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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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C


 
راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات     

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

 

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

 آب
 1/11/89تاریخ : 

با صرف اعتبارات جاری و داخلی عملیات اصالح و توسعه شبکه و سه راه گیری در شهر صالحیه انجام و به اتمام 

 . رسید

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران مدیر امور آبفای شهر صالحیه با 

صورت گرفته در مناطق مختلف این شهر که منجر اعالم خبر مذکور اظهار داشت : با عنایت به ساخت و سازهای 

به توسعه محدوده شهری ، افزایش واحدهای مسکونی و حضور و سکونت شهروندان و مشترکین محترم در این 

مناطق گردیده است ، علیهذا در همین راستا و به منظور تامین و توزیع مطلوب آب آشامیدنی شهروندان و 

اری و سه راه گیری در این مناطق در دستور کار قرار گرفته و مطابق برنامه مشترکین محترم عملیات لوله گذ

 . زمانبندی انجام می پذیرد

امید رسولی ضمن تشریح مشخصات فنی پروژه انجام شده در این خصوص عنوان کرد : پس از اتمام لوله گذاری 

 راه سه عملیات بالفاصله   ه اتمام رسیدمتر که طی آذر ماه امسال آغاز و اوایل دی ماه جاری نیز ب ۰۶۶به طول 

پلی اتیلن  ۰۰۶به  ۰۰۶پلی اتیلن و  ۰۰۶چدن داکتیل به  ۰۶۶ سایزهای در و مذکور خط نقطه دو در گیری

جهت آبرسانی به زمین های فرمانداری و کتابخانه عمومی شهرداری صالحیه و مناطق مسکونی مرتبط انجام شد 

 . و خطوط آبرسانی نیز در این شهر گردید و همچنین موجب به روز شدن شبکه

مهندس رسولی همچنین یاد آور شد : این پروژه از محل اعتبارات داخلی و به صورت امانی توسط اکیپ کارگاه 

توسعه شرکت و اکیپ بحران شهر صالحیه انجام و به بهره برداری رسید و در همین رابطه مطالعات الزم در خصوص 

ب آشامیدنی در سایر مناطق انجام شده و در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با تامین و اصالح شبکه و تقویت آ

 . تخصیص اعتبارات الزم مطابق برنامه زمانبندی شده عملیاتی گردد
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 آفات
 ایرنا – 1/11/89تاریخ : 

 های صحرایی به کشور سابقه ملخگزارش کمیسیون کشاورزی مجلس از هجوم بی

ی به کشور اعالم کرد: خدمات کمیسیون کشاورزی با ارائه گزارشی درخصوص هجوم بی سابقه ملخهای صحرای -ایرنا-تهران
هواپیمایی برای سم پاشی، تامین سم مورد نیاز، خدمات بخش خصوصی، تخصیص اعتبارات از مهمترین مشکالت عملیاتی در مقابله 

 با مخاطرات ناشی از هجوم ملخ های صحرایی بوده است. 
نبه با ارائه گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، علی ابراهیمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی عصر امروز یکش

منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص عملکرد دستگاه های اجرایی برای مقابله با مخاطرات ناشی از هجوم ملخ های صحرایی به 
العاده ملخ صحرایی در کشور به دلیل شرایط مطلوب عرصه های طبیعی و اراضی کشاورزی کشور اظهارداشت: گسترش فوق

 استان درگیر این مسئله هستند. ۹رندگی در سال جاری به قدری زیاد بوده که حداقل با
وی افزود: عدم واکنش سریع در موقع شروع بحران و تاخیر در تصمیم گیری برخی مسئولین برای مبارزه موثر با این آفت، به 

 یعی کشور منجر شده است.های طبگسترش حجم خسارات وارده به محصوالت زراعی و باغی کشاورزان و عرصه
متاسفانه  ۹۹ها در روزهای نخست سال بر اساس گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس، به دلیل درگیری کشور با بحران سیالب

های کشاورزان و سازمان حفظ نباتات برای مبارزه با ملخ صحرایی و تامین اعتبار الزم برای آن در زمان مناسب مورد درخواست
ته است. ضمن اینکه عدم تامین به موقع اعتبار الزم و پشتیبانی عملیاتی نامناسب از مبارزه با ملخ صحرایی )به توجه قرار نگرف

 خصوص به واسطه تجهیزات قدیمی و بعضا مستعمل( مهمترین مشکالت دستگاه اجرایی در این زمینه بودند.
های طبیعی کشور در سال جاری و همچنین افزایش رصهبر مبنای این گزارش؛ امکان ادامه هجوم ملخ به اراضی کشاورزی و ع

کند. عالوه بر این آمادگی کامل مراکز های آینده، ضرورت توجه ویژه به موضوع را دو چندان میاحتمال طغیان این آفت در سال
 عملیاتی و نهادهای پشتیبانی کشور برای مبارزه با هجوم ملخ صحرایی در آینده بسیار مهم است.

سابقه بوده است، تصریح کرد: تاکنون بی ۲۴کشاورزی مجلس با اعالم اینکه هجوم ملخ های صحرایی به کشور از سال  کمیسیون
ها شامل هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان، بوشهر، فارس و خوزستان و در های مورد هجوم در موج اول ورود ملخاستان

 ویراحمد و ایالم هستند.ادامه استان های خراسان جنوبی، کهگیلویه و ب
 

 هزار هکتار ۶۴۷سطح مبارزه با ملخ صحرایی؛ 
هزار هکتار بوده  ۶۲۷به مساحت  ۹۹بر مبنای نتایج به دست آمده در این گزارش، سطح مبارزه با هجوم ملخ صحرایی تا تیرماه 

 است.
صورت ملی و استانی تخصیص داده شده است و  بنابر این گزارش؛ اعتبارات استفاده شده برای مبارزه با افت ملخ صحرایی به دو

 بیشترین همکاری با دستگاه های اجرایی کشور را استان های خوزستان و بوشهر جهت مبارزه با این آفت داشته اند.
بر اساس گزارشات اعالم شده، خدمات هواپیمایی برای سم پاشی، تامین سم مورد نیاز، خدمات بخش خصوصی، تخصیص اعتبارات 

 همترین مشکالت عملیاتی در جریان مبارزه با این پدیده بوده است.از م
بسیج  های درگیر این آفتبا توجه به تحقیقات و نتایج به دست آمده، این کمیسیون پیشنهاد کرده است که همه امکانات کشور در استان

 ملیات کنترل و مبارزه بکار گرفته شود.های تخصصی در عشده و با محوریت و مدیریت سازمان جهاد کشاورزی استان و دستگاه
کمیسیوین کشاورزی مجلس خواستار بررسی و پیگیری قصور یا تقصیر برخی مسئولین در مورد تامین به موقع اعتبارات الزم جهت 

رف مبارزه با ملخ صحرایی شده و پیشنهاد کرد تا اعتبارات مورد نیاز جهت مبارزه با هجوم ملخ صحرایی در اسرع وقت از ط
 سازمان برنامه و بودجه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.

استفاده از خدمات بخش خصوصی در مبارزه با این آفت، پرداخت مطالبات بخش خصوصی از دیگر پیشنهادات کمیسیون کشاورزی 
 بوده است

فات عمومی، شرکت خدمات ویژه هوایی وزارت این کمیسیون همچنین پیشنهاد کرده است با توجه به نقش حاکمیتی دولت در کنترل آ
جهاد کشاورزی ضمن تبدیل به یک مرکز خدمات هوایی ذیل سازمان حفظ نباتات کشور با اختصاص ردیف بودجه مستقل و تامین 

 اعتبارات کافی، تقویت و تجهیز شود.
 

 قوه قضاییه وضعیت آمادگاه کشوری مبارزه با ملخ را تعیین تکلیف کند
شنهاد کرده است که با تعیین تکلیف نهایی وضعیت آمادگاه کشوری مبارزه با ملخ از طرف قوه قضائیه، این مجموعه کمیسیون پی

های بحرانی مبارزه با آفات احیاء شده و هر چه سریعتر مراکزی با همین هدف در نقاط حساس کشور )به برای پشتیبانی عملیات
 تشخیص دستگاه تخصصی( راه اندازی شود.
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ساس این گزارش همچنین پیشنهاد شده است با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر مراکز تحقیقاتی و بر ا
های مختلف ملخ و همچنین تولید داخلی ماده موثره سموم شیمیایی پژوهشی مرتبط تولید داخلی عوامل بیولوژیک کنترل کننده گونه

 های دانش بنیان حمایت شود.ق شرکتتحت عنوان "یو ال وی" به خصوص از طری
 

 نماینده ایران در فائو پیگیری قصور کشورهای همسایه باشد
بنابر این گزارش همچنین پیشنهاد شده است که نمایندگی ایران در سازمان خوار و بار جهانی ملل متحد )فائو( با همکاری وزارت 

تر عمل کرده و گزارش اقدامات برای مبارزه با ملخ صحرایی فعاالنهامور خارجه در مورد پیگیری قصور کشورهای همسایه ایران 
 خود در این خصوص را به مجلس ارائه کند.

کمیسیون کشاورزی همچنین پیشنهاد کرده است مسئولین استانی که بیشترین حمایت و عملکرد مناسبی در مورد مبارزه با این آفت 
 اند مورد تشویق قرار گیرند.داشته

  لینک خبر
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 آفات 
 ایرنا  – 7/11/89تاریخ : 

 هزار هکتار رسید ۳سطح مبارزه با ملخ صحرایی به 

سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور گفت: سطح مبارزه با آفت ملخ صحرایی در دو استان هرمزگان و سیستان و  -ایرنا -تهران
 ن به سطح سه هزار هکتار رسیده است. بلوچستا

روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره بازگشت مجدد ملخ صحرایی از کشورهای هند و « سید محمدرضا میر»
بوط به هکتار مر ۹۵۸ها در ایران، افزود: از این میزان سطح مبارزه، دو هزارو پاکستان به شبه جزیره عربستان و بخشی از ریزش

 هکتار مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. ۰۵۸استان هرمزگان و 
وی اظهارداشت: مسیر عبوری ملخ های صحرایی از خاک ایران موجب شده که بخش عمده ریزش ها در استان هرمزگان اتفاق بیفتد 

 که البته شرایط برای ادامه مبارزه با ملخ صحرایی فراهم است.
ملخ صحرایی به دو استان جنوبی کشور ناشی از بازگشت این آفت از کشورهای هند و پاکستان به سمت شبه  به گفته وی، هجوم

 شود.ها در ایران انجام میدرصد ریزش ۴۸جزیره عربستان است که بیش از 
شته ایران نداسخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور گفت: تاکنون ریزش مجدد ملخ صحرایی از سوی شبه جزیره عربستان به سمت 

 ایم.
وی افزود: ایران با توجه به تجربه سال گذشته، تامین کمک های اعتباری، امکانات و تجهیزات مبارزه با ملخ صحرایی در استان 

 های جنوبی کشور را دارد.
مبارزه با ملخ صحرایی میر ادامه داد: ارگان های مختلف از جمله استانداران، فرمانداران و بخشداران استان های جنوبی کشور برای 

 اعالم آمادگی کرده اند و اعتبارات استانی و ملی به این بخش اختصاص پیدا می کند.
استان جنوبی کشور از جمله سیستان و  ۹هزار هکتار از  ۶۵۸به گزارش ایرنا، سال گذشته مبارزه با ملخ صحرایی در سطح 

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

  لینک خبر
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 آفات 
 ایرنا  – 4/11/89تاریخ : 

 هکتار رسید ۰۰۲۲سطح مبارزه با ملخ صحرایی در کشور به 

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور گفت: مبارزه با ملخ صحرایی از یک ماه و نیم گذشته تاکنون در سطح  -ایرنا -زاهدان
 های جنوبی کشور شامل سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان انجام شده است. هکتار از اراضی استان ۹۸۸هزار و  ۴

وگو با خبرنگار ایرنا در زاهدان اظهار داشت: این موج هجوم ملخ صحرایی از گفتمراد سرافرازی روز چهارشنبه در علی
 هکتار گزارش شده است. ۰۴۶کشورهای هند و پاکستان به سه استان یادشده انجام شده که در سیستان و بلوچستان 

باتات کشور قرار گرفته است، افزود: وی با بیان اینکه امسال مبارزه با ملخ صحرایی در قالب سه گروه مورد توجه سازمان حفظ ن
 های وارده از سمت هند و پاکستان درحال انجام است.در گروه نخست این مبارزه از آبان در سه استان جنوبی کشور تحت تاثیر ملخ

ته انجام شد و معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور ادامه داد: گروه دوم مبارزه با آن دسته از تخم ریزی هایی که سال گذش
 نتوانستیم با آنها مقابله کنیم اختصاص دارد.

سرافرازی اضافه کرد: در گروه سوم به موج جدید حمله ملخ صحرایی از عربستان به سمت کشور که در یک ماه آینده ورود خواهد 
 استان کشور را درگیر کند. ۰۸شود همانند سال گذشته کرد اختصاص دارد و پیش بینی می

 هکتار بود. ۴۰۰هزار هکتار انجام شد که سهم سیستان و بلوچستان  ۶۷۸سال گذشته مبارزه با ملخ صحرایی در حدود  وی گفت:
میلیارد لایر اعتبار از وزارت  ۴۸۸معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور بیان کرد: برای مبارزه با ملخ صحرایی در کشور 

 شده است که امیدواریم هرچه سریعتر این اعتبار اختصاص یابد.کشور و سازمان برنامه بودجه درخواست 
وی تاکید کرد: مبارزه با ملخ صحرایی در کشور عالوه بر سازمان جهاد کشاورزی همانند سال گذشته نیازمند همکاری سایر ارگان 

نهادها سال گذشته نبود در مبارزه با  ها و نهاد ها از جمله وزارت کشور، ستاد بحران، بسیج و سپاه است چرا که اگر تالش های این
 این آفت با مشکالت جدی روبه رو می شدیم.

سرافرازی بیان کرد: ملخ صحرایی به عنوان آفت خطرناک در دنیا شناخته شده است به طوریکه امنیت غذایی را مورد تهدید قرار 
 می دهد.

سطح از هجوم ملخ در ایران بی سابقه بوده است به کشاورزان توصیه معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه این 
کرد در صورت مشاهده این آفت مراتب را به نزدیکترین مرکز جهاد کشاورزی و یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اطالع 

 رسانی کنند.
با ملخ صحرایی به سیستان و بلوچستان  سرافرازی به منظور بررسی وضعیت، مسائل و مشکالت و اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای

 سفر کرده است.
به گزارش ایرنا ملخ های صحرایی تمام گیاهان زراعی، باغی و حتی علف های هرز را می خورند، این نوع ملخ قدرت پرواز بسیار 

 کیلومتر پرواز کند. ۰۵۸تواند تا  روز می زیادی دارد و در یک شبانه
 کیلومتر برساعت پرواز کند. ۰۴۸تا  ۰۴ساعت بدون وقفه با سرعت وزش باد  ۴۸تا  ۷این نوع ملخ می تواند 

ملخ صحرایی از کشوری به کشور دیگر و از استانی به استان دیگر مهاجرت می کند و در مسیر عبور خود با تغذیه از سبزینه های 
د و با توجه به قدرت تخریبی باالیی که دارند باعث مختلف، جنگل ها، باغهای میوه، علوفه، غالت، صیفی و مراتع را از بین می برن

 قحطی در منطقه مورد هجوم نیز می شوند.
تن از پوشش گیاهی را از بین  ۰۸۸میلیون ملخ باشد که روزانه قادرند  ۵۸تواند شامل هر کیلومتر مربع از دسته پروازی متراکم می 

 ببرند.
هزار تن پوشش گیاهی را به  ۰۸۸رمربع را پوشش دهد و قادر است روزانه تواند هزار کیلومت دسته پروازی بسیار بزرگ می

 مصرف برساند.

 

 

 

  لینک خبر

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83607639/سطح-مبارزه-با-ملخ-صحرایی-در-کشور-به-۲۸۰۰-هکتار-رسید
https://www.irna.ir/news/83607639/%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF


 
راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات     

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

 

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

 

 اقتصاد کالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات     

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

 

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

 اقتصاد محصوالت
 ایرنا  – 3/11/89تاریخ : 

 گاز دهید تا مرغ ارزان شود

مدیران اقتصادی کرمانشاه برآورد کرده اند که در صورت گازدارشدن واحدهای مرغداری استان در فصل سرما  -ایرنا -کرمانشاه
 قیمت مرغ در بازار کاهش پیدا خواهد کرد. 

واحد مرغداری  ۶۸۸واحد دامپروری صنعتی شامل  ۳۳۳واحد دامی و بیش از یک هزار و  ۷۵۸ستان کرمانشاه چهار میلیون و در ا
 واحد پرواربندی بره فعال است. ۴۰۹واحد پرواربندی گوساله و  ۰۹۰واحد گاوداری شیری،  ۰۶۷گوشتی صنعتی، 

واحد مرغ مادر گوشتی، چهار واحد  ۹پرورش بوقلمون صنعتی،  واحد ۰۳واحد مرغداری تخمگذار،  ۴۵در این استان همچنین 
 واحد مرکز پرندگان زینتی و پنج واحد پرورش شترمرغ وجود دارد. ۴جوجه کشی، 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه در آخرین نشست کارگروه اشتغال استان که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، 
 شروع فصل سرما سوخت رسانی به واحدهای مرغداری ضروری است. گفت: باتوجه به

واحد مرغداری استان در حالی که کمتر از صدمتر با خطوط لوله گاز فاصله  ۰۸۸هدایت حاتمی افزود: براساس آمار گرفته شده، 
 دارند از نعمت گاز بی بهره اند.

واحدها هرچه سریع تر گازدار شوند، گفت: براساس برآوردهای به عمل وی با تاکید بر اینکه باید سازوکاری در نظر بگیریم تا این 
 دهد.تومان کاهش می ۹۸۸آمده در صورتی که یک واحد مرغداری به جای گازوییل گاز مصرف کند، قیمت مرغ را حداقل کیلویی 

ر مصرف یک ضرورت است، افزود: معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه با تاکید بر اینکه کاهش قیمت مرغ در بازا
محصول در استان می شود، از بروز  ۴گاز رسانی به واحدهای تولید مرغ و تخم مرغ عالوه بر اینکه منجر به کاهش قیمت این 

 ضررهای احتمالی در فصل سرما به تولیدکنندگان نیز جلوگیری می کند.
ای کشاورزی تولیدی که در نزدیکی خطوط گاز هستند و از گاز طبیعی هفته آینده واحدهای صنعتی و واحده ۴حاتمی تاکید کرد: تا 

 کنند، باید به منظور گازدار شدن، شناسایی شوند. استفاده نمی
 سوخت واحدهای تولیدی تامین می شود

زار شد، بر برگ مدیرعامل شرکت توزیع فرآورده های نفتی استان کرمانشاه نیز در این نشست که روز یکشنبه در استانداری کرمانشاه
تامین سوخت واحدهای تولیدی تاکید کرد و گفت: در صورت درخواست واحدهای تولیدی سوخت مورد نیاز آنها در فصل سرما بدون 

 وقفه تامین خواهد شد.
امین رت تفریدون یاسمی، با بیان اینکه این شرکت اقدامات حمایتی از روند تولید استان را در پیش گرفته است، ادامه داد: در صو

 سوخت واحدهای صنعتی تا یک ماه برای تسویه حساب به آنها فرصت خواهیم داد.
 بدهی واحدهای صنعتی به شرکت گاز

مدیرعمل شرکت گاز استان کرمانشاه نیز در نشست کارگروه اشتغال عنوان کرد: بدهی شرکت واحدهای تولیدی به شرکت گاز رقم 
 به تسویه آن اقدام کنند.باالیی است که باید هرچه زودتر نسبت 

سیروس شهبازی افزود: آمادگی کامل برای گاز رسانی به واحدهای تولیدی استان وجود دارد، اما برخی از واحدها تمایل چندانی به 
 گاز دار شدن ندارند.

ی انتقال گاز پیگیری واحد صنعتی صادر شده است اما تاکنون این واحدها برا ۰۵وی توضیح داد: به عنوان مثال مجوز گازدارشدن 
 نکرده اند.

 اندمند شدهدرصد واحدهای طیور کرمانشاه از گاز طبیعی بهره۲۵
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه هم در باره گازکشی واحدهای طیور استان به ایرنا گفت: از 

 درصد از واحدهای طیور استان گازکشی شده است. ۲۵ون به سازی مصرف سوخت واحدهای تولیدی، تاکنابتدای طرح بهینه
آغاز شده و در این راستا معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان  ۹۲بهرام خانی افزود: طرح گازرسانی به واحدهای طیور از سال 

 ام را پیگیری کرده است.جهاد کشاورزی استان اقداماتی از جمله معرفی واحدهای طیور به شرکت گاز، اخذ استعالمات و یو تی 
ها وی اظهار داشت: اجرای طرح گازرسانی به واحدهای طیور توسط شرکت گاز و از محل مصوبه شورای اقتصاد تا در مرغداری

 هزینه گازکشی بر عهده شرکت گاز بوده و انشعابات داخل واحد بر عهده مجری است.
واحد طیور در استان وجود  ۷۷۹کرمانشاه با اشاره به اینکه در مجموع  معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان

 درصد کل واحدهای طیور است. ۲۵واحد طیور گازکشی شده که معادل  ۳۸۴دارد، گفت: تاکنون به 
احدهای های تخم گذار و مرغ مادر، بوقلمون و سایر ماکیان و وهای گوشتی، مرغداریبه گفته خانی، این واحدها شامل مرغداری

 جوجه کشی است.
 وی تصریح کرد: عملیات گازرسانی به واحدهای باقی مانده در مسیر خطوط لوله گاز توسط شرکت گاز در دست اقدام و اجرا است.
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شهر استان کرمانشاه از گاز طبیعی  ۳۲شهر از  ۴۹درصد خانوارهای روستایی و همچنین  ۶۴روستا معادل  ۳۰۸اکنون هزار و 
 هستند.بهره مند 

 ۷۳تن گوشت قرمز،  ۳۸۸هزار و  ۳۷هزار تن شیرخام،  ۳۳۷هزار تن انواع محصوالت دامی شامل  ۲۵۰سال گذشته بیش از 
 تن عسل در استان کرمانشاه تولید شد. ۹۳تن تخم مرغ و چهار هزار و  ۰۸۸هزار و  ۰۰تن گوشت طیور،  ۹۸۸هزار و 

  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 خبرنگاارن جوان – 4/11/89تاریخ : 

هزار تومان است ۰۲یمت دام سبک در بازار/ نرخ واقعی هر کیلو گوشت گوسفندی درصدی ق ۳۲افت   
درصدی دام سبک نسبت به ابتدای سال در بازار خبر داد ۳۸درصدی قیمت دام سنگین و  ۲۸سلطانی از افت  . 

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

، با انتقاد از انباشت دام روی دست دامداران اظهار کرد: با توجه به زایش روزمره گله ها و آغاز پرواربندی و خبرنگاران جوان
رشده برای عرضه به بازار هر روز بر معضالت دامداران افزوده می شودآماده شدن دام های پروا . 

وی افزود: با توجه به انباشت دام سنگین و سبک در واحدهای دامداری، همه روزه تعداد زیادی دامدار از استان های مختلف طی 
تاکنون تدابیری برای این موضوع نیندیشیدندتماس با اتحادیه از این موضوع شکایت دارند، این در حالی است که مسئوالن ذی ربط  . 

سلطانی ادامه داد: هم اکنون قیمت دام داخل با کسر آالیش از قیمت خارجی پایین تر است که با این وجود مسئوالن وزارت صمت 
 .اعالم آمادگی برای خرید دام داخل کردند

هزار تومان رسید ۹۸مت هر کیلو شقه گوسفندی به های غربی کشور / قیقاچاق محدود دام از مرز :بیشتر بخوانید  
به گفته این مقام مسئول، با توجه به اظهارات مسئوالن وزارت صمت حال باید منتظر ماند و دید که وضعیت خرید دام زنده از 

 .دامداران چگونه خواهد بود، چرا که تولیدکنندگان حاضرند در هر نقطه ای دام را تحویل دهند
به اینکه بازار دام زنده تابع عرضه و تقاضاست، بیان کرد: براین اساس خروج مازاد دام از دامداری ها تا حدی به وی با اشاره 

 .تعادل قیمت دام در بازار کمک می کند
م افت مدیر عامل اتحادیه دامداران با اشاره به اینکه کاهش قیمت دام زنده تاثیری در بازار گوشت قرمز نداشته است، افزود: علی رغ

درصدی دام سبک، کاهش محسوسی در نرخ گوشت در بازار ایجاد نشده، این در حالی است که  ۳۸درصدی قیمت دام سنگین و  ۲۸
 .هیچ یک از مسئوالن پاسخگوی این امر نیستند

 واسطه ها و دالالن عامل اصلی نوسان قیمت گوشت در بازار
هزار تومان اعالم کرد و گفت: براین  ۳۹تا  ۳۶سبک  هزار تومان و دام ۴۶تا  ۴۵وی متوسط قیمت کنونی هر کیلو دام سنگین را 
هزار تومان باید در خرده فروشی عرضه شود ۹۸هزار تومان و گوسفند  ۷۸اساس هر کیلو گوشت گوساله حداکثر با نرخ  . 

رغم کاهش قیمت گوشت دام، نرخ  سلطانی وجود واسطه و دالل را عامل اصلی نوسان قیمت گوشت در بازار اعالم کرد و گفت: علی
 .گوشت در بازار کاهش محسوسی نداشته است که هر یک از فروشندگان دالیلی برای این امر مطرح می کنند

مدیر عامل اتحادیه دامداران در پایان تصریح کرد: اگر صفر تا صد کار را اتحادیه و تشکل ها در دست بگیرند، التهابی در بازار 
 .نخواهیم داشت

  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
 خبرنگاران جوان  – 2/11/89تاریخ : 

تومان ۰۲۲هزار و  ۲۰شود/قیمت هر کیلو مرغ مرغ ارزان می  
های آتی در بازار خبر دادتومانی نرخ مرغ طی روز ۲۸۸تا  ۳۸۸رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افت  . 
صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاررئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتخانی مهدی یوسف گروه اقتصادی باشگاه  

ر داد و گفت: امروز هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ، از ثبات نرخ مرغ نسبت به اواخر هفته گذشته در بازار خبخبرنگاران جوان
و  ۹۸۸هزار و  ۰۰های صنفی تومان توزیع درب واحد ۷۸۸هزار و  ۰۰تومان مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  ۲۵۸هزار و  ۹

تومان است ۹۸۸هزار و  ۰۴خورده فروشی  . 
 ۹۸۸هزار و  ۰۴مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  تومان و ران ۹۸۸هزار و  ۰۰به گفته وی، نرخ هرکیلو ران مرغ با کمر 

 .تومان است
هزار تومان و  ۴۵هزار تومان، سینه بدون کتف  ۴۲یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: قیمت هر کیلو سینه با کتف 

هزار تومان است ۴۹فیله مرغ  . 
شود که ظرف چند روز آینده د: با توجه به افت شدید تقاضا، پیش بینی میرئیس اتحادیه پرنده و ماهی درباره آینده بازار مرغ بیان کر

تومانی به زیر قیمت مصوب در بازار برسد ۲۸۸تا  ۴۸۸قیمت مرغ با افت  . 
های مرغداری را مناسب ارزیابی کرد و گفت: با وجود آنکه جوجه ریزی شب عید از اواسط دی و وی روند جوجه ریزی در واحد

رود که اتفاق خاصی در جوجه ریزی رخ ندهدگیرد، از این رو انتظار میهای مرغداری صورت میواحد اوایل بهمن در . 
تومان رسید ۹۸۸هزار و  ۰۴روزهای آتی/قیمت مرغ به رشد نسبی قیمت مرغ در  :بیشتر بخوانید  

 زیان مرغداران در فروش مرغ واقعیت ندارد
تومانی مرغداران در فروش هر کیلو مرغ را تکذیب کرد و افزود: با توجه  ۷۸۸تا یک هزار و  ۵۸۸یوسف خانی زیان یک هزار و 

ان است، بنابراین مرغداران نه تنها در فروش هر کیلو مرغ زیان توم ۴۸۸هزار و  ۹هزار تا  ۹آنکه قیمت تمام شده هر کیلو مرغ 
شودکنند، بلکه سود حداقلی نصیبشان مینمی . 

