست
فروشندگان سطح شهر گفت: اغلب شرکت های بسته بندی شکر نمی فروشند، از امروز برخی شرکت ها اقدام به  عدالت نسب یکی از

تومان فروخته می شود 5۰۰هزارو  1۰گرمی  9۰۰عددی شکر با قیمت هر بسته  12عرضه کرده اند که یک کارتن  .  
 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       1398اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم اردیبهشت 

 
 

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

 احتکار صنایع شیرینی و شکالت  **
نایع قند و شکر ایران در گفت و گو با ایرنا در ارتباط با علل کمبود شکر در بازار گفت: کاهش بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی ص

عرضه شکر و وقوع سیل فروردین ماه که موجب از بین رفتن بخش عمده ای از اراضی نیشکر شد، صنایع وابسته به این محصول، 
ه برای چندین ماه ذخیره سازی کنند تا مشکلی در تامین شکر همچون شیرینی و شکالت، نوشیدنی ها و قنادی ها را برآن داشت ک

  .مورد نیاز نداشته باشند و برخی شرکت ها نیز برای افزایش قیمت این محصول، از عرضه آن به بازار خودداری کنند
مین کرده اند که این امر به گفته وی، صنایع ذخایر شکر خود را از کارخانجات تولید کننده و سهمیه شرکت بازرگانی دولتی ایران تا

  .می تواند در کاهش عرضه این محصول به بازار موثر باشد
کارخانه فعال در بخش نیشکری در خوزستان  9این فعال صنفی تصریح کرد: بخش عمده اراضی کشت چغندر و نیشکر کشور و 

 8۰۰لیون تن آن از محل اراضی کشت چغندر و میلیون تن تولید شکر، قرار بود یک می 1.8قرار دارند و سال گذشته با پیش بینی 
 3۰تن از محل اراضی نیشکر تامین شود، اما در اواسط تابستان به دلیل مشکل کم آبی و ایجاد سهمیه بندی در استان خوزستان حدود 

  .درصد اراضی کشت و صنعت نیشکر کشور به طور کامل خشک شد و از بین رفت
هزارتن شکر پیش بینی شده تامین شود و برآورد شد که  95۰رخانه های چغندر موجب شد تا وی اظهارداشت: بهره برداری از کا
هزارتن برسد که تشدید بارندگی ها و آب زیاد در اراضی، موجب تاخیر برداشت نیشکر تا  55۰تولید شکر از اراضی نیشکر نیز به 

  .اواخر بهمن ماه شد
ر از اواسط شهریورماه هر سال تولید را شروع و تا دی و بهمن ماه فعالیت دارند و به گفته وی، به طور معمول کارخانه های چغند

  .همچنین کارخانه های نیشکر نیز از اواخر مهرماه و اوایل آبان ماه شروع به تولید می کنند
هزار هکتار از  3۰ه در استان خوزستان موجب شد ک 98دانایی تصریح کرد: وقوع سیل در اواخر اسفندماه و نیز در ابتدای سال 

واحد کشت و صنعت نیشکری دهخدا و سلمان فارسی زیرآب رفتند 2مزارع نیشکر خسارت های هنگفتی داشته باشند و  .  
از تلفیق دو بخش چغندر و  98این مساله در حالی رخ داد که طبق برنامه ریزی باید شکر مورد نیاز کشور تا خردادماه  :وی افزود

تا برداشت چغندر جدید در شهریورماه از محل واردات تامین شودنیشکر و بقیه نیاز  .  
تاخیر در واردات موجب کمبود شکر در بازار فعلی شد، زیرا در اواسط بهمن ماه شکر چغندری تمام و  :دبیرانجمن مزبور گفت

تامین شد و شکر نیشکری نیز به دلیل  انبارها خالی از شکر شد، علت آن هم این بود که از شهریور تا بهمن ماه بازار از شکر چغندر
  .بارندگی ها پیوست آن به بازار نیامد

دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران گفت: شرکت بازرگانی دولتی از بهمن ماه تاکنون شکر مورد نیاز کشور را از ذخایر خود 
  .تزریق کرد و هنوز هم در حال عرضه است

اجحاف به منافع ملی و مصرف کنندگان دانست و افزود: طبق آمارهای موجود سال گذشته برای وی صادرات شکر با ارز آزاد را 
هزارتن آن  2۰2تومان تامین و به کشور وارد شد، که  42۰۰هزارتن از این ماده غذایی با ارز رسمی  281تامین نیاز کشور 

ه در ابتدای سال ، ک96هزارتن آن از بقیه واردات سال  8۰مربوط به دولت بوده و نزدیک   .ترخیص شد 97
سالهای گذشته به طور قطع دالالن در احتکار شکر نقش داشتند، اما سال  :دانایی درباره احتکار شکر توسط سودجویان و دالالن گفت

 .گذشته چون شکر با حجم قابل توجهی در دستشان نبود بنابراین نمی توانستند در بازار تاثیرگذار باشند
هزارتن شکر توسط عده ای سودجو به عراق و آسیای میانه در سال گذشته اظهارداشت: این  55تا  53رات بین وی پیرامون صاد

اقدام با اعتراض انجمن صنفی صنایع قند و شکر روبرو شد تا جایی که برای حفظ ذخایر و موجودی شکر در کشور خواستار 
هزارتن شکر از کشور خارج شد  4۰تا  3۰ورماه سال گذشته باردیگر ممنوعیت صادرات این ماده غذایی شدیم، اما طبق آمار شهری
  .که برخی مسئوالن اظهارکردند که این شکر ورود موقت بود

دانایی یکی از عامالن اصلی کمبود شکر در بازار را صنایع نیازمند به شکر دانست و گفت: شکر بخش چغندری به طور عمده به 
ت، قنادی ها ، نوشیدنی ها می رسدمصرف صنایع همچون شیرینی و شکال . 

 .وی اضافه کرد: احتمال احتکار توسط شرکت های بسته بندی هم نمی تواند در حجمی باشد که بازار را با کمبود روبرو کند
مصرف شکر در سبد خانوار و صنعت  :دانایی، کاهش مصرف شکر به دلیل پایین بودن توان خرید مردم را یادآور شد و افزود

کیلوگرم رسیده درحالی که در سالهای گذشته سرانه مصرف  2۷ی و شکالت کاهش یافته تا جایی که سرانه مصرف به کمتر از شیرین
کیلوگرم نیز رسید 3۰به  . 

وی متعادل شدن قیمت شکر در بازار را وابسته به تشدید کنترل های دستگاه های نظارتی دانست و گفت: اکنون نرخ مصوب شکر 
در بازار مصرف تغییری نکرده و همچنان براساس نرخ مصوب سال گذشته از کارخانه ها خریداری می شود و  درب کارخانه و

فروشی است و در صورت مشاهده باید با متخلفان برخورد شودقیمت های بیش از نرخ مصوب مصداق گران .  
زار این محصول به ثبات خواهد رسیددانایی گفت: کشتی های شکر در راه است و با ورود این محموله ها به کشور با . 
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روز آینده  1۰تعادل بازار شکر تا  **  

تن  5۰۰تا  2۰۰مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی نیز به ایرنا گفت: روزانه هشت هزار تن شکر در کشور، بین « یزدان سیف »

روز  1۰ود که با اقدام های صورت گرفته تا تن در فروشگاه های زنجیره ای تهران توزیع می ش 51۰در میادین میوه و تره بار و 
 .آینده عرضه شکر در بازار متعادل خواهد شد

تاکنون بیش از  9۷به گفته وی، از ابتدای اسفند   .هزار تن شکر وارداتی به بازار عرضه شده است 306
ران در خصوص تامین و عرضه شکر تالش خبرنگار ایرنا برای مصاحبه با محمد آقا طاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ته

 .بدلیل پاسخگو نبودن، میسر نشد
 لینک خبر 
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 شیر و فرآورده ها
 ایرنا  – 28/2/98تاریخ : 

بندی جدیداطالع دقیق از زمان فساد شیر با بسته  
بندی جدیدی را برای شیر طراحی کردند که دربرگیرنده یک کدگاه کرنل بستهمحققان دانش -ایرنا -تهران  QR  و یک حسگر است و

شودموجب کاهش دورریز شیر می . 

بندی جدید کددر این بسته  QR های دربرگیرنده اطالعاتی مانند مزرعه تولیدکننده لبنیات، کارخانه فرآوری و میکروب

بندی شیر را به شیر است. حسگر درون کارتن نیز زمان سپری شده از بسته اختصاصی مزرعه و کارخانه موجود در
توانند اطالعات افزار موبایل میکند. خرده فروشان و مشتریان با استفاده از یک نرمهمراه دمای انبار محاسبه و ذخیره می

  .و حسگر را بازخوانی کرده و از زمان دقیق انقضای شیر اطالع حاصل کنند QR کد
بندی شیر آن را دور کنندگان به محض فرا رسیدن تاریخ انقضای مندرج در بستها وجود این که بسیاری از مصرفب

بندی شده تا چند روز پس از تاریخ انقضا نیز قابلیت مصرف دارندمیریزند، واقعیت این است که معموال شیرهای بسته .  
از دورانداختن شیر قابل استفاده خودداری و در هزینه و مواد غذایی کنندگان بندی جدید، مصرفبا استفاده از این بسته

توانند کنند. از طرفی، خرده فروشان با اطالع دقیق از مدت زمان باقی مانده تا زمان واقعی فساد شیر میجویی میصرفه
قرار دهند تا زودتر به  ها باقی مانده است با تخفیف در اختیار مشتریانمحصوالتی را که مدت کوتاهی تا انقضای آن

  .مصرف مشتریان برسد
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات
 ایرنا  – 2۴/2/98تاریخ : 

تن سیر خشک امسال صادر شد۴7۰۰  
وزارت جهاد کشاورزی گفت: از ابتدای امسال تاکنون چهار هزار و  مدیرکل دفتر امور محصوالت علوفه ای و جالیزی -ایرنا -تهران
هزار دالر به کشورهای هدف صادر شده است ۷31تن سیر خشک به ارزش چهار میلیون و  ۷۰۰ . 

تن  915هزار و  355، حدود 9۷به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، حسین اصغری روز سه شنبه افزود: طبق آمار سال 
هکتار از ارضی کشور تولید شده است 535هزار و  2۰خشک در سطح  سیر تر و . 

هزار و  2۰۷به گفته وی، از این میزان  تن سیر خشک  ۷34هزار و 148هکتار و  ۷۰1هزار و  ۷هزار تن سیر تر در سطح  181

هکتار بوده است 834هزار و  12در سطح  . 
هزار دالر از کشور صادر شده بود 4۰2ه ارزش یک میلیون و تن سیر تر ب 669وی اظهارداشت: سال گذشته حدود هزار و  . 

مهمترین استان های تولید کننده سیرتر  :مدیرکل دفتر امور محصوالت علوفه ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

ای تولید کننده تن و استان ه 599تن و لرستان  1۰۰1هزار تن، گیالن  2تن، زنجان  1۰92تن، خوزستان  132۰اردبیل با 
تن و همدان با  3۰29تن، مازندران  ۷۰۰تن، گیالن  55۰تن، کرمان  529تن، کردستان  961سیرخشک آذربایجان شرقی با تولید 

تن است 4346 . 
تن در هکتار و هزینه تولید این محصول در هر هکتار نزدیک به  4۰به گفته وی، متوسط تولید سیر تر با برگ در کشور نزدیک به 

میلیون تومان است 3۰ . 
جهان را داراست گفت: کشورهای چین، هند، بنگالدش، مصر، کره جنوبی،  25اصغری با بیان اینکه ایران از لحاظ تولید سیر رتبه 

 .روسیه، میانمار، اوکراین، ازبکستان، اسپانیا به ترتیب رتبه های اول تا دهم تولید سیر جهان را دارند
تومان و  35۰۰تا  25۰۰میدانی نشان می دهد که قیمت هر کیلوگرم سیر تر با برگ به قیمت  به گزارش ایرنا، بررسی های

هزارتومان در سطح بازار به فروش می رسد 15تا  1۰سیرخشک  . 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرنگاران جوان  – 3۰/2/98تاریخ : 

 واردات شترهای مولد برای اولین بار از قطر
هزار نفر شتر از قطر وارد کشور شود 1۰رفیعی پور گفت: امسال برای اولین بار قرار است  . 

صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان   ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

میلیون تن شیرخام در کشور  1۰های بزرگ و برند لبنی با بیان اینکه ساالنه دامپزشکی کشور در جریان بازدید از یکی از کارخانه
شودها محصول سالم و بهداشتی به سراسر دنیا صادر میتبدیل به صد شود، اظهار کرد: ماده اولیه شیرخام پس ازتولید می . 

وی افزود: با توجه به آنکه هم اکنون در شرایط خاص اقتصادی قرار داریم و به بیان مقامات نظام در شرایط جنگی هستیم، از این 
باید با واگذاری امور به   کار ختم شود، همچنینهای باشیم که به رفع موانع تولید و کسب و رو با تمام وجود باید به دنبال شاخص

 .بخش خصوصی خدمات بهینه به مردم ارائه شود
های داشته است، گفت: امسال به ای موفقیتدر سال گذشته در حوزه بین الملل و منطقه سازمان دامپزشکی رفیعی پور با بیان اینکه

ای جدیدی را به سمت تولید ببریمهدنبال اتفاقات نو هستیم و باید خالقیت و ایده پردازی . 
 آخرین جزئیات اقدامات سازمان دامپزشکی در مناطق سیل زده/ نیازی به واردات مرغ نداریم :بیشتر بخوانید

ای داشته است، گفت: هایی در حوزه بین الملل و منطقهموفقیت سازمان دامپزشکی رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه سال گذشته
های نو را به سمت تولید ببریم. به عنوان مثال سازمان دامپزشکی ای پردازیهامسال به دنبال اتفاقات نو هستیم و باید خالقیت و ایده

دارد  های دانش بنیان آغاز کرده است چرا که دانش و تکنولوژی بومی کمک بسزایی در تولیدبرای اولین بار همکاری را با شرکت . 
ها از طریق سامانه ن در نظر داریم تا تمامی کاربرای کاهش مشکالت ارباب رجوع و مراجعه به سازما 98وی ادامه داد: در سال 

های دامپزشکی صورت گرفته است تا بتوانند صورت گیرد به طوریکه تفویض اختیارات از سطح سازمان ادارات کل به سطح شبکه
 .خدمات بهتری را ارائه دهند

تب برفکی روغنی را آغاز کردیم، بیان کرد: در  رفیعی پور با اشاره به اینکه سال گذشته برای اولین بار تکنولوژی تولید واکسن
شرکت ارتقا  ۴کنار موسسه رازی برای اولین بار شرکت خصوصی واکسن سازی از یک شرکت به سه شرکت و در آینده نزدیک 

 .پیدا خواهد کرد
فت: با وجود آنکه سالهاست این بذر این مقام مسئول با بیان اینکه برای تولید واکسن دام، طیور و آبزیان نیاز به بذر واکسن داریم، گ

شود، اما به سبب حمایت وزیر جهاد کشاورزی، موسسه رازی و مرکز تکثیر سازمان دامپزشکی اقدام های مختلف وارد میاز کشور
 .به تولید سید بذر واکسن آنفلوانزا طیور کرده است

داشتیم، گفت: اتفاقات بین الملل سال قبل موجب شد تا کشتارگاه دام وی با اشاره به اینکه سال گذشته توفیقات خوبی در حوزه بین الملل 
های بین الملل حوزه دام را پاس کند که براین اساس به زودی امکان خرمشهر به عنوان اولین کشتارگاه مهم ارزی بتواند استاندارد

شودانتقال دام زنده برای ذبح از کشور استرالیا در این کشتارگاه انجام می . 
نفر شتر وارد شده و قرار  ۵۰۰اول   خبر داد و افزود: در بخش 98برای اولین بار در سال  های مولدواردات شتر یعی پور ازرف

هزار نفر شتر ادامه داشته باشد 1۰است واردات تا سقف  . 
های خراسان گ شهرستاناین مقام مسئول با اشاره به اینکه صنعت شتر مورد غفلت واقع شده است، بیان کرد: در جغرافیای بزر

های دیگر امکان پرورش شتر وجود دارد، از این رو امیدواریم رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و برخی استان
 .همکاری ایران و قطر به عنوان صنعت اشتغال و سود آور ادامه یابد

زود: با توجه به شرایط مناسب تولید در کشور امیدواریم هزار تن پرورش ماهی در قفس داشتیم، اف ۴۰وی با بیان اینکه سال گذشته 
هزار تن پرورش ماهی در قفس محقق شود 2۰۰برنامه  . 

ای انجام دادیم، گفت: این اقدامات به تولید، اشتغال و سرمایه این مقام مسئول با بیان اینکه سال گذشته در صنعت اسب اقدامات ویژه
 .در کشور کمک خواهد کرد

دامپزشکی ادامه داد: در واردات دام زنده و گوشت قرمز باید با تغییر نگاه مدیریتی، به سمت و سوی واردات دام مولد  رئیس سازمان
 .برویم و همه مسئوالن برای تحقق این امر باید تالش کنند

ی دارد، از این رو این صنعت به گفته وی، با توجه به آنکه صنعت شتر مرغ و سایر ماکیان در تامین پروتئین مورد نیاز اهمیت باالی
 .باید مورد توجه قرار گیرد

میلیون راس دام علیه بیماری مشترک انسان و دام در مناطق سیل زده ۴واکسینه شدن بیش از    
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رفیعی پور در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه سازمان دامپزشکی در حوزه سیل اقدامات خوبی در مناطق سیل زده انجام داده 
توانست مشکل ساز باشد، اما به سبب اقدامات مناسب اظهار کرد: اگرچه بیماری دامی مشترک انسان و دام پس از سیل می است،

 .سازمان دامپزشکی مشکلی در این زمینه نداریم
ی شده اند، میلیون متر مکعب دامداری در مناطق سیل زده سم پاش ۷این مقام مسئول با بیان اینکه بیش از یک میلیون راس دام و 

هزار راس  1۷۰میلیون راس دام علیه بیماری مشترک انسان و دام واکسینه شدند، ضمن آنکه  ۴گفت: در مناطق سیل زده بیش از 
 .دام سبک به طور رایگان درمان شدند
خارج شدکیلو فرآورده دامی از چرخه مصرف  ۵۰۰میلیون و  ۶های ذبح شده بیش از به گفته وی سال گذشته از مجموع دام . 

 9۷درصد در حوزه کنترل آنفلوآنزای حاد پرندگان موفقیت داشتیم گفت: در سال  9۷پور با بیان اینکه سال گذشته بیش از رفیعی
درصد  ۴3درصد و کریمه کنگو  ۷۵درصد، مشمشه  3۰درصد، تب مالت بیش از  ۴۰درصد، سل  1۰بیماری هاری  98نسبت به 

 .کاهش داشتیم
هزار آزمایش  ۷1زشکی ادامه داد: در سال گذشته همکاران در حوزه آزمایش و تضمین کیفیت محصوالت رئیس سازمان دامپ
 .تشخیصی داشتند

هزار تن  3۷۵های هدف صادر کردیم گفت: سال گذشته هزار تن محصوالت لبنی را به بازار 3وی با اشاره به اینکه سال گذشته 
هزار تن انواع گوشت گرم و منجمد  1۵1سفند را صادر کردیم که در نهایت به مجوز واردات گوشت گرم و منجمد گوساله و گو

 .مجوز ترخیص داده شد
های صادره هزار رأس گوساله زنده صادر شد، گفت: از مجموع مجوز ۵۴پور با بیان اینکه سال گذشته مجوز برای واردات رفیعی

رأس وارد و ذبح شدند 1۰۰تنها یک هزار و  . 
و نیم میلیون تن انواع نهاده به کشور وارد  11های دامی تنها میلیون تن مجوز واردات نهاده 2۷گذشته از مجموع  به گفته وی سال

 .شد
هزار تن مجوز واردات گوشت  3۵، تصریح کرد: تاکنون 98رئیس سازمان دامپزشکی درباره آخرین وضعیت واردات در سال 

شودروزانه و هفتگی انجام می ایم که این واردات به صورتقرمز را صادر کرده . 
کشور وجود دارد ۴2پور در پایان تشریح کرد: در شرایط کنونی امکان واردات گوشت قرمز و دام زنده از رفیعی  

  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 ایرنا  – 31/2/98تاریخ : 

 نماینده مجلس: صادرات پیاز, گوجه و هندوانه آزاد شد
نماینده پنج شهرستان جنوبی کرمان در مجلس شورای اسالمی گفت: با حمایت های دولت، صادرات پیاز، گوجه و  -ایرنا  -یرفت ج

 .هندوانه آزاد شد
احمد حمزه روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به کاهش قیمت این محصوالت و زیان کشاورزان؛ وزیر 

جارت مجوز صادرات این محصوالت را صادر کردصنعت، معدن و ت .  
وی ادامه داد: از ابتدای کاهش قیمت محصوالت کشاورزی، پیگیر رفع این مشکل بودیم و امروز با درایت دولت، شاهد برطرف 

  .شدن این مشکل هستیم
اوت نرخ ارز در ایران و سایر نماینده پنج شهرستان جنوبی استان کرمان در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: با توجه به تف

کشورهای همسایه، صادرات محصوالت کشاورزی مازاد بر نیاز داخل به این کشورها عالوه بر ارز آوری، سودآوری کشاورزان را 
  .هم رقم می زند

می دهندحمزه به شعار رونق تولید اشاره کرد و گفت: دولت و مجلس تمام تالش خود را برای تحقق شعار سال رهبری انجام  .  
اُفت قیمت محصوالت کشاورزی در روزهای اخیر مشکالت زیادی برای کشاورزان منطقه جنوب کرمان ایجاد کرده بود که پیگیری 

مسئوالن و نمایندگان جنوب کرمان در مجلس شورای اسالمی باعث اخذ مجوز صادرات محصوالت کشاورزی و خوشحالی بهره 
  .برداران شد

میلیارد تومان انواع محصوالت کشاورزی از هفت شهرستان جنوبی کرمان صادر شده است 648هزار و  2در هفت ماه گذشته  .  
  .جنوب کرمان با هفت شهرستان و جمعیت یک میلیون نفر، یک سوم پهناورترین استان کشور را به خود اختصاص داده است

درصد 6۰میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی،  4.5 هزار هکتار و تولید ساالنه 26۰این منطقه با سطح زیر کشت بیش از 

  .تولیدات این بخش را در استان پهناور کرمان به خود اختصاص داده و دارای بزرگترین گلخانه های طبیعی جهان است
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 ایرنا  – 28/2/98خ : تاری

میلیون تن روغن خام امسال وارد می شود۱.۱  
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، گفت: با وجود تحریم ها و مشکالت نقل و انتقال پول، امسال نیز مانند  -ایرنا -تهران

وغن خوراکی نداریممیلیون تن روغن خام به کشور وارد می شود و هیچ کمبودی در تامین ر 1.1سال گذشته  . 
« روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: روغن خوراکی مورد نیاز کشور تامین است. توزیع آن « امیرهوشنگ بیرشک

  .برای سبد خانوار به طور مرتب انجام می شود و در همه مغازه ها و فروشگاه ها به وفور یافت می شود
وغن خوراکی در بازار نداریم اما با توجه به شرایط فعلی، توزیع روغن به شکل مدیریت وی اظهارداشت: هیچ کمبودی از نظر ر

شده در سطح بازار انجام می شود.حتی برای ایام ماه مبارک رمضان روغن خوراکی با برندهای مختلف با تخفیف ویژه در فروشگاه 
 .های زنجیره ای یافت می شود

کافی است، تصریح کرد: با توجه به تشدید تحریم ها نیاز است که همه کاالها با مدیریت در  وی با بیان اینکه ذخایر روغن خام کشور
بازار توزیع شود تا به یکباره در استانی دچار کمبود نشویم به همین منظور توزیع روغن خوراکی با مدیریت در سطح فروشگاه ها و 

 .مغازه ها انجام می شود
ی ایران گفتدبیر انجمن صنفی صنایع روغن نبات میلیون تن انواع  1.1امسال نیز همانند سال گذشته برنامه واردات یک میلیون تا  :

  .روغن خام آفتابگردان، سویا، پالم ، انواع دانه های روغنی و کنجد را داریم تا کشور دچار مشکلی در تامین و توزیع نشود
نون در حال انجام است ادامه دادوی با اشاره به این که واردات روغن خام از ابتدای سال تاک واردات همچون سالهای گذشته از  :

شرکت های کشورهای تولیدکننده انجام می شود و روغن آفتابگردان )از روسیه، اوکراین و آرژانتین(، روغن سویا )از آرژانتین، 
ودوارد می ش (برزیل، روسیه، اوکراین، آمریکای جنوبی( و روغن پالم )از مالزی و اندونزی . 

روغن کنجد به دلیل اینکه در روغن خوراکی سبد خانوار نیست جزو  :وی با اشاره به اینکه واردات روغن کنجد اندک است افزود

 .کاالهای الکچری به شمار می رود و با ارز نیمایی وارد می شود
ه کارخانجات اقدام می کندبه گفته وی، اکنون شرکت بازرگانی دولتی ایران در کنار بخش خصوصی به عرضه روغن خام ب . 

 
 روغن افزایش قیمت ندارد *

تاکنون افزایش قیمتی در نرخ روغن خوراکی نداشته ایم و قیمت ها  9۷بیرشک درباره قیمت روغن خوراکی اظهار داشت: از سال 
 .براساس مصوبه تنظیم بازار است

م ارز رسمی وی اضافه کرد: با وجود اینکه برای تامین مواد اولیه یعنی روغن خا تومانی تعلق می گیرد اما صنعت روغن  4200

 .نیز همانند دیگر صنایع با افزایش هزینه های تمام شده تولید مواجه است
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران پیشنهاد داد: با وجود افزایش هزینه های تولید نیاز است در این صنعت نیز تخفیفات 

شودتعرفه ای در نظر گرفته  . 
درصد مواد اولیه صنعت روغن  85وی با بیان اینکه در حوزه واردات با مشکل نقل و انتقاالت پول مواجه هستیم افزود: بیش از 

  .خوراکی از محل واردات تامین می شود، بنابراین نیاز است که بانک مرکزی ارز رسمی را به موقع به این بخش تخصیص دهد
کنون صادرات روغن خوراکی ممنوع استتا 9۷به گفته بیرشک، از سال  . 

هزار تن است 5۰۰طبق آمارها نیاز سالیانه کشور به روغن خام نزدیک یک میلیون و  درصد روغن مورد نیاز کشور  85بیش از  .

می درصد از محل تولید دانه های روغنی داخلی تامین  15تا  1۰از محل واردات روغن خام و استحصال دانه های وارداتی و بین 
 .شود

کارخانه فرایند روغن کشی دانه های روغنی در کشور فعال هستند 25کارخانه فرایند تصفیه روغن خام و  4۰بیش از  . 

