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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آب
 ایرنا  – 6/9/99تاریخ : 

 های غیرمجاز اقدامی ظالمانه نیستپُر کردن چاه

ای استان فارس با اشاره به اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب و ُپر برداری شرکت آب منطقهمعاون حفاظت و بهره -ایرنا -شیراز 
ها را اقدامی ظالمانه برداران و کشاورزان ُپر کردن این چاههای غیر مجاز در این استان اظهار داشت : برخی از بهرهکردن چاه

 های آب زیر زمینی است. ر کردن چاه کشاورزی غیر مجاز عین عدالت و در جهت صالح جامعه و نجات سفرهکه پُ دانند در حالیمی
کرامت هللا کریمی مزیدی روز چهارشنبه در همایش طرح ملی دانش آموزی نجات آب )داناب( در شیراز اضافه کرد: افرادی که ُپر 

گاهی الزم در زمینه تخریب بی رویه سفره های آب زیر زمینی با برداشت های های غیر مجاز را ظالمانه می دانند قطعا آکردن چاه
های غیر مجاز جان زمین را می مکد و منابع آب را به یغما می لرد و در ها را ندارند ، آنها نمیدانند که چاهغیر متعارف از این چاه

 گذارد.ای میبلند مدت دشت ها را می میراند و دهها و صدها عارضه ناخوشایند بر ج
های غیر مجاز در استان فارس با مقاومت شدید از سوی مردم ، کشاورزان و این مقام مسوول با تاکید بر اینکه برای ُپر کردن چاه

حتی مسووالن روبرو هستیم افزود: بارها برخی از خانواده های کشاورزان و بهره برداران آمده اند و در محل اجرای احکام قضایی 
ها صحبت شده و از های غیر مجاز اجتماع کرده اند و با ماموران درگیری ایجاد کرده اند اما بعد از آنکه با آنکردن چاه برای ُپر

 های غیر مجاز آگاه شده اند با ما همکاری کرده اند .مضرات چاه
چاه غیر مجاز در استان فارس وجود حلقه  ۴۹۷هزا و  ۵۱ای استان فارس ادامه داد: برداری شرکت آب منطقهمعاون حفاظت و بهره

های غیر مجاز قرار دارند ، این چاهها ساالنه دارد که در نوبت اجرای احکام قضایی برای اجرای طرح تعادل بخشی و ُپر کردن چاه
ر ت که دمیلیون متر مکعب از منابع آب استان فارس برداشت می کنند ، این میزان برداشت دقیقا معادل میزان کمبودی اس ۹۱۷۵۹

 زمینه استفاده از منابع آب دراستان فارس وجود دارد .
هزار حلقه چاه غیر مجاز دراستان فارس ُپر شده است ، بقیه چاهها نیز در  ۵۱تا کنون بیش از  ۹۹کریمی مزیدی افزود: از سال 

تا پایان سال این تعداد به یک هزار و  حلقه پر شده و ۱۵نوبت پر شدن است تا سفره ها به تعدل برسد ، امسال تا کنون یک هزار و 
 حلقه خواهد رسید . ۷۵۵

 همایش طرح ملی دانش آموزی نجات آب )داناب( در شیراز
 ۱۱۵این مقام مسوول کمبود اعتبارات را از جمله دالیل کند بودن اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب دانست و گفت : در سال گذشته 

ح دراستان فار س اختصاص یافت ، امسال هم همین میزان اعتبار دیده شده اما مبلغ تامین شده حدود میلیارد لایر برای اجرای این طر
 میلیارد لایر است که بسیار اندک است . ۷۵

های غیر مجاز تعیین هایی برای پر کردن چاهای استان فارس با بیان اینکه اولویتبرداری شرکت آب منطقهمعاون حفاظت و بهره
شت های ممنوعه و ممنوعه بحرانی دراین زمینه اولویت دارند ، دشت مرودشت از جمله دشت هایی است که در اولویت شده گفت: د

ای چندان قرار دارد ، عملکردها در دشت ارسنجان و فسا موفقیت آمیز بوده است ، اما در مرودشت و کازرون به علت مسایل حاشیه
های غیر مجاز هماهنگی فرمانداری های این شهرستان ها ورود بهتری برای پر کردن چاه عملکرد مناسبی نداشته ایم و امید است با

 دراین دو شهرستان داشته باشیم .
 آثار مصرف بی رویه آب مشهود است 

فرهاد اسماعیلی معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان فارس نیز با اشاره به اجرای طرح ملی دانش آموزی 
آب )داناب( در این استان اظهار داشت : آثار کم آبی در حوزه شرب و کشاورزی در برخی از مناطق استان فارس از جمله در نجات 

مناطق حاشیه شیراز بسیار مشهود است ، اتفاق جنگ آب که زمانی به عنوان یک نظریه مطرح شد در صورت عدم مراقبت از منابع 
ان دور از ذهن نیست و اکنون نیز شاهد برخی از آثار آن هستیم از این رو توجیه دانش آب و بهره برداری های غیر اصولی چند

 آموزان برای افزایش فرهنگ سازی در مدیریت بهینه مصرف یک ضرورت است.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان فارس ادامه داد: وضعیت منابع آبی استان فارس ، خصوصاً منابع آبهای 

زیر زمینی به دلیل اضافه برداشت ها و عدم رعایت الگوی کشت در وضعیت نامساعدی قرار گرفته از سوی دیگر آلودگی منابع آب 
در این استان به دلیل دفع نامناسب فاضالب های شهری و صنعتی، استفاده بیش از حد از سموم و کودهای شیمیایی و کشاورزی روز 

 تامین آب مناسب و کافی را در بخش های مختلف با چالش مواجه کرده است.به روز بیشتر شده و این امر، 
اسماعیلی افزود: در این شرایط اقدامات بنیادین و ریشه ای در زمینه مدیریت کمیت و کیفیت منابع آب و نیز مدیریت بهینه مصرف 

آب ضرورتی اجتناب ناپذیر می نماید.  نندهآب به ویژه در بخش کشاورزی و برداشت از آب چاه ها به عنوان اصلی ترین مصرف ک
از آن جایی که هیچ توسعه و مدیریتی بدون مشارکت عموم مردم و بدون پشتوانه ای فرهنگی در مخاطبین به سرانجام نمی رسد؛ 

ویژه  فرهنگ سازی و آموزش، گامی ضروری برای نهادینه کردن مدیریت بهینه مصرف آب می باشد که داناب نیز به آن اهتمامی
 دارد.
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وی با بیان اینکه طرح ملی دانش آموزی نجات آب،)داناب( طرحی ملی است افزود: این طرح با هدف آموزش و ارتقای آگاهی 
عمومی دانش آموزان مقطع اول متوسطه در زمینه مسائل و چالش های آب کشور که با همکاری ادارات کل آموزش و پرورش در 

 لمی و به طور یکسان و هماهنگ در تمامی نقاط کشور اجرا می شود.سطح ملی و با تکیه بر مبانی ع
 داناب چیست؟

آموزان دوره اول آموزی نجات آب تشکیل شده است که مختص دانشای است که از حروف ابتدایی عبارت طرح ملی دانشداناب واژه
دانش آموزان مقطع اول متوسطه در زمینه مقطع متوسطه است.داناب طرحی ملی است با هدف آموزش و ارتقای آگاهی عمومی 

مسائل و چالش های آب کشور که با همکاری ادارات کل آموزش و پرورش در سطح ملی و با تکیه بر مبانی علمی و به طور یکسان 
 و هماهنگ در تمامی نقاط کشور اجرا می شود.

آینده سازان کشور را با روش هایی که از یک طرف  این طرح نیل به اهداف خود را از طریق آموزش هایی که جامعه پذیری مجدد
 مهیج و مورد پذیرش نوجوانان هستند و از سوی دیگر مبتنی بر علم مداری می باشد، قرار داده است.

  لینک خبر
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 آفات 
 ایرنا  – 6/9/99تاریخ : 

 هکتار رسید ۷۱۰۲سطح مبارزه با ملخ صحرایی به 

های جدید ملخ صحرایی، سطح مبارزه با این آفت در دو رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، گفت: با توجه به ریزش -ایرنا  -تهران 
 هکتار رسیده است.  ۵۴جنوبی سیستان و بلوچستان و هرمزگان به دو هزار و  استان

روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره بازگشت مجدد ملخ صحرایی از کشورهای « محمدرضا درگاهی»
هکتار  ۹۹۵بلوچستان و یک هزار و  هکتار از سطح مبارزه مربوط به استان سیستان و ۵۱۴هند و پاکستان افزود: سطح مبارزه 

 مربوط به استان هرمزگان است.
وی اظهار داشت: هجوم ملخ صحرایی به دو استان جنوبی کشور ناشی از بازگشت این آفت از کشورهای هند و پاکستان به سمت شبه 

 شود.ها در ایران انجام میدرصد ریزش ۱۵جزیره عربستان است که 
 ران برای مدیریت مبارزه با ملخ صحراییحضور نماینده فائو در ای

رئیس کمیسیون مبارزه با ملخ صحرایی در جنوب غرب آسیا و نماینده « کیث کرسمن»رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از حضور 
رده ر کفائو در ایران خبر داد و گفت: نماینده فائو کارگاه آموزشی برای کشورهای مورد تهدید ریزش ملخ صحرایی در تهران برگزا

 است که اکنون نمایندگانی از هند و پاکستان نیز حضور دارند.
درگاهی تصریح کرد: در این کارگاه آموزشی عالوه بر گزارش اقدامات سطح مبارزات سال گذشته و تبادل اطالعات، برنامه ریزی 

 برای مدیریت مبارزه و کنترل این آفت خطرناک مطرح شده است.
کشور گفت: ایران با توجه به تجربه سال گذشته، وجود برخی امکانات و تجهیزات و سموم مورد نیاز رئیس سازمان حفظ نباتات 

آمادگی مبارزه با ملخ صحرایی در مرزها و استان های جنوبی کشور را دارد و در صورت کمک های اعتباری در این بخش به 
 طور حتم نگرانی در خصوص مبارزه با این آفت نخواهیم داشت.

درگاهی با بیان اینکه مبارزه با ملخ صحرایی مختص ایران نیست و باید دیگر کشورها نیز اقدام کنند افزود: با هجوم ملخ صحرایی به 
کشورهای هند و پاکستان به دلیل بارندگی ها، کشور پاکستان اقدامات خوبی برای مبارزه با این آفت داشته اما گزاش های نماینده 

دهد که این کشور چندان در این امر موفقیت نداشته به طوری که دو استان از این کشور مورد هجوم شدید ملخ هندوستان نشان می
 قرار گرفته بود.

استان جنوبی کشور  ۹هزار هکتار از  ۴۱۵رئیس سازمان حفظ نباتات کشور یادآورشد: سال گذشته مبارزه با ملخ صحرایی در سطح 
 سد امسال سطح بیشتری از اراضی کشور مورد حمله ملخ صحرایی قرار بگیرد.صورت گرفته است که به نظر می ر

های مختلف از جمله استانداران، فرمانداران و بخشداران استان های جنوبی کشور در خصوص مبارزه با ملخ وی ادامه داد: دستگاه
 دا می کند.صحرایی اعالم آمادگی کرده اند و اعتبارات استانی و ملی به این بخش اختصاص پی

  لینک خبر
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 آفات 
 خبرنگاران جوان  – 4/9/99تاریخ : 

رسدهای صحرایی از اواسط بهمن/ سطح مبارزه به یک میلیون هکتار میوم اصلی ملخهج  
های صحرایی از شمال آفریقا و شبه جزیره عربستان از اواسط بهمن آغاز میر گفت: با توجه به وضعیت آب و هوا، هجوم ملخ

شودمی . 
صنعت،تجارت و کشاورزی محمد رضا میر سخنگوی سازمان حفظ نباتات در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

، از آغاز هجوم ملخ های صحرایی به کشور خبر داد و گفت: هم اکنون موجی از ملخ ها که از ابتدای سال از ایران خبرنگاران جوان
ه سمت هند و پاکستان رفتند، در فاز مهاجرت قرار گرفتند و مجدد از سمت پاکستان به سمت استان های جنوبی برگشتندب . 

استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان تحت عملیات مبارزه و سم  ۱هکتار از اراضی  ۵۱۵۵تا  ۵۷۵۵وی افزود: تاکنون حدود 
 .پاشی صورت گرفته است

اینکه هجوم اصلی ملخ ها در سه ماه پایانی سال آغاز می شود، بیان کرد: پیش بینی ما برای هجوم ملخ ها که از میر با اشاره به 
کانون های اصلی شمال شرق آفریقا، شبه جزیره عربستان و حاشیه دریای سرخ وارد استان های جنوبی می شوند، در سه ماه پایانی 

 .سال خواهد بود
هزار تومان  ۱۵های صحرایی در ماه های آتی به کشور/حداقل اعتبار برای مبارزه در هر هکتار، دور دوم حمله ملخ :بیشتر بخوانید

 است
های اولیه و د، افزود: بنابرپیش بینیهزار هکتار بو ۴۱۵سخنگوی سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه در دوره قبل سطح مبارزه حدود 

هزار هکتار تا یک میلیون هکتار خواهد رسید ۹۵۵هشدار سازمان فائو سطح مبارزه در دور جدید به  . 
اعتبار به فاز دوم مبارزه علیه ملخ صحرایی  میلیارد تومان ۱۵ضرورت تخصیص  

زار شده است، ضمن آنکه تدارک مورد نیاز برای ادوات، میر افزود: در سازمان حفظ نباتات دوره آموزشی برای همکاران برگ
 .امکانات و آفت کش مورد نیاز دیده شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد

هزار تن  ۱۵وی درباره آخرین وضعیت تخصیص اعتبارات افزود: بنابر تجربه سنوات گذشته به ازای هر هکتار به طور متوسط 
های صورت گرفته امیدواریم مشکلی در زمینه تخصیص اعتبارات وجود نداشته باشدوجه به پیگیریاعتبار مورد نیاز است که با ت . 

ای از ابتدای مهر به معاون اول رئیس جمهور به گفته میر، با توجه به تجربه فاز قبلی مبارزه، وزیر جهاد کشاورزی طی نامه
راین اساس جهانگیری دستور الزم را به وزیر کشور و رئیس های الزم در خصوص فاز جدید مبارزه را داده است که بهشدار

های جنوبی توسط استانداران فراهم شودسازمان برنامه و بودجه دادند تا تمهیدات و امکانات مورد نیاز در استان . 
فاز جدید مورد نیاز است، میلیارد تومان برای عملیات مبارزه در  ۱۵تا  ۷۱این مقام مسئول با تاکید بر این مسئله که رقمی بالغ بر 

رود که این میزان اعتبار به های جنوبی انتظار میبیان کرد: براساس تجربه سال گذشته و حجم پیش بینی شده هجوم آفت ملخ به استان
 .موقع تامین و در اختیار سازمان قرار بگیرد

شود که در یی از اواسط بهمن به کشور آغاز میهای صحراوی در پایان تصریح کرد: با توجه به وضعیت آب و هوایی، هجوم ملخ
صورت تخصیص به موقع اعتبارات جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر مبارزه نیست چرا که امکانات و سموم مورد نیاز وارد و در 

 .حال آماده باش است

  لینک خبر
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 آفات 
 ایرنا – 2/9/99تاریخ : 

 صحرایی در انتظار فارسهجوم سه موج ملخ 

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: احتمال هجوم سه موج ملخ صحرایی به استان فارس در -ایرنا-شیراز
 های انتهایی سال جاری وجود دارد. ماه

 های سازمان فائوو اخطارها و نقشههای انجام شده حمید دبیری شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به پیش بینی
 ۹۹های آخر سال )سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد( و بخش حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی احتمال هجوم ملخ در ماه

 به استان فارس وجود دارد.
تان و هند نیز به استان فارس های پیش رو احتمال هجوم ملخ صحرایی به جز از سوی عربستان از سمت پاکسوی ادامه داد: در ماه

 رود.گذاری شده سال گذشته در فارس نیز میوجود دارد و به جز آن احتمال هجوم ملخ های تخم
صحرایی به این استان از سه جبهه وجود دارد،اضافه کرد: هفته گذشته هجوم ملخ  وی با بیان اینکه در سال جاری احتمال هجوم ملخ

ه استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان رخ داده که فعال با واکنش به موقع و مبارزه با آن کنترل ها از سمت پاکستان و هند ب
 شده و از سرایت آن به استان فارس نیز جلوگیری شده است.

ر پذی مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در ادامه سخنان خود گفت: تخم ریزی ملخ ها تا بیش از دو نسل امکان
های تخم گذاری شده از هجوم قبلی ملخ ها در این استان ملخ ۹۹است و احتماال با مناسب شدن هوا در پایان بهمن و اوایل اسفندماه 

 نیز سر از تخم در آورند.
نیز هزار هکتار از اراضی استان فارس انجام شد و در سال جاری  ۷۱وی اظهار داشت: سال گذشته مبارزه با ملخ صحرایی در 

 هزار هکتار از اراضی این استان انجام شود. ۰۵پیش بینی می شود که مبارزه در 
 روی مبارزه با ملخکمبود اعتبار،بزرگترین مشکل پیش

های سم پاش برای مبارزه با ملخ صحرایی در ماه های پیش روز سخن گفت و افزود: پیگیری دبیری از پیش بینی سم و دستگاه
رای مبارزه با ملخ صحرایی در سال جاری با سازمان برنامه و بودجه انجام شده اما کمبود بودجه و اعتبارات اعتبارات مورد نیاز ب

 اصلی ترین مشکل در حوزه مبارزه با این آفت است.
که این  میلیون تومان بوده ۵۵۵های تامین سم ،سمپاشی و مبارزه با ملخ صحرایی در سال گذشته دو میلیارد و او عنوان کرد: هزینه

 رقم به غیر از حق ماموریت کارکنان است.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: به دلیل مبارزه با ملخ صحرایی در سال گذشته خسارت موثری به 

 عرصه های کشاورزی استان فارس وارد نشد اما در حوزه منابع طبیعی حدود دو میلیارد تومان خسارت وارد شد.
گفت: به مدیران توصیه می کنم که محل تامین اعتبار مبارزه با ملخ صحرایی را مشخص کنند تا مشکالت کمبود اعتبار در این وی 

 زمینه رفع شود.
دبیری بیان کرد: اغلب اعتبارات تخصیص داده شده برای مبارزه با ملخ صحرایی از محل اسناد خزانه ملی است که این موضوع نیز 

 ار بودن موعد پرداخت اسناد یکی از مشکالت این حوزه بشمار می رود.به دلیل زمان د
وی از شهرداری ها،محیط زیست و سایر ادارات درخواست کرد که از هم اکنون لیست کمک ها و تجهیزاتی که می توانند برای 

 مبارزه با ملخ صحرایی استفاده شود را به سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اعالم کنند.
یر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خطاب به کشاورزان و بهره برداران این حوزه نیز گفت: همه کسانی که در مد

عرصه های منابع طبیعی و اراضی کشاورزی فعال هستند می توانند در صورت مشاهده ملخ صحرایی سریعا گزارش آن را به 
 اطالع دهند. ۹۱۱۹۱۰۴۵ی جهاد کشاورزی استان فارس به شماره تماس و یا روابط عموم ۹۱۹۹۵۱۱۹و  ۵۹۵شماره های 

  لینک خبر
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 آفات 
 ایرنا  – 4/9/99تاریخ : 

 بازگشت ملخ صحرایی به دو استان جنوبی کشور 

سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور از بازگشت مجدد ملخ های صحرایی به دو استان جنوبی کشور همچون سیستان  -ایرنا  -تهران 
 هکتار رسیده است.  ۱۵۵روز اخیر سطح مبارزه با این آفت به یک هزار و  ۵۵و بلوچستان و هرمزگان خبر داد و گفت: در 

گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با بیان اینکه اکنون با شدت ریزش ملخ صحرایی مواجه روز دوشنبه در گفت « سید محمدرضا میر»
د رسنیستیم و نگرانی در این خصوص نداریم تصریح کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی، در صورت ادامه این روند به نظر می

 است. ملخ صحرایی بیش از سال گذشته باشد که نیازمند اعتبار امسال سطح ریزش
 میلیارد تومان نیاز بود که اختصاص یافت. ۱۵وی یادآور شد: سال گذشته برای مبارزه با این آفت، مبلغ بیش از 

های جنوبی کشور وجود دارد، اما های جدید ملخ در دیگر استانسخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور گفت: اکنون احتمال ریزش
 یم تا به اراضی کشاورزی راه پیدا نکنند.همچنان آمادگی مبارزه با این آفت را دار

های وی افزود: همچنین در حال برگزاری دوره های آموزشی برای مبارزه با ملخ صحرایی در سطح دو استان درگیر و دیگر استان
 جنوبی کشور هستیم.

در  ۹۴رایی از بهمن ماه سال با وجود اینکه خاستگاه ملخ صحرایی شبه جزیره عربستان است اما هجوم ملخ صحبه گزارش ایرنا،
در  ۹۹اراضی کشاورزی و عرصه های منابع طبیعی بندر نخیلو استان هرمزگان برای نخستین بار دیده شد و تا اوایل مردادماه سال 

استان کشور شامل سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویر احمد ، ایالم،  ۹بیش از 
 راسان جنوبی و قشم سرایت کرد.خ

 هکتار از مناطق آلوده انجام شد. ۱۹۷هزار و  ۴۹۱دسته ملخ صحرایی در سطح  ۵۴۹در این مدت مبارزه با 
های ملخ صحرایی از ایران به سمت کشورهای هند و پاکستان مهاجرت کرده بودند که اکنون در حال بازگشت از بخشی از این دسته

 یران هستند.این کشورها به سمت ا
با  ۵۹۷۵سابقه بوده به طوری که در سال صحرایی به ایران در بیش از پنج دهه اخیر بی ها حاکی از آن است که هجوم ملخگفته

 هزار هکتار مبارزه شده بود. ۱۵۵ها در سطحی بیش از دو میلیون و حمله ملخ
کیلومتر در روز پرواز کند که  ۱۵۵د و می تواند بیش از درصد از خشکی های دنیا را در سیطره خود دار ۱۵آفت ملخ صحرایی 

 در هفته به بیش از یک هزار کیلومتر می رسد و البته رکورد پنج هزار کیلومتر را نیز دارد.
ملخ در یک روز می تواند معادل یک انسان یعنی حدود دو  ۵۵۵این ملخ روزانه معادل وزن خود، خوراک دارد و هر یک هزار و 

 از محصوالت غذایی استفاده کند که در شرایط طغیانی تنه درختان از هجوم آنها مصون نیستند.کیلوگرم 
عدد  ۵۱۵تا  ۹۵تخم به فاصله یک هفته و در هر دوره  ۹۵۵زاد و ولد این آفت نیز به گونه ای است که در طول سه تا پنج ماهه، 

 سانتیمتری خاک می گذارد. ۵۵تخم در عمق 

  لینک خبر
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 اقتصاد کالن
 ایرنا  – 5/9/99تاریخ : 

 اندازی صنایع تبدیلیشدن کشاورزی گلستان نیازمند راه اقتصادی

ز زمینه تولید انواع محصوالت با حجم و کیفیت فراوان و مطلوب، برای کشاورزی استان گلستان با برخورداری ا -ایرنا  -گرگان 
 اندازی صنایع غذایی و تبدیلی است. اقتصادی شدن نیازمند اقدامات زیربنایی و موثری مانند راه

اداری، کارشناسان حوزه کشاورزی گلستان معتقدند: توسعه صنایع غذایی و تبدیلی و حمایت از سرمایه گذاران در حوزه های 
بازاریابی داخلی و خارجی و بانکی در پرداخت تسهیالت به صورت ویژه باید مدنظر قرار گیرد تا منفعت بیشتری عاید ساکنان این 

 خطه شود.
درصد  ۹۹هزار بهره بردار در بخش کشاورزی گلستان مشغول فعایت هستند که  ۱۵۷به گفته رییس سازمان جهادکشاورزی گلستان، 

 ین استان را به خود اختصاص داده اند.اشتغال خالص ا
در بخش های دام، زراعت، باغبانی، شیالت و آبزیان و جنگل و  ۹۴مختار مهاجر اظهار داشت: این بهره برداران در سال زراعی 

 هزار تن انواع محصوالت را تولید کردند. ۹۹۹میلیون و  4مرتع 

ی صنایع غذایی و تبدیلی مورد نیاز گلستان برای بهره وری بیشتر و بهتر تداوم کم توجهی به ضرورت سرمایه گذاری در راه انداز
از تولیدات و خام فروشی محصوالت کشاورزی و باغی استان، یکی از دالیل پایین ماندن درآمد سرانه ساکنان این خطه به شمار می 

 ع تبدیلی تاکید کرد.رود که استاندار گلستان بر استفاده بیشتر از ظرفیت بخش کشاورزی با رونق صنای
هادی حق شناس گفت که بهره برداری از صنایع تبدیلی عالوه بر افزایش درآمد کشاورزان و ایجاد انگیزه در تولید محصوالت با 

 تر، موجب ایجاد فرصت های شغلی جدید نیز خواهد شد.کیفیت
وقف خام فروشی این تولیدات تاکید داشته و می گوید: با وی با اشاره به رتبه باالی گلستان در تولید اغلب محصوالت کشاورزی، بر ت

 تمام توان از هر طرحی که باعث فرآوری کاال و ارزش افزوده برای مردم شود، حمایت می کنیم.
وی اضافه کرد: ایجاد صنایع مرتبط و تکمیل زنجیره تولید برای فرآوری محصوالت کشاورزی، اشتغال پایدار و افزایش درآمد 

 دم گلستان را رقم خواهد زد.سرانه مر
معاون صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهادکشاورزی گلستان نیز می گوید: در کنار ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی 

 استان باید سرمایه گذاری برای بازار آن در داخل و خارج از کشور مورد توجه قرار بگیرد.
نگار ایرنا همچنین بر جدی گرفتن سرمایه گذاری در ایجاد زنجیره و خوشه صنعتی و توسعه عیدمحمد فاروقی در گفت و گو با خبر

بازار فروش محصوالت فرآوری شده در بخش کشاورزی استان تاکید کرد و گفت: بیشتر واحدهای تولیدی بخش کشاورزی در 
 استان، کوچک هستند که نیاز مبرم به حمایت در تولید و بازاریابی دارند.

به توجه سازمان جهادکشاورزی گلستان در گسترش سرمایه گذاری در حوزه صنایع تبدیلی بخش کشارزی اشاره کرد و افزود: با وی 
استقرار تنوع صنایع تبدیلی براساس اولویت های تعیین شده، مازاد محصوالت خام بخش کشاورزی استان به سمت فرآوری هدایت 

 خواهد شد.
میلیارد لایر از محل تامین منابع  ۱۷۹هزار و  ۰پرونده با سرمایه گذاری  ۵۵۵راستا از ابتدای امسال فاروقی اضافه کرد: در این 

مالی، اشتغال پایدار، بازسازی و نوسازی، کمک فنی و اعتباری و رونق تولید برای فرآوری محصوالت کشاورزی استان با ظرفیت 
 هزار تن تشکیل شد. ۱۵۵اسمی افزون بر 
میلیون لایر در کارگروه استانی تصویب و  ۴۵۵میلیارد و  ۰۰۷هزار و  ۱پرونده با سرمایه گذاری  ۹۹ن امسال وی گفت: همچنی

 برای پرداخت تسهیالت به بانک های عامل معرفی شد.
ان، استمعاون صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهادکشاورزی گلستان افزود: از این تعداد پرونده معرفی شده به بانک های عامل در 

تقبال سرمایه میلیارد لایر پرداخت شده که این رقم با توجه به اس ۷۵۹پرونده با سرمایه گذاری  ۵۹فقط هشت درصد آن معادل 
 گذاران، ناچیز است.

 توی گفت: از مدیران بانک های عامل در استان انتظار می رود با توجه به نامگذاری امسال به نام رونق تولید، در پرداخت تسهیال
 برای استفاده از ظرفیت صنایع تبدیلی در فرآوری محصوالت خام تولیدی استان عجله کنند.

 به گفته وی تمامی سرمایه گذاران استفاده از تسهیالت بانکی برای ایجاد صنایع تبدیلی استان، بومی هستند.
د که از آن جمله می توان به سویا، خاویار، نوع محصول کشاورزی رتبه های اول تا ششم کشور را دار ۵۱استان گلستان در تولید 

 دانه روغنی کلزا، گندم، گوشت مرغ، جو، آفتابگردان، پنیه، توتون، پیله تر ابریشم، برنج، هلو، آلو، خرمالو و زیتون اشاره کرد.
دنیا از جایگاه ممتازی در اقلیم  ۵۹هزار کیلومتر مربع وسعت و جای دادن هفت اقلیم از  ۱۵گلستان واقع در شمال کشور با بیش از 

 تولید محصوالت کشاورزی در کشور برخوردار است .
  لینک خبر
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 د محصوالت
 فود پرس – 4/9/99تاریخ : 

کاال افزایش قیمت نمی دهندو دیجی صنعت آبلیمو  
کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کرد: در راستای اصالح نرخ بنزین و با پیگیری سازمان سازمان حمایت مصرف <صنایع غذایی

 و حمایت، انجمن صنعت آبلیموی ایران و شرکت دیجی کاال در یک همکاری داوطلبانه همراهی خود را با دولت در تثبیت بازار کاال
 .خدمات، ثبات قیمت محصوالت خود را در بازار اعالم کردند

 
های بعمل آمده و با به گزارش ایسنا به نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توجه به اصالح نرخ بنزین و در پی هشدار و پیگیری

صحیح کاال و خدمات با اعمال ثبات کنندگان و نظارت بر عرضه های سازمان حمایت مبنی بر اعاده حقوق مصرفتوجه به برنامه
قیمتها در بازار؛ انجمن صنفی کارفرمایی صنعت آبلیموی ایران و شرکت دیجی کاال، در یک اقدام داوطلبانه، آمادگی خود را برای 

 .جلوگیری از افزایش قیمت محصوالت خود اعالم کردند
 

 .ضمناً کاهش قیمت سایر شرکتها نیز متعاقبا اعالم خواهد شد
 

فروش، با مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه با من تاکید بر ضرورت رعایت قیمتهای اعالم شده از سوی واحدهای عمده و خردهض
، معدن و تجارت استانها در سراسر کشور های انجام شده، بازرسان ویژه این سازمان و همچنین بازرسان سازمانهای صنعتهماهنگی

د خواهند کردبا متخلفان بدون اغماض برخور . 
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
 خبرنگاران جوان  -7/9/99تاریخ : 

 

های کشورکاهش قیمت گوشت در راه است / کنترل قاچاق دام در مرز  
در شود که اوایل هفته آینده قیمت دام زنده و به طبع آن گوشت قرمز گفت: با توجه به شرایط فعلی عرضه و تقاضا پیش بینی می

 .بازار کاهش یابد
صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار وگو باعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

گوشت در بازار خبر داد و گفت: با توجه به پرداخت یارانه معیشتی خانوار و واریز حقوق  ، از نوسان جزئی قیمتخبرنگاران جوان
کارمندان و کارگران تقاضا برای خرید گوشت در بازار افزایش یافت که همین امر تا حدودی بر التهاب قیمت گوشت در بازار دامن 

 .زد
تری از وضعیت قیمت در بازار داشتتوان برآورد دقیقیاو افزود: با توجه به شرایط کنونی بازار در هفته آینده م . 

 
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره آخرین وضعیت قاچاق دام بیان کرد: هم اکنون مقداری دام به صورت محدود در حال خروج 

و باران قاچاق دام به میزانی  ها ناشی از برفالعبور بودن راهاز کشور است که اگر روند نوسان نرخ دالر ادامه نیابد به سبب صعب
 .نخواهد بود که بتواند بر روند بازار تأثیر بگذارد

 قیمت گوشت گرم گوساله و گوسفندی :بیشتر بخوانید
حاضر روند عرضه دام مناسب است و  هزار تومان اعالم کرد و گفت: در حال ۹۹تا  ۹۴ملکی قیمت کنونی هر کیلو دام زنده را 

ها کمی کاهش یابد و بازار مجدد به آرامش برسدشود در اوایل هفته آینده قیمتبینی میپیش . 
 

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در پایان با انتقاد از اظهارنظر برخی افراد پیرامون صادرات دام تصریح کرد: اگر چه برخی از افراد 
کنند، اما صدور مجوز و خروج دام های دامداری به بهانه دریافت مجوز صادرات مطرح مینباشت دام در واحداظهاراتی مبنی بر ا

تواند به تالطم قیمت گوشت در بازار منجر شود از این رو تقاضا داریم که پشتیبانی امور دام در صورت انباشت دام از کشور می

ها کنندسازی در سردخانهذخیره روی دست دامداران خود اقدام به خرید تضمینی و . 
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 خبرنگاران جوان  – 7/9/99تاریخ : 

کننده استهزار تومان اجحاف در حق مصرف ۰۱فروش مرغ با نرخ باالی   
هزار تومان است ۵۹خ تومان و مرغ آماده به طب ۹۵۵هزار و  ۹چهارآیین گفت: امروز متوسط قیمت هر کیلو مرغ زنده  . 

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

، درباره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: امروز متوسط قیمت هر کیلو مرغ زنده درب ناقتصادی باشگاه خبرنگاران جوا
تومان است ۱۵۵هزار و  ۵۹تا  ۵۹ها فروشیتومان و مرغ آماده به طبخ در خرده ۹۵۵هزار و  ۹تا  ۹۵۵هزار و  ۹مرغداری،  . 

کننده استهزار تومان اجحاف در حق مصرف ۹۵فروش مرغ گرم با نرخ باالی  قیمت مرغ زنده، وی افزود: با توجه به . 
تومان اعالم کرد و گفت: باتوجه به تقاضای مرغداران  ۹۵۵هزار و  ۹تا  ۰۵۵هزار و  ۹چهارآیین متوسط قیمت جوجه یک روزه 

شود که قیمت جوجه در هفته آینده روند نزولی به خود بگیردبینی میپیش . 
اکنون در بحث کنجاله بیان کرد: هم های دامینهاده گوشتی درباره آخرین تحوالت بازار عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران

شودسویا مشکلی وجود ندارد و همواره این نهاده با نرخ مصوب در بازار عرضه می . 
امور دام قیمت اعالم کرد و گفت: پشتیبانی   تومان  ۷۵۵هزار و  ۱تا  ۹۱۵هزار و  ۱وی قیمت کنونی هر کیلو کنجاله سویا را 

تومان کاهش داده است ۱۵۵هزار و  ۱تومان به  ۴۵۵هزار و  ۱مصوب کنجاله سویا را از  . 
اکنون هر تومان اعالم کرد و گفت: هم ۴۱۵تا یک هزار و  ۴۵۵چهارآیین نرخ فعلی هر کیلو ذرت را در بازار آزاد را یک هزار و 

شودتومان عرضه می ۰۵۵سوی پشتیبانی امور دام با نرخ یک هزار و تومان و از  ۷۱۵کیلو ذرت در بندر امام یک هزار و  . 
ها حاکی از آن است ریزی در آذر، گفت: برآوردعضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی درباره آخرین وضعیت جوجه

های مرغداری صورت گیرد که باتوجه به مصرف ماهانه کمبودی در ریزی در واحدمیلیون قطعه جوجه ۵۵۹تا  ۵۵۴که در آذر 
 .عرضه وجود ندارد

الساعه مسئوالن های هدف نیست، بیان کرد: با توجه به تصمیمات خلقاو با اشاره به اینکه خبری از صادرات رسمی مرغ به بازار
ایم و به همین خاطر با ظرفیت خالی های هدف را از دست دادهها، بازارافزایش تعرفههای یکباره و ذیربط مبنی بر ممنوعیت

های مرغداری در تولید روبرو هستیمواحد . 
 انتقاد مرغداران از نحوه خرید تضمینی پشتیبانی امور دام

 
و  ۱تعادل بازار دارد، بیان کرد: بنابر ماده این مقام مسئول درباره اینکه آیا خرید تضمینی مرغ از سوی پشتیبانی امور دام تأثیری در 

اساسنامه شرکت پشتیبانی امور دام موظف است مرغ زنده را به طور مستقیم از مرغداران مطابق با نرخ روز بازار خریداری  ۰
کند که این امر به معنای می ها اقدام به خریدکنند و خود اقدام به کشتار و انجماد آن نمایند این در حالی است که پشتیبانی از کشتارگاه

ها استحمایت از کشتارگاه . 
رو انتظار هزار تومان از مرغداران صرفه اقتصادی ندارد، از این ۵۹های انجماد، خرید مرغ با نرخ وی ادامه داد: باتوجه به هزینه

د تا مرغداران نسبت به تحویل مرغ هزار تومان خریداری کن ۵۷رود پشتیبانی امور دام هر کیلو شیرینگ پک شده را با نرخ می
 .تولیدی خود به پشتیبانی امور دام رغبت کنند

های متعدد تولیدکنندگان و گرفتاری ستاد تنظیم بازار چهارآیین در پایان تصریح کرد: با توجه به فروش مرغ کمتر از نرخ مصوب
ه باشد، در غیر این صورت پشتیبانی هیچگاه به وظایف خود رود که پشتیبانی امور دام حمایت جدی از تولیدکنندگان داشتانتظار می

 .مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان عمل نکرده است
  لینک خبر
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 انتصابات 
فودپرس – 5/9/99تاریخ :   

در بخش کشاورزی« کشاورز»سرپرست جدید وزارت کشاورزی را بهتر بشناسیم/نیم قرن حضور   
تاکنون در بخش  9449سرپرست جدید وزارت جهاد کشاورزی دارای مدرک فوق لیسانس آبیاری است. عباس کشاورز از سال 

وی معاون زراعت این وزارتخانه بوده است کشاورزی فعالیت می کند و آخرین سمت . 
 

در بخش کشاورزی« کشاورز»سرپرست جدید وزارت کشاورزی را بهتر بشناسیم/نیم قرن حضور   
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رئیس جمهور با استعفای حجتی وزیر جهاد کشاورزی موافقت کرد و عباس 

طی حکمی به عنوان وزارت جهاد کشاورزی منصوب شودکشاورز معاون زراعت این وزارتخانه  . 
 

لیسانس همین رشته را مدرک فوق 9459مدرک لیسانس خود را از دانشکده کشاورزی کرج و در سال  9449عباس کشاورز در سال 

 .از همان دانشگاه اخذ کرد
 

هار آبیاری مشغول به خدمت شد و پس از دو در سازمان آب و برق آذربایجان به عنوان مسئول منطقه چ 49دیماه  29کشاورز در 

های سهامی زراعی مناطق تجربه کاری رسمی خود را آغاز کرد.که پنج سال به عنوان کارشناس شرکت59سال پایان خدمت در سال 

ولیت لیسانس و با مسئاین بار با مدرک فوق 66تا  56های ادامه داشت. پس از آن به عنوان کارشناس آبیاری در فاصله سال

 .کارشناسی آبیاری مشغول به کار بود
 

ادامه  62اخذ کرد و این سمت تا سال  66های تعاونی تولید روستایی در سال نخستین سمت مدیریتی خود را به عنوان مدیرکل شرکت

قیقات تا ریزی وزارت کشاورزی، کارشناس هماهنگی تحهای کارشناس متخصص آبیاری، مدیرکل برنامهیافت. پس از آن در سمت
ادامه فعالیت داد 67سال  . 

 
با عنوان رئیس مؤسسه تحقیقات مهندسی زراعی سازمان تحقیقات کشاورزی مشغول شد و نزدیک به هفت سال طول  74در سال 

و به عنوان معاون وزیر  76ریزی سازمان تحقیقات به مدت دو سال فعالیت کرد. در سال های معاون برنامهکشید. پس از آن در سمت

 .رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی منصوب شد و چهار سال در این حوزه فعالیت کرد
 

های مختلفی مانند مهندسین مشاورین آب و رئیس تحقیقات نهال و بذر کشور بود و پس از آن در حوزه 94و  96های در فاصله سال

و آب مرکز تحقیقات استراتژیک، مسئول طرح  کشاورزی پایداری به هنگام سازی طرح جامع آب کشور، گروه پژوهش کشاورزی
های مصوب چالش جهانی آب، واحد مطالعات مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب اتاق ایران جامع تحقیقات، مسئول هماهنگی پروژه

تا کنون هم به عنوان معاون زارعت جهاد کشاورزی مشغول به کار بود 92فعالیت کرد. از سال  . 
 

ت احمدی نژاد بازنشست شده بود و همچنان در وزارت جهاد کشاورزی کار می کرد. پس از ابالغ قانون منع کشاورز در زمان دول
به کارگیری بازنشستگان، وی با اذن مقام معظم رهبری در وزارت جهاد کشاورزی ادامه فعالیت داد تا اینکه امروز به سمت 

 .سرپرست وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد
 لینک خبر
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 انتصابات 

خبرگزاری فارس – 4/9/99تاریخ    

 شودخبر استعفای حجتی در راهروهای مجلس/ حجتی در جلسه استیضاح حاضر نمی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه امروز خبر استعفای وزیر جهاد کشاورزی در راهروهای مجلس پیچیده است، گفت: 
 آورد. شنبه رای میاستیضاح وزیر جهاد کشاورزی روز سه

وز به اینکه ر وگو با خبرنگار اقتصادی فارس، در پاسخنسب عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتجواد کاظم
شنبه قرار است استیضاح وزیر کشاورزی در صحن علنی مجلس برگزار شود ولی ظاهرا وزیر جهاد قرار نیست در این جلسه سه

 کنند ایشان ملزم است در این جلسه استیضاح شرکت کند.شرکت کند، گفت: طبق قانون زمانی که نمایندگان وزیری را استیضاح می
اده به هر حال اگر استعفایی دجمهور داده است، گفت:شود که وزیر کشاورزی استعفای خود را به رئیسگفته میوی در پاسخ به اینکه 

 جمهور پذیرفته شود وگرنه طبق قانون در مقابل استیضاح نمایندگان مجبور است در مجلس حضور یابد.باشد باید از سوی رئیس
که  شودی وزیر جهاد کشاورزی دارید، گفت: اخباری بین نمایندگان رد و بدل مینسب در پاسخ به اینکه آیا خبری از استعفاکاظم

 وزیر جهاد کشاورزی استعفا داده است اما این اخبار خیلی مستند نیستند. 
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در این باره که وضعیت عمومی مجلس نسبت به استیضاح وزیر جهاد کشاورزی چیست، گفت: با 

که نمایندگان مجلس قبال هم چند بار وزیر جهاد کشاورزی را استیضاح کردند و رای خود را پس گرفتند اما این بار در توجه به این
 آورد.رسد استیضاح رای میتصمیم خود برای استیضاح وزیر جهاد جدی هستند و به نظر می

گرانی بازار، عدم تامین مایحتاج عمومی و ورود ات،این نماینده مجلس درباره دالیل استیضاح اظهار داشت: وضعیت نامناسب تولید
 ها بخشی از دالیل استیضاح وزیر جهاد کشاورزی است.های آلوده به کشور همچنین عدم همکاری معاونین وزیر با مجلسیذرت

جلس قرار است امروز یکی از اعضای شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس اعالم کرده بود طبق اعالم رئیسه هیأت م
شنبه برگزار شود. اما وزیر جهاد از زمانی که بخش بازرگانی وزارت جهاد از این استیضاح وزیر جهاد کشاورزی روز سه

 جمهور داده و نسبت به این موضوع اعتراض کرده است.وزارتخانه جدا و به وزارتخانه صنعت ملحق شد استعفای خود را به رئیس
جمهور اعالم کرده به هیچ وجه در جلسه اطالعات منابع موثق حجتی از روز گذشته به دفتر رئیسوی همچنین گفته بود طبق 
 کند که این امر به معنای استعفا است.استیضاح حضور پیدا نمی

 لینک خبر
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 انتصابات 

خبرگزاری فارس – 5/9/99تاریخ :   

 سه سناریو درباره استعفای وزیر جهاد/ حجتی قربانی سیاست تشکیل وزارت بازرگانی شد؟

رسد سناریوی غالب به درباره دلیل استعفای محمود حجتی از وزارت جهاد کشاورزی سه سناریو مطرح است اما به نظر می
 اختالفات پشت پرده مربوط به تشکیل وزارت بازرگانی مرتبط باشد. 

م و دوازدهم از سمت به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روز گذشته محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی دولت یازده
ها پیش استعفای خود را خود کنار رفت تا چرخه کناره گیری های وزارتخانه تکمیل شود. داستان این گونه بود که وزیر جهاد از ماه

به دولت تقدیم کرد اما رئیس جمهور با این استعفا موافقت نکرده بود در این مدت استیضاح وزیر جهاد کشاورزی مطرح شد که 
 خواستند سکاندار بخش کشاورزی را به صحن مجلس بکشند.برای بار سوم مجلس میامسال 

دو روز پیش خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه حجتی در جلسه استیضاح شرکت نمی کند، عضو شورای مرکزی فراکسیون 
جمهور اعالم کرده به هیچ وجه در  نمایندگان والیی مجلس گفته بود طبق اطالعات منابع موثق حجتی از روز گذشته به دفتر رئیس

 کند. جلسه استیضاح حضور پیدا نمی
نسب عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم به خبرنگار فارس، گفت: طبق قانون حضور وزیر در جلسه استیضاح باید حتماً جواد کاظم

 انجام شود مگر اینکه رئیس جمهور با استعفای وی موافقت کرده باشد.
آورد یعنی هم گفت که جو عمومی مجلس طوری است که این بار حتماً استیضاح وزیر جهاد کشاورزی رأی میکاظم نسب این را 

 اینکه اگر آقای حجتی در جلسه استیضاح شرکت کند نمایندگان به عزل ایشان رای خواهند داد.
رئیس جمهور با استعفای حجتی مطرح شد و در حالیکه نمایندگان خودشان را برای استیضاح وزیر جهاد آماده می کردند حبر موافقت 

بالفاصله حکم عباس کشاورز معاون زراعت وزارت جهاد هم به عنوان سرپرست وزارتخانه توسط دولت ابالغ شد اما چه ماجرایی 
 پشت پرده استعفای وزیر جهاد کشاورزی در آستانه استیضاح وی وجود دارد.

 * سه سناریو درباره استعفای حجتی
گاه به خبرنگار فارس، گفت: پس از آنکه دولت تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح کرد و با این سناریو توانست قانون یک منبع آ

سال پیش توسط دولت ابالغ شده بود را از وزارت جهاد بگیرد در حقیقت از نظر حجتی ضربه سنگینی بر پیکره  6انتزاع را که 

 بخش تولید و کشاورزی وارد شد.
نتیجه بود و از همان های وی برای متوقف کردن لغو قانون انتزاع بیزیر جهاد به زنجیره تولید اعتقاد داشت و اما تالشوی افزود: و

 موقع استعفای خود را به دولت داده بود اما رئیس جمهور تاکنون با این استعفا موافقت نکرده بود.
استعفای وی موافقت شود. واقعیت این است آن طور که نمایندگان مجلس اما چه دلیلی وجود داشته که یک روز مانده به استیضاح با 

دانست که اگر این بار پایش برای استیضاح به صحن مجلس برسد دیگر به کرسی وزارتخانه برنخواهد اعالم کردند حجتی شاید می
ش موافقت شود و از کیان سالها مسئولیت خود رسد وی با تأکید رئیس جمهور را قانع کرده که با این استعفاگشت. بنابراین به نظر می

 دفاع کند.
شود. این دسته قبول استعفای وزیر جهاد کشاورزی را سناریوی دومی هم از سوی بعضی ناظران درباره استعفای حجتی مطرح می

اح لید خورد که بحث استیضگویند این استعفا زمانی کهای مجلس شده است. آنها میگویند وزیر قربانی سیاستدانند و میسیاسی می
های رحمانی رحمانی فضلی وزیر کشور در مجلس مطرح شد. با این توضیح که در مجلس برخی به خاطر اینکه از حمایت

کنند وزیر دیگری قربانی شود و در مقابل طیف دیگری به خواهند وی استیضاح شود و به جای وی تالش میبرخوردار شوند نمی
ه دانست این بار در تلاند که حجتی هم از آن جمله بود. بنابراین از آنجایی که حجتی میای دیگر دولت افتادهفکر قربانی کردن وزر

 نمایندگان خواهد افتاد پیشاپیش رئیس جمهور را مجبور به پذیرش استعفا کرد.
. سناریوی سوم این است که اما سناریوی سومی هم وجود دارد که در میان ناظران و فعاالن این بخش چندان طرفدار ندارد

اعتمادی بین های مکرر مدیران ارشد وزارتخانه در دوره وزارت وی شرایط نامناسبی را برای وی رقم زد و یک حس بیبازداشتی
 بسیاری در وزارت جهاد نسبت به وزیر ایجاد شد و به همین دلیل ظاهرا خود حجتی حاضر به ادامه کار در شرایط عدم اعتماد نبود.

 
 لینک خبر
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 انتصابات 
ایرنا  – 4/9/99تاریخ :   

 

 عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی شد

 رییس جمهوری در حکمی "عباس کشاورز" را به عنوان سرپرست "وزارت جهاد کشاورزی" منصوب کرد.  -ایرنا  -تهران 
اه اطالع رسانی ریاست جمهوری، به دنبال استعفای محمود حجتی از وزارت جهاد کشاورزی و پذیرش به گزارش روز دوشنبه پایگ

 رییس جمهوری در حکمی عباس کشاورز را به عنوان سرپرست "وزارت جهاد کشاورزی" منصوب کرد.استعفای وی، 
سی و نظر به مراتب تعهد و سوابق علمی قانون اسا ۵۹۱در حکم رییس جمهوری خطاب به عباس کشاورز آمده است: براساس اصل 

کنم. امید است با عنایات منصوب می« وزارت جهاد کشاورزی»و مدیریتی جناب عالی، به موجب این حکم شما را به سرپرستی 
گیری از کلیات امکانات و همکاری مجموعه کارکنان آن وزارتخانه، در خدمت به ملت شریف ایران و نظام مقدس الهی، بهره

 گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.مداری، اعتدالهوری اسالمی، با رعایت اصول قانونجم
 دار بود.عباس کشاورز پیشتر معاونت وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت را عهده

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها
 خبرگزاری فارس – 4/9/99تاریخ : 

 قیمت مواد غذایی پس از اصالح قیمت بنزین/ قیمت گوشت و میوه افزایش نیافت + جدول

بررسی قیمت ها در سطح شهر نشان می دهد پس از اصالح قیمت بنزین قیمت گوشت و مرغ در بازار کاهش یافته و قیمت برنج هندی 
 در بازار میوه هم ثبات حاکم است.  رشد اندکی داشته است

ها در فرض که قیمتآبان ماه برخی با این پیش 24به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از اصالح قیمت بنزین در 

بودند  ازارها در ببازار افزایش خواهد یافت، دست به اعتراضاتی زدند. اعتراضات دو گونه بود، بخشی واقعاً نگران باال رفتن قیمت
های آلود ماهی بگیرند. اما آیا واقعاً اصالح قیمت بنزین در قیمتخواستند از آب گلگرانی بودند که میاما بخشی دیگر هم سوءاستفاده

 بازار تأثیر گذاشته است؟ 
بازار محصوالت تهران حاکی است در  99گزارش میدانی خبرنگار فارس از بازار میوه، محصوالت پروتئینی و برنج در منطقه 

هزار  59کرده گوساله هزار تومان، چرخ 76هزار تومان، ران دست گوشت گوساله  65پروتئینی قیمت گوشت مخلوط گوساله کیلویی 

دهنده این است که قیمت نه تنها افزایش نیافته های قبل از اصالح قیمت بنزین نشانرود. مقایسه این قیمت با قیمتتومان به فروش می
 رود. تومان به فروش می 966هزار و  49هزار تومان در هر کیلو نیز کاهش یافته است. قیمت گوشت منجمد کیلویی  5دود بلکه ح

وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به اینکه تهران در گفت 99مهدی دستوری مدیر یک فروشگاه بزرگ در منطقه 

ها رود نسبت به قبل از افزایش قیمت بنزین تغییر کرده است، گفت: هیچ کدام از قیمتش میآیا قیمت محصوالتی که در اینجا به فرو
های هگویند بنزین گران شده است و هزینآورند نرخ بیشتری می خواهند آنها میهایی که بار برای ما میافزایش نیافته است. البته کامیون

 فروشیم اضافه کنیم.را روی کاالهایی که به مردم می هاتوانیم این قیمتما باال رفته است اما ما نمی
ها را اضافه کنیم میزان تقاضا کاهش دستوری ادامه داد: واقعیت این است که قدرت خرید مردم پایین است و ما اگر بیش از این قیمت

وگرنه  ها کنار بیاییمهستیم که با این قیمت شود و در حقیقت سود ما هم پایین خواهد آمد. بنابراین ما مجبوریابد و فروش ما هم کم میمی
 شود. افزایش قیمت اتفاقاً به ضرر ما تمام می

ها، اند و البته این نوع گوشت هم در بازار فراوان است. همه رستورانوی همچنین گفت: مردم بیشتر به گوشت منجمد گرایش پیدا کرده
روند و بنابراین قیمت گوشت م که توان خرید ندارند به سمت گوشت منجمد میکنند و حتی مردم هها گوشت منجمد خریداری میکبابی

های گذشته رشد بیشتری داشته و عرضه زیاد شده است و همین عاملی شده تا ها هم در ماهیابد. البته تولید دام در استانگرم کاهش می
 قیمت گوشت در بازار کاهش یابد. 

