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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  – 21/9/99تاریخ : 

 های فارس سایه زوال بر سر آبخوان

های بی رویه و های پیش روی توسعه در استان فارس بوده و برداشتها و چالشتامین آب همواره یکی از دل نگرانی -ایرنا -شیراز 
آبخوان این استان  ۲۵های این استان رقم زده ، به طوری که وضعیت در ها و آبخوانتداوم خشکسالی شرایطی نابسامان برای دشت

 روند. ها پیش میمناطق به سمت مرگ آبخواناکنون بحرانی است و این 
های نفوذ پذیر و نرم نظیر شن، کنگلومرا، سنگ آهک شکسته شده و ( الیه زیرزمینی قابل نفوذ و متخلخل از سنگAquiferآبخوان )

های متخلخل از آب هشن نرم است که از آب اشباع شده و به راحتی قابلیت انتقال آب را به چاه یا چشمه دارد ، خالی شدن این الی
تواند الیه های فرو نشسته را ترمیم و پر آب های ممتد هم نمیشود و با رخ دادن این پدیده حتی بارندگیموجب فرو نشست زمین می

 ها رقم می خورد.کند از این رو اندک اندک مرگ آبخوان
و میزان آب برداشتی اگر متعادل باشد از طریق بارش به  شودآب از طریق حفر چاه در داخل آبخوان با استفاده از پمپاژ برداشت می

شود.نرخ اضافه شدن آب در داخل آبخوان برای تمامی آبخوان ها یکسان نیست و این های آبخوان جبران میداخل فرج و فرج سنگ
های مجاوری ک شدن چاهمسئله به هنگام برداشت آب بایستی مورد نظر قرار گیرد. درواقع پمپاژ سریع از چاه حتی منجر به خش

 کنند.شود که از یک آبخوان مشترک آب برداشت میمی
هایی از مرکز استان فارس اکنون به سمت های شرق و جنوب شرق فارس و بخشها و دشتبه اعتقاد کارشناسان بسیاری از آبخوان

اراب ، مرودشت و برخی از شهرستان های روند ، گسترش پدیده فرو نشست زمین در مناطقی از فسا ، دها پیش میمرگ آبخوان
 ها دراین مناطق است ، مرکزی و شرقی استان فارس بیانگر در پیش بودن مرگ آبخوان

رسد که برداشت بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی، ضخامت الیه رسوبی در بین عوامل مؤثر در ایجاد فرونشست، به نظر می
 مل اصلی ایجاد فرونشست در بیشتر دشت های استان فارس است.و ویژگی های مهندسی رسوبات، عوا

ها قرار دارند روستای کوه سفید داراب است ، از جمله مناطقی که هم اکنون در شرایط بحرانی ایجاد فروچاله ها و فرو نشست
روستای این  ۰۳۳ر است ، هایی است که بر اثر تداوم خشکسالی و کم بارشی در فارس چشمگیفرونشست مناطق روستایی از پدیده

 استان اکنون در معرض فرونشست قرار دارد.
بخش و در مناطق مختلف استان فارس قرار دارند ، بررسی اثرات فرونشست و تاثیر بر اقتصاد روستاها در این  ۵۳این روستاها در 

 مناطق نیاز به مطالعات گسترده اجتماعی و اقتصادی دارد.
 ن فارس اکنون بحرانی است آبخوان استا ۲۵شرایط برای 

 آبخوان فارس  ۲۵سایه مرگ بر سر 
ای استان فارس گفت: در حالیکه متوسط بلند مدت بارندگی برداری شرکت آب منطقهکرامت هللا کریمی مزیدی معاون حفاظت و بهره

ها و ، ایجاد بحران در دشت میلیمتر است اکنون تقریبا نصف این مقدار بارندگی در فارس ثبت می شود ۰۳۶۰۳در استان فارس 
ها منجر به بروز پدیده فرونشست شده و موجب مهاجرت کشاورزان و روستاییان شده است ، نشست زمین در برخی مناطق از آبخوان

 جمله دشت قره بالغ فسا کامال مشهود است.
ها موجب بروز پدیده فرونشست زمین خوانآبخوان استان فارس اکنون بحرانی است گفت: مرگ آب ۲۵وی با بیان اینکه شرایط برای 

 و به دنبال آن افزایش مهاجرت می شود.
های حوزه آب و کشاورزی در استان فارس ای فارس کاهش کیفیت آب را از دیگر چالشبرداری آب منطقهمعاون حفاظت و بهره

ها به حدی شور شده که حتی در بخش اهاعالم کرد و گفت:در برخی از مناطق از جمله ریز آب داراب یا نی ریز کیفیت آب چ
 کشاورزی هم قابل استفاده نیست ، دراین مناطق در واقع آبخوان ها در شرایط مرده قرار دارند و مرگ آبخوان رقم خورده است.

مصرف میلیارد متر مکعب آب مصرف می شود گفت: در حالیکه متوسط  ۳۰۰این مقام مسوول با بیان اینکه در استان فارس ساالنه 
درصد از  ۵۲درصد از این میزان از منابع زیر زمینی و  ۹۳درصد است دراستان فارس  ۲۲آب زیر زمینی در کشورمان حدود 

درصد در  ۵درصد برای شرب و  ۶درصد از آب مصرف استان فارس در بخش کشاورزی ،  ۳۵منابع سطحی تامین می گردد ، 
 حوزه صنعت به مصرف می رسد.

درصد از آب در بخش کشاورزی نسبت خیلی زیادی  ۳۵ای فارس خاطر نشان کرد: مصرف برداری آب منطقهبهرهمعاون حفاظت و 
است و در حالیکه سهم دو درصدی برای صنعت بسیار ناچیز است، عدم هدایت توسعه اقتصادی دراستان فارس به سمت توسعه 

ش مصرف دراین حوزه شده است در حالیکه صنعت با مصرف آب صنعتی فشار بر بخش کشاورزی را افزایش داده و منجر به افزای
 کمتر امکان اشتغال زایی بیشتری دارد.

 میلیون متر مکعب آب از منابع زیر زمینی فارس برداشت می کنند.  ۳۲۸های غیر مجاز ساالنه چاه
 های غیر مجازهمه معضالت چاه
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های غیر مجاز درصد از چاه ۶از معظالت این حوزه برشمرد و گفت: های غیر مجاز در استان فارس را کریمی مزیدی وجودی چاه
میلیون متر مکعب آب از منابع زیر زمینی برداشت می کنند. صاحبان  ۳۲۸ها ساالنه کشور در استان فارس وجود دارد و این چاه

 ف مقررات است .که این پنداری نا درست و خالکنند در حالیهای غیر مجاز در این استان احساس حق میچاه
های ای استان فارس با اشاره به اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب و ُپر کردن چاهبرداری شرکت آب منطقهمعاون حفاظت و بهره

که دانند در حالیها را اقدامی ظالمانه میبرداران و کشاورزان ُپر کردن این چاهغیر مجاز در این استان اظهار داشت : برخی از بهره
 های آب زیر زمینی است.ر کردن چاه کشاورزی غیر مجاز عین عدالت و در جهت صالح جامعه و نجات سفرهپُ 

های غیر مجاز را ظالمانه می دانند قطعا آگاهی الزم در زمینه تخریب بی رویه کریمی مزیدی اضافه کرد: افرادی که ُپر کردن چاه
های غیر مجاز جان زمین را دانند که چاهها را ندارند ، آنها نمیف از این چاهسفره های آب زیر زمینی با برداشت های غیر متعار

 گذارد.می مکد و منابع آب را به یغما می لرد و در بلند مدت دشت ها را می میراند و دهها و صدها عارضه ناخوشایند بر جای می
در استان فارس با مقاومت شدید از سوی مردم ، کشاورزان و های غیر مجاز 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 بعد از آنکه با آن های غیر مجاز اجتماع کرده اند و با ماموران درگیری ایجاد کرده اند امابرای ُپر کردن چاه

 های غیر مجاز آگاه شده اند با ما همکاری کرده اند .مضرات چاه
حلقه چاه غیر مجاز در استان فارس وجود  ۹۳۸هزا و  ۲۲ای استان فارس ادامه داد: برداری شرکت آب منطقهمعاون حفاظت و بهره

ها ساالنه های غیر مجاز قرار دارند ، این چاهطرح تعادل بخشی و ُپر کردن چاهدارد که در نوبت اجرای احکام قضایی برای اجرای 
میلیون متر مکعب از منابع آب استان فارس برداشت می کنند ، این میزان برداشت دقیقا معادل میزان کمبودی است که در  ۳۲۸

 زمینه استفاده از منابع آب دراستان فارس وجود دارد .
هزار حلقه چاه غیر مجاز دراستان فارس ُپر شده است ، بقیه چاهها نیز در  ۲۵تا کنون بیش از  ۳۰از سال کریمی مزیدی افزود: 

حلقه پر شده و تا پایان سال این تعداد به یک هزار و  ۲۳نوبت پر شدن است تا سفره ها به تعادل برسد، امسال تا کنون یک هزار و 
 حلقه خواهد رسید. ۸۳۳

 ۵۲۳اعتبارات را از جمله دالیل کند بودن اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب دانست و گفت : در سال گذشته  این مقام مسوول کمبود
میلیارد لایر برای اجرای این طرح دراستان فارس اختصاص یافت ، امسال هم همین میزان اعتبار دیده شده اما مبلغ تامین شده حدود 

 میلیارد لایر است که بسیار اندک است. ۸۳
های غیر مجاز تعیین هایی برای پر کردن چاهای استان فارس با بیان اینکه اولویتبرداری شرکت آب منطقهعاون حفاظت و بهرهم

شده گفت: دشت های ممنوعه و ممنوعه بحرانی دراین زمینه اولویت دارند ، دشت مرودشت از جمله دشت هایی است که در اولویت 
ای چندان رسنجان و فسا موفقیت آمیز بوده است ، اما در مرودشت و کازرون به علت مسایل حاشیهقرار دارد ، عملکردها در دشت ا

های غیر مجاز عملکرد مناسبی نداشته ایم و امید است با هماهنگی فرمانداری های این شهرستان ها ورود بهتری برای پر کردن چاه
 دراین دو شهرستان داشته باشیم .

مسووالن و همه کسانیکه دغدغه توسعه پایدار استان فارس را دارند باید بیش از پیش با بهره گیری از  در هر حال کارشناسان ،
ظرفیت های قانونی نسبت به برداشت های بی رویه آب از منابع زیر زمینی حساس باشند و در این میان مسوولیت سازمان های 

ههای باقیمانده تا پایان سال می بایست با قدرت و قاطعیت بیشتری طرح نظارتی و ضابطین قضایی بیشتر است ، با در نظر گرفتن ما
های آب دراستان فارس اجرا شود تا اثرات زیانبار مرگ آبخوان ها و فرونشست که موضوعی اجتناب تعادل بخشی و پر کردن چاه

 ناپذیر است حداقل قدری به تاخیر بیفتد.
  لینک خبر
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 خبرگزاری فارس – 21/9/99تاریخ : 

 

های آبخیزمیلیون هکتار از عرصه ۵۲۱آبخیزداری در  ضرورت اجرای فعالیت  
میلیون هکتار عرصه  ۲۵۲ها به منظور رونق تولید در بخش کشاورزی گفت: براین اساس ر پایداری روستاحسین پور با تاکید ب

های آبخیز نیازمند اجرای فعالیت آبخیزداری و آبخوان داری استحوزه . 
فت و گو با ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گابوالقاسم حسین پور مدیر کل دفتر کنترل سیالب و آبخیزداری سازمان جنگل

صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار ها در پی ، درباره آخرین اقدامات سازمان جنگلگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

ها اظهار کرد: مسائل مربوط به بحران سیل در کوتاه مدت در د سیل در برخی استانها برای وقوع مجدهای اخیر و نگرانیبارش
ها نیست و آنچه که در حوزه مدیریت آبخیز باالدست در ارتباط با بحث سیالب و اقدامات پیشگیرانه در حوزه وظایف سازمان جنگل

افتد، بر عهده ماستبلندمدت اتفاق می . 
های آبخیزداری و آبخوان داری از جمله اقدامات پیشگیرانه از سیل در ها و مراتع و اجرای طرحلوی با اشاره به اینکه حفظ جنگ

رود، افزود: طی سال گذشته و امسال در ارتباط با کاهش خسارت سیل اقداماتی در حوزه آبخیزداری و آبخوان بلندمدت به شمار می
 .داری صورت گرفته که در شرف اتمام است

میلیون هکتار عملیات آبخیزداری و آبخوان داری صورت گرفته است  ۵۰۲داد: طی سال گذشته و امسال در مجموع  حسین پور ادامه
میلیون هکتار، خسارت کاهش خواهد یافت، کمااینکه در سیل اخیر در مناطقی که عملیات  ۵۰۲که در صورت وقوع سیل در این 

درصد کاهش یافته بود ۹۳آبخیزداری و آبخوان داری صورت گرفته بود، به طور متوسط خسارت سیل  . 
خی موارد اجرای عملیات ها، مراتع و آبخیزداری با بیان اینکه در برمدیر کل دفتر کنترل سیالب و آبخیزداری سازمان جنگل

کند، گفت: البته خسارت سیل تابع عوامل مختلفی همچون آبخیزداری و آبخوان داری صد درصد از خسارت سیل پیشگیری می
گردد که این موارد در حیطه آبخیز باال دست قرار بازگشت سیل، فعل و انفعاالتی که در مسیر سیالب در حال انجام است، بر می

گیردنمی . 
ها قرار های باالدست به تناسب منابعی که در اختیار سازمان جنگلهای آبخیزداری و آبخوان داری در حوزهادامه داد: فعالیتوی 
گیرد، در سطح کشور در حال انجام استمی . 

کی با پیشرفت های اجرایی از جنس عملیات مکانیهزار نقطه در سطح کشور، فعالیت ۲۳به گفته حسین پور، بنابر آمار در بیش از 
درصد انجام شده است و در برخی نقاط به طور کامل فعالیت خاتمه پیدا کرده و به بهره برداری رسیده است ۹۳فیزیکی بیش از  . 

های آبخیزداری و آبخوان داری بیان کرد: با توجه به عنایت مقام این مقام مسئول درباره آخرین جزئیات تخصیص اعتبارات پروژه
یابد که های آبخیزداری و آبخوان داری اختصاص میمیلیارد تومان اعتبار به اجرای پروژه ۲۳۳سال یک هزار و معظم رهبری ام

تر مرحله نخست تخصیص صورت گرفته و هم اکنون منتظر تخصیص مرحله دوم هستیم که امیدواریم این موضوع هر چه سریع
 .انجام شود

یابدتن در هکتار کاهش می ۳فرسایش خاک به واسطه عملیات آبخیزداری تا  :بیشتر بخوانید  
دت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: با های آبخیزداری و آبخوان داری نسبت به مبرابری اعتبارات پروژه ۵وی از افزایش حداقل 

ای به اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری صورت گرفته که حاصل این سال اخیر، توجه ویژه ۵عنایت مقام معظم رهبری طی 
های بخیزهای اجرایی قرار گرفته است، هر چند به دلیل آهای کشور تحت پوشش فعالیتمیلیون هکتار از آبخیز ۵۰۲امر آن است که 

گسترده کشور نیازمند منابع بیشتری هستیم تا بتوانیم اهداف قانون گذار در برنامه ششم توسعه در مناطق مختلف را تحقق بخشیم چرا 
های آبخیز کشور برای تمامی مسئوالن و مردم مشخص که در سیل اخیر، تاثیر عملیات اجرای آبخیزداری و آبخوان داری در حوزه

 .شد
ها با اشاره به اینکه سیل واقعیتی انکار ناپذیر است، اظهار کرد: ایران کشوری سیل تر سیالب و آبخیزداری سازمان جنگلمدیر کل دف

ها و مراتع با اقدامات پیشگیرانه خیز است که پدیده سیل به سبب شرایط اقلیمی و قهری رخداد قطعی است، از این رو سازمان جنگل
نظر دارد که میزان وقوع سیل در مناطق مختلف را کاهش دهدآبخیزداری و آبخوان داری در  . 

درصد مناطق کشور سیل خیزی ناچیز است و در مابقی نقاط کشور امکان سیل  ۸های پهنه بندی تنها در وی ادامه داد: براساس نقشه
تن وقوع سیل نقش مهمی دارد که برای های آبخیزداری و آبخوان داری در به تعویق انداخدهد فعالیتوجود دارد که این امر نشان می

 .تمامی مسئوالن ملموس است
های آبخیزداری و آبخوان داری در کشور ها با اشاره به اهمیت اجرای پروژهمدیر کل دفتر کنترل سیالب و آبخیزداری سازمان جنگل

رت سیل، حفظ آب، پایداری آب گفت: حفظ خاک، کنترل رسوب و مهار فرسایش به مباحث مدیریت ریسک سیل، پیشگیری از خسا
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های آبخیزداری و آبخوان داری به شمار های طبیعی در سطح کشور از جمله مزایای فعالیتهای طبیعت و اکو سیستمدر چرخه
رودمی . 

ای آتی ههای آبخیزداری و آبخوان داری در برنامهحسین پور در پایان با تاکید بر اختصاص منابع اعتباری بیشتر به اجرای پروژه
های رود که در سالهای آبخیزداری و آبخوان داری در کاهش خسارت سیل انتظار میتصریح کرد: با توجه به اهمیت اجرای فعالیت

ها اختصاص یاید تا ضمن عقب ماندگی گذشته در این حوزه، متناسب با نیاز کشور که آتی، اعتبارات بیشتری به اجرای این پروژه
ها به منظور رونق تولید بویژه در بخش کشاورزی و عرصه منابع کند، اعتبارات به پایداری روستاایجاب میشرایط اقلیمی و آبی 

های آبخیز نیازمند اجرای فعالیت آبخیزداری و آبخوان میلیون هکتار عرصه حوزه ۲۵۲طبیعی اختصاص یابد چرا که هم اکنون 

 .داری است
 لینک خبر
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  آفات
 ایرنا  – 22/9/99تاریخ : 

 هکتار رسید ۱۵هزار و  ۲سطح مبارزه با ملخ صحرایی به 

های هکتار از استان ۸۲سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور گفت: سطح مبارزه با آفت ملخ صحرایی به دو هزار و  -ایرنا -تهران
 هرمزگان و سیستان و بلوچستان رسیده است. 

ند و های هروز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره بازگشت مجدد ملخ صحرایی از کشور« سید محمدرضا میر»
هکتار مربوط  ۳۲۸ها در ایران، افزود: از این میزان سطح مبارزه، یک هزار و پاکستان به شبه جزیره عربستان و بخشی از ریزش

 هکتار مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. ۲۵۹به استان هرمزگان و 
، اظهارداشت: مسیر عبوری ملخ های صحرایی از خاک وی با بیان اینکه شرایط برای ادامه مبارزه با ملخ صحرایی فراهم است

 ایران به نحوی است که بخش عمده ریزش ها در استان هرمزگان اتفاق افتاده است.
به گفته سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور، هجوم ملخ صحرایی به دو استان جنوبی کشور ناشی از بازگشت این آفت از کشورهای 

 شود.ها در ایران انجام میدرصد ریزش ۵۳جزیره عربستان است که هند و پاکستان به سمت شبه 
وی ادامه داد: ارگان های مختلف از جمله استانداران، فرمانداران و بخشداران استان های جنوبی کشور برای مبارزه با ملخ صحرایی 

 اعالم آمادگی کرده اند و اعتبارات استانی و ملی به این بخش اختصاص پیدا می کند.
میر افزود: ایران با توجه به تجربه سال گذشته، امکانات و تجهیزات مبارزه با ملخ صحرایی در 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.
رییس کمیسیون مبارزه با ملخ صحرایی در جنوب غرب « کیث کرسمن»ور سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور درباره نتیجه حض

 آسیا در ایران گفت: هنوز گزارش های فنی برگزاری جلسه های فائو با نمایندگان کشورهای هند، ایران و پاکستان اعالم نشده است.
ی نمایندگان کشورهای مورد تهدید ریزش وی اضافه کرد: فائو با برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت و کنترل آفت ملخ صحرایی برا

 ملخ صحرایی توانسته شرایط را برای مبارزه مطلوب در کشورهای مذکور فراهم کند.
استان جنوبی کشور از جمله سیستان و  ۳هزار هکتار از  ۹۲۳به گزارش ایرنا، سال گذشته مبارزه با ملخ صحرایی در سطح 

 فارس، خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد، ایالم و خراسان جنوبی عملیاتی شده بود.بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان، بوشهر، 
 

  لینک خبر
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 آفات 
 خبرگزاری فارس – 22/9/99تاریخ : 

 یابدهای مهاجم به زودی کاهش میخطر ملخ

لیل های مهاجم به کشور به دپزشکی کشور گفت: جمعیت ملخشناسی مؤسسه تحقیقات گیاهرییس بخش تحقیقات حشره -ایرنا -تهران
 یابد. های آینده کاهش میهای مهاجم در ماهشوند. بنابراین خطر ملخآغاز فصل سرما قادر به تولید مثل نبوده و پراکنده می

 هایناپذیر بسیاری به تمام گیاهان زراعی، باغی و حتی علفته به کشور وارد شده و خسارات جبرانهای مهاجم که از سال گذشملخ
تواند از کشوری به کشور هرز وارد کردند امسال نیز خبرساز شدند، این نوع ملخ صحرایی قدرت پرواز بسیار زیادی دارد و می

 دیگر و از استانی به استان دیگر مهاجرت کند.
های میوه، علوفه، غالت، صیفی و مراتع را ها، باغهای مختلف از جمله جنگلها در مسیر عبور خود با تغذیه از سبزینهخاین نوع مل
شوند بنابراین مقابله به موقع با آنها از برند و با توجه به قدرت تخریبی باالیی که دارند باعث قحطی در منطقه نیز میاز بین می

 ست.اهمیت باالیی برخوردار ا
وگو با خبرنگار علمی ایرنا در این خصوص اظهار داشت: از گذشته تا به امروز یکی از روز دوشنبه در گفت« مهران غزوی»

رویکردهای موسسه، آینده پژوهشی و تحقیق در خصوص آفات نوظهور بوده است و راهکارهای مناسب برای کنترل آنها ارائه شده 
 است.

های اخیر وارد کشور شد و از چند سال اخیر وارد کشور شده است، اظهار داشت: مگس زیتون در سالوی با اشاره به آفاتی که در 
های مختلف در رابطه با این مگس کرده و زمان ورود همکاران در ستاد موسسه و مناطق درگیر شروع به تحقیقات در زمینه

و اکولوژی آفت و پایش جمعیت مورد بررسی قرار گرفت و  های مختلف، بیولوژیهای مختلف کنترل اعم از به کاربردن تلهروش
های مختلف مانند سازمان حفظ نباتات و معاونت باغبانی وزارت جهاد های اجرایی شد که سازمانمنجر به تهیه دستورالعمل

 کنند.کشاورزی از آن استفاده می
زمان ورود طرحی شامل چند پروژه در مورد آن در پره شمشاد از دو سال گذشته وارد کشور شده و از غزوی تصریح کرد: شب

خطر برای های کمکشهای این طرح معرفی حشرهپزشکی کشوربه اجرا درآمده است. ماحصل یکی از پروژهموسسه تحقیقات گیاه
 کنترل این حشره بوده است که حفظ و حمایت دشمنان طبیعی در محیط جنگل را به دنبال خواهد داشت.

 آمدند؟ ها از کجاملخ
و در  ۲۰۳۹عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور در خصوص آفت ملخ عنوان کرد: ملخی که از اواخر زمستان 

ند به آن کنام دارد که البته به اشتباه به دلیل اینکه از روی دریا عبور می« ملخ صحرایی»طول بهار و تابستان امسال خسارت زا بود 
 گویند.نیز می« ملخ دریایی»

وی اظهار داشت: طغیان و ایجاد خسارت این ملخ دو منشا دارد یک منشا کشور عربستان است که از آنجا وارد شد و آلودگی در 
ها به صورت انفرادی در های داخل خود کشور بودند. این ملخایران به وجود آمد و دو نسل نیز در ایران تشکیل داد و منشا دوم ملخ

های داخل کشور شده و وضعیت بحرانی های مناسب در سال گذشته باعث افزایش جمعیت ملخکنند، بارندگییداخل کشور زندگی م
 های سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، فارس و تا حدودی خوزستان و جنوب کرمان به وجود آمد.در استان

 هافاز تهاجمی زندگی ملخ
یند، در گوای که به اشتباه به آن فاز مهاجر میلخ صحرایی دو فاز انفرادی و گلهشناسی تصریح کرد: مرییس بخش تحقیقات حشره

 زندگی خود دارد که این فازها قابل تبدیل به یکدیگر هستند.
کنند و تاثیری روی یکدیگر ندارد و به غیر از زمان ها به صورت جداگانه از یکدیگر زندگی میوی توضیح داد: در فاز انفرادی ملخ

یری و گشوند، سپس جفتکنند، تبدیل به حشره کامل میشوند، آنها از گیاهان به صورت مجزا تغذیه مییری کنار هم ظاهر نمیگجفت
 دهند.گذاری کرده و نسل بعدی را تشکیل میتخم

های انفرادی با های خوبی صورت بگیرد این ملخغزوی در ادامه اظهار داشت: اگر شرایط جوی مناسبی به وجود بیاید و بارندگی
ند گذارشوند و با تماس با هم و رهاسازی مواد شیمیایی خاص روی یکدیگر تاثیر متقابل میپروازهای شبانه در آن منطقه مجتمع می

ای شده و از یکدیگر دوری نکرده و به یکدیگر نزدیک شود رفتار، شکل و رنگ این حشرات تغییر کند و وارد فاز گلهکه باعث می
 شوند.می

ز کنند و ادهند و در جهت یکسان با یکدیگر حرکت میجات پورگی تشکیل میوی افزود: اگر در مرحله نوزادی )پوره( باشند دسته
جات پروازی تشکیل داده که به شوند دستهسازند، زمانی که به حشره کامل تبدیل میگیاهان مسیر خود تغذیه کرده و خسارت وارد می

ای به صورت روزانه روند، همچنین پرواز این حالت گلهکنند و به محل دیگری میاز یک جا پرواز می های میلیونیصورت دسته
 است.
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گرم است در روز به اندازه وزن بدن خود  ۰ها که وزنشان به طور متوسط حدود این عضو هیات علمی گفت: هر کدام از این ملخ
های کشاورزی و باغات بستگی به حجم رسد، میزان خسارت به زمینم نیز میگر ۶های ماده به کنند درحالیکه وزن ملختغذیه می

 کنند.تر باشند، صدمه بیشتری وارد میدسته ملخ دارد و هرچه تعداد بیشتر و متراکم
کامل در دن ای شای است. گلهوی توضیح داد: تغییر فاز به صورت تدریجی است؛ ابتدا حالت انفرادی، سپس بینابینی و در نهایت گله

ای شدن با ها بیشتر شده و گلهها در واحد سطح بیشتر باشد برهمکنش ملخگیرد و هرچه تراکم ملخنسل صورت می ۸یا  ۰طول 
 کنند.سرعت و شدت بیشتری به وقوع پیوسته و خسارت بیشتری وارد می

 شرایط کنونی کشور برای تولیدمثل ملخ مناسب نیست
ها ها وجود داشت، به عنوان مثال این ملخعنوان کرد: امسال یک حالت استثنا در خصوص این ملخشناسی رییس بخش تحقیقات حشره

اند و نسل بعدی را در آنجا سابقه افزایش جمعیت داده و به عربستان آمدههای بیدر مناطق مرزی یمن و عربستان به دلیل بارش
 تشکیل دادند و سپس از عربستان وارد کشور ما شدند.

ها وجود ندارد زیرا کنند، اکنون مشکلی با ملخشوند و محیط را آلوده میجا میها با پروازهای روزانه جابهامه داد: این ملخوی اد
 توانند بالغ شده، تولید مثل کرده و افزایش جمعیت دهند.فصل سرما و کاهش دما آغاز شده و این حشرات نمی

ها در عربستان در ها پروازهای فصلی دارند، تصریح کرد: به عنوان مثال ملخاین ملخغزوی با بیان اینکه مسئله مهم دیگر اینکه 
فصل زمستان یک جمعیت تشکیل دادند و از آنجا به ایران آمدند و در فصل بهار و تابستان افزایش جمعیت دادند و در پایان از ایران 

د ماند. زیرا اگر بخواهند در یکجا بماننه همین دلیل نسل آنها باقی میاند و تابستان و پاییز افزایش جمعیت دادند ببه پاکستان رفته
 روند.شود از بین میزمانی که فصل نامناسب می

گذاری و افزایش جمعیت در ایران وجود ندارد زیرا این ملخ ها گرما دوست هستند وی اظهار داشت: االن شرایط برای تولید مثل، تخم
 یابد.یتشان کاهش میدرجه فعال ۵۲و در دمای زیر 

آید و تغذیه ای به نام دیاپوز وجود دارد که متابولیسم حشره پایین میاین عضو هیات علمی اظهار داشت: در زندگی حشرات مرحله
گذاری کرده و نسل تواند مرحله سرما را در فصل نامناسب تحمل کند و زمانی که شرایط مطلوب شد فعال شود و تخمکند و مینمی

آید، اما در ملخ صحرایی حالت دیاپوز وجود ندارد و اگر در را به وجود بیاورد و این حالت با گذر از شرایط سرما به وجود می بعدی
مانند و ها به حالت سکون باقی میمیرد و تنها تعدادی از آنها در مناطق محفوظ زیر درختان و درختچهشرایط سخت قرار بگیرد می

 دهند.مانده و بعد از مناسب شدن شرایط به فعالیت خود ادامه می در آن میکروکلیما زنده
ر اند و اگاند و تعدادی از آنها هنوز در مناطق مناسب کشور باقی ماندهها به پاکستان رفتهغزنوی گفت: تعداد بیشتری از این ملخ

رود عیتی نیز دوباره به کشور وارد شود از بین میتوانند دوباره تجمیع شوند، همچنین اگر جمشرایط مطلوب و بارندگی ایجاد شود می
 مانند. اما تعدادی از آنها با این شرایط در کشور باقی می

 های مقابلهراه
های میلیونی سر و کار داریم ها افزایش جمعیت داده و با جمعیتهای مقابله با این ملخ عنوان کرد: زمانی که ملخوی با اشاره به راه

 های دیگر سرایت نکند.جز کنترل شیمیایی وجود ندارد زیرا باید در مدت کوتاهی از بین برود تا به مکان حلی بههیچ راه
های کنترل بیولوژیک یا زیستی وجود دارد غزنوی ادامه داد: در جاهایی که جمعیت کمتر است و یا اوایل افزایش جمعیت است روش

ری ای دیگها یا هر حشرهو کنترل کرد و در واقع استراتژی ما برای کنترل ملخ توان با کمک آن از افزایش جمعیت جلوگیریکه می
 پاشی وسیع نرسد.باید به صورتی باشد که از افزایش جمعیت آنها جلوگیری کنیم تا به مرحله سم

رز سابقه در مهای بیوی با بیان اینکه تغییر اقلیم در طغیان اخیر ملخ صحرایی نقش اساسی بازی کرده است، توضیح داد: باران
باعث افزایش غیر معمول جمعیت ملخ صحرایی در آن منطقه و  Mekunuتحت تاثیر گردباد  ۵۳۲۳یمن، عمان و عربستان در سال 

های بعدی شد که در زمستان سال پیش و بهار امسال به ایران وارد شدند. در ها به مناطق داخلی عربستان و تشکیل نسلمهاجرت آن
های باالیی از این ملخ به وجود های مونسون در مرز پاکستان و هندوستان به مدت یک ماه جمعیتتر شدن بارشز طوالنیتابستان نی

 آوردند که خطر آن برای ایران به طور کلی مرتفع نشده است.
 زدهافزایش جمعیت ملخ آسیایی در مناطق سیل

که دو زیرگونه آن در ایران وجود دارد؛ یکی زیرگونه  Locusta migratoriaشناسی اظهار داشت: ملخ رییس بخش تحقیقات حشره

های جنوبی کشور مثل سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و های شمالی و دیگری زیرگونه هندی در قسمتملخ آسیایی در قسمت
 هرمزگان وجود دارد.

های آن در جیرفت بود که نمونه L. migratoriaملخ هایی که امسال افزایش جمعیت داده بودند همین وی ادامه داد: یکی از ملخ

آوری شد، این نوع ملخ همراه با ملخ صحرایی جمعیت زیادی تشکیل داده بودند. عالوه بر آن در قسمت غرب ایران و منطقه جمع
 دزفول در شمال خوزستان ملخ آسیایی هجوم آوردند.

نشست آب، منطقه مرطوبی باقی آید پس از عقبو در جاهایی که سیل میغزوی توضیح داد: زندگی ملخ آسیایی به آب وابسته است 
دهند، امسال نیز به دلیل سیل در غرب کشور یکی از کنند و افزایش جمعیت میگذاری میها در آن قسمت تخمماند که این ملخمی
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ای مرطوب ب دریاچه هامون و ایجاد منطقهعوامل اصلی این ملخ بود در سیستان و بلوچستان نیز به دلیل خشک و آبدار شدن متناو
 دهد.ها افزایش جمعیت میگذاری کرده و برخی سالاین ملخ تخم

  لینک خبر
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 اقتصاد کالن
 خبرگزاری فارس – 22/9/99تاریخ : 

 میلیون دالر محصول کشاورزی ایران به اتحادیه اوراسیا ۵۵۱صادرات 

تن محصوالت کشاورزی و هزار  ۸۳۲مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی گفت: سال گذشته  -ایرنا  -تهران 
 میلیون دالر به اتحادیه اوراسیا صادر شده است.  ۰۲۲غذایی ایران به ارزش 

افزود: سهم تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا در سال گذشته، « شاهرخ شجری»به گزارش روز دوشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 
میلیون دالر محصوالت  ۰۲۲۰۰هزار تن به ارزش  ۸۳۲میزان میلیارد دالر بوده که از این  ۲۰۳۵میلیون تن به ارزش  ۵۰۲۳

 کشاورزی و غذایی به اتحادیه اوراسیا صادر شده است.
میلیارد دالر به کشورهای  ۶۰۸۲وی اظهار داشت: سال گذشته، حدود هفت میلیون تن محصوالت کشاورزی و غذایی ایران به ارزش 

 مختلف دنیا صادر شده است.
میلیارد دالر از کشورهای  ۲۳۰۹میلیون تن محصول کشاورزی به ارزش  ۵۳۰۲ره به این که ایران سال گذشته به گفته وی، با اشا

 مختلف جهان وارد کرده است.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی، واردات محصوالت کشاورزی و مواد غذایی از اتحادیه اوراسیا به ایران را 

میلیون دالر اعالم کرد و گفت: بیشترین سهم ارزشی واردات کشاورزی ایران مربوط به روسیه با  ۹۹۶میلیون تن به ارزش  ۵۰۲۵
 درصد بوده است. ۳۶۰۲۳

درصد در رتبه های بعدی قرار  ۲۰۸۰درصد و قرقیزستان با  ۲۰۳۳درصد، ارمنستان با  ۲۳۰۸به گفته وی، پس از آن قزاقستان با 
 دارند.

از صادرات محصوالت کشاورزی در جهان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا اختصاص دارد که معادل درصد  ۲۳۰۸شجری یادآورشد: 
 درصد است. ۹۰۵۸ارزشی آن 

ای اوراسیا اشاره کرد و افزود: لغو روادید تجاری برای تجار دو طرف و برگزاری نامه منطقهوی به برخی مزایای توافق
های اعتباری از مزایای وانع امور بانکی و انتقال مالی و اعتبار سنجی شرکتهای تخصصی تجاری و تاکید بر رفع منمایشگاه

 توافقنامه ایران و اتحادیه اوراسیا است.
  لینک خبر
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 محصوالتاقتصاد 
 خبرگزاری فارس – 21/9/99تاریخ : 

 کاهش قیمت گندم و ذرت در بازارهای جهانی

 قیمت گندم، ذرت و دام زنده امروز در بازارهای جهانی کاهش یافت. 
الملل خبرگزاری فارس، قیمت انواع غالت مانند گندم، ذرت و همچنین قیمت دام امروز در بازارهای به گزارش گروه اقتصاد بین

 جهانی کاهش داشت و قیمت کاکائو و کتان روند افزایشی را تجربه کردند. 
 سنت معامله شد.  51دالر و  115سنت کاهش به قیمت  51براساس این گزارش، هر بوشل گندم در بازارهای جهانی با 

 سنت معامله شد.  51دالر و  755سنت کاهش به قیمت  51قیمت هر بوشل ذرت نیز با 

دهد. هرگونه درصد خوراک دام و طیور کشور وارداتی است و عمدتاً عمده واردات را ذرت تشکیل می 51به گزارش فارس، حدود 

 گذارد. ام و طیور داخل تأثیر مینوسان قیمت در بازارهای جهانی در قیمت خوراک د
دهد، بنابراین نوسان قیمت درصد قیمت تمام شده محصوالت پروتئینی را تشکیل می 51از سوی دیگر، هزینه خوراک دام و طیور 

 گذارد. مرغ تأثیر میدر خوراک دام و طیور روی قیمت محصوالت پروتئینی مانند گوشت قرمز و گوشت مرغ و لبنیات و تخم
میلیون تن گندم وارد کنند. به رغم اینکه سه سال گذشته ایران در تولید گندم خودکفا بود، اما  1.1نین امسال قرار است ایران همچ

 امسال ورق برگشت و مجبور هستیم این محصول اساسی را وارد کنیم. 
یلیون تن بیشتر نتوانستند از کشاورزان خریداری م 9ایم، اما آنها بیش از میلیون تن گندم تولید کرده 27.1گویند مسؤوالن داخلی می

 کنند. 
 سنت معامله شد.  29دالر و  211دالری داشت و به قیمت  2.15امروز قیمت دام زنده کاهش 

  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 خبرگزاری فارس – 27/9/99تاریخ : 

 بازارهای جهانیهای روغنی در افزایش قیمت گندم و دانه

 های روغنی افزایش یافت اما قیمت ذرت نسبت به روز گذشته تغییری نداشت. امروز در بازارهای جهانی قیمت گندم و دانه

های روغنی، الملل خبرگزاری فارس، امروز در بازارهای جهانی قیمت گندم و دانهبه گزارش گروه اقتصاد بین
 ذرت ثابت بود و قیمت قهوه با کاهش همراه شد.شکر و دام پرواری افزایش داشت قیمت 
سنت  55دالر و 115دالر افزایش نسبت به روز گذشته به قیمت 2.1براساس این گزارش، هر بوشل گندم با 

 معامله شد.روز گذشته هم قیمت گندم در بازارهای جهانی افزایش داشت.