 
  لینک خبر
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 صنایع غذایی
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 عسل
 خبرنگاران جوان  – 29/2/98تاریخ : 

شیه رودخانه قرار ندهند/کشاورزان هشدارها را جدی بگیرندزنبورداران کندوهای خود را در حا  
های خود در حاشیه های رگباری بهاره زمان مشخصی ندارد، زنبورداران از قرار دادن کندوحقیقت گفت: با توجه به آنکه بارش

ها اجتناب کنندرودخانه . 
گروه اقتصادی باشگاه  صنعت، تجارت و کشاورزی  مسعود حقیقت، مدیرکل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی در گفت وگو با

 های رگباری تا پایان هفته خبر داد و گفت: از ساعات بعداز ظهر روز گذشته تا پایان هفته از، از استمرار بارشخبرنگاران جوان
هایی از شمال غرب، فارس، کرمان، اصفهان، یزد، خراسان شمالی، های سیستان و بلوچستان، بخشجنوب تا شمال کشور در استان

های پراکنده را خواهیم داشتبخشی از خراسان رضوی، شرق استان سمنان و تهران بارش . 
های خود را در از این رو زنبورداران سعی کنند کندو های رگباری بهاره زمان مشخصی ندارد،وی افزود: با توجه به آنکه بارش

ها قرار ندهندحاشیه رودخانه . 
شود که از های پراکنده به گندمکاران مناطق گرمسیری کشور توصیه میای به گندمکاران گفت: با توجه به بارشحقیقت در توصیه

را به محیط مسقف ببرند تا آسیبی به محصول وارد نشود های باز اجتناب کنند و همواره گندم تولیدیدپو محصول خود در محیط . 
ها/ کشاورزان هشدارها را جدی بگیرندضرورت استفاده از محلول آب و آهک بر پالستیک گلخانه :بیشتر بخوانید  

این مقام مسئول ادامه داد: پرورش دهندگان میگو در مناطق شمالی و جنوبی نسبت به هوادهی مزارع خود اقدام کنند تا شرایط دمایی 
بچه میگو و میگو نشودمنجر به تلفات  . 
های شود که مراقب سازههای ناگهانی به گلخانه داران توصیه میای به گلخانه داران گفت: با توجه به وزش بادوی در توصیه

ای خود باشندگلخانه . 
ست، کشاورزان به طور ها در مزارع گندم فراهم اهای اخیر برای بروز انواع آفات و بیماریبه گفته حقیقت، با توجه به آنکه بارش

 .مرتب نسبت به پایش مزارع خود اقدام کنند و در صورت رویت آفت موضوع را با کارشناسان در میان بگذارند
های پراکنده در اکثر مناطق کشور به گندمکاران توصیه مدیر کل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی ادامه داد: با استمرار بارش

ه بعد نسبت به سم پاشی و محلول پاشی مزارع گندم خود اقدام کنندشود که از روز چهارشنبه بمی . 
ها نشان وی با بیان اینکه امسال تولید گندم در حد مطلوبی قرار دارد، افزود: شرایط مساعد اقلیمی و برداشت گندم در برخی استان

دهد که امسال تولید گندم در وضعیت مناسبی قرار داردمی . 
ها تا پایان اردیبهشت در بسیاری از مناطق کشور همچنان ادامه اشناسی کشاورزی با اشاره به اینکه بارشمدیر کل شبکه پایش هو

های سطحی های نرمال و فراتر از نرمال در سال زراعی جدید، بخشی از کمبود منابع آبخواهد داشت، بیان کرد: با توجه به بارش
های گذشته در کشور جبران شده استمربوط به سال . 

بارش در سال زراعی جدید مطلوب بوده، اما از لحاظ هیدرولوژیکی بعید است که  هواشناسی به گفته حقیقت، اگرچه از دیدگاه
 .خشکسالی به طور کامل رفع شده باشد

تصریح های زیر زمینی های اخیر بر جبران کمبود منابع آبمدیر کل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی در پایان درباره تاثیر بارش
نرمال و فراتر از نرمال در یک سال زراعی تنها بخشی از کمبود منابع آبی  بارش سال اخیر، 11کرد: با توجه به خشکسالی متوالی 

 سال های گذشته را جبران کرده است
  لینک خبر
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 گندم 
 ایرنا  – 22/2/98تاریخ : 

میلیون تن عبور کرد ۱.۴خرید گندم از مرز   
مجری طرح گندم کشور اعالم کرد: با وجود بروز سیالب و خسارت های سنگین به اراضی زراعی استان های  -ایرنا  -تهران 

ور هزارتن در هشت استان کشور عب 4۰۰جنوبی کشور، از ابتدای فصل برداشت تاکنون خرید تضمینی گندم از مرز یک میلیون و 
درصد رشد را نشان می دهد 24کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  . 

« روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا از پرداخت به موقع مطالبات گندم کاران پس از ثبت « اسماعیل اسفندیارپور

میلیارد تومان بوده است 4۰۰دو هزار و اطالعات خرید در سامانه خبرداد افزود: این حجم از گندم خریداری شده به ارزش  . 
میلیارد تومان در  225هزار تن گندم به ارزش دو هزار و  290وی اظهارداشت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون یک میلیون و 

میلیارد تومان آن با عاملیت بانک کشاورزی به حساب کشاورزان واریز شده است ۷98سامانه خرید ثبت شده که یک هزار و  . 
مشاور وزیر جهادکشاورزی افزود: خرید گندم با کیفیت از استان های ایالم، خوزستان، بوشهر، فارس، سیستان و بلوچستان، 

 .کهگیلویه و بویر احمد، جنوب کرمان و هرمزگان در حال انجام است
ید در واحد سطح بوده است گفت: خرید وی با بیان اینکه افزایش خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته به دلیل افزایش عملکرد تول

گندم توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی ، شرکت بازرگانی دولتی ایران و مباشرت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران د رحال 
 .انجام است

ورزان خریداری می شودتومان از کشا 1۷25نان با قیمت  -اسفندیارپور افزود: به دلیل باال بودن کیفیت، هر کیلوگرم گندم معمولی  . 
وی خطاب به کشاورزان توصیه کرد: برای کشت دوم، بقایای کاه و کلش داخل مزارع را آتش نزنند زیرا ماندگاری آنها در مزارع 

 .موجب حاصلخیزی خاک می شود
 ۷2ب کرمان هزارتن ، جنو 1۰5هزارتن، ایالم  115مجری طرح گندم کشور گفت: خوزستان با خرید یک میلیون تن، بوشهر 

هزارتن رتبه اول تا پنجم را به خود اختصاص داده اند 55هزارتن و فارس  . 
میلیون تن آن توسط دولت خریداری خواهد شد 12میلیون تن باشد که از این میزان نزدیک  14امسال تولید گندم  :وی پیش بینی کرد . 

عمولی با افت چهاردرصد مفید و یک درصد غیرمفید یک هزار به گزارش ایرنا، بر اساس مصوبه شورای اقتصاد هرکیلوگرم گندم م
تومان و گندم دروم یک هزار و  ۷۰۰و   .تومان خریداری می شود 770

خرید تضمینی گندم امسال از اواخر اسفند ماه از شهرستان جیرفت واقع در جنوب کرمان آغاز شد و تا اواخر مهرماه در استان های 
تسراسر کشور ادامه خواهد داش . 

نزدیک  9۷ - 96در سال زراعی   3۰۰هزار میلیارد لایر با مبلغ مصوب یک هزار و  114میلیون تن گندم به ارزش بیش از  9

تومان خریداری شده بود 33۰تومان و گندم دوروم یک هزار و  . 
کنندگان زیربخش های مختلف هزار میلیارد تومان خسارت به تولید 13فروردین ماه بیش از  25وقوع سیل در ابتداس سال جاری تا 

هزار هکتار اراضی گندم و سه هزار میلیارد تومان خسارت به  2۰۰بخش کشاورزی وارد کرد که بیشترین خسارت ها مربوط به 
 .کشت و صنعت استان خوزستان بوده است

توسط دولت را تا پیش از آغاز طبق قانون وزارت جهادکشاورزی هر سال باید در اواخر مردادماه نرخ خرید تضمینی کارشناسی شده 
 .فصل زراعی جدید ارایه و تا پایان شهریورماه نرخ ها به کشاورزان اعالم شود

  لینک خبر
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 گندم 
 ایرنا  – 26/2/98تاریخ : 

را استطرح تحقیقی افزایش بهره وری گندم در پنج استان درحال اج  
با هدف « ایران سیمیت » معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: طرح تحقیقاتی افزایش بهره وری گندم موسوم به  -ایرنا  -قزوین 

 .افزایش ماده عالی خاک هم اکنون در پنج استان اردبیل، زنجان ، همدان، کردستان و قزوین در حال اجرا است
در بازدید از طرح ایران سیمیت در روستای چاه برف شهرستان آوج افزود: اجرای این به گزارش ایرنا عباس کشاورز روز پنجشنبه 

درصدی عملکرد  3۰تا  25طرح پنج ساله با توجه به باقیمانده گیاهی در سطح خاک و افزایش ماده عالی خاک موجب افزایش 
  .محصول می شود

هکتار از  1۰ندم )ایران سیمیت( در حال حاضر در سطح وی اضافه کرد: طرح افزایش بهره وری گندم و نظام های زراعی گ
 اراضی دیم روستای چاه برف شهرستان آوج در حال اجرا است 

رقم مختلف گندم دیم جهت انتخاب ارقام برتر کشت شده است 13کشاورز همچنین گفت: در این طرح در بخش نژادی  .  
ت روش از جمله میزان بذر مصرفی ، تاریخ کاشت، مقدار کود مصرفی معاون وزیر کشاورزی با بیان اینکه در بخش زراعی نیز هف

هکتار اجرا شده است، اظهار داشت: این محصوالت در پایان سال پنجم با نژاد بهتر و مرغوب تری روبرو خواهند بود 1۰در سطح  .  
مدیر کل دفتر غالت و محصوالت در این بازدید اسماعیل اسفندیار پور مشاور وزیر و مجری طرح محوری گندم، عزیز کریمی 

  .اساسی وزارت جهاد کشاورزی و فاطمه خمسه رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین حضور داشتند
است ای کوهستانی واقع شدهکیلومتری قزوین و در منطقه 125شهرستان آوج به مرکزیت شهری به همین نام در فاصله   

 لینک خبر 
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 گندم 
 خبرنگاران جوان  – 23/2/98تاریخ : 

تومان ۱7۲۶هزار تن گذشت/متوسط قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم  ۴۰۰خرید تضمینی گندم از یک میلیون و   
میلیارد تومان از  ۴۰۰هزار و  2هزار تن گندم با ارزش  ۴۰۰یلیون و اسفندیاری پور گفت: از ابتدای فصل برداشت تا کنون یک م

 .گندمکاران خریداری شده است
صنعت،تجارت و کشاورزی اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار گروه  

اظهار کرد: براساس آخرین آمار از ابتدای فصل  خرید تضمینی گندم ، درباره آخرین وضعیتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
بت به میلیارد تومان از گندمکاران خریداری شده که نس ۴۰۰هزار و  2هزار تن گندم با ارزش  ۴۰۰برداشت تا کنون یک میلیون و 

درصد رشد داشته است 2۴مدت مشابه سال قبل میزان خرید  . 
 22۵هزار و  2هزار تن با ارزش  29۰اردیبهشت از مجموع گندم خریداری شده یک میلیون و  22وی با بیان اینکه تا تاریخ 

خریداری شده به  ارزش گندم ایمیلیارد تومان از به 8۰۰میلیارد تومان در سامانه خرید ثبت شده است، افزود: تاکنون یک هزار و 
 .حساب کشاورزان واریز شده است

هزار تن، جنوب  1۰۵هزار تن، ایالم  11۵های خوزستان با یک میلیون تن، بوشهر اسفندیاری پور ادامه داد: بنابر آخرین آمار استان
تصاص دادندرا به خود اخ خرید تضمینی گندم هزار تن باالترین میزان ۵۵هزار تن و فارس  ۷2کرمان  . 

استان اقلیم گرم و خشک همچون خوزستان، بوشهر، جنوب کرمان  8به گفته مجری طرح گندم، در حال حاضر برداشت گندم از 
 .منطقه جیرفت و کهنوج، فارس، ایالم، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویر احمد در حال انجام است

های تولیدی، تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به کیفیت باالی گندم ۷۰۰م را یک هزار و وی نرخ پایه هر کیلو خرید تضمینی گند
تومان است 1۷2۶متوسط قیمت کنونی خرید تضمینی هر کیلو گندم از کشاورزان  . 

هزار تن گذشت/ نیازی به واردات گندم نداریم 1۰۰خرید تضمینی گندم از یک میلیون و  :بیشتر بخوانید  
قایای کاه و کلش گندم در ای به کشاورزان افزود: گندمکاران پس از برداشت از آتش زدن بمشاور وزیر جهاد کشاورزی در توصیه

 .مزارع اجتناب کنند چرا که ماندگاری بقایای گندم در مزارع در حاصلخیزی خاک تاثیر بسزایی دارد
های خوزستان و گلستان به سبب وقوع سیل اخیر از بین رفت، اما وضعیت تولید در مابقی وی ادامه داد: اگرچه بخشی از گندم استان

میلیون و  1۴تا  2۰۰میلیون و  1۴شود که تولید گندم به است و همواره پیش بینی می بارندگی مطلوب اعدها به سبب شرایط مساستان
هزار تن برسد 3۰۰ . 

اسفندیاری پور در پایان با اشاره به اینکه نیازی به واردات گندم نداریم، تصریح کرد: با توجه به شرایط مساعد تولید امسال برای 
خودکفا هستیم، از این رو نگرانی از حیث تامین گندم مورد نیاز نداریم تولید گندم چهارمین سال متوالی در . 
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 گندم 
 خبرگزاری فارس  – 23/2/98تاریخ :

شود میلیون تن گندم امسال در کشور تولید می گوجه فرنگی  
 8هزارتن در  ۴۰۰رداشت تاکنون خرید تضمینی گندم از مرز یک میلیون و مجری طرح گندم کشور اعالم کرد: از ابتدای فصل ب

درصد رشد را نشان می دهد 2۴استان کشور عبور کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  .  
پور از پرداخت به موقع ، اسماعیل اسفندیاریوزارت جهاد کشاورزیبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به نقل از 

خریداری شده به ارزش دو هزار و کاران پس از ثبت اطالعات خرید در سامانه خبر داد و افزود: این حجم از گندم مطالبات گندم
میلیارد تومان بوده است ۴۰۰ . 

میلیارد تومان در  22۵هزار و  2هزار تن گندم به ارزش  29۰وی اظهارداشت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون یک میلیون و 
رزان واریز شده استمیلیارد تومان آن با عاملیت بانک کشاورزی به حساب کشاو ۷98سامانه خرید ثبت شده که یک هزار و  . 

مشاور وزیر جهادکشاورزی افزود: خرید گندم با کیفیت از استان های ایالم، خوزستان، بوشهر، فارس، سیستان و بلوچستان، 
 .کهگیلویه و بویر احمد، جنوب کرمان و هرمزگان در حال انجام است

ل افزایش عملکرد تولید در واحد سطح بوده است گفت: خرید وی با بیان اینکه افزایش خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته به دلی
گندم توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی ، شرکت بازرگانی دولتی ایران و مباشرت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در حال 

 .انجام است
تومان از کشاورزان خریداری  1۷2۵یمت نان با ق -اسفندیاری پور افزود: به دلیل باال بودن کیفیت، هر کیلوگرم گندم معمولی 

شودمی . 
وی خطاب به کشاورزان توصیه کرد: برای کشت دوم، بقایای کاه و کلش داخل مزارع را آتش نزنند زیرا ماندگاری آنها در مزارع 

شودموجب حاصلخیزی خاک می . 
 ۷2هزارتن، جنوب کرمان  1۰۵ایالم هزار تن،  11۵مجری طرح گندم کشور گفت: خوزستان با خرید یک میلیون تن، بوشهر 

هزارتن رتبه اول تا پنجم را به خود اختصاص داده اند ۵۵هزارتن و فارس  . 
میلیون تن آن توسط دولت خریداری خواهد شد 12میلیون تن باشد که از این میزان نزدیک  1۴وی پیش بینی کرد: امسال تولید گندم  . 

 
 خبرلینک 
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 گندم 
 خبرگزاری فارس – 22/2/98تاریخ : 

کند میلیون تن گندم تولید می ۱۶.۸وزارت کشاورزی آمریکا: ایران سال آینده   
میلیون تن گندم تولید خواهد کرد 16.8میلیون تن و سال آینده  14.5وزارت کشاورزی آمریکا اعالم کرد ایران امسال  .  

بینی الملل خبرگزاری فارس، وزارت کشاورزی در گزارش ماهانه خود از وضعیت غالت جهان پیشاقتصاد بین به گزارش گروه
میلیون تن خواهد رسید 1۴.۵کرد تولید امسال گندم ایران به  بینی کرده است تولید گندم ایران وزارت کشاورزی آمریکا همچنین پیش .

میلیون تن برسد ۶.81میلیون تن افزایش به  2.3سال آینده هم با  .  
بینی کرده تحقق یابد، ایران در تولید گندم به خودکفایی پایدار به گزارش فارس اگر این میزان تولید که وزارت کشاورزی آمریکا پیش

رسدمی . 
  

در سال  کند که این میزانمیلیون تن گندم مصرف می 1۶بینی وزارت کشاورزی آمریکا، ایران در سال جاری حدود براساس پیش
میلیون تن خواهد رسید 1۶.۴آینده هم با افزایش اندک به  .  

میلیون تن ذخایر گندم دارد و از این میزان برای سال آینده هم حفظ خواهد شد ۶.3همچنین ایران حدود  . 
میلیون تن تجارت ساالنه گندم دارد 1.2در گزارش وزارت کشاورزی آمریکا آمده است که ایران ساالنه حدود  .  

میلیون تن در سال جاری  9.۵همچنین در گزارش وزارت کشاورزی آمریکا آمده است که بر میزان مبادالت ساالنه ذرت در ایران 
میلیون تن خواهد رسید 1۰.۵است که این رقم در سال آینده با یک میلیون تن افزایش به  . 

* یابدنیاز به ذرت در سال آینده هم افزایش می   
1۰.۶شود، ت در ایران که بیشتر برای خوراک دام و طیور استفاده میهمچنین کل نیاز ذر میلیون تن است که این رقم نسبت به سال  

میلیون تن خواهد رسید 11.۴هزار تن افزایش به  8۰۰هزار تنی داشته و در سال آینده هم با  8۰۰گذشته افزایش  .  
تن در سال جاری بوده و  3اره کرده است که این رقم در ایران حدود در گزارش این وزارتخانه در مورد مبادالت تجاری جو هم اش

 .برای سال آینده هم همین رقم حفظ خواهد شد
* میلیون تن جو 2.8بینی تولید پیش    

طور هزار تن کاهش داشته است. آن 3۰۰میلیون تن بوده که نسبت به سال گذشته  2.8میزان تولید جو در ایران هم در سال جاری 
میلیون تن خواهد  3.۶هزار تن افزایش به  8۰۰بینی کرده، تولید این محصول در سال آینده با زارت کشاورزی آمریکا پیشکه و

  .رسید
میلیون تن خواهد رسید ۶.3میلیون تن بوده که این رقم درسال آینده به  ۶.1کل نیاز کشور به جو در سال جاری  .  

ه است که ایران جزو بزرگترین صادرکنندگان آرد در منطقه است، این در حالی است که همچنین وزارت کشاورزی آمریکا اعالم کرد
 .عراق و سوریه واردکنندگان آرد هستند

 
 لینک خبر
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 گندم 

 ایرنا  – 29/2/98تاریخ : 
 

میلیون تن گندم مازاد برنیاز کشاورزان خریداری شد ۱.7وزارت جهاد:   
میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خبر داد و گفت: این میزان خرید در  1.۷مجری طرح گندم از خرید حدود  -ایرنا  -تهران 

ذشته حدود مدت مشابه سال گ میلیون تن افزایش را نشان می دهد 4۰۰میلیون تن بود که حدود  1.3 . 
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، اسماعیل اسفندیاری پور در شصت و هفتمین جلسه کمیته فنی گندم که با هدف بررسی آخرین 

در ایام باقیمانده از فصل زراعی و برداشت از وضعیت سبز بذور گندم و جو برگزار شد افزود: انتظار می رود با مراقبت هایی که 
 .مزارع گندم بویژه مزارع بذری انجام خواهد شد، مشکلی در تولید پیش بینی شده و خرید گندم وجود نداشته باشد

نامه وی توصیه کرد: معاونین بهبود تولیدات گیاهی و مدیران زراعت تالش کنند، برنامه تولید بذر گندم و جو استان بر اساس بر
 .ابالغی محقق شود

میلیون تن آن توسط  12میلیون تن برسد که از این رقم نزدیک  14وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرده که امسال تولید گندم به 
 .دولت خریداری خواهد شد

و بر اساس مصوبه شورای اقتصاد هرکیلوگرم گندم معمولی با افت چهاردرصد مفید و یک درصد غیرمفید یک هزار  تومان و  700

تومان خریداری می شود ۷۷۰گندم دروم یک هزار و  . 
خرید تضمینی گندم امسال از اواخر اسفند ماه پارسال از شهرستان جیرفت واقع در جنوب کرمان آغاز شد و تا اواخر مهرماه در 

 .استان های سراسر کشور ادامه خواهد داشت
تومان  3۰۰هزار میلیارد لایر با مبلغ مصوب یک هزار و  114ارزش بیش از  میلیون تن گندم به 9نزدیک  9۷ - 96سال زراعی 

 .تومان خریداری شده بود 330و گندم دوروم یک هزار و 
هزار میلیارد تومان خسارت به تولیدکنندگان زیربخش های مختلف بخش  13فروردین ماه بیش از  25وقوع سیل در ابتدای امسال تا 

هزار هکتار اراضی گندم و سه هزار میلیارد تومان خسارت به کشت  2۰۰شترین خسارت ها مربوط به کشاورزی وارد ساخت که بی

 .و صنعت استان خوزستان بود
  لینک خبر
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 گندم 

 ایرنا  – 2۶/2/98تاریخ " 

های طالییشایعه پیش خرید, آفت جان خوشه   
خوشه های طالیی کردستان که سال گذشته خود را به مقام دوم کشور رسانده اند گویی امسال از نیش آفت دالالن در  -ایرنا  -سنندج 

 .امان نیستند و شایعه پیش خرید زودتر از داس کشاورز بر تن این خوشه ها می خورد
دم کاران کردستانی از سوی دالالن و افراد فرصت طلب به گوش می به گزارش ایرنا، مدتی است که شایعه پیش خرید محصول گن

رسد این سودجویان درصدد هستند با پیش خرید محصولی که اکنون در حال جوانه زدن است روزگار را به کام کشاورز و مردم تلخ 
 .کنند

کشاورزان در این ایام در تدارک سمپاشی و ماه تا تیر که زمان آغاز برداشت گندم از مزارع استان کردستان است مانده و  2حدود 
 .صیانت از گندم زارهای خود هستند تا بهترین محصول را در ترسالی امسال برداشت کنند

هزار ُتن محصول گندم از مزارع کردستان برداشت شود و  2۰۰پیش بینی ها حاکی از آن است که امسال حدود یک میلیون و 
هزار ُتن از این محصول را در برنامه کاری خود قرار داده است 15۰میلیون و  سازمان جهاد کشاورزی نیز خرید یک . 

دولت نیز در راستای حمایت از دسترنج کشاورزان و تحکیم گام های خود در تامین امنیت غذایی کشور قیمت تضمینی گندم را با 
لایر رسانده و روند خرید این  5۰۰هزار و  1۷هزار تا  1۷هزار لایر به  15درصد افزایش نسبت به سال گذشته از  18حدود 

 .محصول در برخی از استان های جنوبی از چند روز گذشته آغاز شده است
 3۰این روند طوری ادامه دارد که طبق اعالم مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی خرید تضمینی گندم حدود 

باشد البته برخی کارشناسان بر این باورند اگر شایعه پیش خرید گندم توسط دالالن با  درصد نسبت به مدت مشابه خود افزایش داشته
چند برابر نرخ اعالمی دولت صحت داشت شاهد افزایش خرید گندم آن هم در چند روز پس از آغاز خرید از سوی مراکز مورد تایید 

 .نبودیم
قد است: تحرکات جزیی دالالن در برخی نقاط کشور به گوش می عضو شورای مرکزی بنیاد گندمکاران کشور در این ارتباط معت

رسد از این رو با توجه به اهمیت محصول گندم در تامین امنیت غذایی کشور دولت باید بیش از گذشته به فکر گندمکاران بویژه در 
 .ارتباط با خرید تضمینی باشد

تامین امنیت غذایی هستند و همه ساله بی منت محصول خود را در  سیدحسین رحیمی با بیان اینکه گندمکاران جز افراد بنیادی در
اختیار دولت قرار داده اند تا هر کدام سهمی در خودکفایی کشور داشته باشند، اظهار داشت: بهتر است دولت نیز امسال با توجه به 

نیز به آنها ارایه کند تا سیلوهای دولتی را به  افزایش قیمت ها عالوه بر پرداخت به موقع هزینه بهره برداران برخی بسته های تشویقی
 .هر مقصد دیگری ترجیح دهند

وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام رونق تولید از سوی رهبر معظم انقالب افزود: انتظار می رود دولت بتواند با توجه به اهمیت 
شد تا گام های بیشتری در حمایت از بهره برداران برداشته گندم در زندگی مردم در قیمت خرید تضمینی آن نیز بازنگری داشته با

  .شود
چندی پیش استاندار کردستان در نشست کمیسیون قاچاق کاال و ارز کردستان گفته بود: موضوع خرید و فروش خارج از ضابطه آرد 

بط گندم نیز به کشاورزان هشدار و پیش خرید محصول گندم را باید از هم اکنون پیگیری کرد و نسبت به پیش فروش خارج از ضوا
 .داد

کسانی که باالتر از قیمت مصوب در حال پیش خرید گندم کشاورزان هستند بطور حتم برای قاچاق آن  :بهمن مرادنیا تاکید کرد

 .برنامه ریزی می کنند
مان با برخی از دستگاه های رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان هم در این ارتباط معتقد است طبق بررسی های میدانی این ساز

 .اجرایی دیگر استان، پیش خرید گندم در استان آن هم با چند برابر نرخ اعالمی دولت اتفاق نیفتاده و این مساله شایعه ای بیش نیست
زان کند که این هزار لایر باالتر از قیمت تضمینی اقدام به وسوسه کشاور 2خالد جعفری در ادامه با بیان اینکه شاید داللی با یک تا 

 .مساله نیز در دست بررسی است و هم اکنون در استان بدنبال خرید سیستمی گندم و قطع واسطه ها در خرید تضمینی هستیم
وی یادآور شد: سال گذشته با خرید تضمینی گندم در سیستم پهنه بندی موفقیت های بزرگی در استان حاصل شد که امسال نیز با توجه 

رید تضمینی انجام و سعی می شود با هماهنگی های الزم همانند پارسال حقوق بهره برداران در سریعترین زمان به این تجربه، خ
 .ممکن پرداخت شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه اگر خطر داللی گندم را تهدید کند این آسیب متوجه تمام استان های کشور است، 
رید تضمینی در چند روز از آغاز این طرح نشان از عدم صحت این مساله دارددرصدی خ 3۰گفت: افزایش  . 
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هزار هکتار  56۰هزار هکتار از مزارع استان زیر کشت محصول گندم رفته که شامل  592وی یادآور شد: در سال زراعی جاری 
هزار ُتن  15۰ید گندم استان یک میلیون و هزار ُتن تول 2۰۰هزار هکتار آبی است و پیش بینی می شود از یک میلیون و  32دیم و 

 .تولید مازاد بر مصرف کشاورزان خریداری شود
جعفری همچنین در خصوص قاچاق گندم اظهار داشت: مرزهای کشور بویژه استان به گونه ای است که امکان قاچاق گندم وجود 

 .ندارد عالوه بر آن صادرات گندم هم ممنوع است
ولتی در کردستان نیز در این ارتباط با بیان اینکه از هم اکنون مقدمات خرید تضمینی گندم در استان در نماینده شرکت بازرگانی د

حال انجام است، گفت: فراخوان مراکز خرید گندم برای آمادگی بیشتر در خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز بهره برداران اعالم شده 
 .است

مرکز خرید دولتی و خصوصی برای انجام خرید تضمینی گندم استان اعالم آمادگی کرده  99جمال صالحی با اشاره به اینکه تاکنون 
ماهه به آنها  2واحد ایراد وارد کرد و فرصتی  96اند، اظهار داشت: این شرکت شرایط داوطلبان را بررسی کرده و به تجهیزات 

 .برای رفع مشکالت شان داد
درصدی خرید این محصول در استان های جنوبی گواهی بر عدم  3۰د و افزود: افزایش وی همچنین شایعه پیش خرید گندم را رد کر

 .صحت این موضوع بوده و در این استان نیز جلسات مختلفی برای بررسی این موضوع تشکیل شده است
اه های اجرایی مرتبط به گزارش ایرنا، تاکنون موردی از این موضوع گزارش و یا مشاهده نشده اما انتظار می رود مسئوالن دستگ

 .در استان برای مقابله با این موضوع از هم اکنون در راستای تامین اعتبار خرید گندم تضمینی اقدام کنند
ُتن گندم را  4۷8هزار و  2۷در سال زراعی گذشته عامالن خصوصی و دولتی خرید تضمینی گندم در این استان حدود یک میلیون و 

مهر ماه به صورت کامل پرداخت شد 3۰میلیارد لایر بود تا  613هزار و  13ندم کاران که حدود خریداری کردند و مطالبات گ .  
با این پرداخت به موقع دولت نشان داد در سال گذشته زراعی در عمل به وعده های خود به گندمکاران خوش قول بود و با توجه به 

های بیشتری از هم اکنون برای این منظور الزم استنزدیک بودن فصل برداشت گندم در این استان برنامه ریزی  . 
برابری نسبت به  2هزار تنی افزون بر رشد  4۷8استان کردستان در سال گذشته زراعی توانست با خرید تضمینی یک میلیون و 

 .سال گذشته در خرید، رتبه دوم کشوری را نیز از آن خود کند
هزار ُتن در سیلوها و مراکز دولتی به صورت بلند  4۰۰دم است که این میزان شامل هزار ُتن گن 6۰۰کردستان قادر به انبار حدود 

هزار ُتن نیز در کارخانه های آرد بخش خصوصی است 2۰۰مدت و حدود  . 
 لینک خبر 
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 گندم 

ن خبرنگاران جوا – 29/2/98تاریخ :   

 میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شد ۱.7
 1.3میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خبر داد و گفت: این میزان خرید در مدت مشابه سال قبل  1.۷اسفندیاری پور از خرید 

 .میلیون تن بوده است
زارشبه گ به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، شصت و هفتمین جلسه کمیته فنی گندم با  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

ای تولید های فنی برهدف بررسی آخرین وضعیت سبز بذور اصالح شده در طبقات مختلف در مناطق سرد و معتدل و ارائه توصیه
های هرز با حضور اسماعیل اسفندیاری پور مشاور وزیر و مجری طرح گندم، کریمی مدیرکل بذور عاری از آفات، بیماری علف

دفتر امور غالت و محصوالت اساسی، نمایندگان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، موسسه اصالح و تهیه نهال و بذر 
کمالی محقق   گیاه پزشکی کشور، محققین گندم، سازمان حفظ نباتات، سازمان هواشناسی کشور،کشور، اعضای هیات علمی موسسه 

های کشور های جهاد کشاورزی و کارشناسان گندم و کنترل و گواهی بذر استانمعاونین بهبود تولیدات گیاهی سازمان  ارشد گندم و
برگزار شد از طریق ویدئو کنفرانس امروز در سالن جلسات شهدای نعمتی جم . 