 *قیمت مرغ کاهش یافت
رود. این قیمت تومان به فروش می 966هزار و  99تهران،  99های منطقه زارش، قیمت هر کیلوگرم مرغ در فروشگاهبر اساس این گ

 هزار تومان هم افزایش یافته بود. 94آبان یعنی اصالح قیمت بنزین روند کاهشی دارد. قیمت مرغ تا کیلویی  24نسبت به قبل از 

 کندهای صادرات هم دارد و در فصولی از سال اقدام به صادرات هم میاست و حتی ظرفیت از آنجایی که ایران در تولید مرغ خودکفا
ها افزایش یافته تولیدکنندگان این توان را دارند بالفاصله محصول را به قیمت مرغ در کشور نوسان بیشتری ندارد و هر زمان قیمت

 بازار تزریق کرده و قیمت را متعادل کنند. 
که کشور در محصولی خودکفا است افسار قیمت در دست خودش است و متولیان بازار خیالشان راحت است و هر  به طور کلی زمانی
هایی است که نیاز به واردات است و بازار چنین محصوالتی توانند قیمت را متعادل کنند. مشکل بازار معموالً در بخشزمانی خواستند می

 معموالً پرنوسان است. 
هزار  92تومان، ران مرغ بدون کمر  966هزار و  96رود: ران مرغ کیلویی ها به فروش مینیز با این قیمت سایر مشتقات مرغ

هزار  99تومان، کمر مرغ  566هزار و  26تومان، فیله مرغ  566هزار و  99تومان، سینه کبابی  966هزار و  94تومان، سینه مرغ 

 5566هزار تومان، پای مرغ  9هزار تومان، دل مرغ  22تومان، ساق مرغ  5566هزار تومان، گردن مرغ  94تومان، کتف و بال 

 تومان. 4566تومان، جگر مرغ  6566تومان، سنگدان مرغ 

 *ثبات انواع قیمت میوه و اوج گرفتن گوجه فرنگی
 5966د ت هر کیلو سیب زرها نسبت به قبل افزایشی نداشته است. قیمگزارش میدانی خبرنگار فارس از بازار میوه هم حاکی است قیمت

تومان، خیار سبز  6966تومان، انار  5566تومان، لیموشیرین  4996تومان، تامسون  6566هزار تومان، کیوی  5تومان، سیب قرمز 

تومان، پیاز  4566تومان، بادمجان  966هزار و  96تومان، موز  5966تومان، نارنگی  966هزار و  96فرنگی تومان، گوجه 5966

 رود. تومان به فروش می 4996تومان، لبو  4256زمینی تومان، سیب 2566زرد 
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فرنگی جزو محصوالت سبزی و صیفی درصدی داشته است، گوجه 466فرنگی نسبت به یکی، دو هفته گذشته افزایش قیمت گوجه

ین فصل جوابگو نیست. این محصول شود و در فضای باز در همه فصول سال رشد نمی کند و تولیدات گلخانه ای هم در ابندی میطبقه
 گویند تا دو هفته دیگر به بازار خواهد آمد.طور که مسؤوالن میآید که آنهای جنوبی کشور در این فصل به عمل میدر استان

 * تاثیر بسته معیشتی روی خرید مواد غذایی
ها و بسته کمک معیشتی تهران به خبرنگار فارس، گفت: طی این چند روز گذشته که یارانه 99بهروز محمدی فروشنده میوه در منطقه 

 دهند اما قبل از آن خرید آن چنانی از سوی مردم نداشتیم. اند خریدها بیشتر شده و مردم از ما خرید بیشتری انجام میرا به مردم داده
 فرنگی افزایشی نداشته است. ها نسبت به یکی، دو هفته گذشته به غیر از گوجهرد: قیمتمحمدی اضافه ک

 بار تهران نیز به این شرح است: قیمت انواع میوه در میدان تره
 * قیمت برنج ایرانی افزایشی ندارد؛ رشد جزئی قیمت برنج هندی

به دو هفته گذشته افزایش داشته اما قیمت برنج ایرانی ثابت بوده  گزارش فارس از بازار برنج نیز حاکی است قیمت برنج هندی نسبت
 است. 

هزار تومان  95کیلوگرمی  96تهران به خبرنگار فارس، گفت: قیمت برنج هندی خاطره  99علی بخشایشی مدیر یک هایپر در منطقه 

هزار تومان در  26بت به بعد از اربعین حدود روز پیش افزایش آن چنانی نداشته اما نس 96رود که این قیمت نسبت به به فروش می

 هزار تومان رشد کرده است. 2کیلویی یعنی در هرکیلو  96هر بسته 

 هزار تومان متغیر است.  25تومان تا  466هزار و  96به گفته مدیر این فروشگاه، قیمت انواع برنج ایرانی نیز از 

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 4/9/99تاریخ : 

رغ تا پایان سال تغییری نخواهد داشتنرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/قیمت مصوب م  
و مرغ گرم  ۴۵۵هزار و  ۹رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده 

تومان است ۹۵۵هزار و  ۵۱ . 
  

خبرنگار وگو بامهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

، با اشاره به اینکه قیمت مرغ از ابتدای هفته تاکنون نوسان خاصی نداشته است، اظهار کرد: امروز نرخ هر خبرنگاران جوان
هزار و  ۵۱های صنفی هزار، توزیع درب واحد ۵۱، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه ۴۵۵هزار و  ۹رغداری درب م مرغ زنده کیلو

تومان است ۹۵۵هزار و  ۵۱ها و خرده فروشی ۱۵۵ . 
۵۱ قیمت مرغ و ران مرغ بدون کمر برابر با ۹۵۵هزار و  ۵۵با کمر  ران مرغ به گفته وی، نرخ هر کیلو تومان  ۹۵۵هزار و  

 .است
 ۱۰هزار و فیله مرغ  ۱۷هزار، سینه بدون کتف  ۱۹یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: قیمت هر کیلو سینه با کتف 

 .هزار تومان است
میلیارد تومان متضرر شدند ۰۵۵تومانی نرخ مرغ در بازار/تولیدکنندگان جوجه یکروزه  ۱۵۵افزایش  :بیشتر بخوانید  

 
هی ازدیاد عرضه در برابر کاهش نسبی تقاضا را دلیل اصلی ثبات قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و گفت: با رئیس اتحادیه پرنده و ما

شود که نوسان خاصی در بازار خرده فروشی اتفاق نیفتدتوجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می . 
تومان  ۵۱۵فزود: براین اساس قیمت مرغ زنده باید تومان اعالم کرد و ا ۱۱۵هزار و  ۹وی نرخ مصوب هر کیلو مرغ زنده را 

 .دیگر کاهش یابد تا به نرخ منطقی خود برسد
یوسف خانی در واکنش به اعتراض مرغداران به نرخ فعلی مرغ در بازار گفت: در جلسه ستاد تنظیم بازار، اتحادیه و انجمن 

تومانی مرغ گرم را پذیرفتند چرا که  ۹۵۵هزار و  ۵۱ه و تومانی مرغ زند ۱۱۵هزار و  ۹مرغداران حضور داشتند و نرخ مصوب 
شدها مصوب نمیدر صورت اعتراض نماینده تولیدکنندگان این نرخ . 

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی درباره آخرین تحوالت بازار مرغ در ایام اربعین گفت: با توجه به میزان جوجه ریزی و شرایط فعلی 
شود تا پایان سال نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار تغییری اربعین نخواهیم داشت، ضمن آنکه پیش بینی میتقاضا نوسان خاصی در ایام 

 .نداشته باشد
 نرخ فعلی تخم مرغ مورد قبول مرغداران نیست **

 ۱۵۵هزار و  ۰وی در بخش دیگر اظهارات خود درباره آخرین تحوالت بازار تخم مرغ افزود: هم اکنون قیمت هر کیلو تخم مرغ 
هزار تومان است که این نرخ به هیچ وجه مورد قبول مرغداران نیست ۵۹ای معادل شانه . 

یوسف خانی در پایان تصریح کرد: با وجود عرضه تخم مرغ کمتر از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار و اعتراض مرغداران به این 
قیمت تخم مرغ در بازار به تعادل برسدهای آتی با خرید توافقی محصول، شود که در هفتهموضوع پیش بینی می . 

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

 خبرنگاران جوان  – 6/9/99تاریخ : 

تومان ۲۵۱هزار و  ۰۷ثبات قیمت مرغ در بازار ادامه دارد/ قیمت هر کیلو مرغ   
 ۵۱ها های گذشته در بازار خبر داد و گفت: متوسط نرخ هر کیلو مرغ گرم در خورده فروشیحجت از ثبات نرخ مرغ نسبت به روز

تومان است ۴۱۵هزار و  . 
گاه گروه اقتصادی باش صنعت،تجارت و کشاورزی عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار

های گذشته نوسان خاصی در بازار نداشته است اظهار کرد: امروز متوسط نسبت به روز قیمت مرغ ، با اشاره به اینکهخبرنگاران جوان
 تومان است. ۴۱۵هزار و  ۵۱ها مان و مرغ آماده به تبخ در خرده فروشیتو ۹۵۵هزار و  ۹نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

  
او با اشاره به اینکه از ابتدای هفته تا کنون قیمت مرغ کمتر از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار عرضه شد، افزود: این در حالی است که 

ه و آماده به طبخ در بازار وجود دارد که عمده این روزه و عدم تناسب میان قیمت مرغ زند ۵کماکان معضالت افزایش قیمت جوجه 
 های حمل و نقل جست و جو کرد.معضل را مربوط به گرانی بنزین و تاثیر منفی افزایش کرایه

حجت قیمت مرغ در ایام پایانی هفته را پیشبینی کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا قیمت مرغ در ایام پایانی هفته 
 خاصی نخواهد داشت. تغییر

 ۵۱عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: با توجه به آنکه نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار برای هر کیلو مرغ گرم 
تومانی در هر کیلو مرغ  ۰۵۵تومان است از این رو احتساب هزینه حمل و نقل به عنوان پشت بار نامه افزایش هزینه  ۹۵۵هزار و 
تومان مصوب  ۱۵۵هزار و  ۵۹توماتن و مرغ گرم  ۰۵۵هزار و  ۹تولید کننده در بر دارد که بدین ترتیب قیمت مرغ زنده باید  را برای

 شود.
تومان در هر کیلو مرغ متضرر شدند چرا که با  ۷۵۵به گفته وی با وجود تغییر نرخ بنزین تولید کنندگان و مصرف کنندگان حدود 

تومان در بازار عرضه شود و این  ۷۵۵هزار و  ۵۱تومان مرغ گرم باید با نرخ  ۹۵۵هزار و  ۹به نرخ وجود ثبات قیمت مرغ زنده 
هزار و  ۵۱و  ۴۵۵هزار و  ۵۱ها بدون توجه به قیمت مرغ زنده در حالی استد که قثیمت کنونی هر کیلو مرغ گرم در خورده فروشی

ها مطرح های حمل و نقل را برای این گرانیهای مختلفی از جمله هزینهرسد که هر یک از مغازه داران بهانهتومان به فروش می ۹۵۵
 کنند.می

های دامی در بازار ادامه دار شد بیان کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو ذرت در بنادر این مقام مسئول با اشاره به اینکه ثبات نسبی نهاده
 ۹۱۵هزار و  ۱های استانی از تومان و همچنین کنجاله سویا در انبار ۰۵۵هزار و  ۵های استانی تومان و در انبار ۹۱۵ر و هزا ۵

های گذشت در بازار آزاد شود و این در حالی است که قیمت ذرت همانند ماهتومان بسته به کیفیت عرضه می ۴۵۵هزار و  ۱تومان تا 
شود، اما به سبب عرضه کافی این نهاد از سوی شرکت پشتیبانی تومان برای تولید کننده تمام می ۹۵۵هزار و  ۵با نوسانات جزئی 

 امور دام مشکل خاصی برای تامین در بازار وجود ندارد.
هزار  ۵تومان اعالم کرد و گفت: با وجود آنکه قیمت هر قطعه جوجه  ۱۵۵هزار و  ۹روزه را  ۵حجت متوسط قیمت هر قطعه جوجه 

 شود.تومان به قیمت تمام شده افزوده می ۱۵۵تر است لذا از این محل ان از نرخ مصوب باالتوم
 در بازار نوسان قیمت جوجه یک روزه 

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: اگر چه تولید کنندگان جوجه یک روزه ازدیاد تقاضا برای جوجه ریزی در 
کنند از این رو اگر این نرخ مورد تایید مسئوالن دولتی است همواره نوسان قیمت جوجه در بازار مطرح می های مرغداری را دلیلواحد

 تقاضا داریم که در ایام پایانی سال هم نوسان قیمت مرغ را به سبب کشش بازار بپذیرند.
 ۱۵۵هزار و  ۵۹ها را در خورده فروشی تومان و مرغ گرم ۴۵۵هزار و  ۹تا  ۱۵۵هزار و  ۹او قیمت منطقی هر کیلو مرغ زنده را 

های تولید از کارگروه تنظیم بازار تقاضا داریم که متناسب با رشد قیمت جوجه یک تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به افزایش هزینه
ند چرا که استمرار روند کنونی های جدید را در ایام پایانی سال اعالم کند تا تولید کنندگان با خیال آسوده به تولید ادامه دهروزه نرخ

قیمت مرغ و متضرر شدن مرغداران کاهش نقدینگی تولید کنندگان را در بر دارد که این امر جوجه ریزی برای ایام پایانی سال را با 
 کند.مشکالتی مواجه می

گفت: بنابر آمار ثبت شده در  های مرغداریعضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی درباره آخرین وضعیت جوجه ریزی در واحد
های مرغداری صورت گرفته که با احتساب میلیون قطعه و در آبان هم به همین میزان جوجه ریزی در واحد ۹۱سامانه در مهرماه 

درصد دیگر به این آمار باید اضافه شود. ضمن  ۵۵ها بیش از ظرفیت های غیر مجاز فعال در کشور و جوجه ریزی برخی واحدواحد
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نکه برآورد دقیقی از میزان جوجه ریزی در آذر نداریم و همواره باید منتظر ماند و دید که در پایان ماه چه آماری در سامانه اعالم آ
 شود.می

تواند راه گشای مشکالت فعلی مرغداران باشد بیان کرد: اگر چه ستاد تنظیم بازار تا حجت با اشاره به اینکه خرید تضمینی مرغ می
 ۱۵۵هزار و  ۵۹تن مرغ با نرخ  ۱۵۵هزار و  ۵میماتی راجب خرید تضمینی مرغ اتخاذ نکرده است، اما خرید روزانه کنون تص
 توان راه گشای مشکالت فعلی و تامین نقدینگی الزم مرغداران برای شب عید باشد.تومان می

از طریق خرید تضمینی این میزان را تامین و در پیک توانند هزار تن می ۷۱به گفته وی مسئوالن ستاد تنظیم بازار به جای واردات 
 مصرف در بازار عرضه کنند.

 های هدفهزار تن مرغ به بازار ۱۵صادرات ماهانه 
های مرغداری های هدف نیست، گفت: با وجود آنکه خروج مرغ از واحداو با اشاره به اینکه خبری از صادرات رسمی مرغ به بازار

ادل قیمت در بازار را به همراه داشته باشد، اما متاسفانه به سبب اخذ تعرفه باالی صادرات و نگرانی از تواند تعبه هر نحوی می
استمرار این روند از سوی تجار خارجی معضالتی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده در حالی که با مدیریت تعرفه و صادرات ماهانه 

 رسد.هزار تن بازار به ثبات می ۱۵تا  ۷۵
هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: با وجود آنکه خرید تضمینی مرغ توسط پشتیبانی امور دام و ورود مجدد آن به  عضو

توان تاثیر منفی بر قیمت بگذارد، اما صادرات عالوه بر ارزآوری به تعادل بازار و استمرار تولید کمک به سزایی خواهد بازار می
 کرد.

کیلوگرم است، اما در صورت صادرات وزن  ۵۹۵۵یح کرد: با توجه به آنکه میانگین وزن مرغ مصرفی کشور حجت در پایان تصر
 یابد که این امر در مدیریت جوجه ریزی و ثبات بازار نقش به سزایی دارد.مرغ کاهش می

 

 لینک خبر
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 برنامه ها و سیاست ها 
 فودپرس – 4/9/99تاریخ : 

برنامه ریزی برای تامین گوشت قرمز و مرغ ایام نوروز و ماه  ضرورت بازنگری در سهمیه تخصیصی بنزین وانت بارها /

 مبارک رمضان
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان جلسه ستاد تنظیم بازار کشور در جمع خبرنگاران  <مواد غذایی

سطح بازار در جلسه امروز ارائه کرد، گفت: در گزارشی که سازمان حمایت از روند تغییرات قیمتی انواع اقالم کاالیی در 
خوشبختانه در عموم کاالها شرایط قیمتی مناسب بوده و ضمن اینکه در برخی اقالم حتی کاهش قیمت داشتیم در موارد بسیاری نیز 

 .ثبات قیمت وجود دارد
 

بنزین داشتند با نوسانات قیمتی مواجه به گزارش شاتا، عباس قبادی افزود: بخشی از کاالهایی که تاثیر بیشتری از طرح اصالح قیمت 
شدند؛ به ویژه در حوزه حمل و نقل بار با وسایل نقلیه ای که سوخت بنزین مصرف می کنند این موضوع مشهود تر است، لذا مقرر 

 .شد در سهمیه تخصیصی به این بخش تجدید نظر شود و مراتب در اسرع زمان به اطالع مردم برسد
 

صوبه ستاد تنظیم بازار، وزارت کشور و همچنین وزارت نفت مکلف شدند در این خصوص بررسی کارشناسی وی ادامه داد: پیرو م
 .و دقیق تری داشته باشند که با توجه به قول مساعد وزارت نفت امیدواریم به زودی این تصمیم عملیاتی شود

 
 ضرورت بازنگری در سهمیه تخصیصی بنزین وانت بارها

 
روز کارکرد آنها کفایت می کند و ضروری  ۵۱ح کرد: سهمیه تخصیصی حال حاضر وانت بارها، برای معاون وزیر صمت تصری

 .است که برای مابقی ایام ماه بازنگری الزم انجام شود
 

قبادی در خصوص باقی مانده سهمیه آبان ماه وانت بار ها و انتقال آن به ماه جاری گفت: در این خصوص موارد به وزارت نفت 
شده است و با توجه به ظرفیت های فنی این وزارتخانه در این خصوص تصمیم گیری و اقدام خواهد نمودمنعکس  . 

 
وی افزود: موضوع حمل و نقل بار به ویژه در برخی اقالم کاالیی و ثبات قیمت آنها تاثیر بسزایی دارد و انتظار داریم که در مواردی 

یدنظر شود و اقدام الزم نیز از سوی دستگاه های مرتبط از جمله وزارت نفت که ضرورت موضوع وجود دارد هر چه سریعتر تجد
 .انجام گیرد

 
 اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور الزم االجراست

 
معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت خاطر نشان کرد: بر اساس اسناد باالدستی و همچنین با تاکیدی که از سوی معاون اول 

های مسئول عملیاتی و سه اخیر ستاد تنظیم بازار کشور انجام شد، تمامی مصوبات این ستاد باید از سوی دستگاهجمهور در جلرئیس
 .اجرایی شود

 
قبادی تصریح کرد: برای تداوم شرایط مناسب حال حاضر در سطح بازار باید در خصوص برخی سهمیه تخصیصی بازنگری الزم 

 .انجام شود
 

زین پیک های موتوری، همچنین تاکسی های اینترنتی و وانت بارها موارد مرتبط به اطالع وزارت وی گفت: در خصوص سهمیه بن
ساعت آینده مقدمات  ۷۹نفت رسیده و حتی مصوباتی در خصوص بازنگری سهمیه وانت بارها داشتیم که وزارت نفت مکلف شد در 

دفنی این موضوع را بررسی و نتایج الزم را به این ستاد اعالم نمای . 
 

 برنامه ریزی برای تامین گوشت قرمز و مرغ ایام نوروز و ماه مبارک رمضان
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معاون وزیر صمت در مورد سایر مصوبات امروز جلسه ستاد تنظیم بازار کشور اضافه کرد: گزارش وزارت جهاد کشاورزی روند 
اه و ایام نوروز و همچنین ماه مبارک رمضان در تولید گوشت مرغ در کشور افزایشی بوده و حتی با تدابیر اتخاذ شده برای اسفند م

میلیون قطعه، انشاءهللا هیچ مشکلی نخواهیم داشت 945ریزی بیش از این حوزه، با توجه به جوجه . 
 

قبادی اعالم کرد: با توجه به گزارش ارائه شده در خصوص تامین گوشت قرمز خوشبختانه، پیش بینی های الزم برای توزیع بیش از 
کیلوگرم گوشت قرمز در ایام پایانی سال در سطح بازار فرآهم شده است هزار ۱۱ . 

 
وی تصریح کرد: در حال حاضر در تامین گوشت قرمز و گوشت مرغ در کشور مشکلی نداریم و حتی در مواردی گزارشاتی مبنی 

 .بر کاهش قیمت نیز در سطح بازار دریافت می شود
 

وص تغییر قیمت برخی اقالم مانند گوجه فرنگی در سطح بازار خاطر نشان کرد: معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت در خص
تغییرات موجود در مورد برخی اقالم کاالیی مرتبط با اصالح قیمت بنزین نیست و به نوعی تغییر قیمت فصلی این اقالم است که حتما 

 .تا یکی دو هفته آینده این مشکل نیز مرتفع می شود
  لینک خبر
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 برنامه و سیاست 
 خبرنگاران جوان  – 4/9/99تاریخ : 

 تامین و تدارک تمامی اقالم بخش کشاورزی بیش از گذشته
انددرصد بیشتر از زمان مشابه سال گذشته تامین و تدارک دیده شده ۷۵تا  ۹۵حجتی گفت: تمامی اقالم مورد نیاز بخش کشاورزی،  . 

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، چهل و نهمین جلسه هفتگی ستاد مقابله با آثار  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
این  با حضور وزیر جهاد کشاورزی و مدیران ارشد( ۹۹آذر  ۹های اقتصادی در بخش کشاورزی، صبح امروز )یکشنبه تحریم

 .وزارتخانه برگزار شد
های ارائه شده از سوی مدیران حاضر در جلسه، در خصوص آخرین محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به گزارش

های انجام شده در سطح استان ها، اعالم کرد: وزارت جهاد های مورد نیاز تولیدکنندگان و رصدوضعیت تامین و توزیع نهاده
های کشاورزی را در شرایط تحریم با جدیت ور حمایت از تولید و تولیدکنندگان بخش کشاورزی، تامین نهادهکشاورزی به منظ

 .پیگیری کرده است
درصدی تولید محصوالت شیالتی/بومی سازی تجهیزات پرورش ماهی در دریا ۵۱افزایش  :بیشتر بخوانید  

درصد بیشتر از زمان مشابه سال گذشته تامین و  ۷۵تا  ۹۵وی تصریح کرد: خوشبختانه تمامی اقالم مورد نیاز بخش کشاورزی، 
های تولید، کامال پر استها از ذخایر راهبردی نهادهاند و انبارتدارک دیده شده  

  لینک خبر
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 برنامه و سیاست ها 
 ایرنا  – 4/9/99تاریخ  

 

 تولید واکسن سالمونال در برنامه کاری موسسه رازی قرار گرفت

سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: طرح های تحقیقاتی در زمینه  -ایرنا  -کرج 
 تولید واکسن سالمونال )بیماری مشترک انسان و حیوان( در دستور کار این موسسه قرار گرفته است. 

المونال در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی در گفت و گو با محمدحسین فالح مهرآبادی روز دوشنبه در حاشیه همایش ملی س
خبرنگاران با بیان اینکه یکی از برنامه های سازمان دامپزشکی استفاده از واکسن کنترل بیماری در مزارع پرورشی است اظهار 

 کار قرار داده است.داشت: به همین منظور موسسه رازی طرح های تحقیقاتی در زمینه تولید این واکسن را در دستور 
وی اضافه کرد: موسسه هم اکنون در حال تهیه واکسن سالمونال در مقیاس آزمایشگاهی است که بعد از آن به مرحله صنعتی و 

 عرضه در بازار می رسد.
وه بر طرح فالح مهرآبادی افزود: سالمونال یکی از مهم ترین بیماری های مشترک بین انسان و دام در ایران و جهان است که عال

های موسسه رازی برای تولید واکسن این بیماری، در حوزه تشخیص نیز این موسسه توانسته است، روش های تشخیص و آخرین 
 روشی که در دنیا در خصوص این بیماری به کار بگیرد.

 می آیند تشخیص داده می شوند. وی ادامه داد: با توجه به تنوع گونه های این بیماری، گونه هایی که از مکان های مختلف به موسسه
 
  لینک خبر
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 برنامه و سیاستها 

 ایرنا  – 5/9/99تاریخ : 

 های دانش بنیان در بخش کشاورزیتسهیل روند صدور مجوز شرکت

ورزی تسهیل بنیان بخش کشاهای دانشرئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: روند صدور مجوز برای شرکت –ایرنا  –تهران 
 شود. می
شنبه( در آئین امضای یادداشت تفاهم همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست عصر امروز )سه« محمدرضا درگاهی»

نامه مشترک با معاونت علمی ریاست جمهوری، مدت زمان صدور جمهوری و سازمان حفظ نباتات کشور، افزود: با امضای تفاهم
 یابد.بنیان، در بخش تائید و ثبت سموم کشاورزی از یک و نیم تا سه سال به کمتر از یک سال کاهش میهای دانشمجوز برای شرکت

ای برخوردار است؛ به همین وی اظهار داشت: ثبت سموم بخش کشاورزی به دلیل ارتباطی که با امنیت غذایی دارد، از اهمیت ویژه
ایم با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری، این ی است اما ما تالش کردهدلیل زمان صدور مجوزها در همه کشورهای دنیا طوالن

 تر کنیم.زمان را کوتاه
نامه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در بخش رئیس سازمان حفظ نباتات کشور اظهار داشت: با امضای این تفاهم

 دهد.بخش حفظ نباتات اولویت می های دانش بنیان فعال درارایه تسهیالت و اعتبارات، به شرکت
 خطر است.سم در کشور به ثبت رسیده است که بخش عمده این سموم کم 469وی اضافه کرد: تقریبا بیش از 

بنیان از میزان مصرف سموم پرخطر و متوسط خطر در بخش کشاورزی های دانشدرگاهی افزود: تالش داریم با کمک شرکت
 برویم.بکاهیم و به سمت سموم کم خطر 

های مستمر به گفته وی، از ابتدای سال دو مورد سم پرخطر دیگر از سبد سموم کشور حذف شده است که این امر به تشدید نظارت
 گردد.سازمان حفظ نباتات بر می

در زمینه خود را با هدف مشارکت  و سازمان حفظ نباتات کشور همکاری جمهوریو فناوری ریاست به گزارش ایرنا، معاونت علمی
زای و فناورانه کشور در حوزه عوامل خسارت بنیاندار و تولید کاالی دانشهای فناورانه و اولویتمدیریت و راهبری طرح

 محصوالت کشاوری و فرآوردهای گیاهی آغاز کردند.
یاست جمهوری و معاون تجاری سازی معاونت علمی ر« پیمان صالحی»شنبه( توسط نامه ای که امروز )سهبر اساس تفاهم

رئیس سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی امضا شد، اجرای اقتصاد مقاومتی و ضرورت هماهنگی بین « محمدرضا درگاهی»
سازی بستر مشارکت محققان و متخصصان برای بکارگیری دانش و فناوری در تحقق اهداف توسعه های اجرایی برای فراهمدستگاه

 ملی مورد توجه قرار گرفت.
 
  لینک خبر
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 برذامه و سیاست ها 

 ایرنا  – 5/9/99تاریخ : 

 بنیان در زمینه حفظ نباتاتهای دانششرکتحمایت از 

بنیان به ویژه برای های دانشمعاون تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: حمایت از شرکت -ایرنا  –تهران 
 رود. های کشور به شمار میتولیدات داخلی در حوزه حفظ نباتات، یکی از اولویت

شنبه( در آئین امضای یادداشت تفاهم همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و عصر امروز )سه« پیمان صالحی»
ن بنیاهای دانشسازمان حفظ نباتات کشور، افزود: هر حوزه متولی خود را دارد اما تولید محصوالت کشاورزی باید به سمت شرکت

 بخش خصوصی سوق داده شود.
بنیان را دارد که در این زمینه با های دانشهوری، رسالت اجرای قانون حمایت از شرکتوی اظهار داشت: معاونت علمی ریاست جم

ایم؛ به طوری که تا چند سال پیش واردکننده دارو بودیم اما اکنون به های قابل توجهی دست پیدا کردهها به موفقیتهمکاری سایر بخش
 کنیم.د میدرصد داروها را در داخل کشور تولی ۹۹ایم که جایی رسیده

امتیاز و مجوز  ۵۵۵شود، تصریح کرد: بنیان در کشور انجام میهای دانشصالحی با بیان اینکه اجرای قانون حمایت از شرکت
 بنیان داده شده است.های دانشمختلف بر اساس این قانون به شرکت

بنیان، های دانشدیگر برای حمایت از شرکتمعاون تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: یک ساز و کار 
 های کالن ملی است.ها در طرحبکارگیری این شرکت

 شود.نامه به صورت طرح کالن ملی اجرا میوی ادامه داد: این تفاهم
ر زمینه خود را با هدف مشارکت د و سازمان حفظ نباتات کشور همکاری جمهوریو فناوری ریاست به گزارش ایرنا، معاونت علمی

زای و فناورانه کشور در حوزه عوامل خسارت بنیاندار و تولید کاالی دانشهای فناورانه و اولویتمدیریت و راهبری طرح
 محصوالت کشاوری و فرآوردهای گیاهی آغاز کردند.

است جمهوری و معاون تجاری سازی معاونت علمی ری« پیمان صالحی»شنبه( توسط نامه ای که امروز )سهبر اساس تفاهم
رئیس سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی امضا شد، اجرای اقتصاد مقاومتی و ضرورت هماهنگی بین « محمدرضا درگاهی»

سازی بستر مشارکت محققان و متخصصان برای بکارگیری دانش و فناوری در تحقق اهداف توسعه های اجرایی برای فراهمدستگاه
 ملی مورد توجه قرار گرفت.

  لینک خبر
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 برنامه و سیاستها 
 ایرنا  – 6/9/99تاریخ : 

 کاریآذر، آغاز نهضت نهال ۰۱

کاری را ابتکاری نو و در جهت گام برداشتن در مسیر ها، مراتع و آبخیزداری،؛ نهضت نهالسرپرست سازمان جنگل -ایرنا-تهران
اندازی که مد نظرمان توسعه جنگل در کشور دانست و گفت: اگر مثل دوران دفاع مقدس، انقالبی و جهادی عمل کنیم قطعاً به چشم

 است دست پیدا خواهیم کرد. 
کاری در روز های نهضت سبز به مناسبت جنگلها، خسرو شهبازی در جلسه دستگاهجنگلرسانی سازمان به گزارش مرکز اطالع

اند و اندازی کردهکشور دنیا برای داشتن جهانی سبز قدم بر عرصه نهاده و جریان درختکاری راه ۵۰۵چهاردهم آذر گفت: بیش از 
 دارد.ایران نیز برای سرسبزی کشور در این مسیر گام بر می

تصریح کرد: ما منکر تخریب منابع طبیعی نیستیم، اما وظیفه داریم عالوه بر حفظ وضعیت موجود به میزان تخریبی که  وی همچنین
 کاری کنیم تا به توسعه منابع طبیعی دسترسی پیدا کنیم.شود نهالساالنه و به انحای مختلف انجام می

های خود را بر وان مثال اروپا و ژاپن بعد از جنگ جهانی جنگلها در همه کشورها وجود دارد، به عنشهبازی گفت: تخریب جنگل
های خود را احیا کنند و ما نیز باید روز چهاردهم اند اما با همت و پشتکاری که داشتند، توانستند جنگلسره از دست دادهاثر قطع یک

 ریم.کاری در کشور است در زمینه احیا و توسعه جنگل گام برداآذر که شروع نهضت جنگل
کاری در اواخر فصل اند و تغییرات اقلیمی کامالً قابل محسوس شده است، نهالها جابجا شدهوی با یادآوری این موضوع که فصل

توانند خود را با خاک و رطوبت ها میها را داریم و نهالپاییز را برای کشور مساعد دانست و افزود: در این فصل بیشترین بارش
 کنند. موجود در آن سازگار

کاری در سراسر کشور شهبازی اظهار امیدواری کرد که چهاردهم آذرماه سرمنشاء و آغاز نخستین روزی باشد که نهضت جنگل
 های بعد نیز ادامه یابد.شکل بگیرد و در سال

کار نیک اقدام  سرپرست سازمان جنگل ها، کاشت درخت را امری مرسوم در کشور نام برد که گذشتگان ما از دیرباز نسبت به این
 کردند و ما نیز باید به تاسی از گذشتگان با کاشت نهال و توسعه فضای سبز امانتدار آیندگان در کشور باشیم.می

کاهند و روح ای میکنند و از گازهای گلخانهوی درباره فواید درخت اشاره کرد که درختان کربن را جذب کرده و تولید اکسیژن می
 کنند.لطیف میآدمی و موجودات را ت

میلیون مترمکعب چوب نیازمند است و ما وظیفه داریم  ۴تا  ۰طبیعی کشور خاطرنشان کرد: صنایع کشور ساالنه به این مسئول منابع
بخش اعظمی از نیازهای صنایع را با تولید چوب تامین کنیم و از طرفی با توسعه زراعت چوب، از میزان قاچاق چوب و فشار بر 

 دهیم. جنگل را کاهش
 پذیر نیستتوسعه جنگل بدون مشارکت مردم و آحاد جامعه امکان

های نهضت سبز از ها با دستگاههای مشترک سازمان جنگلمدیر کل دفتر ترویج، آموزش و مشارکت مردمی نیز گفت: همکاری
 گردد.بر می ۴۵ها به دهه پیشینه طوالنی برخوردار است و این همکاری

 ها قادر نیستپذیر نیست و سازمان جنگلکاری و توسعه جنگل بدون مشارکت مردم و آحاد جامعه امکانجنگل وحید جعفریان افزود:
 به دلیل وسعت و گسترش منابع طبیعی به تنهایی توفیق حاصل کند.

ری هستند و کاها در امر نهالدستگاه و سازمان دولتی با عنوان نهضت سبز شریک سازمان جنگل ۱۵وی خاطرنشان کرد: اکنون 
 ها در انجام این ماموریت خطیر است.آفرینی تمام دستگاهتاکید بخش ترویج و مشارکت مردمی سازمان بر نقش

کاری در روز چهاردهم آذر سازی و مشارکت مردم در امر نهالها، جریانجعفریان در ادامه تصریح کرد: سرپرست سازمان جنگل
 امید است با حضور اقشار مختلف مردم گام بزرگی در این روز برداشته شود.  را در دستور کار سازمان قرار داده که

 ۹۹کاری در سال هزار هکتار جنگل ۹۱
نهاد گفت: های مردمها در نشست اعضای نهضت سبز و نمایندگان سازمانهای خارج از شمال سازمان جنگلرییس مرکز جنگل

 کنند.یاهان همواره خداوند را سجده میکاری به زیبایی درختکاری نیست زیرا درختان و گ
فریبرز غیبی افزود: کشور امروز نیازمند کاشت درخت و توسعه فضای سبز و جنگل است و ما باید برای سرسبزی کشور این کار 

 را انجام دهیم.
ها در با توجه به بارندگیغیبی اضافه کرد: تغییرات اقلیمی و تغییر فصل در کشور ما کامالً محسوس است و فائو نیز تاکید دارد 

 فصل پاییز درختکاری انجام شود تا درخت بتواند خودش را با محیط سازگار کند.
ای را کاهش دهد و سرانه جنگل در کشور را درصد گازهای گلخانه ۵۱وی گفت: بر اساس معاهدات جهانی ایران متعهد شده است 

 متر مربع برساند. ۱۱۵۵متر مربع به  ۵۴۵۵از 
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ها و ها با مشارکت موسسه تحقیقات جنگلکاری در امسال خبر داد و افزود: سازمان جنگلهزار هکتار جنگل ۹۱در ادامه از غیبی 
 ها اعالم کرده است.مراتع دستورالعمل کاشت نهال را با تعیین نوع نهال و چگونگی کاشت آن تهیه و به استان

ها، سازمان ها، سازمان امور زندانی صنعتی، نمایندگان سازمان شهرداریهادر این نشست مدیر هماهنگی صنایع کوچک و شهرک
آموزی و جمعیت حامیان زمین با ارائه پیشنهادها و حفاظت محیط زیست، جمعیت هالل احمر، بسیج سازندگی، سازمان دانش

هاردهم آذرماه گزارش ارائه کاری در روز چهای مربوطه در نهضت جنگلراهکارهای اجرایی و همچنین نحوه مشارکت سازمان
 کردند. 

  لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83571177/%DB%B1%DB%B4-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931 اول  آذراهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 برنامه و سیاستها 
 ایرنا  – 4/9/99تاریخ : 

 کندهای آسیب دیده بخش کشاورزی و باغی زلزله میانه را بازسازی میدولت زیرساخت

های زلزله ترک رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: عالوه بر پرداخت تسهیالت به خسارت دیده -ایرنا  -تبریز
 شود. های زراعی و باغی از محل منابع دولتی بازسازی میمیانه، زیرساخت

میلیارد ریالی بخش کشاورزی استان در  ۹۱۵ اکبر فتحی روز دوشنبه در بازدید از روستاهای زلزله زده میانه با اشاره به خسارت
 ۵۱۵۵روستای سراب از این حادثه طبیعی افزود: بر اساس آماری که به دست آوردیم، در شهرستان میانه  ۱۱روستای میانه و  ۷۵

 واحد دامی خسارت دیده است. ۹۵۵واحد نگهداری دام و در سراب 
دستگاه تراکتور هم دچار خسارت  ۷۱گین در این زلزله تلف شدند، افزود: دام سبک و سن ۵۱۵۵وی با اشاره به اینکه در حدود 

 شدند.
 ۹۵۵رشته قنات و  ۰کیلومتر کانال آبیاری،  ۴درصدی یک واحد مرغداری خبرداد و گفت: از بین رفتن  ۹۵وی همچنین از خسارت 

 تن محصول از دیگر خسارات این زلزله است.
ارکرد: با توجه به سرد شدن هوا و در ارتفاعات بودن بخش های زلزله زده، ایجاد محل رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اظه

متر مربع جایگاه موقت دام  ۹۴۴۹روستای میانه  ۹روستای سراب و  ۹نگهداری موقت دام در دستور کار قرار گرفت و تا کنون در 
 ایجاد شده است.

 راس دام سبک توزیع شده است. ۵۵۵زلزله ترک میانه، اعالم کرد: تا کنون فتحی با اشاره به تحویل دام سبک به خسارت دیده های 
راس  ۱راس دام، یک راس دام سبک، به ازای هر گوساله تلف شده  ۵۱وی خاطرنشان کرد: به ازای هر دام سبک تلف شده تا سقف 

 راس دام سبک تحویل خسارت دیده ها می شود.  ۹دام سبک و به ازای هر گاو تلف شده 
نجات دام های زیر آوار مانده، امحای بهداشتی الشه های دام های تلف شده با همکاری دامپزشکی و شهرداری و واکسیناسیون  وی

راس دام در مناطق زلزله زده را از اقدامات انجام شده عنوان کرد و گفت: بخش مهمی از محصول سیب روستاهای زلزله  ۷۰۵۵
 تر تحویل شد. زده خریداری و به واحد کنسانتره شبس

تن برنج در روستاهای میانه و  ۱کیلو پنیر و  ۹۷۵فتحی با اشاره به جمع آوری و توزیع کمک های واحدهای صنایع تبدیلی از جمله 
 ۵۴۷هزار و  ۹۷دامدار خسارت دیده جهت تامین نهاده  ۵۷۴۹تن سبوس بین  ۱۵۵روستای شهرستان سراب  ۱۹سراب، گفت: در 
 راس دام سنگین توزیع شد.  ۰۵۱ار و هز ۵۹راس دام سبک و 

تن سبوس در روستاهای میانه با هماهنگی تعاون روستایی استان خبرداد  ۹۵۵تن کنسانتره دامی و  ۱۰وی همچنین از تامین و توزیع 
 و گفت: در حال مکان یابی برای ایجاد جایگاه های دائم دام هستیم.

زان و دامداران خسارت دیده تحت پوشش صندوق بیمه محصوالت کشاورزی هستند، درصد از کشاور ۱فتحی با اشاره به اینکه تنها 
میلیون تومان( و ارائه تسهیالت  ۱گفت: تمام تالش ما این است که کشاورزان سرپا بایستند و از طریق بیمه، کمک بالعوض دولتی)

 ه در روند تولید قرار گیرند.زده سال آیندمیلیون تومان( کمک کنیم تا کشاورزان مناطق زلزله ۵۱بهره )کم
میلیون لایر  ۱۵شرقی به گزارش ایرنا، بر اساس مصوبه هیات دولت برای بازسازی اماکن دامی خسارت دیده از زلزله آذربایجان

 شود.میلیون لایر تسهیالت قرض الحسنه بانکی پرداخت می ۵۱۵کمک بالعوض و 
نه عالوه بر این استان در استان های اردبیل، زنجان، گیالن و آذربایجان غربی آبان آذربایجان شرقی با کانون ترک میا ۵۴زلزله 

 احساس شد.
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی

 ایرنا  – 6/9/99تاریخ : 

 زدهمیلیارد ریال خسارت به کشاورزان سیل ۵۹۵هزار و  ۰۰پرداخت 

میلیارد لایر  ۱۹۰هزار و  ۵۵مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی، گفت: تا چهارم آذرماه  -ایرنا -تهران
 زده پرداخت شده است. های سیلدیدگان بخش کشاورزی استانکمک بالعوض و تسهیالت به خسارت

باره اجرای مصوبات دولت جهت پرداخت کمک بالعوض به در« سید محمد موسوی»به گزارش چهارشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 
خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، اظهار کرد: بر اساس گزارش های دریافتی از سازمان های جهاد کشاورزی استان های 

میلیارد لایر در  ۹۱۵هزار و  ۵۷پرونده به مبلغ  ۷۴۵هزار و  ۱۹۹خسارت دیده از سیل تا تاریخ چهارم آذرماه ماه امسال، تعداد 
 ۹۹۷هزار و  ۵۴۹کمیته های تخصصی شهرستان های استان های خسارت دیده از سیل پس از بازدید میدانی، تایید شد و تعداد 

 میلیارد لایر پس از بررسی، مورد تصویب کارگروه استانی قرار گرفته است. ۱۱۹هزار و  ۵۵پرونده به مبلغ
پرونده به حساب خسارت دیدگان واریز  ۴۹۵هزار و  ۵۹۹میلیارد لایر برای  ۴۹۵هفت هزار و  وی ادامه داد: از این مقدار، مبلغ

 شده است.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی درباره پرداخت تسهیالت قرض الحسنه بانکی به خسارت دیدگان از 

میلیارد لایر از طریق سازمان  ۴۴۱هزار و  ۵۵پرونده به مبلغ  ۱۹۰هزار و  ۵۹۴سیل در بخش کشاورزی، گفت: تاکنون، تعداد 
پرونده به مبلغ سه هزار و  ۹۹۴هزار و  ۷۵جهاد کشاورزی استان های خسارت دیده از سیل به بانک های عامل معرفی و تعداد 

 میلیارد لایر به خسارت دیدگان پرداخت شده است. ۹۵۰
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83571703/پرداخت-۱۱-هزار-و-۵۹۶-میلیارد-ریال-خسارت-به-کشاورزان-سیل-زده
https://www.irna.ir/news/83571703/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B9%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931 اول  آذراهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 
 تامین منابع مالی 

 خبرنگاران جوان  – 6/9/99تاریخ : 

میلیارد ریال از مطالبات زعفران کاران ۰۷۱پرداخت   
میلیارد لایر از مطالبات زعفران کاران به حساب آنان واریز شد ۵۱۵شیرزاد گفت: بالغ بر  . 

، به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، حسین شیرزاد معاون وزارت جهاد خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه  به گزارش
میلیارد لایر از مطالبات زعفران کاران به حساب آنان واریز شد، خاطرنشان  ۵۱۵کشاورزی با بیان اینکه در مرحله اول بالغ بر 

های خراسان رضوی و جنوبی ایتی زعفران از کشاورزان استانکرد: در راستای ابالغیه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر خرید حم
تن زعفران از  ۹۵زعفران انجام پذیرفته تا کنون بالغ بر   که با هدف جلوگیری از افت قیمت و ضرر و زیان تولیدکنندگان

های روستایی خریداری شده استکشاورزان، توسط شبکه تعاونی . 
  

آید، تأکید کرد: به طور حائز رتبه اول و دارای مزیت مطلق در تولید زعفران جهان به حساب میاو با اشاره به اینکه کشور ایران 
بایست مرجع اصلی تعیین قیمت این محصول در بازارهای دنیا باشدهای تنظیم بازاری، کشور ایران میطبیعی و بر اساس شاخص . 

هاشود/ اصالح الگوی کشت مانعی برای افزایش قیمتفرنگی هفته آتی پیچیده مینسخه گرانی گوجه :بیشتر بخوانید  
ای و کاهش تصنعی رغم ثبات نسبی در بازارهای جهانی، شاهد رقابت غیرحرفهشیرزاد همچنین اضافه کرد: در اوایل ماه گذشته علی

ولی قیمت زعفران در نرخ خرید زعفران توسط برخی دالالن داخلی و تجار فعال در صادرات این محصول و نهایتاً روند شدید نز
ایمکشور بوده . 

 موجبات افزایش ارزآوری صادرات زعفران
معاون وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با اهمیت ورود هدفمند سازمان مرکزی تعاون روستایی و وزارت متبوع بمنظور تعدیل 

عاون روستایی عالوه بر جلوگیری از بازار زعفران تصریح کرد: تدابیر اتخاذ شده از سوی وزارت متبوع و سازمان مرکزی ت
المللی و ضرر و زیان تولیدکنندگان زعفران، از افت فاحش نرخ جهانی این محصول نیز ممانعت جدی سودجویی دالالن و تجار بین

 .بعمل آمد
  

ت آتی زعفران در ریزی شده، ضمن تثبیت مبنای قیمتی مناسب برای معامالاو اظهار امیدواری کرد که با تداوم اقدامات برنامه

 .بازارهای بینالمللی، موجبات افزایش ارزآوری صادرات این محصول استراتژیک کشور فراهم شود
  لینک خبر
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 ایرنا  – 4/9/99تاریخ : 

 ۹۹میلیارد تومان اعتبار برای احیای قنوات در سال  ۰۱۱اختصاص 

و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: به منظور احیا و بازسازی قنوات، مدیرکل امور آب کشاورزی معاونت آب  -ایرنا -تهران
 میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافت.  ۵۷۵امسال 

افزود: درباره عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در خصوص قنوات « رضا سرافرازی»به گزارش یکشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 
 میلیارد تومان رسید. ۰۱شده بود که سال گذشته این رقم به میلیارد تومان اعتبار به قنوات اختصاص داده ۵۴سه سال پیش 

درصد از اراضی آبی کشور متکی به این قنوات  ۵۷هزار رشته قنات فعال داریم که  ۷۵به گفته وی، در حال حاضر در کشور 
 رسانی این قنوات است.میزان آب میلیارد مترمکعب ۰هستند و حدود 

سرافرازی اظهارداشت: قنوات عالوه بر نقش پررنگ در تولید محصوالت کشاورزی، از بعد امنیتی، سیاسی و پدافند غیرعامل به 
 ویژه در نواحی مرکزی و شرقی دارای اهمیت هستند.

راکندگی استانی قنوات در کشور گفت: بیشتر و خاک وزارت جهاد کشاورزی درخصوص پمدیرکل امور آب کشاورزی معاونت آب 
برداران از قنوات هم های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، یزد، کرمان، سمنان و اصفهان فعال هستند و بهرهها در استانقنات

 بیشتر، کشاورزان خرد هستند که سطح اراضی کوچکی دارند.
هداری از قنوات وجود داشته است، تصریح کرد: در حال حاضر این منابع وی با بیان اینکه از دیرباز مشارکت مردمی در حفظ و نگ

شود اما تجهیز و تحکیم قنات، نصب درپوش، مهار قنوات از صورت خودجوش نگهداری و الیروبی میرسانی توسط مردم بهآب
 شود.یافته، انجام میخطر سیل و کول گذاری قنات با اعتبارات اختصاص

میلیارد تومان افزایش  ۵۷۵ا دریافت اعتبارات برای تجهیز قنوات اظهارداشت: در سال جاری این اعتبارات به سرافرازی در رابطه ب
 پیداکرده است اما وزارت جهاد کشاورزی به دنبال اعتبار بیشتر برای احیا و نگهداری از قنوات است.

  لینک خبر
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 تخم مرغ

 ایرنا  – 6/9/99تاریخ : 

 هزار تومان تخلف است ۷۱با نرخ باالی مرغ فروش تخم

مرغ طی روزهای اخیر، رییس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران قیمت هر شانه در پی افزایش قیمت تخم -ایرنا -تهران
 هزار تومان اعالم کرد.  ۱۵کنندگان حداکثر تایی این محصول را برای مصرف ۹۵

هزار و  ۵۰های اخیر قیمت هر شانه دو کیلویی برای مصرف کنندگان بین هستیم که در ماهدر حالی شاهد افزایش قیمت تخم مرغ 
 هزارتومان بوده است. ۵۹تا  ۱۵۵

شود تاجایی که هر ساله در نیمه دوم سال ها و فصول مختلف دارای نوسان قیمت میمرغ در ماهالبته ناگفته نماند که مصرف تخم
رخ های تولید و نهستیم که به گفته برخی کارشناسان افزایش تقاضا عالوه بر افزایش هزینه مرغ داخلیشاهد افزایش مصرف تخم

 تورم در افزایش نرخ تاثیرگذار است.
های به گفته کارشناسان و مسئوالن نه تنها مشکلی در تولید این محصول نیست بلکه برای حمایت از تولیدکنندگان این بخش در ماه

مازاد این محصول به کشورهای هدف از جمله عراق و افغانستان شده است. طبق آخرین آمارها، در سه ماه اخیر اقدام به صادرات 
 مرغ به کشورهای هدف صادر شده است.هزارتن تخم ۵۷بیش از  تابستان

یهن با کمک گذار مداران تخماین افزایش نرخ در حالی رخ داده است که با اصالح نرخ بنزین قرار بود اتحادیه سراسری مرغ
 اعضایش از هرگونه افزایش قیمت احتمالی در بازار مصرف جلوگیری کنند.

هزارتن تخم مرغ در داخل تولید می شود که بخش عمده این محصول به مصرف داخلی و بخش مازاد آن  ۹۷۵اکنون ساالنه نزدیک 
 قابلیت صادرات دارد.

عدد تخمین زده شده است درحالی که در کشورهای پیشرفته  ۱۵۵حدود براساس آمارها سرانه مصرف تخم مرغ هر ایرانی ساالنه 
 عدد است. ۹۵۵دنیا سرانه مصرف این محصول بیش از 

هزارتومان به فروش می رساند  ۱۱تایی تخم مرغ را با قیمت  ۹۵یکی از فروشندگان واحدهای صنفی به ایرنا گفت: اکنون هر شانه 
 هزارتومان محاسبه می شود. ۵۵تومان و هر کیلوگرم  ۴۵۵که دانه ای 

وی به کمبود عرضه تخم مرغ در سطح عمده فروشی ها اشاره کرد و افزود: واحدهای توزیع، تخم مرغ را برای ما سهمیه بندی 
 کارتن به ما می فروشند. ۰کرده اند به طوری که ما روزانه هشت کارتن تخم مرغ سفارش می دهیم اما در نهایت 

یس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا رئ« خانیمهدی یوسف»
تومان،  ۴۵۵در این باره گفت: امروز هر کیلوگرم تخم مرغ به طور میانگین درب واحدهای مرغداری کشور حدود هشت هزار و 

 هزارتومان است. ۵۵ن حداکثر تومان و برای مصرف کنندگا ۱۵۵هزار و  ۹برای عمده فروشی 
تایی تخم مرغ برای مصرف کنندگان گران فروشی  ۹۵هزارتومان برای خرید یک شانه  ۱۵وی اظهارداشت: نرخ های بیش از 

 است.
 تومان است. ۰۱۵خانی تصریح کرد: در حال حاضر نرخ هر عدد تخم مرغ برای مصرف کنندگان حدود یوسف

ها مربوط به شرکت ها و برندهای معتبر نده و ماهی تهران می گوید: بخش عمده افزایش قیمترئیس اتحادیه صنف فروشندگان پر
 هزارتومان به فروش می رسانند. ۱۵تایی تخم مرغ را با قیمت  ۱۵بسته بندی است که هر شانه 

شرکت ها هر عدد تخم مرغ وی با بیان اینکه تخلف گران فروشی مربوط به شرکت های بسته بندی است، اضافه کرد: در واقع این 
 تومان عرضه می کنند. ۵۵۵۵را به قیمت 

ها، گفت: در حال حاضر کمبودی در زمینه تامین مرغ در بازار و تاثیر آن روی افزایش قیمتخانی درباره کمبود احتمالی تخمیوسف
 فزایش دهند.کنند تا نرخ ها را اتخم مرغ مورد نیاز کشور نداریم و برخی اقدام به بازار گرمی می

 وی اضافه کرد: در صورت افزایش نرخ این محصول؛ نیاز است که برای متعادل کردن قیمت ها، اندکی واردات انجام شود.
  لینک خبر
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 تولیدات باغی
 ایرنا  – 9/9/99تاریخ : 

 ها در کشوردرصدی توسعه گلخانه ۰۱۱رشد 

های کشور گفت: سطح گلخانه های کشور از هشت هزار و هشت هکتار در ابتدای دولت مجری طرح توسعه گلخانه -ایرنا-تهران
 دهد. درصدی را نشان می ۵۵۵در مهرماه امسال رسیده که رشد  هزار هکتار ۵۰دوازدهم به 

ها برای کاهش مصرف آب در سطح کشور با بیان اینکه توسعه گلخانه« عامریولی اله بنی»به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، 
مترمکعب در مصرف میلیون  ۹۵۵ای در کشور بیش از سال گذشته با توسعه سطح کشت گلخانه ۰ضروری است، افزود: در طول 

 آب صرفه جویی شده است.
هزار هکتار در فضای باز به تولیدات  ۹۵سال اخیر معادل تولید  ۰هزار هکتاری گلخانه ها در  ۹وی اضافه کرد: با توسعه حدود 

 کشور اضافه شده است.
 ای کشورهزار تنی تولیدات گلخانه ۷۵۵افزایش دو میلیون و 

آموختگان کشاورزی، خصوص دانشهزار نفر به ۹۵ور با اشاره به اینکه این توسعه برای بیش از های کشمجری طرح توسعه گلخانه
 ۹۱ها از سال های شغلی جدید و اشتغال پایدار ایجادکرده است، تصریح کرد: با توسعه گلخانهکارآفرینان و کشاورزان، فرصت

 شده است.کشور افزوده ایهزار تن به تولیدات گلخانه ۷۵۵تاکنون، حدود دو میلیون و 
نامه سازمان برنامه و بودجه کشور، صندوق توسعه ملی و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تخصیص و وی با اشاره به تفاهم

های کشور، های اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی از جمله طرح توسعه گلخانهپرداخت تسهیالت بانکی به طرح ها و رسته فعالیت
و مطابق با شیوه نامه پرداخت تسهیالت  ۵۹۹۴( قانون بودجه سال ۵۹اساس از محل اعتبارات بند )الف( تبصره ) افزود: بر این

 شود.بانکی از محل اعتبارات مزبور تسهیالت بانکی به متقاضیان پرداخت می
میلیارد لایر از  ۵۵۵و بیش از میلیارد لایر از طریق کارگروه های استانی  ۵۵۵بنی عامری ادامه داد: پرداخت تسهیالت تا سقف 

طریق کارگروه ملی تشکیل شده از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نیرو 
 )امور آب(، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی شده است.