دالر داشت و گیاه روغنی کانوال در 2.1رشد دالری را تجربه کرد. سویای خوراکی 1قیمت سویا هم امروز رشد 

 دالر افزایش قیمت را تجربه کرد.2.1بازارهای جهانی 

امروز قیمت ذرت نسبت به روز گذشته ثابت بود و هیچ افزایش قیمتی نداشت. هر بوشل از این محصول به 
 دالر به فروش رفت. 792قیمت 

سنت کاهش و دام 21در گروه دام هم دام زنده با  سنتی داشت.21در گروه محصوالت کشاورزی نرم شکر رشد 

 سنت افزایش مواجه شد 17پرواری با 

میلیون تن گندم وارد 1.1های روغنی است و امسال هم قرار است به گزارش فارس، ایران واردکننده ذرت و دانه

 کند.
  لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
 خبرگزاری فارس – 21/9/99تاریخ : 

 های تازه در راه استبارشبرف و باران در نیمه شمالی کشور/ 

های مازندران و گیالن به صورت باران است و در ها در استانبینی و هشدار سازمان هواشناسی گفت: امروز شدت بارشمدیر پیش
 ها شاهد بارش برف هستیم. ارتفاعات این استان

ز شاهد امرووگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در تشریح آخرین وضعیت جوی کشور بیان کرد: صادق ضیائیان در گفت
غرب کشور و غرب سواحل خزر هستیم و به تدریج گستره بارندگی نوار شمالی بارش برف و باران و کاهش نسبی دما در شمال

 گیرد. شرق کشور را نیز دربرمیهای شمالی البرز و شمالکشور، دامنه
ها شاهد بارش ران است و در ارتفاعات این استانهای مازندران و گیالن به صورت باها در استانوی ادامه داد: امروز شدت بارش

 برف هستیم. 
بینی و هشدار سازمان هواشناسی افزود: در خراسان رضوی و خراسان شمالی تا صبح جمعه بارش برف و باران ادامه مدیر پیش

 دارد. 
 تنگه هرمز مواج خواهد بود. وی گفت: امروز دریای خزر مواج است، ضمن آنکه بعدازظهر شنبه و روز یکشنبه خلیج فارس و 

شود و بعدازظهر جمعه مجدداً با ورود سامانه بارشی تازه از سمت وی افزود: روز جمعه بارش در غرب سواحل خزر کمتر می
البرز و قزوین  های تهران،شود، ضمن آنکه بعدازظهر جمعه در استانغرب و جنوب غرب به کشور بارش در این مناطق آغاز می

 کنده دور از انتظار نیست. بارش پرا
ها به صورت برف و باران نیمه غربی کشور، مرکز کشور شود و گستره بارشوی افزود: روز شنبه سامانه بارشی مذکور تقویت می

غرب به صورت رگبار گاهی رعد و برق و در مناطق سردسیر و گیرد؛ بارش در جنوب و جنوبو جنوب کشور را دربرمی
 برف خواهد بود.  کوهستانی به صورت

های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، ایالم، لرستان و شمال بوشهر و خصوصاً در ضیائیان اضافه کرد: روز شنبه در استان
 ها بیشتر است. ارتفاعات زاگرس مرکزی بارش

 شود.ینی میبوی ادامه داد: روز یکشنبه هفته آینده آسمان در اغلب شهرها ابری است و بارش برف و باران پیش
شرق و جنوب شرق کشور بارندگی داریم و به تدریج این سامانه از کشور خارج هایی از شمالوی اظهار کرد: روز دوشنبه در بخش

 غربی کشور بارندگی آغاز خواهد شد. شود، اما مجدداً از اواخر وقت دوشنبه در نوار غربی و شمالمی
شود، بینی میبارش تگرگ و صاعقه در مناطق مستعد، پیش ها والب، طغیان رودخانهوی تأکید کرد: در مناطقی که ذکر شد، سی

 ها لغزنده است و کاهش دید وجود دارد.های در برخی استانجادههمچنین 
ه در ها و در مناطق جنوبی انجام اقدامات پیشگیرانشود احتیاط در تردد، اجتناب از توقف در اطراف رودخانهوی افزود: توصیه می

 برابر رویداد رگبار شدید باران، تگرگ و صاعقه در دستور کار باشد.
آسمان تهران فردا ابری است و فردا شب بارش  گفت: بینی و هشدار سازمان هواشناسی در تشریح وضعیت جوی پایتختمدیر پیش

اریم و روزهای یکشنبه و دوشنبه آسمان تهران در تهران خواهیم داشت، ضمن آنکه روز شنبه نیز بارش پراکنده در تهران دپراکنده 
 درجه خواهد بود.  5و  22ابری و بارانی است؛ بیشینه و کمینه دما فردا در تهران 

درجه زیر  1ترین مرکز استان و کرمان با کمینه دمای درجه باالی صفر گرم 19ضیائیان افزود: فردا بندرعباس با بیشینه دمای 

 خواهد بود.  صفر سردتردین مرکز استان
  لینک خبر
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 خبرگزاری فارس – 21/9/99تاریخ : 

 کاهش قیمت گندم و ذرت در بازارهای جهانی

 قیمت گندم، ذرت و دام زنده امروز در بازارهای جهانی کاهش یافت. 

الملل خبرگزاری فارس، قیمت انواع غالت مانند گندم، ذرت و همچنین قیمت دام به گزارش گروه اقتصاد بین
 امروز در بازارهای جهانی کاهش داشت و قیمت کاکائو و کتان روند افزایشی را تجربه کردند. 

سنت  51دالر و  115سنت کاهش به قیمت  51ارش، هر بوشل گندم در بازارهای جهانی با براساس این گز

 معامله شد. 

 سنت معامله شد.  51دالر و  755سنت کاهش به قیمت  51قیمت هر بوشل ذرت نیز با 

درصد خوراک دام و طیور کشور وارداتی است و عمدتاً عمده واردات را ذرت  51به گزارش فارس، حدود 

 گذارد. دهد. هرگونه نوسان قیمت در بازارهای جهانی در قیمت خوراک دام و طیور داخل تأثیر مییل میتشک

دهد، درصد قیمت تمام شده محصوالت پروتئینی را تشکیل می 51از سوی دیگر، هزینه خوراک دام و طیور 

د گوشت قرمز و گوشت مرغ بنابراین نوسان قیمت در خوراک دام و طیور روی قیمت محصوالت پروتئینی مانن
 گذارد. مرغ تأثیر میو لبنیات و تخم

میلیون تن گندم وارد کنند. به رغم اینکه سه سال گذشته ایران در تولید گندم  1.1همچنین امسال قرار است ایران 

 خودکفا بود، اما امسال ورق برگشت و مجبور هستیم این محصول اساسی را وارد کنیم. 

میلیون تن بیشتر نتوانستند از  9ایم، اما آنها بیش از میلیون تن گندم تولید کرده 27.1گویند مسؤوالن داخلی می

 کشاورزان خریداری کنند. 

 سنت معامله شد. 29دالر و  211دالری داشت و به قیمت  2.15امروز قیمت دام زنده کاهش 
  ک خبرلین
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 بازار و قیمت ها 

 خبرنگاران جوان  – 22/9/99تاریخ : 

کندشت در بازار/آزادسازی صادرات دام، قیمت گوشت را دچار تالطم میهزار تومانی نرخ گو ۲افت   
هزار تومانی نرخ گوشت گوسفندی در بازار خبر داد ۵ملکی از کاهش  . 

ورزیصنعت،تجارت و کشا علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

 ۳۲، درباره آخرین تحوالت بازار گوشت گوسفندی اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ خبرنگاران جوان
شودهزار تومان به مصرف کننده عرضه می ۳۰هزار تومان به مغازه دار و  . 

 ۲۳هزار تومان به باال را غیر منطقی دانست و افزود: مغازه داران طبق فاکتور تنها مجازند  ۲۳۳ی فروش شقه گوسفندی با نرخ و
 .درصد سود لحاظ کنند

ها برای دستیابی به سوددهی باال در پی افزایش نرخ ملکی ادامه داد: در هفته اخیر اختالل در شبکه حمل و نقل، دپو دام در واحد
ر، پرداخت یارانه معیشتی و واریز حقوق کارمندان و کارگران و نگرانی مردم از وضعیت بازار میزان تقاضا را افزایش داد که دال

هزار تومانی در بازار روبرو شود که از ابتدای این هفته با عرضه از سوی  ۲تا  ۸همین امر موجب شد قیمت گوشت با افزایش 
هزار تومان کاهش یافت ۵سفندی مجدد دامداران، قیمت هر کیلو شقه گو . 

 گرانی بنزین ارتباطی به نوسان نرخ گوشت ندارد
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به اینکه نوسان گوشت قرمز ارتباطی به گرانی بنزین ندارد، بیان کرد: اگرچه برخی 

ی نیست که بر قیمت تمام شده مشهود باشدهای حمل و نقل را افزایش دادند، اما این افزایش در حدرانندگان کرایه . 
 آخرین بررسی تاثیر گرانی بنزین بر تمام کاالهای اساسی / قیمت کدام اقالم اساسی در بازار تغییر کرده است؟ :بیشتر بخوانید

معمول اگر قیمت گوسفند زنده یک هزار تومان افزایش یابد، وی از افزایش قیمت دام زنده طی هفته اخیر خبر داد و گفت: طبق روال 
رودهزار تومان باال می ۵قیمت گوشت قرمز  . 

هزار تومان اعالم کرد و افزود: این در حالی است که  ۰۳هزار تومان و در شهرستان  ۸۳ملکی قیمت هر کیلو دام زنده در تهران را 
شودضه میتک فروشی کمی باالتر از این قیمت در بازار عر . 

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره آخرین وضعیت قاچاق دام اظهار کرد: بنابر آخرین اطالعات، قاچاق دام به طور محدود در 
های کشور کنند که حال انجام است و طی چند روز اخیر برخی فرصت طلبان توانستند اقدام به خروج غیرقانونی دام از مرز

برخورد شده استخوشبختانه با این موضوع  . 
های دامداری کردند که در صورت محقق به گفته وی، در هفته اخیر برخی افراد به تفکر افزایش قیمت دالر، اقدام به دپو دام در واحد

 .نشدن این فکر واهی متحمل زیان شدند
سازی صادرات دام، بازار مجدد به ملکی با انتقاد پیرامون مباحث مطرح شده در خصوص آزاد شدن صادرات دام بیان کرد: با آزاد 

ها در پی سود شود چرا که دیگر دامداران حاضر به عرضه دام در بازار داخل نیستند و در نهایت با تهی شدن مغازهچالش کشیده می
مستان رود به سبب ازدیاد تقاضا و مصرف در فصل زشود، از این رو انتظار میصادرات، قیمت گوشت با روند افزایشی روبرو می

 .صادرات دام مورد موافقت قرار نگیرد
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه دام به میزان کافی در هر استانی وجود دارد، بنابراین اگر با 

گرددآزاد سازی دام موافقت نشود، بازار به ثبات قبلی باز می . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرگزاری فارس – 21/9/99تاریخ : 

 های روغنیافزایش قیمت جهانی گندم، ذرت و دانه

 امروز در بازارهای جهانی قیمت گندم، ذرت و دانه روغنی افزایش قابل توجهی داشت اما قیمت دام زنده با کاهش همراه شد. 

ز در بازارهای جهانی قیمت گندم، ذرت و سویای الملل خبرگزاری فارس، امروبه گزارش گروه اقتصاد بین
روغنی و خوراکی همه افزایشی بودند. قیمت شکر و کاکائو هم افزایش را تجربه کرد اما قیمت انواع دام زنده و 

دالر افزایش نسبت به  1.51پرواری کاهش قیمت داشتند. امروز در بازارهای جهانی قیمت هر بوشل گندم با 

سنت هر بوشل از این محصول به قیمت  51دالر معامله شد. قیمت ذرت هم با رشد  179 روز گذشته به قیمت

 سنت معامله شد.  51دالر و  791

میلیون تن گندم تولید شده است اما آمار  27.1گویند ایران امسال به رغم اینکه مسؤوالن جهاد کشاورزی می

کشاورزان خریداری شده و در سیلوها نگهداری میلیون تن گندم از  9دهد که تنها خرید تضمینی نشان می

 میلیون تن است. 22شود. این درحالی است که نیاز کشور به گندم حدود می

ای اخیراً تشکیل شد تا بررسی کند آیا باید واردات گندم انجام شود یا خیر که نهایتاً این کمیته تصمیم گرفت کمیته

 نرخ جهانی در قیمت وارداتی این محصول اساسی تأثیرگذار است.  میلیون تن گندم وارد کشور شود. افزایش 1.1

کند. هر گونه افزایش در قیمت جهانی درصد خوراک طیور را که عمدتاً ذرت است وارد می 51همچنین ایران 

 شود. بر قیمت تمام شده محصوالت وارداتی تأثیرگذار است و باعث نوسان قیمت در داخل می

 51دالر و  957دالر افزایش نسبت به روز گذشته هر بوشل به قیمت  7.11اکی با امروز قیمت سویای خور

 دالری را تجربه کرد. 2.5سنت داشت و روغن کانوال هم افزایش  21سنت معامله شد. سویای روغنی هم رشد 

ت تأمین درصد نیاز کشور به روغن از طریق واردا 91های روغنی است، حدود ترین واردکننده دانهایران عمده

 شود. می
 سنت کاهش داشتند. 21سنت و دام پرواری  11قیمت دام زنده امروز کاهشی بود، دام زنده 

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 21/9/99تاریخ : 

هزار تومان است ۰۸تقاد مسئوالن از نرخ باالی گوشت در بازار/قیمت واقعی هر کیلو گوشت گوسفندی ان  
 .سلطانی گفت: با وجود کاهش چشمگیر قیمت دام، نرخ گوشت در بازار همچنان باالست

خبرنگار سعید سلطانی مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور در گفت و گو با  گروه اقتصادی باشگاه  صنعت، تجارت و کشاورزی 

ها مازاد بر های دامداری خبر داد و گفت: بنابر آخرین آمار، انباشت دام در تمامی استان، از انباشت دام در واحدخبرنگاران جوان
 .تقاضاست
های دامداری نداریم، افزود: با توزیع واکسن به حد اره به اینکه گزارشی از شیوع بیماری به واسطه انباشت دام در واحدوی با اش

شود، بیماری چندانی نداریمکافی، بیماری تب برفکی در کشور کنترل شده است و به طور کلی در مواقعی که دام جابه جا نمی . 
های دامداری، هزینه نگهداری برای دامدار بسیار باالست چرا که دام پروار بندی اشت دام در واحدسلطانی ادامه داد: با توجه به انب

 .شده ارزش افزوده ندارد
 صادرات دام مازاد امری ضروری است

مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور با انتقاد از مخالفت مسئوالن پیرامون صادرات دام گفت: با توجه به شرایط مساعد بارندگی، 
های هدف صادر شودرود که مازاد تولید به بازارها انتظار میقلورزایی دام و انباشت دام در واحد ۵های مرتعی و علوفه . 

 ۵۲هزار تومان ابتدای سال به  ۸۲له زنده در بازار خبر داد و گفت: قیمت هر کیلو گوساله از وی از کاهش چشمگیر قیمت گوسا
در حالی که قیمت گوشت در بازار همچنان باالست  هزار تومان رسیده، . 

ها در تشکلاگر صفر تا صد کار را اتحادیه و   هزار تومان اعالم کرد و افزود: ۶۳سلطانی قیمت منطقی هر کیلو گوشت گوساله را 
 .دست بگیرند، التهابی در بازار نخواهیم داشت

 سلطانی ادامه داد: علی رغم کاهش چشمگیر قیمت دام، نرخ گوشت در بازار همچنان باالست که هر یک از مسئوالن دالیل مختلفی
کنندها مطرح میبرای این گرانی . 

 ۲۳۳هزار به  ۳۳برابری از  ۵های حمل و نقل با افزایش یمت کرایهبه گفته مدیر عامل اتحادیه دامداران، با وجود گرانی بنزین ق
 .هزار تومان رسیده است و متاسفانه در بیابان بازرسی وجود ندارد که به داد دامدار برسد

هزار تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است که گوشت گوسفندی در  ۳۳قیمت واقعی هر کیلو گوشت گوسفندی را   سلطانی

شودهای باالتری در بازار میهای ذی ربط با نرخسایه کمبود نظارت دستگاه . 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/7162831/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%B8%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/7162831/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%B8%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 21/9/99تاریخ : 

یابدتعادل قیمت سیب زمینی و پیاز در بازار/ قیمت خیار به زودی کاهش می  
و گفت: قیمت پیاز قرمز به دلیل رونق صادرات با نوساناتی در بازار  یاوری از تعادل قیمت سیب زمینی و پیاز در بازار خبر داد

 .روبروست
خبرنگار اصغری یاوری عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار در گفت و گو با  صنعت، تجارت و  

، از تعادل بازار سیب زمینی و پیاز خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت پیاز قرمز به گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

 .دلیل صادرات تا حدودی در بازار افزایش یافته است
 ۲۳۳هزار و  ۵تا  ۵زود: هر کیلو پیاز زرد و سفید با نرخ هزار تومان اعالم کرد و اف ۲تا  ۲۳۳هزار و  ۸وی قیمت پیاز قرمز را 

درصد در خرده  ۰۲تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار و با احتساب  ۳۳۳هزار و  ۵تا  ۳۳۳تومان و سیب زمینی یک هزار و 
شودها عرضه میفروشی . 

جابه جایی فصل وکاهش عرضه، قیمت خیار با نوساناتی در یاوری با اشاره به دالیل گرانی خیار در بازار بیان کرد: با توجه به 
شودبازار روبروست که با برداشت محصول جدید قیمت متعادل می . 

هزار تومان اعالم کرد و افزود: با برداشت  ۶هزار تومان و خیار گلخانه  ۲این مقام مسئول قیمت کنونی هر کیلو خیار رسمی را 
شود که قیمت سیر نزولی در بازار به خود بگیردینی میهای آتی پیش بخیار جیرفت در روز . 

یاوری با اشاره به دالیل گرانی قیمت گوجه فرنگی در بازار بیان کرد: هم اکنون قیمت گوجه فرنگی به دلیل تغییر فصل و محدودیت 
طق سردسیری از بین رود و عرضه با نوساناتی در بازار روبروست چرا که امسال شرایط جوی و سرما موجب شد گوجه فرنگی منا

 .عرضه تنها به شهرستان بوشهر اختصاص یافته است
 گرانی بنزین تاثیری در بازار میوه و تره بار ندارد

عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار با اشاره به اینکه گرانی بنزین تاثیری در بازار میوه ندارد، بیان 
شود که بازار به تعادل برسدروز آینده پیش بینی می ۵۳ت میوه و صیفی تابع عرضه و تقاضاست و از کرد: قیمت محصوال . 

هزار تا  ۲۲هزار و گوحه فرنگی گلخانه  ۳تا  ۶یاوری قیمت هر کیلو گوجه فرنگی بوته رس در میدان مرکزی میوه و تره بار را 
هزار تومان اعالم کرد ۲۵ . 

رسد/ کمبودی در عرضه میوه شب یلدا نداریممی هفته آینده به آرامش ۵بازار گوجه فرنگی ظرف  :بیشتر بخوانید  
وی صادرات گوجه فرنگی را از دیگر دالیل نوسان قیمت در بازار برشمرد و افزود: البته میزان صادرات نسبت به سال قبل در 

است حدی نیست که بتواند بر التهاب بازار تاثیر گذار باشد و تنها کمبود عرضه بر نوسان قیمت در بازار دامن زده . 
قیمت میوه در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید انار، هندوانه و مرکبات اگر دستکاری   مسئولاین مقام

 .خاصی از سوی ستاد تنظیم بازار صورت نگیرد، بازار نوسان چندانی در شب یلدا نخواهد داشت
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 21/9/99تاریخ : 

جه یکروزه نداریم/افزایش تولید برای تنظیم بازار مرغ شب عیدنگرانی مبنی بر نوسان قیمت جو  
فارغی گفت: با توجه به توقف صادرات و تولید جوجه یکروزه فراتر از برنامه، جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر نوسان قیمتاین 

 .محصول در بازار نیست
خبرنگار غالمعلی فارغی دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه در گفت و گو با گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی 

، درباره آخرین وضعیت بازار جوجه یکروزه اظهار کرد: در حال حاضر قیمت جوجه یکروزه به سبب باشگاه خبرنگاران جوان
تقاضای مرغداران گوشتی با نوساناتی در بازار روبرو شده که این موضوع هیچ ارتباطی به تولید نداردازدیاد  . 

شود، اما پیش بینی وی افزود: اگرچه قیمت جوجه در برخی مقاطع فصلی به دنبال ازدیاد تقاضا با نوساناتی در بازار روبرو می
برسدآذر به تعادل در بازار  ۲۵شود که قیمت بعد از می . 

تومان منطقی است، بیان کرد: بنده  ۶۳۳هزار و  ۰تا  ۲۳۳هزار و  ۰فارغی درباره اینکه آیا فروش هر قطعه جوجه یکروزه با نرخ 
کنم، اما به طور کلی متوسط قیمت فروش از تومان در بازار را تایید نمی ۶۳۳هزار و  ۰تا  ۲۳۳هزار و  ۰های فروش جوجه با نرخ

تومان نرسیده است ۲۳۳زار و ه ۵ابتدای سال به  . 
های دوره جوجه ریزی قبل به شدت متضرر شدند به طوریکه سود این دوره زیان ۵فارغی ادامه داد: تولیدکنندگان جوجه یکروزه در 

تومان است ۲۳۳هزار و  ۵دهد چرا که قیمت تمام شده باالی قبلی را پوشش نمی . 
میلیون قطعه اعالم کرد و گفت: با توجه به توقف صادرات و تولید جوجه فراتر از  ۲۲۵این مقام مسئول مجموع جوجه ریزی آذر را 

 .برنامه پیش بینی شده، جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر نوسان قیمت در بازار نیست
تومان ۲۳۳هزار و  ۲۵روند کاهشی قیمت مرغ در بازار ادامه دار شد/ قیمت هر کیلو مرغ  :بیشتر بخوانید  

 صادرات جوجه یکروزه متوقف شد
های هدف متوقف ماه است که صادرات جوجه به بازارفارغی درباره آخرین وضعیت صادرات جوجه یکروزه بیان کرد: بیش از یک

میلیون قطعه جوجه یکروزه و تخم مرغ نطفه دار به  ۰شده، اما در چند ماه اخیر با رفع ممنوعیت صادراتی در مجموع بیش از 
های هدف صادر شدبازار . 

های آتی خبر داد و گفت: با توجه به ازدیاد تقاضای مرغداران دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه از افزایش تولید جوجه در ماه
رسد که با این وجود میلیون قطعه می ۲۸۳میلیون قطعه و بهمن  ۲۰۳گوشتی برای جوجه ریزی شب عید، تولید جوجه در ماه دی به 

هیچ گونه نگرانی مبنی بر افزایش قیمت نیست جای . 
های قبل که وی در واکنش به گالیه و انتقاد مرغداران پیرامون عرضه جوجه باالتر از قیمت مصوب در بازار تصریح کرد: در ماه

مند نبودند و تنها با نوسان قیمت در پی شد، چرا مرغداران گالیهدرصد زیر قیمت مصوب در بازار عرضه می ۲۳جوجه یکروزه 

 .ازدیاد تقاضا معترض شدند
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان – 21/9/99تاریخ : 

تومان ۱۸۸هزار و  ۵۲دارد/ نرخ هر کیلو مرغ گرم  ثبات قیمت مرغ در بازار ادامه  
تومان است ۲۳۳هزار و  ۲۵ها نون متوسط قیمت هر کیلو مرغ گرم در خرده فروشیاکچهارآیین گفت: هم . 

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

اکنون متوسط نرخ هر کیلو ن، از ثبات نرخ مرغ نسبت به ابتدای هفته در بازار خبر داد و گفت: هماقتصادی باشگاه خبرنگاران جوا
تومان  ۲۳۳هزار و  ۲۵ها تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۲۳۳هزار و  ۳تا  ۸۳۳هزار و  ۳مرغ زنده درب مرغداری 

 .است
روز آینده نوسان چندانی در بازار نداشته  ۲۳شود که قیمت مرغ تا بینی میاو افزود: با توجه به ازدیاد عرضه در برابر تقاضا پیش

 .باشد
اکنون قیمت هر عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی از افت قیمت جوجه یک روزه در بازار خبر داد و گفت: هم

شود که طی هفته آینده به نرخ بینی میتومان در بازار تقلیل یافته است و همواره پیش ۸۳۳هزار و  ۵ه یک روزه به قطعه جوج
 .مصوب دولتی خود برسد

های مرغداری را عامل اصلی افت قیمت جوجه در بازار اعالم کرد و گفت: چهارآیین کاهش استقبال مرغداران در جوجه ریزی واحد
جوجه ریزی عرضه مرغ در ماه آتی دچار کمبود خواهد شد که این امر بر افزایش قیمت بی تأثیر نیست با توجه به کاهش . 

اکنون در بحث کنجاله سویا مشکلی وجود ندارد و همواره این های دامی گفت: هماین مقام مسئول درباره آخرین تحوالت بازار نهاده
شودنهاده با نرخ مصوب در بازار عرضه می . 

تومان  ۸۳۳هزار و  ۵تا  ۰۲۳هزار و  ۵یئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی قیمت کنونی هر کیلو کنجاله سویا را عضو ه
 ۹۳۳های یک هزار و تومان است که در بازار آزاد با نرخ ۸۲۳اکنون هر کیلو ذرت در بندر امام یک هزار و اعالم کرد و گفت: هم

رسدغدار میتومان به دست مر ۹۲۳تا یک هزار و  . 
های چهارآیین ادامه داد: در حال حاضر مرغداران در فروش هر کیلو مرغ بدون احتساب گرانی بنزین و تأثیر آن بر افزایش کرایه

تومان متضرر هستند ۶۳۳تا یک هزار و  ۲۳۳حمل و نقل یک هزار و  . 
ازار همچنان باالست، بیان کرد: علی رغم واردات این این مقام مسئول با انتقاد از این مسئله که قیمت ریز مغذی و واکسن در ب

برابر رشد داشته است، در حالیکه هیچ نظارتی بر  ۸تومانی، اما قیمت این اقالم نسبت به ابتدای سال بیش از  ۸۵۳۳ها با ارز نهاده
 .روی این اقالم در بازار نیست

ها نوسان چشمگیری نسبت به جوجه یکروزه، واکسن و ریزمغذی های تولید اعم ازبه گفته وی، با وجود آنکه قیمت برخی نهاده
های اخیر داشته است، از این رو تولیدکنندگان با مشکالت متعددی در تامین روبرو هستند، در حالیکه به سبب اختصاص ارز ماه

ها وجود نداردتومانی، دلیلی بر گرانی این کاال ۸۵۳۳ . 
ورود دولت در بازار رقابتی مرغ نیست، از این رو گالیه مرغداران از مسئوالن آن است که  او ادامه داد: با وجود آنکه نیازی به

آورند. به عنوان مثال در مواقعی که قیمت جوجه یکروزه و کنند و به حلقه دیگر فشار میچرا تنها یک حلقه از صنعت را حمایت می
کنند، در حالیکه با افزایش اندک دیاد تقاضا را دلیل اصلی این امر مطرح مییابد، مسئوالن دولتی ازها در بازار افزایش میسایر نهاده

پذیرندقیمت مرغ، مکانیزم عرضه و تقاضا را نمی . 
های آتی بیان کرد: با توجه به انباشت مرغ در عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی درباره آینده بازار مرغ طی روز

دهد و تا تخلیه کامل افزایش بار مرغ در یش از تقاضا باید منتظر ماند و دید که چه اتفاقی در بازار رخ میها و ازدیاد عرضه بواحد
توان اظهار نظر دقیقی راجع به روند قیمت داشتمرغداری نمی . 

 خبری از صادرات رسمی مرغ نیست
با اشاره به اینکه صادرات رسمی مرغ  عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در بخش دیگری از اظهارات خود

های هدف وجود ندارد و تا زمانی کماکان تعطیل است، افزود: با توجه به اخذ تعرفه و عوارض باالی صادراتی امکان ورود به بازار
های صادراتی رد پایی باز کردتوان در بازارکه مسئوالن امر تدابیری برای کاهش عوارض صادراتی نیندیشند نمی . 

ها قاچاق مرغ در های ترکیه، افغانستان و عراق و نبود کنترل کافی بر تمامی مرزهای متعدد زمینی با کشوربه گفته او، با وجود راه
 .حال انجام است

ها را یکی دیگر از عوامل قاچاق مرغ ها و افزایش تعرفهالساعه مسئوالن دولتی مبنی بر ممنوعیتچهارآیین اتخاذ تصمیمات خلق
توانیم در صورت به کارگیری های مرغداری در تولید روبرو هستیم و میشمرد و گفت: با وجود آن که با ظرفیت خالی واحدبر

الساعه مانع تحقق این امر شده استهای هدف داشته باشیم، اما اتخاذ برخی تصمیمات خلقها صادرات قابل توجهی به بازارظرفیت . 
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رغداران گوشتی ادامه داد: با وجود اینکه نیازی به ورود دولت در بازار رقابتی همچون مرغ عضو هیئت مدیره کانون سراسری م
کنند به عنوان مثال در مواقعی که قیمت جوجه یک روزه و نیست، اما مسئوالن با ورود به این امر فشار بر حلقه تولید کننده وارد می

کنند در حالیکه با نوسان جزئی مرغ اد تقاضا را عامل اصلی گرانی مطرح مییابد مسئوالن ازدیها در بازار افزایش میسایر نهاده
شودپذیرند که این امر با واکنش شدید مرغداران روبرو میاین مکانیزم را نمی . 

مایت رود که پشتیبانی امور دام حاو در پایان تصریح کرد: با توجه به فروش مرغ کمتر از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار انتظار می
های آتی با چالش کمبود عرضه و نوسان قیمت در بازار روبرو نشویماز تولیدکنندگان داشته باشد تا در ماه جدی . 

  لینک خبر
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 برنج
 فودپرس – 22/9/99تاریخ : 

برنج شفاف شود ۵۲۱دستور ستاد تنظیم بازار به استاندارد/ نکات مثبت و منفی استاندارد   
ستاد تنظیم بازار در مصوبه اخیر خود در راستای جلوگیری از خود تحریمی نسبت به سازمان استاندارد تاکید کرده، اجرای  

برنج به تعویق بیافتاد ۲۵۹استاندارد  . 
 

لف ابالغ ستاد تنظیم بازار در اوایل آذر ماه سال جاری تشکیل جلسه داده و در این جلسه مصوبات بسیاری مهمی به دستگاههای مخت
 .شده است

 
مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار دستور مشخص به سازمان استاندارد برای جلوگیری از خودتحریمی داده شده است.  17بر اساس بند 

در این مصوبه آمده است با عنایت به شرایط جنگ اقتصادی کشور و لزوم تامین مستمر کاالهای اساسی و تکالیف محوله به همه 
گروه تنظیم بازار مبنی بر خودداری از هر گونه تغییر ضوابط و فرآیندهایی که منجر به خود های مسئول با محوریت کاردستگاه

گردد، با عنایت به مصوبات جلسات کارگروه تنظیم بازار در خصوص به تعویق افتادن تحریمی و یا بروز مشکالت تأمین کاالها می
دیده در اثر گرما و دانه قهوه ای، اد دانه شکسته، دانه آسیببرنج در بخش مشخصات فیزیکی از جمله تعد 127اجرای استاندارد 

مقرر گردید تا زمان انجام اقدامات الزم در جهت اصالح موارد مذکور در کمیته ملی استاندارد، اجرای استاندارد اجباری بخش 
به تعویق افتد 99فیزیکی تا پایان سال  . 

 
نج را اعالم نکرده است، بر این اساس الزم است تا این سازمان در خصوص بر 215هنوز سازمان استاندارد جزییات استاندارد 

مشخصات این استاندارد شفاف سازی کرده تا بتوان به صورت مشخص در خصوص تاثیرات مثبت و منفی مصوبه ستاد تنظیم بازار 
 .اظهار نظر کرد

 
  لینک خبر
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 برنج 
 خبرگزاری فارس – 21/9/99تاریخ : 

 های وارداتی ترخیص نشد + سندبندی برنج حذف شد؛ برنجاستاندارد درجه

های وارداتی همچنان مجوز استاندارد برای ترخیص برنج در در مورد نشانه گذاری و درجه بندی برنج 215با وجود تعلیق استاندارد 

 گمرک شهید رجایی با اما و اگر روبرو است و قیمت برنج وارداتی در بازار افزایش یافته است. 
بود که نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد در مورد علت  آذر ماه 21 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،

کانتینر برنج در گمرک شهید رجایی را رعایت نکات استاندارد اعالم کرده و گفته بود: یکی بحث استاندارد ملی است  2111دپوی 

ملی  رد. در حال حاضر سازمانگیهای آن نیز در همین مورد صورت میها و ارزیابیشود و بازرسیکه برای برنج اعطا می
کانتینر است و به محض اینکه هرکدام از سازمان ملی استاندارد گواهی انطباق دریافت کنند از  2111استاندارد در حال بررسی این 

 شود.گمرک ترخیص می
های اجباری گذشته، اوضاع از این قرار است که سازمان استاندارد برای رعایت حقوق مصرف کننده و مردم عالوه بر آزمون

 های اجباری برنج اضافه کرد.مربوط به نشانه گذاری، درجه بندی و سایر مباحث را به ازمون 215موضوع استاندارد 

هایی که از تابستان مجوزهای الزم را گرفته بودند باتوجه به فصل برداشت برنج داخلی با منع ترخیص کاال روبرو شدند و به برنج
ماهه  7ماه است نتوانستند کاالی خود را از گمرک ترخیص کنند. با اتمام مجوز  7ادر شده برای این محصول دلیل آنکه مجوز ص

های دیگر روبرو شدند که کار یا همان نشانه گذاری و درجه بندی عالوه بر ازمون 215های برنج به یکباره با استاندارد محموله

 به مشکل جدید تبدیل شد. دریافت مجوز را با تاخیر بیشتر روبرو کرده و
شود. ها به مردم و مصرف کننده تحمیل میهای نگهداری و انبارداری افزایش یافته و از سوی دیگر این هزینهاز طرفی هزینه

همچنین وضعیت سالمت، درجه بندی و کیفیت آنهم باید برای استاندارد و نهایتا مصرف کنندگان محرز شود. این دالیل به معطلی 
 پشت مرزها دامن زد.برنج 

کانتینر برنج و  2111در همین باره مسلم بیات معاون ارزیابی کیفیت سازمان استاندارد روز چهارشنبه گذشته در مورد دپوی 

ا وارد توان کاال رمجوزهای استاندارد گفته بود: تغییرات جزئی در نشانه گذاری برنج اعمال شده بود البته به این منظور نبود که نمی
ها مشکل کیفی نداشتند بحث نشان گذاری و درجه بندی بود که این مشکل نیز حل و برطرف شده و با سرعت مجوزها رد. برنجک

 شود.تمدید می
با وجود حل این مشکل، برخی ترخیص کاران و نمایندگان صاحبان کاال همچنان نسبت به دریافت نکردن مجوز الزم برای ترخیص 

 برنج گالیه دارند.
 شود؟های طوالنی شدن انبارداری از جیب چه کسی پرداخت میزینه* ه

کانتینر برنج در گمرک شهید رجایی دارد.  2211گوید: شرکت ما کار یک شرکت واردکننده برنج به فارس میرضا افضلی ترخیص

افت کردیم. با توجه به منع ترخیص ها از خرداد ماه به کشور آمده و یک بار مجوز استانداردهای اجباری را دریبخشی از این برنج
برنج در فصل برداشت مجوز استاندارد که سه ماهه است مهلتش به پایان رسید و مجدداً برای دریافت استاندارد مراجعه کردیم که 

زمان ای است که از سوی سابندی برنج نیز رویهگذاری و درجهدر مورد نشانه 215مشخص شد عالوه بر موارد قبلی، استاندارد 

 ماه است معطل دریافت آن هستیم. 1تا  7استاندارد خواسته شده و اکنون 

شود، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت، روزه دریافت می 11کار برنج با بیان اینکه معموالً مجوز استاندارد این ترخیص

به  99بندی تا سال گذاری و درجهنشانهرا در مورد  215سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و سازمان استاندارد اجرای استاندارد 

میلیون تن را  7.1کانتینر برنج با حجم  211شنبه مجوز استاندارد ها حل شود. اما تا امروز پنجتعویق انداختند تا مشکل ترخیص برنج

شده است که قطعاً هزینه  هادریافت نکردیم و این در حالی است که تاکنون یک میلیارد تومان هزینه انبارداری و نگهداری این برنج
 کند.کننده نهایی پرداخت میآن را مصرف

ها ابالغ شده اما همچنان مجوز بندی برنج به ادارات استاندارد در استانگذاری و درجهوی ادامه داد: نامه توافق به تعویق افتادن نشانه
 صادر نشده است. 

تومانی دریافت  1111گوید: برنج جزو اقالم اساسی بوده و ارز س میکاران برنج به فارزاده یکی دیگر از ترخیصمحمد حاجی

حال  آید اما درکننده نیز پایین میکند. در صورتی که زمان دپوی کاال تا ترخیص از گمرک کاهش یابد قیمت برنج برای مصرفمی
 ازار افزایش یافته است.بندی قیمت این محصول در بگذاری و درجهحاضر به دلیل دریافت نشدن استاندارد نشانه

 5111تا  5فوتی برنج معطل مجوز استاندارد است گفت: قیمت منطقی هر کیلو برنج هندی  11هزار کانتینر  1وی با تأکید بر اینکه 

 ل قرارشود و هنوز نتوانستیم مجوز استاندارد را بگیریم. با این حاهزار تومان نیز فروخته می 9تا  9تومان در بازار است که اکنون 
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بندی به تعویق بیفتد اما خبری از تأیید شدن کاال در بندر شهید رجایی از سوی اداره استاندارد گذاری و درجهشد که مجوز نشانه
 نیست.

 برای پیگیری بیشتر موضوع و نحوه دریافت مجوز استاندارد برنج با مدیرکل اداره استاندارد استان هرمزگان تماس گرفتیم.
 ای مجوز ندارد حتما صاحب آن مراجعه نکرده استاگر محموله* استاندارد: 

وگو با خبرنگار اقتصادی فارس، در پاسخ به این سؤال که چرا مجوز عیسی باقرزاده مدیرکل اداره استاندارد استان هرمزگان در گفت
ام کنند کارشان انجان آنها که مراجعه میهای دپو شده در گمرک صادر نشده است، گفت: صاحبان کاال یا نمایندگاستاندارد برای برنج

گذاری داشتند کارشان در حال انجام است و مجوزهای الزم را صادر کردیم و در حال خارج شود آنهایی که مشکلی در بحث نشانهمی
 شدن از گمرک هستند.
ای است که د انجام نشده است. اگر محمولهبرداری استانداراند ولی هنوز بازرسی و نمونههایی هم اظهار شدهوی ادامه داد: محموله

 اند. مجوز ندارد شاید هنوز مراجعه نکرده
کانتینر برنجی که در بندرعباس دپو شده، گفت: هر تعداد اظهارنامه که به ما  2111مدیرکل اداره استاندارد استان هرمزگان در مورد 

 ندارم.  ارجاع شده است کارشان را انجام دادیم، آماری از تعداد آنها
ل بندی برنج آنها حگذاری و درجهگویند هنوز بحث نشانهباقرزاده در واکنش به این سؤال که با نماینده دو شرکت صحبت کردیم می

هایی که چنین مشکلی داشتند کارشان گذاری به تعویق افتاده و هر کدام از محمولهنشده است، گفت: این طور نیست. استاندارد نشانه
شان عدم انطباق در یک یا ها مشکلمحموله وجود داشت که کار آنها انجام شد. برخی محموله 21است. امروز )پنج شنبه(  انجام شده

 کنیم.رسانی میها است که به صاحبان آنها اطالعچند استاندارد و آزمون
نامه صادر شده وز آنها اخذ شده و گواهیگذاری داشته و مراجعه کرده است مجبه گفته وی، هر تعداد محموله برنج که مشکل نشانه

 است. 
 به مردم بفروشند 2هندی را به جای برنج درجه  7* نباید برنج درسه 

مدیرکل اداره استاندارد استان هرمزگان در پاسخ به این سوال که روز چهارشنبه گذشته آقای بیات معاون سازمان ملی استاندارد 
شنبه هنوز مجوزی صادر نشده است، گفت: در سامانه وضعیت ل شده اما تا امروز پنجگذاری حعنوان کردند که مشکل نشانه

ها مشخص است؛ برخی از قبل مجوز گرفته بودند و مهلت آنها سه ماهه است چرا که با سالمت مردم در ارتباط است. این محموله
گذاری مجوز ه و بدون در نظر گرفتن استاندارد نشانهبرداری صورت گرفتها به هر دلیلی از گمرک خارج نشد و مجدد نمونهمحموله

 دهیم و مشکلی برای ترخیص ندارند.می
بندی را از فاکتورهای آزمون حذف کردیم، گذاری و درجهها گفت: نشانهباقرزاده با رد تأخیر در ارائه مجوز برای ترخیص برنج

هندی را به  7خواهند برنج درجه افظ حقوق مردم هستیم برخی میاستاندارد مانع ترخیص و معطلی کاال در گمرک نیست بلکه ما ح

های پز بودن و رنگ سفید آنها شاخصه، نیمهای متعددی دارد و اندازه دانهبندیعنوان درجه یک به مردم معرفی کنند چرا که درجه
جیده ها تراریخته بودن نیز سننند همچنین در آزمونگذاری است که مردم باید از شناسنامه کاال باخبر باشند و با اختیار انتخاب کنشانه

 شود که تا االن چنین محصولی نداشتیم.می
  لینک خبر
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 برنج 
 ایرنا  – 22/9/99تاریخ : 

 هزار تومانی قیمت برنج در شمال کشور با تهران ۵۵فاصله 

ر تومان رسیده است، دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج هزا ۰۲تا  ۵۸در حالی که قیمت برنج درجه یک در تهران به  -ایرنا  -تهران 
 هزارتومان است.  ۵۵تا  ۵۳های شمالی، قیمت هر کیلوگرم برنج درجه یک تولید داخل بین گوید: اکنون در استانکشور می

دودی هاشمی  هزار تومان، برنج ۰۳تا  ۵۸قیمت هر کیلوگرم انواع برنج ایرانی درجه یک هاشمی و صدری در بازار تهران بین 
 هزار تومان شده است. ۲۲هزارتومان و برنج خارجی بین هشت تا  ۰۳تا  ۵۹ای بین هزارتومان، برنج قهوه ۰۲تا  ۰۳بین 

میلیون نفری نیاز  ۳۰کیلوگرم محاسبه شده که با توجه به جمعیت  ۰۲طبق آمارها مصرف سرانه برنج برای هر ایرانی بیش از 
یلیون تن تخمین زده شده است کهبخش عمده این محصول از محل تولید داخل و بخش اندکی از مصرفی برنج کشور نزدیک سه م

 شود.محل واردات تامین می
هزار تن برنج از محل واردات  ۶۳۳هزارتن برنج سفید از محل داخلی و بیش از یک میلیون و  ۲۳۳نیز بیش از دو میلیون  ۳۹سال 

 تامین شده بود.
گوید: ما برنج ایرانی مصرف می کنیم اما به دلیل ناخالصی و قیمت برنج ایرانی در تهران، رنج داخلی مییکی از مصرف کنندگان ب

 سعی می کنیم بخش عمده برنج مورد نیاز خود را از شمال کشور خریداری کنیم.
های پرمحصول با برنج شوند برنج هایی هستند کههایی که در تهران و شهرهای بزرگ عرضه میوی اظهارداشت: بخش عمده برنج

 شود.های خارجی مخلوط شده، درحالی که پول برنج مرغوب از مصرف کنندگان اخذ میکیفیت و یا با برنجبی
یکی از فروشندگان برنج ایرانی می گوید: در ماه های اخیر به دلیل باال بودن قیمت برنج ایرانی بخشی از مشتریان ما به سمت خرید 

شده اند که همین امر منجر شده با افزایش تقاضا برای برنج خارجی، قیمت هر کیلوگرم برنج هندی درجه  برنج خارجی سوق داده
 هزارتومان برسد. ۲۲یک به 

هزارتومان  ۰۳۳هزار تا  ۵۳۳کیلوگرم برنج ایرانی بین  ۲۳وضعیت بازار برنج نشان می دهد که هر مصرف کننده بابت هر کیسه 
 ر تومان باید هزینه کند.هزا ۲۲۳و برای برنج خارجی 

جاری البته افزایش قیمت برنج هندی درجه یک اندکی تامل برانگیز است زیرا طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای سال
هزار تن برنج وارد کشور شده، بنابراین نه تنها با کمبود برنج مواجه نیستیم بلکه با مازاد برنج وارداتی نیز  ۳۶۳تاکنون بیش از 
 روبرو هستیم.