مازاد بر نیاز کشاورزان خبر داد و گفت: این  گندم میلیون تن 1.۷در این جلسه مشاور وزیر و مجری طرح گندم از خرید حدود 
میلیون تن بوده است 1.3میزان خرید در مدت مشابه سال گذشته حدود  . 

تومان 1۷2۶تن گذشت/متوسط قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم  هزار ۴۰۰خرید تضمینی گندم از یک میلیون و  :بیشتر بخوانید  
بویژه مزارع  مزارع گندم هایی که در ایام باقیمانده از فصل زراعی و برداشت ازاسفندیاری پور ابراز امیدواری کرد که با مراقبت

 .بذری انجام خواهد شد، مشکلی در تولید پیش بینی شده و خرید گندم نداشته باشیم
ر پایان تصریح کرد: معاونین بهبود تولیدات گیاهی و مدیران زراعت تالش کنند برنامه تولید بذر گندم و جو استان بر اساس وی د

، مادری و گواهی شده محقق گردد3برنامه ابالغی در طبقات پرورش  . 
 لینک خبر
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 گندم 

 
ایرنا  – 31/2/98تاریخ :   

 عرضه گندم در بورس کاال به نفع کشاورزان است
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در صورت عرضه گندم در بورس کاال به طور حتم بخش خریدار گندم که  -ایرنا -تهران

کند که این موضوع به نفع کشاورز خواهد بود بخش خصوصی است مبلغ باالتری از قیمت پیشنهادی دولت باید به کشاورز پرداخت . 
عباس پاپی زاده، امروز )سه شنبه( در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: بورس کاال محلی است که اثرات مثبتی را در بازار و 

  .اقتصاد کشور با خود به همراه داشته است
است، افزود: عرضه کنندگان و متقاضیان کاال می توانند به  وی با بیان اینکه نخستین بحث در زمینه بورس کاال ایجاد شفافیت

صورت آزادانه در این بورس حضور پیدا کنند و بنا بر کیفیت کاالیی که عرضه می شود قیمت پیشنهادی خود را اعالم خواهند کرد 
 .که در نهایت واقعی ترین قیمت برای آن کاال مشخص می شود

می شود تا عرضه کننده از بازارهای حاشیه ای و کاذبی که در اختیار واسطه ها قرار می گیرد پاپی زاده افزود: این موضوع باعث 
 .تا حدود زیادی رهایی پیدا کند

 
 تجربه مثبت بورسی شدن زعفران *

تا زمانی که زعفران به بورس عرضه  :این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عرضه زعفران در بورس کاال اشاره و بیان کرد

ه بود واسطه ها به محل تولید مراجعه و با یکدیگر هماهنگ می شدند و قیمت بسیار پایینی را برای فروش انتخاب می کردند، در نشد
آن زمان کشاورز مجبور بود تا قیمت اعالم شده را قبول کند که این موضوع باعث متضرر شدن کشاورزان می شد اما از زمان 

شکالت موجود در این بازار برطرف شدعرضه زعفران به بورس کاال عمده م . 
وی با بیان اینکه عرضه کاالها در بورس کاال باعث شفافیت شبکه توزیع از زمان تولید تا مصرف می شود، گفت: این اقدام باعث 

نیازمند کوتاه شدن دست واسطه گران و کنار رفتن قیمت های صوری در بازار می شود؛ البته بر این باوریم که بازار تا حدودی 
 .واسطه است اما نه واسطه هایی که نظم بازار را به هم می زنند

 
 قیمت غیر منطقی گندم *

وی با تاکید بر اینکه دولت نباید به هیچ عنوان در تعیین قیمت ها دخالت داشته باشد، گفت: اکنون ما شاهد هستیم که کارخانجات تولید 
قیمت باالتر از قیمت پیشنهادی دولت خریداری کنند اما دولت اصرار دارد تا خود به  حاضرند گندم را با ...ماکارونی، بیسکوئیت و 

تومان تعیین شود ۷۰۰صورت خریدار انحصاری عمل کند و اجازه نمی دهد قیمت گندم باالتر از نرخ هزار و  . 
برای خرید از بورس اقدام کردند اما دولت  پاپی زاده اظهار داشت: اکنون بسیاری از کارخانجات و صنایع داخلی به گندم نیاز دارند و

به این موضوع ورود کرد و مانع خرید آنها با قیمت واقعی شد در حالی که این موضوع باعث آزادی عرضه و تقاضایی می شود که 
 .در بورس باید اتفاق بیفتد

ی کند، بورس می تواند عالوه بر بازار این عضو کمیسیون کشاورزی اظهار داشت: اگر دولت از برخی دخالت ها در بازار خوددار
 .محصوالت جو و ذرت در زمینه محصول گندم هم موفق عمل خواهد کرد

 
 عرضه گندم در بورس کاال *

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: ما موافق عرضه گندم در بورس کاال هستیم. اگر دوباره گندم در بورس کاال عرضه شود به 
 ۷۰۰محصول، قیمتی که در بورس به کشاورز پرداخت می شود. براساس کیفیت بوده و تنها نرخ هزار و  دلیل کیفیت متفاوت در این

تومان دولت مالک نیست؛ همچنین ظرف دو روز کشاورزان قادر به دریافت مبلغ حاصل از فروش محصوالت خود هستند و این 
 .موارد برای کشاورزان انگیزه مضاعفی خواهد بود

ه اکنون شرایط قیمت گذاری نسبت به سال های گذشته متفاوت است، گفت: طی سال های قبل قیمت تعیین شده در وی با بیان اینک
بورس کمتر از قیمت دولت بود اما امسال به دلیل شرایط اقتصادی موجود، قیمت ها در بورس بیش از قیمتی است که دولت تعیین می 

ا نسبت به مبلغی که دولت پرداخت می کند گرانتر بفروشند و دیگر نیازی نیست کند بنابراین کشاورزان می توانند محصول خود ر
 .منتظر بمانند تا دولت مابه التفاوت را پرداخت کند
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وی با بیان اینکه موضوع قیمت از جمله مسائل مهم در حوزه کشاورزی محسوب می شود، گفت: در شرایط فعلی نسبت به این 
رضه کاالهای کشاورزی در بورس به دلیل کشف نرخ های واقعی، قیمتی که توسط بخش موضوع آگاه هستیم که در صورت ع

خصوصی به کشاورز پرداخت می شود باالتر از قیمت پیشنهادی دولت است بنابراین با عرضه این کاالها در بورس عالوه بر اینکه 
رای دریافت پول خود نخواهد بودقیمت باالتری به کشاورز پرداخت می شود، کشاورز دیگر یک یا دو ماه معطل ب . 

وی به نقش بورس کاال در افزایش کیفیت محصوالت کشاورزی اشاره و بیان کرد: کشاورزان در بورس کاال می توانند محصول با 
ه کیفیت خود را با قیمت باالتر به فروش برسانند که این امر باعث تشویق کشاورزان برای تولید محصوالت با کیفیت تر می شود ک

 .این موضوع به مراتب بهبود وضعیت حوزه کشاورزی را با خود به همراه خواهد داشت
 لینک خبر 
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 گندم 
 خبرگزاری فارس – 23/2/98تاریخ : 

ها به دولت بفروشند های جنوبی مجبورند گندم را تنکشاورزان استان  
کند که گندم را تنها به دولت بفروشند و این های جنوبی کشاورزان را مجبور میرئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: دولت در استان

  .برخالف قانون خرید تضمینی است
های جنوبی که خرید اندر است وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس گفت:رئیس نظام صنفی کشاورزی در گفت زادهمحمد شفیع ملک

دهد محصول خود را به فرد یا کارخانه دیگری بفروشد و آنها را مجبور تضمینی گندم آغاز شده، دولت به کشاورزان اجازه نمی
کند که حتماً گندم را با نرخ تضمینی به دولت بفروشندمی . 

های قانون منعی در این مورد ندارد، گفت: در استانوی با بیان اینکه کشاورز مختار است محصول خود را به هر کسی بفروشد و 
دهند که حتماً گندم را هرمزگان، خوزستان، بوشهر و فارس که خرید تضمینی گندم آغاز شده است، کشاورزان را تحت فشار قرار می

تومانی که دولت تعیین کرده و بسیار کمتر از قیمت کارشناسی است، بفروشند 1۷۰۰به نرخ تضمینی  . 
دار و یا دالل فروخته بود، اما تومان یا باالتر به کارخانه 1۷۰۰زاده افزود: مواردی بوده که کشاورز گندم خود را به قیمت ملک

دهد گندم خود را به افراد دیگری بفروشنددولت بار گندم آنها را پلمب کرده و به آنها اجازه نمی . 
از سوی دولت کامالً مغایر قانون است، گفت: فلسفه خرید تضمینی این است که رئیس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه این اقدام 

کشاورز مطمئن باشد محصول خود را حداقل به قیمت تعیین شده خواهد فروخت و دغدغه و نگرانی در این باره نداشته باشد، اما اگر 
 .بتواند به قیمتی باالتر از نرخ تعیین شده بفروشد، هیچ منعی وجود ندارد

اند که خروج گندم از استان و ثبت بارنامه به خارج از استان ممنوع شده ونقل نوشتهای هم به صنوف حملزاده گفت: حتی نامهملک
 .است

ها حاضرند بیش از قیمت نرخ تضمینی برای خرید گندم بپردازند، بیان داشت: معموالً داران و داللوی در پاسخ به اینکه چرا کارخانه
تواند با اختالط کردن آن با دار و هم دالل مینوب کشور کیفیت بهتری دارند و با ارزش هستند. بنابراین هم کارخانههای جگندم
کیفیت محصول و آرد بهتری به دست بیاورندهای کمگندم . 

ه آینده و در چندین کند و طی چند مارئیس نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: ضمن اینکه دولت پول کشاورزان را نقدی پرداخت نمی
دهد، محصول خود را به قیمت باالتر و آن هم نقدی به کند که برای کشاورز مقرون به صرفه نیست و ترجیح میقسط پرداخت می

 .فرد دیگری واگذار کند
تری خریداری کند، شوند، به قیمت باالزاده در پاسخ به اینکه آیا احتمال قاچاق به خارج از کشور وجود دارد که آنها حاضر میملک

هزار  3تومان است و در افغانستان هم کیلویی  ۴۴۰۰گفت: قطعاً وجود دارد، قیمت گندم در عراق دو تا سه برابر ایران یعنی کیلویی 
شود، بنابراین هرگونه احتمال قاچاق به خارج از کشور وجود داردتومان عرضه می . 

کردند، به این مسائل هشدار دادیم و تأکید کردیم که نرخ پایین باعث خواهد شد،  وی افزود: همان زمان که نرخ خرید تضمینی اعالم
 .قاچاق به کشورهای اطراف بیشتر شود

سامانی خرید تضمینی گفت: بهتر است دولت از ظرفیت بخش رئیس نظام صنفی کشاورزی با ارائه پیشنهادی برای مقابله با نابه
تواند در این زمینه از سرمایه بخش خصوصی چرا که دولت به تنهایی توان خرید ندارد و میداران استفاده کند، خصوصی و کارخانه

 .استفاده کند
ای را تعیین کند که در حال حاضر عادالنه نیستوی گفت: دولت باید نرخ تضمینی مناسب و عادالنه . 

قبل از افزایش اخیر نرخ ارز قیمت پیشنهادی ما زاده در پاسخ به اینکه از نظر شما قیمت عادالنه چقدر است، بیان داشت: ملک
تومان در نظر گرفته  22۰۰کیلویی دو هزار تومان بود، اما در حال حاضر برای جلوگیری از قاچاق به خارج از کشور حداقل باید 

 .شود
ماند و روی دستش نمی کند تا کشاورز مطمئن شود، محصولشبه گزارش فارس، دولت هر ساله نرخ خرید تضمینی گندم را تعیین می

تواند باالتر از آن است. یعنی کشاورز می« قیمت تضمینی»حتی دولت به دنبال تصویب  .نگرانی از بابت فروش نداشته باشد

کند و مابهبفروشد، اما اگر نتوانست دولت خریداری می گذار کند. بنابراین قانونالتفاوت یا ضرر و زیان کشاورز را هم پرداخت می
با در نظر گرفتن چنین مواردی به دنبال این است که کشاورز با آسودگی خیال و همچنین اختیارات کامل محصول خود را به فروش 

 .برساند
 لینک خبر
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 گوجه فرنگی  
 ایرنا  – 2۴/2/98تاریخ : 

فرنگیبهبود طعم و ارزش غذایی گوجه  
محققان انستیتوی بویس تامسون واقع در نیویورک توانستند پان ژنوم -ایرنا -تهران  (pan-genome) فرنگی را که دربرگیرنده گوجه

و منبع جدیدی از اطالعات را تهیه کنند که امکان تولید  شده و وحشی این گیاه است به دست آورندگونه کشت ۷25اطالعات ژنتیکی 
کندفرنگی را با طعم بهتر و ارزش غذایی بیشتر فراهم میگوجه . 

ژن جدید شناسایی شد و محققان توانستند ژنی را بیابند که  8۷3به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا، در این تحقیقات چهار هزار و 
شودیفرنگی مموجب بهبود طعم گوجه . 

دهد که در ژنوم مرجع وجود ندارد. های اضافی را به دست میپان ژنوم یک بانک اطالعاتی است که اساساً منبعی از ژنوم
های فرنگی با ویژگیها را برای تولید گوجهتوانند پان ژنوم را جستجو کنند و این ژنهای موردنظر خود میکشاورزان برای یافتن ژن

رندموردنظر به کار بگی . 
میالدی منتشر شد و زمینه را برای بهبود کیفیت این گیاه  2۰12هزار ژن در سال  35فرنگی مشتمل بر اولین توالی ژنتیکی گوجه

خوراکی فراهم کرد. از آن زمان تاکنون توالی چند صد ژنوتیپ دیگر این گیاه منتشر شده است. ژنوتیپ بخشی از اطالعات ژنتیکی 
شودرین حالت شامل کل ساختار ژنتیکی آن میتگیاه است که در کامل . 

های ژنوم را به همراه این تحقیقات اولین مورد در نوع خود است که تمام توالی های منظور شناسایی ژنتوالی ژنتیکی جدید، به 166

 .مفقود در ژنوم مرجع مورد کندوکاو قرار داده است

 .منتشر شده است Nature Genetics گزارش کامل این تحقیقات در نشریه
  لینک خبر
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 گوشت قرمز

 ایرنا  – 29/2/98تاریخ : 

 قیمت گوشت قرمز کاهش می یابد
و دام زنده گوسفندی تولید  رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور پیش بینی کرد: با وفور عرضه گوشت های وارداتی -ایرنا -تهران

 .داخل از خرداد و تیرماه امسال، قیمت گوشت قرمز کاهش می یابد
« روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود« منصور پوریان با توجه به افزایش بارش ها در ابتدای امسال و  :

ت خوب تامین علوفه و دام مواجه هستیموضعیت مناسب تامین آب و علوفه مورد نیاز دام، امسال با وضعی . 
وی اظهارداشت: تداوم در واردات و عرضه گوشت قرمز موجب کاهش قیمت ها شده به طوری که اکنون قیمت هرکیلوگرم دام زنده 

داخل  هزارتومان و الشه گوشت گوسفندی تولید ۷6هزارتومان، گوشت گرم گوسفندی وارداتی با ارز نیمایی  35تا  34گوسفندی بین 
هزارتومان است 85هزار تا  8۰درب قصابی ها بدون دنبه بین  . 

 9۰هزارتومان و الشه گوشت گوسفندی تولید داخل بیش از  42هزار تا  4۰به گفته وی، پیش از این قیمت هر کیلوگرم دام زنده 
 .هزارتومان بود

ن عرضه گوشت وارداتی و تولید داخل شده تاجایی که وی تصریح کرد: واردات گوشت گوسفندی گرم با ارز نیمایی، موجب رقابت بی
 .کاهش فاصله قیمت و حتی پایین آمدن قیمت ها را در پی دارد

رئیس شورای تامین دام گفت: به دلیل واردات با ارز نیمایی دیگر محدودیتی در عرضه گوشت قرمز به شکل تنظیم بازاری و در 
یمایی در همه فروشگاه ها حتی قصابی ها قابل عرضه است که وفور در عرضه می مراکز خاص نیست بلکه گوشت وارداتی با ارز ن

 .تواند در کاهش قیمت ها تاثیرگذار باشد
هزارتن گوشت قرمز است  96۰به گزارش ایرنا، طبق آمارهای وزارت جهادکشاورزی که به تازگی منتشر شده، نیاز ساالنه کشور 

درصد آن از محل واردات تامین می شود 15دیک که بخش عمده آن از محل تولید داخل و نز . 
تومان به  14۰تا  12۰قیمت هرکیلوگرم گوشت قرمز گوسفندی در سطح بازار بین  9۷بر اساس گزارش ها در ماه های پایانی سال 

ی توسط دست مصرف کنندگان می رسید که دولت برای ساماندهی این موضوع اقدام به عرضه انواع گوشت وارداتی تنظیم بازار
هزارتومان کرد 45تا  33شرکت پشتیبانی امور دام کشور در فروشگاه های زنجیره ای و میادین با قیمت هایی بین  . 

تومان را حذف کرد و مقرر شد گوشت با ارز نیمایی وارد کشور شود 42۰۰اخیرا دولت واردات گوشت قرمز با ارز رسمی  . 
  لینک خبر
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 گوشت قرمز 
 خبرنگاران جوان  – 29/2/98تاریخ : 

درصدی واردات گوشت در صورت مهار قاچاق دام / سیل اخیر تنها به یک درصد از دام عشایر آسیب زد ۱۰نیاز   
درصد نیاز گوشت قرمز از طریق  1۰حداکثر باید با توجه به شرایط مساعد تولید، در صورتی که از قاچاق دام جلوگیری شود، 

 .واردات تامین شود
صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار ای اخیر، عرضه ، با وجود آنکه در ماه هگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

دام زنده به سبب برخی مسائل و مشکالت همچون قاچاق دام و خشکسالی سال های گذشته با محدودیت هایی مواجه شد، اما هم اکنون 
این امر تا حدی بر کاهش قیمت گوشت و   به سبب شرایط مساعد علوفه در مراتع، با افزایش عرضه در بازار روبرو هستیم که

گذار بوده است کنترل بازار تاثیر . 
میزان مناسب بارش روبرو هستیم، نه تنها عشایر در تامین علوفه   بسیاری از مسئوالن بر این باورند در سال هایی که با ترسالی و

مورد نیاز دام های خود مشکلی ندارند، بلکه میزان زاد و ولد دام افزایش چشمگیری دارد که در نهایت این افزایش بهره وری به 
به نفع کشورماست  لوگیری از واردات گوشت قرمزسبب ج . 

و  قیمت دام زنده با توجه به آنکه عرضه دام طی ماه های خرداد و تیر از سوی عشایر به اوج خود می رسد، از این رو کاهش مجدد
 .به تبع آن گوشت قرمز دور از انتظار نیست

از عرضه دام به سبب شرایط مساعد علوفه در مراتع،  عشایر تناعاگرچه بسیاری از دالالن با مطرح کردن اظهاراتی مبنی بر ام
 .قصد دارند که با بازار گرمی از کاهش قیمت جلوگیری کنند، اما رئیس سازمان امور عشایر کشور این امر را قبول ندارد

و تاثیر بارندگی های اخیر حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت عرضه دام زنده از سوی عشایر به بازار 
 :بر میزان عرضه دام و شرایط بازار با خبر شویم

 کاهش واردات خوراک دام ناشی از شرایط مساعد علوفه در مراتع/احتکار دام در دامداری ها صرفه اقتصادی ندارد
، از افزایش عرضه دام صنعت، تجارت و کشاورزی سعید سلطانی مدیر عامل اتحادیه سراسری دامداران در گفت و گو با خبرنگار

قلوزایی دام  2های که با ترسالی روبرو هستیم، میزان زاد و ولد دام و احتمال سبک خبر داد و گفت: طبق روال معمول در سال
یابدافزایش می . 

های خود به سبب سال زراعی جدید، عشایر در تامین علوفه مورد نیاز دام های مناسب و مستمر دروی افزود: با توجه به بارندگی
 .شرایط مساعد مراتع مشکلی ندارند که درنهایت این امر بر افزایش عرضه دام تاثیر گذار است

ناشی از سلطانی ادامه داد: با توجه به آنکه مصرف علوفه دام عشایر وابسته به مراتع است، از این رو شرایط مساعد مراتع 
های اخیر موجب شده است تا بخشی از نیاز دامداران به واردات خوراک کاهش یابدبارندگی . 

های دامی بر شکسته شدن قیمت و تعادل بازار تاثیر گذار بوده استبه گفته این مقام مسئول، کاهش تقاضا به واردات نهاده . 
شایر صرفه اقتصادی ندارد، بیان کرد: با توجه به آنکه دام به محض آماده ها و عوی با اشاره به اینکه احتکار دام از سوی دامداری

شود و امکان احتکار آن وجود ندارد، از این رو مشکلی در عرضه دام نداریمشدن وارد بازار می . 
ت قرمز نداشته استهای اخیر تأثیری بر بازار گوشهزار تومانی نرخ دام زنده در بازار/ سیالب ۶کاهش  :بیشتر بخوانید  

مدیر عامل اتحادیه دامداران با بیان اینکه کمبودی در عرضه دام از سوی عشایر وجود ندارد، اظهار کرد: با توجه به آنکه عشایر 
در  دهند، از این رو نگه داری بیش از حد دامها قرار میکنند و دام خود را برای پرواربندی در اختیار پرواربندخود پرواربندی نمی

ها صرفه اقتصادی نداردواحد . 
شود، بیان کرد: با توجه به شرایط مساعد درصد گوشت مورد نیاز از منابع داخل تامین می 9۰سلطانی با اشاره به اینکه بیش از 

درصد نیاز گوشت قرمز از طریق واردات تامین شود  1۰باید   تولید، در صورتی که از قاچاق دام جلوگیری شود، حداکثر . 
هایی که علوفه به میزان کافی در اختیار عشایر قرار وی با اشاره به تاثیر شرایط جوی بر عرضه دام از سوی عشایر گفت: در سال

گیرد، از این رو ممکن است به سبب شرایط مساعد مراتع، دام با یک هفته تاخیر در بازار عرضه شود که این امر بر افزایش می
یی داردبهره وری تولید تاثیر بسزا . 

میلیون راس دام از سوی عشایر/سیل اخیر تاثیری در عرضه دام ندارد 1۰عرضه ساالنه    
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، از افزایش عرضه دام صنعت، تجارت و کشاورزی  کرمعلی قندالی رئیس سازمان امور عشایر کشور در گفت و گو با خبرنگار

های اخیر و عرضه مناسب دام، قیمت گوشت قرمز تا حدودی در بازار واخر خرداد خبر داد و گفت: با توجه به بارندگیعشایر از ا
شودهزار تومان عرضه می 9۶تا  9۰هزار تومانی  ۶کاهش یافته است به طوریکه قیمت هر کیلو الشه با کاهش  . 
از علوفه رایگان بر کاهش قیمت تمام شده دام تاثیر بسزایی داشته استوی افزود: شرایط مساعد علوفه در مراتع و استفاده عشایر  . 

میلیون راس از سوی عشایر به بازار  1۰میلیون راس اعالم کرد و گفت: براساس آمار ساالنه  2۴کرمعلی مجموع دام عشایر را 
شودعرضه می . 

د: در سیل اخیر تنها یک درصد کل دام عشایر از بین رفت رئیس سازمان امور عشایر درباره تاثیر سیل اخیر بر تلفات دام بیان کر
 .که این امر بر میزان عرضه و قیمت دام در بازار تاثیر چندانی ندارد

ها به جز گلستان، کرمانشاه، خراسان شمالی، ایالم و لرستان تلفات قندالی ادامه داد: با توجه به اطالع رسانی مناسب در اکثر استان
 .دام نداشته ایم

هزار تومان در سطح بازار  8۵تا  8۰شود که قیمت گوشت قرمز به به گفته وی، با افزایش عرضه دام از ابتدای خرداد پیش بینی می
 .برسد

هزار تومان اعالم کرد و افزود: با افزایش عرضه، قیمت دام زنده تا  ۴3تا  ۴۰این مقام مسئول قیمت کنونی هر کیلو دام زنده را 
تعدیل خواهد شدحدودی در بازار  . 