طرح گلخانه ای به مبلغ تسهیالت  ۰۹۷مهرماه امسال، تعداد دو هزار و  ۹۵تا تا تاریخ وی افزود: برابر با آخرین اطالعات سامانه سی
میلیارد لایر برای  ۴۹۹میلیارد لایر به بانک کشاورزی، پست بانک و بانک توسعه تعاون معرفی شده که سه هزارو  ۰۷۱هزارو  ۰۱

 طرح در بانک های عامل مصوب شده است. ۹۵۹
با نرخ سود  ۵۹ا با اشاره به اعطای تسهیالت به مناطق محروم گفت: این تسهیالت از بند الف تبصره مجری طرح توسعه گلخانه ه

 شود.درصد برای مناطق برخوردار به متقاضیان پرداخت می ۹بانکی هفت درصد برای مناطق غیر برخوردار و با نرخ سود بانکی 
زمان بازپرداخت این تسهیالت پنج ساله خواهد شده و مدتدر نظر گرفتهعامری ادامه داد: برای این تسهیالت یک سال سازندگی بنی
 بود.

های طرح، بیشترین تعداد طرح ۵۵طرح، تهران و خراسان رضوی  ۵۹طرح، هرمزگان  ۵۴های فارس با وی تصریح کرد: استان
شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و ای مصوب شده در کارگروه ملی را داشته اند و استان های ایالم، بوشهر، خراسان گلخانه

 بلوچستان، قزوین، قم، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد و یزد، طرح مصوب در کارگروه ملی نداشته اند.
میلیارد لایر بیشترین سهم تسهیالت  ۷۹۴هزار و  ۰های کشور با بیان اینکه استان آذربایجان شرقی با مجری طرح توسعه گلخانه

ملی را داشته است، ادامه داد: پس از آذربایجان شرقی، استان گلستان، خراسان رضوی و تهران بیشترین سهم مصوب در کارگروه 
 را در تسهیالت مصوب شده در کارگروه ملی داشته است.

و  داران کاسته شدهای توجه دارد تا از طریق تسهیالت مربوطه، از مشکالت گلخانهوی گفت: بانک کشاورزی، به مقوله گلخانه
 امکان فعالیت تقاضامحور این مراکز فراهم شود.

داران، حساب خود را به بانک کشاورزی منتقل کنند، با دریافت شرایط سهل و آسان تسهیالت بانکی، به گفته وی، اگر گلخانه
 یابد.صادرات محصوالت باغی نیز بهبود می

  لینک خبر
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 دام و طیور تولیدات
 فودپرس – 7/9/99تاریخ : 

 مردم از خرید طیور زنده خودداری کنند
مدیرکل دامپزشکی گلستان گفت که مردم با هدف پیشگیری از شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان فعال از خرید طیور زنده و بومی از 

 .حاشیه شهرها و بازارهای محلی خودداری کنند
 

غالمرضا محرابی پنجشنبه در تشریح آخرین وضعیت طرح نظارتی و پایش آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در ، «تابناک»به گزارش 
گلستان به ایرنا اظهار داشت: نظارت و کنترل زنده فروشی طیور در بازارهای محلی و در حاشیه شهرها در قالب گروه های 

یردمشترک با شهرداری، مرکز بهداشت و نیروی انتظامی صورت می گ . 
 

 .به گفته وی همچنین در گلستان با دستور معاون سیاسی امنیتی استاندار تا اطالع ثانوی شکار ممنوع اعالم شد
 

به دامپزشکی گلستان  ۵۱۵۱محرابی اضافه کرد: پرورش دهندگان طیور استان هر گونه تلفات غیرعادی را از طریق شماره تماس 
 .گزارش کنند

 
گروه پایش آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان فعالیت دارند که به صورت مشترک با محیط  ۵۱وی گفت: عالوه بر این، اکنون 

 .زیست به بررسی تاالب ها و آبگیرها می پردازند
 

بیماری آنفلوآنزای فوق مدیرکل دامپزشکی گلستان افزود: با توجه به آمادگی و تشدید فعالیت گروه های دامپزشکی در پیشگیری از 
 .حاد پرندگان، تاکنون موردی از این بیماری در استان مشاهده نشده است

  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  – 6/9/99تاریخ : 

درصدی گوشت در بازار ۱۱رانی دامداران با مازاد دام سنگین روبرو هستند/دالالن عامل گ  
درصد افت داشته است ۹۵درصد و دام سبک  ۷۵سلطانی گفت: هم اکنون هر کیلو دام گوساله نسبت به ابتدای سال   . 

ت و کشاورزیصنعت،تجار سعید سلطانی مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

، با اشاره به اینکه زنگ خطر تولید گوشت در کشور به صدا درآمده است، اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو دام خبرنگاران جوان
ین در حالی است که قیمت گوشت به همین نسبت در درصد افت داشته، ا ۹۵درصد و دام سبک  ۷۵گوساله نسبت به ابتدای سال 

 .بازار کاهش نیافته است
هزار تومان اعالم کرد و گفت: اگرچه قیمت گوشت  ۹۰هزار تومان و دام سبک را  ۱۱وی نرخ کنونی هر کیلو دام سنگین را 

هزار تومان کاهش  ۴۵هزار تومان به  ۵۵۵هزار تومان و گوشت گوسفندی از  ۰۵هزار تومان ابتدای سال باید به  ۵۵۵گوساله از 
کنند که گوشت مشمول قیمت گذاری یافت، اما این اتفاق در بازار خرده فروشی رخ نداده است و مسئوالن و فروشندگان اذعان میمی

 .نیست
یمت گوشت در ها اجازه کاهش قسلطانی ادامه داد: علی رغم شرایط سخت اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانوار، دالالن و واسطه

دهند و هم اکنون تشکیالتی نیست که بر این روند نظارت داشته باشد تا اجحافی در حق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بازار را نمی
 .صورت نگیرد

درصدی قیمت دام سنگین در بازار/ قیمت گوشت تطابقی با نرخ دام زنده ندارد ۷۵افت  :بیشتر بخوانید  
 واردات گوشت تاثیری در بازار ندارد

کنند که ری نیست، بیان کرد: مسئوالن امر اذعان میمدیر عامل اتحادیه دامداران با انتقاد از این مسئله که گوشت مشمول قیمت گذا
یابد، مسئوالن ذی ربط قیمت گوشت تابع عرضه و تقاضاست، این درحالی است که در مواقعی که قیمت گوشت در بازار افزایش می

د، کسی به داد تولیدکنندگان ها روبرو هستنآیند، اما در شرایط کنونی که دامداران با مازاد دام سنگین در واحدبه سراغ اتحادیه می
رودرسد که این امر زنگ خطر جدی برای تولید به شمار مینمی . 

شود، مسئوالن ذی ربط مجوز واردات گوشت گرم را صادر به گفته وی، در مواقعی که بازار با کمبود تصنعی گوشت روبرو می
شوده خروج ارز از کشور میکنند، در حالیکه این امر تاثیری در بازار ندارد و تنها منجر بمی . 

ها و دالالن دانست و گفت: این در حالی است که اگر درصدی گوشت در بازار را ناشی از وجود واسطه ۹۵سلطانی در پایان گرانی 
صفر تا صد تولید داخل، واردات و صادرات به اتحادیه واگذار شود تا مدیریت واحدی صورت گیرد، این اطمینان را به مسئوالن 

وسان خواهد داشت، در حالیکه در شرایط فعلی علی رغم شرایط درصد ن ۱دهم که قیمت گوشت در طول سال حداکثر دولتی می

 .مساعد تولید و کاهش چشمگیر قیمت دام زنده، نرخ گوشت تغییر چندانی برای مصرف کننده نداشته است
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  – 2/9/99تاریخ : 

هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی از چرخه انسانی خارج شد ۵۷۹میلیون و  ۷  
هزار کیلوگرم فرآورده ۰۱۹میلیون و  ۱های خام دامی میلیون بازدید از فرآورده ۵۷ماهه امسال از حدود  ۹پور گفت: طی رفیعی

 .معدوم و از چرخه انسانی خارج شده است
صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار ن،تصادی باشگاه خبرنگاران جواگروه اق  پور رئیس سازمان علیرضا رفیعی 

های باالی جهانی را کسب سال گذشته در حوزه امنیت غذایی رتبه ۷۵دامپزشکی کشور در نشست خبری با اشاره به اینکه طی 
رتبه هشتم، تخم مرغ رتبه  کردیم، اظهار کرد: در حوزه تولید آبزیان به خصوص قزل آال رتبه یک، تولید عسل رتبه چهارم، مرغ

نهم، پرورش و تولید محصوالت مرتبط با شترمرغ رتبه دوم و در حوزه شیر خام رتبه یازدهم در دنیا را کسب کردیم که امیدواریم 
 .در گام دوم انقالب به سمتی برویم که جشن خودکفایی واکسن، دارو و... را بگیریم

شرایط تحریم تولید کنندگان توانستند امنیت غذایی کشور را تأمین کنند ضمن آن که در گام او افزود: طی یک سال و نیم اخیر با وجود 
 .اول انقالب در حوزه تولید و پشتیبانی با استفاده از تکنولوژی و دانش بومی موفق به توفیق در کمیت و کیفیت شدیم

زا با همکاری ین بار ورود به بذر و سید عوامل بیماریهای دامپزشکی بیان کرد: برای اولپور با اشاره به دیگر دستاوردرفیعی
های خوشی معاونت علمی رئیس جمهور، مرکز تشخیص سازمان دامپزشکی و موسسه رازی صورت گرفت که در آینده نزدیک خبر

های ارتباطات و پیمانهای دامی به همسایگان رجوع کردیم و از این رونمایی خواهیم داد. همچنین برای اولین بار برای تأمین نهاده
های آزمایشگاهی و ای را افزایش دادیم در حالی که در گذشته وابسته به منابع اروپایی برای تأمین مسکن، دارو، مکمل، کیتمنطقه

 .مواد بیولوژیک بودیم
ا دامپزشکی اعم از خوراک های مرتبط بها برای تأمین نهادهرئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه برای اولین بار تشکل

های انحصاری در زمینه واردات اند، بیان کرد: بر این اساس دیگر خبری از شرکتها ورود کردهو بهداشتی برای دور زدن تحریم
های دامی نیستنهاده . 

باش با کمک دامداران،  او تدوین برنامه ملی کنترل آنفوالنزا و عبور از بحران در ایران، کنترل بیماری تب برفکی به روش آماده
های نوین جهانی و مذاکره برای رفع های کمی و کیفی، کنترل بیماری مشمشه با انجام روشعبور از اضطرار و کمبود واکسن

های دامپزشکی برشمردممنوعیت خروج ارز از ایران به اروپا را از دیگر دستاورد . 
ای ابالغی مقام معظم رهبری را به عنوان اولویت در دستور کار خود قرار هاین مقام مسئول ادامه داد: سازمان دامپزشکی سیاست

ها رها شویمداده تا از وابستگی به سایر کشور . 
های دانش بنیان رفیعی پور ارائه پیشنهاد ایجاد مرکز نوآوری دامپزشکی در زمان تحریم به معاونت علمی رئیس جمهور و شرکت

ها وابسته هستیم از این رو به درصد به دیگر کشور ۹۵درصد و آبزیان  ۴۵های دام و طیور اکسنگفت: با توجه به آن که در حوزه و
ها از وابستگی رها شویمهای دانش بنیان رفتیم تا با کمک از آنسراغ معاونت علمی رئیس جمهور و شرکت . 

میلیون طیور بومی در برابر بیماری نیوکاسل ۷۱واکسیناسیون  :بیشتر بخوانید  
های نسل جدید به هیچ عنوان در کشور ها صد در صد وابسته هستیم، گفت: واکسنها و ریز مغذیاو با بیان اینکه در تأمین مکمل

ها در داخل از دیگر مواردی است که باید به آن پرداخته ا و ریز مغذیههای نسل جدید و تأمین مکملشود که تولید واکسنتولید نمی
 .شود

۹۹های لبنی در سال رشد چشمگیر صادرات شیر و فرآورده  
هزار  ۱۹۱سه میلیون و  ۹۴های دامی بیان کرد: بنابر آمار هشت ماهه در سال پور درباره آخرین وضعیت صادرات فرآوردهرفیعی

 ۴۵۴میلیون و  ۵۷های هدف صادر شد که امسال علی رغم شرایط تحریم این میزان به های لبنی به بازارکیلوگرم شیر و فرآورده
میلیون و  ۹هزار قطعه در سال گذشته به  ۴۹۴میلیون و  ۱هزار کیلوگرم رسید. همچنین صادرات تخم مرغ نطفه دار و ماکیان از 

ماهه امسال رسید ۹هزار قطعه در  ۰۵۴ . 
های خام دامی از تولید تا عرضه گفت: بنابر امپزشکی کشور درباره آخرین وضعیت نظارت بهداشتی بر فرآوردهرئیس سازمان د

 ۹۹۴میلیون و  ۱میلیون بازدید که در حوزه مراکز تولید، توزیع، نگهداری و عرضه صورت گرفت  ۵۷ماهه امسال طی  ۹آمار در 
ها معدوم و از چرخه انسانی خارج شدهزار کیلوگرم از این فرآورده ۰۱۹میلیون و  ۱ه خام دامی ضبط شد که هزار کیلوگرم فرآورد . 
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 ۷میلیون کیلوگرم بیش از  ۹میلیون قطعه طیور کشتار شده حدود  ۷۴۹های طیور از حدود او ادامه داد: طی بازدید از کشتارگاه
هزار رأس دام کشتار شده اعم از بز،  ۹۹۱لیون و می ۷هزار قطعه از مصرف انسانی خارج شد؛ ضمن آن که از  ۱۵۵میلیون و 

هزار کیلوگرم گوشت و اجزای خوراکی غیرقابل مصرف از چرخه خارج شده  ۹۴۵میلیون و  ۹گوسفند، گوساله، گاو، شترمرغ و... 
 .است

های اخیردرصدی کشتار دام در ماه ۹۵کاهش   
خیر خبر داد و گفت: با توجه به آن که امکان چرای دام به ویژه در های ادرصدی کشتار دام طی ماه ۹۵تا  ۱۵پور از کاهش رفیعی

مناطق روستایی و عشایری به سبب شرایط مساعد مرتع فراهم است، از این رو دامداران ترجیح دادند دام خود را مدت زمان زیادی 
کردند از این رو شرایط کیلوگرم را کشتار می ۵۹تا  ۱۵در مراتع نگه داری کنند در حالی که سال گذشته دام ماده یا بره ماده با وزن 

تا  ۱۵مساعد مرتع و چرخه جدیدی که در حوزه مولد و تولید به وجود آمده موجب شده کشتار دام در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
کیلوگرم و  ۷۵های نر باالی های باقی مانده تا پایان سال آمار کشتار به سبب برهشود در ماهدرصد کاهش یابد. اما پیش بینی می ۹۵

ها آمار کشتار رشد جهشی داشته باشدکیلوگرم در دامداری ۱۵۵گوساله باالی  . 
میلیون تن گذشت ۵۱میلیارد کیلوگرم معادل  ۵۱های خام دامی از مرز به گفته وی سال قبل تولید فرآورده . 

های دامی را رد که موضوع فضوالت پرندگان در نهادهرئیس سازمان دامپزشکی کشور در بخش دیگر اظهارات خود با بیان این
گیرد که این میزان های دامی اعم از ذرت و کنجاله سویا به کشور صورت میمیلیون تن واردات نهاده ۹کنیم، بیان کرد: حدود نمی

ست، اما طی بازدید از این های دامی اضافه شده ارقم چشمگیری است و با وجود آن که طی یک سال گذشته چابهار به بنادر نهاده
بنادر شاهد بودیم که بخشی از ذرت و کنجاله سویا در محیط باز با پوشش الزم به منظور جلوگیری از بارندگی و فضوالت پرندگان 

های تحت نظارت دامپزشکی مشکلی از قبیل فضوالت پرندگان و... در آن وجود توان گفت نهادهپوشانده شده که با این وجود می
کنیمارد، اما به طور کلی این موضوع را رد نمیند . 

هزار رأس گوساله پروار آماده کشتار در  ۵۷۵های دامداری گفت: هم اکنون حدود او درباره اخرین وضعیت انباشت دام در واحد
چرا که موضوع استان تهران وجود دارد که امیدواریم در واقع مراجع ذی صالح تصمیماتی در ارتباط یا صادرات اتخاذ کنند 

ها از شیوع بیماری تواند به سبب کاهش تراکم در دامداریهای انباشت شده میصادرات هیچ ارتباطی به ما ندارد و تنها صادرات دام
 .بکاهد

 تهیه و ابالغ دستورالعمل مدیریت بهداشتی پرورش االغ شیری
فروش شیر االغ به بازار تصریح کرد: اگر شیر االغ  پور در بخش پایانی اظهارات خود درباره آخرین وضعیت عرضه ورفیعی

های بهداشتی بر فرایند و محموله را رعایت کنند توزیع و مصرف آن از نظر سازمان دامپزشکی عرضه شده در بازار تمامی معیار

  .بالمانع است که بدین منظور دستورالعمل مدیریت بهداشتی پرورش االغ شیری تهیه و ابالغ شده است
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور
 ایرنا  – 2/9/99تاریخ : 

 

 میلیون تن گذشت ۰۵های خام دامی از مرز تولید فرآورده

 ۷۵ه دامنه آن به ها کهای خام دامی ایران با وجود شرایط تحریمرئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: تولید فرآورده -ایرنا  -تهران 
 میلیون تن گذشت.  ۵۱سال می رسد، از مرز 

روز شنبه در نشست خبری با اشاره به توانمندی کشور در حوزه تولیدات فراورده های خام دامی افزود: « علیرضا رفیعی پور» 
دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل سال گذشته با شرایط تحریم روبرو بوده، اما توانسته در حوزه فراورده های  ۷۵ایران اسالمی در 

 رتبه های یک تا دهم تولید دنیا را از آن خود سازد.
هزار  ۴۵۴میلیون و  ۵۷وی اظهار داشت: امسال در هشت ماهه گذشته در زمینه شیر و فراورده های لبنی با وجود تحریم ها 

 هزار کیلوگرم بود. ۱۹۱دود سه میلیون و کیلوگرم صادرات انجام شد، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم ح
هزار قطعه رسید، درحالی که  ۰۵۴رفیعی پور اضافه کرد: صادرات تخم مرغ نطفه دار و ماکیان در این مدت به هشت میلیون و 

 هزار قطعه بود. ۴۹۴سال گذشته حجم آن پنج میلیون و 
 معدوم سازی بیش از دو میلیون تن فراورده خام دامی 

ان دامپزشکی کشور در حوزه نظارت بهداشتی تصریح کرد: هشت ماهه امسال در بازدیدی که از مراکز تولیدی ، رئیس سازم
 کیلوگرم فراورده های خام دامی معدوم شد. ۰۱۴توزیعی ، نگهداری و عرضه انجام شد، بالغ بر دو میلیون و 

می و خارج سازی آن از چرخه مصرف انسانی در مدت این هزار کیلوگرم فراورده خام دا ۹۹۴وی اضافه کرد: ضبط پنج میلیون و 
 گزارش از دیگر اقدامات بود.

میلیون قطعه طیور در کشتارگاه ها در دوره هشت ماهه امسال انجام شد که  ۷۴۵رفیعی پور در بخش کشتار طیور گفت: کشتارحدود 
 هزار قطعه از دسترس انسانی خارج شدند. ۱۵۵حدود چهار میلیون و 

هزار و  ۹هزار راس دام بود که  ۹۹۱: همچنین در حوزه دامی میزان دام کشتارشده ) گوسفند و بز( بیش از چهار میلیون و وی گفت
 کیلوگرم گوشت غیرقابل مصرف تشخیص و از چرخه مصرف خارج شد. ۹۴۵

 درصدی کشتار دام مولد  ۹۵کاهش 
ازار گوشت حل شده، گفت: امسال به دلیل بارندگی ها، وجود علوفه رییس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه با واردات مشکل ب

درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته که این  ۹۵تا  ۱۵مناسب، امکان چرای دام و نگهداری دام، کشتار دام مولد ) بره ماده( بین 
 امر می تواند موجب افزایش تولید گوشت قرمز در سال آینده شود.

کیلوگرم داشت، کشتار می شد و با توجه به تولید مناسب دام د ر  ۷۵تا  ۹۵شته بره نر و ماده گوشتی که وزن وی یادآورشد: سال گذ
کیلوگرم و  ۷۵کشور به نظر می رسد در چهارماه آینده میزان کشتار رشد جهشی پیدا کند به نحوی که بره های نر با وزن باالی 

 .کیلوگرم کشتار شوند ۱۵۵گوساله های وزن باالی 
 دستورالعمل مدیریت بهداشتی پرورش االغ شیری 

رفیعی پور ضمن اعالم اینکه دستور العلمل مدیریت بهداشتی پرورش االغ شیری ابالغ شده، گفت: امروز در بحث افزایش تولید 
توسط این  فراورده های خام دامی برنامه مدیریت بهداشت و بهداشت تغذیه برعهده سازمان دامپزشکی کشور است که این مهم

 سازمان دنبال می شود.
 صادرات اسب ایرانی به اروپا

وین های نمشمشه ) بیماری ویژه چهارپایان (با روش وی پیرامون صادرات اسب ایرانی به اروپا گفت: براساس برنامه کنترل بیماری
هستیم تا صادرات اسب ایرانی به این  جهانی مانع از خروج ارز از ایران شده ایم و اکنون با کشورهای اروپایی در حال مذاکره

 کشورها انجام شود.
 کاهش وابستگی به واکسن های دام، طیور و آبزیان 

درصد به خارج از کشور وابستگی وجود دارد و  ۵۵۵رییس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه در حوزه واکسن های نسل جدید 
درصد وابستگی به واردات وجود دارد و انتظار  ۹۹حوزه واکسن آبزیان  درصد و در ۴۵های طیور گفت:امروز در حوزه واکسن

 می رود با همکاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و شرکت های دانش بنیان این میزان کاهش یابد.
 درصد وابستگی وجود دارد. ۵۵۵ها برای تامین مواد اولیه ها و ریز مغذیوی اظهارداشت: اکنون در بخش مکمل

 بالغ دستوالعمل مقابله با بیماری ها به استان هاا
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رفیعی پور درباره دام مازاد در استان های کشور و مخاطرات آن افزود: بررسی ها نشان می دهد از آنجایی که ازدیاد و تراکم دام 
 الغ شده است. های کشور ابها به همه استانهای زیادی شود، دستورالعمل مقابله با بیماریمی تواند باعث بیماری

 هزار رأس گوساله پرواری آماده کشتار وجود دارد. ۵۷۵وی اضافه کرد: امروز در استان تهران 
  لینک خبر
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 طیور تولیدات دام و 
 ایرنا  – 5/9/99تاریخ : 

 صنعت طیور مازندران پاک از آنفلوانزای مرغی است

 
دهد مدیرکل دامپزشکی مازندران گفت: با وجود احتمال شیوع آنفلوانزا مرغی در فصل سرما، بررسی میدانی نشان می -ایرنا-ساری

 است. ای از این بیماری در صنعت طیور، پرندگان مهاجر و مرغان بومی این خطه شمال کشور مشاهده نشدهکه تاکنون نشانه
دکتر سید حسین رضوانی عصر روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : آنفلوانزا مرغی در صورت شیوع در استان 

ن در تاالب و آبگیرها، مرغان بومی خانگی و صنعت طیور این استان را درگیر کند که در مازندران می تواند پرندگان مهاجر ساک
 سال جاری تاکنون هیچ نمونه ای دال بر بروز این بیماری در این سه حوزه گزارش نشده است.

زشکی ، تاالب ها و وی اضافه کرد: در بخش پرندگان مهاجر زمستان گذر با همکاری تنگاتنگ بین اداره کل محیط زیست و دامپ
آبگیرهای محل تجمع این پرندگان تحت کنترل و پایش قرار می گیرد و هرگونه مشاهده تلفات پرندگان مهاجر در کمترین زمان نمونه 
گیری انجام و نتایج مورد بررسی قرار می گیرد و چنانچه نمونه مثبت باشد، اقدام بعدی برای کنترل این بیماری صورت می گیرد تا 

 سرایت آن به مرغان بومی و حتی صنعت طیور استان ) مرغ مادر و جوجه( جلوگیری شود.از 
وی خاطرنشان کرد : دغدغه اصلی ما در بروز شیوع آنفلوانزا در پرندگان مهاجر، ابتال سریع این بیماری به مرغان بومی و خانگی 

ود دارد و در این ارتباط نیز اطالع رسانی خوبی به مرغداران است که بیشتر از طریق این پرندگان احتمال شیوع بیماری به آنها وج
بومی روستایی صورت گرفته تا در صورت مشاهده تلفات مشکوک با نیروهای دامپزشکی همکاری برای نمونه گیری و پایش الزم 

 را داشته باشند که در این بخش نیز تاکنون گزارشی ارایه نشده است.
رگترین دغدغه شیوع آنفلوانزا مرغی در استان را در سنوات گذشته شیوع این بیماری به صنعت مدیرکل دامپزشکی مازندران بز

طیور این خطه شمال کشور بوده که بیشترین سرمایه گذاری استانی را در خود جای داده که از سال گذشته با ورود واکسن آنفلوانزا و 
یجاد شد و توانست تا حد زیادی باعث حفظ این صنعت و کاهش دغدغه واکسینه شدن مرغ مادر به نوعی مصونیت در جوجه ها نیز ا

 ابتال بیماری در این صنعت شد.
دکتر رضوانی اظهارداشت : بررسی ها و کنترل و نظارت و پایش دامپزشکی استان که با همکاری محیطزیست، مردم و صنعت 

وردی از این بیماری در مازندران مشاهده نشده و وضعیت طیور به صورت دایم در حال انجام است، تاکنون نشان داده که هیچ م
 تحت کنترل است.

و شیوع آن در جامعه است که مورد  H۵N۵وی خاطرنشان کرد : در شرایط فعلی به نظر می رسد بیشترین دغدغه بیماری آنفلوانزا 

در این بخش نیز کاهش یافته و در نشست  دغدغه هایی را ایجاد کرده که با ورود به موقع دانشگاه علوم پزشکی مازندران دغدغه
مشترک دامپزشکی با دانشگاه علوم پزشکی استان قطعا پیرامون پایش و کنترل این بیماری گفت و گو و همکاری الزم برای کنترل و 

 نظارت انجام خواهد شد.
ست ماریهای زمستانی برای پرندگان دانمدیرکل دامپزشکی استان مازندران بیماری نیوکاسل و برونشیت ) تنگی نفس( را از دیگر بی

و اضافه کرد : این بیماری ها در کنار آنفلوانزا به دلیل ضعف ایمنی بدن را درگیر می کنند که در این موارد نیز اطالع رسانی از 
ن در استا سوی دامپزشکی برای کنترل و پایش صورت گرفت و رصدهای ما نشان می دهد که تاکنون نمونه ای از این بیماری نیز

 مشاهده نشد.
دکتر رضوانی در مورد ممنوعیت شکار پرندگان به دلیل بیماری آنفلوانزا گفت : در شرایط فعلی به دلیل عادی بودن وضعیت از 

لحاظ عاری از بیماری آنفلوانزا دامپزشکی ممنوعیتی را برای شکار از نگاه بیماری ها ندارد ولو این که محیط زیست بر ممنوعیت 
 اصرار دارد که این کار نیز از سوی این اداره کل با روند قانونی مورد پیگیری قرار می گیرد. شکار

وی افزود : تا زمانی که سازمان دامپزشکی کشور ممنوعیتی برای شکار پرندگان زمستان گذران نداشته باشد، از لحاظ ما وضعیت 
 نیز اطالع رسانی الزم را انجام خواهیم داد. عادی است و چنانچه تصمیم این سازمان بر ممنوعیت باشد، ما

درصد  ۵۵هزار تن گوشت مرغ حدود  ۱۱۵تا  ۱۵۵واحد مرغداری و تولید ساالنه  ۱۵۵هزار و  ۱استان مازندران با داشتن بیش از 
ود ر محسوب می شاز نیاز کشور به گوشت سفید ) مرغ( را تامین می کند و یکی از قطب های مهم تولید این مواد پروتئینی در کشو

 و هر گونه بروز بیماری آنفلوانزا در استان می تواند این صنعت را تحت الشعاع خود قرار دهد.
میلیون بال پرندگان مهاجر زمستان گذران داخلی و خارجی به تاالب و آبگیرهای استان و وجود  ۵۵۱عالوه بر آن مهاجرت ساالنه 

نگی مازندران را به عنوان یکی از کانون های اصلی در معرض خطر بیماری چند صد هزار مرغ بومی با رویکرد پرورش خا
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آنفلوانزا، نیوکاسل و برونشست در فصل سرما قرار داده و این مساله دامپزشکی استان مازندران را بر آن داشته تا روند کنترل، 
 نظارت و پایش بیماری های مرغی را بیشتر از سایر استان های کشور اجرایی کند.

  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 فودپرس – 4/9/99تاریخ : 

های خام دامیهای برتر جهانی در تولید فرآوردهدستیابی به رتبه  
درصد آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان نسبت  ۹۹تا این لحظه بیش از  ۹۹پور اعالم کرد که در سال رفیعی -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

کنترل شده است ۹۴و  ۹۰های به سال . 
 

فودپرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا » پور، رییس سازمان دامپزشکی کشور، در افتتاحیه سومین ، ، دکتر علیرضا رفیعی

گاران اظهار کرد: برگزاری این نمایشگاه در المللی صنعت پروتئین حالل و صنایع وابسته در جمع خبرننمایشگاه تخصصی و بین
کندشود به ما کمک میحوزه تأمین مواد اولیه و صنایع وابسته که توسط واردات و تولید داخل تأمین می . 

 
شود، افزود: درصد گوشت مورد نیاز کشور ازطریق واردات تأمین می ۵۵که رییس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به این

گیردصورت مستقیم یا در صنایع وابسته پس از فرآوری مورد استفاده قرار میکشور به مجموع گوشت . 
 

ایم توانمندی خود را در حوزه تولید و تأمین امنیت غذایی کشور به نمایش بگذاریم که این امر او ادامه داد: در شرایط تحریم موفق شده
اند نسبت به بومی سازی دانش اقدام کنند که همین امر ه کشور توانستهگذاران پس از ورود تکنولوژی ببدان معناست که سرمایه

پور با اشاره به اینکه های خام دامی کشور دست یابیم.رفیعیموجب شده به رتبه باالیی در تولید محصوالت و امنیت غذایی فرآورده
سال  ۷۵ی خام دامی دست یافتیم بیان کرد: طی هاهای مناسبی در تولید محصوالت پروتئینی و فرآوردهسال اخیر به رتبه ۷۵طی 

 ۵۵جهانی، شیر و لبنیات  ۹جهانی، تخم مرغ  ۹جهانی، گوشت مرغ  ۷گذاران در حوزه تولید عسل رتبه اخیر به لطف سرمایه
در دهه دوم جهانی و قزل آال رتبه نخست در جهان دست یافتیم که امیدواریم  ۱های حاصل از آن رتبه هجهانی، شترمرغ و فرآرود

دار دست یابیمدرصدی در تولید محصوالت رتبه ۵۵۵انقالب به خوداتکایی  . 
 

 ۹۹تا این لحظه بیش از  ۹۹رییس سازمان دامپزشکی کشور درباره آخرین وضعیت شیوع آنفلوآنزای حاد پرندگان گفت: در سال 
تنها مواردی از کانون روستایی بومی امسال گزارش و  کنترل شده و ۹۴و  ۹۰های درصد آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان نسبت به سال

 .خوشبختانه کنترل شد
 

یاو در پایان با اشاره به اینکه سویه  H ۱ ، N۹  کنترل شده است، تصریح کرد: در چند ماه اخیر سازمان بهداشت جهانی گزارشی از

 .کانون آنفلوآنزای حاد پرندگان نداشته است
 

المللی به فعالیت المللی محصوالت پروتئینی حالل از امروز تا یکم آذر در نمایشگاه بینمایشگاه بینافزاید: سومین ناین گزارش می
اندشرکت در این نمایشگاه شرکت کرده ۰۱دهد و خود ادامه می . 

 
 

گذاران خارجی در صنایع پروتئینی کشورترغیب سرمایه  
 

للی محصوالت پروتئینی حالل و صنایع وابسته در حاشیه این مراسم گفت: الم، رییس ستاد برگزاری سومین نمایشگاه بینهرمز مهبد
آالت، تجهیزات، تکنولوژی، اتوماسیون و تمام محصوالت پروتئینی این نمایشگاه محل تالقی صنعت و محصوالت شامل انواع ماشین

 .خام فرآوری شده با تاکید بر حالل بودن آنهاست
 

نمایشگاه تخصصی محصوالت پروتئینی در دنیاست و همچنین تنها نمایشگاه صنعت گوشت خاورمیانه به وی افزود: این نمایشگاه تنها 
دهدکنندگان این محصول میآید که فرصت مناسب به تولیدکنندگان و عرضهحساب می . 

 
پروتئینی کشور که از دانش و گذاران خارجی در صنایع تواند موجب ترغیب سرمایههایی میمهبد ادامه داد: برگزاری چنین نمایشگاه

آالت بروز دنیا در صنایع داخلی باشد.این مقام مسؤول در پایان با اشاره به اینکه تجارت صنعت حالل در دنیا به فناوری فنی و ماشین
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ر درصد محصوالت حالل د ۹۵میلیارد نفر مسلمان در دنیا وجود دارد؛ بیش از  ۱رسد، تصریح کرد: میلیارد دالر می ۹۴۵۵
شود و ایران سهم کمی از این بازار داردهای غیرمسلمان تولید میکشور . 

  لینک خبر
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 چای
 ایرنا  – 5/9/99تاریخ : 

 شودمیلیون دالر چای خارجی وارد می ۱۱۱ساالنه بیش از 

هزارتن چای  ۴۵تا  ۰۱بندی چای کشور گفت: هر ساله بین رئیس اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگان و صنایع بسته -ایرنا  -تهران 
 شود. میلیون دالر وارد کشور می ۹۵۵خشک به ارزش بیش از 

قتصادی ایرنا، افزود: بخش عمده چای وارداتی ایران از کشورهای روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ا« حمید رضا موثقی»
 شود.سریالنکا، هند و کنیا تامین می

رسد و مابقی به هزار تن از این میزان به مصرف داخلی می ۵۹هزار تن در سال ذکر کرد و گفت:  ۱۱وی تولید چای داخلی را 
 شود.دیگر کشورها صادر می

بازرگان و صنایع بسته بندی چای کشور به افزایش دو تا سه برابری قیمت چای ایرانی و خارجی با  رئیس اتحادیه تولیدکنندگان،
شد اما از آن زمان به بعد، واردات تومانی انجام می ۷۱۵۵حذف ارز رسمی اشاره کرد و گفت: تا خرداد امسال واردات چای با ارز 

 شود.این محصول با ارز نیمایی انجام می
 به دنبال افزایش قیمت چای خارجی، نرخ چای ایرانی نیز حدود سه برابر افزایش پیدا کرد.به گفته وی، 

گذاری چای تولید داخل و خارجی باید با روش عرضه و تقاضا صورت گیرد و دولت در این مقام صنفی براین باور است که قیمت
 تر از برگ سبز تولیدکنندگان سریالنکا، هند وا بسیار ارزاناین موضوع دخالت نکند؛ زیرا اکنون خرید برگ سبز چای تولید داخلی م

 کنیا است.
دالر  ۱دالر و چای هند  ۱۵۱دالر، چای سیالنی  ۵۵۱وی در این ارتباط اضافه کرد: اکنون قیمت جهانی هر کیلوگرم چای ایرانی 

 است که بیانگر تفاوت فاحش قیمت چای در این کشورهاست.
بندی چای کشور یکی از مشکالت صادرکنندگان صنعت چای کشور را ن، بازرگان و صنایع بستهرئیس اتحادیه تولیدکنندگا

دانیم برای سه ماه آینده می توانیم های آنی دولت عنوان کرد و افزود: به دلیل تغییرات آنی قوانین و مقررات، ما نمیگیریتصمیم
 ریزی داشته باشیم یا خیر.برنامه

 اخلی در نمایشگاه چای تهرانشرکت خارجی و د ۹۵حضور 
المللی چای از دوشنبه چهارم آذرماه در هتل استقالل تهران شروع به کار کرد و تا موثقی افزود: هفدهمین نمایشگاه تخصصی بین

 ششم آذر ادامه خواهد داشت.
والت توسط تولیدکنندگان، وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را تبادل دانش علمی، اطالعات و تکنولوژی، عرضه و معرفی محص

 بندی ذکر کرد.های بستهصادرکنندگان و شرکت
های خارجی از مورد داخلی و پنج مورد شرکت ۱۱شرکت حضور دارند که از این تعداد  ۹۵وی اظهار داشت: در این نمایشگاه 

 کشورهای سریالنکا، هند، کنیا و چین هستند.
  لینک خبر
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 خاک

 ایرنا  – 6/9/99تاریخ : 

 دوسوم خاک زراعی کشور مرغوبیت چندانی ندارد

کشور که زیر  میلیون هکتار عرصه ۱۵کارشناس ارشد دفتر معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: از  -ایرنا -بجنورد
بندی تا چهار درجه ۱میلیون هکتار در کالس یک، با مرغوبیت باال قرار دارد و مابقی در کالس  ۴۵۹رود، کشت و زرع می

 شود. می
میلیون  ۵۰۱به در نشست تخصصی روز جهانی خاک در بجنورد، اظهار داشت: از کل گستره مبارک روز چهارشنعلیرضا زاده

 درصد در بخش کشاورزی استفاده می شود. ۵۵هکتاری عرصه های کشور، بیش از 
وی با بیان اینکه خاک با شاخص کالس یک در حوزه کشاورزی، بسیار مناسب است و هیچ محدودیتی برای توسعه اراضی باغی و 

و سه است که برای  ۱میلیون هکتار از عرصه های کشاورزی کشور دارای خاک کالس  ۴۵۷اعی در آن وجود ندارد، افزود: زر
 کشت تا حدودی محدودیت دارد و با چالش شوری و قلیایی بودن خاک، وجود سنگریزه و دیگر مشکالت مواجه است.

چندانی برای استفاده در عرصه تولید را ندارد زیرا عمال از بین  وی اظهار داشت: خاک مابقی عرصه های کشاورزی کشور قابلیت
 رفته است.

کارشناس ارشد دفتر معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه نمی توان برای تولید به 
دها در کشور، که حتی از کشورهای عرصه های کشت دیم متکی بود، افزود: علیرغم صرف هزینه های هنگفت برای ساخت س

 پیشرفته نیز بیشتر هزینه کرده ایم، متاسفانه شبکه های پایاب برای آبرسانی به اراضی پایین دست آنها کامل نشده است.
 زمبارک باتاکید بر ضرورت حفظ خاک، گفت: هم اکنون برنامه هایی برای حفظ آب وجود دارد ولی همراه با آن باید به خاک نیزاده

 اهمیت داده شود چرا که با نابودی آن حیات به خطر می افتد.
وی افزود: وقتی خاک به شکل پایدار مدیریت شود، نقش مهمی در تعدیل تغییرات آب و هوایی داشته و قابلیت های کاهش انتشار 

 گازهای گلخانه ای را ایجاد می کند که از این طریق به پایداری آب و هوا کمک می شود.
اک سالم را مهم ترین منبع تغذیه زمینی خواند و اظهار داشت: اگر خاک به درستی مدیریت نشود و یا محصوالت به صورت وی، خ

 ناپایدار در آن کشت شوند، کربن خاک به صورت دی اکسید کربن وارد جو زمین شده و باعث ایجاد تغییرات آب و هوایی می شود.
ی نیز بر لزوم جلوگیری از تغییر کاربری زمین های کشاورزی تاکید کرد و گفت: حتی رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمال

 خاک از آب نیز مهم تر است زیرا هزاران سال برای ایجاد یک سانتیمتر خاک زمان نیاز است.
اکنون در اراضی عبدهللا یوسفی، شخم و شیار در جهت شیب را یکی از دالیل فرسایش خاک دانست و اظهار داشت: متاسفانه هم 

اسفراین کشاورزان در شیب های تند، اراضی را در جهت شیب شخم می زنند و حال  -شیبدار استان، به خصوص در مسیر بجنورد 
 آنکه از آن محصولی هم برداشت نمی کنند و تنها انگیزه آنان تصرف زمین است.

رد، گفت: با دستگاه های اجرایی در این خصوص اختالفاتی وجود وی با بیان اینکه مسایل اجتماعی پیچیده ای در این حوزه وجود دا
 دارد اما باید کارشناسان پیشنهادهایی برای کشت در جهت خالف شیب و همچنین کشت گیاهان چندساله بدهند.

 ۹۵۵میلیون و  ۱هزار هکتار دانست و افزود: کل اراضی استان  ۷۵۵یوسفی سطح اراضی کشاورزی و بایر خراسان شمالی را 
درصد نیز اراضی غیرکشاورزی  ۹۴درصد از این سطح به بخش کشاورزی اختصاص دارد و  ۵۹هزار هکتار است که اکنون 

 است.
هزار نفری این استان در نواحی  ۹۰۹درصد جمعیت  ۷۷هزار هکتار عرصه زراعی و باغی دارد و  ۹۷۷استان خراسان شمالی 

 روستایی سکونت دارند.
 آذرماه خورشیدی، روز جهانی خاک نامگذاری شده است. ۵۷با پنجم دسامبر، برابر 

 
  لینک خبر
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 خرما

 ایرنا  – 2/9/99تاریخ : 

 در دنیا هایی برای تثبیت رتبه اولی صادرات خرما ضرورت

 ۹۱۵هزار تن خرمای تولیدی خود به ارزش  ۱۵۵درصد از مجموع یک میلیون  ۹۵ایران در سال گذشته با صدور  -ایرنا -بوشهر
میلیون دالر رتبه نخست دنیا در صادرات این محصول را به خود اختصاص داد که به عقیده فعاالن این بخش برای تثبیت این مقام 

 های اصالحی و حل مشکالت نخلداران و دست اندرکاران صنایع وابسته به این محصول ضروری است. دامحمایتی، اق ریزیبرنامه
خرما محصول درختان مقاوم شیرین بار مناطق گرمسیری جنوب کشور است که از لحاظ تغذیه سرشار از مواد مقوی غذایی است اما 

و بازاریابی و صادرات دچار مشکل شده و شرایطی پیش آمده تا با در سال های اخیر در مراحل مختلف نگهداری، تولید، برداشت 
 وجود افزایش قیمت اما به کام هیچ کس شیرین نباشد.

است،  ای از اشتغال و اقتصاد جمعیت جنوب کشور را تامین کردهاین محصول که یکی از کاالهای اصلی سفره مردم و بخش عمده
های بین مزارع مناسب، های متوالی یک دهه گذشته، نبود جادهو تشنگی به علت خشکسالیاکنون با مشکالت زیادی از جمله کم آبی 

بندی، صادرات و نبود مکانیزاسیون در ها، بازاریابی، فرآوری، بستهضعف بنیه اقتصادی باغداران، پیر و غیراقتصادی بودن نخل
 است.فعاالن این بخش شده داری روبروست که باعث دغدغهنخل
هزار تن ۵۰۴هکتار در استان بوشهر وجود دارد که ساالنه  ۱۵۵هزار و  ۹۷میلیون اصله نخل در قالب ۰زمان حاضر بیش از در 

هزار تن  ۱۱هزار نفر را در این بخش فراهم کرده و از این تولید  ۰۴هزار نفر و غیر مستقیم  ۵۹خرما تولید و اشتغال مستقیم 
 شود.میلیارد تومان صادر می ۵۱۵ر و درصد به ارزش یکهزا ۵۷محصول معادل 
هزار تن در استان  ۰۷واحد بسته بندی و فرآوری خرما با ظرفیت  ۱۱هزار تن، ۹۴ای با ظرفیت واحد سردخانه ۹۵در زمان حاضر 

 بوشهر موجود است.
 آب مشکل اصلی نخلداران

ه عواملی چون آب، خاک، کود، سم و ادوات یک نخلدار گفت: نگهداری، حفاظت و پرورش درخت خرما مثل همه درختان دیگر ب
ا های پیاپی سبب شده تاکنون مهمترین مشکل نخلداران استان بوشهر تامین آب است و خشکسالیکشاورزی وابستگی شدید دارد، هم

 علت کم آبی خشک شوند.های استان بهبسیاری ازباغ
مین آب مناسب و کافی هم هنوز به نتیجه نرسیده و مشکالت نخلداران های مسئوالن در زمینه تاها و وعدهامرهللا علوی افزود: طرح

تواند نقشی مهم در تامین آب مورد نیاز در این زمینه همچنان پابرجا است و سد دالکی از جمله سدهای مهم استان بوشهر است که می
بعد ازاین مدت هنوز احداث بدنه اصلی سد آغاز برداری برسد اما بهرهنخیالت استان داشته باشد و قرار بود در مدت چهار سال به

 است.نشده
های آبپخش و سعدآباد شهرستان دشتستان نیز هنوز در مراحل های آبیاری نوین در بخشوی یادآور شد: همچنین عملیات اجرایی طرح

شده و افزون برآن گرانتر شدن پی نیز که نقشی مهم درحفظ منابع آبی دارد تعطیل  ۹های درجه اولیه است و طرح بتونی کردن کانال
 گیر باغداران است.درپی حقآبه از جمله دیگر مشکالتی است که دامن
طور سرسام آوری گران شده و مسئوالن در این زمینه هیچ حمایتی از باغداران علویه اضافه کرد: سم، کود و ادوات کشاورزی به

ه های سنگینی بگران و ماشین آالت الزم از جمله باالبر سبب شده هزینهکنند، نبود کارگرمتخصص، باال بودن نرخ بیمه کارنمی
 باغداران تحمیل شود.

های غذا و دارو و بهداشت بندی، نبود نظارت سازمانهای بستهها، گرانی ظرفوی اظهارداشت: افزایش هزینه نگهداری سردخانه
بندی و به بازار عرضه شود که در صورت حمایت باغداران ش بستهها سال پیباعث شده تا هنوز هم خرما به صورت سنتی مانند ده

 های مناسب در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.بندیمحصوالت مرغوب و بازارپسند با بسته
دی منبرد اما این مشکالت مانع از بهرهرسد باغدار بهره بیشتری میعلوی اضافه کرد: اگرچه قیمت خرما افزایش یافته و به نظر می

 دلیل کمبود نقدینگی در ایفایها و تاجران نیز که تنها امید نخلداران برای فروش محصول هستند بهشود و واسطهکشاورز و باغدار می
 نقش اصلی خود مانند گذشته، ناتوان هستند.
ها، تاجران و بار مالی واسطهآالت، آب، برق، و گاز و حمل نقل نیز مزید برعلت است و وی بیان کرد: گرانی ادوات، ابزار، ماشین

 دهد.بندی مدرن را افزایش میهای بستهکارگاه
 آیندهای تغییر شیوه آبیاری برنمیباغداران از پس هزینه

ها و کمبود منابع آبی از جمله مشکالت نخلداران استان بوشهر است و هرچند سهم دولت در باغدار دیگر بوشهری گفت: خشکسالی
 آیند.ها برنمید آبیاری افزایش یافته اما بازهم از پس هزینههای جدیاجرای طرح
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های پی درپی و کردند اما امروز به دلیل خشکسالیمتر آب برداشت می ۷۵محمد جعفر کشاورز افزود: در گذشته کشاورزان از عمق 
 متر آب باید برداشت کنند. ۹۵ضعف منابع آبی زیرزمینی از عمق 

فروشند و پولدار کنند و آب میهای خود اقدام به حفر چاه میسخت برخی از افراد سودجو در خانه وی بیان کرد: دراین شرایط
 آبی مجبور به تحمل بسیاری از مشکالت هستند.شوند این درحالی است که نخلداران هرروز به دلیل کممی

کاری و ناهماهنگی در بین گفت: موازیشود تر میکشاورز با تاکید براینکه هرروز مشکل آب کشاورزی در استان بحرانی
 های نیرو و جهاد کشاورزی و نبود برنامه جامع متناسب با هر استان از جمله مشکالتی است که باید به آن توجه شود.وزارتخانه

د را انجام ندادنهای خود چاه بزنند اقدام به این کار کردند و کسانی که این کار توانستند در باغوی گفت: بیشترباغدارانی که می
 آبی ازبین رفت.دلیل بیهای آنها بهنخل

 ها سود نخلدار در جیب واسطه
های کشاورزی نیز باال و های قدیمی دیگر صرفه ندارد و هزینه نهادهها باغکشاورز گفت: در زمان حاضر با توجه به رشد هزینه

 ر صرفه اقتصادی ندارد.متناسب با تولید نیست به همین دلیل پرداختن به این حرفه دیگ
 کنند همین امرهای خود را اجاره و یا محصول را پیش فروش میدلیل برخی مشکالت اقتصادی بیشتر باغداران باغوی یادآور شد: به

 ها ببرند.شود بیشترین سود را واسطهباعث می
ال خرما را ارزان خریدند امسال دو برابر می کشاورز با بیان اینکه فرهنگ مصرف خرما در جامعه وجود ندارد گفت: دالالن پارس

 فروشند.
شود گفت: هم اکنون ها قیمت این محصول نیز گران میوی با بیان اینکه قیمت خرما مناسب است اما با توجه به تورم و گرانی نهاده

با دادن سرمایه در گردش به های روستایی و تولید فعال بودند و ریزی خاصی برای خرما وجود ندارد در گذشته تعاونیبرنامه
ها محصول به نرخ مصوبی از باغداران ها بدهند و به جای واسطهباغداران افراد مجبور نبودند محصول خود را ارزان به واسطه

 شد.خریداری می
باشد مجبور است های خود گوی هزینهکشاورز یادآور شد: اما امروز خرید تضمینی وجود ندارد و باغدار برای اینکه بتواند جواب

 تری محصول را به بازارعرضه کنند.ها بفروشد و در مقابل آنان با قیمت گزافمحصول خود را به واسطه
ی پول کنند از طرفعنوان فعاالن این بخش آینده خوبی برای خرما پیش بینی نمیوی اضافه کرد: با توجه به شرایط موجود باغداران به

 رید مردم به دلیل قیمت باال خرما، پسته و گردو نیست.در دست مردم نیست و اولویت خ
 سازی نخیالت لزوم اصالح و جوان

حیدری باغدار نمونه بوشهری اظهار داشت: تولیدکنندگان باید به علم روز کشاورزی مجهز باشند و چیزی را بکارند که ارزش 
 های مختلف وویژه در بخش خرما که نیاز به شناخت واریتهاقتصادی داشته باشد به همین دلیل تحقیقات امروز در حوزه باغداری ب

 جدید دارد، ضروری است.
ها زمینه آشنایی با بازار و معرفی محصول را برای فعاالن های نخل ادامه داد: برگزاری نمایشگاهوی با تاکید بر لزوم اصالح واریته

 ی به فروش برسانیم.ترتوانیم محصول را با قیمت مناسبکند و میاین بخش فراهم می
ها در بخش خرما نباید موقتی باشد و در مدت حیدری با تاکید بر ضرورت داشتن بازار امن برای تولید کنندگان اضافه کرد: سیاست

های شمه تالای ههای لحظهگیریکنند اما بر اثر تصمیمکوتاهی تغییر کند زیرا فعاالن این بخش با مشکالت زیاد اقدام به بازاریابی می
 شود.های زیادی میرود و این امر باعث بروز خسارتصورت گرفته از بین می

های استان بوشهر پیر و کم ثمر شده و توجیه رئیس انجمن خرمای استان بوشهر گفت: با توجه به اینکه بخش زیادی از نخلستان
 اقتصادی ندارد الزم است که طرح جوان سازی نخیالت اجرا شود.

