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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آب
 ایرنا  – 5/11/89تاریخ : 

 میلیارد تومان ۰۰۱۱طرح شبکه آبیاری غرب کشور نیازمند 

مدیرعامل موسسه جهاد نصر گفت: اکنون برای اجرای طرح شبکه های آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب  -ایرنا  -تهران 
 تا هشت ماه آینده این پروژه نهایی خواهد شد.  ۶میلیارد تومان کسری منابع مالی دارد که با تامین آن در مدت  ۰۴۴کشور یک هزارو 

به در نشست خبری خود به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر در خصوص تشریح اهم فعالیت روز شن« محمد جواد صالحی نژاد» 
ها و برنامه های فنی و زیربنایی و اشتغالزایی بخش کشاورزی سالجاری که در محل این موسسه برگزار شد افزود طرح آبیاری و 

قرار گرفت و این طرح از محل صندوق توسعه زهکشی غرب و شمال غرب کشور در دولت های یازدهم و دوازدهم مورد توجه 
های غرب و شمال غرب کشور در های اصلی رودخانههای آبیاری و زهکشی، متناظر با شبکهملی تأمین اعتبار شد و اجرای شبکه

 دستور کار قرار گرفت.
هزار هکتار در بخش  ۲۴۳شروع شده و تاکنون بیش از  ۴۰هکتار از سال  ۳۳۴هزارو  ۲۲۲وی اضافه کرد: این طرح در سطح 

 درصد در حال پیشرفت است. ۵۸شبکه های فرعی انجام شده و مابقی در سطح 
مجری طرح شبکه های آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور اظهارداشت: با همکاری وزارت نیرو و تامین آب این منطقه، 

 هزار هکتار زیرکشت محصوالت کشاورزی رفته است. ۸۰از این میزان 
ی با بیان اینکه هدف از اجرای طرح شبکه های آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور حفظ ، مهار و تنظیم آبهای کشور و

 هزار هکتار را در پی دارد. ۲۲۲هزار نفر در سطح  ۲۴۴است، گفت: اجرای این طرح ایجاد اشتغال برای 
 هزار هکتار اراضی دیم به اراضی آبی تبدیل شده است. ۶۶۸صالحی نژاد تصریح کرد: همچنین با تامین آب مورد نیاز سطح 

 ۸.۶وی با اشاره به اینکه هدف اولیه از اجرای این طرح، کنترل هفت میلیارد مترمکعب آب است گفت: پیش بینی شده از این میزان 
 میلیارد مترمکعب برای مهار آبها صرف شود.

 میلیارد متر مکعب به بخش کشاورزی اختصاص خواهد یافت. ۸.۶میزان  میلیارد مترمکعب از ۶.۵صالحی نژاد یادآور شد: رقم 
های ایالم، کرمانشاه، کردستان و بخشی از مدیرعامل موسسه جهاد نصر گفت: این طرح در سه حوزه آبریز غرب کشور شامل استان

ربایجان شرقی، آذربایجان غربی و های آذهکتار، در حوضه رودخانه ارس شامل استان ۲۰۰هزار و  ۶۶۲غربی در سطح آذربایجان
رضوی، های شرقی شامل گلستان، خراسانهکتار و در حوضه آبریز رودخانه اترک شامل استان ۵۴۴هزار و  ۶۶۴اردبیل در سطح 

 هکتار اجرایی شده است. ۲۴۴خراسان شمالی و خراسان جنوبی بود، در سطح چهار هزارو 
 هزار هکتار است. ۶۶غربی در سطح بیش از استان آذربایجانبه گفته وی، بیشترین سطح اجرا مربوط به 

 میلیون تنی تولیدات کشاورزی خوزستان طی دو سال گذشته  ۳.۸افزایش 
هزار هکتار در دو مرحله تصویب شده  ۸۸۴مدیرعامل موسسه جهاد نصر گفت: طرح احیای دشت های خوزستان و ایالم در سطح 

ار هکتار سال گذشته به بهره برداری رسید و در سال زراعی جاری برای اجرای مرحله دوم هز ۲۴۸بود که فاز نخست آن در سطح 
 هزار هکتار اقدامات الزم صورت گرفته و وزارت نیرو آب مورد نیاز آن را باید تامین کند.  ۲۸۸طرح در سطح 

هزارتن رسید که  ۸۴۴زستان به بیش از صالحی نژاد تصریح کرد: با اجرای بخشی از این طرح در تابستان امسال تولید برنج خو
 هزینه های طرح را تامین کرد.

مدیرعامل موسسه جهاد نصر با اشاره به دستاوردهای این طرح ها گفت: احیای دشت های خوزستان و ایالم طی دو سال گذشته 
 ست.هزارتن افزایش تولید را در پی داشته ا ۸۴۴میلیون و  ۳علیرغم خشکسالی و سیالب ها تاکنون 

میلیون تن افزایش تولیدات کشاورزی و  ۴هزار هکتاری، بیش از  ۸۸۴صالحی نژاد افزود: به طور قطع با اتمام کامل این طرح 
هزار میلیارد تومان افزایش درآمد کشاورزان  ۶۶هزار اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم خواهیم داشت که در افق طرح بیش از  ۳۴۴

 را در پی دارد.
 هزار هکتار اراضی دشت سیستان تا پایان سالجاری  ۰۶اتمام نصب تجهزات 

درصد پیشرفت فیزیکی  ۴۲هزار هکتار از ارضی دشت سیستان  ۰۶مجری طرح آبیاری دشت سیستان گفت: طرح انتقال آب به 
 دارد.

افزود: طبق برنامه باید تا پایان بهمن  هزار هکتار نصب شده است ۲۲وی با بیان اینکه از این میزان طرح در دست اجرا، تجهیزات 
 هزار هکتار از این اراضی مجهز شوند. ۰۶هزار هکتار برسد و تالش داریم تا پایان سال  ۲۲ماه نصب تجهیزات به 

هکتاری و با توجه به تقاضا نصب سیستم های  ۸صالحی نژاد ادامه داد: تالش ما در این طرح این است که انتقال آب را در قطعات 
هزار هکتار در داخل مزارع صورت گرفته و  ۶۲نوین آبیاری را در مزارع اجرایی کنیم به طوری که تاکنون مطالعت بیش از 

 پیمانکارانی تعیین شده اند.
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به گفته وی، بنابراین بیش از چهار هزار هکتار اجرای سیستم های نوین آبیاری انجام شده است و امیدواریم با افزایش تقاضای مردم 
 در داخل مزارع سیستم های نوین آبیاری نصب شود.

هزار بهره بردار از این طرح استفاده خواهند کردکه عالوه بر  ۶۸مدیرعامل موسسه جهاد نصر اضافه کرد: با اجرای طرح سیستان 
 تولید و اشتغال پایدار تثبیت جمعیت را برای این منطقه به همراه خواهد داشت.

درصد نیروهای بومی در بخش مشاور، تولید کننده و پیمانکار فعالیت دارند به نحوی که در  89یش از صالحی نژاد اضافه کرد: ب

نفر، در شبکه های آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور از هفت  ۲۴۴هزار و  ۴دشت خوزستان در اوج فعالیت ها بیش از 
 هم عمده ای دارند.درصد و در طرح سیستان افراد بومی س ۵۲نفر بیش از  ۳۴۴هزارو 

وی براین باور است که با اجرای طرح های مزبور می توانیم از کشاورزی معیشتی به کشاورزی اقتصادی مراجعت کنیم، که تثبیت 
 جمعیت در مناطق مرزی از اهمیت باالیی برخوردار است.

وزستان و ایالم و آبیاری و زهکشی هکتار آبیاری دشت سیستان، احیای دشت خ ۳۳۴هزارو  ۵۲۳به گزارش ایرنا، در مجموع 
هزار هکتار مربوط به اجرای شبکه های آبیاری و  ۸۸۴حوزه غرب و شمال غرب کشور در دستور کار قرار دارد که از این میزان 

هکتار مربوط به رودخانه های غرب و شمال  ۳۳۴هزار و  ۲۲۲هزار هکتار دشت سیستان و  ۰۶زهکشی دشت خوزستان و ایالم، 
 شور است.غرب ک

  لینک خبر
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 آفات 
 ایرنا  – 6/11/89تاریخ: 

 آیا سوسک ها به تهران حمله می کنند؟

 زمانی دهکردیراضیه 

افزایش آلودگی هوا در تهران و مشکالت ناشی از آن موجب شده است تا این روزها برخی از کارشناسان  -ایرنا  -تهران
از پدیده ای به نام افزایش غیرقابل مهار سوسک های قرمز در پایتخت سخن بگویند؛ مساله ای که اگر درست باشد، می 

 توان آن را حمله به تهران توصیف کرد. 
ایرنا، طرح این موضوع از سوی یکی از استادان دانشگاه، با اظهارنظر متفاوت یکی دیگر از کارشناسان  به گزارش

حشره شناسی روبرو شده و بازتاب رسانه ای گسترده ای نیز داشته است اما به نظر می رسد هنوز ابعاد مختلف این 
نیز مسئولیت بررسی و رسیدگی به این  موضوع مورد بررسی قرار نگرفته است و عجیب تر آنکه، هیچ دستگاهی

 موضوع را وظیفه خود نمی داند.
همه اینها در حالی است که آلودگی هوای تهران هر روز بیشتر به یک کالف سر در گم شبیه می شود و اجرای 

 رد.خوراهکارهای مختلف برای برون رفت از این وضعیت، با کوچکترین تغییرات آب و هوایی به مشکالت جدی بر می 
همزمان با این رخدادها، پدیده گرم شدن روزافزون کره زمین مزید بر علت شده و شرایط را هر بار بیشتر برای زندگی 

 برخی موجودات از جمله حشرات موذی نظیر سوسک ها فراهم تر می سازد.
ساعد زیست محیطی را برای در حالی که تلقی عموم مردم این است که فصل تابستان به دلیل افزایش گرمای هوا شرایط م

تکثیر و ازدیاد سوسک های خانگی فراهم می سازد اما شواهد نشان می دهد با افزایش پدیده آلودگی هوا حتی در فصل 
های سرد پاییز و زمستان که با افزایش میزان استفاده مردم از سیستم های گرم کننده ارتباط مستقیم دارد، خانه ها به 

 زندگی سوسکها تبدیل می شود. زیستگاه مناسبی برای
جغرافیدان، کارشناس مسایل زیست شهری و عضو هیات علمی دانشکده علوم جغرافیایی « حبیب هللا فصیحی»دکتر 

هوا با ایجاد تغییرات بیولوژیکی در ترکیب هوا، موجب تهدید  دانشگاه خوارزمی در این زمینه اعتقاد دارد که آلودگی
ی شود و شرایط را برای جایگزینی گونه های غیرمفید با گونه های مفید جانوری فراهم می سالمت انسان و حیوانات م

 سازد.
های مضر و مهاجرت های اخیر باعث افزایش جمعیت برخی گونهوی اخیرا به رسانه ها گفته است: آلودگی هوا در سال

 شود.نمیبرخی پرندگان شده است، مثالً دیگر در آسمان تهران، پرنده سار مشاهده 
این استاد دانشگاه اضافه کرده است: با رفتن پرنده سار به دلیل آلودگی هوا در تهران، سوسک قرمز امروزه شهر را فرا 

 گرفته است در حالی که در گذشته این حشره به این گستردگی وجود نداشت.
 سار از حشراتی مانند سوسک تغذیه می کند.

ها اند و تغییر گیاهان در نتیجه آلودگی هوا، زندگی آننات نیز به شدت به گیاهان وابستهبه اعتقاد این استاد دانشگاه، حیوا
 ها خارجرا نیز به خطر انداخته است. به همین دلیل، این حیوانات مدتی است کوچ کرده یا تلف شده اند چون حجم آلودگی

 از توان تحمل این موجودات است.
ها شناس شاغل در سازمان حفاظت محیط زیست نیز این موضوع که آالیندهوانهکارشناس حشرات و پر« علیرضا نادری»

های جانوری اثر گذاشته است را تایید می کند و آن را پدیده ای غیرقابل انکار می داند اما می گوید: بر سالمت برخی گونه
 افزایش شمار حشراتی از جمله سوسک قرمز ارتباطی با آلودگی هوا ندارد.

زاید: گونه سوسری یا سوسک قرمز آفت شهری نیست بلکه یک گونه آمریکایی و ژاپنی سلولزخوار است و با وی می اف
 ها و پسماندها زندگی می کنند.ها در فاضالبتوجه به اینکه سلولزها در فضوالت انسانی وجود دارد، این سوسک

کند اما در باره ارتباط تاثیر شرات آفت را زیاد میها حاین کارشناس در عین حال اذعان کرده است که آلودگی و آالینده
 آلودگی هوا بر افزایش سوسک های قرمز به یک گزارش مستند نیاز است و چنین گزارشی اکنون وجود ندارد.

اما در غیاب چنین گزارش مستندی در تهران، تحقیقات جهانی نشان می دهد که آلودگی هوا می تواند عاملی برای ایجاد 
 ل از آلرژی به سوسک باشد.آسم حاص
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نتایج تحقیقاتی که به تازگی توسط محققان دانشگاه کلمبیا در امریکا انجام شده، تایید کرده است که قرار گرفتن در معرض 
سالگی افزایش دهد و در این میان  ۲اجزای خاصی از آلودگی هوا می تواند خطر ابتال به آلرژی سوسک را در سن 

 هستند، بیشتر در معرض خطرند. GSTMجهش مشترک در ژنی به نام  کودکانی که دارای یک

محققان در جریان این پژوهش، میزان قرارگرفتن در معرض آلرژن سوسک را با جمع آوری نمونه هایی از گرد و غبار 
روکربن های آشپزخانه و تخت اندازه گیری کردند و عالوه بر آن، از هوا نیز برای ارزیابی میزان مواجهه مادر با هید

 )محصوالت حاصل از احتراق که اجزای مضری از آلودگی هوا هستند( نمونه برداشتند.PAHآروماتیک چند حلقه ای یا 

را از طریق نمونه گیری از خون بررسی کردند و از طریق آزمایش خون توانستند  GSTM۶آنها همچنین، حضور جهش 

 ساله اندازه گیری کنند. ۲و  ۸ژی است را در کودکان که نشانگر پاسخ به این آلر IGEحضور آنتی بادی 

نتایج حاصله نشان داد میزان باالتری از آلرژی به سوسک در میان کودکانی که مادران آنها هنگام بارداری در معرض 

در  PAHبودند، مشاهده می شود و به همین دلیل، محققان بر به حداقل رساندن مواجهه با  PAHهای بیشتری از غلظت

 دوران بارداری برای جلوگیری از آلرژی به سوسک و آسم حاصل از آن در کودکان شهری تاکید دارند.
 سوسک قرمز کیست؟

ماهه تولید می کند. حجم  9تا  5تخم الرو را در یک دوره  099تا  099سوسک قرمز یک گونه تهاجمی است که تعداد 

ودگی هوا و از بین رفتن منابع طبیعی می تواند جمعیت آنان را در الرو سوسک قرمز ، نبود رقیب در طبیعت به دلیل آل

 1099دوره های کوتاه مدت به شدت افزایش دهدآنگونه که بر اساس پژوهش های منطقه ای استنباط می شود از سال 

 است. برابر شده 9سال پیش و با شدت گرفتن آلودگی هوا، جمعیت این حشره موذی در تهران بیش از  19یعنی حدود 

شناسی با نام سوسری معروف هستند و و از های حمام و فاضالب، در اصطالح حشرههای قرمز یا سوسکسوسک
 ها به شمار می روند.ها و ساختمانمتداولترین آفات در بسیاری از خانه

خود را به شکل  هایهای ماده تخمها در چرخه زندگی خود سه مرحله تخم گذاری، نمف و بالغ را دارند. سوسکسوسری

ها را در های قرمز این کپسولگذارند. سوسک( می ootchecaگروهی داخل کپسولی لوبیا شکل و چرم مانند به نام ااتکا )

ها و درز دیوارها گذاشته یا به سطوح زیرین مـیز و صندلی یا های تاریک و دور از چشم انسان، در شکافمحل
 چسبانند.بـندی شده میبستهچوبی و دیگر وسایـل تختخواب، جعبه

ریزی تا خارج شدن نوزاد سـوسک )نـمف( بسته به درجه حرارت، رطوبت و نوع، تخم سوسری بعد از از ابتدای تخـم
شوند. حشرات بالغ چند ماه تا یک تا سه ماه باز و سوسک های جوان سفید رنگ کوچک بدون بال از درون آن خارج می

 شود.ریزی چندین بار تکرار میین مدت عمل تخمکند و در ایکسال زندگی می
شوند. آنها از مدفوع و ها به محل زندگی انسان وارد میهای آب، باغ، فاضالب و توالتها از لولهاین نوع از سوسک

زایی نظیر اسهال، اسهال خونی، طاعون، وبا، کنند و از حامالن قطعی یا مشکوک عوامل بیماریغذای انسان تغذیه می
 جذام، تب تیفوئید و فلج اطفال هستند.

توانند موجب واکنش آلرژیک از جمله ناراحتی پوستی، خارش، تورم های انگلی را حمل کرده و میها تخم کرمسوسری
 های جدی تنفسی بشوند.پلک و ناراحتی

نان در رستوران ها و هاست و اغلب باعث دردسر کارکگونه "بالتال ژرمانیکا" و یا سوسری آلمانی مختص آشپزخانه
 های خاصیکنند و برای ریشه کنی آنها روششوند. اینگونه حشرات نسبت به سموم معمول مقاومت میها میپزیشیرینی
 شود.اخذ می

های فاضالب هستند که منشا فاضالب دارند و برای گونه "پریپالنتا امریکانا" و یا سوسری آمریکایی، همان سوسک
 های عبور و مرور این حشرات باید بسته شود.ا عالوه بر مجاری فاضالب، محلکنی کامل آنهریشه
 ها های گرم و مرطوب بهترین مکان برای زندگی سوسکمحیط

کارشناس محیط زیست و استاد دانشگاه عالمه طباطبایی به خبرنگار ایرنا گفت: بهترین محیط برای « اسماعیل کهرم»
 ۶۸۴ها در عمق رم و مرطوب نظیر دستشویی و حمام است. بیشتر این سوسکهای گهای قرمز مکانزندگی سوسک

متری چاه های فاضالب زندگی می کنند و حتی در صورت برخورد بمب اتم با زمین که تمام موجودات زنده از بین می 
 مانند.روند، آنها همچنان زنده می
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های امن، خود را جا می ند که در تاریکی و محیطهای قرمز موجوداتی سمج و دوستدار زندگی هستوی افزود: سوسک
دهند و با استفاده از شاخک هایشان توانایی دیدن و استشمام را دارند. به همین دلیل، اگر زیر وان حمام که آب نشت می 

 آیند. کند پیف پاف زده شود می بینید بعد از مدتی آنها بیرون می
خصوصیات ژنتیکی دارند و سیستم تخمگذاری آنها به اندازه یک دانه لوبیا درشت های قرمز کهرم با بیان اینکه سوسک

ها فوق العاده مقاوم است و استخوان اسکلت آنها از بچه وجود دارد، گفت: ساختار بدنی سوسری ۲۴است که در آن تخم 
 نام کیتین ساخته شده است.ای بهماده

 ماند.ر سوسک از ارتفاع زیاد سقوط کند، بدون آسیب زنده میوی افزود: کتین به اندازه ای محکم است که اگ
 ها به انسان بیماری از سوسک ۹۳انتقال 

بیماری نظیر طاعون، وبا و جذام از موش ها به واسطه سوسک ها به  ۳۴زیست، بیش از به گفته این کارشناس محیط
 انسان منتقل می شود.

در حال کندن زمین برای احداث خط مترو تهران بودند به تعداد زیادی کهرم یادآور شد: کارگران شهرداری زمانی که 
ها برخورد کردند و در هر چاهی را که باز می کردند صدهاهزار سوسک ها و بیمارستانها، کارخانهفاضالب جذبی خانه

 آمد.از درون آنها بیرون می

رنوبیل در شوروی سابق )شمال اوکراین کنونی( حادثه انفجار راکتور هسته ای چ 1896وی تصریح کرد: وقتی در سال 

رخ داد، بسیاری از افراد بر اثر آن، جان باختند یا دچار عوارض جسمی فراوان شدند و به به دلیل تشعشع فراوان رادیو 
ا با اکتیو تا مدتها طوالنی به مردم اجازه ورود و خروج از شهر نمی دادند اما در همین شرایط، سوسکها توانستند خود ر

 محیط تطبیق دهند و دوام بیاورند.
 هایاین کارشناس محیط زیست و استاد دانشگاه عالمه طباطبایی در خصوص تاثیر عوامل محیطی بر افزایش سوسک

قرمز یا سوسری گفت: آلودگی هوا ممکن است در کوچ پرندگان، از بین رفتن برخی از موجودات زنده و افزایش جمعیت 
موثر باشد اما تا زمانی که ما بررسی نکرده ایم، نمی توانیم در باره میزان تاثیر آن بر جمعیت  هااین نوع از سوسک

 سوسکها اظهارنظر کنیم.
 گاز سوسک شاخدار بسیار سهمگین است

خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی در باره سوسکها نوشته است: اگر تا به حال جوابی برای اینکه چرا از سوسک 
دارد،  هم های بسیار قویاند یک سوسک حمام که آروارهتوانید بگویید که دانشمندان متوجه شدهشتید، حاال میترسید ندامی
 تر از انسان بگیرد. تواند گازی پنج برابر قویمی

برابر وزن آن است و گاهی  59بر اساس این گزارش، با توجه به اندازه جثه این موجود موذی، شدت گاز سوسک 

 ها تکه و پاره می کند.هایش را با این آروارهطعمه رحمانهبی
 های سوسک سوسریاند، آروارهبه گفته محققانی که برای اولین بار قدرت گاز حشرات خانگی را در آمریکا اندازه گرفته

 شود تا بتواند قدرت بیشتری را برای سوسک ایجاد کند.رسد مانند یک اره فعال میزمانی که به جسم سختی می
 چه کسی مسئول مبارزه است؟

اکنون پرسش اینجاست که برای مقابله با چنین موجودات جان سخت و خطرناکی در تهران که به نظر می رسد آلودگی 
 هوا هر روز شرایط را برای ازدیاد آنها بیشتر فراهم می سازند، چه نهاد و دستگاهی مسئول است.

نا با شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر شهرداری تهران تماس در جست وجوی پاسخ به این پرسش، خبرنگار ایر
گرفت اما یکی از مسئوالن این شرکت گفت: فعالیت ما در مبارزه با حیواناتی نظیر موش و گربه است و حشراتی مانند 

 سوسک به ما ارتباط ندارد.
شهرداری تهران دنبال کردیم اما مسئوالن ها و فضای سبز پس از آن، خبرنگار ایرنا موضوع را از طریق سازمان بوستان

 ها، فضای سبز و آفات گیاهی فقط بر عهده ما است .این سازمان نیز گفتند که بوستان
آنها پیشنهاد دادند تا موضوع را از طریق سازمان محیط زیست دنبال کنیم. با یکی از مسئوالن این سازمان در این 

ها و اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با آنها بر عهده ما وضعیت سوسکخصوص صحبت کردیم اما وی گفت که بررسی 
شناسی که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی است نیست و باید موضوع را از طریق موسسه تحقیقاتی و پژوهشی حشره

 دنبال کنید.
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گیاهی است و سوسک های  هایشناسی و آفتپس از تماس با این موسسه نیز آنها گفتند که فعالیت ما در زمینه حشره
 سوسری در زمره آنها قرار ندارد.

این وضعیت به روشنی نشان می دهد که گویا سوسک های سرسری در پایتخت متولی ندارند و اگر تحلیلها در مورد 
ر ه وازدیاد و تکثیر آنها در نتیجه آلودگی هوا درست باشد، آنها می توانند با لشکری عظیم به تهران و ساکنان آن حمل

 شوند.

  لینک خبر
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 آفات 
 خبرگزاری فارس  -6/11/89تاریخ : 

 ملخ ها اواسط بهمن به ایران می آیند/درخواست کمک سازمان ملل از کشورها برای مبارزه

در حالی که ملخ ها اواسط بهمن به ایران می آیند، سازمان ملل متحد از کشورها برای کمک به مبارزه با این گونه ملخ ها درخواست 
 کرده است، این ملخ ها تهدیدی بر امنیت غذایی هر کشوری می تواند باشد. 

 
 گاهکشور ما از سال گذشته آغاز شده و گاه و بی های صحرایی بهالملل خبرگزاری فارس، هجوم ملخبه گزارش گروه اقتصاد بین

توانند حتی امنیت غذایی کشور را تهدید جدی کند های صحرایی آفت بسیار خطرناکی هستند که میکند. ملخکشور را درگیر می
 های گذشته چنین اتفاقی افتاده است و میلیون ها نفر را به گرسنگی کشیده است. طور که در دهههمان

هکتار در منطقه جاسک استان هرمزگان  5599های جنوبی کشور را درگیر کرد و در سطحی معادل ذشته ملخ صحرایی استانسال گ

طور که محمدرضا میر سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور گفته موج و سیستان و بلوچستان مبارزه با این ملخ ها صورت گرفت. آن
هزار  999بینی کرده که در فاز جدید در سطحی معادل بی را دوباره درگیر خواهد کرد و پیشهای جنوها تا نیمه بهمن استانجدید ملخ

 تا یک میلیون هکتار مبارزه انجام خواهد شد.
هایی که در دوره قبل به پاکستان و هند رفته بودند در حال بازگشت به شبه جزیره عربستان و حاشیه این مقام مسؤول گفته است، ملخ

 کنند. ه خاستگاه اصلی آنها هستند ، بوده و در ایران ریزش میدریای سرخ ک
المللی ها محدود به ایران نیست و کشورهای آفریقایی را هم درگیر کرده و به طوری که سازمان ملل متحد درخواست کمک بینملخ

 ها کرده است.برای مبارزه با این ملخ
ها در منطقه آفریقا گزارش داده است، چند روز پیش فائو نیوز هم گزارشی از وضعیت بسیار اسفناک این ملخ ABCپایگاه خبری 

تواند به گرسنگی بیش از کننده است و میها در منطقه آفریقا بسیار نگرانسازمان خواروبار جهانی هم هشدار داد که وجود این ملخ
 اندازه در این مناطق منجر شود. 

ازمان خواروبار جهانی محدود به این کشورهای آفریقایی نبود بلکه این حشرات مخرب در هر کشوری که ساکن شوند هشدار س
ها نشان داده که به درختان هم رحم خورند حتی بررسیزا باشد به طوری که آنها در مسیر خود همه چیز را میتواند خسارتمی
 رند. بکنند و گیاهان خشبی نیز را از بین مینمی

 سال گذشته 09*بی سابقه ترین حمله ملخ ها در 

حمله  ترینسابقههای مختلف به کشورهای کنیا، سومالی و اتیوپی حمله کرده و بیبر اساس این گزارش، صدها میلیون حشره در گله
ها ی را به خود ندیدند. ملخسال گذشته چنین شرایط سخت 55های صحرایی را رقم زده است. سومالی و اتیوپی در سال گذشته ملخ 09

 تمام مزارع را تخریب کرده و تهدید جدی برای گرسنگی در این منطقه تبدیل شده است.
های مخرب هشدار ای از این ملخسابقهاین در حالی است که سازمان غذای ملل متحد و سازمان خواروبار جهانی به تشکیل حجم بی

خورند. ملخ به رنگ ها در مسیر خود ذرت، سورگوم و هر گیاهی را میفر را بخورد. این ملخها نتواند غذای میلیونداده است که می
 خورد.های درختان را هم میرز شاخه

 *نیاز به اقدام فوری با ملخ ها
میلیون  190ها انجام شود. سازمان ملل متحد گفته است که حدود فائو اعالم کرده است که باید اقدام فوری برای مبارزه با این ملخ

ز پاشی است. هفته گذشته پیتر مونیا یکی اها سمپاشی نیاز به هزینه است که فعالً تنها راه ممکن برای مبارزه با این ملخدالر برای سم
 هزار لیتر در نظر گرفته است. 59پاشی اعضای وزارت کشاورزی کنیا تأیید کرد که این کشور سه هواپیما را برای سم

اند اما شاید تأثیر جدی آنها روی چند کشور است. در برخی از این ها در امان نماندهکشور از هجوم ملخ 19ات، بر اساس گزارش

ها هم به دلیل اتفاقات سیاسی که وجود دارد با مشکل مواجه است مثالً در کشور سومالی که بخشی از این کشورها مبارزه با ملخ
 تر کرده است. گروه الشباب هستند مبارزه را سختکشور در تسخیر القاعده است و درگیر با 

هزار نفر را در یک روز بخورند. در حال  05توانند غذای ها میهای کوچک این ملخدر گزارش سازمان ملل متحد آمده است که گله

ه سابقها بیین حمله ملخها هستند آن طور که وزارت کشاورزی کنیا گفته اهای کنیا درگیر این ملخهزار هکتار از زمین 09حاضر 

 آیند.های جدید، مرتب میاند اما گلهپاشی کامل شدهها سمگله از ملخ 59ای دارد. در حالی که است و نیاز به کنترل ویژه

کنند. یک برابر زمین فوتبال حرکت می 559میلیون ملخ است در مساحتی معادل  159گویند: یک گله ملخ که دارای مقامات محلی می

 گیری شده است.کیلومتر نیز اندازه 09کیلومتر و عرض  69له ملخ در منطقه کنیا به طول گ
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کش هواپیمایی که به این منظور اختصاص داده، دارد و نیاز به تأمین مداوم آفت 0پاشی برای در حال حاضر کنیا نیاز به تجهیزات سم

 دارند.
خورند. یک ها واقعاً همه چیز را میها بسیار ترسناک هستند چرا که این ملخخها حاکی از آن است که مردم محلی از حمله ملگزارش

 گوید: من به عمرم چنین گله بزرگی ندیدم. فرد محلی می
انند توها میدر این میان کارشناسان معتقدند که تغییرات آب و هوایی شرایط زاد و ولد اینها را تغییر داده است. در حالی که این ملخ

 کیلومتر جابجا شوند.  159ر باد حرکت کنند در یک روز قادرند سوار ب

اند که نیمی از این کشورها درگیر گرسنگی هستند و ها مسیر خود را به اوگاندا و سودان در پیش گرفتهدر حال حاضر این ملخ
 های داخلی در آنجا وجود دارد. جنگ

 دهد.یوپی ادامه میهای ملخ همچنین مسیر آرام خود را به دره ریفت اتگله
 کنند.ها مبارزه میهای سنتی با این ملخگویند شرایط بسیار بدی حاکم است و کشاورزان حتی به روشساکنان محلی می

میلیون نفر در منطقه شرق آفریقا با سطح باالیی از ناامنی غذایی مواجه بودند که دلیل اصلی آن  59ها تقریباً پیش از هجوم ملخ

ها پیش در این منطقه وجود داشته است. و حمله ملخ ها شرایط را برای آنها های خطرناکی بود که از سالجود سیلخشکسالی و و
در ایران، هند و  5918ها در اواسط های زیادی از این ملخبسیار سخت کرده و ناامنی غذایی را در این منطقه بیشتر کرده است، گله

 اند. پاکستان زاد و ولد کرده
ر ها دتواند باعث توسعه گسترده ملخها در مصر، اریتره، عربستان، سودان و یمن میهمچنین اعالم کرده که زاد و ولد این گله فائو
 های آتی شود.ماه
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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت
 ایرنا – 0/11/89تاریخ : 

 حذف ارز رسمی تقویت صادرات لبنی را در پی دارد

تومانی منجر به صادرات  ۰۲۴۴رییس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران گفت: حذف ارز رسمی  -ایرنا  -تهران 
 های لبنی می شود.  فراورده

عصر دوشنبه در نخستین همایش صنعت لبنیات ایران در مرکز همایش های صدا و سیما افزود:براساس بودجه « مسعود خوانساری»
در زمینه دارو و خوراک دام به طور مجدد ارز رسمی منظور شده است که به جز فساد و رانت چیزی به دنبال نخواهد  ۴۴سال 

 داشت.
نانچه دولت می خواهد به تولیدو صادرات کمک کند باید در بخش های مرغ، تخم مرغ و شیر در زنجیره داخلی یارانه وی افزود: چ

 ریالی اختصاص دهد.
 بازگشت ارز به کشور منوط به ضمانت بانکی 

ت یعنی یک رییس اتاق تهران تصریح کرد: موکول کردن برگشت ارزش افزوده به بازگشت ارز است که این هم مشکل ساز اس
 درصد نقدینگی اضافی داشته باشد، تا ارزش افزوده اش بازگشت داده شود. ۶۴۴ماه  ۶۲صادرکننده در طول 

وی پیشنهاد داد: دولت به جای اینکه ارزش افزوده را گرو نگه دارد تا ارز بازگشت کند، با ضمانت نامه بانکی این موضوع حل می 
 شود.

