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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  – 82/3/82تاریخ : 

 ژاپن آماده همکاری با ایران برای مدیریت آب است
ژاپن در تهران با بیان اینکه میزان مصرف آب در ایران بسیار زیاد است گفت: ژاپن تجربیات خوبی در مدیریت سفیر  -ایرنا 

  .مصرف آب و استفاده از تکنولوژی های جدید دارد که ایران می تواند از آنها استفاده کند
مرکز همکاریهای ژاپن و خاورمیانه میتسو گو سایتو روز سه شنبه در همایش مشترک شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و 

افزود: ژاپن عالوه بر تجربیات از تکنولوژی های نوین برخوردار است که امید می رود ایرانیان هم در آینده بتوانند از این نوع 

 .تکنولوژی استفاده کنند
ی رفع آن تالش شودوی گفت: مسئله آب در ایران بسیار حیاتی است و مشکالت زیادی در بخش آب دارد که باید برا . 

این مقام ژاپنی عرضه آب بدون در آمد را یکی از این مشکالت دانست و ابراز امیدواری کرد: ایران در آینده بتواند با استفاده از 

 .تکنولوژی های نوین ژاپن میزان آب بدون درآمد خود را کاهش دهد
نه هم در این همایش با اشاره به اینکه سال گذشته متخصصان یوزکی اوکازاکی، معاون مدیر مرکز همکاری های ژاپن و خاورمیا

شهر ایران برگزار کرد و تجربیات را به اشتراک گذاشت گفت: امسال هم در زمینه انتقال و توزیع برق  ۴ژاپن سمینار کایزن را در 
مشکالت و نیز انتقال تجربیات بین جلسه های را برگزار خواهیم کرد ااین نوع جلسات می تواند راهکار های خوبی برای شناسایی 

 .دو کشور باشد
این مقام ژاپنی به وقوع سیل در کشورمان اشاره کرد و گفت: متخصصان ژاپنی در این زمینه به ایران آمدند و با برگزاری جلساتی 

 .تجربه های خود را با متخصصان ایرانی به اشتراک گذاشتند

 
  لینک خبر
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 آب 
 ایرنا  – 33/3/82تاریخ :

های سیل زده تخلیه شددرصد آب اراضی کشاورزی استان ۵۹  
 ۰۲مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی کشور گفت: با وقوع سیل در ابتدای سال، کمتر از  -ایرنا  

درصد آب این اراضی تخلیه شده است ۵۹هکتار از اراضی کشاورزی کل کشور زیر آب رفت که تاکنون  ۰۲۲هزار و  .  
وسوی افزود: به جز تخلیه آب اراضی کشاورزی، رسوب گیری، به گزارش روز جمعه وزارت جهاد کشاورزی، سید محمد م

هزار  ۶۸هزار هکتار از این اراضی آماده کشت دوم هستند و حتی حدود  ۶۸اراضی سیل زده برای کشت دوم آماده شد که تاکنون 
 .هکتار زمین کشاورزی در استان گلستان و همین مقدار در استان خوزستان زیر کشت دوم رفته است

 ۵۶های کشاورزی نیز مرمت شده است تصریح کرد: بیش از های بین زمینکیلومتر جاده ۰۲۲ا اشاره به اینکه دو هزار و وی ب

 .درصد مشکل آبیاری باغات لرستان نیز حل شده است
ربوط به هزار هکتار م ۰۶۰هزار هکتار از اراضی کشاورزی در سیل زیر آب رفت و از این مقدار  ۰۶۸وی با بیان اینکه حدود 

درصد تخلیه آب از اراضی کشاورزی به صورت ثقلی بود و بقیه با کمک  ۰۹در خوزستان حدود  :استان خوزستان بود اظهارداشت

 .پمپ تخلیه شد
 ۰۲مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی گفت: پس از سیل اسکان موقت یک میلیون راس دام، تأمین 

هزار قطعه مرغ و ضدعفونی یک میلیون متر مربع  ۰۲۲هزار دام تلف شده، دفن یک میلیون و  ۰۲بهداشتی  هزار تن علوفه، دفن

 .اماکن دامداری و مرغداری انجام شد
میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی وارد شد  ۰۲۲هزار و  ۶۰ها، براثر وقوع سیل وی اضافه کرد: بر اساس آخرین گزارش

درصد به  ۰۸درصد به دام و طیور و آبزیان و  ۶۴درصد به زیر بخش باغبانی،  ۶زیر بخش زراعت،  درصد از آن به ۹۰که 

ها و امور آب و خاک اختصاص داردزیرساخت . 
درصد از این  ۹۲میلیارد تومان کمک بالعوض به بخش کشاورزی تصویب کرد و پرداخت  ۸۵۶موسوی افزود: دولت دو هزار و 

های دیگر قرار اما تاکنون به جز استان گلستان و مازندران از طرف خزانه هیچ نقدینگی در اختیار استانمبلغ به خزانه ابالغ شد 

 .نگرفته است
هزار پرونده را  ۰۰هزار پرونده بررسی اولیه شده و  ۶۶۸مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی گفت: تاکنون 

میلیارد تومان منابع نیاز دارد ۴۰۹اند که به د کردهها بازدید و تأییهای تخصصی شهرستانکمیته . 
درصدی  ۹۲میلیارد تومان به مرحله پرداخت رسیده اما به دلیل تخصیص  ۹۲وی افزود: در این دو استان پنج هزار پرونده به مبلغ 

 .بخشی از آ ن در اختیار بهره برداران قرار گرفته است
ج هکتار از انجیرستان های استان لرستان زیر رسوب است که آن نیز در حال پاکسازی به گفته موسوی، در حال حاضر کمتر از پن

 .است
 
  لینک خبر
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 آب 

 خبرنگاران جوان  – 33/3/82تاریخ : 

درصد از اراضی ۵۹هزار هکتار اراضی کشاورزی در سیل زیر آب رفت/تخلیه سیالب  ۶۱۳  

هزار هکتار مربوط به استان خوزستان  ۰۶۰هزار هکتار از اراضی کشاورزی در سیل زیر آب رفت که  ۰۶۸ود موسوی گفت:حد

 .بود
، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید محمد موسوی مدیرکل دفتر مدیریت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

هزار هکتار از اراضی کشاورزی در سیل زیر آب رفت که از  ۰۶۸بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی اظهار کرد: حدود 

هزار هکتار مربوط به استان خوزستان بود ۰۶۰این مقدار  . 
لیه شددرصد تخلیه آب از اراضی کشاورزی به صورت ثقلی بود و بقیه با کمک پمپ تخ ۰۹موسوی گفت: در خوزستان حدود  . 

رسوب گیری و برای  مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی افزود: به جز تخلیه آب اراضی کشاورزی، 

هزار هکتار از اراضی سیل زده آماده کشت دوم هستند ۶۸کشت دوم آماده شد که تاکنون  . 
همین مقدار در استان خوزستان زیر کشت دوم رفته است هزار هکتار زمین کشاورزی در استان گلستان و ۶۸به گفته وی، حدود  . 

شودپرداخت بالعوض به مناطق سیل زده تا یک ماه آینده نهایی می :بیشتر بخوانید  
مرمت شده است  های کشاورزیهای بین زمینر جادهکیلومت ۰۲۲هزار و  ۰موسوی افزود:  . 

درصد مشکل آبیاری باغات لرستان حل شده  ۵۶مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی گفت: بیش از 

 .است
ف شده، دفن یک هزار دام تل ۰۲هزار تن علوفه، دفن بهداشتی  ۰۲وی افزود: پس از سیل اسکان موقت یک میلیون راس دام، تامین 

هزار قطعه مرغ و ضدعفونی یک میلیون متر مربع اماکن دامداری و مرغداری انجام شد ۰۲۲میلیون و  . 
درصد از آن به زیر بخش زراعت، هشت درصد به  ۹۰میلیارد تومان که  ۰۲۲هزار و  ۶۰موسوی گفت: بر اساس آخرین گزارش 

ها و امور آب و خاک اختصاص دارد بر اثر سیل درصد به زیرساخت ۰۸ن و درصد به دام و طیور و آبزیا ۶۴زیر بخش باغبانی، 

 .به بخش کشاورزی خسارت وارد شد
درصد از این مبلغ  ۹۲میلیارد تومان کمک بالعوض به بخش کشاورزی تصویب کرد و پرداخت  ۸۵۶هزار و  ۰وی افزود: دولت 

های دیگر قرار نگرفته ندران از طرف خزانه هیچ نقدینگی در اختیار استانبه خزانه ابالغ شد، اما تاکنون به جز استان گلستان و ماز

 .است
هزار پرونده را  ۰۰هزار پرونده بررسی اولیه شده و  ۶۶۸مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی گفت: تاکنون 

منابع نیاز داردمیلیارد تومان  ۴۰۹ها بازدید و تایید کرده اند که به های تخصصی شهرستانکمیته . 
میلیارد  ۹۲استان پنج هزار پرونده به مبلغ  ۰مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی در پایان تصریح کرد: در این 

درصد در اختیار بهره برداران قرار گرفته است ۹۲درصد،  ۹۲تومان به مرحله پرداخت رسیده، اما به دلیل تخصیص  . 
  لینک خبر
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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت
 خبرگزاری فارس – 82/3/82تاریخ : 

درصد افزایش یافت  ۸.۷۴هزینه تولید محصوالت کشاورزی سال گذشته   
که نسبت به سال قبل  3.863برابر است با  ۶۰۵۰شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در سال  47.8 

  .درصد افزایش یافته است
شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری  ی فارس، مرکز آمار ایران اعالم کرد:به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزار

درصد افزایش  ٨۰٧۶که نسبت به سال قبل )نرخ تورم ساالنه(  ۰,۰،۰برابر است با  ۶۰۵۰( در سال ۶۰۵۲=۶۲۲سنتی )برمبنای 

 .یافته است
کند که اصطالحاً های متفاوتی پیدا میت تاثیر عوامل مختلف، قیمتمحصوالت کشاورزی از مرحله اتمام تولید تا مصرف نهایی تح

شود. به منظور دستیابی به قیمتی که صرفا ناشی از فعالیت فروشی نامیده میفروشی و قیمت خردهقیمت سرخرمن، قیمت عمده
حذف شود. این گزارش به   … ها وهو نقل و انبارداری، سود واسط های حملباشد الزم است تأثیر عواملی نظیر هزینهکشاورزی 

ارائه قیمت تولید کننده )سرخرمن( محصوالت کشاورزی پرداخته شده که از مقایسه اطالعات حاصل از این گزارش با نتایج طرح 
گیری سایر قیمتها تا رسیدن محصول بدست مصرف ها و دیگر عوامل مؤثر در شکلفروشی میتوان به بررسی نقش واسطههای خرده

ننده نهایی پرداختک . 
آغاز شده و تاکنون بجز در چند مقطع زمانی بطور مرتب انجام  ۶۰٣۰آمارگیری از قیمت فروش محصوالت کشاورزی در سال  

شروع شده  ۶۰۵۶در سال  ۶۰۵۲شده است. محاسبه شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی بر اساس سال پایه 
اختصاص دارد. بر این اساس شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و  ۶۰۵۰شاخص مذکور در سال است. گزارش حاضر به 
درصد  ٨۰٧۶که نسبت به سال قبل )نرخ تورم ساالنه(  ۰,۰،۰برابر است با  ۶۰۵۰( در سال ۶۰۵۲=۶۲۲دامداری سنتی )برمبنای 

 .افزایش یافته است
 شاخص زراعت و باغداری
درصد افزایش یافته است ٨٣٧٨است که نسبت به سال قبل  ۰٣۶،۰برابر با  ۶۰۵۰اغداری" در سال شاخص گروه "زراعت و ب . 

درصد افزایش یافته است ,۰۶٧است که نسبت به سال قبل  ۰۰۵،۶برابر با  ۶۰۵۰شاخص گروه "غالت" در سال  . 
درصد افزایش یافته است ٣۶٧۶است که نسبت به سال قبل  ۰۵۰،۶برابر با  ۶۰۵۰شاخص گروه "سبزیجات" در سال  . 

درصد افزایش یافته  ٣٨٧٨است که نسبت به سال قبل  ۰۶۶،۰برابر با  ۶۰۵۰شاخص گروه "میوه ها و میوه های آجیلی" در سال 
 .است

درصد افزایش یافته است ۰٨٧۰است که نسبت به سال قبل  ۰،,۰۶برابر با  ۶۰۵۰شاخص گروه "موادخام طبقه بندی نشده" در سال  . 
دامداری سنتیشاخص   

درصد افزایش یافته است ٣۰٧۲است که نسبت به سال قبل  ۰۰۰،۶برابر با  ۶۰۵۰شاخص گروه "دامداری سنتی" در سال  . 
درصد افزایش یافته است ۰۶٧۵است که نسبت به سال قبل  ۰۵۶،۲برابر با  ۶۰۵۰شاخص گروه "پرورش بز و بزغاله " در سال  . 

درصد افزایش یافته  ٣,٧۰است که نسبت به سال قبل  ۰۰۰،٨برابر با  ۶۰۵۰نتی" در سال شاخص گروه "پرورش گاو و گوساله س

 .است
درصد افزایش یافته است ۰۰٧٨است که به نسبت به سال قبل  ٨۶۰،٣برابر با  ۶۰۵۰شاخص گروه "گوسفند و بره" در سال  . 

درصد افزایش یافته  ,۰,٧سبت به سال قبل است که ن ۰۰۰،۰برابر با  ۶۰۵۰شاخص گروه "سایر محصوالت حیوانی" در سال 

 .است
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 فودپرس – 88/3/82تاریخ :

 تولید استحجتی: افزایش قیمت لبنیات ناشی از هزینه های 

وزیر جهاد کشاورزی افزایش قیمت لبنیات را ناشی از افزایش هزینه های تمام شده تولید دانست و گفت: برای ادامه تولید باید از 

 .تولیدکنندگان حمایت کنیم زیرا اگر تولیدکننده ای ضرر ببیند و به تولید ادامه ندهد به طور حتم شرایط بدتر می شود
 
هارشنبه در حاشیه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره گرانی قیمت لبنیات و احتمال کاهش مصرف افزود: روز چ« محمود حجتی»

 .در حال حاضر نه تنها سرانه مصرف لبنیات پایین نیامده بلکه تولید افزایش پیدا کرده است، بنابراین نگرانی در این خصوص نداریم
 

های تمام یمت ابالغی شیرخام توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان بر مبنای هزینهوی اظهار داشت: آنچه که به ما برمی گردد ق

 .های نظارتی صورت بگیردشده تولید است که برای اجرا ابالغ شده است و در بازار باید کنترل بیشتری توسط دستگاه
 

کرده است، دامدار که نباید محصولش را زیر قیمت حجتی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی هزینه تولید دامداران افزایش پیدا 

 .دهدتمام شده عرضه کند. آیا در صورت ضرر به تولید ادامه می
 

های داخلی درصد به هزینه ۰۴های وارداتی و درصد به هزینه نهاده ۰۸های تولید شیرخام وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: هزینه
ود شزد کارگری و غیره برمی گردد که توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان بررسی میاز جمله علوفه دامی، یونجه، ذرت، دستم

 .که قیمت یک لیتر شیر برای تولید بهینه باید چه مبلغی باشد
 

 .وی اضافه کرد: در این شرایط تولید کننده نیز موظف است محصول خود را طبق نرخ تنظیم بازار در اختیار صنعت قرار دهد
 

شود، اگر با ارز نیمایی وارد شود نرخ دالری وارد کشور می ۴۰۲۲های دامی که امروز با ارز حجتی افزود: به طور حتم نهاده
کند بنابراین دولت با تخصیص ارز رسمی نه تنها از تولیدکننده داخلی بلکه از مصرف کنندگان های لبنی افزایش بیشتری پیدا میفرآورده

 .کندنیز حمایت می
 

 ها دیر به بازر عرضه شدسیب زمینی برخی استان
 

وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش مجدد قیمت سیب زمینی گفت: طبق مصوبه شورای سران مسئولیت موضوع نوسان قیمت برخی 
رار است ایم که اگر قمحصوالت کشاورزی همچون سیب زمینی به وزارت صنعت، معدن و تجارت برمی گردد اما ما پیشنهاد داده

کاالیی صادر شود به جای اینکه یک روز ممنوع و یک روز آزاد شود، عوارض صادراتی برای آنها تعیین کنیم تا نوسانات قیمتی 

 .برطرف شود. البته با توجه به آمار گمرک جمهوری اسالمی این روزها صادرات سیب زمینی کاهش یافته است
 

اید شود. بها مربوط میسیب زمینی به تاخیر در عرضه این محصول از برخی استان حجتی اضافه کرد: بخشی از علت افزایش قیمت

 .شدها زودتر به بازار عرضه میسیب زمینی برخی استان
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 خبرگزاری فارس – 82/3/82تاریخ : 

 قلم کاالی اساسی  ۵۹گذاری دولتی گران از افزایش هزینه تولید/قیمتانتقاد تعاون

کنند، قلم کاالی اساسی که ارز رسمی دریافت می ۰۹بندی کاالیی گران بر اساس گروهیک کارشناس سازمان حمایت در جمع تعاون

  .شونداری میگذمشمول قیمت
های کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون اندیشی بین اعضا و روسای اتحادیهبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جلسه هم

 .کنندگان و تولیدکنندگان، امروز در محل اتاق تعاون برگزار شدایران و مدیران سازمان حمایت مصرف
تعیین  ۵۰شهریور  ۶۲کنندگان گفت: بر اساس مصوبه هیأت وزیران در حمایت مصرفدر این مراسم امامی از کارشناسان سازمان 

گذاری گیرد، مشمول قیمتقلم کاال را در برمی ۰۹کند و قیمت کاالها و خدمات مربوط به گروه کاالهای اساسی که ارز دولتی دریافت می

 .شودمی
ندارد که چه فرد یا گروهی چه کاالهایی را وارد کنند یا وارد نکند،  سازمان حمایت مصرف کنندگان دخالتی در این زمینه :وی گفت

که ارز رسمی به خاطر این های تولید دام و طیور و سایر کاالهای اساسیقلم کاالی اساسی، مانند داروهای دامی و نهاده ۰۹بلکه این 
رک ارائه کند و سازمان حمایت هم بر اساس اسناد این کاالها شوند و باید واردکننده اسناد و مداگذاری میکنند، مشمول قیمتدریافت می

 .پذیریمگذاری کند، البته در این بین هزینه انتقال ارز که مستند باشد، را نیز میرا قیمت
 ۹-۸در این جلسه ارسالن قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: هزینه انتقال ارز برای واردات و صادرات قبالً حدود 

درصد هزینه نقل و انتقال  ۶۰گوید فقط که سازمان حمایت میدرصد رسیده است درحالی ۶۰تا  ۶۸درصد بود، اکنون این هزینه به 
 .ها منتقل شده باشدارز را می پذیرد، آن هم به شرطی که از کانال صرافی بانک

های دامی مشمول ضرر واردکننده کاالی اساسی و نهادهکنیم که امامی کارشناس سازمان حمایت نیز در پاسخ گفت: قطعا پیگیری می

 .نشود
گذاری وی گفت: بر اساس بند ج مصوبه هیأت وزیران سایر کاالها و خدمات به غیر از کاالی اساسی توسط خود واحد تولیدکننده قیمت

اسناد و مدارک از تولیدکننده  متص شود، اما اگر افزایش قیمت غیرمتعارف در مورد یک کاال باشد، سازمان حمایت و سازمانمی

 .خواهدمی
ای و مواد اولیه قلم کاالهای واسطه ۶۲۲تا  ۰۲کند و یک تولیدکننده ممکن است امامی گفت: قبول داریم قیمت مواد اولیه نوسان پیدا می

گونه ، اینه تولیدکننده صورت گیردکننده ببرای تولید نیاز داشته باشد که قیمت آنها در نوسان بوده است و اگر شکایتی از سوی مصرف
کننده های تولیدهای دولتی قیمت یک کاال را بررسی کند، بلکه بر اساس فاکتور به هزینهنیست که سازمان حمایت بر مبنای هزینه

 .کندرسیدگی می
رز رسمی اقدام های دامی برمبنای قیمت واردکننده که با ادر مورد روغن نباتی و نهاده :کرد این کارشناس سازمان حمایت تصریح

 .شودقرار داده می ۶۰۴شود و قیمت این کاالها بر روی سامانه گیری میکرده است، تصمیم
 .تومان تعیین کرده است ۶۴۲آزاد رئیس اتحادیه دامداران همدان گفت: دولت قیمت سبوس را 

درصد تولیدکنندگان  ۰۲دهد که طوری انجام میگذاری را کنندگان و تولیدکنندگان قیمتامامی نیز در پاسخ گفت: سازمان حمایت مصرف

درصد  ۰۲مصوبه دولت بر اساس بررسی هزینه دامداران که شامل  شیرخام گذاریدر بحث نرخ .گذاری منتفع شونداز این قیمت

 .گیردشود، تصمیم میتولیدکنندگان می
ه سال ککنند تا اینها از بازرسان خود برای پایش بازار استفاده میهای صنعت استانوی گفت: برای نظارت بر قیمت کاالها سازمان

گذاری ها قیمتکنند، خود اتحادیهای برای نظارت بر بازار داشتیم که کاالهایی که ارز دریافت نمینامههای صنفی تفاهمبا همه انجمن ۵۴

 .کنند
ها به صورت گذاریکه قیمتقرار دهند تا این ۶۰۴ها را در سامانه گوید؛ برای کنترل بازار باید قیمتادامه مصوبه در بند و می در

 .نامتعارف نباشد
 شودهفته آینده اعالم می ۰قیمت گلوتن ظرف  *

های ت: این ماده از مواد اصلی برای انجمن فراوردهگف گلوتن ها مبنی بر افزایش قیمتامامی در پاسخ به انتقاد یکی از مدیران اتحادیه
برای  وتنگل رود و اگر کسی در این زمینه تخلف کرده، طبق قانون باید با او برخورد شود و قیمت نهاییگوشت و ماکارونی به شمار می

 .شودظرف یکی دو هفته آینده اعالم می ۵۶سال 
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شود. تاکنون چندین جلسه بر  گذاری مرغ اسناد و مدارک ارائهباید برای قیمت :کارشناس سازمان حمایت در مورد قیمت مرغ افزود

تومان تعیین شده است، اما مشکل این  ۹۲۲هزار و  ۶۶کننده مرغ کیلویی مبنای صورتجلسه بازار تنظیم شده که در آن قیمت مصرف
های مالی شرکت به صورت شده تولید مرغداران هیچ کس در صنعت مرغداری وجود ندارد که صورتاست که برای بررسی قیمت تمام

 .شده ندارندکنیم، اما صورت مالی حسابرسیکنند و برمبنای آن بررسی میشده باشد، البته فاکتور خرید ارائه میبرسیحسا
 گذاری دولت درصد تولید کنندگان از قیمت ۰۲انتفاع  *

درصد دامداران  ۰۲ه که ای تعیین شدوجود دارد و به گونه ۶۰۴گفت: قیمت تعیین شده و در سامانه  شیرخام گذاریوی در مورد قیمت
 .از آن منتفع شوند شیرخام و تولیدکنندگان

در این جلسه منصوری از اتحادیه مرغداران گفت: ما از نزدیک با سازمان حمایت در تعامل هستیم و هیچ کس مخالف ارائه اسناد و 
، بلکه باید مانند یک کارآگاه اسناد هزینه تولید توانید دست روی دست بگذارید که مرغدار برای شما اسناد بیاوردمدارک نیست، اما نمی

 .را پیدا کنید و رصد کردن قیمت در بازار هم کار راحتی است
 .گیری برای قیمت مرغ باید تولیدکننده هم باشد که اسناد و مدارک برای هزینه تولیدش ارائه کندوی گفت: در جلسات تصمیم

گذاری کاال مستندات دارد و سازمان بازرسی هم باالی سر سازمان ایت در مورد قیمتامامی همچنین در پاسخ به وی گفت: سازمان حم
میلیون تن آرد در کشور وجود دارد که اگر یک لایر هم قیمت آن تغییر کند عدد بسیار  ۰٧۹میلیون تن گندم و  ۵حمایت قرار دارد؛ مثالً 

 .اشد باید هزینه تولید مستند باشدتر بها واقعیکه قیمتبزرگی خواهد بود؛ بنابراین برای این
دولت هر وقت نیازمند است بخش تعاون برای تأمین و از اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: بداقی در این جلسه همچنین

 .آیدتوزیع کاال مانند توزیع کاالهای اساسی و گوشت به کمک دولت می
ولت، امکان، اتحادیه کارگران، شمس، اتحادیه کارکنان نیروی هوای، اتحادیه مصرف های مهم مانند اسکاد، کارکنان داتحادیه :وی گفت

 .کنندسپه و اتحادیه اتکا برای کارکنان ارتش، همواره به مردم خدمت می
 ۶۰۴گذاری سامانه مشکل با قیمت *

مشکل داریم که وقتی قیمت در آن اعالم گذاری برای قیمت ۶۰۴های گوشتی گفت: ما با سامانه زاده از انجمن فرآوردههمچنین حسین
توانیم این تفاوت قیمت را جبران کنیم، چون سازمان حمایت ما را جریمه کند و ما نمیشود، اما قیمت واقعی در بازار نوسان میمی
 .کندمی

 .تهزار تومان رسیده اس ۶۶تا  ۶۰به حدود  ۴۹۲۲از کیلویی  گلوتن ماده اولیه :افزودزاده حسین
آید و های سخت برای تولید و صادرات به کار نمیهمچنین کاکاوند مدیرعامل اتحادیه صادرات آبزیان در این جلسه گفت: دستورالعمل

 .دولت بخش تعاون را به بازی نگرفته است. وقتش رسیده است که تعاون جدی گرفته شود
رای کند و بکننده فشار وارد میبر قیمت کاالهای وارداتی به مصرف وی همچنین با اشاره به واردات کاالهای اساسی گفت: عدم نظارت

 .های توزیعی قرار دهیدتوزیع این کاالها آن را در اختیار تعاونی
 .کننده در بخش تعاون باشدهای توزیعتواند همین اتحادیهتا دلتان بخواهد در کشور دالل داریم. ابزار تنظیم بازار می :کاکاوند افزود

 ضرر صادر کننده از تغییر یک شبه قوانین صادرات *
ما یک روز ا کشند تا بتوانند محصول خود را صادر کنند،شبه قوانین گفت: مرغداران کلی زحمت میهمچنین با انتقاد از تغییر یکوی 
گوید مرغ شما مشکوک به شبه میشود، بازار عراق یکگویند به دلیل بازار داخلی صادرات ممنوع شده و وقتی صادرات آزاد میمی

 .گرداند؛ بنابراین باید بازار صادراتی از یک تعادل و ثبات برقرار باشدموله را برمیآنفلوآنزا شده است و مح
اند. در این زمینه همچنین آزاد مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروان استان همدان گفت: دامداران از نحوه تعیین قیمت شیر ضربه خورده

کند، اما اگر محصول گذاری اسپرم وارداتی گاو، دولت ورود میقیمتکنند. در مورد گیری میتصمیم صمت سازمان حمایت و سازمان

 .شودهای تولید مثل کرایه حمل و نقل دو برابر میکه سایر هزینهکند درحالیتومان گران شود، تعزیرات ورود می ۹نهایی فقط 
ش یافته است و ما چگونه هزینه تولید را کنترل میلیون تومان افزای ۰هزار تومان به  ۵۲۲های غذایی از کیلویی آزاد گفت: قیمت مکمل

 .کنیم
ار ای ندارد و ما انتظشود و نتیجهمنصوری رئیس اتحادیه سراسری صنعت مرغ نیز گفت: در این جلسات موضوعات مرتب تکرار می

 .ردتوان به سبک و سیاق گذشته مدیریت کداریم سازمان حمایت نسبت به تولیدکننده تغییر رویه بدهد و نمی
یابد. باید برای ما تعیین تکلیف شود که مرغ بر اساس مکانیسم بازار شده مرغ برای تولیدکننده مرتب افزایش میوی گفت: قیمت تمام

 .که در همه دنیا عرضه و تقاضا یک ابزار مهم برای تعیین قیمت استشود، درحالیآزاد و یا بازار دولتی تعیین می
کند و های تولید تغییر پیدا میکه قیمت نهادهتومان باشد، در حالی ۵۲۸۰گوید قیمت مرغ زنده کیلویی منصوری گفت: دولت به ما می

شود که زیان هنگفتی برای مرغداران تومان تعیین می ۶۸۲۲تومان و درنهایت قیمت مرغ زنده  ۶۶۹۲گویند در جلسات کارشناسی می

 .به همراه دارد
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  لینک خبر
 
 

 اقتصاد محصوالت 

 خبرنگاران جوان  – 83/3/82تاریخ : 

درصد کاهش می یابد ۸۴قیمت میوه تا ماه آینده   
درصد کاهش یابد ۴۲ها در ماه آینده تا شود قیمتدارایی نژاد گفت: امسال، با افزایش خوب تولید میوه و سیفی جات پیش بینی می . 

جوان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش امسال به دلیل تولید  به نقل از صدا و سیما، مصطفی دارایی نژاد تصریح کرد: 

های درصد کاهش داشته است البته این کاهش شامل میوه ۰۲هایی مثل گیالس، زردآلو، هلو، شبرنگ و ... حدود قیمت میوه خوب، 

شودواردتی مثل انبه، موز و آناناس نمی . 
ها و صیفی جات در سطح میدان تره بار رو به کاهش است اضافه کرد: با از سیب زمینی، قیمت بقیه میوهوی با بیان اینکه به غیر 

ها به دلیل تامین نیاز کارخانجات تبدیلی پایان فصل برداشت سیب زمینی دزفول و همچنین کم شدن ذخیره سیب زمینی از سردخانه
شود تا ماه آینده با مت این محصول تا حدودی افزایش یافته که پیش بینی میقی تن،  ۸۲۲تا  ۹۲۲مثل چیس خالل با نیاز روزانه 

 .برداشت سیب زمینی همدان، قیمت این محصول پر مصرف کاهش یابد
هزار تومان ۰۰نوسان قیمت برخی اقالم میوه و صیفی در بازار/ حداکثر قیمت هر کیلو گیالس  :بیشتر بخوانید  

به سال قبل دو برابر شده که همین امر باعث رئیس اتحادیه بارفروشان تهران گفت: امسال به دلیل فراوانی آب، کشت هندوانه نسبت 

 .شده تا صادرات این محصول رونق بگیرد
دارایی نژاد همچنین در خصوص حمل بار از میدان مرکزی میوه و تره بار به مقاصد صادراتی گفت: این امر کامال قانونی است، 

بیش از نیاز کشور تولید شده است این قبیل محصوالت صیفی، زیرا با افزایش تولید محصوالتی مانند هندوانه که به علت بارندگی ها، 

شودهای همسایه مانند ترکیه حمل و صادر میاز میدان مرکزی میوه و تره بار، بارگیری و به کشور . 
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 خبرنگاران جوان  – 82/3/82تاریخ :

درصدی تورم زراعت و دامداری سنتی ۸۴افزایش   
که نسبت به سال قبل ) تورم  ۰۸۰٧۰برابر است با  ۶۰۵۰شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در سال 

درصد افزایش یافته است ۰٧۶۴ساالنه(  . 
، گزارش شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی )تعدیل اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه  به گزارش

از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد ۶۰۵۰یافته( سال  . 
حاً کند که اصطالهای متفاوتی پیدا میمحصوالت کشاورزی از مرحله اتمام تولید تا مصرف نهایی تحت تاثیر عوامل مختلف، قیمت

شود. به منظور دستیابی به قیمتی که صرفاً ناشی از فعالیت فروشی نامیده میفروشی، غیره و قیمت خردهقیمت سرخرمن، قیمت عمده
حذف شود. این گزارش به … ها و های حمل و نقل و انبارداری، سود واسطهکشاورزی باشد الزم است تأثیر عواملی نظیر هزینه

)سرخرمن( محصوالت کشاورزی پرداخته شده که از مقایسه اطالعات حاصل از این گزارش با نتایج  ارائه قیمت تولید کننده
ها تا رسیدن محصول به گیری سایر قیمتها و دیگر عوامل مؤثر در شکلتوان به بررسی نقش واسطهفروشی میهای خردهطرح

 .دست مصرف کننده نهایی پرداخت
آغاز شده و تاکنون به جز در چند مقطع زمانی به طور مرتب انجام  ۶۰٣۰شاورزی در سال آمارگیری از قیمت فروش محصوالت ک

شروع شده  ۶۰۵۶در سال  ۶۰۵۲شده است. محاسبه شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی بر اساس سال پایه 

اختصاص دارد ۶۰۵۰است. گزارش حاضر به شاخص مذکور در سال  . 
یدبیشتر بخوان درصدی بخش صنعت در زمستان ,٨٧,نرخ تورم تولیدکننده  :  

برابر است با  ۶۰۵۰( در سال ۶۰۵۲=۶۲۲بر این اساس شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی )بر مبنای 

درصد افزایش یافته است ۰٧۶۴نه( که نسبت به سال قبل ) تورم ساال ۰۸۰٧۰ . 
 شاخص زراعت و باغداری

درصد افزایش یافته است ۴۹٧۴است که نسبت به سال قبل  ۰۹۶٧۰برابر با  ۶۰۵۰شاخص گروه زراعت و باغداری در سال  . 
درصد افزایش یافته است ۰۶٧۸است که نسبت به سال قبل  ۰۰۵٧۶برابر با  ۶۰۵۰شاخص گروه غالت در سال  . 