های مساعد اخیر، کمبودی در عرضه دام قندالی از بهبود وضعیت دام نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: با توجه به بارندگی
 .نداریم

رئیس سازمان امور عشایر کشور امتناع عشایر از عرضه دام به بازار را تکذیب کرد و افزود: اگرچه برخی افراد اظهاراتی مبنی 
کنند، اما این موضوع صحت ندارد چرا که متناع عشایر در عرضه دام ناشی از وضعیت مساعد علوفه در مراتع را مطرح میبر ا

کنندعشایر به سبب نیاز به نقدینگی اقدام به عرضه دام در بازار می . 
رکاهش قیمت دام زنده در راه است/ضرورت نظارت ارگان های ذی ربط بر قیمت گوشت قرمز در بازا  

، از شرایط مساعد عرضه دام صنعت، تجارت و کشاورزی  حسین نعمتی رئیس اتحادیه دامداران کشور در گفت و گو با خبرنگار

های گذشته در بازار بهبود های اخیر و شرایط مساعد مراتع، عرضه دام نسبت به ماهدر بازار خبر داد و گفت: با توجه به بارندگی
 .یافته است

هزار تومان کاهش یافته است، ضمن  2۰تا  1۵هزار و الشه  1۰وی افزود: با توجه به افزایش عرضه دام، قیمت هر کیلو دام زنده 
شود با ازدیاد عرضه آینده دام در بازار بهبود یابدآنکه پیش بینی می . 

ر تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به قیمت کنونی دام زنده، نرخ هر کیلوگوشت گوساله هزا 3۰نعمتی قیمت هر کیلو گوساله نر را 
هزار تومان بیشتر باشد ۷۰تا  ۶۰ها نباید از در خرده فروشی . 

راتع های اخیر در عرضه دام به بازار ناشی از شرایط مساعد علوفه در مرئیس اتحادیه دامداران ادامه داد: با توجه به تاثیر بارندگی
های آتی کاهش یابدشود که مجدد قیمت دام زنده و الشه در روزپیش بینی می . 

ماه اخیر در عرضه دام  3تا  2وی در واکنش به مباحث مطرح شده پیرامون امتناع عشایر از عرضه دام گفت: اگرچه در 
ا، خریداری وجود نداردهایی وجود داشت، اما در شرایط کنونی به سبب افزایش عرضه در برابر تقاضمحدودیت . 

نعمتی با بیان اینکه کمبودی در عرضه دام به بازار وجود ندارد، تصریح کرد: بسیاری از دالالن با مطرح کردن اظهاراتی مبنی بر 
رخ ها دامن بزنند، در حالیکه به سبب افت قیمت دام زنده باید نامتناع عشایر و دامدار از عرضه دام قصد دارند بر افزایش قیمت

های نظارتی باید وارد بازار شوندها کاهش یابد، در غیر این صورت ارگانگوشت در سطح فروشگاه . 
درصدی عرضه دام نسبت به مدت مشابه سال قبل /کمبودی در عرضه دام از سوی عشایر نداریم ۷۰افزایش   

،صنعت، تجارت و کشاورزی منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور در گفت و گو با خبرنگار  ۷۰از افزایش   

های تولید پاییز، زمستان و بهار درصدی عرضه دام نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار خبر داد و گفت: با توجه به افزایش زایش
 .امسال کمبودی در عرضه دام نداریم

های اخیر، عرضه دام از لحاظ وزنی در شرایط مناسبی قرار دارد. این در ه شرایط مساعد مراتع ناشی از بارشوی افزود: با توجه ب
هایی در عرضه روبرو بودیمهای اخیر با محدودیتحالی است که سال گذشته به سبب خشکسالی . 

شود که عرضه دام ب علوفه در مراتع پیش بینی میهای آتی خبر داد و گفت: با وجود شرایط مناسپوریان از ازدیاد عرضه دام در ماه
 .از سوی عشایر در خرداد و تیر به اوج خود برسد که قطعا این امر در شکسته شدن قیمت و ثبات بازار تاثیر گذار خواهد بود
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ون قیمت هر کیلو دام هزار تومان را تکذیب کرد و افزود: هم اکن ۴3تا  ۴۰رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور عرضه دام با نرخ 
هزار تومان در نوسان است و تنها دالالن در میادین به سبب باال نگه داشتن قیمت ها، دام زنده را  3۶تا  32زنده درب دامداری بین 

کنندهزار تومان در میادین عرضه می ۴3تا  ۴۰با نرخ  . 
های باالیی در بازار رخ پایینی از دامداران خریداری و با نرخوی ادامه داد: با وجود عرضه گسترده دام، چوبداران دام زنده را با ن

شود که قیمت دام زنده و های فراوان و ازدیاد عرضه دام در برابر تقاضا پیش بینی میکنند، در حالیکه به دلیل وجود مرتععرضه می
های آتی مجدد کاهش یابدالشه در ماه . 

های مولد، عشایر سعی از سوی عشایر نداریم، گفت: با توجه به افزایش تولید و حفظ گلهپوریان با بیان اینکه کمبودی در عرضه دام 
ها به سبب وزن باالی تولید خریدار نداردهای متولد پاییز و زمستان را به بازار عرضه کنند چرا که بسیاری از برهکنند برهمی . 

یش تولید دام زنده ناشی از شرایط مساعد علوفه در مراتع گزارشی را رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور افزود: با توجه به افزا
ارائه کردیم تا پشتیبانی امور دام به سبب ازیاد عرضه اقدام به خرید تضمینی دام از دامداران کند تا با  وزارت جهاد کشاورزی به

ام به عرضه کندمنجمد کردن و نگه داری در سردخانه در مواقعی که بازار نیاز بیشتری دارد، اقد . 
تومانی از واردات گوشت بر بازار داخل تصریح کرد: سیاست دولت مبنی بر حذف ارز  ۴2۰۰وی در پایان درباره تاثیر حذف ارز 

تومانی و اختصاص ارز نیما به واردات بر رقابتی شدن بازار در بخش الشه و کاهش قیمت گوشت داخل تاثیر گذار بود،  ۴2۰۰

های مولد وارد شودیبانی امور دام در واردات موجب شد تا فشار کمتری به دامضمن آنکه سیاست پشت . 
  لینک خبر
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 ایرنا  – 2۴/2/98تاریخ :

انه آبیاری نوین تجهیز شدمیلیون هکتار اراضی کشور به سام ۲بیش از   
هزار هکتار از  1۰۰میلیون و  2مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور سامانه های نوین آبیاری گفت: تاکنون  -ایرنا  -سنندج 

 .اراضی پایاب کشور به سامانه های نوین آبیاری مجهز شده است
 2فرمانداری و مسئوالن بانه اظهار داشت: در کل کشور به گزارش خبرنگار ایرنا، عباس زارع دوشنبه شب در نشست با سرپرست 

هزار هکتار از حدود هشت میلیون هکتار اراضی کشور به سامانه های نوین آبیاری تبدیل شده ضمن اینکه کل اراضی  1۰۰میلیون 
  .ظرفیت الزم را برای اجرای این طرح ها دارند

هزار هکتار در اراضی پایاب منابع آبی کوچک سنتی اجرا شده که  5۰۰وی اضافه کرد: از این میزان بیش از یک میلیون و 
  .بیشترین میزان را در انواع سطوح اراضی دارد

درصد تولید محصوالت کشاورزی با آب ارتباط مستقیم دارد، افزود: اجرای طرح سامانه های  9۰زارع با اشاره به اینکه بیش از 
، خودکفایی کشور و امینت غذایی کمک می کنندنوین آبیاری به افزایش بهره وری آب و خاک .  

میلیون دالر  65۰تاکنون یک میلیارد و  95مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور سامانه های نوین آبیاری یادآور شد: از سال 
  .اعتبار از صندوق توسعه ملی به اجرای سامانه های نوین آبیاری کشور اختصاص یافته است

هزار هکتار ظرفیت فنی و مهندسی توسعه سامانه های  4۰۰اورزی با اشاره به اینکه امسال در کل کشور مشاور وزیر جهاد کش
تولید کننده لوازم و تجهیزات در زمینه توسعه سامانه های نوین  43۰هزار مشاور و پیمانکار و  2نوین آبیاری وجود دارد، گفت: 

  .آبیاری فعالیت می کنند
یز به اهمیت بخش کشاورزی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در چند سال اخیر سرپرست فرمانداری بانه ن

  .بازار تجاری رونق بسیار خوبی در این منطقه داشته بخش کشاورزی توسعه چندانی نیافته است
ی بخاطر ظرفیت های خوبی که به محمد امین زاده افزود: ضروری است با توجه به رکود بازار و کاهش اشتغال، به بخش کشاورز

  .لحاظ کشاورزی در این شهرستان داریم توجه بیشتری شده تا تولید و اشتغال توسعه یابد
به گزارش ایرنا، مشاور وزیر جهاد کشاورزی روز دوشنبه در سفر یک روزه خود به شهرستان بانه از مجتمع آبیاری تحت فشار 

انواع نوار آبیاری قطره ای و لوله های پالستیکی آبیاری میران پالست بازدید کردپایاب سد عباس آباد و کارخانه تولید  .  

کیلومتری غرب سنندج مرکز استان کردستان واقع شده است 2۷۰هزار نفر جمعیت در  158شهرستان مرزی با  .  
 لینک خبر
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یزاسیون و ماشین آالت مکان  
ایرنا  – 2۷/2/98تاریخ :   

میلیارد تومان به مکانیزاسیون کشاورزی اختصاص یافت ۱۸۰۰امسال   
رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: امسال یک هزار و  -ایرنا  -تهران  میلیارد تومان تسهیالت از خط اعتباری  800

برای بخش های زراعی، باغی، دام، طیور و آبزیان و جنگل و مرتع در اختیار استان ها شماره هفتم برای مکانیزاسیون کشاورزی 
 .قرار گرفته است

روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان این که اکنون استان ها شروع به معرفی متقاضیان « کامبیز عباسی »

میلیارد تومان تقاضا در بخش مکانیزاسیون کشاورزی وجود داشت که از این  5۰۰کرده اند افزود: سال گذشته بیش از دو هزار و 
میلیارد تومان آن جذب قطعی صورت گرفت و تالش داریم امسال نیز در بحث سرمایه گذ اری مکانیزاسیون  54۰میزان یک هزار و 

 .مانند سال گذشته بتوانیم همین میزان را محقق کنیم
درصد به صنعت داخلی وابسته است  95ریم ها چون خوداتکایی حوزه مکانیزاسیون کشاورزی وی تصریح کرد: به رغم تمام تح

میلیارد تومان ( را جذب کنیم 18۰۰هم بتوانیم اعتبار مذکور ) 98امیدواریم سال  .  
صنعتی کشور رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با تاکید بر این که همیشه جایگاه صنعت ماشین های کشاورزی در منشور 

صنعت مکانیزاسیون کشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور نقش اساسی دارد بنابراین امیدواریم صنعت  :کمرنگ بوده است، گفت

داخلی کشور، صنعت ماشین های کشاورزی را در اولویت قرار بدهد و کارخانجات تولید کننده ماشین های کشاورزی شامل تراکتور 
حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد و امیدواریم این اتفاق مهم رخ دهد و کمباین کشور زیر چتر . 

هزار دستگاه تراکتور و کمباین در کشور پالک گذاری شده است در  22۰وی اضافه کرد: در دولت های یازدهم و دوازدهم نزدیک 
ر دستگاه بوده استهزا 2۰حالی که میزان پالک گذاری در این بخش در دولت های قبل کمتر از  . 

عباسی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم تا پایان برنامه ششم توسعه تمامی تراکتور و کمباین های کشور را پالک گذاری کنیم و عملیات 
  .پالک گذاری آنها انجام شود

انیم ضریب مکانیزاسیون وی افزود: طبق برنامه های توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور پیش بینی ما این است که امسال بتو
صدم اسب بخار بر هکتار باال ببریم 12کشاورزی را  .  

 
 کم توجهی به طرح جایگزینی ماشین های فرسوده ادامه دارد  **

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: طرح جایگزینی ماشین های فرسوده متاسفانه مورد کم توجهی حوزه صنعت و 
رفته است به رغم این که وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور طرح حوزه سوخت کشور قرار گ

کامل و تمام الزامات آن از جمله مسائل زیست محیطی، فنی، اقتصادی، اجتماعی، را تدوین و ارسال کرده است که در منابع اعتباری 
 .کشور قرار بگیرد

از محل صرفه جویی سوخت کشور پیگیری شود،اظهارداشت: این درحالی است که در حوزه  وی با بیان این که این طرح باید
سوخت کشور هیچ حرکت و جنب و جوشی برای عملیاتی کردن این موضوع دیده نمی شود. صنعت ماشین های کشاورزی نسبت به 

می گیرددیگر صنایع مظلوم واقع شده و خواسته هایش هم کمتر مورد توجه سایر بخش ها قرار  . 
به گفته عباسی، اجرای این طرح منجر به کاهش و صرفه جویی سوخت در کشور، پویایی در صنعت ماشین های کشاورزی و 

ارتقای کیفیت عملیات کشاورزی خواهد شد اما متاسفانه توسط هیچ بخشی به غیر از وزارت جهاد کشاورزی مورد پیگیری قرار 
  .نگرفته است

هزار دستگاه تراکتور وارد بخش کشاورزی شد که به صورت غیر مستقیم سهم  1۷تا  16ته نزدیک وی تصریح کرد: سال گذش
 .ماشین های فرسوده را در کشور کاهش داد

هزار دستگاه تراکتور در دولت یازدهم و دوازدهم به  12۰به گفته رییس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی، در سنوات گذشته نزدیک 
ی تزریق و باعث شد سهم ماشین های فرسوده کاهش یابدبخش مکانیزاسیون کشاورز . 
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هزار دستگاه تراکتور و نزدیک  16تا  15وی پیش بینی کرد: امسال هم طبق برنامه در نظر داریم  هزار دستگاه ادوات  32تا  30

 .عمده و اساسی کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار گیرد
 

نیازمند ارز رسمی است  لوازم و قطعات یدکی ماشین آالت کشاورزی **  
رئیس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی با بیان این که ارز رسمی به قطعات یدکی و لوازم ماشین های کشاورزی تعلق نمی گیرد، گفت: 

درصد تولید ماشین آالت کشاورزی وابسته به تولیدات داخل است اما برای لوازم و قطعات یدکی آنها و همچنین  95با وجود این که 
تومانی هستیم 42۰۰ج درصد ماشین آالتی که تولید داخلی نیستند، نیازمند ارز رسمی پن . 

وی اظهارداشت: حتی در مواردی ما برای تامین قطعات یدکی جهت تعمیر و نگهداری ماشین های موجود بخش کشاورزی نیازمند 
 .ارز رسمی هستیم

کشاورزی تعلق گرفت به شکلی که برای پروژه تجهیز و نوسازی  در دولت یازدهم ردیف اعتباری مستقلی به بخش مکانیزاسیون
به تدریج چهار خط اعتباری به این بخش  1392ناوگان ماشینی بخش کشاورزی با محوریت اقتصاد مقاومتی از نیمه دوم سال 

 .اختصاص یافت
ان(، خط دوم اعتباری به میزان هشت میلیارد توم ۷5۰میلیارد لایر) 5۰۰به ظرفیت هفت هزار و  1392خط اول اعتباری در سال 

هزار میلیارد لایر) یک  1۰به میزان  1394، خط سوم اعتباری در سال 1393میلیارد تومان( در سال  8۰۰هزار میلیارد لایر )
میلیارد تومان( تخصیص یافته است 12۰۰هزار میلیارد لایر) 12به مبلغ  1395تریلیون تومان( و خط اعتباری چهارم در سال   

. 

 لینک خبر
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 متفرقه
 ایرنا  – 2۴/2/98تاریخ : 

هزارهکتار باغ نخل و مرکبات بوشهر را تهدید می کند ۳۹خطرملخ   
ای اخیر و تغذیه این آفت ازهرگیاه سبز موجود با توجه به هجوم ملخ صحرایی به برخی استان های کشور درماه ه -ایرنا -بوشهر

هکتار مرکبات استان بوشهر درمعرض خطرجدی هجوم این  6۰۰هزارهکتار نخیالت و چهارهزار و 34درمسیرحرکتش، بیش از 
 .آفت قرار گرفته است

ت این استان وارد نکرده به گزارش ایرنا، هرچند به گفته مسئوالن استان بوشهرهجوم ملخ ها تاکنون خسارت چشمگیری به نخیال
است اما با توجه به اینکه فعالیت این آفت در دو مقطع زمانی فروردین )پوره ها( و مهر و آبان )ملخ های بالغ( بیشتر است نخیالت و 

  .مرکبات استان در خطر جدی قرار دارند
شرایط جوی و آغاز فصل تابستان در زمان  معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: با توجه به

  .حاضر گیاهان سبز این استان نخیالت و باغ های مرکبات است که با خطر جدی ملخ ها روبروست
خسرو عمرانی اضافه کرد: همزمان با مرحله دوم سمپاشی پوره های ملخ صحرایی وهجوم آنها ضریب وقوع خسارت در این مرحله 

  .باالست
در زمان حاضر خسارت ها در برخی مناطق آلوده استان بوشهر به صورت بسیار محدود و ناچیز است اما براساس وی تاکید کرد: 

پیش بینی فائو)سازمان خواروبارجهانی( مبنی بر احتمال ورود گله های ملخ های بالغ در ماه های آینده احتمال وقوع خسارت وجود 
  .دارد

فت روز دیگر فرصت برای مبارزه با پوره ها وجود دارد باید از تمام توان استان برای مقابله با عمرانی گفت: با توجه به اینکه تنها ه
  .این آفت استفاده کرد و اجازه فرار به آنها را ندهیم

وی ادامه داد: هرگونه کوتاهی در مبارزه با آفت ملخ صحرایی عالوه وقوع خسارت قابل توجه به باغ های استان احتمال مهاجرت 
نها به استان های همجوار و تهدید امنیت غذایی را به دنبال داردآ .  

عمرانی با اشاره به اینکه آفت ملخ صحرایی به کشور و استان بوشهر طی سه دوره در گذشته انجام شده است اضافه کرد: نخستین 
و انتشار آن تا یزد، بیرجند، ایالم و  33۷1تا  1328و تداوم آن به مدت پنج سال، دومین حمله در سال  1321حمله این آفت در سال 

اتفاق افتاده است 1341و  134۰کرمنشاه و سومین حمله در سال  .  
میلیونی آن در یک کیلومترمربع طغیان کند  5۰وی یادآور شد: این نوع آفت قدرت تغذیه باالیی دارد به نحوی که اگر یک گله 

می کند که معادل خوارک چهار هزار راس گاو استتن غذا مصرف  1۰۰گرم روزانه  2هرکدام با مصرف  .  
کیلومتر  4۰۰کیلومتر و در سن بلوغ تا  8تا  4عمرانی اضافه کرد: این نوع آفت قدرت حرکت باالیی دارد طوریکه در سن پورگی 

  .در روز حرکت می کنند
و مرتعی خسارت وارد می کندوی ادامه داد: آفت ملخ صحرایی آرواره های قوی دارد و به محصوالت زراعی، باغی  .  

سال در کشور استقرار می یابد و این قدرت را دارد ازهر گیاه سبز در مسیر خود تغذیه کند این  5تا  3عمرانی گفت: ملخ صحرایی 
  .ویژگی امنیت غذایی کشور را با خطر روبرو کرده است

تخم می گذارند ۰۰2وی گفت: قدرت تکثیرملخ های صحرایی بسیارباالست طوریکه هر کدام  .  
معاون بهبود تولیدات گیاهی استان بوشهر گفت: هرچند شهرستان های جم، عسلویه و کنگان استان بوشهر هم اکنون پاک هستند ولی 

  .در امان نیستند و با از بین رفتن پوشش گیاهی سایر مناطق استان احتمال آلودگی آنها وجود دارد
فروردین  1۷بوشهر گفت: نخستین مرحله مبارزه با ملخ ها دراین استان از اوائل بهمن ماه تا رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 

هکتارانجام شد 1۰۰هزار و 2در سطح  .  
هزار هکتار در حال  21فروردین ما نیز تاکنون مرحله دوم مبارزه با پوره ها در استان در سطح  31محمد تقی منوچهری افزود: از 

  .انجام است
هزار هکتار انجام شده است و با توجه  25کرد: در مجموع تاکنون در استان بوشهر مبارزه با آفت ملخ صحرایی در سطح  وی بیان
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هزار هکتار افزایش یابد 4۰به گستردگی آفت در مناطق مختلف این استان پیش بینی می شود این سطح تا  .  
دستگاه انواع سمپاش زمینی و هوایی و هشت دستگاه  1۰۰ه واکیپ مبارز 3۰اکیپ ردیاب،  36وی بیان کرد: در زمان حاضر 

سمپاش یوال وی روی ماشین های وانت پیکاپ مبارزه شیمیایی در زمین های زراعی و مرتعی شهرستان های دشتستان، دشتی، 
  .تنگستان، دیر، گناوه، دیلم و بوشهر انجام می دهند

کنترل ملخ در استان تهیه و مصرف شده است هزار لیتر سم مناسب11منوچهری اضافه کرد: تاکنون  .  
وی یادآور شد: براساس پیش بینی فائو در زمان حاضر کشورهای عربستان سعودی، عمان و یمن در وضعیت قرمز قرار دارند و 

  .این به معنی این است که ریزش بعدی در استان های جنوبی کشوربویژه هرمزگان و سیستان و بلوچستان است
هزار هکتار در استان برای  4۰ضافه کرد: باتوجه به وسعت مناطق آلوده و پیش بینی افزایش سطح آلودگی به میزان منوچهری ا

هزار لیتر سم نیاز است 3۰سمپاشی این میزان عرصه به  .  
ر دارد به همین وی ادامه داد: در زمان حاضر استان بوشهر در مرحله بروز خسارت به باغ ها، مزارع، مراتع و بویژه نخیالت قرا

  .دلیل تمرکز ما حفاظت از نخیالت موجود است
سال است و شروع فعالیت گسترده آن از  5تا  3منوچهری اضافه کرد: براساس اعالم فائو تداوم فعالیت آفت ملخ صحرایی در کشور 

  .آبان ماه به بعد است
صحرایی ولی هنوز پذیرش عمومی که وجود این آفت به معنی  وی تاکید کرد: با وجود اطالع رسانی های انجام شده درباره آفت ملخ

  .یک بحران است در جامعه به وجود نیامده است
سمپاشی در مناطق صعب العبوردر برخی مناطق از جمله شهرستان های دیلم، دشتستان و گناوه و کمبود شدید  :منوچهری گفت

ین استان استاعتبارات برای مدیریت بحران ملخ از جمله دیگر مشکالت ا .  
هزار لایر برای تامین سم، اجاره تراکتور، سمپاش، هزینه کارگری، سوخت  750وی اضافه کرد: میانگین هزینه هر هکتار مبارزه 

میلیارد لایر در استان هزینه شده است 15هواپیما، تعمیرماشین آالت و سمپاش ها، تجهیزات ایمنی و پشتیبانی است که تاکنون  .  
دآور شدمنوچهری یا میلیارد لایر اعتبار نیاز دارد که در این زمینه موافقتنامه اختصاصی  3۰برای ادامه مبارزه استان بوشهر به  :

  .مدیریت ملخ ضروری است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: استان بوشهر تا هفت روز آینده فرصت مبارزه با پوره های ملخ را دارد و بعد از 

سته های ملخ های بالغ روبرو می شودآن با د .  
وی یادآور شد: پوره های ملخ با تغذیه رشد، جفت گیری و بالفاصله تخم ریزی می کنند که این امر خطر روبرو شدن با دسته های 

  .بزرگتری از آفت این استان را تهدید می کند
تند به منظور استفاده از امکانات و تجهیزات آنها درمبارزه با استاندار بوشهر گفت: استان هایی که با هجوم ملخ صحرایی مواجه نیس

  .این آفت به عنوان معین استان های درگیر وارد میدان شوند
های اجرایی، عبدالکریم گراوند افزود: برای مبارزه با این آفت در مراتع و زمین های کشاورزی استان، نیازمند همکاری همه دستگاه

و تجهیزات الزم هستیم نیروی انسانی، امکانات .  
هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان بوشهر برای مبارزه با هجوم ملخ ها سمپاشی شده است 25وی بیان کرد: تاکنون  .  

  .گراوند افزود: جلوگیری از بروز خسارت به مزارع و بویژه باغ ها و نخیالت استان از اولویت های مهم مبارزه با هجوم ملخ هاست
اندار بوشهر تاکید کرد: سمپاشی و مبارزه با هجوم ملخ ها در نقاط مختلف استان با جدیت ادامه می یابداست .  

وی اضافه کرد: برای مبارزه با هجوم ملخ ها نیازمند تامین مالی، امکانات و تجهیزات سایراستان ها هستیم و در این زمینه انتظار 
نجام دهداست وزارت جهاد کشاورزی اقدام الزم را ا .  

وی اضافه کرد: فرمانداران، بخشداران و مدیران اجرایی استان بوشهر نهایت همکاری با سازمان جهاد کشاورزی استان برای مبارزه 
  .با هجوم ملخ ها داشته باشند

ورزی است برهمین استاندار بوشهرادامه داد: چنین اتفاقی یک حادثه غیرمترقبه است و هجوم ملخ ها خطر جدی برای زمین های کشا

  .اساس همه دستگاه های اجرایی استان باید با سازمان جهاد کشاورزی همکاری کنند
  لینک خبر
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 متفرقه 
 خبرنگاران جوان  – 2۵/2/98تاریخ : 

 هزار هکتار اراضی کشاورزی زیر آب هستند ۹۸
های خوزستان و گلستان زیر آب استهزار هکتار اراضی کشاورزی در استان 98: هم اکنون حدود موسوی گفت . 

گزارش به ، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی؛ محمد موسوی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

های خوزستان و هزار هکتار اراضی کشاورزی در استان 98اطرات بخش کشاورزی اظهار کرد: هم اکنون حدود و کاهش مخ
 .گلستان زیر آب است

های پمپاژ جهت امکان آبیاری اراضی زیرکشت، وی افزود: تخلیه آب موجود در اراضی کشاورزی زیرکشت، راه اندازی ایستگاه
های اضطراری بخش ها و نیازهای دسترسی بین مزارع از اولویتت بهاره و مرمت جادهآماده سازی اراضی آسیب دیده جهت کش

های سیل زده استکشاورزی در استان . 
های میلیون هکتار عرصه 8۴مدیریت روان آب در  شود/ طرحبرنامه کنترل سیالب در نقاط سیل خیز کشور اجرا می :بیشتر بخوانید

 مرتعی
درصد  9۰مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر، آب بیش از 

 .اراضی کشاورزی متأثر از سیالب تخلیه شده است
 لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا  – 2۶/2/98تاریخ : 

هزار هکتار انجام شد ۲۳۰مبارزه با آفت ملخ در   
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: همزمان با آغاز نخستین ریزش آفت ملخ صحرایی از بهمن ماه تاکنون در  -ایرنا  -بوشهر
هزار هکتار مبارزه با این آفت در کشور انجام و این روند همچنان ادامه دارد23۰سطح  . 

ایرنا، محمد رضا درگاهی روز پنجشنبه در بازدید از مناطق آلوده به آفت ملخ صحرایی در شهرستان دشتستان استان  به گزارش
هزار هکتار می رسد 6۰۰بوشهر افزود: براساس پیش بینی های فائو سطح مبارزه با آفت ملخ صحرایی در سطح کشور به  . 