بندی است که برای این آوری، حمل و نقل و بستهآوری مناسب، جمعکاووسی افزود: الزمه داشتن تولید محصول خوب عملابوالقاسم 
 افشانی و برداشت را باید در نظر گرفت.های مکانیزاسیون از زمان تولید تا گردهمناسب زیرساختریزی منظور ضمن برنامه

شود و براثر ر استان بوشهر وجود ندارد در این شرایط حمل و نقل هم خوب انجام نمیوی اضافه کرد: جاده بین نخیالت مناسبی د
 های مکانیکی و گرد و غبار به محصول وارد می شود.ها لطمهوجود چاله

 سازی شود.سازی نخیالت باید جاده بین نخیالت نیز مناسبکاووسی گفت: در بخش تولید عالوه بر جوان
 نخیالت زیر دست سد دالکی ایجاد شود ها برای آبیاریزیرساخت

وی یکی از مشکالت نخیالت استان را آبیاری مناسب عنوان کرد و گفت: با توجه به رودخانه دالکی آب داریم اما آبیاری مناسبی 
 توان آبیاری مناسبی داشته باشیم.نداریم و در همین شرایط کم آبی نیز می
ها باید با سرعت ری در منطقه آبپخش و سعدآباد دردست اجراست اما اجرای این طرحکاووسی ادامه داد: هرچند طرح نوین آبیا

 بیشتری اجرا شود این درحالی است که هنوز هیچ اقدامی برای نخیالت زیر پوشش رودخانه دالکی انجام نشده است.
ر اثربخش باشد شروع شده اما روند تواند برای بخش نخیالت استان بوشهوی گفت: در زمان حاضر پروژه سد دالکی که بسیار می

 رود.کندی پیش میاجرای آن به
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های الزم برای آبیاری نخیالت زیرپوشش سد باید تکمیل شود نه اینکه کاووسی اضافه کرد: همزمان با تکمیل سد دالکی زیرساخت
 های الزم را نداریم.زیرساختشود آن وقت تازه متوجه شویم که بعد از طی مدت طوالنی چند ساله که پروژه سد تکمیل می

وی گفت: در بخش تولید برای بهبود تولید و عرضه در بازار اعتبار الزم به باغداران و کشاورزان داده شود تا باغداران بتوانند با 
 های بین مزارع اقدام کنند.های آبیاری درون نخیالت و جادهاستفاده از این اعتبار نسبت به بهسازی کانال

 ایت مالی از نخلداران و صنایع تبدیلی ضرورت حم
شوند از روی اجبار و ناچاری اقدام به فروش محصول خود به کاووسی اضافه کرد: با حمایت مالی از باغداران آنان مجبور نمی

 ها کنند.واسطه
مت ار تحول خوبی شدند و قیبندی صنعتی خرما در این چند سال دچوی با اشاره به صنایع فعال در بخش نخیالت گفت: واحدهای بسته

 نیز سیر صعودی داشته و با پیشرفت صنایع این روند صعودی ادامه خواهد داشت.
وی گفت: رونق صنایع تبدیلی در بخش خرما باعث شده رقابت بیشتر و عرضه بهتر شود در این شرایط وقتی خرما با کیفیت وارد 

 شود.اران نیز بهتر میبازار شود ارزش و کیفیت محصول باالتر و معیشت باغد
رئیس انجمن خرمای استان بوشهرافزود: برای حمایت از بخش صنعت الزم است اعتبار و تسهیالت سرمایه درگردش ارزان قیمت 

 برای نوسازی خطوط و ماشین آالت فرسوده پرداخت شود.
ایجاد شود و طرح تسهیالت بلند مدت برای احداث المللی های بینای در زمینه شرکت در نمایشگاههای ویژهوی یادآور شد: حمایت

 واحدهای صنعتی خرمایی در نظر گرفته شود.
 بندیکاووسی گفت: در بخش بازرگانی وقتی باغداران محصول خوب ارائه کنند، حمل و نقل مناسب و واحدهای صنعتی با بسته

قابت در کیفیت بازار جهانی به خرمای استان بوشهر شود و قدرت رخوبی وجود داشته باشد محصول خوب به بازار هدف عرضه می
 گیرد.تعلق می

 ممنوع کردن صادرات کاالهای داخلی خطا است
منظور تنظیم بازار ایجاد و همین باعث کندی ها ازسوی بخش دولتی موانعی بهکاووسی ادامه داد: در بخش بازرگانی بعضی وقت

 شود.روند صادرات و از دست دادن مشتریان خارجی می
های صادراتی برای خرما و جلوگیری از صادرات این محصول از جمله این موانع است که باعث بروز وی گفت: برقراری تعرفه

 شود.ها میبرخی نارضایتی
رئیس انجمن خرمای ایران گفت: ممنوع کردن صادرات هر کاالی تولید داخلی خطایی بزرگ است و درواقع کارنامه صادراتی خود 

 ایم.مقابل کشورهای هدف نابود کرده را در
های زیادی در حوزه اقالم صادراتی داشتیم که بیشترین مشکل مربوط به بحث محسن رشید فرخی افزود: در سال گذشته تالطم

 مدیریت است.
از جمله وضع  ها خود تحریمی داریمها از دست همه بیرون است ولی ما بیشتر از تحریموی اضافه کرد: برخی مسائل مثل تحریم

 برخی قواعد دست و پاگیر که جبران آنها مشکل است.
شود کشورهای رقیب ازجمله در بحث رشید فرخی اظهارداشت: وقتی صادرات کاالیی از کشور ما ممنوع یا با مشکل روبرو می

 کنند.پسته آمریکا و خرما عربستان سعودی بالفاصله مشتریان ما را در دنیا جذب می
مشکل وجود دارد یکی بحث مدیریتی است و موضوع دیگر تعامل با خارج از کشور است که  ۱: در حوزه صادرات وی بیان کرد

های کشاورزی های ارزی، تولید و افزایش دادهو نقل خارجی برای صادرات، برگشت پول و تالطم در زمان حاضر در زمینه حمل
وسویی ببریم که بازارهای هدف صادرات را به ریزی به سمتایت و برنامهدچار مشکل هستیم که امیدواریم این مشکالت را با در

 دست بگیریم و با افزایش کیفیت تولید و صنایع تبدیلی در این عرصه موفق شویم.
 ها تقویت نمایشگاه

های یم کارنامهتوانهای صادراتی کشور هستند که اگر تقویت شوند میها پنجرهرئیس انجمن ملی خرمای ایران گفت: نمایشگاه
 صادراتی خوبی داشته باشیم.

رشید فرخی اضافه کرد: برای رسیدن به نتیجه مطلوب در بخش تولید و صادرات خرما باید بخش خصوصی و دولت در کنار هم 
 قرار بگیرند تا بتوانیم بر مشکالت و موانع موجود غلبه کنیم.

توانیم با تغییر مدیریت است اما بسیاری از مشکالت را میور تحمیل شدههای ظالمانه زیادی علیه کشوی بیان کرد: هرچند تحریم
 داخلی در درون حل و زمینه رونق اقتصادی را فراهم کنیم.

سال از فعاالن حوزه  ۵۱تا  ۵۵رشید فرخی اضافه کرد: باید از کشورهای موفق در حوزه تولید و صادرات خرما الگو بگیریم، تونس 
های مختلف شرکت کنند و ببینند که برای عرضه محصولشان باید چه راهی پیش گیرند که براساس ایشگاهخرما خواست فقط در نم

دست آمده از همین بازدیدها، اکنون تونس که هشتمین تولید کنند خرماست در صنایع تبدیلی و صادرات این محصول های بهتجربه
 رتبه نخست دنیا را دارد.
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 های مسئوالن ت تحقق وعدهمشکالت بازرگانی خرما و ضرور
های اخیر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر گفت: برای توسعه خدمات بازرگانی در حوزه خرما در سال

 است که برقراری عوارض بر خرما یکی از آنهاست.یکسری نامالیماتی وجود داشته
های بازرگانی های اتاقکالت در بازارهای هدف شده که با رایزنیخورشید گزدرازی افزود: عوارض بر صادرات خرما موجب مش

 ها توانستیم این مشکالت را تا حدودی برطرف کنیم.و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
خوب  بندیتوانند با ایجاد تولید باکیفیت و بستهوی بیان کرد: در حوزه خرما تولیدکنندگان و کسانی که در حوزه صادرات هستند می

 این صنعت را در سطح جهانی مطرح و معرفی کنند.
تواند به صادرات و جایگاه صنعت گزدرازی اضافه کرد: با توجه به اینکه با برخی کشورهای اوراسیا تهاتر کاال داریم این مهم می

 های الزم را داشته باشد.خرما کمک کند که در این زمینه باید دولت حمایت
عنوان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی یکی از پیشنهادهای صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر بیان کرد: بهرئیس اتاق بازرگانی، 

اصلی ما در حوزه صادرات خرما این است که در معامله با کشورهای همجوار، صادرکنندگان خرما و محصوالت کشاورزی از 
 برگشت ارز معاف شوند.

کنیم که در وکار وجود دارد با خیلی از کشورها به صورت لایر معامله می حوزه کسب گزدرازی افزود: در مورد معامالتی که در
 شود.صورت معافیت برگشت ارز باعث رونق زیادی در توسعه خرما و صادرات می

شود دولت در بحث ارز محصوالت هایی که در حوزه ارز و ارزآوری است، پیشنهاد میوی اظهار داشت: با توجه به محدودیت
 های اصلی صادرکنندگان بحث برگشت ارز است.ای قرار دهد که در این ارتباط یکی از دغدغهشاورزی تمهیدات ویژهک

های الزم مدنظر توانند زیرساخترئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر اظهارداشت: بخش خصوصی و دولت می
ونقل کانتینری و یخچالی را مهیا و به صادرات و توسعه حوزه حملبرای توسعه و صادرات محصوالت کشاورزی از جمله 

 کشاورزی کمک کنند
هزار تن خرما درسال دومین تولید کننده این میوه گرمسیری در کشور است که  ۵۱۵گزدرازی ادامه داد: استان بوشهر با تولید 

 شود.جنوب شرقی و حوزه خلیج فارس صادر میدرصد آن به کشورهای ارواسیا، آسیای ۱۵بیشترین مصرف آن داخلی است و 
های ذیربط در وی تاکید کرد: نگاه به صادرات نیاز به تحول در داشت، کاشت و برداشت دارد و این تغییرات با همکاری دستگاه

 است.دستور کار قرار گرفته
این محصول با هدف رونق یافتن فروش باید در ای بندی حرفهای و تغییر در بستهگزدرازی ادامه داد: آموزش و بازرایابی حرفه

 دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: اصالح شیوه آبیاری سنتی با توجه به بحران کم آبی، ممنوعیت استفاده از شیره صنعتی تولید شده از نبات بدون پروانه 

از طریق کشت بافت به منظور دسترسی بهداشتی، اجرایی کردن گاز متیل بروماید از سوی وزارت جهاد کشاورزی، تکثیر نهال 
آسان کشاورزان، اختصاص اعتبار الزم و بهره کم به تولید کنندگان به منظور نوسازی ماشین آالت فرسوده از جمله درخواست 

 مدنظر در حوزه نخیالت استان بوشهر است.
ی حاکم بر وضعیت اقتصاد کشور و بخش نائب رئیس انجمن خرمای ایران گفت: بخشی از مشکالت بخش خرما مربوط به شرایط کل

 دیگر خاص حوزه خرما در سطح ملی و استانی است.
وگوی دولت و بخش خصوصی وهمایش سال گذشته انجمن ملی خرما تاکید شد که وی بیان کرد: سال گذشته مواردی درشورای گفت

کارفرما برای پنج نفر از واحدهای تولیدی است که تا تاکنون به سرانجام نرسیده است از جمله این موارد درخواست معافیت حق بیمه 
 جز یک واحد عملی نشده است.حاال به

بندی خرمای دارای معوقه که بوسیله قوه قضائیه اعالم شد و معلوم محمد صمیمی افزود: توقف اجرائیه وتملیک واحدهای بستهعلی
ائیه صادر شده چه وضعیتی خواهند داشت، دخالت موردی نیست واحدهایی که قبل از این ابالغ تملیک ویا علیه آنها اجر

وغیرکارشناسانه در مورد تعیین قیمت، نگهداری، صادرات، وضع تعرفه ونوع تنظیم بازار که سبب صدمه به روند رونق وتداوم 
 شود ازجمله مشکالت این بخش است.جریان صادرات خرما و استحکام بازارهای خارجی می

ای در این صنعت مشغول هستند و ازاین طریق به تولیدکنندگان شکل زیر پلهسیستم نظارتی برکسانی که بهوی اضافه کرد: نبود 
 رسانند از جمله دیگر مشکالت فعاالن این بخش است.واقعی صدمه می

 درصد پیشرفت فیزیکی دارد ۵۶طرح نخلستان 
 ۰۱های سعدآباد آغاز شده و هکتار از باغ ۱۴۵هزار و ۱رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: طرح نخلستان در سطح 

ها این استان نیز هکتار دیگر از نخلستان ۴۵۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد همچنین پیمانکار اجرای این طرح در سطح هفت هزار و 
 شود.زودی کار شروع میانتخاب و به

گیرد و نخیالتی که نیاز به نوسازی دارند با م خرما نیز صورت میمحمد تقی منوچهری بیان کرد: با اجرای طرح نخلستان اصالح رق
 شوند.های جدید نوسازی میرقم
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هزار هکتار در این استان شروع شده و برای اجرای  ۹۷رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: طرح نخلستان در سطح 
 میلیارد تومان اعتبار باید صرف شود. ۰۵۱آن یکهزار و 

کرد و تاکنون همه ری در باره نهال کشت بافت گفت: یک مرکز در کشور وجود دارد که این نوع نهال را تولید میمنوچه
 شدند.برداران با دریافت یارانه برای دریافت نهال به این مرکز معرفی میتولیدکنندگان و بهره

ید شود بتوانیم تولبنیان تالش میهای دانشبا همکاری شرکت های مشترکی بین دانشگاه خلیج فارسوی ادامه داد: اما با اجرای برنامه
 های آینده فراهم کنیمکشت بافت نخیالت را در استان بوشهر در سال

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: مجوز صندوق حمایت از توسعه خرما دریافت شده و با تامین اعتبار استانی و ملی 
 شود.اندازی میزودی راهبه

واحد بسته بندی و فرآوری حوزه خرما وجود دارد که در این شاخص در کشور  ۱۱منوچهری اضافه کرد: هم اکنون در این استان 
 است.برابر شده ۱های استان بوشهر رکوددار است، طوریکه در سال گذشته با استفاده از اعتبارات اشتغال روستایی ظرفیت سردخانه

زی استان بوشهر گفت: ثبت برند ملی ارقام کبکاب تنگستان و دشتستان و خرمای زاهدی طالیی دشتستان رئیس سازمان جهاد کشاور
به نام استان بوشهر از جمله دستاوردهای دیگر در حوزه نخیالت است که این مهم گام ارزشمندی در رونق بازار فروش این 

 محصوالت است.
 حیات نخیالت بوشهر در گرو اجرای سد دالکی 

اون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: کمبود منابع آبی از جمله مهمترین مشکالت نخیالت استان مع
های پی های دشتستان و تنگستان وابسته به منابع آب سطحی هستند اما خشکسالیبوشهر است و با توجه به اینکه نخیالت شهرستان

 ن بخش شده است.درپی باعث بروز مشکالتی در ای
خسرو عمرانی یادآور شد: در زمان حاضر تنها سد رئیسعلی دلواری است که بخشی از کمبود آب نخیالت استان بوشهر را تامین 

رود با های مهم و حساس استان بوشهر است که هنوز به پایان نرسیده و امید میکند اما سد دالکی به عنوان یکی از طرحمی
 آب پایدار مورد نیاز برای نخیالت این منطقه تامین شود.برداری از آن بهره

وی با بیان اینکه وضعیت منابع آبی در تنگستان مطلوب نیست گفت: یکی از مشکالت استان بوشهر در بخش خرما نبود منابع آبی 
 شویم.رو میروبهها نیز با مشکالتی پایدار از لحاظ کمی و کیفی است که در این شرایط در بخش اصالح و نوسازی باغ

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: در زمان حاضر آفت چوبخوار به عنوان دومین عامل 
دهد و از یک آفت زا خود را نشان میتهدید کننده نخیالت استان بوشهر در شرایط خشکسالی است که امروز به عنوان عامل خسارت

 شود.آفتی مهاجم تبدیل میمعمولی به 
 هایی برای تثبیت رتبه اولی صادرات خرما در دنیا ضرورت

 ۹۱۵درصد محصول خرمای ایران به ارزش  ۹۵قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: در سال گذشته 
 میلیون دالر صادرشد که رتبه نخست دنیا را در این زمینه به خود اختصاص داد.

ها ای در دستور کار است که با اجرای این طرحهای ویژهحسین مدرس خیابانی افزود: برای تثبیت رتبه نخست صادرات خرما طرح
 شود.و یکپارچگی خرما، زمینه افزایش صادرات و تثبیت رتبه نخست دنیا فراهم می در حوزه خوشه، زنجیره، پنجره

های پیش بینی شده های نخست و دوم در نوسان است که با اجرای طرحت خرما در جایگاهوی بیان کرد: اکنون رتبه ایران در صادرا
 کند.جایگاه ایران را در رتبه نخست تثبیت می

 هزار تن آن ظرفیت صادراتی دارد. ۷۵۵هزار تن خرمای تولید کشور  ۱۵۵مدرس خیابانی ادامه داد: اکنون از یک میلیون و 
امروز بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته و عالوه بر توجه به اشتغال و تولید و استفاده از وی بیان کرد: صادرات کشور 

 ، نقطه اتکا مصارف ارزی کشور به ارز حاصل از صادرات است.های خالی کارخانجاتظرفیت
های چند جهت نسبت به سالقائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: برگزاری روز ملی صادرات امسال از 

توانند کشور را های دولت معتقدند که از محل صادرات غیرنفتی و ارز صادراتی میقبل اهمیت آن بیشتر است زیرا همه ارکان
 مدیریت کنند.

مانی که مدرس خیابانی ادامه داد: کاالهایی چون خرما، زعفران، پسته، فرش و بخشی از خاویار جزو صادرات سنتی ایران است و ز
 داد.میلیارد دالر بوده وزن غالب صادرات غیر نفتی کشور را کاالهای یاد شده تشکیل می ۱تا  ۷صادرات نفتی ایران 

وی بیان کرد: اکنون صادرات این کاالهای سنتی کاهش یافته و با بررسی انجام شده سهم محصوالت خرما، زعفران، پسته، فرش 
 ت کاالهای غیر نفتی است.میلیون دالر در صادرا ۷۱۵تا  ۷۵۵

میلیارد دالر بود و باید تالش شود کاالهای سنتی در سبد کاالهای  ۷۱خیابانی یادآور شد: صادرات غیرنفتی سال قبل ایران مدرس
 اند.صادراتی فراموش نشود زیرا کاالهای صنعتی در حوزه صادرات پیشه گرفته

 ای به محصوالت سنتی برای تولید و صادرات داشته باشد.لت نگاه ویژهکند دووی افزود: در این ارتباط شرایط ایجاب می
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ای روی کاالهای سنتی شود زیرا چنین کاالهایی هویت و فرهنگ ایران را به کشورهای مدرس خیابانی بیان کرد: باید تمرکز ویژه
 کنند.دیگر منتقل می

بندی، صنعتی و تجاری شکل دهیم و از صادرات، واحدهای بستهوی ادامه داد: نجات تولید در صادرات است اینکه فقط زیرساخت 
 های تجاری و ناوگان حمل و نقل غافل شویم شرایط مطلوبی ایجاد نخواهد شد.فناوری، اسکله، خدمات بندری، زیرساخت

الهای ممنوعه وارداتی قلم کاال ممنوع شده و چنانچه تولید داخلی شکل گیرد فهرست کا ۵۰۵۵مدرس خیابانی افزود: تاکنون واردات 
 یابد.به طور مجدد افزایش می

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: واگذاری میز خرما به استان بوشهر و میز زعفران به استان 
 کند.های استانی را فراهم میخراسان و یا کاالهای دیگر استفاده از قابلیت

دهد که به بخش خصوصی، های جشنواره ملی خرما در استان بوشهر است و این مهم نشان میپیام وی گفت: تشکل محوری از دیگر
 شود.اندرکار اعتماد میهای دستها و انجمنتشکل

ایم و به جای اینکه با ایم، گل به خودی زدهها در بازارهای خارجی از دست دادهشود قیمتمدرس خیابانی افزود: اینکه گفته می
کند در مدیریت صادرات کشور یکپارچگی ایجاد ایم و ایجاب میی رقیب رقابت کنیم با صادر کنندگان خودمان رقابت کردهکشورها

 شود.
وی گفت: زمانی که کشاورز و تولید کننده احساس نکند که منافع آن در محموله صادراتی لحاظ شده، طبیعی است که در کیفیت تولید 

 دهد.م نمیبندی تالش الزم انجاو بسته
های خرما از باغ تا مصرف و صادرات گفت: با تحقق این مهم زمینه مدرس خیابانی با اشاره به ضرورت تدوین بسته تمام زنجیره

شود که به دنبال آن ایجاد پایانه صادراتی خرما در استان حضور خرما در بازارهای مختلف و تولید محصول با کیفیت فراهم می
 ر است.بوشهر در دستور کا

 تدوین طرح جامع تولید خرما 
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران گفت: طرح جامع تولید خرما از تولید تا صادرات تدوین شده که این 

 میلیون دالر صادرات خرمای کشور است. ۹۵۵مهم قادر به افزایش چهار برابری ظرفیت 
هبود وضعیت صادرات باید برای صادرکنندگان کارت اهلیت صادر شود تا صادرکنندگان واقعی از مقدم افزود: برای بعلی شریعتی

 افراد متفرقه تفکیک شوند.
وی بیان کرد: اتاق بازرگانی براساس وظایف باید تسهیالت الزم برای صدور کارت اهلیت فراهم کند تا فعاالن واقعی به صورت 

 صحیح در فضای کسب و کار فعالیت کند.
شریعتی مقدم ادامه داد: در این بین شناسایی محصوالت دارای اولویت تولید و صادرات حائز اهمیتی ویژه است و برای این 

 محصوالت عالوه بر صادر شدن شناسنامه تجاری باید هویت بخشی در دستور کار قرار گیرد.
شود و در این زمینه باید با تعامل رما هم تدوین میوی یادآور شد: زنجیره ارزش برای زعفران تدوین شده که این مهم برای خ

ها بندی، بازاریابی، فرآوری، صادرات و دیگر عرصههای بستهاعضای اتاق بازرگانی زمینه ارتقای محصول خرما در همه بخش
 فراهم شود.

ه باید مشکالت بر سر راه تولید کنندگان مقدم افزود: تجار و بازرگانان تمایل دارند بازارهای صادراتی خود را افزایش دهند کشریعتی
 و تجار برداشته شود.

های وی ادامه داد: ارتباطات بازرگانی و اقتصادی تجار مانند گذشته نیست که این مشکالت را تجار ایجاد نکردند بلکه ناشی از تالش
 دشمن در شرایط کنونی اقتصاد کشور است.

 های ویژه شوند.د فعاالن اقتصادی، تولید کنندگان و بازرگانان حمایتطلبمقدم افزود: در چنین شرایطی میشریعتی
شود که از این میزان هزار تن خرما در کشور تولید می ۱۵۵معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ساالنه یک میلیون و 

 شود.میلیون دالر ارزآوری صادر می ۹۹۵هزار تن با ۹۵۰
هزار هکتار از این میزان بارده و مابقی  ۵۱۹هزار هکتار است که  ۱۱۹طح زیر کشت خرما در ایران محمدعلی طهماسبی افزود: س

 نهال است. 
وی بیان کرد: کشت و کار خرما در دنیا محدود است و مانند دیگر محصوالت از جمله سیب، زردآلو، آلبالو و پرتقال نسبت بلکه یک 

 رما وجود دارد.آوری خکمربند جغرافیایی محدودی برای عمل
هزار هکتار سطح زیر کشت ساالنه هشت میلیون  ۹۵۵کشور خرما خیز با یک میلیون و  ۹۹طهماسبی یادآورشد: در زمان حاضر 

هزار تن در چرخه صادرات و مابقی بعنوان مصرف داخلی و صنایع  ۱۵۵کنند و از این میزان یک میلیون و تن محصول تولید می
 شود.فرآوری استفاده می

 اجتناب ناپذیری تغییر در چرخه خرما 
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معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ایران جزو کشورهای مهم تولیدکننده خرما در تنوع و رقم با کیفیت است و استان 
اه هزار تن خرما در پنخ م ۵۴هزار تن محصول و صادرات  ۵۴۵هکتار سطح زیر کشت و تولید  ۱۵۵هزار و۹۷بوشهر با داشتن 

 های پیشرو در تولید این محصول است.نخست امسال از استان
آبیاری سنتی غرقابی دراین شرایط جایز نیست و باید به سمت آبیاری نوین رفت چون تنها در این صورت است  وی بیان کرد: شیوه

 روز نخیالت را آبیاری کرد. ۴یا  ۹توان هر که می
هر سه ماه یک بار در استخرهای بزرگ هدر دادن آب است، در صورتی که با استفاده  طهماسبی اضافه کرد: آبیاری سنتی نخیالت

 توان این آب را مدیریت و نیاز آبی نخل را که آب فراوان است، تامین کرد.های آبران میاز سیستم آبیاری تحت فشار و تشکل
های عب آب مصرف کرد این درحالی است که در روشهزار مترمک ۹۵های سنتی برای آبیاری نخیالت باید وی ادامه داد: در روش

توان از بین شود را میشود و با این روش، تنشی که از تشنگی به نخل وارد میهزار مترمکعب آب مصرف می ۵۱تا  ۵۵نوین حدود
 برد و درخت بازده خوبی خواهد داشت.

های بزرگ آبیاری است که تنها در ین طرح از جمله طرحطهماسبی با اشاره به اجرای طرح نخلستان در استان بوشهر اضافه کرد:ا
شود و در زمان حاضر هزار هکتار در شهرستان دشتستان و در گام بعد در تنگستان اجرا می ۹۷های استان بوشهر درسطح نخلستان

 ت اجراست.های زارعی این استان در دسهزار هکتار از زمین ۹تا  ۴هزار هکتار از نخیالت و  ۵۵این طرح در سطح 
معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: باغداران بدانند حمله آفت چوبخوار به نخیالت دلیل کمبود آب و در نتیجه آبیاری 

 ها است و درمنطقه تنگستان که این آفت وجود دارد به دلیل کمبود آب ونبود نظم و نسق در آبیاری است.نامنظم این باغ
ل خرمای تولیدکنندگان گفت: تولید کنندگان با تشکیل زنجیره مشکل فروش نخواهند داشت و وزارت جهاد وی در باره فروش محصو

خواهند صادرات داشته باشند درصدی از طریق بانک کشاورزی ایجاد کرده تا کسانی که می ۵۷۵۱کشاورزی نیز یک خط صادراتی 
 کنند.بتوانند برای تامین گردش نقدینگی خود از این خط استفاده 

ی هابندی خرما و تغییر و تحولهای جدید در زمینه بستهمعاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به ورود دستگاه
 خوب ایجاد شده امیدواریم شاهد بهبود وضعیت در عرصه جهانی باشیم.

د: ایجاد صنایع کشاورزی تغییر کاربری به حساب وی با بیان اینکه خرما و درخت نخل به صورت کامل قابل استفاده است ادامه دا
 توان تغییرات خوبی را در این زمینه انجام داد.آید و مینمی

تواند تاجر بزرگی باشد فلسفه خرید معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه خرما انجمن دارد گفت: دولت نمی
رخ دهد و رقم محصول کاهش یابد برای جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان، دولت  تضمینی این است که اگر به هر دلیلی اتفاقی

 شود.وارد می
ابع کند و تها نوسان پیدا میوی بیان کرد: محصوالت کشاورزی فصلی و دایم در خط تولید نیست و با توجه به انبوه تولید قیمت

 عرضه و تقاضاست.
گذاری کنند زیرا دولت تمایل زیادی برای ورود به زنجیره و تشکلی که الزم است سرمایهطهماسبی گفت: تولیدکنندگان باید در قالب 

 بازار ندارد و فقط در حاشیه بازار برای تحریک تقاضا حضور دارد.
تر مانند پیارم و صورت تر، نیمه تر و خشک وجود دارد که در ایران بیشتر خرمای نیمهوی بیان کرد: در زمان حاضر خرما به

 بندی، نگهداری، حمل و نقل و مصرف از استقبال بیشتری برخورد دار است.ول به عنوان برند است و در دنیا به دلیل بستهمج
رقم آن تجاری است و با انجام کار تحقیقات  ۵۱تا  ۵۵طهماسبی گفت: در کشور چند صد رقم خرما وجود دارد که از این شمار تنها 

 شود.سازی میمعرفی و خالصهای جدیدی و نوآوری هر روز رقم
  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرنگاران جوان  – 2/9/99تاریخ : 

برابر افزایش یافت ۷تولید گوجه فرنگی خرید توافقی آرام بخش موقتی برای کشاورزان است/   
 .نائب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: خرید توافقی محصوالت کشاورزی از جمله گوجه فرنگی راه نجات کشاورزان نیست

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران تهران در گفت
، درباره تاثیر خرید توافقی گوجه فرنگی در بازار اظهار کرد: با توجه به فراوانی تولید و زیان چشمگیر کشاورزان خبرنگاران جوان

برای خرید محصول از کشاورزان هر روز شاهد افت شدید قیمت محصول در بازار و نبود ظرفیت الزم کارخانجات رب سازی 
 بودیم که به همین خاطر سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید توافقی گوجه فرنگی از کشاورزان کرد.

 
بر کاهش زیان کشاورزان او افزود: اگر چه خرید توافقی گوجه فرنگی از کشاورزان راه نجات نیست، اما در شرایط فعلی تا حدودی 

های کشاورزی، هزینه نیروی انسانی، حمل و نقل و ... ادامه های تولید اعم از نهادهموثر بوده است چرا که به سبب افزایش هزینه
 توانست به نابودی تولید این محصول منجر شود.روند کاهش قیمت می

 
ت شدید قیمت محصوالت کشاورزی در بازار دانست و گفت: با وجود توجهی به اجرای الگوی کشت را عامل اصلی نوساناشادلو بی

تواند تعادل تولید و مصرف را به همراه داشته باشد، اما متاسفانه این مصوبه مورد بی توجهی قرار آنکه اجرای الگوی کشت می
نوسانات قیمت هستیم به طوری که گرفته است که به همین خاطر همه ساله شاهد روند مازاد یا کاهش تولید محصوالت کشاورزی و 

 شوند.یک سال از مازاد تولید کشاورزان و سال دیگر از افت تولید مصرف کنندگان متضرر می
 

د بیان رواین مقام مسئول با بیان اینکه خرید توافقی محصوالت تنها مسکن موقتی برای کاهش زیان کشاورزان در بازار به شمار می
ها اجرا کند و تنها بحث عادل میان تولید و مصرف باید مصوبه الگوی کشت را در تمامی استانکرد: دولت برای برقراری ت

 گری در بازار را انجام دهد.نظاره
 نوسان قیمت گوجه فرنگی در بازار/تولید مرکبات نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت بیشتر بخوانید:

فت: با دو برابر رشد داشته است گنائب رئیس اتحادیه باغداران تهران با بیان اینکه تولید گوجه نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد چند  گوجه فرنگی توجه به شرایط مساعد اقلیمی امسال در بسیاری از محصوالت همچون

 دها که به دلیل کمبود آب در چند سال اخیر رها شده بودند امسال به سبب شرایط مساعایم به طوری که برخی روستابرابری داشته
 وری تاثیر به سزایی داشت.اقلیمی مجدد زیر کشت رفتند که همین امر بر افزایش بهره

 
به گفته او با وجود رشد چند برابری تولید محصوالت کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال قبل و مازاد بر نیاز داخل از مسئوالن امر 

دادند تا کشاورزان به سبب تولید بیش از نیاز داخل صادرات انجام می رفت که با به کارگیری برخی تدابیر اقدام جدی برایانتظار می
 شدند.متضرر نمی

 
شادلو در پایان تصریح کرد: اگر مسئوالن امر تعادل بخشی در تولید محصوالت کشاورزی را اعمال کنند دیگر نیازی به یارانه و 

ها شاهد مازاد و کاهش تولید محصوالت کشاورزی و در استان خرید توافقی نیست چرا که همه ساله به سبب عدم اجرای الگوی کشت

 .نوسانات قیمت در بازار هستیم
  لینک خبر
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 دانه های روغنی
 ایرنا  – 7/9/99تاریخ : 

 تمدید شدزمان کشت کلزا در چهار استان کشور 

های روغنی وزارت جهادکشاورزی اعالم کرد که کشاورزان چهار استان گلستان، خراسان مجری طرح دانه -ایرنا  -گنبدکاووس 
 آذر نسبت به کشت دانه روغنی کلزای بهاره اقدام نمایند.  ۱۵توانند تا شمالی، مازندران و اردبیل می

گلستان و خراسان شمالی، در  رشناسان جهادکشاورزی برخی شهرهای دو استانعلیرضا مهاجر روز پنجشنبه درجمع مدیران و کا
آذر ماه  ۱۵محل مدیریت جهادکشاورزی گنبدکاووس اظهار داشت که به دلیل شرایط مساعد جوی مناسب، کشت دانه روغنی کلزا تا 

 یند. هیچ مشکلی ندارد و کشاورزان با خیال راحت می توانند اقدام به کشت این محصول نما
توانند در دهه وی افزود: عالوه بر این، آن دسته از کشاورزانی که موفق به کشت دانه روغنی کلزا تا تاریخ اعالم شده نشوند، می

 سوم دی ماه امسال نیز نسبت به کشت این محصول اقدام نمایند.
های ذکر شده تا یک ماه آینده جوی در استانهای دریافتی از سازمان هواشناسی کشور، شرایط مهاجر اضافه کرد: بر اساس گزارش

 یابد.درجه سانتیگراد افزایش می ۵۹ای خواهد بود که عالوه بر بارش در هفته آینده، دمای هوا نیز تا به گونه
وی تصریح کرد: این شرایط جوی فرصت مناسب برای کشت دانه روغنی کلزا را فراهم می آورد و کشاورزان می توانند در دو 

 خ یاد شده نسبت به کشت این محصول اقدام کرده و نگرانی از کاهش تولید نداشته باشند.تاری
وی خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت آب و هوایی، تفاوت خاصی بین میزان برداشت محصول کشاورزانی که در آبان ماه کشت 

 کلزا کشت کنند، وجود نخواهد داشت.کنند با کشاورزانی که در دهه سوم دی ماه آذر کشت می ۱۵کردند و یا تا 
های یاد شده بویژه منطقه دشت های روغنی وزارت جهادکشاورزی ادامه داد: درصورتی که کشاورزان استانمجری طرح تولید دانه

ان و لستهای مستعد کشت کلزای بهاره در دو استان گ"مغان" در استان اردبیل، شهرستان "مانه" در استان خراسان شمالی و شهرستان
 های هفته پیش رو به سبز شدن گیاه کمک خواهد کرد.مازندران، ظرف چند روز آینده اقدام به کشت این محصول نمایند، بارش

هزار هکتار از  ۱۵۵هزار هکتار قرارداد کشت دانه روغنی کلزا در کشور خبر داد و گفت: تاکنون  ۱۴۵مهاجر همچنین از انعقاد 
 هزار هکتار برسد. ۱۱۵کنیم در دو مهلت تمدید شده، سطح زیر کشت این محصول امسال به بینی می این محصول کشت شده و پیش

هزار هکتار از این محصول در  ۱۵های اصلی کشور در کشت دانه روغنی کلزا دانست و افزود تا االن وی، گلستان را از استان
 هکتار افزایش یابد.هزار  ۹۵شود این سطح کشت به گلستان کشت شده و پیش بینی می

مهاجر همچنین گفت که بذر گواهی شده مورد نیاز کشت کلزا در کشور نه تنها برای سال زراعی جاری بلکه برای سال زراعی آینده 
 نیز به مقدار کافی تامین شده و هیچ مشکلی در توزیع آن وجود ندارد.

ر این مناطق یعنی گندم و جو بسیار پایین بوده و درآمد آن نیز وی خاطرنشان کرد: ریسک کشت کلزا نسبت به دو محصول پاییزه دیگ
 تا دو برابر بیشتر از این دو محصول است.

های مهم گلستان هزار هکتار اراضی زراعی و باغی از شهرستان ۵۰۵هزار نفر جمعیت و دارا بودن  ۹۱۵شهرستان گنبدکاووس با 
 دانند.برای کشت این محصول را از نیمه دوم مهر تا پایان آبان میدر کشت کلزا است و کارشناسان منطقه بهترین زمان 

  لینک خبر
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 دانه های روغنی 
 خبرگزاری فارس – 4/9/99تاریخ : 

 های آلوده/ پافشاری واردکنندگان همزمان با پیشنهاد دولت برای صادرات مجددابهام در سرنوشت ذرت

های آلوده خبری این روزها در حالی بحث استیضاح و استعفای وزیر جهاد کشاورزی مطرح است که هنوز از تعیین تکلیف ذرت
 نشده و معلوم نیست چه اقدامی در این مورد صورت خواهد گرفت. 

سال داغ شد که با گذشت ها آلوده در شرایطی از تابستان امبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، موضوع واردات ذرت
 ها صورت نگرفته است.های آلوده به گمرک هنوز اقدام عملی برای برخورد با این محمولهمدت قابل توجهی از ورود محموله

های آلوده در اختیار سازمان اموال تملیکی است، مسلم بیات، معاون سازمان ملی استاندارد در گفت و گو با فارس با بیان اینکه ذرت
 ایم.: جلسه جدیدی در این مورد نداشتهگفت

شود، افزود: با وجود شکایت بخش خصوصی به دیوان عدالت اداری، در های آلوده وارد کشور نمیوی با تأکید بر اینکه مطمئناً ذرت
 ها وارد کشور نشده است.ای از این ذرتهای آلوده کوتاه نیامدیم و ذرهبحث ذرت

ها مشخص شد از این میزان هزار تن ذرت وارد کشور کردند که بعد ۱۵۵ننده دولتی و خصوصی حدود چند واردک ۹۰اوایل تابستان 
 هزار تن آلوده به سمی به نام آفالتوکسین است. ۵۱۱حدود 

بهترین سازمان استاندارد مجوز خروج کاال را نداد و در نهایت دو راه باقی ماند؛ صادرات یا امحا. امحای کاال هزینه بسیاری دارد و 
 هایی است که استاندارد متفاوتی در این زمینه دارند. حاال، اما نه این راه عملی شده و نه آن راه.راه صدور کاال به کشور

و با خبری از یک مقام مسئول در بندر امام خمینی استان خوزستان مبنی بر کشف  ۵۹۹۰اسفند سال  ۵۷های آلوده از ماجرای ذرت
واردکننده  ۵۴های آلوده توسط ذرت آلوده در گمرک این استان آغاز شد. در این خبر آمده بود که عمده ذرتهزار تن  ۵۱۰و توقیف 

های بخش خصوصی و دولتی از کشور برزیل وارد شده و بعد از تایید و احراز آلوده بودن توسط اداره استاندارد استان، انبار
 ها پلمب شده است.نگهداری این ذرت

 های شدیدی از سوی واردکنندگان وجود داشت تا این محموله ترخیص شود.ظاهرا فشار پس از آن، اما
است که سازمان  های آلوده به دیوان عدالت اداری شکایت کردهتر به فارس گفته بود: بخش خصوصی واردکننده ذرتبیات پیش

این بخش مدعی هستیم که چرا وقتی سازمان استاندارد  استاندارد جلوی واردات کاالی ما را گرفته است، این در حالی است که ما در
 کاالیی را غیراستاندارد اعالم کرده، باز هم آن کاال در گمرک نگه داشته شده است.

ها را بابت تولید چسب، الکل و یا سایر موارد استفاده کنیم اما به دلیل اینکه وی گفته بود: برخی اعالم کردند که قصد داریم این ذرت
 ها را نپذیرفت.کدام از این توصیهها از گمرک امکان ردیابی آنها وجود نداشت، سازمان استاندارد هیچز خروج ذرتبعد ا

ها صورت گرفت و بیش از چندین هزار آزمون روی های مجددی بر روی این محمولهبه گفته وی، به دستور برخی مقامات، آزمون
 بود و معتقدیم که این کاالها مردود هستند.  95و  92ال ها انجام شد ولی حرف ما همان حرف سنمونه

های آلوده کوتاه ای در بحث ذرتگویم که با وجود تهدیداتی که شدیم، ذرهمعاون سازمان ملی استاندارد گفته بود: با شجاعت می
 ها مرجوع شوند.ایم حاال هم دستور رئیس جمهور این است که این ذرتنیامده

های انجام شده بر روی محصوالت توسط وزارت بهداشت های آلوده وارد کشور نشده است و طبق آزمونای از ذرتذرهبه گفته وی، 
 نیز مطلقاً ردی از وجود ذرت آلوده نبوده است.

 در عین حال طبق دستور رئیس جمهوری هم امکان ورود کاال به کشور نیست.
: شود، گفتهای آلوده به هیچ وجه وارد کشور نمیمورد با تاکید براینکه ذرتمهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک کشور نیز در این 

برای اینکه خیال مردم راحت باشد، قرار گذاشته ایم هر کشوری که این محموله ذرت را با عنوان غذای دام بپذیرد در لحظه ورود 
 در آن کشور را برای گمرک کل ایران ارسال کند.محموله به بنادر آن کشور کنسولگری یا سفارت ایران تائیدیه ورود و تخلیه 

در واقع صادرات این محموله ذرت به این دلیل قابل انجام است که برخی کشورها، این سطح از آلودگی را برای مصارف دامی قبول 
نیاز  یه به این ذرتهای بین المللی حفظ نباتات در صورتی که کشوری برای بازپروری یا محصول ثانوکنند، اما بر اساس شاخصمی

 ها قرار بگیرد.داشته باشد باید طرف مقابل در جریان وضعیت آلودگی ذرت
علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز در این مورد گفته بود: موضوع میزان سم افالتوکسین است که سازمان دامپزشکی و سازمان 

 ۵۷یا  ۵۰تر بوده و میان این دو استاندارد استاندارد سختگیرانهاستاندارد هر کدام استاندارد مشخصی داشته اند و استاندارد سازمان 
پی پی ام بوده است که این اختالف قابل توجه است، اما آنچه برای ما مالک  ۱۵واحد اختالف وجود دارد. واحد سازمان دامپزشکی 

محاء شود، بنابراین اجازه ورود و ترخیص به ها باید مرجوع یا اقرار گرفت سازمان استاندارد بوده و این سازمان معتقد است که آن
 کشور داده نشده است. 

گیرد ولی اجرای هر شود که توسط سازمان استاندارد مورد ارزیابی قرار میمیلیون تن ذرت به کشور وارد می 7تا  6ساالنه 

 حیطه وظایف این سازمان است.ها خارج از های آلوده اعم از مرجوع کرد و یا امحا کردن محمولهتصمیمی در مورد محموله
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گیری کنند ولی تا به حال خبر جدیدی در این باره ربط مداخله و تصمیمها ذیهای آلوده قرار است سازماندر هر حال در مورد ذرت
 ها رقم خواهد خورد.مطرح نشده و مشخص نیست چه سرنوشتی برای این ذرت

  لینک خبر
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 عفرانز

 ایرنا  – 6/9/99تاریخ : 

 مرحله اول مطالبات زعفران کاران پرداخت شد

میلیارد لایر از  ۵۱۵مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: در مرحله اول، حدود  -ایرنا  -تهران 
 های مصوب وزارت جهاد کشاورزی پرداخت شده است. مطالبات کشاورزان بابت خرید زعفران به نرخ

زود: در راستای ابالغیه وزارت جهاد اف« حسین شیرزاد»به گزارش چهارشنبه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، 
های خراسان رضوی و جنوبی که با هدف جلوگیری از افت کشاورزی مبنی بر خرید حمایتی زعفران از کشاورزان استان

تن زعفران از کشاورزان، توسط شبکه  ۹۵قیمت و ضرر و زیان تولیدکنندگان زعفران انجام شده تکنون بالغ بر 
 داری شده است.های روستایی خریتعاونی

ید آید، تاکشیرزاد با اشاره به اینکه کشور ایران حائز رتبه اول و دارای مزیت مطلق در تولید زعفران جهان به حساب می
بایست مرجع اصلی تعیین قیمت این محصول های تنظیم بازاری، کشور ایران میکرد: به طور طبیعی و بر اساس شاخص

 در بازارهای دنیا باشد.

ای و کاهش تصنعی رغم ثبات نسبی در بازارهای جهانی، شاهد رقابت غیرحرفهفه کرد: در اوایل ماه گذشته علیوی اضا
نرخ خرید زعفران توسط برخی دالالن داخلی و تجار فعال در صادرات این محصول و در نهایت روند شدید نزولی قیمت 

 ایم.زعفران در کشور بوده
همیت ورود هدفمند سازمان مرکزی تعاون روستایی و وزارت جهادکشاورزی به منظور این مقام مسئول در ارتباط با ا

تعدیل بازار زعفران تصریح کرد: تدابیر اتخاذ شده از سوی وزارت متبوع و سازمان مرکزی تعاون روستایی عالوه بر 
ز افت فاحش نرخ جهانی این المللی و ضرر و زیان تولیدکنندگان زعفران، اجلوگیری از سودجویی دالالن و تجار بین

 محصول نیز جلوگیری می کند.

ریزی شده، ضمن تثبیت مبنای قیمتی مناسب برای معامالت آتی وی اظهار امیدواری کرد که با تداوم اقدامات برنامه
 المللی، زمینه افزایش ارزآوری صادرات این محصول استراتژیک کشور فراهم شود.زعفران در بازارهای بین

  ینک خبرل
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 زعفران 
 ایرنا  – 2/9/99تاریخ : 

 تن رسید ۷۷خرید حمایتی زعفران درخراسان رضوی به 

تن زعفران در قالب طرح خرید حمایتی توسط شبکه تعاون روستایی خراسان رضوی ظرف سه هفته اخیر از  ۱۱ -ایرنا -مشهد
 کشاورزان خراسان رضوی خریداری شد. 

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی روز شنبه با بیان این مطلب افزود: خرید حمایتی زعفران در این استان با استقبال 
 اورزان رو به رو و موجب تعادل قیمت این محصول در بازار شد.کش

است و طبق ابالغیه سازمان مرکزی،  آبان ماه کنونی در این استان آغاز شده ۵۵مهدی ناصری مقدم افزود: خرید حمایتی زعفران از 
 اجرای طرح تا پایان آذر ماه ادامه دارد.

های خراسان رضوی فعال هستند و خرید محصول از زعفران در شهرستان مرکز خرید حمایتی ۵۹وی ادامه داد: هم اکنون 
 دهند و طبق اعالم قبلی، خرید زعفران در اجرای این طرح تا پایان آذر ماه ادامه دارد.کشاورزان را انجام می

شال نگین، پو ن، شبهمدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی گفت: خرید حمایتی محصول زعفران با چهار عنوان نگین زعفرا
گیرد و بر این اساس هر کیلو گرم نگین زعفران به بندی نهایی آن پس از آزمایش صورت می درجه یک و پوشال معمولی و سطح

میلیون لایر و پوشال معمولی زعفران به  ۹۵میلیون لایر، پوشال درجه یک به قیمت  ۹۱نگین به قیمت  میلیون لایر، شبه ۵۵۱قیمت 
 شود. میلیون لایر از کشاورزان خریداری می ۹۱قیمت 

تن محصول برداشت  ۱۹۹هکتار بود که از این سطح  ۴۱۵هزار و  ۹۴سطح زیرکشت زعفران در خراسان رضوی طی سال گذشته 
هزار هکتار از مزارع خراسان رضوی به کشت زعفران اختصاص یافت که میزان برداشت آن وابسته به شرایط  ۹۵شد. امسال نیز 

 آب و هوایی است.
 بردار بخش کشاورزی خراسان رضوی در حوزه تولید زعفران فعالیت دارند.هزار بهره ۵۱۹

  لینک خبر
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 زعفران 
 ایرنا  – 4/9/99تاریخ : 

 صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی دو دغدغه

نایب رئیس شورای ملی زعفران، خودداری گمرک از ارائه آمار صادرات زعفران و الزام صادرکنندگان  -ایرنا-مشهد
های صادرکنندگان این محصول شور از محل ارز حاصل از صادرات را از مهمترین دغدغهزعفران به واردات کاال به ک
 در خراسان رضوی دانست. 

غالمرضا میری روز دوشنبه در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: از آنجا که هنوز فصل برداشت زعفران به پایان نرسیده 
درصد از کشاورزان خراسان رضوی تولید  ۹۹ارائه داد اما  است نمی توان آمار دقیقی از میزان برداشت این محصول

 زعفران امسال را به مراتب بیشتر از سال گذشته دانسته اند.
وی ادامه داد: فصل اوج کار بازار زعفران به لحاظ صادرات و خریدهای خانگی پاییز است و با اینکه امسال محصول 

زار ضعیف است و وضعیت اقتصادی اجازه نمی دهد که مردم مانند خوبی برداشت شده است اما فروش ُخرده ریز در با
 گذشته زعفران بخرند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان زعفران مشهد مشکل اصلی در حوزه زعفران را صادرات آن دانست و گفت: هرچند 
کند از این رو نمی  امسال صادرات زعفران شرایط مطلوبی دارد اما گمرک از ارائه آمار در این خصوص خودداری می

 توان آمار متقنی از صادرات این محصول در اختیار داشت و بر اساس آن برنامه ریزی و تصمیم گیری کرد.
میری افزود: نیاز به ارائه آمار صادرات زعفران براساس نرخ دالری آن نیست و همین که گمرک مقدار صادرات و 

فته است را به شورای ملی زعفران ارائه دهد کفایت می کند و می کشور مربوطه که صادرات زعفران به آن انجام گر
 توان برای رفع مشکالت و توسعه بازار تصمیمات جدید اتخاذ کرد.

وی قاچاق زعفران را از دیگر مشکالت این بخش ذکر و بیان کرد: در کنار صادرات قانونی زعفران، این محصول به 
وجب شده اکثر صادرکنندگان قدیمی زعفران خانه نشین شوند و متاسفانه دالیل مختلف از کشور قاچاق می شود که م

کشورهای رقیب، زعفران ایران را به صورت قاچاق از کشور خارج می کنند و با برند کشور خود آن را در اختیار 
 مشتریان قدیمی ایران قرار می دهند که این جای بسی تاسف دارد.

سال کار صادرات  ۱۵مشهد گفت: شرایط به گونه ای است که صادرکنندگانی که  رئیس اتحادیه صنف فروشندگان زعفران
انجام می دادند و با صرف سرمایه شخصی بازاری برای خودشان ایجاد کرده بودند اکنون باید از دور تماشا کنند که چه 

 طور رقبای خارجی زعفران مشتریهای قدیمی صادرکنندگان ایرانی را به دست می آورند.
ی افزود: صادرات زعفران و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات آن به کشور شرایط دشواری را برای صادرکنندگان میر

قدیمی زعفران ایجاد کرده است و آنان به شکل دائمی از سوی بانک مرکزی تهدید می شوند که اگر ارز را برنگردانند به 
 دستگاه قضا معرفی می شوند.

ندی قبل اعالم کردند که مقدار زیادی صادرات از کشور انجام شده اما ارزی به کشور برگردانده وی ادامه داد: مقامات، چ
نشده و افرادی که صادرات را انجام داده اند نیز قابل شناسایی نیستند که این موضوع دلیل اصلی سخت گیریهای بانک 

 مرکزی در خصوص برگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور است.
یس شورای ملی زعفران گفت: از این حیث صادرات زعفران برای صادرکنندگان مشکل ساز شده و دو یا سه نفر نایب رئ

 از صادرکنندگان ممنوع از فروش شده اند.
میری افزود: صادرکنندگان زعفران نمی گویند که ارز حاصل از صادرات را به کشور باز نمی گردانند بلکه آنان قادر 

رگردانند زیرا این افراد صادرکننده هستند، مهارتی در مورد چگونگی واردات کاال ندارند و از سویی نیستند که ارز را ب
دیگر انجام واردات برای آنها زمان بر است و نمی توانند وقتی که باید صرف فروش زعفران و صادرات مجدد این 

 محصول کنند را در واردات هدر دهند.
ل صادرکنندگان زعفران در کشوری که به آن محصول خود را صادر کرده اند ارز وی پیشنهاد کرد برای حل این مشک

حاصل از صادرات خود را به طور کامل به هر بانک و صرافی ای که دولت تایید کندیا واردکنندگانی که مورد تایید بانک 
 مرکزی هستند تحویل دهند.

ولید زعفران فعالیت دارند و سطح زیرکشت زعفران بردار بخش کشاورزی خراسان رضوی در حوزه تهزار بهره  ۵۱۹
تن محصول برداشت شد. امسال  ۱۹۹هکتار بود که از این سطح  ۴۱۵هزار و  ۹۴در خراسان رضوی طی سال گذشته 
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هزار هکتار از مزارع خراسان رضوی به کشت زعفران اختصاص یافت که هنوز آمار کلی برداشت آن  ۹۵نیز 
 گردآوری نشده است.

است و تا پایان آذر ماه ادامه دارد و به گفته مدیر  آبان ماه کنونی در این استان آغاز شده ۵۵حمایتی زعفران از خرید 
تن زعفران در قالب طرح خرید حمایتی توسط شبکه تعاون روستایی استان  ۱۱سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی 

 ی خریداری شده است.ظرف سه هفته آبان ماه گذشته از کشاورزان خراسان رضو
های خراسان رضوی فعال هستند و خرید محصول از کشاورزان مرکز خرید حمایتی زعفران در شهرستان ۵۹هم اکنون 

 دهند.را انجام می
  لینک خبر
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 زیتون
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 سالمت
 ایرنا  – 5/9/99تاریخ : 

 های عفونی مشترک انسان و دام درصدی بیماری ۰۱افزایش 

های عفونی مشترک انسان و حیوان معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه بیماری -ایرنا -تهران
، مشترک بوده اما با ظهور های عفونی بین دام و انساندرصد از بیماری ۰۵دهد حدود رو به افزایش است، گفت: آمارها نشان می

 درصد رسیده است.  ۴۵های جدید این رقم به بیماری
های حیات وحش در سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: شنبه در نخستین کنگره ملی حفاظت و بیماریقاسم جان بابایی روز سه

است و باید در حوزه پیشگیری و درمان کارهای مهمی های مشترک میان دام و انسان رو به افزایش دهد که بیماریاین آمار نشان می
 انجام دهیم.

های غیرواگیر است، اظهار داشت: به همین دلیل توجه ما در های کشور مربوط به بیماریدرصد از بیماری ۴۵وی با بیان اینکه 
نشده و سرطان است که هزینه نترلهای اخیر به این حوزه معطوف شده که بیشتر بر پایه عواملی همچون فشار خون و دیابت کسال

 زیادی برای حوزه سالمت در پی داشته است.
های زیادی ایجاد کرده است و درصورت ها نگرانیعنوان عامل تهدید حیات انسان های عفونی بهجان بابایی ادامه داد: بیماری

کنی این نوع جه کند هر چند در گذشته برای ریشههای جدی مواتوجهی به آن ممکن است در آینده نه چندان دور ما را با چالشبی
 ها با کمک واکسیناسیون اقدامات خوبی در کشور انجام شده است.بیماری

های عفونی باشیم اگر چه بسیاری از این های آینده شاهد روند رو به افزایش بیماریرسد در سالوی اظهار داشت: به نظر می
های مشترک دام و انسان در حرکت های عفونی به سمت بیماریده اما واقعیت این است که بیماریکن شها مانند ماالریا ریشهبیماری
 است.
 های بین بخشی وهای عفونی مشترک میان انسان و حیوان بیانگر لزوم همکاریبابایی با بیان اینکه روند رو به رشد بیماریجان

ها ه این موضوع بسیار زیاد و جدی است که تلف شدن تعداد زیادی از دامتوجهی بتغییر نگرش در این حوزه است، گفت: عواقب بی
 هایی است کهشود و علت آن مسافرتشود، البته این نوع بیماری ها بیشتر در منطقه مدیترانه شرقی دیده میاز جمله آن محسوب می

 گیرد.صورت می
هزار گزش حیوان داریم که هزینه زیادی به ما  ۱۵۵االنه معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: س

 میلیون تومان هزینه در پی دارد.  ۱تا  ۹کند به عنوان مثال درمان گزش هاری بین تحمیل می
توجهی و بیماری مشترک میان انسان و دام شناسایی شده است، خاطرنشان کرد: در صورت بی ۰۱وی با اشاره به این مطلب که 

ر انجام اقدام مؤثر در این حوزه، هزینه سالمت به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت، اگر بخواهیم رویه بنیادی در پیش ناتوانی د
 ها در کنار هم قرار گیرند.کن کنیم باید تمام دستگاهها را ریشهبگیریم و این بیماری

های حیوان و انسان هستیم و در این موارد حیط زیست، بیماریهای مجانبه متخصصان رشتهبابایی گفت: ما نیازمند مداخله همهجان
که نگرش سیستماتیک میان سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان دامپزشکی و باید سه زاویه این مثلث با هم دیده شود. در صورتی

 شود؛ این کاریکاسته می وزارت بهداشت از سطوح پایین شکل بگیرد پیشگیری به شکل مناسبی انجام خواهد شد و از عوارض آن
 است که دنیا آغاز کرده و ما نیز باید بتوانیم انجام دهیم.