 صادرات  تغییر ناگهانی تعرفه ها ضربه به
خوانساری مشکل دیگر را تغییر تعرفه ها برشمرد و افزود: افزایش یا کاهش تعرفه ها لطمه ای بزرگ به صادرات کشور است، 

 زیرا به دست اوردن بازار خارجی بسیار زمان بر است.
تا  ۲۴و سنگ تزئینی بین به گفته وی، شهریورماه امسال یک تعرفه ای را وزارت صنعت برای برخی مواد خام همانند سنگ آهن 

 درصدی صادرات شد و اکنون پیامد کاهش مجدد تعرفه را به دنبال داشت. ۴۴درصد تعیین کرد که موجب کاهش  ۲۸
رییس اتاق تهران افزود: مهم این است که افزایش تعرفه ها براساس کارشناسی دقیق انجام شود و تغییر تعرفه ها یا ممنوعیت یکباره 

 لید، صنعت و صادرات است.آنها ضربه به تو
وی گفت: طبق قانون دولت حق ممنوعیت صادرات و یا واردات کاالیی را ندارد به جز اسلحه، مواد مخدر و مشروبات الکلی و باید 

 با باال و پایین بردن تعرفه واردات و صادرات آن را کنترل کند.
 قیمت گذاری فراورده های لبنی غیرمنطقی 

ود: با توجه به اینکه صنعت لبنیات تنوع و رقابتی که دارد و متعادل بودن عرضه و تقاضا بحث قیمت گذاری رییس اتاق تهران افز
کاال غیرمنطقی است و این اقدام دولت می تواند مو جب مفاسد دیگر از جمله کم فروشی را به دنبال د اشته باشدو انتظار می رود 

 دولت مطرح و پیگیری کند.سرپرست وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را در 
درصد اقتصاد  ۴.۸تا  ۵.۸درصد منفی بود و امسال پیش بینی می شود بین  ۰.۸وی تصریح کرد: سال گذشته رشد اقتصادی کشور 

 کشور رشد منفی داشته باشد، اما بخش کشاورزی در طول این سالها موفقیت هایی در این بخش داشته است.
ت سرامد همه بخش های صنعتی کشور به ویژه بخش کشاورزی است به طوری که صنعت لبنیات خوانساری اضافه کرد: بخش لبنیا

 درصد این صنعت توسط بخش خصوصی اداره می شود. ۵۴به دلیل دخالت کمتر دولت موفقیت داشت و 
بدهند و یک رقابت سالم وی اضافه کرد: رقابتی که در داخل این بخش وجود دارد، باعث شد روز به روز واحدهای خودشان را ارتقا 

 داشته باشند.
خوانساری نیاز جامعه را مسکن، پوشاک و غذا دانست و گفت: بحث لبنیات نیاز ضروری جامعه است که دو عامل اصلی نبود 

 دخالت دولت و رقابت زمینه ارتقای آن را فراهم کرد.
چنین شرایطی  ۶۴صادرات هم انجام می شود، اما دردهه  وی افزود: امروز ایران در صنعت لبنیات تامین کننده نیاز داخلی است و

 وجود نداشت.
 ۲۴تا  ۶۴به گفته خوانساری، امروز یکی از رکوردهای مطرح دردنیا گاوداری های کشور است که روزانه از هر راس گاو بین 

 لیتر شیر دریافت می شود که به دنبال آن صنعت لبنیات رشد کرد.
لیتر مصرف دارد که باید تالش  ۳۴۴لیتر است درحالی که اروپا  ۲۴داخلی فراورده های لبنی کشور خوانساری اضافه کرد: مصرف 

 کنیم مصرف افزایش یابد.
وی علت کاهش مصرف شیر را کاهش درامد سرانه و پایین بودن قدرت خرید مردم دانست و افزود: الزم است روی بحث افزایش 

 کز داشته باشیم.تولید و مصرف داخلی و تقویت صادرات تمر
درصد آن برعهده  ۵۴سال قدمت از صنایع پرسابقه کشور به شمار می رود که  ۶۴به گزارش ایرنا، صنعت لبنیات ایران با بیش از 
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 بخش خصوصی است و در چرخه اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد
 بازارهای منطقه ای است. میلیون تا یک میلیارد دالر است که قابل رقابت در ۲۴۴سهم صادرات این صنعت بین 

سرانه مصرف شیر در  ۲۴۶۲کیلوگرم است اما طبق آخرین گزارش فائو در سال  ۶۶۴سرانه مصرف شیر و فراورده های لبنی 
کیلوگرم رسیده است که کاهش سرانه مصرف در بازه های کوتاه مدت و بلند مدت را نشان می دهد که موجب  ۲۶ایران به نزدیک 

 درمانی خانواده ها شده است. افزایش هزینه های

  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 خبرنگاران جوان  – 5/11/89تاریخ : 

خرندشاخه گل می ۰۱ها سالی نرخ انواع گل برای روز مادر / ایرانی  
شودپیش بینی نمیرئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه گفت: باتوجه به نزدیک شدن ایام عید، افزایش یمتی برای گل  . 

صنعت، تجارت و کشاورزی اکبر شاهرخی رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی  

در بازار اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن ایام عید، افزایش قیمتی  قیمت گل افزایش  ، دربارهباشگاه خبرنگاران جوان
شودبرای گل پیش بینی نمی . 

شود یا خیر؟ رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمتی در گل ها برای روز مادر پیش بینی می
شود ها ارایه میای را با وزارت جهاد کشاورزی داریم که امیدواریم پیشنهاد قیمتی که به آنهروز آینده، جلس ۶۲تصریح کرد: طی 

قبول این پیشنهاد، قطعا افزایشی برای بازار گل نخواهیم داشت، اما اگر این پیشنهاد مورد قبول   مورد قبول واقع شود، در صورت
جود داردواقع نشود احتمال افزایش قیمت برای گل در روز مادر و . 

درصدی قیمت گل در بازار/رکود بر بازار گل حاکم است ۰۴کاهش  :بیشتر بخوانید   
در   منطقه ای، هایهفته اخیر به دلیل تنش ۲شاهرخی با اشاره به اینکه خرید گل از سبد خانوار خارج شده است، اظهار کرد: طی 

درصدی قیمت را تجربه کردیم ۸۴تا  ۰۴بازار گل ریزش  . 
شاخه است، تصریح کرد: این در  ۶۲تا  ۵ای رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه با بیان اینکه مصرف سالیانه گل در ایران شاخه

شاخه است ۲۴۴حالی است که مصرف گل در اروپا،  . 
تا  ۸هزار تومان، رز ایرانی  ۶۸پر مصرف در بازار خبر داد و گفت: گل رز هلندی درجه یک، های شاهرخی در ادامه از قیمت گل

هزار تومان،  ۶۴هزار تومان، گل لیلیوم  ۶۴تا  ۵هزار تومان، گل مریم  ۶۸هزار تومان، گل میخک  ۶۸هزار تومان، گل داوودی  ۲
رسدهزار تومان در بازار به فروش می ۶۸تا  ۶۴ن، گل آنتریوم هزار توما ۶تا  ۰هزار تومان، گل آلستومریا  ۶۴تا  ۵گل شب بو  . 

  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 ایرنا  – 6/11/89تاریخ : 

 سردی بازار خیارسبز در جنوب کرمان، زمستان را هم شرمنده کرد

سبز در جنوب کرمان، های تولید، کاهش قیمت، نبود بازار مناسب و افزایش سطح زیر کشت خیارافزایش هزینه -ایرنا  -جیرفت 
 اند. های این دیار سرمای زمستان را فراموش کردهچنان گرمایی از بازار این محصول گرفته که تولیدکننده

تر شده چرا که این سردی بازار خیار سبز در جنوب کرمان این روزها از تحمل هوای سرد زمستان هم برای کشاورزان سخت
 اند .رونقی بازار دچار ورشکستگی شدهبرابری اقدام به تولید کرده ولی با بی های چندکشاورزان با افزایش هزینه

به گفته مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، این منطقه رتبه نخست تولید محصول خیار سبز را در کشور به خود 
طلبد مسووالن شود از این رو میبعدی میهای اختصاص داده لذا نوسانات امروز بازار موجب کاهش تولید خیار سبز در فصل

وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به این مساله ورود کنند تا از ضرر و زیان بیشتر به خیاراکاران جنوب کرمان 
 جلوگیری شود.

 رایزنی برای حل مشکل خیارکاران جنوب کرمان
دید قیمت محصول خیارسبز گفت: تنظیم بازار داخلی به وزارت رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان با اشاره به کاهش ش

صنعت، معدن و تجارت محول و صادرات محصوالت کشاورزی تحت نظارت این وزارتخانه بوده اما وزارت جهاد کشاورزی به 
 عنوان متولی بخش کشاورزی و حامی کشاورزان، در حال پیگیری و رایزنی برای رفع مشکل خیارکاران است.

محصول زراعی  ۶۲برخوری به عوامل موثر بر کاهش قیمت خیار سبز در جنوب کرمان اشاره کرد و اظهار داشت: واردات  سعید
و باغی به کشور عراق ممنوع شده و از طرفی قیمت مناسب خیار سبز در سال گذشته و همچنین مساعد بودن شرایط جوی در سال 

 لذا امروز با فراوانی تولید و عرضه محصول بیش از تقاضا مواجه هستیم. ها شدهجاری، موجب افزایش سطح زیرکشت گلخانه
های کشت محصول خیار باعث شده تا با وجود فراهم بودن شرایط، صادرات محصوالت کشاورزی وی تصریح کرد: افزایش هزینه

 توجیه اقتصادی نداشته باشد.
پیرامون پیگیری موضوع صادرات خیار به کشور قزاقستان و های متعدد رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان از رایزنی

های حمل و نقل خبر داد و گفت: این موضوع در حال پیگیری بوده ولی به شکل آنی حل کشورهای اروپایی و همچنین کاهش هزینه
 شود.نمی

ه وزارت صنعت، معدن و برخوری با بیان اینکه تنظیم بازار و قیمت محصوالت و صادرات و واردات محصوالت کشاورزی ب
تجارت محول شده است، اظهار داشت: تنظیم بازار و صادرات محصوالت کشاورزی در حیطه اختیارات قانونی وزارت 

 جهادکشاورزی نیست ولی پیگیر رفع این مساله هستیم.
یاد این محصول، قیمت آن در وی با بیان اینکه تنها مصرف کننده خیار خاردار کشور روسیه است، بیان کرد: با توجه به عرضه ز

 بازار روسیه هم کاهش یافته است.
 خرید تضمینی و ایجاد بازارهای جدید راه حل نجات خیارکاران 

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی نیز گفت: با توجه به شرایط فعلی قیمت خیار سبز باید زمینه خرید تضمینی 
های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی ایجاد ارهای جدید توسط وزارتخانهو رایزنی برای ایجاد باز

 شود.
گیرم و دولت هم از یحیی کمالی پور اظهار داشت: تمام توان خود را برای رفع مشکل کشاورزان منطقه جنوب کرمان به کار می

ا برای محصوالت تولیدی داخل کشور ایجاد کند تا کشاورزان با مشکل اُفت تواند بازارهای جدیدی رطریق دیپلماسی اقتصادی می
 قیمت محصوالت مواجه نشوند.

وی با بیان اینکه کاهش قیمت محصوالت کشاورزی باعث نارضایتی کشاورزان هفت شهرستان جنوبی استان کرمان شده، اظهار 
 کنیم.می های قانونی برای رفع این مشکل استفادهداشت: از تمامی اهرم

ریزی بازار فروش محصوالت کشاورزی منطقه جنوب پور با بیان اینکه چند ماه پیش در مجلس شورای اسالمی برای برنامهکمالی
کرمان به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت تذکر دادم، گفت: متاسفانه امروز شاهد کاهش قیمت و 

 مساله نتیجه توجه نکردن برخی مدیران به این بخش است. نارضایتی کشاورزان هستیم که این
برنامگی دچار مشکل شده و روزهای آینده هم نوبت وی گفت: امروز محصول خیار سبز کشاورزان هفت شهرستان جنوبی با بی

شاورزان دچار ضرر محصول پیاز و سیب زمینی است از این رو مدیران، تدابیر الزم را برای فروش این محصوالت اتخاذ کنند تا ک
 مالی بیشتری نشوند.

 راهی برای جبران ضرر
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ای باعث انصراف کشاورزان برای ادامه نگهداری این ای گفت: کاهش قیمت محصول خیار گلخانهصادرکننده محصوالت گلخانه
 کنند.های خود شد لذا کشاورزان به فکر کشت محصولی دیگر هستند تا این ضررها را جبران محصول در گلخانه

اکبر اسفندیاری تصریح کرد: در شرایطی که کشاورز محصول خیار خود را با قیمت سه هزار تومان به فروش برساند ضرری 
 نکرده ولی سود هم نکرده و اگر قیمت بیش از سه هزار تومان باشد کشاورز سود کرده است.

درصدی  ۶۴۴تومان بوده که این قیمت یعنی ضرر  ۸۴۴و تومان تا یکهزار  ۲۴۴وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت خیار سبز از 
تومان است که شرایط بدتری نسبت به خیار  ۸۴۴کشاورز و همچنین در زمینه خیار خاردار قیمت این محصول به ازای هر کیلو 

 معمولی دارد.
ه صادرات خیار سبز است چرا که سال سابقه صادرات خیار سبز دارم، اظهار داشت: امسال بدترین سال تجرب ۶۸وی با بیان اینکه 

 کامیون صادرات داشتم. ۶۴۴کامیون به کشور عراق صادر کردم ولی امسال فقط  ۵۴۴سال گذشته 
هزار تومان است، گفت: با شرایط  ۶۲۴ای با بیان اینکه هزینه هر روز یک کارگر برای برداشت خیار صادرکننده محصوالت گلخانه

 ه اقتصادی ندارد چون هزینه کارگر خود را تامین نمی کند.فعلی بازار حتی چیدن خیار توجی
ُتن، پنج میلیون تومان بود ولی االن این قیمت به هفت میلیون تومان رسیده و درواقع  ۶۴وی افزود: سال گذشته کرایه بار یک کامیون 

 درصدی مواجه شده است. ۲۴با رشد بیش از 
 قیمت فعلی خیار مساوی با نابودی کشاورزان

برابر شده لذا با قیمت فعلی هیچ توجیه  ۲های کشت خیار سبز نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل کشاورز جیرفتی گفت: هزینه
 اقتصادی برای فروش خیار سبز وجود ندارد.

 قیمت مناسب خیارسبز در سال گذشته افزایش تولید امسال را رقم زد
های گیاهی از دانشگاه گنت بلژیک نیز در این خصوص گفت: دیریت بیماریدکترای تخصصی علوم زیستی کاربردی کشاورزی و م

 قیمت خوب محصول خیار طی سال گذشته موجب افزایش تولید این محصول در فصل زراعی جاری شد.
ل باعث بهای تارعنکبوتی، قیمت بسیار مطلوب خیار در سال قهللا اعظمی افزود: با توجه به مبحث اقتصاد کشاورزی و منحنیذبیح

 های منطقهکه بعضی از گلخانهای افزایش دهند در صورتیهای تونلی و هم گلخانهشد که کشاورزان سطح زیر کشت را هم در کشت
در سال قبل زیر کشت نرفتند لذا افزایش تولید در سال زراعی جاری و در نتیجه افزایش عرضه، قیمت این محصول به شدت کاهش 

 یافت.
های کشاورزان قیمت محصول است، اظهار داشت: متأسفانه این نشگاه جیرفت با بیان اینکه یکی از دغدغهعضو هیات علمی دا

بندی را پوشش های کارگری، برداشت و بستهکه درآمد حاصل فقط هزینهطوری روزها قیمت محصول خیارسبز مناسب نیست به
 دهد.می

 مانهزار ُتن خیار سبز در جنوب کر ۰۸۴بینی تولید پیش
هزار تنی خیار سبز در هفت شهرستان جنوبی  ۰۸۴بینی تولید مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان نیز از پیش
 شود.هزار هکتار برداشت می ۶۲کرمان خبر داد و گفت: این میزان محصول خیار سبز از سطح 

 ماه ادامه دارد.مان از اول آذر آغاز و تا پایان فروردینفرامرز رستگاری افزود: برداشت خیار در هفت شهرستان جنوبی استان کر

  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 خبرنگاران جوان  – 5/11/89تاریخ : 

تومان رسید ۵۱۱هزار و  ۰۱میلیارد تومانی مرغداران/ قیمت هر کیلو مرغ به  ۰۵۱زیان   
میلیارد تومان متضرر شدند ۰۸۴ماه گذشته  ۲های تولید مرغداران طی نژاد گفت: با توجه به افزایش هزینهاسدهللا . 

گروه  ،تجارت و کشاورزیصنعت حبیب اسدهللا نژاد نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار
، از ثبات قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 تومان است. ۸۴۴و هزار  ۶۲تا  ۶۲ها تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۲۴۴هزار و  ۵
  

های وزشود که طی رنایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی افزود: با توجه به تعادل نسبی عرضه و تقاضا پیش بینی می
 آتی شاهد افزایش یا کاهش محسوس قیمت در بازار نباشیم.

  
تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به افزایش قیمت هزار  ۶۸هزار تومان و مرغ گرم را  ۶۴او قیمت واقعی هر کیلو مرغ زنده را 

تومانی  ۵۴۴هزار و  ۶تا  ۲۴۴هزار و  ۶های فعلی بیانگر حداقل زیان های تولید همچون جوجه یک روزه، فروش با نرخمولفه
 مرغداران است که به همین خاطر درخواست افزایش قیمت مرغ را در جلسه کارگروه تنظیم بازار داده ایم.

  
 هزار تومان شد ۶۳تومانی قیمت مرغ در بازار/ نرخ مرغ وارد کانال  ۶۸۴خیز  تر بخوانید:بیش

 های دستوری جوابگوبر آن است که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت در بازار است و قیمت نژاد ادامه داد: اگر چه اعتقاد ماسدهللا 
تی های حاکمیهایی برای تولید وجود دارد که متاسفانه دستگاهنیست، اما همواره به سبب روند نزولی قیمت و زیان مرغداران، نگرانی

 شوند.ها وارد میلی که با افزایش جزئی قیمت تمامی دستگاهکنند، در حااز وضعیت فعلی راضی هستند و هیچ اقدامی نمی
  

وجه یک های تولید همچون جبه گفته وی اگر مسئوالن ستاد تنظیم بازار به دنبال کنترل قیمت تمام شده هستند در ابتدا باید قیمت نهاده
های دلخواه اقدام های تولید با قیمتوشندگان نهادهروزه، واکسن، مکمل دارو و ... را در بازار کنترل کنند و اینطور نمی شود که فر

 های حاکمیتی تنها با مرغدار برخورد کنند.به عرضه محصوالت در بازار کنند و دستگاه
  
 تومان رسید/ کمبودی در عرضه مرغ شب عید نداریم ۸۴۴هزار و  ۰قیمت هر قطعه جوجه یک روزه به  
  

گوشتی با انتقاد از روند افزایشی قیمت جوجه یک روزه در بازار گفت: هم اکنون متوسط نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران 
تر هزار تومان باال ۲تومان بوده که در مقایسه با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار  ۸۴۴هزار و  ۰قیمت هر قطعه جوجه یک روزه 

 است.
  

میلیون  ۶۰۴او با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ شب عید نداریم بیان کرد: بنا بر برنامه ریزی صورت گرفته در بهمن 
 قطعه جوجه ریزی خواهیم داشت که این میزان جوجه ریزی مازاد بر نیاز کشور است.

  
های تولید و داد و گفت: با توجه به نوسان قیمت مولفهماه گذشته در بازار خبر  ۲این مقام مسئول از زیان چشمگیر مرغداران طی 

میلیارد تومان از ناحیه فروش مرغ متضرر شدند به همین خاطر از ستاد تنظیم  ۰۸۴ماه اخیر  ۲افزایش قیمت تمام شده مرغداران در 
 رود تجدید نظری در نرخ مصوب مرغ اعمال کند.بازار انتظار می

  
 ها وهای مرغداری خبر داد و گفت: با توجه به شیوع بیماری ویروسی در برخی واحدوع بیماری در واحدنژاد در پایان از شیاسدهللا

کنند یا عوامل بیماری زا تلفات مرغ باید منتظر ماند و دید که تولید کنندگان برای شب عید با چه وزنی مرغ خود را وارد بازار می
 توان گفت که با توجه به حجم تولید شاهد افزایش محسوس قیمت نخواهیم بود.ی میگیرد، اما به طور کلچقدر تلفات را در بر می

  لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
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 بازار و قیمت ها
 خبرگزاری فارس – 5/11/89تاریخ : 

 سناریویی که دامداران مطرح می کنند 3قیمت گوشت باز هم کاهش یافت/

سناریو برای  0با انباشت دام در دامداری های کشور، قیمت گوشت کاهش یافته اما دامداران از قیمت پایین ناراضی هستند و 

 جلوگیری از انباشت دام مطرح می کنند. 
ه گزارش میدانی خبرنگار فارس حاکی است قیمت گوشت روند کاهشی خود را در روزهای گذشته ادامه داده وگوشت مخلوط گوسال

 شود.هزار تومان عرضه می 60رود. گوشت ران و دست گوساله هم کیلویی تومان به فروش می 599هزار و  61کیلویی 

کاهش قیمت گوشت در بازار به دلیل افزایش تولید گوشت انجام شده که طبق اعالم دامداران استانهای مختلف دام آنها دستشان مانده 
 ها معترض هستند که دام آنها در دستشان مانده و خریداری برای آنها نیست. استان هایاست، از چند ماه گذشته دامداری

 پیشنهاد دامداران برای جلوگیری از انباشت دام در دامداری ها0* 

 یدر این میان آنها چندین پیشنهاد داشتند؛ نخست آنکه شرکت پشتیبانی امور دام خریداری کرده و به عنوان ذخیره استراتژیک نگهدار
 ها هم متعادل شود. کند و در زمان الزم به بازار تزریق کند تا قیمت

هزار تن نیاز به واردات گوشت دارد که در طول سال  159سناریوی دوم اینکه واردات گوشت به کشور قطع شود. کشور ساالنه 

 کند.وارد می
ی سوم مخالفانی وجود دارد و اینکه از آنجا که تولید داخل سناریوی سوم اجازه صادرات به تولیدکنندگان داده شود. اما برای سناریو

 159ها مقطعی است، صدور مجوز صادرات قیمت را همانند سال گذشته که قیمت به کیلویی پایدار نیست و انباشت دام در دامداری

 هزار تومان هم رسید بحرانی خواهد کرد.
هزار تومان است بر  69فروشند اما قیمت گوشت در بازار کیلویی بیش از  هزار تومان می 55دامداران قیمت هر کیلو دام زنده را 

 اساس یک عرف معمول قیمت گوشت در بازار باید دو برابر قیمت دام زنده باشد.
 *ثبات قیمت گوشت مرغ

ومان عرضه ت 599هزار و  11های گذشته ثابت مانده و کیلویی بر اساس گزارش میدانی خبرنگار فارس قیمت مرغ هم در هفته

کنند، اما برخی شود. تولیدکنندگان مرغ بارها اعتراض کرده اند که این قیمت برای آنها مقرون به صرفه نیست و ضرر میمی
 توان حاشیه سود ایجاد کرد.شده میکارشناسان این حرف آنها را قبول ندارند و معتقدند با کاهش قیمت تمام

 زینه ها را کم کرد*می توان به جای افزایش قیمت محصول ه
درصد خوراک دام و طیور وارداتی است و با هر نوسان در بازارهای جهانی،  09شده تولید در کشور ما باالست، بیش از قیمت تمام

های قیمت را بگیرد، اما کند که جلوی نوسانتومانی تالش می 0599کند اگرچه دولت با اختصاص ارز قیمت داخل هم نوسان پیدا می

 دهد. های گسترده در این حوزه اجازه این کار را حتی به دولت هم نمیداللیوجود 
هزار مرغداری  10ها قرار شد های کشور باالست و در مرحله نخست هدفمندی یارانهاز سوی دیگر هزینه پرت انرژی در مرغداری

 ورترتواند بهرهدیگر نژادهای مرغ در کشور میوقت چنین نشد. از سوی کشور از نظر تعدیل مصرف انرژی اصالح شوند، اما هیچ
 باشد.

 19سینه کبابی  تومان، 999هزار و  10تومان، سینه مرغ  099هزار و  15تومان، ران مرغ بدون کمر  8999هر کیلو ران مرغ 

 5599ساق مرغ  تومان، 099هزار و  0هزار تومان، گردن مرغ  10هزار تومان، کتف و بال  55تومان، فیله مرغ  999هزار و 

 رود.تومان به فروش می

 .کیلویی هزار تومان عرضه می شود 50تومان، ماهی تیالپیا  999هزار و  56آال در بازار تهران همچنین قیمت ماهی آزاد قزل
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

 خبرنگاران جوان  – 1/11/89تاریخ : 

هزار تومان شد ۰۱تومانی قیمت مرغ در بازار/ نرخ مرغ وارد کانال  ۰۵۱خیز   
هزار تومان است ۶۳تا  ۶۲عضو اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: امروز متوسط قیمت هر کیلو مرغ آماده به طبخ  . 

گاه گروه اقتصادی باش صنعت،تجارت و کشاورزی ه مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگارعظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادی
ر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ تومانی نرخ مرغ نسبت به ابتدای هفته در بازار خب ۶۸۴، از افزایش خبرنگاران جوان

 هزار تومان است. ۶۳تا  ۶۲ها تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۲۴۴هزار و  ۵زنده درب مرغداری 
 

 او قیمت مرغ را تابع عرضه و تقاضا دانست و افزود: با توجه به واریز حقوق کارمندان و کارگران تقاضا برای خرید مرغ در بازار
 بهبود یافته که همین امر موجب شده تا قیمت مرغ به سمت تعادل پیش رود.

 
یک  شود که قیمت مرغحجت قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به بهبود کشش بازار در اوایل ماه پیش بینی می

 تا دو درصد دیگر افزایش یابد.
 

تومان اعالم کرد و گفت: بر اساس نرخ مصوب ستاد  ۸۴۴هزار و  ۰روزه را  این مقام مسئول متوسط قیمت هر قطعه جوجه یک
 افزاید.تومان به هزینه تولید می ۸۴۴هزار و  ۶هزار تومان باالتر است که این امر حداقل  ۲تنظیم بازار قیمت جوجه یک روزه 

 
را دلیل اصلی افزایش قیمت جوجه در بازار  عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ازدیاد تقاضا برای جوجه ریزی شب عید

رود که ستاد تنظیم بازار تجدید های تولید انتظار میاعالم کرد و گفت: با توجه به نوسانات قیمت جوجه یک روزه و افزایش هزینه
 شود.نظری در قیمت مرغ داشته باشد چرا که در شرایط فعلی سودی عاید تولید کننده نمی

 
شود که بدین ترتیب قیمت تومانی به بازار عرضه می ۲۴۴هزار و  ۳تا  ۸۴۴هزار و  ۳حال حاضر مرغ با جوجه  او ادامه داد: در

 شود.دهد سودی عاید تولید کننده نمیتومان است که فروش با نرخ فعلی نشان می ۸۴۴هزار و  ۶۳منطقی هر کیلو مرغ گرم 
 

تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به نوسان قیمت  ۸۴۴هزار و  ۶۰تا  ۶۰حجت قیمت منطقی هر کیلو مرغ برای بازار شب عید را 
 ۸۴۴هزار و  ۶۰تا  ۶۰های تولید قیمت منطقی هر کیلو مرغ گرم برای بازار شب عید رقمی حدود جوجه یک روزه و سایر هزینه

 تنظیم بازار در نرخ مصوب ایجاد شود.ها در حال پیگیری هستند تا تجدید نظری از سوی ستاد تومان است که به همین خاطر تشکل
 
  

 های دامی در بازار ادامه دار شدثبات نرخ نهاده
  

های دامی در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو ذرت در عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی از ثبات قیمت نهاده
 ۲های استانی و در انبار ۳۸۴هزار و  ۲تومان، کنجاله سویا در بنادر  ۶۴۴هزار و  ۶های استانی تومان، انبار ۳۴۴هزار و  ۶بنادر 

تومان و  ۶۵۴هزار و  ۶تا  ۶۸هزار و  ۶های حمل با قیمت تومان است که در نهایت هر کیلو ذرت با احتساب هزینه ۸۴۴هزار و 
 شود.ضه میتومان به مرغدار عر ۶۴۴هزار و  ۲تا  ۸۸۴هزار و  ۲کنجاله سویا با نرخ 

 
های دامی اعم از ذرت و ها گفت: با توجه به آنکه قیمت جوجه یک روزه و سایر نهادهاو با انتقاد از نبود نظارت جدی در بازار نهاده

فول غها در نرخ تمام شده تولید تاثیر به سزایی دارد، اما متاسفانه نظارت جدی بر بازار از سوی متولیان امر مکنجاله سویا و ریز مغذی
 تواند صنعت را به چالش بکشاند.های تولید میمانده است در حالی که استمرار روند نوسان نرخ نهاده

 
یابد از این تومانی اختصاص نمی ۲۴۴هزار و  ۰ها ارز به گفته حجت با توجه به آنکه به واردات ریز مغذی، مکمل، دارو و واکسن

 رشد داشته است.رو قیمت آن نسبت به ابتدای سال چند برابر 
 

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی درباره آخرین وضعیت جوجه ریزی گفت: اگر چه آمار نهایی جوجه ریزی در دی ماه 
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 ها حاکی از آن است که جوجه ریزی نسبت به ماه قبل رشد چشمگیری داشته است.شود، اما برآوردظرف چند روز آینده اعالم می
 

هزار تن در کشور اعالم کرد و گفت: اگر شرکت پشتیبانی امور دام قرار باشد سالیانه حداکثر  ۶۵۴تا  ۶۲۴مرغ را  او تولید ماهیانه
هزار تن از تولیدکنندگان خریداری کند این میزان کمتر از تولید یک ماه مرغداران است که بدین ترتیب در وضعیت صنعت  ۶۴۴

 تفاوتی ندارد.
 