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اشاره به اینکه نیازی به واردات مرغ برای تنظیم بازار شب عید نداریم، بیان کرد: با توجه به شرایط 
در عرضه وجود ندارد که بخواهیم بخشی از نیاز خود را از طریق واردات در ایام پایانی سال مساعد تولید و جوجه ریزی، کمبودی 

 .تامین کنیم
رود، از این رو افت وی ادامه داد: با توجه به آنکه جوجه یکروزه یکی از عوامل تاثیر گذار در قیمت تمام شده تولید به شمار می

های تولید و استقبال مرغداران در امر جوجه ریزی تاثیر بسزایی داردهزینه هزار تومان در کاهش ۳قیمت جوجه به کمتر از  . 
 تخم مرغ ارزان شد

یوسف خانی در بخش پایانی اظهارات خود درباره آخرین تحوالت بازار تخم مرغ تصریح کرد: هم اکنون هر شانه تخم مرغ با کاهش 
رسدهزار تومان در بازار به فروش می ۹هزار تومان معادل هر کیلو  ۰۹یک هزار تومانی به نرخ  . 

  لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
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 بازار و قیمت ها
 ایرنا   - 1/11/89تاریخ : 

تومان ۰۲۲هزار و  ۲۰درصدی قیمت مرغ در راه است/نرخ هر کیلو مرغ  ۳نوسان   
درصدی در بازار روبرو  ۳تا  ۴شود که قیمت مرغ با نوسان یکارمندی و کارگری پیش بینی م حجت گفت: با توجه به واریز حقوق

 .شود
صنعت، تجارت و کشاورزی عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و و با خبرنگار قتصادی گروه ا 

، با اشاره به اینکه ثبات قیمت مرغ در بازار ادامه دارد، اظهار کرد: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۹۸۸هزار و  ۰۴ها هزار تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۵۸۸هزار و  ۹درب مرغداری  . 

از شب یلدا، اتفاق خاصی مبنی بر افزایش یا کاهش قیمت مرغ در بازار رخ نداده است وی افزود: با وجود کاهش تقاضا بعد . 
های کارمندی و کارگری پیش بینی حجت قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به ورود به ماه جدید و واریز حقوق

درصد بیشتر نخواهد بود ۳تا  ۴نات تا پایان هفته از شود که نوسان مشهودی در بازار رخ ندهد به طوریکه حداکثر نوسامی . 
تومان اعالم کرد و  ۵۸۸هزار و  ۰۳تومان و مرغ آماده به طبخ  ۵۸۸هزار و  ۹این مقام مسئول قیمت واقعی هر کیلو مرغ زنده را 

ن اقدام به جوجه ریزی در توما ۳۸۸هزار و  ۳هایی که در حال عرضه به بازار است، تولیدکنندگان با نرخ گفت: هم اکنون مرغ
های مرغداری کردند که این امر بیانگر اختالف یک هزار تومانی نرخ جوجه با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار است که بر قیمت واحد

 .تمام شده تاثیر منفی دارد
واقعی را نداردبه گفته وی، با توجه به شرایط فعلی عرضه و تقاضا، بازار کشش افزایش قیمت و عرضه مرغ به نرخ  . 

 التهاب بازار جوجه یکروزه در سایه کمبود نظارت دستگاه های مسئول
های مسئول بر بازار جوجه یکروزه گفت: براساس عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با تاکید بر نظارت ویژه دستگاه
ای جوجه ریزی شب عید با نوساناتی در بازار روبرو سنوات گذشته، قیمت جوجه یکروزه از اوایل دی همزمان با ازدیاد تقاضا بر

های قبل استمرار شود که اگر امسال هم نظارتی بر بازار جوجه یکروزه نباشد، بدون تردید روند التهاب قیمت جوجه همانند سالمی
 .خواهد یافت

تومان رسید ۹۸۸هزار و  ۰۴رشد نسبی قیمت مرغ در روزهای آتی/قیمت مرغ به  :بیشتر بخوانید  
شود، بیان پایانی سال منجر به زیان مرغداران در سال جدید میهای وی با اشاره به اینکه نبود مدیریت در امر جوجه ریزی در ماه

کرد: اگرچه اکثر مرغداران به امید بازار شب عید به دنبال افزایش جوجه ریزی برای جبران زیان خود در فصل پاییز هستند، اما 
بازار، نابه سامانی قیمت برای  های فروردین و اردیبهشت به سبب افت کششازدیاد جوجه ریزی در ایام پایانی سال برای ماه

 .تولیدکنندگان را به همراه دارد
های مهر و آبان باشد، به سبب افزایش تولید جوجه و جوجه حجت ادامه داد: مدیریت تولید جوجه در ایام پایانی سال باید همانند ماه

ام به خرید تضمینی مرغ به منظور تامین ذخایر رود که پشتیبانی امور دام از فروردین اقدهای مرغداری انتظار میریزی در واحد
استراتژیک خود کند، در غیر این صورت تولیدکنندگان به سبب خرید جوجه با نرخ باال و نبود تقاضا در ایام پس از عید متحمل زیان 

 .خواهند شد
سد، بیان کرد: ازدیاد تولید جوجه رمیلیون قطعه می ۰۳۸وی با اشاره به اینکه در فصل زمستان تولید جوجه یکروزه به بیش از 

های مرغداری برای تولیدکنندگان خطرآفرین استیکروزه و تولید در واحد . 
 کمبودی در عرضه مرغ شب عید نداریم

این مقام مسئول با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ وجود ندارد، افزود: با توجه به ازدیاد تقاضا برای جوجه ریزی شب عید 
مرغداران، کمبودی در عرضه وجود ندارد که بخواهیم تنظیم بازار را از طریق واردات انجام دهیماز سوی  . 

کند، تصریح کرد: با وجود برنامه ریزی صورت گرفته برای حجت با بیان اینکه واردات مرغ به تولید داخل آسیب جدی وارد می
میلیون قطعه برای تولید مرغ، واردات  ۰۸۸جوجه ریزی ماهانه حداقل  های دامی از ابتدای سال، تولید جوجه یکروزه وتامین نهاده

شودمرغ توجیه اقتصادی ندارد چرا که چنین اقدامی منجر لطمه زدن به تولید داخل می . 
د: در های دامی به بازار وجود ندارد، بیان کرعضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه نهاده

برد و همانند های دامی از لحاظ قیمت، حجم و توزیع از سوی بخش دولتی و خصوصی در آرامش به سر میحال حاضر بازار نهاده
 .گذشته کمبودی در عرضه وجود ندارد

و ذرت  تومان ۲۵۸هزار و  ۴تا  ۳۵۸هزار و  ۴تومان، کنجاله سویا  ۳۵۸وی قیمت کنونی هر کیلو ذرت در بنادر را یک هزار و 
تومان اعالم کرد ۵۵۸هزار و  ۴و کنجاله سویا  ۷۸۸های استانی یک هزار و در انبار . 

 تکذیب گرانی مرغ در بازار شب عید
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حجت گرانی مرغ در بازار مرغ شب عید را تکذیب کرد و افزود: بنابر برنامه ریزی صورت گرفته جهت تامین مرغ شب عید 
یابد که بدین ترتیب گرانی برای تامین مرغ گرم برای ایام پایانی سال نخواهیم فزایش میدرصد تولید جوجه یکروزه ا ۳۸حداقل 
 .داشت

یابد که بنابر به گفته وی، طبق روال همه ساله تقاضا برای جوجه ریزی از اوایل دی به منظور تامین مرغ شب عید افزایش می
بعید است که نوسان قیمتی در بازار رخ دهددرصدی تولید جوجه  ۳۸برنامه ریزی صورت گرفته مبنی بر رشد  . 

درصد  ۳۸عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در پایان تصریح کرد: برای مدیریت بازار جوجه یکروزه قرار است که 
ی های تولیدی با مدیریت اتحادیه سراسری عرضه شود که در صورت رعایت سهمیه بندجوجه تولیدی با نرخ مصوب از سوی تشکل

های باال نیستندهای اخیر مجبور به خرید جوجه با نرخقبل از گران شدن نامتعارف قیمت، مرغداران همانند سال . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان – 5/11/89تاریخ : 

 خیز قیمت موز در بازار/قیمت گوجه فرنگی شکسته شد
 ۰۳درصدی قیمت موز در بازار خبر داد و گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز و تعطیالت ژانویه، قیمت موزبه  ۰۸کارگر از افزایش 

تومان رسیده است ۵۸۸هزار و  ۰۳هزار تا  . 
صنعت،تجارت و کشاورزی و سبزی تهران در گفت و گو با خبرنگاراسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه  گروه اقتصادی باشگاه  

ایام شب یلدا به سبب افت تقاضا، رکود بر  ، از رکود حاکم بر بازار میوه و صیفی خبر داد و گفت: همه ساله بعد ازخبرنگاران جوان
شود که این امر در تعادل قیمت تاثیر بسزایی داردبازار میوه و تره بار حاکم می . 

هزار  ۰۵هزار تا  ۹هزار تومان اعالم کرد و گفت: قیمت هر کیلو انگور بی دانه قرمز  ۹هزار تا  ۵وی قیمت هر کیلو انار را 
تومان، پرتقال تامسون  ۵۸۸هزار و  ۷تا  ۵۸۸هزار و  ۳هزار تومان، انگور شاهرودی  ۰۰هزار تا  ۵تومان، انگور بی دانه زرد 

هزار  ۲هزار تا  ۴هزار تومان، پرتقال رسمی شمال  ۷هزار تا  ۲تومان، پرتقال رسمی جنوب  ۵۸۸هزار و  ۲هزار تا  ۴شمال 
 ۹تا  ۵۸۸هزار و  ۵هزار تومان، خرمالو کرج  ۵هزار تا  ۳ال هزار تومان، خرمالو شم ۹هزار تا  ۶تومان، پرتقال ناول جنوب 
هزار تومان است ۰۰هزار تا  ۶هزار تومان و خرمالو کن  . 

تومان،  ۵۸۸هزار و  ۵هزار تا  ۳هزار تومان، خیار گلخانه  ۶هزار تا  ۳ای با نرخ کارگر ادامه داد: هم اکنون هر کیلو خیار بوته
 ۹هزار تا  ۲تومان، کیوی  ۵۸۸هزار و  ۶تا  ۵۸۸هزار و  ۳هزار تومان، سیب لبنانی قرمز  ۹تا  ۵۸۸هزار و  ۳سیب لبنانی زرد 

تومان،  ۵۸۸هزار و  ۳هزار تا  ۴هزار تومان، گریپ فروت توسفید  ۲هزار تا  ۴تومان، گریپ فروت تو سرخ  ۵۸۸هزار و 
هزار و  ۵هزار تا  ۳هزار تومان، نارنگی پیچ  ۵تا  ۸۵۸هزار و  ۴تومان، نارنگی انشو  ۵۸۸هزار و  ۵هزار تا  ۳لیموشیرین 

هزار تومان در میدان مرکزی  ۵تا  ۵۸۸هزار و  ۴هزار تومان و نارنگی یافا  ۷تا  ۵۸۸هزار و  ۳تومان، نارنگی تخم ژاپنی  ۵۸۸
شودها عرضه میدرصد سود در خرده فروشی ۳۵میوه و تره بار و با احتساب حداکثر  . 

ه و سبزی از افزایش قیمت موز در میدان مرکزی میوه و تره بار خبر داد و گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز، رئیس اتحادیه میو
تومان رسیده است ۵۸۸هزار و  ۰۳هزار تا  ۰۳درصدی نسبت به یک هفته اخیر به  ۰۸قیمت موز نسبت با افزایش  . 

هزار تومان ۰۸ر نرخ هر کیلو گوجه فرنگی گلخانه قیمت گوجه فرنگی در بازار شکسته شد/حداکث :بیشتر بخوانید  
 کمبودی در عرضه هیچ از اقالم میوه و صیفی وجود ندارد

شود که نوسان های چین و هند پیش بینی میبه گفته وی، با توجه به تعطیالت ژانویه و ازدیاد تقاضا برای خرید مرغ از سوی کشور
 .قیمت موز در بازار ادامه یابد

هزار تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر کیلو بادمجان قلمی یک  ۳تا  ۵۸۸ای را یک هزار و هر کیلو بادمجان دلمهکارگر قیمت 
هزار تومان،  ۷تا  ۵۸۸هزار و  ۳تومان، پیاز قرمز  ۵۸۸هزار و  ۵هزار تا  ۳ای هزار تومان، بادمجان گلخانه ۳تا  ۴۸۸هزار و 

 ۵۸۸هزار و  ۳تا  ۵۸۸هزار تومان، ترب سیاه یک هزار و  ۲هزار تا  ۴مان، پیاز شیری هزار تو ۳تا  ۵۸۸پیاز زرد یک هزار و 
 ۰۵هزار تا  ۹تومان، سیر خشک  ۵۸۸هزار و  ۳هزار تا  ۴هزار تومان، سیب زمینی ترشی  ۲هزار تا  ۴تومان، چغندر بورش 

تومان، فلفل تند  ۵۸۸هزار و  ۳تا  ۵۸۸ر و تومان، شلغم یک هزا ۷۸۸هزار و  ۳تا  ۵۸۸هزار تومان، سیب زمینی یک هزار و 
 ۹هزار تا  ۵تومان و فلفل شیرین  ۵۸۸هزار و  ۳تا  ۵۸۸هزار و  ۴تومان، فلفل دلمه سبز  ۵۸۸هزار و  ۷تا  ۵۸۸هزار و  ۳ریز 

 .هزار تومان است
وی با اشاره به نرخ سایر انواع صیفی در میدان مرکزی میوه و تره بار بیان کرد: هم اکنون هر کیلو کدو حلوایی با نرخ یک هزار و 

هزار تومان، کدو مسمایی  ۳هزار تا  ۴هزار تومان، کاهو رسمی  ۳تا  ۵۸۸هزار تومان، کاهو پیچ ساالدی یک هزار و  ۳تا  ۵۸۸
هزار تومان، کلم قرمز یک هزار تا  ۳هزار تومان، کلم سفید یک هزار تا  ۳تومان، کرفس یک هزار تا  هزار ۲تا  ۵۸۸یک هزار و 

هزار و  ۲هزار تومان، لیموترش سنگی  ۵هزار تا  ۳تومان، لوبیا سبز  ۵۸۸هزار و  ۳هزار تا  ۴تومان، گل کلم  ۵۸۸هزار و  ۴
هزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره  ۰۳تا  ۲ومان و کلم بروکلی هزار ت ۳تا  ۵۸۸هزار تومان، هویج یک هزار و  ۶تا  ۵۸۸

شودبار عرضه می . 
 ۳هزار تومان و سبزی خوردن  ۲هزار تا  ۴رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران، قیمت هر کیلو سبزی جور )پلو، آش، قورمه( را 

هزار تومان اعالم کرد ۵هزار تا  . 
های اخیر در بازار خبر داد و ت گوجه فرنگی در میدان مرکزی میوه و تره بار نسبت به هفتههزار تومانی قیم ۷تا  ۵وی از افت 

هزار  ۲تا  ۵۸۸هزار و  ۴هزار تومان و گوجه فرنگی انباری  ۶هزار تا  ۲گفت: هم اکنون هر کیلو گوجه فرنگی بوته رس با نرخ 
 ۰۲های اخیر به سبب کمبود توزیع با نرخ لی است که در هفتهشود، این در حاتومان در میدان مرکزی میوه و تره بار عرضه می

 .هزار تومان در میدان رسیده بود
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کارگر در پایان با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه هیچ یک از اقالم میوه و صیفی وجود ندارد، تصریح کرد: با توجه به فراوانی 
فی در بازار ادامه یابدشود که ثبات قیمت میوه و صیتولید و عرضه پیش بینی می . 

 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 1/11/89تاریخ : 

هزار تومان ۳۳فته است/قیمت هر کیلو دام سبک میلیون راس فراتر ر ۳۳جمعیت دام سبک مولد از   
میلیون راس در کشور فراتر رفته کهموجب کاهش قیمت دام زنده شده است ۳۵پوریان گفت: جمعیت دام سبک مولد کشور از  . 

صنعت،تجارت و کشاورزی منصور پوریان رئیس شورای صادرکنندگان دام کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

، با اشاره به اینکه بازار کنونی گوشت قرمز در بهترین شرایط به سر می برد، اظهار کرد: در حال حاضر در خبرنگاران جوان
ییز با مازاد روبرو هستیمهای پابخش گوشت گرم و دام سبک به دلیل زایش . 

های پاییز موجب شده تا دامداران با مشکالت متعددی درصد زایش ۶۵های دامداری و انجام وی افزود: ترافیک دام سنگین در واحد
روبرو شوند که بنابر اظهارات اخیر سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، وزارتخانه در حال آماده سازی پکیجی به منظور خروج 

دام روی دست دامداران استمازاد  . 
پوریان ادامه داد: امسال برخالف سال گذشته به سبب شرایط مساعد مرتع و بارش نه تنها کمبودی از حیث تولید نداریم، بلکه مازاد 

 .دام روی دست دامداران به شدت باالست
تا  ۳۳هزار تومان و دام سبک را ۳۸تا  ۴۵ رئیس شورای صادرکنندگان دام کشور قیمت کنونی هر کیلو دام سنگین درب دامداری را

هزار تومان اعالم کرد ۳۲ . 
هزار تومان رسید ۹۸های غربی کشور / قیمت هر کیلو شقه گوسفندی به قاچاق محدود دام از مرز :بیشتر بخوانید  

های مناسب پاییز از یک سو های دامداری را یک مزیت دانست و گفت: شرایط مساعد مرتع و بارش و زایشوی انباشت دام در واحد
وشت از سوی دیگر زمینه را برای تعادل قیمت در بازار فراهم کرده استو واردات مناسب گ . 

میلیون راس در کشور فراتر رفته است، بیان کرد: تعداد باالی دام   ۳۵  پوریان با اشاره به اینکه جمعیت دام سبک مولد کشور از
هزار تومان کاهش یابد ۴یک هزار تا  مولد در کشور موجب شده قیمت هر کیلو دام زنده نسبت به یک ماه اخیر در بازار . 

 قیمت دام زنده در ایام پایانی سال روند نزولی در بازار به خود می گیرد
های دامداری، وزارت به گفته این مقام مسئول، با وجود شرایط مساعد زایش دام سبک در فصل پاییز و ترافیک دام سنگین در واحد

کند چرا که با نزدیک شدن به ایام پایانی مبنی بر خروج مقداری دام از کشور صادر می هاییجهاد کشاورزی به طور مداوم اخطار
شودسال و رسیدن تولید به اوج، قیمت با روند نزولی در بازار روبرو می . 

وی با اشاره به دیگر دالیل کاهش قیمت گوشت در بازار گفت: سازمان دامپزشکی طی یک و سال نیم گذشته با استقرار در 
درصدی پرواربندی دام سبک  ۰۵تا  ۰۴کند که در نهایت این امر در رشد ها از کشتار دام سبک، ماده و میش جلوگیری میکشتارگاه

ته استو جمعیت دام مولد تاثیر بسزایی داش . 
رئیس شورای صادرکنندگان دام کشور در پایان با بیان اینکه واردات گوشت کمک بزرگی به صنعت دامپروری کرده است، تصریح 

ها و کرد: در گذشته برای مصارف داخلی مجبور به کشتار میش بودیم که خوشبختانه با استقرار سازمان دامپزشکی در کشتارگاه
گیرد که این امر تاثیر بسزایی در حمایت از جمعیت نیاز از این محل از طریق واردات صورت میممنوعیت کشتار، گوشت مورد 

 .مولد کشور داشته است
 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان – 5/11/89تاریخ :   

روز گذشته ۳۲میلیارد تومان مرغداران در  ۳۶۲دار شد / زیان ثبات قیمت مرغ در بازار ادامه  
 ۹عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده 

تومان است ۵۸۸هزار و  ۰۴و مرغ آماده به طبخ  ۵۸۸هزار و  . 
صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاربرومند چهارآیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت گروه  

، از استمرار ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده در اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۵۸۸هزار و  ۰۴ها فروشیومان و مرغ آماده به طبخ در خردهت ۵۸۸هزار و  ۹درب مرغداری  . 

 
شود که ثبات کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می  عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی افزود: با توجه به وضعیت

های آتی در بازار استمرار یابدقیمت مرغ طی روز . 
 

هزار تومان اعالم کرد و  ۰۲هزار تومان و مرغ آماده به طبخ را  ۰۸تا  ۶۸۸هزار و  ۹غ زنده را چهارآیین قیمت واقعی هر کیلو مر
تومان متضرر  ۷۸۸تا یک هزار و  ۵۸۸گفت: با توجه به وضعیت کنونی بازار مرغداران در فروش هر کیلو مرغ یک هزار و 

 .هستند
 

ری نداشته است بیان کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو ذرت در بازار آزاد یک های دامی در بازار تغییاو با اشاره به اینکه قیمت نهاده
تومان است ۲۵۸هزار و  ۴تومان و کنجاله سویا  ۶۵۸تا یک هزار و  ۶۸۸هزار و  . 

 
ها با ارز ها، واکسن، دارو و سایر مکملرغم واردات ریز مغذیعضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ادامه داد: علی

برابر افزایش یافته که این امر در قیمت تمام شده تولید تأثیر بسزایی  ۲ها نسبت به ابتدای سال تومانی، اما قیمت آن ۴۸۸هزار و  ۲
همین امر موجب شده تا مرغداران از این ناحیه متحمل   دارد که متأسفانه مسئوالن ذیربط آن را در قیمت تمام شده لحاظ نکردند و

 .زیان شوند
 

 ۲۷۸تا  ۲۵۸روز اخیر به واسطه فروش مرغ زیر قیمت تمام شده رقمی بالغ بر  ۲۸رآیین به گفته وی مرغداران گوشتی طی چها
 .میلیارد تومان متضرر شدند

تومان رسید ۵۸۸هزار و  ۰۴تومانی نرخ مرغ در بازار/قیمت مرغ به  ۳۸۸افت  :بیشتر بخوانید  
قانون به روشنی موظف کرده که   او درباره اینکه آیا دولت برای کاهش زیان مرغداران تمهیداتی اندیشیده است بیان کرد: اگر چه

های استراتژیک اقدام به خرید تضمینی کند تا ن شرایطی برای کاالشرکت پشتیبانی امور دام و وزارت جهاد کشاورزی در چنی
های مسئول توجهی به مشکالت تولیدکنندگان نداشتند و همین امر موحب خسارت تولیدکنندگان جبران شود، اما متأسفانه دستگاه

شود به مرور مرغداران از خط تولید خارج شوندمی . 
 

عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه نیازی به واردات گوشت مرغ نداریم بیان کرد: با توجه به 
درصد ارزش افزوده صنعت به تولیدکنندگان  ۴۵پتانسیل باالی تولید واردات گوشت مرغ بر خالف قانون و به معنای تقدیم کردن 

 .خارجی است
 

هزار تومان اعالم کرد و گفت: بنابر آمار ماهیانه  ۳تا  ۹۸۸مت کنونی هر قطعه جوجه یک روزه را دو هزار و چهارآیین متوسط قی
شود که با این وجود جای هیچگونه نگرانی از حیث کمبود مرغ تا پایان سال میلیون قطعه جوجه یک روزه در کشور تولید می ۰۳۴

 .در بازار وجود ندارد
 

ایم که نیازی به دخا لت دولت در بازار مرغ نیست و ها اعالم کردهدولت در بازار رقابتی مرغ گفت: اگر چه بار او با انتقاد از دخالت
های تولید همچون جوجه ایم که دولت در این بازار رقابت نکند، اما متأسفانه دولت به نوسانات سایر نهادههای مختلف خواستهبه شیوه

کند و تنها به حلقه ها که تأثیر بسیار زیادی در قیمت تمام شده تولید دارد توجهی نمیدارو و مکمل ها و واکسن ویک روزه، ریزمغذی
دهد و امیدوار هستیم که تجدید نظری در این امر کند که از منظر اقتصادی این موضوع جواب نمیآخر که تولید مرغ است دخالت می
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 .کند
 

کیلوگرم اعالم کرد و گفت: با  ۰۴۸ها را شتی متوسط سرانه مصرف مرغ خانوارعضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گو
ها قابل ملموس در سبد خانوار نیست کیلو مرغ نوسان یک هزار تومانی قیمت مرغ در برخی ماه ۰۸توجه به مصرف ماهیانه حدود 

هستند کنندگاناین در حالی است که دولت مردان با نوسانات جزئی قیمت مرغ نگران مصرف . 
 

چهارآیین درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی مرغ گفت: با توجه به آن که شرکت شتیبانی امور دام به طور مستقیم اقدام به خرید 
کند از این رو این امر در کاهش زیان مرغداران تأثیری نداردمرغ از مرغداران نمی . 

 
اظهار کرد: با توجه به آنکه   ومان برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیستهزار ت ۰۳او با اشاره به اینکه خرید مرغ منجمد با نرخ 

هزار تومان است از این رو مرغداران در عرضه هر کیلو مرغ منجمد به پشتیبانی  ۰۲متوسط قیمت تمام شده هر کیلو مرغ منجمد 
شوندتومان متضرر می ۵۸۸یک هزار و  . 

 
شتی با اشاره به اینکه خبری از صادرات رسمی مرغ نیست تصریح کرد: علی رغم عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گو

های هدف شده و پتانسیل باالی تولید در صنعت مرغداری، اما اخذ تعرفه و عوارض باالی صادرات مانع صادرات رسمی به بازار
در قاچاق مرغ دامن زده است  میماتیها اتخاذ چنین تصهای متعدد زمینی و گسترده بودن مرزاز طرفی به سبب وجود راه . 