درصد افزایش یافته است ۹۶٧۶است که نسبت به سال قبل  ۰۵۰٧۶برابر با  ۶۰۵۰شاخص گروه سبزیجات در سال  . 
درصد افزایش یافته است ۹۴٧۹است که نسبت به سال قبل  ۰۶۶٧۰برابر با  ۶۰۵۰های آجیلی در سال ها و میوهشاخص گروه میوه . 

درصد افزایش یافته است ۰۴٧۰است که نسبت به سال قبل  ۰۶۸٧۰ابر با بر ۶۰۵۰شاخص گروه موادخام طبقه بندی نشده در سال  . 
 شاخص دامداری سنتی

درصد افزایش یافته است ۹۰٧۲است که نسبت به سال قبل  ۰۰۰٧۶برابر با  ۶۰۵۰شاخص گروه دامداری سنتی در سال  . 
درصد افزایش یافته است ۰۶٧۵قبل  است که نسبت به سال ۰۵۶٧۲برابر با  ۶۰۵۰شاخص گروه پرورش بز و بزغاله در سال  . 

درصد افزایش یافته  ۹۸٧۰است که نسبت به سال قبل  ۰۰۰٧۴برابر با  ۶۰۵۰شاخص گروه پرورش گاو و گوساله سنتی در سال 

 .است
درصد افزایش یافته است ۰۰٧۴است که به نسبت به سال قبل  ۴۶۰٧۹برابر با  ۶۰۵۰شاخص گروه گوسفند و بره در سال  . 

درصد افزایش یافته است ۰۸٧۸است که نسبت به سال قبل  ۰۰۰٧۰برابر با  ۶۰۵۰شاخص گروه سایر محصوالت حیوانی در سال  . 
 
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 ایرنا  – 82/3/82تاریخ : 

  عوامل بازار اجازه کاهش قیمت گوشت قرمز را نمی دهد
رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور گفت: با وجود کاهش قیمت دام زنده و افزایش عرضه، کماکان گوشت قرمز با  -ایرنا 

دهندرسد زیرا عوامل بازار اجازه کاهش قیمت گوشت را نمیهای باال به دست مصرف کنندگان میقیمت .  
« روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود« منصور پوریان رفت با افزایش عرضه دام درحالی که انتظار می :

قرمز گرم و منجمد گوسفندی و گوساله قیمت گوشت قرمز در سطح بازار زنده سبک و سنگین تولید داخل و همچنین واردات گوشت 

 .کاهش ملموسی برای مصرفکنندگان داشته باشد
فروشی و ها یعنی چوب دار، دالل، کشتارگاه، عمده فروشی تا خردهبه گفته وی، عوامل بازار از زمان خروج دام از دامداری

شودها را شامل میقصابی . 
دهند که این ها و عوامل بازار در کل کشور به نحوی است که اجازه کاهش قیمت گوشت قرمز را نمیرودیوی اظهار داشت: و

های نظارتی استموضوع نیازمند پیگیری دولت و دستگاه . 
۰۲پوریان اضافه کرد: اکنون قیمت منطقی هر کیلوگرم گوشت گرم گوساله نزدیک  هزار تومان  ۶۲هزار تومان و گوسفندی حدود  

کنندگان برسد که با این نرخ نیز حاشیه سود بازار و تولیدکننده تأمین شده استاید به دست مصرفب . 
وی اضافه کرد: هم اکنون برای ثبات بازار گوشت قرمز همچنان در کنار عرضه تولید داخل دام زنده، واردات گوشت گرم و منجمد 

مت مناسب تأمین کنندکنندگان این محصول را با قیدر حال انجام است تا مصرف . 
انددامداران با معضل انباشت دام سنگین و سبک مواجه شده  

اند به ها مواجه شدهرئیس تأمین شورای دام کشور گفت: هم اکنون دامداران دام سنگین با معضل انباشت دام سنگین در دامپروری

ها وزن گرفته و خریدار ندارندطوری که دام . 
هایشان کیلوگرم رسیده است که ادامه افزایش وزن دام ۶۲۲ها به بیش از های سنگین در دامپروریرخی دامبه گفته وی، اکنون وزن ب

سازدآنها را با مشکل مواجه می . 
هزار تومان است ۰۰تا  ۰۰وی اظهار داشت: به دلیل انباشتگی میانگین قیمت هر کیلوگرم دام زنده بین  . 

های آتی نیز به طور هزار تومان است، تصریح کرد: برای هفته ۰۰پوریان با بیان اینکه اکنون میانگین قیمت دام زنده سبک نزدیک 

 .حتم تولیدکنندگان دام سبک نیز با انباشت دام مواجه خواهند شد که همین امر کاهش قیمت مجدد در دام زنده را ایجاد خواهد کرد
ای بیندیشد تا ای کاهش ضرر تولیدکنندگان دام سنگین و سبک نیاز است که در این خصوص چارهوی معتقد است دولت بر

 .تولیدکنندگان دچار مشکل برای تولید آتی خود نشوند
هزار تن گوشت قرمز است که بخش عمده آن از محل تولید داخل و  ۵۸۲طبق آخرین آمار وزارت جهادکشاورزی، نیاز ساالنه کشور 

شوددرصد آن از محل واردات تأمین می ۹۶تا  ۶۲بین  . 
هزار تومان و  ۶۲۲تا بیش از  ۶۶دهد در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز گوساله در بازار بین گزارش میدانی نشان می

۶۶۲تا  ۵۰گوشت قرمز گوسفندی بین  فندی در نیز قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز گوس ۵۰های پایانی سال هزار تومان است در ماه 
رسید که دولت برای ساماندهی این موضوع اقدام به عرضه انواع کنندگان میتومان به دست مصرف ۶۴۲تا  ۶۰۲سطح بازار بین 

 ۴۹تا  ۰۰هایی بین ای و میادین با قیمتهای زنجیرهگوشت وارداتی تنظیم بازاری توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور در فروشگاه

 .هزارتومان کرد
شودتومان را حذف کرد و اکنون گوشت قرمز با ارز نیمایی وارد کشور می ۴،۰۲۲راً دولت واردات گوشت قرمز با ارز رسمی اخی . 

  لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
 خبرگزاری فارس – 33/3/82تاریخ :

دیده آسیا و ایران های آسیبراهکار فائو برای جنگل 7  
های راهکار برای جنگل 3 نخورده را در دنیا دارد،های دستفائو با اعالم اینکه منطقه آسیا و اقیانوسیه کمترین نسبت وسعت جنگل

دیده این منطقه توصیه کردآسیب .  
خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( در گزارش جدید درباره وضعیت سازمان الملل خبرگزاری فارس،به گزارش گروه اقتصاد بین

های طبیعی در این منطقه، خواستار آوری جنگلها در منطقه آسیا و اقیانوسیه، با اشاره به کاهش مداوم تنوع زیستی و تابآینده جنگل

 .اقدامات جدی از سوی کشورهای عضو برای جلوگیری از ادامه این روند شد
اقیانوسیه-های طبیعی و مردم در منطقه آسیاها، عرصهآینده جنگل: مسیرهای پایدار برای جنگل»ارش با عنوان این گز » ها و ، جنگل

ها، مخاصمات ها، تبدیل جنگلهای طبیعی در منطقه آسیا و اقیانوسیه بر اثر تغییرات اقلیمی، رشد اقتصادی، توسعه زیرساختعرصه

ای قرار دارندایندهو دیگر عوامل، تحت فشار فز . 
ها برای حفظ های طبیعی در حال کاهش است و همراه با آن شاهد افت ظرفیت این جنگلآوری اکوسیستم در جنگلتنوع زیستی و تاب

 .آب و خاک، تنظیم اقلیم، و دیگر عوامل مهم هستیم
های ما به تغییرات اساسی از طریق همکاریآید که بر مبنای این گزارش، توسعه پایدار در منطقه تنها در صورتی به دست می

ها و اصالح نهادهای های طبیعی، بهبود نگهداری جنگلها و عرصهگذاری عظیم برای احیای جنگلبخشی و فرامرزی، سرمایهبین

ها پایبند باشیمقدیمی، توانبخشی جوامع و استقبال از نوآوری .  
ی محصوالت جنگلی و خدمات اکوسیستمی امری فرای مرزها است. آب، حیات در این گزارش، فائو بیان شده است که تقاضا برا

شناسندهای جنگلی مرزهای اداری یا بخشی را به رسمیت نمیوحش، آتش و آفت . 
میلیون هکتار( از  343درصد آن ) 38اقیانوسیه، تنها  -ها در منطقه آسیا میلیون هکتار وسعت جنگل 383براساس گزارش فائو، از 

های اولیه مناطقی هستند که تا حد زیادی به درصد( خیلی کمتر است. جنگل 38هستند که از میانگین جهانی )« های اولیهجنگل»نوع 

اندهای انسانی قرار داشتهدور از تأثیرات ناشی از فعالیت این مناطق برای حفظ تنوع زیستی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار  .

زیستی، خدمات اکولوژیکی و کیفیت و سالمت محیط فیزیکی، حفظ هستند. برای حفاظت از تنوع  « و مدیریت « های اولیهجنگل

های طبیعی امری به شدت ضروری استپایدار دیگر جنگل . 
میلیارد نفر  463میالدی به  8333میلیارد نفر در سال  463اقیانوسیه از  -شود که جمعیت منطقه آسیا بینی میطبق این گزارش، پیش

های دنیا را دارددرصد جنگل 32درصد جمعیت جهان، تنها  22میالدی افزایش یابد. این منطقه با داشتن  8323ال در س . 
* دیده آسیاهای آسیبراهکار فائو برای جنگل  

بیولوژیکی  ای پایدار موادبر این اساس جوامع بایستی مصرف خود را کاهش دهند، استفاده دوباره از منابع را افزایش دهند و به شیوه
های نوآورانه را جهت ایجاد توازن میان تقاضاهای رقابتی بیابیم که نهایتاً به نفع همه منجر ها تولید کنند. الزم است راهرا در جنگل

 .شود
ه خواهان اجرای هفت اقدام توصی –بار و توجه به ضرورت اجتناب از پیامدهای فاجعه –فائو با در نظر گرفتن یک آینده نویدبخش 

3شده در این گزارش از سوی تمامی کشورهای منطقه است. این اقدامات عبارتند از:  پذیر کارگیری سیستم مدیریت انطباقبه (

های اقتصادی جایگزین گذاری در مدل( سرمایه4ها ( بهبود کیفیت جنگل3اندرکاران ( افزایش همکاری بین دست8های طبیعی عرصه

3آوری ( ایجاد تاب.ها ب برای جنگل( برقراری نظام حکمرانی خو2 ها و پایبندی به تأمین منابع کافی برای مدیریت جنگل (

ها، دهد تا از پایداری اکوسیستمهای طبیعی. این اقدامات به همراه اراده سیاسی مستحکم این فرصت را به کشورها میعرصه

 .اقتصادها و جوامع اطمینان حاصل کنند

 
  لینک خبر
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 اقلیم و منابع طبیعی 

 خبرگزاری فارس  – 88/3/82تاریخ : 

 باران در برخی نقاط تهران/شرایط جوی پایدار در روزهای آینده 
مازندران، گلستان، سمنان، شرق استان های واقع در شمال شرق، سواحل خزر، شرق بعدازظهر امروز و امشب در برخی نقاط استان

بینی های واقع در شمال غرب، بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیشتهران، قزوین و برخی نقاط البرز و استان

شودمی .  
بعد از ظهر امروز و  یابی هواشناسی،های پیشها و نقشهبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس تحلیل آخرین داده

های واقع در شمال شرق، سواحل خزر، شرق مازندران، گلستان، شمال سمنان، شرق استان تهران، امشب در برخی نقاط استان
های واقع در شمال غرب کشور، بارش باران گاهی با رعد و برق و وزش باد های البرز و همچنین استانقزوین و برخی نقاط استان

شودبینی میشدید موقت پیش . 
های واقع در نوار شمالی کشور، بارش باران گاهی با رعد و برق و در استانروزهای پنجشنبه و جمعه در ساعات بعد از ظهر 

شودبینی میوزش باد شدید موقت پیش . 
نج شنبه از شدت بیشتری ها در شمال آذربایجان شرقی و غربی و شمال اردبیل خواهد بود که نسبت به پروز جمعه ناپایداری و بارش

 .برخوردار است
 در بعد از ظهر جمعه در نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان و هرمزگان شرایط برای افزایش ابر، رگبار و رعد و برق مهیا است؛

 .روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده در اغلب مناطق کشور جو آرام خواهد بود
های سمنان، تهران، البرز، قزوین، اصفهان واقع در شمال شرق، شرق، برخی نقاط استان هایدر سه روز آینده در برخی نقاط استان

شود که این وضعیت امروز و فردا در خوزستان بوشهر و ایالم نیز بینی میو یزد در برخی ساعات وزش باد شدید با گردوخاک پیش

 .حاکم است
جشنبه و جمعه نواحی مرکزی و شرقی خلیج فارس مواج است و امروز نواحی غربی، مرکزی و شرقی خلیج فارس و روزهای پن

 متر خواهد بود ضمن آنکه شرق دریای عمان نیز امروز و فردا مواج ۰بیشترین ارتفاع موج امشب در مرکز و شرق خلیج فارس تا 

 .است
ر روز آینده نیز حاکم است فردا در آسمان تهران فردا صاف تا کمی ابری گاهی با وزش باد پیش بینی می شود که این شرایط تا چها

درجه خواهد بود ۰۸و  ۰۸تهران بیشینه و کمینه دما  . 
روز آینده در جداول زیر مشاهده کنند ۹ها را در توانند وضعیت جوی تعدادی از استانکاربران همچنین می . 

درجه باالی صفر گرمترین مرکز استان خواهد بود 42فردا اهواز با بیشینه دمای  . 
یانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعیم متر ثبت شد، میزان بارش در سال میلی 33868خردادماه  .8  تا (۵۰ مهرماه) 

درصد بیشتر از سال گذشته است 8268 متر بوده است، بنابراین بارش سال جاریمیلی 32262گذشته در این بازه زمانی  . 
درصد بیشتر از سال  4363 متر بوده است که بارش سال جاریمیلی 88368زمانی مذکور  میانگین بلندمدت بارندگی کشور در بازه

 .بلندمدت است
متر بوده استمیلی 3362به میزان  بیشترین میزان بارش در هفته سی و هشتم سال زراعی متعلق به منطقه خدابنده در استان زنجان . 

تریندر همین مدت میانگین گرم درجه سلسیوس و میانگین سردترین  4264ستان خوزستان به میزان منطقه، اهواز در ا 

درجه سلسیوس بوده است 363در استان کردستان به میزان  قاملو منطقه . 
 .مشاهده کنند را از اینجا کاربران همچنین میتوانند جزئیات دیگری از خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزی

 

 لینک خبر 

 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://agro.irimo.ir/parameters/weather/modules/cdk/upload/content/bulletin/1174/khabarnameh38.pdf
http://agro.irimo.ir/parameters/weather/modules/cdk/upload/content/bulletin/1174/khabarnameh38.pdf
https://www.farsnews.com/news/13980329000768/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      8931 اخبار کشاورزی هفته چهارم خرداد اهم 

 
 

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

 
 
 

 انگور/کشمش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      8931 اخبار کشاورزی هفته چهارم خرداد اهم 

 
 

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

 

 

 

 بازار و قیمت ها

 فودپرس – 82/3/82تاریخ : 

روغنی در بازار جهانی افزایش قیمت گندم، ذرت و دانه  
های روغنی افزایش یافت اما دام زنده با کاهش قیمت مواجه شدجهانی قیمت گندم، ذرت و دانهامروز در بازار  . 

های روغنی در الملل خبرگزاری فارس، امروز قیمت انواع غالت مانند گندم و ذرت و همچنین دانهبه گزارش گروه اقتصاد بین

  .بازارهای جهانی روند افزایشی داشت
 

دالر معامله شد ۹۴۰دالر افزایش نسبت به روز گذشته به قیمت  ۰امروز هر بوشل گندم با  .  
 

کنند تا در تولید این محصول تا حد امکان به خودکفایی برسند. امروزه گندم یک محصول استراتژیک است و اکثر کشورها تالش می
ی مانند آمریکا که تولید این گندم را در آید. کشورهایهای جهانی به حساب میگندم به عنوان یک ابزار و حربه سیاسی در مناسبت

کنندکنند از این به عنوان ابزاری برای فشار به دیگر کشورها استفاده میاختیار دارند و به کشورهای دیگر صادر می . 
 

ایران امسال اند تحت فشار و سلطه دیگر کشورها هستند. امنیت غذایی در جهان بسیار مهم است و کشورهایی که به این امنیت نرسیده

 .برای چهارمین سال پیاپی در تولید گندم خودکفا شد
 

 ۴۸۰٧۹دالر افزایش به قیمت  ۰٧۰۹امروز در بازارهای جهانی قیمت ذرت هم افزایشی بود و هر بوشل از این محصول با قیمت 

 .دالر معامله شد
 

دالر افزایش را تجربه کرد و  ۰. دانه خوراکی سویا هم دالر معامله شد ۵۰۰٧۹دالر باال رفت و به قیمت  ۶٧۰۹دانه روغنی سویا هم 

دالر به فروش رفت ۰۰۶٧۵۲به قیمت  . 
 

دالر به فروش رفت ۶۰۵۰در گروه محصوالت نرم نیز شکر رشد اندک یک سنتی را تجربه کرد و به قیمت  . 
 

اندسنت را داشته ۴۹و  ۰۲های به ترتیب مولد و دام زنده هر دو کاهشی بودند و کاهش در گروه محصوالت دامی هم، دام . 
 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

ایرنا  – 33/3/82تاریخ :   

 لبنیات باز هم گران شد
قیمت فراورده های لبنی در حالی چراغ خاموش بار دیگر افزایش یافت که صنایع لبنی اواخر پارسال قول داده بودند در  -ایرنا  

ام قیمت ها را افزایش ندهندصورت تثبیت بهای شیر خ .  
درصد افزایش یافت که موجب شد باز  ۶۵٧۹تومان معادل  ۰،۰۵۲طبق مصوبه اخیر طی روزهای اخیر قیمت کیلوگرم شیرخام به 

هایی را برای کاهش های لبنی خود کردند که همین امر نگرانیهای لبنی صاحب نام اقدام به افزایش قیمت فراوردههم برخی شرکت

ف این محصول از سبد خانوار ایجاد کرده استمصر . 
های تمام شده تولید همه طی سالهای اخیر با توجه به وضعیت اقتصادی کشور با افزایش نرخ تورم و نوسان نرخ ارز، هزینه

تا جایی  کندهای لبنی سیر صعودی خود را طی میمحصوالت دستخوش تغییر شد اما در بین این محصوالت قیمت شیرخام و فراورده

یابدکه حتی اگر قیمت شیرخام هم تغییری نداشته باشد قیمت لبنیات در فصول مختلف و به دالیل مختلف بی سرو صدا افزایش می . 
 ۴۵۲۲درصد  ۶٧۹قیمت شیر کم چرب  ۵۶خردادماه سال  ۰۰طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت شیرخام از تاریخ 

تومان،  ۹۴۲۲درصد چربی  ۰٧۰تومان، شیرکامل  ۹۰۲۲تومان، شیر پرچرب سه درصد  ۹۲۲۲د تومان، شیر نیم چرب دو درص
درصدی  ۶٧۹تومان، شیر لیوانی کن چرب  ۰۴۲۲تومان، شیر استریل سه درصد چربی  ۰۲۲۲درصد چربی  ۶٧۹شیر استریل 

تومان،  ۹۶۲۲گرمی  ۵۲۲ی تومان، ماست پرچرب سه درصد چرب ۹،۰۲۲گرمی  ۵۲۲درصد  ۶٧۹تومان، ماست کم چرب  ۰۰۲۲
تومان، پنیر  ۶۹۲۲۲تومان، ماست پرچرب سه درصد چربی دبه ای  ۶۴،۲۲۲کیلویی  ۰٧۹درصدی دبه ای  ۶٧۹ماست کم چرب 

تومان تعیین شده است ۶۰،۰۲۲گرمی تتراپک  ۹۰۲تومان و پنیر  ۹،۶۲۲گرمی تتراپک  ۰۶۲تومان، پنیر  ۶۹۲۲یواف  ۴۲۲ . 
های ستاد تنظیم بازار تبعیت کننداز قیمتبنابراین کارخانجات باید  . 

ها مانند پاک، کاله، های لبنی برخی شرکتدهد که طی روزهای اخیر قیمت فراوردههای میدانی نشان میدر حالی که بررسی
، ۲۲۹۲تومان، شیر پرچرب بین  ۴۵۲۲ها دامداران، چوپان و می ماس افزایش داشته به طوری که قیمت شیر کم چرب این شرکت

تومان، خامه  ۰۲۲۲ای کوچک تومان، پنیر خامه ۶۰۲۲تا  ۰۹۲۲تومان، پنیر از  ۰۲۲۲تومان، شیرکاکائو کوچک  ۹۶۲۲تا  ۹۰۲۲
 ۶۶،۹۲۲تا  ۶۰۹۲۲تومان، ماست دبه ای بین  ۶۶۲۲۲تا  ۵۵۲۲، ۸۹۲۲تومان، ماست کم چرب سطلی بین  ۴۹۲۲صبحانه کوچک 

دهدرا نشان می درصد افزایش ۰۲تومان شده است که بیش از  . 
های لبنی باعث شده که حجم لبنیات داخل فروشگاه را کاهش دهند زیرا با کاهش گویند افزایش قیمت فراوردهبرخی فروشندگان می

 .تقاضای مصرف کنندگان بخش زیادی از این محصوالت که دارای ماندگاری کمتری است فاسد و به کارخانجات عودت داده شود

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 83/3/82تاریخ :   

ر خام و محصوالت لبنی افزایش یافتقیمت شی  
درصد افزایش یافت ۰۶بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار قیمت شیرخام و انواع محصوالت پرمصرف لبنی تا  . 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش روه تنظیم بازار افزایش قیمت شیر خام به نقل از صداوسیما، دبیرخانه کارگ 

تومان و در پی آن افزایش قیمت محصوالت لبنی را ابالغ کرد ۰۵۲هزار و  ۰هزار تومان به  ۰تحویل درب دامداری از لیتری  . 
با  هزار تومان و ۹تومان، با چربی دو درصد؛  ۵۲۲هزار و  ۴و نیم درصد؛  ۶براساس این تصمیم بطری شیر یک لیتری با چربی 

رسدتومان به فروش می ۴۲۲هزار  ۹دهم درصد؛  ۰و  ۰چربی  . 
تومان به  ۴۲۲هزار و  ۰هزار تومان و با چربی سه درصد؛  ۰و نیم درصد؛  ۶همچنین شیر استریل یک لیتری تتراپک با چربی 

تومان خواهد بود ۰۲۲هزار و  ۰مصرف کننده عرضه خواهد شد. ضمن اینکه قیمت شیر نایلونی با چربی یک و نیم درصد؛  . 
 قیمت جدید لبنیات این هفته ابالغ می شود :بیشتر بخوانید

 ۶۲۲هزار و  ۹درصد؛  ۰تومان و با چربی  ۰۲۲هزار و  ۹و نیم درصد چربی؛  ۶گرمی با  ۵۲۲بر این اساس از این پس ماست 
هزار تومان  ۶۴درصد به ترتیب  ۰و نیم درصد و  ۶ای با چربی گرمی دبه ۹۲۲هزار و  ۰تومان عرضه خواهد شد و قیمت ماست 

هزار تومان خواهد بود ۶۹و  . 
 ۹گرمی تتراپک با قیمت  ۰۶۲تومان، پنیر  ۹۲۲هزار و  ۶گرمی یواف با قیمت  ۴۲۲با تصمیم اخیر کارگروه تنظیم بازار، پنیر 

تومان عرضه خواهد شد ۰۲۲هزار و  ۶۰گرمی تتراپک با قیمت  ۹۰۲تومان و پنیر  ۶۲۲هزار و  . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان – 88/3/82تاریخ :   

 کاهش تقاضا عامل اصلی افت قیمت زعفران/ حداقل و حداکثر نرخ طالی سرخ اعالم شد
میلیون تومانی قیمت زعفران طی  ۰ربوط به بازگشت ارز و کاهش تقاضا نسبت به عرضه منجر به افت حسینی گفت: مشکالت م

های اخیر در بازار شدهفته . 
صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعلی حسینی، عضو شورای ملی زعفران در گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

های اخیر در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو در بازار طی هفته میلیون تومانی نرخ زعفران ۰کاهش  ، ازجوان

میلیون تومان است ۶۶میلیون و حداکثر  ۶طالی سرخ  . 
در بازار دانست و افزود:  افت قیمت زعفران رز و کاهش تقاضا نسبت به عرضه را دلیل اصلیوی مشکالت مربوط به بازگشت ا

ای به سبب مسائل پیمان سپاری و تعهد ارزی تمایلی به صادرات ندارند که روند کند صادرات منجر به کاهش صادرکنندگان حرفه

های آتی جبران شوداهش قیمت به صورت اصولی در روزقیمت زعفران شده است که امیدواریم با تمهیدات بانک مرکزی، این ک . 
حسینی قیمت زعفران در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط فعلی بازار بعید است که کاهش قیمت زعفران استمرار 

نیستهای کنونی مطلوب شوند، قیمتمتحمل می کشاورزان های کنونی تولید کهیابد، ضمن آنکه به سبب هزینه . 
الر بر صادرات طالی سرخ/ کشاورزان زعفران خود را به مرور وارد بازار کنندتأثیر افت نرخ د :بیشتر بخوانید  

های آتی دور از انتظار نیست، در روز قیمت زعفران عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: اگرچه براساس رصد بازار، رشد جزئی

توان درصدی برای این افزایش قیمت اعالم کرداما هم اکنون نمی . 
ه اینکه آمار زعفران تنها تا پایان فروردین از سوی گمرک اعالم شده است، بیان کرد: براساس آمار گمرک تا پایان وی با اشاره ب

های آتی صادرات شود که در ماههای قبل کاهش داشته است، پیش بینی میتن زعفران صادر شده که نسبت به ماه ۶۰فروردین، 

 .زعفران شتاب بیشتری به خود بگیرد
ها و صنایع در بهبود شرایط از سوی برخی از کشور خرید زعفران حسینی، شروع تعطیالت تابستانی و ازدیاد تقاضا برای به گفته

 .بازار و افزایش قیمت تاثیر گذار خواهد بود
ستقبال های اخیر و اتصریح کرد: با توجه به بارندگی تولید طالی سرخ عضو شورای ملی زعفران در پایان درباره آخرین وضعیت

تن برسد ۹۲۲شود که تولید این محصول در سال زراعی پیش رو به کشاورزان از توسعه کشت زعفران پیش بینی می . 

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 88/3/82تاریخ :   

هزار تومان ۱۵ثبات نرخ مرغ در بازار/قیمت هر کیلو مرغ   
 ۶۰تا  ۹۲۲هزار و  ۶۶چهار آیین از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ گرم در خرده فروشی 

 .هزار تومان است
صنعت، تجارت و کشاورزی دیره کانون سراسری مرغداران در گفت و گو با خبرنگاربرومند چهار آیین عضو هیئت م گروه  

 ۰هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ، از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

هزار تومان است ۶۰تا  ۹۲۲هزار و  ۶۶ها هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۶تا  ۹۲۲هزار و  . 
تا  ۰۲۲تا پایان ماه مبارک رمضان با تلورانس  قیمت مرغ شود کهوی افزود: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می

بازار در نوسان باشدتومانی در  ۰۲۲ . 
چهار آیین عدم دسترسی عادالنه مرغداران گوشتی به آمار و اطالعات مورد نیاز تولید را دلیل اصلی اُفت قیمت مرغ در بازار اعالم 

آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف بخش  ۴قانون انتشار دسترسی آزاد به اطالعات و ماده  ۹کرد و گفت: بر خالف ماده 
دهد که در نهایت این امر افزایش جوجه زی، وزارت جهاد کشاورزی اطالعات مورد نیاز را در اختیار مرغداران قرار نمیکشاور

 .ریزی و زیان مرغداران را به همراه داشته است
میلیارد تومانی تولیدکنندگان ۶۲درصدکاهش یافت/ زیان ماهانه  ۹۲قیمت جوجه یکروزه  :بیشتر بخوانید  

میلیون قطعه اعالم کرد و افزود: این در حالی است که میزان  ۶۲۹تا  ۶۲۲این مقام مسئول نیاز ماهانه کشور به جوجه ریزی را 
میلیون قطعه رسیده که  ۶۴۲تا  ۶۰۹های قبل به در ماه وزارت جهاد کشاورزی جوجه ریزی به سبب عدم انتشار اطالعات از سوی

 .در نهایت این امر به سبب ازدیاد عرضه به زیان مرغداران تمام شده است
های مرغداری در ه ریزی خبر داد و گفت: اگرچه آمار و اطالعاتی دقیقی از میزان جوجه ریزی واحدوی از کاهش میزان جوج

میلیون قطعه بازگشته باشد ۶۲۲شود که میزان جوجه ریزی به مدار منطقی ماهانه دسترس نیست، اما برآورد می . 
ایش قیمت گوشت قرمز و کاهش قدرت خرید خانوار پیش چهار آیین قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و افزود: با توجه به افز

روز آینده در بازار آغاز شود ۰۲شود که روند صعودی قیمت مرغ از بینی می . 
و مرغ گرم  ۰۲۲هزار و  ۵عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را 

تر نرخ ار تومان اعالم کرد و گفت: از کارگروه ستاد تنظیم بازار تقاضا داریم که هر چه سریعهز ۶۴تا  ۶۰ها را در خرده فروشی

 .مصوب مرغ را اعالم کند تا انگیزه مرغداران برای استمرار تولید افزایش یابد
 ۴تا  ۰۲۲هزار و  ۴رخ های دامی تصریح کرد: هم اکنون هر کیلو کنجاله سویا با نوی در پایان درباره آخرین وضعیت بازار نهاده

زندهای تولید دامن میشود که این امر بر افزایش هزینهتومان از بازار آزاد خریداری می ۰۹۲و ذرت یک هزار و  ۹۲۲هزار و  . 

 لینک خبر 
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 بازا رو قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 83/3/82تاریخ :   

هزار تومان رسید ۱۱نرخ مرغ روند کاهشی به خود گرفته است/ هر کیلو به   
به خود گرفته است کاهشیعضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: قیمت مرغ در چند روز اخیر روند  . 

صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعظیم حجت، عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت گروه اقتصادی  

به خود گرفته است، اظهار کرد: امروز نرخ  در چند روز اخیر روند کاهشی قیمت مرغ ؛ با اشاره به اینکهباشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان  ۶۶تا  ۹۲۲هزار و  ۶۲ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۹۲۲هزار و  ۰هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

 .است که با هزینه تمام شده اختالف معناداری دارد
هزار  ۰های دامی مرغداران در فروش هر کیلو مرغ با زیان های تولید و نوسان نرخ نهادهزود: با توجه به افزایش هزینهوی اف

کندتومانی روبرو هستند که استمرار این روند ضربه مهلکی به صنعت وارد می . 
ر تومان اعالم کرد و افزود: اگرچه قرار هزا ۶۴و مرغ آماده به طبخ را  ۹۲۲هزار و  ۵حجت نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را 

های مصوب از سوی ستاد تنظیم بازار اعالم شود، اما این جلسه بنا به دالیل نامعلوم برگزار نشد. امیدواریم خرداد نرخ ۰۲بود در 
داران برای ادامه های مصوب و همچنین قیمت تضمینی مرغ توسط پشتیبانی امور دام اعالم شود تا انگیزه مرغتر نرخهر چه سریع

 .تولید افزایش یابد
های دامی همچنان دو نرخی است، بیان کرد: با وجود آن که عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه بازار نهاده

ا با نرخ یک تومان است، اما مرغداران هر کیلو ذرت ر ۴۲۲هزار و  ۰و کنجاله سویا  ۰۹۲نرخ مصوب هر کیلو ذرت یک هزار و 
کنند که این فاصله غیرمنطقی تومان از بازار آزاد خریداری می ۰۲۲هزار و  ۰تا  ۴۲۲هزار و  ۰و کنجاله سویا را  ۰۲۲هزار و 

زندهای تولید دامن میقیمت بر افزایش هزینه . 
ه چرا نهاده با نرخ آزاد به فراوانی های دامی با نرخ مصوب جای این سئوال مطرح است کبه گفته وی با وجود تأخیر در ارسال نهاده

 .در بازار موجود است
های اخیر را یکی از مشکالت اصلی پیش روی مرغداران دانست و افزود: در ماه های دامیکرایه حمل و نقل نهاده حجت افزایش

داران برای حمل هر کیلو نهاده دامی رقمی معادل تومان بود در حالی که هم اکنون کامیون ۶۹۲متوسط نرخ حمل هر کیلو نهاده دامی 
کنند که به سبب عدم احتساب این نرخ در قیمت تمام شده مرغداران قادر به ادامه تومان را از مرغداران مطالبه می ۰۲۲تا  ۶۶۲

 .تولید نخواهند بود
رسوب سرمایه نزد واردکنندگان را یکی دیگر از مشکالت مرغداران برشمرد و گفت: عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی 

کنندهای مختلف از ارسال بار امتناع میهای دامی چند ماه قبل از تحویل کاال، واردکنندگان به بهانهبا وجود پرداخت بهای نهاده . 
ها انتظار ما بر این بود که ان ماه مبارک رمضان و آغاز مسافرتوی در پایان قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و افزود: با پای

بازار مصرف روند رو به رشدی داشته باشد، اما کماکان میزان عرضه از تقاضا باالتر است و همین امر موجب شده قیمت مرغ 

داشته باشد همچنان روند کاهشی . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

 خبرنگاران جوان  – 82/3/82تاریخ : 

هزار تومان ۶۱های دامی وجود ندارد/ قیمت هر کیلو گوساله نر زنده کمبودی در توزیع نهاده  
است؛ اما کامیون داران، کرایه نامتعارفی پشت مقدسی گفت: با توجه به آنکه هم اکنون نهاده دامی به اندازه کافی در بنادر موجود 

کنندبارنامه دریافت می . 
صنعت،تجارت و کشاورزیناصر مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت و گو با خبرنگار دی باشگاه گروه اقتصا 

وجود ندارد، اظهار کرد: با توجه به آنکه هم اکنون نهاده دامی  های دامیتوزیع نهاده با اشاره به اینکه کمبودی در ،خبرنگاران جوان

کنندبه اندازه کافی در بنادر موجود است؛ اما کامیون داران، کرایه نامتعارفی پشت بارنامه دریافت می . 
کنند، در حالیکه تومان دریافت می ۰۹۲تا  ۰۰۹میون داران به ازای حمل هر کیلو نهاده رقمی معادل وی افزود: در حال حاضر، کا

تومان بیش از مبلغ بارنامه کرایه  ۶۲۲تا  ۶۲تومان است و این امر بدان معناست که  ۶۹۲مبلغ بارنامه برای حمل هر کیلو نهاده 

شوددریافت می . 
توان درصدی برای بی تأثیر نیست، بیان کرد: نمی قیمت تمام شده تولید لغ مازاد پشت بارنامه برمقدسی با اشاره به اینکه دریافت مب

 .این افزایش قیمت اعالم کرد
شودمیلیون نهاده دامی از طریق واردات تأمین می ۶۹میلیون تن شیرخام/  ۶۶پیش بینی تولید  :بیشتر بخوانید  

شود، اظهار کرد: نرخ مصوب در بازار توزیع میرئیس انجمن صنفی گاوداران با اشاره به اینکه توزیع ذرت، کنجاله سویا و جو با 

 .به سبب مشکالت حمل و نقل برخی دامداران مجبورند نهاده دامی را با نرخ آزاد از بازار خریداری کنند
 برای افزایش نرخ شیر خام، ستاد تنظیم بازار نرخ مصوب هر دامداران های تولید و درخواستبه گفته وی، با توجه به افزایش هزینه

 .کیلو شیر خام را اعالم کرد
مقدسی درباره آخرین وضعیت خرید توافقی شیر خام گفت: در حال حاضر نیازی به خرید توافقی شیر خام نیست، چرا که دامداران 

 .مشکلی در فروش ندارند
 

نسبت به شب عید خبر داد و افزود: هم اکنون قیمت هر  هزار تومانی قیمت گوساله زنده ۰کاهش  رئیس انجمن صنفی گاوداران از

هزار تومان است ۰۶تا  ۰۲تومانی و اختصاص ارز نیما زنده  ۴۰۲۲کیلو گوساله نر زنده به سبب حذف ارز  . 
میان تولید تا مصرف تنها راه  تومانی به سبب جمع شدن بساط دالالن و کاهش فاصله ۴۰۲۲وی در پایان تصریح کرد: حذف ارز 

رودحل تعادل قیمت دام زنده و گوشت در بازار به شمار می . 

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

فود پرس  – 84/3/82تاریخ :   

هزار تومان رسید ۱۴قیمت سیب زمینی در بازار به مرز   
هزار تومان به فروش  ۶۲تا  ۸تومان و در خرده فروشی ها  ۹۵۹۲سیب زمینی در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران  

هزار تومان است ۸تا  ۴رسد، نرخ مصوب عمده فروشی هر کیلو سیب زمینی نیز در میدان مرکزی می . 
 

هزار تومان  33تا  .قیمت سیب زمینی در روزهای اخیر دوباره افزایش یافته است به طوری که این محصول در محدوده هرکیلوگرم 

رسدنیز به فروش می . 
 

بر اساس مشاهدات   تومان و  هزار .تا  4کیلوگرم سیب زمینی تازه در میدان مرکزی میوه و تره بار شهر تهران قیمت مصوب هر

هزار تومان است. هرکیلوگرم از این محصول در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران  8تا  .عینی خبرنگار تسنیم در سطح شهر 

تومان به فروش میرسد 823هزار و  2نیز  .  
تومان به فروش  8333تومان قیمت گذاری شده که با تخفیف  8233ر کیلوگرم سیب زمینی در یکی از فروشگاههای اینترنتی ه

  .میرسد
هزار تومان خوانده بود و فروش بیشتر از  2بنابراین گزارش، رسانه وابسته به دولت چندی پیش قیمت هر کیوگرم سیب زمینی را 

شاهدات میدانی مردم نیز متفاوت استاین نرخ را ادعا دانست اما م . 
شود. نیازی رئیس انجمن ملی سیب زمینی نیز اخیرا در از عمده دالیل افزایش قیمت سیب زمینی در بازار داخلی صادرات عنوان می
با ورود  های گرگان و اصفهان به پایان خواهد رسید ومصاحبه ای گفته است که طی چند روز آینده برداشت سیب زمینی در استان

ها شکسته خواهد شداین سیب زمینی به بازار، قیمت . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرگزاری فارس – 82/3/82تاریخ :   

روغنی در بازار جهانی  افزایش قیمت گندم، ذرت و دانه  
های روغنی افزایش یافت اما دام زنده با کاهش قیمت مواجه شدامروز در بازار جهانی قیمت گندم، ذرت و دانه .  

روغنی در  هایالملل خبرگزاری فارس، امروز قیمت انواع غالت مانند گندم و ذرت و همچنین دانهبه گزارش گروه اقتصاد بین

  .بازارهای جهانی روند افزایشی داشت
دالر معامله شد ۹۴۰دالر افزایش نسبت به روز گذشته به قیمت  ۰امروز هر بوشل گندم با  .  

کنند تا در تولید این محصول تا حد امکان به خودکفایی برسند. امروزه گندم یک محصول استراتژیک است و اکثر کشورها تالش می
آید. کشورهایی مانند آمریکا که تولید این گندم را در های جهانی به حساب مییک ابزار و حربه سیاسی در مناسبت گندم به عنوان

کنندکنند از این به عنوان ابزاری برای فشار به دیگر کشورها استفاده میاختیار دارند و به کشورهای دیگر صادر می . 
اند تحت فشار و سلطه دیگر کشورها هستند. ایران امسال یی که به این امنیت نرسیدهامنیت غذایی در جهان بسیار مهم است و کشورها

 .برای چهارمین سال پیاپی در تولید گندم خودکفا شد
 ۴۸۰٧۹دالر افزایش به قیمت  ۰٧۰۹امروز در بازارهای جهانی قیمت ذرت هم افزایشی بود و هر بوشل از این محصول با قیمت 

 .دالر معامله شد
دالر افزایش را تجربه کرد و  ۰دالر معامله شد. دانه خوراکی سویا هم  ۵۰۰٧۹دالر باال رفت و به قیمت  ۶٧۰۹روغنی سویا هم دانه 

دالر به فروش رفت ۰۰۶٧۵۲به قیمت  . 
دالر به فروش رفت ۶۰۵۰در گروه محصوالت نرم نیز شکر رشد اندک یک سنتی را تجربه کرد و به قیمت  . 

اندسنت را داشته ۴۹و  ۰۲های به ترتیب مولد و دام زنده هر دو کاهشی بودند و کاهش می هم، دامدر گروه محصوالت دا  

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرگزاری فارس – 83/3/82تاریخ :   

درصد گران شد+جدول  ۵۱شیر   
درصد افزایش یافت ۰۶بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار قیمت شیر خام و انواع محصوالت پرمصرف لبنی، تا  .  

خبرگزاری فارس، کارگروه تنظیم بازار قیمت شیرخام و انواع محصوالت پر مصرف لبنی را اعالم  گزارش خبرنگار اقتصادیبه 

درصد افزایش یافت 83تومان یعنی  2433تومان به  4423کرده که در آن قیمت شیر از  . 
فتدرصد باال ر 3862تومان یعنی  8383تومان به  8333قیمت شیر خام هم از کیلویی   

 .جزئیات قیمتی بقیه لبنیات هم به شرح جدول زیر است

  
 شیر

  

 (شیر بطری یک لیتری)لایر
شیر استریل یک لیتری 

 تتراپک
 شیر نایلونی

 ۶٧۹چرب کم
 درصد

 ۰چرب نیم
 درصد

 ۰پرچرب 
 درصد

 ۰٧۰کامل چربی 
 درصد

درصد  ۶٧۹
 چربی

درصد  ۰
 چربی

 ۶٧۹چرب کم
 درصد

۴۵٧۲۲۲ ۹۲٧۲۲۲ ۹۰٧۲۲۲ ۹۴٧۲۲۲ ۰۲٧۲۲۲ ۰۴٧۲۲۲ ۰۰٧۲۲۲ 

  

 ماست

گرمی ۰۹۹ماست  ایگرم دبه ۰۰۹۹ماست    

درصد ۶٧۹چرب کم درصد ۰پرچرب   درصد ۶٧۹چرب کم  درصد ۰پرچرب    

۹۰٧۲۲۲ ۹۶٧۲۲۲ ۶۴۲٧۲۲۲ ۶۹۲٧۲۲۲ 

  

 پنیر
گرمی یواف ۰۹۹پنیر  گرمی تتراپک ۰۱۹پنیر     گرمی تتراپک ۰۰۹پنیر  

۶۹٧۲۲۲ ۹۶٧۲۲۲ ۶۰۰٧۲۲۲ 

این کار به عنوان رویه  برخی برندهای لبنی خودخواسته قیمتها را افزایش داده بودند؛ها توسط ستاد تنظیم بازار،پیش از اعالم قیمت

انداند و حتی مصوبه ستاد تنظیم بازار را هم گرفتهبرای آنها تبدیل شده و بارها با این اقدامات قیمت را در بازار باال برده . 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

ایرنا  – 3/82/.8تاریخ :   

 آناناس، سیب زمینی و هویج صدرنشین جدول قیمت ها شدند
میوه و رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران گفت: قیمت عمده فروشی محصوالت کشاورزی در میدان مرکزی  -ایرنا  

  .تره بار تهران در هفته جاری در برخی محصوالت از جمله آناناس، سیب زمینی و هویج افزایش قیمت را نشان می دهد
« تیر  ۰خردادماه جاری تا  ۰۰امروز )یکشنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: براساس نرخنامه « اسدهللا کارگر

هزارتومان، سیب زمینی نو هرکیلو گرم بین پنج تا هفت هزارتومان و هویج نیز هرکیلو  ۰۹۲تا  ۶۶۲قیمت هر کارتن آناناس بین 

ها قرار دارندتومان در صدر افزایش قیمت ۹۲۲هزارو  ۸گرم بین چهار تا  . 
ط تولید و وی بی ثباتی قیمت در محصوالت کشاورزی را ناشی از نوسان میزان تولید در فصول مختلف، وضعیت آب و هوایی، شرای

هزارتومان افزایش یافته و در عین حال  ۶۲۲نوسان نرخ ارز دانست و اظهارداشت: نرخ هر کارتن آناناس وارداتی دریک هفته 
 .قیمت موز وارداتی، ثابت مانده است

۶۹۲تا  ۶۶۲به گفته وی، طبق نرخنامه هفته گذشته قیمت هر کارتن آناناس بین   ۸م چهار تا هزارتومان، سیب زمینی هرکیلو گر 
تومان بود، درحالی که پیش از این اعالم شده بود که با ورود سیب  ۹۲۲هزارتومان و هویج هرکیلو گرم بین پنج تا هفت هزارو 

هزارتومان  ۰زمینی از شهرهای مختلف همچون، گرگان قیمت این محصول کاهش پیدا کند و قیمت هر کیلوگرم هویج نیز کمتر از 

 .خواهد رسید

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 82/3/82تاریخ :   

هزار تومان ۱۱ثبات نرخ مرغ در بازار/ قیمت هر کیلو مرغ   
هزار تومان  ۶۶تا  ۹۲۲هزار و  ۶۲چهار آیین از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ آماده به طبخ 

 .است
صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفتبرومند چهار آیین، عضو هیئت مدی گروه  

توسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب ، از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز ماقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

هزار تومان است ۶۶تا  ۹۲۲هزار و  ۶۲ها هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۶مرغداری  . 
شود، افزود: علی رغم آنکه پشتیبانی امور دام ها روز به روز بدتر میهای دامی و ریز مغذیوی با انتقاد از این مسئله که بازار نهاده

کند. وارد کنندگان به سبب حاشیه سود ها را دارد، اما از عرضه به میزان کافی امتناع میکنجاله سویا و ذرت در انبار به میزان کافی

های آزاد در بازار عرضه کنندبیشتر در نظر دارند که سویا و ذرت را با نرخ . 
وت معناداری دارد، بیان کرد: در حال حاضر هر کیلو های موجود در بازار با قیمت مصوب تفاچهار آیین با اشاره به اینکه نرخ نهاده

ها در این میان نقش شود که واسطهتومان عرضه می ۶۲۲تا یک هزار و  ۰۲۲هزار و ذرت یک هزار و  ۴کنجاله سویا با نرخ 

 .مهمی دارند
های مورد نیاز را در باید نهادهعضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: در شرایط فعلی، شرکت پشتیبانی امور دام 

روز آینده در تامین گوشت مرغ با چالش جدی مواجه نشویم ۴۹تا  ۴۲اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا ظرف  . 
 کاهش نرخ مرغ در بازار/ تعیین تکلیف قیمت مرغ باز هم به تعویق افتاد :بیشتر بخوانید

کارمندان و کارگران، طبق روال معمول تقاضا  ها و حقوقوی قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به واریز یارانه
تومان  ۹۲۲تا  ۰۲۲یابد که همین امر موجب شده تا قیمت هر کیلو مرغ بین های پایانی ماه افزایش میبرای خرید مرغ در روز

 .افزایش یابد
خرداد جلسه ستاد تنظیم بازار  ۰۲در چهار آیین با انتقاد از تعلل ستاد تنظیم بازار در اعالم نرخ مصوب بیان کرد: اگرچه قرار بود 

ها تشکیل شود، اما بنا به دالیل نامعلوم این جلسه برای بار دوم به برای بررسی و اعالم نرخ مصوب با حضور نمایندگان تشکل
فاصله دهد چرا که بعد از ماه مبارک رمضان قرار بود بالتعویق افتاد که این امر عدم تعهدات دولت به مرغداران را نشان می

های مصوب اعالم شودنرخ . 
هزار  ۶۴و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی  ۹۲۲هزار و  ۵این مقام مسئول نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را 

کنند که ادامه این روند تومان زیان می ۹۲۲تومان اعالم کرد و گفت: در حال حاضر مرغداران در فروش هر کیلو مرغ یک هزار و 

 .به نفع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیست
هزار تولید کننده در این صنعت مشغول فعالیت  ۰۶وی با اشاره به اینکه بازار مرغ کامال رقابتی است، بیان کرد: با وجود آنکه 

ن سوال مطرح است که چرا دولت در امر قیمت گذاری دخالت تواند انحصاری در این بازار ایجاد کند، جای ایهستند و کسی نمی
کند؟می  

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه قیمت گذاری توسط مسئوالن دولتی امری 
کنند که صوب خلف وعده میورزند و از طرفی در اعالم نرخ مها همچنان بر اجرای این موضوع اصرار مینادرست است، اما آن

 .این امر خروج مرغداران از گردونه تولید و بی اعتمادی تولیدکنندگان به دولت را به همراه دارد
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 82/3/82تاریخ :   

تومان ۶۵۴هزار و  ۵قیمت پیشنهادی دامداران پذیرفته نشد/ قیمت مصوب هر کیلو شیر خام   
تومانی برای هر کیلوشیر خام  ۹۰۲هزار و  ۰سلطانی گفت: ستاد تنظیم بازار به سبب کاهش قدرت خرید خانوار با افزایش نرخ 

 .موافقت نکرد
کشاورزیصنعت، تجارت و  وگو با خبرنگارسعید سلطانی، مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

قیمت هر کیلو  ، درباره آخرین وضعیت قیمت شیر خام در بازار اظهار کرد: بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازارخبرنگاران جوان
فزایش یافت این در حالی است که اتحادیه بر اساس تومان ا ۰۵۲هزار و  ۰هزار تومان به  ۰تحویل درب دامداری از  شیر خام

تومان را به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد داده بود ۹۰۲هزار و  ۰های تولید نرخ هزینه . 
کاری روی وی افزود: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار نرخ پیشنهادی توسط ستاد تنظیم بازار پذیرفته نشد و در نهایت چکش

 .قیمت صورت گرفت
 ماه با تأخیر مطالبات دامداران را پرداخت ۰تا  ۰های لبنی های حمل و نقل برخی کارخانهسلطانی ادامه داد: با توجه به افزایش کرایه

پردازند که این امر در کمبود نقدینگی دامداران های دامی پول را میماه قبل از تحویل نهاده ۰تا  ۰کنند و در مقابل تولیدکنندگان می

زندمی دامن . 
های دامی با بازار آزاد بسیار چشمگیر بود، های اخیر اختالف نرخ مصوب نهادهمدیر عامل اتحادیه دامداران با اشاره به اینکه در ماه

هزار تومان و ذرت و جو یک هزار  ۴های اخیر حدود بیان کرد: در حال حاضر هر کیلو کنجاله سویا با درصدی کاهش نسبت به ماه

شوان در بازار آزاد عرضه میتوم ۰۲۲و  . 
وزارت  باید ذرت و جو بر اساس نرخ مصوب های دامیواردات نهاده تومانی به ۰۲۲هزار و  ۴به گفته وی با وجود اختصاص ارز 

به  هاهای باالتری اقدام به فروش نهادهجهاد کشاورزیدر اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد که متأسفانه برخی واردکنندگان با نرخ

دهدهای حمل و نقل سود دامدار را بسیار کاهش میکنند که این امر در کنار افزایش هزینهدامداران می . 
های میلیون تن انواع نهاده ۶۹گردد گفت: امسال حدود های دامی باز میهای تولید به نهادهدر صد هزینه ۰۲سلطانی با اشاره به اینکه 

ا برای تأمین نیاز کشور باید وارد شود که نوسان نرخ ارز در قیمت تمام شه محصوالت نهایی دامی همچون جو، ذرت و کنجاله سوی
 .شیر و گوشت قرمز تأثیر بسزایی دارد

های حمل، اما متأسفانه برخی رانندگان به این افزایش قیمت مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور ادامه داد: با وجود افزایش هزینه

زندهای تولید دامن میکنند که تمامی این عوامل بر افزایش هزینهمبلغی مازاد پشت بارنامه دریافت می راضی نیستند و مجدد . 
به سبب  تولید شیر خام شود کهدرصد تولید شیر خام در کشور خبر داد و گفت: امسال پیش بینی می ۸سلطانی در پایان از افزایش 

میلیون تن برسد ۶۶مشابه سال قبل به درصدی نسبت به مدت  ۸اصالح نژاد دام با رشد  . 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 84/3/82تاریخ :   

شودهای نوبرانه در بازار/ قیمت سیب زمینی تا یک ماه آینده در بازار متعادل میدرصدی میوه ۸۴کاهش   
ر چند روز اخیر خبر دادهای نوبرانه ددرصدی میوه ۴۲تا  ۰۲بار از کاهش رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره . 

صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاربار در گفتحسن صابری، رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره گروه  

، درباره دالیل افزایش قیمت سیب زمینی در بازار اظهار کرد: وقوع سیل در ابتدای سال در کنار ن جواناقتصادی باشگاه خبرنگارا
زمینی در صادرات محصول موجب شده است که عرضه نسبت به تقاضا کاهش یابد که همین امر عامل اصلی نوسان قیمت سیب

رودبازار به شمار می . 
شود که متأسفانه میزان عرضه نسبت به تقاضا ن، کرمانشاه و دزفول به بازار عرضه میوی افزود: در حال حاضر سیب زمینی گرگا

شود حداکثر تا یک ماه آینده با ورود سیب زمینی از استان اصفهان و همدان به بازار قیمت این محصول کافی نیست؛ اما پیش بینی می

 .متعادل شود
هزار  ۸تا  ۴هزار تومان و سیب زمینی نو را  ۴تا  ۹۲۲هزار و  ۰ی را صابری نرخ هر کیلو سیب زمینی کهنه در میدان مرکز

ها جای تعجب استهزار تومان در خرده فروشی ۵تومان اعالم کرد و گفت: عرضه محصول با نرخ  . 
هزار تومان اعالم کرد و افزود: اگر  ۰بار قیمت تمام شده هر کیلو سیب زمینی را رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره

های قبل های اصفهان و همدان تا حدودی تعدیل خواهد شد، اما به هیچ عنوان به نرخچه قیمت محصول با ورود سیب زمینی از استان

ها افزایش چشمگیری داشته استها هزینهگردیم چرا که در بخش کشاورزی همانند سایر بخشباز نمی . 
اینکه پیاز به میزان فراوان در میدان موجود است گفت: هم اکنون هر کیلو پیاز با نرخ یک هزار تا حداکثر دو هزار  وی با اشاره به

شود که این نرخ جوابگوی هزینه تولیدکنندگان هم نیست و از طرفی تقاضای چندانی برای تومان در میدان خرید و فروش می

که پیاز کشور عراق در حال برداشت استصادرات محصول از سوی عراق وجود ندارد چرا  . 
 ۴های نوبرانه در چند روز اخیر خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو توت سفید درصدی نرخ میوه ۴۲تا  ۰۲صابری از کاهش 

تا  ۹ هزار تومان و توت فرنگی گرگان ۶۶تا  ۶۲هزار تومان، توت فرهنگی کرج  ۶۰تا  ۰هزار تومان، توت فرنگی سنندج  ۰تا 
هزار، گوجه سبز شمال  ۶۰تا  ۹هزار تومان، هلو  ۰۶تا  ۶۹هزار، گیالس  ۶۶تا  ۸هزار، گالبی جنگی  ۶۶تا  ۸هزار، زردآلو  ۶۲
هزار  ۴تا  ۰، ملون ۹۲۲هزار و  ۴تا  ۹۲۲هزار و  ۰هزار، خربزه  ۴تا  ۰هزار، طالبی  ۶۰تا  ۹هزار، گوجه سبز برغان  ۰تا  ۰

تومان است ۹۲۲هزار و  ۰تا  ۹۲۲ر و تومان و هندوانه یک هزا . 
بار قمت میوه را تابع عرضه و تقاضا دانست و گفت: با توجه به فراوانی تولید رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره

دکمبودی در عرضه محصوالت نخواهیم داشت که با این وجود نوسان چندانی در بازار رخ نخواهد دا . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان – 84/3/82تاریخ :   

هزار تومانی نرخ دام زنده در بازار/ واردات گوشت کماکان سابق در حال انجام است ۵کاهش   
 ۰۹تا  ۰۴هزار تومانی نرخ دام زنده سبک خبر داد و گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو دام درب دامداری  ۰پوریان از کاهش 

 .هزار تومان است
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارس شورای تأمین کنندگان دام زنده کشور در گفتمنصور پوریان، رئی گروه اقتصادی  

کرد: با توجه به فراوانی عرضه دام و گوشت قرمز در  ، درباره آخرین تحوالت بازار گوشت قرمز اظهارباشگاه خبرنگاران جوان

 .بازار شاهد کاهش قیمت گوشت گوساله در بازار هستیم
وی افزود: در حال حاضر بازار از گوشت داخلی و واردتی اشباع است و همین امر موجب شده در بخش گوشت منجمد با کاهش 

رو شویمنرخ روبه . 
سبک درب دامداری خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو دام زنده درب دامداری  نرخ دام زنده هزار تومانی ۰پوریان از کاهش 

تا  ۰۰شود که قیمت دام زنده به نرخ واقعی خود که هزار تومان است که با عرضه فراوان دام از پایان خرداد پیش بینی می ۰۹تا  ۰۴
هزار تومان است، برسد ۰۰ . 

رسد، بیان کرد: با تأمین کنندگان دام زنده کشور با اشاره به اینکه از اواخر خرداد عرضه دام زنده به اوج خود میرئیس شورای 
های تولیدی خود در بازار کنند که این امر کنند از اواخر خرداد اقدم به عرضه دامگیری مناسب دام، دامداران سعی میتوجه به وزن

بازار بسیار تأثیرگذار استدر کاهش و ثبات قیمت گوشت در  . 
های کشور گفت: در حال حاضر برخی قصابان با مطرح کردن وی با انتقاد از مباحث مطرح شده پیرامون قاچاق مجدد دام از مرز

 های باال کنند، چرا که با توجه به تمهیداتچنین اظهاراتی قصد دارند که با برهم زدن تنظیم بازار اقدام به عرضه گوشت با نرخ

جایی دام وجود نداردهای کشور کمتر شده است به طوری که امکان جابهنسبت به گذشته از مرز محصوالت دولتیقاچاق دام . 
فروشی دانست و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو ها را گرانهزار تومان در مغازه ۶۲۹تا  ۶۲۲های پوریان عرضه گوشت با نرخ
های آتی هزار تومان است که با ازدیاد عرضه در روز ۰۲تا  ۸۵ار تومان و وزن سنگین هز ۰۸تا  ۰۹الشه گوسفندی با وزن سبک 

ها تنها های کنونی در خرده فروشیباز هم شاهد کاهش قیمت در بخش گوشت خواهیم بود و این امر بدن معنا است که عرضه با نرخ
کنندگان استاجحاف در حق مصرف . 

کشور با اشاره به اینکه واردات گوشت کماکان سابق در حال انجام است، اظهار کرد: در حال  رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده
به معنای شرایط مناسب عرضه دام داخل در بازار است و همواره واردات به صورت منطقی و بر  واردت گوشت حاضر کاهش

شود و جای نگرانی نیستهای واردکننده انجام میحسب نیاز توسط شرکت . 
در پایان واردات گوشت با ارز نیما را دلیل ثبات قیمت الشه در بازار دانست و گفت: با توجه به اختصاص ارز نیما و رقابت بین وی 

واردکنندگان و تولیدکنندگان داخل التهاب بازار گوشت تا حدودی فروکش کرده است که با استمرار این روند بازار خوبی را برای 

 .گوشت قرمز متصور هستیم
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

 ایران اکونا  – 3/82/.8تاریخ : 

تومان رسیده است ۸۴۴۴قیمت شکر به محدوده   
تومان رسیده است ۴۲۲۲نبات ریز و قند ریز گفت: قیمت شکر در سطح بازار کاهش یافته و به محدوده رئیس اتحادیه نبات، آب .  

گاهی کوچک فعال هستند و اظهار کرد: عموم واحدهای تولیدی و فعال این صنف در سطح تهران در قالب واحدهای کار حسن افخمی
اند و در معیار کارخانجات صنعتی فعالیت دارند، از سطح شهر خارج و به اطراف فعاالن صنفی که حجم کار خود را وسعت داده

اندشهر نقل مکان کرده . 
ستند، گفت: قیمت واحد در دست اقدام برای دریافت مجوزهای قانونی ه ۰۹۲واحد صنفی دارای جواز کسب و  ۹۹۲وی با بیان اینکه 

مواد اولیه رشد قابل توجهی داشته و این موضوع بر میزان مصرف تأثیرگذار بوده است و از سوی دیگر افراد با توجه به فرهنگ 

کنندمصرف خود محصوالت سنتی و صنعتی را برای مصرف انتخاب می . 
های سنتی است که عمده ماده اولیه آن شکر است که افخمی یادآور شد: محصوالت این صنف، نبات، آب نبات، شکر پنیر و آبنبات 

های اخیر روند صعودی قیمت را در دستور کار قرار داد و با اقدامات دولت روند صعودی قیمت آن تا حدودی خنثی شددر ماه . 
ی از سوی اتحادیه به نبات ریز و قند ریز خاطرنشان کرد: در ایام ماه مبارک رمضان در سه نوبت شکر دولترئیس اتحادیه نبات، آب

تومان عرضه شد ۴۲۲هزار و  ۰تا  ۰تن در بین اعضا با قیمت  ۰۹۲مجموع وزن هزار و  . 
تومان رسانده  ۴،۲۲۲تومان را به محدوده  ۶،۲۲۲وی تاکید کرد: توزیع دولتی شکر کاهش قیمت را به همراه داشت و قیمت بیش از 

شوندگذاری میبا توجه به قیمت شکر و فضای رقابتی قیمتاست. در این شرایط محصوالت نهایی این صنف نیز  . 

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

 خبرنگاران جوان  – 84/3/82تاریخ : 

درصدی قیمت زعفران در بازار/ حداقل و حداکثر قیمت طالی سرخ اعالم شد ۱۹کاهش   
هزار  ۹۲۲میلیون و  ۶۰و حداکثر  ۰۲۲میلیون و  ۶نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو زعفران 

 .تومان است
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارغالمرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

 ۰۲۲میلیون و  ۶، از رکود حاکم بر بازار طالی سرخ خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو زعفران خبرنگاران جوان

هزار تومان است ۹۲۲میلیون و  ۶۰حداکثر  هزار و . 
های اخیر موجب شد این محصول به عنوان کاالی لوکس و اولویت چندم در سبد خانوار قرار وی افزود: افزایش قیمت زعفران در ماه

کنندگان ناچار به حذف محصول از سبد مصرفی خود شدندگیرد به طوری که برخی مصرف . 
های فروردین و اردیبهشت در زمستان و ماه صادرات زعفران صادرات زعفران گفت: همه ساله عمدهمیری درباره آخرین وضعیت 

گیردشویم صادرات روند نزولی به خود میتر میشود و از ماه خرداد هر چه به فصل برداشت محصول نزدیکانجام می . 
عدم ثبات  نرخ ارز ت زعفران بیان کرد: با توجه به نوساناین مقام مسئول با انتقاد از تعلل گمرک در اعالم آمار دو ماهه صادرا

های آتی بینی خاصی را راجع به وضعیت بازار صادراتی و قیمت محصول در ماهتوان پیشاقتصادی و شرایط عرضه و تقاضا نمی

گیردبه خود می رود و با افت قیمت ارز نرخ محصول روند نزولیباال می قیمت زعفران داشت چرا که با افزایش نرخ ارز . 
روز گذشته در بازار خبر داد و  ۰۲درصدی قیمت هر کیلو زعفران نسبت به  ۶۹تا  ۶۲نایب رئیس شورای ملی زعفران از کاهش 

 .گفت: با توجه به تقاضای فعلی برای خرید زعفران در بازار داخل بعید است که قیمت زعفران در بازار افزایش یابد
سختگیرانه صادرات مبنی بر بازگشت ارز به سیستم نیما گفت: سختگیری بانک مرکزی در زمینه بازگشت  میری با انتقاد از قوانین

رود چرا که در شرایط ارز حاصل از صادرت به کشور یکی از دالیل کاهش صادرت طالی سرخ نسبت به سال گذشته به شمار می
دهند صادراتی به همین خاطرات برخی صادرکنندگان ترجیح می تحریم بازگرداندن ارز به سیستم نیما کار بسیار دشواری است و

 .نداشته باشند و یا با کارت خودشان اقدام به این امر نکنند و صادراتی انجام ندهند
نایب رئیس شورای ملی زعفران قیمت زعفران را تابع عرضه و تاقضا دانست و افزود: با افزایش عرضه نسبت به تقاضا بدیهی 

ای باشد که تولیدکنندگان متضرر محصول با روند نزولی در بازار روبرو شود، اما امیدواریم وضعیت بازار به گونهاست که قیمت 

 .نشوند
های خود کردند بیان کرد: با توجه به آنکه وی با اشاره به اینکه بسیاری از افراد پس از خرید زعفران اقدام به دپو محصول در خانه

رود از تیر ماه محصول خود را به مرور روانه محصول خود را به بازار عرضه نکردند از این رو انتظار میبسیاری از کشاورزان 
شویمبازار کنند چرا که به عرضه محصول نو در بازار نزدیک می . 