 ایران در تولید برنج خودکفا نشده است
دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: امسال به دلیل « جمیل علیزاده شایق»

آمار استان های کشور شرایط آب و هوایی مساعد، تولید برنج کشور از لحاظ کمی و کیفی شرایط مطلوبی داشته تا جایی که طبق 
 هزار تن برنج در کشور تولید شده است. ۶۳۳حدود دو میلیون 

هزارتن کسری برنج است در حالی  ۸۳۳وی نیاز ساالنه کشور به برنج را سه میلیون تن عنوان کرد و افزود: بنابراین کشور دارای 
 هزارتن برنج وارد کشور شده است. ۳۳۳که بیش از 

وزارت جهاد کشاورزی را صحیح ندانست و تصریح کرد: طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی در اواسط  شایق آمار تولید برنج
 هزارتن تخمین زده و گفته شد در تولید این محصول به خودکفایی رسیده ایم. ۳۳۳مهرماه امسال تولید برنج دو میلیون و 

هزارتن بوده است اما  ۲۳کشاورزی کسری برنج کشور تنها دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج گفت: در واقع طبق آمار وزارت جهاد 
 هزارتن برنج وارد کشور شده که علت مازاد واردات چندان مشخص نیست. ۳۳۳بیش از 

وی اضافه کرد: در حال حاضر قیمت برنج در استان های شمالی کشور از جمله گیالن، مازندران و گلستان که تولیدکنندگان اصلی 
هزارتومان، برنج  ۵۵تا  ۵۳یک هستند روند عادی دارد به طوری که قیمت هر کیلوگرم برنج درجه یک بین این محصول استراتژ
 هزار تومان است. ۲۳هزارتومان و برنج پرمحصول معمولی بین هشت هزار تا  ۲۲تا  ۲۰پرمحصول کیفی بین 

فت: ناشی از تحریم ها روی قیمت برنج اثرگذار است، گدبیر انجمن تولیدکنندگان برنج با بیان اینکه وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور 
با وجود متعادل بودن نرخ برنج در استان های شمالی کشور، نرخ این محصول در دیگر استان ها از جمله تهران، شیراز و اصفهان 

 رد.با وجود پایین بودن کیفیت برنج، متفاوت است به طوری که قیمت برنج به انصاف مغازه داران بستگی دا
علیزاده شایق اظهارداشت: برنجی که در شهرهای بزرگ عرضه می شود به طور حتم کیفیت برنج عرضه شده در شمال کشور را 

 هزارتومان عرضه می شود. ۵۲ندارد و با نرخ های غیر منصفانه بیش از 
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ت حفظ ذخایر استراتژیک، واردات بی وی اضافه کرد: با وجود تحریم ها علیه ایران و گفته برخی مسئوالن برای واردات برنج جه
رویه این محصول نه تنها به نفع تولید داخلی نیست بلکه به دلیل مدت زمان یکساله ماندگاری این محصول غذایی، منافع ملی نیز به 

 دلیل خروج ارز از کشور با مخاطره مواجه می شود.
مدت زمان نگهداری آن یکساله است و بعد از مدت زمان ذکر شده شایق ادامه داد: برنج در بین مواد غذایی تنها محصولی است که 

تن برنج وارداتی تاریخ گذشته در انبارهای استان  ۲۳۳دچار آفت های انباری و شپشک می شود، به طوری که حدود پنج سال قبل 
 البرز از چرخه مصرف خارج و معدوم شد.

ج ایرانی در سبد خانوار گفت: سبد خانوار ایرانی به دو گروه دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج درباره میزان مصرف برن
کنندگان برنج ایرانی و خارجی تقسیم می شود و با وجود افزایش قیمت برنج ایرانی شمار مصرف کنندگان کاهش چندانی مصرف

 هند.دکنندگان این محصول حتی برنج پرمحصول معمولی را برنج وارداتی ترجیح مینداشته است زیرا مصرف
 
 لینک خبر
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 برنج 
 ایرنا  -21/9/99تاریخ : 

 درصدی برنج داخلی در یکسال  ۰۸رشد بیش از 

دهد که قیمت هر کیلوگرم طارم اعال در مهرماه امسال به بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می -ایرنا  -تهران 
 دهد. درصدی را نسبت به مدت مشابه پارسال نشان می ۶۳۰۶تومان رسید که رشد  ۳۲۰هزار و  ۵۵صورت میانگین به 

برپایه آمارهای وزارت صنعت، در یک ماه منتهی به مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، قیمت هر کیلوگرم برنج داخلی 
درصدی به  ۲۲۰۳لایر، برنج پاکستانی باسماتی درجه یک با رشد  ۹۳۶هزار و  ۵۵۸درصدی به  ۲۳هاشمی درجه یک با رشد 

 لایر رسید. ۳۳۳هزار و  ۹۰درصدی به  ۵۵۰۶ا رشد لایر و برنج تایلندی ب ۲۹۸هزارو  ۲۲۳
لایر و  ۰۲هزار و  ۳۲۲درصدی به  ۹۳۰۲با رشد  ۳۳همچنین بهای هر کیلوگرم گوشت گوسفندی )مخلوط( در مهرماه سال 

 لایر رسید. ۲۳۲هزارو  ۳۵۳درصدی به قیمت  ۲۲هرکیلوگرم گوشت گوساله با رشد 
 ۲۲۳هزار و  ۲۸گرمی  ۳۳۳لایر و قیمت هر بسته شکر  ۳۹۳هزار و  ۲۲به  ۳۳ماه متوسط قیمت هر کیلوگرم شکر سفید در مهر

 درصد رشد داشته است. ۰۲۰۲درصد و  ۸۳۰۹لایر رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 
لایر  ۲۶۶و هزار  ۲۰۳به  ۳۳براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت متوسط قیمت هر کیلو گوشت مرغ تازه در مهرماه 

 درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد. ۰۲۰۶رسید که رشد 
لایر،  ۵۳۲هزار و  ۲۸۵لایر، برنج طارم اعال  ۵۰۰هزار و  ۲۸۵در مهرماه سال گذشته قیمت هر کیلوگرم برنچ هاشمی درجه یک 

 ۰۳۲هزار و  ۲۸۳لایر، گوشت گوساله  ۰۶۲هزار و  ۶۳ لایر، برنج تایلندی ۸۳هزار و  ۳۲برنج پاکستانی باسماتی درجه یک 
لایر  ۳۰۵هزار و  ۵۶لایر، شکر سفید  ۵۶۶هزار و  ۳۶لایر، گوشت مرغ تازه  ۲۶۲هزار و  ۲۶۲لایر، گوشت گوسفندی )مخلوط( 

 لایر بوده است. ۳۲۵هزار و  ۰۳گرمی  ۳۳۳و شکر بسته 
 

  لینک خبر
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 پسته
ایرنا  – 27/9/99تاریخ :   

 هزار تن پسته تولید شد ۵۲۸امسال 

هزار تن پسته در سال جاری  ۰۵۳مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی از تولید  -ایرنا  -تهران 
 خبر داد. 

با اشاره به این که تولید پسته در سال جاری نسبت به سال قبل « داراب حسنی » به گزارش چهارشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 
هزار تن، رتبه نخست  ۲۳۳هزار تن پسته تولید شده است که استان کرمان با  ۰۵۳اظهار کرد: امسال بیش از افزایش یافته است، 

تولید این محصول را دارد و استان های خراسان رضوی، یزد، فارس، خراسان جنوبی، سمنان، مرکزی و قم در رتبه های بعدی 
 تولید پسته قرار دارند.

سته باعث رونق کشت و کار و توسعه سطح زیر کشت آن در استان های غربی و شمال غربی نیز وی اظهارداشت: مزیت اقتصادی پ
شده است که در این زمینه می توان به استان های ایالم، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، همدان، لرستان، 

 زنجان و اردبیل اشاره کرد.
هزار تن  ۲۲۳اول صادرات پسته در دنیا را در اختیار دارد، پیش بینی کرد: در سال جاری بیش از حسنی با بیان این که ایران رتبه 

 پسته ایرانی صادر شود.
وی یادآور شد: افزایش تولید منجر به حفظ بازارهای جهانی این محصول ارزشمند شده و به تبع آن ارزآوری این محصول بیشتر 

 خواهد شد.

 لینک خبر 
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 پنبه
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 تامین منابع مالی

 ایرنا  – 21/9/99تاریخ : 

 هزار میلیارد ریال تسهیالت توسعه اشتغال روستایی پرداخت شد ۱۴

مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: این بانک، در اجرای طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری به منظور  -ایرنا -سمنان
 هزار میلیارد لایر تسهیالت پرداخت کرد.  ۸۳زدایی تاکنون محرومیت

سار استان سمنان، افزود: روح اله خدارحمی روز پنجشنبه در جلسه مشترک بررسی مسائل و مشکالت کشاورزان شهرستان گرم
های دولت تدبیر و امید است که بانک کشاورزی در این بخش نقش بسزایی را ایفا طرح توسعه اشتغال روستایی و عشایری از اولویت

 کرد و اجرای این طرح همچنان ادامه دارد.
از منابع صندوق توسعه ملی نقش مؤثری در  وی بیان کرد: توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده

 رفع مضعل بیکاری در روستاهای کشور ایفا کرده است که نشانه از توجه نظام جمهوری اسالمی ایران به کشاورزان است.
نیز از دیگر  ۳۳قانون بودجه کشور در سال  ۲۳مدیرعامل بانک کشاورزی ادامه داد: برنامه تولید و اشتغال بند الف تبصره 

 بخش در بخش کشاورزی و در راستای توسعه اشتغال پایدار روستایی است.های نتیجهطرح
وی با اشاره به کمبود اعتبارات و متقاضیان انبوه در بخش کشاورزی در گذشته، تصریح کرد: اکنون، متقاضی دریافت تسهیالت کم 

حت ها تدر بخش کشاورزی هستند و در این شرایط بانکشده و از سویی مسووالن پیگیر پرداخت تسهیالت به منظور اشتغالزایی 
 فشار هستند.

 ایجاد پنج هزار هکتار گلخانه مدرن
های کشور اجرا خدارحمی اظهارداشت: پنج هزار هکتار گلخانه صنعتی و مدرن امسال با حمایت مالی بانک کشاورزی در استان

 شود.می
وری و کاهش ای را به دلیل افزایش بهرهات کشاورزی، توسعه کشت گلخانهوی خاطرنشان کرد: این بانک در زمینه رونق تولید

 های توسعه در این بخش قرار داده است.مصرف آب از اولویت
وری و ظرفیت تولیدات ای تاکید کرد و یادآور شد: افزایش بهرهسازی کشت گلخانهمدیرعامل بانک کشاورزی، به ضرورت کیفی

 های صنعتی در کشور است.ر شیوه کاشت در این بخش از اهداف اجرای گلخانهکشاورزی با تغییر و تحول د
ها، اضافه کرد: این مساله در استان سمنان به خوبی در حال اجرا است ای در استانوی با اشاره به اقدامات مطلوب در توسعه گلخانه

 دهد.ها انجام میو بانک کشاورزی وظیفه حمایتی را با تامین سرمایه در گردش برای این طرح
ها به روندی مطلوب خدارحمی با اشاره به شعار سال، افزود: رونق تولید در بخش کشاورزی کشور با وجود مشکالت ناشی از تحریم

 در حال محقق شدن است.
وجود دارد مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: امروز، بخش کشاورزی یک نقطه اتکا برای ایران اسالمی است، چرا که این اطمینان 

 که مردم ایران در تامین غذا و مایحتاج غذایی نیازمند بیگانه نیستند.
هللا های گرمسار و آرادان، حشمتجلسه مشترک مسائل و مشکالت کشاورزان با حضور غالمرضا کاتب، نماینده مردم شهرستان

 هرستان گرمسار استان سمنان برگزار شد.عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و جمعی از مسووالن استانی در ش
 های مختلف این حوزه دارد.بردار در بخشهزار بهره ۸۲هزار هکتار زمین کشاورزی با حدود  ۲۳۳استان سمنان 

  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 خبرگزاری فارس – 9/9/99تاریخ : 

 فرنگی پرداخت شدمطالبات کارخانجات تولید رب گوجه

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: مطالبات کارخانجات تولید رب گوجه فرنگی در چارچوب  -ایرنا  -تهران 
 خریدهای حمایتی و توافقی توسط این سازمان پرداخت شد. 

میلیون  ۲۸۳میلیارد و  ۲۳۲افزود: تاکنون بالغ بر « حسین شیرزاد» به گزارش روز شنبه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، 
میلیون لایر( بابت کارمزد کارخانجات فرآوری رب گوجه فرنگی پرداخت و مابقی مطالبات در روزهای آتی  ۲۳۲۲۸۳لایر ) 

 پرداخت خواهد شد.
وی اظهار داشت: در اجرای تصمیم های تنظیم بازار کشور و ابالغیه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر خرید حمایتی محصول گوجه 

های فرنگی تابستانه مازاد بر نیاز کشاورزان جهت مصارف صنف و صنعت، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در استان
تولیدکننده عمده گوجه فرنگی در سطح کشور، مبادرت به خرید حمایتی این محصول با هدف جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان 

 ناشی از افت فاحش قیمت در بازار کرده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی درخصوص قیمت و حجم محصول خریداری شده توسط سازمان و شبکه تحت پوشش آن تصریح کرد: 

هزار تن به صورت توافقی از گوجه کاران به نرخ هر  ۲۵۶هزار تن گوجه فرنگی به صورت حمایتی و  ۰۰۲در مجموع بالغ بر 
استان کشور  ۲۰تومان کاهش یافته بود، در  ۰۲۳بازار این محصول به  تومان و در مقطعی که قیمت ۲۳۳کیلوگرم یک هزارو 

ریز فرنگی وامیلیارد لایر مطالبات کشاورزان توسط بانک کشاورزی به حساب تولیدکنندگان گوجه ۲۳۶۵خریداری و تاکنون بالغ بر 
 شده و مابقی طی روزهای آتی پرداخت خواهد شد.

ور از طریق عقد قرارداد با کارخانجات فرآوری به رب گوجه فرنگی با کیفیت و استاندارد شیرزاد با اشاره به اینکه محصول مذک
میلیون لایر( بابت کارمزد کارخانجات  ۲۳۲۲۸۳میلیون لایر ) ۲۸۳میلیارد و  ۲۳۲ممتاز تبدیل شده است افزود: تاکنون بالغ بر 

 است.صنایع تبدیلی پرداخت و مابقی مطالبات کارخانجات در حال پرداخت 
های مصرف و وی اظهارداشت: ضمن آنکه رب حاصله نیز از طریق عرضه در بورس کاال و توزیع توسط شبکه تعاونی

 ای سراسر کشور در دسترس مصرف کنندگان و متقاضیان قرار خواهد گرفت.های زنجیرهفروشگاه
 
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 27/9/99تاریخ : 

 هزار میلیارد ریال غرامت سیل به کشاورزان پرداخت شد ۵۲بیش از 

میلیارد لایر غرامت  ۵۰۵هزارو  ۲۵ان و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی، گفت: مبلغ مدیرکل دفتر مدیریت بحر -ایرنا  -تهران 
های سیل به خسارت دیدگان بخش کشاورزی به صورت کمک بالعوض و تسهیالت به خسارت دیدگان بخش کشاورزی استان

 آذر ماه جاری پرداخت شد.  ۲۲زده از ابتدای امسال تا پایان سیل
درباره اجرای مصوبه های دولت برای پرداخت کمک « سید محمد موسوی» زارت جهاد کشاورزی، به گزارش روز چهارشنبه و

بالعوض به خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، افزود: بر اساس گزارش های دریافتی از سازمان های جهاد کشاورزی 
میلیارد لایر  ۲۰۶هزارو  ۲۲پرونده به مبلغ  ۵۸۳و  هزار ۵۰۳استان های خسارت دیده از سیل تا یازدهم آذرماه جاری ، از تعداد 

هزار  ۲۳۳در کمیته های تخصصی شهرستان های استان های خسارت دیده از سیل پس از بازدید میدانی، بررسی و تایید شد و تعداد 
 رفته است.میلیارد لایر پس از بررسی، مورد تصویب کارگروه استانی قرار گ ۲۲۶هزار و  ۲۳۲پرونده به مبلغ  ۶۳۳و 

 پرونده به حساب خسارت دیدگان واریز شده است. ۸۲۸هزار و  ۲۲۵میلیارد لایر برای  ۲۸۳وی افزود: مبلغ هشت هزار و 
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی درباره پرداخت تسهیالت قرض الحسنه بانکی به خسارت دیدگان از 

میلیارد لایر از طریق سازمان  ۶۳۲هزارو  ۲۵پرونده به مبلغ  ۶۲۲هزار و  ۲۸۲ن، تعداد سیل در بخش کشاورزی، گفت: تاکنو
 ۳۸پرونده به مبلغ چهار هزارو  ۳۶۵هزارو  ۸۲جهاد کشاورزی استان های خسارت دیده از سیل به بانک های عامل معرفی و تعداد 

 میلیارد لایر به خسارت دیدگان پرداخت شده است.
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 خبرنگاران جوان – 21/9/99تاریخ : 

کارانآخرین جزئیات پرداخت تسهیالت به چای  
کاران پرداخت شده استمیلیارد تومان از مطالبات چای ۰۳۳ساز گفت: تاکنون بیش از جهان . 

و کشاورزی صنعت، تجارت ساز رئیس سازمان چای کشور در گفت و گو با خبرنگارحبیب جهان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

میلیارد تومان از مطالبات  ۰۳۳کاران خبر داد و گفت: بنابر آخرین آمار تاکنون بیش از درصد مطالبات چای ۳۳ن، از پرداخت جوا
کاران واریز کنیم و حال باید منتظر ماند و دید که وضعیت به حساب چای کاران پرداخت و مابقی در نظر داریم تا پایان آذرچای

 .تخصیص اعتبار چگونه خواهد بود
میلیون تومان  ۸۳۳میلیارد و  ۰۸۵تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  ۹۲۰هزار و  ۲۵۶رئیس سازمان چای کشور افزود: امسال 

کاران دو استاناز چای  
درصد رشد داشته است ۲۲د که نسبت به مدت مشاه سال قبل گیالن و مازندران خریداری ش . 

کاران پرداخت کردند که میلیارد تومان باالتر از نرخ خرید تضمینی به چای ۲۳۳او ادامه داد: امسال کارخانجات چای رقمی بالغ بر 
ها را دربر داشته استاین امر رضایتمندی نسبی آن . 

 ۸میلیارد تومان تسهیالت با نرخ سود  ۲۳کاران گفت: بنابر آمار تاکنون پرداختی به چای ساز درباره آخرین وضعیت تسهیالتجهان
ساله پرداخت شده است ۸کاران برای سرمایه در گردش با بازپرداخت درصد از محل صندوق چای به چای . 

درصدی قیمت محصوالت کشاورزی از مزرعه تا سفره ۲۳اختالف  :بیشتر بخوانید ! 
کاران در نظر گرفته شده است، بیان کرد: البته در صورت میلیارد تومان تسهیالت برای چای ۲۳این مقام مسئول با اشاره به اینکه 

دودیتی در پرداخت تسهیالت وجود ندارد ضمن کاران به منظور سرمایه در گردش محسازی و چایهای چایازدیاد تقاضای کارخانه
گیردکاران قرار میبانک تسهیالتی در اختیار چای ۵آن که از طریق  . 

حلی مناسب برای احیای باغات چایزراعی راهپرداخت تسهیالت به   
ت به زراعی بر افزایش های گذشته پرداخت تسهیالزراعی بر افزایش تولید چای گفت: طبق روال سالاو درباره تأثیر عملیات به

شود امسال بخش دیگری از باغات به دنبال بهبود بینی میکاران بسیار مؤثر است و پیشتولید، احیای باغات و ارتقای درآمد چای
ها به چرخه بازگردندشرایط پرداخت مطالبات و افزایش قیمت . 

هزار تن چای وارد کشور شده که با توجه  ۵۳ار از ابتدای سال ساز در پایان درباره آخرین وضعیت واردات چای گفت: بنابر آمجهان
هزار تن دیگر تا پایان سال وارد شود ۰۰تا  ۰۵شود که بینی میبه سرانه مصرف و تولید داخل پیش . 

  لینک خبر
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 تحقیقات و نوآوری ها

 ایرنا  – 22/9/99تاریخ : 

 شوداندازی میراه ۴۴سامانه مانیتورینگ سموم کشاورزی، خردادماه 

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: به منظور کنترل عرضه و مصرف سموم بخش کشاورزی در کشور، سامانه  -ایرنا  -تهران 
 شود. اندازی میراه ۳۳مانیتورینگ سموم تا پایان خردادماه سال 

ایش مستمر سموم وارداتی و روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: برای رصد و پ« محمدرضا درگاهی»
درصد آن  ۹۳کند و تاکنون را در یکسال اخیر ایجاد کردیم که مراحل پایانی را طی می« سامانه مانیتورینگ سموم»تولید داخلی، 

 محقق شده است.
های  سموم، فروشگاهرئیس سازمان حفظ نباتات کشور افزود: بر اساس عملکرد این سامانه، نام کارخانجات تولید کننده و وارد کننده 

عرضه سموم باید در این سامانه ثبت شوند تا مشخص شود یک قوطی سمی که در کارخانه تولید شده از تولید تا مصرف چه شرایطی 
 کند.را طی می

دکننده های وارشرکت درگاهی درباره ویژگی این سامانه مانیتورینگ سموم اظهار داشت: با ایجاد سامانه مذکور شاهد کاهش مراجعه
های به سازمان حفظ نباتات، ثبت سفارش، بررسی و تایید به صورت آنالین و همچنین رصد و ردیابی سموم، کارخانجات و فروشگاه

 عرضه از تولید تا توزیع است.
شکی با پزهای گیاه وی اضافه کرد: نسخه نویسی برای دریافت سموم کشاورزی مکمل سامانه مانیتورینگ سموم است یعنی کلینیک

 ها سم موردنیازشان را تایید و ارسال کنند.توانند برای فروشگاهورود در این سامانه می
میلیون هکتار عرصه باغی و زراعی ساالنه  ۲۲رئیس سازمان حفظ نباتات کشور افزود: برای تولید محصوالت کشاورزی در سطح 

 هزار تن سم در کشور مصرف می شود. ۰۳تا  ۵۲
 شود.شرکت و برند فرموالتور و تولیدکننده تامین می ۶۵ی، سموم تولید داخل و وارداتی توسط به گفته درگاه

شود، اظهار داشت: بخشی درصد سموم آماده مصرف از محل واردات تامین می ۵۲درصد سموم تولید داخلی و  ۹۲وی با بیان اینکه 
شود و در کارخانجات فرموله و تبدیل به سم ر کشورها وارد ایران میاز مواد اولیه و تکنیکال آنها از چین و هند و مقداری از سای

 رسد.شود و با برندهای ایرانی به فروش میمی
درصد سموم  ۵۲درصد سموم کم خطر و متوسط خطر، و  ۹۳رئیس سازمان حفظ نباتات کشور تصریح کرد: از این میزان سم 

کشور اجتناب ناپذیر است در غیراینصورت طغیان چنین آفاتی می توانند پرخطر هستند که مصرفشان برای آفاتی همچون موش در 
 عرصه های زراعی و باغی ما را تهدید کنند.

 مجوز سه هزار فروشگاه سم مورد تایید سازمان حفظ نباتات نیست
ز فروشگاه مجو رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: اکنون بیش از هشت هزار فروشگاه سم در کشور فعال است که پنج هزار

 فعالیتشان توسط نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ثبت و مورد نظارت سازمان حفظ نباتات قرار دارند.
وی افزود: سه هزار فروشگاه عرضه سم مجوز فعالیتشان مربوط به صنف وزارت صنعت، معدن و تجارت است که مجوزشان قابل 

ه سریعتر نسبت به دریافت مجوز فنی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تایید سازمان حفظ نباتات نیست و باید هرچ
 اقدام کنند.

درگاهی اظهار داشت: در صورتی که مجوز سه هزار فروشگاه از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دریافت و در 
افت سم برایشان وجود ندارد و باید از این عرصه فعالیت خارج سامانه مانیتورینگ سموم سازمان حفظ نباتات ثبت نشود امکان دری

 شوند.
درگاهی با تاکید براینکه مجوز تمامی کارخانجات، تولیدکنندگان، واردکنندگان و فروشگاه های عرضه سموم باید در این سامانه 

، واردات تا عرضه است بنابراین الزم مانیتورینگ ثبت شود، گفت: وظیفه سازمان حفظ نباتات پایش و رصد سموم از لحظه تولید
 است همه فعاالن در این عرصه همکاری کنند.

  لینک خبر
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 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان – 27/9/99تاریخ : 

تن تخم مرغ در کشور ۲۴۸۸تا  ۲۰۸۸تولید روزانه   
شود که به دلیل ازدیاد تقاضا، این میزان در کشور مورد تن تخم مرغ در کشور تولید می ۵۳۳۳تا  ۵۳۳۳نبی پور گفت: روزانه 

گیرداستفاده قرار می . 
صنعت،تجارت و کشاورزی با خبرنگارناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو  گروه  

اظهار کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب  تخم مرغ ، درباره آخرین تحوالت بازاراقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۲۳۳هزار و  ۲۲ای تومان معادل شانه ۳۳۳هزار و  ۹تا  ۶۳۳هزار و  ۹ری مرغدا . 

تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به ازدیاد تقاضا و نوسان قیمت تخم مرغ،  ۹۸۳هزار و  ۹وی نرخ مصوب هر کیلو تخم مرغ را 
تیارمان بگذارد، این امکان وجود دارد تا تخم مرغ را به هایی را در اخها اعالم آمادگی کردند که اگر سازمان میادین غرفهتشکل

 .صورت مستقیم به مردم عرضه کنیم
 گرانی قیمت تخم مرغ در خرده فروشی ها ارتباطی به تولیدکنندگان ندارد

حمایت قیمت  نبی پور با اشاره به اینکه گرانی قیمت تخم مرغ در خرده فروشی ارتباطی به تولیدکنندگان ندارد، بیان کرد: سازمان
تومان اعالم کرده است و همواره  ۳۳۳هزار و  ۲۹ای تومان معادل شانه ۳۳۳هزار و  ۳مصوب هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

 .مسئوالن ذی ربط باید نظارت کافی بر بازار داشته باشند تا سودجویان نتوانند اقدام به گران فروشی در بازار کنند
 ۰۳۳های دامی افزود: قیمت حمل هر کیلو ذرت و کنجاله سویا از های حمل و نقل نهادهاین مقام مسئول با انتقاد از افزایش کرایه

تومان افزایش یافته که این امر بر افزایش قیمت تمام شده تولید دامن زده است ۲۲۳تومان به  . 
هزار  ۲ماه گذشته به  ۳مرد و گفت: بنابر آمار متوسط فروش تخم مرغ در وی تخم مرغ را ارزانترین پروتئین موجود در بازار برش

سال اخیر برای صنعت مرغداری کشور فاجعه  ۶۳های تولید طی هزار تومان نرسید که این امر به سبب باال بودن هزینه ۶تا  ۳۳۳و 
 .بود

تومان ۳۳۳هزار و  ۹صادرات تخم مرغ متوقف شد/قیمت هر کیلو تخم مرغ  :بیشتر بخوانید  
های اخیر از رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران درباره آخرین وضعیت بازار صادرات بیان کرد: طی روز

روند افزایش قیمت در بازار جلوگیری شد صادرات تخم مرغ به دلیل جلوگیری از . 
شود تن تخم مرغ در کشور تولید می ۵۳۳۳تا  ۵۳۳۳نبی پور با اشاره به اینکه روند تولید تخم مرغ مشکلی ندارد، بیان کرد: روزانه 

ا روند نزولی قیمت در گیرد چرا که در صورت مازاد تولید بکه به دلیل ازدیاد تقاضا، این میزان در کشور مورد استفاده قرار می
 .بازار روبرو بودیم

های دامی تصریح کرد: قیمت کنونی کنجاله سویا از نرخ مصوب در این مقام مسئول در پایان درباره آخرین وضعیت بازار نهاده

شودتومان باالتر از قیمت مصوب در بازار عرضه می ۰۳۳تا  ۵۳۳تر است و تنها ذرت بازار پایین . 
  لینک خبر
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 تولیدات باغی

 فودپرس – 9/9/99تاریخ : 

درصدی تولید سیب درختی/لیموترش پارسی؛ مقاوم در برابر جاروک۵۰افزایش  
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه لیموکاران می توانند رقم لیموی پارسی را جایگزین لیموی شیرازی  <کشاورزی

اضیان به سازمان های جهاد کشاورزی استانها مراجعه کنندکنند،گفت: متق . 
 

محمدعلی طهماسبی درباره آخرین وضعیت تولید لیموترش در کشور گفت: لیموی شیرازی یا عمانی که برای آبگیری مورد مصرف 
اما رقم دیگری تحت عنوان قرار می گیرد نسبت به بیماری جاروک جادوگر حساس است که این بیماری باعث نابودی تولید می شود. 

 .لیموی پارسی وجود دارد که دربرابر این بیماری مقاوم است و از نظر کیفیت و آبگیری نیز شرایط بهتری دارد
 

وی با بیان اینکه چندین سال بود که در تولید نهال این نوع لیمو، مشکل داشتیم و با کمبود مواجه بودیم،افزود: درحال حاضر باغات 
و این مشکل رفع شده است بنابراین به تولیدکنندگان پیشنهاد می کنیم که از این رقم جای لیموی شیرازی استفاده کنند تا  مادر ایجاد

 .عالوه بر مقابله در برابر بیماری، میزان تولید هم افزایش یابد
 

سازمان های جهاد کشاورزی معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در حال حاضر کسانی که متقاضی هستند می توانند به 
استانها به خصوص در مناطق جنوبی کشور، مراجعه کنند و مشکلی در تامین نهال این نوع لیمو وجود ندارد همچنین برای کسب 

 .اطالعات بیشتر می توانند به پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری و همچنین مراکز تحقیقاتی مربوطه مراجعه کنند
 

رصدی تولید پرتقال در سال جارید ۰۰۲رشد   
 

طهماسبی در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت تولید مرکبات را در سال جاری مطلوب خواند و گفت: امسال پیش بینی می شود 
 ۹۶۳درصد نسبت به سال قبل رشد دارد همچنین تولید نارنگی حدود  ۰۰۲هزارتن باشد که  ۵۳۳میلیون و  ۰تولید پرتقال حدود 

هزارتن پیش بینی می شود ۲۳۳هزارتومان و گریپ فروت  ۶۲۲هزارتن، لیموشیرین  ۶۳۳ن، لیموترش هزارت . 
 

هزارتن پیش بینی می شود،ادامه داد: البته خود تولیدکنندگان معتقدند که میزان  ۰۶۳وی با بیان اینکه میزان تولید کیوی نیز حدود 
نمی توان اظهارنظر دقیقی در این حوزه کردهزارتن است اما تا نهایی نشدن آن  ۰۳۳تولید حدود  . 

 
درصد رشد نسبت به سال گذشته عنوان کرد ۰۶میلیون تن با  ۸معاون وزیر جهاد کشاورزی میزان تولید سیب درختی را نیز حدود  . 

 
  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 خبرنگاران جوان  – 22/9/99تاریخ : 

تن قارچ به عراق ۲۸دار شد / پیش بینی صادرات روزانه ادامه زیان پرورش دهندگان قارچ  
ماه ابتدای سال با زیان روبرو  ۳در تولید  افشار گفت: بنابر قیمت تمام شده محصول و احتساب سود منطقی، پرورش دهندگان قارچ

 .بودند
وگو باخبرنگاردر گفت دهندگان قارچ خوراکیمحمد حسن افشار رئیس انجمن پروش گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی 

به مصرف قارچ  ، درباره آخرین تحوالت بازار قارچ اظهار کرد: با توجه به خنک شدن هوا و گرایش بیشترباشگاه خبرنگاران جوان
 .به سبب کم شدن سبزی، قیمت تا حدودی در بازار افزایش یافته است

هزار  ۲۲تا  ۲۳هزار تومان اعالم کرد و گفت: انجمن هر کیلو قارچ درجه دو را  ۲۹او متوسط قیمت هر کیلو قارچ درجه یک را 
گذاری کرده استهزار تومان قیمت ۳تا  ۹تومان و درجه سه را  . 

ها از قیمت تمام شده در سال گذشته نرخ هر کیلو قارچ دهندگان قارچ خوراکی ادامه داد: بنابر آخرین برآوردپروش رئیس انجمن
ماه ابتدای سال  ۳تومان است در حالی که در  ۵۳۳هزار و  ۲۸درصد سود برای تولیدکننده درب مزرعه  ۵۳درجه یک با احتساب 
دهد که قارچ داران به طور مداوم در حال زیان هستندومان بوده که این امر نشان میت ۸۳۳هزار و  ۹داران متوسط دریافتی قارچ . 

تن اعالم کرد و گفت: طبق روال همه ساله در فصل سرما به سبب کاهش تولید  ۸۲۳تا  ۸۳۳افشار تولید روزانه قارچ در کشور را 
یابدتولید این محصول افزایش می  سبزی و ازدیاد مصرف قارچ، . 

هزار تن اعالم کرد و گفت: با باز  ۹ماه نخست سال را  ۶قارچ در   دهندگان قارچ خوراکی مجموع صادراتانجمن پروشرئیس 
های شود که تا پایان سال مجموع صادرات قارچ به بازارشدن مرز عراق در چند روز گذشته و رفع موانع صادراتی پیش بینی می

هزار تن برسد ۵۳هدف به  . 
است، اما به بازار روسیه توفیقی   انجام  های حوزه خلیج فارس در حالدر شرایط کنونی صادرات طبق روال به کشوراو ادامه داد: 

توانستیم حضور جدی در این بازار نداشتیم این در حالی است که به سبب مشکالت روابط اروپا و روسیه در خصوص اکراین می
 .داشته باشیم

 هزار تومان ۲۰تن رسید/قیمت هر کیلو قارچ  ۸۲۳تولید روزانه قارچ به  بیشتر بخوانید:
روز گذشته پیش بینی دهندگان قارچ خوراکی در پایان تصریح کرد: با توجه به باز شدن مرز عراق در چند رئیس انجمن پروش

صادرات اتفاق نیافتد   همانند گذشته مشکالتی در خصوص  تن برسد که امیدواریم ۵۳این کشور به   شود که صادرات روزانه بهمی

 .چرا که این امر تأثیر سوئی بر روند صادرات و رونق بازار داخل دارد
  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 ایرنا  – 21/9/99تاریخ : 

 کارندهزار اصله نهال می۱۸۸ها امسال یک میلیون و مازندرانی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران گفت: طرح نهضت سبز با هدف فرهنگ سازی برای ترویج  -ایرنا-سای
 هزار نهال در این خطه شمال کشور شروع شد.  ۲۳۳کاری با کاشت نهال

ت: در گفسید محسن موسوی تاکامی روز پنجشنبه در حاشیه آیین شروع طرح نهضت سبز در مازندران به خبرنگار ایرنا 
هکتار از اراضی جنگلی ۳۲۳هزار نهال در سطح حدود  ۹۳۳مجموع در راستای طرح نهضت سبز حدود یک میلیون و 

 کاشته می شود. ۳۳تا پایان سال 
هکتار  ۵۲۳هکتار از اراضی جنگلی و  ۶۳۳وی اضافه کرد : براساس برنامه ریزی طرح نهضت سبز نهال کاری در 

 نابع طبیعی برای زراعت چوب اجرایی انجام خواهد شد.در سایر اراضی در اختیار م
موسوی برنامه اصلی طرح نهضت سبز نهال کاری را در استان مازندران توسعه زراعت چوب در راستای قانون تنفس 
جنگل های شمالی بیان کرد و اظهارداشت : اگرچه در سنوات گذشته نیز منابع طبیعی طرح هایی را برای زراعت چوب 

 کرد، ولی در سال جاری بیشترین میزان مساحت طرح نهال کاری را به این برنامه اختصاص داد. اجرایی
هزار اصله نهال اوکالیپتوس و صنوبر در قالب  ۲۳۳مدیرکل منابع طبیعی مازندران افزود: در سال جاری افزون بر 

 ل را صنوبر تشکیل می دهد.درصد از این نها ۳۳طرح زراعت چوب در این خطه شمال کشور کاشته می شود که 
 هزار نهال کاشته شد. ۲۳۳به گفته وی در سال گذشته نیز در قالب طرح مازندران پاک حدود یک میلیون و 

طرح نهضت سبز نهال کاری از سوی سازمان جنگل ها و مراتع کشور در آذرماه اعالم شد که براساس این طرح تا پایان 
 میلیون نهال اعالم شد. ۵ور کاشته می شود که سهم مازندران حدود میلیون نهال در سطح کش ۲۸سال جاری 

درصد از این مساحت را منابع طبیعی تشکیل می  ۳۳میلیون هکتار مساحت دارد که بیش از  ۵استان مازندران افزون بر 
ع طبیغی غرب منطقه ساری و مناب -مدیریت شامل مدیریت منابع طبیعی مازندران  ۵دهد. منابع طبیعی مازندران با 

 مازندران منطقه نوشهر اداره می شود.