  

 شودی بازار شب عید پیش بینی نمیای برانوسان غیر منتظره
  

 های صورت گرفته مبنی بر افزایش جوجهحجت از افزایش جوجه ریزی برای تنظیم بازار شب عید خبر داد و گفت: بنابر برنامه ریزی
زار و ه ۶۰شود که حداکثر قیمت مرغ هزار تن مرغ به بازار پیش بینی می ۲۲۴ریزی برای تنظیم بازار شب عید و ورود حداقل 

 تومان باشد. ۸۴۴
 

میلیون  ۲هزار تن تا  ۶۴۴میلیون و  ۲این مقام مسئول با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ نداریم، گفت: با توجه به تولید سالیانه 
 میلیون به ازای هر نفر کمبودی در عرضه مرغ به بازار نداریم. ۲۶هزار تن در کشور و احتساب سرانه مصرف  ۲۴۴و 
 

هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه واردات مرغ تیر خالصی به صنعت مرغداری است، افزود: با توجه به عضو 
های مرغداری واردات مرغ ضربه مهلکی به تولید وارد پتانسیل باالی صنعت و برنامه ریزی برای جوجه ریزی شب عید در واحد

 کند.می
 

صادرات مرغ گفت: با توجه به شرایط فعلی تولید مسئوالن ذیربط باید تدابیری برای صادرات مرغ بیندیشند  او با تاکید بر روان سازی
تن از مرغ تولیدی کشور مازاد بر نیاز داخل است که در صورت استفاده حداکثری از ظرفیت صنعت  ۲۴۴چرا که در شرایط فعلی 

 رسد.مازاد به بیش از این رقم می
 

های سال درصد باالتر از ظرفیت عادی مابقی ماه ۰۴تا  ۳۸های صورت گرفته جوجه ریزی شب عید بر برنامه ریزیبه گفته حجت بنا
 ای در بازار رخ نخواهد داد.است که بدین ترتیب در صورت کشش بازار هم نوسان غیر منتظره

 
  

 خرید تضمینی مرغ در حال انجام است
  

ی های اخیر شرکت پشتیبانتی درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی مرغ بیان کرد: طی ماهعضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوش
امور دام به منظور کاهش زیان مرغداران اقدام به خرید تضمینی مرغ منجمد کرده است در حالی که خرید تضمینی به شیوه فعلی 
 تاثیری در تعادل قیمت و جبران زیان مرغداران ندارد.

 
زمانی که پشتیبانی امور دام اقدام به خرید مرغ زنده از تولید کنندگان نکند و همواره با شیوه فعلی به کار خود ادامه دهد به گفته او تا 

 شاهد تحول چندانی در بحث قیمت یا کاهش زیان تولید کنندگان نیستیم.
 

ند بنابراین کنوری مرغ از تولید کنندگان دریافت میهایی به دلیل فرآحجت در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه دارایی و بیمه هزینه
ها تمایلی به تحویل مرغ تولید خود ندارد چرا که دریافت هزینه از سوی دارایی و بیمه بیش از عددی است که به مرغدار به عنوان آن

 شود.ما به التفاوت پرداخت می
  لینک خبر

 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/7217861/%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 
 

 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 0/11/89تاریخ : 

تومان ۰۱۱هزار و  ۰۱قیمت مرغ سقوط کرد / نرخ هر کیلو مرغ   
تومان است ۴۴۴هزار و  ۶۲ها رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: امروز قیمت هر کیلو مرغ زنده در خرده فروشی . 

وگو با خبرنگارخانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتمهدی یوسف گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

 ۲تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ۳۴۴، از کاهش خبرنگاران جوان
تومان  ۶۴۴هزار و  ۶۶های صنفی تومان، توزیع درب واحد ۰۴۴هزار و  ۶۶تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  ۶۸۴هزار و 

تومان است ۴۴۴هزار و  ۶۲ها و خرده فروشی . 
 

 ۴۴۴هزار و  ۶۲تومان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۴۴۴هزار و  ۶۶یلو ران مرغ باکمر به گفته وی: نرخ هر ک
 .تومان است

 
 ۲۳هزار تومان، سینه بدون کتف  ۲۲یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار گفت: قیمت هر کیلو گرم سینه با کتف 

هزار تومان است ۲۶هزار تومان و سینه مرغ  . 
 

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی ازدیاد تولید نسبت به مصرف و کاهش قدرت خرید خانوار را دلیل اصلی افت قیمت مرغ در بازار اعالم 
شود روند کنونی قیمت تا نیمه اول بهمن در بازار ادامه یابدبینی میکرد و گفت: با توجه به شرایط فعلی عرضه و تقاضا پیش . 

 
 ۰۴۴افزایش چشمگیر قیمت جوجه یک روزه، مرغداران در فروش هر کیلو مرغ نسبت به قیمت مصوب وی ادامه داد: با وجود 

رسدتومان متضرر هستند و با احتساب افزایش چشمگیر قیمت جوجه یک روزه زیان به بیش از این رقم می . 
 

ت: با توجه به نرخ مصوب ستاد تومان اعالم کرد و گف ۸۴۴هزار و  ۰یوسف خانی متوسط قیمت هر قطعه جوجه یک روزه را 
های خود را خریداری هزار تومان باالتر از قیمت مصوب جوجه مورد نیاز واحد ۲تنظیم بازار تولیدکنندگان به طور متوسط حداقل 

کنندمی . 
ای سان غیر منتظرهاین مقام مسئول درباره آینده بازار مرغ گفت: با توجه به ازدیاد تقاضا برای جوجه ریزی شب عید بعید است که نو

ریزی شب عید نوساناتی در های مرغداری برای جوجهبهمن به دلیل خالی بودن واحد ۶۸در بازار رخ دهد و تنها ممکن است از 
 .بازار رخ دهد

 استمرار ثبات قیمت تخم مرغ در بازار
های اخیر در بازار خبر داد و گفت: به روز رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در بخش پایانی اظهارات خود از ثبات قیمت تخم مرغ نسبت

هزار تومان است ۶۴هزار تا  ۶۵ای تومان معادل شانه ۸۴۴هزار و  ۴اکنون متوسط قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری هم . 
 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 0/11/89تاریخ : 

هزار تومان است ۰۱احتمال نوسان قیمت مرغ/ حداکثر قیمت هر کیلو مرغ گرم   
درصد افزایش  ۲شود قیمت مرغ یک تا در اوایل ماه پیش بینی میعضو اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با توجه به افزایش تقاضا 

 .یابد
وگو با خبرنگارعظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت  وه اقتصادی گر صنعت،تجارت و کشاورزی 

های اخیر نوسانی نداشته است، اظهار کرد: امروز متوسط نرخ ، با اشاره به اینکه قیمت مرغ نسبت به روزباشگاه خبرنگاران جوان
هزار  ۶۳تا  ۸۴۴هزار و  ۶۲ها تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۲۴۴هزار و  ۵هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

 .تومان است
درصد  ۲الی  ۶شود که قیمت مرغ به سبب ازدیاد تقاضا : با توجه به واریز حقوق کارمندان و کارگران پیش بینی میوی افزود

 .افزایش یابد
تومان اعالم کرد و گفت: طبق نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار  ۸۴۴هزار و  ۰حجت متوسط قیمت هر قطعه جوجه یک روزه را 

افزایدتومان به هزینه تولید می ۸۴۴ومان باالتر است که این امر حداقل یک هزار و هزار ت ۲قیمت هر قطعه جوجه یک روزه  . 
عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی افزایش تقاضا برای جوجه ریزی شب عید را دلیل اصلی رشد قیمت جوجه در بازار 

رود که تجدیدنظری در قیمت ستاد تنظیم بازار انتظار میاعالم کرد و افزود: با توجه به افزایش قیمت تمام شده تولید از مسئوالن 
 .مصوب مرغ اعالم کنند

شود که تومانی به بازار عرضه می ۲۴۴هزار و  ۳تا  ۸۴۴هزار و  ۳به گفته وی در حال حاضر مرغ موجود در بازار با جوجه 
تومان است ۸۴۴هزار و  ۶۳بدین ترتیب قیمت منطقی هر کیلو مرغ گرم  . 

بخوانیدبیشتر   واردات مرغ تیر خالصی به صنعت مرغداری کشور/کمبودی در عرضه مرغ شب عید نداریم:
هزار و  ۶۰تا  ۶۰های تولید قیمت منطقی هر کیلو مرغ گرم برای بازار شب عید مقام مسئول ادامه داد: با توجه به افزایش هزینهاین 

شودتومان است در غیر این صورت سودی عاید تولید کننده نمی ۸۴۴ . 
های پایانی های صورت گرفته در ماهحجت از افزایش جوجه ریزی برای تنظیم بازار شب عید خبر داد و گفت: طبق برنامه ریزی

های عادی سال رقم بسیار گیرد که در مقایسه با ماههای مرغداری صورت میمیلیون قطعه جوجه ریزی در واحد ۶۰۴تا  ۶۳۴سال 
 .قابل توجهی است

  
 نیازی به واردات مرغ برای تنظیم بازار شب عید نداریم

بیان اینکه نیازی برای واردات مرغ برای تنظیم بازار شب عید نداریم، گفت: در  عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با
شرایط فعلی تحریم که منابع ارزی برای کشور از اهمیت باالیی برخوردار است وارد کنندگان تنها به سبب منابع خود به دنبال 

شودواردات هستند در حالی که در این امر به قیمت نابودی صنعت طیور تمام می . 
وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته مبنی بر افزایش جوجه ریزی در ایام پایانی سال نه تنها کمبودی در عرضه 

های هدف صادر شودنداریم بلکه باید مازاد بر نیاز کشور به بازار . 
عرضه در برابر تقاضا کمبودی در  حجت واردات گوشت مرغ را تیر خالصی به صنعت طیور دانست و گفت: با توجه به ازدیاد

 .عرضه وجود ندارد و همواره نگرانی ما این است که مرغداران با این میزان تولید متحمل زیان شوند
ها قبل اقدام به خرید او درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی مرغ اظهار کرد: شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان متولی امر از ماه

است، اما در شرایط فعلی به سبب آنکه قیمت بازار کمی باالتر است مرغداران تمایلی به تحویل مرغ به پشتیبانی  تضمینی مرغ کرده
 .امور دام ندارند

 
حجت با اشاره به اینکه خرید مرغ منجمد راهکار کاهش زیان مرغداران نیست، بیان کرد: اگر شرکت پشتیبانی امور دام به دنبال 

زار است حتما باید اقدام به خرید مرغ زنده از مرغداران کند تا یارانه دولت به دست تولید کننده برسد و خرید تعادل قیمت مرغ در با
های باال سودی به حال تولید کننده نداردمرغ منجمد به سبب هزینه . 

 
م کرد و گفت: اگر قرار باشد هزار تن در کشور اعال ۶۵۴تا  ۶۲۴عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی تولید ماهیانه مرغ را 
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هزار تن مرغ از تولید کنندگان خریداری کند این میزان کمتر از تولید یک ماه  ۶۴۴شرکت پشتیبانی امور دام سالیانه حداکثر 
های مرغداری است که بدین ترتیب تاثیری در صنعت نخواهد داشتواحد . 

 
شود که های تولید اعم از جوجه یک روزه و قیمت سوخت پیش بینی میهزینهدرباره بازار مرغ شب عید گفت: با توجه به نوسان   او

های تولید مرغداران تومان برسد در غیر این صورت به سبب افزایش هزینه ۸۴۴هزار و  ۶۰قیمت هر کیلو مرغ در بازار شب عید 
 .متحمل زیان خواهند شد
های دامی در بازاراستمرار ثبات قیمت نهاده  

های دامی اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو کنجاله سویا ره اتحادیه مرغداران گوشتی درباره آخرین وضعیت بازار نهادهعضو هیئت مدی
 ۲های حمل و نقل کنجاله سویا با نرخ تومان بوده که با احتساب هزینه ۳۴۴تومان و ذرت یک هزار و  ۳۸۴در بنادر دو هزار و 

شودتومان به مرغداران عرضه می ۶۴۴رت یک هزار و تومان و ذ ۶۴۴هزار و  ۲تا  ۸۸۴هزار و  . 
ها، اما های دامی همچون جوجه یک روزه، مکمل، دارو، واکسن و ریز مغذیبه گفته وی با وجود نوسان چشمگیر قیمت نهاده

ش بکشاندتواند صنعت مرغداری را به چالمسئوالن ذیربط نظارت جدی بر بازار ندارند در حالی که استمرار این روند می . 
ها حاکی از آن شود، بیان کرد: البته برآوردحجت با اشاره به اینکه آمار نهایی جوجه ریزی در دی ماه ظرف چند روز آینده اعالم می

 .است که جوجه ریزی نسبت به ماه قبل رشد چشمگیری داشته باشد
های مسئول گفت: با توجه به مرغ از سوی دستگاهعضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با تأکید بر روان سازی صادرات 

تن از مرغ تولیدی مازاد  ۲۴۴شرایط فعلی تولید مسئوالن ذیربط باید تدابیری برای صادرات مرغ بیندیشند چرا که در شرایط فعلی 
رسدبر نیاز کشور است که در صورت استفاده حداکثری میزان مازاد به بیش از این رقم می . 

هزار تن در کشور اعالم کرد و گفت: قرار باشد شرکت پشتیبانی امور دام سالیانه  ۶۵۴تا  ۶۲۴وی در پایان تولید ماهیانه مرغ را 
های مرغداری است که با این وجود هزار تن مرغ از تولید کنندگان خریداری کند این میزان کمتر از تولید یک ماه واحد ۶۴۴حداکثر 

هد داشتتأثیری در صنعت نخوا . 

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 
 ایرنا  – 6/11/89تاریخ : 

 شود اندازی مینخستین مزرعه نمونه نژادهای ممتاز گوساله در کشور راه

نژادهای ممتاز گاوی که از جمله  جنینبا مشارکت سازمان اوقاف و امور خیریه کشور بر پایۀ فناوری بانک  -ایرنا -تهران
سینا در زمینۀ بیوتکنولوژی تولیدمثل دامی است، مزارع نمونۀ نژادهای برتر گوساله در کشور دستاوردهای برتر پژوهشگاه ابن

 شود. اندازی میراه
ا های گذشته بن پژوهشگاه در سالسینا، ایابن -های نوین زیستی جهاد دانشگاهیبه گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری

های گوشتی )شاروله، لیموزین و آکیتن(، شیری )جرزی( و دومنظوره اندازی نخستین بانک جنین از پنج نژاد ممتاز گوسالهراه
اری گذ)سمینتال( توانسته بود نقش مهمی در بهبود و توسعۀ صنعت دامپروری در کشور ایفا کند و اکنون نیز با مشارکت و سرمایه

 اندازی شود. سازمان اوقاف قرار است پنج مزرعۀ نمونه برای پرورش و تکثیر این نژادهای ممتاز در کشور راه
های فعلی و آید و با توجه به محدودیتاندازی این مزارع گامی مهم در جهت کاهش واردات و خودکفایی دامی کشور به شمار میراه

فزایش دسترسی دامپروان سراسر کشور به نژادهای ممتاز و افزایش ذخایر بانک جنین این تواند باعث اآتی در عرصۀ واردات، می
 نژادها شود.

اندازی خواهد شد و چهار مزرعه دیگر نخستین مزرعه نمونۀ نژادهای ممتاز گاوهای شیری، گوشتی و دومنظوره در مالرد کرج راه
 برداری خواهد رسید.هم در نقاط مختلف کشور به بهره

  لینک خبر
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 برنج
 خبرگزاری فارس – 5/11/89تاریخ : 

 درصدی صادرات برنج هند به علت افت فروش به ایران 52کاهش بیش از 

های آمریکا، به شدت های برنج به ایران به علت تحریممنابع تجاری و دولتی هند گفتند بی میلی تاجران هندی برای ارسال محموله
 صادرات برنج این کشور را کاهش داده است. 

 

منابع تجاری و دولتی گفتند بی میلی تاجران هندی ، رویترزالملل فارس به نقل از به گزارش گروه اقتصاد بین
کشور که های آمریکا به شدت صادرات این های برنج باسماتی به ایران به علت تحریمبرای ارسال محموله

 کننده غالت در جهان است کاهش داده است.ترین تامینبزرگ
 شود.ها مانع پرداخت پول برنج خریداری شده ایران به هند میاین تحریم

ماه نخست سال شمسی، بیش از  9یعنی  5918های برنج هندی در بازه زمانی آوریل تا نوامبر به گفته منابع آگاه، صادرات محموله

میلیون تن رسیده است. از نظر ارزش، میزان  5.5میلیون تن در مدت مشابه سال گذشته به  0.5ش یافته است و از درصد کاه 55

 . میلیارد دالر رسیده است.0میلیارد دالر به  0.0درصد افت کرده و از  18صادرات 

ارزش آن به  5919-5918مالی  غالت بیشترین درآمد ارزی کاالهای کشاورزی هند را به خود اختصاص داده است که در سال

 میلیارد دالر رسید. 0.05

هزار تن  699ماه نخست امسال به  9نو، در ترین خریدار غالت دهلیبه گفته منابع آگاه، صادرات برنج باسماتی هند به ایران، بزرگ

ها نگران هستن، هیچ در پرداخت هزار تن بود اما تاجران که در مورد تاخیر 899که در مدت مشابه سال پیش کاهش یافت؛ درحالی

 اند.روز گذشته امضا نکرده 5قرارداد جدیدی با تهران در 

های آمریکا که پرداخت کاالهای وارداتی میلیون دالری( ایران به هند به علت تحریم 591.01ای )میلیارد روپیه 59باتوجه به بدهی 

 ن افزایش یابد.ها چندارود که محمولهرا دشوار ساخته است، انتظار نمی
خریداران ایرانی مقداری از پول خریدهای خود را در ماه نوامبر پرداخت کردند که سبب شد تا تاجران هندی قراردادهای جدیدی با 

 آنها ببندند.
 میلیون تن به ایران صادر شده است. 1.0صادر کرد،  5919-18میلیون تن برنج باسماتی که هند در سال  0.0از 

  لینک خبر
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 برنج 
 خبرنگاران جوان  – 0/11/89تاریخ : 

هزار تومان غیر منطقی است ۰۱های رسوبی در بنادر منتظر تخصیص ارز/ فروش برنج پاکستانی با نرخ برنج  
های رسوبی در بنادر را اختصاص نداده های مکرر بانک مرکزی تا کنون ارز مورد نیاز به برنجکشاورز گفت: با وجود پیگیری

 .است
گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار وگو با ندگان برنج در گفتمسیح کشاورز دبیر انجمن وارد کن

هزار تن برنج  ۵۴برای ترخیص های مکرر ، درباره آخرین وضعیت واردات برنج اظهار کرد: با وجود پیگیریخبرنگاران جوان
 رسوبی از بنادر، اما تا کنون ارز مورد نیاز به این امر اختصاص نیافته است.

 
ماه تا کنون همچنان مقداری برنج در بنادر رسوب کرده است ضمن آنکه بیش از  ۶او افزود: با توجه به عدم اختصاص ارز حدود 

 ر شده که هنوز ارز مورد نیاز به آن تخصیص داده نشده است.هزار تن کاال با ثبت سفارش جدید وارد کشو ۲۴۴
 

ها به صنعت و معدن برای ارسال به بانک مرکزی به منظور تخصیص ارز فرستاده شده، اما کشاورز ادامه داد: با وجود آنکه لیست
با این وجود هیچگونه تخصیص ها در صنعت و معدن است و بخشی دیگر به بانک مرکزی ارسال شده، اما متاسفانه بخشی از لیست

 ارزی صورت نگرفته که با استمرار این روند دچار چالش در بازار برنج خواهیم شد.
 

دبیر انجمن وارد کنندگان برنج با اشاره با اینکه کمبود و گرانی برنج خارجی دور از انتظار نیست بیان کرد: با استمرار رویکرد 
های رسوبی در بنادر چالش کمبود و های جدید و همچنین برنجاص ارز به ثبت سفارشفعلی دولت و بانک مرکزی مبنی بر اختص

دهک جامعه که برنج خارجی مصرف میکنند  ۶های آتی دور از انتظار نخواهد بود که این امر برای گرانی برنج خارجی در ماه
 مشکالتی ایجاد خواهد کرد.

 
تر ارز مورد نیاز برای واردات برنج به منظور تنظیم بازار رود که هر چه سریعمیبه گفته این مقام مسئول از بانک مرکزی انتظار 

 کنند.شب عید را اختصاص دهند در غیر این صورت سوء استفاده کنندگان شائبه کمبود و گرانی را در بازار ایجاد می
 هزار تن برنج برای تنظیم بازار شب عید ۸۴۴ضرورت واردات 

هزار تن برنج برای تنظیم بازار شب عید گفت: با توجه به سرانه مصرف  ۸۴۴ان برنج با تاکید بر واردات دبیر انجمن وارد کنندگ
هزار تن برنج باید وارد کشور شود و از مسئوالن ذی ربط انتظار میرود  ۸۴۴برنج خارجی برای تنظیم بازار شب عید رقمی حدود 

نیاز را اختصاص دهند در غیر این صورت مسئوالن بانک مرکزی و وزارت  های باقی مانده تا اول بهمن ماه ارز موردظرف روز
های وارد کنندگان نیست و سمت باید پاسخگوی کمبود یا گرانی برنج خارجی در بازار باشد چرا که در حال حاضر برنجی در انبار

ه واردات ممکن است برخی سوء ها است که در صورت عدم تخصیص ارز بهرآنچه در کشور موجود است در اختیار بنک داری
 های هنگفتی را به جیب بزنند.استفاده کنندگان با شائبه کمبود و گرانی سود

 
هزار تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است  ۵و برنج هندی را  ۴۴۴هزارو ۵کشاورز نرخ مصوب هر کیلو برنج پاکستانی را 

کنند، اما از آنجا که برنج کاالی استراتژیک در کشور به اقدام به عرضه برنج میهای باالتری که در حال حاضر فروشندگان با نرخ
 رود نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند.رود از مسئوالن انتظار میشما ر می

 
اگر مسئوالن هزار تومان را غیر منطقی دانست و گفت:  ۶۳دبیر انجمن وارد کنندگان برنج در پایان فروش برنج پاکستانی با نرخ 

هزار تن برنج برای تنظیم  ۸۴۴بانک مرکزی و وزارت سمت توجهی به پیگیری وارد کنندگان مبنی بر اختصاص ارز به واردات 
بازار شب عید نداشته باشند از این رو به سبب حساسیت خاص این کاال همانند بنزین باید خود پاسخگوی کمبود یا گرانی در بازار 

 باشند.
  لینک خبر
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 پنبه
 ایرنا  – 0/11/89تاریخ : 

 درصد رشد یافت ۰۱تولید پنبه 

درصد رشد  ۰۴مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تولید پنبه امسال نسبت به سال گذشته  -ایرنا  -تهران 
 درصد و در عملکرد در واحد سطح حدود هشت درصد را نشان می دهد.  ۲۲یافته،گفت: میزان پیشرفت تولید در سطح کشت حدود 

سال اخیر افزود: در  ۶۲درباره کاهش سطح زیر کشت پنبه در « ابراهیم هزارجریبی  »به گزارش دوشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 
های اخیر به ویژه امسال شاهد رونق تولید پنبه و صنعت نساجی هستیم، اما به علل مختلفی از جمله واردات، مزیت اقتصادی سال

 شت پنبه کم شد.کشت پنبه کاهش و هزینه های آن افزایش یافت بنابراین سال های پررونق ک
به گفته وی، پنبه یکی از محصوالت راهبردی مورد استفاده در صنعت نساجی است که چنانچه روند تولید محصول پنبه و حمایت ها 

 دست خواهیم یافت. ۶۰۴۰افزایش یابد به هدف پیش بینی شده در سند چشم انداز سال 
کاران افزود: سالهای گذشته قیمت زارت جهاد کشاورزی برای پنبهمجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی درباره برنامه های و

خرید تضمینی برای پنبه اعمال می شد، اما در دو سال اخیر با توجه به رونق بازار و خرید پنبه به قیمت مناسب و حتی بیشتر از 
 قیمت تضمینی از کشاورزان, دولت در قیمت گذاری این محصول ورود نمی کند.

تومان اعالم کرده، گفت: این قیمت کف بازار است،  ۶۴۴بیان اینکه دولت قیمت تضمینی گندم را حدود سه هزار و  هزارجریبی با
امسال با توجه به رونق محصول پنبه، قمیت های بازار خیلی بیشتر از قیمت تضمینی آن به حساب می آید و کشاورزان از این بابت 

 استقبال می کنند.
ثبات داشت، اما امسال با توجه به برنامه پیش بینی شده رشد مناسبی در  ۶۳۴۰ -۴۲حصول پنبه در سال های وی اضافه کرد: تولید م

 مقایسه با پارسال دارد و در سطح کشت از برنامه جلوتر و به نظر می رسد به اندازه برنامه تولید داشته باشیم.
 ۶۳۴۲هزار تن در سال  ۶۶۸به  ۶۳۴۶هزار تن در سال  ۶۵۴از  مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تولید پنبه

کاهش یافته بود، گفت: سال گذشته با آفت روبرو شد و به مزارع پنبه خسارت وارد شد، اما امسال با توجه به برنامه های اجرایی 
 خسارات ناشی از آفات کاهش یافته است.

درصد بود، اما دولت به علت  ۳۴درصد و در برخی سال ها تا  ۶۸عرفه تا هزار جریبی افزود: پیشنهاد شد برای واردات پنبه، ت
 اینکه پنبه مواد اولیه صنایع نساجی است, برای رونق این صنایع، از سیاست های تعرفه ای استفاده چندانی نمی کند.

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

 دهدازبکستان به انحصار دولتی تجارت پنبه پایان می

 یهایی برای شرکت هاتدریج نقش دولت در تجارت پنبه و گندم را کاهش داده و فرصتازبکستان قصد دارد به –ایرنا  –تهران 
 ترین کشور آسیای میانه ایجاد کند. خصوصی در این پرجمعیت

های محلی ، شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان روز چهارشنبه ضمن اعالم این خبر خاطرنشان کرد که این به گزارش رسانه
 گذاری خصوصی تشویق شود.ای انجام شود تا سرمایهاقدام باید بطور مرحله
میلیون  ۳۳دکنندگان اصلی پنبه در جهان است و پایان تدریجی انحصار دولتی بر تجارت پنبه در این کشور ازبکستان یکی از تولی

 رود.های دولت به شمار مینفری یک تغییر مهم در سیاست
تی( حصار دولتدریج این تغییر )دور شدن از انمیرضیایف در جلسه پارلمان گفت: مردم ما ممکن است آماده این کار نباشند اما اگر به

 گذارها ایجاد نخواهد شد.مندی در بین سرمایهرا ایجاد نکنیم، هرگز عالقه
تدریج صادرات ازبکستان دهمین صادرکننده بزرگ پنبه دنیا است و این جمهوری عضو سابق اتحاد جماهیر شوروی قصد دارد به

 پنبه خام را به نفع صنایع نساجی داخلی متوقف کند.
های اخیر کاهش داشته و نسبت به چهار سال پیش تقریبا به های منطقه آسیای مرکزی در مجموع نیز در سالصادرات پنبه کشور

نصف کاهش یافته است. بخش اعظم تولید و مصرف پنبه آسیای مرکزی در اختیار کشور ازبکستان است که بیش از سه چهارم 
های داخلی و خارجی به اجرای بارات دولتی موجب تشویق شرکتها و اعتدهد. سیاستمصرف پنبه منطقه را به خود اختصاص می

 تر شده است.یک چرخه تامین یکپارچه
به سازی صنعت پنای در این خصوص نوشت که ازبکستان بخاطر کارگران به سمت خصوصینشریه اکونومیست بتازگی در مقاله

ری از کارگران در مزارع پنبه استفاده کند. این در حالی کند. این امیدواری وجود دارد که بخش خصوصی با شرایط بهتحرکت می
 است که این کشور قصد دارد به یک قدرت در صنعت پوشاک همانند چین و ویتنام تبدیل شود.

رسد اما کشت این محصول در زمان شوروی به اوج رسید هزار سال پیش می ۲تاریخچه کشت پنبه در ازبکستان امروزی به حدود 
داد. کشت درصد از تولید پنبه اتحاد جماهیر شوروی را به خود اختصاص می ۲۴وری سوسیالیستی ازبکستان بطوری که جمه

ها و دریاچه آرال را نیز به محیطی همچون خشک شدن رودخانهرویه منابع آبی همچنین مشکالت زیستگسترده پنبه و اختصاص بی
 همراه داشته است.

  لینک خبر
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 پنبه 

 خبرگزاری فارس – 0/11/89تاریخ : 

 درصد افزایش یافت 04تولید پنبه 

درصد پیشرفت  04مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال در تولید پنبه در مقایسه با پارسال حدود 
 درصد پیشرفت داشتیم.  8درصد و در عملکرد در واحد سطح حدود  72ت: در سطح کشت حدود داشتیم،,گف

 

به گزارش خبرنگار خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، ابراهیم هزارجریبی 
 ها افزایش یابد بهحمایتشبکه یک سیما، گفت: اگر این روند در تولید محصول پنبه ادامه و  72در بخش خبری 

 خواهیم رسید. 2040بینی شده در سال انداز پیشچشم
سال اخیر کاهش یافته است؟ گفت: پنبه یکی از  22وی در پاسخ به این پرسش که چرا سطح زیر کشت پنبه در 

نبه و های دورتر شاهد رونق پگیرد. در سالمحصوالت راهبردی است که مورد استفاده صنعت نساجی قرار می
 های آن افزایش یافتنساجی بودیم اما به علل مختلفی از جمله واردات، مزیت اقتصادی کشت پنبه کاهش و هزینه

 های پررونق کشت پنبه کم شد.بنابراین سال
کاران با اشاره به اینکه امسال سال پررونقی در های وزارت جهاد کشاورزی برای پنبههزارجریبی درباره برنامه

ق شد اما در دو سال اخیر با توجه به رونهای گذشته استفاده میبه بود، گفت: قیمت تضمینی پنبه در سالتولید پن
رود گذاری، وبازار و خرید پنبه به قیمت مناسب و حتی بیشتر از قیمت تضمینی از کشاورزان، دولت در قیمت

 کند.نمی
تومان  044هزار و  3مت تضمینی گندم را حدود مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه دولت قی

ر های بازار خیلی بیشتاعالم کرد، افزود: این قیمت کف بازار است، امسال با توجه به رونق محصول پنبه، قمیت
 از قیمت تضمینی آن است و کشاورزان از این بابت خوشحال هستند.