فزایش سطح زیر بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و امیری در پایان تولید زعفران در سال زراعی جدید را پیش
درصد افزایش  ۰۲تا  ۶۹نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل  تولید زعفران شود کهاستان کشور پیش بینی می ۰۲کشت زعفران در 

رود چرا که های جهانی یک ضرورت به شمار مییابد به همین دلیل بازاریابی و بازارسازی برای این محصول استراتژیک در بازار

شودتولیدی صادر می درصد زعفران ۶۲ . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

 خبرنگاران جوان  – 3/82/.8تاریخ :

میلیارد تومانی مرغداران در سه ماه گذشته ۵۸۴ت نرخ مرغ در بازار استمرار یافت/زیان ماهانه ثبا  
تومان است ۰۲۲هزار و  ۶۶تا  ۶۲۲هزار و  ۶۲حجت گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی  . 

صنعت،تجارت و کشاورزی روگو با خبرنگاعظیم حجت، عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت گروه اقتصادی  

 ۰در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ثبات نرخ مرغ ، از استمرارباشگاه خبرنگاران جوان

تومان است ۰۲۲هزار و  ۶۶تا  ۶۲۲هزار و  ۶۲ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۲۶۲هزار و  . 
های مصوب از خرداد نرخ ۰۲وی با انتقاد از تعلل در اعالم نرخ مصوب مرغ توسط ستاد تنظیم بازار افزود: اگرچه قرار بود در 

علوم برگزار نشدسوی ستاد تنظیم بازار اعالم شود، اما این جلسه بنا به دالیل نام . 
در بازار را پیش بینی کرد و گفت: تازمانیکه قیمت مصوب مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار اعالم نشود، با توجه به  قیمت مرغ حجت

ماندمیزان جوجه ریزی، نرخ مرغ در همین حدود باقی می . 
کنند، بدون تردید ام اقدام به عرضه مرغ در بازار میعضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: مرغدارانی که در این ای

شوند که جبران این ضرر و زیان برای تولیدکنندگان بسیار سنگین و غیر قابل جبران استدچار زیان می . 
هر چه  وزارت جهاد کشاورزی رود که نرخ پیشنهادیبه گفته وی، با توجه به پیک مصرف مرغ در فصل تابستان، انتظار می

تر از سوی ستاد تنظیم بازار اعالم شود تا قیمت مرغ به هزینه تمام شده تولید برسدسریع . 
های دامی تعریفی نداردداران در فروش هر کیلو تخم مرغ/ بازار نهادههزار تومانی مرغ ۰زیان  :بیشتر بخوانید  

هزار تومان  ۶۴تا  ۹۲۲هزار و  ۶۰ها و مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه ۹۲۲هزار و  ۵را  نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده حجت
هزارتن گوشت مرغ  ۶۸۲اعالم کرد و گفت: نوسان عوامل تولید همچون جوجه یکروزه، کنجاله سویا، ذرت و میزان تولید ماهانه 

میلیارد تومان متضرر شدند، به همین  ۰۴۲بدان معناست که در سه ماه اخیر مرغداران به طور متوسط ماهانه از حیث فروش مرغ 

ها را برگزار کندتر جلسه بررسی و اعالم نرخ مصوب با حضور تشکلیل ستاد تنظیم بازار باید هر چه سریعدل . 
های مرغداری در خرداد خبر داد و افزود: این درحالی است که با رعایت واحد  درصدی جوجه ریزی ۶۲این مقام مسئول از کاهش 

کندی میقیمت مصوب مرغ، میزان تولید روند عادی خود را ط . 
داران برای حمل های حمل و نقل را یکی از مشکالت جدی پیش روی مرغداران برشمرد و گفت: هم اکنون کامیونوی افزایش کرایه

کنند که به سبب عدم احتساب این نرخ در قیمت تمام تومان را از مرغداران مطالبه می ۰۲۲تا  ۶۶۲هر کیلو نهاده دامی رقمی معادل 

ادر به ادامه تولید نخواهند بودمرغدارانق شده، . 
حجت با اشاره به اینکه رسوب سرمایه نزد واردکنندگان، تولیدکنندگان طیور را دچار چالش کرده است، بیان کرد: با وجود پرداخت 

کنندهای مختلف از ارسال بار امتناع میهای دامی چند ماه قبل از تحویل کاال، واردکنندگان به بهانهبهای نهاده . 
و ذرت یک  ۹۲۲هزار و  ۰در بازار آزاد را  کنجاله سویا عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در پایان نرخ کنونی هر کیلو

های های دامی بر افزایش هزینهتومان اعالم کرد و گفت: فاصله چشمگیر با نرخ مصوب نهاده ۶۲۲تا یک هزار و  ۰۲۲هزار و 

ه استتولید و زیان مرغداران دامن زد . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

 خبرنگاران جوان  – 82/3/82تاریخ : 

ها/صادرات محصوالت لبنی کاهش یافتتر از درخواست کارخانهقیمت مصوب محصوالت لبنی پایین  
درصدی موافقت  ۰۲درصدی قیمت لبنیات بودند اما ستاد تنظیم بازار تنها با افزایش  ۰۰های لبنی خواستار افزایش باکری گفت: واحد

 .کرد
صنعت،تجارت و کشاورزی رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

های لبنی به سبب ی محصوالت لبنی مورد رضایت کارخانه هاست یا خیر، اظهار کرد: واحد، درباره قیمت تعیین شده براجوان
درصد این افزایش  ۶۴های لبنی بودند که درصدی قیمت فرآورده ۰۰های سربار و نرخ شیرخام خواستار افزایش افزایش هزینه

درصد شیرخام بود ۶۰های تولید و مربوط به هزینه . 
درصد قیمت  ۰۲های لبنی موافقت نکردند، چرا که به طور متوسط وی افزود: سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار با تقاضای کارخانه

های تولید استدرصد این میزان مربوط به شیرخام و مابقی هزینه ۶۰لبنیات افزایش یافت که  . 
، شیر بطری نیم چرب ۶۲۲هزار و  ۴درصد  ۶٧۹شیر بطری کم چرب  باکری ادامه داد: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت هر

 ۵۲۲درصد  ۶٧۹، شیر نایلون ۹۲۲هزار و  ۴درصد  ۰٧۰، شیر بطری کامل ۴۹۲هزار و  ۴درصد  ۰، شیر بطری ۰۲۲هزار و  ۴
هزار و  ۹درصد  ۰، شیر استریل یک لیتری پاکت ۹۲۲هزار و  ۹درصد  ۶٧۹، شیر استریل یک لیتری پاکت ۸۲۲هزار و  ۰گرمی 

 ۵۲۲، ماست لیوان ۵۲۲هزار و  ۶۲کیلو کم چرب  ۰٧۹ای ، ماست دبه۰۲۲هزار و  ۶۶کیلو پرچرب  ۰٧۹ای ، ماست دبه۰۲۲
، پنیر ۹۲۲هزار و  ۴گرمی تتراپک  ۰۶۲، پنیر ۰۹۲هزار و  ۴گرم پرچرب  ۵۲۲، ماست لیوان ۰۹۲هزار و  ۴گرمی کم چرب 

تومان است ۶۲۲هزار و  ۶۲گرمی تتراپک  ۹۰۲ . 
ار/ صادرات بستنی از ابتدای خرداد به عراق ممنوع می شودثبات نرخ محصوالت لبنی در باز :بیشتر بخوانید  

ها با حاشیه سود کمتری باید به امر تولید ادامه دهندهای کنونی بدان معناست که کارخانهبه گفته این مقام مسئول، تصویب نرخ . 
های لبنی بیان کرد: برخی فرآورده وی با اشاره به اینکه قیمت لبنیات جدا از مصوبه ستاد تنظیم بازار تابع عرضه و تقاضاست،

های لبنی به سبب جلوگیری از افت فروش حاضر به افزایش قیمت ممکن است به سبب نبود کشش بازار گران نشود، چرا که کارخانه

هایی که تقاضای کمتری در بازار دارند، نیستندکاال . 
سبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: اگر دولت درصدی صادرات محصوالت لبنی ن ۶۲دبیر انجمن صنایع لبنی از کاهش 

شود، در غیر این های لبنی دریافت کند، میزان صادرات با کاهش چشمگیری روبرو میبخواهد عوارض صادراتی از فرآورده
شودصورت تا پایان سال روند کنونی حفظ می . 

دد سرانه مصرف تاثیرگذار است یا خیر، اظهار کرد: باکری درباره اینکه افزایش مجدد قیمت محصوالت لبنی در کاهش مج
تازمانیکه دولت نتواند برنامه اشتغال و رونق اقتصادی را پیش ببرد، همچنان درآمد خانوار در سطح پایینی قرار گیرد، بدون تردید 

یابدمعضل کاهش سرانه مصرف ادامه می . 
ر را تنها راهکار باالبردن سرانه مصرف برشمرد و گفت: در حال وی در پایان رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و درآمد خانوا

های های کهنه مالی و اعتباری در کشور موجب شده تا سیستم بانکی کشور، بازار بدهی را به عنوان یکی از ابزارحاضر روش
های پولی و مالی برای حفظ ابزار توسعه قدرت خرید خانوار نپذیرد، درحالیکه در تمامی جوامع پیشرفته، توسعه بازار بدهی یکی از

دقدرت خرید خانوار است، از این رو دولت باید به این موضوع توجه جدی داشته باش . 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6971108/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6936556/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      8931 اخبار کشاورزی هفته چهارم خرداد اهم 

 
 

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

 لینک خبر 

 

 

 

 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 82/3/82تاریخ :  

های منجمد بر زیان مرغداران دامن زدنرخ مرغ ارزان شد/ عرضه مرغ  
تومان است ۰۲۲هزار و  ۶۲و مرغ آماده به طبخ  ۹۲۲هزار و  ۰حجت گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده  . 

صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعظیم حجت، عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت گروه اقتصادی  

ت به روز گذشته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ نسب تومانی نرخ مرغ ۰۲۲، ازکاهش باشگاه خبرنگاران جوان

هزار تومان است ۶۶تا  ۰۲۲هزار و  ۶۲و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی  ۹۲۲هزار و  ۰زنده درب مرغداری  . 
اصلی افت قیمت در  های جدید مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار را دلیلوی ازدیاد عرضه در برابر تقاضا و تاخیر در اعالم قیمت

شود که قیمت در همین حد مربوط به جوجه ریزی اردیبهشت پیش بینی می عرضه مرغ تیر به سبب ۶۹بازار اعالم کرد و افزود: تا 

کندباقی بماند، اما از نیمه دوم تیر به سبب کاهش جوجه ریزی خرداد، قیمت به سمت هزینه تمام شده تولید سوق پیدا می . 
میلیون  ۶۰۲بعد از ماه مبارک رمضان حدود  افزایش مصرف مرغ : در اردیبهشت به سبب برآورد اولیه مبنی برحجت ادامه داد

های منجمد که تاریخ انقضا آن روبه پایان است، بر افزایش زیان قطعه جوجه ریزی صورت گرفت که این امر در کنار عرضه مرغ

 .مرغداران دامن زده است
میلیارد تومانی مرغداران در سه ماه گذشته ۰۴۲ت نرخ مرغ در بازار استمرار یافت/زیان ماهانه ثبا :بیشتر بخوانید  

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی با انتقاد از تعلل در اعالم نرخ مصوب مرغ توسط ستاد تنظیم بازار افزود: اگرچه قرار بود در 
الم شود، اما این جلسه بنا به دالیل نامعلوم برگزار نشد، در حالیکه انتظار های مصوب از سوی ستاد تنظیم بازار اعخرداد نرخ ۰۲

با نرخ مصوب از سوی پشتیبانی امور دام بازار به ثبات برسد خرید مرغ های مصوب اعالم شود تا باتر نرخرود هر چه سریعمی . 
هزار تومان  ۶۴تا  ۹۲۲هزار و  ۶۰ها کشتارگاه و مرغ آماده به طبخ در ۹۲۲هزار و  ۵را  نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده حجت

هزار تومانی مرغداران در فروش هر کیلو مرغ است ۰های کنونی بیانگر زیان اعالم کرد و گفت: عرضه با نرخ . 
است که نسبت به یک ماه گذشته وضعیت مساعدتری پیدا کرده است، بیان کرد: این در حالی  کنجاله سویا وی با اشاره به اینکه بازار

نهاده ذرت با مشکالت حمل و نقل و نوسان قیمت در بازار روبروست، به همین دلیل از طریق شرکت پشتیبانی امور دام پیگیر هستیم 
 .تا با تزریق ذرت انبارهای، وضعیت کنونی مدیریت شود

تومان اعالم کرد و گفت:  ۰۲۲ر و هزا ۰و کنجاله سویا  ۶۲۲این مقام مسئول در پایان نرخ کنونی هر کیلو ذرت را یک هزار و 

های تولید و زیان مرغداران دامن زده استهای دامی بر افزایش هزینهفاصله چشمگیر با نرخ مصوب نهاده . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 83/3/82تاریخ :   

هزار تومان ۴زنده کمتر از قیمت مرغ در بازار رو به کاهش است/ نرخ هر کیلو مرغ   
هزار تومان است ۶۶تا  ۹۲۲هزار و  ۶۲هزار و مرغ گرم  ۶چهار آیین گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده کمتر از  . 

صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاربرومند چهار آیین، عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت گروه  

، با اشاره به اینکه قیمت مرغ در بازار همچنان روبه کاهش است، اظهار کرد: امروز نرخ هر اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار  ۶۲ها هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۶ز کیلو مرغ زنده درب مرغداری به جز استان سیستان و بلوچستان کمتر ا

هزار تومان است ۶۶تا  ۹۲۲و  . 
وی با اشاره به اینکه وضعیت بازار مرغ مطلوب نیست، افزود: با توجه به افزایش چند برابری قیمت واکسن و ریز مغذی ها، 

های مرغداری را به همراه داشته هش جوجه ریزی در واحدها روبرو هستند که این امر کامرغداران با معضل جدی در تامین نهاده

 .است
شود، بدیهی است که مرغدار به استمرار روند تولید های غیر منطقی در بازار عرضه میچهار آیین ادامه داد: زمانیکه مرغ با قیمت

ا مرغداران به استمرار تولید دلگرم شوند، تر نرخ مصوب مرغ اعالم شود تتمایلی نداشته باشد. به همین دلیل امیدواریم هر چه سریع

شوددر غیر این صورت تبعات کاهش جوجه ریزی به ضرر مردم و دولت تمام می . 
های پایانی ماه این مقام مسئول قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به ازدیاد تقاضا برای خرید مرغ در روز

تومان افزایش یابد، البته این افزایش  ۹۲۲تا  ۰۲۲شود که قیمت هر کیلو مرغ بین یش بینی میهمزمان با واریز یارانه و حقوق پ

 .قیمت جوابگوی هزینه تولیدکنندگان نیست
میلیارد تومانی مرغداران در سه ماه گذشته ۰۴۲ثبات نرخ مرغ در بازار استمرار یافت/زیان ماهانه  :بیشتر بخوانید  

های غیر متعارف به مرغداران زمینه را برای کمبود عرضه و افزایش قیمت مرغ در اده با قیمتبه گفته وی، استمرار عرضه نه
های تیر و مرداد به همراه داردماه . 

هزار تومان  ۶۴و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی  ۹۲۲هزار و  ۵چهار آیین نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را 
کنند که ادامه این روند و کاهش رغبت هزار تومان زیان می ۰حاضر مرغداران در فروش هر کیلو مرغ اعالم کرد و گفت: در حال 

های آتی خواهد شدمرغداران به امر تولید منجر به انفجار قیمت مرغ در ماه . 
بیان کرد: اگرچه قرار  عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با انتقاد از تعلل ستاد تنظیم بازار در اعالم نرخ مصوب

ها تشکیل شود، اما بنا به خرداد جلسه ستاد تنظیم بازار برای بررسی و اعالم نرخ مصوب با حضور نمایندگان تشکل ۰۲بود در 

 .دالیل نامعلوم این جلسه برای بار دوم به تعویق افتاد
 ۴های موجود در بازار همچنان باالست، تصریح کرد: هم اکنون هر کیلو کنجاله سویا با نرخ وی در پایان با اشاره به اینکه نرخ نهاده

گیرد که با نرخ مصوب فاصله معناداری داردتومان در اختیار مرغداران قرار می ۰۹۲هزار و ذرت یک هزار و  . 

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 
 ایرنا  – 88/3/82تاریخ : 

 فعالیت تحقیقاتی ایران و هلند در زمینه های شیالت گسترش می یابد
نشگاه واخنینگن هلند در زمینه های رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور گفت: فعالیت تحقیقاتی ایران با دا -ایرنا  - تهران

  .شیالتی از جمله آبخیزداری پایدار، اصالح نژاد ، فراوری و تجارت آبزیان گسترش می یابد
امروز چهارشنبه در کارگاره آموزشی بین المللی آبزی پروری پایدار با « محمد پور کاظمی»به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، 

و این موسسه علمی در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تهران برگزار شد،  همکاری دانشگاه واخنینگن هلند
آغاز شد و پروژه هایی مانند تولید بستنی از کنسانتره ماهی، اسنک حجیم  ۰۲۲۸افزود: همکاری بین محققان ایرانی و هلندی از سال 

رو کوفته ماهی و مواردی دیگر از جمله فعالیت های مشترک این دو شده از اضافات فیله کپور، پنیر ماهی، سوسیس غنی شده، کنس

 .کشور محسوب می شود
به گفته وی، هلندی ها تاکنون پیشنهادات قابل توجهی برای بهبود و توسعه زنجیره تولید در صنعت شیالت داشته اند که بدون شک 

ار بسیار موثر باشدمی تواند به ارتقای سطح تولید و عرضه بهتر محصوالت نهایی به باز . 
ها سابقه بسیار خوبی در افزایش بهره وری و ارزش افزوده محصوالت شیالتی دارند، گفت: معرفی پورکاظمی با بیان اینکه هلندی

روش های جدید و اصالح نژاد، ایجاد ارزش افزوده برای محصوالت شیالتی، معرفی گونه های ماهی آزاد برای آبزی پروری، 
ماهیان مانند کیلکا، ساردین و فانوس ماهیان به زنجیره غذایی و مصرف مستقیم انسانی پس از فراوری و تولید اضافه شدن ریز

ارزش افزوده از ضایعات ماهی به ویژه محصوالت بیوشیمیایی، دارویی و بهداشتی از دیگر پروژه هایی است که به شکل مشترک با 

 .کارشناسان و محققان هلندی دنبال می شود
همین ارتباط معرفی دو گونه ماهی سوکال و سی باس، برای پرورش در قفس در جنوب کشور و ماهی سوف در دریای خزر در در 

تر شویمدستور کار قرار گرفته تا به اهداف تعیین شده برای تولید ماهی در قفس نزدیک . 
و کبابی باید به مرور زمان تغییر کرده و به  رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور معتقد است که مصرف ماهی به شکل سنتی

جای آن از روش های دیگر مثل برگر، فیله و محصوالت آماده طبخ که ضایعات آن در مراکز فرآوری بهره برداری می شود به 
ویتامین ها و روش بخارپز و گریل استفاده شود که این موضوع می تواند در حفظ مواد معدنی ماهی مانند آنزیم ها، مواد معدنی و 

اسیدهای چرب غیراشباع بسیار موثر باشد. بر همین اساس، یکی از پروژه هایی که به شکل مشترک با هلندی ها انجام خواهد شد، 
و پودر فرآوری شده  ۰تمرکز بر ایجاد تنوع محصول به ویژه در ماهیان میکتوفیده )فانوس ماهیان( است که بتوان روغن ماهی، امگا

نسانی تولید کردبرای مصارف ا . 
پورکاظمی گفت: اصالح نژاد ماهی تیالپیا با هدف تولید ماهی عقیم و نر و همچنین اصالح نژاد ماهی آزاد و سوف دریایی از دیگر 

برنامه های مشترک و تحول زای طرف ایرانی با مشارکت هلندی ها خواهد بود که در صنعت شیالت تحول قابل توجهی ایجاد خواهد 
 .کرد
ظهارداشت: تازه ترین علوم و فنون دنیا در این کارگاه با تاکید بر اصالح نژاد، فرآوری و تجارت آبزیان مطرح شد که بی شک وی ا

 .برای بهره برداران صنعت شیالت، محققان وکارشناسان امر بسیار مفید است
نگن هلند، مدت هاست پایه ریزی شده و محققان پورکاظمی معتقد است، همکاری مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور با دانشگاه واخنی

اند از تجربیات ارزنده پژوهشگران هلندی بهره مند شوند، ضمن اینکه روابط متقابل در انتقال علوم شیالتی کشور تاکنون توانسته
های علمی و تجربیات جهانی برای طرفین نقشی تأثیرگذار داشته استجدیدترین یافته . 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83350585/فعالیت-تحقیقاتی-ایران-و-هلند-در-زمینه-های-شیلات-گسترش-می-یابد


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      8931 اخبار کشاورزی هفته چهارم خرداد اهم 

 
 

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

ی گسترده بین ایران و هلند به غیر از موارد ذکر شده، در زمینه های تغییر اقلیم، تبادل دانشجو، ارزیابی وی افزود: همکاری ها
ذخایر و مواردی از این دست توسعه یافته و آینده روشنی در بطن این روابط از لحاظ انتقال دانش و بومی سازی تکنولوژی های 

 .نوین نهفته است
روزه آبزی پروری پایدار با حضور پنج تن از اساتید دانشگاه واخنینگن هلند با محوریت )اصالح  کارگاه آموزشی بین المللی یک

در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تهران  ۵۶خرداد ماه  ۰۰نژاد، فرآوری و تجارت آبزیان( امروز چهارشنبه 

 .برگزار شد
  لینک خبر
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 برنامه و سیاست ها 

 خبرگزاری فارس – 33/3/82تاریخ : 

شود/ در اکثر محصوالت کشاورزی خودکفا هستیم طرح احیای جهاد سازندگی به زودی تقدیم رهبری می  
نماز جمعه تهران گفت: طرح احیای جهاد سازندگی تهیه شده و به زودی تقدیم مقام نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در 

شودمعظم رهبری می .  
االسالم سیدرضا تقوی دامغانی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حجت

در سخنرانی  3322خرداد  83بنی بر تشکیل نهاد جهاد سازندگی در امروز به مناسبت سالگرد صدور فرمان امام خمینی )ره( م

ای برای قدرت یک های پیش از نماز جمعه به اهمیت تولید و به ویژه تولید بخش کشاورزی پرداخت و تولید را به عنوان مؤلفهخطبه

 .جامعه ذکر کرد
ا مانند اول انقالب و با محور تولید و اشتغال در مناطق وی افزود: امیدواریم جهاد سازندگی را به عنوان یک نهاد سرحال و سرپ

  .محروم و روستاها احیا کنیم
تقوی دامغانی افزود: طرح احیای جهاد سازندگی آماده شده که تقدیم مقام معظم رهبری کنیم و هر گونه رهنمود فرمودند، مطابق آن 

شناسند و همیشه برای خدمت به مناطق شنبه و جمعه هم نمیو پنج عمل خواهیم کرد، نیروهای جهادی سر از پا نشناخته و شب و روز

 .محروم آماده خواهند بود
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در عمده محصوالت کشاورزی خودکفا هستیم و یا در مرز خودکفایی قرار 

گیرد که آن هم عمدتاً برای تنظیم بازار و تنظیم ت صورت میدرصد میزان تولید کل کشاورزی واردا 33داریم، گفت: کمتر از 

گیردها صورت میقیمت .  
هزار تن گوشت قرمز که به اندازه نیاز کشور است، اشاره کرد و گفت: گوشت  823میلیون تن شیر خام،  33وی به تولید ساالنه 

گیردها صورت میوارداتی برای تنظیم بازار و تنظیم قیمت .  
کنیم که کامالً خودکفا هستیم، در تولید شکر در مرز خودکفایی قرار داریم، میلیون تن تولید می 34غانی گفت: در غله و گندم تقوی دام

درصد  33شود شود و در مجموع اقالم کشاورزی که وارد میمرغ ساالنه یک میلیون تن به اندازه نیاز کشور تولید میدر تولید تخم

های داخلی به گیرد. مثالً واردات دام برای تنظیم بازار قبل از روانه شدن دامی تنظیم بازار صورت میکل حجم تولید است و برا

گیردکشتارگاه صورت می .  
ها دانست و گفت: نظارت بر بازار نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی مشکل بخش کشاورزی را مشکل تنظیم بازار و قیمت

باید با دقت انجام شود، و گرنه بخش کشاورزی اقالم مورد نیاز معیشت مردم را به اندازه کافی و بلکه به ها گذاری قیمتو سیاست

شودکند و حتی اضافه بر مصرف داخلی هم تولید میوفور تولید می . 
برابر افزایش تولید  ۶۲۲۲ای که در مقایسه با کشت سنتی های گلخانهبه گفته تقوی، برخی قوانین باید اصالح شوند از جمله کشت

گیردپروری و صید از دریا ساالنه یک میلیون تن تولید صورت میدارند. در بخش آبزی .  
شود از برکات بخش تولید است و امکانات به اندازه کافی وجود دارد و آنچه که در انبارها ذخیره می  وی افزود: توجه بیشتر به تولید

ید نظارت بر بازار و قیمت محصوالت صورت گیرد و یا اگر سیاست غلطی وجود دارد اصالح برای احتیاط و تنظیم بازار است و با

کشند و باید امکانات معیشتی مردم از هر جهت فراهم شودشود چون تولیدکنندگان و کشاورزان مرتب زحمت می .  
ثار این وزارتخانه در معیشت مردم های دولت ذکر کرد و گفت: آترین بخشتقوی دامغانی، وزارت جهاد کشاورزی را از حساس

پیداست و این وزارتخانه متولی و متصدی تأمین غذا و معیشت مردم است. همچنین اگر داروهای گیاهی، محیط زیست فضای مناسب 
برای سالمت و تنفس، غله و نان، لبنیات، گوشت، شکر، روغن، میوه و سبزی وجود دارد به برکت زحمت کشاورزان و متولیان 

کشاورزی است بخش .  
های غلط در مورد تولید برداشته شود که از مهمترین آن نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی همچنین گفت: باید بینش

وابستگی به بیگانه و ضعف مدیریت در تولید برداشته شود و به جای آن رویکرد مدیریت جهادی برای رونق تولید جایگزین شود. 

ت و پاگیر از راه تولید برداشته شود و قوانین در خدمت رونق تولید قرار گیردهمچنین قوانین دس .  
  وی تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید غذا و کشاورزی کشور است
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ن درختی تقوی دامغانی با اشاره به ارزش تولیدکننده در فرهنگ اسالمی، گفت: طبق روایات کسی که در قبر قرار گرفته، اما قبل از آ
شود، همچنین پیامبر گرامی اسالم )صکاشته و یا چاه آبی حفر کرده است، ثواب این کار برایش نوشته می وقتی با سعد انصاری  (

کشم و کشم و آب از چاه میمصافحه کرد،پرسید چرا پوست دستت درشت و زخمی است و او گفت از بس که با این دست طناب می
که پیامبر به عنوان اشرف مخلوقات خم شد و بر دست این کارگر و تولیدکننده بوسه زد. بنابراین تولیدکننده  زنم، این گونه شدهبیل می

شود، کند و جامعه از نتیجه تولید آن برخوردار میای که طبق ضوابط کار میتولیدکننده .چنین مقامی در فرهنگ اسالمی دارد

  .بنابراین باید موانع راه تولید برداشته شود
ای است که هر کس نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی همچنین گفت: طبق فرهنگ اسالمی تولید کردن یک صدقه جاریه

شودکند، برایش ثواب صدقه نوشته میمحصولی تولید می .  
هنوز یاد و خاطره عمران  گذرد، گفت: مردمسال از ادغام نهاد جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی می 38وی همچنین با بیان اینکه 

 .و آبادانی و تالش جهادگران را در ذهن دارند
تقوی دامغانی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان رونق تولید گفت: تولید یکی از ارکان اقتصادی 

رودیک جامعه به شمار می .  
برشمردن آثار و برکات تولید، گفتفقیه در وزارت جهاد کشاورزی با نماینده ولی تولید در واقع تداوم وجودی حیات انسان است و با  :

کارد و کند، بذر و یا نهالی مینویسد و یا بنایی احداث میآید. اگر کسی کتابی میتولید چرخه حیات انسان و جامعه به حرکت درمی
است و اگر تولید متوقف شود، چرخ حیات و زندگی توقف پیدا  آورد چرخ زندگی را به حرکت در آوردهحتی فرزندی به وجود می

کندمی . 
الکاظم )ع(، گفت: وی همچنین تولیدکننده را عاملی برای تأمین نیاز فردی و اجتماعی انسان دانست و با اشاره به حدیثی از امام موسی

ند مانند مجاهد راه خدا است و حضرت علی )ع( از کاش و نیز تأمین نیاز همسایه تالش میکسی که در راه توسعه زندگی خانواده

  .دسترنج خود هزار برده را خرید و آزاد کرد
ًة، ای از قدرت ملی یک جامعه دانست و گفت: َمْن َیعَمْل یزددتقوی دامغانی تولید را نشانه یعنی اگر کسی بیشتر تولید کند قدرت  قُوَّ

اش باال رود اقتدار و مصونیت آن لید، افزایش ثروت ملی است که هر جامعه ثروت ملیرود. همچنین از آثار افزایش توجامعه باال می
رودباال می .  

