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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  – 12/9/99تاریخ : 

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

هزار هکتار از اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در  ۶غربی گفت: رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان -ایرنا -ارومیه
 است. راستای مصرف بهینه آب به شبکه فرعی آبیاری تجهیز شده

فشار های فرعی آبیاری، زهکشی و آبیاری تحته در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: اجرای شبکهرسول جلیلی روز پنجشنب
 های مرزی در حال اجراست.های فرعی آبیاری و زهکشی رودخانههکتار نیز در قالب طرح شبکه ۰۷۵هزار و  ۶۶در سطح 

هزار هکتار بوده و در این  ۶۷۵شهرستان استان حدود  ۹در  وی ادامه داد: میزان اراضی زراعی آبی در حوضه دریاچه ارومیه
 اراضی مصرف آب بسته به نوع محصول متفاوت است.

 هزار هکتاری اراضی باغی استان در زیر حوضه دریاچه ارومیه قرار دارد. ۶۶۱هزار هکتار از وسعت  ۹۵وی اضافه کرد: 
، گفت: در غربی به سیستم آبیاری نوین تجهیز شدهکشاورزی آذربایجان هکتار از اراضی ۸۶۴هزار و  ۶۶جلیلی با اشاره به اینکه 

های فرعی آبیاری و های نوین آبیاری در اراضی خرده مالکی و شبکههزار هکتار طرح تجهیز اراضی به سیستم ۶۶۱مجموع 
 و بخشی نیز در دست اجراست. های مرزی عملیاتی شدهزهکشی رودخانه
های ستاد ملی نجات دریاچه ارومیه است و رویکرد آن انسجام سازمانی، دوینی این سازمان همسو با سیاستهای توی افزود: برنامه

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

 های اجرایی سازمان قرار دارد.مهمترین اولویت و دومین پیشران توسعه بخش کشاورزی استان با جدیت در دستور کار برنامه
رشناسان سازمان در زمینه افزایی و تعامل بیشتر کشاورزان با کاغربی با بیان اینکه همرییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان

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

 گیرد.یرمستقیم در جهت افزایش تولید محصوالت کشاورزی و ارتقای درآمد و رفاه روستاییان صورت میصورت مستقیم و غ
های غیرمجاز شود و ساماندهی چاههای توسعه بخش کشاورزی محسوب میوی اضافه کرد: وجود منابع آبی مناسب یکی از اولویت

 های نوین آبیاری باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.تمای استان جهت کمک به تسریع توسعه سیستوسط شرکت آب منطقه
میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی  ۶هزار هکتار زمین کشاورزی با تولید ساالنه  ۴۵۵غربی دارای به گزارش ایرنا آذربایجان

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

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

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

 رود.شمار می
  لینک خبر
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 آب 
 خبرگزاری فارس – 29/6/99تاریخ : 

 شودساالنه به اندازه یک سد کرج از ظرفیت سدهای کشور کم می

میلیون مترمکعب به دلیل فرسایش در پشت سدها رسوب  152مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگلها گفت: ساالنه 

 دهیم. شود که مفهوم آن این است هر سال معادل ظرفیت سد کرج را از دست میجمع می
با هوشنگ جزی مدیرکل دفتر آبخیزداری و  ای شد تابه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روز جهانی خاک بهانه

وگویی درباره وضعیت خاک کشور داشته باشیم. خاک به عنوان بستر تولید و نقش مؤثر در امنیت حفاظت خاک سازمان جنگلها گفت
 غذایی کشور دارد. مقام معظم رهبری هم در بیانات خود تأکید کردند که اهمیت خاک از آب هم مهمتر است. 

میلیون هکتار خاک  215سخ به اینکه سازمان جنگلها برای حفاظت از خاک کشور چه اقداماتی انجام داده است، گفت: جزی در پا

توان استفاده کرد. ایران رود که هیچ وقت از آنها نمیها شسته شده و به جاهایی میکشور تحت فرسایش آبی هستند. خاک این حوضه
 ها شسته و در پشت سدها رسوب می دهد. های آبی و بادی، خاک را از باالدستفرسایش خشک قرار دارد ودر منطقه خشک و نیمه

 سال زمان برای تشکیل یک سانتی متر مربع خاک 022*

سال و به طور  022تا  122متر مربع خاک چه میزان زمان الزم است؟ گفت: حدود وی در پاسخ به اینکه برای تشکیل یک سانتی

میلیون  21میلیون مترمکعب خاک از  152متر مربع خاک تشکیل شود و ساالنه زم است تا یک سانتیسال زمان ال 522متوسط 

 شود. هکتار حوضه آبخیز کشور شسته شده و در پشت سدها رسوب می
یم توانکند چقدر است، گفت: رسوب خیلی از سدها را نمی ای که این میزان رسوب برای کشور تحمیل میباره که هزینهجزی در این

دها گذاری پشت سدهیم. ساالنه تقریباً به اندازه یک سد کرج را به خاطر رسوبتخلیه کنیم و به تدریج مخزن مفید سد را از دست می
 میلیون مترمکعب حجم ذخیره دارد. 122دهیم. مثالً سد امیرکبیر حدود از دست می

ن ارزش اقتصادی سد نیست، بلکه ارزش اقتصادی تولید هم در وی ادامه داد: اثرات فرسایش خاک تنها به دلیل از دست رفت
 رود. ها از بین میباالدست

 اقدام برای حفاظت از خاک 3*

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگلها در پاسخ به اینکه چه اقداماتی را باید برای جلوگیری از فرسایش خاک انجام 
ها است و گام بعدی اقدامات آبخیزداری در کشور و نیز اعمال دستها و پایینگام نخست، احیای پوشش گیاهی در باالدستداد، گفت:

 کپارچه در کشور است. مدیریت جامع آبخیز ی
های کشور خشک شود، ریزگردها زندگی را مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگلها افزود: در صورتی که تاالب

ها از یک برنامه خاص تبعیت کنند، نه اینکه کند. مدیریت جامع آبخیز در کشور باید اجرایی شود و دستگاهبرای مردم سخت می
 ها کار خود را بکنند. ها و استانای و یا به صورت سیاسی در شهرستانرت جزیرههرکدام به صو

 میلیارد تومان اعتبار از صندوق توسعه ملی برای آبخیزداری 2922*اختصاص 

میلیارد  022میلیارد تومان و سال گذشته  2922وی درباره آخرین اعتبارات آبخیزداری گفت: از محل صندوق توسعه ملی، امسال 

توانستیم به تعهداتمان عمل کنیم. یافت، نمیتومان به آبخیزداری در کشور اختصاص یافت که اگر این اعتبارات تخصیص نمی
 درصد تعهداتمان عمل کردیم. 32همانطور که در برنامه پنجم توسعه تنها به 

  لینک خبر
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 آب 

 ایرنا  – 12/9/99تاریخ  : 

 برابر شد ۲های مازندران آبدهی رودخانه

ماه از آن  ۱های استان در سال آبی جدید که تنها ای مازندران اعالم کرد که میانگین آبدهی رودخانهشرکت آب منطقه -ایرنا  -ساری 
 درصد بیشتر شده است.  ۹۷گذشته است، نسبت به مدت مشابه سال آبی قبل 

مازندران در حالی است که میزان بارندگی در  در صدی آبدهی رودخانه های ۶۵۵بر اساس گزارش جدید این شرکت، افزایش حدود 
 درصد بیشتر شده است. ۱۱این دوره زمانی نسبت به سال گذشته تنها 

گزارش جدید شرکت آب منطقه ای مازندران را ابراهیم یخکشی مدیرعامل این شرکت در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان 
های مهم استان از جمله تجن، تاالر، نکارود، هراز، بابلرود، جم آبدهی رودخانهماهه سال آبی جاری ح ۱قرائت کرد و گفت که در 

 میلیون مترمکعب بوده است. ۰۴۵کیله و چالوس حدود چشمه
هزار هکتار از زمین های کشاورزی و باغی  ۸۶۵رودخانه اصلی و فرعی به طول هشت هزار کیلومتر دارد. حدود  ۶۱۵مازندران 

 لف از جمله ایجاد سردهنه با آب رودخانه ها آبیاری می شود.استان به روش های مخت
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران، یخکشی با اعالم این که افزایش و کاهش بارندگی بشدت اقلیم مازندران را 

میلیمتر در استان مشاهده می شود و  ۶۵تحت تأثیر قرار می دهد، توضیح داد: گاهی کاهش یک میلیمتری بارندگی، اثراتش به اندازه 
 افزایش بارندگی هم چنین نتیجه ای را در پی دارد.

درصد افزایش  ۱۱میلیمتر بوده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  ۱۱۵وی گفت : در این مدت میزان بارش در استان 
 دهد.نشان می

ها و سیالب در مناطق مختلف استان باشیم، اما اقدامات انجام شده جهت ن رودخانهها سبب شد تا شاهد طغیااو افزود: البته این بارش
ها عمدتاً به دریا ها سبب شد تا میزان خسارت به حداقل ممکن کاهش یابد و سیالبپیشگیری بویژه الیروبی و ساماندهی رودخانه

 بریزد.
سازی آب در سدها، حجم آب ذخیره شده نسبت به مدت مشابه رهای مازندران گفت: امسال به لحاظ ذخیمدیر عامل شرکت آب منطقه

های احتمالی نیازمندیم آب برخی از سدها از جمله میلیون مترمکعب بیشتر است و ما برای مدیریت سیالب ۶۵۵سال گذشته بیش از 
 البرز را تخلیه کنیم .

 دست خیلی زیاد بود.وی افزود: اگر این سدها نبودند در سیالب اخیر میزان خسارت در پایین
 میلیون مترمکعب است. ۶۱۸مازندران دارای دو سد بزرگ شهید رجایی و البرز و هشت سد کوچک با ظرفیت 

میلیون متر مکعب هم در مازندران وجود دارد که از مهم ترین منابع تامین آب شالیزارهای استان  ۶۰۵قطعه آببندان با ظرفیت  ۴۵۵
 است.

 

  لینک خبر
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 آفات 
 ایرنا  – 12/9/99تاریخ : 

 ایدرختان نارنج شهرهای مازندران؛ حیاط خلوت مگس مدیترانه

جاری مازندران کنترل شده، بی توجهی در برداشت اکنون که آفت مگس مدیترانه ای تا حدود زیادی در باغداری ت -ایرنا  -ساری 
های شهری و دیگر درختان مثمر محوطه ادارات دولتی و عمومی، این درختان را به میزبان درجه محصول درختان نارنج خیابان

 یک و حیاط خلوت این آفت تبدیل کرده است. 
طی ابالغیه رسمی از مجموعه های دست اندکار و متولی شدت آسیب زایی این وضعیت سبب شده است تا جهاد کشاورزی مازندران 

این درختان مانند شهرداری ها و روسای ادارات دولتی بخواهد حاال که برای مبارزه با آفت مگس مدیترانه ای کاری نکرده اند، 
 دستکم محصول درختان را جمع آوری کنند تا ریشه این آفت قطع شود. 

فراهم شدن میزبانی حدفاصل ثمردهی درختان مختلف سبب ماندگاری بیشتر مگس مدیترانه ای در کارشناسان باغداری می گویند که 
مازندران شده است. به اعتقاد آنان میزبانی از درخت ازگیل ژاپنی شروع می شود و بعد به ترتیب به هلو، شلیل، انجیر و خرمالو و 

یگر ارقام نارنگی و سپس ارقام مختلف پرتقال می رسد. این چرخه با بالفاصله پس از این مرحله نوبت به نارنگی های پیش رس و د
بی توجهی به برداشت میوه های درختان عمومی از جمله نارنج ، سیکل دوره گردی مگس مدیترانه ای را برای یک سال کامل می 

 ار می شود.کند چون میوه نارنج در صورتی که برداشت نشود تا فصل باروری سال بعد نیز روی درخت ماندگ
هزار هکتار آن از انواع مرکبات بویژه پرتقال است، به  ۶۶۵هزار هکتار باغ انواع میوه دارد که  ۶۶۵مازندران عالوه بر این که 

میلیون اصله  ۶دلیل وجود درختان نارنج در شهرها به پایتخت بهار نارنج نیز شهره است، به طوری که گفته می شود دستکم حدود 
 ر سطح خیابان های این استان پهناور بویژه در شهرهای ساری و بابل وجود دارد.درخت نارنج د

هزار نفر دارد و کاشت درخت نارنج به علت داشتن برگ ضخیم  ۱۰شهر کوچک زیر  ۶۰شهر بزرگ و حدود  ۱۱استان مازندران 
 و همیشه سبز بودن مورد توجه شهرداران قرار می گیرد.

ان بتازگی در باره خطر تداوم آفت مگس میوه را در به وجود آمدن شرایط میزبانی این آفت در سازمان جهاد کشاورزی مازندر
درختان نارنج خیابان های سطح شهرهای استان، برخی خانه باغ ها و درختان مرکبات محوطه ادارات هشدار داده و طی ابالغیه 

 ن آفت تاکید کرده است.رسمی و کتبی بر لزوم برداشت سریع و بموقع میوه و مقابله با ای
ای در مازندران دارد، در همه این سال ها با انجام مدیریت پیشگیری و مقابله بموقع، آفت مگس مدیترانه ای که سابقه حدود چهار دهه

موجب نگرانی جدی باغداران و مسئوالن نشده بود، اما در چند سال اخیر به دلیل تغییرات آب و هوایی و گسترش کشت درختان 
خلوط در باغات کوچک و بزرگ در حال تبدیل شدن به یک معضل اصلی است و ممکن است در صورت عدم توجه تمامی م

 مشکالت بخش باغداری استان را تحت الشعاع قرار دهد.
ا در ، اماستان مازندران سومین استان کشور از نظر برخورداری و تولید انواع مرکبات از جمله پرتقال، لیمو، نارنگی و نارنج است

 سال های اخیر بی توجهی درحفظ و برداشت بموقع میوه آن مشکلی برای باغداری حرفه ای شده است.
واقعیت این است؛ مگس مدیترانه ای که زمانی تنها در ماههای پایانی تابستان و همزمان با رسیدن نارنگی پیش رس مهمان باغ های 

را گسترش داد به گونه ای که همچنان شاهد این آفت به خاطر میزبانی درختان مازندران می شد، در سال های اخیر، فصل حضورش 
 نارنج رسیده شده در سطح شهرهای استان هستیم.

نارنج میوه ای است که معموال در آغاز بهار شکوفه می کند و زمان برداشت آن نیز اواخر ماه آذر و فصل پائیز است، اما برداشت 
در حاشیه خیابان های شهر و محوطه های اماکن عمومی و ادارات دولتی و عمومی همواره با بی میوه این گونه درخت مرکبات 

توجهی همراه می شود و بعضی سال ها یا اصال برداشت نمی شود و یا با کم توجهی فقط در حد سبک کردن شاخه درخت برداشت 
 می شود.

تواند به هر میوه نرسیده هم خسارت وارد کند. هر مگس ماده میبنا بر اظهارات کارشناسان حفظ نباتات مازندران، مگس میوه 
و  ۶۵۵عدد تخم رها می کند و در شرایط مناسب این توان را دارد که در یک دوره زندگی تعدادش را به میانگین  ۶۵تا  ۶روزانه 

مگس مدیترانه ای است، سفره ای که  حداکثر یکهزار عدد برساند. میوه رسیده در سر درخت یا پوسیده در پای درخت بهترین میزبان
حتی اگر باغ های حرفه ای مازندران را بتوان از آن پاکسازی کرد، در خانه باغ های موجود در استان بویژه خانه باغ های متعلق به 

 غیربومیان، درختان ادارات دولتی و خیابان های سطح شهر در تمامی فصول سال پهن است.
 نارنج؛ درختی رها شده 

یر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: باتوجه به اهمیت و کاربردهای مختلف مد
بهارنارنج و نقش آن در اقتصاد و صنعت و اشتغال آفرینی خطه شمال بی توجهی به این درختان و عدم مراقبت آنان در برابر مسایلی 

م برداشت بموقع محصول می تواند عالوه بر نابودی و کاهش محصول، با ایجاد زمینه میزبانی این آفت؛ همچون سرما و آفت و عد
 باغداری حرفه ای را نیز به مخاطره بیاندازد. 
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عبدالرحمان زاغی افزود: انتظار داریم تا شهرداری و شهروندان در برداشت بموقع نارنج در سطح خیابان ها و خانه های شخصی 
 نند و میوه پوسیده نیز بموقع جمع شود.اقدام ک

وی با بیان این نکته که آفت مگس تا حدود زیادی تحت کنترل قرار گرفته است، اما وجود میوه نارنج به عنوان آخرین میوه پائیزی 
ا قرار بگیرد و باید باستان مازندران زمینه ماندگاری این آفات را دوچندان می کند، گفت: مبارزه با این آفت نباید مورد بی توجهی 

 حساسیت بیشتری انجام شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران هم با اعالم اینکه دغدغه در مورد آفت مگس مدیترانه ای وجود دارد، تاکید کرد: باید بعد از 

 آینده نباشیم. فت در سالهای الزم انجام شود تا شاهد هجوم این آبرداشت مرکبات طی بهمن و اسفند ماه، اقدامات و هماهنگی
ها توجه جدی کنند و مقوله برداشت نارنج در شهیدی فر افزود: باغداران نیز درحال حاضر باید به بحث برداشت کامل میوه در باغ

 سطح های های استان نیز به همه دستگاه های اجرایی و به خصوص شهرداری ها نیز ابالغ شده است.
 آگهی مزایده 
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بابل که بیشترین درختان نارنج را دارد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با مدیر عامل 

اعالم این که ابالغیه جهاد کشاورزی را دریافت کرده اند، گفت که مزایده برداشت نارنج از خیابان های شهر بابل آگهی شده و 
 بزودی چیدن آن آغاز می شود.

هزار اصله عنوان کرد و افزود: با توجه به هشدار جدی حفظ  ۰۵حسینی تعداد درخت نارنج سطح شهر بابل را حدود  سید مرتضی
 نباتات در برداشت بموقع نارنج، این موضوع به صورت جدی برای عملیاتی شدن برنامه ریزی شده است.

ول حفظ و نگهداری همه درختان در سطح شهرها است وی گفت: طبق قانون سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهرداری بابل مسئ
و در طی سال با هماهنگی کارشناسان حفظ نباتات جهاد کشاورزی مقابله با بیماری و آفات نیز با محلول پاشی با دوز کم سم و یا 

 مبارزه غیر شیمیایی از جمله روغن پاشی هر ساله صورت می گیرد.
شهرداری در عین حال به شهروندان هم در زمینه نگهداری درختان داخل حیاط منازلشان  حسینی با اعالم این که سازمان همیاری

کمک می کند، توضیح داد: همان گونه که شهرداری مانع قطع درخت در منازل شخصی شهروندان می شود، در حفظ و نگهداری 
 درختان نیز آمادگی دارد با آنها همکاری کند.

فضای سبز شهرداری بابل از آمادگی برداشت انواع میوه و حفظ و نگهداری درختان در حیاط مدیر عامل سازمان سیما منظر و 
ادارات و دستگاه های دولتی نیز خبر داد و گفت: همه باید نسبت به هشدارهای حفظ نباتات جهاد کشاورزی در مورد آفت مگس میوه 

 اهتمام داشته باشیم.
ه تغییر شرایط آب و هوایی به ویژه زمستان معتدل بدون یخبندان، کم توجهی و غفلت سازمان حفظ نباتات کشور اعالم کرده است ک

باغداران در مدیریت باغ و همچنین کاشت درختان مخلوط که هر یک میزبان مناسبی برای تکثیر و رشد جمعیت آفت مگس میوه می 
 ن برسد.سال اخیر این آفت در بیشتر نقاط کشور به حالت طغیا ۱شود، سبب شد تا در 

سال متوالی روش مقابله و پیشگیری ساده و بدون هزینه برداشت بموقع محصول و جمع آوی میوه  ۱بنابر این گزارش اگر باغداران 
 های رسیده و دفن صحیح را انجام بدهند، جمعیت آفت مگس میوه در سال سوم به حداقل ممکن خواهد رسید.

  لینک خبر
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 آفات 
 ایرنا  -26/9/99تاریخ : 

 بینی طغیان ملخ صحرایی به سه استان جنوبی کشورپیش

های بزرگ ملخ صحرایی به سه سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور، گفت: طبق آخرین گزارش فائو، هجوم دسته -ایرنا  -تهران 
 بینی شده است. استان جنوبی کشور از جمله هرمزگان سیستان و بلوچستان و بوشهر در دو تا سه روز آینده پیش

گار اقتصادی ایرنا درباره هجوم ملخ صحرایی از کشورهای هند و پاکستان روز شنبه در گفت و گو با خبرن« سید محمدرضا میر»
 هکتار انجام شده است. ۴۷افزود: از ابتدای ریزش ملخ صحرایی در اوایل آذرماه جاری تاکنون عملیات مبارزه در سطح دو هزار و 

حرایی را در مسیر بازگشت از کشورهای هند و وی اظهار داشت: هم اکنون سازمان حفظ نباتات کشور آمادگی مقابله با هجوم ملخ ص
 پاکستان به شبه جزیره عربستان دارد.

وی تصریح کرد: سموم، ماشین آالت، ادوات ، تجهیرات و خودرو الزم برای مبارزه با این آفت در استان های جنوبی کشور تدارک 
 شده و نگرانی در این خصوص نداریم.
اینکه بیشترین سطح مبارزه با ملخ صحرایی مربوط به استان هرمزگان است گفت: مسیر  سخنگوی سازمان حفظ نباتات، با بیان

 ها در استان هرمزگان اتفاق می افتد.عبوری ملخ های صحرایی از خاک ایران به نحوی است که بخش عمده ریزش
ب آسیا برای ارایه گزارش رییس کمیسیون مبارزه با ملخ صحرایی در جنوب غر« کیث کرسمن»به گزارش ایرنا، چندی پیش 

 نمایندگان کشورهای مورد تهدید ملخ صحرایی و اقدامات انجام شده از سوی این کشورها در ایران حضور یافت.
استان جنوبی کشور از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان،  ۹هزار هکتار از  ۷۰۵سال گذشته مبارزه با ملخ صحرایی در سطح 

 ، خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد، ایالم و خراسان جنوبی عملیاتی شده بود.جنوب کرمان، بوشهر، فارس
  لینک خبر
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 آفات 
 ایرنا – 26/9/99تاریخ : 

 مدیریت تلفیقی آفات راهی برای تامین سالمت جامعه 

ی عها و سموم شیمیایی با اجرای طرح کارآمد مدیریت تلفیقی آفات می تواند به نوحذف و یا کاهش مصرف آفت کش -ایرنا  -کرمان 
 سالمت جسمی افراد و در نهایت جامعه را تامین کند. 

نظر به اینکه دانش کنترل آفات طی دهه اخیر به دلیل بروز مشکالتی در راستای مصرف سموم شیمیایی به طور قابل توجهی تغییر 
 بود. کرده می توان به ادامه دار بودن این اقدام و البته تامین سالمت نسبی جامعه بیش از پیش امیدوار

مصرف سموم شیمیایی برای جلوگیری از بروز آفات عالوه بر تهدید سالمت افراد خطرات زیست محیطی و بر هم خوردن تعادل 
 محیط زیست را نیز به دنبال دارد.

بروز بیماری های نوظهور و فراگیر منجر به معطوف شدن افکار عمومی به سمت آثار و عوارض ناهنجار مصرف آفت کش ها شد 
 طوری که به کنترل تلفیقی آفات منجر شده است. به

کنترل تلفیقی آفات بدو آغاز با استفاده از روش های کنترل شیمیایی و بیولوژیک مورد تاکید بود و اکنون این روش شیوه ای است که 
 گیرد.از تمام روش های مفید و سودمند، براساس اصول صحیح اکولوژیکی در سیستم های جاری کنترل بهره می 

در واقع استراتژی کنترل آفات بر پایه اصول اکولوژیک با جستجوی روش های کنترلی که کمترین اختالل را داشته باشد مدیریت 
 تلفیقی آفات است.

 تن مصرف سم شد ۰۰اجرای طرح مدیریت تلفیقی آفات منجر به کاهش حداقل 
ت: این مدیریت در راستای کاهش مصرف سموم اقدامات گسترده ای مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان گف

از جمله توزیع رایگان تجهیزات کنترل غیر شیمیایی مانند کارت و نوار زرد، انواع تله شامل دلتا، مکفیل، مایع سراتراپ، و انواع 
 فرمون جهت استفاده الگوئی برای کاهش مصرف سموم را در سطح استان انجام داده است.

صر طاهری ادامه داد: در این راستا کالس و کارگاه های آموزشی برای ترویج و توسعه مدیریت تلفیقی آفات بر مبنای استفاده از نا
روش های کنترل غیرشیمیایی آفات مانند کنترل زراعی، فرمونی، مکانیکی و غیره و کنترل شیمیایی بر پایه بهره گیری از سموم کم 

 زمان حفظ نباتات کشور در سطح استان کرمان برگزار شده است.خطر و توصیه شده توسط سا
هزار هکتار از اراضی شمال استان کرمان با  ۱۵وی خاطرنشان کرد: تهیه و اجرای طرح مدیریت تلفیقی آفت پسیل پسته در سطح 

های زرد، صابون های سمپاشی،  تاکید بر استفاده از روش های غیر شیمیایی مانند شخم و یخاب زمستانه، استفاده از کارت و نوار
 حفاظت و حمایت از دشمنان طبیعی آفت با استفاده از سموم کم خطر اجرا شد.

تن مصرف سم شد، اذعان داشت: در این طرح با رساندن هشت نوبت سمپاشی  ۰۰وی با بیان اینکه این طرح منجر به کاهش حداقل 
 و سموم کم خطر و افزایش جمعیت دشمنان طبیعی این کار انجام شد. با سموم پرخطر به چهار نوبت و با صابون های سمپاشی

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان اظهار داشت: نتیجه این طرح، ملموس شدن اثر بخشی روش های کنترل غیر 
 شیمیایی به منظور کاهش استفاده از سموم برای کشاورزان شد.

اختالط صابون های سمپاشی و کودهای محلول پاشی به طوری که صابون های مخصوص سمپاشی وی افزود: کاهش هزینه ها با 
عالوه بر خاصیت حشره کشی، موجب پخش شدن و و نگهداری طوالنی تر کودها روی سطح برگ گیاه شده و جذب آنها را افزایش 

 می دهد.
ار و بقایای آفت های مرده روی سطح برگ موجب طاهری ادامه داد: همچنین صابون های سمپاشی با شست و شوی گرد و غب

 افزایش فتوسنتز در گیاه می شود.
وی به اجرای طرح کنترل آفت زنجره خرما با استفاده از صابون های سمپاشی، کنترل آفت کرم خراط با استفاده از فرمون های 

ده از تله های حاوی مواد جلب کننده، جلوگیری از شکار انبوه و اخالل در جفت گیری، کنترل آفت مگس میوه مدیترانه ای با استفا
ورود آفت خطرناک ملخ صحرایی به مزارع و باغات اشاره کرد و اظهار داشت: با بازدید مستمر از فروشگاه های آفت کش نباتی 

فروشگاه  ۰۵برای جلوگیری از توزیع سموم غیرمجاز و قاچاق، اطالع رسانی مستمر در خصوص سموم غیرمجاز و قاچاق و پلمپ 
 غیر مجاز کشاورزی باغداران و کشاورزان حمایت شده اند.

وی خاطرنشان کرد: نمونه برداری از سموم توزیع شده در فروشگاه های آفت کش نباتی و ارسال آنها به سازمان حفظ نباتات کشور 
ده سم در استان و ارسال آنها به سازمان حفظ برای بررسی کنترل کیفی و نمونه برداری از سموم قبل از توزیع کارخانه های تولیدکنن

 نباتات کشور برای کنترل کیفی از دیگر اقدامات این مدیریت است.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی کرمان به مناسبت روز جهانی بدون سم گفت: این مدیریت برای کاهش مصرف سموم 

ترل غیرشیمیایی مانند کارت و نوار زرد، انواع تله شامل دلتا، مکفیل، مایع اقدامات گسترده ای از جمله توزیع رایگان تجهیزات کن
 سراتراپ، و انواع فرمون برای استفاده الگویی برای کاهش مصرف سموم را در سطح استان کرمان انجام داده است.
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 ضرورت پایش سموم در محصوالت کشاورزی
یز به وجود شبکه های مراقبت و پیش آگاهی در این استان اشاره کرد و گفت مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان ن

 : این شبکه ها به مراقبت و پایش سموم در محصوالت جالیزی و باغی می پردازند.
ناصر طاهری با تاکید بر اینکه جهاد کشاورزی در تولید محصوالت سالم از نظر باقی مانده سموم حساس است اظهار داشت : 

رقمی محصول را قابل ردیابی می کند لذا این مهم سنجش  ۶۶حفظ نباتات با بسته بندی محصوالت کشاورزی و نصب کد  سازمان
 باقی مانده سموم در محصوالت کشاورزی را ممکن می کند.

 راه این استوی با بیان اینکه کشاورز با توصیه و آموزش های کارشناسان کشاورزی از مضرات سموم و کود آگاه است گفت: تنها 
محصوالت کشاورزی در سطح کالن قابل ردیابی باشد که راه رسیدن به این مهم برندسازی و بسته بندی محصوالت کشاورزی است 

 و اجرای این طرح موجب خودکنترلی می شود.
عرضه محصوالت  مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان اظهار داشت: اراده ملی باید در زمینه بسته بندی و

 کشاورزی وجود داشته باشد تا این طرح به مرحله اجرا برسد.
وی گفت : سم یکی از نهاده هایی است که باید در تولید محصول کشاورزی استفاده شود لذا باید برای رعایت دوره کارنس سم اجبار 

 وجود داشته باشد تا کشاورزان ملزم به رعایت شوند.
 یکی از راههای افزایش محصوالت کشاورزیاستفاده از سموم و کود 

طاهری به فقر موجود در کره خاکی اشاره و تصریح کرد: افزایش تولید در محصوالت کشاورزی باید انجام شود و یکی از راههای 
 افزایش تولید استفاده از سموم و آفت کش های شیمیایی است.

اشاره به اینکه تنها راه حفظ سالمت مواد غذایی استفاده از توصیه مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با 
 کارشناسان در دادن سم و کود به محصوالت کشاورزی است تصریح کرد: با این روش می توان امنیت غذایی را نیز تامین کرد.

یکسری مقررات و ضوابط را رعایت  وی ادامه داد: افرادی که می خواهند در زمینه توزیع واردات و تولید سموم دخالت کنند باید
کنند که اخذ پروانه صالحیت فنی، ارائه فاکتور توسط فروشنده، عرضه سموم مجاز، وجود پروانه صالحیت فنی در فروشگاه از 

 جمله این موارد است.
سته بندی شده وارد می نوع است یا مواد اولیه است یا به صورت کامل و ب ۱به گفته این کارشناس هر سمی که وارد کشور می شود 

 شود که زیر نظر سازمان حفظ نباتات است.
 سموم با رونویس غیرفارسی مجاز نیستند

طاهری با اعالم این مطلب که کشاورزان باید توجه کنند سموم فاقد رونویس غیر فارسی مجاز نیستند ، تصریح کرد: کارشناسان 
ای عرضه سموم بازدید می کنند و اگر مشکلی بود گوشزد و طبق قوانین سازمان جهاد کشاورزی به صورت دوره ای از فروشگاه ه

 برخورد می کنند.
طاهری بیان کرد: در کنترل عوامل خسارت زا باید مبارزات تلفیقی و در نهایت در صورت کنترل نشدن آفت از آفت کش های مجاز 

 و با نظر کارشناسان گیاه پزشک استفاده شود.
ی متولی چون جهاد کشاورزی ، دانشگاه علوم پزشکی و استاندارد در راستای پایش سالمت محصوالت هر چند نظارت دستگاه ها

کشاورزی غیرقابل انکار است اما امحا نشدن محصوالت پر خطر به عنوان حلقه مفقوده، این چرخه نظارتی را به نوعی معیوب باقی 
 گذارده است.

ردم را به خود مشغول کرده، احساس مزه سموم در برخی محصوالت کشاورزی و دغدغه ای که سالهای اخیر بیش از گذشته ذهن م
 یا شنیدن و دیدن رعایت نشدن دوره کارنس است.

دوره کارنس یا همان مدت زمانی که الزم است پس از سم پاشی، باقی مانده سموم در اثر عوامل طبیعی تجزیه شده و مقدار آن در 
کشاورزی به حد قابل استفاده برسد به طور معمول از سوی کشاورزانی که فقط دغدغه سطح میوه و سبزی و سایر محصوالت 

 برگشت سرمایه و سوددهی را دارند رعایت نمی شود.
حتی استفاده مطلوب سموم و کودهای مجاز نیز با وجود اعالم آگاهی از سوی کارشناسان کشاورزی توسط کشاورزان رعایت نمی 

 شود.
زی موجود در بازار هر هفته با هزینه های زیاد مورد نمونه برداری و سنجش قرار می گیرد اما این نتیجه هر چند محصوالت کشاور

 در چرخه معیوب فقط در حد آمار و ارقام باقی می ماند و هرگز منتج به نتیجه نمی شود.
دهای مربوطه می تواند با برگشت دادن در حالی که اتصال حلقه های جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، استاندارد و سایر نها

نتایج آزمایشات باقی مانده سموم، محصوالت کشاورزی پر خطر را معدوم و از تکرار این اصل اساسی و تاثیرگذار در سالمت 
 جامعه جلوگیری کنند.

 امحا نشدن محصوالت کشاورزی پرخطر حلقه مفقوده نظارت
ستان کرمان گفت : برگشت داده نشدن نتیجه آزمایشات باقی مانده سموم به کشاورزان معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی ا
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 در قالب امحا کردن محصول پرخطر حلقه مفقوده نظارت مصرف سموم به صورت بی رویه است.
ازمان بیشتر در محمدرضا پورخاتون افزود: تهیه و تامین غذای سالم به میزان کافی از وظایف سازمان جهاد کشاورزی است و این س

 حوزه آموزش بهره برداران کار انجام می دهد.
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کرمان با بیان اینکه گاهی کشاورزان برای ارتقای میزان برداشت محصول از سموم 

 قدامات بعدی بی نتیجه است.به میزان زیاد و در زمان های ممنوع استفاده می کنند گفت : نمونه برداری از محصوالت بدون ا
وی بیان کرد: برگشت داده نشدن نتیجه آزمایشات باقی مانده سموم به کشاورزان در قالب امحا کردن محصول آزمایش شده، حلقه 

 مفقوده نظارت مصرف سموم به صورت بی رویه است.
ند و اگر نتیجه آزمایشات به کشاورز برگشت داده پورخاتون افزود: حلقه مفقوده ما این است کشاورز خود را مالک آب و زمین می دا

 و محصوالت پر خطر امحا شود کشاورز خود را ملزم به رعایت اصول مصرف سموم و کود می کند.
وی با اشاره به اینکه سازمان و ادارات مختلف در راستای تامین سالمت مواد غذایی اقدامات مختلفی انجام می دهند تصریح کرد: باید 

 ین اقدامات با امحای محصوالت کشاورزی پر خطر دیده شود.نتیجه ا
پورخاتون گفت: کنترل سالمت محصوالت کشاورزی باید از تولید کننده تا مصرف کننده ادامه پیدا کند لذا گاهی بعد از انجام 

ا در راه رسیدن محصول به آزمایشات و تایید سالمت مواد غذایی هنگام انتقال محصول دیده می شود دالالن از انواع قارچ کش ه
 دست مصرف کننده و دور از چشم کشاورز استفاده می کنند.

معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کرمان بر بسته بندی محصوالت کشاورزی پس از تولید به عنوان راهکاری به منظور سهولت 
 در ردیابی محصول و همچنین ایجاد اشتغال تاکید کرد.

 یک نخستین برنامه جهاد کشاورزی استتولید محصوالت ارگان
پورخاتون اظهار داشت: نخستین برنامه در تولید محصوالت کشاورزی، تولید محصوالت ارگانیک است که به نوعی در این بخش 

 خودکفا شده ایم.
کافی در اختیار مردم قرار  وی به افزایش جمعیت جهان و تامین مواد غذایی مورد نیاز اشاره کرد و افزود : باید مواد غذایی به میزان

گیرد تا ادامه حیات ممکن شود و این در حالی است که داشتن محصول سالم تابع عوامل زیادی مانند آب، هوا و خاک سالم و همچنین 
 مدیریت امور بر اساس برنامه ریزی کارشناسان کشاورزی است.

ط سازمان جهاد کشاورزی بررسی و بعد از تایید وارد بازار می شود پورخاتون با تاکید بر اینکه سموم و کود تولیدی و وارداتی توس
اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی از زمانی که یارانه از بخش تهیه سموم خارج شد از مقوله توزیع مستقیم دور شده و اکنون 

 هیچ دخالتی به لحاظ توزیع سموم ندارد.
ن با تاکید بر اینکه کشاورزی حرفه ای سخت و اما جذاب است گفت : شرایط معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کرما

 اقلیمی حاکم بر کشور ما این کار را دشوارتر کرده است.
 شرایط اقلیمی فعلی و تهاجمی شدن آفات

هی دارد و نوع سم نیز تاکنون ثبت شده، گوا ۶۶۹عامل آفت محصوالت کشاورزی شناسایی و  ۶۵۷وی با اشاره به اینکه تاکنون 
توزیع می شود اضافه کرد: کشاورزان استان از طریق کارشناسان کشاورزی در مورد مضرات سموم و کودها اطالع رسانی شده 

 اند.
به گفته پورخاتون سه نوع سم پر خطر، متوسط و کم خطر داریم و اکنون سموم پر خطر از چرخه خارج شده و در صددیم سموم 

 نه مصرف خارج کنیم.متوسط خطر را نیز از گردو
 استفاده نامناسب از سموم خطرزا است

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان نیز با تاکید بر اینکه استفاده نامناسب از سموم خطرزا است ،گفت: در پنج 
 ند.دهه قبل دغدغه دولت ها تامین غذایی بود بعدا دولت های موفق به سمت تولید غذاهای ایمن رفت

کیلو غذا مصرف می کند و تامین این مقدر غذا کار  ۷۵۵محمد حسیبی اظهار داشت: به طور متوسط هر فرد ایرانی در سال 
 دشواری است لذا شگردهای تولید غذا اجرا می شود.

: اشاره کرد و گفتوی به تولید محصوالت تراریخته، استفاده از کود، و سموم به عنوان راه های افزایش تولید محصوالت کشاورزی 
 استفاده از این موارد در راستای تولید و تامین غذا است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان تاکید کرد: نبود فرهنگ استفاده سموم توسط کشاورزان و نا آشنایی با نحوه 
 د.استفاده از سموم و کودها مشکالت زیادی برای سالمت مردم به وجود می آور

وی با اشاره به اینکه سازمان جهاد کشاورزی در راستای رفع مشکالت استفاده از سم و کود توسط کشاورزان تالش می کند افزود: 
دغدغه دانشگاه علوم پزشکی نیز تامین سالمت مردم است و در این راستا محصوالت تولید بخش کشاورزی را از نظر وجود سموم 

 دهد.مورد آزمایش و پایش قرار می 
حسیبی ادامه داد: طی سال های گذشته جدیت برای کنترل باقی مانده سموم و کنترل دوره کارنس در مصرف سم بیش از گذشته 
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 اهمیت پیدا کرد.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان تصریح کرد: سالهای قبل وزارت بهداشت و کشاورزی جداگانه کار می 

 زارت بهداشت با همکاری وزارت جهاد موظف شد امکان دسترسی مردم را از سالمت فراهم کنند.کردند لذا بعدها و
 ضرورت کنترل قاچاق سم

حسیبی بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی هر هفته نمونه برداری از محصوالت کشاورزی را در دستور کار دارد و با همکاری 
 حصوالت مورد پایش قرار می گیرد.آزمایشگاه های همکار باقی مانده سموم در این م

وی به قاچاق سموم به عنوان یک دغدغه اشاره کرد و گفت: برخی از سموم در پایش مورد شناسایی قرار نمی گیرد لذا باید ورود 
 سموم را نیز به صورت دقیق کنترل کرد.

ختگیرانه قضایی اشاره کرد و گفت: سم فروشی این مقام بهداشتی به برخورد با داروخانه ها در توزیع داروی غیرمجاز و برخورد س
 ها شناسنامه دار شده اند و بدون پروانه فنی مجاز به توزیع سموم نیستند اما باید نظارت ها بیشتر شود.

 وی تاکید کرد: اگر بتوانیم ورود سموم قاچاق را کنترل کنیم بسیاری از مشکالت برطرف می شود.
 یت نمی کنندکشاورزان دوره کارنس سموم را رعا

حسیبی افزود: کشاورزان دوره کارنس را در زمان برداشت محصوالت کشاورزی رعایت نمی کنند و البته هیچ ارگانی نیز بر این 
 مهم نظارت نمی کند.

 وی تصریح کرد: اداره استاندارد می گوید محصوالت کشاورزی باید به سمت قانون بسته بندی بروند لذا بعد از بسته بندی برای
 کنترل و تایید سالمت تحویل اداره کل استاندارد داده شود.

حسیبی به صادرات محصوالت کشاورزی به خارج از کشور اشاره کرد و گفت: کمبود و فقر امکانات از جمله لوازم آزمایشگاهی در 
 باقی مانده سموم است.کشور و استان کرمان یکی از موانع و مشکالت موجود بر سر راه سنجش و پایش مواد غذایی از نظر 

  لینک خبر
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 آفات 

 خبرنگاران جوان  – 12/9/99تاریخ : 

هکتار رسید ۵۹هزار و  ۲استان به  ۲های صحرایی از دی ماه/سطح مبارزه علیه آفت ملخ در فاز تهاجمی ملخ  
میر گفت: باتوجه به آغاز فاز تهاجمی ملخ های صحرایی از سمت عربستان و شاخ آفریقا از ماه آتی آمادگی برای مبارزه انجام شده 

 .است
صنعت، تجارت و کشاورزی سازمان حفظ نباتات در گفت و گو با خبرنگارمحمد رضا میر سخنگوی  گروه اقتصادی باشگاه  

های صحرایی در موج جدید حرکت ملخ، درباره آخرین وضعیت هجوم ملخ های صحرایی به کشور اظهار کرد: خبرنگاران جوان
خود از سمت هندوستان و پاکستان به سمت خواستگاه اصلی که نوار ساحلی دریای سرخ و شبه جزیره عربستان بوده در حال حرکت 

 .هستند
ه براین کنند کهای صحرایی که در حال گذر به سمت هندوستان و پاکستان هستند، از کشور ما عبور میوی افزود: بخشی از ملخ

های هرمزگان و تا حدودی سیستان و بلوچستان مبارزه علیه این آفت صورت گرفته استاساس تاکنون دسته جاتی وارد و در استان . 
هکتار اعالم کرد و گفت:  ۹۰هزار و  ۱استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان را  ۱میر مجموع مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی در 

هکتار در سیستان و بلوچستان صورت گرفته است ۱۷هکتار مبارزه در استان هرمزگان و یکصد و  ۶۴۹بنابر آمار یکصد و  . 
های آتی به کشور خبر داد و افزود: براساس پیش سخنگوی سازمان حفظ نباتات از ورود دسته جات بزرگ ملخ صحرایی طی روز

عبور از کشور ایران هستند که به احتمال زیاد طی چند روز آینده  ها در حالهای سازمان فائو، دسته جات بسیار بزرگی از ملخبینی
ها در هنگام عزیمت به کشور عربستان در ایران فرود خواهند آمد که در صورت تحقق این امر، مبارزه در حجم بخشی از این ملخ

 .بیشتری باید صورت گیرد
 ورود دسته جات بزرگ ملخ صحرایی طی روزهای آتی به کشور

های شود که این آفت به استانهای آتی به کشور پیش بینی میهای صحرایی طی روزه وی، با ورود دسته جات بزرگ ملخبه گفت
های الزم در های استان بوشهر سرایت کند که بدین منظور اقدامات و برنامه ریزیسیستان و بلوچستان، هرمزگان و برخی قسمت

چ گونه نگرانی نیستارتباط با این آفت صورت گرفته و جای هی . 
های هزار تومان اعالم کرد و گفت: بنابر برآورد ۰۵سخنگوی سازمان حفظ نباتات متوسط اعتبار مبارزه به ازای هر هکتار را 

میلیارد تومان مورد  ۰۵تا  ۸۰های دی و بهمن رقمی بالغ بر ها در ماهسازمان فائو مبنی بر سطح مبارزه برای فاز تهاجمی هجوم ملخ
های صورت گرفته امیدواریم مشکلی در زمینه تخصیص اعتبار وجود نداشته باشداز است که با توجه به پیگیرینی . 