تقریباً ثبات داشت و کاهش نیافت و امسال  62و  60،69،60وی اضافه کرد: تولید محصول پنبه در سال های 

بینی شده محقق شد و رشد مناسبی در مقایسه با پارسال داشتیم و در سطح کشت از برنامه جلوتر برنامه پیش
 بینی شده، تولید کنیم.کنیم به اندازه برنامه پیشبینی میبودیم و پیش

کاهش  2362هزار تن در سال  209به  2360در سال  هزار تن 284هزارجریبی با بیان اینکه تولید پنبه از 

یافت، گفت: پارسال پر آفت بود و به مزارع پنبه خسارت زد اما امسال با توجه به برنامه های اجرا شده، 
 خسارات ناشی از آفات کاهش یافت و پررونق بود.

درصد و در برخی  29نبه تا مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی، افزود: پیشنهاد ما برای تعرفه واردات پ
درصد بود اما دولت به علت اینکه پنبه مواد اولیه صنایع نساجی است، برای رونق این صنایع، از  34سال ها تا 

 کند.ای استفاده چندانی نمیهای تعرفهسیاست
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی

 ایرنا  – 6/11/89تاریخ : 

 میلیارد تومان به صنعت دامی سیل زدگان  ۰.۱کمک نقدی 

میلیون تومان کمک نقدی  ۲۴۴رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: ستاد بحران کشور و این سازمان یک میلیارد و  -ایرنا  -تهران 
برای تامین و تهیه دارو، واکسن، سم، مواد ضدعفونی کننده و مکمل های دام، طیور و آبزیان سه استان سیل زده ) سیستان و 

 صیص داده است. بلوچستان، هرمزگان و کرمان (تخ
عصرگاه یکشنبه در نشست خبری به مناسبت دهه مبارک فجر درباره سیل اخیر سه استان جنوبی کشور « علیرضا رفیعی پور » 

هزار راس دام سبک و سنگین در استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و  ۳۵افزود: برای مقابله با بیماری های دامی تاکنون 
 سیون مجدد قرار گرفتند.کرمان مورد واکسینا

وی با بیان اینکه تاکنون پنج هزار راس دام در این استان ها تلف و دفن بهداشتی شده اند، اضافه کرد: تمامی این اقدامات در مناطق 
 شود و جای نگرانی برای بروز بیماری ها نیست.سیل زده توسط سازمان دامپزشکی کشور به شکل رایگان انجام می

 ساله ۸عون نشخوارکنندگان کوچک در برنامه ریشه کنی طا
رییس سازمان دامپزشکی کشور درباره کنترل بیماری های دام، طیور و آبزیان گفت: امسال بیماری لکه سفید مزارع میگو در استان 

 های جنوبی کشور کنترل شده است.ها مختلف از جمله آذربایجان شرقی خسارت نداشته و در استان
 برای نخستین بار برنامه ملی راهبردی بیماری لکه سفید تدوین و ابالغ شده است.به گفته وی، 

( در ماهیان  khvآبزیان کاهش یافته است افزود: اکنون بیماری ) vhsوی با بیان اینکه طی سه سال اخیر تعدادی کانون های بیماری 

اما سازمان دامپزشکی کشور توانسته این بیماری را  پرورشی و رودخانه های کشور عراق خسارت های زیادی را وارد کرده است
 در مرزها کنترل کند.

میلیون راس دام واکسن طاعون نشخوارکنندگان کوچک  ۲۵میلیون راس دام واکسن تب برفکی،  ۰۰رفیعی پور تصریح کرد: امسال 
میلیون راس دام واکسن  ۲۳برفکی، میلیون رأس دام واکسن تب  ۶۲هزار راس دام سنگین واکسن برسلوز،  ۳۴۴، دو میلیون و 

 هزار قالده سگ واکسن علیه بیماری هاری دریافت کردند. ۰۴۲شاربون )سیاه زخم( و 
وی از ریشه کنی طاعون نشخوار کنندگان کوچک طی یک برنامه پنج ساله خبردادو گفت: این برنامه از اهداف مهم سازمان 

 د.دامپزشکی کشور است که به طور جدی دنبال می شو
هزار تست بروسلوز، یک  ۵۴۶های مشترک بین انسان و دام افزود: تاکنون بیش از وی با اشاره به اقدامات انجام شده علیه بیماری

 هزار تست مشمشه روی تک سمی ها )اسب و االغ ( انجام شده است. ۳۲هزار تست سل روی دام ها و  ۶۴۴میلیون و 
هزار نمونه انجام شده که د ر کنترل بیماری های دامی موثر  65چند سال گذشته بر روی هزار آزمایش طی  50به گفته وی، بیش از 

 بوده است.
 قلم موجود زنده به کشورهای دنیا ۶۳صادرات 

قلم محصول خوراکی و غیرخوراکی موجود زنده و محصول از جمله  ۶۳رفیعی پور تصریح کرد: با وجود تحریم ها علیه ایران، 
 یش دام و طیور، لبنیات به کشورهای دنیا صادر می شود.آبزیان زینتی، آال

هزار کیلوگرم آالیش غیرخوراکی دام )عضوهای حرام دام( ،  ۳۴۴هزار قطعه ماهی زینتی، دو میلیون و  ۶۲۰به گفته وی، امسال 
 ۰۶زارتن میگو و ه ۲۲هزارتن شیرخام،  ۴هزارتن لبنیات،  ۶۶تن آالیش مرغ، پنج هزارتن پا و پنجه مرغ،  ۲۴۴یک هزارو 

 هزارتن ماهی خوراکی منجمد به کشورهای دنیا صادر شده است.
 میلیون طیور بومی علیه نیوکاسل واکسینه شدند ۲۴

میلیون قطعه  ۲۴رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: این طرح برای طیور بومی در سه مرحله قابل اجراست که در مرحله نخست 
( ۶۳۴۴است اجرای فاز دوم و سوم این طرح به ترتیب در دهه فجر و اردیبهشت ماه سال آینده ) طیور بومی واکسینه شدند و قرار

 میلیون قطه طیور واکسیاسیون می شوند. ۰۴تا  ۳۴انجام شود که بین 
ری یماوی هزینه هر مرحله واکسیناسیون را برای سازمان دامپزشکی چهار میلیارد تومان بیان کرد و افزود: واکسیناسیون علیه ب

 شود.نیوکاسل به صورت رایگان انجام می
 آغاز عملیات تست و کشتار در چهار استان کشور

رفیعی پور تصریح کرد: عملیات تست و کشتار دام براساس مثبت بودن برسلوز در چهار استان کشور از جمله هرمزگان، گیالن، 
 داده می شود.کرمان و مازندران کلید خورد که در استان های دیگر کشور تعمیم 
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وی به اجرای مرحله مقدماتی ارتقای کیفیت گوشت مرغ اشاره کرد و افزود: همچنین برنامه ارتقا کیفیت بهداشتی و تضمین سالمت 
 تخم مرغ در حال تدوین است که بزودی رونمایی می شود.

راس دام  ۵۰۲دو گفت: امسال پنج میلیون و این مقام مسول به تدوین شرایط ثبت خوراک دام و اجزای آن برای نخستین بار اشاره کر
کیلوگرم مربوط به  ۲۴۴هزار کیلوگرم ضبط شده که از این تعداد سه هزار و  ۶۴۴سنگین ذبح شده که از این تعداد یک میلیون و 

 مراکز عرضه بوده است.
هزار قطعه مرغ ضبط  ۳۴۴پنج میلیون و میلیون قطعه مرغ کشتار شده،اضافه کرد: از این رقم، کشتار  ۶۲۰وی با بیان اینکه امسال 

 شده است.
دستورالعمل در حوزه نظارت بهداشت عمومی و مواد غذایی بازنگری و اصالح شده که  ۶۰رییس سازمان دامپزشکی کشور افزود: 

 موجب ارتقای این بخش شده است.
رخیص کننده این محصوالت گفت: این مهم در های توی با اشاره به تفویض اختیار صدور مجوز بهداشتی گوشت گوسفندی به استان

زمینه گوشت گوسفندی تازه، گوشت ماهی تازه و ماهی منجمد و واردات رخ داده و ما اختیار صدور مجوز بهداشتی این محصوالت 
 های ترخیص کننده سپرده ایم.را به استان

 محصول دامپزشکی  ۶۵معرفی 
شکی برای اهداف نانو محور به معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری معرفی محصول دامپز ۶۵رفیعی پور اضافه کرد: امسال 

 محصول دیگر در دست بررسی است. ۶۲شدند که از این تعداد یک محصول تایید شد و 
 لینک خبر
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 تخم مرغ

 ایرنا  – 0/11/89تاریخ : 

 تامین است مرغ مورد نیاز شب عیدتخم

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار با تاکید بر این که تخم مرغ مورد نیاز کشور برای شب عید و ایام نوروز  -ایرنا -تهران
تامین است و کمبودی در این زمینه نخواهیم داشت، گفت: با توجه به روند خوب تولید و احتمال کاهش تقاضا در فصل بهار، نگرانی 

 را داریم که باید برای این مساله چاره ای اندیشیده شود.  مازاد تولید
روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: ادامه این روند تولید موجب ایجاد مشکل مازاد تولید « رضا ترکاشوند»

 تخم مرغ برای فرودین ماه می شود.
له های مرغ تخم گذار دانست و اضافه کرد: اکنون تولید تخم مرغ کشور وی، علت مازاد تولید تخم مرغ را افزایش سن کشتار گ

 هزارتن عبور کرده که ادامه این روند مازاد این محصول را برای فرودین ماه سال آتی در پی خواهد داشت. ۵۵ماهانه از مرز 
هفته افزایش یافت، تا  ۶۶۴هفته به  ۴۴به گفته وی، طی ماه های گذشته به منظور تنظیم بازار، دوره نگهداری مرغ تخمگذار از 

 ضرر کمتری متوجه تولیدکنندگان این محصول شود.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار قیمت هر کیلوگرم مرغ تخم گذار را بین چهار هزار تا پنج هزارتومان دانست 

راورده های صنعتی همچون سوسیس و کالباس و تصریح کرد: گله های مرغ تخم گذار پس از دوره تولید، به منظور مصارف ف
 صنایع غذایی راهی کشتارگاه می شوند.

 هزارتومان است. ۸هزار تا  ۰وی افزود: اکنون قیمت فعلی هر قطعه جوجه مرغ تخمگذار نیز برای تولیدکنندگان بین 
 هزارتومان ۶۴قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ برای مصرف کنندگان حداکثر 

تایی این محصول برای مصرف  ۳۴: با توجه به کاهش قیمت تخم مرغ درب مرغداری ها، قیمت منطقی هر شانه ترکاشوند گفت
 هزارتومان است. ۶۴تا  ۶۵کنندگان حداکثر بین 

تا هشت  ۸۴۴وی تصریح کرد: اکنون نرخ هر کیلوگرم تخم مرغ درب واحدهای تولیدی کشور به طور میانگین بین هفت هزارو 
هزارتومان درب  ۶۴ومان خریداری می شود بنابراین با توجه به هزینه حمل و نقل و شبکه توزیع باید با قیمت حداکثر ت ۰۴۴هزار و 

 مغازه ها به فروش برسد.
وی اظهارداشت: این درحالیست که اتحادیه سراسری مرغداران تخم گذار برای عرضه تخم مرغ با نرخ های مناسب به دست 

 ۶۵میوه و تره بار و فرشگاه های زنجیره ای توافق کرده است تا نرخ این محصول در میادین کمتر از  مصرف کنندگان با میادین
 هزارتومان به فروش برسد. ۶۴هزارتومان و در فروشگاه های زنجیره ای حداکثر 

تومان به دست  ۲۴۴و هزار  ۶۵تایی تخم مرغ بسته بندی را می توانیم با نرخ  ۳۴وی اضافه کرد: طبق این توافق ما هر شانه 
 فروشگاه های زنجیره ای برسانیم.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخم گذار تصریح کرد: با وجود اینکه میادین میوه و تره بار طبق توافق تخم مرغ از ما 
 خریداری می کنند اما فروشگاه های زنجیره ای از این موضوع استقبال نکرده اند.

 تومان تعیین شده بود. ۲۰۴به تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ هفت هزار و به گفته وی، طبق مصو
 هزارتن رسید ۲۵صادرات تخم مرغ به مرز 

هزارتن رسیده است گفت:  ۲۵ترکاشوند با بیان اینکه صادرات تخم مرغ به کشورهای عراق، افغانستان، عمان، قطر و کویت به مرز 
 ولیدکنندگان داخلی و همچنین مدیریت بازار انجام می شود.فرایند صادرات برای حمایت از ت

وی افزود: اکنون به دلیل وضعیت مناسب تولید صادرات طبق روال انجام می شود و مشکلی در این خصوص نداریم و برنامه ما 
 اد نشود.مدیریت بازار داخلی و صادرات تخم مرغ است تا با ادامه صادرات تنشی در بازار داخلی این محصول ایج

 لغو شد. ۴۵به گفته وی، ممنوعیت صادرات تخم مرغ از اردیبهشت ماه سال 
 هزار تومان است. ۲۲هزار تا  ۲۴به گزارش ایرنا، اکنون قیمت هر شانه تخم مرغ درب خرده فروشی ها بین 

  لینک خبر
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 ولیدات زراعی ت

 خبرگزاری فارس  – 5/11/89تاریخ : 

 میلیون تن محصوالت زراعی در کشور 04تولید 

 میلیون تن محصوالت زراعی در کشور خبر داد.  99سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از تولید ساالنه 

جهاد کشاورزی امروز در مراسم رونمایی از  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عباس کشاورز سرپرست وزارت
 هایدستاوردهای صنعت زنبورداری در سالن تالش با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: زنبور یکی از سیکل

 پایدار برای حیات طبیعت است و در گام اول باید از این حشره حمایت شود تا محیط زیست پایدار بماند.
کنند و وجود زنبور در هزار هکتار کشت کلزا در کشور داریم که زنبورداران از این کشت استقبال می 559 نین گفت:کشاورز همچ

 دهد.درصد افزایش می 09تا  55کنار کشت کلزا عملکرد این دانه روغنی 

درصد افزایش عملکرد  09ند یعنی کتن در هکتار اضافه برداشت می 5وی افزود: اگر کشاورز زنبور عسل در کنار کلزا داشته باشد 

 یابد.هزار تن کلزا به واسطه حضور زنبور عسل افزایش می 09تا  69کند که در آن صورت ساالنه بین پیدا می

گردان کامالً به زنبور عسل وابسته است که اگر نباشد سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: برخی از محصوالت مانند تولید آفتاب
 شود.گردان پوچ میکند و دانه آفتابکیلوگرم افت محصول پیدا می 599در هر هکتار 

شود و در یک محصول که خیلی وابسته هستیم یونجه میلیون تن محصوالت زراعی در کشور تولید می 99کشاورز خبر داد: ساالنه 

 تواند آن را بارور کند.به عنوان غذای دام است که به غیر از زنبور نمی
مشارکت خصوصی خصوصی را  گری را به بخش خصوصی واگذار کنیم، گفت: ایدهاینکه معتقدم باید کارهای تصدیوی با بیان 

ها یک ابزار توسعه هستند و نه اینکه منبع وام باشند. باید دانش را به کاال تبدیل کنم که در تولید هم بسیار مؤثر است. صندوقتأکید می
 کرده و تولید ثروت کنیم.

شود که باید فکری زارت جهاد کشاورزی گفت: اغلب کشاورزان به وضع موجود راضی هستند که این منشأ تغییر نمیسرپرست و
 کنیم که خلق ثروت ایجاد شود.

شود و دولت باید پایش را از کارها کشاورز همچنین افزود: صندوق حمایت از کشاورزی با مدیریت مردم باعث توسعه این بخش می
رفت های تعاونی واگذار کند صحبت من با زنبورداران است که عملکرد تولید پایین است برای برونمور را به شرکتبیرون بکشد و ا

وری و انتقال دانش بیشترین بازده را به دست آوریم. در کنار عسل، تولید ژل، نیش زنبور عسل و از این مسئله باید با افزایش بهره
 بره موم تولید شود.

میلیارد  5در این مراسم همچنین از سامانه مبادالت الکترونیکی صنعت زنبورداری ایران رونمایی شد که تا کنون  به گزارش فارس

 199تومان گردش مالی داشته است. همچنین رونمایی و معرفی قرص ژل رویال انجام شد. در این مراسم اعالم شد عسل اگر کیلویی 

افشانی برای آید و زنبورداری باعث گردهمیلیون تومان ارزش به دست می 0.5رویال  هزار تومان باشد اما با تولید یک کیلو ژل

 شود.محیط زیست و افزایش عملکرد محصول می
پور مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری هنگام رونمایی از محصوالت جدید از وزیر تعاون، کار و همچنین بانکی

وزارت جهاد کشاورزی خواست جلوی واردات ژل رویال گرفته شود زیرا در تولید این محصول خودکفا رفاه اجتماعی و سرپرست 
 0.5شود اما ژل رویال ایرانی و درجه یک کیلویی هزار تومان وارد می 599هستیم و اکنون ژل رویال چینی با دالر آزاد کیلویی 

 یم.توانیم با این واردات رقابت کنمیلیون تومان است که نمی
گذاری خودش دانش تولید ژل رویال را کسب کرده و در همچنین در این مراسم از زنبورداران نمونه محمدرضا کوهی که با سرمایه

ل رویال های ژفرد تجهیزات زنبورداری و تولید سلولاختیار زنبورداران قرار داده بود و همچنین حسن سلیمانی که با تولید منحصربه
 ده برتر تقدیر شد.به عنوان تولیدکنن

  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور
 خبرگزاری فارس -0/11/89تاریخ : 

 هزار راس دام از قزاقستان توسط ایران 25قزاقستان صادرات دام زنده را ممنوع کرد/واردات 

هزار راس دام از این کشور برای تامین  15کشور قزاقستان صادرات دام زنده را ممنوع کرد. این در حالی است که ایران سال گذشته 

 نیاز کشور وارد کرد. 
 

وع نالملل خبرگزاری فارس به نقل از آستانه تایمز، وزارت کشاورزی قزاقستان صادرات دام زنده را ممبه گزارش خبرنگار اقتصاد بین
درصد آن به ارمنستان صادر شده  10درصد آن به ازبکستان و  09هزار دام را صادر کرد که  156اعالم کرد.سال گذشته این کشور 

 بود. 
درصد به ازبکستان صادر شده است کشور  06هزار راس معادل  599هزار راس گوسفند صادر شده که بیش از  560همچنین حدود 

هزار راس دام از قزاقستان خریداری  15هزار و ایران  19ام مولد خریداری کرده و کشور آذربایجان د 599هزار و  51روسیه هم 

 کرد.
 بر اساس این گزارش کشور قزاقستان برای جلوگیری از افزایش قیمت این تصمیم را گرفته است.

د با آن صورت گیرد و هر گونه صادرات ماننکارشناسان کشاورزی این کشور معتقدند با توجه به تقاضا در کشور باید عرضه متناسب 
 های گذشته قیمت را در داخل افزایش خواهد داد.سال

قزاقستان تصمیم گرفته به جای صادرات دام زنده روی صادرات محصوالت فرآوری شده کار کند. و هدف گذاری دو و نیم برابری 
 صادرات محصوالت فرآوری شده را در نظر دارد. 

 کشاورزی این کشور معتقدند منع صادرات دام زنده به کاهش قیمت گوشت در بازارهای داخلی کمک خواهد کرد.کارشناسان بخش 
 البته بیشتر از آنکه به کاهش قیمت کمک کند حاشیه سود فروشندگان را بیشتر خواهد کرد.

 گوشت دارد. هزار تن واردات 159به گزارش فارس، ایران در تولید گوشت خودکفا نیست و ساالنه حدود 

 شود.های گوشت از کشورهای اوراسیا نظیر قزاقستان وارد میاکثر محموله
با توجه به منع صادرات از سوی این کشور و همچنین افزایش روزافزون تقاضا در داخل تصمیم گیران بخش کشاورزی برای تامین 

 امنیت غذایی باید دنبال راهکار باشند.
ن راهکار تامین امنیت غذایی در شرایط افزایش روز افزون تقاضا و محدودیت منابع، انجام کارهای سازمان خواروبار جهانی مهمتری

 کند.تحقیقاتی و استفاده از نژادهای پربازده عنوان می
توان های بسیار مناسب در نژادهای بومی کشور میبخش تحقیقاتی کشور باید دست به اصالح نژاد دام بزنند و با توجه به ظرفیت

 .های با تولید گوشت و شیر باال تولید کرددام
  لینک خبر
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 خرما

 ایرنا  – 1/11/89تاریخ : 

 های سنتی بوشهر شود خرمایی جایگزین کارگاه شهرک

های اندازی شهرک خرمایی راهی برای تقویت زیرساخترئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: راه -ایرنا -بوشهر
 های سنتی در این بخش است. آوری کارگاهوابسته به فرآوری این محصول و جمع

های سنتی و شمار قابل توجهی کارگاه شنبه در کارگروه نخیالت استان بوشهر افزود: در زمان حاضرمحمد تقی منوچهری روز سه
 شود.ها ساماندهی میخرمایی این کارگاه اندازی شهرکبندی خرما در این استان فعال است که با راهخانگی فرآوری و بسته

ستان وی بیان کرد: تاسیس شهرک خرما مهمترین رهاورد دومین جشنواره ملی خرما در استان بوشهر است که آبان امسال در این ا
 اندازی شود.شود این شهرک در شهرستان دشتستان به عنوان قطب خرمای این استان راهبرگزار شد و تالش می

های نگهداری این محصول نیز در قالب سردخانه در این شهرک اندازی شهرک خرما محلمنوچهری اضافه کرد: همچنین با راه
 شود.بندی در این شهرک انجام میه بعد از تولید شامل فرآوری و بستهتاسیس و همه اقدامات مربوط به این محصول در مرحل

رئیس سازمان جهاد کشاورزی تاسیس دبیرخانه دائمی خرما در استان بوشهر را از دیگر دستاوردهای دومین جشنواره ملی خرما در 
اره خرما نیست بلکه اجرای مفاد بیانیه این گیری امور مربوط به جشنواین استان عنوان کرد و گفت: وظیفه این دبیرخانه تنها پی

 جشنواره و سایر امور مربوط به این محصول از جمله وظایف این دبیرخانه دائمی است.
های تخصصی و فنی برای محصوالت مهم و منوچهری در باره کارگروه نخیالت استان بوشهر اضافه کرد: تشکیل کارگروه

های خوبی است که بتازگی مورد توجه قرار گرفته و همواره فرنگی، گندم و آبزیان از اتفاقاستراتژیک استان از جمله خرما، گوجه 
های تخصصی با حضور مسئوالن دولتی و بخش خصوصی برگزار و همه مسائل و مشکالت مربوط به این قبل از شروع فصل جلسه

 شود.گیری مشخص میهای اجرایی برای پیبخش بررسی و وظیفه دستگاه
دار استان بوشهر با ارزش افزوده باال است و معیشت تعداد زیادی امه داد: خرما با توجه به اینکه از محصوالت مهم و مزیتوی اد

 ای به آن دارد.از مردم به آن وابسته است دولت توجه ویژه
هکتار در این استان  ۲۸۴هزار و  ۳۰رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: در این ارتباط طرح نخلستان در سطح 

هکتار در  ۰۴۴هزار و ۲هکتار از این طرح در فاز نخست در دست اجرا است که از این میزان  ۶۴۴هزار و  ۶۴تصویب و تاکنون 
 درصد است. ۶۸درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در آبپخش نیز پیمانکار انتخاب و پیشرفت آن  ۲۴سعدآباد بیش از 

های نگهداری خرما نیز از محل اعتبارات و تسهیالت ها و محلژه از صنایع تبدیلی تکمیلی، سردخانهوی اضافه کرد: برای حمایت وی
ها از است و اجرای سیستم نوین آبیاری در حوزه باغای به استان بوشهر اضافه شدههزار تن ظرفیت سردخانه ۶۵اشتغال روستایی 
 های دولت است.جمله دیگر اقدام

با توجه به تاثیر جشنواره ملی خرما برای ثبت روز ملی و جشنواره استانی آن با معاون وزیر در امور باغبانی منوچهری یادآور شد: 
 است.برای برگزاری هر ساله آن مکاتبه شده

های الزم در این زمینه انجام گیریهای گیاهی به جای شیره صنعتی و شیره نبات در خرما گفت: پیوی در باره جایگزینی شیره
رسد و شرکت مهورز در بنه گز هایی ارسال کرده که اگر نتیجه بخش باشد به تولید انبوه میاست و شرکتی در خوزستان نمونهدهش

 شود.است که پس از اعالم نتیجه برای تولید انبوه هدایت میهای خوبی تولید کردهنیز نمونه
ی محصول خرما اظهارداشت: در زمان حاضر از این شیوه در منوچهری در مورد استفاده از گاز میتل پروماید برای ضدعفون

های جایگزین از جمله پرتودهی که مکاتباتی با نیروگاه اتمی بوشهر انجام شود که باید در چند سال آینده از روشها استفاده میکارگاه
 پایلوت اجرا شود. است با تامین اعتبار به صورتو موسسه علوم باغبانی کشور نیز آن را طرحی ارائه کرده

  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرنگاران جوان  – 0/11/89تاریخ : 

مینی گندم به جایی نرسید/ضرورت اصالح نرخ در سال آیندهها برای اصالح نرخ خرید تضیگیریپ  
از سازمان بازرسی و مجلس، تاکنون اصالح نرخ خرید تضمینی گندم حاصل نشده  رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با وجود پیگیری

 .است
صنعت،تجارت و کشاورزی عطاءهللا هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

های مکرر از ها پیرامون اصالح نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با وجود پیگیریدرباره آخرین پیگیری ،خبرنگاران جوان
ای حاصل نشده استور، مجلس شورای اسالمی، قوه قضائیه تا کنون نتیجهسازمان بازرسی کل کش . 

او افزود: بنابر مکاتبات جدید صورت گرفته مسائل و مشکالت پیرامون قیمت خرید تضمینی گندم مطرح شده و همواره مراتب 
ایم و خواستار پیگیری برای ردهنارضایتی کشاورزان را به سازمان بازرسی کل کشور و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی اعالم ک

شدیم ۴۴افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در بودجه سال  . 
های تولید به اصالح نرخ خرید تضمینی برای سال زراعی آینده امیدوار هستیم چرا که قیمت به گفته هاشمی با توجه به افزایش هزینه

شودمشکالت متعددی مواجه می در همین حد باقی بماند دولت برای تامین گندم مورد نیاز با . 
تظار اصالح قیمت برابری یارانه آرد و نان تغییری در اصالح نرخ گندم نداشت/ گندمکاران همچنان چشم ان ۲افزایش  :بیشتر بخوانید

 خرید تضمینی
های گرمسیری جبران شدکاهش سطح زیر کشت گندم در استان   

رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور با اشاره به اینکه سطح زیر کشت گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل تفاوتی ندارد، بیان کرد: 
های گرمسیر توانستند این کمبود را جبران کنند که بنابر اعالم های سردسیری، اما استانعلیرغم کاهش سطح زیر کشت گندم در استان

 .وزارت جهاد کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال قبل کمبودی در خصوص کشت گندم دیم و آبی نداریم
حالی است که  این مقام مسئول با اشاره به اینکه مسئوالن دولتی راضی به خرید گندم مورد نیاز از منابع خارجی نیستند، گفت: این در

ای جز تامین نیاز کشور از طریق واردات ندارند هر چند در اگر اصالحی بر نرخ خرید تضمینی گندم صورت نگیرد مسئوالن چاره
تومانی حاضر به تحویل گندم به مراکز دولتی  ۲۴۴هزار و  ۲ارتباط با تولید مشکلی نداریم، اما کشاورزان همانند امسال با نرخ 

 .نیستند
بیان اینکه واردات گندم در سال آینده به اصالح نرخ خرید تضمینی بستگی دارد، گفت: اگر شورای اقتصاد بنابه هر دلیلی  او با

حاضر به اصالح نرخ خرید تضمینی گندم نشود تولید کنندگان گندم تولیدی خود را به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار خواهند 
شودند که بدین ترتیب برای تامین گندم نیاز کشور دستمان به سوی بیگانگان دراز میبرهای دیگر میداد یا به بخش . 

های مکرر به شورای اقتصاد، اما بی توجهی مسئوالن ذیربط به اجرای قانون خرید هاشمی در پایان تصریح کرد: با وجود هشدار
 ۳امسال دولت برای تامین نیاز کشور اقدام به واردات  تضمینی و امتناع کشاورزان از تحویل گندم به مراکز دولتی موجب شد تا

 .میلیون تن گندم کند که در صورت بی توجهی به اصالح نرخ برای سال آینده این امر مجدد تکرار خواهد شد
  لینک خبر
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 عفرانز

 خبرنگاران جوان  – 0/11/89تاریخ : 

/ تولید زعفران منبع مهم جایگزین درآمد نفتی برای اقتصاد کشورثبات قیمت طالی سرخ در بازار  
عضو شورای ملی زعفران گفت:با توجه به آنکه عمده تولید زعفران در اختیار ماست، این محصول برای اقتصاد کشور اهمیت 

 .باالیی دارد
صنعت،تجارت و کشاورزی علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

هزار تومان و  ۸۴۴میلیون و  ۶اکنون حداقل قیمت هر کیلو زعفران ، از ثبات قیمت طالی سرخ در بازار خبر داد و گفت: همجوان
هزار تومان است ۸۴۴لیون و می ۶۴حداکثر  . 