ای از اعتماد به نفس یک جامعه و یک فرد دانست و گفت: اگر تولید رونق نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی تولید را نشانه
آید و در فرهنگ اسالمی یک جامعه بعد از توکل بر خدا و از پس مشکالتش برمی یابدگیرد اعتماد به نفس در آن جامعه افزایش می

کند اعتماد یک جامعه به توان خود را و که منشأ خیرات است، باید اعتماد به نفس و اتکا به خود داشته باشد که دشمن سعی می

  .خودباوری در جامعه را از بین ببرد
توانیم کردند این خودباوری را در ملت رشد دهند و بحث ما میقالب و مقام معظم رهبری سعی میبه گفته تقوی دامغانی، رهبر فقید ان

های زیادی داشته استرا در ذهن مردم زنده کنند چون اگر به تاریخ گذشته بنگریم، این ملت توانایی .  
تکیه داشته و در مقابل تهاجم فرهنگی غرب و های خود وی با اشاره به پیشینه فرهنگی جامعه ایرانی، گفت: مردم ما به توانایی

خواهند این اعتماد به نفس را از مردم بگیرند که ما باید جواب قاطعی با رشد تولید به آنها بدهیماند و آنها میهای آنها ایستادهتوطئه . 
 :وی همچنین به فرازی از شعر ادیب الممالک فراهانی اشاره کرد

فتیـمماییـم که از پادشهان باج گر  
 زان پس که از ایشان کمر و تاج گرفتیم

 دیهیم و سریر از ُگَهر و عاج گرفتیم
 اموال و ذخـایرشـان تـاراج گرفتیم
 وز پیکرشـان دیَبـه و دیباج گرفتیم
 ماییـم کـه از دریـا امـواج گرفتیم

 و اندیشه نکردیم ز طوفان و ز َتیـار
 در چین و ُخَتن ِولِوله از هیبِت ما بود

صر و َعَدن غلغله از شوکت ما بوددر م  
 در اندلس و روم عیان قدرت ما بود

 َغرناطـه و ِاشبیـلیـه در طاعت ما بود
 صقلیه نـهان در کنف رایِت ما بود
 فرمـاِن همـایوِن قضـا آیـِت ما بود

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      8931 اخبار کشاورزی هفته چهارم خرداد اهم 

 
 

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

 جاری به زمین و فلک و ثابت و سیار
الکاظم ی از امام موسینماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به حدیث ع(، گفت: هر کس در طلب رزق حالل برای )

اش برود مانند مجاهد در راه خدا مقامش باالست. از طرفی استقالل و عزتمندی یک کشور به تولید و تأمین نیازهای کشور خانواده

گرددبرمی .  
از دیگران به وسیله تولید در داخل بهترین روش برای نیازی العون علی تقوی هللا گفت: بیتقوی دامغانی با اشاره به حدیث نعم

 .پرهیزکاری یک جامعه است
 :وی همچنین فرازی از شعر پروین اعتصامی در وصف توان مردم ایران و بی نیازی از بیگانه خواند

ایم، که روئیم خیره در جر و جوینه سبزه  
 نه مرغکیم، که باشیم خوش بمشتی دان

، چه غم داریمچو بگرویم به کرباس خود  
 که حلٔه حلب ارزان شدست یا که گران

 از آن حریر که بیگانه بود نساجش
تر بود خلقانهزار بار برازنده  

ایست گرانتر ز حیلت دانشچه حله  
ایست نکوتر ز دیبٔه عرفانچه دیبه  

 هر آن گروهه که پیچیده شد بدوک خرد
 به کارخانٔه همت، حریر گشت و کتان

  لینک خبر
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 برنامه و سیاستها 

 ایرنا  – 82/3/82تاریخ :

های روستایی می شوداستراتژی بازار محور جایگزین تولیدگرایی در تعاونی  
های های متعارف تجاری، پیماندیمدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: امروزه دگردیسی در مرزبن -ایرنا  

ای، آزادسازی بازارها و ریسک ناهمگن بودن رفتار مصرف کنندگان، سبب انتقال از رویکرد تولیدگرایی به بازارگرایی شده منطقه

  .است که این استراتژی در تعاونی های روستایی عملیاتی می شود
های تعاون ریزی اتحادیهای برنامهشنبه در سومین اجالس منطقهروز سه « حسین شیرزاد»به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، 

های بازرگانی خود باید از های اقتصادی و بازارگرا در فعالیتهای تعاونی روستایی به مثابه سازمانروستایی کشور افزود:: اتحادیه
ت مشتریان، لحاظ پارامترهای تجاری و نوعی استراتژی پیروی کنند که هدفش کشف بازارهای جدید، جذب و به دست آوردن رضای

 .ویژگی محصول، برندسازی، تقاضای مصرف کننده، ساختار عرضه و ساز و کار توزیع باشد
های انجام شده در این زمینه خاطرنشان کردوی با اشاره به نتایج بررسی ها هرچه سهم بازاریابی محصوالت در فعالیت تعاونی :

ها کمک شود. این امر به تقویت و موفقیت تعاونیوفاداری و مشارکت اعضا در امور تعاونی بیشتر میافزایش یافته، میزان اعتماد، 

اندها توانایی الزم را برای کنترل تولید و فروش محصوالت کشاورزان به دست آوردهشایانی کرده است و بدین گونه تعاونی . 
آوری های روستایی؛ جمعهای مهم تعاونید: از جمله فعالیتمدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران یادآوری کر

ریزی تولید، رصد تقاضای بازار، ایجاد مراکز فروش، حمل محصوالت، شناسایی بازارها و کوشش برای تولید محصوالت، برنامه

 .محصوالت جدید است
یش تولیدی به سمت بازاری شدن با هدف های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، حرکت از گراوی تصریح کرد: در سیاست

ها قرار گرفته است و های بازرگانی محصول محور در صدر برنامهگیری از صرفه واحدهای بزرگ در ارتباط با فعالیتبهره
های متعارف اقتصادی، آزادسازی بازارها و ناهمگن بودن رفتار مصرف کنندگان سبب انتقال از امروزه دگردیسی در مرزبندی

رادایم تولیدگرایی به بازارگرایی شده استپا . 
های روستایی نقش خود را از امروزه تعاونی :شیرزاد افزدو « « رقابت کننده»برای انحصار دولتی به یک « مأمور یا مباشر خرید

الت، ارائه عملیات بازاریابی، ها در خرید و فروش غها و اتحادیهای در میان تعاونیاند و رابطه متقابل پیچیدهدر بازار آزاد تغییر داده
ها و هایی نیز در جهت ایجاد منافع متقابل میان کشاورزان و تعاونیها و ارائه خدمات دیگر به وجود آمده و مکانیسمعرضه نهاده

 .اتحادیه ملی ایجاد شده است
ها، اطالعات بازار و اعتبارات، نهاده های محلی ازوی اضافه کرد: اتحادیه ملی از مبادالت حجم وسیع غالت منتفع شده و تعاونی

تر زنجیره های پایینهای تعاونی مانند حلقهبر و ریسکی شرکتهای سرمایهاند ولی در عین حال، فعالیتمند شدهکاهش ریسک بهره

مجدد اساسی داردای فزاینده، نیاز به سازماندهی المللی، به گونهتبدیل، توسعه محصوالت جدید، تحقیق و توسعه و عملیات بین . 
پذیری و پاسخگویی به نیازهای بازار مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تاکید بر اینکه سرعت عمل، انعطاف

های تواند با ایجاد شرکتمی « تری انجام شود و المللی به صورت آسانبرای عملیات بازاریابی و بین« گذاری مشترکسرمایه

های مشترک از ها دارند، یادآور شد: معموالً این گونه شرکتادی، تمایل بیشتری به خرید سهام این گونه شرکتگذاران نهسرمایه
تر گیری پاسخگو و استراتژی سالمهای بازاری جالب، تصمیممزایای کنترل مالی بهتر، کاهش ریسک، دسترسی به فعالیت

 .برخوردارند
های امهای تعاونی دانمارک به نامها گفت: بزرگترین شرکتشرکت هایی از این گونهوی با اشاره به نمونه دی فودز و داینیش  .

المللی گذاران نهادی به منظور ایجاد دو شرکت بزرگ بینکرون که در این زمینه پیش آهنگ بوده و موفق به جلب همکاری سرمایه
های امبه نام در حوزه تبدیل و عرضه محصوالت فرآوری شده در بازارهای جهانی اند، دی فودز اینترنشنال و تولیپ اینترنشنال شده .

ای دارند. نمونه دیگر از این دست، شرکت تعاونی گل هلند، به نام فلوراهلند است که در دو دهه اخیر از ادغام فعالیت گسترده
ت، نقش مهمی در بازار گل در های مختلف تشکیل و با عرضه گل در بازارهای حراج به عنوان مرکز اطالعات و معامالتعاونی

کندالمللی ایفا میسطح ملی و بین . 
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گری ملی به ، یک سازمان واسطه«حراج گل»ای است که دارای شش مرکز فلوراهلند، شرکت تعاونی پیشرفته :شیرزاد اضافه کرد

ارتباط فلوراهلند»نام  نی است. این شرکت در بازارهای گذاری مشترک با شرکت آلماالمللی با سرمایهو یک بخش تجارت بین «

های اینترنتی از تشکیالت و حمایت تدارکاتی نیرومندی ای در بازار گل داشته و از طریق سیستمحراج مناطق مختلف دنیا سهم عمده

کندبرخوردار بوده و به صورت شبکه یکپارچه عمل می . 
تر، از فرآیند ادغام های روستایی جهت بازاریابی گستردهاونیاین مسئول با اشاره به اینکه در کشور ژاپن برای تشویق بیشتر تع

های اخیر اجرای برنامه ادغام بوده های کشاورزی ژاپن در دههدر واقع یکی از رویدادهای مهم در تعاونی :استفاده شده، یادآورشد

های کوچک با امکانات محدود خود ونیهای اقتصادی، تعااست چرا که با توجه به فضای رقابتی به وجود آمده در نتیجه پیشرفت
های ژاپن در های خود باشند. از این رو قانون ادغام تعاونیهای روزافزون و همچنین گسترش فعالیتتوانستند پاسخگوی هزینهنمی

تهیه و به مرحله اجرا گزارده شد ۶۵۸۶سال  ند و از های تعاونی کوچک در یکدیگر ادغام شودر کشور ما نیز بهتر است شرکت .

های مشترک، توانایی مالی خود را افزایش دهندطریق فعالیت  
بایست بیش از نیمی های ادغام شونده و با تصویب دو سوم آرا مجمع عمومی که میها بر اساس توافق تعاونیوی افزود: ادغام تعاونی

تشکیل و به « کمیته ادغام»ای به نام ونی کمیتهاز اعضا در آن حضور داشته باشند، محقق شده و به منظور انجام ادغام در هر تعا
اند و در این میان دولت نیز با پرداخت نامه اجرایی و ایجاد تعاونی جدید را عهده دار بودههای مشابه مسئولیت تهیه آئینهمراه کمیته

امه ایجاد کرده و این در حالی است که جانبه از برنامه ادغام، حمایت و انگیزه الزم را برای انجام این برنهای همهیارانه و کمک
های محلی نقش بسیار مهمی ها و شرکتهای کشاورزی در سیاستگذاری برنامه ادغام در سطح دولت، اتحادیهاتحادیه مرکزی تعاونی

 .را ایفا کرده است
گذاری در این بر فرآیند سرمایه هارئیس هیأت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با توجه به تأثیر مثبت اندازه تعاونی

های مشترک، توانایی های تعاونی کوچک در یکدیگر ادغام و یا از طریق فعالیتها پیشنهاد کرد که در کشور ما نیز شرکتشرکت

 .مالی خود را افزایش دهند
و یکی از این عوامل مهم،  های کشاورزی در آینده تحت تأثیر عوامل بسیاری قرار داردوی اضافه کرد: توسعه بیشتر تعاونی

ها های کشاورزی است که بر ساختار عضویت تعاونیهای کشاورزی و تغییر ساختاری شتابان در رشته فعالیتبازنگری سیاست

 .اثرگذار خواهد بود
های ها و فرصتای داشته و چالشها نیز اثرات عمدهشیرزاد با تاکید بر اینکه جهانی شدن و آزادسازی تجاری بر عملکرد تعاونی

های کشاورزی و روستایی برای حفظ موقعیت رقابتی خود باید بر ای فراروی آنها ایجاد شده، تصریح کرد: شبکه تعاونیتازه
پذیری و ایجاد توانایی با هدف فتح بازارهای جدید از عوامل عمده در بقای بازارهای اروپایی و جهانی تمرکز کنند زیرا رقابت

های فنی در کشاورزی و افزایش استفاده از بیوتکنولوژی نیز آید و البته به صورت همزمان استفاده از پیشرفتاب میها به حستعاونی
های بیوتکنولوژی سبب افزایش کشت قراردادی و تقویت ارتباط ها دارد. ماهیت سرمایه بر فعالیتای در پیشرفت تعاونیاهمیت ویژه

شودالمللی میبین هایهای چند ملیتی و شرکتبا شرکت . 
هاهای جدید برای تعاونیایجاد اتحادیه  

ها به دهد که گرایش شبکه تعاونیهای تعاونی کشاورزی نشان میشیرزاد تصریح کرد: در مجموع، روند تغییرات ساختاری شرکت
و تقویت موقعیت رقابتی از طریق های تخصصی گذاری جدید و انجام فعالیتافزایش اندازه از طریق ادغام، تشویق اعضا به سرمایه

المللی کامالً جدی استورود به بازارهای اروپایی و بین » «در نظر است که دو اتحادیه جدید به نام . اتحادیه »و « اتحادیه اعتباری

های تعاونی تشکیل شودهای اعتباری و بازاریابی شرکتبه منظور کمک در انجام فعالیت« بازاریابی  
های موجود نهادی جدید هستیم افزود: عالوه بر اتحادیه-اینکه در حال مطالعات نهایی برای اتخاذ تصمیمات ساختاریوی با اعالم 

های تعاون روستایی، اتحادیه تعاونی تولید و اتحادیه نظارت کشاورزی، در نظر است که دو اتحادیه جدید به استانی شامل؛ اتحادیه
های تعاونی تشکیل های اعتباری و بازاریابی شرکتبه منظور کمک در انجام فعالیت« ه بازاریابیاتحادی»و « اتحادیه اعتباری« »نام

 .شود
ها، که در حال های جدید تخصصی استانی، وظایف اعتباری و بازاریابی شبکه تعاونیوی اظهار امیدواری کرد که با ایجاد اتحادیه

های مزبور واگذار شده و نقش اتحادیه استانی، ایجاد شود، به اتحادیهجام میها به صورتی محدود انحاضر توسط برخی از اتحادیه

ها خواهد بودهماهنگی، نظارت و آموزش پرسنل و مدیران شرکت . 
های تعاونی شکل های اعتباری با عضویت آن دسته از شرکتمدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار داشت: اتحادیه

های اعتباری در سطح استان تشکیل شده و وظیفه تأمین های اعتباری و تأسیس صندوقه در زمینه انجام فعالیتخواهند گرفت ک
ها و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، هماهنگی، نظارت و آموزش مدیران اعتبار از طریق برقراری ارتباط با بانک

ها را برعهده دارندشرکت . 
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های تخصصی های تعاونی مختلفی همراه خواهد بود که در حوزهکشاورزی نیز با عضویت شرکتاتحادیه استانی بازاریابی 
ها از منابع دست اول، هماهنگی، نظارت و آموزش های مورد نیاز شرکتبازاریابی فعالیت داشته و عمده وظیفه آنان تأمین نهاده

بازارها و زمان مناسب از طریق جمع آوری و انتشار  ها جهت فروش محصوالت کشاورزان درها، کمک به شرکتمدیران شرکت
های مختلف، جمع آوری و اقدام برای فروش در ها و در صورت نیاز خرید محصوالت از شرکتاطالعات، هماهنگی میان شرکت

 بازارهای داخلی و یا صادرات است
در زمینه افزایش مشارکت اعضا و خود اتکایی و  های تعاونیوی اضافه کرد: در این میان به ویژه بایستی در جهت کمک به شرکت

های اعتباری به منظور تأمین نقدینگی و افزایش توان سرمایه گذاری ها اقدامات اساسی انجام پذیرد. کیفیت فعالیتاستقالل شرکت
ن، توانایی هرچه بیشتر ها بستگی داشته و افزون بر ایشرکتها در درجه نخست به میزان آگاهی، مشارکت و وفاداری اعضا به شرکت

های آنها در امور اعتباری، نقش مهمی خواهد داشتها، در موفقیت و تنوع بخشی به فعالیتمدیریت شرکت . 
ها را عاملی اساسی در انتخاب مدیران شیرزاد، آگاه ساختن عموم اعضا نسبت به اهمیت و نقش مدیریت در گسترش فعالیت شرکت

بایست مدیرانی با سطح های بیشتر میها به منظور دستیابی به موفقیتتر، شرکتر مراحل پیشرفتهد :شایسته تلقی و اظهار داشت

دانش و تجربه مدیریتی به مراتب باالتر را به استخدام شرکت تعاونی درآورند و اصوالً ایجاد یک شرکت تخصصی بازاریابی 
با استخدام مدیران و کادر کارآمد و متخصص در امور  محصوالت کشاورزی در کنار اتحادیه مرکزی تعاون روستایی، تنها

بازاریابی به توفیقات راهبردی نظیر مشارکت گسترده در امور خرید و فروش، بسته بندی، درجه بندی و فرآوری محصوالت 

 .کشاورزی منجر خواهد شد
های دولت، سرمایه گیری از کمکبهره توانند باها میمدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران یادآور شد: این شرکت

بندی و تبدیل محصوالت کشاورزی در مناطق های بستههای تعاونی، دریافت وام از منابع بانکی، به ایجاد کارخانهها و شرکتاتحادیه
های تعاونی، مستعد اقدام کنند و عالوه بر این، آنها قادر خواهند بود در زمینه صادرات محصوالت کشاورزی از سوی اتحادیه

های الزم را جهت صادرات محصوالت دارای حاشیه سود و نرخ بازده باالی تجاری بر اساس استانداردهای بازار ریزیبرنامه

 .جهانی به انجام رسانند
  لینک خبر
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 برنامه و سیاست 

 خبرگزاری فارس – 82/3/82تاریخ :

شود سال دیگر در تولید گوشت خودکفا می 01ایران تا   
۶۲درصد گوشت کشور در داخل کشور تولیدشده و تا  ۵۲معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی گفت: بیش از  سال  

درصد نیز در داخل کشور تولید خواهد شد ۶۲آینده این  .  
۵۲به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی گفت: بیش از  درصد  

تمام وابستگی کشور  درصد نیز در داخل کشور تولید خواهد شد و ۶۲سال آینده این  ۶۲گوشت کشور در داخل کشور تولیدشده و تا 

 .به گوشت از بین خواهد رفت
هزار  323تومانی تخصیص یافت و حدود  4833میلیارد تومان برای واردات گوشت ارز  4333به گزارش فارس؛ امسال بیش از 

ه ما تا رسیدن به تن گوشت وارد کشور شد، قیمت گوشت نه تنها پایین نیامد بلکه حدود دو برابر نیز باال رفت. بنابراین اگرچه فاصل

هزار تن است اما ارز بری آن بسیار باال و تاثیر آن بر بازار و معیشت مردم بسیار باال است 323درصد و حدود  33خودکفایی  . 
قم   پروژه جهاد کشاورزی که در روستای طینوج ۰۰محمدرضا طالیی امروز به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در مراسم افتتاح 

اره به تاریخچه جهادگران در ابتدای انقالب تا امروز اظهار داشت: امنیت غذایی مسأله مهم و حیاتی است که برگزار شد با اش

کشند و از درجه اهمیت باالیی برخوردار استکشاورزان بار سنگین آن را بر دوش می . 
ان مردمی بوده که در دوره جنگ ترین ویژگی جهاد سازندگی را مردمی بودن آن دانست و افزود: جهاد کشاورزی سازموی مهم

ها همچنان ادامه داردتحمیلی مشارکت ماندگاری از خود برجای گذاشته و آثار مثبت آن . 
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: امسال نیز مانند سه سال گذشته کشور در گندم خودکفا بوده و 

شده استه دلیل تولیدات باال فراهمسازی و صادرات نیز بامکان ذخیره . 
شده تا های انجامریزیدرصد گوشت کشور در داخل کشور تولیدشده و طبق برنامه ۵۲طالیی خاطرنشان کرد: خوشبختانه بیش از 

درصد نیز در داخل کشور تولیدشده و تمام وابستگی کشور به گوشت از بین خواهد رفت ۶۲سال آینده این  ۶۲ . 
شده که هکتار سال گذشته گلخانه در کشور احداث  ۶۲۲هزار و  ۰ای عنوان کرد: های گلخانهوی با اشاره به اهمیت توسعه کشت

های جدید تشکیل داده استها را سازهبخش مهمی از آن . 
سال گذشته از منابع داخلی  های ایجاد شده دردرصد از گلخانه ۸۲معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: 

درصد از منابع بانکی برای آن استفاده شد که نشان از توجیه اقتصادی توسعه گلخانه در  ۴۲گذاران هزینه شده بود و فقط سرمایه

 .ایران است
ه گلخانه در ترین مشکل توسعهکتار خواهد رسید، صدور مجوز مهم ۰۲۲هزار و  ۹های کشور امسال به وی تأکید کرد: سطح گلخانه

روز کاهش پیدا کرده است ۰های گذشته بوده که زمان صدور گلخانه در استان قم به کمتر از سال . 
 ۰۴ای بوده که با کاهش زمان صدور مجوز گلخانه به های گلخانههکتار ظرفیت امسال قم در توسعه کشت ۶۰۲طالیی اضافه کرد: 

کتار کامالً قابلیت اجرایی استه ۰۲۲ای تا های گلخانهساعت امکان توسعه کشت .. 
شدت گونه عوارضی را ندارند، گلخانه ازنظر اقتصادی بهها حق دریافت هیچوی تأکید کرد: برای صدور مجوز گلخانه بخشداری

کندپذیر بوده و اشتغال و ارزآوری مناسبی را نصیب کشور میتوجیه . 
ای دارد که در صورت ایجاد بسترهای های گلخانهرزمینٔه کشاورزی و کشتتوجهی دطالیی اظهار کرد:منطقه جعفرآباد ظرفیت قابل

شودصورت کامل برطرف میتوجهی از مشکالت اشتغال آن بهالزم بخش قابل  
  لینک خبر
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 برنامه و سیاستها 

 خبرنگاران جوان  – 3/82/.8تاریخ : 

توجهی وزارت نیرو و جهاد کشاورزی به موضوع الگوی کشتبی  
تواند راه رسد اجرای الگوی کشت محصوالت کشاورزی میدر شرایط کنونی که کشور با چالش بحران آب مواجه است، به نظر می

با کم آبی باشد حل مناسبی برای سازگاری . 
همه ساله در بازار برخی محصوالت  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت، تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار

شت شاهد نوسانات شدیدی هستیم به طوریکه در برخی موارد حجم تولید این محصوالت کم کشاورزی به سبب رعایت نشدن الگوی ک

رود که برداشت آن دیگر برای کشاورز صرفه اقتصادی نداردشود و گاهی به حدی باال میمی . 
تواند راه می رسد اجرای الگوی کشت محصوالت کشاورزیدر شرایط کنونی که کشور با چالش بحران آب مواجه است، به نظر می

حل مناسبی برای سازگاری با کم آبی باشد که متاسفانه تاکنون وزارت خانه نیرو و جهاد کشاورزی توجه جدی به این موضوع نداشته 

شودهای زیر زمینی یک تهدید برای بخش کشاورزی محسوب میاست، در حالیکه کسری مخازن آب . 
شت محصوالت کشاورزی در هدر رفت منابع پایه و برهم زدن تنظیم بازار نقش برخی کارشناسان معتقدندکه عدم اجرای الگوی ک

رود که الگوی کشت با فراهم کردن مباحث مربوط به بازرگانی، فروش، ادوات کاشت و مهمی دارد، به همین دلیل انتظار می

اشته باشندها اجرا شود تا کشاورزان نگرانی از حیث فروش محصوالت خود ندبرداشت در تمامی استان . 
رویم تا از آخرین وضعیت دالیل اجرا نشدن الگوی کشت به عنوان یکی از موضوعات سازگار با حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می

 :کم آبی با خبر شویم
وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در اجرا نشدن الگوی کشت هر دو مقصر هستند/ ضرورت اجرای مباحث مربوط به  

فروش در اجرای الگوی کشت بازرگانی و  
، عدم اجرای گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان وگو با خبرنگارمسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت

جهاد کشاورزی در اجرا نشدن الگوی  الگوی کشت را یکی از عوامل ناسازگار با کم آبی دانست و گفت: وزارت نیرو و وزارت
را به عهده بگیرد،  کشاورزان کشت هر دو مقصر هستند، در حالیکه وزارت نیرو خود باید امر آموزش و مدیریت مصرف آب برای

 .اما این مسئولیت را از وزارت جهاد کشاورزی انتظار دارد
اقدام مناسبی انجام نداده است، افزود: با اجرای الگوی  لگوی کشتا وی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی تا کنون در اجرای

کشت، مسئوالن ذی ربط و تصمیم گیران باید این اطمینان را به کشاورزان بدهند که در صورت جایگزینی کشت محصوالت کم آب 

دهدنتیجه معکوس میشود، اما اجرای دستوری الگوی کشت تنها ها ایجاد نمیبر تفاوتی در درآمد و بازار فروش آن . 
اسدی ادامه داد: در اجرای الگوی کشت مسئوالن ذی ربط در قدم نخست باید محصوالتی را معرفی کنند که امکانات و لوازم مورد 

نیاز جهت کشت را بتوانند در اختیار بهره برداران قرار دهند، ضمن آنکه از لحاظ اقتصادی تغییری در محصوالت جایگزین معرفی 

اد نشودشده ایج . 
های جدید را عضو شورای مرکزی خانه کشاورز فراهم کردن مباحث مربوط به بازرگانی، فروش و برداشت لوازم و ادوات کشت

تا کنون اقدام خاصی در رابطه با اجرای الگوی کشت انجام نداده است، در  وزارت جهاد کشاورزی :امری ضروری دانست و گفت

مباحث مربوط به بازرگانی و فروش محصوالت و درآمد کشاورزان را در الیحه رعایت نکند،  حالیکه اگر تشویقی بودن سیاست،
شود. به عنوان مثال اگر به کشاورزان هندوانه کار و شلتوک کار بدون تردید تصویب این قانون به قوانین غیر قابل اجرا اضافه می

ای تنظیم شود که نگرانی در بحث تولید به خرید و قیمت باید به گونهشود، مباحث مربوط گیاه کینوا برای کشت جایگزین پیشنهاد می

 .و فروش ایجاد نشود
های الزم داده نشود که امری ضروری برشمرد و افزود: اگر به کشاورزان آموزش اجرای الگوی کشت اسدی بحث آموزش را در

در کشت محصول جدید مهارتی ندارند با مشکالت  براساس نیاز کشور به سراغ کشت کدام یک از محصوالت روند، از آن جا که

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6967650/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
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
https://www.yjc.ir/fa/comercial


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      8931 اخبار کشاورزی هفته چهارم خرداد اهم 

 
 

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

شوند، در حالیکه اعمال سیاست تشویقی حداکثری موجب شده تا کشاورزان نسبت به کشت محصول جدید تمایل متعددی روبرو می
 .بیشتری داشته باشند

ترین مزیت اجرای ک مهمنبود بانک اطالعاتی یکی از چالش های پیش روی اجرای الگوی کشت/ صرفه جویی منابع آب و خا 

 الگوی کشت در کشور
گروه اقتصادی باشگاه  وگو با خبرنگارمحمد شفیع ملک زاده، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت

،اجرای الگوی کشتخبرنگاران جوان دانست و گفت: اجرای الگوی کشت در سطح کشور را تابع بازار محصوالت کشاورزی   

ها باشدهایی است که کشاورزان را متقاعد کند تا تابع برنامهمستلزم ابزارها، سیاست و تشویق . 
های غیرشمالی های زیرزمینی تهدیدی جدی برای بخش کشاورزی/ محدودیت کشت برنج در استانکسری مخازن آب :بیشتر بخوانید

 همچنان به قوت خود باقی است
کشاورزان کشت جایگزینی معرفی شود که وی با اشاره به اینکه اجرای دستوری الگوی کشت راهگشا نخواهد بود، افزود: اگر به 

توان از آنها انتظار داشت که از کشت محصوالت آب بر انصراف دهند و در غیر این صورت تضمین کننده درآمد آنها باشد، می
 .تمایلی به اجرای الگوی کشت نخواهند داشت

توان انتظار داشت در کشور وجود ندارد، چطور می فروش گیاهان دارویی ملک زاده ادامه داد: در شرایطی که بازار چندانی برای

 .که کشاورزان کشت گیاهان دارویی را جایگزین کشت محصوالت آب بر کنند
به گفته این مقام مسئول، مسئوالن ذی ربط در درجه اول درباره الگوی کشت باید این اطمینان را به کشاورزان دهند که مشکلی در 

شود چرا که با توسعه گیاهان دارویی ممکن است مقادیری زیادی گل گاو ش محصوالت ایجاد نمیها و بازار فروآمد و عایدی آن
 .زبان و غیره به سبب نبود بازار روی دست کشاورزان بماند

شود، اما تا کنون این موضوع عملیاتی نشده استداده می آمایش سرزمین وی ادامه داد: با وجود آنکه سالهاست شعار . 
فی کشاورزی و منابع طبیعی با انتقاد از این مسئله که برنامه و سیاست گذاری مناسب در کشت محصوالت نداریم، رئیس نظام صن

بیان کرد: در کشت محصوالت کشاورزی برنامه و سیاست گذاری مدونی نداریم که خیال کشاورز را راحت کنیم که محصول مد نظر 
رو هستیم، کمبود تولید محصوالت نظیر گوجه فرنگی، پیاز، سیب زمینی و غیره روبه را بکارد. به عنوان مثال همه ساله با مازاد یا

روند که این چرا که کشاورزان در صورتی که یکسال بازار هر یک از این محصوالت خوب باشد، به سراغ کشت همان محصول می
های تولید نیست. حال با ت فروش جوابگوی هزینهشود به طوریکه قیمامر به سبب مازاد تولید منجر به ضرر و زیان کشاورزان می

رود که کشاورزان دیگر با مشکالتی در تامین هزینه تولید، خانوار و فروش محصوالت در بازار اجرای الگوی کشت انتظار می

رو نباشندروبه . 
ای روغنی، چغندر قند و گندم هوی اجرای سیاست تشویقی را امری مهم در اجرای الگوی کشت دانست و گفت: در بحث تولید دانه

های گذشته چند برابر افزایش یابدهای تشویقی باعث شده تا تولید این محصول نسبت به سالابزار . 
های پیش روی اجرا نشدن الگوی کشت در کشور رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی نبود بانک اطالعاتی را یکی از چالش

شود، براساس خود اظهاری است، در حالیکه اگر در رابطه با بحث کشاورزی آماری که ارائه میبرشمرد و افزود: در حال حاضر 
آمار و اطالعات دقیقی از تعداد بهره برداران، نوع فعالیت، میزان تولید و مصرف در بخش کشاورزی داشته باشیم، این امکان وجود 

 .دارد که با برنامه ریزی صحیح الگوی کشت اجرا شود
تواند بانک اطالعات را جمع آوری کند و در اختیار بهره ه ملک زاده، نظام صنفی که از دل کشاورزان بیرون آمده، تنها میبه گفت

را ترغیب کند تا در نظام  کشاورزان برداران قرار دهد. اما همواره نیاز است که دولت همکاری و حمایت در این زمینه داشته باشد و

 .صنفی عضو شوند
ترین مزایای اجرای الگوی را از مهم تنظیم بازار محصوالت کشاورزی مسئول اجرای صرفه جویی منابع آب و خاک واین مقام 

کشت اعالم کرد و گفت: با اجرای الگوی کشت تولید باید به نحوی ساماندهی شود که کشاورزان از حیث عرضه و فروش 

 .محصوالت متضرر نشوند
بازار محصوالت کشاورزی/ کشاورزی خرده مالکی و نبود بانک اطالعاتی مانع اجرای الگوی تأثیر اجرای الگوی کشت در تنظیم 

 کشت در کشور شد
، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان وگو با خبرنگارعباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت

را شدن الگوی کشت را تنها راه برون رفت از مشکالت کمبود آب دانست و گفت: در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه به سبب اج

مشکالت کم آبیتاکید بسیاری بر اجرای الگوی کشت صورت گرفته است رفع . 
شوددر دسترس هر منطقه اجرا میهای در نظر گرفته شده سازگار با محیط طبیعی و میزان آب وی افزود: برای هر استان کشت . 
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پاپی زاده با اشاره به اینکه الگوی کشت در تنظیم بازار محصوالت کشاورزی تاثیر گذار خواهد بود، بیان کرد: اگر از قبل طراحی 
ین کنیم و درست را انجام دهیم و نیاز کشور را پایش کنیم، این امکان وجود دارد که براساس الگوی کشت نیاز آینده کشور را تام

 .نیازی به واردات نداشته باشیم
شوند که متمرکز نمی کشت محصوالت خاص عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: با اجرای الگوی کشت، دیگر کشاورزان در

 .مازاد تولید منجر به ضرر و زیان کشاورزان شود
در کشور خرده مالکی است به طوریکه هر  سیستم کشاورزی :وی با اشاره به عمده مشکل اجرا نشدن الگوی کشت در کشور گفت

های اروپایی، آمریکا و کانادا کشاورزان به ظور متوسط هکتار زمین در اختیار دارد، در حالیکه در بسیاری از کشور ۰٧۰کشاورز 

ا افزایش داده استهکتار زمین در اختیار دارند، به همین دلیل تعداد بهره برداران باال در کشور قدری مشکالت ر ۰۲ . 
هایی را در اختیار کشاورزان قرار دهد تا کشاورزان نسبت به محصوالتی که کمتر در کشور پاپی زاده ادامه داد: دولت باید مشوق

توانند کشاورزان شود، تشویق شوند. به عنوان مثال تامین نهاده ارزان قیمت و تضمین درآمد و بازار فروش محصوالت میکشت می

کشت محصوالت امیدوار کند را به . 
اظهار کرد: کشاورزان اطالعاتی دقیقی از کشت  بخش کشاورزی این مقام مسئول در پایان با انتقاد از کمبود اطالعات کشاورزان در

 ای اطالعات الزم را در اختیارمحصوالت کشاورزی ندارند، در حالیکه دولت باید سامانه اطالعاتی تهیه کند تا به صورت لحظه

 .کشاورزان قرار دهد تا افزایش سطح زیر کشت منجر به ضرر و زیان کشاورزان نشود
  لینک خبر
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 برنامه و سیاستها 

 ایران اکونا  – 3/82/.8تاریخ : 

جهاد سازندگی آماده شده استطرح احیای   
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سهم کمتر از یک درصدی ایران در بازار حالل در جهان از آماده شدن 

  .طرحی برای احیای جهاد سازندگی خبر داد
روز تأسیس جهاد سازندگی و هفته جهاد امروز )یکشنبه( نشست خبری نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی به مناسبت سال

 .کشاورزی برگزار شد
محور اصلی طرح جهاد سازندگی را  -نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی  -االسالم سیدرضا تقوی در این نشست حجت

آماده شد که در آن جهاد  پیشنهادات مختلفی برای تشکیل این نهاد ارائه شد و در نهایت طرحی :تولید و اشتغال عنوان کرد و گفت

شودسازندگی متکی بر مردم است و منجر به توسعه تشکیالتی نمی . 
هزار گروه جهادی خودجوش در کشور، تصریح کرد: پیشنهاداتی برای چگونگی استفاده این نهاد  ۶۹تا  ۶۰وی با اشاره به حضور 

گیری در این مورد باید بررسی کنیم که چگونه از ستاد اجرایی فرمان امام و از امکانات دولتی در نظر گرفته شده است؛ برای تصمیم

شودبنیاد مستضعفان استفاده می . 
ذاری امسال به عنوان سال رونق تولید اظهار کرد که طرح جهاد سازندگی برای تشکیل یک نهاد مردمی تقوی با اشاره به نامگ

تواند از امکانات دولتی نیز استفاده کندها است و میهمچون سایر سمن . 
 سهم ایران از بازار حالل؛ کمتر از یک درصد

ه اینکه امنیت غذایی در دو بخش سالمت غذایی و حالل و حرام بودن نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره ب
شود، تصریح کرد: گردش مالی در بخش غذای حالل رقم بسیار باالیی است، اما سهم ایران کمتر از یک درصد است که تعریف می

گذاران به این بخش استعلت آن بی توجهی سیاست . 
تواند منجر به میلیونی در کشورهای اطراف ایران، رونق در بازار حالل می ۰۰۲وی با بیان اینکه با توجه به حضور جمعیت 

صادرات و ارزآوری شود، اظهار کرد: نظارت بر بخش حالل چند تکه شده به طوری که وزارت بهداشت، اتاق بازرگانی، وزارت 
ر این بخش باید مسئولیت به یک ارگان واگذار جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد در این بخش فعال هستند، اما برای توسعه د

 .شود
هزار هکتار  ۴۲۲تا  ۰۲۲ای باید به ای در کشور، گفت: کشت گلخانههزار هکتار کشت گلخانه ۶۹تقوی در ادامه با اشاره به وجود 

دهد و نیاز ابر افزایش میبر ۶۲۲۲برد، تولید را تا برسد، چراکه فعالیت در این بخش کشاورزی را از شکل سنتی به شکل علمی می
 .به آب نیز در این کشت بسیار کم است

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در پایان ضمن ابراز نگرانی نسبت به تأسیس وزارت بازرگانی، خاطرنشان کرد که 

د داخل صدمه وارد کندتشکیل وزارتخانه تخصصی اشکالی ندارد اما این وزارتخانه نباید با تمرکز بر واردات به تولی . 
 