شودبه کشور آغاز می ۹۴دور دوم حمله ملخ صحرایی از اواخر دی  :بیشتر بخوانید  
به گفته وی، پیرو دستور معاون اول رئیس جمهور در سه ماه قبل، سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور همکاری الزم را با 

ها و هم در سازمان حفظ نباتات دارند و آماده هستند که وقتی وارد فاز اصلی مبارزه شدیم بودجه مورد نظر را، هم در اختیار استان
باتات قرار دهنداختیار سازمان حفظ ن . 

های صحرایی گفت: با توجه به آنکه در شرایط فعلی میر درباره آخرین وضعیت تخصیص اعتبارات در خصوص مبارزه با ملخ
های صحرایی قرار نداریم، بنابراین از طریق اعتبارات استانی در حال دروضعیت بحرانی و غیرمعمول در خصوص مبارزه با ملخ

تر در منطقه جازموریان داشتیمهای صحرایی در ابعاد کوچکمه ساله بحث مبارزه با ملخمبارزه هستیم چرا که ه . 
سخنگوی سازمان حفظ نباتات ادامه داد: فاز قبلی مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی از بهمن سال گذشته تا شهریور در سطحی معادل 

سال اخیر بی سابقه بود ۸۵هزار هکتار صورت گرفت که در  ۷۰۵ . 
های آتی، مکاتبات مورد نیاز در ارتباط با های سازمان فائو مبنی بر ورود دسته جات جدید ملخ طی روزفزود: بنابر پیش بینیوی ا

ها تخصیص اعتبارات مورد نیاز صورت گرفته و دستورات الزم از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی وزارت کشور به استان
ود دارد که در صورت نیاز تخصیص اعتبار الزم صورت گیردابالغ شده و همواره این آمادگی وج . 

 در فاز تهاجمی ملخ صحرایی خسارتی به محصوالت زراعی و باغی وارد نخواهد شد
شود، بیان کرد: براین اساس آمادگی را های صحرایی از دی به کشور آغاز میاین مقام مسئول با اشاره به اینکه فاز تهاجمی ملخ

شود های صحرایی از سمت عربستان و شاخ آفریقا به ایران سرازیر میاز ابتدای دی یا بهمن که فاز اصلی هجوم ملخایجاد کردیم که 
دهدها را همانند دوره قبل تحت تاثیر خود قرار میو بسیاری از استان . 

و به خطر افتادن امنیت غذایی های صحرایی احتمال خسارت به محصوالت کشاورزی میر درباره اینکه آیا با ورود فاز جدید ملخ
های ای با همکاری تمامی دستگاهکشور وجود دارد، اظهار کرد: بنابر تجربه مبارزه در سال زراعی گذشته که در سطح گسترده

ها صورت گرفت، آفت به نحو مطلوبی مدیریت شد که به همین خاطر در اجرایی اعم از نیروی سپاه، بسیج، کشاورزان و استانداری
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شود همانند سال ز جدید مبارزه تا حدی ادوات و امکانات را نسبت به سال قبل بیشتر تجهیز کردیم که بدین ترتیب پیش بینی میفا
 .گذشته به سبب شرایط مساعد مبارزه آسیبی به محصوالت زراعی و باغی وارد نشود

بارزه با ملخ صحرایی به کشور عربستان داده شده است، های الزم برای مسخنگوی سازمان حفظ نباتات در پایان درباره اینکه هشدار
تصریح کرد: دبیر کمیسیون مبارزه با ملخ صحرایی در جنوب غرب آسیا طی سفر اخیری که به ایران داشتند، اقدامات ایران را 

های مان فائو هشدارهای عربی در زمینه مبارزه کم کاری کردند که به همین خاطر سازخوب ارزیابی کرد و اذعان کرد که کشور
کندها نظارت میالزم را در این زمینه داده است و همواره بر عملکرد آن . 

  لینک خبر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/7168828/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B9%DB%B5-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت
 فودپرس – 29/9/99تاریخ : 

های روغنی با قیمت گندم و ذرت در بازارهای جهانی کاهش یافت، اما قیمت دانه 81/9/8991روز دوشنبه مورخ 

 .افزایش مواجه شد
در بازارهای جهانی قیمت انواع غالت از جمله گندم و ذرت کاهش داشتند، اما  29/9/2399فارس، روز دوشنبه مورخ به گزارش 

های روغنی با افزایش قابل توجهی مواجه شده استدر مقابل، قیمت انواع دانه . 
 52دالر و  512گذشته با قیمت  دالر کاهش نسبت به روز 3در بازارهای جهانی هر بوشل گندم با 29/9/2399روز دوشنبه مورخ 

 3سنت معامله شد. دانه روغنی سویا هم  15دالر و  306سنتی هر بشل به قیمت  52سنت به فروش رفت. قیمت ذرت هم با کاهش 
سنت افزایش قیمت را تجربه کرد 62دالر افزایش یافت. همچنین دانه روغنی کانوال  . 

سنتی مواجه شد 22اسی برنج نیز با رشد دالری داشت و محصول اس 6همچنین کاکائو رشد  . 
سنتی را تجربه کرد 29سنت کاهش داشت و قیمت پنبه هم کاهش  62انواع آبمیوه پرتقال  . 

سنت افزایش و دام پرواری یک دالر افزایش داشتند 39ها نیز دام زنده با در گروه دام . 
درصد روغن کشور  92ن تن گندم وارد کند. همچنین بیش از میلیو 1.5ایران واردکننده عمده ذرت است و امسال هم قرار است 

کند که بخشی از آنها به صورت دام زنده استهزار تن گوشت وارد می 252وارداتی است. ضمن اینکه ساالنه  . 
 

  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 خبرگزاری فارس  – 29/9/99تاریخ : 

 قیمت انواع میوه در بازار/راهکار کاهش قیمت در فصل سرد

قیمت انواع میوه در مغازه و غرفه های شهرداری تهران حاکی از ثبات قیمت نسبت به هفته گذشته و کاهش حدود یک هزار تومانی 
 در قیمت گوجه فرنگی است. 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس قیمت میوه در بازار تهران نسبت به روزهای گذشته روند ثابتی دارد و افزایش قیمتی 
هزار تومان هم رد شده بود آرام آرام روند کاهشی را ادامه می  ۶۱داشته است، قیمت گوجه فرنگی در روزهای گذشته که از کیلویی ن

 دهد و نسبت به هفته گذشته یک هزار تومان کاهش یافته است.
روز گذشته اعالم کردند که بارندگی ها بنا به قول مسئوالن قرار بود این روزها قیمت گوجه فرنگی به شرایط نرمال خود برگردد اما 

 در منطقه جنوب کشور که محل تولید گوجه فرنگی در این فصل است کاهش قیمت را به تاخیر انداخته است.
 تهران به این شرح است. ۶۹بر اساس گزارش میدانی خبرنگار فارس، قیمت انواع میوه در منطقه 

 قیمت انواع میوه

  

 قیمت )تومان( میوه

 5222 سیب

 3322 پرتقال

 6922 انار

 2522 لیمو شیرین

 2922 خیار

 9522 گوجه فرنگی

 3222 سیب زمینی

 3222 پیاز

 22522 موز

 1922 کلم سفید

 نرخنامه شهرداری برای امروز هم برای فروش در غرفه های شهرداری به این شرح اعالم شده است.
 می کند.ساعت تغییر  21این نرخ ها روزانه است و هر 

قیمت میوه معموال در فصل زمستان به دلیل کاهش تولید افزایش می یابد راهکار آن گرایش سیاست کشاورزی به سمت تولید گلخانه 
ای است که این روش البته تضمین کننده امنیت غذایی کشور هم است زیرا تولید گلخانه ای عملکرد زیادی دارد و در هر فصلی 

 بنابراین با این روش از همه منابع و ظرفیتها می توان استفاده کرد. امکان تولید وجود دارد
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 خبرگزاری فارس – 12/9/99تاریخ : 

 افت شدید قیمت گندم و ذرت در بازارهای جهانی

 دالر و قیمت ذرت یک و نیم دالر در هر بوشل کاهش داشت.  3امروز در بازارهای جهانی قیمت گندم 

الملل خبرگزاری فارس، امروز در بازارهای جهانی قیمت انواع غالت از جمله گندم و ذرت و همچنین به گزارش گروه اقتصاد بین
 شکر هم رشد اندکی را تجربه کرد.  های روغنی با کاهش جدی مواجه شد. قیمت محصول اساسیدانه

 سنت معامله شد.  05دالر و  512دالر کاهش به قیمت  3براساس این گزارش، قیمت هر بوشل گندم در بازارهای جهانی با 

 سنت به فروش رفت.  52دالر و  305سنتی هر بوشل به قیمت  2.5قیمت ذرت هم با کاهش 

 سنت کاهش قیمت را تجربه کردند.  12ویای روغنی قیمت سویای خوراکی نیز یک و نیم دالر و س

 سنتی مواجه شد.  52قیمت گیاه روغنی کانوال هم با کاهش 

 دالر افزایش قیمت را تجربه کرد.  3.2دالری داشت، اما قهوه  9امروز محصول کاکائو کاهش 

 سنت به فروش رفت.  23سنت، اما دام پرواری با رشد  20در گروه دام نیز دام زنده با کاهش 

 252کند وساالنه حدود درصد نیاز خوراک دام و طیور را وارد می 02درصد نیاز روغن و  92به گزارش فارس، ایران در حدود 

 کند. هزار تن گوشت از کشورهای دیگر خریداری می
میلیون تن خریداری کنند، بنابراین هر گونه نوسان قیمت در بازارهای جهانی روی  1.5گیری شده که ای تصمیمتهامسال هم در کمی

 قیمت محصول داخل تأثیرگذار خواهد بود. 
 پوند اعالم شد.  56گیری وزن به ویژه در محصوالت کشاورزی کاربرد دارد. بوشل گندم وزنی معادل بوشل به عنوان واحد اندازه

 

  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 ایرنا  – 29/9/99تاریخ : 

 هزار تن پرتقال مازندران برای شب عید آغاز شد ۰۴خرید 

هزار تن پرتقال باغداران استان  ۸۵رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از آغاز خرید و ذخیره سازی  -ایرنا  -ساری 
 برای تنظیم بازار میوه شب عید خبر داد. 

با خرید تضمینی میوه شب عید یکی از سیاست های دولت است که در چند سال اخیر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
همکاری وزارت جهاد کشاورزی اجرایی می شود. امسال بر اساس اعالم کارگروه تنظیم بازار میوه شب عید کشور، استان مازندران 

 هزار لایر برای هر کیلوگرم شده است. ۸۰هزار تن پرتقال به قیمت  ۸۵مسئول خرید و تامین 
یره پرتقال شب عید را مناسب برای باغداران می دانند که البته میوه هزار لایر در هر کیلوگرم برای ذخ ۸۰مسئوالن مازندران قیمت 

 باید سالم و بر اساس مقررات توسط اتحادیه باغداران و سورتینگ داران خریداری و عرضه شود.
 ه هایمعاونت هماهنگی دفتر امور اقتصادی استانداری مازندران به دستور شخص استاندار نیز موظف شده است تا از طریق دستگا

 نظارتی بر نحوه خرید و ذخیره سازی پرتقال شب عید مراقبت و پیگیری الزم را داشته باشند.
روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران روز سه شنبه به نقل از حسین قوانلو رییس این سازمان اعالم کرد که کار 

 یه باغداران است.خرید پرتقال برای شب عید آغاز شده و متولی آن هم اتحاد
وی توضیح داد: با توجه به رایزنی های صورت گرفته تامین و ذخیره سازی پرتقال تامسون کشور از سوی کمیته راهبردی میوه و 
ذخیره سازی ستاد تنظیم بازار کشور به استان مازندران محول شده است و بالفاصله نیز پس از ابالغ این موضوع چندین جلسه با 

 مرکبات استان برگزار و اتحادیه باغداران متولی خرید معرفی شد. فعاالن حوزه
قوانلو تاکید کرد: البته به این اتحادیه اعالم کردیم از تمام ظرفیت های استانی از جمله تعاون روستایی، سورتینگ داران و سردخانه 

 داران باید استفاده کند.
ادیه باغداران به عنوان متولی اجرای این طرح باید محصول پرتقال را به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: اتح

 صورت مستقیم از باغداران تهیه کرده و از افراد دالل در این حوزه به هیچ عنوان خرید نداشته باشد.
ه هستند. همچنین از هزار هکتار ارقام بارد ۶۶۵هزار هکتار است که از این میزان  ۶۶۱مجموع باغ های مرکبات استان مازندران 

هزار هکتار ارقام مختلف نارنگی و بقیه زیر  ۶۵هزار هکتار زیر کشت ارقام مختلف پرتقال ،  ۴۵مجموع باغات مرکبات مازندران 
 کشت محصوالتی از جمله نارنج و لیمو قرار دارند.

  لینک خبر
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 و منابع طبیعیقلیم ا
 خبرگزاری فارس – 29/9/99تاریخ : 

 درجه و توصیه به باغداران/ جمعه در تهران باران داریم 1کاهش دما تا 

های تهران، البرز، سمنان، ای دما در استاندرجه 9تا  2تا فردا کاهش بینی و هشدار سازمان هواشناسی گفت: از امروز مدیر پیش

  شود.بینی میاصفهان و شمال فارس پیشکهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، همدان، مرکزی، لرستان، زنجان، قزوین، 
گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار داشت: امروز در وصادق ضیائیان در گفت

جنوب بوشهر، برخی مناطق خراسان جنوبی و تنگه هرمز، بارش باران،  های هرمزگان، کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان،استان
 رعد و برق و وزش باد ادامه دارد.

های تهران، البرز، ای دمای کمینه در استاندرجه 9تا  2تا فردا کاهش زمان هواشناسی افزود: از امروز بینی و هشدار سامدیر پیش

بینی اصفهان و شمال فارس پیشکهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، همدان، مرکزی، لرستان، سمنان، زنجان، قزوین، 
 شود.می

ای دمای کمینه درجه 9تا  2در خراسان شمالی و خراسان رضوی کاهش  ا چهارشنبهشنبه توی اضافه کرد: همچنین روزهای سه

 شود.بینی میپیش
شود که توصیه ضیائیان تأکید کرد: این کاهش دما سبب آسیب به محصوالت درختی باقی مانده در مناطق ذکر شده می

 ور کار قرار دهند.مانده در باغات، در دستتر محصوالت باقیبرداشت هر چه سریعشود می
ها تداوم دارد و در ساعات بعدازظهر بینی و هشدار سازمان هواشناسی افزود: فردا در جنوب و جنوب شرق کشورها بارشمدیر پیش

فردا در جنوب بوشهر، جنوب فارس، سواحل شرقی هرمزگان، تنگه هرمز و جزایر خلیج فارس بارش و رعد و برق با شدت بیشتر 
 های کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه بارش پراکنده برف و باران خواهیم داشت. استاندا همچنین در ادامه دارد؛ فر

سیستان و بلوچستان و برخی مناطق خراسان جنوبی، همچنین در دریای عمان و  های کرمان،وی افزود: روز چهارشنبه در استان
های زاگرس مرکزی و ارتفاعات دامنه همدان، زنجان، قزوین، ان، کرمانشاه،خلیج فارس بارش پراکنده داریم ضمن آنکه در کردست

 شود. بینی میالبرز مرکزی برف و باران پیش
شنبه با نفوذ سامانه بارشی به غرب شنبه در شمال شرق کشور بارش پراکنده داریم و از اواخر وقت پنجضیائیان افزود: روز پنج

 ربی کشور خواهیم داشت. کشور بارش پراکنده در نوار غ
بینی و هشدار سازمان هواشناسی افزود: سامانه مذکور روز جمعه ابتدا در نیمه غربی کشور و بعدازظهر جمعه در اغلب مدیر پیش

شود و اواخر وقت جمعه این مناطق کشور فعال است و سبب بارش باران و همچنین بارش برف در مناطق کوهستانی و سردسیر می
 شود. ز شرق کشور خارج میسامانه ا

های زاگرس مرکزی در غرب کشور بارش پراکنده داریم و در استان هرمزگان، جزایر وی افزود: روز شنبه در شمال شرق و دامنه
 شود. بینی میخلیج فارس، تنگه هرمز و جنوب سیستان و بلوچستان رگبار باران پیش

شود و روزهای بینی میآسمان تهران کمی ابری همراه با وزش باد پیش ضیائیان در تشریح وضعیت جوی پایتخت گفت: فردا
شنبه نیز آسمان تهران نیمه ابری است اما روز جمعه مجددا در تهران باران خواهیم داشت؛ بیشینه و کمینه دما فردا چهارشنبه و پنج

 درجه خواهد بود.  1و  22در تهران 

درجه باالی صفر گرمترین مرکز  15اضافه کرد: روز آینده بندرعباس با بیشینه دمای بینی و هشدار سازمان هواشناسی مدیر پیش

درجه زیر صفر سردترین مرکز استان خواهد  2درجه زیر صفر و همچنین همدان با کمینه دمای  5استان و شهرکرد با کمینه دمای 

 بود.
  لینک خبر
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان  – 12/9/99تاریخ : 

تومان است ۹۴۴هزار و  ۲۲استمرار ثبات قیمت مرغ در بازار/ قیمت هر کیلو مرغ   
تومان است ۰۵۵هزار و  ۶۱ها تومان و مرغ گرم در خرده فروشی ۶۵۵هزار و  ۴ برومند گفت: متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده . 

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

های اخیر خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده ، از ثبات نرخ مرغ نسبت به روزاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۰۵۵هزار و  ۶۱ها تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۶۵۵هزار و  ۴تا  ۱۰۵هزار و  ۴درب مرغداری  . 

شود که روند فعلی قیمت مرغ در بازار ادامه یابدبینی می: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیشاو افزود . 
تا  ۰۵۵عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ادامه داد: هم اکنون مرغداران هر کیلو مرغ را با زیان یک هزار و 

کارمندی و کارگری در پایان  ها و حقوقکنند و حال باید منتظر ماند و دید که با واریز یارانهتومان روانه بازار می ۶۵۵یک هزار و 
شود یا خیر؟ماه تغییری در تقاضا و کاهش زیان مرغداران ایجاد می  

تومان رسید ۱۵۵هزار و  ۶۱روند کاهشی قیمت جوجه یکروزه در بازار/ قیمت مرغ به  :بیشتر بخوانید  
روزه با استمرار روند اکنون قیمت هر قطعه جوجه یک چهارآیین درباره آخرین وضعیت قیمت جوجه یک روزه در بازار گفت: هم

هزار تومان رسیده است که علت افت قیمت را باید در نبود انگیزه کافی مرغداران گوشتی و  ۱های اخیر به مرز کاهشی طی روز
 .افزایش تولید جوجه جست و جو کرد

شرایط فعلی قیمت هر کیلو کنجاله های اخیر تغییری نداشته است گفت: در های دامی نسبت به هفتهاو با ا شاره به اینکه قیمت نهاده
تومان است که متأسفانه هر کیلو ذرت در بازار  ۸۰۵تومان و ذرت یک هزار و  ۸۵۵هزار و  ۱تا  ۶۰۵هزار و  ۱سویا در بنادر 

شودتومان عرضه می ۷۰۵تا یک هزار و  ۷۵۵های یک هزار و آزاد با نرخ . 
ت ریزمغذی، مکمل و واکسن نسبت به ابتدای سال در بازار اظهار کرد: علی رغم برابری قیم ۸این مقام مسئول با انتقاد از افزایش 

های مسئول رشد های اخیر در سایه کمبود نظارت دستگاهتومانی، اما قیمت نسبت به ماه ۱۵۵هزار و  ۸ها با ارز واردات این نهاده
زایی دارد این در حالیست که این افزایش قیمت در قیمت تمام چند برابری داشته که این امر بر افزایش قیمت تمام شده تولید تأثیر بس

 .شده محصول لحاظ نشده است
بینی کرد و گفت: با توجه به مازاد عرضه عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی قیمت مرغ در آستانه شب یلدا را پیش

ب یلدا داشتتوان اظهارنظر دقیقی راجع به قیمت مرغ در شدر برابر تقاضا نمی  . 
ریزی اقدام به جوجه ریزی کردند که همین امر های پرورش دهنده مرغ گوشتی بدون برنامههای اخیر واحداو ادامه داد: در هفته

های اخیر با افت تقاضا و نبود انگیزه کافی برای تولید، قیمت هزار تومان برسد و مجدد در روز ۸موجب شد قیمت جوجه به باالی 
ی به خود گرفته است که برای خروج از این بحران و کاهش زیان پرورش دهندگان مرغ گوشتی و تولیدکنندگان جوجه روند کاهش

 .یک روزه نیازمند ورود شوک به بازار هستیم
ور ها را به منظاکنون پشتیبانی امور دام خرید تضمینی در برخی استانچهارآیین درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی مرغ گفت: هم

تواند تأثیری در تعادل قیمت و کاهش زیان مرغدار تأمین ذخایر استراتژیک شب عید آغاز کرده است، اما خرید فعلی با حجم کم نمی
تن مرغ به صورت مستقیم از  ۱۵۵داشته باشد چراکه برای خروج از بحران فعلی نیاز است روزانه یک هزار تن تا یک هزار و 

ای به حال تولیدکننده ندارداین صورت خرید مرغ از کشتارگاه فایده مرغدار خریداری شود در غیر . 
ها مانع صادرات رسمی مرغ شدافزایش تعرفه  

الساعه دولت پیرامون صادرات مرغ گفت: با توجه به عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با انتقاد از تصمیمات خلق
های هدف وجود ندارد و تا زمانی که مسئوالن امر تدابیری برای کاهش ن ورود به بازاراخذ تعرفه و عوارض باالی صادراتی امکا

های صادراتی وجود نداردعوارض صادراتی به کار نگیرند امکان ورود از طریق مبادی رسمی به بازار . 
ود که از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه راو ادامه داد: با وجود پتانسیل باالی تولید در صنعت مرغداری از مسئوالن ذیربط انتظار می

ها خودداری کنند تا تولیدکنندگان مرغ گوشتی با استفاده از حداکثر توان و پتانسیل های صادراتی و افزایش تعرفهمبنی بر ممنوعیت
 .تولید بتوانند ارزآوری قابل توجهی را نصیب کشور کنند

های هدف در حال انجام است، ان با بیان اینکه قاچاق مرغ به بازارعضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در پای
های ترکیه، افغانستان و عراق قاچاق مرغ در سایه ها به سمت کشورهای متعدد زمینی و گسترده بودن مرزتصریح کرد: با وجود راه

ها در حال انجام استنبود نظارت کافی و کنترل بر مرز . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

 خبرنگاران جوان  – 26/9/99تاریخ : 

تومان رسید ۲۴۴هزار و  ۲۲قیمت هر کیلو مرغ به   
حجت گفت:با توجه به کاهش شدید تقاضا برای جوجه ریزی از سوی مرغداران احتمال وجود دارد که قیمت مرغ تا پایان هفته روند 

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

نسبت به هفته گذشته تغییر محسوسی نداشته است، اظهار کرد: امروز متوسط  قیمت مرغ ، با اشاره به اینکهباشگاه خبرنگاران جوان
تومان  ۱۵۵هزار و  ۶۱ها تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۰۵۵هزار و  ۴کیلو مرغ زنده درب مرغداری نرخ هر 

 .است
وی افزود: با توجه به کاهش شدید تقاضا برای جوجه ریزی از سوی مرغداران احتمال وجود دارد که قیمت مرغ تا پایان هفته روند 

 .صعودی داشته باشد
اینکه قیمت مرغ از فردا با روند افزایشی در بازار روبرو خواهد شد، بیان کرد: با توجه به کششی که برای بازار حجت با اشاره به 

تومان در بازار افزایش یابد ۶۵۵تا  ۱۵۵شود که قیمت مرغ مصرفی ایجاد شده است، پیش بینی می . 
 ۷۵۵هزار و  ۶تا  ۰۵۵هزار و  ۶جه یکروزه را عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی متوسط قیمت نقدی هر قطعه جو

هزار تومان  ۸تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است که قیمت جوجه یکروزه به صورت پرداخت غیر نقدی و مدت دار به 
تومان  ۵۷۵هزار و  ۱تا  ۰۵۵هزار و  ۱رسد، در حالیکه بنابر مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت منطقی هر قطعه جوجه یکروزه می

 .است
تومان رسید ۴۵۵هزار و  ۶۶تومانی مرغداران در فروش/قیمت هر کیلو مرغ به  ۰۵۵ک هزار و زیان ی :بیشتر بخوانید  

های مرغداری را دلیل نوسان قیمت وی ادامه داد: اگر چه تولید کنندگان جوجه یک روزه ازدیاد تقاضا برای جوجه ریزی در واحد
مسئوالن دولتی است همواره تقاضا داریم که در ایام پایانی سال هم  کنند از این رو اگر این نرخ مورد تاییدجوجه در بازار مطرح می

 .نوسان قیمت مرغ را به سبب کشش بازار بپذیرند
میلیارد تومان از ناحیه فروش مرغ متضرر است یا این میزان نقدینگی  ۹به گفته حجت، در شرایط فعلی روزانه صنعت مرغ گوشتی 

ان پذیر نیستشود که جبران آن امکاز صنعت خارج می . 
هزار تن مرغ در حال عرضه به بازار است، بیان کرد: با توجه به اختالف معنادار قیمت مرغ  ۶وی با اشاره به اینکه روزانه حدود 

تر تدابیری رود هر چه سریعکنند که انتظار میمیلیارد تومان زیان می ۱۷با نرخ تمام شده تولید به طور متوسط مرغداران ماهانه 
این موضوع اندیشیده شود برای . 

های گذشته تغییری نداشته است، تصریح کرد: هم اکنون های دامی نسبت به هفتهاین مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه بازار نهاده
های در انبار تومان و همچنین کنجاله سویا ۶۵۵هزار و  ۶های استانی تومان و در انبار ۶۰۵هزار و  ۶قیمت هر کیلو ذرت در بنادر 

شود و این در حالی است که قیمت ذرت همانند تومان بسته به کیفیت عرضه می ۷۵۵هزار و  ۱تومان تا  ۶۰۵هزار و  ۱استانی از 
شود، اما به سبب عرضه کافی این تومان برای تولید کننده تمام می ۴۵۵هزار و  ۶های گذشت در بازار آزاد با نوسانات جزئی ماه

شرکت پشتیبانی امور دام مشکل خاصی برای تامین در بازار وجود ندارد نهاد از سوی . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 20/9/99تاریخ : 

هزار تومان ۵۲نوسان نرخ دالر بر خروج غیرقانونی دام از کشور دامن زد/قیمت هر کیلو شقه گوسفندی   
ملکی گفت:نوسان نرخ دالر، انگیزه صادرکنندگان برای خروج دام از کشور را افزایش داده است که بر تالطم بازار گوشت بی تاثیر 

 .نیست
صنعت،تجارت و کشاورزی ر گفت و گو با خبرنگارعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی د گروه اقتصادی باشگاه  

 ۴۶تا  ۴۵با نرخ  ، درباره آخرین تحوالت بازار گوشت گوسفندی اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندیخبرنگاران جوان
شود، هر چند برخی مغازه هزار تومان به مصرف کننده عرضه می ۹۶تا  ۹۵درصد سود  ۶۵هزار تومان به مغازه دار و با احتساب 

رسانندهای کمتری به فروش میداران به دلیل کسادی بازار و افت تقاضا با نرخ . 
تا  ۶۷گیری نداشته است، افزود: در حال حاضر هر کیلو دام زنده با نرخ وی با اشاره به اینکه قیمت دام زنده در بازار کاهش چشم

شود، ضمن آنکه با افزایش قیمت دالر، ها عرضه میهزار تومان در خرده فروشی ۸۵تا  ۶۹ها و هزار تومان در شهرستان ۶۴
 .بازار دام زنده داغ شده است

د و گفت: نوسان نرخ دالر، انگیزه صادرکنندگان برای خروج دام از ملکی از آغاز قاچاق دام زنده از مناطق غرب کشور خبر دا
های کشور را افزایش داده است که استمرار این روند بر تالطم بازار گوشت بی تاثیر نیستمرز . 

کنند، ح میهای دامداری را مطررئیس اتحادیه گوشت گوسفندی ادامه داد: اگرچه برخی افراد اظهاراتی مبنی بر انباشت دام در واحد
 .اما میزان آن به حدی نیست که وزارت جهاد کشاورزی را برای در یافت مجوز تحت فشار قرار داده اند

هزار تومان است ۴۵انتقاد مسئوالن از نرخ باالی گوشت در بازار/قیمت واقعی هر کیلو گوشت گوسفندی  :بیشتر بخوانید  
ی روبرو کردبارندگی های اخیر، تردد دام زنده را با اختالالت  

ها با مشکالتی روبرو شده است که این امر بر نوسان قیمت در بازار بی های اخیر، حمل و نقل کامیونبه گفته وی، با وجود بارندگی
 .تاثیر نیست

زیادی تا  های هدف بیان کرد: با وجود آنکه زماناین مقام مسئول با انتقاد از مباحث مطرح شده پیرامون صادرات مازاد دام به بازار
های زند چرا که بنابر اطالعات رسیده به ما، دام از استانعید باقی نمانده است، از این رو صادرات دام تنها بر التهاب بازار دامن می

 های کشور به عراق، سود باالیی راکرمانشاه، بانه و پیرانشهر در حال قاچاق است چرا که قاچاقچیان با خروج غیرقانونی دام از مرز
زنندبه جیب می . 

هزار تومان افت داشته است، اما با  ۶۰ماه اخیر حدود  ۱وی در پایان تصریح کرد: اگرچه قیمت هر کیلو شقه گوسفندی نسبت به 

توان پیش بینی دقیقی راجع به وضعیت بازار داشتهای کشور نمیاستمرار خروج غیر قانونی دام از مرز . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاارن جوان  – 29/9/99تاریخ : 

تومان ۰۴۴هزار و  ۲۲کمبودی در عرضه مرغ شب عید نداریم/قیمت هر کیلو مرغ   
جت گفت: با توجه به ورود پشتیبانی امور دام در امر خرید تضمینی دیگر نگران التهاب بازار و کمبود مرغ در شب عید نیستیمح . 

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

، از روند صعودی قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۷۵۵و هزار  ۶۱ها تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۸۵۵هزار و  ۴تا  ۶۵۵هزار و  ۴مرغداری  . 

تومان افزایش  ۰۵۵تومان و مرغ گرم  ۶۵۵های صورت گرفته قیمت مرغ زنده نسبت به روز گذشته به گفته وی، براساس پیش بینی
 .داشته است

های حجت ورود پشتیبانی امور دام را عامل اصلی روند صعودی قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و افزود: با توجه به پیگیری
ها را آغاز کرده است که این امر گرفته، پشتیبانی امور دام به منظور جلوگیری از زیان مرغداران امر خرید در برخی استانصورت 

شود چرا که دیگر نگران التهاب بازار و کمبود مرغ در شب عید نیستیمبه نفع تولید کننده و مصرف کننده تمام می . 
دسترس نیست آمار دقیقی از میزان خرید تضمینی مرغ در  

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از میزان خرید تضمینی مرغ در دسترس نیست، بیان کرد: 
تومان به منظور ذخایر استراتژیک ضمن  ۷۵۵هزار و  ۶۱پشتیبانی امور دام با ورود و جمع آوری مرغ مازاد با متوسط نرخ 

غداران در تعادل قیمت بازار ایام پایانی سال تاثیر بسزایی داردجلوگیری از زیان مر . 
کنند که در نهایت این امر دهند، در مقابل نهاده دریافت میوی ادامه داد: مرغدارانی که مرغ در اختیار پشتیبانی امور دام قرار می

مه ریزی مناسبی برای تداوم تولید مرغ گرم اتفاق موجب شده عالوه بر ذخیره سازی مناسب مرغ منجمد برای ایام پایانی سال، برنا
 .بیفتد

های بعد تن مرغ و در هفته ۰۵۵هفته ابتدایی روزانه یک هزار و  ۱این مقام مسئول افزود: اگر پشتیبانی امور دام به طور متوسط در 
ها جمع آوری ازار شب عید از واحدهزار تن مرغ مازاد برای تنظیم ب ۶۰یک هزار تن مرغ از مرغداران خریداری کند به طوریکه 

رسدشود، بدون تردید قیمت به دلیل شوک وارده به تعادل می . 
های دامی از وضعیت مساعدی برخوردار است، گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو ذرت در بنادر یک حجت با اشاره به اینکه بازار نهاده

های استانی یک هزار و تومان و همچنین قیمت ذرت در انبار ۸۰۵هزار و  ۱تا  ۶۰۵هزار و  ۱تومان و کنجاله سویا  ۶۰۵هزار و 
تومان است ۰۰۵هزار و  ۱تومان و کنجاله سویا  ۶۵۵ . 

تومان رسید ۱۵۵هزار و  ۶۱روند کاهشی قیمت جوجه یکروزه در بازار/ قیمت مرغ به  :بیشتر بخوانید  
های دامی در بازار آزاد تفاوت چشمگیری با نرخ مصوب به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی، قیمت کنونی نهاده

انجات از تولید داخل استفاده کنندندارد که همین امر موجب شده اکثر کارخ . 
های تولید، متوسط قیمت مرغ در وی با بیان اینکه کماکان قیمت مرغ با نرخ تمام شده تولید فاصله دارد، افزود: با توجه به هزینه

رود تظار میتومانی مرغداران است که ان ۴۵۵تومان باشد که فروش با نرخ فعلی بیانگر زیان  ۰۵۵هزار و  ۶۶خرده فروشی باید 
تر به نرخ منطقی خود برسدهر چه سریع . 

شود که قیمت مرغ در حجت قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می
تومان افزایش یابد ۱۵۵های پایانی هفته روز . 

ل شدقیمت جوجه یکروزه با ورود دولت تا حدودی در بازار کنتر  
 ۶۵این مقام مسئول از کاهش نسبی قیمت جوجه یکروزه در بازار خبر داد و افزود: با توجه به آنکه نوسان قیمت جوجه یکروزه در 

های مرغداری شد، از این رو با ورود دولت به بازار، قیمت تا حدودی کاهش روز نخست آذر منجر به کاهش جوجه ریزی در واحد
 .یافت

هزار تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است که قیمت  ۶تا  ۴۵۵هزار و  ۱نی هر قطعه جوجه یکروزه را وی متوسط قیمت کنو
هزار تومان بود که ورود دولت منجر به کنترل نسبی بازار شد که امیدواریم قیمت جوجه  ۸تا  ۷۵۵هزار و  ۶جوجه در اوایل آذر 

ی شب عید مشکلی نداشته باشنددر همین حد باقی بماند تا مرغداران در جوجه ریز . 
حجت با اشاره به اینکه میزان جوجه ریزی در اوایل آذر نسبت به مدت مشابه سال قبل افت چشمگیری داشته است، اظهار کرد: در 

۱۶روز نخست آذر  ۶۵ های مرغداری صورت گرفت گه با توجه به میانگین جوجه ریزی میلیون قطعه جوجه ریزی در واحد 
های مسئول میلیون قطعه کاهش یافت که همین امر منجر به ورود و نظارت دستگاه ۹ان و آذر، میزان جوجه ریزی حدود های آبماه

 .بر بازار جوجه یکروزه شد
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های مرغداری را دلیل نوسان قیمت وی ادامه داد: اگرچه تولید کنندگان جوجه یک روزه ازدیاد تقاضا برای جوجه ریزی در واحد
کنند، جای این سوال مطرح است که در صورت کشش بازار در ایام پایانی سال، مسئوالن دولتی افزایش ر مطرح میجوجه در بازا

پذیرند؟قیمت مرغ در بازار را می  
 نیازی به واردات مرغ در ایام پایانی سال نداریم

های اخیر، روزانه صنعت یان کرد: در هفتههای اخیر با زیان چشمگیری روبرو بودند، بحجت با اشاره به اینکه مرغداران در هفته
میلیارد تومان از ناحیه فروش مرغ متضرر بود که جبران این میزان زیان امکان پذیر نیست ۹مرغ گوشتی  . 

عضو هئیت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در پایان با اشاره به اینکه نیازی به واردات نداریم، تصریح کرد: با استمرار افت قیمت 
جه یکروزه، کمبودی در جوجه ریزی شب عید وجود ندارد که بخواهد بر عرضه و التهاب بازار تاثیر گذار باشدجو . 

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 
 ایرنا  – 12/9/99تاریخ : 

 شودای در جنوب کرمان ایجاد میدپارتمان ملی کشاورزی و گلخانه

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

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

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

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

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

هاشمی با اشاره اینکه جوانان امروز تنها نمی توانند با تکیه بر مدرک دانشگاهی از عهده معیشت حداقلی خود برآیند تصریح اوسط
 ای او است.به مهارت، خالقیت، استعداد و به صالحیت حرفه کرد: توانمندی انسان

ها در مسیر دانشگاه قابل جست و جو ها و داناییها، ارزشوی با تاکید بر اینکه اشتباه و خطا است اگر تصور کنیم همه صالحیت
 امه دارد.است گفت: کثرت حاصل از مهارت از زندگی در خانه شروع و تا کسب شرکت در بازارهای خارجی اد

هاشمی با بیان اینکه ارزش آدمی را در پست، مقام و مدرک خالصه نکنیم تصریح کرد: مهارت جوشکاری در مسیر گازرسانی اوسط
 شود.و این مهارت ماندگار و به معیشت پایدار ختم می کشور بسیار اقتصادی است
ها نکنند گفت: امروز از دکترای بیکار ها را محدود به دانشگاهو حرفه کشور با بیان اینکه والدین آرمانرئیس سازمان آموزش فنی

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

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

 مهارت کار نیست فقط نقدینگی و تورم است.ارائه دهد ، گفت: اشتغال و وام بی
ای از رییس و حرفههای فنیگذاری بر روی گواهینامهشور تصریح کرد: دستور ارزشای کرئیس سازمان آموزش فنی و حرفه

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

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

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

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

 
  لینک خبر
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 برنامه و سیاست 
 ایرنا -29/9/99تاریخ : 

 جاری محقق شدها در سالهکتاری گلخانه ۹۰۴۴برنامه توسعه 

ها در سال جاری، هکتاری گلخانه ۰۴۵۵معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برنامه ابالغی توسعه  -ایرنا  -تهران 
 تاکنون در سطح دو هزار هکتار اجرا شده است. 

در نشست سراسری سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با « مدعلی طهماسبیمح»شنبه وزارت جهاد کشاورزی، به گزارش روز سه
معاونان و مدیران ارشد این وزارت و روسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها، اظهارداشت: توسعه گلخانه ها و برنامه انتقال کشت 

انداران و مسئوالن ارشد حمایت کرده محصوالت آب بر سبزی و صیفی به محیط های کنترل شده و گلخانه ای در استان هایی که است
 اند با سرعت در حال پیشرفت است.

 هزار هکتار اجرا شده است. ۱۹در سطح  ۹۷وی گفت: طرح توسعه باغات در اراضی شیبدار مناطق مستعد در سال 
یی نهال ها، نظارت و دقت طهماسبی با اشاره به این که باغ های مادری در مناطق مختلف کشور وجود دارد، تاکید کرد: در جا به جا

 برای جلوگیری از شیوع آفات و سالمت نهال و پیوندک ها ضروری است.
شرکت کشت بافت در کشور در حال فعالیت هستند و الزم است برای ارتقاء سالمت و توسعه باغات  ۰۵وی خاطرنشان کرد: حدود 

 از این شرکت های دانش بنیان حمایت شود.
رت جهاد کشاورزی با اشاره به این که امسال در تولید محصوالت سیبف پرتقال، زعفران و پسته مازاد تولید معاون امور باغبانی وزا

 داریم، تصریح کرد: توجه به زنجیره های تولید و فرآوری و توسعه صادرات محصوالت باغی ضرورت دارد.
 