های تولید قیمت زعفران با روند کاهشی در بازار روبرو است، به عنوان عضو شورای ملی زعفران افزود: با وجود به افزایش هزینه
حالی برابر رشد داشته است در  ۲شد که امسال این میزان میلیون تومان هزینه می ۲مثال سال گذشته برای تولید یک کیلو زعفران 

 .که قیمت محصول نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است
های کشاورزی رشد نداشته است بیان کرد: بر این اساس با های نهادهوی با انتقاد از این مسئله که قیمت زعفران نسبت به هزینه

رود ند و به همین خاطر انتظار میتوان ارزش افزوده قابل توجهی را به کشور بازگرداتوسعه صادرات محصوالت کشاورزی می
 .تمهیدات الزم در این خصوص فراهم شود

حسینی درباره آینده بازار زعفران بیان کرد: آینده قیمت زعفران به رفع مشکالت و رونق گرفتن صادرات بستگی دارد و بدون تردید 
ر بازگشت ارز به کشور بعید است که رونق صادرات بال دوم این توسعه، زعفران کاران هستند که با استمرار مشکالت قبلی مبنی ب

 .زعفران تحقق یابد
هزار ساله تولید طالی سرخ ایرانی در معرض خطر/ آمار دقیقی از صادرات چمدانی زعفران در دسترس  ۳قدمت  :بیشتر بخوانید

 نیست
ت تولید طالی سرخ اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید قبل عضو شورای ملی زعفران درباره آخرین وضعی

تن  ۰۳۴اکنون به سبب یخ زدگی و وقوع سرما، تولید را تن برآورد کرده بود، اما هم ۸۴۴از پایان فصل برداشت، تولید زعفران را 
شود و در میزان تولید تأثیر کاهش کیفیت زعفران تولیدی می ها معتقدند که وقوع سرما تنها منجر بهاعالم کرده است در حالیکه تشکل

 .چندانی ندارد
ها در کشور گفت: با وجود مشکالت متعدد سد راه صادرات این مقام مسئول با انتقاد از استمرار قاچاق زعفران و تجارت خارجی

وان آینده دقیقی را برای بازار متصور شدتکنند و با این وجود نمیها با حضور در کشور اقدام به خرید محصول میخارجی . 
ربط توجه ویژه به رود که مسئوالن ذیتن زعفران در کشور و تأمین نیاز دنیا انتظار می ۰۴۴وی ادامه داد: با وجود تولید بیش از 

تواند جایگزین درآمد نفتی کشور باشدصادرات داشته باشند چراکه تولید این محصول می . 
تصریح کرد: با توجه به آن که عمده تولید زعفران در اختیار کشور ما است از این رو این محصول در اقتصاد حسینی در پایان 

رود مسئوالن دولتی تمهیداتی بیندیشند تا کشور همانند درآمد نفتی از اهمیت باالیی برخوردار است که به همین خاطر انتظار می

 .تجارت زعفران توسعه یابد
  لینک خبر
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 سالمت
 ایرنا  – 6/11/89تاریخ : 

 اعالم علت مرگ هزاران پرنده مهاجر در میانکاله تا هفته آینده

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی گفت: علت تلفات دو هزار پرنده مهاجر در تاالب میانکاله در دست  -ایرنا  -تهران 
 شود. بررسی است و طی یک هفته آینده مشخص و اعالم می

مرگ و میر پرندگان  روز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت فرارسیدن دهه فجر انقالب اسالمی درباره« صفر ماکنعلیعلی»
وحشی و مهاجر در میاکاله افزود: تلفات در منطقه میانکاله روز سه شنبه به سازمان دامپزشکی کشور اعالم شد که تیم های میدانی 

 برای بازدید و بررسی به آن منطقه اعزام کردیم.
هارداشت: بررسی های آزمایشگاهی نشان می منطقه حیات وحش در برنامه ملی راهبردی تعیین شده است اظ ۶۲۴وی با بیان اینکه 

 دهد که میزان تلفات یاد شده در اثر ویروس بیماری های آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و نیوکاسل نبوده است.
معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: با توجه به اطالعات جمع آوری شده از اکوسیستم احتمال آن می 

 این پرندگان در اثر مصرف ریشه گیاهان مردابی و ورود سم بوتولیسم به بدنشان از بین رفته باشند. رود که
ن شود تعداد تلفات ایبینی میوی با بیان اینکه نمونه ها به آزمایشگاه مرجع سازمان دامپزشکی کشور ارسال شده است گفت: پیش

 پرندگان به پنج هزار مورد برسد.
 در ارس پنج هزار قطعه پرنده وحشی به علت بوتولیسم از بین رفتند. ۶۳۵۰: در سال ماکنعلی یادآوردشد

 وی اظهارداشت: تمامی اقدامات بهداشتی الزم از جمله دفن بهداشتی این پرندگان انجام خواهد شد و مشکلی در این خصوص نداریم.
 میلیون تن شیرخام غیرصنعتی تولید می شود ۳

سازمان دامپزشکی کشور درباره ادعای بی اساس وجود سم آفالتوکسین در شیر و فراورده های لبنی  معاون بهداشتی و پیشگیری
کشور گفت: سازمان دامپزشکی نخستین مرجع در واکنش به ادعای وجود سم آفالتوکسین در شیرخام و فراورده های لبنی بود و 

 مورد هدف قرار داده اند، برخورد قانونی و جدی صورت گیرد.معتقدیم باید با تهیه کنندگان این برنامه که یک صنعت ملی را 
وی اظهارداشت: در شیرخام یا هر فراورده خام دامی دیگر نیز ممکن است تعدادی میکروب و میکرو ارگانیزم وجود داشته باشد اما 

گوشت و ذرت و شیر آلوده  این موضوع نشانه آلودگی یک محصول نیست، در حالی که در کشور ما خیلی راحت از تولید و عرضه
 سخن می گویند.

و  ppb ۲۴اتحادیه اروپا برای وجود آفالتوکسین در شیرخام تا  ۲۴۴۲ماکنعلی افزود: اکنون استاندارد مصوبه شورایی سال 

 است. تعیین شده ppbاست، در حالی که طبق استاندارد ملی کشور ما این رقم پنج  ppb ۳۴۴استاندارد ایاالت متحده امریکا تا 

وی وجود سم افالتوکسین را ناشی از قارچ دانست و تصریح کرد: ما سه دسته گاوداری کوچک )تهیه شیر برای خود مصرفی( 
گاوداری سنتی و گاوداری صنعتی داریم که مدیریت بهداشتی برآنها حاکم است و براین باوریم که تولید کنندگان هر غذا و مواد غذایی 

 یلیونی خود نمی گذارند.م ۰۴تا  ۳۴را جلوی گاو 
وی با تاکید براینکه مدیریت بهداشتی در سطوح مختلف توسط تولیدکنندگان و ناظرین بهداشتی دامپزشکی صورت می گیرد گفت: 
برای عرضه شیرخام تولیدی کشور معیارهایی برای ارزیابی کیفی وجود دارد که براساس آن شیر یا وارد مراکز جمع آوری و یا 

 نه های لبنی می شود که در هر دو صورت کنترل های بهداشتی انجام می شود و ما نگرانی در این خصوص نداریم.وارد کارخا
است که از زمان  n۶معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور اظهارداشت: یکی از معیارهای مهم ما سم افالتوکسین 

 کنترل و ارزیابی قرار می گیرد.تولید شیرخام تا تولید و عرضه محصول نهایی مورد 
وی اضافه کرد: سه دستگاه متولی از جمله سازمان دامپزشکی، سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 به صورت موازی در مقاطع مختلف کنترل کیفی محصوالت از جمله شیرخام تا فراورده های لبنی را برعهده دارد.
میلیون تن شیرخام در کشور تولید می شود که از این میزان هشت میلیون تن به شکل صنعتی و سه  ۶۶اینکه ساالنه  ماکنعلی با بیان

 ۶۴هزارتن معادل  ۵۸۴تا  ۵۴۴تولید شیرخام در دنیاست که ساالنه بین  ۶۴میلیون تن غیرصنعتی است گفت: ایران دارای رتبه 
 ی کند.درصد تولید خود را به پنج قاره دنیا صادر م

وی با اشاره به اینکه براساس دستور العمل های تخصصی بین المللی مراجع ذیصالح برای بهداشت شیر و فراورده های لبنی در دنیا 
سازمان دامپزشکی است، افزود: تاکنون صادرات محصوالت لبنی کشور ما حتی در یک مورد عدم انطباق بهداشتی نداشته است، 

 و عرضه می شود محصول سالم است.بنابراین آنچه که تولید 
معاون بهداشتی سازمان دامپزشکی درباره احتمال مصرف نان خشک کپک زده در واحدهای دامداری گفت: از نظر علمی انواع 

کپک و قارچ موجود روی نان خشک خطرناک نیستند و به طور حتم این محصول برای واحدهای صنعتی مورد استفاده قرار نمی 
 ن است در واحدهای سنتی کوچک در روستاها استفاده کنند.گیرد اما ممک
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وی براین باور است که واحدهای دامی سنتی کوچک در روستاها شیر تولیدیشان به خود مصرفی می رسد و آنقدری نیست که به 
 کارخانجات ورود پیدا کند.

در مراکز جمع آوری شیر توسط ناظرین بهداشتی  ماکنعلی با تاکید براینکه ورود هر نوع شیرخام از واحدهای کوچک و سنتی نیز
نمونه برداری و کنترل کیفی می شود، اظهارداشت: به طور قطع شیر و فراورده های لبنی که وارد بازار می شوند مراحل کنترل 

 کیفی را سپری کرده اند.
به بازار عرضه می شود، با این « برچسب»ا وی درباره عرضه شیر در واحدهای لبنیات سنتی افزود: البته در تمامی دنیا شیرخام ب

وجود سازمان دامپزشکی کشور با فعالیت واحدهای لبنی سنتی موافق نیست اما از دید بهداشتی توزیع شیرخام از واحدهای دارای 
 پروانه بهداشتی و شناسنامه دار مشکلی ندارد.

ید دارای مجوز فراورده خام دامی باشند در غیر این صورت این مقام مسوول تصریح کرد: به طور حتم واحدهای لبنیاتی سنتی با
 فعالیت این واحدها غیرقانونی است.

 منشا تولید ویروس کرونا هنوز ناشناخته است
معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور درباره دستورالعمل مقابله با ویروس جدید کرونا مشترک بین انسان و حیوان 

: این ویروس در سالیان گذشته وجود داشته اما اکنون به دلیل جهش و اختالالت ژنتیکی در کشور چین فعال و در کشور نیز گفت
 اپیدمی شده است.

 وی این ویروس را برای انسان کشنده دانست و اظهارداشت: این ویروس از انسان به انسان قابلیت انتقال دارد.
مشخص نیست اما احتمال آن می رود که ارتباطی بین این ویروس  ۲۴۶۴ی جدید سال ماکنعلی افزود: هنوز منشا تولید ویروس کورنا
 و دام از جمله خفاش و مار وجود داشته باشد.

نفر کشته و بیش  ۸۶وی ادامه داد: این ویروس در انسان بیماری تنفسی ایجاد می کند که طبق گزارش های منتشره تا امروز بیش از 
 اند و دومین مورد در امریکا دیده شده است.از یک هزار نفر بستری شده 

عضو دارد که ایران یکی از  ۸۲وی تصریح کرد: شبکه جهانی مالکان امضا برای مبادله اطالعات علمی برای ویروس های نوپدید 
 اعضای این شبکه جهانی است.

ی مختلف برای مقابله با این بیماری اعالم وی با بیان اینکه سازمان جهانی بهداشت دام هنوز دستور العملی به دامپزشکی کشورها
نکرده است افزود: البته ایران ارتباطات مردمی چندانی با کشور چین ندارد اما به طور حتم در صورت لزوم اقدامات پیشگیرانه برای 

 ورود این ویروس به کشور انجام خواهد شد.
  لینک خبر
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 سالمت 
 خبرنگاران جوان  – 0/11/89تاریخ : 

درصدی در کنترل بیماری آنفوالنزا حاد پرندگان ۰۹محدودیتی در تامین واکسن تب برفکی نیست/موفقیت   
هایی که طی سال گذشته و امسال صورت گرفته محدودیتی برای تامین واکسن تب برفکی در کشور رفیعی پور گفت: بنابر تالش

 .وجود ندارد
گاه گروه اقتصادی باش صنعت،تجارت و کشاورزی کی کشور در گفت و گو با خبرنگارعلیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزش

ل هایی که در ساتوجه به تالش درباره آخرین وضعیت واکسیناسیون دام علیه بیماری تب برفکی اظهار کرد: با ،خبرنگاران جوان
 گذشته و امسال صورت گرفته محدودیتی برای واکسن تب برفکی وجود ندارد.

 
توانند تحویل دهند از ها میاو افزود: در حال حاضر واکسن تولید داخل جوابگوی نیاز دامداران است و به میزانی که واکسن ساز

 شود و جای هیچ گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.ین میواکسن داخلی و مابقی نیاز از طریق واردات تام
 

های گذشته واکسیناسیون دام علیه تب رفیعی پور از طرح ملی رایگان واکسیناسیون تب برفکی در کشور خبر داد و گفت: در ماه
در این زمینه وجود ندارد  برفکی به صورت رایگان و همچنین با پرداخت پول توسط دامداران صورت گرفت و محدودیت و مشکلی

 و طی دو ماه باقیمانده تا پایان سال واکسیناسیون ادامه خواهد داشت.
 

رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: با توجه به اقدامات مناسب در زمینه تامین به موقع واکسن توانستیم سال موفقی را در 
 کاری دامداران و اتحادیه دامداران کشور بتوانیم این موفقیت را ادامه دهیم.کنترل بیماری تب برفکی سپری کنیم و امیدواریم با هم

 
 میلیون دوز اعالم کرد. ۰۴تا  ۳۴این مقام مسئول نیاز سالیانه کشور به واکسن تب برفکی را 

 
  

 درصدی در کنترل بیماری آنفوالنزا حاد پرندگان ۴۵موفقیت باالی 
  

تا  ۲۸ایم که سیکل دوره پرورش مرغ تخم گذار ها اعالم کردهاد پرندگان در کشور گفت: باراو درباره آخرین وضعیت آنفوالنزا ح
 هفتگی باید واکسن مورد نیاز تامین و واکسیناسیون صورت گیرد. ۲۸تا  ۲۴هفته است که بدین ترتیب قبل از  ۵۴
 

ی گیرد، بیان کرد: طظارت دامپزشکی صورت میرفیعی پور با اشاره به اینکه توزیع واکسن آنفوالنزا فوق حاد پرندگان تحت ن
 ها قرار گرفت.های گذشته به میزانی که مرغداران نیاز داشتند واکسن در اختیار آنماه
 

میلیون دوز واکسن در اختیار مرغداران قرار گرفت و  ۰۸های گذشته بیش از رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: در ماه
برنامه اعالم سازمان دامپزشکی به اتحادیه مرغ تخم گذار انجام شده و در حوزه آنفوالنزا فوق حاد پرندگان  همواره واکسیناسیون طی

 همانند سال گذشته موفق بودیم.
 

شود که حتما طیور ای به مرغداران گفت: با توجه به شرایط دمایی، برف و سرما به مرغداران توصیه میاین مقام مسئول در توصیه
های مرغداری اجتناب کنند چرا های غیر ضرور در واحدبرابر بیماری آنفوالنزا فوق حاد پرندگان واکسینه کنند و از تردد خود را در

 که در شرایط سرما عمر ماندگاری ویروس بیشتر است.
 

های الزم را با عملرود که دستور الاو در پایان تصریح کرد: با توجه به وضعیت فعلی آب و هوا از مرغداران کشور انتظار می
 درصد دست یابیم. ۴۵جدیت اجرا کنند تا امسال بتوانیم در خصوص بیماری آنفوالنزا فوق حاد پرندگان به موفقیت باالی 

  لینک خبر
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 سالمت 
 فارسخبرگزاری  – 6/11/89تاریخ : 

 شودنیاز میایران طی سه سال آینده در تولید واکسن دامی بی سیب زمینی

سازی صادر شده و پروانه موافقت تیمی کارخانه واکسن 9معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور اعالم کرد: 
 نیاز خواهد شد. طی دو تا سه سال آینده ایران در زمینه تأمین واکسن دامی بی

ن دامپزشکی کشور امروز با بیان قاسم رضائیان معاون تشخیص و درمان سازما به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،
سازی صادر شده و پروانه موافقت تیمی کارخانه واکسن 5گفت: های دامی در داخل ادامه دارد،اینکه اقدامات جدی برای تأمین نهاده

 نیاز خواهد شد.طی دو تا سه سال آینده ایران در زمینه تأمین واکسن دامی بی
 پروانه تحت لیسانس انجام گرفته است. 59ولید و همزمان پروانه کارخانه ت 09وی افزود: صدور 

معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور افزود: برنامه ما این است که ضمن تأمین نیاز داخل به کشورهای منطقه هم 
 صادر کنیم.

هی ی استفاده از واکسن متأسفانه یک نگاها گفت: در ابتداکیفیت بودن واکسنوی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره بی
کنند نوع آمریکایی و اروپایی بهتر است، اما باید به شرایط ساخت و به کارگیری مواد اولیه ارزیابی واکسن وجود دارد که فکر می

 توجه کرد.
وب برخوردار نیست، بلکه در وی افزود: در حالی که کشور ما درگیر شرایط ارز و تحریم بوده نه تنها این واکسن از کیفیت نامطل

 چنین شرایط بحرانی توانستیم به نحو احسن آن را تأمین کنیم.
ها هم در سازمان فعالیت خود را آغاز کرده و مطابق با استانداردهای بیوتیکوی افزود: کمیته ملی کاهش مقاومت به مصرف آنتی

OIE کند.ی سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت فعالیت میکند این کمیته با همکارسازمان جهانی بهداشت دام کار می 

ها و اقالم مورد نیاز در حیطه دام نگرانی در این زمینه وجود ندارد و برنامه پایش و رصد سالمت وی همچنین نیز گفت: کلیه نهاده
 شود.آنها هم به طور دائم انجام می

  لینک خبر
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 ایران اکونا  – 0/11/89تاریخ : 

 ها / درخواست از دامپزشکی برای شناسایی عوامل افزایش آمار تلفاتافزایش غافلگیر کننده تلفات در مرغداری

ها های ارسالی به انجمن حاکی از افزایش آمار تلفات در مرغدارینایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور گفت: گزارش
 ها کاهش یابد. ریزی باال برای ایام نوروزحجم خروجی مرغ تولیدی از مرغداریرغم جوجهشود بهاست که موجب می

مل اظهار کرد: عوا ریزی و با میزان خروج آن متفاوت است،بیان اینکه میزان ورودی جوجهوگو با ایلنا با حبیب اسدهللا نژاد در گفت
 و وزن کشتار و .... نام برد. توان تلفات، سنها را میها موثر هستند که از مهمترین آنمتعددی در میزان خروج مرغ از مرغداری

دهد تعداد تلفات های ارسالی به انجمن نشان میاند و گزارشباال شدههای کشور دچار تلفات وی ادامه داد: در حال حاضر مرغداری
 رو به افزایش است.

ها سازمان ها، گفت: مرجع رسمی تشخیص عوامل تلفات در مرغداریاسدهللا نژاد درباره دلیل روند افزایش تلفات در مرغداری
ها داده های دارد که سازمان دامپزشکی خبر از کنترل آنبیماری دامپزشکی کشور است، اما مشاهدات ابتدای ما گواه از طغیان دوباره

 بود.
ها خودداری کرد و از سازمان دامپزشکی خواست نسبت به شناسایی دقیق عامل یا عوامل افزایش آمار تلفات وی از اعالم نام بیماری

 ها کشور اقدام کند.در مرغداری
 شود.ان مرغداران موجب کاهش عرضه مرغ در ایام نوروز میاسدهللا نژاد یادآور شد: افزایش تلفات ضمن زی

روزه و ذرت دامی خبر داد و گفت: نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور همچنین از افزایش غیرمنطقی قیمت جوجه یک
 ایان هفته مرتفع شود.دلیل گرانی ذرت دامی عدم تخصیص ارز عنوان شده که بر اساس اعالم مسئوالن قرار بر این است که تا پ

 099هزار و  8اسدهللا نژاد پیش بینی کرد: به شرط توقف تلفات قیمت خرید هر کیلوگرم مرغ زنده از مرغداران برای ایام نوروز 

 هزار تومان برسد. 19تومان تا 

 .تومان خواهد رسید 599هزار  10هزار تا  10به گفته وی؛ قیمت هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کننده در ایام نوروز نیز به 

 رسد.هزار تومان به فروش می 21تا  21الزم به ذکر است؛ هم اکنون هر کیلوگرم مرغ در کشور به طور متوسط 

  لینک خبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://iranecona.com/92080/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%84%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 شیالت
 ایرنا  – 6/11/89تاریخ : 

 صید ماهیان استخوانی در مازندران کاهش یافت 

تن ماهیان استخوانی از دریای خزر طی  ۶۲۸معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت مازندران از صید یکهزار و  -ایرنا  -ساری 
 فصل جاری خبر داد که نشانگر کاهش چهار درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. 

ازه ترین آمار شیالت استان هم عملکرد صیادان پره مهر شروع شد و ت ۶۸فصل صید ماهیان استخوانی دریای خزر در مازندران از 
 را تا چهارم بهمن در بر می گیرد.

زاده روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا دلیل کاهش صید را افزایش شمار روزهای توفانی دریای خزر و مشکالت قاسم کریم
 پرهکشی عنوان کرد.

 ماهیان به عمق آب مهاجرت کرده و از دسترس تورهای ماهیگیران خارج شوند.وی توضیح داد : افت دمای آب سبب شد تا 
متر استفاده می کنند  ۲۴۴متر و به طول یک هزار و  ۶۴صیادان مازندرانی برای صید به روش "پره" از تورهایی با ارتفاع هفت تا 

شود. بر اساس نظر کارشناسان صیادی ، اگر یده میکه این تورها با قایق به آب انداخته می شود و به وسیله تراکتور به ساحل کش
سانتی متر ارتفاع داشته و همراه با باد نسبتا شدید باشد ، پهن کردن تور بسیار سخت شده و خطر پاره شدن  ۲۴امواج دریا بیش از 

 تور افزایش می یابد و به همین دلیل هم صیادان در چنین وضعیتی تور پهن یا جمع نمی کنند.
درصد مربوط به ماهیان استخوانی  ۸۲ید و بنادر ماهیگیری شیالت مازندران صید اصلی صیادان استان در این مدت را با معاون ص
 ۲۰گونه کفال و کپور هر کدام با  ۲درصد صید مربوط به  ۲۰درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است در حالی که  ۴دانست که 

 درصد است.
میلیارد تومان اعالم کرد و بیان داشت : با توجه به افزایش قیمت ها ،  ۲۸ان استخوانی صید شده را کریم زاده ارزش اقتصادی ماهی

 درصد افزایش نشان دارد. ۲۳مجموع ارزش صید انجام شده نسبت به سال گذشته 
ر بازار ماهی فروشی گرم د ۴۴۴شیالت مازندران متوسط قیمت انواع ماهی دریایی فصل صید امسال را در هر کیلو با وزن بیش از 

 هزار تومان اعالم کرد. ۳۸استان 
فصل صید ماهیان استخوانی سفید، کفال و کپور هر ساله از نیمه دوم مهرماه آغاز می شود که طبق اعالم شیالت مازندران چهار 

 گیری هستند.شرکت تعاونی صیادی پره در حال آماده شدن برای پهن کردن تور های ماهی۸۰ماهیگیر در قالب ۲۴۴هزارو 
 هزار تنی کیلکا در دریای مازندران  ۶۱صید 

هزار تن اعالم کرد و گفت : به لحاظ  ۶۶معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت مازندران مقدار صید ماهی کیلکا را در سال جاری 
 درصد بیشتر شده است.۶۳مقدار صید نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد و از نظر ارزشی 

ده بیان داشت:به دلیل افزایش قیمت پودر ماهی کیلکا ارزش اقتصادی صید امسال این نوع ماهی در استان افزایش قابل کریم زا
 توجهی یافته است.

واحد مرغداری و هشت هزار واحد  ۰۸۴هزارو ۲پودر ماهی کیلکا برای مصارف دام وطیور است که استان مازندران با داشتن 
 یازمند است.دامی به پودر ماهی زیادی ن

درصد ماهیان کیلکا صید شده تبدیل  ۴۴فروند شناور صیادی کیلکا اشاره کرد و گفت: حدود  ۰۰معاون شیالت مازندران به فعالیت 
 به پودر ماهی می شود و بقیه پس از فرآوری به مصارف انسانی می رسد.

ن خاویاری، ماهی آزاد و فک دریای خزر است و هرگونه کیلکا ماهیان مهم ترین غذای بسیاری از جانوران دریایی از جمله ماهیا
 تهدید برای این گونه آبزی، تهدید برای زنجیره غذایی دریای خزر محسوب می شود.

کیلومتر ساحل در دریای خزر در اختیار دارد. عالوه بر کیلکا، صد ماهیان استخوانی به صورت پره نیز در دریای ۳۳۵مازندران 
 خزر انجام می شود.

  لینک خبر
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 شیالت 
 خبرنگاران جوان  – 0/11/89تاریخ : 

 هزار تن محصوالت شیالتی صادر شد ۵۵
های هدف میلیون دالر به بازار ۲۵۴هزار تن محصوالت شیالتی با ارزش بالغ بر  ۲۸هی گفت: بنابر آمار هشت ماهه گمرک، گلشا

 .صادر شد
رت و کشاورزیصنعت،تجا گو با خبرنگاروعیسی گلشاهی مدیرکل دفتر بهبود کیفیت آبزیان سازمان شیالت در گفت گروه اقتصادی  

هزار  ۲۸، درباره آخرین وضعیت صادرات محصوالت شیالتی اظهار کرد: بنابر آمار هشت ماهه گمرک باشگاه خبرنگاران جوان
که نسبت به مدت مشابه سال قبل تفاوتی  های هدف صادر شدمیلیون دالر به بازار ۲۵۴تن محصوالت شیالتی با ارزش بالغ بر 

هزار تن از مجموع محصوالت شیالتی به میگو اختصاص دارد ۶۳نداشته است. ضمن آنکه  . 
رغم شرایط تحریم، صادرات محصوالت شیالتی در حال انجام است، اما اطالع نداریم که آیا صادرکنندگان توانستند او افزود: علی

شور بازگردانند یا خیر؟ در این خصوص بانک مرکزی باید گزارش دهد که صادرکنندگان توانستند ارز حاصل از صادرات را به ک
 به تعهدات خود عمل کنند یا خیر؟

گلشاهی از کاهش واردات محصوالت شیالتی خبر داد و گفت: بنابر آمار هشت ماهه گمرک، ارزش واردات محصوالت شیالتی به 
بت به مدت مشابه سال قبل افت داشته استرسد که نسمیلیون دالر می ۰۴حدود  . 

هزار تومان، ارسال با پست هوایی!/ نبود برنامه عامل ورود قاچاقی آبزیان ۲۸۴تا  ۶۲۴ای محصوالت دریایی دانه :بیشتر بخوانید  
رسدمیلیون دالر می ۳۸۴ارزش صادرات محصوالت شیالتی تا پایان سال به   

شود که تا پایان سال بینی میمدیرکل دفتر بهبود کیفیت آبزیان سازمان شیالت ادامه داد: با توجه به شرایط مساعد تولید آبزیان پیش
میلیون دالر برسد ۳۸۴ارزش صادرات محصوالت شیالتی به  . 

انداز و ایجاد ارزش افزوده است، افزود: در برنامه چشماو با اشاره به اینکه صادرات محصوالت شیالتی بیانگر تنوع صادرات 
تر است ها راحتهایی که دسترسی به آنهای جدید هدف مد نظر قرار گرفتند، از این رو در مرحله اول بازارتوسعه صادرات، بازار

ها وجود دارد، در اولویت قرار گرفته استو به عبارت دیگر سابقه صادرات به آن . 
ایان با اشاره به اینکه واردات محصوالت شیالتی عمدتا به ماهیان تجاری و تن ماهیان اختصاص دارد، تصریح کرد: گلشاهی در پ

های کنسروسازی، ماهیان زینتی و واردات محصوالت شیالتی مربوط به ماهیان تجاری، تن ماهیان برای استفاده در کارخانه
یابدشود، اختصاص میتر تبدیل میایع به محصوالت جدیدای که در صنهای اولیه یا محصوالت واسطهنهاده . 

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

 کند های داخلی ایران صید نمیهیچ کشتی خارجی در آب

های سرزمینی و معاون وزیر و رئیس سازمان شیالت ایران گفت: در زمان حاضر هیچ کشتی خارجی در آب -ایرنا -بوشهر
 کند. های داخلی کشور صید نمیصیدگاه

نی میهای سرزهللا خون میرزایی روز چهارشنبه درآئین تودیع و معارفه مدیرکل شیالت استان بوشهر افزود: شناورهایی که در آبنبی
 برداری دارند.کنند مالیکت بهرهو محدوده صیدگاهی کشور صید می

ای به برداشت بیش از ظرفیت از منابع موجود ندارد و بیشترین رویکرد این سازمان وی بیان کرد: سازمان شیالت ایران هیچ عالقه
ه شیالتی و جامعه صیادی که معیشت آنها به پروری است در همین ارتباط متقاضیان اشتغال در حوزهای آبزیبه سمت توسعه فعالیت

 دهیم.پروری سوق میخطر افتاده را نیز با ظرفیت سازی در این زمینه به سمت آبزی
خون میرزایی گفت: منابع و ذخایر دریایی بعنوان انفال باید برای آیندگان حفظ و به آنها فرصت تجدید و بازسازی داده شود به همین 

 ظرفیت دریا از آنها برداشت صورت گیرد. دلیل باید متناسب با
 هویت وجود نداردآماری از شناورهای بی

هویت ندارد و تنها در خصوص شناورهای معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: سازمان شیالت ایران آماری از شناورهای بی
 تواند صحبت کند و ساماندهی آنها را برعهده دارد.مجوز دار می

ای از آن به دلیل فعالیت شناورهای غیرقانونی : در زمان حاضر صید بیش از ظرفیت منابع موجود است و بخش عمدهوی اضافه کرد
 کنند.هویت است که از سفره معیشت صیادان قانونی برداشت میو بی

ابع جنوبی ظرفیت برداشت شود ولی منبرداری داده میهای پژوهشی مجوز بهرهخون میرزایی یادآورشد: متناسب با مطالعات فعالیت
 ای نداریم.بیش از این ظرفیت صید را ندارد پس برای توسعه و یا صدور مجوز صید جدید برنامه

 هزار تن میگوی پرورشی در کشور  ۰۶تولید 
ن هزار تن از این میزا ۲۲هزار تن میگوی پرورشی در کشور تولید شد که  ۰۶رئیس سازمان شیالت ایران گفت: امسال تاکنون 

 تولید مربوط به استان بوشهراست.
ای برای صدور مجوز صید ندارد و بیشترین تمرکز و خون میرزایی ادامه داد: باتوجه به وضعیت ذخایر دریا شیالت هیچ برنامه

 پروری در دریا و خشکی است.های داخلی و حرکت به سمت آبزیگیری این سازمان استفاده بهینه از آبجهت
پروری در سواحل و پرورش ماهی کشاورزی اضافه کرد: در همین ارتباط استفاده بهینه از آبهای داخلی و آبزی معاون وزیر جهاد

 گیری این سازمان به سمت افزایش صید در سواحل نیست.های مهم شیالت است و جهتدر دریا و در سیستم بسته قفس از برنامه
شود این سهمیه حفظ و اگر ن در اقیانوس هند فراساحل داریم که تالش میوی ادامه داد: یک سهمیه صید از کمیسیون تن ماهیا
 ظرفیتی تخصیص یافته از این فرصت استفاده کنیم.