  ک خبرلین
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 برنج
 خبرنگاران جوان  – 82/3/82تاریخ : 

درصدی تولید برنج/ برنج ایرانی ارزان شد ۱۹افزایش   
درصد  ۶۹تا  ۶۲نایب رئیس انجمن برنج گفت: براساس پیش بینی وزارت جهاد کشاورزی، تولید برنج نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 .رشد خواهد داشت
صنعت، تجارت و کشاورزی گو با خبرنگاروعلی اکبریان، نایب رئیس انجمن برنج در گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

درصدی  ۶۹تا  ۶۲افزایش  خبر داد و گفت: براساس پیش بینی وزارت جهاد کشاورزی، تولید برنج با افزایش تولید برنج ، ازجوان
هزار تن خواهد رسید؛ اما واردکنندگان که در مقابل جبهه تولید  ۰۲۲میلیون و  ۰تا  ۰۲۲میلیون و  ۰نسبت به مدت مشابه سال قبل به 

رسدهزار تن می ۶۲۲هستند، معتقدند که تولید امسال به یک میلون و  . 
کیلوگرم اعالم کرد و افزود: این در حالی است که واردکنندگان، سرانه مصرف برنج  ۰۸را  سرانه مصرف برنج ایرانی وی حداکثر

کنند تا بتوانند واردات بیشتری انجام دهندکیلو اعالم می ۴۹را  . 
ا گیرد که بمیلیون تن برنج در کشور مورد استفاده قرار می ۰کیلوگرم، ساالنه حداکثر  ۰۸اکبریان ادامه داد: براساس سرانه مصرف 

هزار تن تا یک میلیون تن برنج باید وارد کشور شود ۶۲۲احتساب تولید داخل رقمی حدود  . 
های مختلف های اخیر برخی دالالن به بهانهدر بازار، بیان کرد: در ماه افزایش قیمت برنج نایب رئیس انجمن برنج با اشاره به ذالیل

علمی و منطقی برای برنج تولید سال گذشته در بازار وجود ندارد قیمت برنج را افزایش دادند، در حالیکه هیچ گونه دلیل . 
های شمالی های شمالی خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو برنج طارم در استاندر استان درصدی قیمت برنج ۶۲کاهش  وی از

هزار تومان است ۶۰تا  ۶۸هزار و پرمحصول  ۶۶ . 
تومان ۰۲۲هزار و  ۶هزار تن برنج تا پایان سال/قیمت هر کیلو برنج پاکستانی  ۸۲۲پیش بینی واردات یک میلیون و  :بیشتر بخوانید  

درصد فروشنده  ۵۲تا  ۶۲درصد فروشندگان حاضر به فروش محصول بودند، اما هم اکنون  ۰۲اکبریان ادامه داد: اگر در ماه گذشته 

 .هستند
شود که روند کاهش قیمت همچنان ادامه یابدپیش بینی می بازاربرنج گفته این مقام مسئول، با توجه به رکود سنگین بربه  . 

های شمالی همچنان به قوت خود باقی های غیر شمالی و دوباره کشت در استاندر استان ممنوعیت کشت برنج وی با اشاره به اینکه

آبی فراوان، دیگر همانند گذشته سخت گیری برای ممنوعیت کشت و دوباره کشت وجود ندارد است، بیان کرد: با توجه به شرایط . 
های شمالی بنر نصب شده بود که کشاورزان در صورت اقدام به کشت نایب رئیس انجمن برنج ادامه داد: سال گذشته در تمامی روستا

به سبب فراوانی آب صورت نگرفته است  هاگیری شوند، اما امسال این سختبرنج دوم به مراجع ذی صالح معرفی می . 
شود، برخی مافیا واردات اظهاراتی مبنی اردیبهشت به بعد انجام می ۰۲اکبریان در پایان تصریح کرد: با وجود آنکه خزانه گیری از 

این موضوع نداشتبر از بین رفتن بخشی از تولید در پی وقوع سیل فرردین را مطرح کردند، در حالیکه هیچ ارتباطی به   
  لینک خبر
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 برنج 

 خبرنگاران جوان  – 33/3/82تاریخ : 

هزار تومان ۴قاچاق برنج منتفی است/ قیمت هر کیلو برنج هندی   
 .کشاورز گفت: سال گذشته به دلیل افزایش نرخ ارز، قاچاق برنج به داخل کشور متوقف و میزان واردات به طور خالص مشخص شد

صنعت،تجارت و کشاورزیدبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت و گو با خبرنگار مسیح کشاورز گروه اقتصادی باشگاه  

هزار تن برنج  ۸۲۲مار گمرک، از ابتدای سال تا کنون اظهار کرد: بنابر آ واردات برنج درباره آخرین وضعیت ،خبرنگاران جوان

 .وارد کشور شده که بخش عمده آن برای ذخایر احتیاطی توسط دولت صورت گرفته است
وی با اشاره به اینکه بازار برنج ایرانی و خارجی از یکدیگر کامال متفاوت است، افزود: با توجه به نیاز کشور و منتفی بودن قاچاق، 

یلیون تن دیگر برنج تا پایان سال باید وارد شودحداقل یک م . 
گفت: اگرچه برخی کارشناسان مباحثی راجع به افزایش تولید  تولید برنج کشاورز در واکنش به مباحث مطرح شده پیرامون افزایش

کنندها مشاهده نمیکنند، اما مردم آثار این امر را در قیمتبرنج و کاهش نیاز به واردات را مطرح می . 
های اخیر رشد چشمگیری داشته است، نسبت به ماه قیمت برنج ایرانی دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: در شرایط فعلی که

تواند بر افزایش مجدد قیمت برنج ایرانی در بازار دامن بزند. وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید به وارد نشدن برنج می

کردوضوع آگاهی دارد و در غیر این صورت واردات برنج در فصل برداشت را لغو نمیطور کامل نسبت به م . 
تومان ۰۲۲هزار و  ۶هزار تن برنج تا پایان سال/قیمت هر کیلو برنج پاکستانی  ۸۲۲پیش بینی واردات یک میلیون و  :بیشتر بخوانید  

تومان اعالم کرد و گفت: هم اکنون  ۰۲۲هزار و  ۰هزار و برنج پاکستانی را  ۰و برنج هندی در مبادی وارداتی را وی قیمت هر کیل
شود که به سبب افزایش تومان به مصرف کننده عرضه می ۰۲۲هزار و  ۶هزار و پاکستانی با نرخ  ۶هر کیلو برنج هندی با نرخ 

تومان افزایش یابد ۰۲۲تا  ۰۲۲قیمت جهانی ممکن است از یک ماه آینده نرخ هر کیلو برنج هندی  . 
به سبب شرایط تحریم با مشکالت متعددی روبرو هستیم  واردات برنج پاکستانی به گفته کشاورز، در حال حاضر در انتقال ارز برای

دهددرصد هزینه انتقال پول به پاکستان را افزایش می ۶۲۲همین امر  که . 
به داخل کشور منتفی شده است، بیان کرد: سال گذشته به دلیل افزایش  قاچاق برنج دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به اینکه

شدنرخ ارز، قاچاق برنج به داخل کشور متوقف و میزان واردات به طور خالص مشخص  . 
وی با بیان اینکه اختصاص ارز نیما به واردات به معنای حذف شدن برنج از سفره خانوار است، اظهار کرد: براساس فشار بانک 

تومانی و اختصاص ارز نیما به واردات برنج است، در حالیکه اختصاص ارز  ۴۰۲۲مرکزی و مجلس، دولت درصدد حذف ارز 

شودو حذف این محصول از سفره خانوار می قیمت برنج خارجی صدینیما به واردات منجر به افزایش صد در . 
کشاورز در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه برنج تنها کاالیی است که بر مبنای نرخ ارزی که به واردات آن اختصاص یافته است 

تومانی به واردات این  ۴۰۲۲همچنان ارز رسد، از این رو پیشنهاد داده ایم که به سبب کاهش قدرت خرید خانوار به دست مردم می

 .محصول اختصاص یابد
  لینک خبر
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 پنبه
 خبرنگاران جوان  – 33/3/82تاریخ : 

رسدمیهزار هکتار  ۴۴درصدی تولید پنبه در راه است/سطح زیر کشت پنبه به  ۱۹افزایش   
درصد افزایش یابد ۶۹شود تولید پنبه نسبت به سال قبل کاویانی گفت:باتوجه به شرایط جوی و توزیع بذور مناسب پیش بینی می . 

صنعت، تجارت و کشاورزی محمد حسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

هزار هکتار  ۹۲اظهار کرد: براساس آخرین آمار، در سطحی حدود  سطح زیر کشت پنبه ، درباره آخرین وضعیتخبرنگاران جوان

ار برسدهزار هکت ۶۲شود قرارداد نهایی به قرارداد کشت پنبه منعقد شده است که پیش بینی می . 
های پایانی کشت پنبه در حال سپری شدن وی با اشاره به اینکه کشت پنبه از اواخر فروردین در کشور آغاز شده است، افزود: روز

شودهفته آینده قرار داد نهایی سطح کشت اعالم می ۰است و تا  . 
شود که امسال با افزایش عملکرد در مزارع، تولید پنبه نسبت به مدت کاویانی ادامه داد: با توجه به شرایط جوی و آبی، پیش بینی می

درصد افزایش یابد ۶۹مشابه سال قبل حداقل  . 
هزار تن وش در کل  ۲۰۲رود که امسال حدود به گفته این مقام مسئول، با وجود توزیع بذور مناسب میان کشاورزان انتظار می

استحصال شود پنبه تصفیه شده هزار تن ۸۲کشور برداشت شود که از این میزان حدود  . 
 افزایش سطح زیر کشت پنبه در راه است/ وقوع سیل اخیر تاثیری بر تولید پنبه ندارد :بیشتر بخوانید

تن پنبه وارد کشور شده و  ۸۲۲هزار و  ۶۶گفت: بنابر آمار سه ماهه گمرک،  ۵۶در سال  واردات پنبه وی درباره آخرین وضعیت

هزار تن دیگر باید پنبه وارد کشور شود ۰۲باقی است، حداقل  از آن جا که سه ماه دیگر تا فصل برداشت زمان . 
ها را حدود یک هزار تن اعالم کرد و افزود: این در حالی است که سال داخل در انبار ذخیره کنونی پنبه مدیر عامل صندوق پنبه

هزار تن پنبه برای تامین  ۰۲دات حداقل ها موجود بود، از این رو وارهزار تن پنبه در انبار ۶۹گذشته در این مقطع زمانی حداقل 
 .نیاز صنعت نساجی امری ضروری است

کاویانی با اشاره به اینکه زارعت پنبه در مقایسه با دیگر محصوالت صرفه اقتصادی ندارد، بیان کرد: امسال قیمت محصوالت 
نوسان چشمگیری داشت، به طوریکه  کشاورزی اعم از برنج، سیب زمینی، پیاز و سایر اقالم صیفی به سبب شرایط اقتصادی

های گلستان و مازندران به سبب عدم رقابت کشت پنبه در مقابل شالی، سطح زیر کشت برنج خود را افزایش دادندکشاورزان استان . 
تار در هک ۰٧۹تا  ۰های شمالی و عملکرد در استان افزایش سطح زیر کشت شالی این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: با توجه به

کشت پنبه و بی رغبتی کشاورزان به کشت این محصول، خودکفایی محقق نخواهد شد. این درحالی است که اگر قیمت تضمینی پنبه 
های گذشته نیاز صد درصدی همانند سایر محصوالت کشاورزی برای تولید کننده صرفه اقتصادی داشته باشد، بدون تردید همانند سال

شوداخل تامین میصنایع نساجی از منابع د . 
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی
 خبرگزاری فارس – 82/3/82تاریخ : 

وغبار های درگیر گردزدایی در استانمیلیارد تومان برای بیابان ۸۹۴بینی پیش  
زدایی، محیط زیست و میلیون یورو اعتبار برای بیابان ۶۲۲ها گفت: امسال معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

بینی شده استار از محل صندوق توسعه ملی پیشهای درگیر با پدیده گرد و غبحل مشکل برق در استان .  
ها مراتع و آبخیزداری کشور به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

زایی به سازمان بانمیلیون یورویی برای مقابله با بیا ۶۲۲میلیارد تومان از اعتبار  ۴۹۲نزدیک به  :با اعالم این مطلب گفت

ها، مراتع و آبخیزداری اختصاص خواهد یافتجنگل . 
ها و مدیریت هزار هکتار عملیات نهال کاری، مدیریت روان آب ۰۹۴خسرو شهبازی افزود: با این میزان اعتبار قرار است در سطح 

های دست کاشت انجام شودجنگل . 
ریزی هکتار برای سال جاری برنامه ۵۲۲هزار و  ۴۴گرد و غبار در سطح  در حاشیه دریاچه ارومیه مبارزه با :وی اظهار داشت

 .شده است
پاشی اشاره و تصریح میلیارد تومانی از سوی مجلس از محل قانون بودجه سال جاری برای مالچ ۸۸۲شهبازی به تصویب اعتبار 

های هکتار به منظور تثبیت شن ۹۲۲هزار و  ۶۰ عملیات مالچ نفتی مورد تأیید سازمان محیط زیست را در سطح ۵۶کرد: برای سال 
ایمریزی کردهاستان برنامه ۵روان در  . 

ها شامل اصفهان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، ایالم، منطقه جنوب وی ادامه داد: این استان

شوندهای بحرانی محسوب میکرمان و هرمزگان هستند که جزو کانون . 
هزار هکتار از اراضی کشور که در  ۰۰ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: عاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگلم

 .مناطق فوق بحرانی و بحرانی هستند نیاز به مالچ پاشی به منظور تثبیت کانون های گرد و غبار دارند
ه های بیابانزایی مانند شوری آب، شوری خاک، فرسایش بادی و آبی و وی با بیان این که بخشی از اراضی کشور در معرض پدید

ربط مانند های ذیتخریب فیزیکی و شیمیایی خاک هستند، اذعان داشت: برای جلوگیری از بیابانی شدن کشور تمام دستگاه

با هم همکاری کنند های جهاد کشاورزی، نیرو، نفت، سازمان های محیط زیست و برنامه و بودجه کشور بایدوزارتخانه . 
درصد از سطح ایران را مناطق خشک،  ۶۹میلیون هکتار عنوان و تصریح کرد:  ۰۰٧۹شهبازی سطح بیابان های ایران را 

خشک و فراخشک در برگرفته و کشور ما در کمربند خشک جهان واقع شده استنیمه . 
استان، متأثر از فرسایش بادی  ۰۰هکتار اراضی کشور در  میلیون ۰۲های بحرانی، وی ادامه داد: بر اساس طرح شناسایی کانون

 .قرار دارد
هایی که به منابع زیستی، اجتماعی و اقتصادی وارد شده میلیون هکتار اراضی کشور نیز به علل خسارت ۰٧۰شهبازی اظهار داشت: 

های بحرانی هستندجزو کانون . 
های موسمی، فقر پوشش تغییرات اقلیمی و خشکسالی های مستمر، طوفانوی عوامل طبیعی مانند تبخیر و تعرق، کاهش بارندگی، 

کنی، عدم تعادل دام در مرتع، برداشت غیر مجاز از آب گیاهی و عوامل انسانی همچون تغییر کاربری اراضی جنگلی و مرتعی، بوته

زایی برشمردهای زیر زمینی و برداشت غیراصولی از معادن را از دالیل بیابانسفره . 
زایی گفت: در ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اقدامات سال گذشته این سازمان برای مقابله با بیابانمعاون سازمان جنگل

هکتار مدیریت  ۵۲۲هزار و  ۵پاشی و هکتار مالچ ۰۲۲هزار و  ۶۲هکتار عملیات نهال کاری،  ۵۰۴هزار و  ۶۹حدود  ۵۰سال 

هزار هکتار بادشکن زنده و غیرزنده احداث شد ۰۹۴ز ها را انجام و بیش اروان آب . 
هزار هکتار طرح مدیریت مشارکتی ترسیب کربن به اجرا در آمد ۶۶۰وی افزود: در سال گذشته همچنین در سطح  . 
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 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان  – 82/3/82تاریخ : 

هزار تومان تخم مرغ به افغانستان صادر شد ۵جمع آوری مازاد تولید تخم مرغ یک راه برای کاهش زیان مرغداران/   
ردها و خرید مازاد تخم مرغ مرغداران را تنها راهکار کنترل بازار برشمهای پیر به کشتارگاهیک مقام مسئول، ارسال مرغ . 

صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارگذار استان تهران در گفتناصر نبی پور، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گروه  

اظهار کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب  بازار تخم مرغ ین تحوالت، درباره آخراقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

تومان بوده که با نرخ تمام شده خود فاصله معناداری دارد ۸۲۲هزار و  ۴تا  ۹۲۲هزار و  ۴مرغداری  . 
تومان اعالم کرد و گفت: عرضه با  ۹۲۲هزار و  ۰از دیدگاه معاونت امور دام را  قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ وی حداقل

هزار تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ است ۰های کنونی بیانگر زیان نرخ . 
نبی پور ادامه داد: شرکت پشتیبانی امور دام با مباشرت اتحادیه سراسری مرغداران میهن قرار است تخم مرغ مازاد مرغداران را 

اری کند که این امر در کاهش زیان تولیدکنندگان تاثیر گذار استتومان خرید ۹۲۲هزار و  ۹کیلویی  . 
های دامی تعریفی نداردداران در فروش هر کیلو تخم مرغ/ بازار نهادهمانی مرغهزار تو ۰زیان  :بیشتر بخوانید  

شود، بیان کرد: با وجود در کشور تولید می تخم مرغ تن ۶۲۲هزار و  ۰تا  ۰۲۲هزار و  ۰این مقام مسئول با اشاره به اینکه روزانه 
عادل سازی قیمت تخم مرغ اقدام به جمع آوری مازاد بر نیاز هزار تن تخم مرغ در کشور، دولت در راستای مت ۵تا  ۶مازاد ماهانه 

کندبازار می . 
ها مورد استقبال مرغداران قرار نگرفته است، اظهار های پیر و ارسال به کشتارگاهوی با بیان اینکه اجرای طرح جمع آوری مرغ

ارانی که مرغ پیر دارند تمایلی نسبت به این موضوع های جوان در حال ارسال به کشتارگاه هستند، اما مرغدکرد: با وجود آنکه مرغ
ندارند، حال جای این سوال مطرح است که با وجود زیان چشمگیر در فروش هر کیلو تخم مرغ ناشی از مازاد تولید، علت تعلل در 

 ارسال به کشتارگاه چیست؟
ومان باالتر از قیمت بازار از مرغداران خریداری ت ۰۲۲تا  ۰۲۲را کیلویی  های پیرمرغ به گفته نبی پور، اگرچه اتحادیه میهن

کند، اما دولت از نظر اجرایی باید در این زمینه به بخش خصوصی کمک کندمی . 
صادرات تخم مرغ نداشتیم، بیان کرد: با وجود  رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به اینکه توفیقی در

تن تخم  ۰۹۲هزار تن تخم مرغ صورت غیر قانونی به افغانستان صادر شده که در مقابل مازاد روزانه  ۰تا  مازاد تولید، یک هزار

 .مرغ بسیار ناچیز است
را تنها راهکار کنترل بازار برشمرد و گفت: شرکت  خرید مازاد تخم مرغ مرغداران ها وهای پیر به کشتارگاهوی ارسال مرغ

کند تومان خریداری می ۹۲۲هزار و  ۹اتحادیه مرغداران میهن، مازاد تخم مرغ مرغداران را کیلویی  پشتیبانی امور دام با همکاری

 .که این امر در کاهش زیان مرغدار تا حدودی تاثیر گذار است
 لینک خبر
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 تولیدات باغی
 خبرگزاری فارس – 83/3/82تاریخ : 

گیرد ها را کسی جدی نمیآفرینی ملخ ها به مزارع و باغات رسید/ بحرانپای ملخ  
گوید: ها به مزارع و باغات هم رسیده است نماینده مردم هرمزگان هم میهای جنوب کشور حاکی است پای ملخگزارش از استان

م متوجه جدیت بحران نیستوزارت جهاد کشاورزی موضوع ملخها را جدی نگرفته و دولت ه .  
استان جنوبی کشور حمله  .های ناخوانده ملخ صحرایی به ماهی است میهمان .به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 

ر استان دیگ 3ها به تازگی به شود اما ظاهراً زور آنها به زور ما چربیده است جمعیت ملخهاست مبارزه با آنها انجام میکرده و ماه

اندکردههم حمله . 
ماه امروز در سطح  .هزار هکتار بود و پس از  423سطح مبارزه ابتدا » گوید:درگاهی رئیس سازمان حفظ نباتات می هزار  570

استان  2استان بود و اکنون به  .هزار هکتار هم برسد،سطح مبارزه ابتدا  233شود تا بینی میکنیم و پیشهکتار با آنها مبارزه می

ده استرسی .» 
گیر کردن این آفت خطرناک انجام شده رغم تالشی که برای زمیندهد که علیها نشان میبندی این صحبتجمع  گویدوی همچنین می

بینی خود سازمان حفظ نباتات قرار است در روزها و گیر شدن ندارند زیرا به پیشاما آنها پیشروی کردند و حاال حاال هم قصد زمین

هزار هکتار دیگر نیز افزایش یابد 833  نده سطح مبارزههای آیهفته .  
بالفاصله پس از »گوید: ها است،وزارت جهاد کشاورزی میهایی از دیر رسیدن اعتبارات برای مقابله با این ملخدر این میان صحبت

و بودجه نوشته و درخواست اعتبار  ها در مناطق جنوبی نامه به وزارت کشور و سازمان برنامهمبنی بر ریزش این ملخ هشدار فائو

میلیون تومانی حدود  33کرده است اما اولین اعتبار   «.اردیبهشت یعنی با سه ماه تاخیر به دست سازمان حفظ نباتات رسیده است 20
دجه نامه دو ماه دست وزارت کشور و یک ماه دست سازمان برنامه و بو» احمدعلی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم گفت:

 «.معطل مانده است
ماه پس از درخواست به این  3میلیون تومان اعتبار درخواست کرده و حدود یک سوم آن  33وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی 

رسید وضعیت بهتری ها به خوبی انجام نشده که اگر اعتبار به موقع میوزارتخانه اختصاص یافته است و به همین دلیل مقابله با ملخ

  .داشتیم
اردیبهشت مصوبه هیأت وزیران برای  38سعید دشتی معاون کشاورزی سازمان برنامه و بودجه شب گذشته در برنامه ثریا گفت: 

میلیون تومانی انجام شد و یک هفته پس از آن این اعتبار را به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص دادیم 33تخصیص اعتبار  . 
  

ماهه درباره  3بارها از سعید دشتی معاون سازمان برنامه و بودجه درباره دلیل تأخیر دیشب در برنامه ثریا هم مجری برنامه 

ها سؤال کرد اما پاسخ ایشان این بود که پروسه درخواست از وزارت کشور تصویب و اعالم به اختصاص بودجه مبارزه با ملخ
دلیل سه ماه طول کشیده است سازمان برنامه و بودجه و تصویب در هیأت وزیران فرایندی دارد و به همین .  

ها و طی میلیارد تومان برای تجهیز ناوگان مقابله با بیماری 33سال گذشته 3ماهه اعالم کرد که در  3البته دشتی در توجیه این تأخیر 

میلیارد تومان از محل عوارض واردات میوه به سازمان حفظ نباتات داده شده است 33سال گذشته  8 . 
ها در تهران، کرمان، گلستان، قزوین وزارت جهاد کشاورزی در آمده و آمادگاه ملخ اپیمایی خدمات ویژه زیرنظرهمچنین شرکت هو

  .و خراسان جنوبی احداث شده است
سال گذشته برای سازمان حفظ  3معاون کشاورزی سازمان برنامه و بودجه دیشب در برنامه ثریا تالش کرد تا با اقداماتی که طی 

ماهه در تأمین اعتبار بودجه مبارزه با ملخ صحرایی را پوشش دهد 3ام شده تأخیر نباتات انج .  
پذیر اما مجری برنامه درخواست اعتباری که در بهمن ماه انجام شده و یک سوم اعتبار در اردیبهشت ماه تحویل شود را توجیه

  .ندانست
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میلیارد تومانی در  33بودجه و رئیس سازمان حفظ نباتات اختالف  اما مسأله مهمتری هم وجود دارد و اینکه بین سازمان برنامه و

 .درخواست اعتبار وجود دارد
میلیارد تومان آن  33میلیارد تومان درخواست اعتبار کرده که  33گوید تاکنون وزارت جهاد کشاورزی رئیس سازمان حفظ نباتات می

میلیارد تومان  33گوید تاکنون ت اما سازمان برنامه و بودجه میگیری اسمیلیارد تومان آن در حال تصمیم 83پرداخت شده و 

گیری استمیلیارد تومان در جریان تصمیم 33پرداخت شده و  . 
* ها به مزارع و باغات رسیدپای ملخ  

است در برنامه گویند وضعیت مبارزه به این خوبی هم پیش نرفته ها میطور که مسئوالن از مقابله با ملخاما واقعیت این است که آن
های مردم های صحرایی به زراعت و کشاورزی و تا باغات و نخلثریا گزارشی از کشاورزان جنوب کشور پخش شد که در آن ملخ

ها بودندجنوب کشور حمله کرده است، کشاورزان به شدت ناراحت و نگران خسارت این ملخ . 
ها به زراعت و باغات مردم نرسیده و اگر م کرده است که هنوز پای ملخاین در حالی است که رئیس سازمان حفظ نباتات بارها اعال

 .رسیده هم به صورت خیلی جزئی ساقه محصوالت آنها را خورده است و به محصول اصلی خسارتی وارد نشده است
ها زراعات و باغات د، ملخاما احمد مرادی نماینده استان هرمزگان در برنامه ثریا گفت: حجم کار بسیار باالست و مردم درگیر هستن

  .مردم را خورده است و اعتبار برای انجام این کار کافی نیست
بینی الزم را نکرده استوزارت جهاد کشاورزی درباره این کار پیش»مرادی گفت:  ». 

 دولت متوجه جدیت بحران نیست*
اند وزارت جهاد و حتی بارها هم در مجلس گفتهشد وی ادامه داد: دولت متوجه جدیت بحران نیست، ستاد بحران باید تشکیل می

  .کشاورزی موضوع را جدی نگرفته است
ماهی است در کشور ما کنگر خورده و لنگر انداخته و ظاهراً قصد بیرون رفتن هم ندارد .به هر حال این میهمان ناخوانده  .  

* سال مهمان ما هستند 3ملخها   
ها خواهیم بودال درگیر مبارزه با این ملخس 3استاندار فارس اعالم کرده بود ما تا  های الزم بینیبنابراین نیاز به اقدام جدی و پیش .

ها داریمدرباره این ملخ سال پیش به کشور ما حمله کرد و ارمغان آن قحطی برای  23ملخ صحرایی آفت بسیار خطرناک است که  .

آفت بودند و در آن زمان ایران از کشورهای دیگر هم درخواست کمک  های زراعی آلوده به اینمیلیون هکتار زمین 862کشور بود. 

ناپذیری وارد کرده استهای جبرانها در کشورهای دیگر هم وجود دارد و به هر کشوری که حمله کرده خسارتسابقه این ملخ .کرد .  
مانند خرید تضمینی ملخ نگرانی را بیشتر  های مقابله مبتدیانهتخصیص اعتبارات ناکافی و تحویل آن با تأخیر و حتی معرفی روش

ها روز های گذشته سطح آلودگی ملخزا باشد کافی است؟ به ویژه اینکه در ماهتواند بحرانکند که آیا این اقدامات برای آفتی که میمی
ایی به دروازه تهران هم های صحرهای بیشتری رسیده است. چند روز پیش اعالم کردند که ملخبه روز افزایش یافته و به استان

 .رسیده است
ها را شاهد بود. که البته درباره صحرایی بودن یا نبودن آن باید قم جمعیت زیادی از این ملخ - نگارنده روز گذشته در جاده تهران

 .کارشناسان قضاوت کنند
  لینک خبر
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 تولیدات باغی 

 خبرنگاران جوان  – 3/82/.8تاریخ :

تومان ۵۹۴۴رسد/ نرخ فروش هر کیلو قارچ تن می ۸۹۴تولید روزانه قارچ به   
به  ۸۲۲شود که تولید روزانه قارچ از بینی میاز گردونه تولید، پیشهای کوچک افشار گفت: با توجه به گرمای هوا و خروج واحد

تن کاهش یابد ۴۹۲ . 
صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمحمدحسن افشار، رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در گفت گروه اقتصادی  

 ۰۲درصدی هزینه نیروی کار و  ۴۰اظهار کرد: با وجود افزایش  بازار قارچ ، درباره آخرین وضعیتباشگاه خبرنگاران جوان

رسانندهای تولید، قارچ کاران به سبب نبود کشش بازار با زیان قارچ تولیدی خود را به فروش میدرصدی سایر هزینه . 
تومان اعالم کرد و افزود: این در حالی است که  ۹۲۲هزار و  ۵تا  ۶از سوی قارچ کاران را  کنونی فروش هر کیلو قارچنرخ  وی

هزار تومان است ۶۰هزینه تمام شده هر کیلو قارچ  . 
شوند که با ج میهای کوچک به سبب نبود سیستم سرمایشی مناسب از چرخه تولید خارافشار ادامه داد: با توجه به گرمای هوا، واحد

تن تقلیل یابد ۴۹۲به  ۸۲۲شود که تولید روزانه قارچ از های بزرگ پیش بینی میتنها از سوی واحد وجودتولید قارچ . 
رسدهزار تن می ۶۶۲اُفت چشمگیر قیمت قارچ در بازار/تولید قارچ تا پایان سال به  :بیشتر بخوانید  

به سبب تعادل میان عرضه و  قیمت قارچ شود کهبه گفته این مقام مسئول، با کاهش تولید و مصرف قارچ در فصل گرما برآورد می

 .تقاضا به نرخ تمام شده خود برسد
های حوزه خلیج بیان کرد: در حال حاضر عمده قارچ تولیدی به عراق و مقداری به کشور صادرات قارچ وی درباره آخرین وضعیت

شودفارس، افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان صادر می . 
رمای هوا، مشکالت حمل و نقل و کاهش کیفیت قارچ تولیدی در رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی ادامه داد: با توجه به گ

زنداثر جایه جایی با مشکالتی در صادرات روبرو هستیم که این امر بر تنش بازار داخل دامن می . 
ت حمل گیرد، اظهار کرد: اگر با رفع مشکالهزار تن قارچ در روسیه مورد استفاده قرار می ۰۴۲وی با اشاره به اینکه ساالنه حدود 

درصد قارچ مورد نیاز بازار روسیه را تامین کنیم، بدون تردید صنعت قارچ ایران از وضعیت فعلی  ۰۲و نقل و انتقاالت پول بتوانیم 

یابدنجات می . 
ها در بازار را یکی دیگر از عوامل موثر بر زیان پرورش دهندگان برشمرد و گفت: افشار در پایان حضور دالالن و جو سازی آن

های دارند تا بتوانند سودهای اینترنتی قیمت خرید قارچ از تولیدکنندگان را پایین نگه میالالن با راه اندازی کانال و از طریق سایتد

 .هنگفتی را به جیب بزنند
 لینک خبر
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 ولیدات زراعی ت
 ایرنا  – 3/82/.8تاریخ : 

 زهکشی زیرزمینی راهکار توسعه کشت دوم در شالیزار است
عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری گفت: توسعه کشت دوم در اراضی شالیزاری شمال کشور  -ایرنا  

  .با کمک زهکشی زیرزمینی است، تا مانع فروش اراضی شود
راضی پست روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: اکنون اراضی شالیزاری و ا «عبداله درزی نفت چالی»

اند که با توجه به فصول بارندگی و ساحلی شمال کشور با مشکل باال بودن سطح آب زیرزمینی و ماندابی در سطح زمین روبرو شده
توانند از این اراضی مشکل غرقابی بودن این اراضی در طول سال، کشاورزان پس از برداشت برنج برای تأمین معیشت خود نمی

ند و این چالش بزرگی استبرای کشت دوم بهره ببر . 
رود که حداقل یک سوم این هزار هکتار اراضی استان مازندران زیرکشت برنج می ۰۰۲به گفته وی، طبق آمارها ساالنه نزدیک به 

 .اراضی مشکل ماندآبی و باال بودن سطح آب دارند
ج کشاورزان بتوانند اقدام به کشت دوم همچون کند تا پس از کشت برناقلیم مناسب مناطق شمالی کشور ایجاب می :وی اظهارداشت

های روغنی از جمله کلزا کنند که این مهم در تأمین معیشت کشاورزان این مناطق نقش بسزایی خواهد داشتکشت دانه . 
های روغنی مورد بخش عمده روغن خام و دانه :مدیر امور پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری تصریح کرد

های روغنی در اراضی شالیزاری شمال شود، بنابراین نیاز است تا با توسعه کشت دوم دانهیاز کشور از محل واردات تامی ن مین
 .کشور بتوانیم بخشی از واردات این محصوالت را کاهش دهیم که این امر به نفع منافع ملی کشور است

ها فعالیت های روغنی دارند، گفت: پس از سالکشت دوم از جمله دانهدرزی با بیان اینکه اراضی شالیزاری قابلیت خوبی برای 
پژوهشی عملکرد کلزا در اراضی شالیزاری افزایش پیدا کرده است و دریک دوره پنج ساله عملکرد تولید کلزا در هر هکتار از 

تواند های روغنی میزان عملکرد دانهها میکیلوگرم به سه تن رسیده است و با توجه به شرایط آب و هوایی و بارندگی ۰۲۲حدود 

 .افزایش پیدا کند
های دهد که کشت برنج پس از کشت دوم یعنی کشت دانهها نشان میبررسی :عضو هیأت علمی دانشگاه منابع طبیعی اظهارداشت

دادماه قابل انجام است خر ۶۲اردیبهشت ماه قابل برداشت و کشت برنج از  ۰۲روغنی همچون کلزا هیچ مشکلی ندارد، زیرا کلزا در 

 .بنابراین تداخلی در کاشت و برداشت این محصوالت وجود ندارد
دهد که برای رفع مشکل باال بودن آب در سطح اراضی های مؤثر نشان میهای تحقیقاتی در زمینه کشتوی تصریح کرد: فعالیت

بتوان سطح آب این اراضی در اراضی شالیزاری و شالیزاری باید اقدامات زهکشی زیرزمینی به شیوه مصنوعی اجرایی شود تا 

 .اراضی پست ساحلی را کنترل کرد
ها و دریاها راه پیدا کند و برای شود تا آب از این اراضی خارج و به رودخانهبه گفته درزی، زهکشی اراضی شالیزاری موجب می

عملیاتی شود جلوگیری از مسائل زیست محیطی باید این مهم به شکل علمی و کارشناسی شده . 
ها و دریا در وی اضافه کرد: برای کاهش عوامل زیست محیطی ناشی از ورود آب اراضی کشاورزی و شالیزاری به رودخانه

های این مسائل به شکل علمی و کاربردی با کمترین ایجاد آلودگی باید بررسی و شیوه مقابله در دستور کار قرار نشست تخصصی

 .گیرد
دبیر نشست تخصصی زهکشی اراضی کشاورزی شمال کشور افزود: نشست تخصصی زهکشی اراضی کشاورزی شمال کشور )با 
هدف توسعه کشت دوم( با محوریت بررسی اثرات مخرب غرقابی و ماندابی اراضی کشاورزی شمال کشور، نتایج مطالعات مزارع 

برای اراضی شالیزاری و توسعه کشت دوم، نقش الیروبی و بهسازی های زهکشی آزمایشی در انتخاب معیارهای طراحی سامانه
ها و تجارب استفاده از تجهیزات و مصالح زهکشی، نقش آببندان ها در ها و انهار سنتی کنترل غرقابی و ماندابی، انتقال یافتهزهکشی

ها اراضی کشاورزی و انتقال یافتههای سطحی، اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی زهکشی ها و هرز آبکنترل سیالب
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خردادماه با همکاری وزارت جهاد  ۰۵وتجارب بهره برداری از زهکیی های سطحی و زیرزمینی برای نخستین بار چهارشنبه 
شودکشاورزی و دانشگاه یاد شده، برگزار می . 