  لینک خبر
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 برنامه و سیاست 

 ایرنا  – 12/9/99تاریخ : 

 راهکار اجرای الگوی کشت در کشور در بررسی مرکز پژوهش های مجلس

 مرکز پژوهش های مجلس درگزارشی چالش ها و راهکارهای اجرای طرح الگوی کشت را بررسی کرد. 
الگوی کشت بهینه؛ پیش نیاز کشاورزی پایدار و »مجلس در گزارشی با عنوان به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های 

سازی الگویی برای کشت محصوالت، برمبنای سیاستهای کالن اعالم کرد: در بخش کشاورزی مستلزم تعریف و پیاده« امنیت غذایی
حفظ محیط زیست و دستیابی به مزیتهای ای و اقلیمی در راستای های منطقهکشور، ساختار بازار، دانش کشاورزان و پتانسیل

 اقتصادی پایدار است.
در این گزارش آمده است، توجه و تأکید بر الگوی کشت طی چند دهه اخیر اهمیتی دوچندان یافته است؛ زیرا محدودیت های منابع به 

کشور تبدیل شده است. الزمه دستیابی های طور قابل توجهی افزایش یافته و بر همین اساس امنیت غذایی به یکی از مهمترین اولویت
ابع وری بهینه از این منبه کشاورزی پایدار برای توسعه اقتصادی، الگوی کشت مناسب مبتنی بر جلوگیری از اتالف منابع و بهره

و افزایش  سازی الگوی کشت در مدیریت منابع آب و پایداریاز قانون برنامه ششم توسعه به نقش و اهمیت پیاده 35است. در ماده 

 تولید در بخش کشاورزی تأکید شده است. 
 سازی الگوی کشت به این شرح قید شده است:های پیادهدر گزارش مرکز پژوهش های مجلس، مهمترین چالش

 .تصمیمات بخشی و دستگاهی متعدد در سطوح مختلف حاکمیتی و ناهماهنگی بین تصمیمات تأثیرگذار؛ 2

 برای الگوهای کشت در کشورمند .نبود یک چارچوب نظام 1

 .سیاستهای حمایتی دولت بر الگوهای کشت موجود، به جز مواردی مثل کشت گندم، ناقص بوده و یا تأثیر قابل توجهی نداشته است. 3

ییر غبر بوده و نیاز آبی آنها خارج از ظرفیت طبیعی منطقه است و در کوتاه مدت نیز قابل تگیری الگوهای کشت باغی که آب.شکل 2

 نیست.
های بزرگ، عمدتاً بدون توجه به تأثیر آنها بر کیفیت و کمیت منابع آب و .انتخاب الگوی کشت، به خصوص در کشت و صنعت 5

 خاک؛
 توجهی به ظرفیت کمی و کیفی منابع آب در انتخاب الگوی کشت؛.بی 6

 ی از موارد.تناسبی الگوی کشت موجود با شرایط اقلیمی و فصلی منطقه، در بسیار.بی 0

 *مزیتها و ظرفیتهای کشور
ای از محصوالت مختلف در کشور از تنوع اقلیمی و بستر تولید از منظر وجود دانش بومی و رسوخ فناوری جدید برای طیف گسترده

 مهمترین مزیتهای کشور است.
یق مسیرهای زمینی و دریایی است. المللی از طرمزیت دیگر موقعیت جغرافیایی کشور ایران و دسترسی آسان به بازارهای بین

تواند امتیاز المللی شرق به غرب میکشور به عنوان بازار مصرف بالقوه و همچنین قرارگیری در شاهراه بین 25همسایگی با 

 های کشاورزی در اختیار کشور قرار دهد.گذاری تولید کشاورزی و تبادل محصوالت و نهادهای را در راستای سیاستویژه
 سازیرهای پیادهراهکا

هایی که در منابع قابل دسترس وجود دارد، تأمین نیازهای غذایی جمعیت رو به رشد را تنها الگوی کشت بهینه به دلیل محدودیت
های های موجود، منابع آب و سایر نهادهریزی در جهت افزایش برداشت در واحد سطح با استفاده از زمینتوان از طریق برنامهمی

 مدیریت کرد.کشاورزی 
های تولیدی کشاورزی، به ویژه در ریزی تولید در مناطق زیرکشت و تعیین الگوهای بهینه آن برای مدیریت سامانهاز این رو برنامه

 اند، ضروری است.های زراعی مواجهمناطق خشک و نیمه خشک که به دلیل کمبود آب با عدم قطعیت برنامه
.بسترسازی و حمایت الزم از ایجاد ساختارهای مناسب برای 2سازی الگوی کشت بهینه عبارتند از: پیشنهادهای دیگر در راستای پیاده

 های حد واسط عرضه و تقاضای محصوالت کشاورزی و توسعه سیاست کشت سفارشی.چرخه
و خاک و اقلیم هر های دولت، برای رونق الگوهای کشت متناسب با ظرفیتهای منابع آب های حمایتی در برنامه. اتخاذ سیاست1

 منطقه در کنار تأکید بر تولید محصوالت اساسی؛
های صادرات و واردات محصوالت کشاورزی برای حفظ بازارهای جهانی محصوالت کشاورزی، تنظیم . تعدیل و اصالح تعرفه3

عی و دفعتی برای این های کشاورزی و جلوگیری از تصمیمات مقطسبد غذایی مناسب در کشور و مصرف بهینه آب، خاک و نهاده
 ها؛گونه تعرفه

بر از جمله چغندرقند یا جایگزینی محصوالت با های پاییزه به جای تابستانه برای محصوالت آب.حمایت الزم برای جایگزینی کشت2

 نیاز آبی کمتر و با در نظر گرفتن اصل امنیت غذایی؛ 
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شود در سبد غذایی کشور بیشتر از نیازهای روزانه مصرف میسازی کاهش مصرف اقالمی که در حال حاضر . ترویج و فرهنگ5

 از جمله برنج، نان، قند و شکر و تنظیم آنها مطابق استانداردهای تغذیه سالم؛
.ایجاد محدودیت برای صاحبان اراضی بزرگ مقیاس )مانند بنیادها و سازمانهای عمومی( برای اصالح الگوی کشت متناسب با  6

 اک.حفاظت منابع آب و خ
 الزامات تقنینی و اجرایی

 های مرتبط با موضوع است.سازی الگوی کشت بهینه نیازمند تدوین سند ملی و تعریف وظایف همه دستگاهتعریف و پیاده
.تهیه  2سازی الگوی کشت بهینه برمبنای معیارهای ذکر شده عبارتند از: مهمترین اقدامات تقنینی و اجرایی به منظور تعریف و پیاده

بندی منطقی های تولیدی مناطق و ضرورت تأمین امنیت غذایی طی یک زمانبندی الگوی کشت کشور متناسب با ظرفیتهنهپ
 های ذیربط، و تصویب آن در شورای عالی آب؛)حداکثر دو ساله( توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری دستگاه

های الگوی کشت و هدایت کشاورزی هر منطقه برای تحقق سیاست بینی اعتبارات الزم از سوی دولت در راستای اجرای.پیش 1

 الگوی کشت بهینه؛
 ها و تمهیدات الزم توسط دولت برای فعال شدن بخش خصوصی در نظام تولید سفارشی..ایجاد زیرساخت 3

و شکل نگرفتن های کشور مانند تنوع اقلیمی، وجود دانش بومی و همسایگی با بازار بزرگ مصرف از یک طرف وجود مزیت
ها، در کنار تولید محصوالت های دولت تمام حمایتکند که در برنامهالگوهای مناسب مصرف و تولید از طرف دیگر ایجاب می

های یکنواخت برای تعدیل مصرف مواد غذایی و مصرف مطابق ها و حمایتاساسی به طور هدایت شده و اثربخش به جای برنامه
نیز الگوهای کشت متناسب با ظرفیت منابع آب و خاک هر منطقه شکل گیرد. در این راستا ضرورت دارد سبد مواد غذایی مطلوب و 

وزارت جهاد کشاورزی به همراه شورای عالی آب نسبت به تصویب سند ملی الگوی کشت اقدام کنند. ضمناً باید دولت منابع مالی 
 ینی و تخصیص دهد.بهدایت شده را در قالب بودجه سنواتی به شکل هدفمند پیش

سال است روی میز دولتی ها جا خوش کرده و این طرح که از نظر متخصصان می تواند  22به گزارش فارس، طرح الگوی کشت 

انقالب بزرگی در بخش کشاورزی و تحقق امنیت غذایی ایجاد کند، راکد و بدون اقدام مانده است. گاه گاهی برخی از مسئوالن 
 آن در آینده نزدیک می دهند اما کار عملی صورت نمی گیرد.کشاورزی خبر از اجرای 

  لینک خبر
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 برنج
 ایرنا  – 12/9/99تاریخ : 

 های دیروز تا تحدید امروز برنج کامفیروز، از فرصت

ای به بلندای عمر چندین نسل دارد ، پدر کاشت شلتوک و برداشت برنج در بخش کامفیروز شهرستان مرودشت سابقه -ایرنا -شیراز 
د منتقل ینه از نسلی به نسل بعهای گذشته به کشت برنج اشتغال داشتند و این پیشه سینه به سهای این اقلیم در سدهبزرگ پدر بزرگ

جاری و پیش رو از تهدید منابع آب زیر  از منظری دیگر، تحدید و ایجاد محدودیت در کاشت برنج در این منطقه در سال شده است؛
 کاهد. زمینی می

ارس به در استان ف ذائقه اغلب مردم فارس به مصرف برنج کامفیروز شکل گرفته است ، برنج کامفیروزی یک برند و کاالی شاخص
ترین و خوش حساب می آید و از دیدگاه بسیاری از شهروندان شیرازی و سایر ساکنان فارس این نوع برنج محلی خوش طعم

 ترین برنج است.پخت
درصدی ، باز هم برنج کامفیروز مشتری دارد ، اکنون بر سر در اغلب خواربار  ۱۵تا  ۶۵از این رو هر سال با افزایش قیمت 

خورد ، برنج کامفیروز را می توان بخشی از فرهنگ مردم شیراز و فارس وشی ها عبارت برنج کامفیروز رسید به چشم میفر
 دانست و دل کندن از آن به آسانی میسر نیست.

که  ریدر بسیاری از شهرها و روستاهای استان فارس سفره های ضیافت و میهمانی را با برنج کامفیروزی ترتیب می دهند ، به طو
مصرف و ذائقه پسندی برنج کامفیروز نسبت به انواع دیگر برنج ها یایرانی از جمله طارم و صدری برتری دارد ، بنا بر این جایی 

ماند و این تفاوت و تمایز هم در قیمت و هم در مشتری پسند بودن برنج برای مقایسه برنج کامفیروزی با برنج های خارجی باقی نمی
 است. کامفیروز مشهود

اغلب کشاورزانی که در منطقه کامفیروز و باال دست سد درود زن در شهرستان مرودشت برنجکاری و شلتوکاری دارند در کنار این 
محصول گندم و برخی محصوالت دیگر هم می کارند اما برنج محصول اصلی این مزارع است ، به عبارت دیگر آنها از فصل آیش 

 الت استفاده می کنند و برنج اولویت اصلی و اول در این مناطق بشمار می آید.زمین ها برای کاشت سایر محصو
 های دیروز فرصت

با این مقدمه ای که در باره برنج و نقش آن در فرهنگ و اقتصاد و ذائقه شهروندان استان فارس بیان شد به این نتیجه می رسیم که 
راوان برخوردار بود و استراتژی و راهبرد توسعه دراین استان توسعه بخش هایی که استان فارس از آب نسبتا فکاشت برنج در سال

کشاورزی ترسیم شده بود ، کاشت برنج فرصتی برای توسعه کشاورزی قلمداد می شد ، فرصتی بی نظیر که هم به افزایش درآمد و 
ت محصول استراتژیک گندم شکل و تامین معیشت کشاورزان کمک می کرد و هم اقتصاد کشاورزی استان فارس را در کنار کاش

 شمایل می داد.
در برخی از مناطق بخش کامفیروز و باال دست سد درود زن برای حفر یک چاه کشاورزی کافی بود فقط چند متر چاه حفر شود و 

 نه یا روزانه فقط درآب فراوان و آماده برای آبیاری غرقابی جاری گردد ، کشاورزان به این شیوه میتوانستند مجاز و غیر مجاز ، شبا
چند ساعت یک چاه حفر کنند تا مزارع و کشتزارهای برنج را آبی اساسی و غرقابی بدهند ، اما این رویا چندی بیش نپایید و هر 

 روزعمق چاهها بیشتر و بیشتر شد و خشکسالی بر استان فارس چنبره ای سیاه زد.
 تهدید و تحدید

سال گذشته در استان فارس کاشت شلتوک و برداشت برنج دیگر با منافع ملی دراین  ۶۵در واقعیت این است که با تداوم خشکسالی 
استان سازگاری ندارد ، بهره کشی بیش از حد از مزارع برنج و فرو افتادن آب تا عمق چند صد متری زمین که در برخی از مناطق 

یب همه داشته ها و سرمایه های این استان است ، استخراج متر رسیده است به نوعی تخر ۰۵۵ها به بیش از این استان ژرفای چاه
آب از عمق چند صد متری زمین برای آبیاری مزارع شلتوک از دیدگاه بسیاری از کارشناسان و کسانی که دغدغه توسعه استان 

 بشمار می آید و بایدفارس دارند خیانت به نسل های آینده است.با این توصیف کاشت شلتوک تهدیدی برای منابع آب زیر زمینی 
 محدود شود.

سال گذشته که برای کاشت شلتوک در منطقه کامفیروز  ۰۵بنا بر این با هیچ منطق و دلیلی این موضوع مطابقت ندارد که همان رویه 
اوج  و سایر نقاط استان فارس تداوم داشته و به همان شیوه ای که به صورت غرقابی مزارع برنج را آبیاری می کردند اینک در

 خشکسالی و کم آبی باز همان شیوه متداول باشد .
 چرا برنج؟ 

دانند و یا صرفا بر اساس منافع دور از انصاف است که بپنداریم کشاورزان برنجکار دراستان فارس صالح و مصلحت استان را نمی
قعیت ماجرا این است که هنوز کنند ، واشخصی و فردی و با توجه به نرخ خوب فروش برنج مبادرت به کاشت این محصول می

کاشت مناسبی که درآمدی متناسب با کاشت برنج داشته باشد به کشاورزان دراین منطقه معرفی نشده است ، معرفی کاشت محصول به 
معنای بیان سخنرانی و توصیه نیست ، معرفی محصول باید با فراهم آوردن شرایط از مقدمه تا انتهای برداشت و فروش محصول 
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، ترویج کشت جایگزین در مناطق شلتوکار مسوولیتی حاکمیتی است که سازمان های مسوول دراین عرصه باید بیش از دیگران  باشد
 برای آن اقدام عملی انجام دهند .

در شرایط کم آبی آب و تداوم خشکسالی بیشتر مناطق استان، برخی کشاورزان همچنان به کشت شلتوک این محصول پرآب بر می 
د که تفاوت قیمت عاملی تعیین کننده در این اقدام است. این رویکرد در منطقه کامفیروز شهرستان مرودشت به خوبی مشهود پردازن

است، تفاوت قیمت برنج با سایر محصوالت در این منطقه موجب و عامل اصلی گرایش کشاورزان منطقه کامفیروز به کشت شلتوک 
 است.

انی آب منطقه ای استان فارس در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: اگر کشت جایگزین با درآمد معاون منابع انسانی مالی و پشتیب
مناسب به کشاورزان فارس معرفی نشود حتی منطقه کامفیروز نیز با روند فعلی کشت شلتوک به زودی با بحران شدید آب مواجه می 

ه علت کمبود آب به برداشت نمی رسد اما کاشت شلتوک دراین منطقه شود هم اکنون نیز بسیاری از شلتوک کاری ها در این منطقه ب
 با وجود همه کم آبی ها و مشکالت موجود دست کم سودی سه برابر بیشتر نسبت به کشت گندم دارد.

 حسین صالح جهرمی اظهار داشت : شرایط بسیار دشواری برای قانع کردن کشاورزان برای کاستن از زیر کشت شلتوک و رفتن به
سمت سایر کشت ها وجود دارد ، تفاوت عایدی سه برابر کشاورزان در شرایط برابر برای کاشت گندم و شلتوک در منطقه کامفیروز 

 عاملی است که نیاز به زمان دارد تا اصالح شود .
از کشاورزان از  صالح جهرمی گفت: کشاورزان دراین منطقه سطوح اراضی کوچک و اکثرا با شمار جمعیتی زیاد دارند ، بسیاری

یک قطعه زمین یک هکتاری باید هزینه زندگی خود و فرزانشان را تامین کنند ، بسیاری از جوانان با وجودی که زندگی مستقلی 
 تشکیل داده اند اما همچنان چشم به ارتزاق از همین اراضی کوچک دارند .

ست ، با همه تالشی که سازمان جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای وی ادامه داد: از این رو گرایش به سمت کشت شلتوک همچنان باال ا
مسوول انجام داده اند و با همه محدودیت هایی که در استفاده از آب کشاورزی اعمال شده ما شاهدیم که همچنان برخی از دشت ها و 

 اراضی این منطقه در شرایط سخت بحرانی موجود زیر کشت شلتوک است .
الی و پشتیبانی آب منطقه ای استان فارس تغییر روند در این زمینه را نیازمند به وجود قانون دانست و گفت: معاون منابع انسانی م

هیچ قانونی االن وجود ندارد که کشاورز را از کشت شلتوک بازدارد ، همه اقداماتی که شده است به صورت تعاملی به نتیجه رسیده 
 صویب شود بهتر می توان کشاورزان را به کاشت سایر کشت ها تغییر رویه داد .در حالی که اگر قانون قاطع دراین زمینه ت

هایی که در این منطقه وجود دارد خشک شود ما نمی توانیم بر اساس قانون مجوز کف شکنی به آنها صالح جهرمی گفت: اگر چاه
هزار هکتار  ۶۱ها دراین منطقه در برخی از سالندهیم ، همه اعمال محدودیت ها در این زمینه به صورت تعاملی اعمال شده است ، 

 هزار هکتار هم رسید. ۶شلتوک کاشت می شده است اما با بحران موجود کاشت شلتوک به حد 
 فراز و فرود کاشت شلتوک در کامفیروز 

اارزش ت جایگزین باستاندار فارس در نشست اخیر شورای حفاظت از منابع آب بر لزوم ایجاد شرایط برای تغییر کشت و معرفی کش
افزوده مناسب به برنجکاران تاکید کرد و ابراز داشت : دراین زمینه در شورای حفاظت از منابع آب استان ما مصوبه داریم و 

 کنیم .همچنان بر اجرای مصوبات تاکید می
رسیدیم و  ۹۶زار هکتار در سال ه ۶۱به حدود  ۹۰هزار هکتار کشتزار برنج در سال  ۸۶عنایت هللا رحیمی با بیان اینکه از حدود 
هزار هکتار کشت افزایش یافت گفت: قطعا این میزان کشتزار برنج بیش از حد مصوبه  ۱۶به علت بارندگی مناسب سال گذشته به 

دولت است ، در حالیکه قرار بود در سه سال گذشته کشت برنج در استان فارس به یک سوم کاهش یابد در سال اول فقط این اقدام 
 وب صورت گرفت ، اما در سال دوم به علت تغییرات آب و هوایی برگشتیم و کاشت برنج اضافه گردید.خ

استاندار فارس اضافه کرد : سازمان های آب منطقه ای و جهاد کشاورزی و بخشداری ها وظیفه دارند موارد ترویجی را در مناطق 
به مصوبات پایبند باشد باید تشویق شود تا سیاست هیات دولت اجرا شود برنجکار مورد توجه قرار دهند ، کشاورزی که دراین زمینه 

، در باال دست و پایین دست سد کشت برنج باید محدود شود ، کشت زعفران ترویج شود ، در بسیاری از اراضی کاشت زعفران 
 تواند قدرت رقابت ایجاد کند .موضوعیت دارد و می

کشت برنج تاکید دارند و فقط این تخصص را دارند باید واریته هایی به آنها معرفی شود که آب رحیمی ادامه داد: حتی اگر افرادی بر 
بری کمتری دارد ، برخی از گونه های برنج و شلتوک اکنون یک سوم کاشت فعلی آب نیاز دارد ، این گونه های جدید باید به 

 کشاورزان معرفی و ترویج شود .
توان راضی کرد ، کشاورز را باید با اقدام و عمل قانع کرد ، افزایش سطح زیر کاشت و حرف نمیوی تاکید کرد: کشاورزان را با 

 برداشت برابر مصوبه هیات دولت باید مورد پایش باشد.
 مصوبه دولت چیست؟

هیات وزیران موضوع و مالک کاهش سطح زیر کاشت برنج است که بر اساس این مصوبه، در خارج از  ۹۷آبان  ۹مصوبه 
کاری برنج مشروط به آبیاری تحت فشار و نصب کنتور توسط متقاضی و یا تحویل حجمی و های گیالن و مازندران، خشکه ستانا

 هزار مترمکعب آب در هکتار طی یک دوره کشت است. ۷استفاده از حداکثر 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

ها انکاران سایر استمی شود و شالی بر این اساس کشت برنج به جز گیالن و مازندران مشروط به آبیاری تحت فشار و نصب کنتور 
 با شرایط خاص مجاز به این کار خواهند بود.

هیات وزیران در جلسه نهم آبان به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرد تا نسبت 
 هایهای ترویجی و اعطای کمکاقدام کند و با فعالیتهای گیالن و مازندران های جایگزین برنج در خارج از استانبه معرفی کشت

 عمل آورد. های الزم را بهفنی و اعتباری، حمایت
های تولید، خرید توافقی، بیمه، تسهیالت، احداث و همچنین ارائه هرگونه حمایت و خدمات مرتبط با کشت برنج اعم از یارانه، نهاده

 ی گیالن و مازندران مجاز خواهد بود.هاتوسعه کارخانه شالیکوبی صرفاً در استان
های فنی و اعتباری و تسهیالتی الزم را برای تغییر های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف شدند کمکوزارتخانه

 رائه کنند.ها اهای مازندران، گیالن و مناطق مشروط مندرج در تبصرههای فعال شالیکوبی در غیر از استانخطوط تولیدی کارخانه
 محدودیت در کاشت برنج رویکرد وزارت نیرو 

معاون حفاظت وبهره برداری آب منطقه ای استان فارس نیز در این جلسه اعالم کرد :در استان فارس بنا به بررسی که سازمان آب 
ت که طبق گفته جهاد کشاورزی هزار هکتار کشت برنج اتفاق افتاده اس ۱۶اند منطقه ای استان و سازمان جهاد کشاورزی انجام داده

 هکتار در زیردست منابع آب سطحی و مابقی در زیردست منابع آب زیرزمینی کشت شده است ۰۵۵هزار و  ۰
کرامت اله کریمی مزیدی با بیان اینکه بیشترین کشت برنج با آب سطحی در منطقه کامفیروز مرودشت انجام شده است که این امر 

 و ممنوعیت کشت برنج برداشت برنج صورت گرفته است. نامه محدودیتبرخالف شیوه
شناسی کریمی مزیدی در ادامه تصریح کرد:در حال حاضر رویکرد وزارت نیرو و سازمان جهاد کشاورزی به سمتی است که آسیب

 الزم در خصوص قانون ممنوعیت و محدودیت کشت برنج انجام شود.
 دولت تفاوت قیمت برنج را جبران کند

مان جهاد کشاورزی استان فارس نیز تفاوت قیمت برنج و گندم را مهمترین انگیزه برای کاشت شلتوک در استان فارس رئیس ساز
 اعالم کرد و گفت: باید این تفاوت قیمت با اعطای یارانه و تسهیالت ارزان قیمت برای کشاورزان شلتوک کار جبران شود.

نفر را تامین می کنند در حدود  ۶۵۰هزار و  ۶۰ره بردار کشاورزی که معیشت به ۶۶هزار و  ۷محمد مهدی قاسمی گفت: هم اکنون 
هزا هکتار از اراضی استان شلتوک می کارند.با استفاده از تجمیع راهکارها باید طی سه سال مصوبه هیات وزیران  ۱۵تا  ۶۰

به منزله به صفر رسیدن سطح زیر کشت اجرایی شود و با ایجاد محدودیت کاشت شلتوک در استان فارس کاهش یابد، این موضوع 
 نیست، اگر الزامات مصوبه رعایت شود کشاورزان می توانند کاشت شلتوک داشته باشند اما خارج از الزامات مصوبه کاشت نکنند.

رنج بقاسمی، عدم وجود بازار خرید تضمینی برخی مصحوالت جایگزین، فقدان قانون جامع برای برخورد با متخلفان، تفاوت قیمت 
در بازار و وجود سابقه کشت به عنوان یک فرهنگ در برخی از مناطق را از جمله مسایلی دانست که تمایل کشاورزان به کاشت 

 شلتوک را موجب شده است.
وی همچنین پیشنهاد کرد در برخی از مناطق با استفاده از توسعه کاشت گیاهات دارویی و گونه های باغی و ترویج کشت گلخانه ای 

 حصوالت و همچنین تولید قارچ های خوراکی و توسعه دامداری های کوچک می توان به کشت جایگزین شلتوک مبادرت ورزید.م
منطقه عمده کشت برنج در فارس، بخش کامفیروز شهرستان مرودشت است و در مناطق دیگری از این استان نیز برنج به صورت 

کیلومتری شمال غرب شیراز و در محدوده تقسیمات کشوری شهرستان  ۷۰پراکنده کشت می شود.بخش کامفیروز در فاصله 
 مرودشت واقع است.

 
  لینک خبر
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 پسته
ایرنا – 29/9/99تاریخ :   

 اندازی شدبورس پسته در خراسان رضوی راه

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: بورس پسته با هدف حمایت از کشاورزان در این  -ایرنا -مشهد
 اندازی شد. استان راه

شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: زیره، پسته و کشمش سه محصولی هستند که در آستانه ورود به حمید جنتی روز سه
گرفته بودند که از این میان چندی پیش کشمش وارد بورس شد و در هفته جاری نیز محصول ارزشمند پسته با  بورس قرار

 سازی انبارهای استاندارد، وارد معامالت بورس کاالی کشاورزی شد.آماده
همکاری بورس کاالی ایران های تولید پسته در کشور است ادامه داد: بورس پسته با وی با بیان اینکه خراسان رضوی یکی از قطب

در این استان ایجاد شده و مدیران بورس کاالی ایران در جلسات متعدد به آموزش کشاورزان، مدیران، کارشناسان بخش کشاورزی و 
 تجار استان پرداخته و اقدام به شناسایی انبارهای استاندارد کرده اند.

 توانند از طریق بورسکاران میاندازی بورس پسته، پستهی گفت: با راهمدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضو
 محصول خود را به بازار عرضه کنند و دغدغه آنها برای فروش محصوالت برطرف شود.

هزار تن  ۶۵۵محصول عمده خشکبار خراسان رضوی پسته و کشمش است افزود: تولید پسته کشور در مجموع  ۱وی با بیان اینکه 
 شود.درصد آن در این استان تولید می ۱۶هزار تن معادل  ۶۰است که 

تن از این میزان و معادل پنج درصد سهم  ۰۵۵هزار و  ۶هزار تن بود که  ۶۶۵جنتی ادامه داد: صادرات پسته از کشور پارسال 
 خراسان رضوی است.

هایی نظیر های دیگر و صادرات آن از استانوی علت میزان اندک صادرات پسته از این استان را انتقال این محصول به استان
 کرمان دانست.

 میلیون دالر ثبت شده است. ۶۵میلیارد دالر و ارزش صادرات پسته استان  ۶.۱وی گفت: ارزش صادرات پسته کشور پارسال 
ن کاهش اشتی از این استاجنتی با بیان اینکه سال گذشته به دلیل سرمازدگی بهاره و قرار داشتن در سال ناباروری پسته، محصول برد

چشمگیر داشت افزود: امسال سال باروری پسته است و شاهد بارندگی خوب و شیوع کمتر آفات پسته بودیم ضمن اینکه سرمازدگی 
 بهاره شامل درختان پسته این استان نشد و به همین دلیل امسال برداشت پسته در استان مطلوب بود.

هزار هکتار  ۹۵هزار تن از  ۷۵باغات خراسان رضوی تولید شد که این میزان امسال به تن پسته از  ۶۵۵هزار و  ۸۶پارسال 
 باغات این استان رسید.

 لینک خبر 
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 پسته 
ایرنا  – 20/9/99تاریخ :   

 نبودن پسته دامغان در بورس داللی عامل خندان

خوری، از وجود دالالن، در کنار کسب درآمد کشاورزان و نقدینگی حاصل از فروش پسته دامغان به صورت تازه -ایرنا -سمنان
 گذاران از حضور این محصول در بورس کشور است. عوامل اصلی استقبال نکردن کشاورزان و سرمایه

بینی فعاالن عرصه کشاورزی و مالتش را در بازار بورس کشور آغاز کرد، اما با وجود پیشبا چهار نماد معا ۴۷پسته در سال 
 بورس، این محصول مورد توجه قرار نگرفت و موجب حذف موقت و کاهش استقبال از آن در بازار سرمایه شد.

دانست که در این شرایط، بیشتر علت اصلی کمرنگ بودن این استقبال را می توان نقدینگی موجود در بازار فروش پسته تازه 
رسانند یا پس از خشک کردن پسته تازه، آن را به کشاورزان پس از برداشت، محصول خود را یا به صورت تازه به فروش می

 سپارند.دالالن یا بازارهای محلی می
توان با شود که مینوار شناخته میپسته ایران در سال های اخیر با توجه به افزایش قیمت از جمله مواد خوراکی لوکس در سبد خا

 اندکی فرهنگ سازی آن را در بورس به خوبی جای نهاد. 
درصد آن بارور است و  ۹۵هزار هکتار باغ پسته دارد که طبق اعالم وزارت جهاد کشاورزی، بیش از  ۰۵۵، ایران حدود هم اکنون

رایط اقلیمی این محصول، متغیر است در حالی که با توجه به تولید ساالنه پسته در ایران، با توجه به وضعیت آب و هوایی و ش
 بینی شد.هزار تن پیش ۱۰۵تا  ۱۱۵آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، میزان تولید پسته در سال جاری بین 

سب ابورس پسته در حقیقت برای کمک به کشاورزی در کشور راه اندازی شده است که باید با ایجاد فرهنگ سازی و ساز و کار من
 به سمت فرآوری و حضور فعال کشاورزان در بورس حرکت کرد.

 پذیرش بورس، مشکل اصلی پسته کاران است
های چندسال اخیر، هم چنان فرهنگ الزم برای زمینه دبیر انجمن پسته استان سمنان در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: با وجود تالش

 ه است و عمده پسته کاران، رغبتی برای حضور در بورس ندارند.سازی پذیرش بورس از سوی کشاورزان انجام نشد
منصور عباسیان ادامه داد: برای حضور پسته در بورس کاال امسال چهار نفر از باغداران اعالم آمادگی کردند که با توجه به قیمت 

 مناسب پسته در بازار فروش، باز هم نقدینگی بازار را به جای بورس انتخاب کردند.
هار داشت: بورس پسته خدمتی جدید برای باغداری نوین است که نیازمند اعتمادسازی و حمایت از چندین نفر برای پیش قدم وی اظ

 شدن در این عرصه است.
نفر در شهرستان دامغان دارای کارت بازرگانی هستند و فعالیت هایی چون فرآوری، صادرات، واردات و فروش  ۶۵عباسیان گفت: 
 نبال می کنند که باید از ظرفیت این افراد برای پیشبرد اهداف در حوزه بورس استفاده کرد.عمده پسته را د

های بازار بورس به پسته کاران، سعی وی افزود: صندوق حمایت از توسعه کشاورزی و انجمن پسته با همکاری هم و ارائه جذابیت
 حمایت باغداران هستیم.می کنند تا بورس پسته را فعال کنند که برای این راه نیازمند 

عباسیان اضافه کرد: استان سمنان با توجه به قرار داشتن در مسیر زائران آستان علی بن موسی الرضا )ع( و محور ارتباطی شمال 
 به جنوب، از موقعیت جغرافیایی خوبی برای فروش پسته در بازارهای محلی برخوردار است.

وب فروش محصول، بسیاری از باغداران معتقدند محصول خود را در بازارهای محلی به وی خاطر نشان کرد: با توجه به بازار مطل
 فروش برسانند تا بتوانند از نقدینگی سریع آن بهره مند شوند.

دبیر انجمن پسته استان سمنان تصریح کرد: معامله در بورس راهی مثبت و اثر بخش است که در شفافیت قیمت و تضمین پول باغدار 
را ایفا می کند، حضور پسته در بورس عالوه بر رسیدن به جایگاه مطلوب می تواند با معرفی این محصول در معامالت  نقش مهمی

 جهانی، ایران را به کشور اول صادر کننده پسته جهان تبدیل کند.
 پذیر استشناسایی بهترین بازارها در بورس امکان

با ایرنا، گسترش بازاریابی را مهم ترین عامل برای حضور در بورس دانست و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان در گفت و گو 
افزود: با توجه به وجود تضمین در بازار بورس و دسترسی بیشتر سرمایه داران به این امکان، باغداران دارای گواهی سپرده پسته 

 .می توانند با حضور در سازمان بورس، مناسب ترین بازارها را از آن خود کنند
توانند محسن طباطباییان تصریح کرد: با ورود پسته کاران به معامالت گواهی سپرده پسته در بورس کاال، این باغداران هستند که می

بازار را تصاحب کرده و محصول خود را به قیمت واقعی و روز به فروش برسانند و در کوتاه ترین زمان وجه حاصل از معامله را 
 دریافت کنند.

ه داد: امروز بسیاری از دالالن با بازارگرمی و خرید محصول پسته از باغداران به قیمت غیرواقعی، کشاورزان را متحمل وی ادام
خسارت و سود ناشی از این محصول را از آن خود می کنند که با ورود به معامالت بورس، کشاورزان در این زمینه از قدرت 

 بیشتری برخوردار خواهند شد.
اظهار داشت: تضمین خرید در بورس عاملی است که بسیاری از خریداران خارج کشور را به معامله در بورس تشویق طباطباییان 
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 می کند که با این اقدام می توان صادرات این محصول را نیز تا حد بسیار زیادی افزایش داد.
مغان برگزار شده است که باید در این زمینه وی افزود: تاکنون کارگاه های آموزشی بسیاری برای پذیرش بورس در شهرستان دا

 افراد مشتاق را با حمایت های الزم در بورس وارد و این معامالت را در سطح باغداران نهادینه کرد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان گفت: امروز فرهنگ فرآوری و عدم تازه فروشی پسته در بین باغداران نهادینه شده است چرا 

د حاصل از فرآوری محصوالت پی برده اند و برای ورود به بورس نیز باید این فرآیند انجام گیرد تا پسته کاران بتوانند که به سو
 بهتر با نتایج حاصل از معامله در بورس آشنا شوند.

 استقبال کمرنگ کشاورزان عامل ناکامی حضور پسته در بورس
نماد کار خود را در بورس آغاز کرد که با توجه به مشکالت  ۶ته ایران با فعال و کارشناس معامالت بورس گفت: سال گذشته پس

 بسیار در سالجاری تنها نماد پسته فندقی رفسنجان در حال فعالیت است.
تواند از دالیل اصلی ناکامی پسته در روح هللا معلم ادامه داد: استقبال نکردن کشاورزان و اطالع رسانی ضعیف در این امر می

 شد.بورس با
های کشاورزی باید در زمینه بورس با انبارداران و تعاون روستایی شهرستان همکاری الزم را داشته باشند وی تصریح کرد: انجمن

 تا در کنار حمایت های جهاد کشاورزی بتوانند کارگاه های آموزشی کشاورز محور در این شهرستان برگزار کنند.
وزشی در شهرستان اشاره کرد و گفت: تاکنون چند کارگاه آموزشی در حاشیه جشنواره پسته معلم به برگزاری چندین دوره کارگاه آم

در دامغان برگزار شد که با توجه به مدرس بودن بنده در این کارگاه ها، با استقبال کمرنگ کشاورزان و پسته کاران مطرح شهرستان 
 مواجه شدم.

شناسایی پسته کاران و بازرگانان این بخش، کارگاه های آموزشی پربار را  فعال حوزه بورس اضافه کرد: جهاد کشاورزی باید با
 برگزار کند تا توجیه الزم در جهت پذیرش و عملیاتی شدن کارگاه ها در دستور کار قرار گیرد.

 های تخصصی رونق بازار بورس پسته، نیازمند نشست
ایرنا به اهمیت ورود پسته به بورس اشاره کرد و گفت: توجیه پسته کاران دبیر جشنواره ملی پسته ایران)دامغان( نیز در گفت و گو با 

 به سود ناشی از ورود این محصول به بورس می تواند این محصول راهبردی را به خوبی در سطح جهان معرفی کند.
سیدن به حد نصاب ورود و وی افزود: در سال گذشته بازار بورس، پذیرش پسته را در دستور کار خود قرار داد که باتوجه به نر

 خروج این محصول، این محصوالت از تابلوی بورس خارج شد.
ای است تا مسووالن این امر بتوانند زمینه الزم را زارع زاده بیان کرد: برگزاری کارگاه های آموزشی در حاشیه جشنواره پسته بهانه

 ته، این امر را محقق کنند.های آموزشی مداوم و پیوسبرای کشاورز فراهم و با برگزاری دوره
دامغان تصریح کرد: هم اکنون در حال برنامه ریزی برای برگزاری نشست های تخصصی هستیم تا -دبیر جشنواره ملی پسته ایران

بتوانیم با معرفی پسته در بازار بورس و رونق این محصول، پسته دامغان را به جایگاه اصلی خود که همان صادرات حداکثری است 
 نیم.برسا

درصدی از ارزش کل  ۱.۱سهم  ۶۶۹۰تا ۶۶۹۱طبق آخرین آمار از گمرک جمهوری اسالمی ایران، صادرات پسته ایرانی از سال 
تن پسته تازه، خشک کرده، پسته با پوست و بدون  ۶٩١هزار و  ٩۹، بیش از ۹٩صادرات کشور را داشته است. همچنین در سال 

، درآمد ۹٩تلف جهان صادر شده است. نکته دیگر اینکه با صادرات این محصول در سال پوست همچنین خالل پسته به کشورهای مخ
 ١٩هزار و  ۱دالری نصیب کشور شده است. ارزش ریالی این میزان صادرات نیز بالغ بر  ۶۴۶هزار و  ۱۴١میلیون و  ٩۶٩

 تومان در آمار گمرک به ثبت رسیده است. ٩۹٩هزار و  ۶٩میلیون و  ١١٩میلیارد و 
شود که بیشترین سهم خرید بازار پسته ایران به کشور جهان صادر می ٩١مارها حکایت از این دارند که پسته ایرانی به بیش از آ

 رود.کشورهایی از جمله ایاالت متحده امریکا، آلمان، اوکراین، قطر، شیلی، استرالیا، انگلستان، ایتالیا و فرانسه می
 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی

 ایرنا  – 29/9/99تاریخ : 

 هزار میلیارد ریال غرامت سیل به کشاورزان پرداخت شد ۲۱بیش از 

هزار و  ۶۶مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی، گفت: از ابتدای سال تاکنون  -ایرنا  -تهران 
میلیارد لایر غرامت سیل به خسارت دیدگان بخش کشاورزی در قالب کمک بالعوض و تسهیالت به خسارت دیدگان  ۴۹

 زده پرداخت شده است. های سیلبخش کشاورزی استان

درباره اجرای مصوبات دولت جهت پرداخت « سید محمد موسوی»گزارش روز سه شنبه وزارت جهاد کشاورزی، به 
کمک بالعوض به خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، افزود: بر اساس گزارش های دریافتی از سازمان های 

پرونده به مبلغ  ۱۹۴هزار و  ۱۶۹از تعداد های خسارت دیده از سیل تا هفدهم آذرماه ماه امسال، جهاد کشاورزی استان
میلیارد لایر در کمیته های تخصصی شهرستان های استان های خسارت دیده از سیل پس از بازدید  ۶۶۶هزار و  ۶۰

میلیارد لایر پس از بررسی، مورد  ۶۶۱هزار و  ۶۵پرونده به مبلغ  ۶۸هزار و  ۶۹۴میدانی، بررسی و تایید شد و تعداد 
 وه استانی قرار گرفته است.تصویب کارگر

پرونده به حساب خسارت  ۹۹هزار و  ۶۰۷میلیارد لایر برای  ۶۵۴وی ادامه داد: از این مقدار، مبلغ هشت هزار و 
 دیدگان واریز شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی درباره پرداخت تسهیالت قرض الحسنه بانکی به 
 ۱۸۷هزار و  ۶۱پرونده به مبلغ  ۶۷۴هزار و  ۶۸۱از سیل در بخش کشاورزی، گفت: تاکنون، تعداد خسارت دیدگان 

 ۸۹میلیارد لایر از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان های خسارت دیده از سیل به بانک های عامل معرفی و تعداد 
 گان پرداخت شده است.میلیارد لایر به خسارت دید ۷۴۶پرونده به مبلغ چهار هزار و  ۹۶۹هزار و 

  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 

 خبرگزاری فارس – 12/9/99تاریخ : 

 زدههزار میلیاد تومان غرامت به کشاورزان سیل 8911پرداخت 

میلیارد لایر  ۶۶۵۴۹آذرماه سال جاری،  ۶۷مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی، گفت: تا تاریخ 
 هایغرامت سیل به خسارت دیدگان بخش کشاورزی در قالب کمک بالعوض و تسهیالت به خسارت دیدگان بخش کشاورزی استان

 زده پرداخت شده است. سیل

صادی خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، سید به گزارش خبرنگار اقت
محمد موسوی درباره اجرای مصوبات دولت جهت پرداخت کمک بالعوض به خسارت دیدگان از سیل در بخش 
کشاورزی، اعالم کرد: بر اساس گزارش های دریافتی از سازمان های جهاد کشاورزی استان های خسارت دیده 

میلیارد لایر در کمیته  ۶۰۶۶۶پرونده به مبلغ  ۱۹۴هزار و  ۱۶۹آذرماه ماه امسال، از تعداد  ۶۷سیل تا تاریخ  از
های تخصصی شهرستان های استان های خسارت دیده از سیل پس از بازدید میدانی، بررسی و تایید شد و تعداد 

 تصویب کارگروه استانی قرار گرفته است. میلیارد لایر پس از بررسی، مورد ۶۵۶۶۱پرونده به مبلغ  ۶۹۴۵۶۸
پرونده به حساب خسارت دیدگان واریز  ۶۰۷۵۹۹میلیارد لایر برای  ۴۶۵۴وی ادامه داد: از این مقدار، مبلغ 

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

میلیارد  ۶۱۱۸۷پرونده به مبلغ  ۶۸۱۶۷۴ل در بخش کشاورزی، گفت: تاکنون، تعداد به خسارت دیدگان از سی
لایر از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان های خسارت دیده از سیل به بانک های عامل معرفی و تعداد 

 میلیارد لایر به خسارت دیدگان پرداخت شده است. ۸۷۴۶پرونده به مبلغ  ۸۹۹۶۹
 لینک خبر
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 تحقیقات و نوآوری ها

 ایرنا -29/9/99تاریخ : 

 تحقیقات دیم کشور در حال اجراستطرح تحقیقاتی موسسه  ۲۰۵

طرح تحقیقاتی مصوب ملی از سوی این موسسه  ۶۴۹رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت: هم اکنون  -ایرنا  -مراغه 
 شود. در سراسر کشور اجرا می

ر مراغه برگزار شد صابر گلکاری روز سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته پژوهش که در موسسه تحقیقات دیم کشور د
طرح مشترک با سایر  ۸۶طرح به صورت مستقل توسط محققان،  ۶۶۶افزود: از بین طرح های در حال اجرای این موسسه، 

 طرح نیز با همکاری مراکز علمی در سطح کشور اجرا می شود. ۶۵موسسات و مراکز تحقیقاتی و نیز 
وسسه در زمینه محصوالت زراعی دیم شامل غالت، حبوبات، دانه های وی اضافه کرد: طرح های تحقیقاتی در حال اجرای این م

 روغنی و علوفه بوده که برای توسعه کمی و کیفی تولید این محصوالت در مناطق مختلف جغرافیایی کشور انجام می شود.
ور با ف و مناطق دیم خیز کشگلکاری گفت: موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور هم اکنون با پنج ایستگاه دائمی در اقلیم های مختل

 مرکز تحقیقاتی کشور در زمینه کشاورزی همکاری پژوهشی دارد. ۶۶
وی با اشاره به افزایش سطح زیرکشت محصوالت دیم در کشور افزود: تغییرات آب و هوایی و کاهش منابع آبی، زمینه ساز افزایش 

 کتاری این اراضی شده است.میلیون ه ۶۵تا  ۴میلیون هکتار به حدود  ۶اراضی دیم کشور از 
وی با بیان اینکه رسالت موسسه تحقیقات دیم کشور، اجرای طرح های پژوهشی در زمینه های به زراعی و به نژادی محصوالت دیم 
است ادامه داد: در سال های اخیر، تسریع در معرفی ارقام و بذرهای کشاورزی در این موسسه، زمینه ساز کاهش آسیب ها و ارتقای 

 ح کیفی محصوالت زراعی شده است.سط
رقم جدید محصوالت زراعی دیم معرفی شده  ۶۶گلکاری اضافه کرد: براین اساس و با تالش محققان این موسسه تا پایان سال گذشته، 

 و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
و بهاره، نخود، عدس، ماشک، گلرنگ، خردل و کلزا وی گفت: این ارقام در زمینه گندم نان پائیزه و بهاره، گندم دروم، جو پائیزه 

 بوده است.
رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور افزود: امسال نیز پنج رقم جدید محصوالت دیم در حال معرفی بوده و چهار رقم دیگر 

 نیز برای معرفی آن به کمیته ویژه تحقیقاتی کشور ارائه شده است.
درصد از اراضی دیم کشور از بذرهای گواهی شده ارقام های معرفی شده این موسسه  ۷۵ر بیش از گلکاری ادامه داد: هم اکنون د

 استفاده می شود.
میلیون هکتار زیر  ۶.۶وی اضافه کرد: از مجموع اراضی دیم کشور هم اکنون، چهار میلیون هکتار زیرپوشش کشت گندم دیم، 

هزار هکتار نیز زیرکشت دانه های روغنی و علوفه ای دیم  ۶۵۵نیز حدود  هزار هکتار زیرکشت حبوبات دیم و ۴۵۵کشت جو دیم، 
 قرار دارند.

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور وابسته به سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد و ایکاردا )مرکز تحقیقات بین 
ایستگاه فرعی در مناطق مختلف  ۹یستگاه اصلی و در پنج ا ۶۶۷۶المللی در مناطق خشک( فعالیت های تحقیقاتی خود را ازسال 

 اگروکلیمائی سردسیری، گرمسیری و نیمه سردسیری و معتدل دیم کشور آغاز کرده است.
افزایش عملکرد محصوالت زراعی دیم شامل غالت )گندم نان، گندم دوروم، جو و تریتیکاله(، حبوبات )نخود و عدس(، دانه های 

 و گلرنگ( و علوفه از مهمترین اهداف این موسسه است.روغنی )کلزا، آفتابگردان 
ایستگاه اصلی مناطق سردسیر این موسسه در مراغه، ایستگاه اصلی مناطق معتدل در سرارود کرمانشاه، ایستگاه اصلی مناطق 

لی ی و ایستگاه اصگرمسیر و نیمه گرمسیر در گچساران، ایستگاه اصلی مناطق سرد و کم باران شمال شرق در شیروان خراسان شمال
 مناطق سرد و کوهستانی غرب در قاملو کردستان واقع است.

 کیلومتری تبریز، مرکز آذربایجان شرقی واقع است. ۶۱۷هزار نفر جمعیت در  ۱۶۴شهرستان مراغه با حدود 
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 تخم مرغ
 ایرنا  -29/9/99تاریخ : 

 مرغ صادر شدهزار تن تخم ۲۴

ماه به کشورهای هدف عراق،  ۶مرغ در مدت هزار تن تخم ۱۵مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار گفت: حدود  -ایرنا -تهران
 افغانستان، عمان و قطر صادر شده است. 

و قطر  انمرغ به کشورهای عمشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه صادرات تخمروز سه« رضا ترکاشوند»
 به صورت موردی انجام می شود افزود: فرایند صادرات برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و همچنین مدیریت بازار انجام می شود.

وی اظهارداشت: طی هفته های اخیر که با افزایش نرخ تخم مرغ در بازار داخلی مواجه شدیم که به همین دلیل نسبت به مدیریت و 
این محصول اقدام شد و اکنون به دلیل وضعیت مناسب بازار داخلی به طور مجدد صادرات این محصول به روال محدودیت صادرات 
 عادی بازگشته است.

مدیر عامل اتحادیه مرغ تخمگذار می گوید: تالش ما مدیریت بازار تخم مرغ است تا با ادامه صادرات نیز تنشی در بازار داخلی این 
 محصول رخ ندهد.