 
 

عضو هیئت مدیره کانون مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه صادرات مرغ رونقی نخواهد داشت، بیان کرد: علی رغم پتانسیل باالی 
اب کنند تا الساعه و اخذ تعرفه نامعقول برای صادرات اجتنتولید در صنعت مرغداری مسئوالن امر باید از اتخاذ تصمیمات خلق

 .بتوانیم ارزآوری قابل توجهی از ناحیه صادرات داشته باشیم
وی در پایان با اشاره به اینکه نیازی به واردات گوشت مرغ نداریم، تصریح کرد: با توجه به پتانسیل باالی تولید واردات گوشت مرغ 

دکنندگان خارجی استدرصد ارزش افزوده صنعت به تولی ۴۵بر خالف قانون و به معنای تقدیم کردن  . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 6/11/89تاریخ :   

هزار تومان ۲۳ثبات قیمت مرغ در بازار/ قیمت منطقی هر کیلو مرغ گرم   
هزار  ۰۳تا  ۰۴و مرغ گرم  ۸۹۸هزار و  ۹رئیس انجمن کانون صنفی مرغداران گوشتی گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو مرغ زنده 

 .تومان است
گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی حبیب اسدهللا نژاد نائب رئیس انجمن کانون صنفی مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار

، از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط قیمت هر کیلو مرغ زنده درب گاه خبرنگاران جواناقتصادی باش
 هزار تومان است. ۰۳تا  ۰۴های سطح شهر تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۹۸۸هزار و  ۹مرغداری 

 
 های آتی در بازار ادامه یابد.شود که روند ثبات قیمت طی روزاو افزود: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می

 
به سبب  های تولیدهای تولید در بازار گفت: با توجه به افزایش مصرف نهادهاسدهللا نژاد با اظهار نگرانی نسبت به افزایش قیمت نهاده

های ذرت و کنجاله سویا وجود دارد که از دستگاه هایی مبنی بر نوسان قیمت جوجه یک روزه،نزدیک شدن به بازار شب عید، نگرانی
 ها در بازار جلوگیری کنند.گری و دالل بازی از نوسان قیمت نهادهرود که با رصد دقیق و جلوگیری از واسطهذیربط انتظار می

 
و گفت: این در حالی  تومان اعالم کرد ۳۸۸هزار و  ۳تا  ۴۸۸هزار و  ۳این مقام مسئول قیمت فعلی هر قطعه جوجه یک روزه را 

 تومان است. ۵۸۸هزار و  ۴است که قیمت مصوب جوجه یک روزه 
 

هزار و  ۹رئیس انجمن کانون صنفی مرغداران گوشتی قیمت منطقی هر کیلو مرغ زنده با احتساب سود متعارف برای تولید کننده را 
ان اعالم کرد و افزود: قیمت کنونی مرغ در بازار توم ۵۸۸هزار و  ۰۲هزار و تا  ۰۲تومان و مرغ گرم برای مصرف کننده  ۵۸۸

 های تولید نیست.جوابگوی هزینه
 تومان رسید ۵۸۸هزار و  ۰۴تومانی نرخ مرغ در بازار/قیمت مرغ به  ۳۸۸افت  یشتر بخوانید: 

 نیازی به واردات مرغ برای تنظیم بازار شب عید نیست
های قبل تصمیم بر واردات گرفته بودند، به اینکه نیازی به واردات مرغ نداریم، بیان کرد: اگر چه مسئوالن دولتی در ماه او با اشاره 

اما هم اکنون متوجه شدند که این تصمیم اشتباه است و به همین دلیل به این سمت و سو نرفتند چرا که نیاز ذخایر استراتژیک پشتیبانی 
 خل قابل تامین است.امور دام از تولید دا

 
ها و نظارت بر قیمت و روند توزیع را از جمله عوامل موثر برای خروج از بحران شب عید اعالم کرد و گفت: اسدهللا نژاد تامین نهاده

اهیم وها و نظارت بر قیمت را با جدیت دنبال کنند مشکلی از حیث نوسان قیمت در ایام پایانی سال نخاگر مسئوالن بحث تامین نهاده
 داشت.

 
رئیس انجمن کانون صنفی مرغداران گوشتی در پایان با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ شب عید وجود ندارد، تصریح کرد: 

های مرغداری صورت گیرد که بدین میلیون قطعه جوجه زیری در واحد ۰۲۸تا  ۰۳۹های صورت گرفته قرار است طبق برنامه ریزی
 غ شب عید مشکلی نداریم.ترتیب برای تامین مر

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 
 ایرنا  – 2/11/89تاریخ : 

 گیرندنژاد مورد حمایت قرار میمراکز اصالح

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: در جلسه امروز کمیسیون کشاورزی مقرر شد موضوعات  -ایرنا  -تهران 
 نژاد مورد حمایت بیشتری قرار گیرند. رزی و مراکز اصالحای بخش کشاوریشه

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای  -دوشنبه  -علی ابراهیمی در گفت و گو با ایرنا در تشریح جلسه امروز 
 بود. ۰۳۹۹ اسالمی اظهار داشت: جلسه امروز کمیسیون کشاورزی در ادامه رسیدگی به الیحه بودجه پیشنهادی سال

های نیرو، جهاد کشاورزی و محیط زیست تصمیماتی گرفته شده بود امروز وی افزود: پیشتر در مورد اعتبارات مرتبط با وزارتخانه
نظراتی نیز مبادله در این خصوص داشتیم و نقطه بندیهای مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور جمعنیز با مرکز پژوهش

 شد.
ای بخش کشاورزی توجه دم شازند در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: نهایتا مقرر شد که نسبت به موضوعات ریشهنماینده مر

 بیشتری بشود.
های تولید نیز محسوب نژادی به دلیل اینکه این مراکز پایهابراهیمی خاطرنشان کرد: همچنین درخصوص مراکز حساس اصالح

 مذاکراتی انجام شده و تالش شود که این مراکز مورد حمایت بیشتری قرار بگیرند. شوند، تصمیم بر آن شد که با دولتمی
 آید. چه پیش می 1388وی یادآور شد: باید ببینیم در کمیسیون تلفیق بودجه 

  لینک خبر
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 برنامه و سیاستها 
 ایرنا  – 2/11/89تاریخ : 

 هزار اعتراض مربوط به حدنگاری اراضی ملی ثبت شد ۰۷۲

هزار اعتراض به اجرای  ۴۶۸ها، مراتع و آبخیزداری گفت: مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل -ایرنا -سمنان
 شود. هزار اعتراض رسیدگی می ۴۴۸شدن اراضی در کشور ثبت شد که تا پایان امسال به قوانین ملی

های مرتعی و جنگلی استان سمنان به خبرنگاران اظهار عرصهاکرم توفیقی عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از اراضی ملی در 
هزار اعتراض  ۰۸هزار پرونده اعتراض به اجرای قوانین ملی شدن اراضی رسیدگی شده و تا پایان امسال  ۴۰۸داشت: تا کنون 

 شود.دیگر رسیدگی می
ماند که رسیدگی به آن در اولویت کاری قرار یهزار پرونده اعتراض به اجرای قوانین ملی شدن اراضی باقی م ۵۸وی ادامه داد: 

 دارد.
گذار بر حفظ حقوق اشخاص تاکید دارد مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری بیان کرد: قانون

 شده است. ها در زمینه مالکیت تشکیلو برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص کمیسیونی برای رسیدگی به اعتراض
وی یادآور شد: در اجرای طرح حدنگاری اراضی ملی ممکن است در تعیین مالکیت بین اشخاص و دولت مشکلی پیش بیاید که در 

 شود.این کمیسون بررسی می
استان برتر از لحاظ مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری تصریح کرد: سمنان جزو پنج

 جرای طرح حدنگاری است.ا
مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری، به منظور رسیدگی به تعدادی اعتراض به اجرای 

 های مرتعی سمنان و مهدیشهر بازدید کرد.قوانین ملی شدن اراضی به استان سمنان سفر کرد و از عرصه
 
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی
 ایرنا  – 2/11/89تاریخ : 

 کنددرصد هزینه بیمه دام عشایر را دولت پرداخت می ۶۲حدود 

میلیون واحد دامی عشایر استان از  ۴غربی با اشاره به اینکه طرح بیمه کل امور عشایری آذربایجانسرپرست اداره -ایرنا -ارومیه
کند اما تاکنون درصد مبلغ حق بیمه را پرداخت می ۷۸است، گفت: دولت در طرح حمایتی بیمه دام عشایر حدود  ماه قبل آغاز شدهیک

 اند. ها بیمه شدهدرصد دام ۴کمتر از 
های عشایری این استان راس از دام ۲۲۳هزار و  ۰۰وگو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر اینکه اکنون علی بهادری روز دوشنبه در گفت

شود؛ هزار لایر آن توسط دولت پرداخت می ۳۷هزار لایر است که از این میزان  ۷۴بیمه هستند، افزود: بیمه هر واحد دامی سبک 
 هزار لایر سهم دولت است. ۲۰۶گذار و های بزرگ سهم بیمههزار لایر در دام ۰۸۷چنین هم

 کند. ای طبق وظیفه قانونی خود به این امر اقدام میاست و شرکت بیمهوی بیان کرد: اعتباری برای این امر اختصاص نیافته
های دام همچنین حفظ عی و غیرطبیعی و انواع بیماریهای ناشی از حوادث طبیوی اضافه کرد: عشایر برای جلوگیری از خسارت

ود های خها و اتحادیه تعاونی عشایر در استان مراجعه کرده و نسبت به بیمه دامسرمایه دامی به شرکت تعاونی عشایری در شهرستان
 اقدام کنند.

ای و نوظهور همچنین های عفونی قرنطینهریهایی از جمله تب مالت )بروسلوز (، تب برفکی، آبله، بیمابهادری بیان کرد: بیماری
زدگی، سیل، صاعقه، شاربون )سیاه زخم (، طاعون تخریب آغل ناشی از عوامل و خسارات طبیعی، زلزله، سرما و یخ

 شود.نشخوارکنندگان کوچک و هاری از جمله عوامل خطری است که شامل خسارت بیمه می
ربی ادامه داد: عشایر با امکانات محدود نقش برجسته و مهمی را در تحقق اقتصاد غکل امور عشایری آذربایجانسرپرست اداره

 گیرد.های الزم از این قشر صورت میمقاومتی دارند و حمایت
شود، گفت: عشایر میلیون واحد دامی عشایر تولید می ۴غربی توسط درصد محصوالت دامی آذربایجان ۴۵وی با اشاره به اینکه 

 کنند.هزار تن گوشت و سه هزار تن پشم را تولید و روانه بازار مصرف می ۰۵هزار تن شیر،  ۵۵استان ساالنه 
غربی در هزار هکتار از اراضی آبی و دیم آذربایجان ۷۸هزار هکتار مرتع و  ۷۸۸بهادری اضافه کرد: همچنین یک میلیون و 

 اختیار عشایر این استان است.
میلیون و  ۴ها، دام بزرگ و مابقی دام کوچک هستند؛ هزار واحد از این دام ۷۸د دامی دارند که میلیون واح ۴غربی عشایر آذربایجان

درصد زیرپوشش عشایر استان است؛ عشایر استان  ۵۹هزار هکتار اراضی مرتعی در این استان وجود دارد که از این مقدار  ۷۶۸
 نیز ویژه عشایر است. غربیروستای آذربایجان ۳۳۷طایفه مستقل هستند و  ۴۰ایل و  ۰۴

  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 7/11/89تاریخ : 

 دیده پرداخت شدهزار میلیارد ریال تسهیالت به کشاورزان خسارت ۲۰

ر میلیارد لایر تسهیالت بدون هزا ۰۴مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهاد کشاورزی گفت:  -ایرنا -سمنان
 شد.  دیده پرداختهزار پرونده کشاورزان خسارت ۰۹۸بازپرداخت بانکی به 

هزار پرونده در سامانه  ۴۶۰سید محمد موسوی شامگاه جمعه در نشستی با مدیران جهاد کشاورزی استان سمنان اظهار داشت: اکنون 
 هزار پرونده تسهیالت پرداخت شده است. ۰۹۸در دست بررسی و در هزار پرونده  ۴۳۲شده که از این تعداد سجاد ثبت

وی ادامه داد: سامانه جامع امداد و بازسازی دولت با نام اختصاری سجاد با هدف کمک و پرداخت تسهیالت به کشاورزان و جبران 
 ت به کشاورزان سرعت بیشتری یابد.اندازی شده تا زمان بروز حادثه روند ارائه خدمابرداران بخش کشاورزی راهخسارت به بهره

دسترسی برای جهاد  ۲۸۸مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: یک هزار و 
ها در قالب سامانه سجاد در کشور ایجاد شد که استان سمنان نیز باید در این زمینه ها و جهاد بخشها، شهرستانکشاورزی استان

 ت جدی به ثبت اطالعات بپردازد.صوربه
دیده کشور در بهره ویژه کشاورزان و دامداران خسارتهای بدون بازپرداخت و اعطای تسهیالت کمموسوی افزود: مصوبه کمک

ربط نظیر وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، بانک های ذیهیات دولت مطرح و به تصویب رسید و این مصوبه به دستگاه
 ریزی برای پیگیری و اقدام ابالغ شد.زمان مدیریت و برنامهمرکزی و سا

ها، ها در پرداخت تسهیالت به کشاورزان یادآور شد: دولت، مجلس شورای اسالمی، بانکوی با اشاره به ضرورت همکاری بانک
 کاری الزم را داشته باشند.برداران بخش کشاورزی همها در تسهیل و رفع مشکالت بهرهها و بخشداریها، فرمانداریاستانداری

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: کشاورزان برای تامین نیاز کشاورزی مانند خرید 
ها باید در این زمینه نهایت همکاری را با کشاورزان در پرداخت کود و بذر نیاز به نقدینگی و دریافت تسهیالت دارند و بانک

 هیالت داشته باشند.تس
های مختلف گفت: مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به محدودیت منابع مالی در حوزه

 های نوین استفاده شود.باید در بخش کشاورزی از فناوری
توان چندین برابر از بروز و وقوع حوادث موسوی تصریح کرد: به ازای هر یک لایر هزینه در حوزه پیشگیری از مخاطرات، می

 این مساله به صورت جدی توجه شود. جلوگیری کرد و این یک طرح جهانی است که باید در کشور نیز به
های مصوب در حوزه پیشگیری مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهاد کشاورزی گفت: الزم است برای طرح

 به صورتی خاص لحاظ شود. از مخاطرات اعتبارات
درصد تخصیص یابد، چراکه فقدان توجه به این  ۰۸۸صورت موسوی ابراز داشت: باید در بحث آفت های کشاورزی اعتبارات به

 ناپذیری را به دنبال دارد.بخش خسارات بسیار زیاد و جبران
بررسی وضعیت کشاورزن خسارت دیده و مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهاد کشاورزی به منظور 

 شرکت در همایش مدیران جهاد کشاورزی به استان سمنان سفر کرد.
 لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83610609/۱۲-هزار-میلیارد-ریال-تسهیلات-به-کشاورزان-خسارت-دیده-پرداخت-شد
https://www.irna.ir/news/83610609/%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF


 
راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات     

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

 

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

 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 1/11/89تاریخ : 

 میلیارد تومان تسهیالت برای نوسازی باغ ها و کارخانه های چای ۰۳پرداخت 

میلیارد تومان تسهیالت به هفت هزار  ۴۳رییس سازمان چای شمال کشور گفت: امسال از ابتدای آبان ماه تاکنون، -ایرنا  -تهران 
 باغ ها و کارخانه های چای پرداخت شده است. چایکار و کارخانه چای برای فرآیند نوسازی 

روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: طبق برنامه مشخص شده، تسهیالت ارزان قیمت « حبیب جهان ساز» 
نظر برای چایکاران و کارخانه های چای از محل صندوق تخصصی چای حداکثر سه میلیون تومان با تسهیالت چهار درصد در 
 گرفته شده که برای مکانیزاسیون، آبیاری تحت فشار، اصالح باغی، تجهیزات و بهداشت کارخانه ها، اختصاص یافته است.

درصد نیز کمک بالعوض مازاد برای احیای باغ ها  ۹۵وی بازپرداخت تسهیالت مزبور را چهار ساله اعالم کرد و گفت: دولت 
 هار درصد در اختیار چایکاران قرار داده است.)هرس، کف بر، کمربرکردن ( با کارمزد چ

 ۰۵۸هزارنفر چایکار و نزدیک به  ۲۴میلیارد تومان است که  ۹۸به گفته وی، اکنون سرمایه صندوق تخصصی چای کشور حدود 
 کارخانه چای در آن عضویت دارند.

اعتبار درنظر گرفته شده و این تسهیالت در رییس سازمان چای شمال گفت: برای احیای باغ های چای از محل صندوق توسعه ملی، 
 اختیار چایکاران قرار می گیرد.

چای، دو ردیف بودجه درنظر گرفته شده، افزود: این بودجه کفاف هزینه های خرید و  ۹۹وی با بیان اینکه درالیحه بودجه سال 
، مبلغ ۹۹ی این منظور در قالب الیحه بودجه سال اصالح باغ ها را می دهد و چنانچه کمبودی باشد، با متمم افزایش می یابد و برا

 میلیارد تومان پیش بینی شده است. ۰۷۸
مییلیارد تومان خرید تضمینی انجام  ۰۵۸میلیارد تومان بود در حالیکه  ۰۴۵برای خرید تضمینی  ۹۹جهان سازیادآور شد: بودجه سال 

 ه کمبودی باشد، متناسب با عملکرد از سایر منابع تامین می شود.شد و بقیه در قالب متمم تامین و پرداخت شد، امسال نیز چنانچ
 

 میلیون تومان برای احیای باغ های چای ۵۱تخصیص 
میلیون تومان  ۰۵رییس سازمان چای شمال کشور افزود:امسال از محل سرمایه در بانک برای کاهش سود بانکی در هر هکتار، 

 باغداران قرار خواهد گرفت.برای اصالح و احیای باغ های چای در اختیار 
وی ضمن تاکید بر اینکه اکنون احیای باغ های رها شده در دستور کار است، گفت: تسهیالت مزبور نیز با کارمزد چهار درصد و 

 بازپرداخت چهار ساله انجام می شود.
تن به شکل تضمینی به  ۶۸۸هزار و  ۰۴۷جهان ساز افزود: میزان برگ سبز چای خریداری شده از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، 

 میلیارد تومان توسط دولت خریداری شده است. ۲۳۲ارزش 
تومانی، هر کیلوگرم برگ سبز را با  ۲۴۸۸وی افزود: کارخانه ها نیز برای حمایت از چایکاران و کشش بازار به دلیل حذف ارز 

 هزارتومان بیشتر از چایکاران خریداری کردند. ۴تا  ۵۸۸نرخ 
 ۴تومان و برگ درجه  ۷۸۸ته رییس سازمان چای شمال، امسال قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک، سه هزار و به گف

 تومان است. ۴۸۸نزدیک به دو هزار و 
از مجموع خرید امسال انجام  ۴درصد برگ سبز درجه یک و بقیه برگ درجه  ۲۵تن معادل  ۴۸۸هزار و  ۵۶وی اضافه کرد: خرید 

 شد.
  لینک خبر
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ

 ایرنا  – 4/11/89تاریخ : 

 مرغ به کشورهای حاشیه خلیج فارسهزار تن تخم ۰۷صدور 

ای مرغ به کشورههزار تن صادرات تخم ۴۶ماهه به میزان  ۹رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: امسال در  -ایرنا  -تهران 
 همسایه و حاشیه خلیج فارس انجام شد که با ارتقای کیفیت، در اوراسیا و آسیای میانه هم بازار خواهیم داشت. 

افزود: طرح ملی ارتقای سالمت و کیفیت « پورعلیرضا رفیعی»به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، 
مرغ در این طرح ملی که در آن همه مراحل از مبدأ پرورش بندی تخمشرکت بسته ۰۳۸به اجرا درآمدو اکنون  ۹۴مرغ در سال تخم

 آوری و مراکز عرضه رصد می شود، مشارکت دارند.مرغ تخمگذار تا مرحله عمل
پور، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت،درمان آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی به همراه به گفته رفیعی

 مرغ در این طرح مسوولیت دارند.ی مرتبط با تخمهااتحادیه
ترین و در مرغ پروتئین حیوانی است که میزان مصرف باالیی در سبد خانوار روستایی و شهری دارد و ارزانوی یادآور شد: تخم

 شود.های خاص نمیهای گوارشی و بیماریشود که موجب بروز بیماریترین پروتئین محسوب میدسترس
مرغ بدون شناسنامه یک پنجم است، گفت: امروز در زمینه مان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه عمر و ماندگاری تخمرییس ساز

های کشور دچار ضایعه مرغدرصد از تخم ۴۸ایم و حدود آوری و فرآوری رشد خوبی داشتهبندی، عملبازار رسانی تخم مرغ، بسته
 اند که باید مصرف صنعتی شوند.

د و کنها را منتقل میمرغ منبعی از پروتئین است که در صورت رعایت نشدن موارد بهداشتی به راحتی بیمارییادآور شد: تخموی 
 ها است.محل مناسبی برای تکثیر میکروب

به منظور  ای از سوی معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارتبه گزارش ایرنا، چهارم اردیبهشت امسال با ابالغ نامه
 حمایت از تولید داخلی و افزایش تولید، صادرات تخم مرغ آزاد شد.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار هم در گفت و گو با ایرنا گفته بود، روزانه نزدیک به دو هزار و « رضا کاظمی»پیشتر 
این محصول مازاد بر نیاز داخلی است که باید تن از  ۰۵۸تا  ۰۸۸رسد و بین تن تخم مرغ تولیدی کشور به مصرف داخلی می ۷۸۸

 صادر شود.
هزار تن را دارد که پاره ای  ۰۸۸هزار تن تخم مرغ امکان صادرات ساالنه بیش از  ۹۲۸به گفته کاظمی، ایران با تولید سالیانه 

 کند.مواقع دولت به دلیل شرایط داخلی و تنظیم بازار، صادرات را متوقف می
  لینک خبر
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 تولیدات باغی
 ایرنا  – 1/11/89تاریخ :

 افزایش تقاضای هند و روسیه برای کیوی مازندران 

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران پیش بینی کرد که با توجه به افزایش تقاضای هندوستان و روسیه  -ایرنا  -نوشهر 
 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.  ۰۸۸برای وارد کردن کیوی مازندران، صادرات این محصول در سال جاری 

 هزار تن اعالم کرد. ۲۵نگار ایرنا میزان صادرات کیوی مازندران در سال گذشته را هادی ایزدی روز یکشنبه در گفت و گو با خبر
وی افزود : افزایش نرخ ارز طی دو سال گذشته هم سبب زیاد شدن انگیزه صادرات کیوی توسط باغداران و تجار مازندرانی شده 

 است.
رد و توضیح داد: فعال آمار دقیقی از میزان صادرات ایزدی از میزان صادرات کیوی در سال جاری تاکنون ابراز بی اطالعی ک

 کیوی از کمرگات کشور نداریم ولی روند افزایشی صادرات و افزایش تقاضا در کشورهای مقصد محسوس است.
طبیعی هزار تومان به فروش می رسد و  ۷وی افزود : البته هم اکنون هرکیلوگرم کیوی در بازار داخلی بسته به کیفیت بین پنج تا 

است که چنین محصولی به عنوان یک میوه تجاری بین المللی برای صادرات جزو میوه های گران قیمت محسوب می شود و 
 صادرات آن ارزشمند و ارزآور است.

مرکز سورتینگ مدرن کیوی در تنکابن توسط یکی از  ۴مدیر باغبانی جهاد کشاورزی مازندران از نصب و راه اندازی 
هزار تنی در غرب مازندران، امسال  ۴۸۸مرکز و ظرفیت سردخانه ای  ۴بر داد و گفت : با توجه به وجود این صادرکنندگان خ

 شاهد نقش کمتر دالالن و صادرات به صورت مستمر این محصول خواهیم بود.
 هزار تن کیوی  ۵۸۱تولید 

گفت که این میزان نسبت به سال گذشته تفاوت های کیوی مازندران خبر داد و هزار تن محصول از باغ ۰۹۵ایزدی از برداشت 
 محسوسی ندارد.

هکتار اعالم کرد و در باره افزایش نیافتن میزان تولید در سال جاری هم توضیح  ۵۸۸هزار و  ۷وی وسعت باغ های کیوی استان را 
 ه است.داد: میزان تولید در سال جاری به خاطر این که سطح زیر کشت ثابت باقی ماند، افزایشی نداشت

این مسئول علت زیاد نشدن مساحت باغ های کیوی در یک سال اخیر را هم افزایش هزینه احداث باغ به خاطر گرانی قیمت لوله، 
 آهن آالت و داربست و همچنین افزایش زیاد قیمت زمین اعالم کرد.

شور در مازندران تولید می شود،گفت که درصد کیوی ک ۷۸مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اعالم این که 
 شهرستان های تنکابن، عباس آباد ، چالوس، نوشهر، آمل و بابل به ترتیب بیشترین میزان باغ کیوی را دارند.

هزار نفر دیگر به  ۰۴هزار نفر باغدار در مازندران به صورت مستقیم و  ۷بر اساس آمارهای رسمی در حال حاضر بیش از 
 مشغول فعالیت در این حوزه هستند. صورت غیرمستقیم

کیوی از درختان کم آفت است که مزیت ان نیاز به سم پاشی ندارند و با یک روغن پاشی در اوایل بهمن مشکل آفات آن بر طرف می 
 شود.