ک منطقه توسط نیروی ثقل یا پمپاژ به های اضافی زیرزمینی، سطحی و رواناب از یک سازه یا از یبه گزارش ایرنا، خروج آب
گویندمنظور جلوگیری از مزاحمت این آب اضافی یا جلوگیری از زیان ناشی از آن را به طور عام زهکشی می  

های قابل حل از سطح و زیر سطح سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد فائو زهکشی را عاملی برای خارج ساختن آب و نمک

داندهیل رشد گیاه میمزرعه به منظور تس . 
 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور
 ایرنا  – 88/3/82تاریخ : 

دامی، مسئول کیفیت نهایی هستندتولیدکنندگان محصوالت   
رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: این سازمان برای رفع موانع تولید خود را مسئول می داند اما در مقابل بدون  -ایرنا  -تهران

تعارف به کیفیت محصوالت نظارت می کند، مو را از ماست بیرون می کشد و تولیدکنندگان را مسئول کیفیت محصول نهایی می 

  .داند
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا رفیعی پور امروز )چهارشنبه( در همایش مدیریت تضمین کیفیت و رونمایی از کتاب 
راهنمای مکمل سازی دامی در هتل الله تهران افزود: سازمان دامپزشکی موظف به رفع هر نوع مانع بر سر راه تولید است و در 

ی تولیدکنندگان آنها حق دارند بر مبنای قانون آن را از این سازمان مطالبه کنند. این سازمان به دنبال این رابطه با وجود حجب و حیا
توانند این موضوع را مطالبه رفع همه موانع تولید بر سر راه تولیدکنندگان است و بر اساس دستورالعمل موجود، تولیدکنندگان می

 .کنند
توانند هرگونه کوتاهی در این مورد را مواخذه کنند، گفت: به طور نمونه سازمان نای قانون میوی با بیان اینکه تولیدکنندگان بر مب

ها را اصالح کند، اما در نقطه مقابل آن بدون تعارف در بررسی دامپزشکی در زمینه رفع موانع تولید می کوشد فرآیند صدور پروانه

کشدو نظارت بر کیفیت محصول مو را از ماست بیرون می . 
داندبه گفته وی، سازمان دامپزشکی کشور در کنار تالش برای کاهش موانع تولید، آنها را مسئول محصول نهایی می . 

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه سه گام مهم واگذاری امور به مردم، تاکید بر تقویت دانش و جوانگرایی در دستور کار 
در شرایط جنگ اقتصادی که دشمن علیه جمهوری اسالمی ایران آغاز کرده باید از شرایط  این سازمان قرار دارد، اظهار داشت:

 .سخت تحمیلی به نفع خروج از وابستگی باالی صنعت مکمل سازی استفاده کرد
اسب ساله صنعت دام و طیور به صورت تولید انبوه و صنعتی یکی از ابزارهای این صنعت را خوراک من ۰۲وی با اشاره به سابقه 

 .دانست که باید از وابستگی خارج شود
رفیعی پور با تاکید بر توان خوداتکایی در تولید داخلی خوراک صنایع دام، طیور و آبزیان گفت: امروز اگر در اروپا محصولی تولید 

ر کشورمان خواهد توانیم به صورت همزمان آن را تولید کنیم و این افتخاری برای خروج از وابستگی هرچه سریعتشود، مامیمی
 .بود

در این همایش کتاب راهنمای فنی تولید و اصول تضمین کیفیت کارخانجات مکمل سازی که تألیف گروهی از مؤلفان اهل فن این 
صنعت است، تحت نظارت دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور رونمایی شد و از دست اندرکاران تألیف و انتشار آن تجلیل 

 .شد
این کتاب تاریخچه تولید مکمل و افزودنی ها، روش های تولید اجزا تشکیل دهنده افزودنی های خوراک، اختصاصات و  در رئوس

تامین ها و مواد معدنی برای ساخت مکمل ها، طبقه بندی افزودنی های خوراک، ساختمان و تجهیزات و تکنولوژی و ماشین آالت 
ن، سازمان های تنظیم کننده مقررات و ثبت افزودنی ها، گاید الین های معتبر به مورد نیاز ساخت مکمل ها، شرح وظایف کارکنا

عنوان راهنمای تضمین کیفیت، تضمین کیفیت و مدیریت کیفی در کارخانه های تولید کننده مکمل و افزودنی، گواهینامه های معتبر 

نمونه برداری آمده است جهت صدور پروانه تولید و فروش، برنامه های نظافت و کنترل آلودگی ها و . 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  – 33/3/82تاریخ : 

مجهز هستند ۵به خط کشتارگاه کشور  ۳۴های مرغ ممتاز/ افزایش ماندگاری یکی از ویژگی  
کندماه انتقال پیدا می ۶۹به  ۶۰روز و مرغ منجمد از  ۹به  ۰ها از رفیعی پور گفت: تعداد روز ماندگاری مرغ گرم کشتارگاه . 

گروه اقتصادی باشگاه  رت و کشاورزیصنعت، تجا وگو با خبرنگارعلیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی در گفت
های طیور و انجام آزمایش ۰های خط با ارزیابی کشتارگاه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: عرضه مرغ ممتاز از ،خبرنگاران جوان

تواند ماندگاری بیشتری داشته باشدمی هاهای تولیدی این کشتارگاهالزم به این نتیجه رسیدیم که مرغ . 
 ۹به  ۰ها از از ویژگی های مرغ ممتاز اعالم کرد و افزود: تعداد روز ماندگاری مرغ گرم این کشتارگاه  وی افزایش ماندگاری را

کندماه انتقال پیدا می ۶۹به  ۶۰روز و مرغ منجمد از  . 
ها به صورت اتوماتیک، به سبب عدم دخالت کارگر و انجام تمامی کار طیورهای کشتارگاه ۰توسعه خط  رفیعی پور ادامه داد: با

 .مرغ ممتاز در آینده نزدیک در سراسر کشور عرضه خواهد شد
، مرغ و آالیش آن به طور همزمان توسط همکاران دامپزشکی ۰های خط رئیس سازمان دامپزشکی با باشاره به اینکه در کشتارگاه

شود تا مردم محصول را با بهترین کیفیت مصرف کنند این تکنولوژی روز دنیا در کشور ما هم استفاده میشود، بیان کرد: رصد می

شودچرا که پس از ارزیابی همکاران دامپزشکی در صورت وجود مشکل، مرغ از گردونه تولید حذف می . 
عت مرغداری با زیان چند میلیارد تومانی روبروستاستمرار روند کاهش جوجه ریزی دردسر ساز می شود/صن :بیشتر بخوانید  

۰۶۲ وی با اشاره به اینکه از ۸۲کشتارگاه طیور کشور،   مجهز است، گفت: هم اکنون بخشی از محصوالت  ۰کشتارگاه به خط  
های کشور به اهاست. تا پایان سال امیدواریم که تمامی کشتارگ ۰های خط شود، از کشتارگاههای دیگر صادر میطیور که به کشور

مجهز شوند ۰خط  . 
رفیعی پور با اشاره به اینکه نظارت در همه مراحل قبل، حین و پس از کشتار، بسته بندی و مجوز حمل به مراکز عرضه توسط 

های روز اروپا های طیور کشور با کشتارگاههای های کشتارگاهگیرد، بیان کرد: تجهیزات و فناورسازمان دامپزشکی صورت می

کندبرابری می . 
با مرغ معمولی متفاوت است، اظهار کرد: بحث قیمت به سازمان دامپزشکی  قیمت مرغ ممتاز این مقام مسئول درباره اینکه آیا

دهدهای تمام شده قیمت گذاری محصول را انجام میشود و سازمان حمایت براساس هزینهمربوط نمی . 
غ ممتاز از لحاظ امتیازات فنی، بهداشتی، نظارتی و تشخیصی در شرایط مطلوبی های صورت گرفته، مربه گفته وی، طبق بررسی

 .قرار دارند
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  -88/3/82تاریخ :

 

 پالک کوبی دام زنده با مسئولیت ناجا و تعزیرات
ها توسط نیروی انتظامی، سازمان ها و کنترلپرهام فر گفت: پالک کوبی و هویت دار کردن دام زنده گام نخست و مبنای ساماندهی

 .تعزیرات و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز است
، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی؛ امیر محمد پرهام فر مدیرکل پیشگیری ستاد گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

گفت: پالک گذاری و هویت   مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز امروز چهارشنبه در همایش ملی هویت دار کردن دام زنده در کرج

دام زنده از حیث کنترل قاچاق خروجی، قاچاق ورودی و همچنین شناسایی دام زنده داخل کشور اهمیت دارد دار کردن . 
 

دهد، اظهار کرد: های مرزی کشور کنترل جابجایی دام زنده را انجام میبا بیان این که نیروی انتظامی از هم اکنون نیز در استان  وی
رسید، ساختاری تعیین شده که در آن و در گام بعدی  ۵۰بهمن  ۶۰یس جمهوری در تاریخ در شیوه نامه این ستاد که به تصویب رئ

های طراحی شده باید ثبت شودنگهداری، خرید و فروش و حمل و نقل دام زنده در داخل سامانه . 
 

کندپرهام فر افزود: اجرای این شیوه نامه به شفاف سازی گام به گام در حوزه دام زنده کمک می . 
 

ها و مقررات اجرایی وزارت جهاد کشاورزی، شرایطی برای هویت دار کردن دام زنده با بیان این که در گذشته در آیین نامهوی 
وجود داشته است، تصریح کرد: روند خروج و قاچاق دام زنده در سال گذشته که بر قیمت داخل و بازار اثر جدی گذاشت و 

های هوشمندی که برای اشت، فرصتی شد که یک بار برای همیشه از سیستم و سامانههایی برای مصرف کنندگان به همراه دآسیب

 .پیشگیری از قاچاق کاال و ارز پیش بینی شده بود برای ساماندهی دام نیز استفاده شود
 

هایی را ، انگیزهمدیرکل پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به این که افزایش قیمت گوشت قرمز در ایران
هایی همراه باشد و به برای قاچاق دام به داخل کشور ما ایجاد کرده بود، گفت: قاچاق دام زنده به ایران ممکن است با آفات، و بیماری

 .حوزه دام کشور آسیب وارد کند
 

نده برای کنترل هویت دام مراجعه های زهای نگهداری دامهای بعدی ممکن است به مراکز و واحدگفت: نیروی انتظامی در گام  وی

 .کند
 

 لینک خبر
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 چای
 خبرنگاران جوان  – 83/3/82تاریخ : 

ت به سال گذشتهدرصدی تولید نسب ۱۴هزار تُن گذشت/ رشد  ۹۴خرید تضمینی برگ سبز چای از   
میلیارد تومان از چایکاران  ۶۹۶تن چای خشک به ارزش  ۹۰۴هزار و  ۹۲رئیس سازمان چای گفت: بر اساس آخرین آمار 

 .خریداری شده است
با خبرنگار  وگوساز، رئیس سازمان چای در گفتحبیب جهان کشاورزیصنعت،تجارت و   گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

 ۹۰۴هزار و  ۹۲خرداد ماه،  ۶۵درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار تا  ،جوان

ن دو استان گیالن و مازندران خریداری شده استکارامیلیارد تومان از چای ۶۹۶تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  . 
 

میلیون تومان از مطالبات  ۰۲۲میلیارد و  ۶۴کاران خبر داد و گفت: تاکنون درصد مطالبات چای ۹۴وی از پرداخت بیش از 

شودکاران واریز میکاران پرداخت و مابقی طی هفته آینده به حساب چایچای . 
 

 ۵۴ده چای چین بهاره از کیفیت باالیی برخوردار است، بیان کرد: با توجه به شرایط مناسب اقلیمی ساز با اشاره به اینکه عمجهان
 .درصد برگ سبز خریداری شده درجه یک و مابقی درجه دو است

 
اقلیمی  شود؛ اظهار کرد: با استمرار شرایط مساعدخرداد به بعد آغاز می ۰۹رئیس سازمان چای با بیان اینکه چین اصلی برداشت از 

هزار تن چای  ۰۸هزار تن برسد که در صورت تحقق این امر  ۶۰۲شود که میزان خرید تضمینی برگ سبز چای به پیش بینی می

شودخشک استحصال می . 
  

 ۶۶درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: تاکنون از مجموع بهای برگ سبز خریداری شده  ۶۶وی از رشد 

تن چای خشک تولید شده است ۲۲۴هزار و  . 
  

این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به افزایش تقاضا و استقبال مصرف کنندگان از چای داخل به سبب کیفیت باال مشکلی در فروش 
 .چای تولیدی نداریم

  
د، بیان کرد: با توجه به مصرف شودرصد نیاز کشور از تولید چای داخل تأمین می ۰۰تا  ۰۸رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه 

شودهزار تن چای در کشور و مابقی نیاز از طریق واردات تأمین می ۶۲۹ساالنه  . 
  

ساز اختصاص ارز نیما به واردات را عاملی مهم در کنترل قاچاق برشمرد و گفت: با توجه به کیفیت چای تولیدی و استقبال جهان

های چای مشکلی در فروش ندارندهای خارجی کارخانهبا برند مصرف کنندگان از چای داخل به سبب رقابت . 
 

تا حدودی تعدیل شده است، گفت: بر اساس درخواست کشاورزان و پیگیری  قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای وی با اشاره به اینکه
یش پیدا کرده است که تومان افزا ۰۹۲تومان و درجه دو  ۰۰۹سازمان چای نرخ خرید تضمینی هر کیلو برگ سبز درجه یک 

های تولید را کاهش دهندتوانند هزینههای نوین آبیاری میچایکاران با افزایش عملکرد از طریق توسعه مکانیزاسیون و سیستم . 
نسبت به مدت مشابه سال  تولید برگ سبز چای شود کهرئیس سازمان چای ادامه داد: با استمرار شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی می

درصد افزایش یابد ۰۲قبل  . 
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رود که به جای اختصاص ارز دولتی به واردات چای به تولید داخل توجه وی در پایان تصریح کرد: از مسئوالن دولتی انتظار می
های چای و باغات ای به واردات ماشین آالت و به روز کردن کارخانهبیشتری داشته باشند به طوری که با اختصاص ارز یارانه

ردات کاهش یابدمیزان وا . 
 

  لینک خبر

 حبوبات
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 خرما

 فودپرس – 88/3/82تاریخ :

 عوارض صادرات خرما لغو شد
  .عوارض صادرات خرما با پیگیری کنفدراسیون صادرات ایران و حمایت وزرای صنعت و کشاورزی لغو شد  

 
و کشاورزی،  به گزارش کنفدراسیون صادرات ایران، با پیگیری این تشکل باالدستی حوزه صادرات و حمایت وزرای صمت

 .عوارض صادرات خرما با مصوبه دولت لغو شد
 

ای ابالغ کرد تا بر روی صادرات خرما، عوارض وضع شود که در این های گذشته ستاد تنظیم بازار در قالب مصوبهطی هفته

 .رابطه، وزارت جهاد کشاورزی نیز مخالفت خود را اعالم کرد
 

ای با معاون اول رئیس جمهور خواستار لغو عوارض صادراتی خرما شد و بر اساس بر همین اساس کنفدراسیون صادرات در نامه
توضیحاتی که هفته گذشته در جلسه ستاد تنظیم بازار از سوی رئیس کنفدراسیون و نمایندگان اتاق بازرگانی ارائه گردید، اخذ 

 .عوارض از صادرات خرما لغو شد

 لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 

 ایرنا  – 88/3/82تاریخ : 

  میلیون تن گندم خرید تضمینی شد9.2
۵۲۲مجری طرح گندم کشور گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون دو میلیون و  -ایرنا  -تهران هزار تن گندم به ارزش بیش از  

میلیارد تومان در اقلیم گرم و خشک و اقلیم معتدل خرید تضمینی شده است ۶۴۴چهار هزار و  .  
« و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا از پرداخت به موقع ، مشاور وزیر جهاد کشاورزی روز چهارشنبه در گفت «اسماعیل اسفندیارپور

۶۶۶مطالبات گندمکاران پس از ثبت اطالعات در سامانه خرید تضمینی گندم خبر داد افزود: تاکنون مبلغ سه هزار و  میلیارد تومان  

درصد کل خرید است ۰۰از پول گندمکاران به حسابشان واریز شده که معادل  . 
هزارتن،  ۰۲۲استان کشور در حال انجام است اظهار داشت: خوزستان با یک میلیون و  ۰۲تضمینی گندم در وی با بیان اینکه خرید 

اندهای اول تا سوم خرید گندم را به خود اختصاص دادههزارتن رتبه ۰۵۲هزارتن و فارس با  ۰۲۲گلستان با  . 
هزارتن بذر گندم نیز از کشاورزان خریداری شده است ۶۹۰اسفندیار پور گفت: از این میزان خرید گندم تاکنون  . 

های های اقلیم گرم و خشک رو به پایان است اما در استانمشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: اکنون خرید تضمینی گندم در استان

شوندهای اقلیم سرد نیز وارد چرخه خرید مییابد و از اوایل تیر استاناقلیم معتدل ادامه می . 
 ۶۴میلیون تن باشد زیرا به گفته او، طبق بند سه ماده  ۶۴٧۹ی طرح گندم کشور پیش بینی کرد که امسال تولید گندم بیش از مجر

توانند گندم مورد نیاز خود را خریداری کنندقانون برنامه و بودجه صنف و صنعت می . 
رعهده دارد تصریح کرد: متولی خرید تضمینی گندم نیز وی با اشاره به اینکه بانک کشاورزی عاملیت پرداخت پول گندمکاران را ب

 ۰۰۶نان را با قیمت هزار و , -شرکت بازرگانی دولتی ایران است که دولت به دلیل باال بودن کیفیت، هر کیلوگرم گندم معمولی 

کندتومان از کشاورزان خریداری می . 
تومان و  ۰۲۲اردرصد مفید و یک درصد غیرمفید یک هزار و بر اساس مصوبه شورای اقتصاد هرکیلوگرم گندم معمولی با افت چه

شودتومان خریداری می ۰۰۲گندم دروم یک هزار و  . 
خرید تضمینی گندم امسال از اواخر اسفند از شهرستان جیرفت واقع در جنوب کرمان آغاز شد و تا اواخر مهر در سراسر کشور 

 .ادامه خواهد داشت
تومان  ۰۲۲هزار میلیارد لایر با مبلغ مصوب هزار و  ۶۶۴میلیون تن گندم به ارزش بیش از  ۵ نزدیک به ۵۰ - ۵۸در سال زراعی 

تومان خریداری شده بود ۰۰۲و گندم دوروم هزار و  . 
هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان زیربخش های مختلف بخش  ۶۰فروردین بیش از  ۰۹وقوع سیل در ابتدای سال جاری تا 

هزار هکتار اراضی گندم و سه هزار میلیارد تومان خسارت به  ۰۲۲ها مربوط به رد کرد که بیشترین خسارتکشاورزی خسارت وا

 .کشت و صنعت استان خوزستان بوده است
طبق قانون، وزارت جهادکشاورزی هر سال باید در اواخر مرداد نرخ خرید تضمینی کارشناسی شده توسط دولت را تا پیش از آغاز 

ها به کشاورزان اعالم شودد ارائه و تا پایان شهریور نرخفصل زراعی جدی . 
  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 

 خبرنگاران جوان  – 82/3/82تاریخ : 

هزار تن رسید/ استمرار خودکفایی گندم برای چهارمین سال متوالی ۱۴۴میلیون و  ۶خرید تضمینی گندم به   
هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شده است ۶۲۲اسفندیاری پور گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون، سه میلیون و  . 

صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارندم وزارت جهاد کشاورزی در گفتاسماعیل اسفندیاری پور، مجری طرح گ گروه  

آخرین آمار از ابتدای فصل اظهار کرد: براساس  خرید تضمینی گندم ، درباره آخرین وضعیتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۶۲۲برداشت تاکنون، سه میلیون و 

دهدافزایش را نشان می . 
شود که امسال برای وی روند تولید و تحویل گندم را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: با توجه به روند مناسب تولید پیش بینی می

از محل تولید داخل تامین شود گندم مورد نیاز چهارمین سال متوالی خودکفایی استمرار یابد و . 
اسفندیاری پور با اشاره به اینکه برداشت تا اواسط شهریور ادامه خواهد داشت، بیان کرد: با توجه به وضعیت مطلوب مزارع پیش 

هزار تن برسد ۹۲۲لیون و می ۶۴شود که تولید گندم به بینی می . 
اندازی شودعرضه گندم در بورس کاال امری مهم در رونق کشاورزی/ انبارهای مکانیزه در سراسر کشور راه :بیشتر بخوانید  

: هم اکنون برداشت های دارای اقلیم گرم و خشک به پایان رسیده است، افزوداز استان برداشت گندم مجری طرح گندم با بیان اینکه
شوندهای دارای اقلیم معتدل در حال انجام است و از دهه دوم تیر اقلیم سرد وارد چرخه خرید میاز استان . 

هزار تن باالترین آمار خرید را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد:  ۰۲۲وی با اشاره به اینکه استان خوزستان با یک میلیون و 

های اصلی خرید تضمینی گندم هستندم و جنوب کهنوج از دیگر استانهای فارس، ایالاستان . 
میلیون هکتار اعالم کرد و گفت:  ۸را  ۵۰-۵۶در سال زراعی  سطح زیر کشت گندم آبی و دیم مشاور وزیر جهاد کشاورزی مجموع

میلیون تن رسیده است ۵میلیون به بیش از  ۴درصدی سطح زیر کشت، متوسط خرید گندم از  ۶۰علی رغم کاهش  . 
در مزارع  بقایای کاه و کلش ای به گندمکاران تصریح کرد: گندمکاران پس از برداشت از آتش زدنمجری طرح گندم در توصیه

اجتناب کنند چرا که ماندگاری بقایای گندم در مزارع حاصلخیزی خاک تاثیر بسزایی دارد. ضمن آنکه به طور دائم مزارع را پایش 

ر صورت هر گونه آفت سن گندم و زنگ گندم با کارشناسان مشورت کنندکنند و د . 
 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 

 خبرنگاران جوان – 84/3/82تاریخ : 

تمرار خودکفایی گندم برای چهارمین سال متوالیمیلیون تن رسید/ اس ۶خرید تضمینی گندم به   
میلیون تن گندم از کشاورزان مناطق گرمسیری و معتدل خریداری شده است ۰ایمانی گفت: بر اساس آخرین گندم حدود  . 

باشگاه  گروه اقتصادی صنعت، تجارت و کشاورزی وگو خبرنگارکاران در گفتقلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمعلی
میلیون تن گندم از گندم کاران  ۰درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار حدود  ،خبرنگاران جوان

 اری شده است.های گرمسیری و معتدل خریداستان
 

میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران  ۹۲۲هزار و  ۰درصد مطالبات گندم کاران خبر داد و گفت: تا کنون  ۶۲وی از پرداخت بیش از 
 شود.پرداخت و مابقی به محض ورود به سامانه به حساب کشاورزان واریز می

 
که امسال برای مزارع گندم از رویش مناسبی برخوردار است؛ به طوریایمانی ادامه داد: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی امسال 

 چهارمین سال متوالی خودکفایی گندم استمرار خواهد یافت.
 

نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندم کاران با اشاره به اینکه برداشت گندم از مناطق گرمسیری و معتدل در حال انجام است، گفت: با 
میلیون تن  ۶۴تا  ۶۰٧۹میلیون تن و تولید  ۶۶شود که میزان خرید تضمینی گندم به برداشت، پیش بینی می استمرار شرایط مساعد

 برسد.
 

تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، دولت  ۰۲۲وی نرخ پایه خرید تضمینی هر کیلو گندم را یک هزار و 
 های تولید جبران شود.کند تا بخشی از هزینهافت پاکی را به کشاورزان پرداخت می تمهیداتی همچون پرداخت کرایه حمل و جایزه

 میلیون تن گذشت ۰٧۰خرید تضمینی گندم از مرز  بیشتر بخوانید:
های تکذیب نکرد و ادامه داد: اگرچه مباحثی مبنی بر خرید گندم با نرخ  تایید و  ایمانی، فروش گندم از سوی کشاورزان به دالالن را

باالتر توسط دالالن مطرح است، اما مستنداتی در این زمینه نداریم، چرا که کشاورزان پس از برداشت گندم تولیدی را به دولت تحویل 
 دهند و دالیل خاصی برای این امر دارند.می
 

اند ها به این نتیجه رسیدهچرا که آناین مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر کشاورزان رغبتی به فروش گندم خود به دالالن ندارند، 
 کند.که در شرایط فعلی اقتصاد این امر مشکالت متعددی را برای قوت اصلی مردم ایجاد می

 
وی در پایان درباره تاثیر وقوع سیل در میزان تولید گندم تصریح کرد: اگرچه بخشی از اراضی گندم به سبب وقوع سیل از بین رفت، 

 ها منجر به افزایش عملکرد و شرایط مطلوب را به همراه داشت.اراضی آبی، بارش ها وزاراما در دیم
  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 

 خبرنگاران جوان  – 83/3/82تاریخ : 

ت به سال گذشتهدرصدی تولید نسب ۱۴هزار تُن گذشت/ رشد  ۹۴خرید تضمینی برگ سبز چای از   
میلیارد تومان از چایکاران  ۶۹۶تن چای خشک به ارزش  ۹۰۴هزار و  ۹۲رئیس سازمان چای گفت: بر اساس آخرین آمار 

 .خریداری شده است
با خبرنگار  وگوساز، رئیس سازمان چای در گفتحبیب جهان ورزیصنعت،تجارت و کشا  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

 ۹۰۴هزار و  ۹۲خرداد ماه،  ۶۵درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار تا  ،جوان

و استان گیالن و مازندران خریداری شده استکاران دمیلیارد تومان از چای ۶۹۶تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  . 
 

میلیون تومان از مطالبات  ۰۲۲میلیارد و  ۶۴کاران خبر داد و گفت: تاکنون درصد مطالبات چای ۹۴وی از پرداخت بیش از 

شودکاران واریز میکاران پرداخت و مابقی طی هفته آینده به حساب چایچای . 
 

 ۵۴ساز با اشاره به اینکه عمده چای چین بهاره از کیفیت باالیی برخوردار است، بیان کرد: با توجه به شرایط مناسب اقلیمی جهان
 .درصد برگ سبز خریداری شده درجه یک و مابقی درجه دو است

 
ر کرد: با استمرار شرایط مساعد اقلیمی شود؛ اظهاخرداد به بعد آغاز می ۰۹رئیس سازمان چای با بیان اینکه چین اصلی برداشت از 

هزار تن چای  ۰۸هزار تن برسد که در صورت تحقق این امر  ۶۰۲شود که میزان خرید تضمینی برگ سبز چای به پیش بینی می

شودخشک استحصال می . 
  

 ۶۶گ سبز خریداری شده درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: تاکنون از مجموع بهای بر ۶۶وی از رشد 

تن چای خشک تولید شده است ۴۲۲هزار و  . 
  

این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به افزایش تقاضا و استقبال مصرف کنندگان از چای داخل به سبب کیفیت باال مشکلی در فروش 
 .چای تولیدی نداریم

  
شود، بیان کرد: با توجه به مصرف از تولید چای داخل تأمین میدرصد نیاز کشور  ۰۰تا  ۰۸رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه 

شودهزار تن چای در کشور و مابقی نیاز از طریق واردات تأمین می ۶۲۹ساالنه  . 
  

ساز اختصاص ارز نیما به واردات را عاملی مهم در کنترل قاچاق برشمرد و گفت: با توجه به کیفیت چای تولیدی و استقبال جهان

های چای مشکلی در فروش ندارندهای خارجی کارخانهدگان از چای داخل به سبب رقابت با برندمصرف کنن . 
 

تا حدودی تعدیل شده است، گفت: بر اساس درخواست کشاورزان و پیگیری  قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای وی با اشاره به اینکه
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تومان افزایش پیدا کرده است که  ۰۹۲ومان و درجه دو ت ۰۰۹سازمان چای نرخ خرید تضمینی هر کیلو برگ سبز درجه یک 
های تولید را کاهش دهندتوانند هزینههای نوین آبیاری میچایکاران با افزایش عملکرد از طریق توسعه مکانیزاسیون و سیستم . 