 تومان است. ۷۸۵وی، طبق مصوبه تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ هفت هزار و به گفته 
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار تصریح کرد: این درحالیست که اواخر هفته گذشته قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ به طور 

 تا هشت هزار تومان در نوسان بود. ۱۵۵متوسط به هفت هزار و 
 تومان است. ۷۰۵امروز متوسط قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری های کشور حدود هفت هزار و  وی اضافه کرد:

ترکاشوند گفت: همچنین برای تنظیم بازار تخم مرغ نیز تفاهم نامه ای با میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای منعقد 
 مصوب ، این محصول با نرخ مناسب به دست مردم برسد. کرده ایم تا با تامین تخم مرغ این گروه با نرخ های

تومان از  ۱۵۵هزار و  ۶۴تایی با نرخ  ۶۵وی ادامه داد: براساس این تفاهم نامه برای فروشگاه های زنجیرهای هر شانه تخم مرغ 
 هزارتومان به فروش می رسد. ۶۹اتحادیه خریداری و با نرخ 

 رسیدهفته  ۶۶۵دوره نگهداری مرغ تخمگذار به 
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار به ظرفیت باالی تولید تخم مرغ کشور اشاره کرد و افزود: اکنون به منظور تنظیم 

 ایم، تا ضرر کمتری متوجه تولیدکنندگان شود.هفته افزایش داده ۶۶۵هفته به  ۹۵بازار، دوره نگهداری مرغ تخمگذار را از 
 امه تولیدکنندگان می توانند مرغ تخمگذار خود را تا اوایل اسفندماه نگهداری کنند.به گفته وی، طبق این بخشن

 واحدهای مرغ تخمگذار عاری از ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان
ترکاشوند تصریح کرد: در بحث آنفلوانزای فوق حاد پرندگان نیز با وجود فصل سرما تاکنون هیچ واحد مرغ تخمگذاری دچار مشکل 

 ه است و تمامی واحدها پاک از این ویروس هستند.نشد
 لغو شد. ۹۴به گزارش ایرنا، ممنوعیت صادرات تخم مرغ از اردیبهشت ماه سال 

  لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83587820/۲۰-هزار-تن-تخم-مرغ-صادر-شد
https://www.irna.ir/news/83587820/%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 تخم مرغ 
 خبرنگاران جوان – 12/9/99تاریخ : 

ان رسیدتوم ۶۴۴هزار و  ۰درصدی مصرف تخم مرغ نسبت به قبل/قیمت تخم مرغ به  ۱۴افزایش   
درصد رشد داشته است ۶۵تا  ۱۵سال اخیر  ۱نبی پور گفت: مصرف تخم مرغ در مقایسه با  . 

صنعت،تجارت و کشاورزی ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار گروه  

، درباره آخرین تحوالت بازار تخم مرغ اظهار کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۱۵۵هزار و  ۶۰ای تومان معادل شانه ۶۵۵هزار و  ۷مرغداری  . 

سازمان صنعت و معدن و میادین میوه و تره بار هر کیلو تخم مرغ را با نرخ مصوب ستاد تنظیم وی افزود: با وجود آنکه قرار بود 
 .بازار از مرغداران خریداری کنند، اما به سبب پایین بودن قیمت بازار از انجام این کار امتناع کردند

شود، اما به سبب عرضه زیر نرخ زیان نمینبی پور ادامه داد: اگرچه در شرایط فعلی مرغدار در فروش تخم مرغ تولیدی متحمل 
شودتومان از سود تعیین شده کسر می ۶۵۵مصوب تنظیم بازار رقمی حدود  . 

این مقام مسئول با اشاره به اینکه گرانی قیمت تخم مرغ در خرده فروشی ارتباطی به تولیدکنندگان ندارد، بیان کرد: سازمان حمایت 
تومان اعالم کرده است و  ۴۵۵هزار و  ۶۷ای تومان معادل شانه ۹۵۵هزار و  ۴غداری قیمت مصوب هر کیلو تخم مرغ درب مر

 .مسئوالن ذی ربط باید نظارت کافی بر بازار داشته باشند تا سودجویان نتوانند اقدام به گران فروشی در بازار کنند
وی درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ گفت: اتحادیه به منظور کنترل قیمت در بازار داخل، صادرات را تا حدی زیادی 

تن تخم مرغ به  ۶۴۵تا  ۶۷۵های اخیر روزانه شود، در حالیکه در هفتهمتوقف کرده و تنها مقدار جزئی به افغانستان صادر می
شدهای هدف صادر میبازار . 

وانیدبیشتر بخ ات نظارت جدی بر بازار داشته باشندتخم مرغ گران شد/ ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیر :  
هزار تن تخم رسید ۱۵صادرات تخم مرغ به   

هزار تن اعالم کرد و افزود: این در حالی است که مازاد روزانه تخم  ۱۵نبی پور مجموع صادرات تخم مرغ از خرداد تاکنون را 
ها مبنی بر سفانه به دلیل اتخاذ برخی سیاسترسد که متاهزار تن می ۶تا  ۰هزار تن معادل ماهانه  ۱۵۵مرغ به رقمی حدود 

شودهای هدف به ما سلب میممنوعیت یکباره، اعتماد تجار بازار . 
تن در نوسان  ۱۹۵۵تا  ۱۶۵۵رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به اینکه تولید روزانه تخم مرغ از 

رسد که باید برای تعادل قیمت در تن می ۱۵۵مرغ، مازاد روزانه به رقمی بالغ بر  است، بیان کرد: با وجود افزایش مصرف تخم
های هدف صادر شودداخل و جلوگیری از زیان مرغداران به بازار . 

رود، تصریح کرد: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار با بیان اینکه تخم مرغ ارزانترین پروتئین در دسترس مردم به شمار می  وی
درصد رشد داشته است و چنانچه  ۶۵تا  ۱۵سال اخیر  ۱فزایش قیمت سایر محصوالت پروتئینی، مصرف تخم مرغ در مقایسه با و ا

رسدهزار تن می ۶۵۵هزار تومان کاهش یابد، مازاد تخم مرغ به  ۰۵هزار تومان و گوشت  ۶۶تا  ۶۵قیمت هر کیلو مرغ به  . 
  لینک خبر
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 تولیدات باغی
 خبرگزاری فارس – 12/9/99تاریخ : 

 امسال در تولید سیب، پرتقال، زعفران و پسته مازاد تولید داریم

 معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال در تولید محصوالت سیب، پرتقال، زعفران و پسته مازاد تولید داریم. 
رزی، محمدعلی طهماسبی در به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاو

نشست سراسری سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با معاونان و مدیران ارشد این وزارت و رؤسای سازمان جهاد کشاورزی 
ای در های کنترل شده و گلخانهبر سبزی و صیفی به محیطها و برنامه انتقال کشت محصوالت آبها، اظهار کرد: توسعه گلخانهاستان
 اند با سرعت در حال پیشرفت است.که استانداران و مسؤوالن ارشد حمایت کردههایی استان

 هزار هکتار اجرا شده است. ۱۹در سطح  ۹۷دار مناطق مستعد در سال وی گفت: طرح توسعه باغات در اراضی شیب
ها، نظارت و دقت ابجایی نهالهای مادری در مناطق مختلف کشور وجود دارد، تأکید کرد: در جطهماسبی با اشاره به این که باغ

 ها ضروری است.برای جلوگیری از شیوع آفات و سالمت نهال و پیوندک
شرکت کشت بافت در کشور در حال فعالیت هستند و الزم است برای ارتقاء سالمت و توسعه باغات  ۰۵وی خاطرنشان کرد: حدود 

 بنیان حمایت شود.های دانشاز این شرکت
وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این که امسال در تولید محصوالت سیب، پرتقال، زعفران و پسته مازاد تولید  معاون امور باغبانی

 های تولید و فرآوری و توسعه صادرات محصوالت باغی ضرورت دارد.داریم، تصریح کرد: توجه به زنجیره
  لینک خبر
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 ولیدات زراعی ت
 ایرنا  – 29/9/99تاریخ : 

 هکتار ظرفیت پاییزه زیر کشت رفته استمیلیون  ۶وزیر کشور: بیش از 

میلیون هکتار آن زیر کشت  ۶.۷میلیون هکتار اراضی مستعد کشت پاییزه در کشور،  ۴وزیر کشور با بیان این که از  -ایرنا-تهران
 ایم. ها دو برابر افزایش داشتههای مورد نظر توزیع شده و در برخی از کشترفته است، گفت: همه نهاده

روز دوشنبه در پایان چهل و دومین جلسه ستاد هماهنگی اطالع رسانی کشور در خصوص مباحث « فضلیا رحمانیعبدالرض»
های ما در خصوص تولید محصوالت کشاورزی، قیمت آن و رعایت حال مردم در یکی از نگرانیمطرح شده در این جلسه گفت:

 کشت پاییزه بود، چون آثار آن در تولید محصوالت است.
میلیون هکتار ارضی مستعد کشت پاییزه در کشور،  ۴ضافه کرد: براساس گزارشی که وزارت جهاد و کشاورزی ارائه داد، از وی ا
 م.ایهای مورد نظر توزیع شده و در برخی از کشت ها دو برابر افزایش داشتهمیلیون هکتار آن زیر کشت رفته است، همه نهاده ۶.۷

هایی که در مورد گوشت قرمز و مرغ وجود داشت و و تبلیغات اقتصادی کشور در مورد نگرانیرییس ستاد هماهنگی اطالع رسانی 
ها به آن پرداخته می شود هم یادآورشد: با توضیحاتی که دوستان دادند، شرایط توزیع و قیمت خوب است و دولت نیز در در رسانه

 تر از قیمت اعالم شده از طرف سازمان قیمت گذاری است.ینحال خرید گوشت مرغ است، به این دلیل که قیمت آن در بازار پای
وی ادامه داد: به دلیل فراوانی تولید گوشت قرمز، تولید کنندگان تقاضای صادرات دارند، این نشان می دهد که در مسیر تولیدات 

 کشاورزی درست عمل شده است. 
های کشور در یک سال است، که سند مالی درآمدها و هزینهوزیر کشور خاطرنشان کرد: جلسه اصلی ما بحث بودجه بود. بودجه 

تواند آثار اقتصادی، مالی، اجتماعی و سیاسی داشته باشد. لذا ابعاد بودجه کشور در این جلسه از نظر درآمدی، هزینه ای، می
 های آن، آثار اقتصادی مانند رشد و تورم مورد بحث قرار گرفت.اولویت
ها با دقت منعکس شود و نکات مثبت بودجه به شکل کامل دیده شود. مقرر شد بحث بودجه در رسانهفضلی اضافه کرد:  رحمانی

واقعا زیاد است که باید با نقد کارشناسانه و منصفانه به آن ورود کرد و در جلسه مطرح شد که در تنظیم  ۹۹ها بودجه امیدآفرینی
 شناسی دقیقی ایجاد کنیم.بودجه در مجلس با کمک کارشناسان بیرونی نیز فضای کار

های اقتصادی، مالی و به وی با بیان اینکه موضوع مالیات را یکی دیگر از مباحث این نشست عنوان کرد وگفت: مالیات در حوزه
 های بسیار خوبی شد.های خوبی در این جلسه ارائه و تصمیم گیریویژه در حوزه تولید نقش مستقیم دارد، گزارش

دهد شرایط در قیمت ارز و نوسان آن نیز گفت: بانک مرکزی در نشست امروز گزارشی ارائه داد که نشان میوزیر کشور درباره 
کند شود، کمک میهای اجرایی انجام میها و دستگاهحال رصد و بررسی است. چون همه این بحث ها با حضور نمایندگان رسانه

 های خود با مشکل مواجه نشوند.ی ارائه دهیم که مردم در انتخابمباحث را با یک منطق درست و کارشناسی به افکار عموم
ها موثر بوده است و امیدوارم با رحمانی فضلی در پایان گفت: در زمان تشکیل این ستاد، همراهی، همکاری و همدلی همه رسانه

 کمک هم بتوانیم این مسیر را به نفع اقتصاد کشور و مردم طی کنیم.
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83587971/وزیر-کشور-بیش-از-۶-میلیون-هکتار-ظرفیت-پاییزه-زیر-کشت-رفته-است
https://www.irna.ir/news/83587971/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 تولیدات زراعی 
 ایرنا  – 20/9/99تاریخ : 

 اندهای قزوین فوق مدرن شدههکتار از باغهزار  ۲۴

گذاری بخش خصوصی و ارایه مشاوره های میوه در استان قزوین سال های اخیر با سرمایههزار هکتار از باغ ۶۵ -ایرنا  -قزوین 
 اند. های فوق مدرن شدهاز سوی سازمان جهاد کشاورزی تبدیل به باغ
هزار  ۷۰استان قزوین روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: حدود مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 

 هزار هکتار را باغ های مدرن و فوق مدرن تشکیل می دهند. ۸۵هکتار باغ میوه در استان قزوین وجود دارد که از این میزان حدود 
 شده و ارقام مقاوم شده و پرمحصول در آنها وجود دارد.علی اکبری افزود: در باغ های مدرن کشت نهال به شکل مهندسی انجام 

درصد  ۶۵۵تا  ۶۵۵وی اضافه کرد: آبیاری در باغ های فوق مدرن به شیوه مدرن انجام می شود و تولید محصول در این باغ ها 
 بیشتر از از باغ های معمولی است.

فوق مدرن در استان قزوین به محصوالتی چون زیتون،  مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی قزوین یادآور شد: باغ های
 انگور، بادام، گردو، گالبی، گیالس و سیب سبز اختصاص دارد.

اکبری با بیان اینکه باغ های فوق مدرن در برابر سرمازدگی مقاوم هستند و به آب کمتری نسبت به باغ های معمولی نیازمندند، 
ی استان قزوین را به مرور تبدیل به باغ های مدرن کنیم تا شاهد ارتقایعملکرد )رشد تولید( اظهار داشت: تالش داریم تا باغ های سنت

 آنها باشیم.
 نوع محصول باغی در استان قزوین تولید می شود. ۱۸

 استان قزوین در تولید انگور و زیتون که از محصوالت مهم باغی ایران هستند، جزو سه استان برتر کشور است.
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان – 20/9/99تاریخ : 

تومان رسید ۲۴۴هزار و  ۲۲روند کاهشی قیمت جوجه یکروزه در بازار/ قیمت مرغ به   
تومان  ۸۰۵هزار و  ۱جه یکروزه در بازار خبر داد و گفت: متوسط قیمت هر قطعه جوجه یکروزه به چهار آیین از افت قیمت جو

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

تومانی نرخ مرغ زنده در بازار خبر داد و گفت:امروز متوسط نرخ هر کیلو  ۱۰۵تا  ۱۵۵ن، از افت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوا
 ۶۱تا  ۱۵۵هزار و  ۶۱ها تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۰۵۵هزار و  ۴تا  ۸۵۵هزار و  ۴مرغ زنده درب مرغداری 

تومان است ۰۵۵هزار و  . 
شود که روند فعلی قیمت مرغ تا اواسط هفته در بازار استمرار وی افزود: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می

 .یابد
ط قیمت هر قطعه جوجه چهار آیین با اشاره به اینکه قیمت جوجه یکروزه به شدت روبه کاهش است، بیان کرد: هم اکنون متوس

های مرغداری کاهش های اخیر به دنبال افت تقاضا برای جوجه ریزی در واحدتومان بوده که نسبت به هفته ۸۰۵هزار و  ۱یکروزه 
 .چشمگیری داشته است

کنجاله سویا مشکلی وجود اکنون در بحث های اخیر تغییری نداشته است، افزود: همها نسبت به هفتهوی با اشاره به اینکه قیمت نهاده
شودندارد و همواره این نهاده با نرخ مصوب در بازار عرضه می . 

تومان  ۸۵۵هزار و  ۱تا  ۶۰۵هزار و  ۱عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی قیمت کنونی هر کیلو کنجاله سویا را 
 ۷۵۵های یک هزار و تومان است که در بازار آزاد با نرخ ۰۵۸اکنون هر کیلو ذرت در بندر امام یک هزار و اعالم کرد و گفت: هم

رسدتومان به دست مرغدار می ۷۰۵تا 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 ۶۵۵تا یک هزار و  ۰۵۵حمل و نقل یک هزار و  . 
این مقام مسئول با انتقاد از رشد چشمگیر قیمت ریز مغذی و واکسن در بازار نسبت به ابتدای سال بیان کرد: علی رغم واردات این 

بر برابر رشد داشته است، در حالیکه هیچ نظارتی  ۸تومانی، اما قیمت این اقالم نسبت به ابتدای سال بیش از  ۸۱۵۵ها با ارز نهاده
 .روی این اقالم در بازار نیست

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

ها وجود نداردتومانی، دلیلی بر گرانی این کاال ۸۱۵۵ . 
هزار تن مرغ در کشور ۱۵۵میلیون و  ۶رغ نداریم/پتانسیل تولید نیازی به واردات م :بیشتر بخوانید  
یابد، بدون تردید آینده بازار مرغ چهار آیین درباره آینده بازار مرغ گفت: طبق سنوات گذشته در مواقعی که جوجه ریزی کاهش می

روز آینده به سبب اختالل در عرضه  ۸۰شود که قیمت مرغ ظرف گیرد، از این رو پیش بینی میدستخوش تغییر و تحوالتی قرار می
 .افزایش یابد

های مرغداری را یکی از دالیل اصلی افزایش قیمت مرغ در بازار اعالم این مقام مسئول ازدیاد تقاضا برای جوجه ریزی در واحد
ن امر موجب شد قیمت جوجه های مرغ گوشتی بدون برنامه اقدام به جوجه ریزی کردند که همیهای اخیر، واحدکرد و افزود: در هفته

های تولیدی استهزار تومان برسد که این امر بیانگر مقادیر زیادی مرغ در واحد ۸یکروزه به باالی  . 
تومانی در بازار روبرو  ۶۵۵تا یک هزار و  ۰۵۵به گفته وی، هم اکنون مرغداران در فروش هر کیلو مرغ با زیان یک هزار و 

 .هستند که برای خروج از این بحران نیازمند ورود شوک به بازار هستیم
ها خرید چهار آیین درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی مرغ بیان کرد: در حال حاضر میزان محدودی مرغ در برخی استان

شدتواند کمک حال تولیدکنندگان باشود، اما این میزان نمیتضمینی می . 
تن مرغ از مرغداران  ۱۵۵عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ادامه داد: اگر روزانه یک هزار تا یک هزار و 

تواند بر کاهش زیان مرغداران و تعادل قیمت تاثیر گذار باشدخریداری شود، این میزان خرید به سبب شوک وارده به بازار می . 
نیازی به ورود دولت در بازار رقابتی مرغ نیست، بیان کرد: با وجود عدم نیاز دولت در ورود به بازار وی با تاکید بر این مسئله که 

کنند. به عنوان مثال در مواقعی که قیمت جوجه رقابتی همچون مرغ، مسئوالن با ورود به این امر فشار بر حلقه تولید کننده وارد می
کنند در حالیکه با نوسان یابد مسئوالن ازدیاد تقاضا را عامل اصلی گرانی مطرح مییها در بازار افزایش میک روزه و سایر نهاده

شودپذیرند که این امر با واکنش شدید مرغداران روبرو میجزئی مرغ این مکانیزم را نمی . 
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 قاچاق مرغ در حال انجام است
اکان تعطیل است، اظهار کرد: با توجه به اخذ تعرفه وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه صادرات رسمی مرغ کم

های هدف وجود ندارد و تا زمانی که مسئوالن امر تدابیری برای کاهش عوارض و عوارض باالی صادراتی امکان ورود به بازار
های صادراتی رد پایی باز کردتوان در بازارصادراتی نیندیشند نمی . 

ها قاچاق های ترکیه، افغانستان و عراق و نبود کنترل کافی بر تمامی مرزمتعدد زمینی با کشورهای چهار آیین افزود: با وجود راه
 .مرغ در حال انجام است

ها و الساعه مسئوالن دولتی مبنی بر ممنوعیتعضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در پایان اتخاذ تصمیمات خلق
های مرغداری در تولید مل قاچاق مرغ برشمرد و گفت: با وجود آن که با ظرفیت خالی واحدها را یکی دیگر از عواافزایش تعرفه

های هدف داشته باشیم، اما اتخاذ برخی ها صادرات قابل توجهی به بازارتوانیم در صورت به کارگیری ظرفیتروبرو هستیم و می
الساعه مانع تحقق این امر شده استتصمیمات خلق . 

 لینک خبر
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 حبوبات
 خبرگزاری  – 12/9/99تاریخ : 

 نخستین واحد پایش بیماری حبوبات در کشوراندازی راه

یاهان های روغنی و گاندازی نخستین واحد تحقیقات و پایش بیماری حبوبات، دانهرئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، از راه
 ای کشور در مراغه خبر داد. علوفه

وزارت جهاد کشاورزی، صابر  رسانیبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع
های ای و دانهها و پایش آفات حبوبات، گیاهان علوفهگلکاری گفت: این واحد مجهزترین مرکز شناسایی بیماری

 روغنی در کشورهای منطقه است.
شود تا محصوالتی های ارقام موجود در کشور شناسایی میاندازی این واحد از این پس، بیماریوی افزود: با راه

 ها معرفی شود.با مقاومت بیشتر نسبت به بیماری
های روغنی و گیاهان علوفه در بیماری غالت، دانه ۷این مسؤول اضافه کرد: در مرحله اول تحقیقات این واحد 

 کشور شناسایی شده و در حال ارزیابی است.
لخانه کشت، آزمایشگاه و گرئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور تصریح کرد: این واحد تحقیقاتی از اتاق 

 تشکیل شده است.
های آزمایشگاهی در ستاد مرکزی موسسه در اندازی این واحد را به خاطر فراهم بودن زیرساختوی هزینه راه
 میلیارد لایر اعالم کرد. ۰مراغه حدود 

ای اهان علوفهزارهای کشور الزم است کشت حبوبات، گیگلکاری خاطرنشان ساخت: برای پایداری تولید در دیم
 یابد.های گیاهی نیز افزایش میو روغنی بیشتر شود اما با افزایش زیر کشت حبوبات، بیماری

تا  ۶۵های روغنی و علوفه در کشور ساالنه های گیاهی به مزارع حبوبات، دانهبنا بر این گزارش، این بیماری
 کند.درصد خسارت وارد می ۸۵

ایستگاه فرعی در  ۹ایستگاه اصلی و  ۰زی دیم کشور به مرکزیت مراغه با گفتنی است؛ مؤسسه تحقیقات کشاور
 خیز کشور فعالیت تحقیقاتی دارد.استان دیم ۶۶

  لینک خبر
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 خاک
 ایرنا  – 12/9/99تاریخ : 

 محیطی استفرسایش خاک نخستین معضل زیسترییس انجمن آبخیزداری ایران: 

محیطی جامعه جهانی، درصد از معضالت زیست ۹۵رییس انجمن آبخیزداری ایران گفت: در حال حاضر بیش از  -ایرنا -همدان
 گیرد. مربوط به فرسایش خاک است که در رده نخست این حوزه قرار می

نوع تخریب  ۸۵ک در دانشگاه مالیر اظهار داشت: در بین بیش از حمیدرضا صادقی روز چهارشنبه در همایش روز جهانی خا
 اراضی شناخته شده در جهان، فرسایش خاک در رده نخست قرار دارد.

وی اتخاذ رویکردی متناسب با رفع این مشکل را ضروری خواند و افزود: مشکل اصلی در این حوزه نبود آمایش سرزمینی است و 
 داریم.ما هنوز پایش صحیحی از خاک ن

رییس انجمن آبخیزداری ایران با بیان اینکه خاک برای دستیابی به پایداری تامین نیازهای دراز مدت بشر ضروری است ادامه داد: 
 امروز گرد و غبار و کم آبی مشکل اصلی محیط زیست کشور است.

تی در توان به عنوان یک جزء حیاکرد: خاک را میصادقی با تاکید بر اینکه به صورت علمی باید به دنبال رفع این مشکل باشیم بیان 
 گیرد.امنیت آب، انرژی و مواد غذایی تلقی کرد که با تخریب آن کمیت و کیفیت تولید مواد غذایی تحت تاثیر قرار می

رش حاکم بر های اخیر رفع موانع و مشکالت موجود در این حوزه را با تغییر نگوی ادامه داد: انجمین آبخیزداری ایران در سال
 های اصلی خود قرار داده است.مدیریت منابع آب و خاک و محیط زیست جزء برنامه

 میلیارد ُتن تخمین زده شد ۱.۰فرسایش خاک در ایران 
دانست که  ۱۶های قرن عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه مالیر نیز تخریب خاک را یکی از مهمترین چالش

 وری و زیستی آن شده است.ان بهرهمنجر به کاهش تو
سهیال سادات هاشمی افزود: ایران جزء مناطق خشک و نیمه خشک است و بر اساس نقشه تخریب خاک جهان، کشور ما حاوی 

 های تخریب یافته است.خاک
یالدی، میزان م ۱۵۶۹تا  ۱۵۶۵های وی اظهار داشت: این در حالیست که با توجه به تحقیقات انجام شده، در جهان طی سال

 گیرد.خشکسالی ایران به شدت افزایش یافته و جزء مناطق به شدت تخریب یافته قرار می
عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک در دانشگاه مالیر یکی از مهمترین عوامل تخریب در این حوزه را فرسایش خاک با 

 تخمین زده شده است. ۱۵۶۴میلیارد ُتن در سال  ۱.۰ران به درصد دانست و ادامه داد: میزان فرسایش خاک در ای ۹۵حدود 
برابر متوسط جهانی است و سهم مدیریت پایدار  ۱هاشمی گفت: به دلیل اقلیم خشک کشورمان زمان الزم برای تشکیل خاک در ایران 

 خاک از این دیدگاه بسیار حائز اهمیت است.
های الزم برای مدیریت پایدار خاک در کشور آن را از مهمترین فعالیت ها، الگوسازی و پایش مداوموی همچنین شناسایی خاک

 عنوان کرد.
 فرسایش خاک در ایران هشت برابر استاندارد جهانی است

رییس دانشکده کشاورزی و عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه مالیر نیز فرسایش خاک در ایران را نگران کننده 
 ویژه برای حل این مشکل را ضروری خواند. دانست و لزوم توجه

میلیارد ُتن کل فرسایش خاک در جهان، نشان از فرسایش  ۱۸میلیارد ُتن خاک در مقایسه با  ۱شهریار مهدوی گفت: فرسایش ساالنه 
 هشت برابری استاندارد ایران در مقایسه با میانگین جهان دارد.

گذاران برای حفظ خاک و لزوم توجه به تخصص به طور جدی مد نظر قرار سیاست وی ابراز امیدواری کرد: توجه ویژه مسئوالن و
 گیرد.

در نظر گرفته « جلوگیری از فرسایش خاک برای حفظ آینده ما»یازدهم آذر به نام روز جهانی خاک نامگذاری شده که شعار امسال 
 شده است.

 هزار دانشجو دارد. ۶ه است و بیش از دانشگاه مالیر در چهار کیلومتری محور مالیر به اراک واقع شد
 لینک خبر
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 خاک 
 ایرنا  – 12/9/99تاریخ : 

 شودخاک گلستان فرسوده می

های های اخیر گلستان، در نتیجه گستره تخریبفرسایش خاک به عنوان پدیده نگران کننده طبیعی و محیط زیستی سال -ایرنا  -گرگان 
ر و صدا موجب فرسودگی و از بین رفتگی مداوم خاک شده و در حال تبدیل شدن به انسانی و تقویت عوامل طبیعی، آرام و بی س

 چالش جدی این استان است. 
جنگل زدایی، چرای بی رویه و تغییر کاربری از جمله عوامل انسانی و بارندگی شدید، وجود شیب تند در نواحی کوهستانی، فقر 

پدید آورنده فرسایش خاک است که باعث کاهش پوشش گیاهی طبیعی در پوشش گیاهی و خشک بودن خاک از جمله عوامل طبیعی 
ی وراراضی شده و عالوه بر سبب افزایش رواناب سطحی و فرسایش خاک، به از بین رفتن کیفیت خاک و در نتیجه کاهش بهره

 منجر می شود.
محدود که منجر به افزایش و استفاده مداوم از فرسایش خاک در بیشتر مناطق جهان در دهه های اخیر به دلیل فشار جمعیت بر منابع 

 زمین کشاورزی شده، شتاب بیشتری گرفته است. 
از بین رفتن ساالنه میلیون ها تن خاک از مراتع و مزارع ایران واقعیت تلخی است که از فقر پوشش گیاهی و فرسایش عاید کشور 

میلیون هکتار آن زیر تاثیر انواع فرسایش با شدت های مختلف  ۶۱۰میلیون هکتار گستره کشور،  ۶۶۰می شود و برآورد شده که از 
 است.

کارشناسان از جمله عوامل دخیل در پیدایش پیشروی بیابان ها، فروسایی و فرسایش زمین در نواحی خشک، نیمه خشک و مناطق 
اه حل موثر رفع آسیب های آن، اجرای های انسانی و تغییرات آب و هوا می دانند که تنها رنیمه مرطوب استان گلستان را فعالیت

 طرح های پیشگیرانه و شتاب بخشی به پروژه های در حال ساخت این بخش است.
 ۴۶۱هزار هکتار عرصه منابع طبیعی شامل  ۶۶۰این استان شمالی با اقلیم معتدل مدیترانه ای، دارای سطحی معادل یک میلیون و 

هزار هکتار اراضی ساحلی دریای خزر است که ۱۶هکتار جنگل در نوار جنوبی و هزار  ۸۰۱هزار هکتار مرتع در نوار شمالی، 
هزار هکتار از مراتع نوار مرزی این استان به دلیل خشکسالی های متوالی و پایین بودن نزوالت جوی و نزدیکی به  ۶۶۵حدود 

 ته است.بیابان قره قوم ترکمنستان و ضعف پوشش گیاهی در معرض بیابانی شدن شدید قرار گرف
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان می گوید: وضعیت فرسایش و رسوب ساالنه در این استان، در غرب گلستان هشت تن در 

 تن در هکتار است. ۶۰هکتار و در شرق استان به ویژه در شهرستان مراوه تپه 
ایرنا گفته بود: میزان فرسایش خاک در ایران  کارشناس ارشد دفتر معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی چند روز قبل به

 تن در هکتار و چهار برابر میانگین جهان است. ۶۶.۷
وی همچنین مهمترین عوامل انسانی در تخریب خاک در گلستان را بهره برداری نادرست از اراضی زراعی و به طور خاص 

هش مواد آلی به دلیل آتش زدن بقایای گیاهی، کاهش ظرفیت رعایت نکردن قانون استرداد)الزام خروج محصول نهایی از اراضی( کا
ذخیره رطوبت خاک، کاهش حاصلخیزی، بهره برداری بی رویه از سفره آب زیر زمینی که منجر به شوری آب و در نهایت شوری 

 خاک می شود و شخم زدن اراضی در جهت شیب عنوان کرد.
شیب دار گلستان اشاره کرد و گفت: نتایج مطالعات نشان می دهد که تبدیل  قزل سفلو به نتایج محاسبه مقدار فرسایش در اراضی
 برابر کاهش می دهد. ۱.۰اراضی زراعی شیب دار به باغ مقدار فرسایش را تا 

هزار هکتار اراضی شیب دار برای اصالح وجود دارد که برنامه ریزی و پیش بینی اعتبار برای  ۶۶۵به گفته وی در استان گلستان 
 ح و تبدیل آن به باغ در دستور کار است.اصال

هزار هکتار اراضی شیب دار و کم بازده مستعد ایجاد باغ در  ۶۶۵طبق آمار سازمان جهادکشاورزی گلستان، تا پایان سال قبل از 
 هزار هکتار باغ مثمر و غیر مثمر ایجاد شد. ۱۱نوار جنوبی گلستان از بندرگز تا مراوه تپه در 

در راستای مدیریت روان آب و کاهش سیل گلستان  ۶۶۴۵سال  شیبدار استان گلستان به باغ بعد از وقوع سیالب طرح تبدیل اراضی
هکتار به وسعت این باغات  ۱۵۵هزار و  ۸هم عملیات آن آغاز شد که قرار بود ساالنه  ۴۶در دستور کار قرار گرفت و از سال 

 ل این برنامه شد.افزوده شود اما کمبود اعتبار مانع از اجرای کام
هزار هکتار اراضی شیب دار مستعد ایجاد و توسعه باغ از جمله  ۷۰رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان معتقد است: گلستان حدود 

زیتون دارد که با توجه به شرایط فرسایش خاک اراضی شیب دار، شتاب دادن کشت و توسعه باغبانی به ویژه محصوالتی همچون 
دارویی به صورت ترکیبی می تواند در حفظ خاک و آب موثر بوده و به اقتصاد ساکنان مناطق پیرامون اراضی  زیتون و گیاهان

 شیب دار نیز کمک کند.
به گفته مختار مهاجر، کشت هدفمند درختان در اراضی شیب دار برای توسعه پایدار و همچنین حفظ خاک موثر بوده و درآمد بهره 

 افزایش خواهد داد.برداران را به چند برابر 
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مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در ادامه به وجود کالی )خندق( در شرق استان هم اشاره کرد و گفت: برای مقابله با این 
 پدیده، متناسب با اعتبار موجود طرح های عمرانی و ایجاد پوشش گیاهی اجرا می شود.

استان گلستان نیست ولی دست به دست هم دادن عوامل طبیعی و عملکرد نادرست  ایجاد کالی یا خندق پدیده جدیدی در جغرافیای
 انسان در محیط زیست، اثر مخرب آن را در این دیار شتاب بخشیده است.

زمان آغاز این مدل از فرسایش نامشخص و بخشی از رخدادهای طبیعی زمین است اما دخالت بی اندازه در طبیعت و دست درازی 
 یر پوشش گیاهی بر تعداد خندق های استان گلستان افزوده است.به آن با تغی

فرسایش خندقی از جمله انواع فرسایش آبی و تشدید شونده ای است که بروز و گسترش آن موجب تغییرهای بارز در زمین و پسرفت 
 زمین ها می شود.

 اظت از خاک و آب به حساب می آید.در میان فرآیندهای مختلف تخریب زمین، فرسایش خاک بزرگ ترین تهدید برای حف
خندق ها کانال عمیقی در جهت شیب هستند که به طور عمومی به وسیله روان آب به وجود می آیند و اغلب جریان دایمی ندارند و به 

 عواملی مانند زمین شناسی، خاک، اقلیم، پوشش گیاهی و پستی و بلندی بستگی دارند.
آب های جاری و ایجاد آب راهه ها در اثر شدت جریان آب ایجاد می شود که در این فرسایش این فرسایش در اثر حمل خاک توسط 

 برابر رسوب بیشتر تولید کند.  ۰۵کانال های عبور آب بزرگ تر از فرسایش شیاری بوده و قادر است تا 
یش خندقی در این استان عوامل کارشناسان حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری در گلستان معتقدند: در شکل گیری و گسترش فرسا

شیب، متوسط ارتفاع، بارندگی ساالنه، جهت دامنه ها، نوع واحد سنگی، نوع خاک، تراکم و نوع گیاهی و کاربری اراضی بسیار 
 موثر است.

ر خندق کوچک و بزرگ د ۸۵۵کارشناس آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان می گوید: بیش از دو هزار و 
متر می رسد و همچنان  ۱۵متر و عمق بیش از ۱۵۵مناطق شمال و شرق استان وجود دارد که طول برخی از این خندق ها بیش از 

 در حال گسترش و افزایش هستند.
محمد عباسی افزود: حذف پوشش گیاهی، تعلیف بیش از اندازه در مراتع، جنگل زدایی و شخم اراضی شیب دار در جهت شیب با 

کانالیزه شدن جریان آب از جمله عوامل انسانی تشدید کننده ایجاد و گسترش خندق ها هستند که می تواند موجب جاری شدن  کمک به
 بیشتر روان آب بیشتر، شست و شوی خاک های مستعد و در نتیجه بسترسازی برای ایجاد خندق ها شود.

ی گذشته و با هدف کاهش این خسارت ها اقدام به ایجاد بندهای خاکی وی گفت: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از سال ها
به عنوان موثرترین عامل جلوگیری از حرکت و رشد خندق ها در مناطق گوناگون استان کرد که نتایج مثبت حاصل از آن به افزایش 

 بازدهی زمین ها و اراضی کشاورزی منجر شد.
هزار هکتار به دلیل شرایط طبیعی و تخریب های انسانی  ۷۵۵ن گلستان برابر وی اضافه کرد: حدود یک سوم از گستره استا

صورت گرفته در طبیعت ظرفیت ایجاد خندق را دارد که با اجرای طرح های پیشگیرانه مانند بوته کاری و مقاومت سازی خاک با 
 توسعه پوشش گیاهی تالش می کنیم این آسیب به حداقل برسد.

احداث بندهای خاکی در گلستان برای مهار خندق ها، کار بوته کاری و توسعه پوشش گیاهی در مناطق  به گفته عباسی در کنار
باالدستی هم در اولویت برنامه های این اداره کل قرار دارد و توسعه آن می تواند منجر به تثبیت هرچه بیشتر خاک و کاهش امکان 

 ایجاد خندق ها در پایین دست شود.
منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان بر انجام اقدامات بیولوژیک برای ممانعت از فرسایش خاک در مناطق درگیر قزل سفلو مدیرکل 

استان بر سرمایه گذاری بیش از گذشته در اجرای طرح های موثر از جمله یونجه کاری در اراضی شیب دار و جنگل کاری تاکید 
 کرد.

راعی و منابع طبیعی بویژه در شمال استان گلستان به دلیل کمی بارش ساالنه، از هزار هکتار از اراضی ز ۶۶۵گفته می شود حدود 
بین رفتن پوشش گیاهی، نداشتن مدیریت در مصرف درست آب بویژه در بخش کشاورزی، فقر مراتع، قطع بی رویه درختان و 

 مجاورت با صحرای "قره قوم" کشور ترکمنستان در معرض خطر بیابانی شدن قرار دارد.
ه گفته قزل سفلو، ایجاد مرتع خصوصی در گنبدکاووس، اجرای طرح های ذخیره نزوالت در مراتع در شمال استان و اجرای بوته ب

 کاری در مراتع شمال استان بسیار ضروری است که اجرای آن توسط این اداره کل در دست پیگیری است.
جنگلکاری و مقابله با بیابانزایی اشاره کرد و افزود: از محل اعتبارات قزل سفلو به برنامه های این اداره کل در حوزه آبخیزداری، 

میلیون لایر اعتبار  ۰۵۵میلیارد و  ۸۷۰صندوق توسعه ملی و پروژه های مصوبه سفر هیات دولت به استان برای این بخش ها حدود 
 های اولویت دار هزینه می شود.مصوب شده که از ابتدای امسال در اختیار این اداره قرار گرفته و در اجرای طرح 

شهرستان با هدف کاهش خسارت سیل، کاهش فرسایش  ۶۱حوضه آبخیز و در  ۶۰وی اضافه کرد: اجرای طرح های آبخیزداری در 
هکتار با هدف  ۰۵۵هزار و  ۱و رسوب و تغذیه سفره های زیر زمینی، عملیات ذخیره نزوالت، کپه کاری و بذرکاری در سطح 

هزارهکتار برای مقابله با بیابان زایی و افزایش تولید علوفه به  ۱علوفه و کاهش فرسایش و رسوب، بوته کاری در افزایش تولید 
هکتار و کاشت نهال های مثمر با هدف اصالح کاربری زمین های شیب دار زراعی  ۷۰۵میزان چهار برابر، عملیات جنگلکاری در 
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و مستثنیات از جمله برنامه های مهم سال جاری این اداره کل برای مقابله با هکتار از عرصه های ملی  ۷۵۵و زراعت چوب در 
 فرسایش خاک و بیابان زایی است.
شهرستان گلستان با هدف کاهش خسارت سیل، کاهش فرسایش و رسوب  ۶۱حوضه آبخیز و در  ۶۰اجرای طرح های آبخیزداری در 

 و تغذیه سفره های زیر زمینی در حال اجرا است. 
هزار  ۷۵۵کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: امسال در سه ایستگاه تولید نهال مرتعی این استان، حدود یک میلیون و مدیر

اصله نهال برای مقابله با بیابان زایی و فرسایش خاک و اصالح و احیای مراتع تولید شده که در کاشت آن در عرصه های در 
 معرض بیابانی شدن آغاز شد.

فه کرد: عالوه بر این، یک میلیون اصله نهال از گونه های پهن برگ جنگلی، سوزنی برگ، فضای سبز و زراعت چوب هم وی اضا
در ایستگاه تولید نهال قرق گرگان به عنوان بزرگترین نهالستان های کشور تولید شده که در عرصه های در نظر گرفته شده کاشته 

 خواهد شد.
فظ خاک وری و حپذیری ناشی از فرسایش منابع خاک در این استان گفت: ارتقای بهرهه به تهدیدات و آسیباستاندار گلستان هم با اشار

 های علمی است.در استان نیازمند تقویت راهکارهای حفاظت مطابق با آخرین یافته
قات پژوهشگران برای حل هادی حق شناس افزود: مشکالت حوزه حفاظت از خاک مشهود است ولی باید بر مبنای مطالعات و تحقی

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

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

استاندار گلستان با اشاره به ضرورت مدیریت صحیح بارش باران به ویژه در مناطق باالدستی، گفت: اجرای طرح های آبخیزداری 
 ی از بحران هایی مانند سیل خواهد کرد.بر اساس ظرفیت هر منطقه کمک بزرگی به حفظ خاک و جلوگیر

علی نجفی نژاد رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان هم بر لزوم حفظ خاک و اهمیت آن در توسعه استان اشاره کرد 
 و گفت: پژوهشکده لس برای انجام طرح های پژوهشی در زمینه خاک در این دانشگاه تشکیل و راه اندازی می شود.

درصد مساحت گلستان را خاک لس تشکیل می دهد و الزم است با اتخاذ سیاست های هدفمند بهره  ۹۵فته کارشناسان بیش از به گ
 وری از آن را افزایش داد.

حمایت بیش از گذشته دستگاه های مرتبط در اجرای طرح های آبخیزداری در شمال و جنوب استان گلستان، اصالح و احیا مراتع، 
ی جنگلکاری، زراعت چوب، مقابله با بیایان زایی، جلوگیری از فرسایش خاک های لسی و تبدیل اراضی شیبدار به توسعه طرح ها

 باغ های مثمر و غیر مثمر می تواند بخش عمده نگرانی از آثار زیانبار این پدیده طبیعی را تا حد زیادی کاهش دهد.
 
  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرنگاران جوان  – 29/9/99تاریخ : 

ها مشهود استخبری از اصالح نرخ خرید تضمینی گندم نیست/کاهش سطح زیر کشت در تمامی استان  
های مکرر تغییری در نرخ خرید تضمینی گندم تاکنون حاصل نشده استهاشمی گفت:با وجود پیگیری . 

صنعت، تجارت و کشاورزی رنگارعطاء هللا هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفت و گو با خب گروه اقتصادی باشگاه  

های پیگیری، با انتقاد از این مسئله که تاکنون نرخ خرید تضمینی گندم اصالح نشده است، اظهار کرد: با وجود خبرنگاران جوان
 .مکرر تغییری در نرخ خرید تضمینی گندم تاکنون حاصل نشده و همچنان اوضاع طبق روال قبل است

 ۰۵۵هزار و  ۱وی افزود: در جلسه اخیر شورای مرکزی بنیاد ملی گندمکاران کماکان مسئوالن بر اصالح قیمت تضمینی گندم به 
ئوالن امر تمهیداتی در این ارتباط بیندیشندتر مستومان اصرار دارند که امیدواریم هر چه سریع . 

ها مشهود است، بیان کرد: با توجه به نبود تطابق میان هاشمی با اشاره به اینکه کاهش سطح زیر کشت گندم در تمامی استان
ش یافته استدرصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاه ۱۵های تولید با نرخ خرید تضمینی گندم، سطح زیر کشت گندم حداقل هزینه . 

درصدی  ۱۰تا  ۱۵های جنوبی در حال انجام است، گفت: با توجه به کاهش این مقام مسئول با اشاره به اینکه کشت گندم در استان
های شمال غرب امیدواریم تغییری در نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده ایجاد شود تا کاهش سطح زیر کشت در استان

ها جبران شوداین استان سطح زیر کشت در . 
ها حاکی از آن بود که رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه تا پایان فصل کشت گندم زمان زیادی باقی نمانده است، افزود: برآورد

مانده  آذر اصالح شود تا کشاورزان بتوانند در مدت زمان باقی ۱۵های صورت گرفته نرخ خرید تضمینی گندم تا با وجود پیگیری
 .اقدام به کشت محصول کنند، اما تاکنون خبری از اصالح نرخ خرید تضمینی نیست

 حذف بودجه خود کفایی گندم تاثیر سوئی در پایداری تولید دارد/ خبری از اصالح نرخ خرید تضمینی گندم نیست :بیشتر بخوانید
هکتار می رسدمیلیون  ۰سطح زیر کشت حداکثر به   

میلیون هکتار است که اگر نرخ  ۶وی ادامه داد: پیش بینی وزارت جهاد کشاورزی برای سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جدید 
میلیون هکتار خواهد رسید ۰خرید تضمینی اصالح نشود، سطح زیر کشت حداکثر به حدود  . 