 لینک خبر 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83581835/مازندرانی-ها-امسال-یک-میلیون-و-۷۰۰هزار-اصله-نهال-می-کارند


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 ولیدات زراعی ت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 تولیدات دام و طیور
 ایرنا  – 21/9/99تاریخ : 

 دار شدندمیلیون راس دام سبک و سنگین پالک ۵

تاکنون حدود سه میلیون راس  دار کردن داممدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران گفت: از ابتدای طرح هویت -ایرنا  -تهران 
 سبک و سنگین پالک گذاری شدند که بخش عمده آن مربوط به دام سبک است.  دام
های کشور، افزود: در روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره هویت دار شدن دام« سعید سلطانی سروستانی»

 ری و هویت دارشدن دارند.میلیون راس دام سبک و سنگین در کشور موجود است که نیاز به پالک گذا ۳۳حال حاضر 
 میلیون راس دام سبک و هشت میلیون راس دام سنگین هستند. ۹۵به گفته وی، از این میزان 

می شود، دولت مکلف شده تا هزینه اجرای طرح  ۳۳وی اظهار داشت: طبق قانون نظام جامع دامپروری کشور که مربوط به سال 
 این طرح به با هزینه دامداران و دامپروران انجام می شود. هویت دارشدن دام را بپردازد اما اکنون اجرای

 کاهش سرعت اجرای طرح هویت دارشدن دام به دلیل کمبود اعتبار 
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران هزینه اجرای طرح مذکور را بیش از سه هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در 

 رفت اما اکنون به دلیل کمبود اعتبارات الزم سرعت اجرای طرح کاهش یافته است. شروع طرح، اجرا با سرعت پیش می
وی تصریح کرد: برای اجرای این طرح مهم، اتحادیه سراسری دامداران برای اطالع رسانی با بنر، پالکارد و پوستر اقدام هایی 

تگاه ها همچون استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها، کند، بلکه این اقدام همکاری دیگر دسانجام داده، اما این کار کفایت نمی
 وزارت کشور، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز را می طلبد.

سلطانی افزود: این درحالیست که اتحادیه سراسری دامداران قراردادی با سازندگان پالک منعقد کرده است اما اکنون به دلیل کاهش 
 ار و نبود اعتبارات الزم، این کار با تاخیر انجام می شود.سرعت انجام ک

 به گفته وی، به دلیل نبود اعتبار ممکن است فرایند خرید و تهیه پالک گوش با وقفه روبرو شود.
این مقام صنفی از مزایای اجرای طرح هویت دار شدن دام های کشور را جلوگیری از قاچاق دام زنده، وجود امار دقیق برای 

ردات گوشت و حتی ردیابی دام های مفقود برشمرد و اظهار داشت: این اقدام به طور قطع به نفع دامپروران ، دامداران و منافع وا
 ملی کشور است.

وی درباره طرح بیمه اجباری دام گفت: همزمان با اجرای طرح هویت دارشدن دام ها، بحث بیمه اجباری دام توسط صندوق بیمه 
 که به دلیل برخی موازی کاری ها اجرای هر دو طرح با کندی انجام می شود.کشاورزی مطرح شد 

به گفته سلطانی ، زیرا برای امر هویت دار شدن دام ها، دامداران ناچارند مبلغی بابت پالک گوش و نصب آن پرداخت کنند اما 
پالک مجانی به شهرستان ها ارسال کردند تا صندوق بیمه کشاورزی چندی پیش برای ترغیب دامپروران جهت بیمه اجباری تعدادی 

 بیمه اجباری دام انجام شود حال این توقع برای دامداران رخ داده که باید پالک گذاری و هویت دار شدن دام رایگان انجام شود.
ری انجام بدهیم که وی اضافه کرد: همچنین صندوق بیمه نیز انتظار دارد برای بیمه اجباری دام ما به صورت رایگان امر پالک گذا

 این امر بدون حمایت های دولتی ممکن نیست.
 ۶های سنگین در مدت مصوب شد و مقرر شد برای دام ۳۹رقمی بهمن ماه سال  ۲۲به گزارش ایرنا، طرح هویت دار شدن دام با کد 

بود بخش اندکی از سرمایه اولیه این  کلید خورد که قرار ۳۳ماه و برای دام سبک یکساله اجرایی شود اما این طرح در خردادماه سال 
 طرح توسط اتحادیه سراسری دامداران و مابقی هزینه ها توسط دامداران تامین شود.
تومان و از  ۰۳۳هزار و  ۶راس، مبلغ  ۸۳براساس این طرح قرار بود برای پالک گذاری هر راس دام سنگین واحدهای باالی 

راس دام مبلغ سه  ۲۳مان و برای نصب پالک هر راس دام سبک در واحدهای باالی تو ۰۳۳تر مبلغ هشت هزار و واحدهای کوچک
 تومان و برای واحدهای کوچک مبلغ پنج هزارتومان دریافت شود. ۲۳۳هزار و 

دار کردن دام از مرکز اصالح نژاد که به پنجره واحد وزارت جهاد کشاورزی متصل فرایند پالک گذاری و ثبت در سامانه هویت
 های ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز بوده است.گیریها از تصمیمشود و هویت دار شدن دامانجام میاست، 

  لینک خبر
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 چای
 ایرنا  – 22/9/99تاریخ : 

 فله فروشی، برند معکوس چای مازندران 

نام و نشان با برچسب " چای شمال " و " چای ارگانیک های بیای و یا در بستهفروش چای خشک به صورت فله -ایرنا  -نوشهر 
م مزرعه ها از کجا و کداداند این چایهای شمالی بویژه مازندران پر رونق است که هیچ کس نمیمازندران " در حالی در استان

 برداشت شده و در چه شرایطی فراوری شده و با گذشتن از چه مسیری به بازار رسیده است. 
واقعیت این است که هدف این گزارش بدنام کردن چای شمال نیست، ولی بی در و پیکر بودن عرضه آن و نبود نظارت سبب شده 

های نایلونی بی نام و نشان طی سال های گذشته تبدیل به برند ندیباست تا عرضه هرنوع چای با هر کیفیتی به صورت فله و در بسته
چای شمال و مازندران شود و سودجویان بی نام و نشان هم بازار چای را در این مناطق با توجه به حضور دهها میلیونی گردشگران 

 در سال به جوالنگاه بی دردسر سودجویی خود تبدیل کنند.
مالی در طول زمان یاد گرفته اند که چای داخلی مورد نیاز خود را از فروشندگان شناسنامه دار اگر چه باشندگان استان های ش

مشخصی در بازار تهیه کنند و این دسته از فروشندگان هم معموال هر ساله چای را از مزارعی تهیه می کنند که گذشت زمان کیفیت 
چرخه درون استانی برای خرید چای داخلی بی اطالعند و تنها بر اساس  محصول را تایید کرده، ولی تقریبا قاطبه گردشگران از این

 تعریف و تمجید شمالی ها از چای شمال اقدام به خرید این محصول می کنند.
از انصاف نباید گذشت که در سال های اخیر چای خشک تولید داخلی به دلیل کیفی سازی و تبلیغات توانست در مقایسه با چای 

و اعتماد ایرانی ها را تا اندازه زیادی به خود جذب کند، ولی در کنار این روند اقدامات الزم برای برندسازی و خارجی، ذائقه 
جلوگیری از سودجویی عده ای فرصت طلب صورت نگرفته است و به همین دلیل هم مصرف کنندگان چای داخلی به جای خرید این 

 دنبال تهیه آن در مراکز فروش به صورت فله هستند. محصول به صورت بسته بندی مناسب و استاندارد به
 بی اعتمادی تاریخی به بسته بندی

کارشناسان صنعت چای تمایل به خرید چای فله ای و دالیل حاکمیت چنین نگاهی از سوی مصرف کنندگان را بی اعتمادی آنها به 
مروز برخی در پی سودجویی بیشتر با مخلوط کردن چای کیفیت و ناخالصی محتوای چای بسته بندی می دانند که از گذشته تا به ا

 مرغوب با نوع بی کیفیت در بسته بندی به فروش می رسانند.
از سوی دیگر در کنار پا برجا بودن شیوه های تقلب آمیز از گذشته، سودجویانی هم به دنبال این اعتقاد مردم با کمی  به اعتقاد آنان ،

خانه های محلی را بدون نام و نشان کارخانه به شکل فله ای با قیمت بسیار باال به عنوان تغییر تاکتیک در فروش، چای کار
"ارگانیک" و به اصطالح بدون ناخالصی و رنگ و اسانس به بومیان و گردشگران می فروشند که باز هم شیوه ای برای فریب 

 حسوب می شود.مصرف کننده چای و دربلند مدت ضربه به اعتماد خریدار و تولید کننده م
تبلیغ ارگانیک بودن این محصوالت در میان فروشندگان و نهادینه شدن آن در ذهن خریدار در حالی به باورهای مردم تبدیل شده که 

اخیرا رئیس اداره آموزش استاندارد استان مازندران به استناد بررسی های انجام شده، اعالم کرد که ادعای ارگانیک بودن محصوالت 
ادعای درستی نیست بلکه با واقعیت فاصله دارد، ضمن اینکه در بسیاری از موارد این ادعاها صرفا با هدف سودجویی طرح  نه تنها

می شود و کیفیت فراورده هایی که در این نوع فروشگاه ها عرضه می شود از کیفیت پایین تری برخوردار است و از لحاظ سالمت 
 والت لبنی که به اسم ارگانیک عرضه می شود.نیز مخاطرات خود را دارد همانند محص

بر اساس آمار رسمی گمرک جمهوری اسالمی در سه ماهه بهار و تیر ماه امسال صادرات چای روند کاهشی داشته است و 
کارشناسان صنعت چای در ایران رونق نسبی و روند کاهشی صادرات چای داخلی را مربوط به افزایش کیفیت این محصول و 

مصرف کننده داخل کشور می دانند ، ضمن انکه با حمایت های دولت از چایکاران برای تولید با کیفیت و نیز تبلیغات انجام  استقبال
شده با هدف معرفی مزایای چای ایرانی نظیر برتری طعم ، مزه و بدون اسانس و مواد شیمیایی باعث شده تا مردم کم کم چای داخلی 

 دهند.را به مشابه خارجی آن ترجیح 
افزایش میل و تقاضای مردم به مصرف چای داخلی و گرایش آنان به خرید چای به صورت فله ای از فروشگاه های عرضه این 

محصوالت برای آینده صنعت چای شمال هم مخاطره آمیز است چرا که برخی از کارخانه داران و تولیدکنندگان به دنبال برندسازی و 
داخلی برای عرضه در بازار هستند، ولی به این نتیجه رسیده اند که آن طور که انتظار می رفت در  بسته بندی استاندارد محصوالت

 ترغیب مصرف کننده به خرید چای با بسته بندی و استاندارد موفق نیستند.
ن چای خشک به ارزش هزار ت ۹۳تا  ۶۲به گفته رییس اتحادیه تولید کنندگان، بازرگانی و صنایع بسته بندی چای کشور هر ساله بین 

میلیون دالر وارد کشور می شود که بخش عمده ان از کشورهای سریالنکا، هند و کنیا است و در این میان بر اساس  ۰۳۳بیش از 
هزار تن  ۲۰تن در سال است که از این میزان تنها  ۲۲۳هزار و  ۵۲آمارهای رسمی سازمان چای کشور تولید چای داخلی ایران نیز 

 داخلی است و بقیه به کشورهای مختلف صادر می شود.برای مصرف 
 داران تعلل کارخانه
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جعفر امیری یک مصرف کننده چای در گفت و گو با ایرنا در باره چای های بسته بندی شده و خرید چای فله اظهار داشت: در منطقه 
می گیرد ، اما این درحالیست که تاکنون رامسر کارخانه های چایسازی وجود دارد که در فصل خرید چای عطر آن شهر را فرا 

 تبلیغاتی از سوی آنها انجام نشده و من به عنوان مصرف کننده چای با محصوالت و یا نام و نشان تولیدات آنها آشنا نیستم.
ی خارجی با وی افزود: بنا بر این از آنجایی که نام و نشانی از چای محلی به صورت بسته بندی وجود ندارد، ترجیحا به دنبال چا

 عطر و اسانس مصنوعی و یا تهیه چای داخلی به صورت فله ای با عنوان چای محلی و بهاره یا تابستانه از فرودشگاهها هستیم.
این شهروند گفت: به دلیل عدم آشنایی و تخصص ما با چای دارای کیفیت ، چای خریداری شده به صورت فله ای پس از مدت 

 ه دلیل کیفیت پائین از دست می دهند و دست ما هم به جایی بند نیست.کوتاهی عطر و بوی خود را ب
یک گردشگر نیز درباره خرید چای محصول کارخانه های محلی در بسته بندی مناسب با برند و نشان تجاری خاص در منطقه گفت : 

ناسب مشاهده نشده ضمن اینکه اکثر در مدت گشت و گذار در بازارهای محلی نشانی از وجود چای منطقه با برند و بسته بندی م
 فروشگاهها در حال فروش چای به صورت فله ای هستند.

حمید افشار در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود : زمانی قصد خرید چای ایرانی در شمال کشور را دارید مجبورید به دلیل نبود برند 
هزار تومان خریداری کنید ضمن اینکه  ۶۳هم با قیمت باالی خاص این محصول را از فروشگاههای منطقه به صورت فله ای آن 

 همواره تردیدی مبنی بر ناخالصی و یا امکان قاطی بودن چای گذشته با محصول جدید در بازار وجود دارد.
خلی به دات داالزم است مسئوالن و یا تولیدکنندگان چای این منطقه همانند چای بسته بندی شده خارجی با برند سازی تولی وی گفت :

 دنبال مشتریان باشند تا مردم با خیال آسوده تری نسبت به تهیه محصوالت داخلی اقدام کنند.
 مشکالت مالی تولید مانعی برای معرفی محصول

رییس یک کارخانه چای در شهرستان رامسر که دو سال اخیر این محصول را با بسته های کارتونی و مهر استاندارد عرضه می کند 
ره چرایی چنین وضعیتی در بازر مصرف چای و خال تبلیغات گسترده برای معرفی محصول با بسته بندی استاندارد و بهداشتی دربا

برابر وام  ۹گفت: در شرایطی که برای تاسیس یک کارخانه تولیدی کوچک درگیر بازپرداخت سنگین تسهیالت بانکی به میزان 
لیغات گسترده و بازاریابی دشوار است ضمن انکه بعد از پرداخت وام ارزش افزوده و مسایل دریافتی بودیم ، توانایی فکر کردن به تب

 دیگر این بخش گریبان تولید کننده را سخت می فشارد .
یکی از عوامل تاثیر گذار بر برندسازی چای داخلی ، کمبود مواد اولیه  اسماعیل طالشی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :

ز( در منطقه است ضمن آنکه تغییر نگرش مردم به خرید چای بسته بندی مستلزم تبلیغات زیاد و زمان مناسب است که )برگ سب
 امکانات مالی ما جوابگوی انها نیست.

تن چای  ۳۳تن چای خشک در سال است در حالی که در شرایط فعلی  ۸۳۳وی ادامه داد: ظرفیت کارشناسی کارخانه ما به میزان 
د می کنیم و این کمبود برگ سبز چای و مشکالت مالی قطعا بر فرایندهایی که می بایست در جهت معرفی محصول با خشک تولی

کیفیت و استاندارد انجام شود تاثیر منفی می گذارد ، اما با این وجود و در چنین شرایطی ما همچنان بر کیفیت محصول تمرکز داریم 
 ت کردیم. و بازخوردهای خوبی هم هرچند کم دریاف

 دالالن، برندگان بازار چای 
طالشی با اشاره به مخلوط کردن چای با انواع بی کیفیت ان توسط افراد سودجو و تاثیر ان بر سلب اطمینان مردم در طول سالها 

 .ستگفت: یکی از دالیلی که فروشندگان این محصول، خریداران چای را به سمت چای فله ای سوق می دهند کسب سود بیشتر ا
این تولید کننده توضیح داد: این افراد چای با کیفیت و ممتاز را به صورت فله از کارخانه ما خریداری می کنند، سپس در فروشگاه 

های خود با قیمت به مراتب بیشتر با بسته سلفونی و به عنوان چای ارگانیک و طبیعی ، چای بهاره یا ممتاز ، محلی و خالص به 
ه این بسته بندی ها غیر استاندارد در کمترین زمان کیفیت چای را از بین می برد عالوه بر قیمت گزاف ما فروش می رسانند ، ک

 شاهد مخلوط کردن ان با چای سال گذشته هم هستیم.
 یک کارشناس اقتصادی نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا علت گرایش و تقاضای مصرف کننده به خرید چای فله ای را باور رایج

در چنین شرایطی به مرور زمان حاشیه سود تولید کننده  این روزها مبنی بر ارگانیک و طبیعی بودن چای باز عنوان می کند، گفت :
به جایی خواهد رسید که در اقتصاد به ان نقطه سر به سری می گویند ، به گونه ای که به همان میزان که برای عرضه محصول 

 هم سود اوری دارد ، اما بازدهی و درامد مثبتی برای تولید کننده نخواهد داشت.هزینه می کند ، همان میزان 
طاهره جهانی اضافه کرد: در نهایت اگر اقداماتی برای کاهش زیان و عواقب سودجویی ها و باورهای ذهنی اشتباه در مصرف کننده 

 در صورت ادامه دار شدن این پروسه شکست می خورد. با فرهنگ سازی و حمایت و مداخله نهادهای متولی انجام نشود تولید کننده
وی در تشریح اقدامات حمایتی دولت برای جبران زیان تولید کننده گفت : دولت می تواند برای کاهش هزینه عرضه برای تولید کننده 

یم گیری مصرف ؛ هزینه ای را به صورت یارانه عرضه به این محصول اختصاص دهد، تا درصورت ادامه دار بودن این تصم
کننده، فعالیت تولید کننده از نقطه سر به سری گفته شده باالتر قرار گیرد ، به طوری که حاشیه سود برای او چشم گیر باشد و بتواند 

 فعالیت گسترده در تبلیغات و تغییر باور مردم را انجام دهد.
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وده کاال برای این تولیدات را که در سبد خانوار جز کاالهای این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه دولت قطعا می تواند ارزش افز
ضرورری محسوب می شود و همواره مصرف باالیی دارد، کمتر در نظر بگیرد ، گفت: قرار بود دولت ارزش افزوده کاال ها را 

 نده نیز برای تولید در چنینهرچقدر از حالت ضروری به لوکس نزدیک شود ، افزایش دهد، بنابراین کاالیی مانند چای که تولید کن
 وضعیتی قرار دارد می تواند توسط دولت مدیریت شود.

وی افزود: تولید کننده چای داخلی نیز می بایست برای تغییر گرایش مصرف کننده برتری چای بسته بندی را به عنوان محصولی 
 ر زمان باورهای غلط شکل گرفته اصالح شود.بهداشتی و استاندارد، بدون اسانس و افزودنی به خوبی تبلیغ کند تا به مرو

 بسته بندی استاندارد، راه نجات 
رییس اداره چای رامسر نیز در گفت و گو با ایرنا دلیل تصمیم مصرف کننده برای خرید فله و بی نام نشان چای گفت: مصرف کننده 

سرچشمه و منبع اصلی ان خریداری کرده است و هیچ و خریدار چای به اشتباه تصور می کند با خرید این مدل از چای ان را از 
 گونه تقلب و ناخالصی در ان وجود نخواهد داشت که این امر نمی تواند به طور مطلق صحیح باشد و تمام مساله این نیست .

ت و افزود :ماهیاردالن باالبندیان ، بسته بندی چای را عامل تعیین کننده برای حفظ کیفیت ،بهداشت و سالمت این محصول خواند 
چای خشک به دلیل نحوه ساخت و عمل آوری آن به گونه ای است که در کوتاهترین زمان رطوبت و بوی اطراف جذب و موجب 

تولید قارچ در چای خشک می شود، ضمن این که کیسه های سلفونی حاوی چای در معرض نور خورشید بالفاصله بوی پالستیک را 
 جه چای بعد از دم کردن کدر و بدطعم و بد رنگ می شود .به خود جذب می کند که در نتی

وی با بیان اینکه فروش چای به صورت فله و یا در کیسه های سلفونی اصال مورد تایید ما نیست، افزود: کارخانه هایی که تولید را با 
د، ضمن انکه از وزارت صنعت ، بسته بندی به مصرف کننده عرضه می کنند دارای تاسیسات آزمایشگاهی معتبر و کارشناس هستن

بهداشت و سازمان استاندارد مجوز اخذ می کنند که این فرایند انها را در مقام پاسخ گویی و مسئولیت پذیری در قبال امنیت غذایی و 
 بهداشتی مصرف کننده قرار می دهد.

 چای اثر می گذارد.به گفته باالبندیان، حمل چای در این کیسه ها باعث خورد شدن چای شده که بر رنگ 
وی در توضیح چای با کیفیت گفت : چای مرغوب باید سنگین باشد، دارای شاخه های پیچ دار باشد و وقتی در کف دست میریزی 

 مانند خار دست را اذیت کند.
برای  کارتونی رئیس اداره چای رامسر گفت: من معتقدم چای باکیفیت باید در یک پوشش استاندارد قرار گیرد که روی آن با بسته

محافظت از نور و رطوبت محفوظ شود و در پایان این پوشش کارتنی نیز یک روکش نایلونی قرار گیرد ، عالوه بر آن نام تولید 
 کننده ، تاریخ ، مشخصات کاال و حتی شیوه طبخ روی ان درج شود.

عداد چندین کارخانه در شهرهای رامسر و تنکابن قرار کارخانه تولید چای وجود دارد از این ت ۲۳به طور کلی در گیالن و مازندران 
 دارد.

  لینک خبر
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 خاک

 ایرنا  – 27/9/99تاریخ : 

 به راهکار علمی نیاز دارداستاندار: جلوگیری از فرسایش خاک گلستان 

پذیری ناشی از فرسایش منابع خاک این استان گفت: ارتقای استاندار گلستان با اشاره به تهدیدات متعدد و آسیب -ایرنا  -گرگان
 های علمی است. وری و حفظ خاک نیازمند تقویت راهکارهای حفاظت مطابق با آخرین یافتهبهره

پنجمین مراسم استانی بزرگداشت روز جهانی خاک اظهار داشت: مشکالت حوزه حفاظت از هادی حق شناس روز چهارشنبه در 
علمی  حلخاک مشهود است و باید بر مبنای مطالعات و تحقیقات پژوهشگران درباره حل این موضوع و مشکالت آن به دنبال راه

 بود.
این بستر، امکان اجرای طرح های تحقیقاتی ملی و بین  وی با اشاره به وجود منابع خاک لس )فروریزشی( در گلستان گفت: وجود

المللی را فراهم می کند و بی شک اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک با نهادهای علمی عالوه بر بازکردن گره از مشکالت استان، 
 در تعامل علمی و بین المللی نیز موثر خواهد بود.

ه ویژه در مناطق باالدستی گفت: اجرای طرح های آبخیزداری بر اساس وی با اشاره به ضرورت مدیریت صحیح بارش باران ب
 پتانسیل هر منطقه کمک بزرگی به حفظ خاک و جلوگیری از بحران هایی مانند سیل خواهد کرد.

تار هزار هک ۶۲۳هزار کیلومتری این استان گفت: در بخش زراعی، کشت های آبی و دیم با  ۵۳استاندار گلستان با اشاره به وسعت 
های روغنی گلستان رتبه های اول تا پنجم را دارد که باید با تمرکز بر رتبه نهم کشور و در تولید محصوالتی مانند برنج، گندم و دانه

 وری حوزه کشاورزی و باغی افزایش یابد.صنایع تبدیلی، بهره
های مهندسی و حفاظت کشاورزی از جمله روشرییس انجمن علوم خاک استان گلستان هم در این مراسم گفت: ایجاد پوشش گیاهی، 

های دارای خاک لُس می توان تولیدات کشاورزی را افزایش های کشاورزی در زمینبندی و ایجاد باغاصالح خاک است که با تراس
 داد.

را تشکیل درصد مساحت گلستان  ۳۳فرهاد خرمالی اظهار داشت: بهترین و حاصلخیزترین خاک جهان خاک لُس است که بیش از 
 می دهد و الزم است با اتخاذ سیاست های هدفمند بهره وری از آن را افزایش داد.

رییس سابق انجمن علوم خاک اروپا نیز در این مراسم گفت: موضوعات امنیت غذایی و خاک به دلیل نقش آفرینی آن در امنیت 
 غذایی برای همه کشورهای دنیا دارای اهمیت است.

افزود: با توجه به افزایش جمعیت دنیا به خصوص کشورهای آفریقایی و آسیایی، در آینده مشکل امنیت غذایی  پروفسور احمد مرموت
 و خاک به موضوع بحرانی تبدیل خواهد شد.

رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان هم گفت: پژوهشکده لس برای انجام طرح های پژوهشی در زمینه خاک در این 
 تشکیل و راه اندازی می شود.دانشگاه 

علی نجفی نژاد همچنین با اشاره به لزوم حفظ خاک و اهمیت آن گفت: مشکالتی همچون تغییر اقلیم و عقب نشینی یخچال ها سرعت 
 فرسایش خاک را بیشتر خواهد کرد.

ش کل برای پیشگیری و کاهش فرسای ابوطالب قزل سفلو مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان هم با تشریح اقدامات این اداره
خاک در استان، بهره برداری نادرست از زمین ها و کاهش مواد آلی خاک، بهره برداری بی رویه از سفره های آب زیرزمینی و 

 شخم اراضی به سمت شیب را از مهم ترین عوامل انسانی تخریب خاک در استان برشمرد.
بع طبیعی و آبخیزاری گلستان، در بخش های از شهرستان مراوه تپه واقع در شرق طبق گزارش سال قبل مسووالن اداره کل منا

تن خاک دچار فرسایش می  ۰۲استان به دلیل لسی بودن خاک و آسیب پذیری در برابر انواع فرسایش بادی و آبی ساالنه در هکتار 
 تن در هکتار است. ۳شود در حالی که این رقم در غرب استان 

 جهانی خاک "جلوگیری از فرسایش خاک برای حفظ آینده" نامگذاری شده است.شعار امسال روز 
 آذر بزرگداشت روزجهانی خاک است. ۲۰دسامبر مصادف با  ۲

  لینک خبر
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 خاک 
 خبرگزاری فارس – 21/9/99تاریخ : 

 

 بینی جرایم سنگین برای تغییر کاربری اراضی کشاورزیشود/ پیشنامه قانون حفاظت از خاک به دولت ارائه میآیین

 گفت: شود،نامه قانون حفاظت از آب و خاک آماده شده و تقدیم به دولت میمعاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه آیین
 جرایم بسیار سنگینی برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نظر گرفته شده است. 

در حاشیه مراسم روز جهانی خاک که در سازمان تحقیقات، مراد اکبری به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز علی
نامه قانون حفاظت از خاک که به تازگی تصویب شده، آماده شده و عنقریبا تقدیم آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد، گفت: آیین

 هیات دولت خواهد شد.
ها و انجمن علوم خاک کشور نقش داشتند، گفت: در نگلنامه سازمان محیط زیست، سازمان جاکبری با بیان اینکه در تدوین این آیین

 است. بینی شدهنامه جرایم بسیار سنگینی برای قاچاق خاک، آلوده ساختن خاک و تغییر کاربری و تخریب خاک انجام پیشاین آیین
 ثر خواهد بود.وی ابراز امیدواری کرد که قانون حفاظت از خاک در جلوگیری از فرسایش و از بین رفتن خاک بسیار مو

گاهی خبرهایی از قاچاق خاک به کشورهای همسایه معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که گاه
ام حتی یک مورد قاچاق خاک کشاورزی سالی که بنده در این سمت بوده 1شود، آیا چنین چیزی صحت دارد گفت: طی شنیده می

های صنعتی و معدنی است که بخشی به صورت صادرات قانونی شود، خاکه به عنوان قاچاق خاک مطرح میوجود نداشته است. آنچ

 .شودو احتماال بخشی به صورت قاچاق از کشور خارج می
  لینک خبر
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 خاک 
 خبرگزاری فارس – 22/9/99تاریخ : 

 آذربایجان شرقیشوری خاک تهدیدی برای کشاورزی پایدار در 

شرقی به دلیل عوامل طبیعی و غیرطبیعی رو به افزایش است و اگر مدیریت نشود، در کنار شوری خاک در آذربایجان -ایرنا  -تبریز
 کند. کمبود منابع آبی، کشاورزی پایدار را با چالش جدی مواجه می

آذرماه هفته خاک نام گذاری شده است؛  ۲۳تا  ۲۵م از دسامبر، روز جهانی خاک است و در کشورمان ه ۲به گزارش ایرنا، روز 
مناسبتی تقویمی که می تواند بهانه ای برای تامل در موضوع حیاتی فرسایش خاک به عنوان عامل اصلی نابودی حیات انسانی باشد، 

 به ویژه اینکه ایران دومین کشور جهان از نظر فرسایش خاک محسوب می شود.
غم اینکه بخش عمده آن را مناطق کوهستانی تشکیل می دهد و به همین دلیل نیز تصور بر این است که آذربایجان شرقی نیز به ر

شوری خاک در آن پایین تر باشد، در دهه های اخیر به دالیلی همچون کاهش بارندگی، برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی 
 کی از نمودهای عنیی فرسایش خاک مواجه بوده است. و خشک شدن دریاچه ارومیه با مشکل شوری خاک به عنوان ی

 مشکل خاک در کشور حادتر از آب است
علی اصغر جعفرزاده، استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز با اشاره به اینکه کشور ایران دارای وسعتی حدود 

 ۲۹۰۲میلیون هکتار دارای خاک است، گفت:  ۹۲۰۳خاک و میلیون هکتار بدون  ۳۳۰۲میلیون هکتار است و از این مساحت  ۲۶۲
 میلیون هکتار در چرخه کشت است. ۲۳۰۲هکتار خارج از چرخه کشاورزی و تنها 

میلیون هکتار دارای  ۶۰۳میلیون هکتار درجه یک است و  ۲۰۵میلیون هکتار اراضی آبی کشور هم تنها  ۳وی اضافه کرد: از 
 ست.محدودیت شوری، عمق و سنگریزه ا

 جعفرزاده با بیان اینکه خاک ماده ضروری برای فعالیت کشاورزی است، گفت: مشکل خاک مهمتر از آب است .
برداری نادرست از منابع خاک، آبیاری اراضی با استفاده های شور حاصل بهرههای کشور به خاکوی با اشاره به اینکه تبدیل خاک

از حد از سموم و کودهای شیمیایی و فرسایش خاک است، گفت: استان تفادۀ بیش های ناسالم، تبدیل کاربری اراضی، اساز آب
 آذربایجان شرقی در کنار فرسایش خاک به دلیل قرار گرفتن در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با شوری خاک مواجه است.

 د.جعفرزاده اظهار کرد: در صورتی که از خاک محافظت نشود مدیریت آب هم بی نتیجه خواهد بو
 اضافه برداشت از سفره های آب زیرزمینی دلیل اصلی شوری خاک است 
شرقی هم گفت: با وجودی که این استان بیشتر به یک احمد بایبوردی، رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان 

در این منطقه از جایگاه ویژه ای  منطقه کوهستانی مشهور است، وجود دشت های حاصلخیز سبب شده است که کشاورزی از دیرباز
 شمسی و قبل از توسعه شهرنشینی اغلب مردم این دیار قوت خود را از زمین بدست می آوردند. ۸۳برخوردار بوده و تا دهه 

 وی اظهارکرد: مطالعات خاکشناسی در این استان همانند سایر استان های کشور با شروع به کار بنگاه مستقل آبیاری و سپس موسسه
تحقیقات خاک و آب آغاز شد و تاکنون قسمت عمده اراضی استان به صورت اجمالی و در دشت های مهم مطالعات نیمه تفصیلی و 

 در مواردی تفصیلی انجام شده است.
 ۲۳بایبوردی گفت: اگرچه شوری و قلیائیت از محدودیت های عمده خاک های کشاورزی استان محسوب نمی شد، اما متاسفانه در 

اخیر با برداشت بی رویه آب از منابع آبهای زیر زمینی و شور شدن آب چاهها و نیز با خشک شدن دریاچه اورمیه اراضی  سال
 کشاورزی حاشیه آن شوری خاک ها رو به افزایش است.

 ۳۳ای دیم وی اعالم کرد: بررسی نتایج تجزیه خاک از نظر شوری بین زمین های زراعی دیم و آبی نشان می دهد که در زمین ه
درصد شوری متوسط دارند و خاک های دارای شوری  ۰درصد دارای شوری کم و  ۹درصد خاک های سطحی فاقد شوری هستند، 

 زیاد صفر درصد است.
درصد دارای  ۲۹درصد از خاک های سطحی بدون شوری،  ۹۳وی ادامه داد: این در حالی است که در زمین های آبی و فاریاب 

درصد دارای شوری زیاد است و بررسی دیگری نشان می دهد که شور شدن  ۸دارای شوری متوسط و درصد  ۳شوری کم و 
 اراضی بیشتر در اثر آبیاری با آب شور چاه ها و عدم مدیریت مناسب در استفاده از آبهای شور و عدم لحاظ نیاز آبشوئی می باشد.

ۀ ارومیه و قسمتی نیز در منطقۀ دوزدوزان واقع است، گفت: در کل بایبوردی با اشاره به اینکه بیشتر اراضی شور در شرق دریاچ
کیلومتر مربع را تشکیل  ۰۳کیلومترمربع اراضی دارای شوری متوسط در استان وجود دارد و اراضی شوری زیاد حدود  ۶۳۹حدود 

ودیتی برای کشاورزی ندارند و دسی زیمنس بر مترمربع دارند و از این نظر محد ۸می دهند و بقیۀ اراضی زراعی شوری کمتر از 
دسی زیمنس بر متر هستند که در طبقه بندی جدید به عنوان شوری کم طبقه بندی  ۵-۸فقط مساحت محدودی از منطقه دارای شوری 

 می شوند.
ه ب رییس گروه آب و خاک مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی اظهارکرد: اگر این اراضی مدیریت مناسبی نشوند ممکن است

 تدریج شوری افزایش یافته و محدودیت هایی برای کشت محصوالت ایجاد شود.
 بایبوردی با تاکید بر استفاده بهینه از منابع تجدید ناپذیر آب و خاک، گفت: با تغییر الگوی کشت درصدد حفظ این منابع هستیم.
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ی شود، گفت: کشت پیاز که تخریب خاک را به همراه وی با اشاره به اینکه اجازه تغییر کاربری اراضی مستعد کشاورزی داده نم
 دارد کاهش یافته و از طرف دیگر کشت کلزا که در جهت اصالح خاک موثر است افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه کشاورزی حفاظتی یکی از راهکارهای حفظ مواد آلی خاک در جهت کشاورزی پایدار است، خاطرنشان کرد: تنش 
 نور سه تنش بخش کشاورزی در آذربایجان شرقی است.خشکی، شوری و 

بایبوردی با اشاره به اینکه در بخش عمده ای از اراضی استان با کاهش حاصلخیزی خاک مواجه هستیم، گفت: فرسایش خاک، 
 فرونشست زمین و آلودگی های محیطی از جمله پساب تسویه نشده هم به این بحران دامن می زند.

نکه خاک زنده است و قدرت باروری خود را به لحاظ عوامل محدودیت زا از دست می دهد، گفت: گاهی عوامل وی با اشاره به ای
 محدودیت زا قابل رفع و وضعیت قابل برگشت است .

 وضعیت آب و خاک نگران کننده است
دو منبع مهم در حوزه کشاورزی  حسین نوید دانشیار گروه بیوسیستم دانشکده کشاورزی، آب و خاک دانشگاه تبریز هم آب و خاک را

روز بحرانی تر شده و در برخی موارد شرایط بسیار نگران برشمرد و گفت: در زمان حاضر وضعیت هر دو منبع آب و خاک روزبه
 کننده است.

ه از های کشاورزی و استفادهای مدیریتی جدید در سامانهوی یکی از راهکارهای عمده رفع این مشکالت را استفاده از روش
ها دانست و گفت: امروزه این امر در کشاورزی دنیا تحت عنوان کشاورزی دقیق های نوین به منظور مدیریت بهینه نهادهفناوری

 مطرح است.
های صورت گرفته در راستای حفظ منابع، استفاده های عمومی و تالشوی خاطرنشان کرد: در زمان حاضر، با وجود افزایش آگاهی 

 ها و منابع آب و خاک همچنان ادامه دارد .ادهرویه از نهبی
گذاران و مجریان بخش کشاورزی مطرح و با های اخیر، کشاورزی حفاظتی از سوی سیاستنوید ادامه داد: با وجودی که در سال
 های نوین در سطوحموقع، جامع و قاطع در استفاده از فناوریهای بهگیریحال ضعف در تصمیمجدیت تمام پیگیری شده است؛ با این

 های کشاورزی، در مقام عمل اجرای اصول کشاورزی پایدار را با وقفه مواجه کرده است.مختلف فعالیت
وی با بیان اینکه نیاز حیاتی بشر به محصوالت کشاورزی از یک سو و ضرورت حفظ منابع راهبردی، نظیر آب و خاک و نیز 

هنگام و بهینه نهاده های کشاورزی سوق داده است، زی دنیا را به استفاده موثر، بهمحیط زیست از سوی دیگر، سیاست گذاران کشاور
ها و ورود مواد شیمیایی کشاورزی به چرخه اظهارکرد: این راهبرد ضمن داشتن مزایای اقتصادی از استفاده بیش از نیاز واقعی نهاده

ای سطحی و زیرسطحی، و در نهایت در بدن انسان هغذایی انسان از طریق رسوب در محصوالت کشاورزی یا نفوذ در آب
 کند.جلوگیری می

های نامناسب به هر حال آلودگی خاک ناشی از دفن ضایعات شهری، صنعتی، شور شدن خاک بر اثر مصرف نامعقول کودها، شخم
تخریب خاک به شمار می  های گیاهی و نامناسب بودن سیستم های آبیاری از عوامل عمدهها و پوششزراعی، از دست رفتن جنگل

ها و انواع ادوات ترین نهادهکه خاک مورد کشت از نظر عناصر مختلف فقیر باشد، اگر از بهترین و با کیفیترود و در صورتی
 مکانیزه پیشرفته هم استفاده کنیم باز هم به افزایش بهره وری و عملکرد مورد نظر دست پیدا نخواهیم کرد.

ی تجدیدناپذیر، سرمایه ملی و بستر حیات در معرض تخریب بسیاری قرار گرفته است و بر این اساس خاک به عنوان منبع طبیع
 شود' برای هفته خاک در نظر گرفته است.امسال شعار 'همه چیز از خاک شروع می

ن قابل کشاورزی هکتار آ ۳۶۸هزار و  ۹۳۸هکتار مساحت استان آذربایجان شرقی یک میلیون و  ۹۳۳هزار و  ۶۶۲میلیون و  ۸از 
 درصد آن اراضی آبی و بقیه اراضی دیم است. ۵۳است که حدود 

  لینک خبر
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 خاک 
 ایرنا  – 21/9/99تاریخ : 

 است مجوزی برای صادرات خاک کشاورزی صادر نشده

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: تاکنون مجوزی برای صدور خاک کشاورزی صادر نشده است و  -ایرنا  -تهران 
 خاک صنعتی با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت از کشور خارج می شود. 

قیقات، آموزش و ترویج کشاورزی روز سه شنبه در مراسم بزرگداشت " روز جهانی خاک" که در سازمان تح« علی مراد اکبری» 
برگزار شد درباره انتشار اخباری مبنی بر قاچاق خاک در فضای مجازی افزود: در پنج سال گذشته حضورم در معاونت آب و خاک 

 کشاورزی گزارشی مبنی بر قاچاق خاک نداشته ایم.
 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک به هیات دولت می رود

نامه نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک نهایی شده است، افزود: اکنون در حال آخرین بازبینی های این آئیناینکه آئین وی با اشاره به
 شود.قرار داریم و بزودی برای تصویب به هیات دولت ارسال می

نامه یاد شده، همکاری دارند  ها، مراتع و آبخیزداری در تدوین آیینزیست و جنگلاکبری اضافه کرد: سازمان های حفاظت از محیط
، فرسایش، آلودگی، تغییر کاربری و قاچاق خاک می و در قانون حفاظت از خاک، جرایم سنگینی برای افرادی که منجر به تخریب

 شوند، در نظر گرفته شده است.
هانی باالتر است، اما اعداد معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره فرسایش خاک در کشور افزود: فرسایش خاک در ایران از متوسط ج

تن در هکتار مطرح است که مبنای قوی برای پذیرش این  ۲۶و ارقام متفاوتی در زمینه فرسایش خاک در ایران از جمله فرسایش 
 مسئله وجود ندارد.

 
  لینک خبر
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 خاک
 ایرنا  – 21/9/99تاریخ : 

 کاهش چهار درصدی تولیدات کشاورزی جهان در پی فرسایش خاک
نماینده سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد )فائو(، نسبت به مدیریت پایدار منابع خاک ایران اعالم آمادگی کرد  -ایرنا  -تهران 

 و گفت: فرسایش خاک هر ساله موجب کاهش چهار درصدی عملکرد محصوالت کشاورزی در جهان می شود. 
که در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج « روز جهانی خاک» امروز سه شنبه در مراسم بزرگداشت« گرولد بودچر » 

کشاورزی برگزار شد، افزود: سازمان فائو از کشورهای عضو می خواهد سیاست هایی را اتخاذ کنند که ترغیب کننده طیف گسترده 
 دست اندرکاران برای به کارگیری رویکردهای زراعی مبتنی بر مدیریت پایدار خاک باشد.