 برداشت کیوی در مازندران از اواسط آبان ماه شروع می شود و تا اواخر آذر یا اوایل دی ماه ادامه می یابد.
پس از آزمایش های پژوهشی بر روی این  ۰۳۵۷وارد ایران شد و کاشت آن در سال  ۰۳۲۶ت کیوی برای نخستین بار در سال درخ

 گونه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی رامسر آغاز شد.
 د.اکسیدان فراوان خاصیت ضدسرطانی دارکیوی، مواد غذایی باال و میزان کالری بسیار پایینی دارد و با داشتن آنتی

برابر لیمو ترش و میزان مواد مغذی آن هشت برابر سیب بوده و از غلظت خون  ۷برابر پرتقال،  ۴ویتامین ث موجود در کیوی 
 کندها جلوگیری میکاهد و از تنگ شدن عروق و بروز انواع سکتهمی

  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 ایرنا  – 2/11/89تاریخ : 

 رودهزار هکتار از اراضی کشور زیر کشت گلخانه ای می  ۳تا  ۳ساالنه 

جویی در مصرف آب و افزایش تولید و تجاری سازی برای سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: با هدف صرفه -ایرنا -بوشهر
 ای خواهد رفت. هزار هکتار از اراضی کشور زیر کشت گلخانه ۲تا  ۳صادرات، ساالنه 

شور ای ککشت گلخانه بوشهر افزود: هم اکنون سطح زیر عباس کشاورز روز دوشنبه در حاشیه بازدید از مزارع کلزا در دشتستان استان
 شود.هکتار به آن افزوده می ۵۸۸هکتار است که تا پایان سال یکهزار و  ۵۸۸هزار و  ۰۶

های جدی بخش کشاورزی بوده طوریکه در پنج افزایش تولید روغن و کنجاله همواره یکی از برنامهوی در بخش دیگری اظهارداشت: 
 هزار تن در سال گذشته رسید. ۲۴۸هزار به  ۷۸ان تولید کلزا از سال اخیر میز

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: این برنامه همچنان ادامه دارد و علت تمرکز روی کلزا این است که یک محصول پاییزه و 
 یط دارد.بیشتر متکی به آب باران است که با توجه به کم آبی کشور سازگاری بیشتری نیز با این شرا

شود و برای سال جاری نیز پیام ما به کشاورزان تر به علت عمق ریشه باعث حاصلخیزی خاک میکشاورز ادامه داد: کلزا از همه مهم
اند در دی ماه از کشت کلزا پرهیز ولی از اوایل بهمن تا مناطق معتدل و کمی گرم این است که چنانچه کشت پاییزه کلزا را از دست داده

 اسفند نسبت به کشت این محصول اقدام کنند. اوایل
لزا را توانیم میزان تولید کوی گفت: کشاورزان برای کشت این محصول بدون نگرانی اقدام کنند زیرا عملکرد قابل قبولی خواهد داشت و می

 نیز افزایش دهیم.
 است.هزار هکتار آن محقق شده ۴۵۸هزار هکتار کلزا است که تاکنون  ۳۸۸کشاورز ادامه داد: برنامه امسال کشت 

 منطقه مشکل کاهش بارندگی داشتیم که این مهم نیز برطرف شد. ۳تا  ۴وی یادآور شد: برای کشت کلزا در 
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: همچنین از کشاورزان انتظار است با هدف افزایش تولید شیر در کشور نسبت به کشت 

 م اهتمام جدی داشته باشند.های با نیاز آبی کعلوفه
 ها نیز اکنونکشکشاورز ادامه داد: برای کشت بهاره انواع محصوالت کشاورزی کود، بذر و آفت کش تامین است به نحوی که ذخیره آفت

 برابر نیاز ساالنه است. ۴
وری به استان بوشهر وی سرپرست وزارت جهاد کشاورزی روز دوشنبه در سفر یک روزه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمه

 است.را همراهی کرده
  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 ایرنا  – 5/11/89تاریخ : 

 بازار روبه رشد سیب ایران در خارج از کشور

غربی گفت: یک کشور آسیایی دیگر به جمع متقاضیان سیب درختی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان -ایرنا -ارومیه
 کند. این استان و کشور اضافه شد و به زودی یک هیات بلند پایه خارجی برای خرید سیب درختی به این ارومیه سفر می

های این استان وجود هزار تن سیب درختی در سردخانه ۶۵۸با خبرنگار ایرنا افزود:  وگوغالمرضا بابایی روز پنجشنبه در گفت
 روی صادرات سیب کشور قرار دهد.تواند مسیر جدیدی پیشدارد و سفر هفته آینده این هیات به استان می

این استان وجود دارد، اظهار  سردخانه با بیش از یک میلیون تن ظرفیت برای ذخیره سیب درختی در ۳۷۸وی با اشاره به اینکه 
شود و با شرقی این قاره پهناور صادر میشرقی و جنوبداشت: سیب درختی استان در بیشتر موارد به کشورهای همسایه، آسیای

 توجه به کیفیت مناسب آن، قابلیت صادرات به سایر کشورهای جهان را داراست.
غربی استان کشور را آذربایجان ۰۰از سیب درختی تنظیم بازار شب عید برای تن  ۹۸۸وی همچنین با تاکید بر اینکه هشت هزار و 

گیری در این رابطه به این غربی مسوولیت میز ملی سیب را بر عهده دارد و هرگونه تصمیمکند، اضافه کرد: آذربایجانتامین می
 است.استان واگذار شده

های وقتوانند از مشاست و صادرکنندگان میاین استان نیز حذف و اصالح شدهبندی و انتقال سیب در وی بیان کرد: مشکل نحوه بسته
های کشاورزی استفاده کنند تا با مشکل انتقال ارز روبرو های گرمسیری و سایر نهادهصادراتی این محصول از جمله تهاتر با میوه

 نشوند.
هزار تن سیب، رتبه نخست تولید این  ۰۸۸یک میلیون و  غربی امسال با برداشت بیش ازبه گزارش ایرنا باغداران آذربایجان

هزار  ۷۸غربی حدود های بارور آذربایجانهزار هکتار مساحت باغ ۰۸۴محصول را در کشور به خود اختصاص دادند؛ از مجموع 
 شود.است و حدود یک سوم سیب کشور در این استان تولید میهکتار به سیب اختصاص یافته

شود و این در حالی های نامرغوب و فرسوده جایگزین میانگین یکهزار هکتار باغ سیب در استان احداث و با باغساالنه به طور می
هزار هکتار بارور بوده و بیش از نیمی از آن به  ۰۸۴غربی وجود دارد که از این مقدار هزار هکتار باغ در آذربایجان ۰۰۴است که 

 است.بر اختصاص یافتهاین محصول پرآب
 

  خبر لینک
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 ولیدات زراعی ت

 ایرنا  – 4/11/89تاریخ : 

 هزار هکتاری کشت باز سبزی و صیفی هدفگذاری شد ۳۰۲کاهش 

هزار هکتاری سطح زیر کشت سبزی و  ۳۴۸های وزارت جهاد کشاورزی گفت: کاهشمجری طرح توسعه گلخانه -ایرنا  -اراک 
 صیفی در فضای باز کشور بر اساس سند اقتصاد مقاومتی هدفگذاری شده است. 

ای استان مرکزی در ی گلخانههای واحدهاروز چهارشنبه در هجدهمین کمیته هماهنگی اجرای نظام صدور پروانه« حبیب رادفر»
شود که بر اساس سند اقتصاد مقاومتی هزار هکتار از کشت سبزی و صیفی کشور اکنون در فضای باز انجام می ۳۶۸اراک، افزود: 

 ای کاهش یابد.هزار هکتار فضای گلخانه ۲۹این سطح زیر کشت باید به 
وری، درآمدزایی و برابری مصرف آب، افزایش بهره ۰۸ه بر کاهش ای عالووی ادامه داد: کشت سبزی و صیفی در فضای گلخانه

 های مسووالن تبدیل شود.ها باید به یکی از مهمترین دغدغهایجاد اشتغال برای کشور را نیز به همراه داشته و توسعه گلخانه
های دشمنان علیه مقابله با تحریمای کلید های وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: توجه به کشت گلخانهمجری طرح توسعه گلخانه

کشور است و توسعه این الگوی کشت افزایش تولید محصول باکیفیت، بهبود صادرات، ارزآوری، کاهش وابستگی کشور به اقتصاد 
 های دشمنان علیه کشور را به همراه دارد.نفتی و مقابله با تحریم

خبرداد و گفت: این سطح  ۹۴ور در سال جاری نسبت به مدت سال های کشدرصدی سطح زیر کشت گلخانه ۰۰۹رادفر، از افزایش 
هزار  ۰۶جاری به هکتار رسیده بود که در سال ۹۸۸به حدود هشت هزار و  ۹۴سال فعالیت این صنعت در سال  ۹۸در طول مدت 

 هکتار رسیده است. ۲۲۸و 
هزار تن بود که این محصوالت امسال به سه میلیون  ۲۸۸حدود یک میلیون و  ۹۴ای در سال وی ادامه داد: تولید محصوالت گلخانه

 تن افزایش یافته و این مهم افزایش صادرات و ارزآوری برای کشور را به همراه داشته است.
درصد آن را  ۰۴ای کشور را گوجه فرهنگی و درصد محصوالت گلخانه ۶۳های وزارت جهاد کشاورزی مجری طرح توسعه گلخانه

هزار تن بود که صادرات این  ۰۹۹حدود  ۹۸د و گفت: میزان صادرات گوجه فرهنگی از کشور در سال محصول خیار عنوان کر
 هزار تن افزایش یافته است. ۷۶۳محصول در پایان سال گذشته به 

ی المللای کشور نشان از بازار پسندی و حضور این محصوالت در بازارهای بینوی ادامه داد: افزایش صادرات محصوالت گلخانه
 دارد.

حدود  ۹۸های وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: میزان صادرات محصول خیار از کشور در سال مجری طرح توسعه گلخانه
 هزار تن رسیده است. ۴۶۸هزار تن بود که در پایان سال گذشته به  ۰۹۸

در چهار استان شامل مرکزی، مازندران، مقرر شد پایانه صادراتی  ۹۳های تولیدی کشور در سال رادفر یادآورشد: بر اساس مزیت
 ها در حال انجام است.خوزستان و تهران ایجاد شود که این امکان در استان مرکزی محقق شده و در بقیه استان

درصد  ۵۸وی ادامه داد: استان مرکزی در زمینه وظایف حوزه کشاورزی خود در برنامه ششم توسعه خوب عمل کرده و اکنون 
 در این برنامه عملیاتی شده است.تکالیف استان 

عنوان دومین قطب صنایع مادر تخصصی، چهارمین قطب صنعت کشور محسوب می شود و در زمینه تنوع تولیدات استان مرکزی به
 صنعتی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

 ۴۸هزار بهره بردار شامل  ۹۸ی است که استان نخست کشور در بخش کشاورز ۰۸این استان با وجود صنعتی بودن در زمره 
 درصد شاغالن استان در این حوزه فعال هستند.

دهم درصد تولیدات کشاورزی مازاد بر نیاز  ۴هزار هکتار اراضی باغی و کشاورزی در استان مرکزی وجود دارد که یک و  ۷۶۸
 استان به سایر مناطق ارسال می شود.

هزار تن  ۲۰هزار تن شیر، حدود  ۳۴۸هزار تن تولید گوشت قرمز،  ۵۳تن گوشت سفید، هزار  ۵۲استان مرکزی با تولید حدود 
 مرغ از جایگاه ویژه ای در بخش کشاورزی و دامداری کشور برخوردار است.تولید تخم

  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور
 ایرنا – 3/11/89تاریخ : 

 چرا واردات دام زنده از قزاقستان متوقف شد؟

ده و ی ورود دام زنهای بهداشتی ایران برامدیرکل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور پروتکل –ایرنا  –تهران 
های خام دامی را سختگیرانه عنوان کرد و گفت: عدم انطباق بهداشتی، موجب وقفه ورود دام زنده از کشور قزاقستان شده فراورده
 است. 

ای رشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: اکنون دام زنده مولد سنگین، سبک و دام زنده بروز سه« سید بهمن نقیبی»
شود که برای حفظ امنیت بهداشتی کشور و صنعت دامپروری باید کشتار و حتی گوشت قرمز از کشورهای مختلف وارد می

 های بهداشتی ما طبق استاندارد از سوی کشورهای مبدا اجرایی شود.پروتکل
صوص واردات دام زنده از قزاقستان وی در پاسخ به گالیه سرکنسول ایران در آکتائو قزاقستان از سازمان دامپزشکی کشور در خ

رد گیهای بهداشتی یک سری موازین استاندارد مورد تعهد کشورهای صادرکننده و واردکننده قرار میاظهار داشت: بر اساس پروتکل
 که الزم االجراست و باید رعایت شود.

مهوری های کشور جنین بهداشتی و پروتکلمدیرکل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: طبق قوا
 روز است تا دوره کمون بیماری سپری شود. ۴۰اسالمی ایران، زمان قرنطیه برای ورود دام زنده به کشور حداقل 

 دهد. روز خودش را نشان می ۴۰پس از  نقیبی براین باور است که هر نوع بیماری نهفته
ن دامپزشکی گفت: در مورد واردات دام زنده از کشور قزاقستان به یکی از مدیرکل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازما

ها مشاهده شده بود که متخصصان امر به بیماری های استان گلستان، در مرکز قرنطینه نوعی برجستگی در بدن برخی دامکشتارگاه
 آبله مشکوک شده بودند.

ها برای بررسی بیشتر به به هایی صورت گرفت و نمونهنمونه برداری ها،وی اضافه کرد: بنابراین برای اطمینان از سالمت دام
 های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور ارسال شد.مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه

ررسی ک را مورد بهای بهداشتی باید موارد مشکوها مبتال به بیماری نبودند اما ما به دلیل بحثدهد که دامنقیبی افزود: نتایج نشان می
 و آزمایش قرار دهیم.

مدیرکل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی ادامه داد: کشورهای مبدا صادرکننده دام زنده و گوشت قرمز به ایران 
 های بهداشتی این کشور هستند.موظف به رعایت پروتکل

ایم یک دامپزشک از سازمان دامپزشکی به این ، پیشنهاد دادهوی گفت: برای سرعت صدور مجوز ورود دام از قزاقستان به ایران
 کشور اعزام شود.

 گالیه سرکنسول ایران در آکتائو قزاقستان از سازمان دامپزشکی کشور
های غرب و جنوب قزاقستان با گالیه از سازمان دامپزشکی سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در استان« حبیب هللا ملکوتی فر»

وص مشکالت ناشی از صدور مجوز واردات گوسفند زنده به ایران از قزاقستان خواستار حل و فصل مسائل پیش آمده کشور در خص
 های آن شد.و تسهیل در روند واردات گوسفند از قزاقستان با توجه به مزیت

یکی از مهمترین آنها گوشت  وی اظهارداشت: با وجود نزدیکی به فصل زمستان و مسائل مربوط به تامین اقالم مصرفی شب عید که
 است، خبرهای رسیده حاکی از ایجاد اشکاالت و موانعی بر سر راه صدور مجوز واردات گوسفند زنده از قزاقستان است.

های غرب و جنوب قزاقستان تصریح کرد: توقف صدور مجوز نهایی که به صورت یکباره و بدون سرکنسول کشورمان در استان
ر قرنطینه ها دسانی قبلی انجام پذیرفته است باعث ضرر و زیان گسترده به فعاالن این بخش و تلفات گسترده دامآگاه سازی و اطالع ر

 شده است.
ملکوتی گفت: مشکل پیش آمده باعث محروم شدن کشور از فرصت موجود شده است که بدون شک گرانتر شدن گوشت در ایران و 

 ایرانی را در پی خواهد داشت.کوچکتر شدن هرچه بیشتر سبد غذایی خانوار 
وی در ادامه توضیحات خود در خصوص پیگیری برای رفع این مشکالت اضافه کرد که بخش اقتصادی سرکنسولگری با پیگیری 

ای حاصل نکرده است و این این موضوع از سازمان دامپزشکی کشور ضمن مواجهه با عدم پاسخگویی شفاف تاکنون هیچ گونه نتیجه
اند در حال تلف شدن هستند و های زنده که حتی درمواردی قبال مورد تایید پزشک معتمد آن سازمان قرار گرفتهکه دامدرحالی است 

های بخش خصوصی و ورشکست شدن تاجر ایرانی است که در پی همه این موارد به معنی زیان فعال اقتصادی، از بین رفتن سرمایه
 ام غیرکارشناسی و قائم به شخص بودن امور رخ داده است.های نابهنگام، عدم پاسخگویی، اقدتصمیم

های گسترده صورت گرفته در این خصوص که فر با تاکید بر مزایای واردات گوسفند از جمهوری قزاقستان به ایران و تالشملکوتی
چه زودتر مشکالت، از رشد یکباره و سرسام آور قیمت گوشت طی یک سال اخیر تاحدودی کاسته است، خواستار حل و فصل هر

 رفع موانع و تسهیل در روند واردات گوسفند زنده و گوشت با کیفیت از قزاقستان شد.
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سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در آکتائو گفت: در پی نوسانات پیش آمده طی چند سال اخیر در بازار گوشت کشورمان که موجب 
های این کیفیت و قیمت مناسب جهت تنظیم بازار داخلی یکی از اولویت افزایش قیمت گوشت قرمز شده است، واردات گوشت قرمز با

 سرکنسولگری بوده است.
های واردات گوشت و گوسفند زنده از قزاقستان همچون کیفیت مناسب گوشت قزاقستان، بهداشت ملکوتی با اشاره به برخی از ویژگی

ها باعث می شود که ایران و حمل و نقل آسان افزود: این ویژگی های آن، قیمت مناسب و فراوانی عرضه، نزدیکی بهو سالمت دام
 گوشت با کیفیت و قیمت مناسب به دست مصرف کننده ایرانی برسد.

وی تصریح کرد : در این راستا سرکنسولگری ایران در آکتائو طی یکسال گذشته تالش کرده است تا در این زمینه ضمن اطالع 
تاجران قزاق و ایرانی فراهم کند تا عالوه برگوشت تازه، دام زنده بویژه گوسفند از طریق مرزهای  رسانی، زمینه های الزم را برای

وارد  ترهای پایینهای یخ زده و کیفیت پایین که معموال از مسیرهای بسیار دورتر و کیفیتایران وارد کشور شده و بجای گوشت
 شوند مورد استفاده قرار گیرد.می

واردات دام زنده از قزاقستان آغاز و بطور جدی  ۰۳۹۶های انجام شده ثمربخش بوده است و از تابستان سال ملکوتی گفت: تالش
 پیگیری و ادامه داشته است.

های صورت گرفته در راستای ارتباط تاجران ایرانی و فراهم وی اظهار داشت: در این خصوص پیرو اقدامات انجام شده و تالش
ینه صادرات گوسفند زنده از غرب قزاقستان به مرکزیت بندر آکتائو به ایران طی یک سال و نیم گذشته نمودن شرایط الزم، در زم

 هزار راس گوسفند زنده از طریق مرزهای شمالی وارد ایران شده است ۰۸بیش از 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 

 خبرنگاران جوان  – 5/11/89تاریخ : 

درصدی تولید جوجه در راه است ۲۳تعادل قیمت جوجه یک روزه در بازار / افزایش   
هزار تومان  ۳تا  ۶۸۸هزار و  ۴ادل قیمت جوجه یک روزه گفت: متوسط قیمت هر قطعه جوجه یک روزه فارغی با اشاره به تع

 .است
صنعت،تجارت و  غالمعلی فارغی رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه در گفت و گو با خبرنگار

از تعادل قیمت جوجه یک روزه در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط   گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

هزار تومان است ۳تا  ۶۸۸هزار و  ۴قیمت هر قطعه جوجه یک روزه در بازار  . 
تومان اعالم کرد و افزود: نرخ کنونی جوجه در  ۵۸۸هزار و  ۴ای تولیدکنندگان او قیمت تمام شده هر قطعه جوجه یک روزه را بر

بازار برای تولیدکنندگان مرغ گوشتی و مادر مطلوب است که ازدیاد تقاضا از نیمه دوم دی برای جوجه ریزی شب عید تأثیر چندانی 
 .در التهاب بازار به واسطه افزایش تولید نخواهد داشت

تومان رسید ۵۸۸هزار و  ۰۴تومانی نرخ مرغ در بازار/قیمت مرغ به  ۳۸۸افت  :بیشتر بخوانید  
 کمبود در عرضه جوجه یکی روزه وجود ندارد 

های ریزییابد بیان کرد: بنابر برنامهدرصد افزایش می ۰۵تا  ۰۴آتی   هاینکه تولید جوجه یک روزه درماهفارغی با اشاره به ای
احتساب مصرف   رسد که بامیلیون قطعه می ۰۲۸میلیون قطعه و در بهمن به  ۰۳۸صورت گرفته تولید جوجه در دی ماه به بیش از 

دارد که بخواهد در نوسان قیمت اثر بگذاردمیلیون قطعه کمبودی در عرضه وجود ن ۰۴۸حداکثر  . 
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه ادامه داد: با توجه به مازاد تولید جوجه بیش از نیاز بازار در بهمن ماه 

صادرات گوشت دار بیندیشند ضمن آنکه عوارض رود که مسئوالن ذیربط تدابیری برای صادرات جوجه، تخم مرغ نطفهانتظار می
های مرغ را حذف کنند تا تولیدکنندگان بتوانند در سه ماه پایانی سال مازاد تولید خود را به منظور جلوگیری از بحران قیمت به بازار

 .هدف صادر کنند
جوجه و  های گذشته از صادراتاو در پایان تصریح کرد: با توجه به مازاد تولید جوجه یک روزه اگر مسئوالن امر همانند سال

دار در ایام پایانی سال جلوگیری کنند بدون تردید تولیدکنندگان با زیان چشمگیری مواجه خواهند شد که ذخیره سازی مرغ نطفهتخم
حل جلوگیری از زیان صنعت مرغداری های هدف تنها راهمناسب مرغ از سوی شرکت پشتیبانی و صادرات جوجه و مرغ به بازار

 .است
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  – 6/11/89تاریخ : 

کنندهزار تومان زیان می ۶ها / دامداران در فروش هر کیلو گوساله زنده هزار رأس دام در دامداری ۳۶۲انباشت   
داران اندیشیده هزار رأس دام سبک و سنگین در کشور گفت: باید تمهیداتی برای کاهش زیان دام ۳۷۸مقدسی با اشاره به انباشت 

 .شود
گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور در گفت و گو با خبرنگار

هزار رأس دام سبک و  ۳۷۸اکنون رقمی بالغ بر دامداری را بحرانی دانست و گفت: هم ، وضعیت کنونی صنعتخبرنگاران جوان
های دامداری انباشت شده که به سبب نبود تقاضا دامداران با مشکالت متعددی مواجه هستندسنگین در واحد . 

های اخیر گفت: با وجود آن که ماه رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور با انتقاد از واردات بی رویه گوشت بیش از نیاز کشور طی
های اخیر منجر به نابود تولید داخل شده شود از این رو واردات بی رویه طی ماهدرصد نیاز گوشت کشور در داخل تولید می ۹۵

 .است به طوری که اگر تمهیداتی برای این موضوع اندیشیده نشود تولیدکنندگان در دوره بعد اقدام به تولید نخواهند کرد
ها با نوساناتی روبرو شد که گوشت هم از این ماجرا وی ادامه داد: سال گذشته به سبب بحران ارزی و جنگ اقتصادی تمامی کاال

مستثنی نبود، اما متأسفانه مسئوالن ذی ربط به قدری اقدام به واردات کردند که عالوه بر خروج ارز گوشت زیادی روی دست 
دهند که این امر بیش از پیش تولیدکنندگان را دچار بحران ین وجود در شرایط فعلی اجازه صادرات نمیتولیدکنندگان مانده است و با ا

 .کرده است
هزار رأس گوساله با وزن  ۴۸به گفته مقدسی با توجه به انباشت چشمگیر دام روی دست دامدار تقاضا داریم که اجازه صادرات 

صادرات  ۹۷تا  ۹۴کیلو را به منظور کاهش انباشت دام و خروج دامدار از بحران فعلی را بدهند همانگونه که در سال  ۵۸۸باالی 
شدهای هدف انجام میدام به بازار . 

های خروج از بحران فعلی دانست و گفت: اگرچه خرید این مقام مسئول خرید تضمینی دام از دامدار را یکی دیگر از راهکار
کند که های دامداری را به همراه داشته باشد، اما بار مالی به دولت وارد میتواند کاهش انباشت دام در واحددام از دامدار می تضمینی

به همین خاطر تقاضا داریم اجازه صادرات مدیریت شده دام را بدهند تا عالوه بر خروج مازاد، بخشی از ارز کشور که از طریق 
شودواردات خارج شده جبران  . 

هزار تومان رسید ۹۸های غربی کشور / قیمت هر کیلو شقه گوسفندی به مرزقاچاق محدود دام از  :بیشتر بخوانید  
  

ها با نوساناتی روبرو شد که گوشت هم از این ماجرا وی ادامه داد: سال گذشته به سبب بحران ارزی و جنگ اقتصادی تمامی کاال
ه عالوه بر خروج ارز گوشت زیادی روی دست مستثنی نبود، اما متأسفانه مسئوالن ذی ربط به قدری اقدام به واردات کردند ک

دهند که این امر بیش از پیش تولیدکنندگان را دچار بحران تولیدکنندگان مانده است و با این وجود در شرایط فعلی اجازه صادرات نمی
 .کرده است

اکنون قیمت هر کیلو فت: همهزار تومانی قیمت گوساله در بازار خبر داد و گ ۰۲رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور از کاهش 
شدهزار تومان خرید و فروش می ۳۹هزار تومان است در حالیکه در ابتدای سال با نرخ  ۴۵گوساله زنده  . 

هزار تومان اعالم کرد و افزود ۳۰وی قیمت تمام شده هر کیلو گوساله زنده برای دامدار را  هزار تومانی  ۷با توجه به زیان  :

های دامداری جای این سئوال مطرح است که چرا دولت همچنان به واردات یلو دام و انباشتگی در واحددامداران در فروش هر ک
 .اصرار دارد

 ۰۴۸این مقام مسئول درباره آخرین تحوالت بازار گوشت گفت: با توجه به کاهش قیمت دام زنده نرخ هر کیلو گوشت گوساله از 
های باالتری عرضه ها با نرخفروشیمان رسیده است و حال اینکه در برخی خردههزار تو ۹۸تا  ۶۵هزار تومان ابتدای سال به 

شود ارتباطی به تولیدکننده نداردمی . 
برابری گوشت  ۳های دامداری و واردات مقدسی با اشاره به اینکه نیازی به واردات نداریم، بیان کرد: با توجه به انباشت دام در واحد

گیردامل خوداتکا هستیم به طوری که اگر به داد دامداران نرسند تولید داخل در ورته نابودی قرار میبیش از نیاز کشور به طور ک . 
وی با اشاره به نامه دامداران به مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی برای آزاد شدن صادرات دام زنده، گفت: نظر وزارت جهاد 

هستند که این ممنوعیت لغو شود کشاورزی در این زمینه مساعد است و آنها در حال پیگیری . 
 .این مقام مسئول اظهارامیدواری کرد: در آینده ای نزدیک صادرات دام زنده از کشور از سر گرفته شود

مقدسی اضافه کرد: کشورهای حوزه خلیج فارس و عراق و همچنین کشورهای منطقه اوراسیا می توانند از مقاصد صادرات دام 
 .ایرانی باشند
ه به انباشت زیاد دام زنده در کشور، گفت: دام ها خریدار ندارند و عرضه برای آنها به شدت افت کرده استوی با اشار . 
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دهدتومانی قیمت نهایی شیر و گوشت قرمز را افزایش می ۴۸۸هزار و  ۲حذف ارز   

اکنون هر کیلو ذرت با د، بیان کرد: همهای دامی وجود نداروی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه کمبودی در نهاده
رسد و تنها به دلیل مسائل حمل و تومان به دست دامداران می ۲۵۸هزار و  ۴تومان و کنجاله سویا  ۳۵۸نرخ مصوب یک هزار و 

بردهای دامی در تعادل به سر مینقل ممکن است کمی تأخیر در عرضه صورت گیرد، اما به طور کلی بازار نهاده . 
های دامی تصریح کرد: تومانی از واردات نهاده ۴۸۸هزار و  ۲نجمن صنفی گاوداران کشور در پایان درباره تأثیر حذف ارز رئیس ا

تومانی از واردات ذرت و کنجاله سویا حذف شود بدون تردید به سبب افزایش قیمت تمام شده شیر و گوشت  ۴۸۸هزار و  ۲اگر ارز 
شود که به همین خاطر دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت نهایی قرمز تغییراتی در قیمت نهایی برای مصرف کننده ایجاد می

خت کندالتفاوت آن را به مصرف کننده پردامحصوالت باید مابه . 
  لینک خبر
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 تولیدات دام  و طیور 
 ایرنا  – 6/11/89تاریخ : 

 برای جلوگیری از ضرر مرغداران سه پیشنهاد

رییس انجمن صنایع طیور ایران اعالم کرد: برای جلوگیری از استمرار ضرر مرغداران و ادامه روند تولید، رفع  -ایرنا  -تهران 
 رممنوعیت صادرات گوشت مرغ، اصالح قیمت ستاد تنظیم بازار برای مصرف کنندگان و افزایش نرخ خرید پشتیبانی امور دام کشو

 های جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت پیشنهاد شده است. به وزارتخانه
اند توامروز )جمعه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: به طور حتم ادامه ضرر تولیدکنندگان می« غالمعلی فارغی»

 کاهش تولید را در ماه های آینده در پی داشته باشد.
تومان خریداری می شود که کمتر از  ۵۸۸قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده به طور متوسط در کشور هشت هزار و  وی ادامه داد: اکنون

 نرخ تمام شده تولید است.
 تومان است. ۵۸۸هزار و  ۰۸به گفته فارغی، اکنون قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در میدان بهمن 

ممنوعیت صادرات عنوان کرد و گفت: قیمت واقعی گوشت مرغ  وی علت کاهش قیمت مرغ زنده را مازاد تولید، کاهش تفاضا و
درصد برای مرغداران در نظر باید  ۰۸هزار تومان است و این قیمت باید با سود  ۰۵تا  ۵۸۸هزار و  ۰۲برای مصرف کنندگان 

 گرفته شود.
دگان توسط ستاد تنظیم بازار رییس انجمن صنایع طیور ایران اضافه کرد: این درحالیست که قیمت گوشت مرغ برای مصرف کنن

 هزار تومان تعیین شده است. ۰۳برای هر کیلوگرم 
 ۰۴۸فارغی با بیان به اینکه در حال حاضر وضعیت گوشت مرغ از نظر کمی بسیار خوب است، افزود: در حالی که ماهانه بیش از 

 میلیون قطعه جوجه ریزی انجام می شود اما قیمت مرغ پایین است.
میلیون قطعه جوجه  ۰۸درصد مازاد تولید گوشت مرغ و جوجه یک روزه داریم، ادامه داد: ماهانه با  ۰۸ه اینکه ساالنه وی با اشاره ب
 هزارتن مازاد تولید روبرو هستیم. ۴۸تا  ۰۵یک روزه و 

 فارغی اظهار داشت: اگر صادرات رفع ممنوعیت نشود، صنعت مرغداری کشور با یک رکود مواجه خواهد بود.
بیان اینکه در مهرماه امسال به شکل محدود صادرات انجام شد، افزود: در مهرماه سال جاری، در یک مرحله صادرات رفع  وی با

میلیون قطعه جوجه یک روزه و تخم مرغ صادر شد و پس از آن به طور مجدد ممنوعیت اعمال شد البته اندکی  ۳.۵ممنوعیت شد که 
 در دست نیست. هم گوشت مرغ صادر شد که آماری از آن 

 مرغ شب عید تامین است
میلیون  ۰۲۸رییس انجمن صنایع طیور ایران با بیان اینکه گوشت مرغ مورد نیاز شب عید تامین است، گفت: اکنون برای بهمن ماه 

جوجه میلیون قطعه  ۰۴۳هزار تن گوشت مرغ تبدیل می شود، در حالی که سال گذشته  ۴۴۸قطعه جوجه ریزی انجام می شود که به 
 ریزی انجام شده بود.

میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته اما کشش بازار نسبت به سال گذشته کاهش  ۰۳۸به گفته وی، حتی برای دی ماه امسال نیز 
 یافته است.

 نرخ فارغی ادامه داد: با توجه به افزایش حجم جوجه ریزی، کاهش قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته و همچنین افزایش قیمت
 نهاده های تولید به نظر می رسد این صنعت بزودی با مشکل مواجه شود.

وی اظهارداشت: با توجه به گرید بندی کیفیت گوشت مرغ توسط سازمان دامپزشکی کشور نیز باید کف تا سقف قیمت مشخص شود 
 تا امکان رقابت در بازار وجود داشته باشد.

ف آلودگی در برخی استان های کشور، ما شاهد بروز و شیوع بیماری در سطح رییس انجمن صنایع طیور گفت: با وجود طی
واحدهای طیور صنعتی کشور نیستیم و مشکلی در این خصوص وجود ندارد و این در حالی است که شدت سرما در شیوع بیماری 

 های طیور تاثیر گذار است.
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 ایرنا  – 2/11/89تاریخ : 

 هاگذاری لبنیات برای کنترل قیمتپیشنهاد تشکیل کمیته سیاست

ت: گف افزایش مصرف لبنیات در کشور،های لبنی ایران با اشاره به لزوم رییس هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده -ایرنا -تهران
ع گام های ذی نفع و کل زنجیره تولید به منظور قطگذاری صنعت لبنی با حضور نمایندگان تام االختیار وزارتخانهتشکیل کمیته سیاست

 ها و کنترل قیمت پیشنهاد شده است. به گام حمایت
شود. اگرچه صنایع لبنی در و در این میان موارد متعددی مطرح میمصرف لبنیات و در راس آن شیر در ایران به شدت پایین است 

ا سالمت اند زیرا معتقدند لبنیات ارتباط مستقیمی بداشتن قیمت و درعین حال حفظ کیفیت اقدام کردهاند تا با پایین نگهکشور تالش کرده
 جامعه دارد.

قیمت شیرخام در کشور افزایش داشته باشد با این حال در سال  های اخیربا این حال سیستم عرضه و تقاضا باعث شده تا در سال
 قلم لبنیات پر مصرف هیج رشد قیمتی نداشته است. ۰۲جاری 

های لبنی ایران امروز )دوشنبه( در نشستی خبری با بیان اینکه قیمت رییس هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده« میراسالم تیموری»
اما واقعیت اقتصادی و سیستم عرضه و تقاضا باعث شده تا قیمت شیر خام گفت: ر گرفته شده، تومان در نظ ۴۳۹۸مصوب شیر خام 

 تومان باشد. ۴۶۸۸تا  ۴۷۸۸بین 
مشکلی برای پرداخت پول دامداران وجود ندارد و  ادامه داد:وی با رد شایعه مشکل پرداخت پول دامداران از سوی صنایع لبنی، 

 کنند.فق با دامداران پول شیر خام را پرداخت میهای مختلف بر اساس تواشرکت
تا  ۳۵گفت: قیمت شیر خام در کشورهای اروپایی کنند، وری کار میهای لبنی در ایران با بیشترین بهرهتیموری با بیان اینکه شرکت

کنیم نیز باز هم قیمت شیر  شود حتی اگر ارز دولتی را حذفسنت می ۴۸سنت در هر کیلوگرم است اما این رقم در ایران حدود  ۲۵
 رسد.سنت نمی ۳۸در ایران به 

قیمت یک کیلو گرم شیر پاستوریزه در وی با تاکید بر اینکه ایران در تولید شیرخام خودکفا شده، افزود: با توجه به این اعداد، 
 یمت شیرخام است.برابر ق ۴برابر قیمت شیرخام است اما این عدد در ایران حداکثر تا  ۵کشورهای اروپایی تا 

کره است که به دلیل نوع مصرف و نوع شیر تولیدی در شود، اکنون تنها محصول لبنی که به کشور وارد می تیموری ادامه داد:
 کشور است که چربی کمتری دارد.

سال  ۰۸در وی مصرف خامه در کشور را یکی از دالیل کاهش چربی و کمبود کره در کشور دانست و افزود: به طور میانگین 
 هزار تن کره وارد شده است. ۲۸گذشته، 

البته واردات نوع جدید از گاوها که شیر با چربی باالتری تولید می های لبنی ایران گفت: رییس هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده
 کنند در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

 گشت ارز مشکلی نداریم و به تعهدات خود پایبندیم.در مورد صادرات نیز برای باز وی تاکید کرد:
 لبنیات تنها کاالی اساسی بوده که افزایش قیمت نداشته است.بندی آن، تیموری افزود: بعد از اصالح قیمت بنزین و سهمیه

ا بر هنی نیز فعالیتایم و در خصوص سایر محصوالت لبافزایش قیمتی نداشتهقلم کاالی مورد تاکید دولت،  ۰۲وی ادامه داد: در 
 شود.نامه بوده و در صورت تخلف از آیین نامه برخورد میاساس آیین

افغانستان و روسیه  های لبنی ایران مقاصد عمده صادرات محصوالت لبنی ایران را عراق، رییس هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده
 ریکا و ژاپن نیز مقصد برخی از محصوالت لبنی ایران است.عنوان کرد و گفت: همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی آم

میلیون دالر در سال  ۶۵۸ارزش صادرات محصوالت لبنی به  هزار تن در سال دانست و افزود: ۲۸۸وی میزان صادرات را 
 رسد.می

برای حل مشکل پیشنهاد این انجمن، تشکیل کمیته سیاست گذاری صنعت لبنی با حصور نمایندگان تام االختیار تیموری ادامه داد:
وزارت خانه های ذی نفع و کل زنجیره تولید به منظور قطع گام به گام حمایت ها و کنترل قیمت است و در صورت نیاز حمایت های 

 ی مصرف کننده اعطا شود. دولتی به انتهای زنجیره یعن
 شودلبنیات گران نمی

های لبنی ایران نیز با تاکید بر اینکه اگر تصمیم جدید برای افزایش قیمت عضو هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده« محمد فربد»
ر افزایش ها تغییر کند باید منتظاما اگر سیاست گفت: کند، قیمت شیر تغییر تا پایان سال نمی های اقتصادی وجود نداشته باشد، مولفه

 قیمت لبنیات باشیم.
قیمت شیر خام افزایش ها را تحمل کند زیرا اگر صادرات شیرخشک آزاد شود، تواند افزایش قیمتوی ادامه داد: صنعت لبنیات نمی

 کند و قیمت محصوالت نیز افزایش خواهد داشت.پیدا می
لبنی ایران با اشاره به اینکه قیمت تمام شده شیر خشک رابطه مستقیمی با قیمت شیر  هایعضو هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده

 دهد.درصد از ارزش شیر خشک را شیر خام تشکیل می ۹۸بیش از  افزود: خام دارد، 
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 ای بر قیمت شیر خام داشته باشد.تواند نقش فزآیندهاز همین رو تغییر در صادرات شیر خشک میوی تاکید کرد:
 ود مشروع تولیدکننده به رسمیت شناخته شودس

های های لبنی ایران با اشاره به اینکه صنایع لبنی در راستای انجام مسوولیتمشاور انجمن صنایع فرآورده« حسین چمنی»همچنین 
خروجی آن افزایش  کنند کهگفت: در واقع اعضای این انجمن محصولی تولید می اجتماعی تعهدات خود را به خوبی ایفا کرده است، 

 سالمت جامعه است.
دانیم مردم با مشکل کاهش قدرت خرید روبرو های تولید خارج از اراده تولیدکننده است اگرچه میدرصد از هزینه ۹۴وی ادامه داد: 
 های گذشته را نداشتیم.ای جز افزایش قیمت در سالهستند اما چاره

افزود: در غیر این صورت خطر تعطیلی واحدهای تولید و  یدکننده را به رسمیت شناخت، چمنی با تاکید بر اینکه باید سود مشروع تول
 توان کاالیی را گران تولید کرد اما ارزان فروخت.شود زیرا نمییا ایجاد فساد تقویت می

ا رسد بنی به دست ما میبندی است زیرا مواد پتروشیمی به قیمت جهادرصد قیمت تمام شده مربوط به بسته ۰۵تا  ۰۴به گفته چمنی 
درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند و این در حالی است که دولت برای  ۹درصد از محصوالت لبنی باید  ۷۸این حال 

 تواند مالیات بر ارزش افزوده را از این صنعت حذف کند.کاهش قیمت لبنیات و افزایش مصرف، می
مهری بوده و این در حالی است که این امر هدفمندترین یارانه دولت به صنعت مورد بیها وی ادامه داد: موضوع شیر مدارس سال

 رسد.کننده میلبنیات است زیرا به طور مستقیم به دست مصرف
سال  ۰۴های لبنی ایران با اشاره به اینکه مصوبه مجلس در مورد توزیع شیر در مدارس هیچگاه در مشاور انجمن صنایع فرآورده

سی سی دریافت  ۴۸۸نوبت شیر  ۶۸گفت: بر اساس مصوبه مجلس هر دانش آموز در طول سال تحصیلی باید  رایی نشده، گذشته اج
 کند.

 رسد و مبتکر آن نیز کشورهای پیشرفته بودند.سابقه توزیع شیر در مدارس در جهان به یک قرن میوی افزود:
تاکید کرد: این موضوع به آن دلیل است که ارتباط افراد با شیر  وز دارند، درصد مردم ایران عدم تحمل الکت ۶۸چمنی با بیان اینکه 

 تواند الگوی تغذیه شیر را اصالح کند.شود و توزیع شیر در مدارس میبعد از دوران شیرخوارگی قطع می
 برد.زیر خط فقر میدرصد خانوارها را  ۳تا  ۴های درمانی هر سال وی ادامه داد: سیستم ایران درمان محور است و هزینه

درصد کلسیم مورد نیاز باید از لبنیات تامین شود و  ۹۸گفت:  تواند پیشگیرانه باشد، چمنی با اشاره به اینکه توزیع شیر در مدارس می
 سازی بهترین روش است.در این مورد فرهنگ

کنند. دولت باید از تولید درصد سود کار می ۴ا درصد است اما صنایع لبنی ایران ب ۰۶به گفته چمنی سود مشروع برای صنایع لبنی 
 های شغلی موجود در کشور حفظ شود.مراقبت کند تا موقعیت

 میلیون پاکت شیر در مدارس ۴۰۵توزیع 
های لبنی ایران نیز در این نشست با بیان اینکه توزیع شیر مدارس به دلیل عدم تامین دبیر انجمن صنایع فرآورده« رضا باکری»

با های سازمان برنامه و بودجه، معدن و تجارت و با پیگیریامسال به همت قائم مقام وزیر صنعت،  گفت:شود، الزم اجرا نمیاعتبار 
 درصد از بودجه مصوب در مجلس ابالغ شد. ۵۸وجود مشکالت اقتصادی کشور، 

وردار کشور اجرا شود که این کار آغاز شده و چند استان کم برخ ۹بر این اساس مقرر شده تا شیر توزیع شیر مدارس در وی افزود: 
 نوبت توزیع صورت گرفته است.

 ۹فعال  استان کشور شیر مدارس به صورت رایگان توزیع شود اما به دلیل محدودیت منابع،  ۳۰به گفته باکری، اگرچه قرار بود در 
 استان در دستور کار است.

استان توزیع شود  ۹یلیون پاکت شیر در سال تحصیلی جدید در بین دانش آموزان این م ۴۰۵بر این اساس قرار است وی ادامه داد: 
استان کشور را تحت پوشش شیر مدارس قرار  ۳۰بتوانیم کل  اما امیدواریم برای سال تحصیلی بعد با افزایش اعتبار تخصیصی، 

 دهیم.
درصد  ۲۵میلیون تن است که از این میزان  ۰۸روز حدود  دهد که تولید شیر ایران درهای وزارت جهاد کشاورزی نشان میگزارش

 شود.به صورت صنعتی و مابقی به صورت محلی تولید می
هزار نفر  ۰۴۸هزار میلیارد تومان است و حدود ۳۵گردش سالیانه مالی صنعت لبنیات ایران در سال  دهد، همچنین آمارها نشان می

 یر مستقیم مشغول هستند.هزار نفر به صورت غ ۲۹۸به صورت مستقیم و 
کیلیوگرم در سال  ۴۶۸کیلیوگرم در سال است که با سرانه مطلوب که  ۶۵سرانه مصرف هر ایرانی با توجه به این میزان تولید، 

 است فاصله معناداری دارد که به دلیل کاهش توان خرید مردم ممکن این کاهش پیدا کند.
دهند، توسط ستاد درصد از سبد لبنیات کشور را تشکیل می ۶۵پرطرفدار لبنی که  قلم از محصوالت ۰۲گذاری در حال حاضر قیمت

ن در شود و ایهای لبنی در ایران تولید میشود. همچنین سبد کاملی از محصوالت لبنی توسط شرکتتنظیم بازار تعیین و ابالغ می
و تنها یارانه در صنعت لبنیات مربوط به شیر مدارس شود حالی است که برای هیچ محصول لبنی از طرف دولت یارانه پرداخت نمی
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درصد است و قرار است  ۹است که با تامین بودجه مواجه است. اکنون مالیات بر ارزش افزوده محصوالت لبنی به جز شیر و پنیر 
 سال آینده ماست نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شود.

 گیرد.اردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت لبنیات با ارز نیمایی صورت میاز سوی دیگر کلیه ارز تخصیصی برای و
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 ایرنا  – 7/11/89تاریخ : 

 هزار راس دام سنگین روی دست دامداران داخلی مانده است ۰۲۲

کیلوگرم روی دست  ۵۸۸هزار راس دام سنگین باالی ۹۸۸رییس شورای تامین کنندگان دام کشور گفت:هم اکنون  -ایرنا  -اهواز 
 دامداران داخلی پرواربند مانده است و بازار داخلی توان جذب آن را ندارد. 

ن اینکه دولت باید برای حمایت از تولید داخلی منصور پوریان روز شنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در اهواز با بیا
هزار لایر و دام ۴۵۸، واردات گوشت دام سنگین منجمد را متوقف کند بیان کرد: هم اکنون هرکیلوگرم گوشت دام زنده سنگین داخلی 

 هزار لایر است ولی با همین قیمت ، مشتری مناسب برای خرید دام وجود ندارد.۳۵۸سبک )زنده( 
ماه بیان کرد و افزود: هم اکنون بازار توان جذب دام سنگین را ندارد بنابراین خرید قیمت  ۷واربندی دام سنگین را وی زمان پر

تضمینی توسط وزارت جهادکشاورزی یا صادرات آن برای جلوگیری از ضرر و زیان دامداران صنعتی و پرواربندی تنها راه برون 
 رفت از این وضعیت شکننده است.

ی تامین کنندگان دام کشور ادامه داد: در صورت جذب نشدن گوشت گاو و گوساله در بازار داخلی، دامداران زیادی رییس شورا
 ها نیز به دلیل ضرر و زیان تولیدکنندگان وجود دارد. متضرر می شوند و احتمال تعطیلی دامداری

میلیون ۰۲تا ۰۳ایی مطلوب بیان کرد و افزود: حدود وی وضعیت زایش ها و جمعیت دامی کشور را به دلیل شرایط مناسب آب و هو
 راس دام سبک در فصل پاییز به جمیعت دام کشور افزوده شده است.

پوریان از اینکه هنوز گوشت قرمز با قیمت باالیی و بدون نظارت قوی و مستمر گران و بیشتر از قیمت تمام شده به دست مصرف 
د: بسیاری از مردم توان خرید گوشت قرمز را ندارد در حالی که می توان با قیمت کننده می رسد ابراز تاسف کرد و بیان کر

 تری گوشت قرمز را در سبد غذایی خانوارها قرار داد.مناسب
هزار لایر برای ۶۵۸هزار لایر برای گوشت گاو و گوساله و ۶۸۸پوریان بیان کرد: قیمت نهایی برای مصرف کننده نباید بیشتر از 

 هزار لایر برای گوشت منجمد باشد.۵۵۸گوسفند و 
وی با بیان اینکه شورای تامین کنندگان دام کشور متولی نظارت بر قیمت گوشت قرمز)سنگین و سبک( نیست افزود:اینکه هنوز 

 است.معنا و غیرقابل توجیه قیمت گوشت قرمز با قیمت باال وغیرقابل قبول به مصرف کننده نهایی عرضه می شود بی
 ار راس دام سنگین مازاد در خوزستانهز۰۳وجود 

هزار راس دام سنگین مازاد )نر( در خوزستان وجود دارد که باید ۳۸رییس شورای تامین کنندگان دام کشور گفت: هم اکنون حدود 
 ای برای عرضه آن به بازار داخلی یا صادرات آن صورت گیرد در غیر این صورت دامداران متحمل خسارت سنگین خواهندچاره
 شد.

کیلوگرم به ضرر تولیدکننده است چون بازدهی الزم را ندارد ۵۸۸پوریان با بیان اینکه نگهداری و پرواربندی دام سنگین باالی 
 افزود: باید راهکاری منطقی برای عرضه دام سنگین به بازار استان تعریف شود.

هزار لایر و گوشت گاو و  ۰۸۸لایر تا یک میلیون و هزار  ۹۸۸به گزارش ایرنا هم اکنون گوشت قرمز گوسفندی در اهواز بین 
 شود.هزار لایر عرضه می۹۵۸تا  ۹۸۸گوساله بین 
شده تا مردم به سمت مصرف گوشت سفید)مرغ و ماهی( که قیمت مناسب تری دارند رویه و غیرمنطقی گوشت قرمز سببافزایش بی

 بروند.
گذاری دام سبب شده تا دام به صورت غیرقانونی و بدون ن در قیمتافزایش بی رویه و غیرمنطقی گوشت قرمز و دخالت دالال

 های خوزستان با قیمت پایین عرضه شود.نظارت دامپزشکی در کنار جاده
های بین راهی به دلیل احتمال آلودگی و شیوع بیماری های دامپزشکی خوزستان بارها نسبت به خرید گوشت قرمز در حاشیه جاده

 هشدار داده است.مشترک دام و انسان 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  – 5/11/89تاریخ : 

های دامداری عامل اصلی کاهش قیمت گوشت در بازارانباشت دام در واحد  
های دامداری را پوریان گفت: وزارت جهاد پیشنهاد صادرات، محدودیت واردات و خرید تضمینی به منظور کاهش انباشت در واحد

 .داده است
دام کشور در گفت و گو با خبرنگار منصور پوریان رئیس شورای صادرکنندگان گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

حاضر قیمت دام سنگین به دلیل انباشت  های دامداری اظهار کرد: در حال، با انتقاد از انباشت دام سنگین در واحدخبرنگاران جوان
های دامداری افت محسوسی داشته است که به همین خاطر وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاداتی مبنی بر محدودیت دام در واحد

 .واردات، خرید تضمینی یا صادرات دام را به وزارت صنعت داده است
خش گوساله با مازاد چشمگیر روبرو هستیم که این امر موجب شده اکنون در برئیس شورای صادرکنندگان دام کشور افزود: هم

ها فروشیدامداران در فروش دامشان با زیان روبرو شوند این در حالیست که برخی افراد نسبت به قیمت باالی گوشت در خرده
 .انتقاداتی دارند

 ۰۲۸های دامداری بیان کرد: سازمان دامپزشکی کشور طی یک ماه اخیر از انباشت وی درباره آخرین وضعیت انباشت دام در واحد
 .هزار رأس دام در تهران خبر داد

می کنیم باید به صورت تخصصی حرف بزنیم چراکه تماهای دامداری صحبت میپوریان ادامه داد: زمانی که از انباشت دام در واحد
ها را محاسبه کرداند باید جزء انباشت دام آناکنون به فروش نرفتهاند و همکیلو تا یک تن رسیده ۵۸۸هایی که به مرز دام . 

درصد رسیده  ۵۸کیلو باالتر رفتن به مرز  ۲۸۸هایی که از مرز به گفته رئیس شورای صادرکنندگان دام کشور بنابر آمار تعداد دام
دهد دامداران با مشکالت متعددی روبرو هستندکه این امر نشان می . 

هزار تومان رسید ۹۸مت هر کیلو شقه گوسفندی به های غربی کشور / قیقاچاق محدود دام از مرز :بیشتر بخوانید  
وی افزود: امسال بر خالف سال گذشته به سبب شرایط مساعد مرتع و بارش نه تنها کمبودی از حیث تولید نداریم بلکه جمعیت دام 

 .سبک و سنگین به حدی رسیده که با مازاد دام روی دست دامداران روبرو هستیم
هزار تومان اعالم کرد و گفت: در  ۳۵هزار تومان و دام سبک را  ۴۵لو دام سنگین درب دامداری را این مقام مسئول قیمت هر کی

ها به فروش هزار تومان در عمده فروشی ۶۸هزار تومان و الشه سبک  ۵۳تا  ۵۸حال حاضر هر کیلو الشه دام سنگین با نرخ 
های اخیر افت چشمگیری داشته استرسد که نسبت به ماهمی . 
نزولی قیمت دام در بازار ادامه دارد روند  

پوریان از استمرار روند نزولی قیمت دام در بازار خبر داد و گفت: با وجود شرایط مساعد زایش دام سبک در فصل پاییز و ترافیک 
ر صادر هایی مبنی بر خروج مقداری دام از کشوهای دامداری وزارت جهاد کشاورزی به طور مداوم اخطاردام سنگین در واحد

شودکند چراکه با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و رسیدن تولید به اوج خود قیمت با روند نزولی در بازار روبرو میمی . 
ها رئیس شورای صادرکنندگان دام کشور در پایان تصریح کرد: طی یک سال و نیم گذشته سازمان دامپزشکی با استقرار در کشتارگاه

درصدی پرواربندی دام تأثیر بسزایی داشته است ۰۵تا  ۰۴کند که این امر در رشد و میش جلوگیری می از کشتار دام سبک ماده . 
  لینک خبر
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 و طیور  تولیدات دام
 ایرنا  – 2/11/89تاریخ : 

 کیلوگرم گذشت ۶۲۲های سنگین به دلیل انباشت از مرز وزن دام

 
کیلوگرم خبرداد و گفت:  ۷۸۸های سنگین از مرز رییس شورای تامین دام کشور از افزایش وزن دام –ایرنا  –تهران 

 تواند با چالش روبرو کند. ادامه این روند به زیان دامپروران است و سال آینده تولید گوشت قرمز را می
یرنا افزود: وزن متعادل برای دام سنگین نزدیک به روز دوشنبه درگفت و گو باخبرنگار اقتصادی ا« منصور پوریان»

کیلوگرم است که چنانچه وزن دام افزایش پیدا کند، عالوه بر کاهش کیفیت گوشت و افزایش وزن استخوان، هزینه  ۲۸۸
 های تولید از جمله خوراک دام هم روند صعودی خواهد داشت.

ان استخوان و چربی را افزایش می دهد، موجب کاهش حجم وی اضافه کرد:افزایش وزن دام سنگین عالوه براینکه میز
 گوشت می شود. 

 کیلوگرم دارند. ۷۸۸تا  ۵۸۸های سنگین کشور، وزن باالی درصد دام ۵۸رییس شورای تامین دام کشور گفت: اکنون 
 اجرایی نشدن پیشنهاد وزارت جهاد برای انباشت دام 

وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از ضرر دامپروران و استمرار پوریان تصریح کرد: چندی پیش معاونت امور دام 
ای متشکل از جلوگیری از واردات گوشت قرمز، صادرات محدود دام زنده تولید گوشت قرمز برای سال آینده، مجموعه

ن ای سنگین و خرید تضمینی گوشت قرمز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داد، اما تاکنون حتی یکی از
 موارد عملیاتی نشده است.

وی افزود:دامپروران و دامداران با ازدیاد دام سنگین به شکل جدی روبرو شده اند و ادامه این روند، تولید گوشت قرمز 
 اندازد و براین اساس نیاز است مسووالن امر در این زمینه همکاری الز م را به عمل آورند.سال آینده را به مخاطره می

پوریان، امروزبا وجود انباشت دام سنگین در کشور، همچنان واردات گوشت قرمز انجام می شود که این امر به به گفته 
 زیان منافع ملی کشوراست.

های باالی هزارتومان و با وزن ۴۵کیلوگرم،  ۲۸۸وی اضافه کرد: اکنون قیمت هر کیلوگرم دام زنده با وزن کمتر از 
 دارد. هزارتومان ۴۳کیلوگرم قیمت  ۲۸۸

 انباشت دام سبک 
های خوب دام سبک در فصل پاییز، احتمال روبرو شدن با مشکل رییس شورای تامین دام گفت: اکنون به دلیل زایش

 هزارتومان است.  ۳۵انباشت دام سبک وجود دارد و قیمت هرکیلوگرم دام زنده سبک نزدیک به 
وشت در بازار، اعتراض دامداران و دامپروران را در پی داشته وی افزود: اختالف قیمت دام زنده تولید شده با عرضه گ

 است.
پوریان خاطرنشان ساخت: چنانچه تا پایان هفته آینده بسته پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی عملیاتی نشود، دیگر نمی 

 توان جلوی ضرر تولیدکنندگان صنعت دامپروری را گرفت.
 ارتن گوشت قرمز در کشور تولید شده است.هز ۹۷۸به گزارش ایرنا، سال گذشته بیش از 

  لینک خبر
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 چای
 ایرنا  – 5/11/89تاریخ : 

 صادرات چهار هزار تن چای به کشورهای همسایه 

تن چای خشک از برگ سبز چای داخلی استحصال شده  ۵۸۸هزار و  ۴۹رییس سازمان چای شمال کشور گفت: امسال  -ایرنا -تهران
 که از این میزان تاکنون چهار هزار تن به کشورهای همسایه صادر شده است. 

و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: این میزان چای به کشورهای همسایه از جمله  روز پنجشنبه در گفت« حبیب جهان ساز» 
 جمهوری آذربایجان، عراق و افغانستان صادر شده است.

وی با بیان اینکه به دلیل کیفیت باال، سهم مصرف بازار داخلی چای افزایشی است، تصریح کرد: بازارپسندی چای داخلی موجب 
 ن شده است به طوری که اصالح باغات رشد و تغییر کاربری کاهش یافته است. رضایتمندی کشاورزا

هکتار از اراضی شمال کشور زیر کشت برگ سبز چای  ۵۸۸هزار و  ۴۵رییس سازمان چای شمال کشور اظهار داشت: اکنون 
 است که به دلیل افزایش درآمد تغییر کاربری کاهش یافته است.