ها حاکی از آن است که در صورت اصالح ر داد و گفت: برآورددرصدی تولید گندم در سال زراعی جدید خب ۱۵هاشمی از افت 
میلیون تن برسد، هر چند میزان دقیق تولید به بارش و پراکنش آن بستگی دارد ۶۱تا  ۶۶.۰نشدن نرخ خرید تضمینی، تولید گندم به  . 

۹۹انتقاد کشاورزان از حذف بودجه حمایتی خودکفایی گندم در سال    
بیان کرد: سازمان برنامه و بودجه، بودجه حمایتی خودکفایی گندم در  ۹۹ودجه حمایتی خودکفایی گندم در سال وی با انتقاد از حذف ب

های گذشته اعتبارات این بودجه صرف آموزش و مسائل ترویجی کشاورزان در را حذف کرده است در حالی که طی سال ۹۹سال 
شد که در پایداری تولید تاثیر به سزایی داشت و حال با حذف این بودجه یزمینه کاشت، داشت، برداشت، مکانیزاسیون، بذر و ... م

 .معلوم نیست چه بالیی سر خودکفایی گندم و پایداری تولید آید
رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور ادامه داد: از سازمان برنامه و بودجه تقاضا داریم که تمهیداتی برای اصالح نرخ خرید تضمینی 

درصدی تولید  ۱۰درصدی سطح زیر کشت و  ۱۵راعی آینده بیندیشد چرا که در غیر این صورت شاهد کاهش گندم در سال ز
رودها مشقت به دست آمده از بین میخواهیم بود که بدین ترتیب امنیت غذایی در ارتباط با خودکفایی گندم که پس از سال . 

 نیازی به واردات گندم نداریم
ا بیان اینکه گرانی بنزین تاثیر منفی بر قیمت تمام شده تولید دارد، اظهار کرد: با توجه به آنکه سوخت رئیس بنیاد ملی گندمکاران ب

های کارگری تراکتور تنها گازوئیل است، بنابراین افزایش نرخ بنزین در حمل و نقل و جو روانی حاصل از این گرانی حتی بر هزینه
خواهد به اندازه امسال تولید داشته باشد، باید در نرخ خرید تضمینی گندم تجدید نظر تاثیر گذار است که به همین خاطر اگر دولت ب

 .کند
وی با اشاره به اینکه اصالح قیمت گندم ارتباطی به افزایش نرخ نان ندارد، بیان کرد: بنیاد ملی گندمکاران به دولت پیشنهاد داده است 

های یارانه دار در ارتباط با کشت گندم را قطع ح کند و در مقابل تمامی نهادهتومان اصال ۰۵۵هزار و  ۱که قیمت خرید گندم را به 
ها به نان، دیگر نیازی به افزایش قیمت نان نیستکند چرا که با اختصاص این نهاده . 

میلیون  ۱تا  ۶.۰هاشمی درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم گفت: با وجود آنکه دولت برای ذخایر استراتژیک در نظر دارد 
تن گندم وارد کند، بنیاد ملی گندمکاران پیشنهاد داده که اگر دولت بر حسب قیمت جهانی اقدام به خرید از کشاورزان کند، ظرف مدت 

روز این میزان از منابع داخل قابل تأمین است که بدین ترتیب نیازی به واردات نداریم ۶۰زمان  . 
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تومانی خرید تضمینی گندم و کاهش سطح زیر کشت نسبت به  ۱۵۵هزار و  ۱ان از نرخ به گفته وی، با توجه به نارضایتی کشاورز
های باقی مانده تا پایان آذر، قیمت اصالح شود تا کشاورزان بتوانند اقدام به کشت گندم رود که در روزمدت مشابه سال قبل انتظار می

گیردکنند، در غیراین صورت پایداری تولید این محصول استراتژیک در معرض خطر قرار می . 
های صورت گرفته از طریق نمایندگان مجلس شورای اسالمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در پایان تصریح کرد: با وجود پیگیری

های تولید امیدوار هستیمسازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه به اصالح نرخ خرید تضمینی مطابق با هزینه . 
 لینک خبر
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 عفرانز

 ایرنا  – 29/9/99تاریخ : 

 خیز گلستان برای توسعه کشت زعفران

خیز که مرکز کشت و تولید انواع محصوالت کشاورزی با جایگاه معتبر ملی و های فراخ و حاصلگلستان با دشت -ایرنا  -گرگان 
های اخیر خیز بلندی به سمت توسعه کشت زعفران برداشته و به دنبال آن است به برند تولید طالی شود در سالالمللی محسوب میبین

 سرخ کشور تبدیل شود. 
هکتار از اراضی استان به زیر کشت زعفران  ۸۰۵سال گذشته تاکنون،  ۱۵زمان آغاز کشت این گیاه ارزشمند در گلستان در  از

هزار کیلوگرم سرگل زعفران از این باغ ها تولید و  ۱هکتار دارای بازدهی اقتصادی بوده و امسال حدود  ۶۱۵رفته که از این مقدار 
 روانه بازار شد.

سی ها نشان می دهد گلستان توان حفظ روند رو به رشد تولید زعفران و افزایش سطح زیر کشت این محصول در سال آمارها و برر
 های آینده را داشته و می تواند آن را افزایش دهد.

با  نهرچند بسیاری از مناطق گلستان، مستعد تولید زعفران است اما کشاورزان بخش چشمه ساران شهرستان آزادشهر در شرق استا
 سرمایه گذاری و تمرکز بیشتر در توسعه کشت این محصول در حال تبدیل شدن به برند تولید طالی سرخ در شمال ایران هستند.

 آمار سازمان جهادکشاورزی گلستان روند توسعه زراعت زعفران در این استان را طی چند سال اخیر تایید می کند.
کیلوگرم در هکتار،  ۰کیلوگرم محصول سرگل با میانگین عملکرد  ۷۵۵زعفران  هکتار زمین زیر کشت ۶۸۵از سطح  ۹۶در سال 
کیلوگرم در هکتار  ۶.۰کیلوگرم محصول سرگل با میانگین عملکرد  ۴۷۵هکتار زمین بارده یک هزار و  ۱۴۷از سطح  ۹۷در سال 

م محصول سرگل تولید و روانه بازار هزار کیلوگر ۱هکتار مزرعه زعفران بارده حدود  ۶۱۵و در سال زراعی جاری هم از سطح 
 شد.

به دلیل مقرون به صرفه بودن توسعه زراعت زعفران در مناطق مستعد گلستان، عالوه بر کشاورزان مسووالن ارشد استان هم بر 
ن سرمایه گذاری روی زراعت زعفران در حوزه ایجاد باغ و صنایع فرآوری و بسته بندی آن با هدف شتاب بخشیدن به برند شد

 استان و دستیابی به افزایش درآمد روستائیان تاکید دارند.
سیاست گذاری سازمان جهاد کشاورزی گلستان در سال های اخیر برای حمایت از کشت زعفران با اعطای تسهیالت به متقاضیان 

سرمایه گذاری در تاسیس و واجد شرایط و جذب سرمایه گذاران با هدف ایجاد صنایع مرتبط با فرآوری و بسته بندی محصول و نیز 
 فعال کردن شرکت تعاونی زعفران کاران در روند توسعه این محصول در منطقه بدون تاثیر نبود.

هزار کیلوگرم  ۱کارشناس زعفران معاونت باغبانی سازمان جهادکشاورزی گلستان به خبرنگار ایرنا گفت: امسال باغداران استان 
 کیلوگرم افزایش یافته است. ۱۵۵تولید کردند که این رقم نسبت به سال زراعی قبل حدود زعفران خشک شده از باغ زیرکشت خود 

 کیلوگرم گل زعفران، یک کیلوگرم محصول َسرگل ) زعفران خشک ( تولید می شود. ۴۵تا  ۷۵معصومه ژیان افزود: به ازای هر 
 کیلوگرم بود. ۶.۴، وی گفت: امسال میانگین عملکرد تولید زعفران خشک در هر هکتار در استان

هکتار در سال  ۶۶۵هکتار اعالم کرد و افزود: از این سطح،  ۸۰۵های زعفران ایجاد شده در استان را نزدیک به وی سطح باغ
 جاری ایجاد شد که بعد از آزادشهر، مینودشت و رامیان دارای بیشترین سطح زیر کشت زعفران گلستان هستند.

درصد است که فرایند اقتصادی شدن آن از سال های  ۱۵تا  ۶۵ار باغ زعفران در سال نخست بین ژیان اضافه کرد: گل دهی هر هکت
 دوم و سوم شتاب بیشتری می گیرد.

زعفران به دلیل طعم، بو و رنگ زرد خاصی که دارد عالوه بر مصرف غذایی، در صنایع غذایی، شیرینی پزی، داروسازی و دیگر 
 صنایع به مصرف می رسد.

 شک شده کشاورزان استان گلستان بیشتر به صورت فله و در بازار مشهد مرکز خراسان رضوی بفروش می رسد.زعفران خ
 میلیون لایر به فروش رسید. ۴۵امسال هر کیلوگرم سرگل زعفران تولید شده گلستان به قیمت حدود 

منان، سیب چال، نراب و کاشیدار شهرستان هر ساله برداشت گل زعفران در گلستان به ویژه در روستاهای شرقی استان همچون وا
 آزادشهر در صورت مساعد بودن شرایط جوی از میانه یا اواخر مهر شروع و تا حدود یک ماه بعد ادامه دارد.

کارشناس زعفران معاونت باغبانی سازمان جهادکشاورزی گلستان در ادامه گفت: برای کشت زعفران در استان برنامه ابالغی از 
 وزارتخانه نداریم چون کشت این محصول در گلستان همانند خراسان رضوی به عنوان محصول استراتژیک محسوب نمی شود.سوی 

ژیان اضافه کرد: استقبال از کشت زعفران در برخی از مناطق گلستان در سال های اخیر به خاطر ارزش افزوده باالی آن نسبت به 
 رایط آب و هوایی مناسب است.کشت سایر محصوالت زراعی و وجود خاک و ش
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وی اضافه کرد: افزایش عملکرد در واحد سطح باغ های زعفران استان به تناسب رعایت توصیه کارشناسان در مراحل کاشت، 
داشت و برداشت، به مدیریت درست باغ زعفران ایجاد شده از سوی بهره بردار و نیز وجود شرایط آب و هوایی مناسب در هر سال 

 سته است.زراعی واب
محصول کشاورزی رتبه های  ۶۰براساس آمار سازمان جهاد کشاورزی گلستان، این استان شمالی در سال زراعی گذشته در تولید 

 اول تا ششم کشور را کسب کرد.
اول، در درصد از تولید کشور، دارنده رتبه  ۶۸درصد و دانه روغنی کلزا با  ۰۶درصد، خاویار با  ۶۵.۶گلستان در تولید سویا با 

درصد از تولید کشور در رتبه دوم، تولید پنبه  ۱۶درصد و آفتابگردان با  ۷.۶درصد، جو با  ۶۵تولید گندم و گوشت مرغ هر کدام با 
درصد  ۶۵درصد از تولید کشور در رتبه سوم، تولید شلتوک) برنج( با  ۶۷درصد، پیله تر ابریشم با  ۶۸.۶درصد، توتون با  ۶۱.۶با 

 درصد از تولید کشور در رتبه چهارم و کشور قرار دارد. ۶۵و خرمالو با 
، تولیدات کشاورزی گلستان در حوزه های دام، زراعت، باغبانی، شیالت و آبزیان و جنگل و مرتع به ۹۶ - ۹۷در سال زراعی 
 هزار تن افزایش یافت. ۹۴۶چهار میلیون و 

 درصد اشتغال خالص استان را به خود اختصاص داده است. ۶۴هزار خانوار بهره بردار،  ۱۶۸بخش کشاورزی گلستان با 
  لینک خبر
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 زیتون
 ایرنا  – 29/9/99تاریخ : 

 تن در هکتار است ۲۲های زیتون توان عملکرد باغ

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده، عملکرد محصول زیتون در  -ایرنا  -تهران 
 تن در هکتار افزایش یابد.  ۶۱تا  ۶۵واحد سطح در مناطق پر آب می تواند به 

یشرفت کشور در فرآوری محصول زیتون افزود: با اشاره به پ« محمدعلی طهماسبی »به گزارش دوشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 
 ها مورد استفاده است.این محصول در تولیدات پزشکی، آرایشی بهداشتی و دمنوش

ها و های زیتون در عملکردشان را تغذیه نامناسب، هرس نشدن باغمعاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، ضعف اصلی باغ
مترمربع ریشه این محصول، آبیاری تنها به سه  ۶۵ار داشت: امروزه در دنیا به جای آبدهی نبود نور و هوای مناسب دانست و اظه

 متر مربع ریشه این گیاه محدود شده است.
های متراکم با شیوه محدودیت ریشه در کشور، بکارگیری یافته های جدید ضروری است و باید ساختار وی تصریح کرد: ایجاد باغ

 آن شناسایی شود.گیاه و تغذیه مورد نیاز 
 تشکیل باشگاه زیتون گامی برای توسعه باغات

های طهماسبی با بیان اینکه در گذشته تنها یک ایستگاه تحقیقاتی در زمینه زیتون در لوشان وجود داشته است، افزود: اکنون ایستگاه
 تحقیقاتی، محققان و کارشناسان زیادی در این زمینه مشغول فعالیت هستند.

را گامی  «تولیدکنندگان زیتون بیش از پنج تن در هکتار»باغبانی وزارت جهاد کشاورزی تشکیل باشگاه زیتون برای  معاون امور
تواند یکی از اقالم اساسی محصول باغبانی باشد و الزم است در مؤثر برای توسعه باغ های زیتون کشور برشمرد و گفت: زیتون می

 ریزی الزم صورت گیرد.مهآینده برای صادرات این محصول نیز برنا
هزارتن روغن استحصالی پیش بینی شده  ۹هزارتن میوه زیتون و تولید حدود  ۶۱۵به گزارش ایرنا، بر اساس آمارها، امسال تولید 

 بود که بخش عمده ان محقق شده است.
 وغن زیتون استحصال شده بود.تن ر ۶۸۵هزارتن میوه زیتون در کشور تولید شد که از این میزان هفت هزار و  ۶۵۱سال گذشته 

  لینک خبر
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 سالمت
 ایرنا  – 12/9/99تاریخ : 

 هزار مرغ در انگلیس براثر آنفلوآنزای مرغی معدوم شدند ۲۰

ویروس  آذر( تایید کرد، بر اثر شناسایی نمونه۱۵وزارت محیط زیست، غذا و امور روستایی انگلیس امروز )چهارشنبه  –ایرنا –لندن
 اند. هزار مرغ موجود معدوم شده ۱۷ای در شرق این کشور، همه آنفلوآنزای مرغی در مزرعه

کنند که طیور نگهداری می« سافولک » بوده اما از مردم منطقه  H۰های دولتی، نمونه این ویروس از نوع خفیف به گفته مقام

 ای در این زمینه اعمال کنند.های ویژهشده تا مراقبت خواسته
ای به شعاع یک کیلومتر از محل پیدا شدن نمونه آنفلوآنزای مرغی تحت حفاظت قرار گرفته و قرار است هفت در حال حاضر منطقه

 آلوده مورد نظارت قرار گیرد. ده نمونهمزرعه در اطراف محل یافت ش
 هایوزارت بهداشت انگلیس اعالم کردند در حال حاضر ریسک تهدید آنفلوآنزای مرغی برای مردم این کشور پایین است.مقام

 رد.سازمان استاندارد غذا در انگلیس نیز اعالم کرده اکنون هیچ تهدیدی از آنفلوآنزای مرغی برای مردم این کشور وجود ندا
 زمان تحقیقات درباره شناسایی منبع ویروس یافته شده آغاز شده است.هم

توانست به سایر موجودات زنده منتقل در سراسر جهان یافت شد و می ۱۵۵۴ای است که در سال تر از نمونهویروس پیداشده، ضعیف
 ه شد.ای در شمال انگلستان مشاهداین ویروس در مزرعه ۱۵۶۶شود. آخرین بار در سال 

  لینک خبر
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 سالمت
 ایرنا – 20/9/99تاریخ : 

 وزرات بهداشت طرح ساماندهی ارائه خدمات به عشایر را در دستور کار قرار داد

رائه ضوابط خدمات برای جامعه عشایری خبر مدیرکل هماهنگی سازمان امور عشایری ایران از طرح ساماندهی ا -ایرنا  -کرمان 
داد و گفت: وزارت بهداشت مجری و متولی اصلی این کار مهم و ارزشمند در اعتالی خدمت رسانی به عشایر بوده و آن را در 

 اولویت کاری قرار داده است. 
گاه، اثرات، اقدامات و ارزیابی عملکرد سیاوش احمدی میرقائد صبح یکشنبه در دوره آموزشی ملی آیین نامه ساماندهی عشایر، جای

استان کشور در کرمان گفت: با پیاده کردن این طرح هیچ  ۱۹دستگاه های اجرایی با حضور مسئوالن ساماندهی امور عشایر 
عشایری بدون تکلیف در حوزه پوشش بهداشتی در کشور وجود نخواهد داشت یعنی وضعیت عشایر تعیین تکلیف می شود که مربوط 

 کدام خانه بهداشت هست و خانه بهداشت نیز باید به آن ها برحسب وظیفه خدمات ارائه دهد. به
نفر جمعیت تشکیل می شود  ۶۵۵خانوار و یا  ۴۵وی تصریح کرد: بر اساس طرح ساماندهی ارائه خدمات، یک خانه بهداشت برای 

 می شود. و اگر خارج از آن باشد در حوزه اقماری و به صورت خدمات سیار ارائه
 بهورز برای مناطق عشایری ۰۵۵اخذ مجوز 

بهورز از بین فرزندان تحصیل کرده عشایر  ۰۵۵مدیرکل ساماندهی و هماهنگی امور عشایر کشور با اشاره به اخذ مجوز استخدام 
خانه بهداشت در مناطق عشایری دایر می شود و در جاهایی که نیز امکان بردن  ۸۵۵در وزارت بهداشت گفت: با اجرای این طرح 

 مجهز و سیار استفاده می شود. کانکس وجود نداشته باشد چادرهای 
احمدی میرقائد با اشاره به اهمیت سالمت عشایر و رضایتمندی آن ها گفت: اجرای این طرح و در مجموع انجام این اقدامات موجبات 

 افزایش رفاه در جامعه عشایر را در بر خواهد داشت و عالقمند می شوند در مناطقی که حضور دارند ماندگار شوند.
ساماندهی و هماهنگی امور عشایر کشور یکی از اهداف برگزاری این دوره را آسیب شناسی و تحلیل عملکردها و بازنگری مدیرکل 

کارکردها دانست و گفت: در این دوره باید از تجربیات استان هایی که خوب کار کرده اند استفاده کنیم و استان هایی که ضعیف کار 
 نقاط قوت خود را شناسایی و خود را به سطح استان های موفق برسانند. کرده اند نیز تالش کنند ضعف ها و

 درصد ۹۰به ۶۰رشد زیرساخت های عشایری از 
وی دلیل ایجاد شورای عالی عشایر را ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مختلف برای ارائه خدمات به این جامعه عنوان کرد و گفت: 

ماتی نظام جمهوری اسالمی در زمینه زیربنایی متمرکز بوده و این عرصه نسبت به حوزه از ابتدای انقالب تا دهه اخیر عمده خد
 ۶۰اجتماعی و فرهنگی از وضعیت بهتری برخوردار است چنانچه میزان برخورداری عشایر در زمینه زیربنایی قبل از انقالب 

 درصد است. ۹۰درصد و هم اکنون 
را  ۶۶۶۶درصد و سال ۱۵یر گفت: در قبل از انقالب وضعیت سواد عشایر کمتر از احمدی میرقائد در رابطه با وضعیت سواد عشا

 درصد باسواد هستند . ۷۰درصد و در حال حاضر  ۱۶
درصد عشایر از آب آشامیدنی سالم  ۰۰مدیرکل ساماندهی و هماهنگی امور عشایر کشور بیان داشت: همچنین در حال حاضر 

درصد عشایر به آب آشامیدنی بهداشتی و سالم دسترسی  ۷۵ود تا دو سال آینده بیش از برخوردار می باشند که پیش بینی می ش
 خواهند داشت.

 عشایر میراث دار فرهنگ ایرانی اسالمی 
احمدی میرقائد خاطرنشان کرد: با ایجاد مسائل حوزه زیربنایی است که می توانیم شاهد تغییرات فرهنگی و اجتماعی باشیم ولی 

شرفتی در این حوزه ها نداشته ایم و این در حالی است که عشایر میراث دار فرهنگ ایرانی اسالمی و تاریخ کشور تاکنون چندان پی
 هستند.

سال گذشته با استقرار دولت جدید و سیستم جدید در سازمان  ۰وی افزود: با توجه و براساس قانون اساسی همه دستگاه ها در چهار و 
ه با هدف توانمندی حوزه عشایر و تمرکز بر حوزه اقتصاد که مهم ترین حوزه تمرکزی ماست امور عشایر شرایطی فراهم شد ک

 توانستیم با تالش گسترده در حوزه فرهنگی و اجتماعی اقدامات ارزشمندی را انجام دهیم.
 ریشه کنی بی سوادی در مناطق عشایری 

بیسوادی در جامعه عشایری را ریشه کن می  ۶۸۵۵ی که تا مدیرکل ساماندهی و هماهنگی امور عشایر کشور همچنین از مصوبه ا
کند نام برد و گفت: این طرح که مسئول آن نهضت سواد آموزی است همت مضاعفی را می طلبد و یقینا پیگیری شما مسئوالن می 

 تواند در به ثمر رسیدن و محقق بودن این طرح بسیار موثر باشد.
درصد و  ۷۰ر این مصوبه پوشش تحصیلی دوره ابتدایی صد در صد، دوره متوسطه اول وی در رابطه با مصوبه یاد شده گفت: د

 درصد است پیش بینی شده است. ۶۰درصد که االن حداکثر  ۶۰متوسط دوم 
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سال گذشته گسترش پیدا کرده اند اما  ۶۵احمدی میرقائد گفت : موجب تاسف است بعضا مدارس شبانه روزی با اینکه نسبت به 
آن ها نسبت به گذشته ضعیف تر شده و انتظار می رود که به این مساله پرداخته و آن را جزو برنامه های اولویت دار خدمات دهی 

 قرار دهیم و ما در سطوح ملی و شما مسئوالن نیز در حوزه استانی و شهرستانی پیگیری کنید.
و گفت: جامعه عشایری به شدت نیازمند آموزش و وی مقدمه هر گونه تغییر در جامعه عشایری را آموزش توانمندسازی دانست 

توانمندسازی است و اگر نتوانیم این جامعه را توانمند کنیم یقینا در این چرخه ای که کشور دارد ایجاد می کند و تولیدات و میزان 
 بهره وری که وجود دارد از چرخه خارج می شود.

هزار نفر روز  ۱۵۵چهار میلیون و  ۶۸۵۵با اجرای مصوبه یاد شده سال مدیرکل ساماندهی و هماهنگی امور عشایر کشور افزود: 
 دوره آموزشی مشاغل را می توانیم داشته باشیم و این عدد کمی نیست.

هزار دستگاه پنل خورشیدی را وزارت نیرو بین عشایر توزیع کند که مقدمات کار فراهم  ۱۰وی ابراز داشت: قرار است تا سال آینده 
 زودی عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد. شده است و به

  لینک خبر
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 شیالت
 ایرنا  – 12/9/99تاریخ : 

 چالش های پرورش ماهی در کهگیلویه و بویراحمد

خسارت دیدن بخشی از مزارع پرورش ماهی در سیالب فروردین امسال،نبودن واحدهای تولید بچه ماهی و محدود  -ایرنا  -یاسوج 
 بودن تولید در ماهیان سردآبی از چالش های مهم پرورش ماهی در استان کهگیلویه و بویراحمد است. 

هزار تن ماهیان منابع آبی داخلی،  ۶۵هزار تن ماهیان سردآبی،  ۶۷۸هزار تن ماهیان گرمابی،  ۶۴۹در حالی که پارسال نزدیک به 
شور تولید شد اما به رغم وجود منابع آبی راکد و خروشان به عنوان تن گوشت ماهیان خاویاری در ک ۱۴۵۵هزار تن میگو و  ۸۷

زیرساخت های اصلی پرورش آبزیان اما این استان تنها توانسته در زمینه ماهیان سردآبی و آن هم به میزان محدودی ماهی خاویاری 
 تولید داشته باشد.

دلیل تنوع آب و هوایی ظرفیت های خوبی برای تولید ماهی در  کارشناسان حوزه شیالت می گویند: استان کهگیلویه و بویراحمد به
 قفس،ماهیان گرم،سردآبی و ماهیان زینتی دارد.

روش پرورش ماهی در قفس که در آب های راکد چون سدها امکان پرورش وجود دارد بچه ماهی ها در قفس های مخصوص 
از آنها را در قفس ها تامین و در شرایط طبیعی رشد و در رهاسازی می شوند و پرورش دهندگان به صورت مرتب غذای مورد نی

 مدت معینی برداشت می کنند.
 اما به رغم وجود سد به دلیل نبودن سرمایه گذار هنوز پرورش ماهی در قفس در کهگیلویه و بویراحمد صورت نگرفته است.

فیت های کهگیلویه و بویراحمد افزون بر تولید گوشت کارشناسان شیالت بر این باورند تولید ماهیان خاویاری به عنوان یکی از ظر
 از اهمیت ویژه ای در صادرات و ارزآوری برخوردار است اما این نوع ماهی هم به صورت محدود در استان تولید می شود.

مند رو به کاهش از سوی دیگر به دلیل صید بی رویه ماهیان خاویاری در استان های حاشیه دریای خزر ،تعداد این گونه ماهی ارزش
 گذاشته است.

ماهیان خاویاری جزو ذخائر ژنتیکی دریای خزر و ثروت عمومی به شمار می رود و هم اینک صید تجاری آن در دریای خزر از 
 سوی دولت ممنوع شده است.

ر استان های دیگر هم به عقیده کارشناسان شیالت، با توجه به وضعیت موجود ، افزایش مزارع تولید بچه ماهی خاویاری و پرورش د
 سهم تولید ایران در بازار جهانی را حفظ می کند و هم از نابودی نسل ماهیان خاویاری جلوگیری می کند.

 ماهیان خاویاری از خانواده تاس ماهیان بوده که با توجه به قدمت آنها به عنوان فسیل های زنده نیز شناخته می شوند.
 ونه در جهان تقسیم می شوند.گونه و زیرگ ۱۷ماهیان خاویاری به 

پنج گونه از ماهیان خاویاری ممتاز جهان شامل فیل ماهی یا بلوگا، تاس ماهی روسی یا چالباش، تاس ماهی ایرانی یا قره برون، 
 ماهی شیپ و ماهی ازون برون یا سوروگا از گونه های اصلی دریای خزر هستند.

 وجود در جهان است.خاویار ماهیان خاویاری از گران ترین غذاهای م
یکی از فعاالن پرورش ماهی با اشاره به اینکه تامین غذای بچه ماهی یکی از نیازهای پرورش آبزیان در کهگیلویه و بویراحمد است 

می گوید : راه اندازی چنین واحدهای تولیدی به کاهش قیمت تمام شده محصول در استان و افزایش درآمد بهره برداران کمک می 
 کند.
مد اکبری افزود: هم اکنون غذای مورد نیاز بچه ماهی ها از استان های دیگر خریداری می شود که باعث تحمیل هزینه های حمل مح

 و نقل بر بهره برداران می شود.
جهی هزار لایر است اظهار داشت: این واحدهای تولید درآمد قابل تو ۶۱۵وی با یادآوری این نکته که قیمت هر کیلوگرم غذای ماهی 

 برای سرمایه گذاران ایجاد می کنند.
یکی دیگر از بهره برداران پرورش ماهی می گوید: همه بهره برداران اقدام به راه اندازی واحدهای تولیدی پرورش ماهیان سردآبی 

 دارد.می کنند در حالی که کهگیلویه و بویراحمد ظرفیت های خوبی در زمینه پرورش ماهیان گرم آبی، خاویاری و زینتی 
علی کرمی نژاد افزود: تنوع بخشی به تولید ضمن برطرف کردن نیاز مردم استان با قیمت تمام شده کمتر، باعث استقبال بهتر از 

 محصوالت در بازارهای مصرف خواهد شد.
: استان زده گفتیکی بهره بردار دیگر با بیان اینکه سیالب ابتدای امسال خسارت زیادی به زیرساخت های مزارع پرورش ماهی در 

 فعاالن خسارت دیده این عرصه در انتظار حمایت دولت برای بازگشت به تولید هستند.
محمد حسن یوسفی افزود: بهره برداران از دولت انتظار دارند در سال رونق تولید برای تحقق وعده های خود در زمینه پرداخت 

 آسیب دیده از سیالب همت کنند.تسهیالت بالعوض و بانکی برای راه اندازی مجدد واحدهای 
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مدیر شیالت سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد می گوید: ایجاد واحدهای تولیدی بچه ماهی یکی از نیازهای استان است 
 یکه می تواند منجر به سودآوری برای سرمایه گذاران،ایجاد فرصت های شغلی و کمک به تولید دیگر واحدهای تولیدی پرورش ماه

 شود.
 واحد پرورش ماهی، تولیدی بچه ماهی در کهگیلویه و بویراحمد وجود ندارد. ۱۰۶حمزه جانبازی افزود: هم اکنون با وجود 

وی بیان کرد: یک سرمایه گذار از استان چهارمحال بختیاری برای ایجاد یک واحد تولید بچه ماهی در استان شناسایی و هم اکنون در 
 تی برای راه اندازی این واحد تولیدی مهم در استان است.حال انجام مراحل مقدما

مدیر شیالت سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: پنج هزار متر مربع زمین در یکی از شهرک های صنعتی 
 بویراحمد برای ایجاد واحد تولیدی پرورش بچه ماهی در استان پیش بینی شده است.

هزار تن ماهی در هر فصل نیاز به ایجاد واحدهای تولیدی  ۶۵با وجود این اما با توجه به ظرفیت تولید بیش از  جانبازی عنوان کرد:
 بچه ماهی بیشتری در استان وجود دارد.

وی پرداخت تسهیالت و صدور مجوز در کمترین زمان ممکن از مهمترین حمایت های دولت برای ایجاد واحدهای تولیدی بچه ماهی 
 لویه و بویراحمد است.در کهگی

 میلیارد لایر عنوان کرد. ۶۵جانبازی میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای راه اندازی یک واحد تولیدی بچه ماهی در استان را 
وی پرورش ماهی در قفس در آب های سد کوثر و سدمارون را از ظرفیت های مغفول پرورش ماهی در کهگیلویه و بویراحمد ذکر 

 کرد.
زی میزان بهره وری از ظرفیت های طبیعی کهگیلویه و بویراحمد در ماهیان خاوریاری و گرم آبی را محدود دانست و افزود: جانبا

 متقاضیانی که قصد سرمایه گذاری در این حوزه را داشته باشند با پرداخت تسهیالت بانکی حمایت خواهند شد.
های سال زراعی گذشته به حوزه شیالت استان های سیالبجبران خسارتمیلیارد لایر تسهیالت بالعوض برای  ۶۷وی بیان کرد:

 اختصاص یافته است.
حمزه جانبازی اظهار داشت: این میزان تسهیالت بالعوض برای جبران خسارت های ناشی از بچه ماهی هایی که به دلیل سیالب از 

 د.واحد تولیدی کهگیلویه و بویراحمد پرداخت خواهد ش ۶۶۶بین رفتند به 
وی بیان کرد: مستندات مورد نیاز تعدادی از واحد های تولیدی مزارع پرورش ماهی مورد تائید کارگروه استانی قرار گرفته و به 

 زودی پرداخت تسهیالت بالعوض حوزه شیالت آغاز خواهد شد.
حوزه شیالت خواست با تکمیل  مدیر شیالت سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از بقیه واحدهای تولیدی خسارت دیده

 مستندات خود از مزایای قانونی پیش بینی شده بهره مند شوند.
مزرعه پرورش ماهی در کهگیلویه و بویراحمد خسارت زده است که  ۶۶وی ابراز داشت: سیل همچنین به تاسیسات زیربنایی 

ان نیز تسهیالت بانکی ارزان قیمت برای بازسازی پرداخت براساس برنامه ریزی و بعد از احراز مستندات قانونی به این بهره بردار
 خواهد شد.

 مزرعه غیرفعال پرورش ماهی در استان وجود دارد. ۶۰مزرعه فعال و  ۱۶۶جانبازی تصریح کرد: 
هزار تن ۶هزار تن ماهی در کهگیلویه و بویراحمد تولید می شودابراز داشت: نیمه نخست امسال ۶۴وی با اشاره به اینکه سالیانه 

 ماهی سردآبی در استان تولید شده که نسبت به مدت مشابه پارسال سه هزار تن کاهش یافته است.
 وی بیان کرد: سیالب و از بین رفتن بچه ها ماهی ها باعث کاهش تولید ماهی در استان شده است.

جاری شدن و از بین رفتن آنان افزون بر از بهره برداران حوزه پرورش ماهی که بچه ماهی ها را به مزارع ریخته بودند پس از 
 دست دادن فصل بهار برای درآمدزایی ناچار به خرید دوباره بچه ماهی شدند.

درصد تولید ماهیان سردآبی جهان  ۶.۶طوری که حدود های تولید ماهی قزل آال در کشور است بهکهگیلویه و بویراحمد یکی از قطب
 کند.شور را تأمین میدرصد تولید ماهیان سردآبی ک ۶۵و 

درصد تولید ماهیان سردآبی کشور را  ۶۵و نیم میلیارد مترمکعب روان آب،  ۶۶درصد منابع آبی و  ۶۵این استان با دارا بودن حدود 
 در خود جای داده است.

 هزار نفری کهگیلویه و بویراحمد در جنوب غربی ایران دارد. ۷۱۶استان 
  لینک خبر
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 ت شیال

 ایرنا  – 29/9/99تاریخ :

 هرمزگان قطب طالیی پرورش ماهی در قفس

و توسعه  های مرتبط با پرورش ماهی در قفس دارد زمینه رونقبا نگاه ویژه ای که دولت در زمینه توسعه طرح -ایرنا -بندرعباس
این بخش در هرمزگان بیش از پیش فراهم است و به اذعان کارشناسان حوزه شیالت این استان قطب طالیی پرورش ماهی در قفس 

 است. 
در این روش بچه ماهی ها در قفس های مخصوص در دریا رهاسازی می شوند و با استفاده از مزایای آب دریا از سوی پرورش 

 ای مورد نیاز آنها در قفس ها تامین و در شرایط طبیعی رشد کرده و در مدت معینی برداشت می شوند.دهندگان به صورت مرتب غذ
های مناسب سرمایه گذاری در حوزه شیالت پرورش ماهیان دریایی در قفس عالوه بر کمک به حفظ ذخایر آبزیان ، یکی از فرصت

 در جزیره هنگام و بندر آفتاب اجرایی شده است. ۴۶ است که این طرح در شیالت هرمزگان به صورت آزمایشی از سال
جزیره به عنوان بزرگترین استان جنوبی کشور در زمینه صید و صیادی و پرورش آبزیان  ۶۸کیلومتر ساحل و  ۹۵۵هرمزگان با 
 مطرح است.

 ۶۶درصد بنادر صیادی و  ۶۵هزار تن انواع آبزی،  ۱۷۵باشد و صید سالیانه افزون بر بندر صیادی می ۱۱این استان، دارای 
 درصد صید انواع آبزیان کشور را به خود اختصاص داده است.

 تن ظرفیت پرورش ماهی در دریای هرمزگان وجود دارد. ۱۵۵هزار و  ۶۶۶اکنون هم
پرورشی درصد تولید ماهیان  ۰۵کند که تن ماهی پرورشی در دریا تولید می  ۰۵۵هزار و  ۸در حال حاضر استان هرمزگان ساالنه 

 در کشور را شامل می شود.
 هزار تن ماهی در قفس ۷۸صدور مجوز برای پرورش بیش از 

هزار و  ۶۶۶تن از  ۶۵۵هزارو  ۷۸گذار ،برای های شیالت این استان در جذب سرمایهمدیرکل شیالت هرمزگان گفت: با پیگیری
 تن ظرفیت پرورش ماهی در هرمزگان، مجوز صادر شده است. ۱۵۵

واحد قفس ،پیشرو در تولید پرورش ماهی در قفس در  ۰۶اپور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان هرمزگان با وجود محسن یکت
 کشور است.

وی بیان داشت: در حال حاضر چهار شرکت پرورش ماهی دریایی )ماهی در قفس( با تولید ساالنه پنج هزار تن در این استان وجود 
 دارد.

عه پرورش ماهی در دریا را تولید بچه ماهیان از ماهیان با ارزش خوراکی دانست و گفت: شیالت هرمزگان وی یکی از نیازهای توس
آماده همکاری در در انجام طرح های مشترک توسعه تکثیر و پرورش ماهیان دریایی و استفاده از توسعه فن آوری روز تکثیر 

 ماهیان دریایی است.
ان در این حوزه توانسته با کشورهای پیشرو این صنعت همگام عمل کند و در حال حاضر در یکتاپور خاطرنشان کرد: استان هرمزگ

 جنوب کشور این استان پیشتاز تولید ماهی در دریا می باشد.
وی تصریح کرد: پارسال با حضور رییس مجلس شورای اسالمی بزرگترین مجتمع پرورش ماهی دریایی خاورمیانه در بندرلنگه به 

 رسید. بهره برداری
وی یادآور شد: این مرکزبه عنوان بزرگ ترین شرکت تولید کننده ماهی درقفس در منطقه خاورمیانه محسوب می شود که با ظرفیت 

 گرمی به صورت تمام مکانیزه کار می کند. ۱۵میلیون قطعه بچه ماهی ۶۵تولید ساالنه 
یک هزار میلیارد ریالی از سوی بخش خصوصی با استفاده از  این مقام مسوول اضافه کرد: در این مرکز با سرمایه گذاری بانکی

 ۹۸گونه ماهی به نامهای شانک و سوف دریایی پرورش داده می شود و توانسته برای  ۱جدیدترین فن آوری های روز دنیا هم اکنون 
 نفر شغل ایجاد کند.

 حفظ ذخایر آبزیان با توسعه طرح های پرورش ماهی در قفس
اهیان دریایی شیالت هرمزگان گفت: در سالهای اخیر با افزایش صید بی رویه و کاهش ذخایر برخی آبزیان ، رییس گروه پروش م

 های مرتبط با پرورش ماهی در قفس در هرمزگان دو چندان شده است.لزوم توسعه طرح
داشت از ذخایز طبیعی آبزیان پروری موجب کاهش برایرج قایینی بیان داشت: این طرح عالوه بر اشتغال جامعه صیادی در آبزی

 شود و نقش موثری در حفظ این ذخایر خواهد داشت.می
های دار این طرح مشارکت تعاونیهای اولویتوی تصریح کرد: به منظور اهمیت حفظ ذخایر طبیعی آبزیان دریایی، یکی از برنامه

 صیادی در اجرای آن است.
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از این استان در حوزه پرورش ماهی در دریا به عنوان قطب طالیی یاد کرد و  رییس گروه پرورش ماهیان دریایی شیالت هرمزگان
بیان داشت: پروژه پرورش ماهی در قفس به عنوان شاخص ارزیابی فعالیت های شیالتی است و این طرح مهم ترین پروژه اقتصاد 

 مقاومتی شیالت است.
 حمایت از سرمایه گذاران پرورش ماهی در قفس در هرمزگان

ندار هرمزگان گفت: این استان ظرفیت های مناسبی در زمینه پرورش ماهی در قفس دارد و از سرمایه گذاران متقاضی و فعال استا
 در این بخش حمایت می گردد.

های دریا را برای مردم و به گیری از ظرفیتفریدون همتی در نشستی با فعاالن عرصه شیالت اظهار داشت: باید شرایط بهره
 جوان فراهم کنیم و حمایت کامل را از این بخش انجام دهیم.خصوص نسل 

توانیم ضمن تامین مصرف داخلی، صادرات آبزیان نیز داشته باشیم، تصریح وی با بیان اینکه از طریق پرورش ماهی در قفس می
مورد حمایت قرار  کرد: از رویکردهای مهم ما در هرمزگان توسعه صنعت پرورش ماهی در قفس است و فعاالن این عرصه را

 خواهیم داد تا به سطح مطلوبی از تولید ماهی در قفس برسیم.
 هرمزگان پیشتاز در توسعه طرح های پرورش ماهی در قفس

 واحد قفس پیشرو در تولید پرورش ماهی در قفس در کشور است. ۰۶براساس آمارها ، استان هرمزگان با وجود 
داری، های تامین و نگهلید به علت وسعت دریاها، نبود نیاز به هوادهی، کاهش هزینهکارشناسان حوزه شیالت ، ظرفیت باالی تو

ترین علل موفقیت این دهند را از مهمهای مناسب که طیف وسیعی از غذای مردم را تشکیل میشرایط مناسب پرورشی و کمبود گونه
 استان در پرورش ماهی در دریا عنوان می کنند.

های اجرایی، نظارتی، سرمایه گذاران و رفع قتصادی استانداری هرمزگان گفت: با همکاری مجموعه دستگاهمعاون هماهنگی امور ا
 موانع پیش روی، شرایط برای رونق فعالیت های مرتبط با آبزی پروری در استان تسریع می شود.

با حضور دادستان و بازرس کل استان های آبزی پروری که ایرج حیدری شامگاه دوشنبه در نشست بررسی راههای توسعه فعالیت
برگزار شد، اظهار داشت: هرمزگان با تالش و اقدامات صورت پذیرفته در زمینه توسعه طرح های پرورش ماهی در قفس در سطح 

 گذاری های متعددی در این زمینه جذب گردیده است.کشور پیشتاز بوده و سرمایه
تولید و ارز آوری از اهداف مهم سرمایه گذاری ها در حوزه توسعه طرح های مرتبط  وی تصریح کرد: ایجاد اشتغال پایدار، افزایش

 با آبزی پروری در هرمزگان است و ضروری است متولیان این حوزه تحقق این اهداف مهم را با حساسیت دنبال نمایند.
 نگاهی به پرورش ماهی در قفس در جهان و ایران

سال در جهان سابقه دارد که کشورهای مالزی، نروژ و چین  ۰۵و اشتغالزا است، بیش ازپرورش ماهی در قفس که صنعتی سودآور 
 از مهم ترین کشورهای پرورش دهنده بوده و بعدها کویت، امارات و روسیه به این صنعت پیوسته اند.

« دز» قفس در سد با پرورش ماهی در  ۶۶۶۶در ایران سابقه زیادی در پرورش ماهی در قفس ثبت نشده، ولی از سال های 
 تولید در این دریاچه شروع شد. ۶۶۶۸خوزستان به صورت آزمایشی آغاز و در سال 

نیز پرورش ماهی در قفس به بسته شدن قراردادی بین شیالت ایران و یک شرکت نروژی در دریای خزر و دریای  ۶۶۶۹در سال 
 تن اجرا شد و همچنان ادامه دارد. ۶۴۵ن به ظرفیت عمان شکل جدی تری به خود گرفت و طرح پرورشی آن در استان هرمزگا

  لینک خبر
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 شیر و فرآورده ها
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 صادرات و واردات
 ایرنا  – 12/9/99تاریخ : 

 های تولید نیست صادرات فعلی میوه متناسب با هزینه

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

های مناسب وضعیت تولید گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: امسال به دلیل بارشروز پنجشنبه در « مجتبی شادلو»
شود بینی میمیلیون تن انواع مرکبات شامل پرتقال، نارنگی، نارنج ، لیموشیرین پیش ۸.۰مطلوب ارزیابی شده به طوری که با تولید 

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

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

تا دو هزار تومان،  ۰۵۵سه هزار تومان، نارنگی بندرعباس بین پنج هزار تومان تا هفت هزار تومان، نارنج بین یک هزار و 
تومان و پنج  ۰۵۵دو هزار و  تومان، کیوی سه هزار تومان و سیب درختی بین ۰۵۵تا دو هزار و  ۰۵۵لیموشیرین یک هزارو 

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

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

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

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

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

 شود.شروع می
 میلیون تن سیب درختی  ۴بینی تولید بیش از پیش

هزارتن سیب درختی پیش بینی شده است که با توجه به مازاد تولید، جوابگوی  ۰۵۵یلیون و شادلو اظهارداشت: امسال تولید چهار م
 تولیدکنندگان نیست.