ردهایی مانند بوم شناسی کشاورزی، کشاورزی حفاظتی، کشاورزی ارگانیک، بی خاک ورزی را از جمله رویکردهای وی رویک
مورد تأکید فائو برای ترویج بین ذینفعان و دست اندرکاران عرصه کشاورزی عنوان کرد و اظهارداشت: خاک یک منبع متناهی است 

 زیابی آن در مدت عمر انسان امکان ناپذیر است.به این معنی که اگر این محصول از بین برود، با
وی تصریح کرد: فرسایش خاک در بسیاری از نقاط جهان بزرگترین تهدید موجود برای سالمت خاک و خدمات اکوسیستمی آن است 

انتشار ها و به طوریکه می تواند موجب حذف سطح حاصلخیز خاک، کاهش فضای مناسب برای ریشه زایی گیاهان، آلودگی آبراهه
 کربن ذخیره شده در خاک و جو زمین شود.

نماینده فائو در ایران روز جهانی خاک را فرصتی برای نشان دادن ارزش خاک و نقش بسزای آن در امنیت غذایی و اکوسیستم 
ین امانت تا بتوانیم ادانست و افزود: با توجه به تغییرات اقلیمی در جهان نیاز است که همه ما تالش کنیم تا فرسایش خاک متوقف شود 

 ارزشمند را به آیندگان انتقال دهیم.
  لینک خبر
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 خاک 
 ایرنا  – 21/9/99تاریخ : 

 فرسایش خاک چالش اصلی بخش کشاورزی

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی فرسایش خاک چالش اصلی بخش کشاورزی است گفت: این وضعیت می تواند  -ایرنا  -تهران 
 ختن امنیت غذایی کشور شود. منجر به ناپایداری کشاورزی و به خطر اندا

که در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی « روز جهانی خاک»شنبه( در مراسم بزرگداشت امروز )سه« عباس کشاورز»
برگزار شد، سه مشکل اساسی پایین بودن عملکرد، باال بودن هزینه های کشاورزی، پایین بودن درآمد تولیدکنندگان و ناپایداری 

ها با تغییر نگرش و تغییر کشاورزی را از جمله مشکالت بخش کشاورزی در ارتباط مستقیم با خاک دانست و افزود: همه این چالش
 رفتار با خاک قابل حل است.

وی تغییر رویکرد و نگرش در مواجهه با خاک را یک ضرورت عنوان کرد و اظهار داشت: نمی توانیم بیش از این به خاک فشار 
یم و نباید به جنگ خاک و طبیعت برویم؛ بنابراین تمامی دست اندرکاران حوزه کشاورزی باید با توجه به اثرات تصمیم گیری بیاور

 ها و اقدامات بر خاک تصمیم بگیرند و اقدام کنند.
ن د: همه ارکاسرپرست وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه باید یک نقشه راه جامع در خصوص خاک تدوین شود، تصریح کر

مندی در قبال خاک به یک یا چند بخش کشاورزی و محیط زیست و همه اقشار و بخش ها در قبال خاک مسوول هستند و تقلیل وظیفه
 معاونت و دفتر و سازمان، کار درست و دقیقی نیست و همه ما مسئولیم.

ت در قبال حفظ خاک مسوول هستند، افزود: کشاورزان وی با اشاره به اینکه همه ارکان کشور به ویژه بخش کشاورزی و محیط زیس
 دلسوزترین و دغدغه مندترین اقشار در مواجهه با مساله حفاظت خاک و آب هستند.

وی ادامه داد: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی باید ادبیات و مبانی مرتبط با خاک را به تمامی دست اندرکاران و فعاالن 
 خصوص کارشناسان، کارکنان و مدیران آموزش دهد. بخش کشاورزی و به

کشاورز با اشاره به این که باید رفتارمان در قبال خاک مسووالنه و با در نظر گرفتن ضرورت ها و اهمیت حفاظت از خاک باشد، 
 اظهار داشت: نباید بدون آشنایی علمی با مبانی خاک در حوزه کشاورزی تصمیم گرفت.

ها به ویژه انواع سم و کود باید ها در خصوص استفاده از نهادهه مسئوالن سازمان جهاد کشاورزی استانوی بر این باور است ک
 متناسب و منطبق با یافته های تحقیقاتی تدوین شده، اقدام کنند.

بحث  : درسرپرست وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه کلید حفاظت آب طبق فرمایشات رهبر معظم انقالب حفاظت خاک است گفت
آبیاری اراضی زراعی و باغ ها باید حتما به مقوله شوری و سایر ترکیبات شیمیایی خاک توجه شود و همه اقدامات باید سازگار با 

 وضعیت و کیفیت خاک و بر پایه شناخت خاک به عنوان یک موجود زنده باشد.
  لینک خبر
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 خاک 
 ایرنا  – 22/9/99تاریخ : 

 تأمین امنیت غذایی مردم در گرو حفظ خاک است

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( با تاکید براینکه خاک منبعی تجدیدناپذیر است، اعالم کرد: تامین امنیت  -ایرنا  -تهران 
 غذایی و آینده پایدار مردم در گرو حفظ خاک است. 

به گزارش دوشنبه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو(، اگر خاک از بین برود و یا تخریب شود، بازیابی آن در مدت عمر 
، بنیان شناختییداری بومناپذیر است بنابراین خاک به عنوان عنصری مرکزی در منابع سرزمینی، توسعه کشاورزی و پاانسان امکان

 و اساس تولید غذای انسان، خوراک دام، سوخت، فیبر و بسیاری از دیگر خدمات اکوسیستمی حیاتی است.
های حاصلخیز محدود است و این گستره محدود تحت فشار فزاینده انواع کاربردهای براساس اعالم این سازمان، گستره طبیعی خاک

رشد جهان برای  ها، مراتع، شهرنشینی، و تامین نیازهای جمعیت رو بهداری، چراگاهرزی، جنگلرقیب برای کاشت محصوالت کشاو
 تولید غذا و انرژی همچنین استخراج مواد معدنی خام قرار دارد.

و  اییآفرینی آن در تأمین امنیت غذاش و همچنین نقشتولیدی خاطر ظرفیتدر این شرایط ضرورت دارد تا نقش و ارزش خاک را به
 حفظ خدمات کلیدی اکوسیستمی مورد توجه قرار دهیم.

 های کلیدیچالش
ید مورد تأک« مان را حفظ کنیمفرسایش خاک را متوقف کنید تا آینده»همانگونه که در شعار امسال فائو به مناسب روز جهانی خاک 

موجود برای کارکردهای خاک در بسیاری از  قرار گرفته است، فرسایش، به عنوان یکی از اشکال تخریب خاک، بزرگترین تهدید
 مناطق جهان همچون آفریقا، آسیا، آمریکای التین، خاور نزدیک و شمال آفریقا است.

های فرسایش خاک سه اثر عمده بر رشد و عملکرد محصوالت کشاورزی از جمله حذف سطح حاصلخیز خاک، مخلوط کردن خاک
 در خاک دارد. زایی )گیاهان(و کاهش فضای )مناسب برای( ریشههای زیرین با الیه سطحی خاک فشرده الیه

برداری و مدیریت اراضی همچنین رخدادهای شدید اقلیمی است که این عوامل های ناپایدار بهرهطور کلی، تخریب خاک نتیجه شیوهبه
 نیز ناشی از متغیرهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و حکمرانی هستند.

های شیمیایی به درجات شدن و دیگر آلودگیضی این کره خاکی بر اثر فرسایش، شور شدن، تراکم، اسیدیدرصد ارا ۰۰امروزه، 
 اند.مختلفی از متوسط تا بسیار شدید دچار تخریب شده

 شان است.های آتی بشر برای تامین نیازهای اولیهنرخ کنونی تخریب خاک تهدیدکننده ظرفیت نسل
های کشاورزی کره زمین و تولید پایدار مانده برای توسعه نواحی کشاورزی، مدیریت پایدار خاکبا توجه به امکان محدود باقی

هایی الزامی جهت معکوس کردن روند فعلی تخریب خاک و تأمین امنیت غذایی امروز و فردای جهان تبدیل کشاورزی به گزینه
 اند.شده

درصدی عملکرد  ۹۳طور میانگین موجب افزایش توانند بهود سالمت خاک میها و بهبکشتر آب، استفاده کمتر از آفتکاربرد بهینه
 محصوالت کشاورزی شوند. 

اش و در راستای دستیابی به منافع محلی، ملی و جهانی همچنین افزایش امنیت غذایی و بهبود فائو در چارچوب مأموریت جهانی
کپارچه سیستمی در حوزه مدیریت منابع سرزمینی تشویق و معیشت روستایی، کشورهای عضو خود را به اتخاذ رویکردهای ی

 کند.ترغیب می
 زیستیخاک، عنصری مهم برای تنوع
 زمین است.چهارم تنوع زیستی موجود روی کرهخاک میزبان و در بردارنده یک

ه زمین است و خاک در بر های روی کرگاهترین سکونتهای موجود در طبیعت و یکی از متنوعترین اکوسیستمخاک یکی از پیچیده
های جهانی که ضامن تداوم حیات روی کره زمین های مختلفی است که با یکدیگر تعامل داشته و در چرخهگیرنده ترکیبی از ارگانیسم

 کنند.آفرینی مینقش هستند،
ود ندارند. یک گرم خاک های مختلف جانوری و گیاهی به مانند خاک به صورت در هم فشرده وجدر هیچ جایی از طبیعت، گونه

ها موجود زنده و چندین هزار گونه باکتری است. با این حال، این تنوع زیستی از آنجا که زیر زمین قرار داشته و در حاوی میلیون
 شده است.برابر چشمان آدمی نیست، کمتر شناخته

 فرسایش خاک، تنوع زیستی و کشاورزی
خاک، بزرگترین تهدید موجود برای خاک در بسیاری از نقاط جهان است؛ این مسئله در به عنوان یکی از انواع تخریب  فرسایش،

 نیز بازتاب یافته است.« مان را حفظ کنیمفرسایش خاک را متوقف کنید تا آینده»شعار امسال روز جهانی خاک 
 شود.خیزترین الیه خاک، موجب کاهش تنوع زیستی میبا حذف حاصل فرسایش،
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خاک تا حد زیادی تعیین کننده )میزان( تولیدات و پایداری بخش کشاورزی همچنین کیفیت محیط زیست بوده و به  کیفیت و سالمت
سزایی بر سالمت کره زمین، حیوان و انسان دارد. بهبود تنوع زیستی خاک اهمیتی حیاتی برای میانجی این دو متغیر تأثیر به

 غذیه فردای بشر دارد.یافتن از سالمت خاک، امنیت غذایی و تاطمینان
کشاورزی همچون کشاورزی شناسیهای بومهای کشاورزی و شیوهدهند که نظامهای علمی ارائه شده از سوی فائو نشان مییافته

وری زراعی را بدون صورتی پایدار بهرهتوانند بهورزی، تناوب محصوالت زراعی و کشاورزی حفاظتی میخاکارگانیک، بی
 کی و آبی افزایش دهند.تخریب منابع خا

  لینک خبر
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 خاک 
 ایرنا  – 27/9/99تاریخ : 

 تشدید فرسایش خاک کشاورزی مازندران با تغییرات اقلیمی 

خاک کشاورزی مازندران که طی چند دهه اخیر بر اثر انواع و اقسام عوامل طبیعی و غیرطبیعی بشدت فرسایش  -ایرنا  -ساری 
های اخیر به خاطر کم بارشی و خشکسالی با ضعف بازسازی طبیعی توان زایشی مواجه شده یافته بود، به اعتقاد کارشناسان در سال

 است. 
نوع، نقش  ۹۵هزار هکتار زمین کشاورزی و باغی و تولید ساالنه بیش از هفت میلیون تن محصول در  ۸۶۳مازندران با داشتن 

محوری در امنیت غذایی کشور دارد. برنج ، محصوالت آبزی ، مرکبات ، کیوی ، گوشت مرغ و قرمز و فرآورده های لبنی از مهم 
 را دارد.ترین محصوالت کشاورزی استان است که رتبه نخست تا سوم کشور 

استفاده نادرست از عرصه های منابع طبیعی، کشاورزی ناصحیح در زمین های زراعی و باغی، بی توجهی به اراضی شیب دار، 
شخم زنی های غیر اصولی و سنتی ، بهره برداری نادرست از معادن، جاده سازی های اشتباه، نفوذ شوری و آلودگی، تغییر کاربری 

رانش زمین ، فعالیت های معادنی غیر فنی ، رعایت نکردن اصولی ابنیه ها و ساخت و ساز های  های بی رویه و غیر مجاز ،
عمرانی ، فشار دام در مراتع و از بین بردن پوشش گیاهی از عوامل مهم تشدید فرسایش خاک محسوب می شوند که به صورت بسته 

 کامل در مازندران وجود دارد.
طبیعی مازندران از منابع پایه ای و ذخایر طبیعی و استراتژیک کشور است و به اعتقاد خاک حاصلخیز کشاورزی و عرصه های 

کارشناسان کشاورزی و منابع طبیعی هر گونه فرسایش خاک این استان عالوه بر پیامدهای زیست محیطی ، ضربه سنگینی بر 
 کشاورزی و امنیت غذایی کشور خواهد بود.

کشاورزی مازندران بتازگی در همایش روز جهانی پاسداشت خاک، نسبت به روند تخریب و  کارشناسان و محققان بخش های مختلف
 فرسایش خاک استان ابراز نگرانی و بر لزوم مدیریت منابع آب و خاک با هدف جلوگیری از فرسایش خاک و نابودی آن تاکید کردند.

صه های طبیعی و جنگلی ، رها شدن انواع ضایعات، این کارشناسان تخریب و آلوده کردن خاک در اثر تصرف و تجاوز به عر
پسماندها و فاضالب شهری و روستایی، مصرف سموم و کودهای شیمیایی و فعالیت های صنعتی و تولیدی را مهم ترین آسیب و 

 تهدید کننده حیات خاک مازندران ارزیابی کردند.
 خروج آب از دسترس 

رای حفظ خاک مقوله اکوسیستم تثبیت پوشش گیاهی و حفظ آب از اهمیت ویژه ای به اعتقاد محققان علوم کشاورزی و منابع، ب
برخوردار است، زیرا وقتی خاک از دست می رود، دیگر مخازن زیر زمینی از آب پر نمی شود و آب به سرعت از دسترس خارج 

بارندگی به سرعت تبدیل به سیل می  می شود و دیگر محلی برای نگهداری آب وجود نخواهد داشت و به همین خاطر هم کوچکترین
 شود که خسارت های جبران ناپذیری دیگری را پدید می آورد.

این کارشناسان تاکید کرده اند که اگر قرار است آب حفظ شود، باید در درجه اول فکری به حال جلوگیری از فرسایش و بازآفرینی 
 خاک کرد.

ط کشور توده ای است ،یعنی حرکت توده ای به سه شکل ریزش توده های خاک، فرسایش خاک در استان مازندران برخالف دیگر نقا
لغزش خاک و جریان گل رخ می دهد، بنابر این هر گونه فعالیت غیر اصولی در اجرای عملیات کشاورزی ، تولیدی و صنعتی ، 

نی ، دشت و جلگه و ساحل استان منجر عمرانی ، خدماتی ، توسعه ای در هر نقطه از موقعیت جغرافیایی جنگلی ، مرتعی ، کوهستا
 به فرسایش خاک می شود.

استاد و عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با هشدار نسبت به وضعیت تنشی حاکم و ضعف ساختار 
ش کناره ای در خاک در مازندران گفت: یکی از مشکالت اصلی استان از بین بردن مقاومت های جانبی خاک از طریق فرسای

 رودخانه ها، حفر آبراهه در شیب ، حفاری ها برای بهره برداری از معادن و همین طور جاده سازی های غلط است.
دکتر محمد علی بهمنیار با اظهار این که خاک در مازندران با تنش های مختلف با شدت در حال فرسایش است، آشکارترین نوع 

 ا جریان گل توصیف کرد که در سیالب های یک دهه اخیر خود را نشان داده است.فرسایش را فرسایش توده ای خاک ی
ا آب هوی توضیح داد: مکانیزم به وجود آمدن این نوع فرسایش به این ترتیب است که در مناطق مرتفع در اثر باران و یا ذوب برف

کند، در نتیجه توده گل بدون ایجاد شکستگی در  با خاک و مواد درشت تر به صورت گل در آمده، و به طرف پایین شیب حرکت می
سطح خود تقریبا شکل زمین را به خود می گیرد. جریان گل در واقع نه مایع است و نه جامد بلکه حالت بینابینی دارد و به دلیل جرم 

 های خیلی بزرگ و درختان تنومند را حتی در شیب های کم صدها متر حمل کند.حجمی زیادش قادر است سنگ
این استاد دانشگاه گفت: به دلیل دخل و تصرف در عرصه های طبیعی و جنگلی ، جاده سازی های غیر اصولی و قطع درختان و 

تخریب بستر رودخانه ها ،سیالب گل که در استان رخ می دهد مقدار زیادی مواد ریز و درشت را در اراضی شیب دار به پایین حمل 
در مسیر خود خسارت جبران ناپذیری وارد سازد که این موارد در استان مازندران در سیالب یک می کند و به این ترتیب می تواند 

 دهه گذشته تجربه شد.
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های ویرانگری که هر چند سال یک بار در شمال کشور مشاهده می شود، پیامد فرسایش خاک در جنگل وی با اشاره به این که سیل
شمال اغلب در مناطق کوهستانی و پرشیب قرار دارد و با توجه به بارندگی زیاد در  ها و مراتعهای هیرکانی است ، گفت: جنگل

 یابد.شود و روان آب افزایش میشمال کشور، اگر پوشش گیاهی کافی وجود نداشته باشد، نفوذ آب باران در زمین کم می
های اخیر این بوده است که شرایط تشکیل رئیس سابق دانشگاه علوم کشاورزی ساری گفت: یکی از مشکالت دیگر استان در سال 

خاک و یا خاک سازی به دلیل کمی بارش، کم و ضعیف شده است و در این شرایط آب و هوایی و اقلیمی فرسایش خاک نیز بیشتر 
 می شود،پس مراقبت از خاک به عنوان امنیت غذایی بسیار باید جدی گرفته شود.

 ترویج کشاورزی هوشمند
ین نکته که روند بهره برداری و مدیریت خاک کشاورزی در مازندران سبب شد تا با تهدیدات جدی مواجه شویم، بهمنیار با بیان ا

 تصریح کرد: در این شرایط نکات سیاسی ، احساسی و غیر علمی نباید به هیج عنوان متوجه تهدیدات خاک مازندران شود .
، کشاورزی و اقلیم و توبوگرافی دانست و گفت: فرسایش توده ای وی محرک های فرسایش خاک در مازندران را کاربری اراضی 

 خاک را باید با رعایت مقوالت علمی کم کنیم.
این استاد دانشگاه تاکید کرد که جاده سازی ، تراس بندی بدون محاسبه ، قطع بی رویه درختان جنگلی و تصرف به بستر و حریم 

 رودخانه ها در مازندران باید متوقف شود. 
فرسایش کنار رودخانه در مازندران را خطرناک توصیف کرد و گفت: در سال های اخیر شاهد سیالب جدی در دشت و جلگه  وی

 هستیم و این ناشی از رسوبات ناشی از فرسایش خاک توده ای از نوع جریان گل است.
ی ماشین آالت کشاورزی در جلوگیری از استاد دانشگاه کشاورزی ساری به اهمیت خاک ورزی به ویژه شخم و شیار و به کار گیر

فرسایش خاک مازندران اشاره کرد و گفت: کاهش عمق شخم ، کم کردن تعداد تردد ماشین آالت به زمین کشاورزی ، عملیات خاک 
 ورزی ، گسترش کشاورزی حفاظتی ، کشت بر روی خطوط تراز و تراس ها از راهکارهای کاهش فرسایش خاک است.

یافته های علمی کشاورزی به کشاورزان و تولید کنندگان در مازندران را کند توصیف کرد و گفت: با توجه به این که بهمنیار انتقال 
اقتصاد و در آمد مردم استان بر پایه کشاورزی است ، ارزیابی تناسبی زمین به نسبت ارزش و درآمد همواره باید مورد توجه 

 کشاورزی علمی داشته باشیم. مسئوالن قرار بگیرد تا پایداری خاک را با
وی با بیان این که منابع محدودیت آب و خاک را در مازندران داریم ، تاکید کرد: باید کشاورزی هوشمند را در دستور کار قرار 

 بدهیم و گام نخست در کشاورزی هوشمند نیز حفاظت از خاک است.
 توجه ویژه به آبخیزداری 

ازندران منطقه ساری نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا طرح آبخیزداری را از طرح های مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری م
اولویت دار منابع طبیعی برای کاهش فرسایش خاک دانست و گفت: بر اساس آمار میانگین فرسایش خاک در هر هکتار در ایران 

 تن است که این فرسایش در این خطه شمال کشور بیشتر است.۲۶۰۹حدود 
د موسوی دلیل ازیاد فرسایش خاک در مازندران را ناشی از تغییر وضعیت جوی و افزایش باران های سیل آسا و مخرب دراین محمو

خطه شمال کشور بیان کرد و افزود: اگرچه بی توجهی در حفاظت از عرصه های طبیعی و تخریب و تجاوز را در این خطه شمال 
 وز غلبه بر فرسایش خاک در اجرای طرح آبخیزداری و احیاء جنگل و مراتع است.انکار نمی کنیم، اما مهمترین راهکار امر

وی گفت : اگر به اجرای طرح های آبخیزداری در استان توجه نشود، در آینده نه چندان دور سدهای مازندران براثر گل و الی ناشی 
 از فرسایش کارایی خود را از دست می دهند.

هزار هکتار را اراضی جنگلی و مراتع تشکیل می  ۹۳۳مساحت مازندران حدود یک میلیون و  هزار هکتار ۸۳۳میلیون و  ۵از 
درصد از این مساحت در مدیریت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری و بقیه در مدیریت اداره  ۹۳دهند که 

 کل منابع طبیعی غرب مازندران منطقه نوشهر قرار دارد.
ن جهاد کشاورزی مازندران هم به خبرنگار ایرنا گفت : نگرانی محققان و کارشناسان علوم کشاورزی و منابع طبیعی را رییس سازما

 از وضعیت فرسایش و تخریب خاک کشاورزی استان را می پذیریم و آماده اجرای نتایج تحقیقاتی آنان هستیم.
حفاظتی به عنوان یکی از برنامه های محوری کشاورزی استان  عزیزاله شهیدی فر با بیان این که آموزش و اجرای خاک ورزی

ورزی حفاظتی روشی نوین برای جلوگیری از فرسایش و به هم خوردن توازن و تعادل مواد موجود در خاک با به است، افزود: خاک
 کارگیری شیوه های علمی در کاشت، داشت و برداشت محصول است که در دستور کار قرار گرفته است.

ی در عین حال دانشگاه، کارشناسان کشاورزی، محققان و بهره برداران را مسئول حفاظت از خاک کشاورزی مازندران دانست و و
ادامه داد: همه باید در جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز ،رها شدن زباله ها ، ورود انواع آالینده های ناشی از فاضالب شهری و 

 موافع بی رویه مصرف سموم کشاورزی را با هدف حفاظت از خاک استان مسئولیت پذیر باشیم. صنعتی و بی نظمی و در برخی
شهیدی فر چگونگی عملیات شخم و شیار و استفاده از ماشین آالت متناسب با زمین های زراعی و باغی در دشت و زمین های شیب 

آب و حفظ ساختار خاک نباید از تراکتورهای غالت در  دار استان را مهم و ضروری توصیف کرد و ادامه داد: برای کاهش مصرف
 سال گذشته ممنوع است. ۵شالیزارهای استان استفاده شود و بر اساس تصمیم سازمان از 
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این مسئول کشاورزی مازندران حفاظت از خاک برای کشاورزی آینده را ماموریت همه مسئوالن و تولید کنندگان دانست و گفت: 
 و توده ای در زمین های کشاورزی استان باال است.امروزه فرسایش آبی 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: یقینا دستاوردهای دانشگاهی و تحقیقاتی کشاورزی باید بین کشاورزان استان گسترش 
 بیابد چرا که می توانند نتایج آن را در تولید محصول و افزایش درآمد لمس کنند.

تغییر کاربری های غیر مجاز زمین های کشاورزی مازندران که آسیب جدی بر خاک کشاورزی زده است، شهیدی فر با اشاره به 
 افزود: وجود آب های آلوده ناشی از تولیدات صنعتی و فاضالب شهری نیز کشاورزی استان را دچار مشکل کرده است.

زان آماده دریافت مقوالت علمی و دانشگاهی است و توقع وی تاکید کرد که جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر تولید درکنار کشاور
نیز بر این است که همه مسایل و مشکالت به صورت دقیق و شفاف از وضعیت آب و خاک کشاورزی استان مورد بررسی 

 کارشناسی قرار بگیرد.
رگونه اظهار نظر در بخش رئیس جهادکشاورزی مازندران گفت : با توجه به اهمیت کشاورزی استان در امنیت غذایی کشور ه

تولیدات کشاورزی به لحاظ سالمت از اهمیت خاصی برخوردار است و اگر اظهارات کارشناسی نباشد ، در واقع چوب حراج روی 
 محصول کشاورزی استان می خورد.

  لینک خبر
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 خرما
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرنگاران جوان – 21/9/99تاریخ : 

نون خرید تضمینی گندم/تامین ارز مورد نیاز برای واردات گندم به سخت استتکرار بی توجهی به قا  
 .بی توجهی شورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی امسال برای چندمین سال متوالی تکرار شد

صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار ، با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

خودکفایی محصوالت استراتژیک و تالش متعدد مسئوالن طی سال های اخیر، در تولید گندم به این دستاورد مهم دست یافتیم که 
شورای اقتصاد در اجرای قانون خرید تضمینی این امر مهم را با شکست مواجه کرد متاسفانه سیاست نادرست مسئوالن . 

 
بی توجهی شورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی امسال برای چندمین سال متوالی تکرار شد که اگر تا پایان مهلت قانونی کشت 

امین نان کشور به عنوان قوت اصلی مردم در معرض تدابیری برای اصالح نرخ خرید تضمینی گندم اندیشیده نشود، بدون تردید ت
 .خطر قرار می گیرد

 
روز آینده، مسئوالن شورای اقتصاد و دولت هر چه سریع  ۵۳بسیاری از مسئوالن بر این باورند که با وجود پایان کشت گندم ظرف 

علی تحریم و مشکالت تامین ارز، واردات باالی تر پیرامون اصالح نرخ خرید تضمینی گندم باید تدابیری بیندیشند چرا که در شرایط ف
میلیون تن گندم در سال آینده امکان پذیر نیست ۶ . 

 
اگرچه طی سال های گذشته همزمان با خودکفایی این محصول استراتژیک، بسیاری از افراد فرصت طلب به بهانه سود شیرین 

ه تالش آنها نتیجه ای در بر نداشت، درحالیکه استمرار بی توجهی واردات تالش کردند تا این امر محقق شود، اما در سال های گذشت
 .مسئوالن ذی ربط در سال زراعی آینده پایداری تولید این محصول استراتژیک را به چالش خواهد کشاند

 
والن حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین پیگیری ها برای اصالح نرخ خرید تضمینی گندم و بی توجهی مسئ

 :شورای اقتصاد به قیمت گذاری گندم و تاثیرات سو واردات بر تامین نان مصرفی مردم با خبر شویم
میلیون تن گندم در شرایط تحریم شدنی نیست/پرداخت یارانه نان از جیب کشاورزان امری نادرست ۲واردات   

خبرنگار سید جعفر حسینی مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

، با اشاره به اینکه پیگیری ها برای اصالح نرخ خرید تضمینی گندم جواب نداده است، اظهار کرد: اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
رغم پیگیری های صورت گرفته از شورای اقتصاد، کمیسیون کشاورزی و کمیسیون امنیت مجلس شورای اسالمی مبنی بر علی 

 .اصالح نرخ خرید تضمینی گندم، تاکنون اتفاق مثبتی رخ نداده است
 

ینده کشت بدون تردید وی افزود: اگر نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده اصالح نشود، دلسردی کشاورزان نسبت به آ
 .کاهش سطح زیر کشت و تولید گندم را در برخواهد داشت

 
حسینی ادامه داد: کشاورزانی که بنا به هر دلیلی اقدام به کشت گندم کردند، در صورت عدم اصالح نرخ خرید تضمینی در مرحله 

نمی گیرد که این امر در بحث کیفیت گندم تولیدی  داشت و مبارزه با علف های هرز به دلیل نبود تناسب درآمد تغذیه مناسبی صورت
 .اثر سو می گذارد

 
درصدی سطح زیر کشت گندم بیان کرد: با توجه به افت سطح زیر  ۰۳مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی از کاهش حداقل 

داری تولید، تامین نیاز کشور در درصد کاهش می یابد که در صورت از بین رفتن خودکفایی و پای ۰۳کشت، تولید گندم بیش از 
 .معرض خطر قرار می گیرد

 
وی ادامه داد: در شرایط فعلی تحریم، واردات بسیار سخت است چرا که دولت های استکباری دشمنی دیرینه با نظام دارند و از 

 .موضوع کمبود تولید گندم در داخل کشور به عنوان اهرم استفاده می کنند
 

یطی که دولت با کمبود منابع مالی روبروست، تامین ارز مورد نیاز برای واردات گندم به سختی قابل تامین وی ادامه داد: در شرا
 .است که با این وجود آینده نگران کننده ای پیش روی تامین گندم مورد نیاز است
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، ۳۹_۳۳ون تن گندم در سال زراعی میلی ۲۸حسینی با انتقاد پیرامون مباحث مطرح شده درباره واردات گندم گفت: با وجود تولید 

 ۵میلیون تن نرسید که به همین خاطر زمزمه هایی مبنی بر واردات  ۳خرید تضمینی به سبب انتقاد کشاورزان نسبت به نرخ خرید به 
 .میلیون تن گندم مطرح است

 
ی گندم برای سال زراعی آینده نیدیشند به گفته این مقام مسئول، اگر مسئوالن شورای اقتصاد تدابیری برای اصالح نرخ خرید تضمین

میلیون تن گندم وارد  ۲درصدی تولید، سال آینده برای تامین نیاز کشور حداقل باید  ۸۳به سبب کاهش سطح زیر کشت و افت حداقل 
 .شود که این امر در شرایط فعلی تحریم شدنی نیست

 
مختلف در بازارهای جهانی است، بیان کرد: هم اکنون متوسط قیمت  وی با اشاره به اینکه قیمت گندم تابع نوسان نرخ ارز و شرایط

هزار تومان است، در حالیکه پیشنهاد نظام صنفی برای نرخ خرید تضمینی سال آینده بدون  ۲در بازارهای جهانی هر کیلو گندم
تومان بوده است ۳۶۳هزار و  ۵احتساب گرانی بنزین . 

درصدی قیمت آجیل و خشکبار از مبدا تا بازار ۲۳برد/ اختالف آرامش به سر می بازار آجیل شب یلدا در :بیشتر بخوانید  
برابری نرخ  ۵مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی افزود: در زمانی که قیمت تمام شده گندم محاسبه می شد، گرانی بنزین و افزایش 

 .کود اوره و فسفاته در مدت زمان کوتاه لحاظ نشده بود که تمامی این عوامل بر قیمت تمام شده تولید تاثیر گذاشت
 

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورز و منابع طبیعی با انتقاد از این مسئله که مسئوالن به سبب ثبات قیمت نان از اصالح نرخ خرید 
نند، اظهار کرد: دولتمردان برای جلوگیری از افزایش قیمت نان به دنبال پرداخت یارانه از جیب تضمینی گندم اجتناب می ک

 .کشاورزان هستند که این امر درست نیست
 

حسینی ادامه داد: اگر دولت به دنبال استمرار ثبات قیمت نان است، بنابراین از جیب خود باید یارانه پرداخت کند چرا که قیمت فعلی 
هیچ عنوان مورد رضایت کشاورزان نیستگندم به  . 

 روزهای پایانی مهلت کشت گندم
صنعت،تجارت و کشاورزی علی خان محمدی دبیر اجرایی بنیاد گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار قتصادی باشگاه گروه ا 

، با اشاره به اینکه زمان زیادی تا پایان فصل کشت گندم باقی نمانده است، اظهار کرد: با توجه به انتقاد کشاورزان خبرنگاران جوان
نسبت به نرخ خرید تضمینی گندم و پیگیری از دستگاه های مختلف برای اصالح نرخ خرید تضمینی گندم مطابق با قانون تاکنون 

صی رخ نداده است، در حالیکه با پایان مهلت کشت دیگر کاری از دست هیچ کس بر نمی آیداتفاق خا . 
 

وی افزود: بنیاد ملی گندمکاران نقطه نظرات خود را از لحاظ کارشناسی به سازمان بازرسی کل کشور ابالغ کرده و همچنان 
انجام می دهند منتظریم تا ببینیم مسئوالن امر چه کاری به منظور حمایت از کشاورزان . 

 
خان محمدی با انتقاد از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون گفت: نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون باید 
از حقوق کشاورزان دفاع کنند که متاسفانه بعد از پیگیری های صورت گرفته اذعان می کنند دولت به سبب کمبود منابع مالی امکان 

فزایش نرخ را نداردا . 
 

دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه تولیدکنندگان بذرهای گواهی شده در حال ورشکستگی هستند، بیان کرد: با توجه 
به شرایط فعلی کشت، آینده تولید گندم در معرض خطر است به طوریکه اگر تجدید نظری در اصالح نرخ صورت نگیرد، بدون 

میلیون تن گندم باید وارد کشور شود ۶ال آینده باالی تردید س . 
 

میلیون تن اعالم کرد و گفت: با احتساب نیاز کارخانه های ماکارانی و بیسکویت نیاز گندم  ۲۲۰۲وی مجموع نیاز گندم کشور را 
و مابقی باید از طریق واردات میلیون تن گندم وجود دارد  ۶میلیون تن می رسد که با وجود وضعیت فعلی تنها امکان  ۲۵کشور به 

شود که با این وجود جای این سوال مطرح است در شرایطی که امکان منابع مالی برای خرید داخلی وجود ندارد، دولت چطور تامین
مورد نیاز کشور کند؟می خواهد اقدام به واردات گندم  

 
ت گندم ارزانتر از تولید داخل نخواهد بود، ضمن آنکه امکان خان محمدی ادامه داد: با وجود نوسان نرخ ارز و قیمت جهانی، واردا
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 .ترخیص کاال به سبب شرایط تحریم با مشکالتی روبرو می شود که با این وجود امنیت غذایی و تامین نان مردم به خطر خواهد افتاد
 

کرد و گفت: اگر مسئوالن امر نرخ  تومان اعالم ۲۲۳هزار و  ۵تا  ۲۳۳هزار و  ۵وی نرخ منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم را
خرید گندم را اصالح کنند، تامین ذخایر استراتژیک به سهولت از محل تولید داخل وجود دارد که بدین ترتیب نیازی به کشورهای 

 .بیگانه برای تامین قوت اصلی آحاد جامعه نداریم
 

خت شود، گفت: با تولید نان با کیفیت مردم حاضرند مبلغ بیشتری این مقام مسئول با بیان اینکه یارانه نان نباید از جیب مردم پردا
 .پرداخت کنند، ضمن آنکه قرار نیست کشاورز تاوان هزینه یارانه نان مردم را پرداخت کند

 
د تا وی تصریح کرد: دولت برای استمرار پایداری تولید و خودکفایی گندم باید اقدام به خرید محصول با نرخ واقعی از کشاورزان کن

 .این دستاورد مهم به سبب حفظ ثبات قیمت نان در معرض خطر قرار نگیرد
 

هزار تومان ۰هزار هکتار ننی رسد/ قیمت هر کیلو گندم خارجی حداقل  ۳۳۳میلیون و  ۸سطح زیر کشت گندم به    
صنعت،تجارت و کشاورزی عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

، درباره آخرین پیگیری ها پیرامون اصالح نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: چهارشنبه هفته گذشته در سفر رئیس جمهور جوان
ح قیمت، واردات گندم، نابودی خودکفایی این محصول استراتژیک و به خطر افتادن تامین نان مردم را اعالم به تبریز موضوع اصال

 .کردیم
 

وی افزود: با توجه به آنکه زمان زیادی تا پایان فصل کشت باقی نمانده، اما سطح زیر کشت نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 
ح قیمت تضمینی در شرایط فعلی تحریم، تامین گندم مورد نیاز کشور را دچار چالش چشمگیری داشته است که بی توجهی به اصال

 .خواهد کرد
 

هاشمی ادامه داد: بنابر آمار تولید گندم این امکان وجود دارد که در صورت اصالح قیمت تضمینی، کمبود ذخایر استراتژیک از محل 
ای بیگانه دراز خواهد شدداخل تامین شود، در غیر این صورت دستمان به سوی کشوره . 

 
تومان اعالم کرد و گفت: بنده خوشبین هستم که  ۲۳۳هزار و  ۵این مقام مسئول حداقل قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم را 

دولتمردان پس از بررسی های الزم نسبت به اصالح نرخ خرید تضمینی گندم بی تفاوت نخواهند بود، ضمن آنکه در شرایط فعلی 
تومان از سوی دولتمردان و مسئوالن سازمان برنامه و بودجه یک  ۲۳۳هزار و  ۵یم اصالح نرخ خریو تضمینی گندم به تحر

 .ضرورت به شمار می رود
 

وی با اشاره به اینکه اصالح قیمت گندم ارتباطی به افزایش نرخ نان ندارد، بیان کرد: بنیاد ملی گندمکاران به دولت پیشنهاد داده است 
تومان اصالح کند و در مقابل تمامی نهاده های یارانه دار در ارتباط با کشت گندم را قطع  ۲۳۳هزار و  ۵که قیمت خرید گندم را به 

با اختصاص این نهاده ها به نان، دیگر نیازی به افزایش قیمت نان نیستکند چرا که  . 
 

رئیس بنیاد ملی گندمکاران نسبت به کاهش سطح زیر کشت گندم هشدار داد و گفت: اگرچه برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای 
 ۵۲شود، سطح زیر کشت با افت حداقل میلیون هکتار است، اما اگر نرخ خرید تضمینی اصالح ن ۶کشت گندم در سال زراعی آینده 

هزار هکتار نمی رسد ۳۳۳میلیون و  ۸درصدی به  . 
 

میلیون تن گندم برای تامین نیاز کشور باید وارد  ۸هاشمی در پایان تصریح کرد: با کاهش سطح زیر کشت و در نهایت تولید، حداقل 
ضوع به عنوان اهرم فشار بر دولت استفاده کنند، ضمن آنکه شود که در شرایط فعلی تحریم ممکن است کشورهای بیگانه از این مو

تومان، مبلغ کمتری هزینه می  ۲۳۳هزار و  ۵هزار تومان بوده که در صورت خرید گندم داخلی با نرخ  ۰حداقل قیمت گندم خارجی 

 .شود
  لینک خبر
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 دانه های روغنی

 خبرنگاران جوان  – 9/9/99تاریخ : 

آذر مانعی ندارد ۲۸کشت کلزا تا   
آذر هیچ مشکلی ندارد و کشاورزان با خیال راحت  ۵۳ط مساعد جوی مناسب، کشت دانه روغنی کلزا تا مهاجر گفت:با توجه به شرای

توانند اقدام به کشت این محصول کنندمی . 
ا مهاجر مجری طرح دانه های ، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

استان گلستان و خراسان شمالی  ۵های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در جمع مدیران و کارشناسان جهاد کشاورزی برخی شهر
هیچ مشکلی ندارد و کشاورزان با خیال راحت   آذر ۵۳اظهار کرد: با توجه به شرایط مساعد جوی مناسب، کشت دانه روغنی کلزا تا 

ند اقدام به کشت این محصول کنندتوانمی . 
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 امسال ن نسبت به کشت این محصول اقدام کنند
های ذکر شده تا یک ماه آینده شناسی کشور، شرایط جوی در استانهای دریافتی از سازمان هوامهاجر اضافه کرد: بر اساس گزارش

یابددرجه سانتیگراد افزایش می ۲۳ای خواهد بود که عالوه بر بارش در هفته آینده، دمای هوا تا به گونه . 
تاریخ یاد  ۵د درتواننآورد و کشاورزان میبه گفته وی، این شرایط جوی فرصت مناسب برای کشت دانه روغنی کلزا را فراهم می

 .شده نسبت به کشت این محصول اقدام کرده و نگرانی از کاهش تولید نداشته باشند
وی افزود: با توجه به وضعیت آب و هوایی، تفاوت خاصی بین میزان برداشت محصول کشاورزانی که در آبان کشت کردند و یا تا 

لزا کشت کنند، وجود نخواهد داشتکنند با کشاورزانی که در دهه سوم دی ماه کآذر کشت می ۵۳ . 
هزار هکتاری کشت کلزا ۶۲۶یلوگرم است/برنامه توسعه ک ۲۳سرانه مصرف روغن در کشور  :بیشتر بخوانید  

های یاد شده بویژه منطقه دشت های روغنی وزارت جهادکشاورزی ادامه داد: درصورتی که کشاورزان استانمجری طرح تولید دانه
استان گلستان و  ۵ره در های مستعد کشت کلزای بها"مغان" در استان اردبیل، شهرستان "مانه" در استان خراسان شمالی و شهرستان

های هفته پیش رو به سبز شدن گیاه کمک خواهد کردمازندران، ظرف چند روز آینده اقدام به کشت این محصول نمایند، بارش . 
هزار هکتار اراضی انجام شد ۵۳۳کشت کلزا در   

هزار هکتار از  ۵۳۳د و گفت: تاکنون هزار هکتار قرارداد کشت دانه روغنی کلزا در کشور خبر دا ۵۹۳مهاجر همچنین از انعقاد 
هزار هکتار برسد ۵۲۳مهلت تمدید شده، سطح زیر کشت این محصول امسال به  ۵  کنیم دراین محصول کشت شده و پیش بینی می . 