وی ضمن اشاره به کمیته مشترک مطالعاتی سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: یک سوی این قضیه به سازمان 
دامپزشکی ها را تامین کند و عواقب توجه نکردن به این سازی مخازن در برنامه و بودجه مربوط است که باید منابع مالی برای پاک

گیرد مجدداً بیماری توان در بیماری کریمه کنگو مشاهده کرد که هر سال در همان مناطقی که سمپاشی صورت میموضوع را می
 کند.بروز می

  لینک خبر
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 سالمت 
 ایرنا  – 5/9/99تاریخ : 

 وحش های نوظهور تهدیدی برای انسان و حیاتافزایش بیماری

های نوظهور، تاکید کرد: این مساله مهمی است که تهدیدی برای رییس سازمان دامپزشکی با اشاره به افزایش بیماری -ایرنا -تهران
 طلبد. سالمت انسان و حیات وحش به شمار می رود بنابراین توسعه همکاری میان نهادهای مرتبط را بیش از پیش می

ها، نیازها و راهکارهای حفاظت های حیات وحش با تاکید بر چالشره ملی حفاظت و بیماریشنبه در کنگعلیرضا رفیعی پور روز سه
المللی و هم ملی به مبحث حیات وحش زمان زیادی و نقش آن در سالمت واحد، افزود: از زمان ورود دامپزشکی هم در بخش بین

 گذرد بنابراین کارهای زیادی برای انجام دادن در پیش داریم.نمی
توانند در کنار اظهار داشت: وزرارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی میوی 

 های حیات وحش انجام دهند.های مختلف حفاظت و بیماریالمللی در بخشای و بینهم کارهای زیادی از لحاظ ملی، استانی، منطقه
کارگروه دائمی  ۱۵۵۹المللی اشاره کرد و گفت: سازمان بهداشت جهانی دام در سال وی به اقدامات انجام شده در سطح بین

های ای به کشورهای عضو ابالغ کرد و در آن بر توجه به بیماریبخشنامه ۱۵۵۹های حیات وحش را تشکیل داد؛ در سال بیماری
 حیات وحش تاکید کرد.

هایی از متخصصان حیات وحش، ظایفی در نظر گرفته شده که ایجاد شبکهرفیعی پور اظهار داشت: برای سازمان دامپزشکی کشور و
برقراری ارتباط با مراجع ذیصالح حیات وحش، دریافت گزارشهای مرتبط با حیات وحش و ارسال گزارش به سازمان بهداشت 

 شود.جهانی دام برخی از آنهاست که در این سازمان انجام می
پزشکی فقط عضو فعال سازمان بهداشت جهانی دام نیست، گفت: به دنبال این هستیم که برای وی با اشاره به اینکه سازمان دام

تری با سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر ذینفعان داشته باشیم که در این راستا کارهایی های گستردهبهداشت عمومی فعالیت
وحش، تدوین دستورالعمل مرتبط با حوزه حیات وحش و نامه با سازمان محیط زیست، تشکیل کمیته ملی حیات همچون عقد تفاهم

 تدوین دستورالعمل مراکز حیات وحش برخی از آنهاست.
تواند زنگ خطری برای حیات های جانوری در شرف وقوع است و این میرییس سازمان دامپزشکی افزود: ششمین انقراض گونه

های حیوانات اهلی است و تاثیر آن بر همچنین حیات وحش مخزن بیماریتر شود، ها بیشتر و عمیقوحش باشد بنابراین باید همکاری
 طلبد که تمام دستگاه های ذیربط در کنار هم با جدیت کار کنند. زندگی و سالمت انسان اهمیت فراوانی دارد بنابراین می

ها ل اجتناب است و باید تمام دستگاهها هم در نجات حیوانات و هم انسان موضوعی غیر قابوی تاکید کرد: تشخیص به موقع بیماری
های زیادی مواجه هستیم و چون هم محصوالت و هم تجارت جدی به آن بپردازند، به دلیل ماهیت حیات وحش همواره با چالش

الش های گذشته تمام امکانات به حیوانات اهلی اختصاص یافت و این خود یک چهای اهلی به نفع انسان بوده از این رو طی سالدام
 شد و قطعا نیز منابع ملی که به محیط زیست اختصاص یافته نیز کافی نیست.است چون نباید تمام امکانات به یک بخش سوق داده می

های موثر بر تجارت و اقتصاد کشورها، محدودیت قانونی دارد و فقط مختص کشور ما دهی درباره بیماریرفیعی پور گفت: گزارش
ند ترکیه نیز این محدودیت را دارند، در واقع اطالعاتی که باید در این زمینه انتقال یابد معموال با موانع نیست بلکه کشورهایی مان

 قانونی، تکنیکی و اجرایی مواجه است. 
ها، نیازها و راهکارهای حفاظت و نقش آن در سالمت واحد های حیات وحش با تاکید بر چالشنخستین کنگره ملی حفاظت و بیماری

با حضور عیسی کالنتری معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، علیرضا رفیعی پور رییس سازمان  امروز
دامپزشکی، قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سازمان حفاظت محیط زیست آغاز به کار 

 آذرماه ادامه دارد. ۰کرد و تا فردا 
  لینک خبر
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 سالمت 
 ایرنا  – 5/9/99تاریخ : 

 ساختار تشکیالتی دامپزشکی با نیازهای موجود متناسب نیست 

های غیر معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست گفت: ساختار تشکیالتی دامپزشکی که مسئولیت بیماری -ایرنا -تهران
ین سازمانی است و بارها انسانی را بر عهده دارد، متناسب با نیاز نیست و باید تقویت شود، دامپزشکی امروز یک تشکیالت ب

 ام که تشکیالت آن باید فراتر از سازمان جهاد کشاورزی دیده شود. درخواست کرده
ها، نیازها و راهکارهای حفاظت و های حیات وحش با تاکید بر چالششنبه در کنگره ملی حفاظت و بیماریعیسی کالنتری روز سه

 ۱۵ایم که افزایش های خوبی داشتهگذشته در بخش محیط زیست انسانی پیشرفت سال ۷۵نقش آن در راستای سالمت واحد افزود: طی 
 ها است.ساله متوسط عمر انسان حاکی از این تالش

های بعدی را حفظ منابع زنتیک عنوان کرد و افزود: بخشی از این منابع یکی از وظایف این سازمان در راستای حفظ حقوق نسل
 آن در فصل چهارم توسعه پایدار تاکید شده است.همان حیات وحش است که بر حفظ 

های اهلی نیز روند خوبی طی شده اما در بخش حیات وحش کار چندانی صورت وی اظهار داشت: در بخش دامپزشکی به مفهوم دام
 بیماری را در نگرفته و تا حدودی حیات وحش به حال خودش رها شده است و صرفا فعالیت ما این بود که الشه حیوانات تلف شده از

 گردد.کاری سازمان دامپزشکی در گذشته برمیآوری کنیم. این نقطه ضعف بزرگی است و به کمطبیعت جمع
معاون رییس جمهوری ادامه داد: قرار نیست که سازمان دامپزشکی حیات اهلی و یک سازمان دام پزشکی حیات وحشی داشته باشیم، 

اکیپ دامپزشکی از ایران به افغانستان اعزام شد و عملکرد بسیار  ۵۱۵فغانستان شایع شد سال پیش که بیماری شاربن در ا ۹۵حدود 
 مثبتی داشت.

های غیر انسانی را بر عهده دارد، متناسب با نیاز کالنتری تصریح کرد: امروز ساختار تشکیالتی دامپزشکی که مسئولیت بیماری
ز ام که این سازمان باید فراتر ابین سازمانی است و بارها درخواست کرده نیست و باید تقویت شود، دامپزشکی امروز یک تشکیالت

 سازمان جهاد کشاورزی دیده شود.
رییس سازمان محیط زیست عنوان کرد: برای دامپزشکی، مرز شهرستان و استان وجود ندارد زیرا زمانی که با قتل عام حیات وحش 

ت تاثیر هستند. با توجه به اهمیت موجود و ساختار پرندگان مهاجر را نیز در کشور ها تحشویم تمام استانبه علت بیماری مواجه می
های حیات وحش بیشتر باشد و ما در این زمینه سرباز دامپزشکی هستیم. در سازمان محیط زیست داریم بنابراین باید توجه به بیماری

 یفه دامپزشکی است و باید بیش از پیش تقویت شود.تعداد کمی دامپزشک فعال است که همه همکار سازمان هستند هرچند وظ
کالنتری افزود: متناسب با شرح وظایف سازمان دامپزشکی امکانات آن توسعه نیافته است که باید با همکاری بخش خصوصی تقویت 

 شود تا بتواند از عهده وظایف قانونی خود برآید.
های بعد حفظ منابع ژنتیک است، بخشی از آن را راستای حفظ حقوق نسلوی عنوان کرد: یکی از وظایف سازمان محیط زیست در 

میلیون هکتار است، همین مسئله است زیرا تست مناطق  ۵۹دهد فلسفه ایجاد مناطق حفاظت شده که اکنون حیات وحش تشکیل می
 ژنتیک از اصول توسعه پایدار است.

 کنم.نه متخصص حیات وحش هستم، اما همیشه از آنها حمایت می معاون رییس جمهوری تاکید کرد: من نه متخصص دامپزشکی و
 
  لینک خبر
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 سالمت 
 ایرنا  – 2/9/99تاریخ : 

 بزیان تامین استواکسن و دارو بخش دام، طیور و آ

معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور گفت: امروز مشکلی در تامین واکسن و داروهای مورد نیاز دام،  -ایرنا  -تهران 
 طیور و آبزیان نداریم و تولیدات روز افزون فرآورده های خام دامی خود تایید کننده این موضوع است. 

نشست خبری رئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره ادعای برخی در ارتباط با اینکه کشور  روز شنبه در« قاسم رضائیان زاده »
میلیون دالر مواد اولیه واکسن و دارو دام،  ۹۵۵در تامین دارو و واکسن دچار مشکل است، افزود: ابتدای تحریم ها تاکنون حدود 

 طیور و آبزیان برای کارخانه های تولیدی وارد کشور شده است.
اظهارداشت: وجود واکسن منجر به کنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان شده به طوری که یکی از ابزار اصلی کنترل این وی 

 بیماری واکسن های آنفلوانزای پرندگان است که از خارج کشور تامین می شود.
ها توانستیم واکسن بیماری تب برفکی معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: همچنین در زمان تحریم 

مورد نیاز کشور را پس از سالها کنترل کنیم، زیرا بعد از سالها کمبود واکسن، در یک تا دو سال گذشته کمبودی از لحاظ این واکسن 
 نداشتیم.

کنون راه اندازی خط وی با بیان اینکه در کنار واردات دارو و واکسن، توسعه صنعت واکسن سازی در کشور فراهم شده، گفت: ا
 تولید واکسن پی پی آر در کشور، موجب شد تا همه نیاز کشور بعد از سالها کمبود در سال گذشته و امسال تامین شود.

رضائیان زاده، توسعه خط تولید واکسن تب برفکی ، صدور موافقت اصولی سه تا پنج خط تولید واکسن طیور در مدت یک تا دو 
درصدی واکسن های طیور کشور را تامین کند، توسعه تولید داروهای گیاهی و همچنین تولید سید و بذر  ۴۵ود سال آتی که بتواند کمب

 واکسن را از اولویت ها در این بخش برشمرد.
 وی اضافه کرد: براساس دستیابی به این اقدامات به طور حتم بین سه تا پنج سال آینده، کاهش وابستگی کشور به واردات مواد اولیه

 واکسن و دارو دام، طیور و آبزیان را مشاهده خواهیم کرد.
معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور پیرامون همکاری با شرکت های دانش بنیان افزود: امروز با وجود تحریم ها به 

 ام برداریم.طور حتم با برنامه ریزی و همکاری تولید کنندگان و شرکت های دانش می توانیم در مسیرهای مهمی گ

  لینک خبر
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 شیالت
 ایرنا  – 6/9/99تاریخ : 

 شدتن میگوی پرورشی در دیلم تولید  ۹۲۱هزار و  ۷

طرح فعال پرورش این آبزی در منطقه بویرات شهرستان دیلم استان بوشهر  ۷۴تن میگو از  ۹۴۵هزار و  ۱ -ایرنا  -گناوه 
 جاری تولید و برداشت شد. درسال

 ۴۵۵استخر ذخیره سازی در  ۱۴۷رئیس شیالت دیلم روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این سایت با 
 ر سطح زیرکشت فعال است.هکتا

عباس تمیمی افزود: پیش بینی بیش از سه هزار تن تولید میگو پرورشی در این سایت شده بود که بدلیل وقوع بیماری لکه سفید، 
 پرورش دهندگان برای سرایت آن قبل از موعد تعیین شده اقدام به برداشت کردند.

دهندگان، بیماری لکه سفید میگو مهار و برداشت قابل قبولی در این  وی اظهار داشت: با نظارت بموقع دامپزشکی و پرورش
 شهرستان انجام شد.

 نفر بصورت مستقیم مشغول به کار هستند. ۱۱۵تمیمی افزود: در سایت پرورش میگوی بویرات این شهرستان 
 پروری مشغول به کار خواهند شد.اندازی سایت جدید در ضلع شمالی شهر دیلم، جوانان بیشتری درصنایع آبزی وی گفت: با راه

کیلومتر مرز آبی با خلیج فارس و بنادر فعال دیلم و امام  ۰۱رئیس شیالت دیلم بیان کرد: این شهرستان با توجه به برخورداری از 
 حسن در زمینه صید و صیادی از جمله پرورش میگو و ماهی در قفس دارای ظرفیت خوبی است.

شبکه  ۹۰میگوی بویرات را اتصال نشدن لوله آب شرب به خط اصلی دانست و افزود : درسال  وی یکی از مشکالت سایت پرورش
ده های انجام شاست که با پیگیری و مذاکرهآبرسانی به این سایت اجرا شد اما هنوز اداره آب با اتصال آن به خط اصلی موافقت نکرده

 قررا است این مهم در سال جاری انجام شود.
 الیه شمالی استان بوشهر قرار دارد.دیلم در منتهی شهرستان ساحلی

  لینک خبر
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 شیالت 
 خبرگزاری فارس – 6/9/99تاریخ : 

 شوندهای تعاونی تولید میدرصد آبزیان توسط شرکت 06

 های تعاونی انجام شد. درصد تولید آبزیان توسط شرکت 66های تکثیر و پرورش آبزیان گفت: مدیرعامل اتحادیه تعاونی

وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد تولید آبزیان در کشور گفت: طبق آمار سازمان شیالت ارسالن قاسمی در گفت
هزار تن  966گوییم این رقم نادرست است و رقم واقعی رسد، در حالی که ما مییلیون تن میم 9.2تولید شیالت در کشور به ساالنه 

 شود.های تعاونی تولید میدرصد توسط شرکت 66است.که از این رقم 

ازدید از گوییم بر اساس آمار تولید و بهزار تنی در آمار تولید آبزیان وجود دارد، گفت: ما می 466وی در مورد اینکه چرا اختالف 

هزار تن است، اما به طور کلی یکی از مشکالت ما در بخش  966مزارع تکثیر و پرورش آبزیان حجم تولید و صید در مجموع 

کشاورزی نبود آماری است که بتوانم روی آن قسم بخوریم. در حال حاضر آمار مرکز آمار ایران و وزارت جهاد کشاورزی اختالف 
 وجود دارد.

های تکثیر و پرورش آبزیان همچنین در مورد صادرات آبزیان گفت: در بخش کشاورزی تراز تجاری منفی ه تعاونیمدیرعامل اتحادی
 266گیرد که در مقابل میلیون دالر صادرات انواع آبزی صورت می 566است اما در شیالت تراز بازرگانی مثبت است و نزدیک 

 شود. میلیون دالر در سال می 266شود که در مجموع استارتر وارد می میلیون دالر واردات ماهی تخم چشم زده و و مقداری

 شود.میلیون دالر صادرات میگو هم صادر می 566شود و در رقم آال، تیالپیا وارد میزده ،قزلبه گفته قاسمی تخم ماهی چشم

میلیون دالر صادرات  66تا  56گفت: حدود گیرد های تعاونی صورت میوی در مورد اینکه چه میزان از صادرات آبزیان توسط شرکت

های تعاونی آبزیان تولید شده که توسط بازرگانان صادر درصد محصول صادراتی در شرکت 76ها صورت گرفته، اما توسط تعاونی

 شود.می
نقطه  این انست و گفت:های تکثیر و پرورش آبزیان یکی از چالش آبزیران را کار بر روی بازارهای جدید دمدیرعامل اتحادیه تعاونی

 ضعف ماست که باید بازار داخل و خارج را کار کنیم و در این زمینه تاکنون حمایت الزم صورت نگرفته است.
قاسمی در مورد تسهیالت برای تولید آبزیان گفت: برای حضور در بازارهای جهانی نیاز به مطالعه و بازاریابی است که این کار هزینه 

 ها نکرده است. ها را انجام دهد. ولی وزارت تعاون در این زمینه تقریبا هیچ کمکی به تعاونیاین هزینهدارد. باید دولت 
میلیارد دالر صادرات غیرنفتی  46شود، گفت: همان گونه که پول وی در مورد اینکه پول صادرات آبزیان چگونه به کشورها منتقل می

 آید.درات آبزیان هم میآید، به همان ترتیب پول صابه داخل کشور می
 برابر شده است 95* هزینه انتقال پول صادرات 

آید و فقط هزینه حمل سال گذشته یاد گرفتیم و اگر صادرات انجام شود، پول آن باالخره می 46های دور زدن را در به گفته قاسمی، راه

درصد شده است  96تا  95درصد بود واالن هزینه انتقال بین  و انتقال پول به وسیله تحریم باال رفته است. یک زمانی هزینه انتقال یک

گیرند. بنابراین تحریم فقط هزینه نقل و انتقال پول را باال برده است. اما تحریم اثر مخرب و فلج که دالالن در این زمینه کارمزد می
 کننده روی صادرات غیرنفتی نداشته است.

 شویم تحریم ضربه دیگری زده استیر و پرورش آبزیان با مراجعه به آمار گمرک متوجه میهای تکثبه گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی
کنیم باالخره این موضوع که اجازه نداده حجم صادرات آبزیان بیشتر شود. یعنی بازار صادرات را محدودتر کرده است و ما فکر می

 شود.حل می
 شوددرصد محصوالت کشاورزی توسط تعاونیها تولید می 75* 

درصد تولیدات کشاورزی در بخش تعاونی صورت  75بر حسب آمار وزارت کشاورزی بیش از  قاسمی در مورد تولید آبزیان گفت:

های صید و صیادی در اختیار تعاونی و حدود درصد فعالیت96ها است. درصد تولید میگو در تعاونی 66گیرد. در شیالت بیش از می

 شود.ها تولید میآال و ماهی گرمابی توسط تعاونیی قزلدرصد تولید ماهیان سرداب 56

  لینک خبر
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 شیالت 
 خبرنگاران جوان  – 5/9/99تاریخ : 

۰۱۱۱برابری پرورش میگو تا سال  ۱وی ایران به کنگو/ افزایش انتقال دانش و فن آوری پرورش میگ  
ریزی شده استبرنامه ۵۷۵۵برابر تولید فعلی تا سال  ۹منصوری گفت افزایش تولیدات پرورش میگو تا  . 

به نقل از  وزارت جهاد کشاورزی، نشست مشترکی با  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

گذاران کشور کنگو در خصوص های کشاورزی با جمعی از سرمایهحضور اعضای هیئت مدیره شرکت شهرک

آوری پرورش میگو به این کشور، در محل شرکت برگزار شدانتقال دانش و فن . 
ورزی با همکاری سازمان های کشاهای کشاورزی در این نشست گفت: شرکت شهرکمدیرعامل شرکت شهرک

ای برای توسعه پرورش میگو در سواحل جنوبی و های گستردهربط برنامههای ذیشیالت ایران و دیگر دستگاه
 .شمالی کشور در دست اقدام دارد

اشرف منصوری افزود: براساس هدفگذاری انجام شده توسط این شرکت، افزایش تولیدات پرورش میگو تا علی 

ریزی شده استبرنامه ۵۷۵۵فعلی تا سال  برابر تولید ۹ . 
ها نظیر کشور چین وی اضافه کرد: در حال حاضر محصوالت تولیدی ایران در این حوزه به تعدادی از کشور

شودخرید میصادر و حتی پیش . 
های کشاورزی گفت: در ایران پرورش میگو بیشتر در سواحل شمالی و جنوبی کشور مدیرعامل شرکت شهرک

گیرد و طبیعی است که در کشور کنگو شرایط تولید با ایران متفاوت خواهد بود و قطعاً برای توسعه میصورت 
جانبه از حیث اقلیم، کیفیت آب، خاک، درجه حرارت محیط در طول سال این صنعت باید مطالعات و بررسی همه

 .و چگونگی تامین انرژی و سایر عوامل اثرگذار صورت پذیرد
های کشور کنگو نیز در این نشست ضمن خرسندی از دیدار مجدد و حضور در شرکت شهرکنماینده هیئت 

 .کشاورزی، خواستار انتقال تجربیات و دانش و مطالعات اراضی در کشور کنگو برای پرروش میگو شد
ت وی افزود: در این راستا مقرر شد پس از انجام هماهنگی و تشریفات قانونی در قالب قرارداد یا یادداش

ها گسترش یابدها در ابتدا به صورت پایلوت انجام شود و سطح همکارینامه، این همکاریتفاهم . 
 
 
 
 
 
 
 
 
  لینک خبر
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 شیالت 
 ایرنا  – 2/9/99یخ : تار

 

 در دریای خزر مشاهده شد« دار خوارشانه»گونه جدیدی از 

های دریای خزر خبر داد و دار خوار جدید در آبرئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور از وجود نوعی شانه -ایرنا  -تهران 
در آبهای ایرانی دریای خزر در منطقه رویان استان مازندران مشاهده  Beroe ovataدار خوار گفت: برای نخستین بار جانور شانه

 برداری شد. و نمونه
روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به اینکه براساس بررسی های میدانی و نمونه برداری « محمود بهمنی»

های انجام شده توسط پژوهشگران پژوهشکده اکولوژی دریای خزر )ساری( در آبان ماه سال جاری، نوعی شانه دار جدید در آب 
به  Mnemiopsis leidyiبه دلیل قابلیت تغذیه اختصاصی از گونه  Beroe ovataدار د: شانههای دریای خزر مشاهده شد، افزو

 دار خوار معروف است.عنوان شانه
های جهان پیوسته است و این ارتباط به ورود دن به سایر اقیانوس -وی اظهار داشت: دریای خزر در عمل با ساخت کانال ولگا 

 اجم، به طور عمده از طریق آب توازن کشتی ها، به دریای خزر منجر شده است.های غیر بومی و مهاتفاقی گـونه
سال قبل وارد حوضه آبی  ۱۵یکی از این گونه های غیربومی مهاجم، شانه داری است که حدود  Mnemiopsis leidyiبه گفته وی، 

 ماهی ها تغذیه می کند. ها، تخم و الرودریای خزر شد که شکارچی گوشت خوار فعال بوده و از زئوپالنکتون
وی براین باور است: یکی از دالیل اصلی کاهش سریع ذخایر و میزان صید بسیاری از گونه های پالژیک اقتصادی دریای خزر از 
تبعات ورود و گسترش سریع این جانور بوده است به عنوان مثال به دلیل حضور این گونه، صید کیلکا ماهیان کاهش پیدا کرد و از 

 رسید. ۵۹۹۱هزار تن در سال  ۵۱به حدود  ۵۹۴۹ار تن در سال هز ۹۱
رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور گفت: بنابراین اقدام سریع جهت کاهش اثرات این تهاجم به طور خاص و به طورکلی تبیین 

ت یافت که البته یکی از و اجرای راهکارهای عملی جهت مبارزه با تهاجم گونه های غیربومی به اکوسیستم دریای خزر ضرور
 مناسب ترین طرح های اجرایی از طرف موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، کنترل بیولوژیک بود.

وی ادامه داد: به همین دلیل برای کنترل بیولوژیک، تیم های تحقیقاتی مختلفی از مراکز و پژوهشکده های شیالتی حوضه جنوبی 
ز کشور روسیه، اوکراین و ترکیه تشکیل شد که اعضای این گروه کاری بر اساس تجربه های دریای خزر در ایران با کارشناسانی ا

را به عنوان تغذیه گر اختصاصی از شانه دار مهاجم،  Beroe ovataکارشناسی راهکار استفاده از یک گونه از شانه دار خوار 

 پیشنهاد دادند.
شانه دار خوار از طریق کشور ترکیه به آزمایشگاه های پژوهشکده اکولوژی  سال قبل نمونه هایی از ۵۱بهمنی افزود: همچنین حدود 

دریای خزر و همچنین پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی )در بندرانزلی( منتقل شد که حاصل تحقیقات گسترده آنها سازگاری 
 و تطبیق آنها با شوری دریای خزر بود. Beroe ovataتدریجی شانه دار خوار 

روز  ۰۵داشت: داده های حاصل از این آزمایش ها نشان داد که اگرچه شانه دار خوار منتقل شده به دریای خزر، بیش از وی اظهار
 دار بعد از گذراندن مراحل الروی به موجود بالغ تبدیل نمی شود. ریزی است، اما این شانهزنده باقی مانده و قادر به تخم

دار خوار جدید در محیط ن اضافه کرد: در حال حاضر با توجه به اثرات احتمالی وجود شانهرئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی ایرا
طبیعی و اکوسیستم ، استمرار پایش اکولوژیک منطقه، بررسی چگونگی ورود و میزان پراکنش این گونه، ارزیابی اثرات و پیامدهای 

ین برنامه هایی است که در دستور کار موسسه تحقیقات علوم احتمالی )مثبت و یا منفی( حضور آن بر اکوسیستم از جمله مهمتر
 شیالتی کشور قرار گرفته و نتایج این مطالعات پس از تکمیل اطالع رسانی خواهد شد.

به گزارش ایرنا، طی دهه های اخیر به دلیل تغییر سطح آب دریای خزر ، ورود آالینده های زیست محیطی و ورود گونه های مهاجم 
دار دریای خزر ساختار اکوسیستم دریای خزر به شدت تغییر یافته است. به طوری که وجود شانه دار مهاجم روی برخی  مانند شانه

 ذخایر دریای خزر از جمله کیلکا نقش بسزایی داشته است.
 
  لینک خبر
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 شیالت 
 ایرنا  – 6/9/99تاریخ : 

 «پرورش ماهی در قفس»های میلیون دالری در مزرعه ۹۱۱ارز آوری 

 خواههما همت
مجری طرح پرورش ماهی در قفس وزارت جهاد کشاورزی گفت: تخصیص ارز دولتی به منظور واردات تجهیزات  -ایرنا  -تهران 

 میلیون دالری توجیه اقتصادی دارد.  ۹۵۵پرورش ماهی در قفس در دریا به دلیل ارزاوری 
ماهی در دریا توسط وزارت جهادکشاورزی با  در بیست هشتم آذرماه امسال درخواست تخصیص ارز برای واردات تجهیزات پرورش
 هدف توسعه صنعت پرورش ماهی در دریا و انتقال تکنولوژی به هیات دولت ارایه شد.

در این نامه آمده است: بخش شیالت و آبزیان به عنوان یکی از بخش های مولد، در سال های اخیر نقش بسیار مؤثری درتولید انواع 
رنفتی داشته است. یکی از برنامه های در حال توسعه این قسمت، پرورش ماهی در قفس )در دریا( بوده آبزیان و توسعه صادرات غی

که قادر است با استفاده از منابع جدید، غیر تعریف شده )به لحاظ موقعیت طبیعی( و در مناطقی که فعالیت تولیدی دیگری برای آن ها 
 که پروژه پرورشی از اهداف امنیت غذایی و در کنار آن ها ارزآوری کند تا جاییمتصور نیست اقدام به تولید، اشتغال، تأمین بخش

هزار تن  ۱۵۵ماهی در قفس های دریایی به عنوان یکی از سرفصل ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی با هدف دستیابی به تولید ساالنه 
 در پایان برنامه ششم توسعه، مورد توجه قرار گرفته است.

و بستر تولید در دریا به صورت محصور شده، از جمله الزامات توسعه این فعالیت به شمار می رود که به دلیل وابستگی ایجاد محیط 
 شدید آن به تکنولوژی روز، تجهیزات آن از منابع خارجی و از طریق واردات تأمین می شود.

ز جمله لوله های مورد استفاده با استانداردهای جهانی و در سال های اخیر و همزمان با توسعه این فعالیت، بخشی از نیازمندی ها ا
اند و بخش دیگری از تجهیزات مورد نیاز به منظور ایجاد انگیزه برای سازی و در داخل تولید شدهمورد تأیید سازندگان اصلی، بومی

 گردید.ا استفاده از ارز دولتی وارد کشور مینمایند، تاکنون بگذارانی که در محیط های دریایی، اقدام به ایجاد بستر تولید میسرمایه
واردات این تجهیزات را از لیست دریافت ارز حذف کرده  ۵۹۹۹شهریور  ۵۱این امر در حالیست که هیات دولت براساس مصوبه 

هی رورش مانامه عالوه بر کمباین و نشاءکار برنج، تجهیزات پاست. بنابراین وزارت جهادکشاورزی درخواست کرده در این تصویب
 در دریا نیز افزوده شود.

 گفتنی است، این پیشنهاد هم اکنون در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیات دولت است.
قائم مقام سازمان شیالت ایران و مجری طرح پرورش ماهی در قفس وزارت جهاد کشاورزی در « سیف هللا حقیقی» در این ارتباط، 

رنا اظهار داشت: طرح توسعه پرورش ماهی در قفس یکی از برنامه های اولویت دار برنامه ششم گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ای
 هزار تن ماهی تولید شود. ۱۵۵توسعه به شمار می رود که طبق آن باید تا پایان برنامه از این محل 

هی در قفس، نیاز به تخصیص ارز هزار تن ماهی از طرح پرورش ما ۱۵۵وی گفت: برای دستیابی به برنامه ششم توسعه و تولید 
 کند.میلیون دالر ارزاوری ایجاد می ۹۵۵میلیون دالر برای واردات تجهیزات و زیرساخت ها است که در مقابل  ۷۵۵دولتی به مبلغ 

 ا بهقائم مقام سازمان شیالت ایران گفت: برای تجهیزات پرورش ماهی در قفس در دریا نیازمند ارز رسمی هستیم زیرا طبق آماره
هزار  ۱۵۵ازای هر یک هزار تن تولید از این محل دو میلیون دالر تجهیزات نیاز است که از خارج وارد شود؛ در یکسال اول تولید 

 تن ماهی موجب ارز آوری دو برابری می شود.
رعه پنج هزار تنی که های اولیه برای سرمایه گذاران ذکر کرد و گفت: برای ایجاد یک مزوی یکی از مشکالت این طرح را هزینه

میلیارد تومان سرمایه نیاز است حال اگر ارز دولتی حذف شود این  ۵۵۵تومانی انجام شود، حداقل  ۷۱۵۵تجهیزات آن با ارز رسمی 
رسد که هم تامین نقدینگی برای بخش خصوصی از منابع داخلی کار مشکلی است و حتی در صورت میلیارد تومان می ۱۱۵رقم به 

 ار از محل تسهیالت مبلغ وثیقه باالست.تامین اعتب
شود، افزود: به دلیل ریسک باالی این درصد طرح پرورش ماهی در قفس توسط بخش خصوصی اجرا می ۵۵۵حقیقی با بیان اینکه 

د که این دهگذار ترجیح میگذار کار مشکلی است؛ بنابراین سرمایهمیلیارد تومان از منابع آورده سرمایه ۵۱۵گذاری طرح، سرمایه
 گذاری حداقل در خشکی و با کنترل آسان باشد.سرمایه

گذاری بخش خصوصی می تواند اجرای طرح توسعه پرورش ماهی در قفس را با مشکل جدی وی اضافه کرد: بنابراین عدم سرمایه
 مواجه سازد.

ارز  ه ششم توسعه و توسعه این صنعت در کشورحقیقی گفت: پیشنهاد ما به دولت این است که حداقل برای دستیابی به رقم تولید برنام
 دولتی آن حذف نشود.

قائم مقام سازمان شیالت ایران اضافه کرد: پرورش ماهی در قفس در دریا به دلیل صرفه جویی در منابع آبی کشور و ارزآوری باال 
 از محورهای اقتصاد مقاومتی است و به نفع منافع ملی و اقتصادی کشور خواهد بود.
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طرح پرورش ماهی در قفس، این صنعت را در کشور نوپا دانست و گفت: تولید ماهی از محل پرورش ماهی در قفس به طور  مجری
 عمده صادراتی است.

هزارتن انواع ماهی از جمله شانک )سیبریم( و سوف دریایی )سی باس ( در سواحل جنوب کشور  ۵۱وی خاطرنشان کرد: سال گذشته 
 در سواحل شمال کشور با روش پرورش ماهی در قفس در دریا تولید شد. و قزل آال و ماهی آزاد

قائم مقام سازمان شیالت ایران گفت: اگر تجهیزات مورد نیاز صنعت پرورش ماهی در قفس وارد نشود به طور حتم ما نمی توانیم تولید 
 .استاندارد و بازار پسندی داشته باشیم و به رقم پایان برنامه ششم توسعه برسیم

 به گفته وی، بازار جنوب کشور برای عرضه محصوالت شیالتی به شرط تولید استاندارد فراهم است و مشکلی در این خصوص نداریم.
مغفول ماند و از سال  ۹۹تا  ۹۷کلید خورد و از سال  ۹۹و  ۹۱حقیقی یادآور شد: مطالعات پرورش ماهی در قفس در دریا از سال 

هزارتن ماهی از  ۷۵۵شروع کرد و اکنون به تولید  ۹۹ین درحالیست که ترکیه این طرح را بعد از سالبه طور مجدد اجرایی شد ا ۹۹
 این محل رسیده است.

هزار کیلومتر طول ساحل در جنوب و شمال کشور است بنابراین امکانات و ظرفیت  ۰وی ادامه داد: این درحالیست که ایران دارای 
 ما از کشورهای همسایه عقب هستیم. تولید ما دراین روش بیشتر است اما

قائم مقام سازمان شیالت ایران طرح پرورش ماهی در قفس یک ظرفیت برشمرد و گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته ذخایر 
آبزیان در دنیا به دلیل صیدهای بی رویه رو به کاهش است و ایران از این موضوع مستثنی نیست، بنابراین بسیاری از کشورها به 

 جای آبزی پروری در خشکی روش آبزی پروری در دریا را برگزیده اند.
به گفته وی، کشور ما در بحث آبزی پروری در خشکی به دلیل محدودیت منابع آبی دچار محدودیت است که این مشکل با جایگزینی 

 پرورش ماهی در قفس در دریا برطرف می شود.
ساله است افزود: پیش بینی می شود در این طرح  ۵۵ش ماهی در قفس دارای گارانتی حقیقی با بیان اینکه بخش عمده تجهیزات پرور

 سال برگشت سرمایه انجام شود. ۹۵۱ظرف مدت 
 ایران ظرفیت تولید سه تا پنج میلیون تن ماهی از محل پرورش ماهی در قفس را دارد

ی معتبر خارجی، ایران ظرفیت تولید بین سه تا پنج هاحقیقی می گوید: بر اساس مطالعات مهندسان مشاور داخلی و نظارت شرکت
 میلیون تن ماهی از محل پرورش ماهی در قفس در دریا را دارد.

وی افزود: کل تولید آبزیان از محل آبزی پروری و صید از سواحل شمال و جنوب کشور )دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان( 
 هزار تن بود. ۱۵۵د یک میلیون و و فراسرزمینی )اقیانوس هند( سال گذشته حدو

برابر رشد داشته و حتی  ۷۵قائم مقام سازمان شیالت ایران یادآور شد: با وجود اینکه تولید آبزیان کشور نسبت به اوایل انقالب اسالمی 
پرورش ماهی در های خوبی که داریم از برخی کشورهای همسایه در زمینه از برنامه ششم توسعه جلوتر هستیم اما با وجود ظرفیت

 ایم.قفس عقب افتاده
این مقام مسئول در سازمان شیالت ایران، تنها راهکار کشور برای تامین گوشت سفید و پروتئین مورد نیاز کشور را اجرای طرح 

 پرورش ماهی در قفس عنوان کرد.
گفت: اگر بخواهیم به تولید پنج هزار وی متوسط برداشت ماهیان گرمابی در سواحل جنوب کشور را چهار تن در هکتار ذکر کرد و 

هکتار زمین و آب شیرین داشته باشیم اما در روش پرورش ماهی در قفس  ۱۵۵تن ماهی گرمابی دست پیدا کنیم باید حدود یک هزار و 
 هکتار عرصه آبی انجام بدهیم. ۰۵می توانیم این میزان تولید را در 

  لینک خبر
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 شیالت 
 ایرنا  – 2/9/99تاریخ : 

 درصدی تولید محصوالت شیالتی در سال جاری۰۵پیش بینی افزایش 

هزار تن  ۱۰۱میلیون و  میزان تولید آبزیان یک ۹۴پروری سازمان شیالت ایران گفت: در سال معاون توسعه آبزی -ایرنا  -تهران 
 درصد به رقم سال قبل اضافه خواهد شد.  ۵۱تا  ۵۵بود که از برنامه ششم توسعه جلوتر بودیم؛ امسال هم 

ای به مباحث شیالت، به ویژه های اخیر دولت نگاه ویژهافزود: در سال« الحیحسین عبد» به گزارش شنبه وزارت جهاد کشاورزی، 
 کند.پروری رونمایی یا بازدید میپروری داشته و وزیر جهاد کشاورزی در سفرهای استانی غالباً از یک یا دو طرح آبزیآبزی

و تمامی استان های کشور در این زمینه  پروری جایگاه خوبی در کشور داردوی اظهارداشت: هم اکنون صنعت شیالت و آبزی
 فعالیت دارند.

پروری سازمان شیالت ایران با اشاره به میزان تولید و پرورش آبزی در دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد: در معاون توسعه آبزی
 هزار تن رسیده است. ۷۹۹به  ۹۴هزار تن بوده که در سال  ۵۹۹پروری میزان تولید آبزی ۹۵سال 
رسیده است و در پرورش  ۹۴هزار تن در سال  ۱۵۵به حدود  ۹۵هزار تن در سال  ۵۰۴افزود: در پرورش ماهیان گرمابی از  وی

 ایم.افزایش تولید داشته ۹۴هزار تن در سال  ۵۴۵تا حدود  ۹۵هزار تن در سال  ۵۷۵ماهیان سردآبی هم از 
هزار تن و میزان  ۷۴به  ۹۵هزار تن در سال  ۵۱: میزان تولید میگو از عبدالحی در رابطه با میزان افزایش تولید میگو تصریح کرد

 ۵۹۵رسیده است، همچنین تولید ماهیان زینتی از  ۹۴تن در سال  ۹۵۵هزار و  ۱تن به حدود  ۱۵۵تولید و تکثیر ماهیان خاویاری از 
 یافته است.میلیون قطعه افزایش ۱۷۵میلیون قطعه به 

شده و در زمان شیالت ایران در زمینه پرورش ماهی در دریا گفت: مطالعات تکمیلی این طرح انجامپروری سامعاون توسعه آبزی
 فارس و دریای عمان با مشاورین داخلی مشورت کردیم.ای در دریای خزر، خلیجخصوص نقاط توسعه

ائو پرداخت کرد و این کار توسط وی اضافه کرد: عربستان سعودی برای پرورش ماهی در دریا مبلغی حدود دو میلیون دالر به ف
های داخلی کار را پیش بردیم و تنها با مشاورین و که ما با شرکتسازمان خواروبار جهانی برای کشور سعودی انجام شد، درحالی

 نظر کردیم.المللی در این زمینه تبادلکارشناسان بین
مک دولت هستیم، افزود: با توجه به تغییرات اقلیم و کمبود منابع آب عبدالحی با اشاره به اینکه برای پرورش ماهی در دریا نیازمند ک

ها از سوی دولت های شور بود که این کار را انجام دادیم اما نیازمند برخی حمایتشیرین، رویکرد ما پرورش ماهی در دریاها و آب
 لندی در جهت تولید برداریم.هستیم تا با مجوزهایی که در زمینٔه پرورش ماهی در قفس صادرشده بتوانیم گام ب

وی افزود: بخش خصوصی هم به پرورش ماهی در دریا ورود پیداکرده و امیدواریم تا دو سال آینده میزان تولید در این بخش افزایش 
 چشمگیری داشته باشد.

فزود: پرورش ماهی در پروری سازمان شیالت ایران در رابطه با بومی سازی تجهیزات پرورش ماهی در دریا امعاون توسعه آبزی
 پروری است که نیاز به دانش و تکنولوژی دارد.دریا یک روش آبزی

سازی است اظهارداشت: سازمان شیالت به این طرح بسیار امیدوار وی با اشاره به اینکه این دانش و تکنولوژی هم نیازمند بومی
 است زیرا این نوع پرورش ماهی، اقتصادی و سودآور است.

شود اما زمانی که کار ماهی در داخل کشور اشاره کرد و گفت: بچه ماهی برای پرورش وارد کشور میلزوم تکثیر بچه عبدالحی به
برداری انبوه برسد دیگر توجیهی برای واردات بچه ماهی وجود ندارد و باید در داخل تکثیر پرورش ماهی در قفس به مرحله بهره

 شود.
هزار تن بود  ۱۰۱میلیون و میزان تولید آبزیان یک ۹۴تصریح کرد: در سال  ۹۹ید آبزیان در سال وی با اشاره به میزان افزایش تول

 درصد به رقم سال قبل اضافه خواهد شد. ۵۱تا  ۵۵که از برنامه ششم توسعه جلوتر بودیم امسال هم 
بینی ماری که در گمیشان اتفاق افتاد پیشپروری سازمان شیالت ایران افزود: در تولید میگو هم با توجه به بیمعاون توسعه آبزی

 ایم.هزار تن برداشت میگو داشته ۹۷هزار تن تولید در سال گذشته برسیم و تاکنون هم بیش از  ۷۴کنیم به می
  لینک خبر
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 صادرات و واردات

 ایرنا  – 5/9/99تاریخ : 

 صادرات مرکبات مازندران؛ نقطه سر خط

ی ونقلدر حالی که موانع مختلف صادرات مرکبات مازندران به کشورهای حاشیه دریای خزر؛ مانند نبود سیستم حمل -ایرنا  -ساری 
های اخیر رفع شده است، اکنون بازرگانان مناسب، باال بودن نرخ تعرفه گمرگی و حتی ضعف روابط تجاری به مرور زمان در سال

 دانند. ناسب را علت اصلی رونق نداشتن صادرات مرکبات استان میو صادرکنندگان نبود پرتقال م
تالش برای رفع مشکالت صادرات مرکبات مازندران دستکم از یک دهه پیش به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و به 

زی استان با صادرات مرور زمان با پیگیری های رسانه ای و تالش مسئوالن یکی پس از دیگری رفع شد تا مهم ترین بخش کشاور
بخش عمده ای از تولیداتش از بی سامانی در فصل برداشت خالصی یابد. حل مشکل بازار عرضه برای مرکبات مازندران نه تنها 

مهم ترین خواسته باغداران، بلکه از مطالبات مردم و وعده هایی است که عالوه بر مسئوالن اجرایی ، نمایندگان مجلس هم در دوره 
 ف مطرح کرده اند. های مختل

کند و حدود سه هزار واحد تولیدی و صنعتی فعال با مازندران ساالنه حدود هفت میلیون تن محصوالت کشاورزی تولید می
های فرودگاهی، بندری و ریلی دارد، ولی با این وجود حجم کل صادرات محصوالت تولیدی استان مازندران در سال کمتر زیرساخت

 دالر است در حالی که قرار بود این میزان در برنامه ششم به سه میلیارد دالر برسد.از نیم میلیارد 
تحقق این حجم صادراتی برای مازندران تنها از طریق صادرات محصوالت کشاورزی به کشورهای حاشیه دریای خزر قابل تحقق 

جم واردات کشورهای همسایه شمالی از خارج است چرا که بر اساس گزارش رسمی نمایندگی وزارت امور خارجه در مازندران، ح
 افزون بر یکهزار میلیارد دالر برآورد می شود،وارداتی که بخش زیادی از آن می تواند با تولیدات مازندران جایگزین شود.

و بهداشتی دیگر بهانه ارسال محصوالت مازندران به استان های دیگر به خاطر نبود امکانات حمل و نقلی ، قرنطینه ای ، گمرکی 
تقریبا یا وجود ندارد و یا آنقدر اثرگذار نیست که صادر کنندگان بتوانند ضعف خودشان را پشت آن پنهان و مواردی مانند نبود مشوق 

 های صادراتی را بهانه مهم قرار دهند.
خشک و خالی از تغییر برای مسئوالن هم چوب خط آزمون و خطا پر شده است و وقت آن رسیده است تا تنها به ابراز نگرانی 

کاربری اراضی و به راه انداختن بگیر و ببند برای واداشتن کشاورز و باغدار به زندگی با حداقل معیشت اکتفا نکنند و برای این که 
 آنها بتوانند سرمایه اصلیشا را حفظ کنند، یک بار برای همیشه مشکل اصلی را که همان هدایت کشاورز و باغدار به کشت محصوالت

 بازار پسند و قابل صادرات است، رفع کنند.
طی یک دهه گذشته نه تنها هیات های مختلفی از مسئوالن و بخش خصوصی مازندران برای گسترش روابط تجاری از جمله 

صادرات مرکبات به کشورهای حاشیه دریای خزر سفر کردند، بلکه از طرف مقابل هم هیات های زیادی به این استان آمدند و 
همنامه های رنگارنگی هم در این تبادل هیات برای " گسترش همکاری های تجاری " امضا شد.همسو با این رویکرد حتی سرای تفا

 تجاری استان مازندران پیش از این در آستاراخان روسیه و امسال در ولگاگراد افتتاح شد.
ت که چگونه طی دو دهه گذشته زیرساخت اصلی آنچه در این میان باعث بهت و حیرت می شود بی پاسخ ماندن این پرسش اس

صادرات مازندران یعنی " نبود محصول مناسب " آنگونه که باید مورد توجه صادرکنندگان و مسئوالن قرار نگرفت؟ اهمیت این 
 هپرسش وقتی بیشتر می شود که بدانیم میز تخصصی صادرات محصوالت کشاورزی از جمله لبنیات، کیوی و ماهیان خاویاری ب

استان مازندران سپرده شده است و بر اساس برنامه ریزی، مازندران برای رساندن سقف صادرات محصوالت غیر نفتی خود تا پایان 
 برنامه ششم به میزان سه میلیارد دالر باید ارزش افزوده در تولید محصوالت کشاورزی به وجود بیاورد.

 فعالیت غیرحرفه ای باغداری 
مازندران در کنار برنج کاری ، باغبانی و مهم ترین محصول باغداری هم پرتقال است. طبق آمار سازمان  فعالیت اصلی کشاورزی

هزار تن انواع مرکبات برابر با نیمی از مرکبات کشور در این استان تولید می  ۱۵۵میلیون و  ۱جهاد کشاورزی ساالنه بیش از 
ست دستکم یک میلیون تن آن صادر شود. کیفی نبودن پرتقال های موجود، درصد این میزان تولید پرتقال است و الزم ا ۴۵شود. 

روش بسته بندی و شکل ظاهری و نیز نگهداری مطابق نیاز مصرف کننده از مشکالتی است که مرکبات مازندران بویژه پرتقال را 
 از صادرات به کشورهای حاشیه خزر محروم کرده است.

خارج شدنش از تعادل در عرضه و تقاضا را نتیجه فعالیت غیرحرفه ای باغداری در بی صادر کنندگان مشکل بازار مرکبات و 
توجهی به انتخاب ارقام مناسب برای فرآوری و صنایع تبدیلی عنوان می کنند، وضعیتی که امروز در آن باغدار بیشترین ضرر می 

 دهد و واسطه ها سود می برند.
گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اعالم این که پرتقال مازندران به عنوان محصول اصلی  یکی از صادر کنندگان مرکبات مازندران در

باغ های مرکبات اصال قابل رقابت با مرکبات کشورهای ترکیه و آفریقای جنوبی نیست، گفت: به رغم مهیا شدن شرائط حمل و نقل، 
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نقلی بندری، اما رقم مرکبات استان اصال مناسب صادرات  انبارداری، گمرگ، کانتینرهای یخچال دار و هموار شدن مشکالت حمل و
 نیست و خریدار ندارد.

امید حاجیان که از صادر کنندگان با تجربه و آشنا به ذائقه، فرهنگ، تقاضا و بازار مصرف محصوالت کشاورزی مردم کشورهای 
آفریقای جنوبی به تولید مرکبات صادرات محور حاشیه دریای خزر است، افزود: در یک دهه اخیر کشورهای رقیب همانند ترکیه و 

 توجه ویژه ای کرده اند ولی در مازندران در این زمینه اقدامات خاص و اثرگذاری صورت نگرفته است.
وی وضعیت تولید مرکبات به ویژه پرتقال در مازندران را عالی توصیف کرد و در عین حال بیان داشت: ارقام پرتقال مازندران 

را برای صادرات ندارد چون پرتقال کیفی پرتقالی است که از لحاظ رنگ بندی یک رنگ باشد، آبدار باشد، شیرینیش  کیفیت الزم
 کامل شود، اندازه مناسب داشته باشد و مهم تر از همه خاصیت ماندگاری حداقلی داشته باشد.

طرح های توسعه ای و حمایت های زیادی که در این صادر کننده گفت: جای تاسف است که مسئوالن جهاد کشاورزی به رغم وجود 
قالب تسهیالت کم بهره انجام داده اند، اما اصال به نوع واریته بر اساس تولید صادرات محور توجه نکرده اند. مسئوالن همواره از 

ن توجه به نوع رقم و استان های شمالی بویژه مازندران به عنوان قطب کشاورزی یاد کردند ولی هم مسئوالن و هم کارشناسان بدو
واریته با هدف صادرات محور کردم محصوالت کشاورزی و باغی، بی محابا طرح توسعه ای را با تسیهالت دولتی عملیاتی کردند و 

امروز که وضعیت زیر ساختی صادرات نظیر حمل و نقل، گمرگات، روابط سیاسی و اقتصادی بهتر از گذشته است، متوجه می 
یدی کیفی برای صادرات نداریم در نتیجه با رفع همه این مشکالت، تغییر در میزان صادرات ما صورت نگرفته شویم که محصول تول

 است.
 بسته بندی، ضعف همگانی

وی وضعیت بسته بندی را در صادرات محصوالت کشاورزی بسیار ضعیف دانست و گفت: اگرچه دولت هزینه و سرمایه گذاری 
انجام داده است، اما بسته بندی کیفی نیست و همچنین هزینه تمام شده آن نیز برای صادرکننده به نسبت زیادی را در این بخش ها نیز 

 قیمت بازار فروش آن محوصل در کشور مقصد، باال است.
حاجیان برگزاری جلسات بازرگانی و صادرات توسط مسئوالن را غیرکارشناسی و بدون اطالعات فنی در حوزه صادرات توصیف 

نائب رئیس اول اتاق بازرگانی مازندران بودم و متوجه شدم جلسه بازی در کشور ما بیداد می  ۹۵افزود: روزگاری در دهه کرد و 
 کند ، چرا که در آن جلسات هزاران سخن بدون استدالل و اطالعات ضعیف و بعضا حتی دروغ بیان می شد.

م اینکه محصول تولیدی مرکبات مازندران به لحاظ رنگ، اندازه و کیفیت این صادر کننده مازندرانی با اظهار این که شناسایی و اعال
شیرینی و بسته بندی قابل مقایسه با محصوالت کشورهای رقیب نیست، براحتی قابل تشخیص است و نیازی به انجام پرژه های 

وان زندران را با سفرهایی تحت عنتحقیقاتی ندارد ولی با این وصف متاسفانه چه کسانی که موضوع بی کیفیتی محصول مرکبات ما
هیات اقتصادی با اعتبار دولتی در کشورهای حاشیه دریای خزر لمس کردند و چه کسانی که نرفتند، همچنان اظهار نظر غیر واقعی 

 و خالف کرده و این رویه ادامه دارد.
ک دهه اخیر با اجرایی شدن طرح اصالح و وی با اشاره به این که بر اساس اعالم رسمی مسئوالن جهاد کشاورزی مازندران در ی

درصد درختان مرکبات استان زیر کشت رقم پرتقال تامسون رفته است، افزود: با توجه به خاصیت صد درصدی  ۴۵نوسازی، حدود 
 تازه خوری و تولید مازاد بر مصرف آن، این رقم نیز برای صادرات با مشکل مواجه است.

 خانه از پای بست ویران است 
فاده از نهال های شناسنامه دار و کیفی متناسب با اقلیم با هدف رسیدن به تولید و بهره وری پس از انتظار حداقل سه ساله، نخستین است

 گام در باغداری است، موضوعی که صادر کنندگان آن را مورد تاکید قرار می دهند.
زمین های خرد و بزرگ به این است که پس از انتظار ضرورت و اهمیت انتخاب واریته مورد نظر و سالم در باغداری چه در 

 حداقل سه سال باید به تولید محصول برسند اما بررسی ها نشان می دهد خرید نهال های متفرقه در استان بیداد می کند.
از سال های  رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی مازندران شرایط صادرات امسال مرکبات استان را بسیار مساعدتر

گذشته دانست و گفت : البته اگرچه وضعیت حمل و نقل و انباراستاندارد ذخیره سازی )سورتینگ( مرکبات مناسب است، اما مهمترین 
 درصدی برای برگشت پول به داخل کشور است. ۵۱مشکل هزینه 

فزود: البته با رایزنی های استاندار مازندران مقرر عبدهللا مهاجر نقل و انتقال درآمد صادراتی را از مهمترین مشکالت عنوان کرد و ا
 شد تا مبادالت با پول ملی این معضل رفع شود.

با بیان این که کانتینرهای مناسب حمل و نقل مرکبات در بنادر استان وجود دارد ، توضیح داد: با عضویت ایران در مجمع اقتصادی 
 ته است.درصد کاهش یاف ۱درصد به  ۱۵اوراسیا تعرفه ها از 

مجمع اقتصادی اوراسیا شامل کشورهای بالروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان است که از امسال جمهوری 
 اسالمی ایران که پیش از این به عنوان ناظر در این مجمع شرکت می کرد به عضویت آن درآمده است.
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برای صادرات گفت: البته برخی از باغ های تجاری مازندران که در چند سال وی ضمن تایید پائین بودن کیفی مرکبات مازندران 
اخیر در طرح نوسازی و اصالح باغات مرکبات ایجاد شده ، دارای محصول پرتقال یکدست ، یک رنگ ، یک اندازه با شیرینی و 

 ماندگاری مناسب است.
اصالح و نوسازی باغ مرکبات  ۹۵ارف باید اعالم کنم که از دهه یکی از کارشناسان باغبانی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: بدون تع

مازندران بدون الگوی کشت و مباحث فنی، با دادن تسهیالت، نهال های یارانه ای و کمک های بالعوض در آبیاری قطره ای رشد 
 چشم گیری یافته است که محصول اصال قابلیت صادرات ندارد.