تن برگ سبز  ۶۸۸هزار و  ۰۴۷سبز چای در چند چین و تا پایان مهرماه ادامه داشت، گفت: امسال  وی با بیان اینکه برداشت برگ
میلیارد تومان خرید تضمینی شده و بخشی از برگ سبز چای توسط برخی کارخانجات با ارقام باالتری خریداری  ۲۳۲چای به ارزش 

 شده است.
تومان  ۴۸۸تومان و برگ درجه دو، دو هزار و  ۷۸۸یک سه هزار و  به گفته جهان ساز، امسال هر کیلوگرم برگ سبز درجه

 خریداری شد.
درصد درجه دو بوده است، گفت: از این میزان خرید،  ۵۵درصد درجه یک و  ۲۵وی با بیان اینکه از این میزان خرید برگ سبز 

 تن درجه دو بوده است. ۵۸۸هزار و  ۷۹هزارتن درجه یک و  ۴۸۸هزار و  ۵۶
قیمت به چایکاران و کارخانجات چای، های سازمان چای کشور از این صنعت با ارائه تسهیالت ارزانادامه داد: حمایت جهان ساز
 تومانی چای وارداتی و کشش بازار داخلی به نفع تولیدکنندگان داخلی است. ۲۴۸۸حذف ارز 

  لینک خبر
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 خاک

 ایرنا  – 4/11/89تاریخ : 

 رییس انجمن علوم خاک ایران: یک ریال تاکنون برای مدیریت خاک اختصاص نیافته است

هزار هکتار طرح های  ۵۸۸فت: در برنامه ششم توسعه مصوب شد تا ساالنه رییس انجمن علوم خاک ایران گ –ایرنا  –کرج 
 حفاظت خاک انجام شود ولی متاسفانه تاکنون حتی یک لایر برای این موضوع اختصاص نیافته است. 

فاظت و منوچهر گرجی روز چهارشنبه در مراسم روزجهانی خاک که در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز برگزار شد، افزود: ح
 مدیریت پایدار خاک می تواند تامین امنیت غذایی، حل بحران آب و حفظ محیط زیست را برای ما به ارمغان بیاورد.

وی اظهار داشت: خدمات خاک به جامعه، طبیعت و محیط زیست را تولید محصوالت مختلف و تامین امنیت غذایی دانست به 
 ک به دست می آید.درصد غذای انسان ها از خا ۹۹طوریکه بیش از 

توزیع و تنظیم جریان تصفیه و ذخیره سازی آب در طبیعت و  وی گفت: تولید مواد اولیه پوشاک، چوب و سایر نیازمندی های بشر،
 همچنین ذخیره و نگهداری بذر گیاهان و ذخایر ژنتیکی ارزشمند توسط خاک انجام می شود.

تولید انرژی از جمله این خدمات می  ربردهای عمرانی، صنعتی، داروسازی،گرجی به دیگر خدمات خاک اشاره کرد و افزود: کا
 باشد.

کشوری مثل هلند برای خاک ساختمانی خود از خارج از کشور خاک وارد می کند ولی ما به دلیل اینکه محدودیت  وی ادامه داد:
 خاک نداریم ارزش آن را نیز به درستی نمی دانیم.

 جهانی یکی از راه های نجات کره زمین را استفاده از خاک و دفن کربن در دل خاک می دانند.وی بیان داشت: دانشمندان 
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه به مدیریت پایدار خاک و نقش آن در حل اساسی بحران آب کشور اشاره کرد و گفت: 

 ه حل های آن خاک است.مدیریت خوبی در آب شرب، صنعتی و کشاورزی نداریم که یکی از را
وی افزود: اگر در طبیعت مدیریت پایدار خاک داشته باشیم در نتیجه آن تنظیم چرخه آب و توزیع مناسب و کاهش تلفات آن در 

 طبیعت را شاهد خواهیم بود عالوه بر اینکه از تخریب خاک جلوگیری شده و کاهش رواناب و رسوبات را خواهیم داشت.
یریت پایدار خاک و نقش آن در افزایش بهره وری آب در کشاورزی اشاره کرد و تصریح کرد: به همین منظور گرجی در ادامه به مد

 اقداماتی همچون شناسایی و رده بندی خاک ها و تناسب اراضی و همچنین افزایش نفوذپذیری و کاهش تبخیر آب را داریم.
هش می دهد همچون کاشت گیاه چای در شمال به طوریکه در سال بعضی از کشت ها نفوذپذیری خاک را تا حد زیادی کاوی گفت:

های اخیر جنگل ها را می تراشند و به جای آن چای کار می کنند و به همین دلیل است که در استان های شمالی شاهد افزاییش سیالب 
 هستیم.

 وی افزود: این کشت ها تا یک چهارم نفوذپذیری خاک را کاهش می دهد.
درصد افزایش می دهد که به ازای  ۵۸وم خاکی ایران اظهار داشت: مدیریت خاک، حاصلخیزی و تغذیه خاک را تا رییس انجمن عل
 درصد افزایش می یابد. ۵۸آن محصول نیز 

مدیریت خاک منجر به مدیریت موجودات زنده در آن و تقویت تنوع زیستی نیز می شود به طوریکه یک فنجان از خاک  وی گفت:
درصد آن شناخته شده است و هرکدام از این موجودات  ۰۸زه کره زمین موجودات زنده در آن است که تاکنون کمتر از خوب به اندا

 وظیفه خاصی در خاک دارند.
عدم وجود برنامه های جامع مدیریت و حفاظت منابع خاک منجر به تغییر  گرجی به مشکالت خاک کشورمان اشاره کرد و افزود:

خیز کشاورزی و تهدید امنیت غذایی و همچنین هدررفت آب و تشدید اثرات خشکسالی، افزایش سیل ها، گرد و کاربری اراضی حاصل
 غبار، طوفان های شن و گازهای گلخانه ای می شود.

میلیون هکتار است که در طول تاریخ  ۰۷۵وی به وضعیت اراضی کشاورزی در ایران اشاره کرد و اظهار داشت: وسعت ایران 
درصد به صورت آبی  ۲۳درصد آن به صورت دیم و  ۵۶یون هکتار آن به کشاورزی اختصاص یافته و از این میزان میل ۰۹.۵

 کشت می شود.
 تا چهار میلیون هکتار از اراضی تحت آیش )نکاشت( قرار می گیرند. ۳.۵عالوه بر اینکه ساالنه 

محدودیت و مناسب هستند و مابقی محدودیت هایی همچون میلیون هکتار اراضی بدون  ۰.۳از این میزان اراضی کشاورزی فقط 
 شوری، شیب و... دارند.

هزار هکتار از اراضی حاصلخیز کشاورزی به توسعه شهرها و مناطق صنعتی  ۰۸وی بیان داشت: در حال حاضر ساالنه حداقل 
 تبدیل می شوند.

ار سال به بشر ارایه خدمت کرده اند که آثار آن در هز ۰۴عضو هیات علمی دانشگاه تهران اضافه کرد: اراضی کشاورزی حدود 
 ساوجبالغ استان البرز پیدا شده است.
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 درصد غذای انسان را تامین می کنند. ۹۹.۶اراضی کشاورزی امروزه  وی گفت:
ند دهه یت تا چگرجی با بیان اینکه مسووالن به دلیل بعضی از موارد درصدد رفع این معضالت نمی باشند، افزود: با تداوم این وضع

 آینده اثری از این اراضی باقی نخواهد ماند.
وی یادآور شد که کاهش سرانه زمین های کشاورزی به شدت امنیت غذایی را مورد تهدید قرار می دهد به طوریکه همیشه انسان ها 

 درصد جمعیت ایران شد. ۲۸با بمب و جنگ کشته نمی شوند و قحطی های ناشی از کمبود غذا در جنگ جهانی اول منجر به مرگ 
رییس انجمن علوم خاکی ایران گفت: یکی از برنامه های پیشنهادی برای خاک اجرای قانون حفاظت از خاک و تقویت تشکیالت 

 اجرایی متولی مدیریت و حفاظت از خاک و همچنین تهیه نقشه های خاک در مقیاس مدیریت پذیر می باشد.
 سال پیش انجام شده ولی در ایران هنوز این کار انجام نشده است. ۶۸تا  ۷۸وی افزود: این کار در دنیا حدود 
 هزار نوع خاک داریم که بیش از هزار نوع مدیریت می خواهد. ۰۸وی اضافه کرد: در دنیا بیش از 

نامگذاری آذرماه( بزرگداشت روز جهانی خاک  ۰۲دسامبر ) ۵( در روز FAOهر ساله سازمان خوار و بار کشاورزی ملل متحد )

 شده است.
  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 ایرنا  – 2/11/89تاریخ : 

 هااحتمال کاهش مجدد خرید دولتی گندم به دلیل پایین بودن قیمت

نی تعیین شده برای خرید تضمی های کشاورزی کشور گفت: با توجه به قیمت پایینرییس هیات مدیره مجمع ملی تشکل -ایرنا -تهران
 گندم کمی از کشاورزان خریداری شود.  ۹۶رسد که امسال نیز همانند سال گندم، به نظر می

روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: برای سال زراعی جاری افزایش مجدد نرخ گندم پیش « مسعود اسدی»
 تاکنون افزایش قیمتی را در نظر نگرفته است.  انقباضی و غیرحمایتیبینی شده بود، اما به دلیل سیاست 

تومان با حداقل سود برای کشاورزان  ۹۸۸وی با بیان اینکه نرخ منطقی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری دو هزار و 
تومان و گندم  ۴۸۸دو هزارو است، گفت: در حالی که طبق مصوبه شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم برای گندم معمولی 

 تومان تعیین شده است. ۴۹۸دوروم دو هزار و 
های کشاورزی اظهارداشت: به طور حتم نرخ خرید تضمینی فعلی گندم نه تنها غیرمنطقی است رییس هیات مدیره مجمع ملی تشکل

ی را در عدم خودکفایی کشور در تولید گندم تواند مشکالتبلکه این مهم ابعاد وسیعی دارد که عالوه بر استمرار ضرر کشاورزان می
 ایجاد و منجر به خروج ارز برای واردات شود.

وی تصریح کرد: دولت به دلیل پایین بودن حجم خرید گندم در سال زراعی گذشته، ناچار است بخشی از گندم مورد نیاز خود را از 
 ه به ضرر منافع ملی کشور است.محل واردات تامین کند که این امر نه تنها به ضرر کشاورزان بلک

های کشاورزی کشور، کاهش خرید تضمینی گندم در سال گذشته دولت را ناشی از سو مدیریت دانست و رییس مجمع ملی تشکل
توانست سال گذشته با مدیریت نرخ خرید تضمینی، گندم مورد نیاز خود را از کشاورزان خریداری کند اما ارز اضافه کرد: دولت می

 های مهمتری صرف کند، برای واردات گندم اختصاص داد.توانست برای بخشنیاز کشور را که می مورد
ها کشاورزان راضی به فروش گندم خود وی افزود: بر اساس آمارها، سال گذشته تولید گندم مناسب بود اما به دلیل پایین بودن قیمت

 تن بود. به دولت نشدند و خرید دولت از گندم کمتر از هشت میلیون
اسدی اظهار داشت: اگر دولت سال گذشته و امسال، نرخ خرید تضمینی را منطقی اعالم می کرد، نه تنها چهار میلیون تن گندم بیشتر 

یافت و دیگر نیازی به خروج ارز از کشور برای خرید محصول مذکور توانست بخرد بلکه خودکفایی در گندم نیز استمرار میمی
 نبود.

ضعیت تولید گندم در سال جاری گفت: کشاورزان کشور به دلیل مشکالت اقتصادی، تخصص در کشت گندم و وضعیت وی درباره و
های ای جز تولید گندم در هر شرایط برای امرار معاش ندارند، بنابراین کشت گندم به طور تقریبی همچون روال سالاراضیشان چاره
 شود.گذشته انجام می

های گذشته به دلیل پایین بودن نرخ خرید تواند همچون سالهای کشاورزی ادامه داد: کشاورز میلی تشکلرییس هیات مدیره مجمع م
 تضمینی گندم، این محصول را به دولت نفروشد. 

اسدی تصریح کرد: سال گذشته به دلیل پایین بودن نرخ گندم نسبت به جو، بخشی از این محصول به مصرف خوراک دام و طیور 
 رسید.
ادامه داد: حتی دولت در ابتدای امر اجازه داده بود که بخشی از گندم توسط صنف و صنعت با نرخ های باالتر خریداری شود اما وی 

 بعد اجازه این کار را نیز نداد و صنف و صنعت را ملزم کرد تا گندم را از دولت خریداری کنند.
است که عدم اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی گندم و پایین بودن این  های کشاورزی بر این باوررییس هیات مدیره مجمع ملی تشکل

 نرخ، کم لطفی آشکار به گندمکاران است.
وی بخشی از سو مدیریت را ناشی از ناکارامدی در اجرای قوانین دانست و افزود: تنها راهکار برون رفت از این مشکل اجرای 

 قوانین توسط دولت و مجلس شورای اسالمی است. 
اسدی اضافه کرد: طبق قانون دولت باید نرخ خرید تضمینی گندم را قبل از فصل کشت گندم و با نرخ مناسب برای ایجاد انگیزه در 

 دهد.کشاورزان تعیین کند که این مهم رخ نمی
شده است و در هفته  میلیون هکتار از اراضی دیم و آبی کشور اجرا ۷به گزارش ایرنا، طبق آمارها کاشت گندم طبق برنامه در سطح 

 رسد.اول دی ماه فرایند کاشت گندم به اتمام می
  لینک خبر
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 دانه های روغنی
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 عفرانز

 خبرنگاران جوان  – 3/11/89تاریخ : 

هزار تومان ۳۲۲میلیون و  ۰تن رسید/حداکثر نرخ هر کیلو طالی سرخ  ۲۳۰صادرات زعفران به بیش از   
های هدف صادر شدکیلو زعفران به بازار ۶۵۳تن و  ۰۳۴ماهه گمرک  ۹میری گفت: بنابر آمار  . 

صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت و گو با  گروه اقتصادی باشگاه  

 ۳۸۸میلیون و  ۷، درباره آخرین وضعیت بازار طالی سرخ اظهار کرد: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو زعفران خبرنگاران جوان
ستهزار تومان ا ۵۸۸میلیون و  ۹هزار تومان و حداکثر  . 

وی افزود: با توجه به تعادل عرضه و تقاضا، نوسان چندانی در بازار طالی سرخ وجود ندارد که اگر اتفاق خاصی در این حوزه 
 .نیفتد، روند فعلی ادامه خواهد داشت

های ارکیلو زعفران به باز ۶۵۳تن و  ۰۳۴ماهه گمرک  ۹میری درباره آخرین وضعیت صادرات طالی سرخ بیان کرد: بنابر آمار 
درصد افت داشته است ۰۳هدف صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل  . 

های بازگشت نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه صادرات زعفران در حال انجام است، گفت: با توجه به سخت گیری
ای و قاچاق در حال انجام استهای اجارهارز، صادرات زعفران از طریق کارت . 

های خلق الساعه امکان پیش بینی دقیق ی ادامه داد: با توجه به نوسان نرخ ارز، مسائل سیاسی و شرایط تحریم و صدور بخش نامهو
های بانک مرکزی، جمع شدن ها حاکی از آن است که با کاهش سخت گیریدرباره آینده صادرات زعفران وجود ندارد، اما برآورد

های آتی با رشد صادرات در بازار مواجه پیشنهادات صادرکنندگان از سوی بانک مرکزی طی ماهای و پذیرفتن های اجارهکارت
 .خواهیم بود

هزار تومان ۵۸۸میلیون و  ۰۸دالالن چینی بازار زعفران را قبضه کردند/حداکثر قیمت هر کیلو طالی سرخ  :بیشتر بخوانید  
اهگشای رونق صادرات زعفرانپیشنهادات صادرکنندگان به بانک مرکزی ر  

این مقام مسئول، تهاتر ارز و صادرات زعفران به صورت خوداظهاری را از جمله پیشنهادات صادرکنندگان به بانک مرکزی اعالم 
دالر است،  ۰۳۸۸شود، در حالیکه تعرفه گمرکی دالر صادر می ۹۸۸تا  ۵۸۸کرد و گفت: در حال حاضر هر کیلو زعفران با نرخ 

رو مابه التفاوت آن با نرخ صادرات زعفران تفاوت معناداری دارد از این . 
های هدف زعفران صادر کنند، از این رو در برابر میزان به گفته میری، اگر صادرکنندگان بتوانند به صورت خوداظهاری به بازار

رسد. این در حالی است که در اقل ممکن میکنند، تسویه حساب دارند که با این وجود مشکالت صادرکننده به حدارزی که دریافت می
درصد واردات انجام دهد یا به وارد  ۳۸تا  ۴۸درصد صادرات،  ۰۸۸شرایط فعلی، بانک مرکزی صادرکننده را موظف کرده که از 

درصد مابقی را ارز بیاورد که امکان ورود ارز به کشور وجود ندارد ۵۸کننده دهد و  . 
دامه داد: اگر صادرکنندگان بخواهند ارز خریداری و به سامانه نیما بدهند به سبب اختالف چشمگیر نایب رئیس شورای ملی زعفران ا

شوند، به همین خاطر باید ترتیباتی میلیون تومان متضرر می ۴قیمت فروش با تعرفه گمرکی به ازای صادرات هر کیلو زعفران 
تیار ماست، مشکلی پیش نیایداتخاذ شود تا برای تولید زعفران که به طور انحصاری در اخ . 

وی در پایان درباره آخرین وضعیت تولید طالی سرخ تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر باید آمار دقیق تولید 
رسد و حال با تن می ۵۸۸را اعالم کند، اما چندی پیش وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرده بود که امسال تولید زعفران به مرز 

 .پایان فصل برداشت باید منتظر اعالم آمار نهایی تولید ماند
  لینک خبر
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 سالمت
 ایرنا  – 3/11/89تاریخ : 

 آنفلوانزای فوق حاد پرندگان همچنان تحت کنترل استبیماری 

رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: امروز با وجود فصل سرما، شرایط آب و هوایی و آلودگی در برخی استان  -ایرنا  -تهران 
 های کشور، بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان همچنان تحت کنترل قرار دارد. 

 ۹۹سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان روز « علیرضا رفیعی پور» 
سال گذشته در زمینه طرح ملی هدفمند کنترل بیماری  ۰.۵درصد تحت کنترل است، گفت: براساس اقدامات سازمان دامپزشکی در 

د و پایش بیماری در مناطق روستایی و صنعتی موفق بودیم و نگرانی در این آنفلوانزای فوق حاد پرندگان از جمله واکسیناسیون، رص
 زمینه نیست.

به گفته وی، طرح ملی هدفمند کنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان که از اواخر سال گذشته آغازشده، یک برنامه سه ساله 
 است.

نقطه آبگیر کشور می آیند، بنابراین با تمام اقدام های کنترلی و  ۷۴۸وی اضافه کرد: ساالنه بیش از چهار میلیون پرنده مهاجر به 
پیشگیری،در مناطق روستایی ویروس وجود دارد و تاالب ها و محل برخواستن پرندگان مهاجر می توانند عامل بروز و تشدید 

 بیماری آنفلوانزا باشند.
نست و گفت: سازمان دامپزشکی کشور با وزارت درصد انسانی دا ۰۸۸را  H1N1رییس سازمان دامپزشکی کشور ویروس 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارتباط خوبی دارد و با برگزاری جلسات متعدد، ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در نوع های 
 مختلف کنترل شده است.

هداشت تحت کنترل است افزود: سال وی ضمن تاکید براینکه تمامی ویروس های خطرناک با همکاری سازمان دامپزشکی و وزارت ب
بزرگترین خدمت را به طور قطع به حوزه بیماری های  H1N8و  H1N6گذشته سازمان دامپزشکی توانست با کنترل ویروس نوع 

 مشترک بین انسان و دام به ویژه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان که می تواند انسان را درگیر کند؛ انجام دهد.
 س ها با اختالط ژنتیکی می توانند برای انسان خطرناک باشند.وی تصریح کرد: ویرو

رفیعی پور افزود: سازمان دامپزشکی کشور برای مبارزه با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در آماده باش قرار دارد و انتظار 
در فضای اقلیمی سرد و آب و هوایی می رود تا پایان سال مرغداران به توصیه های بهداشتی دامپزشکی در همه شرایط به ویژه 

 موجود عمل کنند.
سال گذشته نشان می دهد که با اقدام های انجام شده، کانون بیماری های  ۰.۵رییس سازمان دامپزشکی کشور افزود: عملکرد در 

 دامی همچون تب برفکی، مشمشه، تب مالت، هاری، آبله ، شاربون کاهش یافته است.
  لینک خبر
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 سیب زمینی
 خبرنگاران جوان  – 2/11/89تاریخ : 

تومان ۲۲۲هزار و  ۰کیلو سیب زمینی سرمزرعه  میلیون تن رسید/قیمت هر ۳تولید سیب زمینی به   
میلیون تن سیب زمینی تولید شده است ۵حدود  ۹۶-۹۹ها حاکی از آن است که در سال زراعی نیازی گفت:برآورد . 

صنعت،تجارت و کشاورزی رحیم نیازی رئیس انجمن ملی سیب زمینی کاران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

ها حاکی از آن است که در ، با اشاره به اینکه آمار نهایی تولید سیب زمینی در دسترس نیست، اظهار کرد: برآوردخبرنگاران جوان
د شده استمیلیون تن سیب زمینی تولی ۵حدود  ۹۶-۹۹سال زراعی  . 

های وی افزود: براساس سطح زیرکشت و پیش بینی عملکرد، تولید داخل نه تنها جوابگوی نیاز داخل است بلکه مازاد آن به بازار
 .هدف باید صادر شود

کیلوگرم اعالم کرد و گفت: با احتساب تولید داخل، مازاد  ۲۶تا  ۲۵نیازی سرانه مصرف سیب زمینی به ازای هر نفر در سال را 
های تولید به شدت افزایش یافته استهای هدف صادر شود چرا که هزینهمصرف برای تعادل قیمت باید به بازار . 

شیمیایی، ریز های دامی و های کشاورزی همچون کودرئیس انجمن سیب زمینی کاران، قیمت باالی بذور، اجاره زمین، نوسان نهاده
های باالی تولید سیب مغذی ها، سموم دفع آفات و ماشین آالت کشاورزی، حقوق و دستمزد، کارتن و کیسه گونی را دلیل اصلی هزینه

 .زمینی اعالم کرد
 تومان اعالم کرد و افزود: هم اکنون هر کیلو ۰۸۸هزار و  ۴تا  ۶۸۸وی قیمت تمام شده هر کیلو سیب زمینی را یک هزار و 

شود که سود چندانی سر مزرعه از کشاورزان بسته به کیفیت خریداری می ۰۸۸هزار و  ۴تا  ۷۸۸محصول با نرخ یک هزار و 
 .برای کشاورز در بر ندارد

برابری قیمت سیب زمینی از مزرعه تا بازار در سایه کمبود نظارت ۳تا  ۴اختالف   
تا  ۴یین از کشاورزان، اما سودجویی عوامل واسطه و دالل منجر به اختالف نیازی ادامه داد: علی رغم خرید سیب زمینی با نرخ پا

شودها جلوگیری میهای بیشتر از افزایش قیمتبرابری محصول سرمزرعه تا بازار است که انتظار داریم با اعمال نظارت ۳ . 
های اخیر بدون تردید بر افزایش نزین در ماههای تولید گفت: اگرچه گرانی باین مقام مسئول درباره تاثیر گرانی بنزین بر هزینه

شود که میزان سطح زیر کشت و تولید در سال زراعی آینده کاهشی های تولید و حمل و نقل تاثیر گذار است، اما پیش بینی میهزینه
 .نداشته باشد

هزار تومان رسید ۲ثبات قیمت میوه در شب یلدا/ قیمت هر کیلو هندوانه نو به  :بیشتر بخوانید  
رئیس انجمن ملی سیب زمینی کاران در پایان با انتقاد از بی توجهی مسئوالن وزارت جهاد نسبت به اجرای الگوی کشت تصریح 
کرد: با توجه به پراکندگی اراضی کشاورزی، تعداد باالی بهره برداران، تنوع آب و هوایی و بسیاری از عوامل دیگر موجب شد 

تاکنون وزارت جهاد کشاورزی نتواند الگوی کشت خاصی را برای کشاورزان معرفی کند که این امر در کنار قیمت تضمینی پایین 
ن به کشت محصول خاص رغبت چندانی نداشته باشندمحصوالت کشاورزی موجب شد کشاورزا . 

 
  لینک خبر
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 شیالت
 خبرنگاران جوان – 3/11/89تاریخ : 

میلیون تومان برای استخدام دامپزشک ۷.۳هزینه نظارت بر مزارع ماهی نباید از جیب تولیدکننده پرداخت شود/  ! 
ارع توان انتظار نظارت بر بهداشت در سطح مزکند، چگونه مینبی زاده گفت: زمانیکه ناظر بهداشتی از تولیدکننده حقوق دریافت می

 .را داشت
صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار ، آرش نبی زاده مدیر عامل اتحادیه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

در نشست خبری امروز با اشاره به اینکه وظیفه سازمان دامپزشکی نظارت بر مرکزی تعاونی های کشاورزی ماهیان سردآبی 
بهداشت دام است، اظهار کرد: تولیدکنندگان معتقدند که نظارت بر بهداشت باید اجباری شود و سازمان دامپزشکی به عنوان متولی 

داخت شودامر پاسخگوی نظارت بر بهداشت باشد، اما این امر نباید از جیب تولیدکننده پر . 
وی با اشاره به اینکه نظام دامپزشکی و مهندس وظیفه صدور پروانه ها و ارائه خدمات را عهده دار هستند، افزود: از نظام 

دامپزشکی و نظام مهندس به سبب دریافت حقوق از تولیدکنندگان نباید انتظار نظارت داشت چرا که امکان بروز تخلف در این میان 
ه وظیفه حاکمیتی دامپزشکی قابل واگذاری به اشخاص نیستوجود دارد، ضمن آنک . 