ها پروری قرار دارد و امروز استان بوشهر با توجه به ظرفیتهای کشور در آبزیرئیس سازمان شیالت ایران گفت: بهترین سرمایه
 رود.شمار میاست پیشتاز و نقطه امید کشور بهگذاری که در آن شده و سرمایه

 های نوپای کشورماهی در قفس جزو فعالیت
های نوپا و جدید و مورد پروری و از برنامههای آبزیخون میرزایی گفت: طرح پرورش ماهی در قفس در راستای توسعه فعالیت

 حمایت ستاد اقتصاد مقاومتی کشور است.
هزار تن محصول ماهی در قفس باید در کشور تولید شود که  ۶۴۴امسال براساس برنامه تنظیم شده  وی بیان کرد: در همین راستا

 شود.تالش الزم برای اجرای این برنامه انجام می
هزار  ۳۴های قابل توجه استان بوشهر است و تاکنون برای رئیس سازمان شیالت ایران گفت: پرورش ماهی در قفس یکی از ظرفیت

 شود.های تسهیالتی الزم برای به نتیجه رسیدن این برنامه انجام میسازی شده و حمایتهی در قفس ظرفیتتن پرورش ما
یت های این استان ارجعمعاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: گرچه ممکن است ظرفیتهای صنعتی استان بوشهر نسبت به دیگر قابلیت

 ها بوده است .های دور جزو مزیتاستان از گذشتهداشته باشد اما صید و صیادی و تجارت دریایی در این 
ماه گذشته بخش کشاورزی رشد اقتصادی خود را حفظ کرده است و امروز در این شرایط سخت  ۴خون میرزایی اضافه کرد: در 

 فعاالن عرصه اقتصادی در شیالت افتخارهای قابل توجهی آفریدند.
های گذشته کافی نیست و بخش شیالت و صید و صیادی نیاز به ت: ادامه روشمعاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهرگف

 بنیان و خالقانه دارد تا ذخایر آبزیان حفظ شود.های دانشطرح
 سعید زرین فر اضافه کرد: وضع خوبی دربخش صید و صیادی نداریم که باید با توسعه آبزی پروری این شرایط جبران شود.

 بعنوان مدیرکل شیالت استان بوشهر معرفی و از خدمات عباسعلی زنده بودی تقدیر شد.در این آئین علی بازدار 
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  لینک خبر
 
 

 شیالت 
 خبرگزاری فارس – 6/11/89تاریخ : 

 ایران جایگاه نخست تولید خاویار جهان را به چین واگذار کرد

اد توانست جایگاه نخست تولید خاویار جهان را از ایران بگیرد اما نحوه کار آنها بسیار طی اقداماتی که انجام د 5995چین از سال 

 جالب است. 
 

رین های طوالنی بزرگتتایمز، در حالی که ایران و روسیه سالالملل خبرگزاری فارس به نقل از بیزینسبه گزارش گروه اقتصاد بین
به دلیل برداشت بیشتر از ماهیان  1881ما پس از فروپاشی شوروی در سال منبع ماهیان خاویاری در دریای خزر را داشتند ا

 ها بسیار کم شد.خاویاری جمعیت این نوع ماهی
 ای را داشت.شد و در دنیا جایگاه ویژهایران بزرگترین تولیدکننده ماهیان خاویاری در دنیا محسوب می

توسط  5995ولیدکننده ماهیان خاویاری در دنیا است. این کشور از سال نویسد: امروز چین به عنوان بزرگترین تتایمز میبیزینس

های دنیا را مشتریان خود دهد و توانسته بزرگترین رستورانمتخصصان خود در منطقه موسوم به گیاندو ماهیان خاویاری پرورش می
 کند. 

طراق دنیا قرار دارد و شاید باور کردن آن سخت های پرطمتایمز نوشته است در حال حاضر خاویار چین در منوی رستورانبیزینس
 باشد که منشأ این خاویارها از چین است. 

خاویار چین برای خریداران آمریکایی بسیار حائز اهمیت و به همین دلیل در جنگ تجاری دو کشور آمریکا برای اینکه اقتصاد چین 
 ال کرد.درصدی برای این محصول چینی اعم 55را به زحمت بیندازد تعرفه 

 د.شوهای شرق ایالت ژجیانگ قرار دارد استحصال میبخش عظیمی از تولیدات خاویار چین از دریاچه پیکچراسکو که در بین کوه
توسط متخصصانی که در وزارت کشاورزی این کشور  5995رهبری این صنعت را ملکه کالوگا بر عهده دارد، این برند در سال 

آید و این میزان تولید توانسته چین را در تولید حال حاضر بیش از یک سوم خاویار جهان اینجا به دست میاند ثبت شد و در کار کرده
 خاویار جهان پیشتاز کند.

هم معروف است. « دریاچه هزار جزیره»ای با قایق تا ساحل گیاندو دارد که به دقیقه 59این شرکت تولید ماهی خاویاری فاصله 

سال دارند و بزرگترین ماهی خاویاری  15تا  0این نوع ماهیان خاویاری است که طول عمری بین  دهندهگیائویوون پرورش

 کیلوگرم وزن دارد.  099رسد که حدود )استروژن( به چهار متر می

ای ه آنها را بربینیم و موقعی کهای ما هستند. ما آنها را از زمانی که خیلی کوچک هستند مرتب میآنها مثل بچه» گوید:آقای گیائو می
 «برند برای ما بسیار سخت است.استحصال خاویار می

 
کردند اما پس از فروپاشی نویسد برای سالیان متمادی ایران و روسیه ماهیان خاویاری را در دریای خزر صید میبیزینس تایمز می

 ت این نوع ماهیان را به شدت کاهش داد.رویه جمعیشوروی که صید ماهیان این دریا را قانونمند کرده بود افزایش صیدهای بی
هزار ماهیان  599نفر کارمند دارد که از  099ها شود یکی از این شرکتدر این منطقه از چین که ماهیان خاویاری تولید می

د شونه برده میرسند ماهیان ماده صید شده و به آزمایشگاکنند زمانی که آنها به مرحله بلوغ میخاویاری به نام استروژن مراقبت می
 زنند وشوند، به آنها نمک میشود. اینها شسته شده، مرتب میو آنجا از شکم این ماهیان تخم سیاه که همان خاویار است استحصال می

 دارند.های مخصوص نگه میدر جعبه
تن خاویار تولید کرد که عمده مقاصد آنها صادراتی بود که نیمی از آنها فقط به اتحادیه اروپا  96ها سال گذشته یکی از این شرکت

 19های خاویاری هر کیلو خاویار بین درصد هم به روسیه صادر شد. بسته به نوع گونه 19درصد آنها به آمریکا و  59صادر شد. 

 رود. هزار یوان به فروش می 199تا دالر(  1859هزار یوان )

میلیون یوان داشته باشد که معادل قیمت یک خودروی  5تواند رقمی معادل ترین است که میماهی خاویار استروژن گران قیمت

 فراری است. 
بسیار بزرگ در  هایهای عمده آنها رستورانمیلیون یوآن در سال دارد و مشتری 559امروزه شرکت کالوگاکوئین چین گردش مالی 

 هانزا است. جهان از جمله شرکت هواپیمایی لوفت
  لینک خبر
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 شیر و فرآورده ها
 ایرنا  – 0/11/89تاریخ : 

 صنعت لبنیات نیازمند زنجیره تامین شیر است

مصوبه تشکیل زنجیره شیر را  ۴۸تیرماه سال  ۴دبیرکل انجمن صنایع فراورده های لبنی ایران گفت: هیات وزیران در  -ایرنا -تهران
 رود اکنون ضرورت و الزام اجرای تشکیل زنجیره تامین شیر را بازیابیم. ابالغ کرد، اما به دالیل متعدد اجرایی نشد، امید می

های بین المللی صدا و سیما، افزود: ه در نخستین همایش صنعت لبنیات ایران در مرکز همایشعصر دوشنب« رضا باکری»
دهنده پیشرفت ترین محصوالت غذایی در جهان شناخته شده و میزان مصرف آنها در هر جامعه ای نشانمحصوالت این صنعت سالم

 این صنعت است.
هزار نفری و دو میلیون نفری در طول زنجیره نیروی انسانی در  ۰۵۴ستقیم هزار نفری، غیرم ۶۲۴وی اضافه کرد: اشتغال مستقیم 

 صنعت لبنیات وجود دارد.
شرکت نیمه فعال محصوالت لبنی  ۰۴۴شرکت فعال و  ۰۴۴باکری، لبنیات را صنعتی رقابتی توصیف کرد و گفت: اکنون بیش از

 کشور را تامین می کنند.
میلیون  ۲۴۴گذاران خارجی را جذب کرده و با صادرات سالیانه وفقی است که سرمایهوی افزود: صنعت لبنیات یکی از صنایع م

 دالری نشان داده ظرفیت الزم برای صادرات محور شدن و توسعه صادرات بالقوه را دارد.
نجیره ر در کل زدبیرکل انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران گفت: آنچه صنعت از مسئوالن کشور تقاضا دارد، رشد و توسعه پایدا

 تامین شیر است تا منافع ذینفعان این زنجیره همسو و هماهنگ شود.
وی تاکید کرد: کمک به تشکیل زنجیره تامین شیر را از سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و 

 لبنیات محسوب می شود. تجارت تقاضا داریم و امروز کاهش سرانه مصرف شیر یکی از دغدغه های صنعت
درصد آن برعهده  ۵۴سال قدمت از صنایع پرسابقه کشور به شمار می رود که  ۶۴به گزارش ایرنا، صنعت لبنیات ایران با بیش از 

 بخش خصوصی است و در چرخه اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد .
 ای است.رقابت در بازارهای منطقهمیلیون تا یک میلیارد دالر است که قابل  ۲۴۴سهم صادرات این صنعت بین 

سرانه مصرف شیر در  ۲۴۶۲کیلوگرم است، اما طبق آخرین گزارش فائو در سال  ۶۶۴سرانه مصرف شیر و فراورده های لبنی 
مدت و بلند مدت را نشان می دهد و موجب افزایش کیلوگرم رسیده که کاهش سرانه مصرف در بازه های کوتاه ۲۶ایران به نزدیک 

 های درمانی خانواده ها شده است. هزینه
  لینک خبر
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 شیر و فراودره ها 
 خبرگزاری فارس – 6/11/89تاریخ : 

 

 هیچ نگرانی از سالمت شیر وجود ندارد/ صادرات یک میلیون تن شیر به کشورهای دیگر

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه هیچ نگرانی از مصرف شیر و لبنیات در کشور وجود ندارد، گفت: 
 ایم. شود و در سالهای گذشته حتی یک مورد عدم انطباق بهداشتی نداشتهدرصد شیر تولیدی کشور صادر می 19ساالنه 

 
صفر ماکنعلی معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور امروز در فارس، علیبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 

،استاندارد آمریکا  59PPBنشست خبری در پاسخ به شایعه اخیر وجود آفالتوکسین در شیر گفت: استاندارد اتحادیه اروپا برای خوراک 

09PPB  5و استاندارد ایرانPPB تر از اروپا و آمریکا است.گیرانهدارد ایران بسیار سختدهد که استاناست و اینها نشان می 

وی کسانی را که در مورد سالمت شیر تشکیک ایجاد کردند را افراد غیرمتخصص و غیرمرتبط خواند و گفت: در همه دنیا اظهار نظر 
بنی به عهده وزارت بهداشت های لدرباره سالمت محصوالت دامی به عهده سازمان دامپزشکی است، اما در ایران سالمت فرآورده

 قرار دارد. 
ماکنعلی تأکید کرد که هیچ نگرانی در مورد سالمت محصوالت لبنی در شیر در کشور وجود ندارد و همه آنها به صورت کامل رصد 

 شوند. می
درصد  19ید شیر را دارد که دنیا در تول 19اما ایران رتبه  شود، گفت:میلیون تن شیر صنعتی در کشور تولید می 9وی با بیان اینکه 

 شود، در حالی که در طول سالهای گذشته حتی یک مورد عدم انطباق بهداشتی از کشورهای مقصد گزارش نشده است. آن صادر می
معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور در پاسخ به اینکه آیا اظهارات اخیر درباره وجود آفالتوکسین در شیر بر صادرات 

 های غیرکارشناسی و غیرمرتبطکنند، به حرفاین محصوالت تأثیر داشته است، گفت: خوشبختانه کشورهایی که از ما شیر وارد می
 دهند. گوش نمی
شاه در منطقه هزار قطعه پرنده از نوع چنگر، فالمینگو، مرغابی و گیالن 5ها به کشته شدن در بخش دیگری از صحبتماکنعلی 

های پوسیده گیاهان منطقه های ما وجود بیماری را رد کرده، اما احتمال اینکه سمی از ریشهشده میانکاله خبر داد و گفت: بررسیحفاظت
ها بشود )بوتولیسم( وجود دارد، چرا که نوع مشابهی قبالً در منطقه ارس وجود داشت که این پرندهایجاد شود و باعث مرگ و میر 

 هزار قطعه پرنده شد و عامل آن بوتولیسم بود.  5موجب کشته شدن 

 هزار تا برسد.  5بینی کرد که میزان کشته شدن پرندگان در این منطقه هم به وی پیش

که آیا دستورالعملی برای بیماری کرونا از سوی سازمان دامپزشکی ابالغ شده است، گفت: این بیماری ماکنعلی در پاسخ به این سؤال 
شود که زمانی که دستورالعمل ها در حوزه انسانی است، اما از دام منتقل شده است، بنابراین اهمیت بخش دامپزشکی اینجا مشخص می

 گیریم.انسانی را میکنیم، در حقیقت جلوی بیماری در حوزه دام صادر می
های ژنی به انسان منتقل شده و از انسان از طریق عطسه به انسان دیگر وی گفت: این بیماری بیش از خفاش و مار تحت تأثیر جهش

نفر فوتی و یک هزار نفر بستری در چین بوده و دومین کشور که این بیماری در آن گزارش شده آمریکا  51شود. تاکنون منتقل می

 است. 
در چین گزارش شده و با توجه به اینکه این بیماری مشترک با انسان  H5N1وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که بیماری آنفلوانزا 

و دام است آیا اقداماتی برای جلوگیری از ورود آن شده، گفت: این بیماری در ایران گزارش نشده و خطر آن برای انسان در حد کم 
 است. 

کیفیت چینی و هندی گله دارند، واکسن های های بیسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس اینکه دامداران کشور از واکسنماکنعلی در پا
برندینگ ما روسیه، ترکیه و سه مدل تولید داخلی است و همه آنها از نظر ویژگی و کیفیت مورد تأیید هستند و ما ارزیابی واکسن را 

 دهیم.مرتب انجام می
  لینک خبر
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 شیر و فرآورده ها 
 ایرنا  – 0/11/89تاریخ : 

 کیلوگرم است ۹۱سرانه مصرف شیر در ایران کمتر از 

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه جامعه از کمبود مصرف شیر رنج می برد، گفت: طبق آمارها امروز  -ایرنا -تهران
 کیلوگرم است که قابل قبول نیست.  ۵۴انه مصرف شیر درکشور نزدیک به سر
عصر دوشنبه در نخستین همایش صنعت لبنیات ایران در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما، افزود: « عباس کشاورز»

 ی باالی جامعه باشد.هامصرف شیر خام و لبنیات در کشور پایین است و به نظر می رسد بخش عمده مصرف مربوط به دهک
های سنی مختلف در کشور از جمله گروه های سنی در حال رشد و وی، سن جامعه را رو به کهنسالی برشمرد و اظهارداشت: گروه
 کهنساالن نیازمند مصرف باالی شیر و فرآورده های لبنی هستند.

 توجه به مصرف شیر است که باید افزایش یابد. ای،سرپرست وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: یکی از موضوع های مهم تغذیه
درصد مردم جامعه محصوالت  ۴۴طور کالن کرد: طبق گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بهوی اضافه

ه ب پروتئینی مصرف می کنند که رقم خوبی است، اما ترکیب مصرف ما مناسب نیست و باید با حمایت صنعت فراورده های لبنی
 اقشار آسیب پذیر توجه کرد.

کشاورز گفت: انتظار دارید وزارت جهاد کشاورزی در زنجیره تامین شیربه این صنعت کمک کند، اما این طرح عالوه براین که 
 ساختار گسترده ای نداشت، بلکه صنعت ، دامپروران و سایر ذینفعان با یکدیگر اختالف نظر داشتند.

در بخش کشاورزی گرفته شد که برخی نهادها از این موضوع سود بردند و اکنون در حال  ۶۴ر دهه وی افزود: این تصمیم مهم د
گسترش است و در واقع از گاو اصیل به سمت گاوهای سبک سوق دادیم و پذیرفته شد که از فناوری استفاده شود و این موضوع به 

 نفع تولیدکنندگان و صنعت است.
ریح کرد: تولید شیرکشور از انسجام و توانمندی الزم برخوردار است و از لحاظ ضریب تبدیل سرپرست وزارت جهاد کشاورزی تص

 مناسب و سطح بهداشت قوی بهره می گیرد و در عین حال باید به دنبال توسعه صنعت لبنیات باشیم.
هزارتن  ۵۴۴است و اکنون وی اضافه کرد: هشت سال گذشته وارد تجارت لبنیات شده ایم که مواردی خوب و برخی قابل قبول 

میلیون دالر ارز آوری برای کشور به همراه دارد که شروع  ۲۴۴تا  ۶۴۴محصول معادل شیر صادر می شود و این میزان صادرات 
 خوبی است، اما ارزی که به ازای صادرات انجام می شود پایین است.

کشاورز تصریح کرد: امروز بازارهای صادراتی ایران باید مشخصه بازارهای قوی و پول دارتر با حجم فراوری باالتر را داشته 
 باشند که جذب شوندو این مهم کار آسانی نیست. 

 مشکل جدایی بین صنعت و دامپروران 
نظر بین صنعت و دامپروران دانست و گفت: سرپرست وزارت جهاد کشاورزی یکی از مشکالت این صنعت را تضاد و اختالف 

اختالفات باعث جدایی بین صنعت و تولیدکنندگان شیر و ورود دولت به این موضوع شده که آسیب بزرگی است و نباید به این 
 رویکرد و سمت برویم.

ورد و و تولید کشور به مشکل برنخبرد پیش برویم تا صنعت  -وی اضافه کرد: اکنون در هر توافق و جریان اقتصادی باید با دید برد 
 این مسائل باعث شد دولت به ناچار مداخله کند و با خرید شیرخام و فروش آن در بازار به یک رقیب تبدیل شود.

به گفته کشاورز، صنعت و تولید کنندگان نباید شرایط را به گونه ای فراهم کنند که دولت به اقتصاد و تجارت ورود پیدا کند، عالوه 
 ین شفاف سازی نرخ ارز موجب مدیریت بازار محصوالت تولیدی ایران در بازارهای داخلی و خارجی شده است.برا

 خطر رواج مصرف لبنیات سنتی 
کشاورز گفت: اکنون با معضل رواج لبنیات سنتی )شیر فله ای( در کشور روبرو هستیم که این امر از لحاظ بهداشتی و سالمت 

 کم یا زیاد لبنیات سنتی در کشور خطرناک است.جامعه صحیح نیست و عرضه 
وی صنعت لبنیات را در بخش کشاورزی صنعت اول معرفی کرد و افزود: این صنعت با این حجم سرمایه و قدرت اقتصادی باید در 

 رایزنی های اقتصادی، بازاریابی ، روش های مذاکره، قمیت گذاری و تامین مواد اولیه ورود پیدا کند.
 غیر علمی ایجاد کننده نگرانیخبرهای 

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی ارایه خبرهای غیرمنطقی ، غیر علمی و غیرمستند را عامل ایجاد نگرانی در جامعه دانست و 
 افزود: استانداردهای غذایی ایران از جمله شیر از اتحادیه اروپا سختگیرانه تر است.

 اروپا گندم مصرف می کند، اما هفت برابر استاندارد اروپا سختگیرانه تر است.وی اضافه کرد: همانگونه که ایران دو برابر 
کشاورز خطاب به انجمن صنایع لبنی، از آنها خواست تا در تولید شیر و فراورده های لبنی با چنین ارزش غذایی و تجاری ورود پیدا 
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دست به تشویش اذهان عمومی مبادرت ورزند که به نفع کنند و سخنگو باشند و اجازه ندهند این صنعت زیرسووال برود و افرادی 
 جامعه نیست.

 وی برای صنعت لبنیات پیشنهاد داد: ضمن تالش به منظور ارتقای صنعت، بیش از پیش به مسئله تجارت ورود پیدا کنند.
 ت محصوالت کشاورزی وکشاورز خاطرنشان ساخت: فعاالن اقتصادی نباید نگران تصمیم گیری های دولت باشند، بنابراین صادرا

 فراورده های لبنی باید مورد حمایت قرار گیرد.
وی معتقد است: فضا برای ورود بخش خصوصی باز است و تصمیم گیری بدون توجه به ذینفعان نباید صورت گیرد و ضرورت 

 دارد که پیشنهادات به دولت و مجلس پخته و کامل باشد.
ت را در بخش کشاورزی صنعت اول معرفی کرد و افزود: این صنعت با این حجم سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، صنعت لبنیا

سرمایه و قدرت اقتصادی باید در رایزنی های اقتصادی، بازاریابی، روش های مذاکره، قمیت گذاری و تامین مواد اولیه ورود پیدا 
 کند.

ت نیاز دارد برای تحقیق و توسعه فراتر از خود وی پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم درصنعت لبنیات را مطرح کرد و گفت: این صنع
 کارخانجات دارای تحقیق و پژوهش باشند. 

درصد آن برعهده  ۵۴سال قدمت از صنایع پرسابقه کشور به شمار می رود که  ۶۴به گزارش ایرنا، صنعت لبنیات ایران با بیش از 
 بخش خصوصی است و در چرخه اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد. 

 میلیون تا یک میلیارد دالر است که قابل رقابت در بازارهای منطقه ای است. ۲۴۴درات این صنعت بین سهم صا
سرانه مصرف شیر در  ۲۴۶۲کیلوگرم است، اما طبق آخرین گزارش فائو در سال  ۶۶۴سرانه مصرف شیر و فراورده های لبنی 

 های کوتاه مدت و بلند مدت را نشان می دهد. کیلوگرم رسیده که کاهش سرانه مصرف در بازه ۲۶ایران به نزدیک 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات

 ایرنا  – 0/11/89تاریخ : 

 شودغربی صادر میهزار تن سیب درختی از آذربایجان۱روزانه 

ر تن سیب از این استان به هزاغربی گفت: طبق توافق اوراسیایی، روزانه سهرییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان -ایرنا -ارومیه
 شود. کشورهای افغانستان، پاکستان، هندوستان، روسیه و برخی از دیگر کشورهای همسایه صادر می

 اکنون مطلوب است و محصولوگو با خبرنگار ایرنا افزود: بازار سیب درختی آذربایجان غربی همرسول جلیلی روز دوشنبه در گفت
 شود.ا توسط تاجران آذربایجانی به روسیه منتقل میسیب درختی استان از مرز آستار

تنی سیب  ۲۴تریلی  ۳۴تومانی سیب درجه یک استان در بازار داخلی بیان کرد: روزانه  ۸۴۴هزار و وی با اشاره به قیمت هفت
 شود.تر در بازار آن کشور عرضه میدرختی به سمت روسیه ارسال و با قیمت مناسب

های ارومیه مستقر شده و در حال رایزنی برای خرید سیب درختی اجران جمهوری آذربایجان در سردخانهوی با اشاره به اینکه ت
 کنند.های استان را برای صادرات به روسیه بررسی میهستند، اضافه کرد: این افراد در روستای بالو سیب

ختی استان توسط عراق، افغانستان و پاکستان نیز در ای سیب درغربی اظهار کرد: خرید فلهرییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان
 حال انجام است.

هزار تن سیب درختی با هدف عرضه در بازارهای داخلی و  ۶۴۴میلیون و غربی امسال یکجلیلی اضافه کرد: باغداران آذربایجان
خوری هزار تن به صورت تازه ۸۴ه و هزار تن به مصرف صنایع تبدیلی رسید ۳۸۴اند که از این میزان، حدود خارجی تولید کرده

 است.مصرف شده
 ۲۴۴است، ادامه داد: امسال در حدود غربی جایگاه اول تولید سیب درختی کشور را به خود اختصاص دادهوی با بیان اینکه آذربایجان

های مصرف داخلی و خارجی تدریج برای فروش روانه بازارشده که به های استان ذخیرههزار تن از محصول تولیدی در سردخانه
 شود.می

ای در برخی از بازارهای هدف، مشکالت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، وی اضافه کرد: موانع تعرفه
 های یخچال دار از مهمترینموقع و در حد کفایت و تجهیز ناوگان حمل و نقل به کامیونهای صادراتی بهها و مشوقنبود یارانه

 های پیش رو در جهت توسعه صادرات محصول سیب درختی استان است.چالش
وی آشنا نبودن تولیدکنندگان با سلیقه بازارهای هدف، استفاده از روش های غیر استاندارد برای جمع آوری سیب صنعتی، هزینه 

ای های رویشی و کمبود اعتبار مالی برید پایهباالی تولید، تغییرات اقلیمی، سرمازدگی و استقبال نکردن تولیدکنندگان از ارقام جد
نده های آیهای بخش تولید سیب درختی بیان کرد و گفت: برای عملکرد بهتر در سالاصالح و نوسازی باغ ها را نیز از دیگر چالش

 ها رفع شود.باید این چالش
هزار بهره  ۲۳۴شوند؛ دیم و آبی کشت می هزار هکتار اراضی کشاورزی است که به صورت ۵۴۴غربی دارای بیش از آذربایجان

میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در این استان تولید و روانه بازار  ۶بردار در این استان فعالیت کشاورزی دارند و ساالنه 
 شود.می

 از این میزان بیش از یک میلیون تن، سیب درختی است.
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 

 خبرگزاری فارس – 6/11/89تاریخ : 

 قلم محصوالت دامی به پنج قاره از جمله آمریکا 33صادرات 

 شود. به پنج قاره از جمله آمریکا صادر می قلم محصوالت دامی کشور 60رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: 

 
پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز در نشست خبری با بیان به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علیرضا رفیع

هزار تن شیرخام،  8شود، گفت: در چهار ماه نخست سال قلم محصوالت دامی ایران به پنج قاره از جمله آمریکا صادر می 60اینکه 

 هزار تن آالیش غیرخوراکی به کشورهای دیگر صادر شده است.  5هزار تن پای مرغ،  55یگو، هزار تن م 50هزار تن لبنیات،  16

نشینی آمریکا از برجام بر صنعت حوزه دامپزشکی تأثیر گذاشته است، گفت: اتفاقاً ها پس از عقبپور در پاسخ به اینکه آیا تحریمرفیع
مین ها را کامل تأایم نیازهای نهادهتر کرده است چرا که تمرکز ما بیشتر بر تولید داخل معطوف شده و توانستهها ما را قویاین تحریم

 کنیم. 
ها دراختیار تولیدکنندگان قرار پور، در سه ماه باقی مانده از سال، تمام ارزهای مورد نیاز واکسن، ریزمغذی، مکملبه گفته رفیع
 گرفته است.

 میلیون رأی گوسفند و بز در کشور علیه تب برفکی واکسیناسیون خواهند شد.  15وی همچنین گفت: در ایام دهه فجر 

مرغ تدوین شده و های خود اعالم کرد: برنامه ملی تضمین سالمت تخمکشور در بخش دیگری از صحبترئیس سازمان دامپزشکی 
 یابد. مرغ ارتقا میبه زودی رونمایی خواهد شد و با اجرای این برنامه ملی، کیفیت بهداشتی تخم

ح در کشور اجرایی شده و فازهای بعدی وی همچنین از اجرای فاز مقدماتی طرح ارتقای کیفیت گوشت مرغ خبر داد و گفت: این طر
 بندیها را بستههای مخصوصی مرغبندی شده و با لیبلهای کشور رتبهآن هم اجرا خواهد شد. با اجرای این برنامه، تمام کشتارگاه

 کنند. می
 دامی خبر داد.  هایوی همچنین از تفاهم نامه با وزارت بهداشت برای نظارت بهداشتی بر توزیع، عرضه و طبخ فرآورده

ا ها گذاشته و برئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین گفت: سازمان دامپزشکی کشور صدور مجوزهای بهداشتی را به عهده استان
 این کار سرعت کار بیشتر شده است. 

ی وی، ماهاچماری ویهای جنوبی کشور کنترل شده و همچنین در مورد بیپور، بیماری لکه سفید میگو هم در استانبه گفته رفیع
 آال کاهش چشمگیری وجود داشته است. قزل

این بیماری که در حوزه آبزیان در  خبر داد و گفت: KHVآمیز بیماری رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین از کنترل موفقیت

 ن به داخل کشور شدیم. ای ایجاد کرده بود را ما در مرزها کنترل کردیم و مانع از ورود آکشور عراق بیماری گسترده
 * یک محصول نانو در حوزه دامی پروانه تولید گرفت

جمهور با فعالیت نانو خبر داد و گفت: یک محصول نانو پور همچنین از ورود سازمان دامپزشکی کشور با معاونت علمی رئیسرفیع
 محصول هم در مرحله ارزیابی است.  10در حوزه دامی پروانه تولید گرفته و 

میلیون قطعه طیور در فاز اول واکسینه شدند و فاز دوم  58همچنین از اجرای طرح ملی کنترل بیماری نیوکاسل خبر داد و گفت: وی 

میلیون مرغ در کشور واکسینه  09شود و فاز سوم در اردیبهشت ماه سال آینده اجرایی خواهد شد که در مجموع در دهه فجر غاز می

 میلیارد تومان است.  0شوند که هزینه هر سال می

 اینوی همچنین از همکاری وزارت بهداشت با سازمان دامپزشکی برای برنامه ملی پیشگیری تب مالت در کشور خبر داد و گفت:
 طرح در حال اجرا است و نتیجه آن اثرات ماندگاری را ثبت خواهد کرد

  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 ایرنا  – 5/11/89تاریخ : 

 میلیون دالر قابل افزایش است ۱۱۱صادرات میگوی پرورشی بوشهر تا 

های میلیون دالر است که با وجود ظرفیت ۲۴استاندار بوشهر گفت: ارزش صادرات میگوی پرورشی این استان اکنون  -ایرنا -بوشهر
 میلیون دالر افزایش داد.  ۲۴۴توان این رقم را تا موجود می

استان بوشهر در حوزه شیالت اظهار عبدالکریم گراوند روز چهارشنبه در نشست با مدیرعامل شیالت ایران با اشاره به ظرفیت 
 های پیشرو در تولید میگوی پرورشی است.داشت: استان بوشهر با وجود ظرفیت عظیم دریا یکی از استان

وی بیان کرد: با فعالیت مطلوب در حوزه شیالت و آبزیان عالوه بر رونق فعالیت اقتصادی در بخش آبزیان، توسعه اشتغال و کاهش 
 خواهد شد. بیکاری نیز محقق

های درصد تولید میگوی پرورشی کشور در این استان اظهار داشت: با وجود ظرفیت ۶۴استاندار بوشهر با اشاره به تولید بیش از 
 تری به استان بوشهر داشته باشد.باالی این استان در صنایع مربوط به شیالت، انتظار داریم سازمان شیالت ایران نگاه ویژه

اسکله خورخان بردخون به عنوان یکی از مطالبات دیرینه و مهم استان بوشهر گفت: این اسکله به پروژه تاریخی وی درباره پروژه 
 تبدیل شده و انتظار داریم سازمان شیالت ایران نسبت به تامین اعتبار الزم برای تسریع در تکمیل آن اقدام کند.

یگو در سطح کشور ناشی از کارنامه درخشان استاندار و مدیران مدیرعامل شیالت ایران نیز در این نشست گفت: رشد حوزه م
 مربوطه در استان بوشهر است که با همگرایی در شرایط سخت ما را همراهی کردند.