موعه دولتی جهاد کشاورزی خواست نامش فاش نشود، افزود: امروز نهال های پرتقال تامسون وی که به خاطر اشتغال داشتن در مج
درصد تولیدات مرکبات استان را به خود اختصاص داده است که بسیار حساس به  ۴۵که فقط خاصیت گوشتی و تازه خوری دارد، 

 آفت و بیماری از جمله مگس میوه است.
اینکه تولیدات مرکبات ویژگی فرآوری صنعتی ندارد، به دلیل عدم رقابت پذیری و نبود تقاضا ،  این کارشناس ادامه داد: عالوه بر

 صادرات نیز نداریم.
وی گفت: اقلیم، خاک و اطالعات گیاهی مهمترین عوامل الگوی کشت است که بی توجهی به این عوامل سبب شد تا باغبانی مازندران 

استان اقتصادی نباشد و همواره محصوالت تولیدی آن در معرض خسارت های ناشی از  به رغم افزایش تولید و مازاد بر مصرف
 بیماری و آفت ، انبار داری و ضایعات قرار بگیرد.

 هزا تنی صادرات پرتقال مازندران ۱۵۵هدف گذاری 
مسال صادرات مرکبات این رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه هدف گذاری ا

هزار تن محصول مرکبات شامل نارنگی و پرتقال به کشورهای هدف صادراتی از  ۰۱هزار تن است، گفت: پارسال  ۱۵۵استان 
 جمله عراق، پاکستان و حاشیه دریای خزر صادر شد.

د شووایل مهر ماه سال جاری پیش بینی میعزیزهللا شهیدی فر افزود: با راه اندازی سرای تجاری مازندران در ولگاگراد روسیه در ا
 های گذشته داشته باشد.که امسال میزان صادرات ما به کشور روسیه افزایش چشمگیری نسبت به سال

وی با اشاره به اینکه رقم نارنگی پیش رس " ایواساکی" پرتقال " تامسون " و " توسرخ " از ارقام صادراتی مرکبات استان مازندران 
سال های اخیر به کشت این ارقام توجه جدی شده است، بیان داشت: این که صادر کنندگان محصول پرتقال و بسته بندی است که در 

 را از مشکالت عنوان می کنند درست است که موسسه تحقیقات مرکبات در حال معرفی ارقام جدید با تولیدات صادرات محور است. 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرنگاران جوان – 7/9/99تاریخ : 

 واردات مرغ، پرداخت یارانه به مرغدار خارجی است
برابر نیاز داخلی است، اما واردات این کاالی اساسی نوعی پرداخت یارانه تولید به  ۱با وجود آنکه پتانسیل صنعت مرغداری 

 .مرغداران خارجی است
صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار ، سال گذشته قیمت گوشت قرمز در پی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

گوشت ها های کشور سر به فلک کشید که همین امر موجب شد بسیاری از خانوارنوسان نرخ ارز و خروج غیرقانونی دام از مرز
 .مرغ را در سبد مصرفی خود جایگزین کنند

 
های تولید، قیمت مرغ با نوساناتی در بازار رو به رو شد، اما هم اکنون ارزانترین پروتئین در اگرچه با ازدیاد تقاضا و افزایش هزینه

تعادل و جلوگیری از نوسان نرخ رود. این در حالی است که اخیرا کارگروه تنظیم بازار برای برقراری دسترس خانوار به شمار می
ها و تولیدکنندگان رو به رو شده است چرا که با وجود هزارتن مرغ هستند که این امر با واکنش شدید اتحادیه ۷۱به دنبال واردات 

 .پتانسیل باالی تولید در صنعت مرغداری نیازی به واردات نداریم
 

های سال برای برقراری ها را نسبت به دیگر ماهخر آذر میزان جوجه ریزی واحددهد که همه ساله مرغداران از اواها نشان میآمار
تواند دهند که تصمیم اخیر کارگروه تنظیم بازار مبنی بر واردات مرغ، میتعادل قیمت و جلوگیری از التهابات بازار افزایش می

 .تولیدکنندگان را نسبت به ادامه تولید دلسرد کند
 

برابر نیاز داخل است که در صورت کنترل  ۱های صنعت مرغداری ر این باورند که پتانسیل و زیرساختبسیاری از مسئوالن ب
های هدف صادر کرد که واردات عوامل تولید عالوه بر تامین نیاز داخل این امکان وجود دارد که حداقل یک میلیون تن مرغ به بازار

رغدار خارجی استدر چنین شرایطی خیانت به تولید داخل و حمایت از م . 
 

گیرد، بنابراین واردات هزارتن مرغ در کشور مورد استفاده قرار می ۴با وجود آنکه در ایام پایانی سال به سبب کشش تقاضا روزانه 
روز نیاز کشور نیست. این در حالی است که با کنترل عوامل تولید اعم از جوجه یکروزه و ترغیب  ۵۵هزارتن مرغ جوابگوی  ۷۱

ان به تولید عالوه بر تامین این میزان از منابع داخل امکان عرضه مرغ با نرخ مصوب در بازار دور از انتظار نیستمرغدار . 
 

رویم تا از آخرین وضعیت تولید مرغ، تاثیر واردات بر تنظیم بازار شب عید و نوسان نرخ جوجه حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می
با خبر شویم های تولیدیکروزه بر افزایش هزینه : 

هزار تن مرغ توجیه اقتصادی ندارد/تکذیب نوسان شدید قیمت مرغ در ایام پایانی سال ۷۱واردات   
اینکه ، با اشاره به صنعت،تجارت و کشاورزی عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار

قیمت مرغ در یک ماه اخیر کمتر از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار رسیده است، اظهار کرد: طی یک ماه اخیر، حجم تولید مرغ از 
 .میزان تقاضا پیشی داشته که همین امر افت قیمت در بازار را به همراه داشته است

توان ادعا کرد که قیمت به کف ل و نقل در پی گرانی بنزین میهای حموی افزود: با وجود نوسان نرخ جوجه یکروزه و افزایش کرایه
 .ستاد تنظیم بازار نرسیده است

حجت در واکنش به مباحث مطرح شده پیرامون واردات مرغ بیان کرد: با توجه به مازاد تولید مرغ از سازمان تعاون روستایی به 
د که نسبت به خرید مرغ از مرغداران اقدام کنند چرا که به سبب روعنوان بازوی اجرایی دولت و پشتیبانی امور دام انتظار می

 .شرایط مساعد تولید نه تنها نیازی به واردات نداریم، بلکه امکان ذخیره سازی از محل داخل به سهولت وجود دارد
رد که نهاده به میزان کافی عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: شرکت پشتیبانی امور دام از ابتدای سال اعالم ک

 .وارد شده است که همین امر موجب شده بازار از روند بی ثباتی ابتدای سال خارج شود
تومان ۴۱۵هزار و  ۵۱ثبات قیمت مرغ در بازار ادامه دارد/ قیمت هر کیلو مرغ  :بیشتر بخوانید  

تومانی به واردات ذرت  ۷۱۵۵ی دامی وجود ندارد، افزود: با توجه به تخصیص ارز هاوی با اشاره به اینکه کمبودی در توزیع نهاده
های دامی توسط پشتیبانی امور دام و تجار جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود مرغ در بازار و کنجاله سویا و واردات مناسب نهاده

هزار تن مرغ را اتخاذ کردند ۷۱واردات  شب عید وجود ندارد که مسئوالن ستاد تنظیم بازار تصمیماتی مبنی بر . 
تومان رسید ۱۵۵هزار و  ۵۱ری /قیمت هر کیلو مرغ به های مرغداانباشت مرغ در واحد :بیشتر بخوانید  
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کنند که نهاده به میزان کافی به گفته این مقام مسئول، با وجود آنکه مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و پشتیبانی امور دام اذعان می
ل مطرح است که چرا ستاد تنظیم ها وجود دارد، جای این سوامیلیون تولید مرغ در فارم ۵۱۵وجود دارد و از طرفی امکان پرورش 

کنند؟بازار مباحثی پیرامون واردات مرغ را مطرح می  
های مرغداری شب عید بیان کرد: واردات هر کاالیی که توان تولید آن حجت درباره تاثیر واردات مرغ بر روند جوجه ریزی واحد

های مرغ اجداد، مرغ گوشتی، کشتارگاه ها، سیستم هزار تن مرغ منجر به زیان واحد ۷۱در داخل وجود دارد، از این رو واردات 
 .حمل و نقل و ... خواهد شد

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با انتقاد از عرضه جوجه یکروزه باالتر از قیمت مصوب در بازار گفت: از ستاد تنظیم 
س نرخ جدید جوجه یکروزه اعالم کند تا مرغداران نگرانی از حیث زیان در امر جوجه بازار تقاضا داریم که قیمت مرغ را براسا

شودتومان به هزینه تمام شده تولید افزوده می ۱۵۵ریزی نداشته باشند چرا که با قیمت فعلی هر قطعه جوجه یکروزه حداقل  . 
است، اظهار کرد: اگر مسئوالن ستاد تنظیم بازار در نظر وی با بیان اینکه عوامل مختلف تولید بر قیمت تمام شده مرغ تاثیر گذار 

تومان باشد، از این رو بر سایر عوامل تولید همچون قیمت جوجه  ۹۵۵هزار و  ۵۱دارند که قیمت مصوب مرغ برای شب عید همان 
تواند با خیال آسوده به نمی یکروزه باید نظارت داشته باشند تا با نرخ مصوب به دست تولید کننده برسد، در غیر این صورت مرغدار

 .امر جوجه ریزی ادامه دهد
میلیون قطعه اعالم کرد و گفت: با  ۵۱۵تا  ۵۵۵های مرغداری برای ایام پایانی سال را این مقام مسئول متوسط جوجه ریزی در واحد

ه بدین ترتیب نوسان چشمگیری در درصد باالتر از دیگر ایام سال است ک ۱۵توجه به کشش بازار در ایام پایانی سال، حجم تولید 
 .بازار رخ نخواهد داد

ها شوند، تصریح کرد: اگر روند تامین و توزیع نهادهدرصد قیمت تمام شده تولید را شامل می ۴۵های دامی وی با اشاره به اینکه نهاده
نوسان چندانی ندار قیمت مرغ به روال کنونی تا پایان سال در بازار استمرار یابد، . 

تومان اعالم کرد و افزود: این در حالی است که  ۱۵۵هزار و  ۹تا  ۷۵۵هزار و  ۹نرخ کنونی هر قطعه جوجه یکروزه را  حجت
رود بر بازار جوجه نظارت کافی داشته باشند تومان است که از مسئوالن انتظار می ۱۱۵هزار و  ۱قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار 

نشوندتا مرغداران از این حیث متحمل زیان  . 
درصد ارزش افزوده به کشور مبدا ۱۱واردات مرغ به معنای تقدیم کردن   

، در صنعت،تجارت و کشاورزی برومند چهار آیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار
قانون جامع نظام بهره برداری کشور که در تاریخ  ۵۵رامون واردات مرغ اظهار کرد: بنابر ماده واکنش به مباحث مطرح شده پی

ای تعیین شود که به تصویب رسید تعرفه واردات دام زنده، گوشت گرم و منجمد اعم از قرمز و سفید باید به گونه ۹۹هفتم مرداد سال 
شت قرمز و مرغ باید با اخذ تعرفه صورت گیرد و واردات گوشت قرمز و مرغ به نفع تولیدکنندگان داخل باشد، بنابراین واردات گو
 .کمتر از نرخ داخلی به معنای دور زدن قانون است

درصد ارزش افزوده به  ۱۱هزار تن مرغ بدون توجه به قانون جامع نظام بهره برداری به معنای تقدیم کردن  ۷۱وی افزود: واردات 
سوال مطرح است که در شرایط فعلی اقتصاد آیا مجاز هستیم که چنین رقم کالنی را در اختیار وارد کشور مبدا است. حال جای این 

برابر نیاز داخل است ۱های تولید مرغ کننده قرار دهیم؟ در حالیکه زیرساخت . 
ه بر تامین گوشت مرغ مورد برابر نیاز داخلی است، بیان کرد: براین اساس عالو ۱چهار آیین با اشاره به اینکه پتانسیل تولید مرغ 

های هدف صادر کنیم، حال جای این سوال مطرح است نیاز کشور این امکان وجود دارد که حداقل یک میلیون تن مرغ را به بازار
دهد که چنین تصمیم غیرکارشناسی اتخاذ شود؟که با وجود پتانسیل باالی تولید چه منطق اقتصادی به ما اجازه می  

دهد، گفت: با وجود پتانسیل هزار تن مرغ تنها یک بیستم مازاد تولید کشور را تشکیل می ۷۱با بیان اینکه واردات این مقام مسئول 
دانیم مسئوالن ستاد تنظیم بازار باالی تولید، جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود عرضه مرغ در ایام پایانی سال وجود ندارد و نمی

اتخاذ کردند چرا که واردات مرغ در پی بی توجهی به قانون نظام بهره برداری به معنای دست کردن بر چه مبنایی چنین تصمیمی را 
 .در جیب تولید کننده و اخالل در تولید داخل است

گیرد که در کشور مورد استفاده قرار می گوشت مرغ هزار تن ۴وی ادامه داد: بنابر آمار در ایام پایانی سال به طور متوسط روزانه 
 ۵۵دهد مسئوالن امر برای تامین نیاز کند که این امر نشان میروز کشور را تامین می ۵۵هزار تن مرغ، نیاز کمتر از  ۷۱اردات و

 .روز کشور، تولید داخل را نباید به آتش بکشند
رغ بسیار آسان است، عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه معادله برآورد قیمت تمام شده گوشت م

تا  ۵۵کند، از این رو محاسبه تمامی اقالم با احتساب قلم نهاده در تولید گوشت مرغ نقش آفرینی می ۵۴تا  ۵۰بیان کرد: با وجود آنکه 
درصد سود برای تولید کننده به معنای قیمت تمام شده تولید است ۵۱ . 

چهار آیین واردات مرغ را بیانگر نابودی تولید داخل دانست و افزود: با وجود پتانسیل و شرایط مساعد تولید، واردات محدود مرغ به 
رود در سال رونق تولید و شود که از مسئوالن ستاد تنظیم بازار انتظار میدلیل آثار روانی بر بازار منجر به نابودی تولیدکنندگان می
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ولیدکنندگان از تولید داخل اقدام به ذخیره سازی مرغ برای تنظیم بازار شب عید کند چرا که اتخاذ تصمیمات حمایت از ت
های واردکننده فرصت و تولیدکننده ضرر استغیرکارشناسی برای کشور . 

ماه ابتدای  ۵۵آمار در  این مقام مسئول در پایان درباره آخرین وضعیت جوجه ریزی برای ایام پایانی سال تصریح کرد کرد: بنابر
ماه پایانی سال به دلیل کشش  ۱میلیون قطعه است که در  ۵۵۵سال به طور متوسط از فروردین تا اوایل دی به طور متوسط ماهانه 

رسد و جوجه ریزی فراتر از این رقم به نفع تولیدکننده نیستمیلیون قطعه می ۵۱۵تا  ۵۵۰بازار، جوجه ریزی به  . 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

خبرنگاران جوان – 3/9/99تاریخ :   

 واردات گندم زنگ خطر جدی برای امنیت غذایی کشور/ سناریوی بی توجهی دولت در قیمت تضمینی ادامه دارد
های مداوم به مسئوالن، بی تدبیری در اجرای خرید تضمینی محصوالت استراتژیک به اوج خود رسیده استعلی رغم هشدار . 

صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار ، چند سالی است که بی تدبیری در اجرای گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

اورزی، قیمت خرید تضمینی محصوالت استراتژیک به اوج خود رسیده و علی رغم هشدارهای مکرر دست اندرکاران بخش کش
ماه از آغاز سال زراعی جدید، اصالح نشده است که این امر بدون  ۱خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده با گذشت بیش از 

 .تردید آینده تولید را در معرض خطر قرار می دهد
 

تورم در کاهش سطح زیر کشت نسبت  بسیاری از مسئوالن بر این باورند که اعالم قیمت تضمینی بدون توجه به هزینه های تولید و
به مدت مشابه سال قبل تاثیر منفی داشته است که با وجود اهمیت باالی خودکفایی گندم در شرایط تحریم و بی نیازی به کشورهای 

باقی بیگانه، هرچه سریع تر نرخ خرید تضمینی این محصول استراتژیک مطابق با هزینه واقعی تورم باید تغییر کند تا در فرصت 
مانده، عقب ماندگی سطح زیر کشت جبران شود، در غیر این صورت کشاورزان ترجیح می دهند محصول تولیدی خود را به جای 

 .تحویل به مراکز دولتی به عنوان خوراک دام و طیور مورد استفاده قرار دهند یا به سراغ کشت دیگر محصوالت روند
 

نشستن تالش واردات چی ها در پی نقض قانون خرید تضمینی نگرانی های متعددی با وجود زمزمه های واردات گندم و به ثمر 
آمریکا و کانادا هستند که به  پیرامون تامین امنیت غذایی کشور ایجاد شده است چرا که کشورهای صادرکننده اصلی در حوزه گندم

در کنار ارزان بودن گندم داخلی نسبت به خارجی و  سبب اعمال تحریم های ظالمانه مراوده ای با این کشورها نداریم که این امر
 .کاهش شدید منابع مالی دولت زنگ خطر جدی به شمار می رود

 
حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین پیگیری ها برای اصالح نرخ خرید تضمینی گندم و عواقب بی توجهی دولت به 

 : نقض قانون خرید تضمینی با خبر شویم
تومان ۹۵۵هزار و  ۱ن واردات گندم وجود ندارد/ قیمت منطقی خرید تضمینی گندم حداقل امکا  

 
صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارجعفر حسینی مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت گروه  

ها برای اصالح نرخ تضمینی گندم اظهار کرد: با توجه به اعالم نرخ ، درباره آخرین پیگیریاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
ها اتفاق افتاده به طوری که ناعادالنه برای خرید تضمینی گندم شاهدیم که پیش بینی سطح زیر کشت گندم در بسیاری از استان

رزان نسبت به خرید بذر مصرفی تمایل چندانی ندارندکشاو . 
  

های تولید کننده بذر خرید نسبت به مدت مشابه سال قبل افت چشمگیری داشته که این امر به معنای او افزود: بنابر اظهارات شرکت
 .کاهش استقبال کشاورزان از کشت گندم برای سال زراعی آینده است

 
ه شرایط فعلی سطح زیر کشت اگر مسئوالن امر هر چه سریعتر نسبت به اصالح نرخ خرید تضمینی گندم حسینی ادامه داد: با توجه ب

در فرصت باقی مانده اقدام نکنند سال آینده برای تامین نیاز کشور نیاز به واردات خواهیم داشت که این امر در شرایط فعلی تحریم و 
 .کاهش شدید منابع مالی دولت امکان پذیر نیست

 
شاور عالی نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه زنگ خطر تولید گندم در کشور به صدا در آمده است، بیان کرد: با توجه به م

های آتی نسبتا به اصالحات رود که مسئوالن دولتی در روزکاهش رغبت کشاورزان به کشت گندم برای سال زراعی آینده انتظار می
مانده بتوانند اقدام به کشت این محصول کنند و چنانچه تاریخ کشت به کنند تا کشاورزان در فرصت باقینرخ خرید تضمینی گندم اقدام 

های ظالمانه بر کشور حاکم است و همواره منابع آید و در شرایط فعلی که تحریمکس بر نمیپایان برسد دیگر هیچ کاری از دست هیچ
مکان واردات گندم به کشور وجود ندارد که این امر تامین امنیت غذایی کشور را در مالی دولت به شدت کاهش یافته است از این رو ا

دهدمعرض خطر قرار می . 
 بی رغبتی کشاورزان به خرید بذر اصالح شده مهم ترین شاخص کاهش تولید گندم :بیشتر بخوانید
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رود جای این سوال مطرح است که به گفته وی با وجود آنکه گندم یکی از مهمترین محصوالت استراتژیک در کشور به شمار می
کند مگر قرار نیست مسائل امنیت غذایی به میچرا کمیسیون امنیت مجلس شورای اسالمی نسبت به اصالح خرید تضمینی گندم اقدام ن

 .عنوان مهمترین موضوع در این کمیسیون بررسی شود
  

تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم در سال زارعی جدید اظهار کرد: با توجه به  ۱۵۵هزار و  ۱او با انتقاد از اعالم نرخ 
تومان اعالم شود در غیر این  ۹۵۵هزار و  ۱ضمینی هر کیلو گندم باید های تولید و تورم قیمت منطقی و عادالنه خرید تهزینه

های آمریکا و کانادا مهمترین صادر کنندگان هستند که با ما رود چرا که کشورصورت دود بی توجهی دولت به چشم همه می
روندای ندارند و همواره دشمن اصلی ما به شمار میمراوده . 

 
های تر است، افزود: با توجه به هزینه اولیه تولید حاملاینکه تولید گندم در ایران نسبت به واردات ارزان این مقام مسئول با اشاره به

 ۹۵۵هزار و  ۱به  نرخ خرید تضمینی گندم تومان اعالم کردیم و چنانچه ۹۰۵هزار و  ۱انرژی و ... قیمت خرید هر کیلو گندم را 
هزار تومان در  ۱و سطح زیر کشت به ناچار باید هر کیلو گندم را با قیمت حداقل  تومان اصالح نشود دولت به سبب کاهش چشمگیر

سال آینده وارد کند که کمیسیون امنیت مجلس باید نسبت به این موضوع ورود کند و هر چه سریعتر مسئوالن شورای اقتصادی را 
 .وادار به اصالح نرخ خرید تضمینی گندم کند

 
ر دقیق سطح در شرایط فعلی کمی زود است اظهار کرد: با توجه به آنکه تا اواخر آذر برای کشت گندم او با بیان اینکه اعالم آما

ای سطح زیر کشت نسبت به مدت مشابه سال قبل را اعالم کرد، اما توان آمار دقیق و مقایسهزمانی باقی است از این رو نمی
درصد افت داشته است که مصداق بارز این امر فروش  ۷۵ه سال قبل ها حاکی از آن است که تاکنون سطح زیر کشت نسبت ببرآورد

های تولید کننده نسبت به بی رغبتی کشاورزان به امر خریدن و ماندن محصول روی بذر گواهی شده به کشاورزان است که شرکت
مند هستنددستشان گالیه . 

 
رای اقتصاد هر چه سریعتر اقدام به اصالح نرخ خرید های صورت گرفته اگر مسئوالن شوحسینی ادامه داد: با وجود پیگیری

توان انتظار داشت که کاهش سطح زیر کشت جبران شود بنابراین امنیت غذایی تضمینی گندم نکنند به سبب آنچه بعد از آذر نمی
گیردکشور و پایداری تولید این محصول استراتژیک در معرض خطر قرار می . 

اصالح نرخ خرید تضمینی گندم/ نقض قانون خرید تضمینی زیبنده دولت نیستضرورت اقدام عاجالنه دولت به   
 

صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت اقتصادی باشگاه گروه  

های متعدد کارشناسان و دست اندرکاران بخش کشاورزی به رغم هشدار، درباره آینده تولید گندم، اظهار کرد: علیخبرنگاران جوان
اصالح نرخ خرید تضمنی گندم سناریوی سال گذشته همچنان در حال تکرار است چرا که تیم اقتصادی دولت کماکان سیاست ضد 

کندورزی را پیگیری میتولید در بخش کشا . 
  

ها نسبت به اصالح نرخ خرید تضمینی گندم به منظور استمرار پایداری و خود کفایی تولید گندم و جلوگیری از او افزود: اگر چه بار
و بودجه، ایم، اما به سبب اختیارات تام رئیس جمهور به رئیس سازمان برنامه های بیگانه هشدار دادهواردات و دست درازی به کشور

شودشود که این امر به ضرر بخش کشاورزی تمام میاقتصاد کشور این موضوع به دست این سازمان مدیریت می . 
 

اسدی با تاکید بر اصالح هر چه سریعتر قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده، بیان کرد: مسئوالن شورای اقتصاد در 
مت گندم را افزایش دهند چرا که با گذشت فصل کشت، دیگر امیدی به پایداری تولید نیستاقدامی عاجالنه باید هر چه سریعتر قی  

 
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه نقض قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی زیبنده دولت نیست، اظهار 

خواهند در حالی که با ستند و چیزی فراتر از آن نمیکرد: بر اساس قانون خرید تضمینی گندم کشاورزان خواستار اجرای قوانین ه
تومان برای خرید تضمینی هر کیلو گندم حقوق کشاورزان نادیده گرفته شده است ۱۵۵هزار و  ۱اعالم قیمت  . 

 
ر به گفته وی عدم اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی یا اعالم نرخ خرید بدون در نظر گرفتن قانون عالوه ب

دهد و به همین خاطر کند تولید محصول را هم در معرض خطر قرار میآنکه کشاورزان را از لحاظ روحی و روانی دچار مشکل می
رود که قوانین جمهوری اسالمی را رعایت کننداز مسئوالن دولت انتظار می . 
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های ی، نیازمندی و یا عدم تخصص در کشتعضو شورای مرکزی خانه کشاورز ادامه داد: اگر چه کشاورزان به علت مشکالت مال

شوند، اما مطمئن باشید که همانند امسال حاضر به فروش محصول خود به مراکز دولتی نیستند چرا که دیگر مجبور به کشت گندم می
تر استقیمت خرید تضمینی گندم از خوراک دام هم پایین . 

 
پیرامون اصالح  کشاورزی های کارشناسان و دست اندرکاران بخشهشدار اسدی با انتقاد از بی توجهی مسئوالن شورای اقتصاد به

های کارشناسان پیرامون نرخ خرید تضمینی گندم تصریح کرد: اگر سیاست دولت واردات محور است بی توجهی مسئوالن به هشدار
یت از تولید داخلی است از این رو نرخ خرید تضمینی گندم توجیه پذیر است، اما اگر طبق فرمایش مقام معظم رهبری سیاست، حما

بنابر قانون خرید تضمینی باید قیمت عادالنه و قانونی اعالم شود؛ به همین خاطر از رئیس سازمان برنامه و بودجه تقاضا داریم در 
کندهای کلی و اقتصاد ملی تجدید نظر کند، چون این راه منافع ملی را تامین نمیسیاست . 

 
کشاورزان تحت شرایط مختلفی همچون نیازمندی مالی، تخصص در کشت گندم و اختصاص زمین زراعی  او افزود: اگر چه برخی

شود، اما مطمئنا در زمانی که قیمت به تولید محصول ناچار به کشت هستند و با این وجود خود تولید به میزان خودکفایی انجام می
رغبتی به تحویل محصول تولیدی خود به مراکز دولتی ندارند کما  منطقی و مورد رضایت کشاورزان نباشد بدون تردید کشاورزان

میلیون تن گندم از کشاورزان  ۹میلیون تن گندم تولید شد، اما دولت تنها حدود  ۵۹تا  ۵۱  ، بالغ بر۹۹و  ۹۴اینکه در سال زراعی 
ستند و حاضرند به عنوان خوراک دام خریداری کرد چرا که آن ها حاضر به فروش محصول خود کمتر از قیمت منطقی و قانونی نی

 .از محصول تولید خود استفاده کنند
 

صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمحمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفتعلی خان گروه اقتصادی  

های تولید قیمت ، با اشاره به اینکه خود کفایی گندم در معرض خطر است، اظهار کرد: بر اساس آنالیز هزینهباشگاه خبرنگاران جوان
تومان اصالح شود که بدین منظور بنیاد ملی گندم کاران آن را به سازمان  ۱۵۵هزار و  ۱خرید تضمینی هر کیلو گندم باید به 

کشور ارسال کرده که رئیس قوه قضاییه دستور پیگیری آن را داده است بازرسی کل . 
 

او افزود: قیمت خرید تضمینی گندم باید هرچه سریعتر اصالح شود چرا که کشاورزان نباید خسارت عدم تامین مالی دولت را از 
 .جیب بپردازند

 
ر استراتژیک و کسری نیاز کشور به دنبال واردات گندم هستند خان محمدی ادامه داد: با وجود آنکه مسئوالن دولت برای تأمین ذخای

خواهند اقدام به واردات کنند در صورتی که قیمت گندم حال جای این سوال مطرح است که در صورت نبود تامین مالی چطور می
 .وارداتی بسیار باالتر از تولید داخل است

  
 

تجدید نظر قیمت خرید تضمینی گندم حداکثر تا هفته آینده، بیان کرد: اگر مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با تأکید بر 
مسئوالن شورای اقتصاد در هفته آتی اقدام به اصالح نرخ خرید تضمینی گندم نکنند بدون تردید دود این امر به چشم تولید کننده، 

 .مصرف کننده و دولت خواهد رفت
  

مدت مشابه سال قبل یک سوم کاهش یافته است، بیان کرد: با توجه به اعالم نرخ ناعادالنه او با اشاره به اینکه کشت گندم نسبت به 
دهد خرید تضمینی گندم، کشاورزان تمایلی به کشت این محصول ندارند و از آنجا که دولت اجازه صادرات این محصول را نمی

 .کشاورزان به سبب عدم صرفه اقتصادی رغبتی به کشت این محصول ندارند
 

رغبتی کشاورزان به اثرات سوء کشت گندم گفت: عدم کشت گندم در نامتوازنی، ناپایداری خان محمدی با اشاره به اثرات سوء بی
های تولید تاثیر بسزایی دارد به همین خاطر از دولت تقاضا داریم برای تولید، بر هم خوردن الگوی کشت و از بین رفتن نهاده

کشت این محصول استراتژیک به کشور هرچه سریعتر نرخ خرید تضمینی گندم را اصالح کند تا جلوگیری از آسیب دیدگی عدم 
 .پایداری تولید دچار مشکل نشود

 
این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه کشت پاییزه گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل یک سوم کاهش یافته است، تصریح کرد: با 
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درصد کاهش خواهد یافت که بدین ترتیب تولید محصول  ۱۵ندم، سطح زیر کشت محصول حداقل اصالح نشدن نرخ خرید تضمنی گ
میلیون تن گندم معلوم نیست کشاورزان چه میزان را به  ۰یابد که در صورت تحقق این امر از مجموع تولید به همان میزان کاهش می

 .مراکز دولتی تحویل دهند
 لینک خبر 
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 صنایع غذایی
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 علوفه
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم 
 ایرنا  – 6/9/99تاریخ : 

 درصد برنامه کشت گندم محقق شد ۲۱

هزار هکتار از اراضی زیرکشت  ۹۵۵مجری طرح گندم کشور گفت: از ابتدای فصل کاشت تاکنون چهار میلیون و  -ایرنا -تهران
 درصد برنامه کشت محقق شده است.  ۴۵گندم رفت این بدان معناست که بیش از 

هزار  ۵۹۵روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: از این میزان یک میلیون و « اسماعیل اسفندیارپور»
 هزار هکتار گندم دیم است. ۵۵۵هکتار گندم آبی و سه میلیون و 

دارد اظهارداشت: مجموع برنامه کشت برای گندم آبی دو میلیون هکتار و برای وی با بیان اینکه کشت گندم تا هفته اول دی ماه ادامه 
 میلیون هکتار است. ۷گندم دیم 

درصد  ۹۱درصد کاهش کشت داشته ایم که امیدواریم تا پایان فصل کاشت  ۴به گفته اسفندیارپور به دلیل شرایط اقلیمی در مجموع 
 برنامه کاشت محقق شود.

 مصرفی خودداری کنندکشاورزان از گندم خود
درصد به مصرف رسیده است  ۱۱هزارتن معادل  ۱۷۵تاکنون  هزارتن بذر گندم کیفی، ۷۴۱مجری طرح گندم کشور گفت: از میزان 

 درصد بذر گندم آبی بوده است. ۷۱درصد آن بذر گندم دیم و  ۴۵که آمارها نشان می دهد که 
سیاری از مزارع گندم دیم در بوشهر، خوزستان، دشت عباس ایالم، جنوب فارس، وی با اشاره به افزایش بارندگی، افزود: اکنون ب

هرمزگان، جیرفت و کهنوج کرمان سبز شده است و کشت در نوار ساحلی خزر )گلستان و مازندران ( غرب استان خراسان جنوبی و 
 اردبیل ادامه دارد.

یر رسمی خودداری کنند زیرا گندم خودمصرفی به دلیل پایین بودن اسفندیارپور به کشاورزان توصیه کرد: از بذور خود مصرفی و غ
 کیفیت می تواند عامل گسترش بیماری و آفت زنگ زرد شود.

وی با بیان اینکه بذرهای گندم کیفی به میزان کافی تامین و تدارک شده و محدودیتی در این زمینه نداریم، گفت: همچنین امسال شرکت 
د پایه )فسفاته، پتاسه، ازته ( مورد نیاز کشت گندم را تامین و تدارک کرده و در حال حمل به استان درصد کو ۵۵۵خدمات حمایتی 

 های مختلف کشور است.
تومان و بذر گندم دیم دو هزار و  ۱۱۹به گزارش ایرنا، طبق مصوبه دولت نرخ هر کیلوگرم بذر گندم آبی گواهی شده دو هزارو 

 مصوبه قبلی بین پنج تا هشت درصد کاهش قیمت دارد. تومان تعیین شده که نسبت به ۱۰۱
 تومان بود. ۷۱۵و گندم دیم دو هزارو  ۰۱۵این درحالیست که نرخ مصوبه پیشین هر کیلو بذر گندم آبی دو هزار و 

 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده بود. ۹سال زراعی گذشته نزدیک 
  لینک خبر
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 گندم 
 خبرنگاران جوان  – 5/9/99تاریخ : 

 سطح زیر کشت گندم یک سوم کاهش یافت
گفت: بنابر آمار و رصد از استان ها، سطح زیر کشت گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل یک سوم کاهش یافته است خان محمدی . 

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

، با تاکید بر اصالح قیمت تضمینی گندم اظهار کرد: با توجه به آنکه زمان زیادی تا پایان فصل کشت باقی باشگاه خبرنگاران جوان
 ۱۵۵هزار و  ۱د چرا که قیمت تر اصالح کنرود که قیمت خرید تضمینی گندم را هر چه سریعنمانده، از مسئوالن دولت انتظار می

های تولید صرفه اقتصادی برای کشاورز نداردتومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم به سبب افزایش هزینه . 
ای به سازمان بازرسی کل کشور در اعتراض به قیمت گندم، نرخ منطقی خرید تضمینی هر وی افزود: بنیاد ملی گندمکاران طی نامه

تومان اعالم کرد که رئیس قوه قضاییه دستور رسیدگی را صادر کرده است ۱۵۵هزار و  ۱کیلو گندم را  . 
خان محمدی با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی گندم حداکثر تا هفته آینده باید اصالح شود، بیان کرد: بنابر آمار و رصد از استان 

هش یافته است که با این وجود اگر مسئوالن ذی ربط تا هفته آینده ها، سطح زیر کشت گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل یک سوم کا
 .اقدام به اصالح نرخ خرید تضمینی گندم نکنند، دیگر امیدی به استمرار خودکفایی گندم و پایداری تولید نیست

رید تضمینی گندم، اصالح دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: با توجه به قانون شکنی شورای اقتصاد در اجرای قانون خ
های تولید و آسیب به خودکفایی گندم کشور شود تواند منجر به بر هم زدن پایداری تولید، منابع آبی نابودی نهادهنشدن نرخ خرید می

روندچرا که به سبب نبود صرفه اقتصادی، کشاورزان به سراغ کشت دیگر محصوالت می . 
 بی رغبتی کشاورزان به خرید بذر اصالح شده مهم ترین شاخص کاهش تولید گندم :بیشتر بخوانید

ی نمانده است، از این رو در صورت اصالح نشدن نرخ خرید به گفته وی، با وجود آنکه زمان زیادی تا پایان فصل کشت گندم باق
 .تضمینی گندم برای سال زراعی آینده دیگر امیدی به استمرار خودکفایی و پایداری تولید نیست

 تاثیر سو گرانی بنزین بر کرایه های حمل و نقل 
های تولید بیان کرد: انی بنزین بر هزینهمدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در بخش دیگر اظهارات خود درباره تاثیر گر

تن  ۵۵های حمل و نقل کردند به طوریکه قیمت حمل هر های مختلف اقدام به افزایش هزینهها به بهانههمزمان با گرانی بنزین، راننده
هزار تومان به یک میلیون تومان افزایش یافت ۰۵۵بار از  . 

کنند گرانی بنزین به سبب مصرف سوخت ن وزارت جهاد کشاورزی اذعان میخان محمدی در پایان تصریح کرد: اگرچه مسئوال
ها با گازوئیل تاثیری در افزایش هزینه تمام شده ندارد، اما حمل بخشی از محصوالت میوه و تره بار با وانت و نیسان صورت کامیون

یه حمل کردند که کشاورزان به سبب فساد پذیری کاال گیرد، ضمن آنکه کامیون داران به بهانه گرانی قطعات اقدام به افزایش کرامی

ای جز قبول کردن نرخ دلخواه رانندگان ندارندچاره . 
  لینک خبر
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 گندم 
 خبرنگاران جوان  – 4/9/99تاریخ : 

مناطق غربی کشورکشاورزان دیم کار در کشت گندم تعجیل کنند/وقوع بارش های رگباری در   
حقیقت گفت:با توجه به بارش باران در مناطق غربی کشور به کشاورزان دیم کار توصیه می شود که در فرصت باقی مانده اقدام به 

 .کشت گندم کنند
وگو بامسعود حقیقت مدیرکل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  صنعت، تجارت و کشاورزی  

، با اشاره به اینکه تا پایان هفته جوی پایدار در اغلب مناطق کشور استمرار دارد، اظهار کرد: با توجه به پایداری و خبرنگاران جوان
پرجمعیت، غلظت آالینده های جوی و دمای هوا افزایش خواهد یافت سکون نسبی هوا برای استان تهران و شهرهای . 

وی از ورود سامانه جدید بارشی از روز چهارشنبه به کشور خبر داد و گفت: براساس نقشه های هواشناسی، از بعدازظهر چهارشنبه 
بارش برف و باران در کشور  سامانه بارشی از مرزهای غرب، جنوب غرب و شمال غرب وارد کشور می شود و زمینه را برای

 .فراهم می آورد، ضمن آنکه همین سامانه روز پنج شنبه در مناطق کوهستانی منجر به رگبار و رعد و برق می شود
حقیقت در توصیه ای به کشاورزان بیان کرد: با توجه به بارش باران در مناطق غرب، جنوب غرب و شمال غرب به کشاورزان دیم 

ادامه بارش ها بهره مند شوند  توصیه می شود که در فرصت باقی مانده اقدام به کشت گندم کنند تا بتوانند از کار مناطق گرمسیری . 
مدیر کل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی ادامه داد: با توجه به احتمال وقوع بارش های رگباری در مناطق غربی به گلخانه داران 

احدهای خود برقرار کنند تا مشکل خاصی برای محصوالتشان پیش نیایدتوصیه می شود که کشیک های شبانه را در و . 
 شرایط مساعد کشت گندم دیم و کلزا تا پایان هفته/کشاورزان هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند :بیشتر بخوانید

تن به گفته وی، با وجود بارش های رگباری و احتمال رعد و برق و برخورد صاعقه به دامداران و عشایر توصیه می شود که از رف
 .به ارتفاعات اجتناب کنند تا مشکلی برای دام هایشان پیش نیاید

این مقام مسئول با اشاره به اینکه امکان کشت کلزا تنها در مناطق جنوبی وجود دارد، بیان کرد: این در حالی است که کشاورزان 
 .گندمکار مناطق گرمسیری تا اواخر ماه برای کشت گندم فرصت دارند

ش در فصل پاییز را نرمال ارزیابی کرد و گفت: براین اساس کشاورزان در آغاز سال زراعی جدید مشکلی در حقیقت میزان بار
توان پیش بینی دقیقی داشتآبیاری سطحی ندارند و برای مابقی سال نمی . 

شابه سال قبل به هیچ وی در پایان تصریح کرد: اگرچه میزان بارش در پاییز امسال نرمال و فراتر از نرمال است، اما با مدت م

 .عنوان قابل قیاس نیست، به همین خاطر از کشاورزان تقاضا داریم که همچنان در مصرف منابع آبی صرفه جویی کنند
  لینک خبر
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 گندم 
 ایرنا  – 6/9/99تاریخ : 

 ممنوع کرددادستان گرگان خروج گندم از گلستان را 

 دادستان گرگان تایید کرد که دستور قضایی برای جلوگیری از خروج گندم استان گلستان صادر شده است.  -ایرنا  -گرگان 
برخی منابع محلی امروز چهارشنبه در تماس با خبرگزاری جمهوری اسالمی مرکز گلستان ابراز داشتند؛ در پی دستور دادستان 

 روج گندم از استان مشکالتی در حوزه اقتصادی منطقه پدید آمده است.گرگان مبنی بر جلوگیری از خ
خبرنگار ایرنا برای اطالع از چیستی و چرایی موضوع با دادستان گرگان تماس گرفت که صحت موضوع ممنوعیت خروج گندم از 

 استان گلستان تایید شد.
 

غله و  ریزی نامناسب سازمانگندم کشور است اما بدلیل برنامهحجت االسالم سیدرضا سید حسینی به ایرنا گفت: گلستان قطب تولید 
 های آرد منطقه با رکود یا حداقل ظرفیت تولید مشغول کار هستند.خروج بی رویه محصول از استان، کارخانه

پایین تری  ستان کیفیتکند اما آردهای توزیع شده در اوی افزود: از دیگر سو گلستان بهترین و باکیفیت ترین گندم ایران را تولید می
 در تراز گندم منطقه دارد.

وی اظهار داشت: بر همین اساس تا عادی شدن شرایط و ثبات شرایط کاری کارخانه های آرد گلستان؛ خروج گندم از استان ممنوع 
 است.

محض تثبیت شرایط؛ ای با مسووالن سازمان غله برگزار می شود و به دادستان مرکز استان گلستان تصریح کرد: بزودی جلسه
 موضوع ممنوعیت خروج گندم از گلستان مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.

در همین ارتباط مدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت بازرگانی دولتی )غله( ایران گفت: ممنوعیت خروج گندم از گلستان 
 ها را هم تحث تاثیر قرار خواهد داد.عالوه بر صدمه به بخش های مختلف اقتصادی این استان؛ دیگر استان

مژده شفق افزود: شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان متولی تنظیم بازار کاالهای اساسی همچون گندم، برنج، روغن و شکر 
یمات مکند که عرضه و تقاضا در تمام استانها متناسب با شرایط اقتصادی و جمعیت همان منطقه صورت گیرد و تصای عمل میبگونه

 خارج از سازمان باعث لطمه به چرخه برنامه ریزی می شود.
وی اضافه کرد: با فرض اجرای دستور بدون نقص دادستان و توجه به اینکه کارخانه های آرد گلستان هم ظرفیت تبدیل تمام گندم 

آرد از گلستان هم دچار مشکل شده و تولیدی استان را داشته باشند؛ اگر کارکرد سامانه سیفا )فروش( نامنظم یا مختل شود خروج 
 مشکالت استان تشدید می شود.

وی ابراز داشت: گلستان به عنوان قطب کشاورزی کشور گندم مازاد بر مصرف زیادی دارد و ممنوعیت خروج محصول باعث 
مخلوط گندم  افزایش هزینه های دولت و بخش خصوصی ناشی از انبارداری و غیره می شود ضمن اینکه شرکت غله از طریق

 استانهای مختلف که مواد مغذی متنوعی دارند در جهت افزایش کیفیت آرد و نان و ارتقای رضایت مندی مردم حرکت می کند.
ها و کیفیت آرد توزیعی در گلستان گذاریم، ایشان از رکود فعالیت کارخانهوی گفت: به دغدغه و نظر دادستان گرگان احترام می

وجود چنین مشکلی، ممنوعیت خروج گندم از گلستان مشکالت مورد اشاره را به سایر استانها هم تسری نگرانند ولی با فرض 
 دهد.می

هزار تن گندم از  ۵۵۵به گزارش ایرنا مستند به داده های سازمان جهاد کشاورزی گلستان در این استان امسال دست کم یک میلیون و 
 د.هزار هکتار زمین کشاورزی برداشت ش ۱۹۴سطح 

استان گلستان در حالی از نظر کمیت و میزان تولید گندم رتبه دوم ایران را داراست که مساحت آن بسیار کمتر از استانهای دارای 
پتانسیل کشاورزی همچون فارس و خوزستان است مضافاً اینکه به باور برخی کارشناسان در بحث کیفیت مقام اول کشور را دارد 

 ول آن بیشتر از سایر نقاط است.زیرا گلوتن موجود در محص
ستان شود و از این حیث گندم تولیدی در گلگلوتن؛ پروتئینی است که باعث کش آمدن خمیر و ترد شدن نان با کیفیت بسیار مناسب می

 یکی از بهترین محصوالت کیفی ایران است. 
  لینک خبر
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 گندم 
 خبرنگاران جوان  – 4/9/99تاریخ : 

رسدمیلیون هکتار می ۵سطح زیر کشت گندم به   
درصد کل کشت گندم آبی و دیم در کشور محقق شده است ۰۰آبان  ۱۹اسفندیاری پور گفت: بنا بر آمار تا تاریخ  . 

صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاراسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفت گروه  

آبان یک  ۱۹، درباره آخرین وضعیت سطح زیر کشت گندم، اظهار کرد: بنابر آخرین آمار تا اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
 ۱۵دیم در کشور کشت شده است که بدین ترتیب حدود  گندم هزار هکتار ۹۱۵میلیون و  ۱گندم آبی و هزار هکتار  ۵۵میلیون و 

درصد گندم دیم محقق شده است ۴۷درصد برنامه سطح کشت گندم آبی و  . 
کشت درصد کل  ۰۰میلیون هکتار اعالم کرد و گفت: تا کنون  ۰او مجموع سطح زیر کشت پیش بینی شده در سال زراعی جدید را 

 .گندم آبی و دیم در کشور انجام شده و همواره امیدواریم تا هفته اول دی مابقی برنامه کشت گندم محقق شود
های مختلف را مناسب ارزیابی کرد و افزود: تا تاریخ مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی شرایط بارش و تراکنش آن در استان

میلیمتر و بلند مدت  ۷۷۵۱میلیمتر رسید در حالی که این میزان مدت مشابه سال قبل  ۱۹های کشور به آبان مجموع سطح بارندگی ۱۹
درصد کاهش و در مقایسه با بلند مدت وضعیت  ۱۹ها دهد نسبت به سال گذشته میزان بارندگیمیلیمتر بوده که این امر نشان می ۱۹

و استقرار بوته سبز در مناطق مختلف مناسب باشد تر بوده است که امیدواریم در ادامه سال زراعی شرایط بارشمتناسب . 
 واردات گندم زنگ خطر جدی برای امنیت غذایی کشور/ سناریوی بی توجهی دولت در قیمت تضمینی ادامه دارد :بیشتر بخوانید

ی آسیا پایه کشاورزی برنج بنیان، بنیان است بیان کرد: در جنوب شرق گندم اسفندیاری پور با اشاره به اینکه پایه کشاورزی کشور
دهد شود که این امر نشان میآمریکای جنوبی ذرت بنیان و کشور ما گندم بنیان بوده و مابقی زراعت در تناوب با کشت گندم انجام می

افتدهمه ساله در اثر عوامل مختلف تغییر چندانی در سطح زیر کشت گندم اتفاق نمی . 
نیاز کشور از منابع داخلاستمرار خود کفایی و تامین   

برای سال زراعی جدید به کجا رسیده است،  نرخ تضمینی گندم ها برای اصالحمشاور وزیر جهاد کشاورزی درباره اینکه پیگیری
اظهار کرد: در شرایط فعلی اصالح نرخ از حوزه مسئولین وزارت جهاد کشاورزی خارج است و تصمیمات در این ارتباط منوط به 

صاد استشواری اقت . 
تواند در میزان تولید و سطح زیر کشت تاثیر او ادامه داد: اگر چه اعالم به موقع و تعیین نرخ منطقی گندم قبل از آغاز فصل کشت می

گذار باشد و کشاورزان را به سرمایه گذاری بیشتری در این زمینه سوق دهد، اما به طور کلی به سبب آنکه پایه کشاورزی کشور 
است تغییر چندانی در سطح زیر کشت این محصول نداریم و از طرفی به دنبال افزایش سطح زیر کشت نیستیم و با استفاده گندم بنیان 

های مناسب تنها به دنبایل افزایش راندمان تولید در واحد سطح هستیماز حضور و نهاده . 
گندم برای تامین ذخایر استراتژیک به کشور،  مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در پایان در باره آخرین وضعیت واردات

گفت: واردات گندم در حوزه کاری وزارت جهاد کشاورزی نیست و مسئوالن وزارت صمت باید در این ارتباط تصمیم گیری کنند 
تحویل گندم به چرا که تولید گندم در کشور به میزان کافی بوده و سیاست گذاران باید به نحوی رفتار کنند که کشاورزان تمایل به 

 .مراکز دولتی داشته باشند چرا که برنامه ریزی تولید استمرار خود کفایی و تامین نیاز کشور از منابع داخلی است
  لینک خبر
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 گوجه فرنگی
 ایرنا  – 5/9/99تاریخ : 

 شودگوجه فرنگی بوشهر به زودی روانه بازار می

فرنگی که در روزهای اخیر به دلیل پایان فصل تولید و برداشت پاییزه آن در کشور باعث  افزایش قیمت گوجه -ایرنا -بوشهر
گی مشتریان و مردم شده است، بزودی با ورود انبوه محصول خارج از فصل و زمستانی استان بوشهر به بازار رنگ برافروخت

 بازد. می
هزار هکتار از اراضی استان بوشهر زیر کشت  ۵۵اکنون بیش از براساس اعالم مسئوالن سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر هم

 است.بینی شدههزار تن محصول از این مزارع پیش ۱۱۵شت گوجه فرنگی خارج از فصل است که بردا
اکنون نخستین مرحله برداشت گوجه فرنگی خارج فصل در استان بوشهر در سطح محدودی از شهرستان با توجه به اینکه هم
ه طوریکه نرخ گوجه ، بهای ارم و بوشکان آغاز شده تاثیر زیادی در کاهش قیمت این محصول در این استان داشتهدشتستان در بخش

 است.هزار لایر در هر کیلوگرم کاهش یافته ۹۵اکنون به فرنگی در استان بوشهر هم
دشتی است که در روزهای آینده در سطح  مرحله دوم برداشت گوجه فرنگی خارج از فصل در استان بوشهر مربوط به شهرستان

 تاثیر زیادی بر قیمت این محصول خواهد داشت. ها آغاز خواهد شد کهتری از مزارع و گلخانهبسیار گسترده
اما بیشترین مزارع گوجه فرنگی زمستانی این استان مربوط به شهرستان دیر است که برداشت این محصول در بخش آبدان از اواخر 

 شود و تا اردیبهشت ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.آذرماه آغاز می
هر گفت: با آغاز برداشت گوجه فرنگی در این استان قیمت این محصول تا پایان آذرماه افت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوش

 شدیدی خواهد داشت.
شنبه در جمع مدیران اقتصادی استان بوشهر گفت: اکنون غیر از استان بوشهر هیچ استان دیگری در محمد تقی منوچهری روز سه
 است.ین امر منجر به افزایش قیمت گوجه فرنگی در بازار کشور شدهفرنگی ندارد که هم فضای باز تولید عمده گوجه

 است اما حجم آن برای تامین نیاز بازار کافی نیست.ها نیز بتازگیآغاز شدهوی یادآور شد: تولید گوجه فرنگی گلخانه
ت گوجه فرنگی در سطح کشور تاثیر های هفته گذشته نیز همگی در کاهش تولید و افزایش قیممنوچهری ادامه داد: افت دما و بارندگی

 است.داشته
وی گفت: تفاوت قیمت زیاد در مزرعه تا بازار نیز برای محصول گوجه فرنگی همواره وجود داشته تا جایی که اکنون این محصول 

 هزار لایر است. ۵۱۵تا  ۹۵هزار لایر و در بازار بین  ۰۵تا  ۷۱در مزرعه با قیمت هر کیلو 
 شود.کند و قیمت رفته رفته متعادل میروز آینده برداشت حالت طبیعی پیدا می ۵۵با این وجود از  منوچهری بیان کرد:

هزار و  ۵۵وی یادآور شد: براساس برنامه کشت ابالغی امسال پیش بینی کشت گوجه فرنگی خارج از فصل برای استان بوشهر 
 که کشت دقیق و واقعی از این سطح بیشتر است. هکتار بوده ۹۵۵

هزار تن تا پایان فصل است که بیشترین تولید  ۱۰۱بینی تولید محصول گوجه فرنگی استان بوشهر امسال منوچهری اضافه کرد: پیش
 هزار تن در آبان ماه انجام شد. ۵۵هزار تن است و کمترین تولید  ۱۵۵در دی ماه به میزان 

است اما این محصول در استان بوشهر بدلیل شرایط آب براساس تقویم کشاورزی زمان کشت گوجه فرنگی درکشور فصل بهار 
های اول فصل بهار سال های پاییز و زمستان و ماههوایی گرم و مرطوب در اواخر تابستان کشت و برداشت محصول آن در فصل

 شود.بعد است به همین دلیل به آن گوجه فرنگی خارج از فصل گفته می
 لینک خبر
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 گوجه فرنگی 
 خبرنگاران جوان  – 5/6/99تاریخ : 

هاشود/ اصالح الگوی کشت مانعی برای افزایش قیمتفرنگی هفته آتی پیچیده مینسخه گرانی گوجه  
تکرار شودبی توجهی به اجرای قانون الگوی کشت موجب شده همه ساله نوسان قیمت محصوالت جالیزی در بازار  . 

سال گذشته نوسان نرخ ارز و ازدیاد تقاضا  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار
های همسایه را افزایش داد که در نهایت ه قاچاقچیان برای قاچاق محصوالت کشاورزی به بازارهای همسایه انگیزاز سوی تجار کشور

همین امر موجب شد امسال بسیاری از کشاورزان به کشت محصوالت جالیزی از جمله گوجه فرنگی گرایش پیدا کنند. این در حالی 
های تولیدکنندگان نبود که همین مساله موجب شد بگوی هزینهاست که از ابتدای سال قیمت گوجه فرنگی به سبب ازدیاد عرضه جوا

سازمان تعاون روستایی به منظور حمایت از کشاورزان اقدام به خرید توافقی محصول کند که این امر تا حدودی بر بهبود بازار تاثیر 
 گذاشت.

 
های سطح ار، قیمت هر کیلو گوجه فرنگی در مغازههای اخیر با ادامه دار شدن التهابات بازها حاکی از آن است که در هفتهبررسی
ها نظیر خرید توافقی، گرانی بنزین، نوسان هزارتومان رسید که هر یک از مغازه داران دالیلی را برای توجیه این گرانی ۱۵شهر به 

ن در بخش کشاورزی کنند، اما اصل این موضوع آن است که نبود الگوی کشت و برنامه مدونرخ دالر، کمبود محصول مطرح می
موجب شده همه ساله نوسان قیمت از حیث مازاد یا کاهش تولید گریبانگیر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شود که بازار گوجه فرنگی 
 از این ماجرا مستثنی نیست.