قانون نظام جامع دامپروری به بحث صدور پروانه توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و نظام  ۵نبی زاده ادامه داد: بنابر ماده 
آنجا وزیر جهاد کشاورزی به  دامپزشکی اشاره شده به طوریکه آئین نامه این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی ابالغ شده و در

معرفی ناظر فنی توسط تولیدکنندگان اشاره کرده است، اما این به معنی استخدام دامپزشک نیست، در حالیکه متأسفانه ما را مجبور به 
کند.استخدام دامپزشک می  

تومان  ۵۸۸هزار و  ۰۹بازار/قیمت هر کیلو قزل آال سر مزرعه  درصدی قیمت قزل آال از مزرعه تا ۵۸اختالف  :بیشتر بخوانید

 است
مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی ماهیان سردآبی با اشاره به اینکه استخدام کارشناس بهداشتی تاثیری در افزایش سطح بهداشت 

ونه می توان انتظار نظارت بر بهداشت را مزارع ندارد، بیان کرد: زمانیکه ناظر بهداشتی از تولیدکننده حقوق دریافت می کند، چگ
ها بیشتر شبیه حسابدار است که هر سه الی چهارماه پس از حساب داشت، به عبارت دیگر در این زمینه عملکرد دامپزشک

، در حالی افتدشاپ اتفاق میشود یا در جاهایی مثل کافیحقوق دریافت می کنند. ضمن اینکه این کارها بیشتر تلفنی انجام می  کتاب،
 .که باید در مزارع حضور داشته باشد

تولیدکننده را تحمیل به استخدام دامپزشک و  نظام دامپزشکی نبی زاده ادامه داد: اگرچه استخدام دامپزشک قانونی نیست، اما سازمان
ن تومان است، است، در حقوق ماهیانه هر کارشناس هفت و نیم میلیو  هزینه اضافی کند که این امر کامال نادرست است چرا که

 .حالیکه تولیدکننده هیچ نقشی در این تعیین حقوق ندارد
این مقام مسئول با اشاره به اینکه استخدام مسئول فنی باعث افزایش سطح بهداشت مزارع نمی شود، بیان کرد: اگرچه تمامی 

به استخدام ندارد تولیدکنندگان در امر تولید با دامپزشک ارتباط دارند، اما این موضوع ارتباطی . 
به گفته وی، با وجود آنکه بحث نظارت قابل واگذاری نیست و جز وظایف حاکمیتی به شمار می رود، از این رو سازمان دامپزشکی 

 .موظف به دریافت بودجه برای بحث نظارت در امر تولید است
نکه نظارت وظیفه دولت است، بنابراین اصرار حاکمیت مدیر عامل اتحادیه تعاونی های مرکزی ماهیان سردآبی ادامه داد: با وجود آ

بر این موضوع که تولیدکننده این امر را عهده بگیرد، موجب شده بسیاری از مزارع مجوز دار به سبب هزینه های باال به مزارع 
 .فاقد مجوز تبدیل شوند

به تحمیل هزینه اضافی بر تولید می شود، بیان کرد: نبی زاده با اشاره به اینکه پرداخت حقوق ناظران از سوی تولیدکنندگان منجر 
 .زمانیکه کارفرما پول ناظر بهداشتی را پرداخت کند، بدیهی است که امر نظارت درست نخواهد بود

وی ادامه داد: با استخدام ناظران دامپزشکی نه تنها سازمان دامپزشکی به وظایف خود عمل نمی کند، بلکه مسئولیتی در برابر 
ها نمی پذیرد که این امر مشکالت متعددی برای تولیدکنندگان ایجاد می کند چرا که دامپزشکان ناظر در صورت بروز خطا،  بیماری

 .خودشان مقصر باشند، مسئولیتی در این زمینه قبول نمی کند
دنی با مجوز دامپزشکی مورد ها و مواد افزوهای ماهیان سردآبی با اشاره به اینکه تمامی دارومدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی

گرین سازمان دامپزشکی برای مبارزه با قارچ در مزارع پروش ماهی از ماالشات ۹۸گیرد، بیان کرد: قبل از سال استفاده قرار می
ارو هنوز این را بهترین د ۹۴سال قبل از این در اروپا منسوخ شده بود و حتی خیلی از دامپزشکان تا سال  ۰۵کرد که استفاده می

زا است.دانستند، این در حالی است که این دارو بسیار سرطانبرای کنترل قارچ می  
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 .به گفته وی، استفاده از این دارو هنوز به صفر نرسیده و در مزارع پرورش غیر مجاز مورد استفاده قرار می گیرد
ه حوزه آبزیان با دام و طیور بسیار متفاوت است، گفت: های ماهیان سردابی کشور در ادامه با اشاره به اینکمدیرعامل اتحادیه تعاونی

شود که در زمان کار مدام کنند و همین امر باعث میواحد مربوط به آبزیان پاس می ۴دامپزشکان در طول تحصیل خود فقط حدود 
های سنگین و طیور مقایسه کنند که این اقدام درست نیست.آبزیان را با دام  

اینکه در ایران آبزیان هیچ بیماری مشترکی با انسان ندارند، بیان کرد: بنابراین به کار گرفتن دامپزشک توسط زاده با اشاره به نبی
 تولیدکنندگان، فقط برای حفظ تولید و سرمایه خود آنان است.

ر شیالت، تولید قزل آال این در حالی است که بنابر آما  هزار تن اعالم کرد و گفت: ۰۲۸تا  ۰۳۵  نبی زاده تولید ماهیان سردآبی را
های عراق، امارات، روسیه، آذربایجان و ترکمنستان صادر هزار قزل آال عمدتا به کشور ۲تا  ۳هزار تن است و ساالنه حدود  ۰۶۸

شود.می  
 351به  این مقام مسئول افزود: اگر تولید قزل آال اقتصادی باشد، این امکان وجود دارد که ظرفیت تولید را در مدت زمان یکسال

 .هزار تن برسانیم
 افزایش چشمگیر قیمت خوراک ماهی حاشیه سود تولیدکننده را به شدت کاهش داد

در ادامه این نشست یوسفعلی عزیزی مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردابی استان زنجان با اشاره به اینکه افزایش بیش از اندازه قیمت 
به شدت کاهش یافته است.  باال برود، گفت: حاشیه سود این محصوالتخوراک ماهی باعث شده قیمت تمام شده تولید   

درصد افزایش یافته است، افزود: در کنار این مسئله  ۷۸تا  ۵۸وی با بیان اینکه در طول یک سال گذشته قیمت خوراک ماهی بین 
تنگ کرده است. های آب، صدور پروانه و نظارت کارشناسان، عرصه را برای تولیدکنندگانباال رفتن هزینه  

عزیزی با اشاره به اینکه تمدید پروانه پرورش ماهی، یکی از مشکالت جدی تولیدکنندگان زنجان به شمار می رود، بیان کرد: عالوه 
ماهی وارد کنیم و همین باعث انتقال های دیگر بچهماهی در استان زنجان بسیار کم است و ما مجبوریم که از استانبر این، تکثیر بچه

شود.بیماری می  
مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردابی استان زنجان با تأکید بر اینکه بازار فروش ماهی در این استان مناسب نیست، گفت: الزم است که 

اندرکاران درباره بازاریابی محصوالت فکری کنند.مسئوالن و دست  
صرفی در مزارع پرورش ماهی وجود ندارد، تصریح کرد: وی در پایان با اشاره به اینکه کارشناسی برای نظارت بر داروهای م

 برخی از تولیدکنندگان در این زمینه آگاهی کافی ندارند و الزم است که همکاری و حمایت در این زمینه صورت گیرد.
 لینک خبر 
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 شیالت 
خبرنگاران جوان – 7/11/89تاریخ :   

 استخدام ناظر دامپزشک در مزارع پروش ماهی قانونی است
 .رفیعی پور گفت: بنابر قانون، تولیدکنندگان ماهیان سردآبی موظف به استخدام دامپزشک هستند

رخبرنگا علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفت و گو با  گروه اقتصادی باشگاه  صنعت، تجارت و کشاورزی 

هیان سردآبی ماده قانونی است، اظهار کرد: بنابر قانون تولیدکنندگان ما، با اشاره به اینکه استخدام ناظر بهداشتی یکخبرنگاران جوان
 .موظف به استخدام دامپزشک هستند و این چیزی نیست که ما بخواهیم در ماده قانون اشکال وارد کنیم

ها یا وی افزود: یک همکار دامپزشک به عنوان ناظر فنی بهداشتی که قانون تکلیف کرده در مجموعه بزرگی که ممکن است صد
کنندهزاران تن ماهی تولید شود، فعالیت می . 

کند، بیان کرد: وظیفه سازمان مسئله که سازمان دامپزشکی به عنوان متولی امر بر مزارع تولید نظارت میفیعی پور با تاکید بر اینر
کند و ها و بخشنامه هاست که به همکاران بخش خصوصی خود برای اجرا ابالغ میدامپزشکی سیاست گذاری مطابق با دستورالعمل

کثیر و پرورش و فعالیت و عملکرد ناظران بهداشتی نظارت داردهمواره بر تمامی مراکز ت . 
وی ادامه داد: اگر ایرادی به تکلیف قانونی وارد است، باید با مسئوالن سازمان دامپزشکی مباحث را مطرح کنیم چرا که قانون الزم 

که از طریق مراجع قانونی پیگیری کنیم ای را مطرح کنیم، این امکان وجود دارداجراست و چنانچه قرار است برای قانون مسئله . 
ها که در کمیته حضور دارند و رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: بنابر قانون سازمان دامپزشکی، نظام دامپزشکی و تشکل

کنند، مدیران تولید موظف به پرداخت حقوق ناظران بهداشتی هستندقانون نظارت بهداشتی عمل می ۰۹و  ۰۹برابر ماده  . 
تومان  ۵۸۸هزار و  ۰۹درصدی قیمت قزل آال از مزرعه تا بازار/قیمت هر کیلو قزل آال سر مزرعه  ۵۸اختالف  :بیشتر بخوانید

 است
را توانند مشکالت خود را مطرح کنند چهای مشترک سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی، مدیران تولید میبه گفته وی، در نشست

 .که مسائل قانونی را باید از طریق قانون حل کرد
های صورت گرفته، رفیعی پور درباره نحوه جزئیات نظارت بر مراکز غیرمجاز پرورش ماهی بیان کرد: طی بازدید و نظارت

مجازی به فعالیت ای غیر مزارع غیر مجاز پس از شناسایی اجازه فعالیت ندارند و اگر هم به دور از چشم ناظران بهداشتی مزرعه
های صنفی مرتبط با حوزه پرورش و تکثیر باید در شناسایی مزارع غیر مجاز به سازمان شیالت ها و اتحادیهخود ادامه دهد، تشکل

ها هم هستهای مخاطره آمیز برای تولیدکنندگان و تشکلو دامپزشکی کمک کنند چرا که رفتار . 
ناظران بهداشتی بر آن است تا با شناسایی مزارع غیر مجاز از ادامه فعالیتشان جلوگیری شود وی در پایان تصریح کرد: تمامی تالش 

رود که در صورت رویت مراکز غیر مجاز مراتب را به ما های صنفی مرتبط انتظار میها و اتحادیهکه بدین منظور از تشکل
 .گزارش کنند

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات
 ایرنا  – 2/11/89تاریخ : 

 شد هزار تن مرکبات مازندران صادر ۶۲

هزار تن مرکبات استان شامل پرتقال و نارنگی به خارج  ۷۸رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از صادرات  –ایرنا  –ساری 
 از کشور خبر داد. 

عزیزهللا شهیدی فر روز دوشنبه در جلسه هماهنگی جشنواره ملی مرکبات که قرار است در شهرستان قائمشهر برگزار شود، مقصد 
 بات استان را کشورهای حاشیه خلیج فارس ، دریای خزر ، روسیه و هندوستان معرفی کرد.صادرات مرک

 هزار تن و دو برابر کنونی برسد. ۰۴۸وی پیش بینی کرد که تا پایان امسال میزان صادرات مرکبات استان به خارج از کشور به 
و گفت که به همین دلیل هم تقاضا برای صادرات به  شهیدی فر سالمت و مرغوبیت را دو ویژگی مهم مرکبات مازندران برشمرد

 خارج از کشور و ارسال به دیگر استان ها زیاد است.
هزار تن اعالم کرد و افزود : امسال  ۵۹رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران میزان صادرات مرکبات استان در سال گذشته را 

بوده و این امر به دلیل گام های رو به جلو صادرات در سطح این استان بوده صادرات مرکبات نسبت به سال گذشته با افزایش مواجه 
 است .

شهیدی فر مهم ترین راه های افزایش صادرات مرکبات را برداشته شدن سیستم اصالح ، بسته بندی و سورتینگ معرفی کرد و گفت: 
که بهتر است خود باغداران در کشت مرکبات تنوع  یکی از نگرانی های باغداران مازندران حجم باالی کشت پرتقال تامسون است

 ایجاد کنند تا ضربه کمتری به بخش تولید و کشاورزان وارد شود.
 میلیون تن مرکبات ۷.۶پیش بینی تولید 

هزار تن اعالم کرد و افزود :  ۶۸۸میلیون و  ۴رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران میزان تولید مرکبات در سطح این استان را 
 هزار تن مختص پرتقال تامسون است . ۷۸۸از این میزان یک میلیون و 

دی ماه نسبت به  ۰۵شهیدی فر با درخواست از باغداران که در برداشت پرتقال تامسون عجله نکنند، گفت : باغداران سعی کنند تا 
 برداشت پرتقال اقدام نمایند چرا که ما نسبت به مرکبات به ثبات نسبیی رسیده ایم .

 ۴۵هکتار با  ۴۸۸هزار و  ۰۵مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائمشهر هم در این جلسه میزان سطح مرکبات در این شهرستان را 
 بهره بردار اعالم کرد . ۶۸۸هزار و  ۴۰گونه مرکبات و 

ولید مرکبات رتبه چهارم هزار تن است ، افزود : قائمشهر در ت ۳۵۸مجید جعفری با بیان اینکه تولید مرکبات در شهرستان قائمشهر 
 استان مازندران را کسب کرده است .

 میلیارد تومان اعالم کرد . ۹۸۸وی چرخه اقتصادی مرکبات شهرستان قائمشهر در سال جاری را 
 سورتینگ از این تعداد ۰۸سورتینگ فعالیت دارد ، گفت که تنها  ۰۶۷مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر با بیان اینکه در این شهرستان 

 این قابلیت را دارند که مرکبات را برای صادرات سورت کنند.
 دی ماه امسال در نمایشگاه بین المللی مازندران واقع در قائمشهر برگزار شود. ۰۳تا  ۹جشنواره ملی مرکبات قرار است از 
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اردات صادرات و و  

ایرنا  – 1/11/89تاریخ :   

 مجوز واردات آناناس و انبه در برابر صادرات سیب درختی ابالغ شد

ی، مصوبه مجوز واردات آناناس و انبه در برابر صادرات سیب معاون اول رئیس جمهور« اسحاق جهانگیری» -ایرنا -تهران 
 درختی ایران را برای اجرا ابالغ کرد. 

آذر  ۰۶اعالم کرد: هیات وزیران در جلسه « پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت»وزارت جهاد کشاورزی روز یکشنبه به نقل از 
اد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به منظور حمایت از صادرات به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استن ۰۳۹۹

 مجاز دانست . ۰۳۹۹سیب درختی، واردات هرکیلوگرم انبه یا آناناس را در مقابل صادرات سه کیلوگرم سیب درختی تا پایان سال 
اردات موز، انبه و آناناس را در ای؛ صدور مجوز وبه گزارش ایرنا، دولت هفدهم آذر امسال در نشست هیات وزیران در مصوبه

جاری مجاز دانست واعالم کرد: با توجه به ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و صادرات، ازای صادرات سیب درختی تا پایان سال
 میلیون تن سیب درختی مازاد و با هدف تشویق صادرکنندگان این محصول، این طرح تصویب شد. ۰.۵

 از محل اظهارنامه صادراتی سیب درختی مجاز است.  ۰۳۹۹انبه و آناناس تا پایان سال طبق مصوبه دولت واردات موز، 
هزار تن سیب درختی در سطح کشور پیش بینی شده که به  ۷۵۸آمارهای منتشر شده حاکی است، امسال تولید بیش از سه میلیون و 

 ت در رده سیب درختی درجه سه و صنعتی باشد.هزار تن سیب به لحاظ اندازه و کیفی ۹۸۸نظر می رسد از این میزان حدود 
، بیش از ۹۷ماهه سال  ۹هزار دالر و در  ۲۰۲میلیون و  ۴۹۹هزارتن موز به ارزش بیش از  ۳۵۸ماهه بیش از  ۰۸پارسال در 

 هزار دالر وارد کشور شده بود. ۹۷میلیون و  ۲۵۰هزار تن موز به ارزش بیش از  ۵۹۵
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 غالت
 خبرنگاران جوان  – 1/11/89تاریخ : 

های سوخت کشورمورد نازل غیر استاندارد در جایگاه ۰۷۳های آلوده/ شناسایی آخرین جزئیات از سرانجام ذرت  
اند و همگی امحا خواهند شدهای آلوده، از گمرک خارج نشدهپیروزبخت گفت: هیچ بخشی از ذرت . 

، نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران،در نشست خبری با تاکید بر گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ه گزارشب
شده در خصوص پایش  های انجامهای آالیندگی، مشکلی ندارد، گفت: مطابق آزمایشاینکه بنزین تولیدی کشور، به لحاظ شاخص

ها که در آلودگی هوا اثرگذار های گوگرد، بنزن و آروماتیککیفیت بنزین، مشخص شده که بنزین تولیدی کشور از نظر شاخص
گونه مشکلی نداردهستند، هیچ . 

های لقیمت بنزین، نازبعد از افزایش  به خصوص وی افزود: در این میان به موازات پایش کیفیت بنزین، سازمان ملی استاندارد ایران
گرفته  قرار مورد بازرسی نازل مورد ۰۸۸هزار و  ۵مورد از  ۴۰۵آن، در آبان ماه،  بر اساس ها را بررسی کرده وسوخت در جایگاه

 است.
ه گرفته و در یک هفته گذشت قرار نازل جایگاه سوخت مورد بازرسی ۹۶۹هزار و  ۲مورد از  ۰۷۳به گفته پیروزبخت، در آذرامسال، 

ها، توسط کارشناسان سازمان استاندارد و وزارت نفت اند که این نازلها کم فروشی داشتهمورد از هزار مورد بازرسی نازل ۳۵هم، 
 پلمب شدند.

های غیر استاندارد عامل اصلی آلودگی هواآلودگی هوا ارتباطی به کیفیت بنزین ندارد/موتور سیکلت :بیشتر بخوانید  
ها به هیچ عنوان های آلوده در دراز مدت روی سالمتی مردم اثرگذار است، تصریح کرد: این ذرتخت، با بیان اینکه ذرتپیروزب

اند و با این وضعیت، در محصوالت غذایی قابل ها کپک زدهشوند؛ اما باید توجه داشت که این ذرتمنجر به مرگ فوری افراد نمی
فرض استفاده از محصولی آلوده به سم آپالتوکسین، این اتفاق در درازمدت بر یک فرد تاثیر  استفاده نیستند؛ ضمن اینکه حتی با

 .خواهد داشت
رسد طرح برخی موضوعات در شوند؛ ضمن اینکه به نظر مینمی افراد فوری میر های آلوده باعث مرگ ووی اظهار داشت: ذرت

های آلوده، از باید توجه داشت که هیچ بخشی از ذرت اما ردم است؛فضای مجازی، منجر به ایجاد تنش و زدن آسیب روانی به م
 خواهند شد. امحا اند و همگینشده خارج گمرک
است  قرار پیدا نشده است، ضمن اینکه هاذرت برای این خارج از کشور سازمان ملی استاندارد ایران افزود: تاکنون خریداری از رئیس

ها وارد کشور که به هیچ وجه امکان ندارد این ذرت انجام این کار در حال بررسی است؛ در حالیشوند و مراحل  امحا هااین ذرت
هایی را دهیم؛ به طوری که هم در واحدهای تولیدی و هم در بازار کنترلانجام می در این مورد های الزم راشود و ما کنترل

 دهیم.انجام می
نند و کآلودگی هوا نیز گفت: خودروهای فرسوده از بنزین استاندارد استفاده می در ادامه نقش خودروهای فرسوده در پیروزبخت

در این  کنیم؛ زیراکنند که البته ما گازوئیل را آزمایش نمیها و خودروهای سنگین نیز از گازوئیل استفاده میکامیون
فی ایم نیز گازوئیل مصرخودمان آزمایش کرده تکلیفی برای سازمان استاندارد تعیین نشده است. البته در برخی موارد که مورد

 ها فرسوده و آالینده هستند.مشکلی ندارد هر چند کامیون
شوند های موجود در کشور نیز در فصول سرد باعث افزایش آلودگی هوا میها نیز گفت: موتورخانهوی در مورد موتورخانه

 ایم.داده قرار مورد بررسی و دولتی را تجاری رخانه واحدهایموتو ۷۸۸امسال دو هزار و  اول ماه ۷که بر این اساس، طی 
های وارداتی به مورد گواهی عدم انطباق با استانداردها برای محموله ۹۸سازمان ملی استاندارد در پایان از صدور  رئیس

 از جمله مواد غذایی و قطعات خودرو است. مختلف موارد شامل هاکشور خبر داد و گفت: این گواهی
  لینک خبر
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم 
 خبرنگاران جوان – 4/11/89تاریخ : 

دی در نوار گرمسیری/ نیازی به واردات گندم نداریم ۰۸استمرار کشت گندم تا   
خبر داد و گفت: تا پایان فصل کشت نمی توان آمار دقیقی از سطح زیر کشت اعالم هاشمی از استمرار کشت گندم در نوار گرمسیری 

 .کرد
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت، تجارت و کشاورزی عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار

، درباره آخرین پیگیری ها برای اصالح نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با وجود پیگیری های مکرر از سازمان بازرسی، جوان
 .مجلس شورای اسالمی و قوه قضاییه تاکنون خبر امیدوارکننده پیش روی اصالح نرخ خرید تضمینی گندم نیست

تومان است، افزود: با توجه به ثبات قیمت خرید تضمینی و  ۴۸۸هزار و  ۴به اینکه قیمت خرید تضمینی گندم همچنان وی با اشاره 
کاهش سطح زیر کشت در استان های شمال غرب، استان های گرمسیری تا حدی اقدام به کشت کردند که انتظار می رود کاهش سطح 

 .زیر کشت استان های سردسیری تا حدی جبران شود
 آمار دقیقی از سطح زیر کشت گندم در دسترس نیست

دی در نوار گرمسیری ادامه دارد، بیان کرد: تا پایان فصل کشت نمی توان آمار دقیقی از  ۰۸هاشمی با اشاره به اینکه کشت گندم تا 
زان قابل قبولی برسدسطح زیر کشت در سال زراعی جدید اعالم کرد، اما به هر حال انتظار می رود که سطح زیر کشت به می . 

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه آمار دقیقی از سطح زیر کشت فعلی گندم در دسترس نیست، افزود: با توجه به آنکه نرخ 
کنونی خرید تضمینی گندم جوابگوی هزینه های تولید نیست، از این رو با وجود پیگیری های صورت گرفته انتظار می رود که نرخ 

 .خرید تضمینی گندم اصالح شود تا کشاورزان به آینده تولید امیدوار شوند
به گفته وی، با اصالح نرخ خرید تضمینی و جبران کاهش سطح زیر کشت استان های شمال غرب در نوار سردسیری پیس بینی می 

 .شود که خودکفایی گندم استمرار یابد که با این وجود دیگر نیازی به واردات نداریم
 ۶.۹میلیون تن گندم در کشور تولید شد، بیان کرد: بنابرآمار حدود  ۰۳.۵ئیس بنیادملی گندمکاران با اشاره به اینکه امسال حدود ر

 .میلیون تن گندم تحویل دولت داده شده است
 ۳و حدود  هاشمی ادامه داد: امسال مقداری گندم توسط بخش خصوصی خریداری و بخشی خودمصرفی مورد استفاده قرار گرفته

 .میلیون تن گندم از چرخه خرید تضمینی خارج و در انبارهای کشاورزان است
روز قبل طی نامه ای به  ۰۵تا  ۰۸این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه نیازی به واردات گندم نداریم، تصریح کرد: حدود 

تامین استرئیس جمهور اعالم کردیم که کسری نیاز کشور از تولید داخل قابل  . 
  لینک خبر
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 گوجه فرنگی
 ایرنا  – 5/11/89تاریخ : 

 کنندهای متراکمی که مانند خوشه انگور رشد میتولیدگوجه

وجه یک، نوعی گیاه گگروهی از محققان البراتوار تحقیقاتی کلد اسپرینگ هاربر درآمریکا با استفاده از مهندسی ژنت -ایرنا -تهران
 کنند. ها درون آن با تراکم باالیی مانند یک خوشه انگور رشد میفرنگی تولید کردند که به شکل بوته بوده و گوجه
شوند، عالوه بر تراکم ها کشت میهای عادی که در باغهای جدید بر خالف نمونهبه گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، این گوجه

کند. دو مزیت تراکم باال و دوره رشد کوتاه، گوجه ها کامال رشد میروز میوه آن ۲۸وتاهی دارند و در کمتر از زیاد، دوره رشد ک
 های شهری بدل کرده است.فرنگی جدید را به یک گزینه بسیار مناسب برای پرورش در محیط

ده ورزی شکننده طول ساقه آن دستک ژن کنترلکننده سرعت رشد و اندازه گیاه و یها دو ژن کنترلبرای تولید این گوجه فرنگی
 دهد.ای را نشان میاست. به این ترتیب سرعت رشد گیاه و محصول آن بدون هرگونه تغییری در طعم و کیفیت، افزایش قابل مالحظه

ه منظور پرورش گیاهان در ها مورد استفاده قرار داد. همچنین ناسا بتوان این فناوری را برای تولید انواع میوهبه گفته محققان می
 فضا برای تامین مواد غذایی فضانوردان، نسبت به این فناوری اظهار عالقه کرده است.

توان میزان محصوالت کشاورزی را بدون افزایش مساحت زمین زیر کشت یا افزایش مصرف دهد میاین تحقیقات نشان می
 هی افزایش داد.سازی محیط زیست، به میزان قابل توجها و آلودهکشآفت

  لینک خبر
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان – 3/11/89تاریخ : 

 استمرار ثبات قیمت مرغ تا پایان هفته در بازار/نیازی به واردات مرغ نداریم
شود که تا پایان هفته روند کنونی قیمت مرغ در بازار ادامه کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می چهار آیین گفت: با توجه به روند

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

از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۵۸۸هزار و  ۰۴ها تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۵۸۸هزار و  ۹مرغداری  . 

شود که تا پایان هفته روند کنونی قیمت مرغ در بازار ادامه یابدوجه به روند کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی میوی افزود: با ت . 
تومانی روبرو  ۷۸۸تا یک هزار و  ۵۸۸حجت ادامه داد: در حال حاضر، مرغداران در فروش هر کیلو مرغ با زیان یک هزار و 

 .هستند که برای خروج از این بحران نیازمند ورود شوک به بازار هستیم
عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی مرغ گفت: هم اکنون پشتیبانی امور دام 

اند، اما خرید و جلوگیری از زیان مرغداران آغاز کردهها را به منظور تأمین ذخایر استراتژیک خرید تضمینی مرغ در برخی استان
تواند بر کاهش زیان مرغدار و تعادل بازار تأثیرگذار باشد چرا که برای رسیدن به نرخ واقعی مرغ نیازمند شک به بازار فعلی نمی

شود در غیر از مرغدار محیا می تن مرغ به صورت مستقیم ۴۸۸هستیم که این امر تنها با خرید روزانه یک هزار تن تا یک هزار و 
 .این صورت خرید مرغ از کشتارگاه خدمتی به مرغدار نیست

 واردات گوشت مرغ به معنای پرداخت ارزش افزوده به تولیدکنندگان خارجی است
وشت مرغ برخالف نداریم، بیان کرد: با توجه به پتانسیل باالی تولید، واردات گ گوشت مرغ وی با اشاره به اینکه نیازی به واردات

درصد ارزش افزوده صنعت به تولیدکنندگان خارجی است ۴۵قانون و به معنای تقدیم کردن  . 
میلیون قطعه جوجه  ۰۳۴هزار تومان اعالم کرد و گفت: بنابر آمار ماهیانه  ۳حجت متوسط قیمت کنونی هر قطعه جوجه یکروزه را 

هیچ گونه نگرانی از حیث کمبود مرغ تا پایان سال در بازار وجود نداردشود که با این وجود جای یکروزه در کشور تولید می . 
به گفته وی، در بازار رقابتی همچون مرغ هیچ گاه دچار کمبود عرضه نخواهیم شد و تنها ممکن است همانند دیگر محصوالت میوه 

درصدی در بازار روبرو شود ۰۸تا  ۵و تره بار، قیمت مرغ با نوسانات  . 
ادامه داد: اگرچه دولتمردان با نوسان جزئی قیمت مرغ در بازار نگران مصرف کنندگان هستند، اما از نظر ما این نگرانی چهار آیین 

ها را از حیث ها رقمی نیست که بتواند آنبی مورد است چرا که با توجه به افزایش سرانه مصرف، گرانی مقطعی قیمت برای خانوار
 .خرید دچار مشکل کند

کیلو مرغ،  ۰۸کیلوگرم اعالم کرد و گفت: با توجه به مصرف ماهانه حدود  ۰۴۸ها را مسئول متوسط سرانه مرغ خانواراین مقام 
ها قابل ملموس در سبد خانوار نیستافزایش یک هزار تومانی نرخ مرغ در برخی ماه . 