ایی در کشور داشتیم که از شبه جزیره عربستان وارد شده و این ریزش ها ریزش آفت ملخ صحر 14۷وی بیان کرد: تاکنون بیش از 
 .در ماه های آینده در استان های جنوبی از جمله بوشهر، هرمزگان و سیستان بلوچستان ادامه دارد

های مرکزی  درگاهی اضافه کرد: اگر عملیات مبارزه با آفت ملخ صحرایی در جنوب کشور به خوبی انجام شود به طور قطع استان
 .از این افت در امان می مانند و به این وسیله امنیت غذایی کشور حفظ می شود

وی تاکید کرد: روند مبارزه با آفت ملخ صحرایی با توجه به حجم آلودگی تاکنون مطلوب بوده است اما با توجه به میزان آلودگی 
 .تامین امکانات سمپاشی و اعتبارات الزم در این بخش ضروری است

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور افزود: براساس برنامه ریزی های انجام شده تالش می شود با تامین اعتبارات الزم روند مبارزه با 
 .آفت ملخ صحرایی در کشور افزایش یابد

درگیر مشغول به خودرو کمک دار در امر مبارزه با آفت ملخ در استانهای  6۰۰وی یادآور شد: در زمان حاضر بیش از هزار نفر و 
 .فعالیت هستند

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسالمی گفت: برای مبارزه با آفت ملخ صحرایی همکاری استان های همجوار غیر درگیر با 
 .استان های آلوده ضروری است

تواند امنیت غذایی کشور را  محمد باقر سعادت افزود: هجوم آفت ملخ صحرایی به استان های کشور جدی است و شیوع این آفت می
 .با خطر روبه رو کند

 .وی برضرورت همکاری هرچه بیشتر همه استان ها با استان های غیر درگیر در بحث آفت ملخ صحرایی تاکید کرد
ستان های سرپرست فرمانداری دشتستان گفت: با توجه به اینکه احتمال حمله ملخ ها به نخیالت وجود دارد استفاده از توان استان و ا

 .همجوار برای کنترل این آفت ضروری است
جواد لقمان زاده افزود: تاکنون همکاری خوبی در بحث سمپاشی مناطق آلوده به آفت ملخ صحرایی انجام شده ولی باید اقدامات 

 .بیشتری در این خصوص انجام شود
 لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا  – 28/2/98تاریخ : 

هزار هکتار زمین کشور انجام شد ۲5۸مبارزه با ملخ صحرایی در   
هزار هکتار از زمین  258رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: مبارزه با ملخ صحرایی تاکنون در نزدیک به  -ایرنا  -زاهدان 

کشور انجام شده استهای کشاورزی، باغی و مراتع هشت استان جنوبی  . 
محمدرضا درگاهی روز شنبه در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی از مناطق آلوده به ملخ صحرایی 

فائو( مبنی )سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: نخستین هشدار و اخطار از سازمان کشاورزی جهانی 

له ملخ صحرایی اول بهمن سال گذشته به ایران اعالم شدبر احتمال حم . 
وی ادامه داد: نخستین حمله ملخ صحرایی را هفت روز پس از این هشدار در بندر نخیلو استان هرمزگان داشتیم که بالفاصله اقدام 

  .های الزم برای مبارزه با این آفت در دستور کار قرار گرفت
ریزش را  14۷ت: با توجه به حرکت دسته های زیاد ملخ صحرایی از باالی دریای سرخ تاکنون رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گف

  .به کشور داشتیم که هشت استان را درگیر کردند
وی تاکید کرد: ملخ صحرایی به عنوان آفت خطرناک در دنیا شناخته شده است به طوری که امنیت غذایی را مورد تهدید قرار می 

  .دهد
: با تالش همه مسئوالن تاکنون این آفت به زمین های کشاورزی کشور نرسیده استدرگاهی گفت . 

وی با بیان اینکه امسال نخستین سالی نیست که بحث مبارزه با ملخ را داریم، تصریح کرد: این سطح از هجوم ملخ در ایران بی سابقه 
 .بوده است

رین گونه ملخ است که در صورت حمله تهاجمی حتی پوست رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: ملخ صحرایی خطرناک ت
 .درختان را می خورند

وی به کشاورزان توصیه کرد در صورت مشاهده این آفت مراتب را به نزدیکترین مرکز جهاد کشاورزی و یا مدیریت جهاد 
  .کشاورزی شهرستان اطالع رسانی کنند

، باغی و حتی علف های هرز را می خورند، این نوع ملخ قدرت پرواز بسیار به گزارش ایرنا ملخ های صحرایی تمام گیاهان زراعی
کیلومتر پرواز کند 15۰تواند تا  روز می زیادی دارد و در یک شبانه . 

 .ملخ صحرایی از کشوری به کشور دیگر و از استانی به استان دیگر می تواند مهاجرت کند
از سبزینه های مختلف ازجمله جنگل ها، باغهای میوه، علوفه، غالت، صیفی و  این نوع از ملخ ها در مسیر عبور خود با تغذیه

 .مراتع را از بین می برند و با توجه به قدرت تخریبی باالیی که دارند باعث قحطی در منطقه نیز می شوند
تن از پوشش گیاهی را از بین  1۰۰میلیون ملخ باشد که روزانه قادرند  5۰تواند شامل هر کیلومتر مربع از دسته پروازی متراکم می 

 .ببرند
هزار تن پوشش گیاهی را به  1۰۰تواند هزار کیلومتر مربع را پوشش دهد و قادر است روزانه  دسته پروازی بسیار بزرگ می

 .مصرف برساند

ز کندکیلومتر برساعت پروا 12۰تا  12ساعت بدون وقفه با سرعت وزش باد  2۰تا  6همچنین ملخ صحرایی می تواند  . 
  لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا  – 2۴/2/98تاریخ : 

 رونق کشاورزی در گرو کشت گلخانه ای
که  یبه طوروری اقتصاد کشاورزی و مدیریت راهبردی آب می شود، ای سبب افزایش بهره توسعه کشت گلخانه  -ایرنا  -کرمان 

توان در فضای کوچک به چندین برابر افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی دست یافت و در حقیقت زمینه رونق این بخش را  می
 .بیش از پیش فراهم کرد

به گزارش ایرنا، استان کرمان به دلیل شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک با محدودیت منابع آبی در زمینه کشاورزی مواجه 
ت که برای مقابله با آن باید سیاست تغییر الگوی کشت و استفاده از روش های جدید تولید محصول مورد توجه بهره برداران این اس

  .بخش قرار گیرد
استفاده از روش کشت گلخانه ای از جمله راهکارهایی است که در سال های اخیر مورد توجه کارشناسان قرار گرفته و آنان اعتقاد 

صورت توسعه این روش می توان بسیاری از تنش های محیطی وارد شده به محصوالت کشاورزی این استان را کاهش داددارند در  .  
کشت گلخانه ای در واقع نمادی از عبور کشاورزی سنتی به علمی است که صرفه جویی، اشتغالزایی، استفاده از حداقل زمین برای 

شده، قابلیت کنترل محصول و آفات، تولید و تنوع محصول ریزی  ایش تولید برنامهتولید محصول، افزایش کارایی مصرف آب، افز
  .به صورت خارج از فصل، تنظیم برنامه کشت مطابق نیاز بازار از جمله مهم ترین مزایای آن اعالم شده است

ای پیش روی آن، میزگرد بررسی خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا( برای آشنایی بیشتر با کشاورزی این دیار و شناخت چالش ه
مزایا و معایب کشت های گلخانه ای و تاثیر این نوع کشت بر میزان مصرف آب و اقتصاد را با حضور محمدرضا پورخاتون معاون 

مهدی آشوری مجری طرح توسعه گلخانه های جهاد کشاورزی استان،  بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان،
کمال الدینی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و مهنوش ذکایی کشاورز نمونه و گلخانه دار با محسن 

  .سابقه شمال کرمان، برگزار کرد
 

 حفظ کشاورزی کرمان با کشت های گلخانه ای *
سال سابقه  18ما در کشور به غیر از امسال معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با اشاره به اینکه 

البته نباید به این موضوع خوش بین باشیم که امسال َتر سالی است بلکه باید شرایط کشور را به  :خشکسالی را تجربه کرده ایم افزود

ر استفاده و بهر ه برداری خشک و نیمه خشک تعریف و برنامه ها را در این راستا برنامه ریزی کنیم تا سعی شود از منابع آبی حداکث
  .را داشته باشیم

محمدرضا پورخاتون گفت: بخش خصوصی و دولتی در حوزه کشاورزی به خوبی قدر آب را ندانستند در حالی که کشاورزی نوین 
  .در دنیا به سمت کشت های کنترل شده پیش می رود

شورها برای تولید محصوالت باغی به سمت کشت های کنترل وی تصریح کرد: امروزه تغییرات اقلیمی سبب شده که در بسیاری از ک
  .شده پیش بروند

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با اشاره به اینکه محیط کشت های گلخانه ای کنترل شده است 
چاره ای نداریم که کشاورزی به این سمت و سو  ادامه داد: در زمینه کشت گلخانه ای به دلیل راندمان، بهره وری و تغییرات اقلیمی

  .کشیده شود
پورخاتون تصریح کرد: دنیای جدید کشاورزی به این سمت پیش می رود که بسیاری از محصوالت سردسیری و مرکبات در گلخانه 

  .ها تولید شوند
به دنبال کشت های گلخانه ای پیش برویم افزود: وی با تاکید بر اینکه برای حفظ کشاورزی در استانی مثل کرمان چاره ای نداریم که 

روز آفتابی برخوردار و از محدود کشورهای دنیا است که این شرایط خوب را  3۰۰خوشبختانه ایران از منابع طبیعی خوبی از جمله 
  .در زمینه کشاورزی دارد

نکه بیماری ها و آفات یک معضل برای کشورهای معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با اشاره به ای
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اروپایی شده ، گفت: با توجه به آب و هوای کشور، ایران از لحاظ تولیدات محصوالت گلخانه ای می تواند، بی نظیر باشد و 
  .تصمیماتی در این حوزه اندیشیده شده است

 
 کرمان دومین استان گلخانه خیز در سطح کشور  *

انجام شد افزود: یکی از  ۷3به اینکه کشت گلخانه ای برای نخستین بار در شهرستان گلباف استان کرمان در سال پورخاتون با اشاره 
  .مشکالت در آن سال بحث بازار محصوالت بود که برای گلخانه داران مشکل ایجاد کرد

کرمان رتبه دوم کشور را در حوزه کشت معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با بیان اینکه استان 
هزار و 2گلخانه ای دارد ادامه داد: این استان دارای    .هکتار کشت گلخانه ای در سطح کشور است 400

 
 مزایای کشت های گلخانه ای **

کار را باال برود  پورخاتون با اشاره به مزایای کشت گلخانه ای گفت: کشاورزی از طریق توسعه کمی پیش نمی رود بلکه باید کیفیت
  .در نتیجه کشت گلخانه ای در بحث بهره وری نقش اول را دارد

وی تولید محصول خارج از فصل را از دیگر مزیت های کشت گلخانه ای عنوان کرد و افزود: هزینه ها در حوزه تولید گلخانه ای 
ه در کشت های باغی این چنین نیستکمتر از محیط باز است و گلخانه داران گردش مالی ساالنه دارند در حالی ک .  

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان اشتغالزایی را در کشت های گلخانه ای از دیگر مزایای این نوع 
نفر مشغول به کار می شوند 1۰کشت دانست و گفت: به ازای هر هکتار  .  

خانه ای بسیاری از شرکت های صادراتی در این زمینه نیز فعال می شوند، بیان داشت: پورخاتون با بیان اینکه با انجام کشت های گل
در بسیاری از مناطق استان شرایط خوبی برای تولید محصول گلخانه ای وجود دارد اما تغییر کابری برای کشاورزان بسیار مشکل 

  .است
 

 کرمان گلخانه طبیعی ایران **
طح استان کرمان تاکید کرد و گفت: برای توسعه کشت های گلخانه ای در شهرستان ها برنامه وی با توسعه کشت گلخانه ای در س

  .هایی اتخاذ شده تا سرمایه گذاران به این سمت سوق داده شوند
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان یادآورشد: شهرستان های بم، جیرفت و شهداد محیط گلخانه ای 

یعی دارند و الگوی کشت در گلخانه ها باید به سمتی پیش برود که تمام محصوالت کشت شود و تنها به کشت خیارسبز و گوجه طب
  .اختصاص نداشته باشد

 
 سرانه تولید گلخانه ها به کشورهای دیگر سرریز شود **

تولید به کشورهای دیگر سرریز شود گفت: باید  پورخاتون با اشاره به اینکه برای حل شدن بازار محصوالت گلخانه ای باید سرانه
تولید محصوالت گلخانه ای را در سطح استان به حد قابل قبولی برسانیم تا بازرگانی که می خواهد، قراردادی منعقد کند خیالش از 

  .تولید محصول راحت باشد، پس باید سطح زیرکشت گلخانه ای توسعه داده شود
ه شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر هیچ درآمدی به اندازه کشت گلخانه ای در حوزه کشاورزی وی با بیان اینکه با توجه ب

مقرون به صرفه نیست تاکید کرد: متاسفانه مردم بحث کشت های گلخانه ای را جدی نگرفته اند و باید در این زمینه اطالع رسانی 
  .بیشتری انجام شود

کشاورزی استان کرمان تصریح کرد: برغم اینکه دومین استان در حوزه کشت های گلخانه  معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد
  .ای هستیم، مدرسی که بتواند آموزش های نوین این حوزه را ارائه دهد، وجود ندارد

حال حاضر چاره ای  پورخاتون با اشاره به اینکه سیاست های کالن باید در حوزه کار معنی دار شود گفت: اقتصاد ما نفتی بوده و در
نیست که از همه فرصت های اقتصادی در کشور استفاده کنیم و باید در حوزه کشت های گلخانه ای حمایت های ویژه ای شود تا 

  .کشاورز بتواند کشت خود را به این سمت و سو سوق دهد
الت کشاورزی در برخی کشور های وی با بیان این مطلب که در زمینه ترانزیت محصوالت کشاورزی مشکل داریم گفت: محصو

همسایه از جمله ترکیه به صورت رایگان ترانزیت می شود که این امر عالوه بر حمایت کشاورز سبب شده محصول کشاورزی 
  .مناطق مختلف به سایر کشورها معرفی شود

نمی توانیم تعطیل کنیم تصریح کرد:  معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با بیان اینکه کشاورزی را
  .باید کشاورزان را در بخش گلخانه ها حمایت کرد
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 کشت گلخانه ای در حوزه کشاورزی توجیه اقتصادی دارد **

مجری طرح توسعه گلخانه های جهاد کشاورزی استان کرمان نیز گفت: مهم ترین امری که کشاورزان را به سمت کشت های گلخانه 
کند؛ بحث بهره وری از آب استای تشویق می  .  

مهدی آشوری با اشاره به اینکه کشت گلخانه ای در حوزه کشاورزی توجیه اقتصادی دارد تصریح کرد: دوره بازگشت سرمایه در 
  .میلیارد تومان است2کشت های گلخانه ای حداکثر سه سال و در حال حاضر سرمایه گذاری اولیه برای ساخت گلخانه حدود 

شاره به تفاوت کشت های گلخانه ای نسبت به کشت های رو باز گفت: در شرایط خشکسالی و َتر سالی باید به سمت کشت وی با ا
  .های گلخانه ای پیش برویم زیرا محیط کشت های گلخانه ای کنترل شده است ما می توانیم عملکرد را در واحد سطح را افزایش دهیم

ورزی استان کرمان ادامه داد: در کشت های گلخانه ای به دلیل محیط کنترل شده مجری طرح توسعه گلخانه های جهاد کشا
  .محصوالت سالم و ارگانیگ هستند و آفات و بیماری ها را راحت تر می توان با وسایل غیرشیمیایی یا بیولوژیک کنترل کرد

 
 تشکیل اتحادیه گلخانه داران در کرمان برای بازار محصوالت  **

ه بازار محصوالت گلخانه ای خاطرنشان کرد: در فروردین ماه امسال هفت تعاونی فعال گلخانه ای در شهرستان کرمان وی با اشاره ب
اتحادیه گلخانه داران را تشکیل دادند تا از این طریق یک برنامه ریزی برای بازار محصوالت شود این طرح در شهرستان های زرند 

جه داده استو نرماشیر در گذشته اجرایی شده و نتی .  
 

 مقایسه کشت های گلخانه ای با باغات  **
مجری طرح توسعه گلخانه های جهاد کشاورزی استان کرمان با اشاره به کشت های گلخانه ای و اهمیت و مزایای آن گفت: کشور 

مهم به شمار می آید ایران دارای اقلیمی خشک و نیمه خشک بوده و آب برای تولید محصوالت کشاورزی یک عنصر تعیین کننده و .  
وی گفت: کمبود آب در سطح باغات و مزارع طی فصل رشد گیاه اثرات چشمگیری در تولید میزان محصوالت به ویژه محصوالت 

  .سبزی و صیفی دارد که اصوالً نیاز آبی باالیی دارند و در فصل گرما تولید می شوند
برابر گلخانه ها است و میزان مصرف آب  1۰ل زمین در فضای باز حدود آشوری تصریح کرد: با بررسی های انجام شده سطح اشغا

برابر بیشتر از فضای گلخانه ای است 12به ازای تولید محصول حدود  .  
هکتار در محیط کشت فضای باز عمل می کند که میزان مصرف  1۰وی ادامه داد: یک هکتار فضای گلخانه ای در کشاورزی برابر 

ن در کشت های گلخانه ای کاهش می یابدآب نیز به همین میزا .  
هزار  15مجری طرح توسعه گلخانه های جهاد کشاورزی استان کرمان افزود: این بدین معنی است که در فضای باز به طور متوسط 

تن  ۰۰4تن محصول مصرف می شود در حالی که با همین میزان آب در کشت های گلخانه ای ما می توانیم  33مترمکعب برای تولید
برابر فضای باز است 12محصول تولید کنیم که  . 

 
** برابر تولیدات در کشت های گلخانه ای  12تا  1۰افزایش   

آشوری تصریح کرد: نگاه ملی با اتکا به شالوده کارشناسی ایجاب می کند که گلخانه ها در مکان های مناسب احداث شوند تا موجب 
هزینه های تولید در واحد سطح را کاهش دهندارتقای بهره وری تولید و از سوی دیگر  .  

وی استفاده بهینه از منابع و نهادهای تولید، کاهش ریسک تولید در کشت های گلخانه ای به دلیل محیط کنترل شده، کاهش هشت تا 
تولیدات در برابر  12تا  1۰برابری مصرف آب به نسبت میزان محصول تولیدی در مقایسه با کشت در فضای باز، افزایش  1۰

کشت های گلخانه ای،امکان تولید محصوالت خارج از فصل و افزایش مدت برداشت محصوالت را از جمله مزایا این نوع کشت 
  .عنوان کرد

آشوری با اشاره به اینکه همه مزایای کشت های گلخانه ای در یک زنجیره با هم مرتبط هستند گفت: کاهش هزینه های تولید به ازای 
رم محصول و افزایش بازدهی اقتصادی نسبت به فضای باز، ایجاد گردش مالی دائمی در طول سال برای تولید کننده، امکان هر کیلوگ

تولیدات محصول با کیفیت و مطابق با استانداردهای صادراتی، اشتغالزایی پایدار برای نیروهای انسانی و همچنین فعال شدن صنایع 
ارگاه های ساخت قطعات فلزی از جمله مزایای دیگر کشت های گلخانه ای استمرتبط جانبی نظیر کارخانجات و ک . 

 
 تولید در کشت های گلخانه ای دائمی است  **

 12وی با اشاره به اینکه ایجاد گردش مالی دائمی در کشت های گلخانه ای رخ می دهد گفت: در کشت های گلخانه ای می توانیم در 
در فضای باز به خاطر گرما و یا سرما نمی توانیم تولید داشته باشیم ماه سال تولید داشته باشیم اما .  
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آشوری افزود: در کشت های گلخانه ای به دلیل کنترل محیط و بسته بودن فضا دما، نور، رطوبت، شرایط محیطی جوی، باران ، 
  .برف و سیل به راحتی کنترل می شود

ن کرمان افزود: در کشت های گلخانه ای به دلیل تولید و عملکرد مناسب حتی مجری طرح توسعه گلخانه های جهاد کشاورزی استا
  .اگر در یک ماه قیمت فروش محصول ما مناسب نباشد؛ ضربه اقتصادی به کشاورز وارد نمی شود

 
 تولید محصوالت ارگانیک در کشت های گلخانه ای **

می شود؛ دارای کیفیت و کمیت هستند تصریح کرد: در این نوع کشت وی با بیان اینکه محصوالتی که در کشت های گلخانه ای تولید 
  .به راحتی محصول سالم و ارگانیک تولید می شود چه بسا در چندین نقطه از شهرستان های استان این امر در حال انجام است

که محیط و شرایط جوی کنترل  آشوری با بیان اینکه این نوع کشت سبب اشتغالزایی پایدار می شود گفت: در کشت های فضای باز
نمی شود قطعاً کارگر و نیروی بازار کار به طور فصلی مشغول به کار هستند اما در کشت های گلخانه ای بسته به نوع محصول 

نفر اشتغالزایی ثابت وجود دارد 1۰برای پنج تا  .  
در کشت های گلخانه ای صنایع مرتبط نیز فعال می مجری طرح توسعه گلخانه های جهاد کشاورزی استان کرمان با اشاره به اینکه 

درصد تکنولوژی هایی که به کار برده می شود؛ در کشور تولید می  8۰تا  ۷۰خوشبختانه در احداث گلخانه بیش از  :شوند یادآورشد

مر نداریمشوند و به یک مرز خودکفایی در این نوع کشت ها رسیده ایم و عمالً ما نیازی به کشورهای دیگر در این ا .  
 

 صدور مجوز گلخانه های مقیاس کوچک توسط سازمان جهاد کشاورزی **
وی از صدور مجوز گلخانه های مقیاس کوچک توسط سازمان جهاد کشاورزی خبرداد و گفت: فارغ التحصیالن رشته های 

د و این امر به ایجاد فرصت های خود کشاورزی می توانند نسبت به احداث گلخانه و دریافت تسهیالت از بانک های عامل اقدام کنن
  .اشتغالی به ویژه در خانوارهای روستایی و رونق تولید در سالجاری کمک می کند

 
 مهندسی بودن فرایند تولید از احداث تا بهره برداری در کشت های گلخانه ای **

وضعیت کشاورزی ایران گفت: کشورمان دارای رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان نیز با اشاره به 
کشاورزی سنتی و معیشتی است و عوامل متعددی از جمله خردمالکین، کشاورزان کم سواد، بی سواد و عدم اعتقاد بهره برداران به 

  .استفاده از دانش فنی در این امر دخیل هستند
 8۰در وضعیت کشاورزی دیده شد؛ قانون گذار در تیرماه سال  محسن کمال الدینی با اشاره به اینکه براساس این نقاط ضعفی که

تصمیم به تاسیس سازمان صنفی و تخصصی بخش کشاورزی به نام سازمان نظام مهندسی کشاورزی منابع طبیعی گرفت افزود: 
نتی و معیشتی و اهداف زیادی برای این سازمان از جمله مهم ترین آن افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش و خروج از کشاورزی س

  .ورود به کشاورزی مدرن دیده شده است
سال می گذرد و ظرفیت های قانونی از جمله قانون افزایش بهره وری بخش  15وی ادامه داد: از تولد این سازمان تاکنون حدود 

  .کشاورزی و قانون جامع نظام دامپروری، گلخانه ای و سایر موارد دیده شده است
هندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان بیان داشت: یکی از دالیلی که وزارت جهاد کشاورزی صدور رئیس سازمان نظام م

  .مجوزها و پروانه ها را به این سازمان واسپاری کرد؛ بحث مهندسی نمودن فرایند تولید است
 

 ساز و کار صدور مجوز کشت های گلخانه ای ***
ال سرمایه گذاری در زمینه کشت گلخانه ای هستند، ابتدا باید به سازمان نظام مهندسی مراجعه کمال الدینی گفت: متقاضیانی که به دنب

و کارشناسانی که در حوزه جانمایی فعالیت دارند؛ زمین را کارشناسی و نقشه زمین را تهیه و تحویل مهندسین سازمان نظام مهندسی 
  .دهند

جیهی، فنی، اقتصادی و نوع سازه را برعهده دارند و سازه را براساس وی افزود: مهندسین مشاور نیز وظیفه تهیه طرح تو
  .توپوگرافی زمین و وزش بادهای غالب منطقه و موقعیت آب و هوایی منطقه و سایر عواملی که دخیل هستند؛ تهیه می کنند

طرح به مهندس ناظر بر سازه تحویل رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان ادامه داد: بعد از آن نقشه 
داده می شود و برای ساخت سازه کشاورزان باید از بین پیمانکاران تایید صالحیت سازمان انتخاب کنند تا سازه های غیراستاندارد در 

  .این زمینه ساخته نشود
سط سازمان صادر و یک مسئول فنی از وی بیان داشت: در همه مراحل نظارت انجام می شود و سازه به اتمام می رسد و پروانه تو

بین دانش آموختگان رشته کشاورزی و گرایش ها به گلخانه دار معرفی می شود تا وظیفه نظارت بر مراحل کاشت، داشت و برداشت 
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  .را برعهده بگیرد و مهندسی بودن فرایند تولید از احداث تا بهره برداری پیش می رود
ی برای رفع موانع تولید تشکیل شده است گفت: تمام تالش سازمان نظام مهندسی و جهاد کشاورزی کمال الدینی با بیان اینکه ستاد

  .کاهش این موانع است که امیدواریم شاهد رونق خوبی در حوزه کشاورزی باشیم
 

 بخش دولتی کارآمد و علمی در بخش کشاورزی پیش نرفته است ***
یزگرد گفت: در تمام دنیا بخش خصوصی، دولتی و نظام های صنفی در اقتصاد فعال بخش کشاورزی استان کرمان نیز در این م

کشور نقش خودشان را ایفا می کنند و سیستم از پایین به باال براساس ضرورت به وجود می آید اما متاسفانه کشاورزی ایران 
رفته به پایین اعمال می شودبرعکس از بخش دولتی و از باال به پایین ایجاد و همه تصمیمات در پشت درهای بسته گ .  

  .مهنوش ذکایی افزود: بخش دولتی کارآمد و علمی در حوزه کشاورزی پیش نرفته و نتیجه آن از بین رفتن منابع آبی شده است
 وی با اشاره به تاریخچه کشاورزی کرمان افزود: در زمان های گذشته بخش کشاورزی کرمان از اطراف و کوهپایه ها با استفاده از

قنوات بوده است و در آن زمان نیز مسیر ترانزیتی کرمان در اقتصاد تاثیرگذار بود که در این میان تبدیل شدن راههای زمینی به 
  .دریایی به اقتصاد استان نیز آسیب وارد کرد

یر زمینی روی آورده در بخش گلخانه های کشاورزی فعالیت دارد گفت: بدون مطالعه به استفاده از آب های ز 13۷9وی که از سال 
درصد صدور مجوز استفاده از منابع زیرزمینی داده شد 4۰۰سال اخیر  4۰ایم و در  .  

ذکایی ادامه داد: کشاورزی در شهرستان های سیرجان، رفسنجان و جیرفت زیاد شد و ورودی و خروجی آب یکسان نیست زیرا 
میلی متری را داریم 15۰بارندگی  .  