نبی هللا خون میرزایی افزود: نیروی انسانی مهم ترین سرمایه ما در استان بوشهر است و اگر امور مربوط را تسهیل کنیم در بخش 
 اهداف خود خواهیم رسید.شیالت به 

 لینک خبر 
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 صنایع غذایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 

 عسل
 ایرنا  – 5/11/89تاریخ : 

 شودشده کشور در دامغان تولید میدرصد از ملکه زنبورعسل اصالح ۵۱

هزار فروند، در  ۰۴به تعداد شده کشور درصد از ملکه زنبورعسل اصالح ۲۴مدیر جهاد کشاورزی دامغان گفت: -ایرنا-سمنان
 شود. زنبورستان کویر جنوب این شهرستان تولید می

بینی و شده، با پیشهزار فروند ملکه زنبورعسل اصالح ۰۴سیدمحسن طباطبائیان روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: 
 شود.ران کشور توزیع میهای صورت گرفته، در زنبورستان جنوب دامغان تولید و بین زنبورداریزیبرنامه

هزار کلونی زنبور عسل است که در مقایسه با سال گذشته،  ۶۸وی بیان کرد: طبق آخرین سرشماری امسال، شهرستان دامغان دارای 
 هزار کلونی افزایش یافته است.  ۸

 کیلوگرم بود. ۶۴ن تولید هر کلونی هزار کندو در دامغان تولید شد که میانگی ۶۴تن عسل از  ۶۴۴طباطبائیان اضافه کرد: سال گذشته 
تن عسل در این شهرستان تولید  ۶۸۴بینی کرد که سال جاری توان پیشوی اظهار داشت: باتوجه به میانگین تولید هر کلونی، می

 شود. 
وهای دیکی کندطباطبائیان خاطرنشان کرد: به علت تنوع گیاهی فراوان و رویش گون، ِزنیان، آفتابگردان ، خارشتر و یونجه در نز

 عسل دامغان، عسل های تولیدی کامل طبیعی و دارای کیفیت مطلوب است.
توانند از خدمات شود و افراد فاقد بیمه نیز میکندو اعطا می ۰۴وی ادامه داد: صدور مجوز زنبورداری برای افراد دارای بیش از 

 مند شوند.بیمه تامین اجتماعی بهره
تسهیالت بانکی، تحویل دارو توسط دامپزشکی، توزیع شکر برای تغذیه زمستان توسط شرکت تعاونی  طباطبائیان تصریح کرد: ارائه

 زنبورداران و برگزاری کالس های آموزشی از جمله خدمات جهاد کشاورزی دامغان است.
رورش زنبور و تولید عسل های دامغان شرایط بسیار خوبی برای پمدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان گفت: امسال مراتع و بیابان

 برداران این بخش باشیم.مندی بهرهدارد و امیدواریم سال آینده نیز شاهد رضایت
نفر بهره بردار در زمینه تولید عسل در این  ۳۴۴های تولید عسل استان سمنان است و بیش از شهرستان دامغان یکی از قطب

 شغل به صورت مستقیم ایجاد شده است. ۸۴۴ش از شهرستان فعالیت دارند که در مجموع در این زمینه بی
 مناطق مهماندوست، طزره، دروار، دیباج، برم، قهاب رستاق مهمترین مناطق پرورش زنبور عسل این شهرستان است.

  برلینک خ
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 عسل 
 خبرگزاری فارس  – 5/11/89تاریخ : 

 رونمایی از دستاوردهای صنعت زنبورداری

 مراسم رونمایی از دستاوردهای صنعت زنبورداری با حضور وزیر کار و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مراسم رونمایی از دستاوردهای صنعت زنبورداری امروز با حضور محمد 

شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و معاونان دو وزیر در محل 
 سالن تالش برگزار شد. 

وری و مهارت و نیز تکمیل زنجیره ارزش محصول ژل رویال )غذای ملکه زنبور ملی ارتقای بهره در این مراسم همچنین بنیاد
 عسل( و همچنین رونمایی از سامانه مبادالت صنعت زنبورداری کشور انجام شد. 

ده عسل در دنیا است رسد و ایران سومین تولیدکننهزار تن در سال می 99به گفته مسؤوالن در این مراسم تولید عسل در کشور ما به 

 اما با این وجود متأسفانه در بازار جهانی نقش بسیار کمرنگی دارد.
پور مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت این مراسم که بدون حضور نمایندگان اتحادیه زنبورداران برگزار شد بانکی

والت جانبی مانند تولید ژل رویال و زهر زنبورداری گفت: صنعت زنبورداری از تک محصولی تولید عسل خارج شده و محص
 شود.زنبور عسل برای تولید داروهای مختلف نیز تولید می

 ای به اینتشکل زنبورداری در کشور داریم و تغییر نگاه مدیران در صنعت زنبورداری، تقویت نگاه توسعه 59وی گفت: امروز 

 صنعت است.
 1.5دالر معادل  99زی در این مراسم گفت: قیمت هر گرم زهر زنبور عسل همچنین رضایی معاون امور دام وزیر جهاد کشاور

ها به کار گرفته ها و ُمسکنبشکه نفت خام است که ارزش افزوده بسیار باالیی دارد و در تولید داروهای مختلف مانند استروئید
 شود. می

ردند و امروز کای تولید عسل و تولید زهر آن استفاده میرضایی گفت: در کتابی نوشته بودند پیشینیان ما از پرورش زنبور عسل بر
 نباید زنبورداری به تولید عسل اکتفا کند. 

کیلوگرم عنوان کرد و گفت: اگر  11معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی میانگین تولید هر کلونی )کندوی زنبورعسل( را 

 بلکه باید به تولید محصوالتی زهر زنبور و ژل رویال توجه کند.زنبوردار فقط به تولید عسل بیاندیشد سودی نخواهد برد 
درصد رشد کرده است که البته هنوز نسبت به پتانسیل آن  05رضایی این را هم گفت: محصوالت جانبی تولید عسل در سال گذشته 

 رقم ناچیزی است.
و تولید زنبور عسل وابستگی به خارج ندارد و  وی همچنین تولید عسل را مصداق واقعی اقتصاد مقاومتی دانست که صنعت پرورش

 محصوالت آن دارای ارزش افزوده باالیی هستند.
در این مراسم همچنین عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، گفت: رشد فراگیر صنعت زنبورداری ناشی از سه 

 و توسعه صنعت زنبورداری در این زمینه مورد توجه است. وری و افزایش اشتغال استعامل افزایش سرمایه فیزیکی، ارتقای بهره
بنیان و ابزارهای نوین های دانشوری و مهارت اشاره کرد و گفت: با استفاده از شرکتوی همچنین از افتتاح بنیاد ملی ارتقای بهره

 کند.صنعت زنبورداری ارتقا پیدا می
زنبوردار، نیروی کار و کارآفرین در کشور در صنعت زنبورداری و  هزار نفر 89به گفته معاون وزیر تعاون، در حال حاضر 

های نوین کیلوگرم بود با به کارگیری فناوری 8صنایع جانبی مشغول به کار هستند و میانگین تولید عسل هر کندو که در ابتدای کار 

 کیلو افزایش یافته است. 11و استفاده از مدیریت نوین این رقم به 

تار تغییر سبک مدیریت در صنعت زنبورداری شد و گفت: باید زنبورداران به تولید محصوالت جدید و به ارزش وی همچنین خواس
 افزوده توجه کنند.

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

 دالر می ارزد  ۹۱هر زنبور هر گرم ز

دالر است و از محل فروش آن، ارزش  ۵۴سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: صادرات یک گرم زهر زنبور  -ایرنا  -تهران 
 بشکه نفت را دارد.  ۶.۸

ه فت: زنبور بعباس کشاورز عصرگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح بنیاد ملی ارتقای بهره وری و مهارت در مجموعه فرهنگی تالش گ
 عنوان حشره ای که در طبیعت پرورش می یابد و حیات بشر وابسته به آن است و باید از این حشره محافظت به عمل آید. 

وی افزود: امروز در بخش زنبورداری با وجود رشد کیفی، عملکرد ما پایین است و با افزایش بهره وری می توان به بازدهی 
 سرمایه بیشترین تولید را خواهیم داشت.  مطلوب رسید، زیرا با کمترین

کشاورز گفت: برخی محصوالت بدون وجود زنبور بازدهی کافی ندارد و از جمله محصول آفتابگردان، بدون وجود زنبور بی حاصل 
 است یا در محصول یونجه، زنبور عسل کمک می کند . 

 وی ضمن تاکید بر استفاده از فناوری در محصوالت کشاورزی گفت: باید دانش را به کاال تبدیل ساخت و به فکر خلق ثروت باشیم. 
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی کشور نیز گفت: زنبورداری به معنای واقعی صنعت است و «مرتضی رضایی»

 وری در این صنعت وارد شود. برای افزایش تولید باید علم و فنا
وی افزود: صنعت زنبورداری مصداق واقعی اقتصاد مقاومتی است و تولید آن وابسته به منابع داخلی و توانمندی باالیی در امر 

صادرات دارد و با تغییر اقتصاد از سال گذشته و آزاد سازی اقتصاد، مردم با ارزش محصوالت تولیدی بیشتر آشنا شدند و به 
 ارهای صادراتی توجه ویژه ای دارند. باز

رضایی پیرامون صادرات عسل و سایر محصوالت زنبورداری گفت: چنانچه به بازار داخل توجه شود، موفق نخواهیم شد، بنابراین 
 باید افق دید خود را وسیع تر سازیم. 

زنبورداری که از استخراج عسل و زهر تا وی گفت: ایران سومین کشور تولید عسل و کلونی است و با توجه به گستردگی صنعت 
 تولید محصول عسل است، بحث مهارت افزایی و تبدیل علم به مهارت نیز باید مدنظر قرار گیرد. 

پرست وزارت جهاد کشاورزی بنیاد ملی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سر محمد شریعتمداریبراساس این گزارش، با حضور 
 ارتقای بهره وری و مهارت افتتاح شد. همچنین از زنجیره ارزش ژل رویال که در تولید دارو کاربرد دارد، رونمایی شد.

  لینک خبر
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 عسل 
 خبرگزاری فارس – 5/11/89تاریخ : 

 شکر مورد نیاز زنبورداران تحویل نشد

برای  1089بازرگانی دولتی ایران و اتحادیه زنبورداران در ابتدای سال  رئیس کمیسیون کشاورزی نوشت: قراردادی بین شرکت

به شرکت مذکور پرداخت شده، ولی تاکنون خرید شکر مورد نیاز زنبورداران منعقد و در آن تاریخ هزینه خرید شکر به طور کامل 
 کاال به طور کامل تحویل نشده است. 

 
ای به رئیس سازمان ملی استاندارد به گزارش خبرگزاری فارس، احمد علی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی در نامه

 1089دیماه  15مپزشکی فرستاده، صورت جلسه ایران که رونوشتی به معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دا

 کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی را اعالم کرد.
به منظور جلوگیری از عرضه عسل تقلبی و ایجاد بازار مطمئن عسل طبیعی؛ مقرر شد، سازمان ملی استاندارد، ضمن هماهنگی  -1

( را به 1085های مرتبط در اسرع زمان )حداکثر شش ماه( استاندارد، تشویقی عسل )مصوب سالگاهبا اتحادیه زنبورداران و دست

 استاندارد اجباری ارتقا داده و به مرحله اجرا درآورد.
بازرگانی دولتی ایران و اتحادیه زنبورداران برای خریداری شکر مورد نیاز  قراردادی بین شرکت 1089در ابتدای سال  -5

دگان منعقد و در آن تاریخ هزینه خرید شکر به طور کامل به شرکت مذکور پرداخت شده، ولی تاکنون کاال به طور کامل تولیدکنن
رغم اینکه عدم تحویل شکر به دلیل قصور اتحادیه نبوده، ولی مطالبات زنبورداران از اتحادیه منجر تحویل نشده است، از طرفی علی
ت. شرکت بازرگانی دولتی ایران مؤظف است، باقیمانده شکر را مطابق با نرخ مندرج در قرارداد به نارضایتی تولیدکنندگان شده اس

 اولیه حداکثر تا پایان سال جاری به اتحادیه زنبورداران تحویل نماید.
زم برای سرعت ها و اتحادیه سراسری زنبورداران بیشتر السازی یارانهسازمان بیمه تأمین اجتماعی با همکاری سازمان هدفمند -0

 بخشیدن به انجام تعهدات صندوق بیمه تأمین اجتماعی در قبال بیمه زنبورداران را فراهم آورد.
مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت در همکاری با اتحادیه سراسری زنبورداران و معاونت امور تولیدات دامی وزارت  -0

نبورداران کشور را )به عنوان نهاده تولید( با ارائه مجوزهای الزم به ای مورد نیاز مصرفی زجهادکشاورزی، واردات شکر قوه
 اتحادیه زبنورداران تسهیل نماید.

نقاط کشور، به منظور رفع مشکالت به وجود آمده برای زنبورداران در مورد حمل کندوهای زنبور عسل توسط کامیون به اقصی-5

ریزی، هماهنگی و های مربوطه و اتحادیه سراسری زنبورداران برنامههسازمان دامپزشکی کشور مؤظف است، با همکاری دستگا
 اقدامات الزم را به عمل آورد.

صندوق بیمه کشاورزی با همکاری سازمان دامپزشکی کشور، معاونت امور تولیدات دامی و اتحادیه سراسری زنبورداران  -6

ه و تکمیلی( در جهت جذب حداکثری زنبورداران برای استفاده از های پایای )بیمهجلساتی را برای اصالح جداول الگوهای بیمه
 ای برگزار نماید. خدمات بیمه

همچنین صندوق با همکاری اتحادیه سراسری زنبورداران عالوه بر ارائه پیشنهادات کارشناسی به زنبورداران به منظور جلوگیری 

 .پرداخت غرامت به زنبورداران را با کمک اتحادیه تنظیم کند از خسارات احتمالی دستورالعمل اجرایی نحوه برآورد خسارت و
  لینک خبر
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 عسل 
 خبرگزاری فارس – 0/11/89تاریخ : 

 میلیون تن محصول زراعی 04عملکرد بخش زنبورداری پایین است/تاثیر زنبور در تولید 

 خواهیم زنبوردار درآمد خوبی داشته باشد باید این صنعت توسعه پیدا کند. سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: اگر می
 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، عباس 
تاوردهای صنعت زنبورداری کشور که با کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در مراسم رونمایی از دس

حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونان وزارت جهاد کشاورزی در سالن تالش 
برگزار شد، اظهار کرد: زنبور عسل از مؤثرترین حشرات در بخش کشاورزی است و گام اول ما این است که 

 هم برای طبیعت و هم برای ما مفید است.از این حشره به خوبی محافظت کنیم که 
خواهیم زنبوردار هم درآمد خوبی داشته باشد باید این صنعت توسعه پیدا کند اما در حال وی افزود: اگر می

 حاضر نباید به عدد اقتصادی این صنعت توجه کنیم و آنچه باعث تغییر کند، ایده است.
سازی اذعان کرد: کار باید به دست بخش خصوصی و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با خصوصی

 ذینفعان واگذار شود اما باید نحوه کار اقتصادی این تشکل ها تغییر کند.
وری است که کمترین هزینه و رفت، افزایش بهرهوی افزود: عملکرد بخش زنبورداری پایین است و راه برون

 بیشترین بازده را دارد.
سل در ابتدا برای کشور تولید به همراه دارد که این تولید هم در زمینه باغبانی و هم کشاورز تأکید کرد: زنبور ع

درصد، عملکرد محصوالتی مانند  ۰۴تا  ۲۸زراعت بوده و باعث ایجاد ارزش افزوده در سطح ملی می شود، 
 دهد.کلزا و گل آفتابگردان را افزایش می

بسته به کندوها است، بنابراین زنبورداران باید حضور هزار تن دانه کلزای کشور وا ۲۴تا  ۶۴وی افزود: 
 شان به نفع آنها است.بیشتری در مراتع داشته باشند و کشاورزان را قانع کنند که حضور زنبور در اطراف

شود که زنبور میلیون تن محصول زراعی در کشور تولید می ۵۴سرپرست وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: 
 تقیم دارد.عسل در آن تأثیر مس

  لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.ir/news/13981103000285/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 
 
 
 
 

 عسل 
 ایرنا  – 5/11/89تاریخ :

 نماینده فائو : ایران از کشورهای پیشرو در تولید عسل است

کشورمان در زمینه  نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( در ایران با اشاره به ظرفیت های تولیدی -ایرنا  -کرج 
 صنعت زنبورداری گفت : جمهوری اسالمی ایران از کشورهای پیشرو جهان در بخش تولید عسل است. 

روز چهارشنبه در آیین آغازین دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی پژوهشی زنبور عسل ایران که در « گرولد بودکر»
برگزار شد، افزود: ایران قابلیت های زیادی برای توسعه یک زنجیره با ارزش  موسسه تحقیقات علوم دامی کشور واقع در کرج

 غذایی به نام صنعت زنبورداری دارد .
 وی ادامه داد : این زنجیره با ارزش غذایی می تواند بازار عرضه و تقاضا یعنی در داخل و خارج از کشور را منتفع کند.

طبیعت و زندگی انسان ها اشاره کرد و گفت: بدون زنبورها طیف گسترده ای از غذاها  نماینده فائو به اهمیت صنعت زنبور داری در
افشان، نقشی به عنوان مخلوقاتی گرده دهیم و بدون زنبورها دنیایی بدون گرسنگی غیرممکن خواهد بود. زنبورها،را از دست می

 کنند.سترگ در تمام ابعاد اکوسیستم ایفا می
ای هآفرینی در چرخه اکوسیستمها با نقشبود، آنای که کنون وجود دارد، نمیگونهنبورها، تنوع زیستی بهوی اظهار داشت: بدون ز

 کنند.های مختلف را فراهم میمرتبط، امکان همزیستی گونههمپیچیده و به
امنیت غذایی و تغذیه دارد. افشان، نقشی حیاتی در افزایش عملکرد محصوالت کشاورزی و ارتقا بودکر افزود: همچنین این گرده

ها هستند، به فعالیت زنبورها وابستگی دارند و های مصرفی انسانها و دانهبسیاری از محصوالت کشاورزی دنیا که تأمین کننده میوه
 خواهد بود.دهیم، بلکه دستیابی به دنیایی بدون گرسنگی غیر ممکن ای از غذاها را از دست میها، ما نه تنها طیف گستردهبدون آن

وابسته  هاافشاننماینده فائو در ایران اضافه کرد: به همین ترتیب، بسیاری از گیاهان غنی از نظر مواد مغذی به زنبورها و دیگر گرده
تر برابر با ارزش افشانی، نسبت به دیگر انواع محصوالت کشاورزی پنجهستند به طوریکه محصوالت کشاورزی وابسته به گرده

 هستند.
ی به نقش آفرینی زنبورداری و تولید عسل در معیشت روستائیان اشاره کرد و از جمله این نقش ها را به عنوان یک فعالیت و

 کند تا درآمد بیشتری را کسب کنند.درآمدزا دانست که به جوامع روستایی کمک می
کرد و گفت: زنبور عسل از طریق فرآیندهایی  بودکر همچنین به خواص دارویی عسل و دیگر محصوالت به دست آمده از کندو اشاره

 بخشد.های کشاورزی شده و عملکرد محصوالت را ارتقاء میافشانی موجب تقویت فعالیتهمچون گرده
ن های تأمیها نیز اشاره کرد و افزود: زنبورداری در مقایسه با دیگر شیوهنماینده فائو به نقش آفرینی زنبورداری در حفظ جنگل

 وقت به آن اشتغال داشت.وقت یا پارهتوان به صورت تمامپذیر دارد که میسته به کشاورزی، یک پیشینه انعطافمعیشت واب
های مناسب وکار موفق در زمینه زنبورداری، الزامات اساسی مورد نیاز است که گونهوی افزود: با این حال، برای داشتن یک کسب

های الزم برای مدیریت کلونی زنبورها از جمله س صنعتی، تجهیزات مدرن، و مهارتو قابل مدیریت زنبور برای تولید در مقیا
 مهمترین موارد هستند.

 وکار زنبورداری پیشرفته درنماینده فائو در ایران اظهار داشت: باید به این نکته اشاره کرد که این الزامات برای داشتن یک کسب
مند تری بهرهکنندگان از محصوالت باکیفیتدست آورند، و مصرفران سود بیشتری بهسطح کشور کافی نیستند و برای اینکه زنبوردا

 شوند، الزم است یک زنجیره ارزش کارا ایجاد شود.
ن آفریهای ارزشنفعان دخیل در مراحل مختلف تولید عسل و فعالیتوی ادامه داد: در این خصوص عالوه بر زنبورداران باید تمام ذی

 دهند.نفعان زنجیره ارزش غذایی را تشکیل میفته شوند و این ذیمرتبط در نظر گر
آوری، فرآوری و توزیع محصوالت غذایی را انجام زنجیره ارزش غذایی سازوکاری است که چهار کارکرد اصلی تولید، جمع

 دهد.می
تر تواند موجب کوتاهغذایی کارا مینماینده فائو در ایران گفت: با در نظر گرفتن تجارب موفق جهانی، توسعه یک زنجیره ارزش 

ایش توجهی افزشود، به میزان قابلصورت مستقیم از آِن تولیدکنندگان عسل میشدن زنجیره عرضه شده و منافع اقتصادی را که به 
 دهد.می

اسخ ترجیحات مشتریان پ تر بههای بیشماری را ارائه دهد تا سریعکنندگان فرصتکننده بازاریابی شده و به عرضهوی افزود: تسهیل
 تر دسترسی داشته باشند.دهد تا به بازارهای وسیعدهند و به فعاالن خرد و متوسط عرصه زنبورداری این امکان را می
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نماینده فائو در ایران تاکید کرد: فائو به منظور تالش برای تحقق اهداف توسعه پایدار، بر این باور است که توسعه زنجیره ارزش 
محیطی پایدار باشد و های کشاورزی، از جمله زنبورداری و تولید عسل، بایستی از نظر زیستای هر یک از فعالیتغذایی بر

 تأثیرات مثبت یا دستکم خنثی بر محیط زیست طبیعی، داشته باشد.
 و از نظر اجتماعی پایداربودکر گفت: همچنین از نظر اقتصادی پایدار بوده و در تمامی مراحل توجیه اقتصادی و تجاری داشته باشد 

 و برای جامعه واجد منافع باشد.
ها خانوار روی میلیونتواند مسیرهای جدیدی را پیشوی افزود: توسعه زنجیره ارزش غذایی پایدار در کشورهای در حال توسعه می

 برای خروج از فقر قرار دهد.
خواهد تا برای کشاورزی و تولید محصوالت غذایی می های دخیل در عرصهبودکر گفت: فائو از کشورهای عضو و تمامی طرف

ری بخش وتواند بهرهتواند معیشت تولیدکنندگان عسل بهبود بخشد، بلکه میایجاد زنجیره ارزش غذا تالش کنند، امری که نه تنها می
 زنبورداری را نیز افزایش دهد.

روز در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در  ۲ران به مدت دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی پژوهشی زنبورعسل ای
 حال برگزاری است.

در این کنگره پنل ها و میزگردهای تخصصی مربوط به پرورش زنبورعسل، اصالح نژاد ملکه زنبورعسل و مشکالت و 
 راهکارهای ارایه شده برگزار می شود.

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

 ایران رتبه سوم تولید عسل جهان را دارد 

رییس بخش تحقیقات زنبور عسل موسسه تحقیقات علوم دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت های بی بدیل  -ایرنا  -کرج 
 رد. کشور برتر تولید کننده عسل دنیا، رتبه سوم را دا ۶۴کشور در زمینه صنعت زنبور داری عنوان کرد: ایران در بین 

غالمحسین طهماسبی روز چهارشنبه در آیین گشایش دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی زنبور عسل در موسسه تحقیقات 
هزار تن عسل تولید می کند و ٩۴علوم دامی کشور مستقر در کرج افزود: طبق آمار سازمان خوار و بار جهانی )فائو( ایران ساالنه 

هزار تن رسیده و فائو باید این آمار و رتبه  ۴۴در حالیکه اکنون میزان تولید عسل در ایران به ساالنه رتبه چهارم جهانی دارد 
 کشورمان را اصالح کند.

وی با اشاره به مصرف سرانه یک کیلوگرم عسل در کشور گفت: بر خالف دیگر مواد غذایی مانند گوشت و ماهی در زمینه مصرف 
 سرانه عسل شرایط خوبی داریم.

 
هزار تن عسل  ۴۴هزار کندو در کشور اشاره کرد و خاطر نشان کرد: بیش از  ٠۴۴طهماسبی به وجود بیش از هشت میلیون و 

 هزار زنبور دار در کشور تولید می شود. ۵٨توسط 
 

را داریم که  وی در ادامه به اهمیت توسعه صادرات در این بخش اشاره کرد و گفت: اکنون ساالنه حدود پنج هزار تن صادرات عسل
 هزار تن برسد. ۶۴باید این رقم به باالی 

 
طهماسبی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی زنبور عسل ایران اشاره کرد و 

ای ارایه در کنگره توسط هیات مقاله بر۵۴مقاله تحقیقاتی به دبیرخانه کنگره ارسال شد که پس از داوری ها  ۶۴۴خاطر نشان کرد: 
 داوران انتخاب شده است.

 
مقاله نیز به  ٨۴مقاله به صورت سخنرانی و ۲۶وی ادامه داد: این مقاالت در پنج کمیته به صورت سخنرانی و پوستر ارایه که 

 صورت پوستر هستند.
 

 از کشورهای خارجی به این کنگره رسیده بود.این همایش در روزهای دوم و سوم بهمن برگزار می شود. همچنین پنج مقاله علمی 
  لینک خبر
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 گوشت قرمز

 ایرنا  – 0/11/89تاریخ : 

 های پایتخت جمع آوری شدتن گوشت فاسد از رستوران ۰۵

ماه اخیر این سازمان از واحدهای عرضه  ۳های رئیس اداره دامپزشکی شهر تهران اعالم کرد: در بازرسی -ایرنا -تهران
تن انواع فرآورده های گوشتی فاسد ضبط و  ۶۸های تحت نظارت در پایتخت بیش از واد غذایی و به ویژه رستورانم

 معدوم شده است. 
مجید محمدیان شامگاه دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه تهران بزرگ ایرنا افزود: فرآورده های گوشتی یادشده شامل 

 ی ماههای آبان، آذر و دی در مناطق مختلف شهر تهران کشف و معدوم شده است.انواع گوشت قرمز و سفید بود که ط
 وی ارزش تقریبی فرآورده های گوشتی یادشده را اعالم نکرد.

رییس اداره دامپزشکی شهر تهران گفت: محموله های معدوم شده شامل انواع گوشت قرمز، مخلوط، مرغ منجمد، سنگدان 
 خ مصرف آنها گذشته و فاسد شده بود.مرغ و ماهی منجمد بود که تاری

وی خاطرنشان کرد که این فرآورده ها به دلیل باال بودن بار میکروبی و نداشتن شرایط ارگانولپتیکی )سالمتی از نظر 
 دیدن، بوئیدن و چشیدن( قابل استفاده نبود و از چرخه مصرف انسانی خارج شده بود.

تیجه شکایتهای مردمی و نیز، بازدیدهای مشترک با دستگاههای مرتبط مانند به گفته محمدیان، کشف این مواد فاسد در ن
 دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان تعزیرات حکومتی رخ داده است.

 وی تصریح کرد: در رسیدگی به تخلف مراکز عرضه و رستوران ها اولویت اول با شکایات مردمی است.
یه ملی محسوب می شود و برای به ثمر رسیدن آنها مقدار قابل توجهی وقت محمدیان گفت: با وجود آنکه مواد غذایی سرما

و هزینه صرف شده است اما سالمت مردم بر این سرمایه ارجحیت دارد زیرا این سرمایه ها می تواند در نتیجه سهل 
 یل شود.انگاری و منفعت طلبی برخی افراد سودجو و فاقد دانش فنی، به کاالیی مضر برای سالمت جامعه تبد

رئیس اداره دامپزشکی شهر تهران با بیان اینکه تیم های نظارتی بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این اداره بصورت 
کنند از شهروندان خواست برای رسیدگی سریع به شبانه روزی از رستوران ها و مراکز عرضه مواد غذایی بازرسی می

 س بگیرند.تما ۴۲۶۶۶۸۴۶۴۴۸شکایات مردمی با شماره تلفن 
وی گفت: اداره دامپزشکی شهر تهران آمادگی دارد در کمترین زمان ممکن نسبت به رسیدگی شکایات مردمی اقدام و با 

 متخلفان برخورد قضایی کند.
بیش از پنج هزار رستوران، کترینگ، کبابی و جگرکی در سطح پایتخت وجود دارد که بصورت دوره ای و مستمر از 

 مان دامپزشکی و نهادهای مرتبط مورد بازدید و کنترل قرار می گیرند.سوی کارشناسان ساز
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83650615/۱۵-تن-گوشت-فاسد-از-رستوران-های-پایتخت-جمع-آوری-شد
https://www.irna.ir/news/83650615/%DB%B1%DB%B5-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 
 
 

 گوشت قرمز 
 خبرنگاران جوان  – 0/11/89تاریخ : 

 سردرگمی تولیدکنندگان گوشت قرمز برای بازار شب عید/ انتقاد مسئوالن از تاخیر دولت در صدور مجوز دام
های کشور رود که مسئوالن تمهیداتی برای خروج غیرقانونی دام از مرزبا توجه به خروج غیرقانونی دام از مرز بانه انتظار می

 .بیندیشند
صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگاربه گزارش  ، سال گذشته در پی نوسان نرخ ارز و گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

بازار روبرو شد که همین امر زمینه را برای خروج قابل خروج غیرقانونی دام از مرزهای کشور، قیمت گوشت با تالطماتی در 
اقتصادی در کشور فراهم کردتوجه ارز در شرایط بحران ارزی و جنگ . 