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

 کشاورزی ما باشند.
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 ایرنا  – 29/9/99تاریخ : 

 محصول زراعی و باغی را ممنوع کرد ۲۰عراق واردات 

محصول زراعی و باغی از جمله  ۶۷مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: عراق واردات  -ایرنا -تهران
شد را به دلیل خودکفایی ممنوع اعالم ه فرنگی، خیار، سیب زمینی، بادمجان، هویج، خرما، هندوانه و انار که از ایران وارد میگوج

 کرد. 
ای به سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی و معاون امور در نامه« شاهرخ شجری»

محصول  ۶۷طر نشان کرده است: طبق اعالم وزارت کشاورزی عراق، این کشور در تولید باغبانی وزارت جهاد کشاورزی خا
زراعی و باغی همچون گوجه فرنگی، خیار، سیب زمینی، بادمجان، هویج، کنار، کاهو، ذرت، خرما، هندوانه، خربزه، سیر، پیاز، 

 کدو، گل کلم، انار و کلم به خودکفایی رسیده است.
 ر عراق برای حمایت از تولید داخلی خود، واردات این محصوالت را ممنوع کرده است.براساس این گزارش، کشو

ریزی الگوی کشت و تولید، بازنگری الزم در این نامه توصیه شده است برای جلوگیری از خسارات احتمالی به کشاورزان در برنامه
 انجام شود.

  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 ایرنا  – 29/9/99تاریخ : 

 مرغ قم پیشتاز تولید و صادرات تخم

ر است و مرغداران قمی در این زمینه مرغ کشوهای تولید تخمترین قطبدهد قم یکی از مهمآمارهای رسمی نشان می -ایرنا  -قم 
 شود. به نحوی که حجم قابل توجهی از محصول آن ها صادر می پیشگام هستند،

ای دارد و عالوه بر مرغ، جایگاه ویژهسالیان درازی است که قم درزمینٔه پرورش دام و طیور و محصوالت وابسته به آن همچون تخم
 کند.از این محصول را به سایر نقاط کشور صادر میتوجهی تأمین نیاز استان، حجم قابل

ریزی بلندمدت و حمایت از فعاالن این حوزه است، که در همین رابطه خبرنگار ایرنا، حفظ و ارتقا این جایگاه نیازمند داشتن برنامه
 پروری استان را جویا شد.نظر شماری از مسئوالن و متولیان بخش کشاورزی و دام

 گذار قم باید تقویت شوندمهای مرغ تختشکل
که  باشندمرغ درقم بسیار قوی و پیشرو میهای تولیدکننده مرغ و تخمرئیس سازمان جهاد کشاورزی قم در این رابطه گفت: تشکل

 ازپیش تقویت شوند.مرغ استان باید بیشبرای توسعه صنعت تخم
 ی برای ارزیابی ارزش پروتئینی سایر مواد غذایی است.عنوان یک غذای کامل، شاخصمرغ بهعباس پور میدانی افزود: تخم

مرغ درقم و همچنین کل کشور معادل نیمی از مصرف این محصول در کشورهای وی بیان داشت: متأسفانه سرانه مصرف تخم
 یافته است.توسعه

رسیم گفت: چربی و کلسترول مرغ هنوز به آن حد نرسیده که به سرانه موردنظر و مطلوب بوی بابیان اینکه فرهنگ مصرف تخم
 کننده ندارد.مرغ کامال شفابخش است و هیچ ضرری برای مصرفموجود در تخم

های موردنظر تا زنجیره مرغ از تأمین جوجه و نهادهرئیس سازمان جهاد کشاورزی قم همچنین اهمیت رصد حلقه زنجیره تولید تخم
 هایها در این زمینه بسیار مهم است و انتظار داریم، تشکلتقویت تشکل فرآوری و حلقه مصرف را مورد تاکید قرارداد، و گفت:

 استان فعالیت بیشتری داشته باشند.
گذار و همچنین مرغ نیمچه یا پولت رتبه خوبی را در کشور دارد، و بیشتر مواقع این استان در موضوع مرغ تخم وی اظهار داشت:

 رقمی است.تک
 مرغ در استان است و باید از این ظرفیت استفاده کنیم.ه پتانسیل تخمدهندوی ادامه داد: این نشان

هایی را در مدارس تصویب کردیم آن را بخشی از مرغ برنامهسازی مصرف تخموی همچنین با اشاره به اینکه برای فرهنگ
 مرغ در استان باشیم.ه مصرف تخمروز شاهد افزایش سرانهای ترویجی سازمان متبوع خود عنوان کرد و افزود: باید روزبهسیاست

های قم به ها، انبارها و سیستم ترانزیتی الزم افزود: اصالح ساختار مرغداریاین مسئول همچنین با اشاره به موضوع تامین نهاده
 است.شدهبینیهای پیشلحاظ بهداشتی و مصرف انرژی نیز ازجمله تدابیر و سیاست

مرغ در های اجرایی مانند جهاد کشاورزی، دامپزشکی، مرکز بهداشت با تولیدکنندگان تخمتگاهوی اضافه کرد: همکاری خوبی بین دس
 هایی مانند بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان را نداشته باشیم.استان وجود دارد و این ساختار در حال اصالح است، تا مشکل

های ترویجی و را نیز موردتوجه قرارداد، و بیان کرد: برنامهمرغ رئیس جهاد کشاورزی قم همچنین موضوع تنظیم بازار تخم
به  مرغوپرورش و مرکز بهداشت پیاده خواهیم کرد، تا با ارتقای سرانه مصرف تخمتشویقی خوبی را با همکاری صداوسیما، آموزش

به این محصول را نیز ازنظر های محیط زیستی، بهداشتی و صادراتی مربوط پایداری این محصول راهبردی کمک کنیم، و موضوع
 کمی و کیفی ارتقاء دهیم.

 شودمرغ در قم تولید میتن تخم ۱۵۵روزانه 
شود که پنج برابر نیاز مرغ در قم تولید میتن تخم ۱۵۵معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قم نیز گفت: روزانه 

 استان است.
های های تولیدشده در مرغداریمرغتن است و بقیه تخم ۸۵مرغ در قم حدود نه تخماصغر همت بیان کرد: میزان مصرف روزاعلی

 شود.استان به سایر مناطق کشور صادر می
گذار با ظرفیت بیش از پنج درصد واحدهای تخم ۶۵درصد واحدهای پرورش پولت و حدود  ۹۰در حال حاضر بیش از  وی افزود:

 .میلیون و دویست قطعه در قم فعال است
گونه گزارشی مبنی بر ابتالی واحدهای صنعتی خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته از ابتدای سال جاری تاکنون هیچ وی ادامه داد:

 نشده است.به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان اعالم
درصد واحدهای پرورش پولت  ۴۰و معدوم شدن بیش از  ۹۶همت گفت: پس از خسارت سنگین واردشده به مرغداران قمی در سال 

منظور صدور گذار بهمقرر شد همه واحدهای پرورش پولت و تخم گذار استان در اثر بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان،و تخم
مجوز فعالیت نسبت به اصالح ساختار فنی و اعمال شرایط و ضوابط بهداشتی اقدام کنند که نتیجه آن گزارش نشدن انتشار این 

 شده از سال جاری است.و همچنین مدت سپری ۹۷روس در سال وی
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های اقتصادی قم است که حمایت مسئوالن ترین بخشگذار یکی از مهمخصوص در بخش مرغ تخموی بیان کرد: صنعت طیور به
را در مقابل آن قرار تواند سطح کمی و کیفی محصوالت مرتبط با این صنعت را ارتقا و بازارهای جدیدی صادراتی استان از آن می

 دهد.
 برابر رشد کرد ۱.۰گذار قم جمعیت مرغ تخم

گذار درقم وجود دارد، که این تعداد نسبت به سال گذشته بر پنج میلیون قطعه مرغ تخممدیرکل دامپزشکی قم در این رابطه گفت: بالغ
 برابر ظرفیت تولید استان افزایش پیداکرده است. ۱.۰

های قم صورت گرفته های بسیار خوبی در خصوص رعایت اصول بهداشتی امنیتی در مرغداریکه هماهنگیمهدی رفیعی بابیان این
سازی چند میلیون قطعه مرغ پولت منجر شد، که به معدوم ۹۶است، یادآور شد: پس از شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان درسال 

مرغ بسیار مناسب اری نیز مشکلی وجود ندارد، و شرایط تولید تخمسال گذشته موردی از این بیماری مهلک نداشتیم و در سال ج
 است.

هایی از قبیل واکسیناسیون، پایش و مراقبت، ساماندهی کود، آموزش مرغداران و ارتقاء امنیت زیستی در وی با اشاره به انجام اقدام
 ل بدون آنفلوانزا سپری شود.استان گفت: امیدواریم با تعاملی که مرغداران استان با مسئوالن دارند امسا

مرغ صورت گرفته بیان کرد: های مناسبی که در خصوص تکمیل زنجیره تولید و عرضه تخمرفیعی همچنین با اشاره به زیرساخت
مجوز ها باید با گواهینامه حمل، و همچنین های تولیدی در مرغداریمرغمرغ درقم وجود دارد، و تمام تخمبندی تخمچهار مرکز بسته

 دامپزشکی عرضه شوند.
دهی های مختلفی در استان در حال انجام است، و سال قبل در مورد سامانوی ادامه داد: در خصوص زنجیره مصرف نیز نظارت

 مرغ نیز طرح جدیدی را آغاز کردیم.های تخمبرچسب
کنند با استانداردهای دامپزشکی ای خود ثبت میههایی که روی کارتنگذار برچسبهای تخموی افزود: بر این اساس، تمام مرغداری

 شود.اصالح می
هستند که  هاییمرغهای پاستوریزه تخممرغمرغ پاستوریزه گفت: تخممدیرکل دامپزشکی قم در پاسخ به سئوالی در رابطه با تولید تخم

زای موجود تحت درجه حرارتی خاصی قرار بیماریدر فرآیند فرآوری، در مراکز دارای پروانه برای از بین رفتن عوامل عفونی و 
 گیرند.می

 شوند.هایی که آلودگی کود دارند، پاستوریزه میمرغهای نوک زده و شکسته و یا تخممرغوی افزود: معموال تخم
ز مرغ نیودر تخممرغ پاستوریزه، پمرغ در کنار تخمشود، و در صنعت تخمصورت مایه عرضه میمرغ پاستوریزه بهوی افزود: تخم

 وجود دارد که برای صنایع غذایی ضروری است.
 های مشخص تهیه و استفاده کنند.صورت مایع و دربسته بندیمرغ را فقط بهرفیعی گفت: صنایع غذایی ملزم هستند، تخم

ای هغ مایع با همکاری اتحادیهمرمرغ مایع وجود ندارد، گفت: دو مرکز تهیه تخماین مسئول بابیان اینکه در قم هیچ مرکز تهیه تخم
های استان برای فرآوری با خودروی سردخانه دار به دو های صنعتی موجود در مرغداریمرغشده و تخممربوطه در تهران شناسایی

 یابد.مرکز یادشده انتقال می
 مرغ استان ممنوع است.مرغ شکسته و نوک زده در مراکز عرضه تخممدیرکل دامپزشکی قم تأکید کرد: عرضه هر نوع تخم

 شودمرغ تولیدی در قم صادر میدرصد تخم ۷۵
مرغ درصد تخم ۷۵مرغ قم سهمی مهمی در رونق تولید دارد و بیش از مدیرعامل شرکت تعاونی مرغداران قم نیز گفت: صنعت تخم

 د.شوها و همچنین کشورهای عراق، افغانستان، عمان و قطر صادر میتولیدی قم به سایر استان
گذار عضو فعال دارد، بیان داشت: شرکت تعاونی مرغ تخم ۶۴۵حمیدرضا اسماعیلی با اشاره به این که شرکت تعاونی مرغداران قم 

 باشند.درصد مرغداران عضو آن می ۴۵هاست که بیش از یکی از این تشکل
اید را دومین تشکل طیور استان نمصورت تخصصی موضوع مرغ گوشتی را پیگیری میوی شرکت تعاونی مرغ گوشتی که به

دانست و گفت: شرکت تعاونی بخش سلفچگان نیز که تعدادی از مرغداران عضو آن هستند و زیرمجموعه جهاد کشاورزی و تعاون 
 آید.کند، دیگر تشکل مرغداری قم به شمار میروستایی فعالیت می

ویژه ذرت را ازجمله آن ذکر نع مرغداران استان، کمبود نهاده بهها و مواترین مشکلوی همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد عمده
شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام و همچنین سازمان جهاد کشاورزی این مشکل در های انجامکرد و افزود: خوشبختانه با پیگیری

 حال برطرف شدن است.
شود، که مساله ز کشورهای برزیل، اوکراین و روسیه وارد میطور عمده اهای قم بههای موردنیاز مرغداریوی یادآور شد: نهاده

 کند، با مشکل مواجه نموده است.ترین ذرت را تولید میها، واردات از برزیل را که باکیفیتتحریم
 های مرغداران استان دانست.شده را نیز از دیگر مشکلاسماعیلی سرمایه در گردش و قیمت تمام

مرغ و ضرورت قرار گرفتن آن در سبد غذایی خانوارها بیان کرد: باال رفتن سرانه مصرف ی باالی تخموی با اشاره به ارزش غذای
 مرغ نقش مهمی در متعادل شدن تولید این محصول دارد.و همچنین افزایش صادرات تخم
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ها و های باکیفیت، ریزمغذیادههای حمایتی از مرغداران استان گفت: تامین نهوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدام
 شود.ها بخشی از کارهایی است که در جهت حمایت از مرغداران استان انجام میافزودنی

ر های مذکوها برای حمایت از تشکلمرغ از تولیدکنندگان باهدف کوتاه کردن دست دالالن را از دیگر فعالیتوی همچنین خرید تخم
ز مرغ در قم بالفاصله پس ارو کلیه تولیدکنندگان تخممرغ موضوع مهمی است، ازاینر صنعت تخمدانست و افزود: بازگشت سرمایه د

 کنند تا به تولید ادامه دهند.عرضه محصول خود مبلغ آن را دریافت می
هزار  ۷۵۵ واحد مرغداری گوشتی به ظرفیت پنج میلیون و ۶۶۶واحد مرغداری در استان قم وجود دارد که از این تعداد  ۶۵۵حدود 

 هزار قطعه است. ۷۵۵گذار به ظرفیت هشت میلیون و واحد مرغداری تخم ۶۷۸قطعه و 
طور میانگین توجهی در صنعت طیور دارد و بههای فعال است؛ این استان رشد قابلقم چهارمین استان کشور ازنظر تراکم مرغداری

 کند.أمین میمرغ و سه درصد نیاز مرغ گوشتی کشور را تهشت درصد نیاز تخم
های کشور شود که حجم باالیی از آن به سایر استانهزار تن گوشت مرغ تولید می ۸۵مرغ و هزار تن تخم ۷۵هرساله در قم حدود 

 شود.صادر می
هزار تن محصوالت زراعی و باغی، یک  ۸۱۰هزار تن شامل  ۷۸۶میزان متوسط تولید بخش کشاورزی استان قم در سال برابر 

 هزار تن محصوالت دامی است. ۶۱۵تن آبزیان و  ۰۵۵هزار و 
 ا   لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 ایرنا  – 20/9/99تاریخ : 

 واردات موز، آناناس و انبه مشروط به صادرات سیب درختی شد 

جاری ای؛ صدور مجوز واردات موز، انبه و آناناس را در ازای صادرات سیب درختی تا پایان سالدولت در مصوبه -ایرنا  -تهران 
 مجاز اعالم کرد. 

به گزارش دوشنبه وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه دیروز هیات وزیران به ریاست حجت االسالم والمسلمین "حسن روحانی"، با 
میلیون تن سیب درختی مازاد و با هدف تشویق صادرکنندگان این  ۶.۰حمایت از تولیدکنندگان و صادرات،  توجه به ضرورت

 محصول، این طرح تصویب شد.
 فقط از محل اظهارنامه صادراتی سیب درختی مجاز است.  ۶۶۹۴طبق مصوبه دولت واردات موز، انبه و آناناس تا پایان سال 

هزار تن سیب درختی در سطح کشور پیش بینی شده که به نظر  ۶۰۵مسال تولید بیش از سه میلیون و به گزارش ایرنا، طبق آمارها ا
 هزار تن سیب به لحاظ اندازه و کیفیت در رده سیب درختی درجه سه و صنعتی باشد. ۹۵۵می رسد از این میزان حدود 

، بیش از ۹۶ماهه سال  ۹هزار دالر و در  ۸۶۸و  میلیون ۱۹۹هزار تن موز به ارزش بیش از  ۶۰۵بیش از  ۹۷ماهه سال  ۶۵در 
 هزار دالر وارد کشور شده بود. ۴۶میلیون و  ۸۰۶هزار تن موز به ارزش بیش از  ۰۴۰
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 صادرات و واردات
خبرگزاری فارس  – 29/9/99تاریخ :   

 قلم محصول کشاورزی 81توضیحات رایزن بازرگانی ایران درعراق درباره ممنوعیت واردات 

قلم محصول کشاورزی توسط دولت عراق  20رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسالمی ایران درعراق درباره ممنوعیت واردات 

 توضیح داد. 

محصول کشاورزی ایران به عراق  ۶۷به گزارش خبرگزاری فارس، در پی انتشار خبر ممنوعیت صادرات 
 ب به فعاالن اقتصادی اعالم کرد:رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسالمی ایران درعراق خطا

 هیچ ممنوعیت جدیدی از سوی دولت عراق وضع نشده است.-اوال
گانه کشاورزی انجام  ۶۷در گزارش ارسالی این دفتر ذکرشده که )تمدید ممنوعیت ( در مورد محصوالت -ثانیا

 منوع می باشد.شده و این اقالم نزدیک به یکسال است در طرح حمایتی عراق قرارگرفته و ورود آن م
ثالثا: اعمال آن فقط برای )ایران(نیست و به هیچ وجه صحت ندارد.همه کشورهای صادرکننده به عراق مشمول 

 این موضوع هستند .
رابعا:منظور از )خودکفایی عراق (تاکید بر لزوم تغییر الگوی کشت توسط تصمیم گیران بخش کشاورزی 

کشت فراسرزمینی -ی صادراتی است ازجمله انتقال توان به زراعی کشورمان و ایجاد روشهای نو در برنامه ها
کشت و صادرات سایر محصوالت و...که میتواند شروعی برای پایداری نگاه در برنامه های آتی تولیدات  -

 صادراتی بخش کشاورزی باشد. 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

خبرگزاری فارس – 91/1/19تاریخ :   

 محصول کشاورزی را ممنوع کرد+ سند 81عراق واردات 

 قلم محصول کشاورزی را ممنوع کرد.  20عراق برای حمایت از تولید داخل واردات 

به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای به عباس 
کشاورز، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی و معاون امور باغبانی 

فرنگی، خیار، گوجهمحصول زارعی و باغی شامل  ۶۷عراق واردات ارت جهاد کشاورزی اعالم کرد وز
زمینی، بادنجان، هویج، کنار، کاهو، ذرت، خرما، هندوانه، خربزه، سیر، پیاز، کدو، گل کلم، انار و کلم را سیب

 به دلیل خودکفایی ممنوع کرده است. 
دفتر عربی و  ۶۶۹۴/۵۹/۵۸مورخ  ۹۴/۱۸۵/۶۵۷۶۶ت به نامه شماره در متن این نامه آمده است: با عنای

افریقایی سازمان توسعه تجارت ایران )نامه پیوست( در خصوص اخبار تجاری واصله از دفتر رایزن محترم ج. 
جدول مرتبط و اعالم  ۸عراق در نیمه دوم آبان ماه به استحضار می رساند با توجه به بند  -ا. ایران در بغداد

محصول زراعی و باغی )شامل: گوجه فرنگی، خیار،  ۶۷ارت کشاورزی کشور عراق این کشور در تولید وز
سیب زمینی، بادمجان، هویج، کنار، کاهو، ذرت، خرما، هندوانه، خربزه، سیر، پیاز، کدو، گل کلم، انار و کلم( 

را به داخل کشور ممنوع کرده به خودکفایی رسیده است و برای حمایت از تولید داخل واردات این محصوالت 
است. لذا خواهشمند است دستور فرمائید جهت جلوگیری از خسارات احتمالی به کشاورزان در برنامه ریزی 

 الگوی کشت و تولید بازنگری الزم صورت پذیرد.
 لینک خبر 
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 صنایع غذایی
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم 
 ایرنا  – 12/9/99تاریخ : 

 شودسطح کشت گندم کاهشی نمی

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد که گندم مطابق سال گذشته کشت شده و هیچ مشکلی در این زمینه وجود  -ایرنا  -تهران 
 ندارد. 

روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت و در جمع خبرنگاران با اعالم این مطلب گفت: تصمیمی مبنی بر « عباس کشاورز»
 درصدی کشت گندم صحت ندارد. 22های مربوط به کاهش صحبتکاهش کشت گندم مطرح نیست و 

 وی همچنین درباره قیمت گندم بیان کرد: امیدواریم قیمت آن تغییر کند اما دولت قیمت گندم را تصویب و ابالغ کرده است.
 لینک خبر
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 گوجه فرنگی

 فودپرس – 12/9/99تاریخ : 

هزار تن سیب و پرتقال برای شب عید ذخیره شد ۹۱آذر/  ۲۹کاهش قیمت گوجه فرنگی از   
آذر خبر داد و در مورد تنظیم بازار شب عید  ۱۰سخنگوی ستاد تنظیم بازار کشور از کاهش قیمت گوجه فرنگی از  <کشاورزی

تن پرتغال ذخیره سازی شده است ۶۵۵۵۵تن سیب درختی و  ۱۶۰۵۵گفت: تاکنون  . 
 

ابل برداشت است که این محمد رضا کالمی گفت: برخی از محصوالت مثل گوجه فرنگی در یک مقطع زمانی صرفا در یک استان ق
 .امر موجب برهم زدن عرضه و تقاضا و در نهایت افزایش قیمت خواهد شد

 
آذر محصوالت گلخانه ای سایر استان ها به بازار عرضه خواهد شد و شاهد کاهش قیمت گوجه در بازار  15وی ادامه داد: از 

 .خواهیم بود
 

ر گوجه و توزیع در هنگام نیاز بازار گفت: متاسفانه برخی از صیفی جات مثل کالمی در خصوص تدابیر ستاد به منظور مدیریت انبا
 .گوجه قابلیت نگهداری در سردخانه ها را ندارد و محصول باید بالفاصله فرآوری شده و به رب تبدیل شود

 
ثل سیب و پرتقال در حال حاضر وی از تدابیر این ستاد در تنظیم بازار عید نوروز خبر داد و توضیح داد: بازار عرضه میوه هایی م

روند متعادلی را طی می کند و همین امر موجب کاهش قیمت ها شده و ستاد با ورود به این مبحث ضمن ذخیره سازی محصول برای 
 .نیاز شب عید ، از ضرر های احتمالی تولید کنندگان نیز جلوگیری کرده است

 
تن سیب  13522تعداد مناسب سردخانه برای ذخیره سازی افزود: تاکنون  سخنگوی ستاد تنظیم بازار کشور ضمن تاکید بر وجود

تن پرتغال ذخیره سازی شده است 32222درختی و  . 
 

وی از تشدید بازرسی و نظارت این ستاد در بازارها خبر داد و خاطر نشان کرد: ما از تمام ظرفیت های این ستاد برای بازرسی ها 
نظارت ها تا نوروز و حتی تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت بهره گیری کرده ایم و این تشدید . 

 
هزار تن  0کالمی با اشاره به بخشنامه های جدید ستاد تنظیم بازار در خصوص توزیع اقالم مورد نیاز مردم توضیح داد: در حدود 

، کارمندی ، فرهنگیان و روستائیان و نیز در هزار تومان در اختیار فروشگاههای اتحادیه کارگری 22گوشت چرخ کرده با قیمت 

 .برخی از فروشگاههای زنجیره ای قرار دادیم که در اختیار هموطنان قرار گیرد
 

تومان به دست مصرف کننده خواهد رسید .  6022هزار تن برنج هندی نیز در اختیار استان ها قرار گرفته که با نرخ  52وی افزود: 

خام در اختیار کارخانجات روغن سازی قرار دادیم که علیرغم عرضه مناسب در بازار کنونی، در نظر هزار تن روغن  32همچنین 

درصدی در اختیار مصرف کننده قرار گیرد 25داریم این محصول با کاهش قیمت  . 
 

فروش می  کالمی ادامه داد: فضای عرضه گوشت مرغ نیز در حال حاضر به شدت رقابتی است و حتی کمتر از قیمت مصوب به
 .رسد

  خبرلینک 
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 گوجه فرنگی 

 ایرنا  – 26/9/99تاریخ : 

 ها جلوی ارزانی گوجه فرنگی را گرفتبارش

ست؛ قرار بود نرخ این محصول پس از هزار تومان را شک ۱۵قیمت گوجه فرنگی آبان و آذر ماه امسال رکورد  -ایرنا  -تهران 
 ها، این امید را کمرنگ کرد. های جنوبی شکسته شود اما بارندگیبرداشت استان

با وجود اینکه هر ساله با تغییر فصل از تابستان به پاییز شاهد افزایش قیمت اکثر محصوالت صیفی هستیم اما امسال نرخ گوجه 
 هزار تومان افزایش پیدا کرد که نگرانی اغلب مصرف کنندگان را در پی داشت. ۱۵هزارتومان به فرنگی در بازار به یکباره از پنج 

گفته ها حاکی از آن است که عواملی همچون سرمازدگی، افزایش کرایه حمل و نقل و همچنین صادرات بی رویه موجب گرانی 
 محصول گوجه فرنگی شده است.

هزار هکتار گوجه فرنگی تولید شد که تا زمان ممنوعیت  ۶۶۶زارتن در سطح بیش از ه ۷۶۹سال گذشته در مجموع پنج میلیون و 
 ۹۶.۹هزارتن به ارزش دالری  ۶۶میلیون دالر، رب گوجه فرنگی  ۶۶۶هزارتن به ارزش دالری  ۸۱۰.۶صادرات گوجه فرنگی 

 میلیون دالر به کشورهای هدف صادر شده بود.
 ۸۶.۸نیز در محصول گوجه فرنگی  ۹۶نسبت به مدت مشابه سال ۹۷هفت ماهه سال  طبق آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران در

 درصد افزایش صادرات داشتیم.
در این زمینه، مدیرکل دفتر امور محصوالت علوفه ای و جالیزی معاونت امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی به خبرنگار 

ا از چهار هرفت عرضه این محصول برای تعادل قیمتبازار انتظار می اقتصادی ایرنا گفت:با توجه به افزایش قیمت گوجه فرنگی در
ها عرضه این استان جنوبی کشور )بوشهر، خوزستان ، سیستان و بلوچستان و هرمزگان( انجام شود اما به دلیل تشدید بارندگی

 محصول در استان بوشهر با مشکل مواجه شد.
را ناشی از محدودیت اقلیمی فصل پاییز در برخی از استان ها دانست و افزود: افزایش اخیر قیمت گوجه فرنگی « حسین اصغری»

طبق گزارش های رسیده خسارت هایی به تولید گوجه فرنگی استان بوشهر وارد آمده اما هنوز آمار دقیق میزان خسارت ها مشخص 
 نیست.

ها میوه پوسیده می شود که احتمال خسارت زایی  وی اضافه کرد: به دلیل نزدیکی محصول گوجه فرنگی به زمین و شدت بارندگی
 آن را برای تولیدکنندگان افزایش می دهد.

مدیرکل دفتر امور محصوالت علوفه ای و جالیزی معاونت امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در فصل پاییز همه ساله به 
فرنگی هستیم که با ورود به فصل زمستان و افزایش دلیل محدودیت کشت، دچار نوسان قیمت در برخی محصوالت از جمله گوجه 

 تولید محصوالت استان های جنوبی کشور این مشکل برطرف می شود.
های جنوبی امیدواریم نرخ این محصول وی اظهار داشت: با توجه به افزایش عرضه گوجه فرنگی انباری، گلخانه ای و تولید استان

 شود.در بازار متعادل می
هکتار در چهار استان بوشهر،  ۶۸۵هزارتن در سطح پنج هزار و  ۶۶۵رد: تولید گوجه فرنگی در فصل پاییز اصغری تصریح ک

 خوزستان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان برنامه ریزی شده بود.
ار در هکت ۶۰۵هزار و  ۱۶به گفته وی، طبق برنامه برای فصل زمستان نیز تولید بیش از یک میلیون تن گوجه فرنگی در سطح 

 استان های بوشهر، جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس و هرمزگان پیش بینی شده است.
اصغری بر این باور است که با ورود به فصل زمستان وضعیت بازار این محصول متعادل شود بنابر این طی یک تا دو هفته آینده 

 قیمت گوجه فرنگی روند کاهشی به خود می گیرد.
  لینک خبر
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 زگوشت قرم

 ایرنا  – 12/9/99تاریخ : 

 مدیرعامل اتحادیه دامداران: امسال نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم

درصد گوشت قرمز مورد نیاز کشور از محل  ۶۵مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران با بیان اینکه ساالنه  -ایرنا  -تهران 
واردات تامین می شود گفت: امسال به دلیل مازاد دام زنده سبک و سنگین نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم و امکان تامین از 

 . محل تولید داخل وجود دارد
روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با تاکید بر اینکه اکنون کشور نیازی به واردات « سعید سلطانی سروستانی»

شود که امسال به دلیل وجود شرایط آب و هوایی درصد گوشت مورد نیاز کشور در داخل تامین می ۹۵گوشت قرمز ندارد افزود: 
 آنچه که پیش از این محل واردات تامین می شد، می تواند از محل تولید داخل تامین شود.ها مناسب و افزایش زایش

کنندگان گوشت قرمز به جای واردات گوشت و وی اظهار داشت: برای حمایت از تولید داخلی نیاز است تا واردکنندگان و تامین
نند تا عالوه بر حفظ منافع ملی، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خروج ارز از کشور اقدام به خرید مازاد دام زنده از تولیدکنندگان ک

 نیز از آن منتفع شوند.
درصدی نرخ دام زنده در هفته های اخیر اشاره کرد و اظهار داشت:  ۸۵تا  ۱۰مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران به کاهش 

تومان است درحالی که نرخ این محصول در ابتدای سال برای هزار  ۱۰هزار تومان و سنگین  ۶۰قیمت هر کیلوگرم دام زنده سبک 
 هزار تومان بوده است. ۸۶هزار تومان و برای دام سنگین  ۸۴دام سبک 

هزار تومان و گوشت گوساله  ۷۰به گفته وی، با توجه به کاهش نرخ دام زنده در کشور، باید هر کیلوگرم گوشت گوسفندی با نرخ 
 کنندگان برسد.هزار تومان به دست مصرف ۰۵

های اخیر وی علل ازدیاد دام زنده در کشور را کاهش تقاضای مصرف، جلوگیری از صادرات دام زنده دانست تصریح کرد: در ماه
 درصدی نیز نصیبشان نمی شود. ۶۵اند، تا جایی که حتی حاشیه سود دامپروران و تولیدکنندگان به دلیل ازدیاد دام متضرر شده

این اتفاق برای تولیدکنندگان گوشت قرمز رخ می دهد که همه منافع ناشی از این صنعت به جیب دالالن می رود، وی گفت: در حالی 
زیرا دام را ارزان قیمت از دامپروران خریداری و با مدیریت بازار گوشت قرمز را با نرخ های باال به دست مصرف کننندگان می 

 رسانند.
راس دام سنگین در تهران روی دست تولیدکنندگان باقمیانده است؛ در حالی که یکی از شهرهای هزار  ۶۶به گفته وی، اکنون بیش از 

 رود.کننده گوشت کشور به شمار میبزرگ مصرف
اکنون قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز گوسفندی و گوساله در بازار مصرف )به اشکال مختلف از قبیل نیم شقه دست، نیم شقه ران و 

 رسد.هزار تومان به فروش می ۶۱۰هزار تومان تا  ۷۹شقه ( بین ارقام 
هزار تن گوشت قرمز وارد کشور شده  ۶۶۵هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید و بیش از  ۴۹۰طبق آمار سال گذشته نزدیک به 

 است.
  لینک خبر
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 گوشت قرمز 
 خبرگزاری فارس – 29/9/99تاریخ : 

 کرده غیربهداشتی/ اجرای طرح ارتقای کیفیت بهداشتی گوشت مرغ از اول دیماجرای ویدئوی گوشت چرخ

کرده های گوشت چرخمدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور با توضیح ماجرای کلیپ
 ماه در کشور خبر داد. غیربهداشتی منتشر شده در فضای مجازی از طرح ملی ارتقای کیفیت بهداشتی گوشت مرغ از اول دی

شود که برای درست کردن گوشت خیراً ویدئویی در فضای مجازی منتشر میبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ا
کرده همه جور ضایعات گوشتی از جمله مرغ درسته و کامل به همراه پر، پا، ناخن و امعا وا حشاء را داخل دستگاه چرخ چرخ

سامد برومندفر مدیرکل دفتر نظارت بر  ریزند. این ویدئو نگرانی زیادی را بین مردم ایجاد کرده است. به همین دلیل باگوشت می
 بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور صحبت کردیم. 

شود و باعث نگرانی مردم های این چنینی و حتی مشابه آن نیز در فضای مجازی منتشر میوی در توضیح این کلیپ گفت: کلیپ
 کردیم هیچ سرنخی از آنها پیدا نکردیم.شود؛ اگرچه تقلب را رد نمی کنم اما ما هرچه تالش می

فت: ها بیشتر مونتاژ هستند، گمدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه این کلیپ
 .کنند تنها قصد ایجاد تشویش و نگرانی بین مردم را دارندها را در فضای مجازی توزیع میکسانی که این کلیپ

رسند نظارت دارید، گفت: ها به فروش میهای گوشتی که در فروشگاهبرومندفر در پاسخ به اینکه آیا شما بر محصوالت و فرآورده
دار و حاوی کد اطالعاتی است و اگر مواردی باشد که کرده شناسنامههای نظارتی بر این موارد نظارت دارند و گوشت چرخبله اکیپ

 کرده حاوی این اطالعات نیست باید گزارش دهند.چرخمردم ببینند که گوشت 
 * فروشندگان باید گوشت را در حضور مشتری چرخ کنند

هزار  12رود و قیمت آنها حدود کرده آماده به فروش میهای کوچک، گوشت چرخها و فروشگاهخبرنگار فارس پرسید در قصابی

نین اند که چکرده با چیزهای دیگری مخلوط شدههای چرخاست که این گوشتتر است و این دلیل روشنی تومان از قیمت گوشت پایین
پس  کرده پایین استارزانتر نسبت به گوشت فروخته می شود، گفت: بله، مردم باید خودشان فکر کنند که اگر قیمت گوشت چرخ

 قبالً آن را آماده کرده و در ویترین بگذارند.ایرادی دارد و فروشندگان حتماً باید در حضور مشتری گوشت را چرخ کنند و حق ندارند 
کرده که در قصابی ها و فروشگاه های کوچک به فروش های چرخدرصد گوشت 92خبرنگار فارس پرسید به هر حال شاید بیش از 

کنید، گفت: اینها های گوشتی هستید چرا با آنها برخورد نمیمی رود از قبل آماده می شوند، اگر شما مسؤول نظارت بر این فرآورده
ها یک بازرس و ناظر بگذاریم تا با آنها برخورد کند و این در سطح کشور توانیم برای همه فروشگاهسازی شود ما نمیباید فرهنگ

 تک آنها کافی نیست.شاید اتفاق بیفتد و نیروهای ما برای مقابله با تک
 اطالع دهند 2521* مردم موارد تخلف را به شماره 

داران هم حتماً باید در حضور مشتری افزود: مردم باید خودشان هوشیار باشند و چنین محصوالتی را خریداری نکنند و مغازهوی 
دار و حاوی کد شناسایی وجود دارد بندی شده و شناسنامهکرده بستههای بزرگ هم گوشت چرخگوشت را چرخ کنند؛ البته در فروشگاه

 استفاده کنند.توانند از آنها که مردم می
برومندفر تأکید کرد مردم خودشان باید هوشیار باشند و در صورت مشاهده موارد خالف در محصوالت غذایی گوشت و مرغ با 

 که سامانه کشوری است اطالع بدهند یا پیغام بگذارند که در اسرع وقت به آن رسیدگی خواهد شد. 2521شماره 

قیق اید، گفت: آمار دته چند مورد پرونده تخلف در این باره بوده که شما با آنها مقابله کردهوی در پاسخ به اینکه در طی یک سال گذش
 االن وجود ندارد و باید آماده کنم.

 شود* طرح ملی ارتقای کیفیت بهداشتی گوشت مرغ از اول دی ماه اجرا می
های هبندی کشتارگادر پاسخ به اینکه قرار بود رتبهمدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور 

ای است، گفت: از اول دی ماه طرح ملی ارتقای کیفیت بهداشتی گوشت مرغ در سراسر کشور مرغ انجام شود این کار در چه مرحله
 Aو  B ،Aهای تبهواحد کشتارگاه صنعتی طیور است به ر 112های مرغ کشور که حدود اجرا خواهد شد؛ بر این اساس کشتارگاه

 اند. بندی شدهپالس که با نوارهای رنگی نارنجی، آبی و سبز مشخص است، تقسیم
نشان  Aکند به چه شکلی است. مثالً بندی میهایی که بستهدهد که وضعیت کشتارگاه و مرغبندی نشان میوی ادامه داد: این رتبه

دهد که عالوه بر تخلیه اتوماتیک، پالس نشان می Aدی کامل و بهداشتی است. بندهد که تخلیه اتوماتیک مرغ انجام شده و بستهمی

 بندی مناسب مرغ است.دهنده بستهنشان Bبندی هم انجام شده و تاریخ مصرف آن هم قید شده است و بندی و بستهقطعه

درصد به قیمت آن اضافه خواهد  5پالس  Aا ت Bگفت: هر کدام از رتبه بندی ها از ها چگونه است،وی در پاسخ به اینکه تفاوت قیمت

  شد که البته سازمان دامپزشکی کشور تنها به موارد بهداشتی آن نظارت دارد و قیمت در اختیار این سازمان نیست.
  لینک خبر
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان  – 12/9/99تاریخ : 

تومان ۰۴۴هزار و  ۲۲درصدی قیمت مرغ در آینده/قیمت هر کیلو مرغ  ۱امکان افزایش   
درصد نوسان یابد ۶شود که قیمت مرغ حداکثر در شب یلدا به شرایط مساعد تولید پیش بینی میحجت گفت: با توجه  . 

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

 ۴، از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۴۵۵هزار و  ۶۱تومان و مرغ آماده به طبخ برای مصرف کننده  ۴۵۵هزار و  . 

تومانی در بازار  ۱۵۵تا  ۶۵۵شود که قیمت مرغ با نوسان ر ایام پایانی هفته پیش بینی میوی افزود: با توجه به ازدیاد تقاضا د
 .روبرو شود

حجت درباره آخرین تحوالت بازار مرغ در آستانه شب یلدا بیان کرد: با توجه به آنکه تامین مرغ به اندازه کافی صورت گرفته است، 
صد نخواهد بوددر ۶از این رو نوسان قیمت در شب یلدا بیش از  . 

ان رسیدتوم ۱۵۵هزار و  ۶۱روند کاهشی قیمت جوجه یکروزه در بازار/ قیمت مرغ به  :بیشتر بخوانید  
های تولید، متوسط قیمت این مقام مسئول با بیان اینکه کماکان قیمت مرغ با نرخ تمام شده تولید فاصله دارد، افزود: با توجه به هزینه

تومانی مرغداران است که انتظار  ۷۵۵تومان باشد که فروش با نرخ فعلی بیانگر زیان  ۰۵۵هزار و  ۶۶مرغ در خرده فروشی باید 
تر به نرخ منطقی خود برسدچه سریع رود هرمی . 

 استمرار نظارت دستگاه های مسئول راه حلی مناسب برای کنترل بازار جوجه
هزار تومان در  ۶تا  ۴۵۵هزار و  ۱عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی متوسط قیمت کنونی هر قطعه جوجه یکروزه را 

های نظارتی بر بازار قیمت های اخیر با ورود دستگاههای صورت گرفته، طی روزبازار اعالم کرد و گفت: با توجه به پیگیری
روز ابتدای آذر جبران  ۶۵شود کاهش جوجه ریزی در جوجه یکروزه تا حدودی کاهش یافت که با استمرار این روند پیش بینی می

 .شود
میلیون  ۱۶روز نخست آذر  ۶۵های قبل خبر داد و افزود: در روز نخست آذر نسبت به ماه ۶۵شمگیر جوجه ریزی در وی از افت چ

های آبان و آذر، میزان جوجه های مرغداری صورت گرفت گه با توجه به میانگین جوجه ریزی ماهقطعه جوجه ریزی در واحد
های مسئول بر بازار جوجه یکروزه شدنجر به ورود و نظارت دستگاهمیلیون قطعه کاهش یافت که همین امر م ۹ریزی حدود  . 

حجت درباره آینده بازار جوجه یکروزه گفت: طبق روال همه ساله با ورود به ماه دی، قیمت جوجه یکروزه به سبب ازدیاد تقاضا 
ی مسئول، کمبودی برای جوجه ریزی و هابرای جوجه ریزی شب عید با نوساناتی روبرو خواهد شد که با تداوم بحث نظارت دستگاه

 .تامین مرغ شب عید نخواهیم داشت
 جمع آوری روزانه یک هزار تن مرغ از سطح بازار بر کنترل قیمت تاثیر بسزایی دارد

ت این مقام مسئول با بیان اینکه خرید تضمینی مرغ تا حدودی بر تعادل قیمت در بازار تاثیر گذار است، اظهار کرد: بنابر مکاتبا
ها آغاز شده است که با توجه به نیاز پشتیبانی امور دام برای کنترل بازار شب صورت گرفته، خرید تضمینی مرغ در برخی استان

شود که در صورت خرید روزانه حداقل یک هزار تن مرغ از سطح بازار عید و میزان مازاد مرغ موجود در بازار پیش بینی می
دگان انگیزه کافی برای ادامه تولید خواهند داشتعالوه بر کنترل قیمت، تولیدکنن . 

تومان از  ۷۵۵هزار و  ۶۱وی ادامه داد: هم اکنون پشتیبانی امور دام هر کیلو مرغ منجمد را طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار با نرخ 
 ۶۶قل هر کیلو مرغ با نرخ کند، در حالیکه ما انتظار داریم به منظور جلوگیری از زیان مرغداران حداسطح بازار جمع آوری می

تومان خریداری شود ۰۵۵هزار و  . 
کنند که در نهایت دهند، در مقابل نهاده دریافت میبه گفته این مقام مسئول، مرغدارانی که مرغ در اختیار پشتیبانی امور دام قرار می

رنامه ریزی مناسبی برای تداوم تولید مرغ گرم این امر موجب شده عالوه بر ذخیره سازی مناسب مرغ منجمد برای ایام پایانی سال، ب
 .اتفاق بیفتد

 شرایط مساعد قیمت نهاده های دامی در بازار
های دامی از وضعیت مساعدی برخوردار است، گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو ذرت در بنادر یک حجت با اشاره به اینکه بازار نهاده

های استانی یک هزار و تومان و همچنین قیمت ذرت در انبار ۸۰۵هزار و  ۱تا  ۶۰۵هزار و  ۱تومان و کنجاله سویا  ۶۰۵هزار و 
تومان است ۰۰۵هزار و  ۱تومان و کنجاله سویا  ۶۵۵ . 

های دامی در بازار آزاد تفاوت چشمگیری با نرخ مصوب ندارد که همین امر موجب شده اکثر به گفته وی، قیمت کنونی نهاده
فاده کنندکارخانجات از تولید داخل است . 
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های اخیر، قیمت منطقی هر کیلو عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی افزود: باتوجه به نوسان نرخ جوجه یکروزه در هفته
تومان بوده که با استمرار کاهش قیمت جوجه یکروزه بدیهی  ۰۵۵هزار و  ۶۶تومان و مرغ آماده به طبخ  ۱۵۵هزار و  ۹مرغ زنده 

یابدبازار کاهش می است که نرخ مرغ در . 
های اخیر، روزانه صنعت های اخیر با زیان چشمگیری روبرو بودند، بیان کرد: در هفتهحجت با اشاره به اینکه مرغداران در هفته

میلیارد تومان از ناحیه فروش شدند که جبران این میزان زیان امکان  ۹هزار تن مرغ رقمی بالغ بر  ۶مرغ گوشتی از قبل عرضه 
 .پذیر نیست

عضو هئیت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه نیازی به واردات نداریم، بیان کرد: با استمرار افت قیمت جوجه 
التهاب بازار تاثیر گذار باشدیکروزه، کمبودی در جوجه ریزی شب عید وجود ندارد که بخواهد بر عرضه و  . 