درصد از باغات ایران شامل مرکبات، نخیالت و پسته در کرمان فعال بود که متاسفانه برای  3۰ل گذشته سا 15وی ادامه داد: طی
کیلومتری باال آوردیم در حالی که2۰۰تا  15۰آبیاری، آب را از اعماق   EC  آن از آب دریاها نیز بیشتر بود و به گفته کارشناسان آب

این امر بدون مطالعه سبب شد از باغبانی به سمت کشت گلخانه ای روی بیاوریمزمین را نگرفتیم بلکه خون زمین را گرفتیم و  .  
 امیدهای ناامید تولیدکنندگان  ***

فعال بخش کشاورزی استان کرمان با اشاره به اینکه در ابتدا راه اندازی واحد تولیدی امیدهای زیادی به اصناف داده می شود اما در 
سی اداری است گفت: تولیدکننده برای اخذ مجوز مجبور است به نظام های صنفی مراجعه کنددراز مدت کپی برداری از بروکرا .  

وی تصریح کرد: باید بدون غرض مطالعات را در حوزه گلخانه ها انجام دهیم و کار علمی از پایین به باال انجام شود تا دوباره با 
  .تجربه تلخ باغی روبرو نشویم

*** ل کرمان عدم بازار فروش محصوالت گلخانه ای مشکل اصلی کشاورزان شما  
ذکایی با بیان اینکه اولین مشکل در بحث تولید بازار است که باید بازار محصول را داشته باشیم و بعد محصول را تولید کنیم گفت: 

عی بودن فضای گلخانه شهرستان کرمان، بازار جیرفت را در کنار خودش دارد و هزینه های تولید در شهرستان جیرفت به دلیل طبی
ای پایین تر است اما در کرمان برای تولید محصوالت گلخانه ای در زمستان هزینه سوخت نیز به سایر هزینه ها اضافه می شود و 

  .قیمت تمام شده محصول افزایش می یابد
حجم عظیم بازارهای جیرفت  وی مشکل اصلی گلخانه داران شمال استان کرمان را عدم وجود بازار فروش محصول دانست و گفت:

  .قیمت های کرمان را متفاوت و تولید کرمان را غیراقتصادی می کند
فعال بخش کشاورزی استان کرمان وثیقه های سنگین برای اخذ تسهیالت در حوزه کشاورزی را از دیگر مشکالت فارغ التحصیالن 

؛ کار داللی می کردند که درآمد آن بیشتر از تولید بود و کار خود این رشته عنوان و تصریح کرد: فارغ التحصیالن اگر پولی داشتند
  .را با سود و اطمینان بیشتر انجام می دادند

وی افزود: بسیاری از فارغ التحصیالن با این وثیقه های سنگین نمی توانند؛ تسهیالت را دریافت کنند و این سرمایه جذب افرادی می 
در نهایت سرمایه جذب بخش کشاورزی نمی شود و در سایر حوزه ها سرمایه گذاری می شوندشود که این وثیقه ها را دارند و  .  

 اصول علمی در حوزه کشاورزی ضعیف است ***
به جای استفاده از آزمون و خطا می  :ذکایی با بیان اینکه بکار گیری اصول علمی در حوزه کشاورزی ضعیف است بیان داشت

شته استفاده کنیم و حتی با علم سایر کشورها می توان آزمون و خطا را حذف کردتوانیم از سایر نتیجه های گذ .  
فعال بخش کشاورزی کرمان با بیان اینکه محیط گلخانه های کشاورزی به این دلیل کنترل شده که هر روز فضای گلخانه رصد می 

  .شود گفت: محیط های گلخانه ای در دوره کارنس های پایین سم پاشی می شوند
ساله فارغ التحصیالن قبلی  2۰وی با بیان اینکه فارغ التحصیالن حوزه کشاورزی برای فعالیت در حوزه گلخانه ای از مطالعات 

استفاه کنند گفت: استان کرمان شرایط خوبی را برای کشت های گلخانه ای دارد و کارهای مطالعاتی باید از بخش های دولتی و 
  .گلخانه داران انجام شود
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وزه دنیا به سمت توسعه کشت گلخانه ای مدرن گام برداشته است و کشاورزان به این مهم رسیده اند که با توسعه کشت های امر
گلخانه ای کنترل شده نه تنها از هدر رفت آب جلوگیری کرده بلکه می توانند محصول بیشتری تولید و اقتصاد خانواده خود را به حد 

این فضاهای کنترل شده نیازمند حمایت ویژه مسئوالن در این بخش استمطلوبی تقویت کنند اما توسعه   
 
  لینک خبر
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 متفرقه 
 خبرگزاری فارس  – 31/2/98تاریخ : 

 ماجرای امضای جعلی کالنتری برای احیای بانک ژن 
شصت که یکی از مدیران وزارت جهاد کشاورزی بود، امضای جعلی به نام عیسی کالنتری رئیس سازمان محیط زیست در دهه 

  .وزیر کشاورزی وقت زده است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عیسی کالنتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست امروز 

ه شصت اشاره کرددر همایش تنوع زیستی به ماجرای جعل امضای وزیر وقت در اوایل ده .  
وی با ارائه توضیحی در این باره گفت: آن زمان یکی از مدیران وزارت کشاورزی بودم و برای بازدید به فائو رفته بودم که 

ساختمان آن در شهر رم ایتالیا قرار دارد. آنجا بخشی به نام بانک ژن بود و آن زمان که بانک ژن درست و حسابی در کشور نداشتیم 
ای بود، به فکر افتادم که شرایط ایجاد بانک ژن را از آنها جویا شومیقت مخروبهو در حق .  

کالنتری افزود: ناگزیر خودم را به عنوان وزیر کشاورزی ایران معرفی کردم و اطالعاتی درباره ایجاد بانک ژن از آنها خواستم و 
هزار دالر هم هزینه دارد. آن زمان هرچه  2تید و در ضمن ای با امضای وزیر کشاورزی کشورتان بفرساعالم کرد که باید نامه

تالش کردم که با مهندس زارع وزیر کشاورزی وقت تماس بگیرم، مقدور نشد. شرایط جنگ بود و امکانات تماس به سادگی االن 
  .نبود

های بانک همین شد که باالخره پایه آنها دادم و ای با امضای وزیر کشاورزی تنظیم کردم و بهرئیس سازمان محیط زیست گفت: نامه 

گذاری شدژنی که امروز داریم، آن زمان پایه .  
شود، رفتارها باید تغییر یابدکالنتری در ادامه اشاره کرد که در حال حاضر به تنوع زیستی و محصوالت تراریخته ظلم می .  

را پیشنهاد مشترکی را وزارت جهاد، وزارت وی که از موافقان سرسخت کشت محصوالت تراریخته در کشور است، گفت: اخی
بهداشت، درمان و آموزش عالی و سازمان محیط زیست در راستای قانون ایمنی زیستی به رئیس جمهور ارائه کرد، اما بازرسی کل 

دالت اداری به جمهور اعتراض کردیم و در نهایت دیوان عکشور آن را مغایر قانون اعالم کرد؛ بنابراین از طریق دفتر حقوقی رئیس
  .نفع مصوبه رای داد

کنند، تحت فشار هستند، اما نباید کالنتری گفت: کسانی که در حوزه حفظ تنوع محیط زیستی و محصوالت تراریخته کار می
های گروهی قرار گیرد. ضمن اینکه در این حوزه باید از تنوع زیستی کشور حفاظت های علمی تحت تاثیر جوسازیگیریتصمیم
  .کنیم

ایم، به طوری های تبدیل کردوی ادامه داد: محیط زیست امانت ما است و نباید آن را ویران کنیم، اما امروزه این امانت را به مخروبه
ها، پسماندها و اند، چرا که پسابهای کشور خارج از موجود زنده شدهکه سال گذشته بر اثر برخورد بد مردم با طبیعت همه رودخانه

شوندها سرازیر میا مرتب به رودخانههشیرابه .  
ها هم تاثیر دارد و انواع های مغز انسانگذارد، گفت: هوای آلوده به سلولهای ریه تاثیر نمیوی با بیان اینکه هوای آلوده تنها به سلول

کندهای جهشی و غیرجهشی ایجاد میبیماری .  
نها اعالم رت علوم برای ایجاد چند واحد حفظ محیط زیست داده است و آای به وزاتاکید کرد: نامه  رئیس سازمان محیط زیست

اند دو واحد انتخابی در مقطع دانشگاه وجود داردکرده .  
سال  4۰طی   ها راخشکد، چرا که این جنگلهای زاگرس میهزار از جنگل 6۰تا  5۰به گفته رئیس سازمان محیط زیست ساالنه 

ار شدید قرار دادیمها را تحت فشگذشته این جنگل . 
برابر شده است و در حال حاضر دو میلیون اسلحه شکاری در دست مردم وجود  1۰سال گذشته  4۰وی گفت: شکار غیرمجاز در 

  .دارد
امروز همایش تنوع زیستی در سالن فجر تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد، طبق تصویب هیات وزیران مرجعیت 

وع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است. در این میان برخی معتقدندملی کنوانسیون تن که مرجعیت آن باید در سازمان   

 .حفاظت از محیط زیست با شد
های این کنوانسیون تنوع زیستی در سازمان هایی در این همایش گفت، من معتقدم به دلیل اینکه زیرساختاما کالنتری طی صحبت

کنون به صالح است که در وزارت جهاد کشاورزی مدیریت شود و اگر بعدا شرایط مناسب شد به سازمان محیط زیست نیست، ا
  .حفاظت از محیط زیست منتقل شود

های علوم کشاورزی یاضی رئیس اتحادیه انجمندر این همایش موافقان اصلی کشت محصوالت تراریخته مانند کالنتری و بهزاد قره
های تقدیر بودندکنندگان هدایا و لوحن مهمانان اصلی و تقدیمحضور داشتند که به عنوا .  
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دعوت از افراد موافق محصوالت تراریخته در کشور در این همایش در حالی صورت گرفته که طبق نظر کارشناسان محصوالت 
این گونه محصوالت در  های گذشته با کشتشود. یکی از دالیلی که از سالتراریخته عامل مهم تخریب محیط زیست محسوب می

آثار مخرب آن برای محیط زیست بوده است  کشور مخالفت شده، آثار بسیار بد این محصوالت برای سالمتی و همچنین .  
در دنیا به تصویب رسیده و به غیر از دو کشور همه کشورهای جهان در آن عضو هستند.  1993کنوانسیون تنوع زیستی در سال 

طبق مصوبه مجلس به این قانون پیوسته است 13۷5ایران هم در سال  .  
  اهداف کنوانسیون تنوع محیط زیستی *

برداری وزارت جهاد برنامه حفاظت و بهره :کاظم خاوازی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در این همایش، گفت

در کشور ایجاد شود و رئیس آن هم منصوب شده و مصوب شده است که مرکز ملی ذخایر ژنتیک   از ژنتیک کشور را تسریع کرده
  .است

  .همچنین دبیرخانه کنوانسیون تنوع زیستی هم طبق مصوبه هیات وزیران به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده است
النه از برداری عادبرداری پایدار از تنوع زیستی و بهرهوی از اهداف کنوانسیون تنوع محیط زیستی، حفظ تنوع محیط زیست، بهره

 منافع ذخایر ژنتیکی کشور اعالم کرد
  .لینک خبر 
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 متفرقه 
 ایرنا  – 2۵/2/98تاریخ : 

 بیمه محصوالت کشاورزی ضرورت انکارناپذیر در برابر مخاطرات طبیعی
ع اقتصادی است اما فعالیتی همراه با مخاطرات طبیعی، اقتصادی و اجتماعی و کشاورزی هر چند دارای مناف -ایرنا  -بیرجند 

 .خطرپذیری باال است
کشور نخست جهان است و هر سال حادثه های  1۰به گزارش ایرنا، در کشوری زندگی می کنیم که در حوزه حوادث طبیعی جزو 

، تگرگ و گرد و غبار خسارت های زیادی به بخش ها و طبیعی از جمله سیل، خشکسالی، توفان، زمین لرزه، سرما و یخبندان
  .زیرساخت های مختلف از جمله کشاورزی وارد می کند

برخی از حوادث از قبیل آتش سوزی، سیل و گرد و غبار قابل پیش بینی و پیشگیری هستند این در حالی است که هر سال خسارت 
وبی نیز بی نصیب از آن نیست در حالی که تنها مبلغ ناچیزی از این های نجومی به بخش کشاورزی وارد می شود که خراسان جن

  .خسارت ها توسط دولت پرداخت و جبران می شود
میلیارد  288رئیس مدیریت بحران و مخاطرات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: پارسال مخاطرات طبیعی یک هزار و 

  .تومان به بخش کشاورزی استان خسارت زد
یزدان مهر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بیشتر این خسارت ها به ترتیب مربوط به خشکسالی، سیل، سرمازدگی، رضا 

  .تگرگ و توفان بوده است
میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی استان وارد کرد اظهار داشت: امید است خشکسالی های  84۰وی با بیان اینکه خشکسالی 

تا حدودی با بارندگی های اخیر جبران شود سال های گذشته .  
کشاورز استان  61هزار و  13رئیس مدیریت بحران و مخاطرات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی عنوان کرد: در این زمینه 

  .دچار خسارت های سنگینی شدند
میلیارد تومان تسهیالت از محل  1۰۰ان وی ادامه داد: اواخر سال گذشته برای جبران بخشی از خسارات ناشی از سیل کشاورز

اسفندماه ثبت نام کشاورزان خسارت دیده در بانک های ملی و  25اعتبارات مدیریت بحران به استان اختصاص یافت که از 
  .کشاورزی آغاز شده است

رداخت تسهیالت به زودی میلیارد تومان برآورد شده است که پ 314یزدان مهر افزود: خسارت سیل و تگرگ سال گذشته در استان 
  .در بانک های عامل آغاز خواهد شد

هکتار از اراضی  2۰۰رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی هم با بیان اینکه در این سیل اخیر به بیش از پنج هزار و 
میلیارد تومان به بخش کشاورزی استان خسارت زد 399کشاورزی خسارت وارد شد گفت: سیل بیش از  .  

میلیارد تومان  316هکتار و معادل  2۰۰مرضا قوسی افزود: بیشترین میزان خسارت ها، به بخش باغ با بیش از هشت هزار و غال
  .بوده است

میلیارد تومان  29.6میلیارد تومان، بخش زراعی  38.6وی ادامه داد: پس از باغات بیشترین خسارت به ترتیب به منابع آبی با مبلغ 
میلیارد تومان وارد شده است 14.8بخش ها از جمله دام، طیور، شیالت و آبزیان و تأسیسات با مبلغ و در نهایت سایر  .  

رشته قنات استان خسارت زد اظهار داشت: این  26۷رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه سیل به بیش از 
خریب شده به ترتیب در شهرستان های سربیشه، طبس و بشرویه بوده درصد گزارش شده که بیشترین قنوات ت 1۰۰تا  3۰خسارت ها 

  .است
راس دام تلف شدند که البته میزان  63۷قطعه طیور و نزدیک به  6۰۰وی اضافه کرد: همچنین در سیل اخیر بیش از یکهزار و 

  .خسارت ها در این مرحله هنوز نهایی نشده است
گی فصلی کشاورزان خسارت سنگینی می بینند هر چند کارشناسان معتقدند در صورت سال های زیادی بر اثر خشکسالی و سرمازد

  .بیمه کشاورزی ضرر کمتری متحمل می شوند اما کشاورزان از تاخیر زیاد پرداخت غرامت و تعیین رقم دقیق خسارت گالیه دارند
ل فروردین شاهد وقوع سیل در برخی مناطق استان معاون خدمات بیمه کشاورزی خراسان جنوبی گفت: اواخر بهمن، اسفند و نیمه او

میلیارد لایر به محصوالت زراعی و باغی خسارت زد 43به ویژه بشرویه، سربیشه، عشق آباد، فردوس و نهبندان بودیم حدود  .  
عداد یکهزار و فقره بیمه نامه در استان صادر شد که از این ت 836هزار  49(  9۷-98جواد غنچه افزود: در سال زراعی جاری ) 

هزار  19هکتار محصوالت باغی،  3۰۰هزار و  23میلیون قطعه گوشتی،  14هزار راس دام سبک و  316هکتار تنه درخت،  631
هزار هکتار منابع طبیعی است 44هکتار محصوالت زراعی و  .  

خوبی داشت به این صورت که بیمه تنه وی بیان کرد: میزان بیمه نامه های بخش کشاورزی امسال در مقایسه با سال قبل رشد خیلی 
درصد افزایش یافت 128درصد، باغی  15۰درصد، زراعی  2۰۰درصد( ، منابع طبیعی  46۷برابر)  4درختان  .  
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میلیارد  19۰معاون خدمات بیمه کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: غرامت های سال زراعی گذشته در تمامی زیربخش ها 
میلیارد لایر باقی مانده و مابقی به حساب کشاورزان و دامداران واریز شده است 4۰شد که از این میزان لایر در استان برآورد  .  

میلیارد لایر مربوط به بخش زراعی و باغی بود که عامل خسارت نیز سرما و یخبندان  ۷8وی یادآور شد: بیشترین خسارت ها با 
  .بوده است

است که خیلی از حوادث قابل پیش بینی نیستند لذا از کشاورزان و دامداران انتظار می رود  غنچه ادامه داد: ویژگی طبیعت بر این
  .نسبت به بیمه محصوالت و دام خود اهتمام بیشتری داشته باشند

معاون خدمات بیمه کشاورزی استان خراسان جنوبی تصریح کرد: کشاورزان و دامداران می توانند برای جبران بخشی از خسارات 
از خدمات بیمه استفاده کنند ها .  

»برای کمک به کشاورزان خسارت دیده بند  قانون برنامه ششم توسعه در مجلس تصویب و به استان ها ابالغ شد که در  33ماده « خ

  .این زمینه دولت بانک مرکزی را موظف کرد تا در تامین بودجه مورد نیاز اقدام کند
بوده و دچار  9۷اسفندماه  29تا  96ز کشاورزانی که سررسید تسهیالت آنان از یکم مهرماه قرار بر این شد آندسته ا« خ»در بند 

  .خسارت هایی از قبیل خشکسالی، سیل، آتش سوزی و سایر شده اند از این خدمات برخوردار شوند
قانون برنامه ششم توسعه  33تبصره « خ»مدیر شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی هم در این زمینه گفت: پارسال در اجرای بند 

کشاورز خسارت دیده در چارچوب بند مذکور به مدت سه  824با وجود ابالغ دستورالعمل در ماه های پایانی سال، بدهی پنج هزار و 
  .سال امهال شد

ابالغ شدامیرحسام قزلباش افزود: برای سایر کشاورزان غیرمشمول نیز بسته حمایتی خاصی از سوی این بانک به شعب تابعه  .  
میلیارد لایر تمدید  ۷۰۰هزار و  2نفز از تولیدکنندگان استان به مبلغ  938وی اظهار داشت: با استفاده از آن، تسهیالت هشت هزار و 

  .شده است
ن میلیارد لایر از مطالبات کشاورزان استان تعیی 46۷مبلغ « خ»مدیر شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی عنوان کرد: از محل بند 

  .تکلیف شده است
  لینک خبر
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 ایرنا  – 31/2/98تاریخ : 

 مبارزه با آفت, این بار ملخ مراکشی
هجوم ملخ صحرایی به ایران می حدود چهار ماه از هشدار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( درباره  -ایرنا -استانها

گذرد؛ گرچه در این مدت سعی شده این آفت در هشت استان جنوبی کنترل شود اما در نیمه شمالی کشور نیز به دلیل بارش های 
 .بهاری، شاهد طغیان نوع بومی آن هستیم

امساعدی قرار داشت، از ابتدای امسال به گزارش ایرنا، کشاورزی ایران که در سال های اخیر تحت تاثیر خشکسالی ها در شرایط ن
درگیر سیالب شد و اکنون با پدیده ملخ ها دست و پنجه نرم می کند؛ مشکلی که بنا بر اعالم وزیر جهادکشاورزی، برای مبارزه با آن 

ن اعتبار در میلیارد توما 1۰در هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس، خراسان جنوبی و جنوب کرمان 
 .نظر گرفته شده که سه میلیارد تومان از این مبلغ تخصیص یافته است

سابقه بوده، تاکنون در سطح در دسته ملخ صحرایی به کشور از اوایل بهمن ماه پارسال که در بیش از پنج دهه اخیر بی 14۷با حمله 
کار به شکل سم پاشی هوایی و زمینی در عرصه های منابع  هزار هکتار اراضی کشور مبارزه با این آفت انجام شده است؛ این 258

طبیعی و کشاورزی همچنان در حال انجام است اما آنطور که فائو پیش بینی کرده سطح مبارزه با آفت ملخ صحرایی در کشور به 
هزار هکتار خواهد رسید 6۰۰ . 

دستگاه سمپاش پشت وانتی و  1۰۰ع سمپاش از جمله فروند هواپیمای مخصوص و یک هزار دستگاه انوا 1۰اکنون با استفاده از 
تراکتوری هر روز بطور متوسط در سطح هشت هزار هکتار از زمین های آلوده به دسته های ملخ صحرایی بالغ و پوره ها )بچه 

 .ملخ ( مبارزه انجام می شود
اسالمی و توان لجستیکی آنها نیز در استان های همچنین برای سرعت بخشیدن به کار، نیروهای بسیج، ارتش و سپاه پاسداران انقالب 

 .جنوبی به کار گرفته شده است
« مبارزه با این آفت نیازمند همکاری تمامی ادارات »رئیس سازمان حفظ نباتات کشور بر این باور است، « محمدرضا درگاهی

درصد زمین های  25داد آفتی که  کشور است تا بتوان با این آفت مخرب به سرعت مقابله و زمین های کشاورزی را نجات
 «.کشاورزی را آلوده کرده است

بر اساس پیش بینی ها، این مهمان ناخوانده از شبه جزیره عربستان در ماه های آینده نیز در استان های جنوبی حضور خواهد داشت 
ی مانند و به این وسیله امنیت غذایی کشور و اگر عملیات مبارزه با آن به خوبی انجام شود، استان های مرکزی از این افت در امان م

 .حفظ می شود
با توجه به اخطار فائو مبنی بر اینکه دسته های جدید ملخ صحرایی در خرداد و تیر وارد کشور می شود، این امر اهمیت تخصیص 

 .به موقع منابع برای مقابله با مخاطرات ناشی از ملخ ها را بیشتر می کند
 

تان های درگیر ملخ صحراییآخرین خبرها از اس **  
در استان سیستان و بلوچستان هرچند امید می رفت با فعال شدن رودخانه های فصلی کشاورزی این خطه، کشت صیفی جات و 

محصوالت جالیزی رونق بگیرد اما ورود این مهمان ناخوانده سبب شد تا به گفته مسئوالن استانی، خسارت آنها به کشاورزی، طبیعت 
استان حتی بیش از سیالب ها باشدو مراتع  . 

هزار هکتار از اراضی این استان در  ۷۰به گفته حیدر زورقی رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، بیش از 
شهرستان های کنارک، فنوج، چابهار، قصرقند، نیکشهر، دلگان، ایرانشهر، سیب و سوران، خاش و سرباز به ملخ های صحرایی 

تن سم نیاز است 4۰که برای مقابله با آنها به  آلوده شده . 
هزار هکتار افزایش یافته تا  3۰در استان بوشهر نیز خبر می رسد که سطح پیش بینی مبارزه با آفت ملخ صحرایی در این استان به 

ی این استان بسیار محدود پیش از بالغ شدن این پوره ها، عملیات سم پاشی موفقیت آمیز باشد؛ البته سطح خسارت وارده به باغ ها
بوده و با سم پاشی از پیشروی آنها جلوگیری شده است اما ماندن ملخ ها و تخم ریزی آنها، سال زارعی آینده که از مهر ماه شروع 

  .می شود را تهدید می کند
با تدابیر اتخاذ شده هزار هکتار از اراضی جنوب کرمان به عنوان یکی از قطب های مهم کشاورزی کشور سم پاشی شده و  61

 .تاکنون هیچ ملخی وارد مزارع نشده و اوضاع تحت کنترل است
هزار هکتار از  4۰در کهگیلویه و بویراحمد که به دلیل مجاورت با استان های جنوبی در معرض تهدید ملخ ها قرار دارد، تاکنون 

با این آفت نیز در سه هزار هکتار از اراضی استان  اراضی کشاورزی و مراتع برای مبارزه با ملخ صحرایی پایش شده و مبارزه
 .انجام شده است

همچنین، تاکنون بیش از چهار هزار هکتار از مزارع و باغ های فارس برای مقابله با ملخ صحرایی سم پاشی شده که شامل مناطقی 
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 .از شهرستان های الرستان، گراش، ممسنی، قیر و کارزین، خنج، داراب و زرین دشت است
 

 طغیان ملخ های مراکشی در شمال **
با این حال در روزها و هفته های اخیر خبر از طغیان ملخ ها در استان های واقع در نیمه شمالی کشور به گوش می رسد؛ گلستان، 

رای مقابله با تهران، اردبیل و زنجان از جمله مناطقی هستند که اکنون مزارع و مراتع آنها درگیر این آفت شده و امکانات خود را ب
آن بسیج کرده اند؛ البته از آنجا که ملخ های مراکشی بومی کشورمان هستند که به دلیل بارش های بهاری جمعیت آنها رو به فزونی 

 .نهاده، بناست جمعیت آنها کنترل شود
هزار هکتار از  25ح سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور عملیات مبارزه با ملخ مراکشی در سط« سید محمدرضا میر»به گفته 

اراضی نوار شمالی کشور آغاز شده و اکنون عملیات مبارزه در استان های گلستان، اردبیل، قزوین، زنجان و آذربایجان شرقی در 
 .حال انجام است؛ آفت ملخ مراکشی به اندازه ملخ صحرایی خطرناک نیست اما مبارزه با آن تا کنترل جمعیت ادامه می یابد

در روزهای اخیر خبرهایی از افزایش غیرطبیعی تعداد ملخ ها در مناطق مختلف شهرستان های دشت ورامین که قطب  در این زمینه
کشاورزی استان تهران به شمار می رود، منتشر شد که نگرانی کشاورزان منطقه را به دنبال داشت زیرا فصل برداشت محصوالتی 

 .چون گندم و جو فرا رسیده است
ن کشاورزی ورامین، موضوع در دست بررسی است و اگر تعداد ملخ ها بیش از حدمعمول باشد، مبارزه با این آفت به گفته مسئوال

 .در دستور کار قرار می گیرد
هزار هکتار از اراضی دشت ورامین را به خود  11البته به دلیل بارش های ابتدای امسال، تاغزارهای این خطه که بیش از 

یش قابل توجهی داشته است؛ این وضعیت شرایط مساعدی را برای افزایش تعداد ملخ های کوهان دار که اختصاص داده، رشد و رو
سالهاست در این عرصه ها زندگی می کنند، فراهم کرد و از این رو کنترل جمعیت این نوع ملخ های بومی با روش های بیولوژیک 

 .در دستور کار است
مزارع و باغات استان وارد نشده اما مسئوالن استانی انتظار دارند با تخصیص به موقع در استان اردبیل هم هرچند خسارتی به 

هکتار از اراضی استان  5۰۰هزار و  6اعتبارات برای تامین سموم و تجهیزات، کنترل این آفت موثر باشد؛ تاکنون در بیش از 
رح تا اواسط تیرماه ادامه یابد و سطح مبارزه با ملخ ها به اردبیل عملیات کانون کوبی ملخ ها انجام شده و پیش بینی می شود این ط

هزار هکتار برسد 2۰حدود  . 
هزار هکتار از زمین های  6زنجانی ها که از نیمه دوم اسفند ماه پارسال درگیر کانون یابی ملخ مراکشی هستند، تاکنون توانسته اند 

نند؛ مبارزه با این آفت تا اوایل تیرماه ادامه خواهد داشتمنابع طبیعی و مراتع استان را علیه ملخ مراکشی سم پاشی ک . 
هزار هکتار است که تاکنون عملیات مبارزه در نیمی از این  12در استان قزوین کل اراضی پیش بینی شده برای مبارزه با آفت ملخ، 

 .زمین ها انجام شده است
هاجم ملخ در این استان تحت کنترل بوده و به مرحله طغیان نرسیده خبر امیدوارکننده ای که از آذربایجان شرقی منتشر شده اینکه ت

شهرستان نیز در  14های دشت خداآفرین است و در مجموع های مهاجم در این استان مراتع دشت مغان و قشالقاست؛ کانون ملخ
ها هستندمعرض هجوم ملخ . 