 
بسیاری از مسئوالن بر این باورند که امسال با وجود شرایط مساعد مرتع و بارش های مناسب، تولید دام سبک و سنگین در حدی 

انباشتگی دام در واحدهای دامداری گالیه مند هستند و همواره خواهان صادرات برای رفع بحران است که بسیاری از دامداران از 
فعلی هستند و در مقابل فروشندگان قصابی معتقدند که صادرات محدود دام می تواند همانند سال گذشته بر نوسان مجدد قیمت در بازار 

 .دامن بزند
 

درصد کاهش یافته که بدین ترتیب  ۲۸درصد و دام سنگین  ۰۴وانی تولید قیمت دام سبک آمارها نشان می دهد که امسال به سبب فرا
هزار تومان است که متاسفانه در سایه کمبود نظارت  ۲۲هزار تومان و گوشت گوسفندی  ۶۴قیمت منطقی هر کیلو گوشت گوساله 

د که اخیرا گزارش هایی مبنی بر قاچاق دام از دستگاه های متولی، گوشت در خرده فروشی ها با نرخ های باالتری عرضه می شو
 .مرز بانه اعالم شده است که اگر مسئوالن همانند گذشته تمهیداتی نیندیشند، در ایام پایانی سال بازار مجدد دچار التهاب خواهد شد

 
با خبر شویمحال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت قیمت گوشت و تاثیر قاچاق دام بر بازار  : 

 خرید تضمینی دام راهگشای دامداران نیست/صادرات دام زنده تنها مرهم پیش روی دامداران
صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمنصور پوریان رئیس شورای صادر کنندگان دام کشور در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

های صورت گرفته عرضه دام به سبب ازدیاد تولید ، از افزایش عرضه دام در بازار خبر داد و گفت: بنابر پیش بینیخبرنگاران جوان
 .و روند افزایشی در بازار روبرو شده و همین امر در کاهش قیمت تأثیر به سزایی داشته است

های دامداری وضعیت فعلی بازار به زیان دامداران است که از های مناسب پاییز و انباشت دام در واحد: با توجه به زایشوی افزود
های دامداری بیندیشند چرا که این امر معضل جدی پیش رود تمهیداتی برای کاهش انباشت دام در واحدمسئوالن ذیربط انتظار می

رودروی دامداران به شمار می . 
های دامداری ها مبنی بر خرید تضمینی دام راهگشای کاهش انباشت دام در واحدوریان ادامه داد: در حال حاضر اتخاذ برخی سیاستپ

تواند بخشی از معضل پیش روی تولید کنندگان را مرتفع کند، در غیر این صورت دامداران نیست و تنها صادرات مدیریت شده می
های بعد نخواهند داشترای دورهدیگر تمایلی به پرواربندی ب . 

رئیس شورای صادر کنندگان دام کشور با اشاره به اینکه امسال تولید دام در بخش سبک و سنگین بی نظیر بوده است، بیان کرد: 
ن هزینه ازدیاد تولید در بخش دام نسبت به مدت مشابه سال قبل روند نزولی قیمت در بازار را به همراه داشته است، اما برای جبرا

رود که با صادرات محدود دام موافقت شوندتولید کنندگان انتظار می . 
های مناسب دام در بخش سبک و انباشت این مقام مسئول قیمت گوشت در ایام پایانی سال را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به زایش

داشت چرا که میزان تولید بیش از نیاز بازار استهای دامداری نوسانی برای بازار شب عید نخواهیم چشمگیر دام در واحد . 
 نگران مرغ و گوشت برای شب عید نباشید :بیشتر بخوانید

کیلوگرم رسیده است که برای خروج از وضعیت فعلی صادرات تنها  ۶۴های سبک به وزن به گفته وی، در شرایط فعلی اوزان دام
تواند تا حدودی زیان دامداران را مرتفع کندراه حل است که می . 

 ۲۲هزار تومانی قیمت گوساله زنده نسبت به ابتدای سال خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو گوساله زنده  ۲۲پوریان از کاهش 
هزار تومان  ۸۴تا  ۰۴های ابتدای سال هر کیلو گوسفند با نرخ هزار تومان است در حالی که در ماه ۳۸هزار تومان و گوسفند زنده 

یدرسهزار تومان به فروش می ۰۰و گوساله  . 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/7220222/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/7220178/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

ها ارتباطی به تولید کننده ندارد، اظهار کرد: رئیس شورای صادر کنندگان دام کشور با اشاره به اینکه قیمت گوشت در خرده فروشی
ها کاهش محسوسی داشته و حال ممکن است به سبب سودجویی عوامل با توجه به افت قیمت دام زنده قیمت گوشت در عمده فروشی

در خرده فروشی تأثیر چندانی نگذاشته باشد، در حالیکه در شرایط فعلی به سبب ازدیاد دام سطح کشتار واسطه و دالل این موضوع 
های بزرگ دامداران پس از کشتار درصد رسیده به طوری که در ورودی شهر ۰۸تا  ۰۴خارج از زنجیره کشتارگاهی به محدوده 

کننداقدام به عرضه دام با قیمت پایین در بازار می . 
های دامداری شاهد ازدیاد عرضه و روند نزولی قیمیت در بازار هستیم های مناسب و انباشت دام در واحدفزود: با توجه به زایشوی ا

های تولید نداردهای فعلی سنخیتی با هزینههایی را ایجاد کرده است چرا که قیمتکه همین امر نگرانی . 
هزارتومان ۲۲یمت منطقی هر کیلو گوشت گوسفندی قیمت گوشت در ایام پایانی سال نوسانی ندارد/ ق  

صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارسعید سلطانی مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

های دامداری گفت: با توجه به انباشت تعداد قابل ، با انتقاد از بی توجهی مسئوالن نسبت به انباشتگی دام در واحدخبرنگاران جوان
های هدف صورت گیرد، در غیر این تر صادرات دام به بازاررود که هرچه سریعتوجهی دام سنگین روی دست دامداران انتظار می

های دامداری خواهیم بودصورت شاهد تعطیلی واحد . 
هزار  ۲۸های اخیر در بازار خبر داد و افزود: هم اکنون قیمت هر کیلو گوساله زنده وی از افت محسوس قیمت دام زنده طی ماه

درصد کاهش یافته  ۲۸درصد و دام سبک  ۰۴هزار تومان است که نسبت به ابتدای سال قیمت دام سنگین  ۳۶تومان و گوسفند زنده 
 .است

هزار تومان اعالم کرد  ۲۲هزار تومان و گوشت گوسفند را  ۶۴لطانی نرخ منطقی هر کیلو گوشت گوساله برای مصرف کننده را س
های سطح شهر های باالتری در خرده فروشیو گفت: این در حالی است که به سبب سودجویی عوامل واسطه و دالل گوشت با نرخ

شودعرضه می . 
های دامداری از ان کشور ادامه داد: با توجه به زایش مناسب در بخش دام سبک و ازدیاد دام در واحدمدیرعامل اتحادیه دامدار

ها به رود که مجوز صادرات دام را صادرکنند یا نسبت به خرید تضمینی و نگهداری گوشت در سردخانهمسئوالن ذیربط انتظار می
ه با استمرار روند فعلی دامداران قادر به ادامه تولید نخواهند بودمنظور عرضه در زمان مناسب به بازار اقدام کنند چرا ک . 

های های هدف را سوپاپ اطمینانی برای دامدار برشمرد و افزود: با وجود تعدد دام در واحداین مقام مسئول صادرات دام به بازار
رود، در غیر ای حمایت از تولید داخل به شمار میدامداری و زیان چشمگیر تولید کنندگان از ناحیه قیمت صادرات راه حل مناسبی بر

دهدها را افزایش میاین صورت بی توجهی به این موضوع احتمال شیوع بیماری در واحد . 
سلطانی درباره آینده بازار گوشت بیان کرد: با توجه به ازدیاد عرضه در برابر تقاضا قیمت دام و به تبع آن گوشت قرمز در ایام 

سانی نخواهد داشتپایانی سال نو . 
استاستمرار قاچاق دام شوک قیمت به بازار وارد می کند/گوشت مورد نیاز شب عید تامین  

صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی کشور در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

، از ثبات قیمت گوشت در بازار خبر داد و گفت: با توجه به ازدیاد عرضه در برابر تقاضا قیمت گوشت نسبت به خبرنگاران جوان
های اخیر در بازار نوسان چندانی نداشته استهفته . 

ها شوکی به بازار زار وجود ندارد، افزود: با توجه به کاهش خرید از سوی خانواروی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه دام به با
تواند بر التهاب بازار دامن بزندوارد نشده است، هرچند استمرار خروج غیرقانونی دام از مرز بانه می . 

د: با ورود بره های نو از دهم تا های فعلی دام ر واحدهای دامداری جوابگوی نیاز کشور است، افزووی با اشاره به اینکه داشته
 .پانزدهم اسفند به بعد به طور کامل نیاز بازار شب عید را تأمین است و خللی در این خصوص وجود ندارد

این مقام مسئول از کاهش واردات گوشت قرمز خبر داد و گفت: با توجه به واردات گوشت با ارز نیمایی و نبود تفاوت چندان بین 
با وارداتی، وارد کنندگان و خریداران رغبتی به این امر ندارند ضمن آنکه کیفیت گوشت داخل قابل مقایسه با  قیمت گوشت داخل

 .وارداتی نیست
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی کشور از کاهش چشمگیر قیمت گوشت در بازار خبر داد و گفت: بنابر آمار قیمت گوشت گوسفندی 

هزار تومان کاهش یافته است که اگر مسئوالن امر همانند  ۲۸هزار تومان و گوشت گوساله  ۲۴تا  ۶۸نسبت به مدت مشابه سال قبل 
 .گذشته جلوی قاچاق آن را بگیرند نوسانی در بازار شب عید نخواهیم داشت

امداران به گفته وی، با وجود آنکه شرکت های بسته بندی دیگر از گوشت خارجی استفاده نمی کنند، همین امر به بهبود شرایط د
  .کمک کرده است

صادرات دام زنده زمینه را برای التهاب قیمت گوشت در بازار فراهم می کند، تصریح کرد:   ملکی در پایان با تاکید بر این مسئله که
ه هیچ بنابر رصد بازار راهکارهایی مبنی بر ذبح دام سنگین و عرضه با قیمت های مناسب به سازمان حمایت داده ایم و مازاد دام ب

 عنوان نباید صادر شود چرا که این امر می تواند مجدد التهاب قیمت را به بازار گوشت بازگرداند
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  لینک خبر

 
 

 گوشت قرمز
 ایرنا – 6/11/89تاریخ : 

 هزار تن گوشت قرمز تولید شد ۹۰پاییز امسال 

درصد از آن  ۸۳.۶تن گوشت قرمز تولید شده که  ۰۴۴هزار و  ۵۶مرکز آمار کشور اعالم کرد که در پاییز امسال  -ایرنا  -تهران 
 تن( مربوط به گوشت گاو و گوساله است.  ۲۴۴هزار و  ۰۳)معادل 

تن گوشت  ۰۴۴هزار و  ۲۴های رسمی کشور در پاییز را منتشر کرد. براساس این آمار مرکز آمار گزارشی از کشتار دام کشتارگاه
 تن گوشت بز و بزغاله در کشور تولید شده است. ۶۴۴هزار و  ۶گوسفند و بره و 

دهد که تولید گوشت قرمز در این دوره سه درصد کاهش یافته است. در ال با مدت مشابه سال گذشته نشان میمقایسه کشتار پاییز امس
 ۴۲درصد نسبت به پاییز  ۲٩گاومیش درصد، گاو و گوساله هفت درصد، گاومیش و بچه ۶۳پاییز امسال تولید گوشت بز و بزغاله 

 کاهش یافته است.
 درصد رشد داشت. ۶۳فند و بره چهار درصد و شتر و بچه شتر البته در این دوره تولید گوشت گوس

درصد افزایش داشته  ۸.۲ها در پاییز نسبت به تابستان امسال بیش از دهد که تولید گوشت قرمز کشتارگاهگزارش مرکز آمار نشان می
 است.

  لینک خبر
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 متفرقه
 ایرنا  – 6/11/89تاریخ : 

 وری پایین پاشنه آشیل کشاورزی کشور استبهره

 
ها پاشنه آشیل بخش کشاورزی در کشور وری پایین در اراضی و باغمعاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: بهره -ایرنا  -قزوین 
 است. 

محمدعلی طهماسبی روز یکشنبه در آیین معرفی و تجلیل از کشاورزان نمونه ملی و استانی قزوین، با بیان اینکه در استفاده از آب 
شوند، اظهار داشت: این مساله به ها و مناطق دچار مشکل میداریم و وقتی آن را به درستی مصرف نکنیم همه بخش وری پایینیبهره

 شود.معنای سوراخ کردن یک کشتی است که رفته رفته همه جای آن به تدریج آسیب دیده و نابود می
وری پایین در حوزه نیم به بهترین شکل ممکن مشکل بهرهها و دانش روز بتوااین مسوول اضافه کرد: باید با استفاده از فناوری

 کشاورزی خود را حل کنیم.
وی با اشاره به لزوم حفاظت از خاک و جلوگیری از فرسایش آن، تاکید کرد: با توجه به اینکه خاک سرمایه اصلی در بخش 

 شود باید در حفظ و حفاظت از آن درست عمل کنیم.کشاورزی محسوب می
های مهم در حوزه کشاورزی از جمله قزوین دانست و اظهار داشت: مازدگی محصوالت کشاورزی را یکی از چالشطهماسبی، سر

همه ساله شاهد این معضل بزرگ هستیم تا جایی که تغییرات اقلیمی بیانگر آن است که بسیاری از کشاورزان ما ساالنه در معرض 
 این آسیب قرار دارند. 

کشاورزی ادامه داد: برای جلوگیری از سرمازدگی، با کشت محصوالت پایه و رقم مناسب به طور حتم معاون باغبانی وزیر جهاد 
 یابد. های ناشی از این مساله کاهش میخسارت

این مسوول جهاد کشاورزی با اشاره به نزدیکی زمان جا به جایی و کشت نهال از کشاورزان خواست تا دقت الزم را در انتخاب و 
 ل خود داشته باشند و افزود: بی دقتی به این موضوع چیزی جز خسارت برای کشاورزان را به دنبال نخواهد داشت.نوع کشت نها

هزار میلیارد تومانی  ۶۶های ها شاهد خسارتتوجهی به چنین موضوعاتی باعث شده تا در برخی از سالبه گفته وی، متاسفانه بی
که چنین موضوعاتی ضرورت استفاده از ارقام مناسب و مقاوم به سرما را برای ناشی از سرمازدگی محصوالت کشاورزی باشیم 

 کند.کشاورزان ما دوچندان می
توانند در کنار تغییر ارقام، از تسهیالتی که دولت و وزارت جهاد کشاورزی برای خرید و تهیه طهماسبی اضافه کرد: کشاورزان می

 فته شده نیز استفاده کنند.های ضد سرما در نظر گرآالت و دستگاهماشین
وی با اشاره به آیین برگزاری سی و چهارمین دوره انتخاب کشاورزان نمونه ملی که چندی پیش برگزار شد، گفت: انتخاب 

ها آغاز و به سطوح ملی نیز ترین سطح شامل روستاها و دهستانکشاورزان نمونه را باید در واقع یک المپیاد دانست که از کوچک
 رسد.می

 ها به خلقگر ما با به کارگیری آب، خاک، دانش و نهادهطهماسبی از کشاورز به عنوان یک هنرمند یاد کرد و گفت: کشاورزان تالش
انواع محصوالت کشاورزی مبادرت می ورزند و در عین حال نیز باید با انتقال اندوخته و دانش فنی، زکات دانش خود را نیز 

 پرداخت کنند.
 استانی و ملی قزوین تقدیر به عمل آمد. کشاورز نمونه ۶۴مراسم از در ادامه این 

  لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا  – 1/11/89تاریخ : 

 سازی محصوالت کشاورزی استکشاورز: سیاست وزارت جهاد غنی

کشاورزی گفت: به منظور حفظ سالمت جامعه و تامین غذای مغذی مورد نیاز مردم، غنی  سرپرست وزارت جهاد -ایرنا  -تهران 
 سازی محصوالت کشاورزی در اولویت قرار گرفت. 

عباس کشاورز عصر سه شنبه در آیین افتتاح هفتمین نمایشگاه نهاده های کشاورزی با تمرکز بر تولید داخلی افزود: جامعه ما باید 
 ناصر غذایی دریافت کند زیرا تامین مکمل های غذایی برای همه مردم مقدور نیست.غذای غنی را توسط ع

سازی محصوالت کشاورزی باید مواد کشاورز اضافه کرد: با وجود اینکه میوه و دانه خود دارای عناصر غنی هستند اما برای غنی
 مغذی گیاه از طریق تغذیه تامین شود.
ه طور طبیعی با دریافت کود سرک و اوره پروتئینش افزایش می یابد اما این کافی نیست و باید وی اظهار داشت: به طور مثال گندم ب

 عناصر دیگر از جمله روی، آهن، کلسیم، منگنز را در محصوالت کشاورزی تامین کنیم.
ته یمت آن افزایش یافکشاورز تصریح کرد: طی سه سال گذشته بذر گندم را با عنصر روی آغشته کرده ایم با وجود اینکه اندکی ق

 است اما محصول غنی شده است.
 برابر اروپاست ۷استاندارد سرب گندم ایران 

برابر استاندارد اروپا است، گفت: در حالی که ما دو  ۲سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه استاندارد سرب در گندم ایران 
 ها گندم کشت می کنیم.برابراروپایی

برابر سختگیرانه تر است بنابراین محصوالت کشاورزی ایران از سالمت و کیفیت  ۴ن استاندارد جیوه گندم ایران وی افزود: همچنی
 باالیی برخوردار هستند.

کشاورز درباره میزان فلزات سنگین محصوالت کشاورزی ایران اظهار داشت: در یک مقطع زمانی مطرح شد میزان فلزات سنگین 
نقطه کشور انجام شد که نتایج نشان داد برنج کشور  ۰۶۴به همین منظور نمونه برداری هایی از برنج در برنج در کشور ما باالست 

 دارای باقیمانده فلزات سنگین نیست.
دانست و اضافه کرد: جز دو نقطه از کشور که آب مورد نیاز  ۶۴۴۴وی آلودگی برنج به فلزات سنگین را طبق آزمایشات یک در 

 ارخانه صنعتی تامین می شد.شالیزارها از دو ک
 فرنگی تولیدی کشور نیترات ندارد گوجه

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی درباره این ادعا که گوجه فرنگی دارای رگه های سفید دارای نیترات و باقیمانده سموم کشاورزی 
مونه برداری انجام شد که آن نشان گوجه فرنگی در مناطق مختلف ن ۲۴۴است، تصریح کرد: برای رفع نگرانی مردم از یک هزارو 
 داد حتی یک مورد آن ها نیتراتی باالتر از حد مجاز نداشتند.

 های سفید در گوجه به دلیل نوع رقم و ژنتیک آن است.وی اظهار داشت: وجود رگه
 حتی یک کیلوگرم ذرت آلوده وارد کشور نشده است

های آلوده به کشور وارد شده است، گفت: حتی یک کیلوگرم ارند ذرتسرپرست وزارت جهاد کشاورزی درباره اینکه برخی ادعا د
 از ذرت های آلوده موجود در گمرک به کشور وارد نشده است.

 ضایعات بخش کشاورزی ناشی از ضعف مدیریتی
ضعف کشاورز اظهار داشت: طبق گزارش های موسسه گیاه پزشکی و سازمان فائو میزان ضایعات محصوالت کشاورزی ناشی از 

 مدیریت عوامل خسارت زا در مراحل تولید و پس از تولید باال است و الزم است این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه مسائل ناشی از جنگ اقتصادی مشکلی برای کشور ایجاد نکرده است، افزود: هرچند که شرایط کمی برای فعالین 

 .اقتصادی و تولیدکنندگان دشوار شده است
 سرپرست وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: در شرایط فعلی فضا را برای انتقال دانش فراهم کرده ایم.

ها در بخش کشاورزی پایین است که این امر منجر به خسارت های زیادی در این بخش می کشوی براین باور است که تنوع آفت
فع این مشکل اقدام کنند به طور مثال برای هر عامل خسارت زا پنج نوع آفت رود که برای رشود بنابراین از تولید کنندگان انتظار می

 کش ارایه دهند.
به داخل  های کشاورزی به کشور اشاره کرد و گفت: در صورتی انتقال دانش و تکنولوژیکشکشاورز بر لزوم انتقال دانش تولید آفت

 های تولید را کاهش دهیم. هکشور می توانیم عالوه برارزش افزوده، ایجاد اشتغال، هزین
ی هایوی با بیان اینکه سموم مورد نیاز بخش کشاورزی کشور تامین است افزود: در بخش سموم نیازمند ایجاد اصالحاتی در بخش
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 ها هستیم.کشها، اصالح زمان سمپاشی و اصالح خود آفتمانند پاشنده
 و تولید سموم تخصصی مورد توجه قرار گیرد. ها آب کمتری استفاده کنندکشبه گفته وی، الزم است آفت

های کم خطرتر در بخش کشاورزی مورد اهمیت است و باید به سمتی کشسرپرست وزارت جهاد کشاورزی افزود: اهمیت تولید آفت
 ت.سهای بیولوژیک و زیستی همانند زنبور عسل بیشتر تولید شود که نیازمند سرمایه گذاری های بیشتر اکشبرویم که آفت

 به گفته وی، ایران مصرف کننده زیادی در بخش آفتکش ها نیست.
وی با اشاره به نوسات ارزی و تاثیر آن بر فعالیت فعاالن بخش کشاورزی اظهار داشت: با وجود نوسانات ارزی در حال حاضر ارز 

 تومانی است. ۰۲۴۴ها ارز رسمی کشاختصاصی به واردات آفت
ها را کنترل کنند تاجایی که گزارشی از ها توانستند به خوبی قیمتر با وجود نوسان ارز تشکلبه گفته وی، طی سال های اخی

 ایم.گرانفروشی و عدم عرضه نداشته
 ترکیب کودی در کاهش تنش های موثر است

حداقل مصرف  ۴۲و  ۴۶کشاورز با بیان اینکه وضعیت تولید کودهای داخلی در کشور ارتقای مناسبی یافته است، گفت: در سالهای 
 سال گذشته کشور داشتیم و این محصول به درستی مورد استفاده قرار نمی گرفت. ۲۴کود را در طول 

وی افزایش مصرف کود و کودهای ترکیبی را درافزایش کیفیت محصول، کاهش عوامل خسارت زای طبیعی از جمله سرما، گرما، 
 خشکسالی و افزایش عملکرد تولید موثر دانست.

به بعد اوضاع کیفیت کودها بسیار بهبود یافت و  ۶۳۴۸ز با بیان اینکه کودهای ما نقص فرمولی داشتند، افزود: البته از سال کشاور
 کودهای بهتری وارد بازار شد.

سال گذشته بحران کود را پشت سر گذاشتیم و در شرایط فعلی اگر کود  ۲.۸سرپرست وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: در 
 درصد است اما این ارقام در گذشته بسیار باالتر بود. ۵تا  ۲شور اختالفی با استانداردها داشته باشد حداکثر بین تولیدی ک

 درصد است. ۶۸تا  ۶۴به گفته وی، به واقع عدم تطابق با استانداردها اکنون کمتر از 
سال گذشته  ۶.۸در  کیفیت داشته است، گفت:بی زیادی برای جلوگیری از کودهای وی با بیان اینکه سازمان تعزیزات حکومتی کمک

 هیچ موردی را به تعزیرات معرفی نکردیم که این امر بیانگر بهبود شرایط در این بخش است.
کشاورز با تاکید بر اینکه ترکیب کودهای استفاده شده در بخش کشاروزی نیز مورد اهمیت است، افزود: ترکیب کودی می تواند گیاه 

های زرد داخلشان سرما، گرما و خشکسالی محافظت کند به طور مثال استفاده از کود مناسب موجب می شود سیبرا در برابر 
 ای نشود و رنگ شادابی داشته باشند.قهوه

درصد کود پتاسه  ۶۴تا  ۸وی افزایش مصرف کودهای پتاسه در کشور را مناسب ارزیابی کرد و گفت: در سال های گذشته بین 
 درصد رسیده است. ۳۸ما اکنون این میزان به مصرف می شد ا

غرفه متشکل از تولیدکنندگان و واردکنندگان سم، کود  ۶۴۲هفتمین نمایشگاه نهاده های کشاورزی با تمرکز بر تولید داخلی با حضور 
 و بذر آغاز به کار کرد.

  برلینک خ
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 نهاده
 ایرنا  – 6/11/89تاریخ : 

 مورد نیاز بخش کشاورزی مطلوب استهای وضعیت نهاده

های مورد نیاز بخش کشاورزی به ویژه بذر، کود سرپرست وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: در تامین اکثر نهاده -ایرنا  -تهران 
 ها وضعیت مطلوبی داریم. کش و آفت

تحریم بر بخش کشاورزی با بیان اینکه  در جلسه کمیته بررسی آثار« عباس کشاورز»به گزارش یکشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 
ای در این خصوص های کشاورزی پشتیبان تولید است افزود: نهاده های این بخش باید به موقع تامین شود تا کشاورزان دغدغهنهاده

 نداشته باشند.
یت مطلوبی داریم، اما باید به ها وضع کش های بخش کشاورزی به ویژه بذر و کود و آفتوی گفت: خوشبختانه در تامین اکثر نهاده

 طور مستمر وضعیت تقاضای نهاده های کشاورزی را کنترل و از تولید حمایت و پشتیبانی کنیم.
 های کشاورزی در سال جاری ارزیابی و نیاز سال آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گفته وی، وضعیت تامین نهاده

  لینک خبر
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 نهاده 

 ایرنا  – 5/11/89تاریخ : 

 هااختالل در تامین کود اوره با قطع گاز پتروشیمی

های پتروشیمی تولید کننده کود اوره موجب شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعالم کرد: قطع گاز شرکت -ایرنا  -تهران 
 اخالل در تامین و توزیع این کود بین کشاورزان شده است. 

به گزارش روز شنبه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در دو هفته اخیر مقدار خوراک گازی که شرکت ملی گاز ایران 
ا یتولید کننده کود اوره قرار می دهد، به شدت کاهش یافته که این امر منجر به قطع و  پتروشیمیهای در اختیار شرکت

 کاهش شدید تولید و تحویل این محصول به بخش کشاورزی شده است.
در روزهای اخیر برودت هوا میزان مصرف گاز خانگی را افزایش داده و با توجه به اینکه از نظر وزارت نفت، اولویت 

 گیرد.قرار می پتروشیمیاختصاص گاز برای مصرف گاز خانگی است، گاز کمتری در اختیار شرکت های 

هم اکنون در مقطع اوج مصرف و تقاضا برای کود اوره در اقصی نقاط کشور قرار داریم و ادامه روند کنونی کمیت و 
 کیفیت تولید محصوالت کشاورزی و امنیت غذایی را به مخاطره خواهد انداخت.

تولید  پتروشیمیهای دواری کرده است که وزارت نفت، سهمیه گاز شرکتشرکت خدمات حمایتی کشاورزی ابراز امی
 کننده کود اوره را افزایش دهد تا چرخه تامین، تدارک و توزیع کود اوره بین کشاورزان به وضعیت متعادل بازگردد.

  خبرلینک 
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 نهاده 
 ایرنا  – 5/11/89تاریخ : 

 تن نهاده دامی بین سیلزدگان سیستان و بلوچستان توزیع شد ۵۵۵

 ۲۳تن نهاده دامی از  ۸۸۸معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت:  -ایرنا -زاهدان
 دی تاکنون با هدف جلوگیری از افزایش تلفات دامی بین سیلزدگان جنوب این استان توزیع شده است. 

های دامی توزیع شده شامل ذرت سیلویی، اشت: نهادهوگو با خبرنگار ایرنا اظهار دمحمدرضا بندانی روز شنبه در گفت
میلیارد لایر بین دامداران سیلزده سیستان و بلوچستان توزیع شده و این روند همچنان  ۴از جو و کنستانتره به ارزش بیش

 ادامه دارد.

ده توزیع در مناطق سیلزده ای تهیه و آماتن ذرت یارانه۸۴۴تن جو و ۳۴۴های انجام شده وی ادامه داد: همچنین با پیگیری
 جنوب سیستان و بلوچستان است.

راس دام  ۳۴۲هزار و  ۶معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: در سیل اخیر
 واحد دامداری سنتی نیز تخریب شد. ۲۴۵راس دام سنگین تلف شدند و هزار و ۴۰۴سبک و 

سی میزان خسارت در سیل اخیر سیستان و بلوچستان چهار تیم در زمینه آب و خاک، وی خاطر نشان کرد: برای برر
های مختلف سیلزده بازدید کردند تا اطالعات زراعت، دام و طیور و باغبانی به جنوب این استان اعزام و از شهرستان

 دقیق خسارت مشخص شود.

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

 هزار تومان پیشنهاد شد ۱۳تر ابریشم نرخ خرید تضمینی پیله

رییس مرکز نوغانداری کشور گفت: به منظور حمایت از تولید داخلی، نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم پیله تر ابریشم،  -ایرنا -تهران
 هزار تومان افزایش دارد.  ۶۸هزار تومان پیشنهاد شده که نسبت به پارسال  ۳۶امسال به شورای اقتصاد 

اقتصادی ایرنا افزود: نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم پیله تر ابریشم توسط روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار « عدیل سروی»
تومان بود، اما به دلیل باال بودن قیمت این محصول در بازار، دولت نتوانست خریدی انجام  ۴۴۶هزارو  ۲۶دولت در سال گذشته 

 دهد.
 هزار تومان معامله شد. ۲۰ به گفته وی، سال گذشته قیمت هر کیلوگرم پیله تر ابریشم در بازار به مبلغ

وی با بیان اینکه هر ساله نرخ خرید تضمینی پیله تر ابریشم اواخر اسفندماه و اوایل فروردین ماه اعالم می شود، اظهارداشت: 
و هزار ۳۴براساس افزایش هزینه های تمام شده تولید و نرخ تورم نیاز بود قیمت خرید تضمینی پیله تر ابریشم برای هر کیلوگرم 

 تومان پیشنهاد شود. ۴۴۴
وی از همکاری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برای خرید توافقی پیله تر ابریشم در استان های گیالن و گلستان خبرداد و 

زمان اگفت : این اقدام تاثیر خوبی در ثبات بازار و حمایت از نوغانداران داشته است و انتظار آن می رود برای سال آینده نیز این س
 برای خرید توافقی وارد عمل شود.

تن ابریشم رتبه هشتم تولید در جهان را داراست، افزود:  ۶۲۴رییس مرکز نوغانداری کشور با اشاره به اینکه ایران با تولید بیش از 
درصد  ۰۲داخل به تولید پیله تر ابریشم رو به رشد است تا جایی که امسال نیاز صنعت فرش و منسوجات ابریشمی کشور به تولید 

 درصد بوده است. ۲۵رسید درحالیکه سال گذشته این رقم 
سال گذشته بی سابقه بوده به طوری که تولید در  ۶۴به گزارش ایرنا، طبق آمارها رقم توزیع تخم نوغان و تولید کرم ابریشم در 

 هزار خانوار در حال انجام است. ۲۸تمامی استان های کشور توسط 
، خراسان رضوی، گلستان، خراسان شمالی و مازندران به ترتیب بیشترین حجم تولید کرم ابریشم کشور را بر عهده استان های گیالن

 دارند.
مرکز توسعه  ۶۳۴۳دچار افول شده بود اما با تصویب هیات وزیران در سال  ۴۴تا  ۵۴صنعت نوغانداری کشور در دهه های 

 اعمال وظایف حاکمیتی، نظارتی و توسعه ای راه اندازی شد. نوغانداری کشور به عنوان متولی این بخش برای
این مرکز به دنبال اعمال راهکارهای حمایتی برای جلب اعتماد مردم به صنعت نوغانداری کشور است تا نهاده های مورد نیاز این 

قیمت در اختیار تولیدکنندگان قرار بخش از جمله نهال توت اصالح شده و تخم نوغان با کمک های یارانه ای تولید شود و با حداقل 
 گیرد.

  لینک خبر
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