هزار هکتار از این محصول در  ۲۳های اصلی کشور در کشت دانه روغنی کلزا دانست و افزود: تا االن وی، گلستان را از استان
هزار هکتار افزایش یابد ۳۳شود این سطح کشت به گلستان کشت شده و پیش بینی می . 

به   مهاجر ادامه داد: بذر گواهی شده مورد نیاز کشت کلزا در کشور نه تنها برای سال زراعی جدید بلکه برای سال زراعی آینده
وزیع آن وجود نداردمقدار کافی تامین شده و هیچ مشکلی در ت . 

وی در پایان تصریح کرد: ریسک کشت کلزا نسبت به دو محصول پاییزه دیگر این مناطق یعنی گندم و جو بسیار پایین بوده و درآمد 

محصول است ۵برابر بیشتر از این ۵  تا  آن . 
  لینک خبر
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 عفرانز
 ایرنا  – 21/9/99تاریخ : 

 هزار کیلوگرم زعفران از کشاورزان خریداری شد  ۵۴

هزار کیلوگرم زعفران )طالی سرخ( به منظور  ۰۳مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از خرید حدود  -ایرنا -تهران 
 ایت از کشاورزان کشور خبر داد. حم

ضمن تشریح جزئیات خرید حمایتی زعفران، « حسین شیرزاد»شنبه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، به گزارش روز سه
 میلیارد تومان به حساب زعفران کاران واریز شده است. ۲۵افزود: در مرحله اول بیش از 

حمایتی دولت، در اجرای ابالغیه وزارت جهاد کشاورزی به این سازمان جهت  هایوی اظهار داشت: به منظور اجرای سیاست
حمایت از کشاورزان تولیدکننده زعفران و به منظور پایداری تولید و تحقق ارز آوری مورد انتظار از این محصول مبادرت به خرید 

 زعفران با قیمت های حمایتی تعیین شده از سوی وزارت متبوع کرد.
جهاد کشاورزی افزود: این سازمان به منظور مداخله هدفمند در بازار زعفران اثرگذاری حداکثری و خرید حداقلی، اقدام معاون وزیر 

 های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی کرده است.فنی و ابالغ آنی به استان -به تهیه و تدوین دستورالعمل اجرائی 
ها و سایر وی ادامه داد: همچنین تشکیل کارگروه خرید زعفران در استانها به ریاست رییس سازمان جهاد کشاورزی استان

 های متولی و مرتبط با تنظیم بازار محصوالت کشاورزی و مراکز خرید تعیین شده است. دستگاه
مراکز خرید  ۲۳خیز کشور فعال است، گفت: از این تعداد های زعفران مرکز خرید در استان ۵۰شیرزاد با بیان اینکه در مجموع 

 شود. مربوط به خراسان رضوی، سه مرکز خرید برای خراسان جنوبی و دو مرکز خرید مربوط به خراسان شمالی می
دیته و مادر به آموزشگاه اکرو ۲۳ها، اضافه کرد: تعیین های حمایتی به کشاورزان از طریق رسانهرسانی قیمتوی با اشاره به اطالع

های ذیصالح جهت آنالیز فیزیک و شیمیایی زعفران تحویلی از دیگر اقدامات شاخص سازمان مرکزی تعاون عنوان آزمایشگاه
 روستایی در این حوزه بوده است. 

رید در کیلوگرم خ ۲۲کیلوگرم زعفران در استان خراسان جنوبی و بیش از  ۶۳مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: 
 هزار کیلوگرم انجام شده است.  ۰۳استان خراسان شمالی و در خراسان رضوی بیش از 

لایر، زعفران مشابه نگین  ۲۳۳هزار و  ۲۳به گفته وی قیمت خرید هرکیلوگرم از انواع زعفران از کشاورزان بابت زعفران نگین 
 هزار لایر است. ۳۵معمولی  هزار لایر و زعفران پوشال ۳۳هزار لایر، زعفران پوشال مرغوب  ۳۲

شیرزاد ادامه داد: این طرح دارای اهداف ملی و بین المللی است که در دو چشم انداز کوتاه و بلند مدت طراحی شده است و کشف 
 ناپذیر است.بازارهای صادراتی برای محصول زعفران ضرورت اجتناب

  لینک خبر
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 زعفران
 خبرنگاران جوان – 41/9/99تاریخ : 

درصدی صادرات طالی سرخ/ قاچاق زعفران جانی دوباره گرفت ۵۵افت   
سال قبل های هدف صادر شد که نسبت به مدت مشابه کیلو زعفران به بازار ۹۲۰تن و  ۲۰۵ماهه گمرک  ۳میری گفت: بنابر آمار 

درصد افت داشته است ۲۰ . 
صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت و گو با  گروه اقتصادی باشگاه  

۶ زعفران هفته اخیر در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو ۵ات نرخ طالی سرخ طی ، از ثبخبرنگاران جوان  
میلیون تومان است ۳هزار تومان و حداکثر  ۲۳۳میلیون و  . 

کاهش  وی با اشاره به اینکه رکود بر بازار داخلی زعفران حاکم است، افزود: فروش زعفران در بازار داخل نسبت به ماه های اخیر
 .چشمگیری پیدا کرده که هم اکنون نمی توان درصدی برای افت فروش اعالم کرد

کیلو زعفران به بازارهای  ۹۲۰تن و  ۲۰۵ماهه گمرک  ۳میری درباره آخرین وضعیت صادرات طالی سرخ بیان کرد: بنابر آمار 
درصد افت داشته است ۲۰هدف صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل  . 

رئیس شورای ملی زعفران محدودیت های صادراتی ناشی از مشکالت بازگشت ارز را از جمله چالش های پیش روی صادرات نایب 
برشمرد و گفت: با توجه به موضوع محدودیت های صادراتی، صادرات زعفران از طریق قاچاق و کارت های اجاره از طریق 

 .افغانستان به دیگر کشورها در حال انجام است
باره آینده بازار زعفران گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز، صدور بخشنامه های متعدد و کاهش قدرت خرید خانوار زعفران وی در

، در حالیکه از دیدگاه ما زعفران خاصیت دارویی داردکاالی لوکس در سبد خانوار به شمار می رود . 
 تن زعفران ۲۳۳برد/ پیش بینی تولید بازار زعفران در ابهام به سر می بیشتر بخوانید:

 افزایش صادرات زعفران در ماه های آتی
ید قدرت خرید خانوار با روند نزولی این مقام مسئول ادامه داد: علی رغم آنکه خرید زعفران در بازار داخل به سبب کاهش شد

 .روبروست، اما به سبب کاهش قیمت ارز پیش بینی می شود که صادرات رونق بگیرد و نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یابد
 

ید زعفران وی در پایان با اشاره به اینکه برداشت زعفران در حال انجام است، تصریح کرد: برآوردها از مزارع نشان می دهد که تول
نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد چشمگیری داشته است، اما درصد آن را وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید باید اعالم 

 .کند
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/7162238/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DB%B1%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/7116744/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/7162238/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DB%B1%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 زعفران 
  ایرنا – 44/9/99تاریخ : 

 نگذاریم تجربه اوپک فرش در زعفران تکرار شود 

کرد که با همکاری با یکدیگر زمینه  کارآفرین برتر و فعال بازار زعفران از همه فعاالن بازار زعفران کشور دعوت -ایرنا  -تهران 
 اندازی اوپک فرش تکرار نشود. اندازی اوپک زعفران از سوی ایران را فراهم کنند تا تجربه راهراه
اندازی اوپک زعفران و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: وقتی بحث راه روز دوشنبه در گفت« احسان مصطفوی نژاد»

شود، نخستین سوال این است که ضرورت این اقدام نظور تنظیم تولید و صادرات جهانی زعفران مطرح میاز سوی ایران به م
چیست؟ در پاسخ به این پرسش باید اعالم کرد که سه کشور پاکستان، هند و چین با راه اندازی اوپک فرش و ریاست پاکستان بر این 

ننده برتر فرش دنیا برای عضویت در این سازمان باید مجوزهای اعالمی این سازمان، اقدامی کرده اند که ایران به عنوان تولیدک
 اعضا را رعایت کند.

ار اند، گفت: اگر در بازهای فرش ایرانی کردهوی با بیان اینکه برخی فعاالن صنعت فرش در کشورهای خارجی اقدام به سرقت نقشه
 زعفران نیز به همین سرنوشت دچار خواهیم شد. المللی از سوی ایران انجام نشود، درزعفران اقدامی بین

به گفته مصطفوی نژاد، شک نکنید که اگر اوپک زعفران به همت فعاالن بازار زعفران ایران شکل نگیرد طولی نخواهد کشید که 
د و در آن زمان شاهد تاسیس یک سازمان جهانی زعفران و به احتمال زیاد ریاست افغانستان یا اسپانیا بر این سازمان خواهیم بو

 ایران برای عضویت در این سازمان باید شرایط این کشورها را رعایت کند.
این صادرکننده نمونه کشور در ادامه بر لزوم همراهی همه فعاالن بازار زعفران برای تشکیل اوپک زعفران تاکید کرد و گفت: راه 

که از سازمان جهانی اوپک الگو گرفته است، یک « اوسک»اندازی سازمان جهانی تولید و صادرات زعفران با نام اختصاری 
 پروژه ملی ایران است و همه فعاالن و مسووالن در حوزه زعفران و بخش کشاورزی باید سهمی در آن داشته باشند.

درت به با قمصطفوی نژاد گفت: ابتدا باید با همکاری همه فعاالن بازار زعفران به یک خرد جمعی برای تشکیل اوسک برسیم و بعد 
نفوذ بیشتر در بازارهای جهانی با نام ایران آن هم از مسیر اوسک اقدام کنیم که در انتظار دست یاری همه دلسوزان بازار طالی 

 سرخ ایران در این زمینه هستیم.
کاالی وی در پایان به گام های ابتدایی راه اندازی اوسک زعفران اشاره کرد و گفت: آموزش، استانداردسازی، بورس 

جهانی،صندوق سرمایه گذاری زعفران، بانک زعفران، شناسنامه دار کردن محصول و کشاورزان و ایجاد آزمایشگاه های تخصصی 
 رود.از جمله گام های ابتدایی راه اندازی این سازمان جهانی به شمار می

  لینک خبر
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 زیتون
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 سالمت
 خبرنگاران جوان – 9/9/99تاریخ : 

 تلفات بیماری نیوکاسل زیر یک درصد است/ گزارشی از شیوع آنفوالنزای حاد پرندگان نداشتیم
 .رفیعی پور گفت: بنابر آمار با توجه به جوجه ریزی کشور سهم بیماری نیوکاسل در تلفات بیش از یک درصد نبوده است

گاروگو با خبرنعلیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفت گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

های مرغداری اظهار کرد: هم اکنون با وجود مشکالت ، درباره آخرین وضعیت بیماری نیوکاسل در واحدخبرنگاران جوان
های تحریم در بحث تامین واکسن در خصوص بیماری نیوکاسل مشکلی وجود نداردگرفتاری . 

 
در کشور نداشتیم،  بیماری نیوکاسل رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه در یک سال اخیر کمبود واکسن در زمینه

ین رو نگرانی مبنی بر نبود واکسن نداریم گرچه ممکن است شود از اهای طیور در داخل تولید میافزود: با وجود آنکه عمده واکسن
هایی داشته باشند که این امر در شرایط فعلی تحریم به سبب مباحث انتقال ارز و مرغداران به سبب نبود واکسن با برند خاص گالیه

شودهای وارداتی با تاخیر به کشور انجام میترخیص کاال . 
 

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

 
درصد  ۲سل در تلفات مرغ کشور بیش از رفیعی پور ادامه داد: بنابر آمار با توجه به جوجه ریزی صورت گرفته سهم بیماری نیوکا

 .نبوده است که این امر بدان معناست که مرغداران به موقع واکسن دریافت کردند
 

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه حجم ویروس نیوکاسل طی اقدام سازمان دامپزشکی مبنی بر واکسیناسیون رایگان 
رو به کاهش است، اظهار کرد: امسال طرح رایگان سراسری واکیسناسیون طیور روستایی های صنعتی و طیور بومی در مرغداری

میلیون  ۸۳و بومی علیه بیماری نیوکاسل در کشور در سه مرحله با فواصل زمانی چهار ماهه آغاز شده است که بدین ترتیب بیش از 
های نیوکاسل در کاهش بیماری صنعت نسل جدید واکسن شود که این امر در کنار استفاده ازطیور بومی و روستایی واکیسنه می

 .طیور کمک شایانی خواهد کرد
 

های اخیر افزایش داشته است، بیان کرد: با توجه به شرایط تحریم و به لطف او با بیان اینکه میزان تولید واکسن کشور نسبت به سال
های قبل تولید کردند که این امر در کاهش یزان واردات سالهای داخلی در حوزه بیماری نیوکاسل واکسن بیشتری به مخدا شرکت

 .بیماری صنعت طیور نقش به سزایی دارد
 گزارشی از شیوع آنفوالنزای حاد پرندگان در کشور نداشتیم

د این مقام مسئول در بخش دیگری از اظهارات خود درباره آخرین وضعیت بیماری آنفوالنزای حاد پرندگان در کشور گفت: با وجو
های ها و توصیهکنترل بیماری در سال گذشته مرغداران نباید انتظار داشته باشند در صورت بی توجهی به رعایت دستورالعمل

شوندها روبرو نمیبهداشتی سازمان دامپزشکی با شیوع بیماری در واحد . 
کننده استهزار تومان اجحاف در حق مصرف ۲۰فروش مرغ با نرخ باالی  :بیشتر بخوانید  

های گذشته کشور از بیماری آنفوالنزا حاد پرندگان پاک بوده که این امر نوید خوبی است که اگر مرغداران رفیعی پور افزود: طی ماه
ای بهداشتی سازمان دامپزشکی عمل کنند همانند سال گذشته گزارشی از شیوع این بیماری در کشور نخواهیم هتا پایان دی به توصیه

 .داشت
 

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با تاکید بر اینکه جا به جایی تولت جوجه مرغ تخم گذار از یک استان به استان دیگر بدون 
آنکه با واکسینه شدن تولت دیگر نگران فوق حاد پرندگان در زمان تبدیل آن به  واکسیناسیون نباید صورت گیرد بیان کرد: با وجود

شود که قبل از انتقال تولت از یک استان به استان دیگر واکسیناسیون حتما صورت گیردتولید تخم مرغ نیستیم از این رو توصیه می . 
 

واکسن نداریم، افزود: اگر چه در ابتدای سال چند کانون روستایی به او با بیان اینکه در زمینه بیماری آنفوالنزای حاد پرندکان کمبود 
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های بهداشتی از سوی مرغداران گزارش جدیدی تا کنون بیماری حاد پرندگان مبتال شدند، اما به سبب واکسن کافی و رعایت توصیه
در امان باشد نداشتیم که امیدواریم امسال هم همانند سال گذشته از این بیماری صنعت مرغداری کشور . 

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

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

 
تواند منجر به شیوع بیماری شود، های دامداری میرفیعی پور در بخش پایانی اظهارات خود درباره اینکه آیا انباشت دام در واحد

تواند زمینه را برای بروز بیماری مستعد کند به همین خاطر به دامداران توصیه طیور و آبزیان میهای دام و گفت: تراکم در حوزه
شود با دو روش رعایت امنیت زیستی و استفاده از برنامه واکسن مطابق با دستورالعمل سازمان دامپزشکی دام خود را از خطر می

توانند با رت صمت که در حوزه تامین گوشت در سطح عرضه دخیل هستند میبیماری ایمن کنند هر چند ما اعتقاد داریم مسئوالن وزا

ها بکاهندبه کار گیری برخی تمهیدات از دپوی دام در دامداری . 
  لینک خبر
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 سیب زمینی

 خبرنگاران جوان – 21/9/99تاریخ : 

روز آینده ۲۸ی کشت سیب زمینی تا کمبودی در عرضه سیب زمینی وجود ندارد/اعالم آمار نهای  
 .نیازی گفت: با توجه به افزایش تولید سیب زمینی نسبت به سال قبل، کمبودی در عرضه وجود ندارد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی رحیم نیازی رئیس انجمن سیب زمینی کاران در گفت و گو باخبرنگار

، درباره آخرین وضعیت تولید سیب زمینی اظهار کرد: با توجه به آنکه برداشت مناطق نیمه سردسیری به سبب کشت دوم در جوان
شودروز آینده اعالم می ۵۳حال انجام است، از این رو آمار نهایی ظرف  . 

با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه سیب زمینی وجود ندارد، افزود: با توجه به تولید مناسب سیب زمینی در مناطق سردسیری  وی
 .و عرضه بازار، قیمت از تعادل نسبی برخوردار است

، اما تا پایان فصل ها حاکی از آن است که تولید سیب زمینی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داردبه گفته نیازی، برآورد
توان درصدی اعالم کردبرداشت نمی . 

یز وجود نداردافزایش مقطعی قیمت گوجه فرنگی در بازار/کمبودی در عرضه میوه های پای :بیشتر بخوانید  
 سرمای زودهنگام و گرانی بنزین بر نوسان قیمت سیب زمینی بر بازار دامن زد

این مقام مسئول وقوع زودهنگام سرما و گرانی بنزین را عامل اصلی نوسانات جزئی قیمت در بازار برشمرد و گفت: با توجه به آنکه 
ست، از این رو بر نوسان قیمت بی تاثیر نیستهای حمل و نقل تاثیر گذار اگرانی بنزین در افزایش هزینه . 

تومان اعالم کرد و گفت: اختالف قیمت  ۲۳۳هزار و  ۵تا  ۹۳۳وی قیمت کنونی هر کیلو سیب زمینی سرمزرعه را یک هزار و 
تاسفانه در هزار تومان غیر منطقی است که م ۲های درصد باید باشد و فروش با نرخ ۰۳تا  ۵۳عمده فروشی تا خرده فروشی حداکثر 

افتدهای مسئول اتفاق میسایه ضعف نظارت دستگاه . 
هزارتن سیب  ۸۲۳سال گذشته به طور متوسط  ۸تا  ۰رئیس انجمن سیب زمینی درباره آخرین وضعیت صادرات تصریح کرد: طی 

شود، اما از ابتدای سال میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به سبب قیمت مناسب محصول در داخل و زمینی صادر می
 .ممنوعیت صادرات در فصل بهار کاهش داشته است

  لینک خبر
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 شیالت
 خبرگزاری فارس – 22/9/99تاریخ : 

 رشد تولید خاویار در قزوین

کیلوگرم خاویار تولید و  ۵۳شود از سوی واحدهای پرورش ماهیان خاویاری در استان قزوین امسال پیش بینی می -ایرنا  -قزوین 
 ولید سال گذشته است. برابر میزان ت ۵روانه بازار شود که تقریبا 

مدیر امور شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی قزوین روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: سال گذشته از 
 کیلوگرم خاویار در استان قزوین تولید شد. ۲۲سوی واحدهای یاد شده 

شت ماهیان خاویاری در استان قزوین تولید شود،اظهار داشت: سال تن گو ۵۹ایرج رحمانی با بیان اینکه پیش بینی می شود امسال 
 تن بود. ۲۳گذشته میزان تولید این نوع گوشت ماهی بیش از 

تن ظرفیت تولید  ۰۶وی با بیان اینکه چهار واحد پرورش ماهیان خاویاری در استان قزوین وجود دارد که سالیانه در مجموع دارای 
 ویاری پس از دوره پرورش معموال در اواخر هر سال انجام می شود.هستند،افزود: صید ماهیان خا

 رحمانی یادآور شد: قزوین در تولید ماهیان خاویاری رتبه هشتم کشور را به خود اختصاص داده است.
 واحد پرورش ماهی در استان قزوین دارای پروانه بهره برداری هستند. ۰۹۹

 نواع ماهی خوراکی )سردابی، گرمابی و خاویاری( در استان قزوین تولید شود.تن ا ۳۸۳هزار و  ۰امسال پیش بینی می شود 
 سرانه مصرف ماهی در استان قزوین سالیانه حدود هفت کیلوگرم است که پایین تر از میانگین کشوری است.

  لینک خبر
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 شیالت 
 خبرنگاران جوان – 21/9/99تاریخ : 

تومان است ۱۸۸هزار و  ۵۴درصدی قیمت قزل آال از مزرعه تا بازار/قیمت هر کیلو قزل آال سر مزرعه  ۱۸اختالف   
بازار های مسئول، قیمت قزل آال از مزرعه تا نبی زاده گفت: با توجه به سودجویی عوامل واسطه و در سایه کمبود نظارت دستگاه

درصد اختالف دارد ۲۳ . 
صنعت،تجارت و کشاورزی آرش نبی زاده مدیر عامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه  

هزار تا  ۲۳، درباره آخرین وضعیت بازار قزل آال اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو قزل آال با نرخ جوان اقتصادی باشگاه خبرنگاران
های تولید، این نرخ غیر منطقی شود که به سبب افزایش هزینهتومان سر مزرعه از تولیدکنندگان خریداری می ۲۳۳هزار و  ۲۳

 .است
تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است که در  ۲۳۳هزار و  ۵۲هزار تا  ۲۵ها را وی قیمت هر کیلو قزل آال در عمده فروشی

شود که تولیدکنندگان به سبب اختالف هزار تومان عرضه می ۰۹تا  ۰۲های قبل با نرخ ها هر کیلو قزل آال همانند ماهخرده فروشی
مند هستندچند برابری مزرعه تا بازار ناشی از سودجویی دالالن و عوامل واسطه گالیه . 

های مسئول و سودجویی عوامل درصدی قیمت مزرعه تا بازار در سایه کمبود نظارت دستگاه ۲۳نبی زاده با انتقاد از اختالف 
 ۲۳تا  ۲۳هزار تومان است که فروش با نرخ  ۵۸ها قیمت واقعی هر کیلو قزل آال سر مزرعه کرد: بنابرآخرین برآوردواسطه بیان 

هزار تومانی تولیدکنندگان در فروش هر کیلو ماهی است ۲تومان به معنای زیان  ۲۳۳هزار و  . 
درصدی صادرات قزل آال نسبت به سال قبل ۸۳افت   

 ۲۲۳تا  ۲۸۳مدیر عامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی درباره آخرین وضعیت تولید قزل آال گفت: بنابر آخرین آمار تولید قزل آال 
 .هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تفاوتی نداشته است

هزار تومان، ارسال با پست هوایی!/ نبود برنامه عامل ورود قاچاقی آبزیان ۵۲۳تا  ۲۹۳ای ریایی دانهمحصوالت د :بیشتر بخوانید  
 ۰وی با اشاره به اینکه صادرات قزل آال تعریفی ندارد، افزود: بنابر آخرین آمار مجموع صادرات قزل آال از ابتدای سال تاکنون 

درصد افت داشته است ۸۳تا  ۰۳هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  . 
های گذشته تعریفی ندارد، بنابراین از طریق سازمان دامپزشکی پیگیر نبی زاده ادامه داد: با وجود آنکه صادرات برخالف سال

های الزم در خصوص صادرات به چین نوشته شده استصادرات به چین هستیم چرا که استاندارد . 
خرین وضعیت بازار قزل آال در شب یلدا تصریح کرد: طبق روال همه ساله از چند روز مانده به این مقام مسئول در پایان درباره آ

یابد که این امر هیچ ارتباطی به تولیدکننده نداردها افزایش میشب یلدا، قیمت قزل آال به سبب ازدیاد تقاضا در خرده فروشی . 
 لینک خبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/7154982/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B2%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%82%D8%B2%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DB%B1%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/7123895/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B7%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/7154982/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B2%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%82%D8%B2%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DB%B1%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 

 شکر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 

 شیر و فرآورده ها

 فودپرس – 21/9/99تاریخ : 

 افتخاری دیگر در گنجینه افتخارات ماندگار صنایع شیر ایران )پگاه( در عرصه تولید و توسعه پایدار
آزمایشگاهی )جهت آزمون صنایع شیر ایران )پگاه ( برای نخستین بار موفق به برگزاری مقایسات بین  -اقتصاد غذا -صنایع غذایی

 .های میکروبی( در سطح کشور شد
به گزارش روابط عمومی و ارتباطات و به نقل از دکتر دبیریان مدیر تضمین کیفیت صنایع شیر ایران ؛ نخستین فرآیند انجام آزمون 

نی کارشناسی شاغل در سطح ؛ به منظور توانمند سازی منابع انسا 2799/9/1های میکروبی مقایسات بین آزمایشگاهی در تاریخ 

آزمایشگاه های شرکت های تابعه صنایع شیر ایران و همچنین سایر شرکت های تولیدی صنایع غذایی کشور و با رویکرد همسان 
سازی و افزایش میزان دقت و صحت روش های آزمون میکروبی محصوالت غذایی و همچنین افزایش سطح کیفی روش های 

برگزار گردید. وی اظهار داشت با استمرار اینگونه اقدامات کارشناسی ؛ زمینه های همکاری های آزمایشگاهی ؛ با موفقیت 
کارشناسی و تبادل دانش فنی فی مابین صنایع غذایی و ادارات نظارتی از قبیل سازمان ملی استاندارد و ادارات نظارت بر مواد 

آیند های آزمایشگاهی در حین انجام آزمون ها فراهم می گرددغذایی فراهم آمده وموجبات افزایش اطمینان و اعتماد از فر .  
دبیریان اعالم کرد در این فرآیند عالوه بر کلیه شرکت های تابعه صنایع شیر ایران ؛ شرکت تولیدی مانیزان )استان کرمانشاه( شرکت 

کت داشتندتولیدی لینا )استان قم( آزمایشگاه کیمیا گستران )استان آذربایجان شرقی( نیز مشار . 
  لینک خبر
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 شیر و فرآورده ها 
 خبرنگاران جوان  – 21/9/99تاریخ : 

هزار تومان از دامداران تکذیب شد ۵خرید شیرخام با نرخ   
تومان است ۸۲۳هزار و  ۵تومان و دامدار صنعتی  ۵۳۳هزار و  ۵سلطانی گفت: متوسط قیمت هر کیلو خرید شیر از دامدار سنتی  . 

وگو با خبرنگارران کشور در گفتسعید سلطانی مدیرعامل اتحادیه دامدا گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

باتوجه به آنکه دامدار اهرمی در دست  های دامی، اظهار کرد:ونقل نهاده، درباره تأثیر گرانی بنزین بر هزینه حملخبرنگاران جوان
شود که اخیرا گرانی بنزین مزید بر علت شده تا هزینه تمام شده تولید باال رودها بر آن تحمیل میندارد، از این رو تمامی هزینه . 

ی دقیق در سطح شهر از هاکنند که بازرسان با اعمال نظارتمدیرعامل اتحادیه دامداران کشور افزود: اگرچه مسئوالن امر اذعان می
کنند، اما باید گفت که دامدار کاری به سطح شهر ندارد و همزمان با گرانی بنزین های تولید جلوگیری میتأثیر گرانی بنزین بر هزینه

گذاشته  های تولیدهزار تومان رسیده است که این امر تأثیر سویی بر هزینه ۲۳۳هزار تومان به  ۳۳بار از ونقل یک وانتکرایه حمل
است ضمن آنکه دامپزشک برای ویزیت دام به سبب طی کردن بعد مسافت و پرداخت هزینه سوخت باال، قیمت خود را افزایش داده 

شود در حالی که هیچ بازرسی در اطراف شهر وجود ندارد است که تمامی این موارد به طور ناخواسته بر هزینه تمام شده اضافه می
ها جلوگیری کندی قیمتکه از افزایش دو برابر . 

های کرایه را به دلخواه افزایش دادند و دامدار به سبب آنکه محصولش سلطانی ادامه داد: باتوجه به نبود نظارت، رانندگان نرخ
ها نداردهای دلخواه آنها با نرخای جز پذیرفتن کرایهفسادپذیر است چاره . 

هزار  ۵۲هزار تومان ابتدای سال به  ۸۳د و گفت: بنابر آمار قیمت دام سنگین از های اخیر خبر دااو از کاهش چشمگیر دام طی ماه
کننده به همین میزان هزار تومان تقلیل یافته در حالی که نرخ گوشت برای مصرف ۰۲هزار تومان به  ۸۳تومان و دام سبک از 

 .کاهش نیافته است
تومان ۸۲۳هزار و  ۵های صنعتی متوسط قیمت خرید هر کیلو شیرخام از دامداری  

های این مقام مسئول تجدیدنظر در قیمت مصوب شیرخام را امری ضروری دانست و گفت: باتوجه به افزایش قیمت سبوس در ماه
ونقل همزمان با گرانی بنزین درخواست خود را به معاونت امور دام مبنی بر تجدیدنظر بر قیمت فروش های حملاخیر و کرایه
ه امیدواریم در ستاد تنظیم بازار در این خصوص تصمیماتی اتخاذ شودایم کشیرخام داده . 

توان اعالم کرد، گفت: بنابر مصوبه ستاد مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور با بیان اینکه درصدی برای افزایش قیمت شیرخام نمی
تومان است و حال با افزایش  ۰۳۳هزار و  ۵درصد  ۰درصد و پروتئین  ۰۰۵تنظیم بازار در خرداد قیمت هر کیلو شیرخام با چربی 

های تمام شده باید توسط کارشناسان بررسی شودهزینه . 
هر کیلو   هزار تومان از دامداران صحت ندارد، بیان کرد: بنابر آمار متوسط قیمت ۰سلطانی با اشاره به اینکه خرید شیرخام با نرخ 

تومان است که بدین ترتیب اظهار نظر  ۸۲۳هزار و  ۵امدار صنعتی تومان و د ۵۳۳هزار و  ۵خرید شیر از دامدار سنتی 
هزار تومان واقعیت ندارد ۰های لبنی مبنی بر خرید شیرخام با نرخ کارخانه . 

درصد باشد، به  ۰درصد و  ۳۰۰تصریح کرد: بنابر مصوبه ستاد تنظیم بازار در خردادماه، اگر چربی شیر باالتر از میزان   او
کنند که این امر به سبب استحصال به خامه و دیگر محصوالت های لبنی به دلیل کیفیت باال رقم بیشتری پرداخت میمراتب کارخانه

های لبنی نداردلبنی ضرری برای کارخانه . 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/7154338/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/7154338/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 شیر و فرآورده ها 
 خبرگزاری فارس – 9/9/99تاریخ : 

 چه کشورهایی هستند؟« شیر»بزرگترین تولیدکنندگان 

میلیون تن شیر تولید کرده  ۲۳۳، بیش از ۵۳۲۳سال  ، بزرگترین تولیدکننده شیر در جهان است و در«هندوستان» -ایرنا -تهران
 است. 

درصد از کل تولید ساالنه شیر در جهان  ۵۵بر اساس آمار سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، تولید شیر در هند، برابر با 
 است. این رقم حتی از تولید کل کشورهای اتحادیه اروپا نیز بیشتر است.

درصد رشد داشته در حالیکه رشد  ۲۰۶کند. این صنعت در هند ترین از هر تولیدکننده بزرگ دیگری رشد میصنعت لبنیات هند سریع
 درصد بوده است. ۵۰۵این صنعت در جهان 

آید. این در حالی است که اروپا و آمریکا بسیاری از تولیدات اما با این وجود، هند صادرکننده بزرگی در حوزه لبنیات به حساب نمی
 کنند.شان را صادر میلبنی

 شود.میلیارد دالر می ۲۵۳تریلیون روپیه ارزش دارد که برابر با  ۳بازار لبنیات هند، بیش از 
 بعد از هند، اتحادیه یورو بیشترین میزان تولید را دارد و بعد از آن نیز آمریکا جای گرفته است.

 آید.ارمین تولیدکننده بزرگ جهان به حساب می، چه۵۳۲۳میلیون تن تولید شیر در سال  ۸۲۰۶پاکستان نیز با 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات

 فودپرس – 21/9/99تاریخ : 

هزارتومان رسید ۲۱وزارت جهاد کشاورزی پیگیر لغو ممنوعیت صادرات دام/قیمت به   
ممنوعیت صادرات دام زنده است، نایب رئیس انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی پیگیر لغو  <مواد غذایی

 .از احتمال صادرات در آینده ای نزدیک خبر داد
 

سید احمد مقدسی با اشاره به نامه دامداران به مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی برای آزاد شدن صادرات دام زنده، گفت: نظر وزارت 
این ممنوعیت لغو شود جهاد کشاورزی در این زمینه مساعد است و آنها در حال پیگیری هستند که . 

 
 .وی اظهارامیدواری کرد: در آینده ای نزدیک صادرت دام زنده از کشور از سر گرفته شود

 
مقدسی اضافه کرد: کشورهای حوزه خلیج فارس و عراق و همچنین کشورهای منطقه اوراسیا می توانند از مقاصد صادرات دام 

 .ایرانی باشد
 

زنده در کشور، گفت: دام ها خریدار ندارند و عرضه برای آنها به شدت افت کرده است وی با اشاره به انباشت زیاد دام . 
 

هزارتومان  ۵۲هزارتومان در ابتدای سال به  ۰۳مقدسی با اشاره به روند نزولی قیمت دام زنده، ادامه داد: قیمت دام زنده سنگین از 
 .در حال حاضر رسیده است

 
هزارتومان اعالم کرد و افزود: دامداران در هر کیلوگرم از تولید خود  ۰۲م دام زنده سنگین را وی قیمت تمام شده تولید هرکیلوگر

هزارتومان ضرر می کنند ۶حدود  . 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرگزاری فارس – 41/9/99تاریخ : 

 میلیارد دالر گذشت ۱صادرات بخش کشاورزی و غذا از 

 5درصدی بخش کشاورزی از صادرات غیرنفتی در  ۲۲۰۸۵ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد با اشاره به سهم معاون برنامه
 میلیون دالر بوده است.  ۸۲۳میلیارد و  ۹ماهه امسال گفت: ارزش این صادرات حدود 

ریزی و امور اقتصادی وزارت به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، معاون برنامه
گفت:  ۲۰۳۳ماهه نخست سال  ۹درصدی بخش کشاورزی از صادرات غیرنفتی کشور در ۲۲۰۸۵جهاد کشاورزی با اشاره به سهم 

 ۹۳۸میلیارد و  ۵هزار تن، به ارزش  ۲۳۵میلیون و  ۰اهه نخست امسال، محصوالت بخش کشاورزی و غذا با وزن تقریبی م ۹در 
میلیون دالر، به کشورهای عراق، افغانستان، امارات متحده عربی، پاکستان، فدراسیون روسیه، هند، ترکیه، ویتنام، ترکمنستان و 

 ۸۲۳میلیارد و  ۹هزار تن و به ارزش  ۶۳۳میلیون و  ۲۰ت بخش کشاورزی و غذا با آلمان صادر شد. همچنین واردات محصوال
 میلیارد دالری را به خود اختصاص داده است. ۵۲۰۵درصد از واردات غیرنفتی ۵۳۰۹۶میلیون دالر، 

هزار تن،  ۳۹۲دود عبدالمهدی بخشنده در ادامه به اقالم عمده صادراتی بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: محصوالت جالیزی با ح
شده با زمینی تازه و فرآوری هزار تن و سیب ۵۶۰هزار تن، پیاز و موسیر با حدود  ۸۳۳فرنگی تازه و فرآوری شده با حدود  گوجه
هزار تن رتبه پنج محصول مهم از نظر وزنی را در صادرات محصوالت کشاورزی از  ۲۲۸هزار تن و سیب با حدود  ۵۳۲حدود 

میلیون  ۵۹۲میلیون دالر، محصوالت جالیزی  ۵۳۲میلیون دالر، پسته  ۰۵۳ز نظر ارزشی نیز محصوالت لبنی با آن خود کردند. ا
 اند.میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشته ۲۳۹میلیون دالر و زعفران  ۵۰۳دالر، گوجه فرنگی تازه و فرآوری شده 

های کشاورزی در صادرات اشاره به وزن هر یک از زیربخش ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بامعاون برنامه
هزار تنی و به ارزش یک میلیارد و  ۲۶۲میلیون و  ۵محصوالت کشاورزی و غذا، افزود: در زیربخش زراعی با وزن باالتر از 

اند که رزآوری داشتهمیلیون دالر برای کشور ا ۶۲۲هزار تن و به ارزش ۰۵۳میلیون دالری، گروه سبزیجات با یک میلیون و  ۵۹۳
میلیون دالر، گوجه فرنگی تازه و فرآوری شده با  ۵۹۲هزار تن و ارزش  ۳۹۲توان به محصوالت جالیزی با از این مجموعه می

میلیون دالر، پیاز و  ۳۲هزار تن به ارزش  ۵۳۲زمینی تازه و فرآوری شده با میلیون دالر، سیب ۵۰۳هزار تن به ارزش  ۸۳۳
میلیون دالر  ۵۰هزار تن به ارزش  ۰۲میلیون دالر و همچنین گیاهان دارویی پرورشی با  ۲۰۲تن به ارزش  هزار ۵۶۰موسیر 

 اشاره کرد.
میلیون دالر، گفت: صادرات  ۳۲۳هزار تنی صادرات زیربخش باغی به ارزش  ۲۳۲این مقام دولتی در ادامه با اشاره به وزن 
 ۲۳۹تن به ارزش  ۲۳۲میلیون دالر، زعفران با وزن  ۵۳۲هزار تن وزن به ارزش  ۰۸محصوالت باغی همچون پسته با بیش از 

میلیون دالر و انگور  ۶۳هزار تن به ارزش  ۲۲۸میلیون دالر، سیب با وزن  ۹۲هزار تن به ارزش  ۳۸میلیون دالر، خرما با وزن 
ز به کشور شده است. همچنین چای ایرانی با میلیون دالر منجر به ورود ار ۶۲هزار تن به ارزش  ۲۵تازه و خشک شده با وزن 

 میلیون دالر ارز را برای کشور به ارمغان آورده است. ۸هزار تن،  ۸وزن 
میلیون دالری این زیربخش برای کشور  ۸۲۰هزار تن صادرات محصوالت دام و طیور و ارزآوری  ۰۲۸بخشنده با اشاره به وزن 

میلیون دالری را برای کشور رقم زده که از این  ۰۵۳هزار تن، ارزآوری  ۵۶۹افزود: صادرات شیر و محصوالت لبنی با وزن 
هزار تنی به  ۶۰میلیون دالر، شیر و خامه با وزن  ۳۲هزار تنی به ارزش  ۸۲توان به صادرات پنیر و کشک با وزن مجموعه می

 ۲۵۰شاره کرد. همچنین ماست با وزن میلیون دالر ا ۶۲هزار تن به ارزش  ۵۲میلیون تن و صادرات بستنی با وزن  ۹۳ارزش 
میلیون دالر، گوشت  ۰۸هزار تن به ارزش  ۵۰میلیون دالر صادر شد. از سویی صادرات تخم مرغ با وزن  ۶۳هزار تن به ارزش 

 اند.میلیون دالر برای کشور، ارزآوری داشته ۵۰هزار تن به ارزش  ۵۵مرغ با وزن 
جهاد کشاورزی افزود: سه زیربخش شیالت، جنگل و مرتع و دامپزشکی به ترتیب با  ریزی و امور اقتصادی وزارتمعاون برنامه

میلیون دالری و یک میلیون دالری را به همراه  ۲۲میلیون دالری،  ۲۳۶تن، ارزآوری  ۲۲۳هزار تن و  ۳هزار تن،  ۲۳وزن 
 اند.داشته

هزار تن از لحاظ وزنی رسیده است که  ۲۳۵لیون و می ۰های کشاورزی و غذا در مجموع به به گفته وی، وزن صادرات زیربخش
 اند.میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشته ۹۳۲میلیارد و  ۵در حدود 

 پنج قلم وارداتی کشور در بخش کشاورزی
 ۸در بخش کشاورزی نیز گفت: ذرت دامی به میزان  ۲۰۳۳بخشنده با اعالم پنج قلم عمده وارداتی از لحاظ وزنی تا انتهای مهر 

هزار تن، شکر تصفیه  ۶۳۰هزار تن، لوبیای سویا به میزان یک میلیون و  ۳۸۳هزار تن، جو به میزان یک میلیون و  ۳۶۳میلیون و 
ده، اما بیشترین سهم هزار تن وارد کشور ش ۲۳۵هزار تن و کنجاله سویا به میزان یک میلیون و  ۵۵۳نشده به میزان یک میلیون و 

میلیون  ۵۳۹کشاورزی به ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و  منظور واردات محصوالت موردنیاز و ضروری صنعتارزی به
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میلیون دالر، کنجاله  ۹۵۶میلیون دالر، لوبیای سویا به ارزش  ۰۶سفید یا کامل سفید شده به ارزش یک میلیارد و دالر، برنج نیمه

 میلیون دالر تعلق یافته است. ۸۹۹میلیون دالر و جو به ارزش  ۸۳۳ه ارزش سویا ب
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 ایرنا  – 41/9/99تاریخ : 

 میلیون دالری صادرات کیوی ۴۱ارزآوری 

هزار تن کیوی، بیش از  ۲۸۳معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: سال گذشته با صادرات حدود  -ایرنا  -تهران 
 میلیون دالر ارزآوری برای کشور حاصل شده است.  ۳۹

هکتار و میزان  ۸۳۳هزار و  ۲۵افزود: ایران با سطح زیرکشت « محمدعلی طهماسبی»به گزارش سه شنبه وزارت جهاد کشاورزی، 
 هزار تن کیوی مقام چهارم را در دنیا دارد. ۰۶۵تولید بیش از 

وی در راستای تداوم تولید مطلوب و تامین نیاز داخلی و همچنین برنامه ریزی برای حفظ بازارهای صادراتی محصول کیوی، اظهار 
ار، استفاده از نظام کشاورزی قراردادی و ایجاد صندوق داشت: بهره برداران و تشکل ها الزم است با تشکیل زنجیره تولید تا باز

 تخصصی اقدام کنند.
مندی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با پیگیری های به عمل آمده توسط وزارت جهاد کشاورزی امکان بهره

 ست.درصد از بانک کشاورزی فراهم شده ا ۲۸۰۲صادرکنندگان کیوی از تسهیالت بانکی با نرخ 
 
 
  لینک خبر
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  صادرات و وار دات
 ایرنا  – 41/9/99تاریخ : 

 ماه صادرات سه میلیارد دالری بخش کشاورزی در هفت

درصدی بخش کشاورزی از ۲۲۰۸۵ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سهم معاون برنامه -ایرنا  -تهران 
گفت: در این مدت محصوالت بخش کشاورزی و غذا با وزن تقریبی سه  ۲۰۳۳صادرات غیرنفتی کشور در هفت ماهه نخست سال 

میلیون دالر، به کشورهای عراق، افغانستان، امارات متحده عربی، پاکستان،  ۹۳۸و  ، به ارزش دو میلیاردهزار تن ۲۳۵میلیون و 
 فدراسیون روسیه، هند، ترکیه، ویتنام، ترکمنستان و آلمان صادر شد. 