مناطق مرزی روبرو است؛ از این رو مبارزه با این آفت هر هرساله گلستان با معضل هجوم ملخ های مراکشی به مراتع بویژه در 
هزار هکتار از مراتع 12۰سال در فروردین ماه و با نمایان شدن اولین ملخ های مهاجر آغاز می شود. گفته شده این نوع ملخ امسال 

گنبدکاوس در دستور کار است استان را تهدید می کند و مبارزه با این آفت در مناطق و شهرستان های درگیر همچون آق قال و . 
 

 ملخ تهدیدگر امنیت غذایی  **
ملخ های صحرایی تمام گیاهان زراعی، باغی و حتی علف های هرز را می خورند، این نوع ملخ قدرت پرواز بسیار زیادی دارد و 
به استان دیگر می تواند مهاجرت  کیلومتر پرواز کند و از کشوری به کشور دیگر و از استانی 15۰تواند تا  روز می در یک شبانه

 .کند
این نوع از ملخ ها در مسیر عبور خود با تغذیه از سبزینه های مختلف ازجمله جنگل ها، باغهای میوه، علوفه، غالت، صیفی و 

 .مراتع را از بین می برند و با توجه به قدرت تخریبی باالیی که دارند باعث قحطی در منطقه نیز می شوند
ُتن از پوشش گیاهی را از بین  1۰۰میلیون ملخ باشد که روزانه قادرند  5۰تواند شامل مربع از دسته پروازی متراکم می  هر کیلومتر

 .ببرند
ساعت بدون وقفه با سرعت وزش باد  2۰تا  6تواند هزار کیلومتر مربع را پوشش دهد و قادر است  دسته پروازی بسیار بزرگ می

پرواز کند کیلومتر بر ساعت 12۰تا  12 . 
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تا  3۰۰تخم است )درمجموع  12۰تا  8۰هر ملخ افزون بر تخریب مراتع و مزارع، قادر به گذاشتن حداقل سه کپسول حاوی بین 
عدد (که اگر نتوانیم جلوی تخم ریزی را بگیریم، افزایش آنها غیر قابل تصور خواهد بود زیرا هر عدد کپسول در دمای  4۰۰
روز زمان می برد تا به پوره و  14درجه نیز مدت  32روز و در دمای  3۰سانتیمتر عمق خاک(  8تا  2درجه ای داخل خاک ) 1۰

 .سپس ملخ بالغ تبدیل شود
سازمان جهانی فائو )وابسته به سازمان ملل متحد( که نظارت مستقیمی روی ملخ صحرایی در سطح جهان دارد، از غرب و شمال 

خلیج فارس، شبه جزیره عربستان، پاکستان، هند و جنوب و جنوب شرق ایران به عنوان مهم آفریقا، کشورهای حاشیه دریای سرخ و 
 .ترین مناطق پراکنش این آفت نام برده است

 .های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان کانون دائمی و همیشگی تولید مثل آفت ملخ صحرایی هستنددر ایران استان
فظ نباتات کشور مبارزه با ملخ صحرایی در ایران تا اواخر تیرماه و هفته ابتدایی مرداد ماه امسال پایان به گفته مسئوالن سازمان ح

 .می یابد و نیمه دوم دی ماه نیز فعالیت ها مجدد آغاز می شود
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ه متفرق
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 ایرنا  – 2۶/2/98تاریخ :

میلیارد ریال بود ۲۰۰خسارت سیل به بخش کشاورزی و دامی   
میلیارد لایر به مجموع بخش های  2۰۰رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: وقوع سیل در نقاط مختلف بیش از  -ایرنا -سمنان

 .تولیدی کشاورزی و دامی در کشور خسارت زد
ه در حاشیه آیین معرفی مدیرکل دامپزشکی استان سمنان، در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: سیالب علیرضا رفیعی پور روز پنجشنب

راس دام سنگین شد 3۰۰هزار راس دام سبک و بیش از یکهزار و  23های اخیر کشور موجب تلف شدن  .  
هزار کلنی  5۰از بین رفتن حدود  هزار راس دام، 24به گفته وی، سیالب های بهار امسال در مجموع موجب تلف شدن بیش از 

مرکز تکثیر و پرورش آبزیان خسارت وارد کرد 2۰۰میلیون مرغ شد و به بیش از یک هزار و  1۰زنبور عسل و  .  
رئیس سازمان دامپزشکی کشور اضافه کرد: بعد از خسارت های ناشی از سیل، دولت بی درنگ برای جبران خسارت از طرف بیمه 

  .ورود کرد
ح کرد: به منظور جلوگیری از شیوع بیماری در مناطق سیل زده، دامپزشکی با سرعت عمل بعد از وقوع سیالب برای وی تصری

  .دفن و امحای بهداشتی دام، طیور و آبزیان اقدامات الزم را انجام داد
طیور دور از انتظار نیست، رفیعی پور با بیان این که با وقوع حوادث طبیعی مانند سیل طغیان عوامل بیماری زا برای دام و 

خاطرنشان کرد: سازمان دامپزشکی کشور به منظور جلوگیری از شیوع بیماری های واگیر در دام زنده تمام دام های مجاور مناطق 
  .سیل زده را واکسینه کرده است

 
 بیماری واگیر دام در کشور وجود ندارد **

اقدامات پیشگیرانه، مراقبتی و کنترلی سازمان دامپزشکی هیچ گونه بیماری رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت: با انجام 
  .واگیر در جمعیت دامی کشور به دلیل طغیان عوامل بیماری زا وجود ندارد

  .وی گفت: کشور درگیر جنگ نرم است و دشمن امنیت غذایی را نشانه گرفته و جهاد کشاورزی در راس تامین مواد غذایی است
ادامه داد: تداوم فعالیت واحدهای پشتیبانی، تولید دارو، خدمات و واکسن و ارائه خدمات پشتیبانی به واحدهای فعال الزمه رفیعی پور 

  .ادامه تولید است و اکنون سمنان یکی از استان های موفق کشور در زمینه پشتیبانی و تداوم تولید است
ا در حوزه دامی برخوردار است و تکیه بر این پشتوانه رمز موفقیت استبه گفته وی ، ایران از دانش بومی برای تامین نیازه .  

 
** سال تهیه شد  2مواد اولیه تولید واکسن تا   

هزار  42رئیس سازمان دامپزشکی کشور ابراز داشت: تمام تولیدکنندگان در بخش پیشتیبانی مانند تولید واکسن، سال گذشته با ارز 
سال خریداری کردند 2ود را برای مدت ریالی مواد اولیه مورد نیاز خ .  

وی با بیان این که کاهش بیماری در دام ها کمک بزرگی به رونق تولید است، تصریح کرد: با مراقبت، نظارت و کنترل دامپزشکی، 
تا  28ود حد 9۷بیماری هایی مانند تب برفکی، سیاه زخم، هاری و بیماری خسارت باری مانند آنفوالنزای حاد پرندگان در سال 

درصد کاهش یافت۷5 .  
 

 اخالل در تامین امنیت غذایی کشور از اهداف دشمنان است **
  .رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: یکی از برنامه های دشمنان نظام اسالمی ایجاد اختالل و مشکل در امنیت غذایی کشور است

مقدم جبهه در جنگ اقتصادی با دشمنان محسوب می شوندرفیعی پور تولیدکنندگان عرصه کشاورزی، به منزله رزمندگان خط  .  
رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: دشمنان جمهوری اسالمی ایران حوزه جهاد کشاورزی و تامین پروتئین گیاهی و 

  .جانوری را به عنوان هدف جنگ هدفگذاری کرده اند
دشمنان و بدخواهان حوزه های تامین امنیت غذایی را نیز در اهداف  به گفته وی، جنگ نیابتی و جنگ ناوی در حد رسانه هاست و

  .برنامه های خود قرار داده اند
رفیعی پور ابراز داشت: همکاری بین بخشی، ایده پردازی و داشتن خالقیت راهکار پیشگیری، مراقبت و کنترل بیماری ها در حوزه 

  .دامپزشکی است
ولید تاکید کرد و ادامه داد: کشور همواره در سال های گذشته مورد هجمه بدخواهان و دشمنان وی بر اجرای راهبردهای رفع موانع ت

  .قرار داشته و اکنون دشمن جنگ اقتصادی را آغاز کرده و کشور در شرایطی خاص قرار دارد
ر در شرایط فعلی است و رئیس سازمان دامپزشکی کشور خاطرنشان کرد: اجرای راهبردهای رفع موانع تولید راهکار موفقیت کشو
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  .مقام معظم رهبری نیز بر اجرای این راهبردها تاکید کرده اند
رفیعی پور ابراز داشت: واگذاری امور به بخش خصوصی و مردم گره گشای مشکالت و بزرگترین خدمت به بهبود مراحل تولید و 

  .تامین امنیت غذایی است
دامپزشکی استان سمنان با داشتن همکاری بین بخشی با تمام دستگاه های خدماتی،  رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: اداره کل

حمایتی، بهداشتی وحکومتی، داشتن خالقیت و ایده پردازی های ارزشمند در حوزه تشخیصی، مراقبت و کنترل بیماری در دام، طیور 
  .و آبزیان عملکرد مطلوب داشته است
ور حبیب هللا خجسته پور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و جمعی از مسووالن به گزارش ایرنا، در این آیین با حض

  .سمنان، حمیدرضاحسینی به عنوان مدیرکل دامپزشکی استان سمنان معرفی و از خدمات محمد سعیدی تقدیر شد
درصد  ۷۰وزه دامپزشکی کشور است و درصد از داروهای ح 45استان سمنان، با داشتن ظرفیت های قابل توجه، تولیدکننده حدود 

  .از تولید گوشت مرغ و تخم مرغ سمنان به استان های همجوار ارسال می شود
راس دام سبک در استان سمنان شد که از این تعداد  38۰موجب تلف شدن  98وقوع سیل، برف و کوالک در روزهای ابتدایی سال 

تان میامی، راس دام سبک مربوط به شهرس 193دام های تلف شده  راس در شهرستان  1۰راس در جنوب شهرستان دامغان و  177

  . سرخه بود
 لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 متفرقه 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83316618


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       1398اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم اردیبهشت 

 
 

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

خبرنگاران جوان  – 3۰/2/98تاریخ :   

سارت جدی به باغات و مزارع کشور وارد نکردندها خآخرین جزئیات مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی/ ملخ  
استان کشور صورت گرفته است 8هزار هکتار از  2۵3های صحرایی در اردیبهشت، سطح مبارزه شیمیایی با ملخ 2۷میر گفت: تا  . 

صنعت، تجارت و کشاورزی محمد رضا میر سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

اردیبهشت، سطح  2۷های صحرایی به کشور اظهار کرد: بنابر آخرین آمار تا ، درباره آخرین وضعیت هجوم ملخخبرنگاران جوان
استان کشور صورت گرفته است 8هزار هکتار از اراضی مرتعی  32۵های صحرایی در مبارزه شیمیایی با ملخ . 

های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان بوده استوی افزود: تاکنون بیشترین مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی در استان . 
ده است، بیان کرد: علی رغم حجم میر با اشاره به اینکه تاکنون آفت ملخ صحرایی خسارت جدی به باغات و مزارع کشور وارد نکر

ها موجب شده است تا استان کشور، اما اقدامات به موقع سازمان حفظ نباتات و جهاد کشاورزی استان 8باالی آفت ملخ صحرایی در 
 .این آفت وارد مزارع و باغات نشود

، وزیر جهاد کشاورزی در هفته گذشته طی سخنگوی سازمان حفظ نباتات ادامه داد: با توجه به حجم آفت ملخ صحرایی در استان ها
رود هر چه میلیارد تومان اعتبار دیگر شدند، از این رو انتظار می 2۰نامه به وزیر کشور و تشریح موضوع خواستار دریافت  2

قرار گیرد سازمان حفظ نباتات تر اعتبارات و امکانات الزم در اختیارسریع . 
ارزه علیه آفت ملخ صحرایی/ احتمال حمله بیوتروریسم ملخ صحرایی در حال بررسی استآخرین جزئیات مب :بیشتر بخوانید  

های فائو و های جنوبی کشور داشته ایم، افزود: با توجه به پیش بینیریزش در استان 1۴۵وی با بیان اینکه از اوایل بهمن تاکنون 
ها همچنان ادامه خواهد داشتاستان تا پایان شهریور مبارزه در  های صحراییاستمرار حجم ریزش ملخ . 

میلیارد تومان اعتبار دیگر به موضوع  2۰های صحرایی حداقل باید به گفته میر، با توجه به پیش بینی افزایش حجم ریزش ملخ
های صحرایی اختصاص یابدمبارزه علیه آفت ملخ . 

های صحرایی نداریم، بیان کرد: با توجه ز مبارزه علیه آفت ملخاین مقام مسئول با اشاره به اینکه کمبودی در تامین آفت کش مورد نیا
شود، از این رو های تولیدکننده داخل فرآوری میآفت کش مبارزه با ملخ صحرایی از خارج تامین و توسط شرکت 2به آنکه تکنیکال 

 .مشکلی در این زمینه نداریم
های صحرایی و اظهار نظر فائو در ن احتمال بیوتروریسم حمالت ملخسخنگوی سازمان حفظ نباتات درباره مباحث مطرح شده پیرامو

های الزم را انجام دهند، اما تا این زمینه گفت: گروهی از نمایندگان فائو برای بررسی موضوع به ایران و عربستان آمدند تا بررسی
ک ماه آینده مشخص خواهد شدکنون نتیجه را اعالم نکرده اند و طبق اظهار کارشناسان نتایج قطعی حداقل ظرف ی . 

های صحرایی، های صحرایی بیان کرد: با توجه به اهمیت مبارزه با ملخمیر درباره آخرین وضعیت تخصیص اعتبارات به ملخ
ها باید کمک کنند که با جلب توجه مدیران مربوط، اعتبارات مناسبی به این موضوع اختصاص یابدرسانه . 

های مراکشی به نوار شمالی کشور گفت: براساس آخرین آمار در نوار شمالی کشور زه با هجوم ملخوی درباره آخرین وضعیت مبار
های مراکشی صورت گرفته و این آفت به طور کامل تحت کنترل استهزار هکتار مبارزه علیه ملخ 2۶تا  2۵در سطح حدود  . 

آفت بومی کشور است، تصریح کرد: طبق روال همه ساله در  های مراکشیسخنگوی سازمان حفظ نباتات در پایان با بیان اینکه ملخ

ها افزایش یافته استاین مناطق با آفت ملخ مراکشی روبرو هستیم و امسال به سبب افزایش بارندگی ها، جمعیت این ملخ . 
 لینک خبر
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 ایرنا  – 29/2/98تاریخ : 

یکشهر از خشکسالیسد خیرآباد در آستانه سرریز شدن؛ نجات ن  
هزار  3۰۰میلیون و  2۷رحمت الهی نیکشهر را از خشکسالی نجات داد و سد خیرآباد این شهرستان با حجم  -ایرنا  -چابهار 

میلیون مترمکعب آبگیری شده و در آستانه سرریز شدن است 25مترمکعب اکنون در اثر بارندگی ها و سیالب های اخیر حدود  . 
ساله نیکشهر و  5۰خیرآباد به منظور تامین آب آشامیدنی به گزارش ایرنا، سد  هکتار زمین های کشاورزی پایین دست نیکشهر  600

با مجموع هزینه  1388بر روی رودخانه کشیک در زمان ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی کلنگ زنی و در سال  175 
 .میلیارد ریالی تکمیل و بهره برداری شده است

سال سرریز نشده است 9سرریز شده و پس از آن با گذشت حدود  1389خستین بار نیمه دوم بهمن این سد برای ن . 
رییس اداره منابع آب نیکشهر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در طول سه ماه اخیر و با ادامه بارندگی های پی در پی 

ده استمیلیون مترمکعب آب در پشت سدخیرآباد جمع آوری ش 2۰حدود  . 
میلیون و  2هزار مترمکعب آب پشت سدخیرآباد وجود داشت که  3۰۰میلیون و  6فیض محمد بلوچی افزود: اواخر سال گذشته حدود 

هزار  2۰۰و نیم میلیون مترمکعب تبخیر ساالنه فقط یک میلیون و  2هزار مترمکعب حجم رسوبات مرده و با در نظر گرفتن  6۰۰
بهره برداری بود که شهر نیکشهر در شدیدترین وضع آبی به سر می برد مترمکعب حجم مفید آب قابل . 

میلیون مترمکعب  2۰هزار مترمکعب است که با افزوده شدن بیش از  3۰۰میلیون و  2۷وی بیان کرد: حجم ذخیره سازی این سد 
 .شرایط آبی خوبی را برای استفاده شرب و کشاورزی رقم زده است

هزار مکعب آب دیگر برای سرریز شدن سد نیاز است و بر اساس پیش بینی و ادامه بارندگی ها  6۰۰ میلیون و 2وی گفت: حدود 
 .در روزهای آینده شاهد سرریز شدن آن خواهیم بود

 6۰۰وی ادامه داد: با سر ریز شدن این سد، قنات ها، چاه ها و سفره های زیرزمینی این شهرستان سیراب می شوند و امیدواریم 
زمین های کشاورزی پایین دست پس از سال ها انتظار به زیر کشت محصوالت فصلی، باغی و گلخانه ای برود و با آب  هکتار از

 .این سد دوباره احیا شود
 

 ساماندهی وضعیت پایین دست سدخیرآباد و انتقال آب با لوله نیاز اساسی منطقه **
ر کرد: ساماندهی اوضاع پایین دست سدخیرآباد و انتقال آب با لوله به طول فرماندار نیکشهر نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظها

 .چهار کیلومتر از نیازهای ضروری برای کاهش تنش آبی و هدر رفت آب است
سال از افتتاح این سد کار ساماندهی آن انجام نشده است و باید هر چه سریعتر  9صاحب گل صالحی افزود: متاسفانه بعد از گذشت 

ل آب با لوله تا باالدست چاههای آب شرب شهر نیکشهر در منطقه زهک انجام شودانتقا . 
عمان( به مناطق شهری و روستایی این شهرستان نداریم و باید در نهایت به آب )وی گفت: هیچ راهی بجز انتقال آب دریای مکران 

 .مطمئن و پایدار دریا مراجعه کنیم
رآباد و احتمال سرریز شدن آن افزود: خشکسالی خسارت سنگینی به بخش کشاورزی نیکشهر او با ابراز خوشحالی از آبگیری سد خی

 .وارد و آب آشامیدنی شهر نیکشهر را جیره بندی کرده است
وی ادامه داد: خسارت خشکسالی سبب شده تا دسترنج دهها ساله کشاورزان به ویژه باغداران کامال نابود شود و هزاران نفر شغل 

دست بدهندخود را از  . 
وی با بیان اینکه شهرستان نیکشهر همیشه با مشکالت بی آبی مواجه است، خاطرنشان کرد: ساخت آب شیرین کن وانتقال آب دریا 

 .می تواند مشکالت تامین آب کشاورزی و آشامیدنی این شهرستان را در افق بلند مدت مرتفع کند
کشاورزی و دام و طیور ایجاد می شود و قابلیت استقرار صنایع مختلف نیز به وی گفت: با انتقال آب دریا هزاران شغل در زمینه 

 .وجود خواهد آمد
وی افزود: وقتی آب مطمئن وجود داشته باشد رغبت سرمایه گذاران برای حضور در مناطق محرومی نظیر نیکشهر بیشتر می شود 

 .و این امر سبب توسعه و عمران این مناطق خواهد شد
شهر ادامه داد: این شهرستان یکی از مناطق مستعد برای کشاورزی و گردشگری است که انتقال آب دریا موجب رونق فرماندار نیک

 .اقتصادی و پیشرفت بیشتر آن می شود
شگیم، جسیس آهوران، تنگ سرحه، بنت، اسپکه، ملوران، ترادان »صالحی با بیان اینکه شهرستان نیکشهر از رودخانه های فصلی 

برخوردار است، تصریح کرد« و داروکان میلیون مترمکعب در این شهرستان ساخته شده است که  2۷فقط سدخیرآباد با ظرفیت  :

هزار نفر شهر نیکشهر دارد 2۰نقش مهمی را در تامین آب آشامیدنی حدود چهار هزار مشترک آب با جمعیت  . 
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سالی در سال های گذشته در نیکشهر ساخته شده که به دلیل وی با بیان اینکه بندهای آبخیزداری خاکی و بتنی با اعتبارات خشک
بارندگی ها تخریب و آسیب دیده اند، خاطرنشان کرد: این سازه های آبخیزداری برای مرمت و بازسازی نیازمند اعتبارات و تعریف 

 .ردیف بودجه ای هستند
آبرسانی می شوند که ناوگان آبرسانی سیار اعتبارات روستا با تانکر  1۰۰روستای این شهرستان بیش از  395وی گفت: از مجموع 

 .الزم برای سوخت، تعمیر و نگهداری تانکرها را ندارد
وی بیان کرد: مطالعه برای ساخت سد بر روی رودخانه تنگ سرحه در محدوده باالدست روستای غریب آباد این شهرستان ضروری 

 .است
خشودگی وام های کشاورزی این منطقه تالش های الزم را انجام دهند تا موجب فرماندار نیکشهر از مجلس و دولت خواست برای ب

 .دلگرمی بیشتر کشاورزان برای تولید شود
وی از پیگیری نماینده چابهار برای حضور میدانی اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی به 

رد برخی از مشکالت بزودی مرتفع شودسیستان وبلوچستان قدردانی و اظهار امیدواری ک . 
 

 پایان جیره بندی آب در نیکشهر با آبگیری سد خیرآباد**
سال گفت: بزودی پایان جیره بندی چند ساله آب  9مدیر آب و فاضالب شهری نیکشهر با اشاره به آبگیری سد خیرآباد پس از حدود 

 .را شاهد خواهیم بود
شهر نیکشهر در سالهای اخیر روز به روز بیشتر شده بود و در صورت عدم بارندگی های اخیر سعید ریگی افزود: دامنه کم آبی در 

 .این احتمال وجود داشت که در شبانه روز فقط دقایقی آب در شبکه آبرسانی جاری شود
ود و نیاز است انتقال وی بیان کرد: آب آشامیدنی شهر نیکشهر از پنج حلقه چاه رودخانه کشیک و پایین دست سدخیرآباد تامین می ش

 .آب با لوله از سد تا باالدست این چاهها اقدام شود تا شاهد آبدهی بیشتری باشیم
مدیر آب و فاضالب شهری نیکشهر گفت: هم اینک وضعیت سد خیرآباد در بهترین شرایط آبی است و می توان گفت تا چندین مدت 

 .نیاز آبی چندانی نخواهیم داشت
تصفیه آب، انتقال آب از سد خیرآباد به باالدست چاههای آب آشامیدنی، حفر چاههای جدید و انتقال آب از ریگی بر ساخت سیستم 
 .دریای عمان تاکید کرد

وی ادامه داد: جیره بندی آب در طول حدود چهار سال اخیر مشکالت و نارضایتی های بسیاری بهمراه داشته به طوریکه در برخی 
آب توان تامین آب مورد نیاز مردم را نداریم از نقاط شهر به دلیل کمبود . 

وی اظهار امیدواری کرد با سرریز شدن آب سد خیرآباد تا سالها مشکالت بی آبی در شهر نیکشهر وجود نداشته و رضایتمندی مردم 
 .را در پی داشته باشد

رستان های قصرقند و سرباز، از جنوب به به گزارش ایرنا، نیکشهر از شمال به شهرستان های ایرانشهر و دلگان، از شرق به شه
 .شهرستان های کنارک و چابهار، ازغرب به شهرستان فنوج و استان هرمزگان محدود است

 1395روستا، چهار بخش بنت، الشار، آهوران و مرکزی براساس سرشماری نفوس و مسکن آبان سال  395شهرستان نیکشهر با 
کیلومتری جنوب زاهدان مرکز استان سیستان و  51۰خانوار در فاصله  2۰۷هزار و  3۷نفر جمعیت با  894هزار و  141تعداد 

  .بلوچستان واقع شده است
 لینک خبر
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 خبرگزاری فارس  – 2۴/2/98تاریخ : 

  هجوم آفت ملخ صحرایی به نوار شمالی کشور تکذیب شد
ملخی که در اردبیل و دشت مغان دیده شده، ملخ صحرایی نیست بلکه ملخ بومی یا ملخ مراکشی  :رئیس سازمان حفظ نباتات ، گفت

 .است و این ملخ به راحتی قابل کنترل است و جای نگرانی وجود ندارد
، محمدرضا درگاهی درباره آفت ملخ صحرایی وزارت جهاد کشاورزیبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از 

انداستان جنوبی کشور داشته 8ریزش در سطح  ۴۰1تاکنون  9۷ماه سال ها از اوایل بهمناظهار داشت: این ملخ . 
های درگیر با آفت ملخ صحرایی را، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، بوشهر، خوزستان، کرمان، فارس و وی استان

 .خراسان جنوبی عنوان کرد
این آفت خطرناک هستند و تمام امکانات  های درگیر با همه توان در حال مبارزه بادرگاهی تصریح کرد: همکاران ما در استان

استان درگیر، برای مقابله با این آفت به کار گرفته شده است تا آفت مهار شود و آسیبی به  8های سازمان حفظ نباتات کشور و سازمان
 .باغات و مزارع کشور وارد نکند

د نکرده استوی ادامه داد: تاکنون این آفت هیچ آسیب جدی به باغات و مزارع کشور وار . 
 .درگاهی درباره تخصیص اعتبارات نیز گفت: مشکالت دریافت و تأمین اعتبار حل شده و هیچ نگرانی در این زمینه نداریم

وی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر بیوتروریسم بودن این حمالت و اظهارنظری که فائو قرار بود در این زمینه ارائه دهد، افزود: 
ها در این خصوص همچنان ادامه دارد، اما هنوز پاسخی به ما ود را در ایران و عربستان انجام داده و بررسیهای خفائو بررسی
 .نداده است

ها دقیق انجام شود؛ رئیس سازمان حفظ نباتات ادامه داد: از نظر کارشناسان خودمان نیز بررسی این مساله زمانبر است و باید بررسی
ا دو ماه زمان ببردبنابراین احتمال دارد یک ت . 

ها همچنان ادامه روز اخیر نسبت به گذشته کمتر شده است، گفت: با این حال هجوم آن ۴تا  3ها در وی با بیان اینکه شدت هجوم ملخ
کنیم تا پایان تیرماه این حمالت ادامه یابدبینی میدارد و پیش . 