 
وجه منجر به تالطم قیمت گبسیاری از مسئوالن بر این باورند که طبق روال همه ساله جابه جایی فصلی از نواحی سردسیر به گرمسیر 

ها التهابات فروکش خواهد کرد و در مقابل برخی دست اندرکاران بخش های آتی با توزیع از سایر استانفرنگی در بازار شده و در روز
الن وکشاورزی معتقدند که نوسانات قیمت محصوالت جالیزی همچون گوجه فرنگی سلایر پایان نیافتنی است که در سایه بی توجهی مسئ
 افتد.وزارت جهاد کشاورزی به اجرای مصوبه قانون الگوی کشت اتفاق می

 
 های آتی با خبر شویم:رویم تا از دالیل گرانی گوجه فرنگی و شرایط بازار در روزحال به سراغ مسئوالن ذی ربط می

 سودجویی دالالن و مغازه داران، عامل گرانی گوجه فرنگی
، با اشاره صنعت، تجارت و کشاورزی م صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگارمحمد شفیع ملک زاده رئیس نظا

به دالیل گرانی و تالطم قیمت گوجه فرنگی در بازار اظهار کرد: بسیاری از مسئوالن ایجاد وزارت بازرگانی را راهکار رفع 
دانستند، به همین خاطر بر لغو قانون تمرکز و ایجاد آرامش حاکم بر اقالم اساسی سبد خانوار ظرف مدت ظیم بازار میمشکالت تن

دادندزمان حداکثر یک هفته شعار می . 
وی افزود: با گذشت چند ماه از موضوع احیای وزارت بازرگانی و واگذاری اختیارات وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، 

نه تنها وعده مسئوالن عملیاتی نشد، بلکه همه روزه در یکی از اقالم شاهد گرانی کاال و التهابات بازار هستیم شاهدیم . 
رسد که بازار گنجایش این میزان تولید ندارد و در ملک زاده ادامه داد: در پیک تولید و برداشت گوجه فرنگی، عرضه به حدی می

تولید حداقلی، عرضه جوابگوی تامین نیاز کشور و تقاضا نیست که همین امر بر افزایش  مقابل در زمان جابه جایی فصلی به سبب
زندقیمت در بازار دامن می . 

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی قیمت محصوالت کشاورزی را تابع مکانیزم عرضه و تقاضا دانست و گفت: با توجه به 
شود، از این رو مدیریت باید نموار عرضه و تقاضا با نوساناتی در بازار روبه رو میآنکه قیمت محصوالت میوه و تره بار برحسب 

ها داشته ای صورت گیرد که در مواقعی که با پیک و مازاد تولید در بازار روبرو هستیم، ذخیره سازی مناسبی در سردخانهبه گونه
 .باشیم

انبار، سردخانه و صنایع تبدیلی بیان کرد: با ایجاد سردخانه و نگه داری های الزم در بحث وی با تاکید بر فراهم کردن زیرساخت
مازاد محصوالت این امکان وجود دارد که با ذخیره سازی و فراوری محصول، از نوسان قیمت در زمان کمبود در بازار جلوگیری 

د عرضه در برابر تقاضا همزمان با فصل کرد که این امر در جلوگیری از زیان کشاورزان تاثیر بسزایی دارد چرا که با ازدیا
های تولید نیستکند که حتی جوابگوی هزینهبرداشت، قیمت به حدی در بازار افت می . 

در بازار اعالم کرد و گفت: در شرایطی که  گوجه فرنگی ملک زاده سودجویی دالالن و مغازه داران را یکی دیگر از عوامل گرانی
از این رو بسیاری از مغازه داران و دالالن که حداقل محصول را در اختیار دارند با سو استفاده  بازار با کمبود عرضه روبروست،

کنند، در حالی که با اعمال مدیریت و نظارت صحیح بر بازار شاهد گرانی و های دلخواه میاز شرایط بازار اقدام به فروش با نرخ
 .سودجویی عوامل واسطه نخواهیم بود
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هزار تومان ۵۵قیمت گوجه فرنگی در راه است/حداکثر قیمت هر کیلو گوجه فرنگی در میدان مرکزی کاهش  :بیشتر بخوانید  
رئیس نظام صنفی کشاورزی با انتقاد از مدیریت بازار محصوالت کشاورزی و اقالم مورد نیاز سبد خانوار، بیان کرد: مسئوالن امر 

های خلق الساعه همچون احیای مجدد وزارت بازرگانی و لغو قانون ه راهکاردر بحث تنظیم بازار سیاست مدونی ندارند و تنها با ارائ
زنند، در حالیکه برای برون رفت از مشکالت فعلی باید راهکار اساسی و سیاست مدون به تمرکز بر مشکالت تنظیم بازار دامن می

 .کار گرفته شود تا مصرف کننده و تولیدکننده تاوان آن را پرداخت نکنند
یمت گوجه فرنگی در هفته های آتیکاهش ق  

، با اشاره به اینکه صنعت،تجارت و کشاورزی علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار
های پایانی آبان تا ، اظهار کرد: طبق روال همه ساله از روزنوسان قیمت گوجه فرنگی از اواخر آبان تا ابتدای دی امری طبیعی است

شودابتدای دی، قیمت گوجه فرنگی به سبب جابه جایی فصلی با نوساناتی روبرو می . 
وی با اشاره به اینکه محصول گوجه فرنگی مناطق گرمسیری بدست نیامده است، افزود: با توجه به سرمازدگی مناطق سردسیر، 

ل و عدم صرفه اقتصادی برداشت برای کشاورزان موجب شده قیمت گوجه فرنگی با نوساناتی در بازار روبرو نارس بودن محصو
رسدهای آتی با عرضه محصول از مناطق گرمسیری، قیمت به تعادل میشود که در هفته . 

ساله نبود الگوی کشت و خان محمدی نبود الگوی کشت را عامل اصلی التهاب بازار محصوالت کشاورزی برشمرد و گفت: همه 
شود چرا که ها منجر به بروز مشکالت متعددی از حیث مازاد یا کاهش محصول و نوسانات قیمت در بازار میبرنامه مدون در استان

یابد که قیمت ماند و در سال بعد تولید به حدی کاهش میها تولید به قدری باالست که روی دست کشاورز باقی میدر برخی سال
شودالت با نوسانات چشمگیری در بازار روبرو میمحصو . 

هزار تن گوجه فرنگی از سوی سازمان تعاون  ۷۹۵مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی درباره اینکه آیا خرید توافقی بیش از 
ی مبنی بر خرید بیش از روستایی تاثیری بر نوسانات قیمت در بازار داشته است، بیان کرد: در درجه اول آمار سازمان تعاون روستای

هزار تن گوجه فرنگی از کشاورزان صحت ندارد، ضمن آنکه سازمان تعاون روستایی پس از خرید اقدام به تحویل محصول به  ۷۹۵
های رب سازی کرده که این امر تاثیری بر بازار ندارد و طبق روال معمول جابه جایی فصلی از اواخر آبان و نبود برنامه کارخانه
کشت بر التهاب بازار گوجه فرنگی دامن زده استمدون  . 

وی با اشاره به تاثیر گرانی بنزین بر نوسان قیمت گوجه فرنگی در بازار گفت: در چند روز اخیر با گرانی بنزین، هزینه حمل و نقل 
این موضوع بر قیمت فروش کنند که ها مطرح میبرابر افزایش یافت که هر یک از رانندگان دالیل خاصی برای این گرانی ۹تا  ۱

محصول در بازار تاثیر گذار بوده، اما سودی از این گرانی عاید تولید کننده نشده است و به عبارت دیگر گرانی گوجه فرنگی 
 .ارتباطی به تولیدکنندگان ندارد

 ممنوعیت صادرات راهگشای تنظیم بازار نیست
، با اشاره به اینکه قیمت صنعت،تجارت و کشاورزی فت و گو با خبرنگارمجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران در گ

های فراوان تولید، طی یکسال اخیر های اخیر جوابگوی هزینه تمام شده تولید نبود، اظهار کرد: با وجود مشقتگوجه فرنگی در ماه
های تولید نبودکشاورزی همچون گوجه فرنگی به سبب ازدیاد عرضه جوابگوی هزینهقیمت بسیاری از محصوالت  . 

شویم، قیمت دستخوش تغییر و وی افزود: طبق روال همه ساله در زمانیکه با جابه جایی فصلی در برداشت محصوالت روبرو می
رود برای رفع بحران تمهیدات جدی بیندیشیند چرا یگیرد که در چنین مواقعی از مسئوالن انتظار متحوالت مقطعی در بازار قرار می

 .که ممنوعیت صادرات راهگشای رفع مشکل نیست
شادلو با اشاره به اینکه صادرات پشتوانه تولید محصوالت کشاورزی است، بیان کرد: اتخاذ تصمیمات یک شبه مبنی بر ممنوعیت 

های فراوان بدست آوردند، از دست بدهند که این امر به هیچ عنوان های حداقلی که صادرکنندگان با مشقتصادرات موجب شده بازار
 .به نفع تولید نیست

نایب رئیس اتحادیه باغداران با بیان اینکه خرید توافقی گوجه فرنگی بر التهاب بازار تاثیری نداشته است، گفت: خرید توافقی 
اردمحصول از کشاورزان امر متداول بازار است و تاثیری در گرانی ند . 

گیرد و در مواقعی که تولید جوابگوی به گفته وی، در مواقعی که تولید و عرضه محصوالت باالست، بازار روند آرامش به خود می
شودتقاضا نیست، بدیهی است که بازار تحریک می . 

انست و گفت: با وجود توجهی به اجرای الگوی کشت را عامل اصلی نوسانات شدید قیمت محصوالت کشاورزی در بازار دشادلو بی
تواند تعادل تولید و مصرف را به همراه داشته باشد، اما متاسفانه این مصوبه مورد بی توجهی قرار آنکه اجرای الگوی کشت می

گرفته است که به همین خاطر همه ساله شاهد روند مازاد یا کاهش تولید محصوالت کشاورزی و نوسانات قیمت هستیم به طوری که 
شوندز مازاد تولید کشاورزان و سال دیگر از افت تولید مصرف کنندگان متضرر مییک سال ا . 

برابر رشد داشته است گفت: با  ۱نائب رئیس اتحادیه باغداران تهران با بیان اینکه تولید گوجه نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 
گوجه فرنگی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد چند توجه به شرایط مساعد اقلیمی امسال در بسیاری از محصوالت همچون 
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ها که به دلیل کمبود آب در چند سال اخیر رها شده بودند امسال به سبب شرایط مساعد ایم به طوری که برخی روستابرابری داشته
وری تاثیر به سزایی داشتاقلیمی مجدد زیر کشت رفتند که همین امر بر افزایش بهره . 

رود، تصریح با بیان اینکه خرید توافقی محصوالت تنها مسکن موقتی برای کاهش زیان کشاورزان در بازار به شمار می وی در پایان
ها اجرا کند و تنها بحث کرد: دولت برای برقراری تعادل میان تولید و مصرف باید مصوبه الگوی کشت را در تمامی استان

گری در بازار را انجام دهدنظاره . 
  نک خبرلی
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 گوجه فرنگی 
 خبرنگاران جوان  – 6/9/99تاریخ : 

شودافزایش نرخ صادرات گوجه مشمول عوارض می  
کند قطعا برای صادرات آن هم ام متوجه شدیم که قیمت صادرات گوجه روند افزایشی را طی می ۱۵کالمی گفت: اگر ما بعد از 
گیریمعوارضی را در نظر می . 

صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار  ، محمدرضا گالمی، سخنگوی ستاد تنظیم گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

های اجرایی در وزارتخانه در دستگاه ۵۷بازار در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ستاد تنظیم بازار به واسطه حضور بیش از 
بینید یماتش فرادستگاهی، ولی در ُبعد تنظیم بازار بخش تأمین کاالست که باید توجه کنیم از ابتدای سال همان طور که تا االن میتصم

های اساسی دیگر کمبودی نیستدر سطح عرضه در بخش روغن، برنج و شکر و کاال . 
 

میلیون تن کاال در انبارهایمان وجود دارد که  ۵۵کرده ایم؛ بیش از او ادامه داد: زیرا به اندازه کافی در اقالم اساسی واردات و تولید 
بنکداران   های توزیع ستاد تنظیم بازار هم امروز تأکید کردند که ستاد پخش و تولید وپس از تأمین هیچ مشکلی نداریم، در بخش حلقه

اندازه کافی کاال در شبکه ها وجود دارد ها داشتیم بهنای که طی این هفته جلسات مستمری با آهای زنجیرهو فروشگاه . 
 

هایی که ما در سطح بازار داشتیم هیچ کمبودی در هیچ کاالیی وجود ندارد و کاال حتی با تخفیف عرضه کالمی گفت: بررسی
درصد رشد تولید داشیم ۵۱تا  ۵۵لوازم خانگی هم مطرح شد که در بخش تولیدات بیش از   شود.درمی . 

 
در هیچ کاالیی کمبودی نداریم و توانستیم حلقه توزیع را   کثر توزیع کنندگان صحبت از رکود خرید داشتند در حالی کهاو ادامه داد: ا

 .به شکلی مدیریت کنیم
 

در بازار  قیمت بنزین این مقام مسئول تاکید کرد: در ُبعد نظارت مجدد در جلسه تأکید کردم که حتی اگر از دوره نهادینه شدن اصالح
هفته یک بار  2دهیم. همان طور که جلسات تنظیم بازار هم هر ما حداقل تا پایان ماه مبارک رمضان تشدید نظارت را ادامه می بگذرد

شودای یک بار برگزار میبود از امروز هفته . 
 

هزار و  ۰با نرخ هزار تن از محل ذخایرمان  ۱۵را که حدود  ۵۵۱۵کالمی بیان کرد: در بخش معیشتی در حال حاضر بهترین برنج 
ای مراجعه و آن را تهیه کنندهای زنجیرهتوانند به فروشگاهمردم می  های توزیع عرضه کردیم کهتومان به شبکه ۹۵۵ . 

هزار تن شکر با نرخ مصوب به بازار تزریق شد ۹۵هزار تن گوشت قرمز منجمد گوساله در شبکه توزیع / ۴تا  ۱توزیع   
هزار تن گوشت قرمز منجمد گوساله وارداتی از محل ذخایر را در  ۴تا  ۱سخنگوی ستاد تنطیم بازار بیان کرد: مقرر کردیم حدود 

ها و افرادی که هزار تا از راننده ۷۱۵اختیار شبکه های توزیع قرار دهند. همچنین مقرر شد، وزارت کشور روز گذشته فهرست 
ختیار ما قرار دهند که به صورت سهمی در اختیارشان قرار دهیممشمول نرخ بنزین شدند را در ا . 

 
هزار تومان است، ولی عالوه بر آن کمیته امداد امام خمینی )ره(،  ۷۵ها به قیمت او بیان کرد: نرخ تحویل گوشت قرمز به آن

ه کنیمبهزیستی و کارگری، کارمندی هم اگر تقاضای کتبی بدهند آمادگی داریم برای آن بخش هم عرض . 
 

هزار تن روغن خام که از محل ذخایر در اختیار کارخانجات راغب  ۹۵سخنگوی ستاد تنظیم بازار توضیح داد: عالوه بر آن 
درصد تخفیف عرضه کنند ۵۱مشارکت در این طرح قرار دادیم تا با  . 

 
هزار تن شکر با نرخ مصوب از محل  ۹۵م کالمی بیان کرد: شکر هم به اندازه کافی در بازار هست، اما باز هم مجدد ابالغ کردی

شویم افزایش ها قرار بگیرد تا همان طور که به پایان سال هم نزدیک میدر اختیار شبکه ۱۵۵هزار و  ۷با ارز  موجودی وارداتی
کاال با فراوانی  توانیم بگوییم در بخش تنظیم بازارمصارف ناشی از این کاال را پوشش دهیم؛ بنابراین آن چیزی که به طور کلی می

 .باال و نظارت الزم در حال کنترل است
  

ها از ُبعد ذخیره سازی زیر نظر وزارت کشور هستند ما هم کاالیی که بدون اجازه امکان ذخیره سازی این مقام مسئول ادامه داد: کاال
دانید تاریخ انقضای آن یک ماه است را نداریم. قطعا ضرر و زیان هنگفتی را برای آن وجود ندارد مانند تخم مرغ همان طور که می
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دکنکشور ایجاد می . 
 

ای ذخیره کرد حتما باید فرآوری شود و به شود گوجه فرنگی را به صورت سردخانهکالمی ادامه داد: در مورد گوجه فرنگی نمی
صورت رب درآوریم تا قابل نگهداری شود؛ بنابراین ما تکلیف ذخیره سازی آن را نداریم از ُبعد فنی قابل نگهداری نیست، ولی اینکه 

افتد این استگوجه این اتفاق می چرا برای کاالیی مثل . 
 

شود که قابلیت ذخیره سازی را افتد باعث میای که بین عرضه قبلی و عرضه بعدی میسخنگوی ستاد تنظیم بازار بیان کرد: فاصله
گران فروشی آن  ها وای که وجود دارد از بحث مدیریتی این است که دقت کنیم کسانی که دست به احتکار این کاالنداشته باشیم. نکته

زنند، چون بازار آن به شدت رقابتی استمی . 
  

شود این ماه قیمت تعدیل می ۱۵کالمی تاکید کرد: این روزها گوجه بوشهر و عسلویه برداشت شده و امروز در جلسه اعالم کردند تا 
آن هم  کند قطعا برای صادراتی میام متوجه شدیم که قیمت صادرات گوجه روند افزایشی را ط ۱۵عالوه بر آن اگر ما بعد از 
گیریمعوارضی را در نظر می . 

 
کند، ولی در نیمه دوم سال به دلیل سرما کالمی گفت: در بخش تخم مرغ هم در نیمه اول سال به دلیل گرما مصارفمان کاهش پیدا می
رودباال می و باز شدن مدارس و استفاده از کیک و کلوچه که ماده اصلی آن تخم مرغ است مصارف آن . 

 
نرخ مصرف کننده هر کیلو تخم   ای که وجود دارد درحال حاضر عالوه بر افزایش صادرات، کاهش تولید نداریم،او بیان کرد: نکته

هزار تومان نرخ آن است ۵۹تا  ۵۴کیلویی  ۱هزار تومان است یعنی هر شانه تخم مرغ  ۹مرغ  . 
  لینک خبر
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 گوجه فرنگی 
 ایرنا – 4/9/99تاریخ : 

 فرنگی را قرمز کرد سرما بازهم وضعیت گوجه

 
فرنگی در قالب سریالی تکراری مانند روال سال های گذشته باز هم در نیمه پاییز رنگ از رخسار مشتریان قیمت گوجه-ایرنا-شیراز

 اکنون رکوردار بازار است. برده و نرخ این محصول هم
 ده که به گفته کارشناسان وگرانی قیمت گوجه فرنگی در روزهای اخیر با سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت آن همزمانی پیدا کر

 مسئوالن مربوط در واقعیت هیچ ارتباطی بین این دو موضوع نیست.
مانند روال سال های گذشته شاهد افزایش قیمتی نامتعارف بود به نحوی که نرخ هر  ۹۹این محصول کشاورزی از اواخر آبان 

زار شیراز شکسته و مشتریانی را که تا دو ماه پیش بهایی هزار تومان را نیز در با ۵۷کیلوگرم آن در یکی دو روز اخیر رکورد 
 پرداختند نقره داغ شده اند.کمتر از هزار تومان برای آن می

بنابر تجربه سال های گذشته،افزایش قیمت گوجه فرنگی هر ساله از اواخر آبان و با اتمام برداشت تولیدات مناطق معتدل آغاز می 
یابد و بعد از رسیدن موعد برداشت گوجه فرنگی در جنوب کشور و استان فارس نرخ آن امه میشود و به مدت دو تا سه هفته اد

 سقوط می کند.
هزار تومان نیز گذشت و بنا به اعالم مخاطبین ایرنا در  ۵۱قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی در بازار شیراز در برخی موارد از 

هزار تومان به ازای هر کیلو گرم  ۵۰ترین آذوقه های مردم است به قیمت بعضی مناطق شیراز نیز این محصول که یکی از اصلی 
 به دست مشتریان رسیده است.
 گرانی گوجه و دالیل همیشگی 

رییس سازمان تعاون روستایی استان فارس در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: گرانی قیمت گوجه فرنگی هیچ ارتباطی به 
 و سهمیه بندی بنزین و مسائلی از این دست ندارد. رخدادهای اخیر و افزایش قیمت

هدایت هللا رحیمی با بیان اینگه گرانی نرخ گوجه فرنگی در بازار در روزهای اخیر چندین علت دارد،افزود: هر ساله به مدت دو تا 
برداشت در مناطق گرمسیری  سه هفته به دلیل خالء ایجاد شده در تولید گوجه فرنگی و اتمام برداشت آن در مناطق معتدل و شروع

 یابد.بصورت مقطعی نرخ این محصول افزایش می
 کرار سریالی محبوبترین چاشنی غذا

وی ادامه داد: هر ساله به مدت دو الی سه هفته از اواخر آبان تا اواسط آذرماه قیمت گوجه فرنگی در بازار افزایش می یابد و این 
وجود داشته و افزایش این محصول کشاورزی در روزهای اخیر هیچ گونه ارتباطی با روند بصورت معمول در سالهای گذشته نیز 

 قیمت بنزین و سهمیه بندی آن ندارد.
رحیمی اضافه کرد: یکی دیگر از دالیل افزایش نرخ گوجه فرنگی در روزهای گذشته ،بارندگی در اغلب نقاط استان بوده است که 

اضی کشاورزی برداشت این محصول متوقف شود و نسبت عرضه و تقاضا در بازار به هم باعث شده به دلیل وجود گل و الی در ار
 بخورد.

 ۹۵۵او اظهار داشت: در حال حاضر هیچگونه کمبودی در زمینه تولید گوجه فرنگی در استان فارس وجود ندارد بگونه ای که تنها 
 روز گذشته برداشت آن آغاز شده است.هکتار از اراضی شهرستان مهر اکنون زیر کشت این محصول است که از 

وی عنوان کرد: محصول گوجه فرنگی بوشهر ،هرمزگان و جنوب استان کرمان نیز طی دو هفته آینده وارد بازار مصرف استان 
 فارس خواهد شد و در پی آن قیمت نیز کاهش می یابد.

 هفته ۱وعده کاهش قیمت ظرف 
گفت: به همه اهالی فارس قول می دهم که ظرف ده روز تا دو هفته آینده قیمت گوجه رییس سازمان تعاون روستایی استان فارس 

 شود.فرنگی کاهش چشمگیری خواهد داشت و نسبت عرضه و تقاضای آن در بازار تنظیم می
یش یافت و امسال هزار تومان افزا ۵۵او بیان کرد: قیمت گوجه فرنگی در اوایل آذرماه سال گذشته نیز به ازای هر کیلوگرم تا حدود 

هزار تومان نیز رسیده است که این مشکل ظرف روزهای  ۵۱نیز با توجه به مسائل اقتصادی و افزایش هزینه های تولید به بیش از 
 آینده برطرف خواهد شد.

 تنظیم بازار گوجه 
ته وضعیت بهتری را تجربه خواهد او در ادامه با بیان اینکه نرخ گوجه فرنگی در بازار امروز استان فارس به نسبت روزهای گذش

هزار تومان بصورت  ۴بازارچه شهرداری شیراز با نرخ هر کیلو  ۵۵عرضه گوجه فرنگی در  ۹۹کرد،افزود: از یکشنبه سوم آذر 
 یابد.شود که این اقدام در روزهای آینده و تا متعادل شدن قیمت این محصول ادامه میمستقیم به مردم عرضه می
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هزار تومان کاهش یابد و این  ۱شت: تالش داریم قیمت گوجه فرنگی به ازای هر کیلو تا حدود دو هفته آینده به زیر رحیمی اظهار دا
 نیز ادامه داشته باشد. ۹۹روند تا نوروز 

 مردم و اهالی استان فارس بصورت روزانه شاهد روند ۹۹رییس سازمان تعاون روستایی استان فارس گفت: از یکشنبه سوم آذرماه 
 کاهشی قیمت گوجه فرنگی در بازار خواهند بود.

 راهکار وجود دارد
استاد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعالم کرد: گرانی قیمت گوجه فرنگی در سالهای اخیر 

ا کند که می توان بنیز ایجاد می پذیرد، موضوعی که در پی آن نارضایتی اجتماعیبصورت مقطعی با شروع فصل سرما صورت می
 راهکارهای سنتی از جمله تبدیل و نگهداری از این روند جلوگیری کرد.

محمد بخشوده افزود: به لحاظ تئوری امکان نگهداری گوجه فرنگی در سردخانه با دمایی خاص برای تنظیم بازار در زمان گرانی 
 زی در این حوزه دخالت کنند.وجود دارد و نیاز است که دولت و وزارت جهاد کشاور

وی ادامه داد: تغییر ژنتیکی و اصالح زمان کشت و برداشت بخشی از میزان تولیدات این محصول کشاورزی نیز از جمله سایر 
 راهکارهای موجود برای جلوگیری از بهم خوردن عرضه و تقاضا گوجه فرنگی در شروع فصل سرما است.

قیمت گوجه فرنگی حدود دو ماه پیش به دلیل عرضه بیش از نیاز بازار کاهش زیادی داشت و در استاد دانشگاه شیراز عنوان کرد: 
 حال حاضر نیز به دلیل شروع فصل سرما و کاهش تولید این محصول و عرضه کم قیمت آن به شدت افزایش یافته است.

ی وجود دارد و نیاز است که وزارت جهاد وی اظهار داشت: به لحاظ تئوری امکان نگهداری و انبار کردن محصول گوجه فرنگ
 کشاورزی و بخش دولتی روی این موضوع مطالعه و برنامه ریزی کنند.

 توان با برنامه ریزی درست از گرانی نرخ گوجه فرنگی در مقطعی کوتاه از سال جلوگیری کرد.بخشوده عنوان کرد: بدون شک می
 تواند دلیل گرانی باشدصادرات هم می

ن صنعت، معدن و تجارت استان فارس صادرات گوجه فرنگی را یکی از دالیل افزایش قیمت این محصول اعالم کرد و رئیس سازما
 خواستار لغو صادرات یا افزایش تعرفه صادرات این محصول شد.

صل کرد: با آنکه فحمیدرضا ایزدی در آخرین جلسه شورای اداری استان فارس با اشاره به افزایش قیمت گوجه فرنگی در بازار بیان 
برداشت گوجه تمام شده است و هرساله در همین زمان با افزایش قیمت گوجه مواجه هستیم، آنچه بیش از همه باعث افزایش قیمت این 

 فرنگی است.محصول شده است صادرات گوجه
م کرده است و پیشنهاد داده که خود را مبنی بر صادرات گوجه اعال وی افزود: این سازمان با ارسال نامه به وزارت صمت دغدغه

 صادرات گوجه ممنوع شود یا تعرفه آن افزایش یابد.
ترین مساله این سازمان در وضعیت فعلی عنوان کرد و گفت: تمام قیمت را مهم وی بازرسی از واحدهای صنفی و برخورد با افزایش

ت و همه امکانات در اختیار بخش بازرسی قرار گرفته است؛ هاسهای کارمندان این سازمان معطوف به تنظیم و کنترل قیمتماموریت
 کند.همچنین در این میان یکصد نیروی بسیج اصناف نیز با این سازمان همکاری می

  لینک خبر
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 گوجه فرنگی 
 ایرنا  – 4/9/99تاریخ : 

 سبقت گوجه فرنگی در کورس افزایش قیمت

 خواههما همت
هزار  ۱۵تا  ۵۱قیمت گوجه فرنگی از هفته گذشته روندی تصاعدی به خود گرفت و از حدود پنج هزار تومان به  -ایرنا  -تهران 

؛ رئیس اتحادیه مرکزی میوه وتره بار تهران، سرمازدگی، نرسیدن محصول به بازار، افزایش کرایه حمل و نقل و تومان رسید
 همچنین صادرات را از جمله دالیل این افزایش قیمت ذکر کرد. 

پائیزه در طرح جات از جمله گوجه فرنگی هستیم که نرسیدن محصول هایی از پائیز شاهد گرانی نرخ برخی صیفیهر ساله در ماه
 شود.پاییزه و زمستانه به بازار، به عنوان دلیل اصلی این افزایش قیمت ذکر می

 امسال اما سه عامل دیگر نیز به این سیاهه اضافه شد؛ سرمازدگی، افزایش کرایه حمل و نقل و صادرات.
داشت محصول پاییزه در برخی استان های گفته ها حاکی از آن است که با شروع فصل سرما و وقوع بارش های پاییزی کاشت و بر

 جنوبی کشور با وقفه مواجه شده است که همین امر در بازار رسانی این محصول ایفای نقش کرده است.
دهد که با اصالح نرخ سوخت، کرایه وانت بارها نیز افزایش حداقل دو گزارش های میدانی خبرنگار ایرنا در هفته گذشته نشان می

 ۹۵ای، کرایه حمل بار را به بهانه سهمیه بندی بنزین بارها بدون هیچ دستورالعمل و بخشنامهست؛ به طوری که وانتبرابری داشته ا
فروشان افزایش داده و موجب شده آنها نیز اند؛ این مساله، قیمت تمام شده میوه و صیفی را برای میوههزار تومان باال برده ۵۱۵تا 

 های خود را تغییر دهند.نرخ
الوه بر بحث سرمازدگی و افزایش نرخ کرایه، موضوع صادرات گوجه فرنگی به کشورهای همسایه از جمله پاکستان نیز مطرح ع

رسد ، زیرا دولت پاکستان روپیه( به فروش می ۵۹۵هزار تومان ) ۵۷است؛ هر کیلوگرم گوجه فرنگی ایرانی در پاکستان به قیمت 
 واردات از ایران کرده است.برای کاهش قیمت این محصول اقدام به 

تن گوجه فرنگی از ایران را صادر کرده  ۱۵۵وزارت بازرگانی پاکستان در مرحله نخست هفته گذشته مجوز واردات چهار هزار و 
 است.

ناگفته نماند که برخی مصرف کنندگان براین باورند که صادرات مازاد محصول گوجه فرنگی در فصل کاشت هیچ مشکلی ندارد اما 
با شروع فصل سرما و کاهش سطح زیرکشت تولید، الزم است که اولویت مسئوالن امر تامین نیاز داخلی باشد و با صادرات این 

 محصول مردم را دچار مشکل نکنند.
یم یا نتوانیم آن را خریداری کگوید: به حدی قیمت گوجه فرنگ در بازار افزایش یافته که یا نمییکی از شهروندان در این زمینه می

 باید به تعداد اندک خریداری شود.
این درحالیست که کشاورزان ما در اواسط تابستان با مازاد تولید محصول گوجه فرنگی مواجه شدند؛ به طوری که سازمان مرکزی 

وجه رید حمایتی گتعاون روستایی ایران برای حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری از ضرر آنان در اوایل شهریورماه امسال اقدام به خ
 فرنگی کرد.

رئیس اتحادیه مرکزی میوه وتره بار تهران امروز )دوشنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی « اسدهللا کارگر»در این ارتباط، 
 هزار ۰نامه عمده فروشی محصوالت کشاورزی )دوم آذرماه(، قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی حدود ایرنا اظهار کرد: بر اساس نرخ

 تومان است. ۱۵۵و 
شود و با عرضه وی بر این باور است که هر ساله با شروع فصل سرما نرخ گوجه فرنگی شامل افزایش قیمت های مقطعی می

 محصول از مناطق گرمسیر به طور مجدد قیمت ها متعادل خواهد شد.
 قیمت گوجه فرنگی از دی ماه متعادل می شود

والت علوفه ای و جالیزی معاونت امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی در این ارتباط مدیرکل دفتر امور محص« حسین اصغری»
هکتار در استان های بوشهر، خوزستان،  ۱۵۴به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: سطح زیر کشت پاییزه در آبان و آذرماه پنج هزار و 

 سیستان و بلوچستان، فارس و هرمزگان است.
بودن سطح زیر کشت گوجه فرنگی در فصل پاییز، محدودیت اقلیمی است؛ به طوری که بارندگی در وی اظهار داشت: علت پایین 

 استان های فارس و قزوین موجب کمبود عرضه گوجه فرنگی انباری شده است.
می یابد این مقام مسئول با بیان اینکه قیمت گوجه فرنگی در اوایل دی ماه با عرضه فراوان از استان های مختلف جنوبی کاهش 

 تصریح کرد: با ورود گوجه فرنگی بوشهر و هرمزگان و افزایش عرضه تولید محصول زمستانه قیمت ها متعادل می شود.
وی ادامه داد: افزایش اخیر قیمت گوجه فرنگی ناشی از محدودیت اقلیمی در برخی از استان ها در فصل پاییز است که امکان کاشت 

 و تولید را محدود می کند.
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هزار هکتار گوجه فرنگی  ۵۹۹تن در سطح بیش از  ۰۰۹هزار و  ۴۹۹ی یادآور شد: سال گذشته در مجموع پنج میلیون و اصغر
 ۰۰میلیون دالر، رب گوجه فرنگی  ۵۰۹هزارتن به ارزش دالری  ۷۱۱۵۵تولید شد که تا زمان ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی 

 ای هدف صادر شده بود.میلیون دالر به کشوره ۹۰۵۹هزارتن به ارزش دالری 
نیز در محصول گوجه  ۹۰نسبت به مدت مشابه سال ۹۴به گفته وی، طبق آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران در هفت ماهه سال 

 درصد افزایش صادرات داشتیم. ۷۵۵۷فرنگی 
  لینک خبر
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 گوجه فرنگی 
 ایرنا  – 4/9/99تاریخ : 

 بندی بنزین نداردافزایش قیمت گوجه فرنگی ارتباطی به سهیمه

هفته گذشته و بیش درصد نسبت به  ۷۷رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: قیمت گوجه فرنگی  -ایرنا -تهران
 بندی بنزین ندارد. درصد نسبت به ماه قبل افزایش قیمت داشته که بخاطر تغییر فصل است و ارتباطی به سهمیه ۱۵۵از 

به گزارش ایرنا، یدهللا صادقی روز یکشنبه در بیست و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار تهران اظهار داشت: محصول گوجه 
 هنوز نارس است و تدابیری برای ارسال آن به استان تهران دیده شده است. فرنگی در مناطق گرمسیر

 ۵۰قلم کاالی پرمصرف طی هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفت گفت: از این تعداد قیمت  ۵۵۵وی با بیان اینکه وضعیت بیش از 
کمی از این افزایش قیمت ها به خاطر حمل  قلم کاال دچار نوسان شده که برخی از این موارد دارای دالیل طبیعی و فصلی و درصد

 بار با وانت بارهاست.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: باید تامین بنزین وانت بارها به خصوص نیسان ها به صورت کارشناسی 

 به این موضوع رسیدگی نشود افزایشمورد بررسی قرار گیرد تا افزایش قیمت کرایه بر روی کاالها تاثیر نگذارد ضمن این که اگر 
 قیمت کاالها را در پیش خواهیم داشت.

صادقی خاطر نشان کرد: در صورتی که تقاضا برای استفاده از کامیون های گازوئیلی افزایش یابد با افزایش تقاضا شاهد افزایش 
 قیمت کرایه این خودروها خواهیم شد.

کرد و گفت: نظارت ها را دو برابر کرده ایم اما پیمانکارانی که قرارداد بسته اند  وی به مشکالت نظارت بر تامین کاالها اشاره
 امکان به کارگیری خوردروهای گشت را به خاطر سهیمه بندی بنزین ندارد و نیازمند اختصاص سهیمه بنزین هستند.

که در اختیار دستگاه های اداری است  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: باید از ظرفیت خودروهایی
 برای این امر بهره برد.

  لینک خبر
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان  – 9/9/99تاریخ : 

 استمرار ثبات نرخ گوشت گوسفندی در بازار/ قاچاق دام در حال انجام است
شودهزار تومان عرضه می ۹۵تا  ۹۵ه گوسفندی با نرخ ملکی از ثبات نرخ گوشت در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شق . 

خبرنگار وگو با علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

هزار  ۹۵تا  ۹۵، از ثبات نرخ گوشت در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ نگاران جوانخبر
شودتومان به مصرف کننده عرضه می ۹۵تا  ۹۵درصد سود معادل  ۵۵تومان به مغازه دار و با احتساب  . 

 
هزار تومان کاهش داشته است، افزود: با توجه به شرایط جوی و مشکالت در  ۵۱های اخیر در ماه قیمت گوشت او با اشاره به اینکه

های آتی با استمرار روند فعلی با مشکالتی مواجه شود چرا که بسیاری از شود که قیمت گوشت در هفتهحمل و نقل پیش بینی می
 .کامیون داران به سبب خطر جاده حاضر به حمل دام به تهران نیستند

 
های حمل دام ه به اینکه گرانی بنزین تاثیری در نوسان نرخ گوشت ندارد، بیان کرد: با توجه به آنکه عمده سوخت ماشینملکی با اشار

قیمت بنزین گازوئیل است از این رو افزایش تاثیری بر نوسان قیمت گوشت در بازار نخواهد داشت و تنها با استمرار بارندگی و  

های مواصالتی نوسانات در بازار اتفاق خواهد افتادمشکالت در محور . 
هزار تومان است ۹۷های دامداری/قیمت هر کیلو دام سبک دامداران از انباشتگی دام در واحدگالیه  :بیشتر بخوانید  

هزار تومان اعالم کرد و افزود: در حال حاضر روند  ۹۴تا  ۹۰رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی قیمت کنونی هر کیلو دام زنده را 
تواند مشکالتی در عرضه ایجاد کند، اما در شرایط فعلی کمبودی در بازار ها میعرضه دام مناسب است و تنها استمرار بارندگی

شوداحساس نمی . 
 

های کشور است که ر حال خروج از مرزاو درباره آخرین وضعیت قاچاق دام بیان کرد: هم اکنون مقداری دام به صورت محدود د
ها ناشی از بارش برف و باران قاچاق دام به میزانی نخواهد بود ادامه نیابد به سبب صعب العبور بودن راه نرخ دالر اگر روند نوسان

 .که بتواند بر روند بازار تاثیر بگذارد
 

تواند با عرضه مناسب در کاهش م خیز کشور است از این رو میهای داملکی ادامه داد: با وجود آنکه استان خراسان یکی از استان
روز اخیر سازمان دامپزشکی استان خراسان ورود دام از این استان به  ۵۵قیمت و تعادل بازار کمک بسزایی کند و متاسفانه در 

را رفع کنند چرا که مقدار زیادی دام تر این چالش تهران را ممنوع کرده است که با این وجود تقاضا داریم مسئوالن امر هر چه سریع
توانند کمک خوبی به بازار گوشت تهران داشته در این استان دپو شده که اگر اجازه ذبح دام و ارسال گوشت به تهران را دهند می

 .باشند
 

د: اگر چه برخی افراد رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در پایان با انتقاد از اظهار نظر برخی افراد مبنی بر صادرات دام تصریح کر
کنند، اما صدور مجوز و خروج های دامداری را به بهانه دریافت مجور صادرات مطرح میاظهاراتی مبنی بر انباشت دام در واحد

تواند به تالطم قیمت گوشت در بازار منجر شود از این رو تقاضا داریم که پشتیبانی امور دام در صورت انباشت دام دام از کشور می
ها کنندوی دست دامداران اقدام به خرید تضمینی و ذخیره سازی در سردخانهر  

  لینک خبر
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 گوشت مرغ
  خبرنگارارن جوان – 4/9/99تاریخ : 

 مرغ گران شد/انتقاد مرغداران از نرخ کاذب قیمت مرغ گرم در بازار
تومانی همراه بود ۹۵۵ها با افزایش حجت گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ گرم در خرده فروشی . 

صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارحجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتعظیم  گروه اقتصادی  

 ۹و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ، از افزایش قیمت مرغ در بازار خبر داد باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان است که این  ۵۹تا  ۴۱۵هزار و  ۵۱ها تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۹۵۵هزار و  ۹تا  ۴۵۵هزار و 

استتومان افزایش یافته  ۹۵۵تومان و مرغ گرم  ۱۵۵دهد قیمت مرغ زنده نسبت به روز گذشته امر نشان می . 
یابیم های قبلی مرغ در یک ماه گذشته در میها افزود: با نگاهی به روند قیمتوی با انتقاد از قیمت کاذب مرغ گرم در خرده فروشی

کندکه عرضه مرغ گرم بدون توجه به نرخ مرغ زنده بیانگر سود کاذب عوامل توزیع است که در چند روز اخیر خودنمایی می . 
تومان  ۴۱۵هزار و  ۵۱تومان و مرغ گرم  ۱۵۵هزار و  ۹آمار در تاریخ یکم آبان، قیمت هر کیلو مرغ زنده  حجت ادامه داد: بنابر

 ۴۱۵هزار و  ۵۱تومانی مرغ زنده، نرخ مرغ برای مصرف کننده  ۴۵۵هزار و  ۹بوده، در حالیکه امروز با وجود متوسط قیمت 
شود، هر چند در شرایط فعلی قیمت مرغ گرم کمتر از نرخ ه تمام میتومان است که این امر به ضرر تولید کننده و مصرف کنند

 .مصوب ستاد تنظیم بازار است
هزار  ۵۹تومان درب مرغداری، قیمت مرغ گرم به باالی  ۹۵۵هزار و  ۹به گفته این مقام مسئول، با افزایش قیمت مرغ زنده به 

کند که این امر عرضه مرغ باالتر از نرخ مصوب به بازار ورود میرسد که در چنین شرایطی ستاد تنظیم بازار به سبب تومان می
رود مسئوالن امر توجهی جدی بر این موضوع داشته باشند تا سود در سال رونق تولید به ضرر تولید است که بدین منظور انتظار می

ها نرودحاصل از این اختالف قیمت از جیب تولیدکننده به سایر بخش . 
کماکان در بازار باالست/دریافت مبلغ مازاد پشت بارنامه مورد انتقاد شدید مرغداران قیمت جوجه یکروزه  

هزار و  ۹وی با اشاره به اینکه کماکان قیمت جوجه یکروزه در بازار باالست، بیان کرد: هم اکنون هر قطعه جوجه یکروزه با نرخ 
شود که این امر بیانگر عرضه هر قطعه جوجه یک هزار تومان باالتر از نرخ تومان در بازار عرضه می ۰۵۵هزار و  ۹تا  ۱۵۵

شودتومان به هزینه تمام شده تولید هر کیلو گوشت مرغ افزوده می ۰۵۵تا  ۱۵۵مصوب است که بدین ترتیب  . 
رد و گفت: تغییر نرخ حمل و نقل و دریافت کرایه حجت نبود کشش بازار را دلیل اصلی روند نزولی قیمت مرغ در بازار اعالم ک

 .مازاد پشت بارنامه موجب شده تا در پروسه تولید دچار افزایش قیمت شویم که این امر ارتباطی به تولید کننده ندارد
قیمت مصوب  عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: با وجود نوسان قیمت جوجه یکروزه و فروش با نرخ باالتر از

رود که همانند بازار مرغ بر سایر عوامل تولید نظارت کنند تا با جلوگیری از روند افزایشی از مسئوالن ستاد تنظیم بازار انتظار می
 .قیمت جوجه یکروزه، مرغداران متحمل زیان نشوند

تومان رسید ۱۵۵هزار و  ۵۱تومانی نرخ مرغ در بازار/قیمت مرغ به  ۱۵۵افزایش  :بیشتر بخوانید  
آنکه بازار ذرت و کنجاله های دامی از ثبات نسبی در بازار برخودار است، بیان کرد: با توجه به وی با اشاره به اینکه قیمت نهاده

های اخیر از آرامش نسبی برخوردار است، همین امر موجب شد تا تولید نسبت به گذشته در شرایط مساعدتری قرار سویا در ماه
 .گیرد

زاد با های دامی مشکلی ندارند، گفت: براین اساس قیمت کنونی کنجاله سویا در بازار آحجت با بیان اینکه مرغداران در تامین نهاده
 .نرخ مصوب تفاوتی ندارد و تنها قیمت ذرت اختالف جزئی دارد

ها در این مقام مسئول با انتقاد از دریافت مبلغ مازاد کرایه حمل و نقل نهاده دامی پشت بارنامه از مرغداران افزود: هم اکنون راننده
کنند که با این وجود مرغداران برای تولید رایه دریافت میتومان باالتر از قیمت بارنامه ک ۱۵پی افزایش قیمت بنزین به طور متوسط 

کنند که این امر بر گرفتاری صنعت مرغداری تومان زیان می ۵۵۵کیلو نهاده رقمی بالغ بر  ۱هر کیلو مرغ به سبب مصرف حداقل 
زنددامن می . 

 ۱۵۵تولید گوشت مرغ هزینه مرغداران را وی ادامه داد: با توجه به آنکه قیمت باالی مصوب جوجه یکروزه به ازای هر کیلو 
دهد، از این رو این امر در کنار دریافت مبلغ مازاد پشت بارنامه موجب شده تا قیمت مصوب فعلی مورد رضایت تومان افزایش می

 ۱۵۵هزار و  ۹ تولیدکنندگان نباشد چرا که برحسب هزینه جدید تولید، ستاد تنظیم بازار باید قیمت مصوب هر کیلو مرغ زنده را به
تومان اصالح کند ۱۵۵هزار و  ۵۹تومان و مرغ گرم  . 

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در پایان با تاکید بر خرید تضمینی مرغ از مرغداران تصریح کرد: با وجود شرایط 
امور دام وارد عرصه نشود و اقدام شود تا زمانیکه پشتیبانی کنونی عرضه و تقاضا و زیان مرغداران در فروش مرغ پیش بینی می
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تومان از مرغداران نکند،  ۴۵۵هزار و  ۵۹تا  ۱۵۵هزار و  ۵۹تن مرغ با نرخ  ۱۵۵به خرید روزانه یک هزار تن تا یک هزار و 

 .بعید است که اتفاق خاصی در بازار رخ دهد و قیمت مرغ به تعادل برسد
  لینک خبر
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 ایرنا  – 4/9/99تاریخ : 

 آالت کشاورزیگذاری ماشینبرابری پالک۰۰رشد 

 ۱۵تاکنون از  ۹۱رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: تعداد ماشین آالت کشاورزی پالک شده از سال  -ایرنا  -تهران 
 برابری داشته است.  ۵۵هزار دستگاه رسیده و رشد  ۱۱۵هزار دستگاه به 

گذاری ماشین آالت کشاورزی اظهارداشت: درباره با پالک« امبیز عباسی ک»به گزارش دوشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 
و با بیش از  ۹۱های زیرساختی در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی است که تا سال آالت کشاورزی یکی از فعالیتگذاری ماشینپالک

 بود.هزار دستگاه تراکتور و کمباین در کشور پالک گذاری شده  ۱۵یک دهه فعالیت کمتر از 
های منسجم وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری پلیس راهنمایی و ریزیها و برنامهتا کنون با پیگیری ۹۱وی افزود: از سال 

 برابری را در این حوزه داشتیم. ۵۵هزار دستگاه رسید و رشد  ۱۱۵رانندگی ناجا تعداد آن به حدود 
گذاری شود، ما به دنبال این هستیم که این پالگ ۵۷۵۵های کشور تا پایان سال عباسی ابراز امیدواری کرد: همه تراکتورها و کمباین

ها صاحب شناسه شوند تا بر اساس این شناسنامه و پالک، کارت سوخت دریافت کنند، صاحب سند رسمی شوند و بتوانند از آن ماشین
 عنوان وثیقه برای دریافت تسهیالت در بخش کشاورزی استفاده کنند.به

زود: از تیر ماه در سه استان سمنان، کهکیلویه و بویراحمد و تهران عملیات پایلوت دریافت کارت سوخت را شروع کردیم که وی اف
بانکی کشاورزان تعبیه شد و این اقدام با کمک راهور ناجا، ستاد مبارزه با قاچاق سوخت، کاال و این کارت سوخت بر روی کارت

 انجام شد. ارز، وزارت نفت و وزارت اطالعات
استان دیگر تعمیم دادیم و تقریباً  ۴رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ادامه داد: پس از پایان طرح اولیه این عملیات را به 

 آالت کشاورزی را دریافت کردند.های کشور کارت سوخت ماشیناز مهرماه کشاورزان در کلیه استان
کی بانتوانند از طریق کارتهای کشاورزی که دارای پالک راهنمایی و رانندگی هستند میشینوی تاکید کرد: با این اقدام مالکان ما

 شود.ها ذخیره میماهه در کارت بانکی آنصورت سهسوخت دریافت کنند و سهمیه سوخت به
فت سوخت باید در سامانه ازاین کشاورزان برای دریاعباسی با اشاره به نحوه دریافت سوخت کشاورزان در گذشته اذعان کرد: پیش

ازآن سوخت شد و پسازآن در حوزه کشاورزی اهلیت کشاورز بودن این افراد بررسی میکردند، پسنام میتجارت آسان ثبت
 سازی شده است.کرد اما در حال حاضر با پالک گذاری این فرآیند آسانتخصیص پیدا می

 استقبال کشاورزان از پهپادهای کشاورزی
ختلف های متوسعه مکانیزاسیون کشاورزی در رابطه با توسعه و تکمیل مجموعه پهپادهای مکانیزاسیون گفت: ما شرکترئیس مرکز 

هایی را با سازمان فضایی کشور و سازمان هواپیمایی کشور داشتیم و به دنبال این هستیم پهپادی را در کشور شناسایی کردیم، رایزنی
ها قابلیت استفاده در بخش کشاورزی را دارد شناسایی کرده و ایجاد الزم بوده و کاالهای آن هایی را که دارای مجوزهایتا شرکت

 رقابت کنیم.
ها و شود که قیمتالعبور و در مبارزه با آفات و ملخ از پهپادها استفاده میپاشی در مناطق صعبوی افزود: در عملیات سم

ت باال و وسعه از این ابزار در بخش کشاورزی به دلیل کاهش مصرف سم، سرعتهایی متفاوتی دارند و تقاضا برای استفادکارایی
 عملکرد در حال افزایش است.

عباسی با اشاره به استقبال خوب کشاورزان از پهپادها عنوان کرد: احیای مراتع، کاشت بذور، رصد کردن مزارع کشاورزی، 
توان با استفاده از این پهپادها انجام داد که استقبال خوبی از این ابزارآالت ها را میپاشی، مه پاشی و سایر عملیاتکودپاشی، محلول

 شده است.
 ۹۹ماهه سال  ۹میلیارد تومان تسهیالت در  ۰۵۵جذب 

میلیارد تومان  ۰۵۵تا امروز بیش از  ۹۹عباسی با اشاره به تسهیالت اختصاص یافته به بخش مکانیزاسیون گفت: از ابتدای سال 
میلیارد تومان جذب  ۱۵۵شده و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم به بیش از هزار و مکانیزاسیون جذب ۴عتباری شماره تسهیالت خط ا

 تسهیالت برسیم.
های کشاورزی در سراسر وی افزود: هیچ محدودیتی در پرداخت تسهیالت در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی وجود ندارد و تمام بانک

 سهیالت هستند.کشور مکلف به پرداخت ت
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در رابطه با استقبال از کسب و کارهای نوپا در مکانیزاسیون بیان کرد: ما از حضور 

 توانند با ایمیل مرکز مکانیزاسیون در ارتباط باشند.مند میهای عالقهکنیم و شرکتهای استارت آپی استقبال میشرکت
 زعفرانساخت دستگاه برداشت 
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های کاشت و برداشت گیاهان دارویی خاطرنشان کرد: ما در رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در خصوص تولید دستگاه
آالت گیاهان های گیاهان دارویی را در اولویت قراردادیم و دو سال است مرکز توسعه مکانیزاسیون برای ماشینداخل کشور دستگاه

 است. ادهدارویی فراخوان سراسری د
 وی افزود: تقاضاهای خوبی در این زمینه داشتیم و مرکز از بخشی از این تقاضاها حمایت مادی و معنوی کرده است.

 برداری رسیده است.آالت آن به بهرهعباسی تاکید کرد: در حوزه کاشت زعفران مشکل مرتفع شده و ماشین
تحقیقاتی به مرکز معرفی شده که مورد حمایت مرکز مکانیزاسیون قرار  وی افزود: همچنین در حوزه برداشت زعفران هم چند طرح

 صورت نمونه ساخته شده است.گرفت اما هنوز به مرحله تولید انبوه نرسیده و به
  لینک خبر
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 مکانیزاسیون و ماشین آالت 
 ایرنا  – 2/9/99تاریخ : 

 نوین آبیاری مجهز شد کشور به سامانههزار هکتار اراضی کشاورزی  ۷۱۱

هزار  ۱۵۵جاری تاکنون های نوین آبیاری کشور گفت: از ابتدای سالمشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری سامانه -ایرنا -یزد 
 های نوین آبیاری مجهز شده و بخاطر اهمیت موضوع همچنان ادامه دارد. هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه

های امسال روز شنبه در نشست مدیران آب و خاک و امور فنی، مهندسی جهاد کشاورزی کشور در یزد افزود: با اقدامعباس زارع 
 ها تجهیز شدند.میلیون هکتار از اراضی پایاب منابع آبی کوچک به این سامانه ۱تاکنون 

هزار  ۵۱، زی است افزود: با اجرای این طرحزارع با بیان اینکه اجرای طرح آبیاری نوین جزو برنامه های وزارت جهاد کشاور
 های نوین آبیاری روی آوردند.بردار بخش کشاورزی به روشبهره

درصدی تولید محصوالت کشاورزی  ۹۵درصدی راندمان آبیاری ، ۷۷های نوین آبیاری، افزایش به گفته این مسئول، با اجرای سامانه
 شود .ورزی دیده میدرصدی مصرف سم و کود در مزارع کشا ۹۵و کاهش 

های اقتصاد مقاومتی و رونق تولید در کشور اشاره کرد و بر پیگیری آن در راستای اجرای سیاست زارع به اهمیت اجرای این طرح
 در تمام استان ها تاکید کرد که نقش مهمی در اهداف عرصه کشاورزی دارد.