میلیون و  ۲۰افزود: واردات محصوالت بخش کشاورزی و غذا با « عبدالمهدی بخشنده » به گزارش روز چهارشنبه این وزارتخانه، 
میلیارد دالری را به خود اختصاص ۵۲۰۵درصد از واردات غیرنفتی ۵۳۰۹۶میلیون دالر،  ۸۲۳هزار تن به ارزش هفت میلیارد و  ۶۳۳
 دادند.

فرنگی تازه و فرآوری  ، گوجههزار تن ۳۹۲وی اضافه کرد: اقالم عمده صادراتی بخش کشاورزی شامل محصوالت جالیزی با حدود 
هزار تن و سیب با  ۵۳۲شده با حدود زمینی تازه و فرآوری هزار تن و سیب ۵۶۰پیاز و موسیر با حدود  ،هزار تن ۸۳۳شده با حدود 

 هزار تن رتبه پنج محصول مهم از نظر وزنی را در صادرات محصوالت کشاورزی از آن خود کردند. ۲۲۸حدود 
میلیون دالر، گوجه فرنگی  ۵۹۲محصوالت جالیزی  میلیون دالر، ۵۳۲میلیون دالر، پسته  ۰۵۳وی تصریح کرد: محصوالت لبنی با 

 اند.میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشته۲۳۹میلیون دالر و زعفران  ۵۰۳تازه و فرآوری شده 
های کشاورزی در صادرات ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به وزن هر یک از زیربخشمعاون برنامه

 ۵۹۳هزار تنی و به ارزش یک میلیارد و  ۲۶۲ذا، گفت: در زیربخش زراعی با وزن باالتر از دو میلیون و محصوالت کشاورزی و غ
 اند.میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشته۶۲۲هزار تن و به ارزش ۰۵۳میلیون دالر، گروه سبزیجات با یک میلیون و 

هزار تن ۸۳۳میلیون دالر، گوجه فرنگی تازه و فرآوری شده با  ۵۹۲هزار تن و ارزش ۳۹۲به گفته وی، محصوالت جالیزی نیز با 
هزار تن به ۵۶۰میلیون دالر، پیاز و موسیر ۳۲هزار تن به ارزش ۵۳۲زمینی تازه و فرآوری شده با میلیون دالر، سیب۵۰۳به ارزش 

 اشاره کرد. میلیون دالر۵۰هزار تن به ارزش ۰۲میلیون دالر و همچنین گیاهان دارویی پرورشی با ۲۰۲ارزش 
هزار تنی صادرات زیربخش باغی به ارزش  ۲۳۲معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به وزن 

میلیون دالر، زعفران با ۵۳۲هزار تن وزن به ارزش  ۰۸میلیون دالر، گفت: صادرات محصوالت باغی همچون پسته با بیش از ۳۲۳
هزار تن به ارزش ۲۲۸میلیون دالر، سیب با وزن  ۹۲هزار تن به ارزش  ۳۸لیون دالر، خرما با وزن می ۲۳۹تن به ارزش  ۲۳۲وزن 

میلیون دالر ارز آوری داشتند. همچنین چای ایرانی با  ۶۲هزار تن به ارزش  ۲۵میلیون دالر و انگور تازه و خشک شده با وزن  ۶۳
 وزن چهارهزار تن ارزش چهار میلیون دالری داشت.

میلیون دالری این زیربخش برای کشور  ۸۲۰هزار تن صادرات محصوالت دام و طیور و ارزآوری  ۰۲۸با اشاره به وزن  بخشنده
میلیون دالری را برای کشور رقم زده که از این مجموعه ۰۵۳هزار تن، ارزآوری ۵۶۹افزود: صادرات شیر و محصوالت لبنی با وزن 

میلیون ۹۳هزار تنی به ارزش ۶۰میلیون دالر، شیر و خامه با وزن ۳۲زار تنی به ارزش ه۸۲توان به صادرات پنیر و کشک با وزن می
 ۶۳هزار تن به ارزش ۲۵۰میلیون دالر اشاره کرد. همچنین ماست با وزن ۶۲هزار تن به ارزش ۵۲تن و صادرات بستنی با وزن 

هزار تن ۵۵میلیون دالر، گوشت مرغ با وزن ۰۸هزار تن به ارزش ۵۰میلیون دالر صادر شد. از سویی صادرات تخم مرغ با وزن 
 اند.میلیون دالر برای کشور، ارزآوری داشته۵۰به ارزش 

ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: سه زیربخش شیالت، جنگل و مرتع و دامپزشکی به ترتیب با معاون برنامه
 اند.میلیون دالری و یک میلیون دالری را به همراه داشته ۲۲ن دالری، میلیو ۲۳۶تن، ارزآوری  ۲۲۳هزار تن و  ۳هزار تن،  ۲۳وزن 

هزار تن از لحاظ وزنی رسیده است که  ۲۳۵های کشاورزی و غذا در مجموع به سه میلیون و به گفته وی، وزن صادرات زیربخش
 اند.میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشته ۹۳۲در حدود دو میلیارد و 

 ی کشور در بخش کشاورزیپنج قلم واردات
در بخش کشاورزی گفت: ذرت دامی به میزان چهار میلیون  ۲۰۳۳بخشنده با اعالم پنج قلم عمده وارداتی از لحاظ وزنی تا انتهای مهر 

 هزار تن، شکر تصفیه نشده به ۶۳۰هزار تن، لوبیای سویا به میزان یک میلیون و  ۳۸۳هزار تن، جو به میزان یک میلیون و  ۳۶۳و 
هزار تن وارد کشور شده، اما بیشترین سهم ارزی  ۲۳۵هزار تن و کنجاله سویا به میزان یک میلیون و ۵۵۳میزان یک میلیون و 

میلیون دالر، برنج  ۵۳۹کشاورزی به ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و  منظور واردات محصوالت موردنیاز و ضروری صنعتبه
میلیون دالر، کنجاله سویا به ارزش  ۹۵۶میلیون دالر، لوبیای سویا به ارزش  ۰۶ش یک میلیارد و سفید یا کامل سفید شده به ارزنیمه

 میلیون دالر تعلق یافته است. ۸۹۹میلیون دالر و جو به ارزش  ۸۳۳
  لینک خبر
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 صنایع غذایی
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 علوفه
 خبرنگاران جوان  – 22/9/99تاریخ : 

یز داری و آبخوان داریکیلو علوفه در هر هکتار به واسطه عملیات آبخ ۵۲۸تولید   
کیلو گرم در  ۲۵۳جزی گفت: با اجرای عملیات آبخیز داری و آبخوان داری و عملیات احیای بیولوژیک تولید علوفه در هر هکتار 

یابدسال افزایش می . 
صنعت،تجارت و  وگو با خبرنگارها در گفتهوشنگ جزی مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت از خاک سازمان جنگل

، درباره آخرین وضعیت اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری در کشور، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

به کار گرفتایم تا با اعتباراتی صندوق توسعه ملی عملیات آبخیزداری و آب اظهار کرد: امسال همانند سال گذشته تمام تنش خود را 
 .خوان داری را در مناطقی که حساسیت باال دارند انجام دهیم

این در حالی است که   درصد عملیات آبخیز داری و آبخوان داری در کشور اجرا شده است، افزود: ۹۲تا  ۹۳او با اشاره به اینکه 
ارات به این میزان صورت نگرفته استهنوز تخصیص اعتب . 

های زمستان چندان چشمگیر نیست که بتواند خطری برای وقوع بارندگی هواشناسی های سازمانجزی ادامه داد: با توجه به پیش بینی
 .سیل باشد

لیات آبخیز داری و آبخوان این مقام مسئول درباره آخرین جزئیات عملیات آبخیز داری و آبخوان داری در استان تهران بیان کرد: عم
داری در دو بخش آبخیز شهری و باال دست شهر در استان تهران باید اجرا شود البته در حوزه کوهستانی باال دست امکان کنترل 

های امامزاده داود، امام علی و خروجی کن خطر بارش به سبب ارتفاع و شیب امکان پذیر نیست و در حوزه شهری باز شدن معبر
آورد که رود چرا که سیالب تهران تنها آب نیست و در مناطق باال دستی گل و الی و سنگ را با خود به همراه میه شمار میجدی ب

توانند چالش جدی ایجاد کندها میبسته شدن معبر . 
تخصیص یافته مابقی درصد آن  ۰۳میلیارد تومان اعتبار از صندوق توسعه ملی تا کنون  ۲۳۳از مجموع یک هزار و  او ادامه داد: 

است تخصیص یابد ۳۳رود تا پایان سال مالی که تیر ماه انتظار می . 
کندها را نمیری کفایت اجرای پروژههای اخیر/اعتبار آبخیزداآبخیزداری و آبخوان داری، حلقه مفقوده پروژه سیل :بیشتر بخوانید  

در کشور انجام شده است آبخیزداری درصد کار عملیات اجرایی ۹۲تاکنون   
در کشور انجام شده و در  آبخیزداری درصد کار عملیات اجرایی ۹۲به گفته وی علی رغم تخصیص اعتبارات محدود تاکنون 

درصد صورت گرفته است و همواره در نظر داریم تا  ۲۳۳تا  ۳۳آذربایجانی غربی، اردبیل، جیرفت و کهنوج عملیات اجرایی بین 
درصد عملیات آبخیزداری به اتمام برسد ۲۳۳های آذر و دی پایان ماه . 

بر تخصیص اعتبارات به موقع به اجرای عملیات آبخیز داری و آبخوان داری بیان کرد: اگر تخصیص  این مقام مسئول با تاکید
شود چرا که هم اکنون بخشی از های اجرایی با پیمانکاران دچار مشکل نمیاعتبارات از صندوق توسعه ملی به موقع انجام شود بحث

ه که از محل اعتبارات امسال قرار است آن را پرداخت کنیمدیون ماه مربوط به سال گذشته به پیمانکاران باقی ماند . 
ها با بیان اینکه به طور متوسط اجرای هر هکتار عملیات آبخیز داری یک مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت از خاک سازمان جنگل

ایی آبخیزداری صورت گرفته که امسال میلیون هکتار مطالعات عملیات اجر ۲۸میلیون تومان اعتبار نیاز دارد، افزود: تا کنون برای 
میلیون هکتار عملیات اجرایی انجام شود که اگر اعتبارات در زمان  ۲۲۳۳از محل صندوق توصعه ملی قرار است در سطحی معادل 

توانیم کار خود را پیش ببریممناسب تخصیص داده شود می . 
همچون مازندران که عملیات آبخیزداری صورت گرفت خسارت سیل   های صورت گرفته در مناطقیاو ادامه داد: بنا بر اندازه گیری

میلیون متر مکعب سیالب به واسطه عملیات آبخیز داری و آبخوان داری کنترل  ۹۳ضمن آنکه در گلستان   درصد کنترل شد  ۹۳
 .شده است که همین امر رضایتمندی مردم از اجرای عملیات را به دنبال داشته است

که اجرای عملیات آبخیز داری و آبخوان داری در کنترل فرسایش خاک و رسوب تاثیر بسزایی دارد، اظهار کرد: بر جزی با بیان یان
تن در هکتار میزان فرسایش  ۳های صورت گرفته اجرای عملیات آبخیز داری و آبخوان داری به طور متوسط گیریاساس اندازه

ها نیم که این رقم قابل توجهی است ضمن آنکه در احیای پوشش گیاهی جنگلکتن در هکتار میزان رسوب را مدیریت می ۸خاک و 
 .مدیریت و حفاظت و مدیریت تلفیقی بیولوژیک تاثیر بسزایی دارد

ها با بیان اینکه اجرای عملیات آبخیز داری و آبخوان داری به میزان قابل مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت از خاک سازمان جنگل
میلیون متر مکعب رسوب  ۵۲۳ها ساالنه بیان کرد: بنا بر آمار رسمی وزارت نیرو در حوزه سد  کاهدها میوب سدتوجهی از رس

شود که به دیدگاه ما آمار از این میزان باالتر استوارد می . 
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ز دست دادن خاک ها و از همه مهمتر ااو ادامه داد: میزان رسوب سددر کاهش عمر سد، حجم مخازن و افزایش هزینه زیر ساخت
توان موضوع فرسایش و ها با اجرای عملیات آبخیز داری و آبخوان داری میقابل رویش تاثیر بسزایی دارد که در حوزه باال دست سد

 .رسوب را مدیریت کرد
د به طور گیرجزی در پایان تصریح کرد: در مناطقی که عملیات آبخیزداری و آبخوان داری و عملیات احیای بیولوژیک صورت می

یابد که این امر نشان از اهمیت باالی عملیات آبخیز داری و کیلوگرم تولید علوفه افزایش می ۲۵۳متوسط سالیانه در هر هکتار 

های عنایت ویژه داشتندهای اخیر مقام معظم رهبری و سایر مسئوالن به اجرای این پروژهآبخوان داری که خوشبختانه طی سال . 
  لینک خبر
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 گل و گیاهان صنعتی
 ایرنا  – 21/9/99تاریخ : 

 شرکت تعاونی گیاهان دارویی ساماندهی شدند ۱۴

شرکت تعاونی فعال در زمینه تولید وعرضه  ۸۳مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از ساماندهی  -ایرنا  -تهران 
 یی خبرداد و گفت: چشم انداز توسعه ای گیاهان دارویی با حمایت تعاونی ها ممکن می شود. گیاهان دارو

افزود: طراحی بزرگترین مرکز حفظ، توسعه و احیای گیاهان « حسین شیرزاد»به گزارش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، 
تحادیه ملی گیاهان دارویی در یکسال گذشته به حساب هکتار از اراضی غرب کشور از جمله اقدامات مهم ا ۸۳۳دارویی در سطح 

 می آید.
های مورد نیاز بخش کشاورزی افزود: ضرورت وی درباره شکل گیری اتحادیه گیاهان دارویی، به عنوان یکی از مهمترین تشکل

ویی ایران یکی از زیر تشکیل نهاد صنفی منسجم در این حوزه از سالهای گذشته احساس می شد، بویژه آن که صنعت گیاهان دار
( نیز سهم مهمی را به خود ۲۰۳۶ -۲۸۳۳بخش های تخصصی کشاورزی و دارای سند ملی بوده و در برنامه ششم توسعه) 

 اختصاص داده است.
درصدی و  ۲۲۰۲به گفته شیرزاد، تولید و فرآوری گیاهان دارویی از جمله رشته های بالنده بخش کشاورزی با رشد متوسط ساالنه 

میالدی  ۵۳۵۲میلیارد دالری تا سال  ۸۲۳میلیارد دالر است و پیش بینی شده تا سطح بیش از  ۲۳۹ان تجارت جهانی بالغ بر میز
 توسعه یابد.

نخستین انتخابات مجمع عمومی موسس  ۲۰۳۹مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تصریح کرد: در تابستان سال 
تشکل استانی و  ۸۳کشور با نظارت دقیق سازمان مرکزی تعاون روستایی برگزار شد و تعداد اتحادیه سراسری گیاهان دارویی 

 شهرستانی مشارکت داشتند که موجب انتخاب تعداد هفت نفر اعضای هیات مدیره و دو نفر بازرس شد.
های بخش کشاورزی در تشکیل ها و تعاونیوی درباره نقش حمایتی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان متبوع به عنوان متولی تشکل

این اتحادیه ملی گفت: برای دستیابی به چشم انداز روشن و پایدار جهت توسعه گیاهان دارویی با تشکیل کارگروهی جلسات متعدد 
 های اولیه الزم برای تشکیل اتحادیه به عمل آمده است.کاربردی، هماهنگی

عضویت اتحادیه مرکزی تعاونی های تولید روستایی کشور، اتحادیه سراسری  شیرزاد اضافه کرد: تقویت جایگاه این اتحادیه نوپا،
باغداران و اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی حائز اهمیت است که واکنش مناسبی را در بین ذینعفان و فعاالن این حوزه در سطح 

 کشور به دنبال داشته است.
 شغل در بخش کشاورزی ۰۳۳کدگذاری 

مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: برای نخستین بار در کشور به منظور شناسایی مشاغل کشاورزی و هویت  مدیرعامل سازمان
شغل بر مبنای طبقه بندی بین المللی مشاغل در  ۰۳۳بخشی شاغلین بخش کشاورزی، موضوع شناسایی، طبقه بندی و کدگذاری 

 یران به انجام رسیده است.تعامل با بخش های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ا
 ۰۳شغل، باغبانی ۵۰شغل، زراعت  ۸۵عنوان شغلی در زیربخش های امور دام ۰۳۳وی افزود: به همین منظور تاکنون بالغ بر 

شغل، صنایع تبدیلی و  ۳۹شغل، خدمات فنی و مکانیزاسیون ۰۶شغل، دامپزشکی ۸۲شغل، منابع طبیعی ۲۳شغل، شیالت و آبزیان 
و تجارت الکترونیک هشت شغل شناسایی، احصا و کدگذاری شده اند، این کدهای شغلی در صدور پروانه فعالیت شغل  ۲۵تکمیلی 

 مورد استفاده قرار می گیرند.
(خوانده می شود انجام می  ISICوی اضافه کرد: این کد گذاری بر اساس نظام کدگذاری و طبق بندی مشاغل که تحت عنوان آیسیک )

طبقه بندی مرجع برای دسته بندی مشاغل می باشد و توسط کمیسیون اجتماعی اقتصادی سازمان ملل متحد  یک نظام ISICگیرد. 

 مورد تصویب قرار می گیرد. 
شیرزاد تصریح کرد: نظام صنفی کشاورزی همسو با سیاست ها و برنامه های دولت در جهت نظم بخشی به شاغلین و مشاغل بخش 

ثرات مهم تشکیل این نظام صنفی توجه به موضوع شناسایی، احصا، استانداردسازی و کدگذاری کشاورزی تشکیل شده که یکی از ا
 مشاغل بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تمامی حوزهای مرتبط به آن است.

شیرزاد یکی از اقدامات مهم نظام صنفی کشاورزی صدور پروانه فعالیت شغلی برای کشاورزان در راستای هویت بخشی و 
ساماندهی بهره برداران عنوان کرد و گفت: به منظور هماهنگی و تطبیق پروانه فعالیت صادره توسط نظام صنفی برای تولید کنندگان 

روستایی اقدام به بررسی و شناسایی انواع طبقه بندی ملی بر اساس الگوی بین المللی از  و بهره برداران، سازمان مرکزی تعاون
، ISCED، طبقه بندی استاندارد بین المللی آموزشISIC، طبقه بندی فعالیت های اقتصادی ISCOجمله طبقه بندی بین المللی مشاغل 

 شد. CPCطبقه بندی محوری محصوالت

وانه فعالیت، ضمن برگزاری جلسات متعدد با مرکز آمار ایران، سازمان آموزش فنی و حرفه ای و به گفته وی، برای کدگذاری پر
را برای صدور پروانه فعالیت به دلیل  ISICمعاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی، ضمن طراحی پروانه فعالیت، کدگذاری 
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تصادی، داشتن کارآیی در آمار و تحلیل اقتصادی و اینکه این دارا بودن ساختاری منسجم و یکدست برای طبقه بندی فعالیت های اق
 طبقه بندی برای هدفهای اداری همچون صدور پروانه کسب و کار و غیره مناسب است.

وی اظهار داشت: در ادامه کارگروه های تخصصی با حضور نمایندگان بخش تخصصی جهت شناسایی و طبقه بندی فعالیتهای 
ش و معاونت تشکیل شد تا در صدور پروانه فعالیت هماهنگی و تعامل با بخش های تخصصی جهت به اقتصادی مرتبط به هر بخ

 رسمیت شناختن پروانه های فعالیت بعمل آید.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ادامه داد: در فرایند شناسایی، طبقه بندی و کدگذاری فعالیتهای اقتصادی ابتدا 

نیاز از طرف بهره بردار جهت دریافت پروانه فعالیت به نظام صنفی کشاورزی شهرستان صورت گرفته و سپس به درخواست اعالم 
دفتر صنوف وتشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی اعالم و دفتر تشکل ها و صنوف با هماهنگی بخش تخصصی 

 ند.مربوطه نسبت به کدگذاری فعالیت پیشنهادی استان اقدام کن
وی شناسایی و کد گذاری مشاغل را گامی در جهت تحقق استانداردسازی مشاغل کشاورزی، ایجاد امکان در کنترل و نظارت و 

 تحقق تولید محصول سالم و رعایت حقوق مصرف کنندگان عنوان کرد.

 
  لینک خبر
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 گندم 
 خبرنگاران جوان  – 21/9/99تاریخ : 

 کاهش سطح زیر کشت گندم صحت ندارد
میلیون هکتار از اراضی زیر کشت گندم رفته که تا پایان فصل کشت برنامه وزارت جهاد در این  ۸بیش از  ایمانی گفت: تاکنون

 .زمینه محقق خواهد شد
شاورزیصنعت،تجارت و ک علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

 ۸، کاهش سطح زیر کشت گندم برای سال زراعی جدید را تکذیب کرد و گفت: بنابر آخرین آمار تاکنون بیش از خبرنگاران جوان
د برنامه کشت وزارت جهاد کشاورزی محقق شودشومیلیون هکتار از اراضی زیر کشت گندم رفته که تا پایان فصل پیش بینی می . 

وی عقب افتادگی سطح زیرکشت گندم را ناشی از شرایط جوی دانست و افزود: برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی 
یستمیلیون هکتار از برنامه سطح زیر کشت گندم جای هیچ گونه نگرانی ن ۸میلیون هکتار است که با توجه به تحقق  ۶جدید  . 

بیان کرد: با توجه به گالیه مندی کشاورزان از طریق  خرید تضمینی گندم ها برای اصالح نرخایمانی درباره آخرین وضعیت پیگیری
سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون کشاورزی مجلس به دنبال اصالح نرخ خرید تضمینی گندم هستیم که متاسفانه به سبب برخی 

رانی بنزین این مسئله به تاخیر افتاده استمشکالت پیش آمده همچون گ . 
کاهش تولید گندمبی رغبتی کشاورزان به خرید بذر اصالح شده مهم ترین شاخص  :بیشتر بخوانید  

های تولید تومانی خرید تضمینی گندم جوابگوی هزینه ۵۳۳هزار و  ۵نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: با وجود آنکه نرخ 
نیست، از این رو طرح استیضاح وزیر جهاد در کمیسیون کشاورزی مطرح شد که در نهایت این امر منجر به استعفای وزیر جهاد 

 .کشاورزی شد
 بنیاد ملی گندمکاران پیگیر اصالح نرخ خرید تضمینی گندم است 

به گفته این مقام مسئول، نمایندگان مجلس به شدت پیگیر اصالح نرخ خرید تضمینی گندم هستند که امیدواریم به نفع تولید و استمرار 
مطابق با قانون تمرکز منجر به چالش تولید و  اتفاق مبارکی در بخش رخ دهد چرا که عدم افزایش نرخ خرید خودکفایی گندم پایداری

شودبه خطر افتادن امنیت غذایی کشور می . 
افتد یا خیر؟ بیان کرد: بنیاد ملی گندمکاران پیگیر ایمانی درباره اینکه آیا اصالح نرخ خرید تضمینی گندم تا اواسط آذر اتفاق می

های مسئول در این زمینه باید تصمیم گیری کنند، اما اینکه و دستگاه اصالح نرخ خرید تضمینی گندم و مدافع حقوق کشاورزان است
آذر اتفاق بیفتد یا خیر؟ اطالع دقیقی نداریم ۵۳نرخ خرید تضمینی گندم تا  . 

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره عواقب اصالح نشدن نرخ خرید تضمینی گندم تصریح کرد: اگر نرخ خرید تضمینی گندم 
زراعی آینده اصالح نشود، کشاورزان تمایلی به تحویل گندم به مراکز دولتی ندارند که همین امر تولید این محصول برای سال 

ای جز کشت این کند، هر چند برخی کشاورزان به سبب تناوب کشت گندم با دیگر محصوالت چارهاستراتژیک را دچار چالش می

 .محصول ندارند
  لینک خبر
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 گوجه فرنگی
 خبرگزاری فارس  – 9/9/99تاریخ : 

 ماهفرنگی در آباندرصدی قیمت گوجه ۱۱افزایش 

درصد رشد  ۲۲۰۲ماه امسال نسبت به مهرماه در آبان« گوجه فرنگی»مرکز آمار کشور اعالم کرد: متوسط قیمت  –ایرنا –تهران
 داشت. 

مرکز آمار کشور امروز )شنبه( متوسط قیمت اقالم خوراکی مناطق شهری در آبان ماه امسال را منتشر کرد. بر اساس این گزارش 
مهرماه  درصد نسبت به ۳۰۳درصد و  ۲۹۰۳هر کدام به ترتیب « تخم مرغ ماشینی»و « پیاز»، قیمت «گوجه فرنگی»عالوه بر 

 افزایش یافته است.
درصد و  ۶۰۲درصد،  ۵۸۰۹به ترتیب « رب گوجه فرنگی»و « سیب درختی زرد»، «پرتقال محصول داخل» همچنین در این دوره

 اند.درصد کاهش قیمت داشته ۲۰۶
درصد بیشترین رشد قیمتی را داشته است. همچنین گوشت گوسفندی و شیر پاستوریزه به  ۳۶۰۸در یک سال گذشته چای خارجی با 

 های بعد افزایش قیمت قرار داشتند. رتبهدرصد در  ۸۶۰۰و  ۲۳۰۹ترتیب با 

  لینک خبر
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 گوشت قرمز
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 گوشت مرغ
 ایرنا  – 27/9/99تاریخ : 

 هزار تن گوشت مرغ در گلستان ذخیره شد ۰۱

هزار تن گوشت مرغ در سردخانه های این استان  ۶۲رییس اداره طیور سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت که  -ایرنا  -گرگان 
 برای تنظیم بازار ذخیره شد. 

 ۵۳د مرغداری فعال با جوجه ریزی واح ۳۳۰حبیب اله تاشی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: گلستان 
 هزار تن مرغ گوشتی در این استان تولید می شود. ۵۲روزه دارد و به طور ماهانه حدود  ۸۲میلیون قطعه در هر دوره پرورش 

تن مرغ در استان کشتار می  ۹۳۳وی به نقش مرغ تولیدی گلستان در تامین نیاز کشور اشاره کرد و گفت: روزانه به طور متوسط 
 تن روانه بازار استان های دیگر از جمله تهران می شود. ۶۳۳ود که ش

 ۳۵رییس اداره طیور سازمان جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به تعادل قیمت گوشت مرغ در این استان گفت: هر کیلوگرم مرغ زنده 
 هزار لایر در فروشگاه ها به فروش می رسد. ۲۵۳تا  ۲۵۳هزار لایر در مرغداری ها و 

ختار مهاجر رییس سازمان جهادکشاورزی گلستان نیز گفت: این استان رتبه دوم تولید مرغ کشور را در اختیار دارد و محصول م
 استان کشور عرضه می شود. ۲۲پرورش دهندگان مرغ این خطه، در 

عه مرغ زنده در ساعت هزار قط ۸۸کشتارگاه صنعتی طیور با ظرفیت اسمی ذبح  ۲۸در استان گلستان عالوه بر پرورش طیور، 
 کشتارگاه آن دارای کد "آی آر" بین المللی برای صادرات است. ۶وجود دارد که 

درصد ارزش  ۰۳هزار میلیارد لایر برآورد می شود که بیش از  ۵۲ارزش تولیدات صنعت پرورش مرغ در گلستان افزون بر 
 افزوده بخش کشاورزی منطقه است.

طیور جهادکشاورزی گلستان، اقلیم مناسب، استفاده از تکنولوژی در پرورش، کمتر بودن تلفات همچنین به گفته کارشناسان بخش 
روز( و ارائه تسهیالت  ۲۲درصد(، پایین بودن دوره پرورش )میانگین کشوری  ۳درصد در گلستان و میانگین کشوری  ۸پرورش )

 ین استان است.بانکی و سرمایه در گردش، از جمله شاخص های مطلوب پرورش طیور در ا
هزار کیلومتر مربع وسعت از شمال با کشور ترکمنستان، از جنوب با سمنان، از شرق با خراسان شمالی و  ۵۳گلستان با افزون بر 

 از غرب با مازندران همسایه است.
  لینک خبر
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
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 متفرقه
 خبرگزاری فارس – 21/9/99تاریخ : 

 درصد اراضی کشاورزی کشور فاقد سند است ۱۸

درصد اراضی کشاورزی کشور  ۹۳معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی گفت: اکنون  -ایرنا  -بیرجند 
فاقد سند مالکیت است که در این زمینه اعتباراتی برای حدنگاری )کاداستر( در نظر گرفته شده تا بتوان این اراضی را به سمت 

 سنددار شدن پیش برد. 
د روز یکشنبه در حاشیه همایش روز جهانی خاک در جمع خبرنگاران افزود: سنددار نبودن اراضی کشاورزی یکی نژافرید صیدی

 های بخش کشاورزی کشور است و باید رفع این مشکل در دستور کار قرار بگیرد.از ضعف
سازی اراضی کشاورزی و تجمیع سازی اراضی کشاورزی بیان کرد: دولت در هر استانی که یکپارچهوی در ارتباط با یکپارچه

 شود.های نوین آبیاری را متقبل میها از جمله تجهیز و نوسازی، عملیات آب و خاک و سیستمدرصد هزینه ۲۳۳مالکیت انجام شود تا 
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی اظهار داشت: کشور باید برای حفظ اندازه اراضی کشاورزی و 

 آن مقررات جدیدی وضع کند چراکه آینده کشور و تامین نیاز غذایی وابسته به خاک است. نصاب
شود در شهرها و  وی ادامه داد: اگر برای این موضوع فکر اساسی نشود و به صورت ُمشاع اراضی کشاورزی خرید و فروش

زمین زیاد شود در اداره و مالکیت اراضی نیز به مشکل بردار شود لذا وقتی تعدد بهرهروستاها قطعاتی در مقیاس مترمربع ایجاد می
 برخواهیم خورد.

 های اراضی کشاورزی کشور را در حد اقتصادی و فنی نگه داریم.نژاد عنوان کرد: تمام سعی و تالش ما این است اندازهصیدی
اعالم کرد بر مبنای ضریب به دولت  ۳۲هایی که وزارت جهاد سال وی یادآور شد: تفکیک اراضی بر اساس حد و نصاب

 بالغ شد.ها امکانیزاسیون، کمیت و کیفیت منابع آب و خاک، میزان تولیدات، وضعیت اقلیمی و الگوی کشت تصویب و به شهرستان
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: در این زمینه برای هر شهرستان تفکیک قانونی 

های غیرمجاز کمتری ها این کار را به درستی انجام دهند شاید شاهد تفکیکاست که اگر ادارات ثبت اسناد و دفترخانه لحاظ شده
 باشیم.

شود گفت: قواعدی که برای تقسیم ارث حاکم است از مهترین وی با بیان اینکه اراضی کشاورزی کشور به مرور زمان کوچک می
 شود.های زراعی محسوب میی است و این آفتی برای حفاظت خاکعوامل برای خرد شدن اراضی کشاورز

سال قبل آالیندگی هوا موضوعی عجیب غریب بود اما اکنون به یک معضل  ۵۳نژاد درخصوص آلودگی خاک افزود: شاید صیدی
 گیردشود همچنین محیط زیست در وضعیت هشدار قرار میتبدیل شده و سبب تعطیلی شهر و مدارس می

برداری بهینه از آن و شود لذا به منظور حفظ پایداری خاک و حفاظت کمی و کیفی، بهرهه کرد: خاک نیز دچار آلودگی میوی اضاف
تصویب شد و خردادماه امسال در مجلس شورای اسالمی از سوی  ۳۸جلوگیری از تخریب و آلودگی آن، الیحه حفاظت از خاک سال 

 های اجرایی ابالغ شد.برای اجرا به دستگاهرییس جمهوری به عنوان قانون حفاظت خاک 
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان 

های زیادی در مجلس طی کرد تا ماده قانونی است که فراز و نشیب ۵۶حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی دارای 
 تصویب شد.

 وی گفت: قانون حفظ اراضی زراعی و باغی و قانون تغییر کاربری اراضی دو موضوع با دو تکلیف مجزا هستند.
ها احصا نژاد تاکید کرد: در خصوص قانون حفاظت خاک نیز روال اجرایی و زوایای کار باید بیشتر باز شود و تکالیف دستگاهصیدی
 شود.

  لینک خبر
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 خبرگزاری فارس – 21/9/99تاریخ : 

 گویند واردات غذا بهتر استپردازانی که میسه مشکل بخش کشاورزی از نظر سرپرست جدید/ ماجرای نظریه

م پردازان علسرپرست جدید وزارت جهاد کشاورزی با بیان سه مشکل بخش کشاورزی مرتبط با خاک، به طعنه گفت: برخی نظریه
 گویند واردات بهتر از تولید است. کشند و میخود را به رخ ما می

رزی در مراسم روز به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز عباس کشاورز سرپرست جدید وزارت جهاد کشاو
 های کشاورزی وجهانی خاک با بیان سه مشکل بخش کشاورزی مرتبط با خاک، گفت: عملکرد پایین کاهش درآمد و باال بودن هزینه

 پایدار نبودن بخش کشاورزی از مشکالت اساسی این بخش است.
 پردازانپردازان زد و گفت: این گونه نظریهآمیز به نظرات برخی نظریههای خود گریزی طعنهکشاورز در بخش دیگری از صحبت

 گویند واردات بهتر از تولید است. کشند و میعلم خود را به رخ ما می
های عیسی کالنتری رئیس اسبق های سرپرست جدید وزارت کشاورزی معطوف به صحبترسد صحبتبه گزارش فارس، به نظر می

شود و ین نکته تأکید کرده که خودکفایی در کشور منجر به از دست رفتن منابع میوزارت جهاد کشاورزی است که بارها و بارها بر ا
 باید روی خودکفایی محصوالت کشاورزی اصرار نکنیم. 

سال بر کرسی وزارت کشاورزی کشور تکیه زده بود با استعفای اخیر حجتی  21گویند کالنتری که همزمان بعضی منابع خبری می

خواهد با نشاندن نیروهای نزدیک به خود در بدنه این وزارتخانه ای خود در وزارت کشاورزی است و میهبه دنبال چیدمان گزینه
 های خود درباره واردات غذا را عملی سازد.سیاست

 * بخش کشاورزی نباید در مقابل اتفاقات شکننده باشد
ر گفت: نباید کشاورزی ما در مقابل هر اتفاقات های خود در توضیح پایدار نبودن کشاورزی کشوکشاورز در بخش دیگری از صحبت

ریزی مان فقط به آسمان باشد و باید برنامهاین قدر شکننده باشد و باید پایداری خود را حفظ کند مثالً نباید در محصوالت دیم نگاه
 منسجم حتی برای کشاورزی دیم داشته باشیم.

: بحران آب امروزه به تهدیدی در دریاچه ارومیه، باتالق گاوخونی و بختگان وی در ادامه آب را به عنوان چالش ملی نام برد و گفت
 های بحرانی رقم زده است. های زیرزمینی مهاجرت را به ویژه در دشتشده و افت آب

 سرپرست جدید وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تمام مسائل و مشکالت مربوط به کشاورزی و آب با تغییر نگاه و نگرش به
گفت: نباید به دنبال جنگ با طبیعت باشیم و در این طبیعت هر بخشی سهم خودش را دارد و حتی خاک هم باید خاک قابل جبران است،

از این طبیعت سهم خود را ببرد. ما نباید همه محصوالت کشاورزی را برداشت کنیم و باید بخشی از آن را به خاک برگردانیم. هر 
 یم او نیز با ما چنین برخوردی خواهد کرد. طور با طبیعت برخورد کن

تواند باعث افزایش منظور کشاورز از برگرداندن بخشی از محصوالت، بقایای محصوالت کشاورزی مانند کاه و کلش است که می
 مواد آلی و نفوذپذیری خاک شود. 