های فائو و سازمان حفظ نباتات احتماالً با موج جدید حمالت ملخهای بینیبراساس پیش :رئیس سازمان حفظ نباتات اضافه کرد

 .صحرایی از اواخر اردیبهشت مواجه خواهیم بود
درگاهی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مباحث مطرح شده مبنی بر حضور آفت ملخ صحرایی در نوار شمالی کشور، 

دبیل و دشت مغان دیده شده، ملخ صحرایی نیست بلکه ملخ بومی )ملخ مراکشی( این مساله را تکذیب کرد و افزود: ملخی که در ار
شود است که هر سال نوار شمالی کشور مانند اردبیل، گلستان، مازندران، گیالن، قزوین و بخشی از آذربایجان شرقی با آن درگیر می

تر از ملخ صحرایی استو این ملخ بسیار متفاوت . 
 ۵۰کیلومتر قدرت پرواز و جابه جایی دارد در حالی که ملخ مراکشی یا بومی کالً  ۴۰۰ی روزانه حدود ملخ صحرای :وی اضافه کرد

تر استشود، ملخ صحرایی به مراتب خطرناککیلومتر جابجا می . 
ها زیاد ت آنهای زیاد جمعیدرگاهی افزود: ما هر سال با ملخ مراکشی در نوار شمالی کشور مواجه هستیم که امسال به دلیل بارندگی

 .شده، اما جای نگرانی نیست چرا که به راحتی قابل کنترل است
ها شده استهای اخیر موجب افزایش پروانهبارش  

میلی متر رسیده است و همین موضوع فضای باغی، جنگل و مرتعی را  29۷درگاهی اظهار داشت: امسال متوسط بارندگی کشور به 
راهم آورده استبرای حضور و تولیدمثل پروانه ها ف . 

وی گفت: افزایش بارندگی، اقلیم را برای زندگی پروانه ها مطلوب کرده و با باال رفتن دما، تولیدمثل این پروانه ها نیز بیشتر می 
 .شود

وی اظهار داشت: افزایش تعداد پروانه ها کامالً طبیعی است و این پروانه ها هیچ تهدیدی برای محصوالت زراعی، باغی و فضای 
 .سبز کشور ندارند

های صحراییافزایش دو برابری آفت ملخ  
هزار هکتار رسیده است ۴۰۰هزار هکتار از اراضی به آفت ملخ صحرایی بود، ولی این سطح به  2۰۰ها مبنی بر آلودگی بینیپیش . 

آسیبی به باغات و  محمدرضا درگاهی همچنین اظهار داشت: به جز سطح محدود دو هکتاری که مشکل آن نیز برطرف شده هیچ
استان صورت پذیرفته همچنان  8هزار هکتار و در  2۰۰محصوالت کشاورزی وارد نشده و مقابله گسترده با این آفت که در سطح 

 .بصورت زمینی و هوایی ادامه دارد
 لینک خبر
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 ایرنا  – 2۴/2/98تاریخ :

 مبارزه با ملخ مراکشی در شمال کشور آغاز شد
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هزار هکتار از اراضی  25سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور از شروع عملیات مبارزه با ملخ مراکشی در سطح  -ایرنا -تهران
ردبیل، قزوین، زنجان و آذربایجان شرقی در حال اکنون عملیات مبارزه در استان های گلستان، ا :نوار شمالی کشور خبر داد و گفت

 .انجام است
« روز سه شنبه در گفت گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود« سید محمدرضا میر ملخی که در نوار شمالی کشور دیده شده ملخ  :

 .صحرایی نیست بلکه ملخ بومی کشور خودمان است
د داشته اما امسال به دلیل افزایش بارندگی ها و شرایط آب و هوایی در برخی وی اظهارداشت: ملخ مراکشی از دیرباز در کشور وجو

 .استان های کشور ازدیاد پیدا کرده است
 .به گفته وی، آفت ملخ مراکشی به اندازه ملخ صحرایی خطرناک نیست اما مبارزه با آن تا کنترل جمعیت ادامه می یابد

هزار هکتار عملیاتی شد 213مبارزه با ملخ صحرایی در سطح بیش از  *  
تاکنون در سطح  9۷دسته ملخ صحرایی به کشور از بهمن سال  143میر گفت: با حمله  هکتار از مناطق آلوده با  232هزار و  213

 .ملخ صحرایی در هشت استان جنوبی کشور مبارزه شده است
هکتار در استان  5۰هزار و  5۷چستان ، هکتار در سیستان و بلو 46۰هزار و  59وی افزود: مبارزه با این آفت در سطح 

هزار و  5هکتار خوزستان،  38۷هزار و  11هکتار بوشهر، 135هزار و  25هکتار جنوب کرمان،  241هزار و  51هرمزگان، 
هکتار استان فارس و  1۰۰هکتار کرمان، سه هزار و  8۰۰  .هکتار استان خراسان جنوبی عملیاتی شده است 60

ل حاضر مبارزه با این ملخ به شکل هوایی و زمینی در عرصه های منابع طبیعی و کشاورزی در حال انجام وی اظهار داشت: در حا
 .است

سخنگوی سازمان حفظ نباتات افزود: به تازگی تعدادی از نمایندگان فائو ) سازمان خواربار ملل متحد( در ایران و کشورهای اطراف 
حضور پیدا کرده بودند که پس از ارزیابی نتایج آن را اعالم می کنندبرای بررسی علل هجوم ملخ صحرایی در ایران  . 

های ملخ  پارسال نخستین دسته به گزارش ایرنا، براساس پیش بینی سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد )فائو( از هشتم بهمن
هزار تایی به استان های جنوبی ایران  های چند صدصحرایی در بندر نخیلو استان هرمزگان گزارش شد. تاکنون این ملخ در گروه

 .شامل هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، خراسان جنوبی و جنوب کرمان هجوم آورده اند
استان کشور را با مخاطره مواجه ساخته است 8اکنون هجوم ملخ صحرایی اراضی کشاورزی و منابع طبیعی بیش از  . 

سابقه بوده استهای صحرایی به ایران در بیش از پنج دهه اخیر بیهجوم ملخ . 
 لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 رکباتم
 ایرنا  – 28/2/98تاریخ : 

 معمایی به نام زوال مرکبات و تکاپو برای یافتن راه حل آن
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یک دهه است که در برخی از باغ های شماری از شهرهای استان های جنوبی کشور از جمله  عارضه زوال مرکبات -ایرنا-شیراز
کرمان، هرمزگان و فارس رخ نموده و زنگ مرگ تدریجی درختان مرکبات را به صدا درآورده، علت اصلی این عارضه هنوز 

 .ناشناخته است اما کارشناسان را برای حل آن به تکاپو واداشته است
رل آفات سازمان حفظ نباتات کشور که تا کنون به اتفاق کارشناسان از باغ هایی که با این عارضه دست بگریبانند دیدن معاون کنت

کرده، شنبه در حاشیه بازدید از شماری از باغ های مرکبات شهرستان داراب که در جنوب شرقی شیراز قرار دارد در گفت و گو با 
ات در این شهرستان به نسبت بقیه شهرها بیشتر استایرنا اظهار داشت: عارضه زوال مرکب . 

علیمراد سرافرازی افزود: با توجه به بروز این عارضه آن هم در سطح وسیع در شهرستان داراب از کارشناسان اسپانیایی دعوت 
 .شده که از باغ های این منطقه نیز بازدید کنند و راهکارهای الزم را در این زمینه ارایه دهند

ن داشت: اگر چه هنوز علت اصلی عارضه زوال مرکبات مشخص نشده اما می توان گفت، نحوه آبیاری و مدیریت باغ در این وی بیا
 .زمینه موثر است و باغداران باید به این مسایل اهتمام ویژه داشته باشند

 
 نتایج نشست کارشناسان به زودی اعالم می شود **

در جنوب 1388ه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی هم گفت: زوال مرکبات از سال رئیس پژوهشکده مرکبات و میوه های نیم
در شهرستان  93در روستای سیاهو از توابع بخش مرکزی استان هرمزگان رویت شد و در سال  9۰و  89کرمان آغاز و سال های 

 .های جهرم و داراب در استان فارس به اوج خود رسید
مرکز تحقیقات گیاه شناسی مرکبات و همچنین آزمایشگاه خاک و آب، از بین مناطق یاد شده  کارشناسان :مرتضی گل محمدی افزود

از باغ های مرکبات سه شهر که با این عارضه مواجه هستند به صورت آزمایشی، نمونه برداری کردند که نتایج این آزمایش ها در 
هران برگزار شود، ارایه خواهد شدنشستی که قرار است به زودی با حضور محققان داخلی و خارجی در ت . 

 
 استفاده بی رویه از سموم یکی از فرضیه های زوال مرکبات**

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس هم در باره علت بروز عارضه زوال مرکبات، اظهار داشت: ممکن است 
نین عدم رعایت برخی از مسایل بهزارعی و بهباغی، سبب ساز این استفاده بی رویه از کودها، سموم شیمیایی، تغییرات اقلیمی و همچ

 .عارضه باشد
حمید دبیری افزود: موارد نام برده، فرضیه هایی است که از سوی کارشناسان برای عارضه زوال مرکبات مطرح شده است اما هنوز 

 .علت اصلی این عارضه مشخص نشده است
 

ختان استمهمترین مشکل باغ های ایران، هرس در **  
یکی از محققان و کارشناسان اسپانیایی که به دعوت وزارت جهاد کشاورزی برای ارزیابی اولیه و چگونگی بروز عارضه زوال 

مرکبات در برخی از مناطق ایران به کشورمان سفر کرده است، در این بازدید بیان کرد: نخستین مشکلی که در باغ های چند 
نهال هایی است که مورد استفاده قرار گرفته استشهرستان ایران مشاهده کردم،  . 

کارلوس فرناندز افزود: اگر نهال با کیفیت نباشد بدون تردید باغدار را با مشکل مواجه خواهد کرد، افزون بر این نحوه کاشت نهال 
 .در ایران بسیار متنوع است و این خود مشکل بزرگی است

ل ها را با تراکم بیشتری کاشت تا برای آبیاری از آب کمتری استفاده شود و هم نهال های به گفته این کارشناس اسپانیایی، باید نها
 .بیشتری کاشته شود و در این صورت تولید هم افزایش خواهد یافت

 فرناندز ادامه داد: ایران از کارشناسان خوبی برخوردار است اما مهمترین مشکل باغ های موجود در این کشور، مدیریت صحیح باغ
 .و هرس اصولی درختان است زیرا اگر این کار به درستی انجام شود، آفتاب بیشتری به ساقه و بدنه درخت می رسد

هرس درختان، یکی از موارد مهم در نگه داری درخت است که اگر صحیح و به موقع انجام شود عمر درخت و همچنین میوه های 
این کار موجب آسیب رسیدن به درختان می شود آن را تحت تاثیر قرار می دهد و اشتباه در انجام . 

هرس در مجموع به قطع کامل یا جزیی شاخه، ریشه، پوست، برگ و یا گل و میوه برای تحت تاثیر قرار دادن و هدایت نحوه رشد و 
 .باروری گیاه گفته می شود

 
 کارشناسان در پی یافتن راه حل هستند**

به  93در این شهرستان شناسایی شد و سال 139۰فت: عارضه زوال مرکبات از سال مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب هم گ
 .اوج خود رسید و امروز بسیاری از کارشناسان و محققان داخلی و خارجی در پی یافتن راهکاری برای مقابله با این عارضه هستند

http://awnrc.com/index.php
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ساالنه  هزار هکتار باغ مرکبات و تولید14احمدرضا صالحی افزود: شهرستان داراب با  هزار تن انواع میوه، سهم عمده ای در  280

خودکفایی کشور دارد و اگر عارضه زوال مرکبات در این شهرستان مدیریت نشود می تواند خسارت جبران ناپذیری به باغ های 
 .مرکبات این منطقه وارد کند
کیلومتری جنوب شرقی شیراز قرار دارد 225شهرستان داراب در فاصله  . 

خیز استان فارس به ویژه جویم الرستان، قیر و کارزین، داراب، جهرم و دی و زوال مرکبات در بیشتر مناطق مرکباتزر عارضه
 .فسا گزارش شده است

شود و بیشترین خسارت روی لیمو لیسبون )خارگی(، پرتقال، نارنگی و لیمو ترش این عارضه به گونه خاصی از مرکبات محدود نمی
شودمشاهده می . 

هاست و زوال شامل شدن تاج درخت درختان، ریزش برگهای این مشکالت شامل قرمزی، زردی، لوله شدن، سوختگی، ُتنک نهنشا
های مویین و سیاه شدن ریشه های اصلی، خشکیدگی و مرگ ناگهانی درختان استاز بین رفتن رشد ریشه . 

ن کشاوزری این کشور برای بررسی عارضه زوال مرکبات جهرم کارشناس کشاورزی اهل اسپانیا که به همراه تعدادی از کارشناسا
به این شهرستان نیز سفر کرد، روز بیست و هفتم اردیبهشت ماه جاری در بازدید از شماری از باغ های مرکبات این منطقه اظهار 

ررسی کامل استها یکی از علل بروز زوال مرکبات در جهرم است و این معضل نیازمند ب داشت: مدیریت ناصحیح باغ . 
ها کارلوس فرناندز، بیشترین مشکل باغ ها را در مدیریت آنها و همچنین شیوه آبیاری باغداران دانست و افزود: مثال به درختان باغ

شودشود و روز بعد هیچ آبی داده نمیلیتر داده می 5۰روزانه حجم زیادی آب، بیش از  . 
شود در خیلی از نقاط دنیا وجود دارد و چندان عجیب و غریب نیست اما مهم ها گفته میاو گفت: بسیاری از مشکالتی که در باره باغ

 .این است که شما با شرایط خود چگونه بتوانید آن را مدیریت کنید
دی از های زیااین زوال ادامه دارد و نمونه معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور نیز در این بازدید گفت: تحقیقات در باره

های استان فارس تهیه شده استشهرستان . 
های الزم برای کنترل بحران به صورت دستورالعمل به مدیریت جهاد کشاورزی ارسال شده است علیمراد سرافرازی افزود: توصیه

 .و رعایت نکات ایمنی باغبانی در دستور کار باغداران قرار خواهد گرفت
رکبات در هر سال، مقام اول تولید مرکبات را در فارس به خود اختصاص داده استشهرستان جهرم با تولید هشت هزار تن م . 

هزار تن میوه مرکبات مقام دوم سطح زیر کشت و  2۰۰هزار هکتار باغ مرکبات و تولید بیش از یک میلیون و  5۷فارس با بیش از 

یابداین استان تولید و به نقاط مختلف کشور انتقال می تولید را در کشور دارد و ساالنه بیش از پنج میلیون اصله نهال مرکبات در . 

 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان  – 2۴/2/98تاریخ : 

 آغاز به کار سامانه توزیع نهاده دامی از هفته آینده/ اصالح قیمت شیرخام امری ضروری است
کندها آغاز به کار میهای دامی از طریق سامانه جامع از هفته آینده در تمام استانفت: توزیع نهادهرئیس انجمن صنفی گاوداران گ . 
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https://www.yjc.ir/fa/news/6933196/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارناصر مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

کند، اظهار کرد: توزیع ، با بیان اینکه سامانه جامع توزیع نهاده های دامی از هفته آینده کار خود را آغاز میخبرنگاران جوان
ها آینده در تمامی استاناستان به صورت پایلوت انجام شد و قرار است از هفته  2های دامی از طریق سامانه در این هفته توسط نهاده
های دامی به این روش عرضه شودنهاده . 

ها با نرخ مصوب از طریق سامانه به رود که نهادههای دامی در بازار آزاد انتظار میوی افزود: باتوجه به نوسان چشمگیر نهاده
 .دست تولید کننده برسد تا بخشی از مشکالت پیش روی تولیدکنندگان مرتفع شود

های دامی در بازار گفت: با توجه به آنکه ذرت و کنجاله سویا با نرخ مصوب به بهانه مشکالت ا انتقاد از روند توزیع نهادهمقدسی ب
رسد، اما جای این سوال مطرح است که چرا محدودیتی در عرضه نهاده با نرخ آزاد در بازار حمل و نقل به دست مرغداران نمی

 وجود ندارد؟
های دامی نداریم/ نرخ خرید شیر خام تغییری نداشته استکمبودی در عرضه نهاده :بیشتر بخوانید  

های دامی از ران ادامه داد: با توجه به آنکه مرغداران و دامداران اطالعی از مزایا و معایب توزیع نهادهرئیس انجمن صنفی گاودا
رود که عرضه نهاده از این طریق بتواند راهگشای مشکل تولیدکنندگان باشدطریق سامانه جامع ندارند، اما انتظار می . 

تولیدکنندگان گفت: بزرگترین واردکننده نهاده دامی، از دی و بهمن سال گذشته به  وی با انتقاد از تاخیر تجار در تحویل نهاده دامی به
تعهدات خود مبنی بر تحویل بار در زمان مقرر به دامداران عمل نکرده است که این امر بر تضعیف بنیه مالی تولیدکنندگان و افزایش 

های گزاف از بازار آزاد خریداری کنندنیاز خود را با قیمت ها محبورند نهاده موردهای تولید دامن زده است چرا که آنهزینه . 
های دامی را امری ضروری دانست و افزود: با توجه به آنکه تولیدکننده، مصرف تومانی از واردات نهاده ۴2۰۰مقدسی حذف ارز 

اردات، تولیدکنندگان در یک فضای تومانی از و ۴2۰۰مند است، بنابراین با حذف ارز کننده و دولت از چند نرخی بودن ارز گالیه
پردازندرقابتی به امر تولید می . 

تومانی از واردات گوشت در تعادل بازار و کاهش قیمت  ۴2۰۰رئیس انجمن صنفی گاوداران ادامه داد: با توجه به آنکه حذف ارز 
های دامی برافت قیمت این محصول در تومانی از واردات نهاده ۴2۰۰شود که حذف ارز تاثیرگذار بود، از این رو پیش بینی می

 .بازار تاثیر بگذارد
تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به افزایش  2۰۰هزار و  2تا  2وی در پایان نرخ کنونی خرید هر کیلو شیرخام توسط دامداران را 

ز سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار های تولید، دامداران خواستار بررسی افزایش قیمت تمام شده و اعالم نرخ مصوب جدید اهزینه
تر اعالم نکند، دامداران خودسرانه قیمت خود کنم که اگر ستاد تنظیم بازار نرخ جدید را هر چه سریعشدند، از این رو اعالم خطر می

های کنونی را ندارنددهند چرا که دیگر توان ادامه تولید با نرخرا افزایش می . 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مصاحبه سخنرانی بازدید
 ا ایرن – 31/2/98تاریخ : 

 افتتاح هشت پروژه آب و خاک آذربایجان غربی به دست رئیس جمهوری
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طرح با حضور رئیس  4پروژه در قالب  8غربی شامل با افتتاح طرح های توسعه منابع آب و خاک استان آذربایجان -ایرنا -تهران
مرزی کشور وارد مرحله جدیدی می  استان 12برداری از بخش مهمی از طرح های توسعه منابع آب و خاک جمهوری، اجرا و بهره

 .شود
استان مرزی کشور )سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان  12طرحهای توسعه منابع آب و خاک در 

شمالی، گلستان، اردبیل، آذربایجانشرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایالم و خوزستان( با هدف تأمین آب مورد نیاز 
 .شرب، کشاورزی و صنعت، چشم اندازی مناسب را برای توسعه اقتصادی در این مناطق ایجاد کرده است

گزارش روابط عمومی وزارت نیرو حاکی از این است که این طرح ها می تواند نقشی اساسی در توسعه پایدار استان های مرزی، 
وزیع مناسب درآمد و تقویت هویت ملی و تعلق سرزمینی را در ارتقای معیشت، بهبود استانداردهای زندگی مردم، کاهش فقر، ت

های طبیعی استاستانهای مرزی داشته باشد. این طرحها گام مهمی در جهت دستیابی به توسعه پایدار با رعایت تاب آوری اکوسیستم . 
 61استان مرزی کشور در قالب  12اجرای طرح های توسعه منابع آب و خاک در  1393با عزم جدی دولت تدبیر و امید، از سال 

هزار میلیارد لایر، سرعت یافت. تعداد زیادی از این طرح ها در استانهای مرزی  2۷۰پروژه با هزینه کردی بیش از  12۰طرح و 
کشور آماده بهره برداری هستند که در این مرحله، طرح های توسعه منابع آب و خاک استان آذربایجان غربی امروز )سه شنبه( 

ط رییس جمهوری افتتاح می شودتوس . 
های آبیاری برداری از رودخانه ارس در محدوده آذربایجان غربی )کرم آباد(، طرح سد سیلوه و شبکهدر این سفر، طرح توسعه بهره

  .و زهکشی، طرح سد و نیروگاه سردشت و طرح غازان، از مواردی است که توسط رئیس جمهوری افتتاح می شود
هزار و  19کیلومتر خط انتقال و سه ایستگاه پمپاژ، به میزان  21اد، شامل یک سد خارج از بستر بوده که با حدود سد مخزنی کرم آب

هکتار از شبکه های آبیاری مدرن را آبیاری خواهد کرد 25۰ هکتار از این اراضی، آماده  4۰۰در این مرحله هشت هزار و  .

برداری استبهره . 
آبی ساالنه به میزان شامل یک سد خاکی با هسته رسی بوده که عالوه بر استحصال انرژی پاک برق ساختمان سد و نیروگاه سردشت

گیگاوات ساعت، آب شرب شهرهای سردشت و ربط را نیز تأمین خواهد کرد 421 . 
طراف هکتار از اراضی ا 96۰هزار و  12ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی سیلوه با هدف تأمین آب مورد نیاز برای 

برداری به بهره 2و  1شهرستان پیرانشهر و مسیر کانال َجلدیان احداث شده است که هم اکنون چهار هزار هکتار شبکه آبیاری درجه 
 .خواهد رسید

میلیون مترمکعب آب نابهنگام  51ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی غازان شامل سد انحرافی بویالپوش با قابلیت تنظیم -

هکتار اراضی کشاورزی احداث گردیده که در این مرحله سه هزار  65۰۰ورچای و تأمین و توسعه آب بهنگام برای رودخانه قط
مند خواهند شدهکتار از آب آن بهره 3۰۰ . 

هکتار  5۰۰هزار و  46ها، رود و در صورت تکمیل این طرحهزار هکتار از اراضی منطقه به زیر کشت می 16در این مرحله 
گیگاوات ساعت در سال انرژی برق تولید  45۰آبی، سرجمع ی مدرن در این مناطق ایجاد و از محل تولید نیروی برقشبکه آبیار
 .خواهد شد

ها با هزینه کرد دو هزار هایی از این طرحمیلیارد تومان هزینه شده و در این مرحله بخش 6۰۰ها سه هزار وتا کنون در این پروژه
هزار  11هزار نفر تامین شده و  4۰۰ها، آب شرب برای بیش از شوند. با کمک این پروژهاح یا آبگیری میمیلیارد تومان افتت 2۰۰و 

شوندهزار نفر بصورت غیرمستقیم مشغول بکار می 4۰نفر بصورت مستقیم و  ۷۰۰و  . 
 لینک خبر
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انجمن صنفی توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان استان تهران تشکیل خواهد شد-اقتصاد غذا  <کشاورزی . 
 

دهی صنوف تشکلهای مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران دفتر سامان ،«فودپرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 
به دنبال درخواست و تقاضای اعضای هیات موسس انجمن صنفی توزیع کنندگان عمده نهادهای دام و طیور و آبزیان با هماهنگی 

ن، پس از بررسی ها و کسب معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و مدیریت تعاون روستایی استا
 .موافقت های الزم با تشکیل انجمن صنفی توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان استان تهران موافقت نمود

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و به نقل از دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های 
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی،  ۵قانون اساسی، ماده  123این اقدام در راستای اجرای اصل  مردم نهاد،

بند )خ( ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی و مصوبات جلسات هیات مدیره سازمان 
یات موسس انجمن صنفی مذکور انجام پذیرفته استمرکزی تعاون روستایی و درخواست از سوی ه . 

بر اساس این موافقت این انجمن موظف است بر اساس اساسنامه الگویی با انجام اصالحات الزم در مواد مشخص شده، با هماهنگی 
گزاری مجمع دفتر دفتر ساماندهی صنوف تشکلهای مردم نهاد و مـدیریت تعاون روستایی استان تهران نسبت به صدور آگهی بر

عمومی موسس با دستور کار بررسی و تصویب اساسنامه، انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس اصلی و علی البدل انجمن اقدام 
 .نماید

  لینک خبر
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 ایران در کنوانسیون جهانی تنوع زیستی نقش پررنگ تری خواهد داشت
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: تالش می شود با تحلیل دقیق برنامه های کنوانسیون جهانی  -ایرنا -تهران

2۰2۰تنوع زیستی، کشورمان تا سال  باشد نقشی پررنگ تر در این کنوانسیون داشته  . 
روز سه شنبه در همایش جهانی تنوع زیستی افزود: این کار سبب می شود « کاظم خاوازی»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

 .بتوانیم بیشتر از ظرفیت های جهانی برای حفظ تنوع زیستی کشور استفاده کرد
و ادامه داد: با واگذاری مرجعیت تنوع زیستی به  وی به عقب ماندگی دو ساله کشورمان در ارائه گزارش تنوع زیستی اشاره کرد

  .وزارت جهاد کشاورزی کار تدوین این گزارش ها به زودی آغاز می شود
گانه اهداف این نهاد مشخص شود 2۰خاوازی گفت: تالش می شود موقعیت فعلی کشورمان در کنوانسیون تنوع زیستی با تحلیل  . 

اتفاق مهم در بخش تنوع زیستی در وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: قانون معاون وزیرجهاد کشاورزی به رخ داد سه 
  .حفاظت از تنوع زیستی کشور با تالش های این نهاد مصوب شده است

  .وی اتفاق دیگر را ایجاد مرکز ملی مدیریت ذخایر ژنتیک کشور برشمرد که در ساختار وزارت جهاد کشاورزی مصوب شده است
هم دیگر را انتقال مرجعیت دبیرخانه کنوانسیون تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و ادامه داد: گرچه این خاوازی گام م

انتقال با دستور هیات وزیران انجام شده است اما وزارت جهاد کشاورزی خود را مکلف می داند همواره از تنوع زیستی کشور 
  .حفاظت کند

و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه کنوانسیون تنوع زیستی در سال رئیس سازمان تحقیقات، آموزش 
میالدی شکل گرفت گفت: کشورمان هم به فاصله سه سال از تشکیل این نهاد بین المللی به آن پیوست تا بتواند از ظرفیت های  1393

  .آن استفاده کند
تسهیم عادالنه و منصفانه منافع حاصل از  3یستی، استفاده پایدار از اجزای آن و وی اهداف اصلی این کنوانسیون را حفظ تنوع ز

در آیچی پرفکچر در ناگویای  2۰1۰استفاده از ذخایر ژنتیکی برشمرد و ادامه داد: این کنوانسیون در دهمین کنفرانس که در سال 
در  2۰2۰تا  2۰11دف فرعی است، برای سال های ه 20ژاپن برگزار شد، پنج هدف کلی استراتژیک که در مجموع دربرگیرنده 

»نظر گرفت و این اهداف را  نام نهاد« اهداف تنوع زیستی آیچی .  
را پرداختن به علل از دست رفتن تنوع زیستی، کاهش فشارهای مستقیم وارد بر  2011-2020خاوازی، اهداف پنج گانه استراتژیک 

ود وضعیت تنوع زیستی از طریق حفاظت از اکوسیستم ها، گونه ها و تنوع ژنتیکی، تنوع زیستی و ترویج بهره برداری پایدار، بهب
افزایش منافع همگانی از تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی و پیشبرد اجرا از طریق برنامه ریزی مشارکتی، مدیریت دانش و 

  .ظرفیت سازی برشمرد
گانه این نهاد کشورمان نقش بیشتری در برنامه های آتی آن داشته باشد۰2این مقام مسئول تاکید کرد: تالش می شود با تحلیل اهداف  . 

 
  لینک خبر
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