  لینک خبر
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 ایرنا – 29/9/99تاریخ : 

 توسعه یک میلیون هکتار سامانه های نوین آبیاری 

هزار هکتار  ۱۹۶های نوین آبیاری از یک میلیون و معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: سامانه -ایرنا -تهران 
 هزار هکتار رسیده است.  ۶۱۶به دو میلیون و  ۹۱ز سال پیش ا

در نشست سراسری سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با معاونان و « علیمراد اکبری»شنبه وزارت جهاد کشاورزی، به گزارش سه
ک هزار و گرم به ی ۹۱۵مدیران ارشد این وزارت و روسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها، اظهارداشت: بهره وری آب از 

 گرم تولید محصول به ازای مصرف یک متر مکعب آب افزایش یافته است. ۸۰۵
 درصد رسیده است. ۸۰درصد به  ۶۹وری آبیاری نیز از به گفته وی، بهره

هزار  ۶۶۶معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این که شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی از یک میلیون و 
هزار هکتار افزایش یافته است، تصریح کرد: سامانه های نوین آبیاری از یک میلیون و  ۶۸۶به یک میلیون و  ۹۱قبل از سال  هکتار
 هزار هکتار رسیده است. ۶۱۶به دو میلیون و  ۹۱هزار هکتار پیش از سال  ۱۹۶

 ا در حال انجام است.هزار هکتار اجرا شده و ی ۱۵۶اکبری گفت: سامانه های نوین آبیاری امسال در سطح 
معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با تشریح پروژه بزرگ ایجاد شبکه های فرعی آبیاری در غرب و شمال غرب 

هزار هکتار آماده بهره برداری و در انتظار تخصیص آب از سوی  ۱۵۱درصدی در سطح  ۹۰کشور، افزود: این پروژه با پیشرفت 
 وزارت نیرو قرار دارد.

 ۶۵۵هزار هکتار از دشت های خوزستان و ایالم اظهار کرد: فاز اول این طرح در سطح نزدیک به  ۰۰۵اکبری درباره طرح احیای 
 هزار هکتار انجام و تحویل بهره برداران شده و فاز دوم آن با تخصیص اعتبار اجرایی خواهد شد.

 ه انجام شده و امیدوارم تا بهمن ماه به بهره بردای برسد.وی درباره پروژه آبیاری دشت سیستان گفت: بخش اصلی این پروژ
هزار هکتاری، تا  ۱۴۵معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی درباره زهکشی اراضی استان گلستان ادامه داد: این پروژه 

 هزار هکتار دیگر نیز در حال انجام است. ۰۵هزار هکتار انجام شده و در سطح  ۶۸کنون در سطح 
 لینک خبر
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 گوشت مرغ 

  خبرنگارارن جوان – 29/9/99تاریخ : 

تومان/قیمت جوجه یک روزه دربازار کاهش یافت ۹۴۴هزار و  ۲۲قیمت هر کیلو مرغ   
وجه یک روزه در بازار خبر داد و گفت:قیمت هر قطعه جوجه یک روزه به مرز دو هزار تومانی قیمت ج ۸۵۵چهارآیین از افت 

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

، درباره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
ان است که نسبت توم ۰۵۵هزار و  ۶۱ها فروشیتومان و مرغ آماده به طبخ در خرده ۶۵۵هزار و  ۴تا  ۱۰۵هزار و  ۴مرغداری 

های گذشته تنها تغییرات جزئی داشته استبه روز . 
شود که روند فعلی قیمت مرغ تا اواخر هفته دربازار استمرار یابداو افزود: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می . 

خیر قیمت جوجه یک روزه روند کاهشی به های اچهارآیین از افت مجدد قیمت جوجه یک روزه در بازار خبر داد و گفت: طی روز
هزار تومان رسیده است ۱تومان به مرز  ۸۵۵تا  ۶۵۵خود گرفته به طوری که امروز با افت مجدد  . 

تومان ۷۵۵هزار و  ۶۱کمبودی در عرضه مرغ شب عید نداریم/قیمت هر کیلو مرغ  :بیشتر بخوانید  
ریزی به دلیل نبود انگیزه کافی و افزایش عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی کاهش تقاضای مرغداران برای جوجه

اعالم کردهای اخیر تولید جوجه یک روزه را دلیل اصلی افت قیمت در روز . 
های اخیر تغییری نداشته است گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو کنجاله سویا در های دامی نسبت به هفتهاو با اشاره به اینکه قیمت نهاده

های یک هزار و تومان است که متأسفانه در بازار آزاد با نرخ ۸۰۵و ذرت یک هزار و  ۸۵۵هزار و  ۱تا  ۶۰۵هزار و  ۱بنادر 
رسدتومان به دست مرغدار می ۷۰۵هزار و تا یک  ۷۵۵ . 

رغم واردات ها و واکسن نسبت به ابتدای سال در بازار بیان کرد: علیبرابری قیمت ریز مغذی ۸این مقام مسئول با انتقاد از افزایش 
رشد چشمگیری داشته که این   های اخیر در سایه کمبود نظارتتومانی، اما قیمت آن نسبت به ماه ۱۵۵هزار و  ۸ها با ارز این نهاده

 .امر بر افزایش قیمت تمام شده تولید تأثیر بسزایی دارد
ریزی و نبود انگیزه کافی برای های آتی گفت: بر اساس سنوات گذشته با کاهش جوجهچهارآیین درباره آینده بازار مرغ طی ماه

ریزی پیش گیرد به طوری که با استمرار روند فعلی جوجهتولیدکنندگان مرغ گوشتی بازار مرغ دستخوش تغییر و تحوالتی قرار می
های آتی با مشکالتی روبرو شودشود که عرضه مرغ در ماهبینی می . 

دهنده مرغ گوشتی بدون های پرورشهای اخیر واحدعضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ادامه داد: در هفته
های اخیر با هزار تومان برسد و در روز ۸که همین امر موجب شد قیمت جوجه به باالی ریزی کردند ریزی اقدام به جوجهبرنامه

 .افت تقاضا و افزایش تولید جوجه یک روزه قیمت روند کاهشی به خود گرفته است
 ۵۶۵تا یک هزار و  ۰۵۵به گفته وی در شرایط فعلی پرورش دهندگان مرغ گوشتی در فروش هر کیلو مرغ با زیان یک هزار و 

تومان متضرر هستند که برای خروج از این بحران نیازمند  ۰۵۵تومانی و تولیدکنندگان جوجه یک روزه با فروش هر قطعه جوجه 
 .ورود شک به بازار هستیم

ها چهارآیین درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی مرغ اظهار کرد: هم اکنون پشتیبانی امور دام خرید وتضمینی مرغ در برخی استان
تواند بر کاهش زیان مرغدار اند، اما خرید فعلی نمیبه منظور تأمین ذخایر استراتژیک و جلوگیری از زیان مرغداران آغاز کرده را

و تعادل بازار تأثیرگذار باشد چرا که برای رسیدن به نرخ واقعی مرغ نیازمند شک به بازار هستیم که این امر تنها با خرید روزانه 
شود در غیر این صورت خرید مرغ از کشتارگاه تن مرغ به صورت مستقیم از مرغدار محیا می ۱۵۵هزار و یک هزار تن تا یک 

 .خدمتی به مرغدار نیست
ها و تصمیمات ناگهانی دولت بر قاچاق مرغ دامن زدنبود نظارت کافی بر مرز   

و عوارض باالی صادراتی امکان ورود به  او با بیان اینکه خبری از صادرات رسمی مرغ نیست گفت: با توجه به اخذ تعرفه
های توان در بازارهای هدف وجود ندارد و تا زمانی که مسئوالن امر تدابیری برای کاهش عوارض صادراتی نیاندیشند نمیبازار

 .صادراتی ورود پیدا کرد
ترکیه، افغانستان و عراق و نبود کنترل و های ها به سمت کشورهای متعدد زمین و گسترده بودن مرزبه گفته چهارآیین با وجود راه

 .نظارت کافی قاچاق مرغ در حال انجام است
عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در پایان با تأکید بر کاهش تعرفه و عوارض صادراتی به منظور پایان دادن به 

الساعه رغداری مسئوالن امر باید از اتخاذ تصمیمات خلقموضوع قاچاق مرغ تصریح کرد: با وجود پتانسیل باالی تولید در صنعت م
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قابل توجهی از ناحیه   ها اجتناب کنند تا با به کارگیری حداکثری ظرفیت تولید بتوانیم ارزآوریها و افزایش تعرفهمبنی بر ممنوعیت

 .صادرات داشته باشیم
  لینک خبر
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 مکانیزاسیون و ماشین آالت 
 خبرگزاری فارس – 12/9/99تاریخ : 

 تجهیز می شودهزار هکتار تا پایان سال به سامانه های نوین آبیاری  811

هزار هکتار اراضی آبی نیز  ۶۴۱های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی، گفت: تا پایان سال حدود مجری طرح سامانه
 شوند. های نوین آبیاری مجهز میبه سامانه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، عباس زارع در جلسه ستاد آبیاری 
 ۱هزار هکتار اراضی سنتی آبی کشاورزی کشور، در حدود  ۷۵۵میلیون و  ۴تحت فشار آذربایجان غربی اظهار کرد: تاکنون از 

های نوین آبیاری عملیاتی شده است که براساس ار هکتار در اراضی پایاب سدها، سیستمهز ۱۵۵میلیون هکتار در اراضی سنتی و 
 شوند.های نوین آبیاری مجهز میهزار هکتار اراضی آبی نیز به سامانه ۶۴۱برنامه تا پایان سال حدود 

اختیار کشاورزان قرار  باید عمده اعتباراتی که به صورت کمک بالعوض دروی افزود: طبق سیاست وزارت جهاد کشاورزی 
ای و موضعی راندمان باالتری دارند، های آبیاری با راندمان باالتر اختصاص یابد و از آنجا که آبیاری قطرهگیرد به اجرای شیوهمی

 ها است.ها در جهت توسعه این شیوهریزیبرنامه
های نوین آبیاری به آبیاری بارانی اختصاص امانهدرصد س ۰۷حدود  ۹۶های نوین آبیاری تصریح کرد: در سال مجری طرح سامانه

 درصد کاهش یافت. ۱۸سهم این شیوه آبیاری به  ۹۷داشت و خوشبختانه با سیاستی که اتخاذ شد، در پایان سال 
ور شهای اقتصاد مقاومتی است و تاثیر مستقیمی در امنیت غذایی و خودکفایی کبه گفته وی، اجرای طرح نوین آبیاری در ردیف طرح

دارد و با دستور مقام معظم رهبری قرار شد از صندوق توسعه ملی هم اعتباراتی برای آن تخصیص یابد که امسال و سال آینده نیز 
 ها تسریع یابد.ها از این محل، اجری طرحانتظار داریم با تداوم کمک

دریاچه ارومیه گفت: با توجه به مزایای اجرای های نوین آبیاری در اراضی حوضه آبریز زارع با تاکید بر ضرورت توسعه سیستم
ها ها دارند و توسعه این سیستمبرداران و کشاورزان استقبال بیشتری در مشارکت اجرای پروژههای سامانه نوین آبیاری، بهرهپروژه

 و جلوگیری از ریزگردها آبی دریاچه ارومیه و پیشگیری از معضالت ناشی از این خشکسالیدر آذربایجان غربی به دلیل بحران کم
 بیش از پیش ضرورت دارد.
های نوین آبیاری وری آب کشاورزی، گسترش سامانههای موثر در افزایش تولید محصوالت و رشد بهرهوی ادامه داد: یکی از طرح

 .های خوبی انجام شده استریزیهای آبی کشور است که در این زمینه در دولت تدبیر و امید برنامهدر زمین
هزار هکتار  ۶۶۱های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در آذربایجان غربی در مجموع مجری طرح سامانه

های مرزی های فرعی آبیاری و زهکشی رودخانههای نوین آبیاری در اراضی خرده مالکی و شبکهطرح تجهیز اراضی به سیستم
 درصد است، رقم قابل توجهی داشته است. ۶۱یم که در مقایسه با میانگین کشوری که عملیاتی شده و بخشی نیز در دست اجرا دار

های تجمیعی برداری و توسعه طرحهای آب فاقد پروانه بهرههای غیرمجاز، تعیین تکلیف چاهوی افزود: اگر موضوع ساماندهی چاه
 یابد.های نوین آبیاری نیز تسریع میاضی به سیستمای زودتر پیگیری و عملیاتی شود، روند تجهیز ارتوسط مدیریت آب منطقه

 لینک خبر 
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 مکانیزاسیون و ماشین آالت
 ایرنا  – 20/9/99تاریخ : 

یورویی آبیاری تحت فشار از منابع صندوق توسعه ملیمیلیون  ۲۹۴سهم   

 ۶۰۵های آبیاری تحت فشار و نوین به میزان دهد برای طرحکل کشور به دولت اجازه می ۶۶۹۹الیحه بودجه سال  -ایرنا  -تهران 
 میلیون یورو از محل منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند. 

میلیون یورو )  ۸۱۰دهد، مبلغ سه میلیارد و کل کشور به دولت اجاز می ۶۶۹۹تبصره چهار الیحه بودجه سال « ه»بند
تکلیف به مصرف  ۶۰( از منابع صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیالت ارزی با تضمین دولت برای  ۵۵۵.۵۵۵.١۱٩.۶

 برساند.
فشار و نوین می شود. میلیون یورو از این منابع صرف طرح های آبیاری تحت ۶۰۵، سقف ۶۶۹۹بر پایه الیحه بودجه   

برای استفاده و تخصیص  ۶۶۹۹کل کشور، تعیین هر گونه تکیلف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال  ۶۶۹۹طبق الیحه بودجه 
 منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است.

 همچنین، نرخ ارز روز سامانه یکپارچه مدیریت ارزی )نیما( مبنای تبدیل این مبالغ به لایر است.
 ۸۴۸ه گزارش ایرنا، حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری اسالمی ایران، صبح امروز )یکشنبه( الیحه بودجه ب

را به مجلس ارائه کرد. ۹۹هزار میلیارد تومانی سال   
میلیون  ۹۶۵میلیارد و  ۶۷۵هزار و  ۴۴۷میلیون و  ۶۹کل کشور از نظر منابع حدود  ۹۹بودجه سال 

( لایر و مصارف بودجه نیز معادل همین رقم تعیین شده است.۵.۹۶۵.۵۵۵.۵۵۵۶۹.۴۴۷.۶۷)  
 لینک خبر
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 مکانیزاسیون . ماشین آالت 
 خبرگزاری فارس  -12/9/99تاریخ : 

 درصد رسید 54های نوین آبیاری در کشور/ بازدهی مصرف آب به میلیون هکتار سامانه 1.9توسعه 

 ۹۱هزار هکتار پیش از سال  ۱۹۶های نوین آبیاری از یک میلیون و معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: سامانه
 هزار هکتار رسیده است.  ۶۱۶به دو میلیون و 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علیمراد اکبری در نشست 
ها، سراسری سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با معاونان و مدیران ارشد این وزارت و رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استان

 گرم تولید محصول به ازای مصرف یک متر مکعب آب افزایش یافته است. ۶۸۰۵گرم به  ۹۱۵وری آب از اظهار داشت: بهره
 درصد رسیده است. ۸۰درصد به  ۶۹وی گفت: راندمان آبیاری نیز از 

زار ه ۶۶۶معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این که شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی از یک میلیون و 
های نوین آبیاری از یک میلیون هزار هکتار افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: سامانه ۶۸۶به یک میلیون و  ۹۱هکتار قبل از سال 

 هزار هکتار رسیده است. ۶۱۶به دو میلیون و  ۹۱هزار هکتار پیش از سال  ۱۹۶و 
 ار هکتار اجرا شده و یا در حال انجام است.هز ۱۵۶های نوین آبیاری امسال در سطح اکبری خاطرنشان کرد: سامانه

معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با تشریح پروژه بزرگ ایجاد شبکه های فرعی آبیاری در غرب و شمال غرب 
برداری و در انتظار تخصیص آب از سوی هزار هکتار آماده بهره ۱۵۱درصدی در سطح  ۹۰کشور، گفت: این پروژه با پیشرفت 

 رت نیرو قرار دارد.وزا
 ۶۵۵های خوزستان و ایالم اظهار کرد: فاز اول این طرح در سطح نزدیک به هزار هکتار از دشت ۰۰۵اکبری درباره طرح احیای 

 برداران شده و فاز دوم آن با تخصیص اعتبار اجرایی خواهد شد.هزار هکتار انجام و تحویل بهره
 : بخش اصلی این پروژه انجام شده و امیدوارم تا بهمن ماه به بهره برداری برسد.وی درباره پروژه آبیاری دشت سیستان گفت

هزار هکتار  ۶۸هزار هکتاری، تاکنون در سطح  ۱۴۵اکبری درباره زهکشی اراضی استان گلستان خاطرنشان کرد: این پروژه 
 هزار هکتار دیگر نیز در حال انجام است. ۰۵انجام شده و در سطح 

  لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13980920000390/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-23-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 تفرقهم
 ایرنا  -  12/9/99تاریخ : 

 هزار احکام معوقه قلع و قمع زمین کشاورزی در کشور وجود دارد ۲۴

م معوقه مربوط به قلع و قمع هزار احکا ۶۵فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور گفت: در زمان حاضر  -ایرنا -بوشهر
 و تغییر کاربری زمین کشاورزی در کشور وجود دارد. 

ها تانهای اسوگو با ایرنا در بوشهر افزود: با تاکید دادستان کل کشور و دادستانسرهنگ ابراهیم حسن آبادی روز چهارشنبه در گفت
 شود.ها اجرا یم تا پایان سال بیشتر این حکمهای معوق در دستور کار قرار گرفته است و امیدواراجرای این حکم

اند و های کشور معرفی شدهفرمانده یگان حفاظت استان ۱۶وی بیان کرد: از آخر سال گذشته تاکنون با همکاری نیروی انتظامی 
 شود تا پایان سال جاری برای همه استان ها فرمانده یگان حفاظت اموراراضی معرفی شود.تالش می

تاکید کرد: یگان حفاظت امور اراضی وظیفه صیانت و پاسداری از اراضی کشاورزی را برعهده دارد که این امر فقط با حسن آبادی 
 ها امکان پذیر نیست.همکاری آحاد مردم و همه سازمان

د به تواننزی میهایی هستند که در اجرای قانون و حفاظت از اراضی کشاوروی گفت: دستگاه قضا و نیروی انتظامی از جمله دستگاه
 عنوان بازوی اجرایی نقش اساسی و کلیدی داشته باشند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: امنیت یک موضوع فرابخشی و محصول اجتماعی است و برای داشتن 
 ها هستیم.امنیتی پایدار نیازمند مشارکت همه آحاد مردم و سازمان

ها همچون خدمات جهاد کشاورزی مثل کانون به امنیت پایدار در بخش کشاورزی بایستی از همه ظرفیتوی گفت: برای رسیدن 
 زمین»یا « حافظین کشاورزی»، «حافظان زمین»های صنفی و همیاران افتخاری پلیس در ناجا به عنوان کشاورزان خبره و انجمن

 مند شویم.بهره« بان
درصد از این  ۶۸میلیون هکتار معادل  ۶۹تا  ۶۴لیون هکتاری زمین در کشور نزدیک به می۶۶۰آبادی ادامه داد: از مساحت حسن

برداری و قابلیت کشاورزی دارد براین اساس ایران در زمینه خاکی که بتواند امنیت غذایی را تامین، حفظ و مساحت امکان بهره
 شویم.ه دچار مشکل میافزایش دهد با محدودیت روبرو است، پس اگر خاک را حفظ نکنیم در آیند

دراختیار یگان حفاظت از امور اراضی کشور است که  ۶۶۶دستگاه خودرو واکنش سریع و خط  ۸۵۵وی ادامه داد: در زمان حاضر 
شود و اگر تغییر کاربری با گرفتن اخبار تغییر کاربری اراضی از مردم با این خودروها امکان اعزام به محل و شناسایی فراهم می

گیرد که در این ارتباط تاکنون در دستور قلع بنا در دستور کار قرار می ۶۵ماده  ۱ررات انجام شده باشد براساس تبصره خالف مق
 است.مورد شناسایی و اقدام شده۶۷۱استان بوشهر 

این یگان های فعالیت این یگان را جذب سرباز از طریق ستاد کل نیروهای مسلح دانست و گفت: حسن آبادی، یکی از زیرساخت
 است.جوان و تازه تاسیس است که از پایان سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده

تواند خدمت عملی خودش در حفاظت صیانت و فرمانده یگان حفاظت امور اراضی کشاورزی کشور افزود: یگان حفاظت می
 هد.ها انجام دپاسداری اراضی را به نحو احسن با مشارکت همه آحاد مردم و سازمان

های معامالت ملکی غیرمجاز دانست و ها برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی را شناسایی بنگاهوی یکی از راه
کنند کنند و مراکزی که بدون مجوز اقدام به فروش و قطعه قطعه کردن اراضی میها زمینه وقوع جرم را ایجاد میافزود: این بنگاه

 ظامی و اتاق اصناف شناسایی و پلمب شوند.از طریق اماکن نیروی انت
  لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا  – 29/9/99تاریخ : 

 شودای پایش میاستان کشور ماهواره ۰محصوالت کشاورزی 

نه پایش رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی گفت: پس از اتمام طرح آزمایشی ساما -ایرنا  -تهران 
ای در سه استان زنجان، مازندران و جنوب کرمان این طرح در چهار استان محصوالت کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره

 دیگر هم اجرایی می شود. 
در همایش ارتقای سامانه پایش محصوالت کشاورزی با « کریم احمدی صومعه»به گزارش سه شنبه وزارت جهاد کشاورزی، 

ها در سالن توسعه های جهادکشاورزی استانای که با حضور نمایندگانی از فائو در تهران و سازمانتصاویر ماهواره استفاده از
 برگزار شد، افزود: این طرح در چهار استان خوزستان، کردستان، فارس و گلستان نیز اجرایی خواهد شد.

هارداشت: تاکنون روش های رایج پایش مانند سرشماری، رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی اظ
 شده است.برای پایش محصوالت کشاورزی استفاده می« ثبتی مبنا»نمونه گیری، کارشناسی و 

های متداول در کشورهای در حال توسعه و ای را یکی از روشاحمدی پایش محصوالت کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره
بوده است؛ در این پروژه تمام  ۹۰ت و تصریح کرد: شروع این پروژه در ایران و امضای تفاهم نامه آن در سال توسعه یافته دانس

 غالت را می توان پایش کرد و الزم است این روش برای محصوالت دیگر هم اجرا شود.
 بهبود نظام کشاورزی ایران با پایش ماهواره ای محصوالت کشاورزی 

ای سازمان فائو گفت: اگر این پروژه ژه سامانه پایش محصوالت کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهوارهمشاور پرو« متیو هنری»
 تواند به بهبود نظام کشاورزی کشور کمک کند.در سطح ملی توسعه یابد، می

اطالعات به دست  های پایش و روش هایی برای پی بردن به بهبود محصول ووی افزود: هدف از اجرای این طرح، توسعه سامانه
آمده از محصوالت کشاورزی، کمک به وزارت جهاد کشاورزی برای به دست آوردن داده های مختلف، تبادل دانش و توسعه راه حل 

 های پیشرفته برای پایش محصوالت کشاورزی بوده است.
کرمان انجام شده، ایجاد نظام هنری اظهارداشت: هدف این طرح که به صورت پایلوت در سه استان مازندران، زنجان و جنوب 

 یکپارچه برای شرایط جغرافیایی و آب و هوایی در ایران است که شرایط اقلیمی متنوعی دارد.
 لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا – 29/9/99تاریخ : 

 تامین امنیت غذایی در گرو تقویت تولیدات کشاورزی است

سرپرست وزارت جهادکشاورزی اعالم کرد: سیاست راهبردی و اولویت و شعار اصلی ما در وزرات  -ایرنا  -تهران 
برداری از منابع آب ها از جمله بهرهجهادکشاورزی، تقویت امنیت غذایی و پایداری کشاورزی از طریق بازنگری و اصالح در روش

 و به خصوص خاک است. 
امروز سه شنبه در نشست سراسری معاونان و مدیران ارشد این « عباس کشاورز»جهاد کشاورزی،  شنبه وزارتبه گزارش سه

در دوران تصدی وزارت « محمود حجتی»وزارتخانه و رئیسان سازمان جهاد کشاورزی استان ها با قدردانی از زحمات 
بت نگهداشتن نرخ رشد اقتصادی کشور شده جهادکشاورزی، افزود: بخش کشاورزی امسال هم با رشد مناسبی که داشته باعث مث

 است.
وی با اشاره به این که کشور به لحاظ اقتصادی در شرایط خاصی است و این شرایط باید در سیاستگذاری ها، تصمیم سازی ها و 

رد زم است رویکاقدامات در بخش کشاورزی لحاظ شود، اظهارداشت: باید جبهه تولید را تقویت کنیم و برای دستیابی به این هدف، ال
 تعادلی در جهت کمک به تولید را در دستور کار قرار دهیم.

به گفته و ی، رسالت همه ما این است که با جدیت در تمامی عرصه ها و موقعیت ها و تصمیم سازی های ملی و محلی باید از تولید 
 دفاع کنیم.

را مناسب ارزیابی کرد و گفت: کشاورزی یک مقوله سرپرست وزارت جهاد کشاورزی وضعیت بارندگی در سال زراعی کنونی 
اقتصادی است و باید با تمرکز جدی بر این مهم و از منظر ادبیات علم اقتصاد در سیاستگذاری و اقدامات خود از بخش کشاورزی 

 دفاع کنیم و در عین حال نباید از ابعاد اجتماعی بخش کشاورزی و فعالیت کشاورزان نیز غفلت شود.
شاره به این که کشاورزان ما به خودی خود فعال محیط زیست هم هستند، گفت: ابعاد زیست محیطی بخش کشاورزی باید وی با ا

 موکدا در رویکردها و برنامه ریزی های بخش مدنظر باشد.
 اولویت اساسی ما تقویت امنیت غذایی و پایداری کشاورزی است

و اعتماد مجلس، سیاست راهبردی و شعار و اولویت اصلی ما در سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: در صورت معرفی 
وزارت جهاد کشاورزی، تقویت امنیت غذایی و پایداری کشاورزی با تجدید نظر در روش های بهره برداری از منابع اب و به 

 خصوص خاک خواهد بود.
جدید و نسخه های روزآمد دارد، تصریح کرد: کشاورز، با بیان اینکه توسعه کشاورزی کشور در شرایط کنونی نیاز به رویکرد 

اقتصاد کشاورزی، مساله امنیت غذایی، حفظ و بهره برداری مناسب از منابع طبیعی و آب و خاک، رفتار و رضایت مردم و مصرف 
 کننده از جمله مباحث مهم و اولویت های اساسی در برنامه ریزی برای توسعه کشاورزی است.

شدن نرخ ارز را به نفع بخش کشاورزی دانست و خاطرنشان کرد: در این شرایط نباید در رفتارهای سازی و واقعیوی، شفاف
ای عمل کرد که تولید محصوالت کشاورزی به خصوص محصوالت اساسی و راهبردی کشور سرکوب و در روند اقتصادی به گونه

 باید همه با هم از تولید داخلی دفاع و حمایت کنیم.تولید این گونه محصوالت اختالل ایجاد شود. از این رو در این شرایط 
 مواظب درآمد کشاورزان باشیم

سازی تولید با وضعیت تقاضا، کشش سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه باید مواظب درآمد کشاورزان و متناسب
بهاتی از جهت درآمدزایی و ارزآوری محصوالت بازار و مصرف باشیم، یادآور شد: برای مثال در جریان اتفاقات ارزی اخیر، ش

کشاورزی با قابلیت صادرات بوجود آمد که برنامه تولید و عرضه برخی محصوالت اساسی کشور متناسب با نیاز و تقاضا را تحت 
 کشاورزان متوجهتاثیر قرار داد. روسای سازمان ها باید به مدیریت تقاضا توجه کنند و برای حمایت از کشاورز و صیانت از درامد 

 وضعیت واقعی تقاضا باشند.
 چهار چالش اساسی بخش کشاورزی

وی بخش کشاورزی را دارای چهار چالش اساسی دانست و گفت: درآمد کشاورزی کم است و در زراعت و باغبانی عملکردها و 
 بهره وری در کشور علیرغم زحمات زیاد انجام شده در زیربخش آب و خاک، همچنان پایین است.

وی ادامه داد: عالوه بر این پدیده تغییر اقلیم نیز یک واقعیت غیرقابل انکار است و بدیهی است که نمی توانیم با طبیعت بجنگیم ولی 
 باید با توجه به تحقیقات و روزآمدسازی دانش کشاورزان و اتخاذ تمامی تدابیر الزم برای مباحث تنش آبی و سرمازدگی اندیشیده شود.

رمین چالش بخش کشاورزی را مساله آب عنوان و تاکید کرد: نه فرصت داریم و نه می توانیم به گذشته برگردیم؛ باید کشاورز، چها
توجهمان به االن و آینده باشد و بدون توجه به حاشیه سازی ها با تالش و کار زیاد و منطبق بر یافته های علمی و روحیه جهادی باید 

 ید باشد.نگاهمان به تولید و ارتقای تول
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وی اضافه کرد: در همه مراحل باید با صاحبنطران، صاحبان تجربه، تشکل های کشاورزی، بخش خصوص و بهره برداران در 
ارتباط باشیم و دسترسی کشاورزان و فعاالن بخش را تسهیل کنبم؛ بسیاری از تنش های اجتماعی در بخش کشاورزی با یک نشست و 

 ابل حل است.هم اندیشی صمیمی با کشاورزان ق
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از روسای سازمان ها خواست در هر هفته دست کم یک روز را برای مالقات های مردمی 

 اختصاص دهند.
 وظایف تصدی گری باید به فعاالن بخش کشاورزی سپرده شود

ها و بخش خصوصی واگذار و برون  کشاورز تاکید کرد: باید تا جای ممکن وظایف تصدی گری، به فعاالن بخش کشاورزی، تشکل
 سپاری شود و ساختار الزم برای تحقق این مهم فراهم گردد.

وی با بیان این که در بخش تحقیقات هم باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم، تصریح کرد: در تصمیم سازی های بازرگانی و 
 مداخله داده شوند.بازاررسانی و توزیع محصوالت کشاورزی حتما باید تولیدکنندگان 

وی با اشاره به اینکه اگر مسایل را در بخش کشاورزی به موقع مدیریت ریسک کنیم بعدا مجبور به مدیریت بخران نخواهیم بود، 
اظهارداشت: باید به گونه ای رفتار کنیم که در ابتدای سال آتی با برنامه ریزی دقیق و توجه به همه متغییرها، نوسان در تولیدات 

 ی و باغی و دامی نداشته باشیم.زراع
 تامین کالری از محل تولیدات داخلی باید ارتقا پیدا کند

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: برآیند الگوی کشت و تکیه گاه این مهم آن است که ما با توجه به جمیع شرایط چقدر می 
 اشیم.توانیم و باید تولید کنیم و چه تولیداتی می توانیم و باید داشته ب

 درصد برسد. ۴۴وی تصریح کرد: تقویت امنیت غذایی و تامین کالری از محل تولیدات داخلی باید و می تواند تا 
 باید نگاهمان به برنامه تولید فرایندی باشد

رایط آب اده ها، شوی اضافه کرد: هر پدیده و برنامه تولیدی را باید در فرآیند کامل تولید آن محصول ببینیم و تامین سرمایه، تامین نه
 و خاک، مباحث بازرگانی و تقاضای محصول و ... را در قالب یک فرآیند مد نظر قرار دهیم.

کشاورز با اشاره به این که همه باید از نقد استقبال کنیم، خاطرنشان ساخت: باید فضای نقد و دریافت پیشنهادات کارشناسان، فعاالن 
 کنیم.بخش، محققان، رسانه ها و ... را باز 

 اقدامات در حوزه آب و خاک باید منجر به و بهبود ارتقای تولید شود
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر این که اقدامات در حوزه آب و خاک باید منجر به ارتقای تولید و بهبود مختصات تولید 

شود، تصریح کرد: اگر قرار است زحمات در حوزه  و متناسب با اقلیم و شرایط خاک و گیاه و برنامه تولید برنامه ریزی و اجرا
توسعه سیستم های آبیاری های نوین و ایجاد شبکه های فرعی، زهکشی و.... منجر به ارتقای تولید و بهبود در باغ و مزرعه نشود 

 باید در اقدامات خود بازنگری کنیم.
 همه باید درقبال منابع طبیعی و جنگل ها احساس مسوولیت کنیم

ز گفت: همه باید نسبت به تهدید از بین رفتن منابع طبیعی و جنگل ها، فرسایش و از بین رفتن خاک و هدررفت آب در کشور کشاور
 دغدغه مند باشیم.

وی با بیان این که منابع طبیعی باید حفظ و احیا شود و جنگلکاری رونق یابد، اظهار کرد: باید به جای تقابل با مردم، همسویی و جلب 
 را ترویج کنیم و مباحث اجتماعی در مساله حفظ منابع طبیعی را باید جدی بگیریم. مشارکت

 هیچ کس نباید از خطوط قرمز طرح تنفس عدول کند
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی و تشکل های مردم نهاد طرفدار منابع طبیعی باید بیش از 

 طرح تنفس باید با جدیت دنبال شود و هیچ کس از خطوط قرمز طرح تنفس نباید عدول کند.پیش در دستور کار باشد؛ 
کشاورز افزود: بحث فرسایش در حوصه های آبریز باید با جلب مشارکت مردم، داوطلبان و فعاالن منابع طبیعی و با اجرای فعالیت 

 های آبخیزداری و حفاظتی مدیریت شود.
بط با حفاظت اراضی و تداخالت و اختالفات مالکیتی باید با جدیت و قانونمند و با حفظ حقوق متقابل وی یادآور شد: در مباحث مرت

 مردم و بیت المال و منابع طبیعی عمل کنیم.
 کشاورزی قراردادی باید محصول محور شود

ع محصول، مدیریت و عملیاتی کشاورز اظهارداشت: باید تالش و کمک شود تا کشاورزی قراردادی با در نظر گرفتن و توجه به نو
 شود و تعاون روستایی باید به نمایندگی از تولیدکنندگان این موضوع را مدیریت کند.

وی ادامه داد: اختالف قیمت از مزرعه تا سفره باید با تالش و مدیریت تعاون روستایی تا جای ممکن حداقلی و دست دالالن کوتاه 
 شود.

ح کرد: نظام سازی و ساختار سازی از بین تشکل های تولید در بحث بازار محصوالت سرپرست وزارت جهاد کشاورزی تصری
 کشاةرزی باید مورد توجه قرار گیرد.
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 تغییرکاربری قطب های تولید کشاورزی نگران کننده است
ده و وسازی شکشاورز با اشاره به این که روند اتفاقات تغییرکاربری اراضی کشاورزی به خصوص اراضی حاصلخیز و تجهیز و ن

های مهم تولید کشاورزی به شدت در معرض خروج از چرخه تولید هستند و در در قطب های تولید نگران کننده است، گفت: قطب
 این رابطه باید فکر اساسی شود.

در این وی افزود: حراست از اراضی کشاورزی باید به عنوان یک موضوع جدی مورد توجه قرار گیرد و طرح و پیشنهاد کارامدی 
 رابطه تهیه و پیگیری شود.

  لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا  – 20/9/99تاریخ : 

 برداری رسیدکشتارگاه تمام صنعتی کشور در ارس به بهرهنخستین 

نفر در منطقه آزاد  ۶۵۵میلیارد تومانی و اشتغالزایی  ۱۱گذاری نخستین کشتارگاه تمام صنعتی کشور با سرمایه -ایرنا -تبریز
 برداری رسید. صنعتی ارس به بهره-تجاری

ن مجتمع با بیان اینکه این کشتارگاه صنعتی ظرقیت کشتار یکهزار راس دام مدیر مجتمع پروتئینی فناوری ارس در مراسم افتتاح ای
روزه گوشت  ۷۰راس دام سنگین را دارد، افزود: این کشتارگاه اولین کشتارگاه تمام صنعتی ایران است که بسته بندی  ۶۵۵سبک و 

 در محل مجتمع از ویژگی های مهم آن است.
ست که در محل کشتارگاه مرکز پژوهشی دامپروری نیز ایجاد می شود که قابلیت برگزاری کالس امیر آتشبار افزود: برای اولین بار ا

 هزار مترمربع را دارد. ۱۵ها و دوره های آموزشی و آزمایشگاه برای دانشجویان علوم دامی و شرکت های دانش بنیان در مساحت 
 ۶۱مترمربعی بنا شده است و در زمان ساخت آن  ۶۵۵هزار و  ۸وی ادامه داد: این کشتارگاه در مدت کمتر از یک سال در مساحت 

 نفر به صورت مستقیم اشتغال دارند. ۶۵۵نیروی کارمزد مشغول کار شدند و اکنون نیز  ۰۵۵هزار و 
سال به بعد به خوبی انجام یافته است، گفت: در  ۶۶۹۱استاندار آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه توسعه منطقه آزاد ارس از سال 

 های تحریم این منطقه نقش آفرین خواهد بود و به خود می بالیم تولیدات این منطقه متکی به داخل است.
محمدرضا پورمحمدی افزود: ارس تولیدکننده های وارد کننده را به صادر کننده تبدیل کرده است و اقتصاد کشور و آذربایجان شرقی 

 با تکیه بر این ویژگی متحول خواهد شد.
نده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسالمی نیز در این مراسم، گفت: توسعه محدوده منطقه آزاد ارس هدیه نظام به آذربایجان نمای

 شرقی است که امسال محقق شد اما به خوبی منعکس نشده است.
ته که هادی شهر نیز جزو هزار هکتار افزایش یاف ۱۷محمد حسن نژاد اظهار داشت: با توسعه محدوده ارس، وسعت این منطقه 

 محدوده آن شده است.
هزار بیمه کارفرمایی از طریق منطقه ارس پرداخت می شود و این جزو مزایای اشتغال آفرینی منطقه  ۶۶وی یادآوری کرد: اکنون 

 است.
ظرف کمتر از یک سال با حسن نژاد ادامه داد: کارخانجاتی که امروز مورد بهره برداری قرار گرفت پیش از این بیابان بوده و در 

 نفر هستیم. ۱۱۵ترغیب سرمایه گذاران، تبدیل به کارخانه شده است و امروز شاهد اشتغالزایی 
وی با اشاره به اینکه باید آذربایجان شرقی را با دلسوزی خودمان بسازیم، گفت: اکنون در حد شان استان امکانات توسعه ای وجود 

 مشاء و برخی از امکانات اقتصادی و صنعتی دیگر در منطقه موجود نیست. ندارد و شرکت های حسابرسی، صندون
به گزارش ایرنا، مدیرعامل منطقه آزاد ارس نیز گفت: هنوز چالش و کش و قوس به رغم افتتاح گلخانه و افتتاح کشتارگاه، سرمایه 

 در گردش این طرح ها حل نشده است که باید تامین شود.
درصد صادرات منطقه افزایش یافته و پیش بینی می کنیم در پایان سال این رقم به مرز  ۶۶ماهه امسال  ۷محسن نریمان افزود: در 

درصد رشد نسبت به سال قبل برسد که بر این اساس حمایت از واحدهای موجود در منطقه و تامین سرمایه در گردش آنها الزم  ۶۵۵
 است.

که در منطقه امن اقتصادی قرار داریم و بر پایه آن و با اتکا به تالش تولید کنندگان وی ادامه داد: این افزایش صادرات نشان می دهد 
 توانسته ایم صادرکننده موفقی باشیم،به خصوص در بخش کشاورزی قطب گلخانه ای مناطق آزاد کشور هستیم.

هزار تن  ۸۵هکتار آن محقق شده و  ۶۵هکتار برای ایجاد کشاورزی گلخانه ای هدف گذاری شده که اکنون  ۶۶۰نریمان اضافه کرد: 
 برابر افزایش یابد ۶امسال محصوالت برداشت کرده ایم که این رقم می تواند تا 

  لینک خبر
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 متفرقه 
 خبرگزاری فارس – 29/9/99تاریخ : 

 استان آغاز شد ۰ای در پایش محصوالت کشاورزی با تصاویر ماهواره

رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی گفت: پس از اتمام طرح پایلوت سامانه پایش محصوالت 
مان این طرح در چهار استان خوزستان، ای در سه استان زنجان، مازندران و جنوب کرکشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره

 کردستان، فارس و گلستان هم اجرایی خواهد شد. 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کریم احمدی صومعه رئیس مرکز فناوری اطالعات و 
ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی در همایش ارتقای سامانه پایش محصوالت کشاورزی با استفاده از تصاویر 

های جهاد کشاورزی استان ها در سالن ای که امروز با حضور نمایندگانی از فائو در تهران و سازمانماهواره
بتی ث»گیری، کارشناسی و توسعه برگزار شد، اظهار کرد: تاکنون روش های رایج پایش مانند سرشماری، نمونه

 شده است.برای پایش محصوالت کشاورزی استفاده می« مبنا
های متداول در کشورهای در ای را یکی از روشمحصوالت کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهوارهوی پایش 

بوده  ۹۰حال توسعه و توسعه یافته دانست و افزود: شروع این پروژه در ایران و امضای تفاهم نامه آن در سال 
ای محصوالت دیگر هم اجرا است؛ در این پروژه تمام غالت را می توان پایش کرد و الزم است این روش بر

 شود.
احمدی صومعه افزود: پس از اتمام طرح پایلوت سامانه پایش محصوالت کشاورزی با استفاده از تصاویر 

ای در سه استان زنجان، مازندران و جنوب کرمان این طرح در چهار استان خوزستان، کردستان، فارس ماهواره
 و گلستان هم اجرایی خواهد شد.

ین نشست، متیو هنری مشاور پروژه سامانه پایش محصوالت کشاورزی با استفاده از تصاویر در ادامه ا
تواند به بهبود نظام کشاورزی ای سازمان فائو اظهار کرد: اگر این پروژه در سطح ملی توسعه یابد، میماهواره

 کشور کمک کند.
هایی برای پی بردن به بهبود محصول و های پایش و روشوی افزود: هدف از اجرای این طرح، توسعه سامانه

اطالعات به دست آمده از محصوالت کشاورزی، کمک به وزارت جهاد کشاورزی برای به دست آوردن داده 
 های مختلف، تبادل دانش و توسعه راه حل های پیشرفته برای پایش محصوالت کشاورزی بوده است.

لوت در سه استان مازندران، زنجان و جنوب کرمان انجام متیو هنری ادامه داد: هدف این طرح که به صورت پای
 شده، ایجاد نظام یکپارچه برای شرایط جغرافیایی و آب و هوایی در ایران است که شرایط اقلیمی متنوعی دارد.

 لینک خبر
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 خبرگزاری فارس – 29/9/99تاریخ : 

 تغییرکاربری قطب های تولید کشاورزی نگران کننده است/کسی نباید از طرح تنفس جنگل عدول کند

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد با بیان اینکه تغییرکاربری قطب های تولید کشاورزی نگران کننده است، هیچ کس نباید 
 از خطوط قرمز طرح تنفس عدول کند. 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، عباس 
شنبه در نشست سراسری معاونان و مدیران ارشد این وزارت و روسای سازمان جهاد کشاورز امروز سه 

کشاورزی استان ها با قدردانی از زحمات مهندس حجتی در دوران تصدی وزارت جهاد کشاورزی و تاکید بر 
ت لزوم استفاده از تجارب ایشان، اظهار کرد: بخش کشاورزی امسال هم با رشد مناسبی که داشته باعث مثب

 نگهداشتن نرخ رشد اقتصادی کشور شده است.
 *باید جبهه تولید را تقویت کنیم

وی با اشاره به این که کشور به لحاظ اقتصادی در شرایط خاصی است و این شرایط باید در سیاستگذاری ها، 
ی کنیم و براتصمیم سازی ها و اقدامات در بخش کشاورزی لحاظ شود، تاکید کرد: باید جبهه تولید را تقویت 

دستیابی به این هدف، الزم است رویکرد تعادلی در جهت کمک به تولید را در دستور کار قرار دهیم. کشاورز، 
اذعان کرد: رسالت همه ما این است که با جدیت در تمامی عرصه ها و موقعیت ها و تصمیم سازی های ملی و 

 محلی باید از تولید دفاع کنیم.
 یست هم هستند*کشاورزان فعال محیط ز

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی وضعیت بارندگی در سال زراعی کنونی را مناسب ارزیابی کرد و افزود: 
کشاورزی یک مقوله اقتصادی است و باید با تمرکز جدی بر این مهم و از منظر ادبیات علم اقتصاد در 

نباید از ابعاد اجتماعی بخش کشاورزی سیاستگذاری و اقدامات خود از بخش کشاورزی دفاع کنیم و در عین حال 
 و فعالیت کشاورزان نیز غفلت شود.