 شفافیت قیمت نهاده ها امری مهم در کنترل واسطه گری
های دامی، نبود شفافیت عرضه ذرت و کنجاله سویا وجود ندارد، افزود: علی رغم عرضه مناسب نهاده وی با بیان اینکه کمبودی در

های نظارتی باید سیاست گذاری کالن در تر نهادهرود که هر چه سریعهای اصلی پیش روی تولیدکنندگان به شمار میبازار از چالش
های الزم را در بازار ایجاد کنندافیت بتوانند تولید و زیرساختاین موضوع داشته باشند تا تولیدکنندگان در سایه شف . 

این مقام مسئول با اشاره به اینکه شفافیت قیمت در کنترل عوامل واسطه گری و دالل بازی نقش بسزایی دارد، بیان کرد: حذف 
ولیدکنندگان امری ضروری به شمار های غیر ضرور به دلیل عدم ایجاد ارزش افزوده بر کاال و به منظور کاهش نگرانی تواسطه

زنند، در حالی که با عرضه های هنگفتی به جیب میها علی رغم عدم پرداخت مالیات و مکان مشخص سودرود چرا که آنمی
ای برای افزایش قیمت وجود نداردهای کشاورزی دیگر بهانههای نهادهها در بازارگاههای دامی، واکسن و مکملنهاده . 

تا یک هزار و  ۶۸۸های دامی گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو ذرت در بازار آزاد یک هزار و ه آخرین وضعیت بازار نهادهوی دربار
 ۴تومانی به  ۰۸۸های گذشته تفاوتی نداشته است و تنها قیمت کنجاله سویا در چند روز اخیر با افزایش تومان بوده که با روز ۶۵۸

تومان رسیده است ۲۵۸هزار و  . 
شتر بخوانیدبی تومان ۹۸۸هزار و  ۰۴شود/قیمت هر کیلو مرغ مرغ ارزان می :  

ت ریزمغذی، مکمل و واکسن نسبت به ابتدای برابری قیم ۲عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با انتقاد از افزایش 
های اخیر در سایه تومانی، اما قیمت نسبت به ماه ۴۸۸هزار و  ۲ها با ارز سال در بازار اظهار کرد: علی رغم واردات این نهاده

زایی دارد این در های مسئول رشد چند برابری داشته که این امر بر افزایش قیمت تمام شده تولید تأثیر بسکمبود نظارت دستگاه
 .حالیست که این افزایش قیمت در قیمت تمام شده محصول لحاظ نشده است
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 صادرات مرغ همچنان به طور قاچاق در حال انجام است
وی با بیان اینکه خبری از صادرات رسمی مرغ نیست گفت: با توجه به اخذ تعرفه و عوارض باالی صادراتی امکان ورود به 

های توان در بازارندارد و تا زمانی که مسئوالن امر تدابیری برای کاهش عوارض صادراتی نیاندیشند نمیهای هدف وجود بازار
 .صادراتی ورود پیدا کرد

های ترکیه، افغانستان و عراق و نبود کنترل ها به سمت کشورهای متعدد زمین و گسترده بودن مرزچهار آیین ادامه داد: با وجود راه
چاق مرغ در حال انجام استو نظارت کافی قا . 

این مقام مسئول در پایان با تأکید بر کاهش تعرفه و عوارض صادراتی به منظور پایان دادن به موضوع قاچاق مرغ تصریح کرد: با 
ها و افزایش الساعه مبنی بر ممنوعیتوجود پتانسیل باالی تولید در صنعت مرغداری مسئوالن امر باید از اتخاذ تصمیمات خلق

ها اجتناب کنند تا با به کارگیری حداکثری ظرفیت تولید بتوانیم ارزآوری قابل توجهی از ناحیه صادرات داشته باشیمتعرفه . 
  لینک خبر
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 گوشت مرغ 
 خبرنگاران جوان  – 4/11/89تاریخ : 

تومان رسید ۳۲۲هزار و  ۲۰تومانی نرخ مرغ در بازار/قیمت مرغ به  ۳۲۲افت   
 ۵۸۸هزار و  ۰۴و مرغ گرم  ۴۸۸هزار و  ۹مرغ زنده  عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: متوسط قیمت هر کیلو

 .تومان است
صنعت، تجارت و کشاورزی عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار تصادی گروه اق 

 ۹، از افت قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۵۸۸هزار و  ۰۴ها تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۴۸۸هزار و  . 

روز گذشته در بازار خبر داد و افزود: افت  ۴م نسبت به تومانی مرغ گر ۳۸۸تومانی نرخ هر کیلو مرغ زنده و  ۴۸۸وی از افت 
های اخیر در بازار شده است که با توجه به ایام درصدی قیمت مرغ طی روز ۴تا  ۰تقاضا در ایام وسط هفته منجر به نوسان منفی 

تومان در بازار افزایش یابد ۳۸۸تا  ۴۸۸شود که قیمت مرغ پایانی هفته پیش بینی می . 
عرضه نهاده های دامی وجود ندارد کمبودی در  

های دامی در بازار ادامه دارد، بیان کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو ذرت در بنادر یک حجت با اشاره به اینکه کماکان ثبات قیمت نهاده
و کنجاله  ۷۸۸های استانی یک هزار و تومان و ذرت در انبار ۲۵۸هزار و  ۴تا  ۳۵۸هزار و  ۴تومان، کنجاله سویا  ۳۵۸هزار و 

تومان است ۵۵۸هزار و  ۴سویا  . 
های دامی به بازار وجود ندارد، افزود: در عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه نهاده

برد و همانند یهای دامی از لحاظ قیمت، حجم و توزیع از سوی بخش دولتی و خصوصی در آرامش به سر محال حاضر بازار نهاده
 .گذشته کمبودی در عرضه وجود ندارد

درصدی قیمت جوجه یکروزه از اواسط دی در بازار ۰۵پیش بینی افزایش   
هزار تومان در بازار اعالم کرد و گفت: با توجه به آنکه هنوز پیک جوجه ریزی  ۳وی نرخ کنونی هر قطعه جوجه یکروزه را 

هزار تومان در بازار باشد که متاسفانه به دلیل  ۳رآن بود که قیمت جوجه یکروزه کمتر از برای شب عید آغاز نشده است، انتظار ب
شوندها با نرخ باالتری به مرغداران عرضه میکمبود نظارت . 

حجت ادامه داد: اگر وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت قیمت جوجه یکروزه را در نیمه دوم دی و بهمن کنترل کنند، پیش بینی 
تومان به دست تولیدکننده در پیک مصرف  ۵۸۸هزار و  ۳درصدی با نرخ  ۰۵ود که قیمت جوجه یکروزه با افزایش حداکثری شمی

 .برسد
این مقام مسئول با اشاره به اینکه خرید تضمینی مرغ در حال انجام است، بیان کرد: اگرچه آمار خرید تضمینی مرغ را پشتیبانی امور 

ها حاکی از آن است که به سبب افت کنونی قیمت، خرید تضمینی مرغ به باالی باید اعالم کند، اما برآورددام به عنوان متولی امر 
 .یک هزار تن نرسیده است، در غیراین صورت به سبب ورود شوک به بازار شاهد کاهش زیان مرغداران بودیم

تومان رسید ۹۸۸هزار و  ۰۴رشد نسبی قیمت مرغ در روزهای آتی/قیمت مرغ به  :بیشتر بخوانید  
گفت:  های کشتارگاهی را یکی از عوامل کاهش رغبت مرغداران به تحویل مرغ به پشتیبانی امور دام اعالم کرد ووی افزایش هزینه

های کشتارگاهی را همچنان درصد افزایش دادند، اما پشتیبانی امور دام هزینه ۶۸ها هزینه انجماد را تا علی رغم آنکه برخی شرکت
ای در ستاد تنظیم بازار موضوع انعکاس داده شود چرا که در رود طی جلسهکند، در حالیکه انتظار میبه نرخ سال گذشته محاسبه می

هزینه واقعی انجماد این امکان وجود دارد که پشتیبانی امور دام در حجم باالتری اقدام به خرید از مرغداران کندصورت احتساب  . 
 نوسانات نرخ ارز بر رشد چندبرابری نهاده های تولید دامن زد

یان کرد: با توجه به آنکه ها بعضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با انتقاد از افزایش چند برابری قیمت ریزمغذی و مکمل
ها همچون لیزین، متیونین و سایر گیرد و مابقی نهادههایی همچون ذرت و کنجاله سویا تعلق میتومانی تنها به نهاده ۲۴۸۸ارز 

امر در  های اخیر داشتند که اینشود، از این رو به سبب نوسانات نرخ ارز رشد چندبرابری نسبت به ماهها با ارز آزاد وارد میمکمل
های تولید تاثیر بسزایی داشته استافزایش هزینه . 

های گرمایشی، سرمایشی، سیستم انتقال دان و مواد های جاری سیستمهای تولید و هزینهبه گفته حجت، افزایش قیمت برخی نهاده
ا عقب باشیم، این در حالی تصفیه آب در برابر عرضه مرغ کمتر از نرخ مصوب در بازار موجب شده در بحث تولید نسبت به دنی

داشتیم که بدون تردید استمرار این روند موجب شده تا صنعت ها در تولید قدم بر میاست که تا چند سال گذشته گام به گام سایر کشور
سال آینده دچار بحران شود ۳تا  ۴مرغداری ظرف  . 

کیلو طیور به ازای هر نفر در سال ۴۷سرانه مصرف   
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های مرغداری صورت گرفته است، بیان کرد: میلیون قطعه جوجه ریزی در واحد ۹۶اشاره به اینکه ماه گذشته این مقام مسئول با 
کیلو  ۴۷شود که با احتساب سرانه مصرف هزار تن مرغ در کشور تولید می ۴۸۸میلیون و  ۴تا  ۰۸۸میلیون و  ۴بنابر آمار سالیانه 

های هدف صادر شودطیور نه تنها کمبودی در عرضه نداریم، بلکه بخشی از این میزان به سبب مازاد بر نیاز کشور باید به بازار . 
هزار تن اعالم کرد و گفت: این در حالی است که با احتساب ظرفیت بالفعل مازاد مرغ به  ۴۸۸وی مازاد کنونی مرغ را حداکثر 

رسدمیلیون تنی مرغ به بیش از این رقم می ۳ت استفاده حداکثری و تولید هزار تن و در صور ۵۸۸ . 
حجت با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ وجود ندارد، افزود: با توجه به ازدیاد تقاضا برای جوجه ریزی شب عید از سوی 

ات انجام دهیممرغداران، کمبودی در عرضه وجود ندارد که بخواهیم تنظیم بازار را از طریق وارد . 
عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی واردات مرغ را خطر جدی برای تولید داخل دانست و گفت: با وجود برنامه ریزی 

میلیون قطعه برای  ۰۸۸های دامی از ابتدای سال، تولید جوجه یکروزه و جوجه ریزی ماهانه حداقل صورت گرفته برای تامین نهاده
شودت مرغ توجیه اقتصادی ندارد چرا که چنین اقدامی منجر لطمه زدن به تولید داخل میتولید مرغ، واردا . 

وی گرانی مرغ در بازار مرغ شب عید را تکذیب کرد و افزود: بنابر برنامه ریزی صورت گرفته جهت تامین مرغ شب عید حداقل 
ی تامین مرغ گرم برای ایام پایانی سال نخواهیم داشتیابد که بدین ترتیب گرانی برادرصد تولید جوجه یکروزه افزایش می ۳۸ . 

حجت در پایان تصریح کرد: طبق روال همه ساله تقاضا برای جوجه ریزی از اوایل دی به منظور تامین مرغ شب عید افزایش 
ر بازار رخ دهددرصدی تولید جوجه بعید است که نوسان قیمتی د ۳۸یابد که بنابر برنامه ریزی صورت گرفته مبنی بر رشد می . 

  لینک خبر
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 ایرنا  – 6/11/89تاریخ : 

 نظیر استهزار هکتار دشت سیستان در کشور بی ۳۶طرح آبیاری با لوله به 

نظیر در ای بیتار دشت سیستان پروژههزار هک ۲۷سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: طرح آبیاری با لوله به  -ایرنا -زاهدان
برداران بخش کشاورزی شمال سیستان و بلوچستان خواهد اندازی آن پیامدهای مثبت این طرح عاید بهرهکشور است که بزودی با راه

 شد. 
ر این طرح هزار هکتاری دشت سیستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: د ۲۷عباس کشاورز روز جمعه در حاشیه بازدید از طرح 

 های جدید برای آبیاری به مزارع استفاده شده است.مانند است از تکنولوژی مدرن و سیستمکه در نوع خود در کشور بی
های وی ادامه داد: با اجرای این طرح باید حداکثر استفاده را از منابع آبی موجود در منطقه با توجه به شرایط خاص آن نظیر بارش

 برد.کم و وزش باد مداوم 
سرپرست وزارت جهادکشاورزی ادامه داد: تمام تالش مجموعه این ورزاتخانه بر این دست تا با اجرای صحیح این طرح عظیم در 

 منطقه و رفع ایرادت احتمالی، زمینه را برای کشت و تولید بیشتر در این نقطه از ایران اسالمی فراهم کرد.
شوند امکان ایراد وجود دارد که سفر امروز ی دیگر که برای نخستین بار اجرایی میهاوی تاکید کرد: در این طرح نیز همچون طرح

ها این به سیستان به منظور بررسی طرح از نزدیک بود که خوشبختانه بجز زابل که دارای نارسایی اندکی بود در دیگر شهرستان
 منطقه مشکلی مشاهده نشد.

هزار هکتار دشت سیستان درصدد هستیم تا با  ۲۷ن منطقه از طرح آبیاری با لوله به کشاورز اظهار داشت: با توجه استقبال کشاورزا
 اندازی هر چه سریعتر آن به بهترین شکل ممکن زمینه رونق کشاورزی را در منطقه فراهم کنیم.راه

شت سیستان گفت: سیستان و مجری طرح آبیاری دشت سیستان در این بازدید با اشاره به اهمیت اجرای طرح انتقال آب با لوله به د
ف وری مصربلوچستان با محدودیت منابع آبی مواجه است نکته اساسی در برنامه اجرای طرح آبرسانی دشت سیستان، افزایش بهره

 درصد در بخش کشاورزی است. ۹۸درصد کنونی به باالی  ۳۸آب و افزایش راندمان آبیاری از 
آبیاری، آبیاری با برنامه با توجه به نیاز گیاه و عدالت در توزیع آب در کل دشت علیرضا صالحی نژاد افزود: تسریع در زمان 

 سیستان از دیگر اهداف اجرای این طرح عظیم است.
 ۲۷درصد اعالم کرد و افزود: بر اساس برنامه این پروژه،  ۹۶وی پیشرفت فیزیکی کل طرح انتقال آب با لوله به دشت سیستان را 

 شود.میلیون مترمکعب آب از چاه نیمهها آبیاری می ۲۸۸هزار هکتاری دشت سیستان با تخصیص  ۴۸۸هزار هکتار از گستره 
های کشاورزی آبگیری شده طرح به گزارش ایرنا سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با سفر به شمال سیستان و بلوچستان از زمین

 های زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز دیدن کرد.شهرستانهای پمپاژ مسیر این طرح در آبیاری دشت سیستان و ایستگاه
عباس کشاورز به همراه معاون آب و خاک این وزارتخانه و رییس سازمان امور اراضی کشور به منظور بررسی نحوه اجرای طرح 

 .هزار هکتاری انتقال آب با لوله به اراضی کشاورزی دشت سیستان شامگاه پنجشنبه وارد زاهدان شد ۲۷
مصوب و با عنایت رهبر معظم انقالب بخش اول اعتبار  ۹۳طرح انتقال آب به دشت سیستان در پی سفر هیات دولت در ابتدای سال 

 میلیون دالر از محل صندوق توسعه ملی تخصیص و جهت اجرا به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو ابالغ شد. ۵۸۸آن با رقم 
سیستان و بلوچستان این طرح میتواند با تامین آب مطمئن در طول سال نوید دهنده رونق سال  ۴۸های با توجه به خشکسالی

 کشاورزی منطقه باشد.
سیستان با پنج شهرستان زابل، هیرمند، زهک، نیمروز و هامون در شمال استان سیستان و بلوچستان و همسایگی کشور افغانستان 

 واقع شده است.
  لینک خبر
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 متفرقه
 خبرنگاران جوان – 2/11/89تاریخ : 

میلیارد تومان اعتبار/بی توجهی مسئوالن به قانون الگوی کشت تعادل بازار را بر هم  ۲۲اجرای الگوی کشت مستلزم 

 ریخت
مشکالت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مرتفع می شود میلیارد تومان اعتبار به اجرای الگوی کشت ۰۸اسدی گفت: با اختصاص  . 

خبرنگار مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با  گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

سال اخیر اظهار کرد: با  ۰۸، با اشاره به دالیل ناموفقیت وزارت جهاد کشاورزی در اجرای الگوی کشت طی برنگاران جوانخ
وجود وعده اخیر سرپرست وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اجرای الگوی کشت در آینده نزدیک باید گفت که این وعده وعیدها تنها 

چرا که ایشان به عنوان معاونت تولیدات گیاهی، علی رغم زمان کافی برای اجرای این  به سبب نشستن بر کرسی وزارتخانه است
 .مصوبه کاری نکردند

ماه با کمترین هزینه قابلیت اجرا دارد، افزود: این در حالی است  ۷وی با اشاره به اینکه طرح اجرای الگوی کشت طی مدت زمان 
ایتی وزارت جهاد کشاورزی موجب شد طبقه تولیدکننده و مصرف کننده از حیث سال از اجرای این مصوبه، بی کف ۰۸که با گذشت 

 .مازاد یا کاهش تولید متحمل زیان شوند
قلم محصول کشاورزی ۴۵ای از ابهام/ دور زدن قانون خرید تضمینی های اقتصاد مقاومتی در هالهدستاورد :بیشتر بخوانید  

اسدی ادامه داد: در چند ماه گذشته کشاورزان گوجه کار به سبب مازاد تولید، نبود بازار و افت شدید قیمت، محصولشان را کنار جاده 
هزار تومان رسید که با این وجود گالیه اصلی را  ۰۷تا  ۰۵ماه بعد قیمت گوجه فرنگی در بازار به کیلویی  ۴و مجدد ها رها کردند 

باید از مسئوالن ارشد نظام کرد که چرا از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی بابت بدیهی ترین وظیفه شان طی یک دهه گذشته 
 .بازخواست نکردند

اورز با بیان اینکه بی توجهی مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی به بخش کشاورزی فاجعه آفرین است، عضو شورای مرکزی خانه کش
گفت: مسئوالنی که هم اکنون در وزارت جهاد کشاورزی مشغول فعالیت هستند، دولت قبل را به سبب اتخاذ سیاست های ناکارآمد در 

اقدام موثری در بخش نکردند و مدام وزیر سابق کشاورزی بدون  بخش کشاورزی مورد حمله و توهین قرار دارند، درحالیکه خود
 .پاسخ واضح به افکار عمومی از صحنه گریخت

وی افزود: با وجود آنکه وزیر سابق کشاورزی مدام خود را پشت تولید و خودکفایی گندم پنهان می کرد، اما حداقل دخالت را در 
که بنده بارها از ایشان خواستم که نقش حمایتی خود در تولید گندم و کشاورزان را تولید گندم و حمایت از گندمکاران داشت به طوری

 .اعالم کنند، اما پاسخی ندادند
اسدی با اشاره به اینکه همت کشاورزان عامل اصلی دستیابی به خودکفایی گندم است، بیان کرد: با توجه به آنکه در بخش های تولید 

یع تبدیلی و تکمیلی و الگوی کشت به عنوات اولین وظیفه وزارت جهاد کشاورزی دچار گوشت، مکانیزاسیون، باغبانی، صنا
مشکالت و چالش های متعدد هستیم، جای این سوال مطرح است که چرا مسئوالن امر آماری در این زمینه ها و دالیل ناکارمدیشان 

 اعالم نکردند؟
وسط سرپرست وزارت جهاد کشاورزی تنها بهانه ای برای نشستن بر این مقام مسئول وعده اجرای الگوی کشت در آینده نزدیک ت

کرسی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد و گفت: با وجود آنکه اجرای الگوی کشت زمان و بودجه زیادی نیاز ندارد، از این رو می 
 .توان گفت وعده سرپرست وزارت جهاد پوچ است
میلیارد تومان برای  ۰۸ها برای اجرای الگوی کشت آماده کردند، در مجموع  اسدی در پایان تصریح کرد: بنابر طرحی که تشکل

رفع مشکل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعتبار کافی است، در حالیکه برخی مسئوالن به سبب آنکه اجرای این طرح بزرگ به 

 .نظر می رسد به دنبال دریافت مبالغ باالتر از بیت المال هستند
  لینک خبر
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 نهاده
 ایرنا  – 2/11/89تاریخ : 

 های صحرایی تامین شدبا آفت ملخ سم مورد نیاز مقابله

های صحرایی تامین شده و جای هیچ گونه سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: سم مورد نیاز مقابله با آفت ملخ -ایرنا -بوشهر
 نگرانی برای کشاورزان وجود ندارد. 

ها عباس کشاورز که به همراه معاون اول رییس جمهوری به بوشهر سفر کرده است، روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: ملخ
با توجه به تامین سم، کشاورزان باید آمادگی الزم را  های جنوبی کشور می شوند که در این ارتباط واز اواسط بهمن ماه وارد استان

 داشته باشند.
های کنترلی پیش بینی ها به کشور در سال گذشته خسارتی در حوزه کشاورزی نداشت و امسال نیز با اقداموی بیان کرد: هجوم ملخ

 می شود که شرایط مهار شود و نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد.
گونه هزار هکتار مقابله انجام شد و هیچ ۹۸۸ها به کشور بودیم در سطح ر شد: در سال گذشته که شاهد هجوم ملخکشاورز یادآو

 خسارتی متوجه حوزه کشاورزی نشد.
برابر نیاز ساالنه است و در این زمینه  ۴اظهار داشت: در ارتباط با سموم آفت کش نیز موجودی کنونی بیش از  وی در بخش دیگری

 یچ نگرانی برای حوزه کشاورزی وجود دارد.جای ه
کشاورز ادامه داد: با این وجود انتظار است کشاورزان نیز با دقت و تالش کافی به کشاورزی خود ادامه دهند زیرا بانک کشاورزی 

 در صورت نیاز تسهیالت و اعتبار الزم را به حوزه کشاورزی تزریق خواهد کرد.
دوشنبه در سفر یک روزه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به استان بوشهر وی  سرپرست وزارت جهاد کشاورزی روز

 است.را همراهی کرده
  لینک خبر
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 نهاده 
 خبرنگاران جوان  – 3/11/89تاریخ : 

 

 آغاز سومین فاز سوآپ کود اوره
وره خبر دادرسولی از آغاز سومین فاز سوآپ کود ا . 

، حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اظهار کرد: پس از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
ملی، خوشبختانه مذاکرات با  های اول و دوم این طرحاندازی سوآپ کود اوره از پتروشیمی خراسان و سپس کرمانشاه در فازراه

 .پتروشیمی شیراز نهایی و عملیات سوآپ کود اوره از این پتروشیمی از دیروز آغاز شد
وی صرفه جویی حاصل از اجرای سوآپ کود اوره از سه پتروشیمی خراسان، کرمانشاه و شیراز را به جای پتروشیمی پردیس 

میلیارد تومان برآورد کرد ۵۸عسلویه بیش از  . 
شتر بخوانیدبی درصد افزایش یافت ۲۴ذخایر کود  :  

هزار تن برای سوآپ در حال اجراست ۰۳۳ار تن کود اوره از مجموع هز ۹۸بیش از   
 ۹۸هزار تن کود اوره توافق شده برای سوآپ تاکنون بیش از  ۰۳۳مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه داد: از مقدار 

 .هزار تن آن در آذر امسال عملیاتی و مابقی آن در حال اجرا است
های پتروشیمی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعالم کرد که در حال مذاکره برای انی از مدیران شرکترسولی در پایان ضمن قدرد

 .افزایش مقدار کود اوره جهت اجرای طرح سوآپ هستیم
  لینک خبر
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 نهاده 
 ایرنا  – 7/11/89تاریخ : 

 شودهای کشاورزی حمایت میتولید داخلی نهاده

ها، بذر و های کشاورزی شامل کود، واکسن، مکملسرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: از تولید داخلی نهاده -ایرنا  -تهران 
 های کشاورزی نداریم. کنیم و هیچ انحصاری در حوزه تامین نهادهها حمایت میآفتکش

های کشاورزی با همکاری معاونت در تولید نهاده در جلسه خود اتکایی« عباس کشاورز»به گزارش شنبه وزارت جهاد کشاورزی، 
علمی، فناوری ریاست جمهوری که در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، افزود: تالش داریم در تولید برخی نهاده های کشاورزی 

ن محصوالت های خصوصی و دانش بنیان برای تولید داخل ایها از توان شرکتهای طیور، مکمل آبزیان و آفتکشهمچون واکسن
 بهره بگیریم.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با قیمت کود اظهارداشت: ما تنها در حد کودهایی که دولت برای آنها یارانه در نظر 
 م.یتوانیم از تولیدکنندگان خریداری کنها کمک کنیم اما بقیه کودها را نمیتوانیم به انجمنگرفته، مداخله داریم و در این زمینه می

 یک موسسه مرجع، اجازه اظهارنظر در زمینه نیاز کودی کشور دارد
کشاورز تصریح کرد: ما یک موسسه مرجع در زمینه خاک و حاصلخیزی آن داریم و تنها این موسسه در رابطه با نیاز کود کشور 

 اجازه اظهار نظر دارد.
ها به سفارش وزارت بهداشت است و در این ت: این واکسنهای انسانی تولید شده توسط موسسه رازی گفوی در رابطه با واکسن

رابطه معاونت امور دام، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رئیس موسسه رازی و وزارت بهداشت، درمان و 
 کنند.آموزش پزشکی کشور تصمیم گیری می

های آبزیان و آفت های طیور، مکملزود: در رابطه با واکسنهای طیور افسرپرست وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تولید واکسن
 ها باید اولویت بندی کنیم و این کار باید در اسرع وقت انجام شود.کش

درصد از گوشت  ۹۸کشاورز با اشاره به برخی از مشکالت تولید مرغ الین خاطرنشان کرد: ما نیاز داریم در زمینه مرغ الینی که 
 ر جلسات دیگری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تبادل نظر کنیم.کرد دما را تأمین می

 یابد که این مسئله با غذای مردم سر و کار دارد.ها آسیب وارد شود، تولید مرغ کشور کاهش میوی افزود: اگر به تولید مکمل
 های دامی نیازمند توجه استتولید واکسن

های انسانی پیشرفت خوبی فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه در حوزه تولید واکسنمعاون علمی و « سورنا ستاری»در ادامه 
 های دامی باید توجه بیشتری شود.ایم، گفت: اما در تولید واکسنداشته

های الزم برای استفاده از شرکت های واکسن را با بخش خصوصی داریم و ظرفیت ۰۹وی افزود: در حال حاضر قرارداد تولید 
 بنیان در این حوزه فراهم شده است. دانش

براساس این گزارش، مقرر شد کمیته های کارشناسی برای رفع موانع تولید نهاده های کشاورزی و حمایت از تولید داخل تشکیل 
 شود.

  لینک خبر
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