دهه پدیده خشکسالی ، کاهش بارندگی و توسعه  ۱اضر به دلیل تداوم هزار هکتار است که در حال ح ۵۴۵کشت استان های قابلزمین
درصد مربوط به  ۹۵ها و درصد مربوط به باغ ۰۹شود و از این میزان هزار هکتار آن کشت می ۵۵۰کشت گیاهان کم آبخواه ، 

 های زراعی است.زمین
 اند.های جدید آبیاری مجهز شدهسیستمهزار هکتار از اراضی زراعی و باغی استان یزد به  ۱۴تاکنون نزدیک به 

شهر و بقیه در  ۱۵درصد در  ۹۱هزار نفر جمعیت دارد که  ۵۹۹میلیون و ، یک۵۹۹۱استان یزد بر پایه سرشماری آبان ماه سال 
 کنند.ها زندگی میروستاها و آبادی

غربی ، ایالم، بوشهر، خوزستان، خراسان های آذربایجان نشست مدیران آب و خاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی استان
رضوی، سمنان، سیستان و بلوچستان ، قم ، کهگیلویه و بویر احمد، کرمان، لرستان و یزد با هدف برنامه ریزی برای کیفیت بخشی، 

 های توسعه آبیاری نوین به میزبانی یزد برگزار شد.اجرای طرح
  لینک خبر
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 متفرقه
 خبرگزاری فارس – 4/9/99تاریخ : 

 کشور نخست ارگانیک جهان/ بخش مهمی از تولیدات روستاهای ایران ارگانیک است 06ظرفیت تصاحب رتبه در 

رئیس انجمن ارگانیک ایران با بیان اینکهبخش مهمی از تولیدات روستاهای ایران ارگانیک است، گفت: ایران ظرفیت های بسیاری 
 کشور نخست ارگانیک جهان را داریم.  96دارد که اگر به خوبی از آن استفاده شودظرفیت تصاحب رتبه در 

 

مدرن، صنایع مدرن و پس از آن کشاورزی مدرن با به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اقتصاد 
ها و موانع مغفول ماند و مشکالتی را امروزه پیش چنان سرعتی پیش رفت که در این فرایند بسیاری از چاله

آورده که قابل جبران نیست. به همین دلیل بشر امروزی تصمیم گرفته به سنت و گذشته خود برگردد و با طبیعت 
 بیشتر آشتی کند.

تولید چند برابری محصوالت کشاورزی به لطف استفاده از انواع کودها و سموم شیمیایی به بهانه تغذیه جمعیت 
توان یافت که اثری از باقیمانده محصوالت رو به رشد تصاعدی کار را به جایی رسانده که کمتر محصولی را می

کنند اثرات سموم تالش می« اقل استانداردحد»های شیمیایی در آن یافت نشود. اگرچه سیاستمداران با بازی
خطر جلوه دهند اما واقعیت این است که خطر سموم شیمیایی کم و بیش رنگ و کمشیمیایی در محصوالت را کم

 ندارد.
امروزه دنیا به سمت استفاده از محصوالت ارگانیک روی آورده است؛ یعنی محصوالتی که همه چیزش طبیعی 

شود و خاک و آبش نیز کامال طبیعی است، برای مقابله با بیماری و آن استفاده نمی است. هیچ کود و سمی در
 آفت هم از خود طبیعت استفاده می کند که خداوند در این سیستم بسیار دقیق فکر همه چیز را کرده است.

 94ر کشور ما از بشر امروز به این نتیجه رسیده مانند پیشینیان خود بدن سالم را در غذای سالم جستجو کند. د

را به  59کشور جهان، جایگاه  994ایم در بین سال پیش روی محصول ارگانیک کار شده و تا به امروز توانسته

 دست آوریم.
گوید: اگرچه این رنکینگ مناسب رضا نورانی رئیس انجمن ارگانیک ایران در گفتگو با خبرنگار فارس می

کشور اول دنیا باشیم.  96توانیم جزو کشور به خوبی استفاده کنیم می های داخلنیست اما اگر بتوانیم از ظرفیت

گفتگوی پیش رو را با رضا نورانی رئیس انجمن ارگانیک ایران و رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی که 
 در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ارگانیک انجام شد، بخوانید:

انداز د محصوالت ارگانیک، سطح زیرکشت، جایگاه جهانی و چشمفارس: لطفا اطالعاتی درباره میزان تولی
 تولید این نوع محصوالت در ایران بفرمایید.

جهانی، بازارهای جهانی و سازی، مطالعه استانداردهای کند با ایجاد فرهنگسال است تالش می 94انجمن ارگانیک ایران نورانی: 

هزار  99های موجود در کشور وضعیت تولید محصوالت ارگانیک در کشور را بهبود بخشد. همچنین تالش کرده تا استاندارد پتانسیل

سازی مناسبی را کند فرهنگاستان کشور انجمن ارگانیک ایران شعبه دارد و تالش می 96در ایران تدوین شود. در حال حاضر در 

 ی توسعه محصوالت ارگانیک در کشور داشته باشند.برا
هزار هکتار سطح زیر کشت محصوالت ارگانیک در کشور به ثبت جهانی رسیده اما بیش  94، 2694-2694بر اساس آمار جهانی 

 رسد بیشتر از این مقدار هم در حال گذار است.شده داریم و به نظر میهزار هکتار محصول ارگانیک کشت 966از 

 وم پرداخت یارانه به نهاده های بیولوژیک*لز
تولیدکنندگان محصوالت ارگانیک مشکالتی دارند از جمله اینکه به دلیل گرانی سموم و کودهای بیولوژیک، هزینه تولید برای آنها باال 

محصوالت ارگانیک در  های تولید آنها و همچنین به خاطر اینکهاست و نیازمند این است که دولت فکری بکند و برای کاهش هزینه
کود شیمیایی را به یارانه کود و سموم بیولوژیک اختصاص دهد. در این صورت هزینه  سبد تولیدات آنها قرار گیرد، بخشی از یارانه

 کنندگان خواهد رسید.ترین به دست مصرفشده تولید کاهش خواهد یافت و محصوالت ارگانیک با قیمت مناسبتمام
 ها دادههای پیشگیری کمتر از درمان است و محصوالت ارگانیک باید برای بیماران خاص در بیمارستانه هزینهایم کهمواره گفته

ها مقاومت بیشتری خواهد داشت. همچنین کم آنها به غذای ارگانیک عادت کنند، در این صورت بدن آنها در برابر بیماریشود تا کم
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ت ارگانیک را ترویج کرد که در این صورت آنها از کودکی مقاومت بدنشان افزایش توان محصوالها میها و دبستاندر مهدکودک
 شوند.دچار می خواهد یافت و در آینده کمتر به بیماری

 کشور نخست ارگانیک 96* ظرفیت تصاحب رتبه در 

کشور جهان هستیم.  294نهم بین  جایگاهی را در تولید محصوالت ارگانیک در دنیا نداشتیم. االن در ردیف پنجاه و 95قبل از سال 

 کشور اول دنیا خواهیم بود. 96های خوب استفاده کنیم، در آینده جزو شاید رنکینگ خوبی نباشد، اما اگر از ظرفیت

 از تولید این نوع محصوالت وجود دارد؟ فارس: آیا قوانینی هم برای تولید محصوالت ارگانیک در کشور و حمایت
مقام معظم رهبری  9494شم تولید محصوالت ارگانیک گنجانده شده و تاکید شده است، همچنین در آبان ماه سال در برنامه ش نورانی:

به تولید محصوالت سالم و ارگانیک اشاره شده است که اگر تا به امروز به  9ای که به سران سه قوه صادر کردند در بند در ابالغیه

 ت محصوالت ارگانیک در کشور االن چند برابر شده بود.شد، تولیداامر مقام معظم رهبری توجه می
 شود؟هایی از سوی دولت برای محصوالت ارگانیک انجام میفارس: آیا حمایت
المللی بیوفام شرکت کردیم و پرچم جمهوری اسالمی را در میان کشورهای جهان برافراشتیم، در نمایشگاه بین 2696نورانی: در سال 

 المللی شرکت کنیم،های بینهای مالی و معنوی از محصوالت ارگانیک انجام نشد و ما نتوانستیم در نمایشگاهیتاما از آن به بعد حما
 المللیاما امسال وزارت صنعت با حمایت از محصوالت ارگانیک، از ما خواست تا جشنواره محصوالت ارگانیک را در نمایشگاه بین

 یج شود؛ چراکه آنها معتقدند بدن سالم در گرو تغذیه سالم است.دایر کنیم تا این محصوالت روز به روز ترو
 فارس: حمایت انجمن ارگانیک از تولیدکنندگان این محصوالت چیست؟

ها و ها و ظرفیتسازی و ارائه پتانسیلتواند انجام بدهد، اما بیشتر تالشش را در حوزه فرهنگهای مالی نمینورانی: انجمن که حمایت
ای کند تا آنها شرکت کنند. همچنین فصلنامهها را معرفی میضمن اینکه نمایشگاه کنددر بازارهای جهانی معطوف میهمچنین حضور 

دهد. اخیرا دفتر سازمان کند و در آن اطالعات روز دنیا را در اختیار تولیدکنندگان محصوالت ارگانیک قرار میرا منتشر می
 کشور است. 5در اختیار اق بازرگانی ایران به ثبت رسانده که در دنیا المللی ارگانیک را در اتهای بینجنبش

 دهد.های مجازی و نشریات خود در اختیار تولیدکنندگان و مخاطبان قرار میهمچنین انجمن قوانین روز جهانی را از طریق کانال
 فارس: چه موانعی سر راه تولیدکنندگان قرار دارد؟

زی برای کنند. مثال در بخش کشاورتوانستند حمایت کنند اما نمیهایی که میشود. دستگاهتولیدکنندگان حمایتی نمینورانی: متاسفانه از 
این  شود،ای پرداخت نمییابد اما برای استفاده از کودها و سموم بیولوژیک هیچ یارانهدریافت کودهای شیمیایی یارانه اختصاص می

ها نیز کنند و برای سالمتی انساندوست هستند و به محیط زیست هیچ خسارتی وارد نمیژیک طبیعتهای بیولودر حالی است که نهاده
 ها را تهدید کند.توانند سالمتی انسانهیچ ضرر و زیانی ندارند، اما کودها و سموم شیمیایی می

 شود؟های بیولوژیک در داخل کشور تولید میفارس: آیا نهاده
دهند، اما این محصوالت گران است و های زیادی در این زمینه انجام میگذاریاند و سرمایهبنیان آمادهانشهای دنورانی: بله، شرکت

 برد.شده تولیدکنندگان ارگانیک را نیز باال میبه همین دلیل قیمت تمام
 وارداتی هم هستند؟ شود یاهای بیولوژیک در داخل تولید میفارس: آیا همه نیازهای تولیدکنندگان ارگانیک به نهاده

شود. بخشی نیز وارداتی های گذشته همه وارداتی بودند، اما در چند سال گذشته بخش قابل توجهی در داخل تولید مینورانی: در سال
 هستند.

 شوندشوند و ثبت نمی* محصوالت ارگانیکی که در روستا تولید می
شوند؛ چراکه کود و سم در آنها استفاده ها ارگانیک محسوب میفارس: برخی معتقدند اکثر محصوالت کشاورزی ما در روستا

 شود بنابراین حجم تولیدات ارگانیک ما بسیار فراوان است.نمی
نگاری کردیم که به نورانی: بله درست است. مثال انجیر استهبان همه ارگانیک هستند و ما بارها با ادارات کشاورزی این منطقه نامه

 ت این منطقه را به عنوان ارگانیک ثبت کنیم.ما کمک کنند تا محصوال
 فارس: مشکل شما در این فرایند چه بود و چرا این ثبت کردن به نتیجه نرسید؟

های آنها را پرداخت کنیم توانیم هزینهالمللی دارد و ما نمینورانی: واقعیت این است که ثبت محصوالت به صورت جهانی هزینه بین
 این ادارات هم در کنار ما باشند و با ما همکاری و کمک مالی کنند تا بتوانیم آنها را به ثبت برسانیم. و تقاضایمان این است که

 کند؟دهد یا به نوعی آیا انجمن تولید آنها را تایید میفارس: آیا انجمن ارگانیک مجوز به تولیدکنندگان می
های الزم هستند یا نماینده سازمان استاندارد ایران و آنها پس از بررسیالمللی های بینهای بازرسی یا نمایندگان شرکتنورانی: شرکت

 دهند.به کشاورزان مجوز تولید محصوالت ارگانیک را می
 های آنها چگونه است؟فارس: فرایند بررسی

نها آیش باشد و اگر کنند و باید طی این سه سال زمین آهای کشاورزان را بررسی میها سه سال آب و خاک زمیننورانی: این شرکت
دهند و پس از ها به این نتیجه رسیدند که استانداردهای الزم را داردبه آنها مجوز تولید محصوالت ارگانیک را میدر این آزمایش

های شیمیایی استفاده شود. بنابراین فلسفه تولید محصوالت ارگانیک این است که این نوع تولید هم به هیچ عنوان نباید از نهاده
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شود نباید به هیچ عنوان مواد شیمیایی داشته محصوالت باید به دور از هر گونه آالیش شیمیایی باشد، حتی خاک و آبی که استفاده می
 سموم هم در محصول نخواهیم داشت. باشند و در زمان تولید هم مواد شیمیایی در آن استفاده نشود و درنهایت باقیمانده

 ک ایران چست؟پس نقش انجمن ارگانی فارس:
کند تا خدای ناکرده مجوزی تقلبی نباشد. در حقیقت ها و مجوزها را بررسی مینورانی: انجمن ارگانیک ایران درواقع اصالت تاییدیه

رقمی را برای  99کنیم و پس از آن کد اند را تایید میهای بازرسی که برای تولید محصوالت ارگانیک مجوز دادهما تاییدیه شرکت

کننده دهنده همه اطالعات تولید و مجوزها تا رسیدن محصول به دست مصرفکنیم که نشاندر روی محصوالت آنها صادر می الصاق
 شود.را شامل می

 المللی مجوزهای ما را قبول ندارندهای بین* شرکت
 پذیرند؟اند را میهای داخلی صادر کردهآیا کشورها مجوزهایی را که شرکت فارس:

المللی زمانی های بیننخیر، آنها مجوز ما را قبول ندارند و خودشان باید این مجوزها را صادر کنند و برخی از این شرکتنورانی: 
 کند برای سایر کشورها هم قابل پذیرش است.که مجوز صادر می

چون آنها در یک کشور  المللی برای محصوالت ارگانیک تولیدشده در کشور ما چگونه است،های بینفارس: نحوه نظارت شرکت
 دیگری هستند؟

کنند و از خاک، برگ، میوه و هر چیزی را که فکر آنها سالی سه بار بدون اینکه به ما اطالعی بدهند، به کشور ما سفر می نورانی:
یندگان خودشان در نتیجه را به نما های خودشان بررسی کردند،کنند و پس از آنکه در آزمایشگاهبرداری میکنند نیاز است نمونهمی

 شود.کنند که اگر منطبق بر استاندارد نبود، مجوز آنها لغو میکشور ما اعالم می
 های ما است.اعتمادی به شرکتهای ما را قبول ندارند، یعنی این یک حس بیفارس: این خیلی مناسب نیست که آنها مجوزهای شرکت

 اعتمادی را برطرف کرد؟توان این بیچگونه می
ها به ما کمک خواهد کرد تا المللی داشته باشد و این پروتکلهای بینهایی را با سازمانهزار باید پروتکل 99استاندارد  نی:نورا

های داخلی در کشورهای دیگر هم اعتبار داشته باشد، بنابراین بسیاری از مشکالت برطرف خواهد شد، ضمن اینکه مجوزهای شرکت
 شود.انجام می ک هموارتر خواهد شد و صادرات به شکلی راحتمسیر تولید محصوالت ارگانی

المللی از صدور مجوز محصوالت ارگانیک برای کشور ما چیست؟ درواقع آنها چه منافعی دارند که این های بینفارس: انگیزه شرکت
حصوالت ارگانیک کشور ما صادر کنند، سالی سه بار به کشور ما رفت و آمد کنندتا مجوز برای مهمه رنج و مرارت را قبول می

 کنند؟
نورانی: آنها در حقیقت به دنبال توسعه محصوالت ارگانیک در جهان هستند و معتقدند که کودها و سموم شیمیایی برای آینده بشریت 

 ها داشته است.خطرناک است و البته همین االن هم خسارات زیانباری را به محیط زیست و همچنین برای سالمتی انسان
 فارس: قیمت محصوالت ارگانیک در داخل و خارج از کشور چگونه است؟

درصد و در  76تا  56المللی هم درصد باالتر از نوع مشابه است و در بازارهای بین 46تا  26ها در داخل کشور نورانی: قیمت

 تر است.برخی موارد تا صد درصد گران
 ها وجود خواهدیعنی اگر برچسب نداشته باشند، احتمال سوءاستفاده از سوی برخیآیا همه محصوالت ارگانیک لیبل دارند؟  فارس:
 داشت.

هایی که شوند که برچسب ارگانیک داشته باشند و شرکتهایی که تحت نظارت انجمن ارگانیک هستند حتما پیگیری مینورانی: شرکت
 کنند و اگر موفق نشدند به تعزیراتها نظارت میا در فروشگاهطرف نظارت انجمن نیستند، تا جایی که توان داشته باشیم، بازرسان م

 شوند.کنیم و آنها محاکمه و جریمه میحکومتی معرفی می
 درصدی قیمت محصوالت ارگانیک مصوبه یا قانون است؟ 46فارس: آیا افزایش 

درصد بیشتر است. قبال هم عرض کردم  46، کنندهایی که تولیدکنندگان ارگانیک پرداخت مینورانی: نخیر، توافقی است. چون هزینه

کند، به همین دلیل ای پرداخت نمیدهد ولی برای تولید این نوع محصوالت هیچ یارانههای شیمیایی یارانه میکه دولت برای نهاده
 شده تولید این محصوالت باالتر است.تمامقیمت 

درصدی قیمت فشاری  46رسد باال بودن ر جا افتاده است؟ به نظر میفارس: آیا واقعا استفاده از محصوالت ارگانیک در داخل کشو

 کنندگان ایجاد کند و آنها خرید کمتری از این محصوالت داشته باشند.را برای مصرف
مانده سم داشته باقیمثال پرتقالی که تر از درمان است و مردم به این مسئله کامل معتقدند. نورانی: پیشتر هم گفتم هزینه پیشگیری ارزان
که نیترات باالیی دارد عوارضش خیلی سنگین است و مردم همه اینها را  زمینیباشد، قطعا عواقبی هم خواهد داشت و یا سیب

ته اقبال به خرید محصوالت ارگانیک بیشتر شده است. برخی بیماران دوای درد خود را در های گذشدانند؛ از این رو در سالمی
 های العالج دچار نخواهند شد.اند و بسیاری هم ایمان دارند با استفاده این محصوالت به بیماریاستفاده از محصوالت ارگانیک یافته

 فارس: محل فروش این نوع محصوالت کجاست؟
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ها در سایت انجمن ارگانیک ایران موجود است، اما به طور کلی در هایپرها، شهروند و اتکا به قیق این فروشگاهنورانی: جزئیات د
 رود.فروش می

  لینک خبر

 
 
 رکباتم

 ایرنا  – 7/9/99تاریخ : 

 ای مرکبات مازندران برای تنظیم بازار چشم انتظاری یک دهه

ترین بخش کشاورزی و تولیدی استان تنها استاندار مازندران گفت: مرکبات مازندران به عنوان یکی از بزرگ -ایرنا  -ساری 
 به جایگاه واقعی خود در بازار دست یابد.  ای است که حدود یک دهه چشم به راه تنظیم بازار است و هنوز نیز نتوانستهحوزه

احمد حسین زادگان پنجشنبه شب در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
ان برشمرد و ساری برگزار شد، شرایط نامناسب بازار مرکبات را از مهم ترین دغدغه استان و بخش قابل توجهی از مردم و کشاورز

افزود: بخش قابل توجهی از مرکبات کشور در مازندران و توسط کشاورزان استان تولید می شود که هر ساله زمان برداشت و 
 فروش شاهد ضربه های شدید به این قشر هستیم. 

فت: متاسفانه به دلیل ورود وی با اعالم این که مرکبات مازندران به راحتی می تواند بازار میوه کشور را از بحران نجات دهد، گ
میلیون تن مرکبات در یک بازده یک ماهه به بازار شاهد تو سری خوری قیمت این محصول هستیم که خسارت زیادی را  ۱بیش از 

 به باغداران و کشاورزان استان وارد می کند.
مازندران دانست و تاکید کرد: با ورود  استاندار مازندران ورود صادرکنندگان به بخش مرکبات را تنها راه نجات بخش کشاورزی

صادر کنندگان و صادرات مرکبات مازندران به کشورهای حاشیه خزر و دیگر نقاط که نیاز آن نیز در بازارهای خارجی وجود 
 دارد، به راحتی می توان از این بحران خارج شد.

استار شد و گفت: نیاز است وزارت صنعت حسین زادگان کمک وزارت صنعت برای مدیریت و تنظیم بازار مرکبات را خو
 صادرکنندگان را به این بخش هدایت کند و از طرف دیگر با تقویت پایانه ها، امکان صادرات را فراهم کند.

 بارهاتامین فوری سوخت وانت
عنوان مهم ترین وسیله استاندار مازندران همچنین یکی از دغدغه های کنونی استان را تامین هر چه سریع تر سوخت وانت بارها به 

حمل و نقلی محصوالت کشاورزی دانست و افزود: وانت ها مهم ترین وسیله نقلیه حمل مرکبات و تولیدات کشاورزی استان و ابزاری 
 استراتژیک محسوب می شود و باید از توقف آنها جلوگیری کرد.

وی گفت که حضور وزیر صنعت به صورت مستمر در استان، بخش کشاورزی و تولیدی را تقویت خواهد کرد، همان گونه که 
 نظارت و پیگیری مستقیم وزارت صنعت از شرایط تولیدی استان، اتفاقات خوبی را تا کنون رقم زده است. 

ز کرد. بازدید از چند واحد صنعتی در غرب مازندران، وزیر صنعت صبح روز پنجشنبه سفر دو روزه اش به مازندران را آغا
شرکت در افتتاحیه نخستین جشنواره کیوی استان، افتتاح اولین برج صنفی کشور در بابل و شرکت در نشست ستاد تسهیل و رفع 

 موانع تولید از برنامه های روز نخست سفر رضا رحمانی به این استان بود.
یدار و گفت و گو با نماینده ولی فقیه در مازندران، دو واحد تولیدی را افتتاح کرده و از بندر امیرآباد وزیر صنعت فردا هم عالوه بر د

 بازدید خواهد کرد.
 لینک خبر
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 مرکبات 
 ایرنا  – 6/9/99تاریخ : 

 دست دالالن مرکبات در جیب باغداران مازندران 

های به قند نشسته روی دستشان باد کرده است و باغداران مازندران این روزها حال و روز خوشی ندارند. پرتقال -ایرنا  -ساری 
ر ای زین که از مدت ها قبل در پی جوالن دادن در عرصه خرید و فروش حاصل دسترنج این قشر بودند، به بهانه مگس مدیترانهدالال

 ترین محصول مرکبات استان دست یابند. زنند تا به خواسته اشان در " بزخری " مهمدل باغداران را خالی کرده ، تو سر مال می
 ۵۱نا نشان می دهد که هم اکنون قیمت هر کیلوگرم پرتقال تامسون آماده عرضه به بازار در سر باغ های میدانی خبرنگار ایربررسی

 هزار لایر فروخته می شود. ۹۵تا  ۱۱هزار لایر است و در خرده فروشی ها نیز بین  ۵۱هزار تا 
قیمت ممکن باعث حیرت و شگفتی است برای بسیاری از باغداران حضور پرشمار دالالن برای خرید پرتقال آن هم به پایین ترین 

چرا که معتقدند اصوال وجود مشتری زیاد باید به رقابت و مزایده گذاشتن محصول منجر شود ولی در این مورد انگار آنها برای 
 شرکت در مناقصه وارد عرصه شده اند.

ت تا تولید یا عرضه کننده بتواند کاال را به مزایده به معنای به فروش گذاشتن کاالیی مشخص برای تعداد نامشخصی از خریداران اس
باالترین قیمت ممکن بفروشند در حالی که اصوال مناقصه برای خرید کاال از تولید کنندگان مختلف به پایین ترین قیمت معنا پیدا می 

 کند.
ر ناچاری باغداران، فصل معادله در بازار مرکبات مازندران از این لحاظ معکوس شده است و خریداران رنگ و وارنگ به خاط

برداشت پرتقال را به یک مناقصه تمام عیار تبدیل کرده اند. وضعیت به گونه ای شده که اگر باغدار محصولش را به اولین دالل 
 مراجعه کننده نفروشد، باید به قیمت پایین تر به دالل یا خریدار بعدی بفروشد و این معادله پرمجهول سبب شده تا باغداران برای

فروش مرکباتشان وارد رقابت با یکدیگر شوند و حتی در این میان برخی از آنها ممکن است با عیب و ایراد گیری از محصوالت 
 دیگر باغداران به هوای فروش زودتر محصوالت خود، کفه ترازو را به نفع دالالن سنگین تر کنند.

 دخلی که با خرج نمی خواند
ال گذشته سبب شده است تا دخل و خرج باغداران در وانفسای کاهش رو به روز قیمت با هم افزایش هزینه های تولید طی یک س

 نخواند و این موضوع هم رقابتشان را برای فروش هر چه زودتر محصول و رقابت با یکدیگر تشدید می کند.
در یک سال اخیر نسبت به دوره مشابه  باغدارانی که خبرنگار ایرنا با آنها گفت و گو کرده، معتقدند که افزایش نهاده های باغی

گذشته، افزایش دستمزدها و دیگر هزینه های تولید و کاهش هر روزه قیمت در کنار افزایش میزان عرضه به خاطر به قند نشستن 
ده است با پرتقال در بیشتر باغهای استان، زمینه مساعدی را برای جوالن دادن دالالن فراهم کرده است و در این میان باغدار مان

 باغی که به ثمر نشسته ولی فروش محصوالتش نمی تواند هزینه های انجام شده را بپوشاند.
 تامسون؛ گوی نارنجی رقابت

بیشترین آسیب وضعیت موجود بازار مرکبات مازندران به باغدارانی می رسد که محصولشان از گونه " تامسون " است. این نوع 
پایین عمدتا تازه خوری می شود. گوشتی نبودن و نداشتن آب کافی در این گونه هم سبب می شود پرتقال به خاطر ضریب ماندگاری 

 تا کاربرد دیگری غیر از تازه خوری پیدا نکند.
هزار هکتار مرکبات است و در این میان  ۵۵۵هزار هکتار باغ استان  ۵۰۵بر اساس آمارهای رسمی جهاد کشاورزی مازندران از 

درصد در اشغال درختان  ۹۵ات را گونه های مختلف پرتقال تشکیل می دهد و در میان باغ های پرتقال هم درصد باغ مرکب ۴۵
 تامسون است.

هزار تن آن  ۴۱۵هزار تن در نظر بگیریم ، بیش از یک میلیون و  ۱۵۵و میلیون و  ۱اگر میانگین تولید مرکبات مازندران را 
 هزار تن از گونه تامسون است. ۷۵۵و  پرتقال و از این میزان هم حدود یک میلیون

باغداران مازندرانی علت تمرکز دالالن بر بزخری پرتقال تامسون را گذشته از ویژگی های این گونه، به بهانه شیوع مگس مدیترانه 
مقابله  ای و ادعای آفت زدگی آن می دانند.آنها می گویند که با وجود ورود بموقع جهاد کشاورزی و آموزش های مختلف برای
 موفقیت آمیز با این آفت، اما دالالن از توصل به این بهانه دست بر نمی دارند و هر روز قیمت ها را پایین تر می آورند.

البته این اظهار نظر باغداران هم منطقی به نظر می رسد که می گویند مبارزه با آفت مگس مدیترانه ای امسال برایشان هزینه 
ین هزینه ها را تحمل کردند تا به محصولشان آسیبی نرسد و اکنون که از یک بالی طبیعی جستند، به بالی سنگینی داشت ولی آنها ا

 بهانه گیری دالالن گرفتار شدند و اینگونه به وانفسای چه کنم چه کنم و رقابت با یکدیگر برای فروش محصول سالم افتاده اند.
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ارشناسان جهاد کشاورزی برای سالمت سنجی محصول باغات پرتقال ولی این که این باغداران پیشنهاداتی هم دارند مانند ورود ک
هزار هکتار باغ تامسون امکان  ۰۵۵چنین کاری با توجه به بضاعت نیروی انسانی و کارشناسی جهاد کشاورزی و پراکندی دستکم 

 پذیر باشد، جای تردید وجود دارد.
 سرمای زودرس؛ قوز باالی قوز

ان مازندرانی در باره سرما و یخ زدگی را هم به معادله این روزهای بازار پرتقال تامسون اضافه کنیم، باید بگوییم اگر نگرانی باغدار
که قوز باالی قوز یا " سه پلشت " آوردند. یکی از ویژگی های منفی پرتقال تامسون، آسیب پذیری شدید آن در برابر سرما و یخبندان 

هنوز از حافظه باغداران مازندرانی پاک نشده است. در آن سال دو سوم محصول تامسون باغ  ۹۱است. خاطره سرمای پاییزی سال 
های مازندران از بین رفت و اگر کمک دولت تدبیر و امید برای نخستین بار در تاریخ باغداری نبود، بسیاری از باغداران به خاک 

 سیاه می نشستند.
هستند و به همین خاطر هم برای برداشت محصول تعجیل دارند. جالب این که دالالن باغداران اکنون نیز نگران سرمای پاییزی 

عالوه بر این که تعجیل باغداران را به آفت زدگی گره می زنند، از این موضوع برای پایین تر آوردن قیمت هم سواستفاده می کنند. 
چند درخت پرتقال در خانه سرا یا حیاط خانه اشان داشتند، نگرانی از سرما سبب شده تا حتی آن دسته از مازندرانی ها که یک یا 

 محصولش را برداشت کرده و روانه بازار کنند و این گونه آنها هم نقششان را در رونق بازار دالالن ایفاء کرده اند.
ین قرار گرفته و به نوعی ایک باغدار گلوگاهی به خبرنگار ایرنا گفت: در شرایط فعلی بازار مرکبات در اختیار دالالن و واسطه ها 

 افراد صحنه گردان بازار این محصول شدند.
رضا سلطانی افزود: دالالن از طریق ارتباطی که با میدان های بار بزرگ کشور مانند تهران دارند، هر روز نرخی را که سود 

 ز برای ترس از سرمای احتمالی و تکرار تجربهباالتری را برای آنها به دنبال داشته باشد برای مرکبات تعیین می کنند و باغداران نی
 تلخ چند سال قبل بناچار تن به نرخ پیشنهادی این دالالن می دهند.

 دردسرهای فراوانی 
درصدی محصول دهی باغ مرکبات به خاطر شرایط آب و هوایی مناسب امسال هم به دردسر برای تولید کنندگان  ۱۱تا  ۱۵افزایش 

های مناسب بهاری و اعتدال هوایی در تابستان و کنار آمدن شرایط جوی پاییزی تا اینجای کار با باغداران تبدیل شده است. بارندگی 
سبب شده است تا وفور محصول در باغ های استان مشاهده شود. البته دردسر فروانی وقتی به پای لنگ صادرات مرکبات گره 

عامل شاید سبب شود تا سال های آینده هم متولیان بخش کشاورزی و هم  بخورد، مشکل باغداران بیشتر نمود پیدا می کند. این دو
 باغداران به تجدید نظر اساسی در باره ساختار باغداری استان فکر کنند.

محصول پرتقال بیشتر باغ های مازندران در شرایط حاضر قابلیت صادراتی و رقابت با محصوالت مشابه ترکیه و آفریقای جنوبی را 
شورهای حاشیه دریای خزر ندارد. تنها راه چاره هم به اعتقاد کارشناسان تغییر گونه های موجود بویژه تامسون با گونه در بازار ک

 های دیگر است.
میلیون تن محصول از آنها  ۱۵۱هزار هکتار باغ مرکبات مازندران که ساالنه بیش از  ۵۵۵بر اساس آمارهای رسمی از افزون بر 

درصد محصول به خاطر نداشتن کیفیت صادراتی و ماندگاری کم و مازاد بودن برای مصرف داخلی از  ۹۵ تا ۱۱برداشت می شود، 
بین می رود. این وضعیت حیف و میل را می توان از اواخر اسفند تا اواخر فروردین از تلنبار پرتقال های پوسیده و رها شده در 

 حاشیه جاده های اصلی استان هم مشاهده کرد.
هزار تن و در سال جاری  ۵۵۵ضر میزان صادرات پرتقال مازندران محدود است. طبق آمار در سال گذشته کمتر از در حال حا

 هزار تن پرتقال از مازندران به خارج از کشور صادر شد. ۱۱تا  ۱۵تاکنون حدود 
ع این آمار به میزان صادرات تنها هزار تن پرتقال شب عید را هم به مازندران سپرده، ولی با تجمی ۷۵اگر چه دولت ذخیره سازی 

 درصد محصول پرتقال استان خارج از چرخه داللی تعیین تکلیف می شود. ۵۵کمتر از 
محمود رمضانی یکی از باغداران شهرستان میاندرود در مرکز مازندران هم به خبرنگار ایرنا گفت: هم اکنون هر کیلوگرم پرتقال 

از سوی دالالن به عنوان واسطه میدان داران پایتخت از باغداران خریداری می شود که این  هزار لایر ۵۱تا  ۵۱تامسون سرباغ بین 
 قیمت نسبت به دو سال پیش هیچ تفاوتی نداشته است.

وی افزود: نبود متولیان اصلی بخش کشاورزی برای مشاوره دهی به باغداران باعث شده تا دالالن حرف اول و آخر را در خرید 
ردم بزنند و باغداران نیز به دلیل ترس از سرما و نبود خریدار، بناچار محصول را با قیمت پایین که حتی هزینه محصوالت باغی م

 های آنها را نیز کفاف نمی کند، به دالالن و واسطه ها بفروشند.
تقال برای نیاز شب عید، هزار تن پر ۷۵او ادامه داد: این در حالیست که انتظار می رفت با اجرایی شدن طرح خرید تضمیمی حدود 

 تا حد زیادی بازار این محصول باغی نیز از روند افزایشی حداقل باالتر از سال گذشته برخوردار شود.
این باغدار مازندرانی محدودیت صادرات و امکانات ذخیره سازی و ورود پرحجم محصول به بازار را از دیگر مشکالت ناشی از 

 خطه شمال کشور بیان کرد.نابسامانی قیمت مرکبات در این 
 ساختار نامناسب تولید
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مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا مهمترین مشکل مرکبات به عنوان یکی 
رایط فعلی مرکبات از راهبردی ترین محصول باغی این خطه شمال کشور را ناشی از ساختار نامناسب تولید دانست و گفت: در ش

استان با یک نوع محصول و با حجم زیاد در یک زمان محدود وارد بازار می شود و این ساختار نامناسب تولیدی قدرت مانور را 
 برای افزایش قیمت از کشاورزان و حتی تصمیم گیران استانی سلب کرده است.

ی یک دهه گذشته برای تغییر همچنان با همان چرخه دنبال می شود مهدی گلچوب افزود: این ساختار نامناسب تولید با وجود وعده ها
و تا زمانی که این چرخه معیوب با همکاری دستگاههای متولی و باغداران اصالح نشود، نمی توان امید چندانی به افزایش قیمت با 

 تصمیم مقطعی داشت.
ناسب حرکت کرد به گونه ای که هم چندین نوع محصول وی گفت: باید با تنوع سازی محصول مرکبات به سمت اصالح ساختار نام

 را به بازار عرضه کنیم، هم این که از ورود یکباره آن به بازار نیز همانند آنچه که در شرایط فعلی وجود دارد، جلوگیری کرد.
جلوگیری از کاهش قیمت مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران خرید تضمینی مرکبات را راهکار موقتی برای 

بیان کرد و گفت: با اجرای این طرح پیش بینی می شود که قیمت این محصول باغی در استان حداقل در روزهای آینده روند افزایشی 
 به خود بگیرد و تا حد زیادی نیز رضایت باغداران جلب شود.

باغداران برای شب عید خریداری شود و در صورت روند  هزار تن پرتقال از ۹۵گلچوب افزود: براساس توافق قرار شده تا حداقل 
افزایش قیمت برنامه ریزی شد تا این محصول خریداری در استان های دیگر به فروش برسد و این روند همچنان تداوم یابد تا هم 

 قیمت ها در بازار افزایش یابد و هم این که ما بتوانیم به تعهدات خود عمل کنیم.
هزار لایر در هر کیلوگرم  ۱۵د تضمینی محصول مرکبات از هفته آینده در استان مازندران با قیمت میانگین حدود وی ادامه داد: خری

 شروع می شود که احتمال تاثیرگذاری این خرید بر قیمت ها وجود دارد.
 صادرات، هم درد و هم درمان 

ت مرکبات در هفته های اخیر با افزایش میزان صادرات به مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران هم به خبرنگار ایرنا گفت: قیم
 هزار لایر در هر کیلوگرم رسیده است. ۵۱درصد افزایش داشت و هم اکنون قیمت در سرباغ به حدود  ۹۵تا  ۱۵خارج حداقل 

 ۴۵۵میلیون و  ۱۱هزار تن مرکبات شامل کیوی و پرتقال به ارزش  ۹۹حسنیعلی قوانلو افزود: در سال جاری در کل کشور حدود 
هزار دالر به خارج از کشور صادر شد که بخش زیادی از این محصول از استان مازندران تامین شده است و این روند بر افزایش 

 قیمت تاثیر گذار بود.
اشت که ردوی گفت: اگرچه قیمت پرتقال بنا بر اذعان باغداران نسبت به سال گذشته افزایش چندانی نداشته است، ولی از ابتدای ب

هزار لایر رسید و با شروع خرید تضمینی پیش بینی می شود که تا قیمت ها روند  ۵۱هزار لایر بود، االن به  ۵۱هزار تا  ۵۵قیمت 
 افزایشی بیشتری به خود بگیرد.

این ضعف موجب مدیرکل صمت مازندران افزود: در شرایط فعلی انبار استاندارد ذخیره سازی مرکبات در این استان وجود ندارد و 
شده تا ما نتوانیم مرکبات را در حجم باال نگهداری و به مرور به کشورهای هدف صادر کنیم و این رویه با افتتاح پایانه صادراتی 

 هزار تن انبار ذخیره مرکبات دارد، در آینده نزدیک رفع می شود. ۴۵روماک در جویبار که حدود 
مرکبات از ما محصول را با حجم زیاد و در طول سال می خواهند و چنین شرایطی برای وی ادامه داد: عمده تجار خارجی خریدار 

استان تا االن وجود نداشته که تجار ما بتوانند با حجم زیاد و در طول سال نیاز مصرف کنندگان خارجی را تامین کنند و با این رویه 
 ما نمی توانیم توفیق زیادی برای صادرات داشته باشیم.

هزار تن ظرفیت ذخیره سازی مرکبات با شرایط استاندارد را داشته باشیم که  ۱۵۵گفت: ما در داخل استان حداقل باید حدود قوانلو 
این رویه از توان تجار صادرکننده فعلی که بنیه مالی چندانی ندارند، خارج است و نیاز به یک شرکت بزرگ داریم که بتواند این 

می رسد با تامین تجهیزات مورد نیاز انبار ذخیره این شرکت در آینده این توانمندی در استان ایجاد می ظرفیت را ایجاد کند و به نظر 
 شود و در این صورت هم قیمت هامتعادل می شود و هم این که ما توان تامین نیاز کشورهای هدف صادراتی را خواهیم داشت.

ات استان مازندران به خارج مطرح می شود، ولی تاکنون این حجم هزار تن مرکب ۱۵۵وی افزود: اگرچه همه ساله بحث صادرات 
 صادرات از سوی استان انجام نشده و رسیدن به این حجم صادرات نیاز به تامین زیرساخت ها دارد که در حال تامین آن هستیم.

جام شده بزودی خرید تضمینی دبیر شورای صادرات مازندران همچنین گفت که بر اساس توافقی که با پایانه صادراتی روماک ان
هزار تن شروع می شود و از آن جایی که قرار است که نیاز از باغداران تامین شود می  ۹۵مرکبات برای شب عید به میزان حدود 

 تواند تا حد زیادی قیمت ها را تحت تاثیر قرار دهد.
  لینک خبر
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 نباتات 
 ایرنا  – 5/9/99مورخ : 

 های بین بخشی با هدف حفظ نباتاتتوسعه همکاری

خود را با هدف مشارکت در زمینه  و سازمان حفظ نباتات کشور همکاری جمهوریو فناوری ریاست معاونت علمی –ایرنا –تهران 
زای و فناورانه کشور در حوزه عوامل خسارت بنیاندار و تولید کاالی دانشهای فناورانه و اولویتمدیریت و راهبری طرح

 هی آغاز کردند. محصوالت کشاوری و فرآوردهای گیا
معاون تجاری سازی معاونت علمی ریاست جمهوری و « پیمان صالحی»شنبه( توسط نامه ای که امروز )سهبر اساس تفاهم

رئیس سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی امضا شد، اجرای اقتصاد مقاومتی و ضرورت هماهنگی بین « محمدرضا درگاهی»
ی بستر مشارکت محققان و متخصصان برای بکارگیری دانش و فناوری در تحقق اهداف توسعه سازهای اجرایی برای فراهمدستگاه

 ملی مورد توجه قرار گرفت.
بینان و فناورانه در بخش حفظ نباتات و مدیرت عوامل خسارت زای کشاوری و توسعه بازار و تجاری سازی محصوالت دانش

 ست.نامه افرآوردهای گیاهی از دیگر اهداف این تفاهم
تکمیل  و نوآور در زمینه بنیانهای دانشبنیان برای استفاده از ظرفیت شبکههای دانشنامه، بسترسازی و تسهیل ورود شرکتاین تفاهم

 است. زنجیره تامین محصوالت کشاورزی تدوین شده
ها و کشو فناورانه در بخش آفت بنیانهمچنین ساماندهی، هماهنگی و اجرای حمایت اثربخش و هدفمند از کسب و کارهای دانش

 است.نامه همکاریها از دیگر اهداف این تفاهمکشتسهیل ورود بکارگیری راهکارهای فناآورانه و محصوالت نوآورانه در بخش آفت
ند باششتهنامه توافق دااین تفاهم نامه از امروز به مدت پنج سال برای طرفین قابل اجراست و در صورتی که دو طرف این تفاهم هم

 قابلیت تمدید دارد.
  لینک خبر
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 نهاده
 ایرنا  – 4/9/99تاریخ : 

 های بخش کشاورزیدرصدی تامین نهاده ۱۱رشد 

درصد بیشتر از زمان مشابه  ۷۵تا  ۹۵وزیر جهاد کشاورزی گفت: همه اقالم مورد نیاز بخش کشاورزی  -ایرنا  -تهران 
 سال گذشته تامین و تدارک شده است. 

در چهل و نهمین جلسه هفتگی ستاد مقابله با آثار « محمود حجتی»به گزارش روز یکشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 
 در بخش کشاورزی افزود: حتی انبارها از ذخایر راهبردی نهاده های تولید کامال پر است.تحریم های اقتصادی 

وی اظهارداشت: وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان بخش کشاورزی، تامین نهاده های 
 کشاورزی را در شرایط تحریم با جدیت پیگیری کرده است.

  لینک خبر
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 نهاده 
 ایرنا – 4/9/99تاریخ : 

 ها الزمه رونق صنعت پرورش ماهی کشور استخودکفایی در تامین نهاده

است، خودکفایی و استقالل در  اکنون صنعت پرورش ماهی کشور به واردات بچه ماهی وابستهبا توجه به اینکه هم -ایرنا -بوشهر
 ها باعث رونق این صنعت خواهد شد. تامین این نهاده

ی در ماهکننده بچهنسرپرست گروه پرورش ماهی در قفس اداره کل شیالت استان بوشهر گفت: در زمان حاضر تنها یک شرکت تامی
های ارزی سال گذشته نتوانستند به اندازه کافی بچه کشور در شهرستان تنگستان استان بوشهر فعال است اما به دلیل برخی نوسان

 ماهی وارد کنند. 
در این بخش  وگو با ایرنا افزود: در زمان حاضر در زمینه تامین قفس و سایر لوازم مورد نیازحامد رضایی روز یکشنبه در گفت

 مشکل و کمبودی وجود ندارد اما برای تامین بچه ماهی باید کارهای زیربنایی انجام شود.
شود همواره این صنعت متزلزل باشد این درحالی است که با دادن مجوزهای الزم در این بخش و وی تامین نشدن بچه ماهی باعث می

 این صنعت را کاهش داد. ها باید میزان وابستگی به واردات ملزوماتسایر بخش
سرپرست گروه پرورش ماهی در قفس اداره کل شیالت استان بوشهر بیان کرد: با توجه به بازگشت سرمایه و سودآوری صنعت 

 های الزم در این بخش از جمله تامین و تکثیر بچه ماهی دراین استان فراهم شود.پرورش ماهی باید زیرساخت
های ارزی موجب گرانی این وابستگی و واردات در صنعت پرورش ماهی در قفس با توجه به نوساناین مسئول ادامه داد: همچنین 

 شود.صنعت می
های پرورش ماهی است گفت: سواحل و دریا محلی رضایی با بیان اینکه شهرستان تنگستان مستعدترین منطقه برای تامین زیرساخت

ابقی صنایع باید با حفظ حریم در ساحل فعالیت کنند و با توجه به اینکه پروری است این درحالی است که مبرای فعالیت آبزی
 پروی باشد.کند اولویت فعالیت باید با آبزیپروری برخالف صنایع دیگر آب را آلوده نمیآبزی

 بینی شده کههزار تن ماهی پرورشی در قفس تا پایان برنامه ششم توسعه برای کشورپیش ۱۵۵وی یادآور شد: در زمان حاضر تولید 
میلیون قطعه بچه ماهی  ۴۵تا  ۰۵هزار تن است و برای رسیدن به این برنامه باید بطور میانگین  ۱۵از این میزان سهم استان بوشهر 

 در این استان تامین شود.
مراه پذیر هیهگذاران از صنعت پرورش ماهی در قفس در استان بوشهر گفت: هرچند این صنعت توجرضایی در باره استقبال سرمایه

شود اما نیازمند سرمایه اولیه باالیی است و با توجه به جدید با سودآوری باالیی است و در کمتر از یکسال بازگشت سرمایه انجام می
 شود.بودن آن، بخش خصوصی وارد نمی

الت با بهره کم مناسبی سرپرست گروه پرورش ماهی در قفس اداره کل شیالت استان بوشهر اضافه کرد: در همین ارتباط تسهی
ن گذاران توان تامین ایها سرمایههای بانکی سنگین از جمله سندهای ملکی از سوی بانکبینی شده اما به دلیل درخواست ضمانتپیش

 ها را ندارند.نامهضمانت
نفر نیز به  ۵۵پرداخت و درصد به یکی از متقاضیان  ۷میلیارد تومان تسهیالت با کارمزد  ۵۵رضایی یادآور شد: تاکنون تنها 

 اند.ها معرفی شدهبانک
وی ادامه داد: از نظر علم و تجهیزات مورد نیاز برای صنعت پرورش ماهی مشکل و کمبودی در استان بوشهر وجود ندارد اما 

ت در این بخش سازی شرایط پرداخت تسهیالداوطلبان و فعاالن در این صنعت در بخش تامین منابع مالی مشکالتی دارند که روان
 ضروری است.

تر باس که مقاوم و ارزانهای زیادی از ماهیان وجود دارد اما در زمان حاضر از گونه سیرضایی اضافه کرد: امکان پرورش گونه
 شود.های دیگر است برای پرورش ماهی در قفس استفاده مینسبت به گونه

تن محصول زمینه اشتغال مستقیم یک نفر را فراهم  ۵۴اینکه تولید هر وی یادآور شد: با توجه به ضعف منابع و ذخایر دریایی و
 کند و ضرورت ایجاد صنایع پسین و پیشین و آبادانی مناطق پرداختن به این صنعت الزامی است.می

ن ر ایهای الزم، کیفیت آب خلیج فارس درضایی گفت: همچنین استان بوشهر به لحاظ شرایط آب و هوایی، فراهم بودن زیرساخت
رود شرایط برای این صنعت در استان بیشتر تری برای رونق صنعت پرورش ماهی در قفس دارد که انتظار میاستان شرایط مناسب

 فراهم شود.
سازی آنها امسال ها و بهینهسرپرست گروه پرورش ماهی در قفس اداره کل شیالت استان بوشهر افزود: با توجه به بازسازی قفس

 است.باس پرورشی در استان بوشهر پیش بینی شدهتن ماهی سی ۱۵۵و تولید یکهزار 
 است.گذاری شدهمیلیارد تومان در پروژه پرورش ماهی در قفس استان بوشهر سرمایه ۵۵۵رضایی بیان کرد: تاکنون افزون بر 
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زار تن در هر دوره و طرح ه ۱وی یادآو رشد: پروژه ماهی در قفس پروتئین گستر با ظرفیت اسمی پنج هزار تن، آرام صید 
هزار قطعه ذخیره سازی در سال جاری در استان بوشهر وارد مدار تولید  ۵۵۱پرورش ماهی در قفس دیلم با یکهزار تن ظرفیت و 

 است.شده
هزار قطعه  ۱۹۵رضایی در باره اجرای پروژه پرورش ماهی در قفس در دریاچه پشت سد رئیسعلی دلواری گفت: امسال تاکنون 

 است.ها ذخیره سازی شدهباس در این طرحماهی سی بچه
گستر در منطقه چاه پهن نیز  سرپرست گروه پرروش ماهی در قفس اداره کل شیالت استان بوشهر گفت: همچنین شرکت پروتئین

 است.هزار قطعه ذخیره سازی انجام داده ۱۹۵های خلیج فارس نصب و چهار قفس درآب
های المللی امری مهم و ضروری است که ایجاد کارخانهوری آبزیان برای حضور در بازارهای بینوی افزود: توسعه صنایع فرآ

 است.فرآوری ماهی در مناطق ساحلی استان بوشهر مورد توجه قرار گرفته
ه ها را انجام و در سال جاری بتنی در شهرستان دیر کار نصب و مونتاژ قفس ۱۵۵رضایی اضافه کرد: همچنین یک مجموعه 

 رسد.برداری میبهره
هزار تن  ۹۰هزار تن در استان بوشهر صادر شده که از این تعداد  ۷۰مجوز پرورش ماهی با ظرفیت  ۷۱وی یادآور شد: تاکنون 

 اند و مابقی در مرحله موافقت اصولی هستند.برداری دریافت کردههزار تن پروانه بهره ۵۹پرورانه تاسیس و 
 لینک خبر
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 گزارشات جهانی

 ایرنا  – 4/9/99تاریخ : 

 نامه سه جانبه بین ایران و مرکز توسعه روستایی سیرداپانعقاد تفاهم

 
جانبه با مرکز توسعه روستایی هنامه سایرنا مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از انعقاد تفاهم -تهران

 ریزی، اقتصاد کشاورزی خبرداد. های برنامهیکپارچه آسیا و اقیانوسیه )سیرداپ( و موسسه پژوهش

 «تویتا تاجینا والو »در دیدار با « حسین شیرزاد»به گزارش روز دوشنبه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران )پات(، 
رین شبکه تارچه آسیا و اقیانوسیه )سیرداپ( افزود: ایران دارای گسترده ترین و قدیمیمدیر کل مرکز توسعه روستایی یکپ

های روستایی در آسیا با حدود چهار میلیون نفر عضو، هفت هزار شرکت تعاونی، هشت اتحادیه تخصصی و یک تعاونی
 اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی است.

ه هدفمند در بازار از طریق سه نوع خرید تضمینی، توافقی و حمایتی معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: مداخل
شود و شبکه تحت پوشش سازمان در خریدهای تضمینی نقش مباشر، در خریدهای توافقی، رابط و در خریدهای انجام می

توسط این  درصد سموم دفع آفات نباتی ۹۵درصد کود و  ۷۵حمایتی اثرگذاری مستقیم دارد. عالوه بر این نزدیک به 
 شود.شبکه توزیع می

ی را های تعاونوی گفت: صندوق تعاون ایرانیان نهادی است که به صورت سنتی وظیفه تامین اعتبارات مورد نیاز شرکت
عهده دار بوده و از جمله امکانات زیرساختی شبکه می توان به انبارهای ساده و مکانیزه و همچنین تعداد محدودی از 

 تبدیلی و تکمیلی اشاره کرد.کارخانجات صنایع 

های تعاونی تحت پوشش شبکه هستند که به طور مستقیم های روستایی زنان از دیگر انواع شرکتوی ادامه داد: تعاونی
 اند.برای توانمند سازی زنان روستایی تشکیل شده

زنجیره بوروکراتیک در دور  مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه این سازمان، آخرین حلقه
افتاده ترین مناطق روستایی سراسر کشور است، افزود: شرکتهای تعاونی تولید روستایی نیز به عنوان گونه دیگر از 
شرکتهای تعاونی تحت پوشش سازمان به امر بهبود نظام های بهره برداری در بیش از سه میلیون هکتار از بهترین 

اشتغال دارند و شرکتهای سهامی زراعی از نمونه های مدرن سازمانهای مشارکتی تحت اراضی کشاورزی سراسر کشور 
 پوشش سازمان به حساب می آیند. 

وی تصریح کرد: این سازمان سعی دارد تا با بهره گیری از ابزار فناوری اطالعات، استارتاپ های مختلفی را در بخش 
ی مشتریان محصوالت کشاورزی و راه اندازی شبکه خرید و فروش کشاورزی راه اندازی کنند، همچنین برای اعتبارسنج

 از فناوری اینترنت استفاده می کند.

وی با بیان اینکه در کنار هر شرکت تعاونی نیاز به ایجاد یک شرکت تعاونی سهامی خاص یا مسئولیت محدود برای بهبود 
ونی ها، کمبود و نابهنگام بودن فرایند تامین و پیشبرد امور تجاری احساس می شود، افزود: مشکل بزرگ شبکه تعا

سرمایه در گردش است و ما برای رفع این معضل تالش کردایم تا با ارائه اعتبارات خرد و بیمه های مختلف شامل 
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چترهای حمایتی نظیر بیمه عمر، بازنشستگی پس انداز، بیمه محصوالت کشاورزی چند خطره و تک خطره شرایط و 
 در این حوزه فراهم کنیم.بستر مناسبی را 

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ادامه داد: بروزرسانی صندوق های اعتباری از دیگر راهکارهایی است 
که برای رفع این مشکل در حال انجام است. این سازمان در حال حاضر در مرحله گذار و دستیابی به تجارب جدید بوده و 

 ارمیلیارد تومان برآورد می شود.درآمد ساالنه آن سه هز

 هدف سیرداپ بهبود زندگی کشاورزان خرده پا

مدیر کل مرکز توسعه روستایی یکپارچه آسیا و اقیانوسیه )سیرداپ( با بیان اینکه از لحظه ورود به « تویتا تاجینا والو »
دگی ، گفت: هدف سیرداپ بهبود زنهای تکنولوژیک و فرهنگ غنی این کشور قرار گرفته استایران، تحت تاثیر پیشرفت
 کشاورزان خرده پا است.

 وی ادامه داد: سیرداپ برای برگزاری دوره های آموزشی و توانمندسازی کشاورزان آمادگی الزم را دارد. 

  لینک خبر
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