وی با اشاره به این که کشاورزان ما به خودی خود فعال محیط زیست هم هستند، گفت: ابعاد زیست محیطی بخش 
 کشاورزی باید موکدا در رویکردها و برنامه ریزی های بخش مدنظر باشد.

 امنیت غذایی و پایداری کشاورزی است*اولویت اساسی ما تقویت 
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: در صورت معرفی و اعتماد مجلس، سیاست راهبردی و شعار و 

اولویت اصلی ما در وزارت جهاد کشاورزی، تقویت امنیت غذایی و پایداری کشاورزی با تجدید نظر در روش 
 هد بود.های بهره برداری از منابع اب و به خصوص خاک خوا

کشاورز، با بیان این که توسعه کشاورزی کشور در شرایط کنونی نیاز به رویکرد جدید و نسخه های روزآمد 
دارد، تصریح کرد: اقتصاد کشاورزی، مساله امنیت غذایی، حفظ و بهره برداری مناسب از منابع طبیعی و آب و 

و اولویت های اساسی در برنامه ریزی برای خاک، رفتار و رضایت مردم و مصرف کننده از جمله مباحث مهم 
 توسعه کشاورزی است.

وی، شفاف شدن و واقعی شدن نرخ ارز را به نفع بخش کشاورزی دانست و خاطرنشان کرد: در این سرایط نباید 
در رفتارهای اقتصادی به گونه عمل کرد که تولید محصوالت کشاورزی به خصوص محصوالت اساسی و 

ب و در روند تولید این گونه محصوالت اختالل ایجاد شود. از این رو در این شرایط باید راهبردی کشور سرکو
 همه با هم از تولید داخلی دفاع و حمایت کنیم.

 *باید مواظب درآمد کشاورزان باشیم
 وکشاورز با تاکید بر این که باید مواظب درآمد کشاورزان و متناسب سازی تولید با وضعیت تقاضا، کشش بازار 
مصرف باشیم، یادآور شد: برای مثال در جریان اتفاقات ارزی اخیر، شبهاتی از جهت درامدزایی و ارزآوری 
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محصوالت کشاورزی با قابلیت صادرات بوجود آمد که برنامه تولید و عرضه برخی محصوالت اساسی کشور 
مدیریت تقاضا توجه کنند و برای  متناسب با نیاز و تقاضا را تحت تاثیر قرار داد. روسای سازمان ها باید به

 حمایت از کشاورز و صیانت از درامد کشاورزان متوجه وضعیت واقعی تقاضا باشند.
 چهار چالش اساسی بخش کشاورزی

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، بخش کشاورزی را دارای چهار چالش اساسی دانست و گفت: درآمد 
دها و بهره وری در کشور علیرغم زحمات زیاد انجام شده در کشاورزی کم است و در زراعت و باغبانی عملکر

 زیربخش آب و خاک، همچنان پایین است.
وی ادامه داد: عالوه بر این پدیده تغییر اقلیم نیز یک واقعیت غیرقابل انکار است و بدیهی است که نمی توانیم با 

اورزان و اتخاذ تمامی تدابیر الزم برای طبیعت بجنگیم ولی باید با توجه به تحقیقات و روزآمدسازی دانش کش
 مباحث تنش آبی، سرمازدگی و ... اندیشیده شود.

کشاورز، چهارمین چالش بخش کشاورزی را مساله آب عنوان و تاکید کرد: نه فرصت داریم و نه می توانیم به 
ق با تالش و کار زیاد و منطبگذشته برگردیم؛ باید توجهمان به االن و آینده باشد و بدون توجه به حاشیه سازی ها 

 بر یافته های علمی و روحیه جهادی باید نگاهمان به تولید و ارتقای تولید باشد.
 باید با بهره برداران و فعاالن بخش در ارتباط مستقیم باشیم

وی اضافه کرد: در همه مراحل باید با صاحبنطران، صاحبان تجربه، تشکل های کشاورزی، بخش خصوص و 
اران در ارتباط باشیم و دسترسی کشاورزان و فعاالن بخش را تسهیل کنبم؛ بسیاری از تنش های بهره برد

 اجتماعی در بخش کشاورزی با یک نشست و هم اندیشی صمیمی با کشاورزان قابل حل است.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از روسای سازمان ها خواست در هر هفته دست کم یک روز را برای 

 مردمی اختصاص دهند. مالقات های
 وظایف تصدی گری باید به فعاالن بخش کشاورزی سپرده شود

وی تاکید کرد: باید تا جای ممکن وظایف تصدی گری، به فعاالن بخش کشاورزی، تشکل ها و بخش خصوصی 
 واگذار و برون سپاری شود و ساختار الزم برای تحقق این مهم فراهم گردد.

خش تحقیقات هم باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم، تصریح کرد: در کشاورز با بیان این که در ب
تصمیم سازی های بازرگانی و بازاررسانی و توزیع محصوالت کشاورزی حتما باید تولیدکنندگان مداخله داده 

 شوند.
ت مدیری وی با اشاره به این که اگر مسایل را در بخش کشاورزی به موقع مدیریت ریسک کنیم بعدا مجبور به

بخران نخواهیم بود، اظهار کرد: باید به گونه ای رفتار کنیم که در ابتدای سال آتی با برنامه ریزی دقیق و توجه 
 به همه متغییرها، نوسان در تولیدات زراعی و باغی و دامی نداشته باشیم.

 تامین کالری از محل تولیدات داخلی باید ارتقا پیدا کند
وی کشت و تکیه گاه این مهم آن است که ما با توجه به جمیع شرایط چقدر می توانیم و کشاورز گفت: برآیند الگ

 باید تولید کنیم و چه تولیداتی می توانیم و باید داشته باشیم.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: تقویت امنیت غذایی و تامین کالری از محل تولیدات داخلی باید 

 رسد.درصد ب ۴۴و می تواند تا 
 باید نگاهمان به برنامه تولید فرایندی باشد

وی بیان کرد: هر پدیده و برنامه تولیدی را باید در فرآیند کامل تولید آن محصول ببینیم و تامین سرمایه، تامین 
نهاده ها، شرایط آب و خاک، مباحث بازرگانی و تقاضای محصول و ... را در قالب یک فرآیند مد نظر قرار 

 دهیم.
ورز با اشاره به این که همه باید از نقد استقبال کنیم، خاطرنشان ساخت: باید فضای نقد و دریافت پیشنهادات کشا

 کارشناسان، فعاالن بخش، محققان، رسانه ها و ... را باز کنیم.
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 اقدامات در حوزه آب و خاک باید منجر به و بهبود ارتقای تولید شود
د بر این که اقدامات در حوزه آب و خاک باید منجر به ارتقای تولید و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با تاکی

بهبود مختصات تولید و متناسب با اقلیم و شرایط خاک و گیاه و برنامه تولید برنامه ریزی و اجرا شود، تصریح 
شی کرد: اگر قرار است زحمات در حوزه توسعه سیستم های آبیاری های نوین و ایجاد شبکه های فرعی، زهک

 و.... منجر به ارتقای تولید و بهبود در باغ و مزرعه نشود باید در اقدامات خود بازنگری کنیم.
 همه باید درقبال منابع طبیعی و جنگل ها احساس مسوولیت کنیم

کشاورز گفت: همه باید نسبت به تهدید از بین رفتن منابع طبیعی و جنگل ها، فرسایش و از بین رفتن خاک و 
 در کشور دغدغه مند باشیم.هدررفت آب 

وی با بیان این که منابع طبیعی باید حفظ و احیا شود و جنگلکاری رونق یابد، اظهار کرد: باید به جای تقابل با 
مردم، همسویی و جلب مشارکت را ترویج کنیم و مباحث اجتماعی در مساله حفظ منابع طبیعی را باید جدی 

 بگیریم.
 طرح تنفس عدول کندهیچ کس نباید از خطوط قرمز 

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی و تشکل های مردم نهاد طرفدار منابع 
طبیعی باید بیش از پیش در دستور کار باشد؛ طرح تنفس باید با جدیت دنبال شود و هیچ کس از خطوط قرمز 

 طرح تنفس نباید عدول کند.
رسایش در حوضه های آبریز باید با جلب مشارکت مردم، داوطلبان و فعاالن منابع کشاورز اذعان کرد: بحث ف

 طبیعی و با اجرای فعالیت های آبخیزداری و حفاظتی مدیریت شود.
وی یادآور شد: در مباحث مرتبط با حفاظت اراضی و تداخالت و اختالفات مالکیتی باید با جدیت و قانونمند و با 

 بیت المال و منابع طبیعی عمل کنیم. حفظ حقوق متقابل مردم و
 کشاورزی قراردادی باید محصول محور شود

کشاورز اظهار داشت: باید تالش و کمک شود تا کشاورزی قراردادی با در نظر گرفتن و توجه به نوع 
 تمحصول، مدیریت و عملیاتی شود و تعاون روستایی باید به نمایندگی از تولیدکنندگان این موضوع را مدیری

 کند.
وی تاکید کرد: اختالف قیمت از مزرعه تا سفره باید با تالش و مدیریت تعاون روستایی تا جای ممکن حداقلی و 

 دست دالالن کوتاه شود.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: نظام سازی و ساختار سازی از بین تشکل های تولید در بحث 

 قرار گیرد.بازار محصوالت کشاةرزی باید مورد توجه 
 *تغییرکاربری قطب های تولید کشاورزی نگران کننده است

کشاورز با اشاره به این که روند اتفاقات تغییرکاربری اراضی کشاورزی به خصوص اراضی حاصلخیز و 
تجهیز و نوسازی شده و در قطب های تولید نگران کننده است، خاطرنشان کرد: قطب های مهم تولید کشاورزی 

معرض خروج از چرخه تولید هستند و در این رابطه باید فکر اساسی شود و حراست از اراضی به شدت در 
کشاورزی باید به عنوان یک موضوع جدی مورد توجه قرار گیرد و طرح و پیشنهاد کارامدی در این رابطه تهیه 

 و پیگیری شود.
  لینک خبر
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 نهاده
 ایرنا  – 12/9/99تاریخ : 

 های پتروشیمیطرح سواپ کود اوره با همکاری شرکتآغاز مرحله دوم 

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از اجرای مرحله دوم طرح سواپ کود اوره از طریق پتروشیمی کرمانشاه  -ایرنا -تهران
 شود. ها نیز تعمیم داده میخبر داد و گفت: این طرح به دیگر استان

گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: پیش از این طرح سواپ کود اوره در پتروشیمی  روز چهارشنبه در گفت و« حمید رسولی»
هزار تنی سواپ اوره از مبداء کرمانشاه نیز آغاز و بدین ترتیب این طرح ملی با  ۶۵پردیس عسلویه اجرا شده بود. اجرای طرح 

 های پتروشیمی وارد فاز دوم شد.همکاری شرکت
یتی کشاورزی تصریح کرد: اکنون در حال مذاکره برای آغاز فاز سوم و اجرای طرح سواپ از طریق مدیرعامل شرکت خدمات حما

 شرکت پتروشیمی شیراز هستیم. 
های پتروشیمی پردیس، خراسان و کرمانشاه را برای عملیاتی کردن این طرح وی همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت

 قابل تقدیر دانست.
ه اجرای فاز سوم این طرح، گفت: با همکاری مدیران شرکت پتروشیمی شیراز هرچه سریع تر این طرح را رسولی با اشاره ب

 عملیاتی کنیم.
به گزارش ایرنا، طرح سواپ پس از سه سال توقف، دوباره در اوایل آذرماه امسال راه اندازی شد. بر این اساس، مرحله نخست این 

 زارتن اجرا شد. ه ۰۵طرح در شرکت پتروشیمی خراسان با 
این طرح ملی سالیانه از بارگیری و حمل فله هزاران تن کود اوره از شرکت پتروشیمی پردیس عسلویه به مقصد استان های غربی، 
شمال غربی، شمالی و شمال شرقی جلوگیری و بخش عمده نیاز استان های مذکور از شرکت های پتروشیمی خراسان و کرمانشاه و 

 جابجایی و هزینه تامین خواهد شد. ترین میزانبا کم
 میلیون تن کود اوره توسط شرکت های پتروشیمی پردیس، شیراز، رازی، کرمانشاه، خراسان و لردگان تولید شد. ۶بیش از  ۹۰سال 

  لینک خبر
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 نهاده 
 خبرگزاری فارس – 20/9/99تاریخ : 

 بالی تولید نهاده کشاورزی در کشور 5111یارانه کودهای شیمیایی به مقصد نمی رسد/ ارز 

تومانی بالی تولید نهاده های  2122یارانه هایی که در بخش نهاده ها توزیع می شود هیچوقت به مقصد اصلی نمی رسد و ارز 

 کشاورزی از جمله کودهای شیمیایی است. 
موضوع یارانه کودهای کشاورزی وضع صنعت کود کشور را به بحرانی دردناک برده است که امروزه پرداختن به این امر یک 

 شود. ظیفه همگانی تلقی میو
 بررسی تأثیر یارانه کود بر اقتصاد کشاورزی ایران و صنعت کود کشور

میلیارد تومان در سال در نظر بگیریم، این یارانه ها به سه صورت یارانه ارزی، ریالی و  ۱۵۵۵پرداخت یارانه به کود را اگر 
 شود:اعتباری در حال حاضر پرداخت می

 گردد.ه طبق بودجه های سنواتی مصوب مجلس شورای اسالمی پرداخت مییارانه ریالی ک -۶
به بعد نیز در  ۹۷ای و در سال در غالب ارز مبادله ۶۶۹۷یارانه ارزی که حاصل تخصیص ارز دولتی به واردات و قبل از سال  -۱

ار دارد و ایجاد رانت کالن اقتصادی تومانی در حال پرداخت است که اختالف قیمت چند برابری با نرخ ارز باز ۸۱۵۵غالب ارز 
 کرده است.

باشد که بعدها در دولت این های دریافتی بازپرداخت نشده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مییارانه اعتباری که حاصل وام -۶
توسط سازمان شود. )طبق تجربه سنوات گذشته این اتفاق افتاده است و در ترازهای مالی این شرکت منتشره بدهی تهاتر می

 باشد(.سازی موجود میخصوصی
 پردازیم:های مجموعه حاکمیت در پرداخت یارانه به کودهای کشاورزی در سه ُبعد میبا توضیح این وضعیت به بررسی انگیزه

کننده از طریق ارزان کردن قیمت محصول نهایی الف( تأثیر روی قیمت محصوالت کشاورزی با هدف افزایش رفاه مصرف
 رزی.کشاو

 برداران بخش کشاورزی با هدف افزایش رفاه کشاورز.ب( تأثیر روی زندگی کشاورزان و بهره
 های کاشت، داشت و برداشتج( تأثیر روی هزینه کشت محصول در هکتار با هدف کاهش هزینه
 :پردازیمها به هدف نهایی میکه در زیر به توضیح هر یک از اهداف باال اثبات وعدم اثبات یارانه

 الف( بررسی تأثیر یارانه روی قیمت محصوالت کشاورزی :
ای و ریالی تن در سال در نظر بگیریم، حاصل تقسیم مبلغ یارانه ۶۱۵.۵۵۵.۵۵۵اگر محصوالت کشاورزی تولید شده در کشور را 

 تن به قرار زیر است: ۶۱۵.۵۵۵.۵۵۵میلیارد تومان به  ۱۵۵۵پرداختی 
۶۶.۶۶۶=۶۱۵.۵۵۵.۵۵۵÷۱.۵۵۵.۵۵۵.۵۵۵.۵۵۵ 

تومان برای هر کیلو  ۶۶.۶تومان به ازای هر تن محصول تولیدی، در بخش کشاورزی و برابر است با  ۶۶.۶۶۶که برابر است با 
 ۶۷کننده، این حدود محصول تولید شده در بخش کشاورزی کشور که با توجه به قیمت معامله محصوالت کشاورزی برای مصرف

کننده و شهروندان کشور ندارد و در حقیقت با عدم اصابت یارانه به تومان در کیلوگرم هیچ گونه تأثیری در افزایش رفاه مصرف
 هدف فقط منابع مالی کشور اتالف گردیده است.

 ب( بررسی تأثیر یارانه روی رفاه جامعه کشاورزی:
 ۸میلیارد بر حدود  ۱۵۵۵برداران بخش کشاورزی باشد، با تقسیم رهاگر هدف از تخصیص این یارانه افزایش سطح رفاه جامعه به

رسیم که اگر تمام این یارانه به صورت عادالنه تقسیم شود، در صورت تحقق بردار بخش کشاورزی به این نکته میمیلیون نفر بهره
تومان یارانه به هر شخص کشاورز در سال  ۰۵۵.۵۵۵شود( مبلغ گاه کامل محقق نمیها در کل سال )که این رقم هیچکامل این یارانه

های زندگی این عزیزان، این مبلغ هیچ تأثیری در رفاه جامعه روستایی و کشاورزی کشور یابد. که با توجه به هزینهتخصیص می
 ماه ۶۱تومان به  ۰۵۵.۵۵۵نخواهد داشت و از تقسیم 

۰۵۵.۵۵۵ =۸.۵۵۵.۵۵۵÷۱.۵۵۵.۵۵۵.۵۵۵.۵۵۵  
رسیم که هیچ تأثیری در رفاه حال کشاورزان عزیز و زحمتکش کشور هزار تومان می ۸۰هزار لایر معادل  ۸۶۵به رقم ماهانه 
 نخواهد داشت.

 های کاشت و داشت و برداشت:ها روی هزینهج( بررسی تأثیر یارانه
میلیارد تومان یارانه به  ۱.۵۵۵های کشت محصول باشد، از تقسیم مبلغ ها پایین آوردن هزینهاگر هدف از اختصاص این یارانه

 رسیم.تومان می ۶۶۷.۶۸۷هکتار سطح زیرکشت انواع محصوالت زراعی و باغی در کشور به عدد  ۶۷.۵۵۵.۵۵۵
۶۶۷.۶۸۷ =۶۷.۵۵۵.۵۵۵÷۱.۵۵۵.۵۵۵.۵۵۵.۵۵۵  
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د شوهم انجام میهای کشت رقمی ناچیز است. حال آنکه در بسیاری از مناطق کشور کشت دوم و سوم که این رقم نیز یک سال هزینه
رسیم که با توجه به تومان در هکتار می 59.913و در صورتی که بخواهیم کشت دوم را حساب کنیم برای هر دوره کشت به رقم 

تومان در هر دوره کشت در هکتار است، به این  3.222.222های کاشت و داشت و برداشت محصوالت کشاورزی که حداقل هزینه

های کشت محصوالت زراعی و باغی باشد باز هم هیچ تأثیری در ها با هدف کاهش هزینهختصاص یارانهرسیم که اگر انکته می
 ها ندارد و فقط موجب اتالف منابع مالی کشور است.کاهش این هزینه

 گیری:نتیجه
رزی و ریالی به کودهای های ارسیم که تحمیل هزینه گزاف تخصیص یارانهگانه باال به این نتیجه میهای سهبا توجه به بررسی

های کاشت یا رفاه جامعه روستایی و یا رفاه تواند موجب کاهش هزینهکشاورزی با توجه به جمیع جهات به هیچ وجه نمی
هایی از چرخه توزیع کود گردد نوعی رانت در اختیار بخشها فقط موجب میکننده محصوالت کشاورزی گردد و این یارانهمصرف

 قرار گیرد.
ر های منتفع از یارانه دهای تخصیص یافته به کودهای کشاورزی موجب شده است دوگانگی قیمتی به نفع بخشرفی وجود یارانهاز ط

ای از از تولیدکنندگان داخلی نتوانند در این وضع در بازار به رقابت بپردازند و از بازار کود بازار کود ایجاد شود و بخش عمده
 ع تعطیل شدن پی در پی کارخانجات کود است.کشور حذف شوند که این موضو

های دیگری مانند واریز به کارت بانکی کشاورزان به بخش کشاورزی تزریق حال آنکه اگر یارانه از کود حذف شود و یا با روش
ر کود کشور فراهم گردد و در نهایت توان رقابت سالم و آزاد برای همه فعاالن بازاشود، بازار کود کشور از دوگانگی قیمتی رها می

ه آفرینان بازار را بها، صنعت کود داخلی توان رقابت با دیگر نقشگیری بازار سالم و رها شده از یارانهگردد که در صورت شکلمی
قابل توجهی از نیاز کودی بخش کشاورزی در آینده نزدیک از ثمرات آن  دست خواهد آورد و قطعاً توسعه صنعت کود و تأمین بخش

 د بود.خواه
  لینک خبر
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 نهاده 
 خبرگزاری فارس – 12/9/99تاریخ : 

 هزار تنی کود اوره از پتروشیمی کرمانشاه ۶۴آغاز اجرای طرح سوآپ 

پس از اجرای طرح سوآپ اوره پتروشیمی پردیس عسلویه از طریق پتروشیمی خراسان، اجرای طرح سوآپ از طریق پتروشیمی 
 کرمانشاه نیز آغاز شد. 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، 
هزار تنی سوآپ کود اوره از مبداء  ۶۵کرد: اجرای طرح  مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعالم

 کرمانشاه آغاز و بدین ترتیب این طرح ملی با همکاری و مساعدت شرکت های پتروشیمی وارد فاز دوم شد.
حمید رسولی گفت: هم اکنون در حال مذاکره برای آغاز فاز سوم و اجرای طرح سوآپ از طریق شرکت 

 پتروشیمی شیراز نیز هستیم.
های پتروشیمی پردیس، خراسان و کرمانشاه را برای وی همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت

عملیاتی کردن این طرح در خور تقدیر دانست و برای اجرای فاز سوم این طرح اظهار امیدواری کرد که با 
 همکاری مدیران شرکت پتروشیمی شیراز هرچه سریع تر این مهم را عملیاتی کنیم.

  لینک خبر
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 نهاده 
 ایرنا  – 20/9/99تاریخ : 

 سم وارداتی برای حمایت از تولید داخلی ۲۲حذف 

سم و آفت کش  ۶۱مدیرکل آفات سازمان حفظ نباتات کشور گفت: به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود کیفیت،  -ایرنا  -تهران 
 اتی به دلیل مشابهت با تولید داخلی حذف شد. وارد

روز یکشنبه در نشست خبری هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران، افزود: استفاده صحیح « علیمراد سرافرازی» 
خش ریت بزای تولید از وظایف غیرقابل تفکیک مدی کش های شیمیایی و غیرشیمیایی برای کنترل عوامل خسارتاز سموم و آفت

 کشاورزی است که سازمان حفظ نباتات به عنوان آخرین عامل مدیریت خسارات بخش کشاورزی بر آن متمرکز است.
وی اظهارداشت: در یکسال گذشته تالش کردیم تا از سموم کم خطر و متوسط خطر استفاده کنیم و سموم پرخطر را از لیست سموم 

 مصرفی کشور حذف کنیم.
های شیمیایی مورد تاکید سازمان حفظ نباتات : استفاده از عوامل بیولوژیک در توسعه گلخانه ها به جای نهادهسرافرازی تصریح کرد

 کشور است که به عنوان یک پروژه کالن همکاری بخش های خصوصی و سازمان های بین المللی را می طلبد.
 ظرفیت دو برابری تولید سم در کشور

کشور با تاکید براینکه باید تدارک سموم را در داخل کشور داشته باشیم گفت: درحال حاضر بیش مدیرکل آفات سازمان حفظ نباتات 
 از دو برابر سموم مصرفی کشور ظرفیت تولید و تدارک سموم را داریم.

 هزارتن سم تولید و وارد کشور می شود. ۰۰به گفته وی، با توجه به تحریم ها و محدودیت ها حدود 
شاورزان دغدغه ای برای تامین سموم مورد نیاز نداشته باشند تصریح کرد: ارزیابی های کیفی تولید برای جلب وی با بیان اینکه ک

 رضایت کشاورزان در دستور کار است تا سموم بی کیفیت از دسترس کشاورزان خارج شود.
ین آالت سمپاش را به کشاورزان آموزش سرافرازی ادامه داد: سازمان حفظ نباتات آمادگی دارد، استفاده بهینه مصرف سموم و ماش

 دهد.
 سموم مورد نیاز کشور تامین است

مدیره انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی کشور گفت: با وجود تحریم کشتیرانی و مشکالت نقل و  رئیس هیات« آبادی مسعود گیل» 
 از بخش کشاورزی را به اندازه کافی تامین کنیم.انتقال، اگر چه هزینه های تامین افزایش یافته اما توانستیم سموم مورد نی

وی درباره تامین کود کشور افزود: نباید به هیچ نوع کودی از جمله شیمیایی، غیرشیمیایی و آلی در کشور یارانه پرداخت شود زیرا 
توان رقابت را از تومانی به واردات  ۸۱۵۵درصد کود و سم مورد نیاز را دارد و تخصیص ارز  ۹۰کشور توان تولید بیش از 

 شرکت های داخلی می گیرد.
آبادی درباره تولید و واردات کودهای زیستی گفت: با وجود حجم پایین واردات کود زیستی، تولید داخلی ان نیز زیاد نیست گیل

 خواهند بود.بنابراین اگر بستر مصرف داخلی آن فراهم شود به طور حتم این شرکت ها به دنبال افزایش تولید و صادرات 
رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی تصریح کرد: تعیین باقیمانده سموم توسط سازمان فائو و کنوانسیون های بین 

 المللی تعیین می شود.
ا طی یروی اظهارداشت: برای حذف سموم پرخطر نیاز است که در مقابل سموم جایگزین به کشاورزان و تولیدکنندگان معرفی شود ز

 سالهای اخیر سمومی از چرخه مصرف خارج شده اما هنوز جایگزین مناسبی برای دفع برخی آفات نداریم.
 برگزاری نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی در بهمن ماه 

ندگان لیدکندرباره برگزاری هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران اظهارداشت: این نمایشگاه با حضور سه انجمن تو
سموم کشاورزی، انجمن تولیدکنندگان کودهای شیمیایی و انجمن بذور اصالح شده کشوراز یکم تا چهارم بهمن ماه سالجاری در مرکز 

 نمایشگاه های بوستان گفتگو تهران برپا می شود.
داخلی است و در این نمایشگاه  آبادی، رویکرد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات کشور حمایت از تولیدبه گفته گیل

 دوره گذشته با حضور پررنگ تولیدکنندگان این بخش روبرو هستیم. ۶برخالف 
 شرکت داخلی و خارجی فعالیت خود را در فضای پنج هزار مترمربع شروع خواهد کرد. ۹۶وی ادامه داد: این نمایشگاه با حضور 

ز یکم تا چهارم بهمن ماه جاری در مرکز همایش های بوستان گفتگو از هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران ا
 پذیرای عالقمندان خواهد بود. ۱۵تا  ۶۸ساعت 

 لینک خبر
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 نهاده 
 خبرگزاری فارس – 20/9/99تاریخ : 

 سم پرخطر پس از دهه ها استفاده در بخش کشاورزی 81حذف 

سم پرخطر و متوسط خطر خبر داد که برخی از آنها  ۶۱معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور در نشست خبری از حذف 
 ر استفاده می شود. چندین دهه است در بخش کشاورزی کشو

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،علیمراد سرافرازی معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور در نشست خبری 
 قلم سم کشور خبر داد که سموم متاکلر و دیازینون از جمله آنها است. 292سم پرخطر و متوسط خطر از فهرست  ۶۱از حذف 

آفات سازمان حفظ نباتات کشور این سموم پر مصرف هستند که پس از بررسی ها مشخص شده برای سالمتی به گفته معاون کنترل 
 مضر هستند و بنابراین تولید و یا واردات آنها از این به بعد انجام نخواهد شد.

 سم پرخطر پس از دهه ها استفاده در بخش کشاورزی 21*حذف 

سال است در کشور مصرف می شود چرا  ۶۰خبرنگار فارس پرسید از معاون سازمان حفظ نباتات پرسید سم دیازینون حداقل 
سازمان حفظ نباتات پس از این مدت به این فکر افتاده که این سم را حذف کند؟ اگر این سموم پرخطر بوده پس حرف خبرنگاران که 

کردند درست بوده است، گیل آبادی رئیس انجمن م و خطرات آن برای سالمتی تاکید میبارها و بارها به وجود باقیمانده سمو
تولیدکنندگان سم این سوال را پاسخ داد و گفت: اگر سمومی را حذف میکنیم باید جایگزین آن را هم داشته باشیم اگر سال ها این سموم 

 وم جهت استفاده کشاورزان نداشتیم.استفاده شده به این دلیل بوده که جایگزین مناسبی برای این سم
وی همچنین ادامه داد وجود باقی مانده سم در محصوالت کشاورزی که معضل بزرگی است صرفاً به خاطر سموم کشاورزی نیست 

بلکه همان طور که شما هم اشاره کردید به دلیل نبودن تجهیزات مناسب در این بخش و کافی نبودن دانش کشاورزان درباره سموم 
روز است یعنی طی این مدت پس از سمپاشی کشاورزان نباید  ۱۶شاورزی است مثالً برخی سموم هستند که دوره کارنس آنها ک

محصوالت خود را برداشت کرده و به بازار عرضه کنند که بسیاری از کشاورزان از این امر بی اطالع هستند. خبرنگار فارس 
دغه مردم است و برخی وجود بیماری های عجیب و غریب را مرتبط با این باقیمانده پرسید باقیمانده سموم کشاورزی سالهاست دغ

ای برای جلوگیری از این کار انجام دهند وی پاسخ داد بخش ترویج سموم می دانند در حالی که متولیان بخش باید اقدام گسترده
 و دانش آنها را باال ببرد. کشاورزی باید این اطالعات را در اختیار بهره برداران کشاورزی قرار دهد

 درصد سموم کشاورزی در داخل فرموله می شود که ماده موثره آن وارداتی است 92*

معاون سازمان حفظ نباتات در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که چه میزان از سموم در داخل کشور تولید و چه بخشی وارد وارداتی 
شود و بقیه آن وارداتی است صحبت های این مسئول درباره تولید شور تولید میدرصد سموم در داخل ک ۴۵تا  ۷۰است گفت حدود 

شود که هیچ ماده موثره این سموم تولید داخل نیست بلکه همه آنها وارد شده و در داخل درصدی در داخل در حالی مطرح می ۴۵
 شوند.کشور فرموله می

های تولیدکنندگان نهاده ها تالش کردند تا نشان دهند فرموله کردن همان در این نشست خبری مسئوالن سازمان حفظ نباتات و انجمن
تولید داخل است اما این یک واقعیت است که در شرایط تحریم اگر بخواهند این محصوالت را به ما تحویل ندهند ما هیچ فرموله ای 

 د داخل است.در داخل نمی توانیم انجام بدهیم بنابراین فرموله کردن کامال متفاوت از تولی
 *ماده موثره را کشورهای خارجی صرفا برای فرموله کردن می دهند

در ادامه محمد حسین رحمتی عضو انجمن های کود و سم و بذر تصریح کرد واقعیت این است در شرایط تحریم اگر بخواهیم این 
کنیم مواد اولیه را وارد می کنیم و در داخل فرموله میسموم را در داخل تولید کنیم مواد اولیه آن را به ما نخواهند داد و چون ما این 

 دهند.آنها این مواد را به ما می
به گزارش فارس سموم شیمیایی از دوبخش ماده موثره و ماده الزم برای فرموله تشکیل شده است آنچه مهم است ماده موثره است که 

 هیم بود .اگر در داخل تولید نشود ما همواره وابسته به واردات سم خوا
در این نشست گیل آبادی رئیس انجمن تولیدکنندگان سم در توجیه این که چرا طی سال ها ماده موثر در داخل تولید نمی شود گفت در 

کند و سموم را در داخل فرموله می کنند سنتز سموم بسیاری از کشورها چنین مرسوم است و حتی اروپا هم ماده موثره را وارد می
شود و این برای محیط زیست خطرآفرین است اما در کشوری مثل چین ینه است دوم اینکه باعث ایجاد سموم جانبی میدر داخل پرهز

 از سمومی که دوباره ایجاد می شود طی فرایندی دوباره سموم جدید تولید می کنند و اجازه نمی دهند به محیط زیست آسیب بزند.
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بذر درباره این که چرا طی سال های گذشته باره بذر کار خاصی انجام نشده مثالً در  خبرنگار فارس از عضو انجمن های کود، سم و
کنیم در حالیکه بذر اساس کشاورزی و درصد بذر چغندرقند را وارد می ۴۵درصد وابسته ایم و بیش از  ۹۵جات بیش از مورد صیفی

 امنیت غذایی کشور است پاسخی دریافت نکرد.
بهمن داد که در مجتمع نمایشگاهی  ۸تا  ۶گزاری هفتمین نمایشگاه سموم و نهاده های کشاورزی از تاریخ در ادامه این نشست از بر

های تولیدکنندگان سموم گیرد انجمندر معرض دید عالقمندان قرار می ۱۵تا  ۶۸بوستان گفتگو برگزار خواهد شد و از ساعت 
شرکت  ۹۶کشاورزی تولید کنندگان کود کشاورزی و تولید کنندگان بذر اصالح شده ایران در این نمایشگاه حضور خواهند داشت 

 تولید کننده هم در این نمایشگاه شرکت می کنند.
  لینک خبر
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 نهاده 
 خبرنگاران جوان  – 20/9/99تاریخ : 

 کشاورزان نگران تأمین سموم مورد نیاز نباشند / سموم پرخطر حذف شد
هزار تن سموم تولید یا وارد کردند که این میزان  ۰۰تا  ۰۸ی تولیدکننده سموم هاها شرکتسرافرازی گفت: با وجود تمامی محدودیت

 .دو برابر نیاز کشور است
صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار ،رنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه خب  علیمراد سرافرازی معاون فنی سازمان  

زا است اظهار حفظ نباتات کشور در نشست خبری امروز با اشاره به اینکه استفاده صحیح سموم جزئی از برنامه رفع عوامل خسارت
طر سال گذشته تالش کردیم از ها به عنوان آخرین عامل تأکید دارد به همین خاکرد: سازمان حفظ نباتات کشور بر استفاده از آفت کش

 .سموم کم خطر و متوسط خطر استفاده و سموم پرخطر را از لیست سموم مصرفی کشور حذف کنیم
 

ها افزود: در راستای استفاده معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور با تأکید بر گسترش استفاده از عوامل بیولوژیک در توسعه گلخانه
المللی انجام ها یک پروژه کالن داریم که قرار است با همکاری بخش خصوصی و عوامل بینه گلخانهاز عوامل بیولوژیک در توسع

رودهای کشاورزی به شمار میشود چراکه حمایت از تولید داخل از جمله اهداف هفتمین نمایشگاه نهاده . 
 هزار کمباین و تراکتور صاحب پالک راهنمایی و رانندگی شدند ۱۰۵  :بیشتر بخوانید

های شود بیان کرد: تأکید ما بر شرکتسم از واردات از دیگر اقدامات سازمان حفظ نباتات به شمار می ۶۱او با بیان اینکه حذف 
ک سموم در داخل را داشته باشند که به همین منظور در شرایط فعلی بیش از دو برابر نیاز تولیدکننده داخل این است که باید تدار

ایمداخل تدارک دیده . 
 

سرافرازی ادامه داد: برای بهبود استفاده از سموم شیمیایی دو کارگاه آموزشی را در هفتمین نمایشگاه تخصصی هماهنگ کردیم تا 
برگزار کنند و سازمان حفظ نباتات این آمادگی را دارد به هر مقداری که نیاز باشد استفاده بهینه دوره آن را برای بخش تولید سموم 

 .از سموم و ماشین آالت سم پاشی را آموزش دهند
 

معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه ارزیابی کیفی تولیدات داخل برای رفع دغدغه کشاورزان از دیگر اهداف ما به 
های رود گفت: سنجش رضایتمندی کشاورزان و ارزیابی کیفی در این زمینه باید انجام شود که این اقدام با همکاری آزمایشر میشما

گیردفنی صورت می . 
 

های ها شرکتای از حیث سموم مورد نیاز را نداشته باشند بیان کرد: با وجود تمامی محدودیتاو با اشاره به اینکه کشاورزان دغدغه
هزار تن سم وارد یا تولید کردند که این میزان دو برابر نیاز کشور است ۰۰و  ۰۸ولیدکننده سموم ت . 

 
اکنون سامانه جامع مانیتورینگ ندر کشور فعال است که بدین ترتیب تمامی معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور ادامه داد: هم

هایی که در به محض دریافت گزارش مبنی بر تقلبی بودن از طریق ستاد گیرند وهای وارداتی تا مصرف تحت نظارت قرار میسموم
دهیمشود و اجازه گسترش نمیها داریم پیگیری موضوع انجام میاستان . 

در ادامه این نشست مسعود گیل آبادی رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی اظهار کرد: هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های 
اصالح   ور اعضای سه انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی، انجمن تولیدکنندگان کودهای شیمیایی و انجمن بذورکشاورزی با حض

 .شده برگزار می شود
دوره قبل، حضور تولیدکنندگان بسیار پررنگ است که این اقدام در جهت تحقق شعار رونق  ۶وی افزود: در این نمایشگاه برخالف 

 .تولید است
مه داد: رویکرد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات این است که حمایت جدی از تولید داخل را شروع کندگیل آبادی ادا . 
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شرکت فعال است، بیان کرد:  93این مقام مسئول با اشاره به اینکه هفتمین نمایشگاه تخصص نهاده های کشاورزی با حضور 

جمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی، کودهای کشاورزی و بذور اصالح شده نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی با حضور سه ان
 .با حمایت سازمان حفظ نباتات و موسسه آب و خاک انجام می شود

در هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی گفت: با   شرکت های تولیدکننده داخل تامین مواد اولیه  وی با تاکید بر حضور
زه سموم، باید سموم کم خطر در کشور تولید و به کشاورزان معرفی شودایجاد تغییراتی در حو . 

رئیس انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی هدف اصلی برگزاری هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی را تقویت 
رشمردتولیدکنندگان داخل و برقراری ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نهایی کشور ب . 

رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی با اشاره به اینکه واردات کودهای زیستی به کشور زیاد نیست، بیان کرد: تولید این کودها 
کنند، واحدهای خوبی هستند که اگر بستر الزم در در داخل در حجم گسترده ای نیست؛ اما واحدهایی که این نوع کود را تولید می

ف آنها فراهم شود، این واحدها به دنبال صادرات محصول تولیدی خود نخواهند بودداخل برای مصر . 
درصد کود و سم موردنیاز  ۹۰وی با اشاره به اینکه ما معتقد هستیم به هیچ کودی نباید یارانه پرداخت شود، گفت: توان تولید بیش از 

 .کشور در داخل وجود دارد
تومانی به واردات باعث شده که بخش بزرگی از مزیت های تولید کودهای کشاورزی اعم  ۸۱۵۵گیل آبادی ادامه داد: تخصیص ارز 

 .از شیمیایی، غیرشیمیایی و آلی بالاستفاده بماند که این امر، توان رقابت را از ما گرفته است
تقال کود، توانستیم سموم رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی در پایان تصریح کرد: علیرغم تحریم کشتیرانی و مشکالت ان

های تأمین مقداری افزایش یافته استمورد نیاز بخش کشاورزی را به اندازه کافی تأمین کنیم، اگر چه هزینه . 
  لینک خبر
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 گزارشات جهانی

 خبرگزاری  – 12/9/99تاریخ : 

 نخستین همکاری عملی فائو با ایران برای احیای دریاچه ارومیه کلید خورد

های پیشرفته تهیه نقشه تبخیر و تعرق در ای را در زمینه شیوهفائو با همکاری ستاد احیای دریاچه ارومیه کارگاه آموزشی چهار روزه
 اراضی کشاورزی برگزار کردند. 

چارچوب به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( با همکاری ستاد احیای دریاچه ارومیه و در 
ای را در زمینه کارگاه آموزشی چهار روزه« برنامه یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه»پروژه 

های پیشرفته تهیه نقشه تبخیر و تعرق در اراضی کشاورزی برگزار کردند. در جریان این کارگاه، کارشناسان ایرانی شیوه
برداری تبخیر و تعرق در اراضی کشاورزی ای سنجش از دور به منظور نقشههای ماهوارهده از دادههای الزم را جهت استفاآموزش

 دریافت کردند.
آذرماه به میزبانی ستاد احیای دریاچه ارومیه و با هدایت آقای دکتر ساجد پاریث، محقق و عضو  29تا  26این کارگاه طی روزهای 

 ند( در تهران برگزار شد.هیئت علمی مؤسسه آموزش آب )در دلفت هل
کنندگان جهت محاسبه تبخیر و تعرف واقعی با استفاده های ضروری به شرکتارائه آموزش»به گفته دکتر پاریث، هدف این کارگاه 

 «های ثانویه است.ای، هواشناسی و دیگر دادههای رایگان و در دسترس ماهوارهاز داده
ار برای ایران بسی»شده در این دوره های آموزش دادهکارگاه برای ایران، عنوان کرد که شیوه آقای دکتر پاریث با تأکید بر اهمیت این

اکنون در سرتاسر جهان و آبی است که همکارآمد هستند؛ این تخصص، نیاز امروز ما به منظور پایش مصرف آب در شرایط کم
 «خصوصا ایران با آن مواجه هستیم.

های پایشی، بتوانند میزان سازد تا با ایجاد نظامکارشناسان ایرانی را قادر می –بخیر و تعرق سنجش ت –این شیوه »وی افزود: 
 «های آبریز و ملی پایش کنند.استفاده از آب در انواع اراضی کشاورزی خصوصا اراضی آبی را در سطوح حوضه

های این شیوه یکی از پرکاربردترین شیوه»کرد که  سارا اسدی، پژوهشگر ارشد ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز بر این نکته تأکید
یوه به گفته وی، تسلط بر این ش«. مورد استفاده در گستره جهانی است که نتایج بسیار امیدبخشی در زمینه حسابداری آب در بر دارد

 تواند موجب توسعه ظرفیت نهادهای ایرانی شود.می
گیری در سطوح مختلف برای تصمیم»فت هلند( نیز خروجی این کارگاه را پوالد کریمی، محقق ارشد مؤسسه آموزش آب )در دل

 توصیف کرد.« بسیار مفید
افی دهی کمقدار آب»به گفته کریمی، در سطح مزارع، توانایی محاسبه تبخیر و تعرق به کشاورزان اجازه می دهد تا متوجه شوند که 

 «اند یا خیر و اینکه چه زمانی بهترین موعد آبیاری است.است یا خیر؛ اینکه محصوالت کشاورزی دچار تنش آبی شده
گذاران کمک کند تا تواند به سیاستتر، برای مثال در گسترده حوضه آبریز، این اطالعات میدر سطح کالن»وی در ادامه افزود: 

گذاران این امکان را ه سیاستاین اطالعات ب»به گفته وی، « ریزی کنند.ضمن رصد مصرف آب، برای انجام اقدامات مطلوب برنامه
جویی آب با هدف افزایش دهند که بدانند چه میزان آب در نواحی مختلف مصرف شده است و چه راهبردهایی برای صرفهمی

 «شدن دارند.وری این ماده حیاتی قابلیت اجراییبهره
ارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان کارشناس ایرانی از نهادهای محلی و ملی شامل وز 29در این کارگاه چهار روزه، 

 هواشناسی، مرکز سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه ارومیه و دانشگاه تبریز شرکت داشتند.
های تخصصی در زمینه تهیه نقشه تبخیر و تعرق است که ای آموزش مهارتمرحلهاین دوره آموزشی اولین بخش از برنامه سه

شود. طبق ی فائو، ستاد احیای دریاچه ارومیه و مؤسسه آموزش آب )در دلفت هلند( برگزار میصورت مشترک از سوبه
تر در زمینه برآورد میزان تبخیر و تعرق واقعی فصلی با استفاده های تخصصیهای آتی آموزشهای انجام شده، در دورهریزیبرنامه

های عالوه بر آن، در زمینه حسابداری آب و به منظور تکمیل آموزشهای زمانی و سنجش از دور ارائه خواهد شد. از تحلیل سری
و همچنین دوره  WaterPix ،WA+ Codingارائه شده به کارشناسان ایرانی طی سال گذشته، سه دوره آموزشی دیگر در زمینه 

 گذاران برگزار خواهد شد.تخصصی حسابداری آب برای مدیران عالی و سیاست
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تر و ورتر، عادالنهتر، بهرهدارد از طریق همکاری با کشورهای عضو، مصرف آب را در بخش کشاورزی بهینهفائو همواره تالش 
 محیطی کند.مطابق الزامات زیست

  لینک خبر
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