 * هیچ تصمیمی نباید بدون در نظر گرفتن تاثیر آن بر خاک گرفته شود
بینیم در حالی که نباید هیچ تصمیمی در بخش کشاورزی بدون در نظر گرفتن وی ادامه داد: مشکل ما این است که خاک را بخشی می

اثرات آن بر خاک انجام شود. همه ارکان وزارت جهاد کشاورزی نسبت به خاک مسؤول هستند و باید تالش کنند تا اهمیت خاک را 
 عمومی سازند.  در امنیت غذایی و بخش کشاورزی

های خود گفت: از نظر من کشاورزان ما جزو پیشرفته ها هستند سرپرست جدید وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از صحبت
اما مشکل ما این است که بینش بخشی داریم و باید بینش کلی برای خاک داشته باشیم و هیچ گونه تصمیماتی اگر برای خاک 

 . ساز باشد گرفته نشودمشکل
های های اجرا منتقل شود. همچنین آزمایشگاهها به بخشهای جامع و کاملی طراحی شود و این برنامهوی همچنین گفت: باید برنامه

 مکانیک خاک ما باید مجهز باشند و برای کشاورزان ما کشاورزی متناسب با خاک ارائه دهند. 
 شود و همه ما مسؤولیم. ند معاونت و دفتر و سازمان محدود نمیمندی در قبال خاک به یک یا چکشاورز ادامه داد: وظیفه

ها و اهمیت سرپرست جدید وزارت جهاد کشاورزی گفت: باید رفتارمان در قبال خاک مسؤوالنه و با در نظر گرفتن ضرورت
ها باید متناسب با منطبق با ها به ویژه سموم و کودها تصمیمات مختلف در خصوص استفاده از نهادهحفاظت از خاک باشد.در استان

 های تحقیقاتی باشد. نباید بدون آشنایی علمی با مبانی خاک در حوزه کشاورزی تصمیم گرفت. یافته

 .طور که مقام معظم رهبری هم فرمودند حفاظت از خاک استوی افزود: کلید حفاظت آب همان
  لینک خبر
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 متفرقه
 خبرگزاری فارس – 9/9/99تاریخ : 

 شودبزرگترین ترمینال محصوالت کشاورزی تهران افتتاح می

با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و مشارکت و استفاده از ظرفیت های سازمان تعاون روستایی استان تهران، 
 بزرگترین ترمینال میوه و تره بار کشور به زودی افتتاح می شود. 

تهران، اقتصاد روستا و روستاییان در  به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
درصد جمعیت کشور(  71ایران وابستگی مستقیم به کشاورزی و دام پروری دارد و معموال درآمد اصلی چند میلیون روستایی )حدود 

های از طریق کار روی زمین های کشاورزی و باغات و تولید محصوالت کشاورزی و باغی تامین می شود. در این بین و در سال 
گذشته تکنولوژی روز و استفاده از فضای وب و شبکه های اجتماعی هم به کمک کشاورزان آمده و بسیاری از آن ها برای فروش 

 محصوالت خود از فضای وب استفاده می کنند و سایت های بسیار و استارت آپ هایی راه اندازی شده اند.
ائه دستاوردهای دولت در توسعه زیر ساخت های روستایی گفت: با افزایش وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در حاشیه مراسم ار

هزار روستا رسیده است به طوری که به عنوان نمونه  71ضریب نفوذ اینترنت در روستاها، توسعه شبکه ملی اطالعات به بیش از 

می کنند. به اعتقاد کارشناسان  هزار کسب و کار خانگی محصوالت خود را از طریق یک استارت آپ عرضه 25طریق این شبکه 

حمایت از کسب و کارهای روستاییان به خصوص در حوزه هایی مانند کشاورزی، بوم گردی، تولید محصوالت دامپروری می تواند 
جلوی مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها را گرفته و حتی باعث مهاجرت معکوس شده و بازگشت به روستاها و رونق گرفتن 

 روستاهای کشور را رقم بزند. زندگی در
اما در پایتخت همچنان روستاها و به ویژه محصوالت روستایی و دسترنج روستائیان مظلوم واقع شده و بازار خوبی برای عرضه به 

درصد  77.2هزار هکتار اراضی کشاورزی ) 259شهروندان و فروشگاه های زنجیره ای ندارد. این در حالی است که استان تهران 

درصد کشور( را به خود  1.1هزار هکتار اراضی باغی ) 17درصد کشور( و  11.2هزار هکتار اراضی زراعی ) 271ور(، کش

 اختصاص داده است.
 *استان تهران رتبه نخست تولید محصوالت کشاورزی

واند شهروندان خود را از هزار تن تولید محصوالت کشاورزی می ت 1911هکتار گلخانه و تولید ساالنه  7111قطعا استان تهران با 

محصوالت ارگانیک و با کیفیت بی نیاز کند. شاید برای شهروندان استان تهران افتخار باشد که در تولید قارچ، تخم مرغ، شیرخام، 
 نجوجه یکروزه، سیب درختی، گیالس و گل رتبه های اول تا سوم کشور را به نام تهران ثبت کرده ایم و این آغازی است برای رسید

 شهرستان استان تهران به آن دست یابند. 25که باید  2111به یک برنامه توسعه ای تعریف شده تا سال 

پیشنهاد در شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران برای حمایت از محصوالت روستایی استان مطرح و  1نیازها موجب شد تا 

 تصویب شود.
 در مجتمع انباری امین آباد شهرستان ریبارانداز محصوالت کشاورزی و پروتئینی  -2

 مجتمع فرآوری و بسته بندی سبزی شرکت تعاونی کشاورزی سبزی کاران ری -1

 مرکز عرضه محصوالت کشاورزی و دامی شهرستان فیروزکوه -7

 زنجیره تولید گوشت و شیر از طریق اعضای شرکت تعاونی روستایی ابراهیم آباد ری -1

ایجاد بارانداز یا ترمینال بزرگ محصوالت کشاورزی و پروتئینی در امین آباد شهرستان ری از اهمیت ویژه در میان این پیشنهادات 
شرق استان، دسترسی به -ای برخوردار است. وسعت زمین، سوله های آماده، دسترسی آسان و راحت به بزرگراه امام علی)ع(

قم از مهمترین ویژگی -و همچنین مجاورت با بزرگراه تهران -تهرانغرب -بزرگراه امام رضا)ع( و نزدیکی به بزرگراه آزادگان 
های این مکان انتخابی محسوب می شود. پس از بازدید نعمت هللا ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از 

دیریت مطرح شد که باید از ظرفیت انبارهای سازمان تعاون روستایی تهران در جنوب پایتخت این ایده و پیشنهاد از سوی سازمان م
هزار مترمربع سوله های مسقف و مجهز به آب، برق، گاز و تلفن، باسکول، پارکینگ، ساختمان اداری، سالن غذاخوری و چاه  51

 آب به درستی استفاده کرد.
 *فاز نخست اجرای بزرگترین پایانه عرضه محصوالت کشاورزی استان تهران کلید خورد

س از طرح در شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نعمت هللا ترکی دبیر این این پیشنهاد پ
هکتاری متعلق به تعاون روستایی استان، محل خوبی برای ذخیره سازی محصوالت کشاورزی و  5شورا اعالم کرد: وجود سوله 

ازار و عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی است. این اتفاق تک محوری بسته بندی محصوالت روستایی برای صادرات، تنظیم ب
 بودن شهر تهران برای عرضه محصوالت را کاهش می دهد.
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هکتار زمین در اختیار تعاون روستایی در شهرستان ری وجود دارد که مقرر شد فاز اول طرح به عنوان پایانه  71وی افزود: 

 سال عملیاتی شود. عرضه محصوالت کشاورزی روستایی تا پایان
 *اهداف اجرای طرح

 این پروژه با اجرای اتحادیه تعاونی روستایی استان تهران محقق خواهد شد که اهداف خوبی را به همراه دارد:
 ( اجرایی نمودن زنجیره ی تولید، تأمین و توزیع محصوالت کشاورزی و پروتئینی در بازار مصرف )کالنشهر تهران(2

 نندگان بخش کشاورزی و تأمین و توزیع مایحتاج مصرف کنندگان در استان( حمایت از تولیدک1

( با توجه به ارتباطات شبکه با تولیدکنندگان، امکان عرضه محصوالت کشاورزی به صورت مستقیم )حذف واسطه ها( در سطح 7

 بازار تهران و سایر شهرستانها
 ( ایجاد بازار رقابت سالم1

 ت ارگانیک و سالم( امکان عرضه مستقیم محصوال1

 ( ایجاد سردخانه های مناسب جهت نگهداری وکاهش ضایعات محصوالت5

 ( اشتغالزایی5

 ( دسترسی آسان به بازار مصرف9

 ( ایجاد جایگاه مناسب برای عرضه محصوالت مازاد سایر استان ها با استفاده از توانمندی شبکه تعاونی ها9

 اورزی*رقابت سالم پایانه های عرضه محصوالت کش
اما آنچه صاحبنظران و شهروندان تهرانی به آن اذعان دارند رقابتی شدن این پایانه با میدان میوه و تره بار شهرداری تهران است که 

 باید گفت این پایانه نسبت به بازار میوه و تره بار شهرداری تهران بسیار متفاوت عمل خواهد کرد.
و باغی و روستایی استان تهران را عرضه می کند و در صورت نیاز عرضه  اوال( این پایانه صرفا محصوالت کشاورزی

 محصوالت روستاهای سایر استان ها را در دستور کار دارد
 دوما( محصوالت این پایانه کامال ارگانیک است

 سوما( هدف مهم توانمندی کشاورزان و روستائیان استان تهران و تقویت تعاونی های روستایی است
 اینکه منافع آن بیشتر کشاورزان و روستائیان استان را بهره مند خواهد کرد.و چهارم( 

 5حاال شهروندان تهرانی منتظر باشند تا این طرح اجرایی شده و از خدمات این مرکز بهره مند شوند.گفته می شود اجرای این طرح 
 میلیارد تومان اعتبار نیازدارد.

  لینک خبر
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 نهاده
 ایرنا  – 21/9/99تاریخ : 

 درصد سم مصرفی وارداتی است ۴۸بیش از 

هزار تن سم که در  ۵۹درصد سم مصرفی وارداتی است و از  ۳۳رییس انجمن واردکنندگان سم و کود گفت: بیش از  -ایرنا -تهران
 شود. هزار تن وارد می ۵۲شود در حدود کشور مصرف می

ی، تاق بازرگاندر هشتمین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی ا سیدمهدی حسینیبه گزارش روابط عمومی اتاق تهران، 
خطر وارد کشور شود و مصرف دهد سموم کمصنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: اکنون قوانین و مقررات موجود اجازه نمی

 درصد از سموم مصرفی است. ۲۳خطر پایین و در حد سموم کم
اندن آن در محصوالت کشاورزی نزدیک وی خاطرنشان کرد: الزم است شرایطی فراهم شود تا واردات سموم جدید که میزان باقی م

 به صفر است، به داخل کشور فراهم شود.
 درصد سموم کم خطر ۰۸

مورد  ۰۶۳سعیده نوربخش معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور در این کمیسیون گفت : تعداد سموم ثبت شده در کشور 
درصد نیز در شمار سموم  ۹۹خطر و  در گروه سموم متوسط درصد ۲۳است که از این میزان، پنج درصد در گروه سموم پرخطر، 

 خطر است.کم
درصد مصرف  ۵۳هزار تن اعالم کرد و افزود: بالغ بر  ۰۳تا  ۵۲وی میزان مصرف ساالنه سموم در کشور را بطور میانگین، بین 

 است. خطر و متوسطدرصد در عرصه سموم کم ۳۳در عرصه سموم پرخطر و 
 شود که دوره کارنس آن کمتر از سه درصد باشد.سمومی در کشور ثبت می نوربخش تاکید کرد:

 دوره کارنس به مدت زمانی گفته می شود که سم می تواند پس ازسمپاشی درمزارع سمیت وتاثیرات مخرب خودراحفظ نماید.
 لزوم ترویج استفاده از سموم کم خطر 

ها کشفتمانده سموم و آیلی اتاق بازرگانی تهران با بررسی مساله باقینمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون کشاورزی و صنایع تبد
خطر و تسهیل فرآیند تامین آن های دولتی و کارشناسان این حوزه، بر لزوم ترویج استفاده از سموم کمدر حضور نمایندگان سازمان

 برای قرار دادن در دسترس کشاورزان تاکید کردند.
ارو و همچنین سازمان حفظ نباتات کشور در جلسه مزبور حضور داشتند و نمایندگان بخش خصوصی و مدیرانی از سازمان غذا و د

تواند بر بازار صادراتی کاالهای سنتی ایران اثرگذار مانده سموم در محصوالت کشاورزی که میدولت پیرامون چگونگی کاهش باقی
 باشد، دیدگاه های خود تشریح کردند.

  ارهای مهم کشمشاتحادیه اروپا از باز
مانده سیامک شهریاری عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خشکبار در این نشست، پیشنهادهای این تشکل برای رفع مشکل باقی

هزار تن در سال و با  ۲۳۳تا  ۲۲۳های کشاورزی را تشریح کرد و گفت: توان صادرات کشمش ایران در حدود سموم در فرآورده
 میلیون دالر است. ۸۳۳تا  ۰۳۳ارزآوری 

به گفته وی، یکی از بازارهای مهم صادراتی ایران در این محصول، اتحادیه اروپاست که از حدود سه سال پیش این اتحادیه اقدام به 
 کرده است. ppb ۲۳به  ۸۳مانده سموم از کاهش عدد حداکثر باقی

های کشمش ایران در مبادی ورودی، آزمایش موردی محموله عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خشکبار اضافه کرد: براساس
تواند در صورت تداوم عواقب بدتری مانند از ها برگشت خورده و منجر به تضعیف بازار کشمش ایران شده که میتعدادی از محموله

 دست دادن بازار به دنبال داشته باشد.
مانده سموم در محصوالت کشاورزی به یه برای جلوگیری از لطمات باقیشهریاری پیرامون برخی از راهکارهای پیشنهادی این اتحاد

حوزه صادرات این محصوالت، افزود: واردات سموم نسل جدید، حذف سموم پرخطر از فهرست سموم در سازمان حفظ نباتات و 
 مانده سموم را از جمله راهکارهای این تشکل بیان کرد.های تست باقیتجهیز آزمایشگاه
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وی، وجود مشکالت ارزی در دولت برای واردات سموم فسفره و سموم نسل جدید، این اتحادیه آمادگی دارد تا نسبت به  به گفته
 واردات این سموم با ارز صادراتی صادرکنندگان عضو اتحادیه اقدام کند و آن را در دسترس کشاورزان قرار دهد.

 آمار نادرست باعث آشفتگی
شکی نیز گفت: ایران در رده کشورهایی است که میانگین مصرف سموم در آنها پایین است و باید توجه رییس موسسه تحقیقات گیاه پز

 داشت که با ارائه آمار نادرست و اشتباه برای جامعه و مردم آشفتگی ایجاد نشود.
ه رد و سمومی باید وارد شوند کتر اقدام کحسین جعفری تاکید کرد: براساس رویه رویارویی با واردات سموم به کشور باید هوشمندانه

 موردنیاز کشور است، نه آنکه واردکنندگان به لحاظ صرفه اقتصادی اقدام به واردات هر نوع سم کنند
کند تا آنها براساس آن اقدام به پزشکی به واردکنندگان نیازهای سموم کشور را اعالم میبه گفته وی، اکنون موسسه تحقیقات گیاه

 ین تسهیل فرآیند ثبت سموم در داخل کشور نیز از دیگر اقداماتی است که آغاز شده است.واردات کنند. همچن
  لینک خبر
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 نهاده 
 خبرگزاری فارس – 21/9/99تاریخ : 

 ماجرای وابستگی کشور به بذر چغندرقند فرانسه

روزه به  21نفر از وزارت جهاد کشاورزی و کشت و صنعت مغان با هزینه شرکت میشل دوپر فرانسه سفری  9هر سال حدود 

 شوند. پاریس برده می
به گزارش خبرگزاری فارس، اولین بار به دلیل کشت پاییزه چغندرقند در منطقه خوزستان بذر خارجی وارد شد که خود این موضوع 

ها اقدام به وارد کردن بذور خارجی کردند و های چغندر قند به کشور شد. بعدها به دلیل شیوع برخی بیماریاریمنجر به ورود بیم
 ای شد که تا واردات بذر گسترده تر شود.در ادامه، همین بهانه

 ها در ایران و وارداتی که ادامه یافت* تولید بذر پرمحصول مقاوم به بیماری
ها شدند و توانستند وابستگی کشور به واردات بذر موفق به تولید بذور داخلی مقاوم به بیماری 2791سال  محققن مؤسسه چغندرقند در

 ها را از بین ببرند، ولی حتی پس از ایجاد ارقام مقاوم داخلی هم، واردات ادامه پیدا کرد.مقاوم به بیماری
با تناژ و کیفیت باالتر در مقایسه با ارقام خارجی را اصالح کند، مؤسسه تحقیقات چغندر قند توانسته بود ارقام مختلف داخلی حتی 

های انجام شده، مؤسسه اجازه یافت که یک شرکت داد که با پیگیریسازی این ارقام را به مؤسسات نمیولی وزارتخانه اجازه تجاری
 د.فایی کامل نیاز کشور به بذر چغندرقند برداربنیان تأسیس کند که بتواند نتایج تحقیقات را تجاری کند و گامی در جهت خودکدانش

گرفته این مقدار در حال های صورتمهریدرصد از نیاز بذر چغندرقند در کشور است که با بی 91این شرکت قادر به تأمین حدود 

ری دارند و ضمناً اند، در مقایسه با ارقام ایرانی عملکرد کمتدرصد است و عموماً بذرهایی که وارد کشور شده 11حاضر تنها 

کیفیت قدیمی و از رده خارج هستند. ضمنا هیچ نوع تکنولوژی وارد کشور نشده است، در بذرهای وارداتی، بذرهای خارجی بی
 گرفت. شدند و تولید بذر در داخل خود کشور ما صورت میصورتی که اصوالً باید والدهای مادری این بذور نیز وارد کشور می

دهد که در سالهای مختلف کشاورزان خبره با به کار بردن بذر داخلی، باالترین عملکرد را به دست آوردند. ان میاسناد و مدارک نش
های دهد بذوری بدون طی مراحل قانونی و اداری وارد کشور شدند که سبب بروز بیماریهمزمان اسنادی موجود است که نشان می
 متعدد در مناطق مختلف کشور شده است. 

گر مشکالت اختصاص مناطق مخصوص تولید بذر چغندرقند به مزارع غیربذری سبب از بین رفتن تولید داخلی شده است. این از دی
 اتفاق به عنوان مثال در مغان اتفاق افتاده است.

 کنند؟های نفتی بذر وارد می* شرکت
واردات بذر است که بدون ضابطه اقدام به واردات  های پتروشیمی یا نفت به بحثهای فعال در زمینهاز دیگر مشکالت، ورود شرکت

 اند. بذر کرده
ه علت شود، بتواند بذر چغندرقند تولید کند. در دشتی که بذر چغندرقند تولید میدشت اردبیل تنها دشتی در خاورمیانه است که می

ز وزارت جهاد کشاورزی و کشت و صنعت مغان نفر ا 9انتقال بیماری، نباید چغندرقند غیربذری کشت کرد. متأسفانه هر ساله حدود 

ها و هدایا و گشت و گذار شوند. این شرکت پس از پذیراییروزه به پاریس برده می 21با هزینه شرکت میشل دوپر فرانسه سفری 

زاد شت اردبیل آخواهند که از توسعه استفاده از بذر فرانسوی حمایت کنند و همچنین کشت چغندرقند غیربذری در دمفصل از آنها می
های قانونی این اتفاق افتاده است. این دو موضوع باعث از بین رفتن کامل شود و کشت انجام شود، که متأسفانه با وجود ممنوعیت

 شود. تولید بذر چغندرقند کشور و وابستگی بذر چغندرقند به فرانسه می
 واهد پیوست، چراکه چغندرقند مصرف آب باالیی دارد. های بحرانی از لحاظ آب طبیعی خهمزمان دشت اردبیل نیز به دشت

بنیان حمایت شود، قابلیت تولید تمام نیاز کشور به بذر چغندرقند افتد که اگر از شرکت های دانشهمه این موارد در شرایطی اتفاق می
 وجود دارد.

  لینک خبر
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 نهاده 
 ایرنا  – 21/9/99تاریخ : 

 درصد سموم مصرفی کشور کم خطر است ۱۴

هزارتن انواع سموم در کشور به مصرف بخش  ۰۳تا  ۵۲رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: ساالنه بین  -ایرنا  -تهران 
 درصد سموم کم خطر و متوسط خطر هستند.  ۹۳این میزان کشاورزی می رسد که از 

 ۵۲روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: از این میزان سم مصرفی درکشور حدود « محمدرضا درگاهی »
ه از سموم درصد سموم پرخطر هستند زیرا برای مبارزه با برخی آفات و جلوگیری از طغیان آنها همچون موش مصرف این گرو

 امری اجتناب ناپذیر است.
مورد سم کم خطر و متوسط خطر ثبت شده است، اظهار داشت: تالش داریم  ۰۶۳وی با تاکید بر اینکه در سبد مصرفی سم کشور 

 مورد برسانیم که بخش عمده این سموم کم خطر و بیولوژیک خواهد بود. ۲۳۳تعداد سموم ثبتی در سبد سموم کشور را به 
میلیون هکتار اراضی باغی و زراعی به مصرف می رسد که از این میزان بخش  ۲۲تصریح کرد: هم اکنون سموم در سطح درگاهی 

 میلیون هکتار اراضی زراعی است. ۲۲عمده مصرف سموم علف کش، قارچ کش و حشره کش مربوط به کنترل آفات در 
رفی کشور در داخل تولید می شود، گفت: مواد اولیه سموم درصد سموم مص ۹۲رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه 

شرکت و برند تولیدکننده سم فرموله و به  ۶۵مصرفی از کشورهای هند، چین و برخی کشورهای اروپایی وارد می شود که توسط 
 بازار عرضه می شود.

 شور تامین و وارد می شوند.درصد سموم مصرفی کشور از سموم آماده مصرف هستند که از خارج ک ۵۲وی اضافه کرد: 
درگاهی اظهار داشت: برای خودکفایی در تولید سموم کشور و قطع وابستگی نیاز به همکاری شرکت های دانش بنیان در این بخش 

 داریم که به همین منظور با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری قرار شد طی تفاهم نامه ای این فرایند عملیاتی شود.
د: شرکت های دانش بنیان دارای توان علمی و فنی باالیی هستند که می توانند اهداف ما در راستای اقتصاد مقاومتی و وی اضافه کر

 منویات رهبر معظم انقالب را محقق کنند.
، نتاین مقام مسئول گفت: در پی این تفاهم نامه با معاونت علمی ریاست جمهوری، در صورت تامین اعتبارات الزم توسط این معاو

سازمان حفظ نباتات نیز برای صور مجوز ثبت سموم تکنیکال توسط شرکت های دانش بنیان مدت زمان کوتاهی را در نظر گرفته 
 است تا واردات ما به سموم تکنیکال تا حد امکان کاهش یابد.

نمونه  کت های تولید داخلی وبه گفته وی، به منظور حفظ کیفیت و کمیت سموم مصرفی کشور عالوه بر بررسی و تایید فعالیت شر
 برداری های آزمایشگاهی توسط آزمایشگاه های همکار، نظارت بر سموم نیز انجام می شود.

درگاهی از تشکیل کارگروهی در این امر خبرداد و گفت: در کارگروه نظارت برسموم نمایندگانی از وزارت بهداشت، سازمان 
پزشکی قانونی، نمایندگان وزیر جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات حفاظت محیط زیست، سازمان دامپزشکی کشور ، 

 کشورحضور دارند تا اثرات زیست محیطی و انسانی بررسی شود.
  لینک خبر
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 نهاده 
 خبرگزار ی فارس – 27/9/99تاریخ : 

 

 راهکار برای تقویت تولید داخل 5چگونه خودکفایی در بذر چغندرقند را از دست دادیم؟/ 

های خاص چغندر قند وجود نداشته و آلودگی تنها از طریق بذر در ایران قبل از واردات بذر آلودگی مزرعه از جمله برخی بیماری
 گیرد. وارد کشور شد. بیوتروریسم و آلوده کردن اراضی یک منطقه یا کشور عموما از طریق واردات انجام می

ر برای امنیت غذایی بسیار حیاتی است اگرچه در سال های گذشته ایران در تولید به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بذ
بذر چغندرقند خودکفا بود اما اکنون وارد کننده عمده است و تنها بخش کوچکی از آن در داخل کشور تامین می شود در این نوشتار به 

 مشکالت تولید بذر چغندر قند در کشور و چند راهکار مطرح می شود.
باشد. در منطقه خاورمیانه تنها ایران تخصص آن را دارد و ها میتولید بذر چغندر قند کامال تخصصی بوده و در دست اروپایی-2

سال گذشته دو سال زارع نمونه کشوری با استفاده از بذر ایرانی نمونه شده است. هم  1کند.در ها رقابت میتولیدات ما با اروپایی

درصد به  71ن تولید صد در صد بذر مورد نیاز چغندر، قند از نظر اقلیمی و به صورت بالقوه و حدود اکنون در داخل کشور توا

 صورت بالفعل وجود دارد.
شود. در هزار یونیت( به صورت کامل با استفاه از ارز دولتی وارد می 111درصد بذر مورد نیاز کشور )حدود  91هم اکنون  -1

های گذشته ای اینکار صورت گرفته و کامال ا وارد کرده و در ایران تکثیر کرد. چنانکه در سالتوان والدین بذر رصورتی که می
درصد 71موفق بوده است. در این حالت ضمن انتقال تکنولوژی، انتقال ژرم پالس، اشتغال ایجاد شده و میزان ارزبری به کمتر از 

 گیرد.یابد ولی متاسفانه این روش مورد حمایت قرار نمیکاهش می
شود ولی برای واردات یوروی دولتی پرداخت می 91به طور مثال در حال حاضر برای واردات یک رقم خاص برای هر یونیت 

 والدین همان رقم و تکثیر در داخل با مشکالت عدیده تنها ارز نیمایی تخصیص یافته است.
به دلیل افزایش تورم قیمت تولید  95ارجی بوده ولی در سال درصد قیمت خ 11که ارز آزاد بود قیمت بذر تولید داخل  95در سال  -7

درصد قیمت داخلی افزایش  91داخل افزایش یافت. همزمان با تخصیص ارز دولتی قیمت واردات ثابت ماند لذا قیمت تولید داخل به 

 یافت در صورتی که حاشیه سود تولید داخل حداقل رسیده است.
یش قیمت آن جلوگیری شد ولی به دلیل عدم حمایت از تولید داخل و سوار شدن تورم بر آن قیمت یعنی با حمایت از واردات از افزا

شود. مضاف بر این تولید کننده بذر داخلی به طور مرتب با داخلی افزایش یافته و عمال تولید داخل از صرفه اقتصادی خارج می
باشد در صورتی که برای بذر خارجی چنین بذر فروخته شده میبازار در ارتباط بوده و مشکالت ایشان را دریافت و جوابگوی 

شود در کنار بذر ایرانی جهت مقایسه بذر خارجی نیز بکارند و امکانی وجود ندارد. به تمام زارعین خریدار بذر ایرانی پیشنهاد می
 مقایسه نمایند. 

رقم از ارقام خارجی و داخلی  251دارند و حدود بیش از  شرکت اروپایی در بازار بذر چغندر قند ایران حضور 21تعداد بیش از  -1

اند ولی اخیرا مقدار مشابهی بذر از ارقامی که در ایران آزمون و ثبت نشده نیز به عنوان ارقام ملی در ایران آزمون و معرفی شده
همزمان تولید داخلی وجود داشته و  ای وارد شده است. در صورتی که بازار بذر تقریبا اشباع بوده وهای گمنام ترکیهتوسط شرکت

 های اروپایی نیز حاضر به واردات هستند.شرکت
درصد ارزانتر از بذور مذکور در سوریه و مصر است که دلیل آن وجود بذر  11قمیت بذر وارداتی به ایران از اروپا تقریبا  -1

 رشکسته و تعطیل کردن تولید داخل است.ها غیراقتصادی کردن تولید داخل و وداخلی در ایران است و هدف آن شرکت
های خاص چغندر قند وجود نداشته و آلودگی تنها از طریق در ایران قبل از واردات بذر آلودگی مزرعه از جمله برخی بیماری -5

ین منظور گیرد. بدبذر وارد کشور شدند. بیوتروریسم و آلوده کردن اراضی یک منطقه یا کشور عموما از طریق واردات انجام می
اند. مثال در ترکیه هر شرکت خارجی جهت فروش بذر باید والدین گیرانه برای واردات اندیشیدهکشورهای مختلف سازوکارهای سخت

توان چنین سازوکاری را ایجاد کرد. در صورتی که این روش چندان حمایت بذور را در داخل ترکیه تکثیر کند. در ایران نیز می
 شود. نمی
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کند و عمر مشخص تجارتی دارد لذا ضرورت دارد ورود هر رقم بذر وارداتی رقم بذر بعد از چند سال افت کیفیت پیدا می عموما -5

 21شود که بیش از سال( متوقف شود یا حداقل در داخل تولید شود. ولی هم اکنون بذوری توزیع می 1پس از دوره عمر )کمتر از 

دات ایران هیچ وقت امکان تولید در داخل فراهم نخواهد شد زیرا بذر آماده وارد شده و پس از سال عمر دارند. در مکانیزم فعلی وار
 شود.کاشت تمام می

های جهاد کشاورزی، معاونت زراعت، ترویج و مؤسسه ثبت ارقام مطرح و در عرصه در هر دوره پنجساله از طریق سازمان -9

داخلی و خارجی در مناطق مختلف چغندرکاری به صورت ناشناس )کد( در مزارع آزمایشی کشت شده و در نهایت با هم مقایسه 
های سوم تا هفتم رقم داخلی و خارجی در ردیف 12( ارقام ایرانی در بین 2797ایلوت )شود. در آخرین پشود و نتایج مقایسه میمی

دهد بذر ایرانی کامال گیرد. آزمایشات نشان میها صورت نمیهای اول و بهترینقرار دارد در صورتی که بیشترین واردات از ردیف
 قابل رقابت با اروپایی هستند.

شود و خریداران بذر با میل و درخواست خودشان بذر داخلی رد نیاز در داخل تولید و توزیع میدرصد بذر مو 11هم اکنون حدود  -9

 کنند و هیچ اجباری برای فروش داخلی وجود ندارد. را انتخاب می
 پیشنهاد: 

ت پذیرد. این رویه و بدون کنترل نیاز صوروجود بذر خارجی در بازار جهت رقابت با بذر داخلی ضرورت دارد ولی نباید بی -2

 شود.امر در معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی انجام می
یابد حداقل معادل حمایت از تولید بذر چه داخلی چه خارجی باید هماهنگ باشد. چنانچه ارز دولتی به بذر خارجی تخصیص می -1

مجری این امر معاونت زراعت وزارت جهاد  میزان افزایش قیمت داخلی در اثر تورم به تولید کننده یا مصرف کننده پرداخت شود.
 کشاورزی است.

بهترین حالت برای استفاده از ارقام خارجی وارد کردن والدین و تکثیر آنها در ایران است که ضمن کاهش خروج ارز بذر تامین  -7

ن روش تامین شود که کند. ضرورت دارد نیاز ارزی اندک ایشده تکنولوژی ژرم پالس به همراه داشته و اشتغال ایجاد می
 گیرد.گذاری در معاونت زراعت جهاد کشاورزی انجام میسیاست

های اروپایی ارقام مشترک تولید کرد که در این صورت توان با شرکتدر صورت حمایت و مساعدت در پرداخت رویالیتی می -1

 ک مرکزی مجری این امر هستند.شود و معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی و بانکشور به صادر کننده تبدیل می
از ورود بذر تست و آزمون نشده و بذور ارقام قدیمی به کشور جلوگیری شود و در صورت واردات ارقام برتر از داخلی وارد  -1

 شود.شود. این امر توسط معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی و وزارت صمت انجام می
  لینک خبر
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 نهاده 
 خبرگزاری فارس – 9/9/99تاریخ : 

 اجرای طرح ملی سواپ کود اوره از سرگرفته شد

های پتروشیمی پس از مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعالم کرد: اجرای طرح سواپ کود اوره در شرکت -ایرنا -تهران
 دوباره از سرگرفته شده است. سه سال توقف، 

افزود: به دنبال برگزاری جلسات متعدد با شرکت ملی صنایع « حمید رسولی»به گزارش روز شنبه وزارت جهاد کشاورزی 
 پتروشیمی و شرکت های تولیدکننده کود اوره، دوباره طرح سواپ اجرایی می شود.

هزارتن  ۲۳شرکت های پتروشیمی به میزان  رات صورت گرفته برایوی اظهار داشت: آغاز طرح ملی سواپ کود اوره در پی مذاک
 است.

وی تصریح کرد: با توجه به ثمرات و نتایج مثبت اجرای این طرح ملی، سالیانه از بارگیری و حمل فله هزاران تن کود اوره از 
 جلوگیری می شود.شرکت پتروشیمی پردیس عسلویه به مقصد استان های غربی، شمال غربی، شمالی و شمال شرقی 

های پتروشیمی خراسان و کرمانشاه و با کمترین میزان جابجایی و هزینه های مذکور از شرکتبه گفته وی، بخش عمده نیاز استان
 تامین خواهد شد.
نظر  ( یا معاوضه به معنای دریافت کاال در یک نقطه و تحویل معادل آن در نقطه دیگری از جغرافیای موردswapقرارداد سواپ )

 است.
هزارتن انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه از طریق شبکه بزرگ  ۸۲۳طبق آمارها در هفت ماهه امسال بیش از یک میلیون و 

 کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به کشاورزان تحویل داده شده است.
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83574346/اجرای-طرح-ملی-سواپ-کود-اوره-از-سرگرفته-شد
https://www.irna.ir/news/83574346/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 نوغان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 
 
 
 
 

 
 گزارشات جهانی

 
 

 

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

	آب
	سایه زوال بر سر آبخوانهای فارس
	ضرورت اجرای فعالیت آبخیزداری در ۱۲۵ میلیون هکتار از عرصههای آبخیز

	آفات
	سطح مبارزه با ملخ صحرایی به ۲ هزار و ۴۱ هکتار رسید
	خطر ملخهای مهاجم به زودی کاهش مییابد

	اقتصاد کلان
	صادرات ۳۱۵ میلیون دلار محصول کشاورزی ایران به اتحادیه اوراسیا

	اقتصاد محصولات
	کاهش قیمت گندم و ذرت در بازارهای جهانی
	افزایش قیمت گندم و دانههای روغنی در بازارهای جهانی

	اقلیم و منابع طبیعی
	برف و باران در نیمه شمالی کشور/ بارشهای تازه در راه است

	انگور/کشمش
	بازار و قیمت ها
	کاهش قیمت گندم و ذرت در بازارهای جهانی
	افت ۲ هزار تومانی نرخ گوشت در بازار/آزادسازی صادرات دام، قیمت گوشت را دچار تلاطم میکند
	افزایش قیمت جهانی گندم، ذرت و دانههای روغنی
	انتقاد مسئولان از نرخ بالای گوشت در بازار/قیمت واقعی هر کیلو گوشت گوسفندی ۸۰ هزار تومان است
	تعادل قیمت سیب زمینی و پیاز در بازار/ قیمت خیار به زودی کاهش مییابد
	نگرانی مبنی بر نوسان قیمت جوجه یکروزه نداریم/افزایش تولید برای تنظیم بازار مرغ شب عید
	ثبات قیمت مرغ در بازار ادامه دارد/ نرخ هر کیلو مرغ گرم ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان

	برنامه ها و سیاست ها
	برنج
	دستور ستاد تنظیم بازار به استاندارد/ نکات مثبت و منفی استاندارد ۱۲۷ برنج شفاف شود
	استاندارد درجهبندی برنج حذف شد؛ برنجهای وارداتی ترخیص نشد + سند
	فاصله ۱۳ هزار تومانی قیمت برنج در شمال کشور با تهران
	رشد بیش از ۶۰ درصدی برنج داخلی در یکسال

	پسته
	امسال ۳۲۰ هزار تن پسته تولید شد

	پنبه
	تامین منابع مالی
	۴۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسعه اشتغال روستایی پرداخت شد
	مطالبات کارخانجات تولید رب گوجهفرنگی پرداخت شد
	بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال غرامت سیل به کشاورزان پرداخت شد
	آخرین جزئیات پرداخت تسهیلات به چایکاران

	تحقیقات و نوآوری ها
	سامانه مانیتورینگ سموم کشاورزی، خردادماه ۹۹ راهاندازی میشود

	تخم مرغ
	تولید روزانه ۲۸۰۰ تا ۲۹۰۰ تن تخم مرغ در کشور

	تولیدات باغی
	افزایش۳۶درصدی تولید سیب درختی/لیموترش پارسی؛ مقاوم در برابر جاروک
	زیان پرورش دهندگان قارچ ادامهدار شد / پیش بینی صادرات روزانه ۲۰ تن قارچ به عراق
	مازندرانیها امسال یک میلیون و ۷۰۰هزار اصله نهال میکارند

	تولیدات زراعی
	تولیدات دام و طیور
	۳ میلیون راس دام سبک و سنگین پلاکدار شدند

	چای
	فله فروشی، برند معکوس چای مازندران

	حبوبات
	خاک
	استاندار: جلوگیری از فرسایش خاک گلستان به راهکار علمی نیاز دارد
	آییننامه قانون حفاظت از خاک به دولت ارائه میشود/ پیشبینی جرایم سنگین برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی
	شوری خاک تهدیدی برای کشاورزی پایدار در آذربایجان شرقی
	مجوزی برای صادرات خاک کشاورزی صادر نشده است
	کاهش چهار درصدی تولیدات کشاورزی جهان در پی فرسایش خاک
	فرسایش خاک چالش اصلی بخش کشاورزی
	تأمین امنیت غذایی مردم در گرو حفظ خاک است
	تشدید فرسایش خاک کشاورزی مازندران با تغییرات اقلیمی

	خرما
	خرید تضمینی / خدمات
	تکرار بی توجهی به قانون خرید تضمینی گندم/تامین ارز مورد نیاز برای واردات گندم به سخت است

	خشکسالی
	دانه های روغنی
	کشت کلزا تا ۲۰ آذر مانعی ندارد

	روغن
	زعفران
	۳۹ هزار کیلوگرم زعفران از کشاورزان خریداری شد
	افت ۱۳ درصدی صادرات طلای سرخ/ قاچاق زعفران جانی دوباره گرفت
	نگذاریم تجربه اوپک فرش در زعفران تکرار شود

	زیتون
	سلامت
	تلفات بیماری نیوکاسل زیر یک درصد است/ گزارشی از شیوع آنفولانزای حاد پرندگان نداشتیم

	سیب زمینی
	کمبودی در عرضه سیب زمینی وجود ندارد/اعلام آمار نهایی کشت سیب زمینی تا ۲۰ روز آینده

	شیلات
	رشد تولید خاویار در قزوین
	اختلاف ۵۰ درصدی قیمت قزل آلا از مزرعه تا بازار/قیمت هر کیلو قزل آلا سر مزرعه ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان است

	شکر
	شیر و فرآورده ها
	افتخاری دیگر در گنجینه افتخارات ماندگار صنایع شیر ایران (پگاه) در عرصه تولید و توسعه پایدار
	خرید شیرخام با نرخ ۳ هزار تومان از دامداران تکذیب شد
	بزرگترین تولیدکنندگان «شیر» چه کشورهایی هستند؟

	صادرات و واردات
	وزارت جهاد کشاورزی پیگیر لغو ممنوعیت صادرات دام/قیمت به ۲۵ هزارتومان رسید
	صادرات بخش کشاورزی و غذا از ۷ میلیارد دلار گذشت
	ارزآوری ۹۷ میلیون دلاری صادرات کیوی
	صادرات سه میلیارد دلاری بخش کشاورزی در هفت ماه

	صنایع غذایی
	عسل
	علوفه
	تولید ۱۲۰ کیلو علوفه در هر هکتار به واسطه عملیات آبخیز داری و آبخوان داری

	گل و گیاهان صنعتی
	۴۹ شرکت تعاونی گیاهان دارویی ساماندهی شدند

	گندم
	کاهش سطح زیر کشت گندم صحت ندارد

	گوجه فرنگی
	افزایش ۵۵ درصدی قیمت گوجهفرنگی در آبانماه

	گوشت قرمز
	گوشت مرغ
	۶۵ هزار تن گوشت مرغ در گلستان ذخیره شد

	مکانیزاسیون/ماشین آلات
	متفرقه
	۷۰ درصد اراضی کشاورزی کشور فاقد سند است

	مرکبات
	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	سه مشکل بخش کشاورزی از نظر سرپرست جدید/ ماجرای نظریهپردازانی که میگویند واردات غذا بهتر است
	بزرگترین ترمینال محصولات کشاورزی تهران افتتاح میشود

	نهاده
	بیش از ۹۰ درصد سم مصرفی وارداتی است
	ماجرای وابستگی کشور به بذر چغندرقند فرانسه
	۷۹ درصد سموم مصرفی کشور کم خطر است
	چگونه خودکفایی در بذر چغندرقند را از دست دادیم؟/ 5 راهکار برای تقویت تولید داخل
	اجرای طرح ملی سواپ کود اوره از سرگرفته شد

	نوغان
	گزارشات جهانی