نسبت به مدت مشابه سال  ایتولید برگ سبز چ شود کهرئیس سازمان چای ادامه داد: با استمرار شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی می

درصد افزایش یابد ۰۲قبل  . 
رود که به جای اختصاص ارز دولتی به واردات چای به تولید داخل توجه وی در پایان تصریح کرد: از مسئوالن دولتی انتظار می

های چای و باغات خانهای به واردات ماشین آالت و به روز کردن کاربیشتری داشته باشند به طوری که با اختصاص ارز یارانه

 .میزان واردات کاهش یابد
 

  لینک خبر

 
 خرید تضمینی / خدمات 

 خبرگزاری فارس – 82/3/82تاریخ : 

میلیون تن گذشت/ خوزستان همچنان در مقام اول  3خرید تضمینی گندم از   
های کند و به برکت بارشخرید تضمینی گندم که از اوایل سال جاری در مناطق جنوبی کشور شروع شده، روزهای خوبی را طی می

استراتژیک خریداری شده است، خرید  هزار تن از این محصول 3میلیون و  3بهاری و به همت کشاورزان و عوامل خرید، تاکنون 

هزار تن رسید 8.2روغنی کلزا نیز به  تضمینی دانه .  
استان خوزستان، سیستان و  88به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، خرید تضمینی گندم از کشاورزان کشور در 

، اردبیل، اصفهان، آذربایجان شرقی، بوشهر، و جنوبی های شمالی، رضویبلوچستان، کرمان، هرمزگان، فارس، سمنان، خراسان
ها در حال تهران، قم، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد،گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی و ایالم آغاز شده و مراکز خرید این استان

   .انجام عملیات خرید تضمینی گندم هستند
های خوبی که برای حمایت ریزیرسد و با برنامههزار میلیارد لایر می 28های خریداری شده به افزاید، ارزش گندماین گزارش می

شوندبا دریافت کرایه حمل تشویق می کارانها به روز است و گندمپول گندم  از کشاورزان در سال جاری انجام شده پرداخت . 
 خرید تضمینی امسال است و استان هزار تن گندم پیشرو در 333این گزارش حاکی است استان خوزستان با حدود یک میلیون و 

های بعدی خرید هستندهزار تن در رتبه 333هزار تن و فارس با  432گلستان با  . 
شود که تاکنون استان کشور خریداری می 83ی روغنی کلزا نیز در براساس این گزارش، همزمان با گندم، دانه هزار تن از  265

حویل مراکز خرید شده استاین محصول استراتژیک از سوی کلزاکاران ت . 
هزار تن رسید 8.2 خرید تضمینی کلزا به *  

هزار تن در جایگاه  44رتبه اول و خوزستان با  هزار تن 323این گزارش حاکی است در خرید تضمینی کلزا استان گلستان با خرید 

ا، با پرداخت کامل پول کلزاکاران فصل )استان فارس( نیز در خرید کلز 3دوم قرار دارد. شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 

هزار تن کلزا خریداری در این استان تحویل مراکز خرید شده است 34کند و خوبی را سپری می .  
 لینک خبر
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 عفرانز

 خبرنگاران جوان  – 84/3/82تاریخ : 

درصدی قیمت زعفران در بازار/ حداقل و حداکثر قیمت طالی سرخ اعالم شد ۱۹کاهش   
هزار  ۹۲۲میلیون و  ۶۰و حداکثر  ۰۲۲میلیون و  ۶نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو زعفران 

 .تومان است
زیصنعت، تجارت و کشاور وگو با خبرنگارغالمرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

 ۰۲۲میلیون و  ۶، از رکود حاکم بر بازار طالی سرخ خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو زعفران خبرنگاران جوان
هزار تومان است ۹۲۲میلیون و  ۶۰هزار و حداکثر  . 

های اخیر موجب شد این محصول به عنوان کاالی لوکس و اولویت چندم در سبد خانوار قرار ن در ماهوی افزود: افزایش قیمت زعفرا

کنندگان ناچار به حذف محصول از سبد مصرفی خود شدندگیرد به طوری که برخی مصرف . 
فروردین و اردیبهشت های در زمستان و ماه صادرات زعفران میری درباره آخرین وضعیت صادرات زعفران گفت: همه ساله عمده

گیردشویم صادرات روند نزولی به خود میتر میشود و از ماه خرداد هر چه به فصل برداشت محصول نزدیکانجام می . 
عدم ثبات  نرخ ارز این مقام مسئول با انتقاد از تعلل گمرک در اعالم آمار دو ماهه صادرات زعفران بیان کرد: با توجه به نوسان

های آتی بینی خاصی را راجع به وضعیت بازار صادراتی و قیمت محصول در ماهتوان پیشط عرضه و تقاضا نمیاقتصادی و شرای

گیردرود و با افت قیمت ارز نرخ محصول روند نزولی به خود میباال می قیمت زعفران داشت چرا که با افزایش نرخ ارز . 
روز گذشته در بازار خبر داد و  ۰۲قیمت هر کیلو زعفران نسبت به درصدی  ۶۹تا  ۶۲نایب رئیس شورای ملی زعفران از کاهش 

 .گفت: با توجه به تقاضای فعلی برای خرید زعفران در بازار داخل بعید است که قیمت زعفران در بازار افزایش یابد
ک مرکزی در زمینه بازگشت میری با انتقاد از قوانین سختگیرانه صادرات مبنی بر بازگشت ارز به سیستم نیما گفت: سختگیری بان

رود چرا که در شرایط ارز حاصل از صادرت به کشور یکی از دالیل کاهش صادرت طالی سرخ نسبت به سال گذشته به شمار می
دهند صادراتی تحریم بازگرداندن ارز به سیستم نیما کار بسیار دشواری است و به همین خاطرات برخی صادرکنندگان ترجیح می

و یا با کارت خودشان اقدام به این امر نکنند و صادراتی انجام ندهند نداشته باشند . 
نایب رئیس شورای ملی زعفران قیمت زعفران را تابع عرضه و تاقضا دانست و افزود: با افزایش عرضه نسبت به تقاضا بدیهی 

ای باشد که تولیدکنندگان متضرر به گونهاست که قیمت محصول با روند نزولی در بازار روبرو شود، اما امیدواریم وضعیت بازار 
 .نشوند

های خود کردند بیان کرد: با توجه به آنکه وی با اشاره به اینکه بسیاری از افراد پس از خرید زعفران اقدام به دپو محصول در خانه
حصول خود را به مرور روانه رود از تیر ماه مبسیاری از کشاورزان محصول خود را به بازار عرضه نکردند از این رو انتظار می

شویمبازار کنند چرا که به عرضه محصول نو در بازار نزدیک می . 
بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و افزایش سطح زیر میری در پایان تولید زعفران در سال زراعی جدید را پیش

درصد افزایش  ۰۲تا  ۶۹نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل  رانتولید زعف شود کهاستان کشور پیش بینی می ۰۲کشت زعفران در 
رود چرا که های جهانی یک ضرورت به شمار مییابد به همین دلیل بازاریابی و بازارسازی برای این محصول استراتژیک در بازار

شوددرصد زعفران تولیدی صادر می ۶۲ . 
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  لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زعفران 

 ایرنا  – 82/3/82تاریخ : 

شد درصد ارزان۱۴زعفران   
نایب رئیس شورای ملی زعفران ایران گفت: کاهش حجم صادرات، نوسان نرخ ارز، پایین بودن توان خرید مصرف کنندگان  -ایرنا  

درصد کاهش قیمت را نشان می دهد ۶۲موجب کاهش قیمت دو میلیون تومانی زعفران در هر کیلو )نسبت به پارسال( شده است که  .  
تن محصول  ۰۹۲روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در حال حاضر ساالنه بیش  «غالمرضا میری»

های بانک مرکزی شود. کاهش حجم صادرات به دلیل بخشنامهدرصد تولید به کشورهای هدف صادر می ۶۲زعفران ایران معادل 

وند به نفع تولیدکنندگان، صادرکنندگان و منافع ملی کشور نخواهد بودتواند در این روند تأثیر منفی داشته باشد و ادامه این رمی . 
هزار تومان بود که  ۹۲۲میلیون و  ۶۹هزار تومان تا  ۹۲۲میلیون و  ۵وی اظهار داشت: پیش از این قیمت هر کیلوگرم زعفران بین 

هزار تومان رسیده  ۹۲۲میلیون و  ۶۰ان تا هزار توم ۶۲۲اخیراً به دلیل کاهش حجم صادرات نرخ این محصول بین هشت میلیون و 
دهددرصد کاهش قیمت را نشان می ۶۲است که حدود  . 

میری بر این باور است که کاهش قیمت ارز تأثیر چندانی روی نرخ این محصول نداشته اما کاهش حجم صادرات و پایین بودن توان 

 .خرید مردم تأثیرگذار بوده است
ها علیه ایران، صادرکنندگان زعفران دچار گفت: حدود یکسال است که به دلیل تشدید تحریمنایب رئیس شورای ملی زعفران 

اند؛ به طور مثال اگر بخواهیم زعفران صادر کنیم باید پیمان سپاری کنیم و ارز حاصل از صادرات را های صادراتی شدهمحدودیت
ها و مشکالت نقل و انتقال پول ممکن نیستیمبه کشور بازگردانیم در حالی که این امر با توجه به شرایط تحر . 

وی افزود: به طور حتم به دنبال آن هستیم که همانند گذشته ارز را به کشور بیاوریم اما امکانش وجود ندارد زیرا خود دولت نیز 
تی و جوایز صادراتی بهره مند تواند ارز وارد کند. دولت شرایط صادرات در قبال واردات را پیشنهاد داده است تا از معافیت مالیانمی

 .شویم اما باید بگوییم که ما وارد کننده نیستیم و تخصصی در این کار نداریم
دهند و از اعتباری برخوردارند، به دلیل صدور وی اضافه کرد: اکنون صادرکنندگان زعفران که چندین سال صادرات انجام می

د و موجب کناره گیری این افراد از صادرات شده است. برخی از های بانک مرکزی با مشکل جدی مواجه هستنبخشنامه
کنند که حجمش بسیار ناچیز است. بخشی از صادرات صادرکنندگان با استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به صادرات اقدام می

شود به طوری که میزان کنند انجام مییتوسط سو استفاده برخی افراد که دارای کارت بازرگانی هستند و از این موقعیت سو استفاده م

میلیون دالر رسیده است ۶۲تا  ۰۲ماه به  ۹صادراتشان طی  . 
توانند از این موضوع میری گفت: تجارت با کارت بازرگانی افراد دیگر قانونی است اما دارای خالء است به طوری که برخی می

شوداند آنها را شناسایی کند و به نوعی فرار مالیاتی محسوب میتوسو استفاده کنند و به طور عمومی سازمان مالیاتی نمی . 
وی ادامه داد: بر فرض اینکه حتی اگر تاجر ایرانی بتواند ارز را به سامانه نیما واریز کند، با وجود اینکه نرخ ارز در بازار آزاد 

ضرر بدهد که در یک فعالیت تجاری منطقی  هزار تومان است روی هر کیلوگرم زعفران باید بیش از سه میلیون تومان ۶۰حدود 

 .نیست
شودتومان فروخته می ۰۶۹هزار و  ۶۲به گفته وی، اکنون قیمت هر دالر در سامانه نیما به نرخ  . 
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میری از دولت خواست تا راهکاری برای ورود ارز تجار زعفران ایجاد کند تا صادرکنندگان مجبور نباشند زعفران ایران را به ثمن 
به هر میزان که صادرات انجام شد حتی صادرکنندگان نتوانستند یک  ۵۰تجار کشورهای همسایه بفروشند و افزود: در سال بخس به 

 .دالر از این محل به کشور وارد کنند
شد نرخ دالر صادر می ۶۲۲تا  ۹۲۲وی مشکل دیگر تجار را نرخ تعرفه گمرکی دانست و اضافه کرد: زمانی که زعفران با قیمت 

دالر بود که این اختالف قیمت نیز مشکالتی را برای تجار ایجاد کرده است ۶۸۲۲تا  ۶۰۲۲فه گمرکی تعر . 
ای با بانک مرکزی پیشنهاد دادیم در خود اظهاری مان نرخ زعفران را با نایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: اخیراً در جلسه

کنیم که همان نرخ پایه صادراتی است، محاسبه شود. پیشنهاد دوم این بود که میفروشیم و پول دریافت همان قیمتی که به مشتری می
دولت به جای اینکه به واردکنندگان گوشی موبایل و خودرو به دنبال دریافت ارز بدهد، بیایند ارز تجار را در کشورهای دیگر 

درات به ازای دریافت لایر باشد با ارائه مستندات همچنین پیشنهاد شد در صورتی که صا .دریافت کنند تا معطل تخصیص ارز نشوند

 .بانک مرکزی محاسبات را ریالی تسویه حساب کنند
نایب رئیس شورای ملی زعفران ایران با اشاره به اینکه بخشی از زعفران نیز قاچاق یا توسط تجار کشورهای همسایه در ایران 

ار داشت: به طور معمول پیک صادرات کشور ما از آبان تا اردیبهشت شود اظهمعامله و به آدرس مشتری کشورهای هدف ارسال می

دهنداست زیرا خریداران زعفران برای دریافت زعفران تازه حجم واردات خود را کاهش می . 
میری کاهش توان خرید مصرف کنندگان را از دیگر عوامل کاهش نرخ زعفران برشمرد و ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت 

هزارتومان رسیده است  ۰۹هزارتومان به  ۰۹ن در داخل کشور نسبت به قبل از افزایش نرخ ارز نرخ هر مثقال زعفران از زعفرا

 .که همین امر باعث شده تا زعفران از سبد خانوار ایرانی خارج شود که این مساله نیز در قیمت این محصول اثرگذار است
 ۴۲۲تا  ۰۶۲وزارت جهاد کشاورزی بین  ۵۰شود افزود: طبق آمار سال ران صادر میتن زعف ۰۲وی با بیان اینکه ماهانه بیش از 

تن صادر شده است ۰۹۲هزار هکتار زعفران در کشور تولید شد که از این میزان بیش از  ۶۰۰تن در سطح  . 
باشد گفت: گمرک جمهوری تن باشد داشته  ۹۲۲دهد تولید زعفران سالجاری نزدیک ها نشان میوی با اشاره به اینکه پیش بینی

۵۰اسالمی ایران از پایان سال  تاکنون هنوز هیچ آمار صادراتی از محصول زعفران اعالم نکرده است در حالی که آمار صادرات  

 .برای ما الزامی است تا بتوانیم صادرات انجام بدهیم
آذر است ۰۲مهر تا  ۰۲به گفته میری، هر ساله فصل برداشت زعفران از  . 

 لینک خبر
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 زعفران 

خبرنگاران جوان – 88/3/82تاریخ :   

 کاهش تقاضا عامل اصلی افت قیمت زعفران/ حداقل و حداکثر نرخ طالی سرخ اعالم شد
میلیون تومانی قیمت زعفران طی  ۰حسینی گفت: مشکالت مربوط به بازگشت ارز و کاهش تقاضا نسبت به عرضه منجر به افت 

های اخیر در بازار شدهفته . 
رزیصنعت،تجارت و کشاو وگو با خبرنگارعلی حسینی، عضو شورای ملی زعفران در گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

های اخیر در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو در بازار طی هفته میلیون تومانی نرخ زعفران ۰کاهش  ، ازجوان

میلیون تومان است ۶۶میلیون و حداکثر  ۶طالی سرخ  . 
در بازار دانست و افزود:  افت قیمت زعفران ت مربوط به بازگشت ارز و کاهش تقاضا نسبت به عرضه را دلیل اصلیوی مشکال

ای به سبب مسائل پیمان سپاری و تعهد ارزی تمایلی به صادرات ندارند که روند کند صادرات منجر به کاهش صادرکنندگان حرفه
های آتی جبران شودت بانک مرکزی، این کاهش قیمت به صورت اصولی در روزقیمت زعفران شده است که امیدواریم با تمهیدا . 

حسینی قیمت زعفران در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط فعلی بازار بعید است که کاهش قیمت زعفران استمرار 

های کنونی مطلوب نیستمتشوند، قیمتحمل می کشاورزان های کنونی تولید کهیابد، ضمن آنکه به سبب هزینه . 
 تأثیر افت نرخ دالر بر صادرات طالی سرخ/ کشاورزان زعفران خود را به مرور وارد بازار کنند :بیشتر بخوانید

های آتی دور از انتظار نیست، در روز قیمت زعفران عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: اگرچه براساس رصد بازار، رشد جزئی
کرد توان درصدی برای این افزایش قیمت اعالماما هم اکنون نمی . 

وی با اشاره به اینکه آمار زعفران تنها تا پایان فروردین از سوی گمرک اعالم شده است، بیان کرد: براساس آمار گمرک تا پایان 
های آتی صادرات شود که در ماههای قبل کاهش داشته است، پیش بینی میتن زعفران صادر شده که نسبت به ماه ۶۰فروردین، 

خود بگیرد زعفران شتاب بیشتری به . 
ها و صنایع در بهبود شرایط از سوی برخی از کشور خرید زعفران به گفته حسینی، شروع تعطیالت تابستانی و ازدیاد تقاضا برای

 .بازار و افزایش قیمت تاثیر گذار خواهد بود
های اخیر و استقبال ارندگیتصریح کرد: با توجه به ب تولید طالی سرخ عضو شورای ملی زعفران در پایان درباره آخرین وضعیت

تن برسد ۹۲۲شود که تولید این محصول در سال زراعی پیش رو به کشاورزان از توسعه کشت زعفران پیش بینی می . 
  لینک خبر
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 سیب زمینی

خبرنگاران جوان  – 84/3/82تاریخ :   

شودهای نوبرانه در بازار/ قیمت سیب زمینی تا یک ماه آینده در بازار متعادل میدرصدی میوه ۸۴کاهش   
های نوبرانه در چند روز اخیر خبر داددرصدی میوه ۴۲تا  ۰۲بار از کاهش رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره . 

صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاربار در گفتبارفروشان میدان مرکزی میوه و ترهحسن صابری، رئیس اتحادیه  گروه  

زار اظهار کرد: وقوع سیل در ابتدای سال در کنار ، درباره دالیل افزایش قیمت سیب زمینی در بااقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
زمینی در صادرات محصول موجب شده است که عرضه نسبت به تقاضا کاهش یابد که همین امر عامل اصلی نوسان قیمت سیب

رودبازار به شمار می . 
فانه میزان عرضه نسبت به تقاضا شود که متأسوی افزود: در حال حاضر سیب زمینی گرگان، کرمانشاه و دزفول به بازار عرضه می

شود حداکثر تا یک ماه آینده با ورود سیب زمینی از استان اصفهان و همدان به بازار قیمت این محصول کافی نیست؛ اما پیش بینی می

 .متعادل شود
هزار  ۸تا  ۴را  هزار تومان و سیب زمینی نو ۴تا  ۹۲۲هزار و  ۰صابری نرخ هر کیلو سیب زمینی کهنه در میدان مرکزی را 

ها جای تعجب استهزار تومان در خرده فروشی ۵تومان اعالم کرد و گفت: عرضه محصول با نرخ  . 
هزار تومان اعالم کرد و افزود: اگر  ۰بار قیمت تمام شده هر کیلو سیب زمینی را رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره

های قبل های اصفهان و همدان تا حدودی تعدیل خواهد شد، اما به هیچ عنوان به نرخچه قیمت محصول با ورود سیب زمینی از استان

ها افزایش چشمگیری داشته استها هزینهگردیم چرا که در بخش کشاورزی همانند سایر بخشباز نمی . 
اینکه پیاز به میزان فراوان در میدان موجود است گفت: هم اکنون هر کیلو پیاز با نرخ یک هزار تا حداکثر دو هزار  وی با اشاره به

شود که این نرخ جوابگوی هزینه تولیدکنندگان هم نیست و از طرفی تقاضای چندانی برای تومان در میدان خرید و فروش می

که پیاز کشور عراق در حال برداشت استصادرات محصول از سوی عراق وجود ندارد چرا  . 
 ۴های نوبرانه در چند روز اخیر خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو توت سفید درصدی نرخ میوه ۴۲تا  ۰۲صابری از کاهش 

تا  ۹ هزار تومان و توت فرنگی گرگان ۶۶تا  ۶۲هزار تومان، توت فرهنگی کرج  ۶۰تا  ۰هزار تومان، توت فرنگی سنندج  ۰تا 
هزار، گوجه سبز شمال  ۶۰تا  ۹هزار تومان، هلو  ۰۶تا  ۶۹هزار، گیالس  ۶۶تا  ۸هزار، گالبی جنگی  ۶۶تا  ۸هزار، زردآلو  ۶۲
هزار  ۴تا  ۰، ملون ۹۲۲هزار و  ۴تا  ۹۲۲هزار و  ۰هزار، خربزه  ۴تا  ۰هزار، طالبی  ۶۰تا  ۹هزار، گوجه سبز برغان  ۰تا  ۰

تومان است ۹۲۲هزار و  ۰تا  ۹۲۲تومان و هندوانه یک هزار و  . 
بار قمت میوه را تابع عرضه و تقاضا دانست و گفت: با توجه به فراوانی تولید رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره

دنخواهد دا کمبودی در عرضه محصوالت نخواهیم داشت که با این وجود نوسان چندانی در بازار رخ . 
 لینک خبر

 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6966781/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6966781/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      8931 اخبار کشاورزی هفته چهارم خرداد اهم 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 سیب زمینی 

 ایرنا  – 88/3/82تاریخ :

  صادرات عامل گرانی مجدد سیب زمینی شد
هزارتومان رسید که  ۰۲۲۲طی یک ماه اخیر درحالی قیمت سیب زمینی به طور مجدد روند افزایش پیدا کرد و به بیش از  -ایرنا  

  .برخی عامل این گرانی را رفع ممنوعیت صادرات و افزایش صادرات این محصول به دلیل نوسان نرخ ارز می دانند
های تولیدکننده و ایجاد مشکالتی در برداشت و سیستم با وقوع سیل در استان ۵۶ه و اوایل فروردین ما ۵۰در روزهای پایانی سال 

ای در ایام نوروز و افزایش روند صادرات به دلیل نوسان نرخ ارز، شرایط برای افزایش جهشی قیمت برخی حمل و نقل جاده
گیر نرخ پیاز، سیب زمینی هم شامل افزایش محصوالت صیفی از جمله پیاز و سیب زمینی کلید خورد تا جایی که با افزایش چشم

قیمت پنج تا هفت هزار تومانی شد که با وجود تالش دست اندرکاران، قیمت این محصول کاهش نیافت تا جایی که مسئوالن ناچار به 

شدند ۵۶فروردین ماه سال  ۶۹ممنوعیت صادرات این دو محصول از  . 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، به تدریج قیمت هر کیلوگرم پیاز و سیب زمینی با اعمال ممنوعیت صادرات این دو محصول توسط 

تومان و در میدان میوه و تره  ۰،۰۲۲تا  ۶۶۲۲روند کاهشی به خود گرفت به طوری که نرخ هر کیلوگرم آن در مقاطعی در مزرعه 

تومان شد ۴،۰۲۲تا  ۰۹۲۲بار تهران و بازار بین  . 
۰۶یمت این محصول در بازار، به طور مجدد در با ورود سیب زمینی نو و کاهش ق اردیبهشت ماه امسال صادرات این دو محصول  

آزاد سازی شد که از زمان آزادسازی تاکنون به طور پلکانی قیمت این محصول افزایش پیدا کرد، به طوری که امروز قیمت این 

تومان رسید ۴،۶۲۲تا  ۴۰۲۲محصول در مزرعه به  . 
تومان و در سازمان میادین  ۸،۲۲۲تا  ۴۲۲۲مرکزی میوه و تره بار تهران قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی بین نامه میدان طبق نرخ

رسدتومان به فروش می ۸،۰۲۲تا  ۹۹۲۲شهرداری تهران بین  . 
 افزایش قیمت مجدد سیب زمینی ربطی به تولید ندارد

« راعی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار ای و جالیزی معاونت زمدیرکل دفتر محصوالت علوفه« حسین اصغری

زمینی در یک ماه اخیر هیچ ارتباطی به حجم تولید این محصول ندارد زیرا اقتصادی ایرنا اظهار داشت: افزایش قیمت مجدد سیب

شودساالنه و در چهار فصل سال این محصول استراتژیک کشت می . 
۶۴۹پنج میلیون تن سیب زمینی در سطح  ، بیش از۵۰وی اظهار داشت: طبق آمار سال  های بهار، تابستان، هزار هکتار در فصل 

های اردبیل، همدان، فارس، پاییز و زمستان در قالب کشت معمولی و طرح استمرار تولید شد که بیشترین میزان تولید مربوط به استان

 .اصفهان و کردستان بوده است
زی وزارت جهادکشاورزی با تاکید بر اینکه تولید این محصول امسال نیز مشابه سال گذشته ای و جالیمدیر کل دفتر محصوالت علوفه

ایم تا قیمت آن در بازار تأثیر بگیردبوده است، افزود: ما کمبودی در تولید این محصول نداشته . 
واقع برداشت محصول یا عرضه آن ها و مسائلی در سیستم حمل و نقل گاهی ماصغری اضافه کرد: البته ممکن است به دلیل بارندگی

کندبه بازار دچار تأخیر شود که البته این موضوع در خصوص اکثر محصوالت کشاورزی صدق می . 
، در مجموع ۵۶ - ۵۰ای وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: در کشت بهاره و طرح استمرار سال مدیرکل دفتر محصوالت علوفه

۰۲هزار تن سیب زمینی در سطح  ۸۲۹  ۴هزار تن تولید در سطح زیرکشت  ۶۹۲هکتار تولید شد که از این میزان  ۰۲۲ر و هزا 
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هکتار مربوط به کشت بهاره بوده  ۹۲۲هزار و  ۶۹هزا رتن در سطح  ۴۹۹هکتار مربوط به طرح استمرار و تولید  ۰۲۲هزار و 
 .است

 ۴۲۲هزار و  ۰۶هزار تن سیب زمینی در سطح  ۸۹۰، در مجموع ۵۰ - ۵۸وی یادآورشد: در کشت بهاره و طرح استمرار سال 
۶۹۰هکتار تولید شد که از این میزان  هکتار مربوط به طرح استمرار و تولید  ۶۲۲هزار و  ۹هزار تن تولید در سطح زیرکشت  

هکتار مربوط به کشت بهاره بوده است ۸۲۲هزار و  ۶۹هزارتن در سطح  ۹۲۲ . 
ه شدکاهش صادرات سیب زمینی نسبت به سال گذشت  

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی در گفت و گو با ایرنا افزود: طبق آمار « شاهرخ شجری»در این ارتباط، 
دالر شد در حالی  ۰۲۲میلیون و  ۵تن به ارزش  ۰۲۲هزار و  ۰۶، نزدیک ۵۶گمرک صادرات سیب زمینی در دو ماهه نخست سال 

دالر بوده است ۶۲۲میلیون و  ۰۲تن به ارزش  ۶۰هزار و  ۸۹این محصول حدود  میزان صادرات ۵۰که در مدت مشابه سال  . 
میلیون دالر بود ۰۲۰٧۰۶هزار تن به ارزش  ۹۰۵٧۶نیز  ۵۰به گفته وی، در مجموع صادرات سیب زمینی در سال  . 

. 
  لینک خبر

 
 

 سیب زمینی 

 ایران اکونا  – 88/3/82تاریخ : 

 زمینی را بشناسیدمتهمان پرونده گرانی سیب

هزار تومان در  ۶۲تا  ۰زمینی در سطح شهر بعد از آزادسازی صادرات آن روند صعودی به خود گرفته و به قیمت قیمت سیب

  .شودمناطق مختلف عرضه می
بازار محصوالت کشاورزی از سال گذشته به واسطه افزایش قیمت ارز و کاهش قدرت پول ملی با افزایش هزینه و قیمت تمام شده  

کننده ایرانی با افزایش قیمت همراه باشد، اما واجه شد و این موضوع عاملی شد تا این دست محصوالت در سبد مصرفمحصوالت م
این پایان کار نبود و در کنار این موضوع در پی افزایش قیمت ارز، خرید محصوالت کشاورزی از بازار ایران برای دیگر کشورها 

ی قابل توجهی همراه بود و این موضوع در نهایت منجر به افزایش حجم صادرات به خصوص کشورهای همسایه با صرفه اقتصاد

 .زمینی و پیاز شدمحصوالت کشاورزی همچون سیب
ها روند صعودی به خود گرفت و دولت در قالب وزارت صنعت، با رشد حجم صادرات این محصوالت برای بار دیگر قیمت آن

 .ین محصوالت به صورت مقطعی و تا اطالع ثانوی جلوگیری شودمعدن و تجارت تصمیم گرفت تا از صادرات ا
زمینی تا حدودی کاهش یافت و به گفته مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت بازار به تعادل به دنبال این اقدام قیمت پیاز و سیب

ممنوعیت صادرات پیاز و  رسید که با این شرایط حدود دو هفته پیش اعالم شد که به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت،

 .زمینی لغو شده استسیب
های سطح شهر حکایت از آن دارد که با رفع ممنوعیت فروشیبار تهران و خردهها از سطح میدان میوه و ترهدر این شرایط بررسی

هزار تومان  ۶۲تا هزار  ۰زمینی، صادرات این محصول بار دیگر بر قیمت آن افزوده و قیمت این محصول به حدود صادرات سیب

 .در مناطق مختلف افزایش یافته است
بار، و ترهزمینی گرگان به میدان میوهبار بر این باور بودند که با ورود سیبهای گذشته برخی از فعاالن بازار میوه و ترهدر هفته

شود که به دلیل سیل ابتدای سال و ته میگیرد اما گفبازار از این محصول اشباع خواهد شد و قیمت بار دیگر روند نزولی به خود می
زمینی از بندرعباس، زمینی منطقه گرگان، این اتفاق رخ نداده و در حال حاضر سیبدرصد محصوالت سیب ۸۲تا  ۹۲از بین رفتن 

 .شوداصفهان و گرگان تغذیه می
زمینی و ش حجم خرید کارخانجات فرآوری سیببار تهران از افزایش صادرات، افزایدر این شرایط فعاالن بازار میدان میوه و تره

 .برندزمینی نام میکاهش حجم محصول منطقه گرگان، به عنوان متهمان پرونده گرانی سیب
  لینک خبر
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 شیالت
 ایرنا  – 88/3/82تاریخ : 

 فعالیت تحقیقاتی ایران و هلند در زمینه های شیالت گسترش می یابد
نشگاه واخنینگن هلند در زمینه های رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور گفت: فعالیت تحقیقاتی ایران با دا -ایرنا  - تهران

  .شیالتی از جمله آبخیزداری پایدار، اصالح نژاد ، فراوری و تجارت آبزیان گسترش می یابد
امروز چهارشنبه در کارگاره آموزشی بین المللی آبزی پروری پایدار با « محمد پور کاظمی»به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، 

و این موسسه علمی در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تهران برگزار شد،  همکاری دانشگاه واخنینگن هلند
آغاز شد و پروژه هایی مانند تولید بستنی از کنسانتره ماهی، اسنک حجیم  ۰۲۲۸افزود: همکاری بین محققان ایرانی و هلندی از سال 

رو کوفته ماهی و مواردی دیگر از جمله فعالیت های مشترک این دو شده از اضافات فیله کپور، پنیر ماهی، سوسیس غنی شده، کنس

 .کشور محسوب می شود
به گفته وی، هلندی ها تاکنون پیشنهادات قابل توجهی برای بهبود و توسعه زنجیره تولید در صنعت شیالت داشته اند که بدون شک 

ار بسیار موثر باشدمی تواند به ارتقای سطح تولید و عرضه بهتر محصوالت نهایی به باز . 
ها سابقه بسیار خوبی در افزایش بهره وری و ارزش افزوده محصوالت شیالتی دارند، گفت: معرفی پورکاظمی با بیان اینکه هلندی

روش های جدید و اصالح نژاد، ایجاد ارزش افزوده برای محصوالت شیالتی، معرفی گونه های ماهی آزاد برای آبزی پروری، 
ماهیان مانند کیلکا، ساردین و فانوس ماهیان به زنجیره غذایی و مصرف مستقیم انسانی پس از فراوری و تولید اضافه شدن ریز

ارزش افزوده از ضایعات ماهی به ویژه محصوالت بیوشیمیایی، دارویی و بهداشتی از دیگر پروژه هایی است که به شکل مشترک با 

 .کارشناسان و محققان هلندی دنبال می شود
همین ارتباط معرفی دو گونه ماهی سوکال و سی باس، برای پرورش در قفس در جنوب کشور و ماهی سوف در دریای خزر در در 

تر شویمدستور کار قرار گرفته تا به اهداف تعیین شده برای تولید ماهی در قفس نزدیک . 
و کبابی باید به مرور زمان تغییر کرده و به  رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور معتقد است که مصرف ماهی به شکل سنتی

جای آن از روش های دیگر مثل برگر، فیله و محصوالت آماده طبخ که ضایعات آن در مراکز فرآوری بهره برداری می شود به 
ویتامین ها و روش بخارپز و گریل استفاده شود که این موضوع می تواند در حفظ مواد معدنی ماهی مانند آنزیم ها، مواد معدنی و 

اسیدهای چرب غیراشباع بسیار موثر باشد. بر همین اساس، یکی از پروژه هایی که به شکل مشترک با هلندی ها انجام خواهد شد، 
و پودر فرآوری شده  ۰تمرکز بر ایجاد تنوع محصول به ویژه در ماهیان میکتوفیده )فانوس ماهیان( است که بتوان روغن ماهی، امگا

نسانی تولید کردبرای مصارف ا . 
پورکاظمی گفت: اصالح نژاد ماهی تیالپیا با هدف تولید ماهی عقیم و نر و همچنین اصالح نژاد ماهی آزاد و سوف دریایی از دیگر 

برنامه های مشترک و تحول زای طرف ایرانی با مشارکت هلندی ها خواهد بود که در صنعت شیالت تحول قابل توجهی ایجاد خواهد 

 .کرد
ظهارداشت: تازه ترین علوم و فنون دنیا در این کارگاه با تاکید بر اصالح نژاد، فرآوری و تجارت آبزیان مطرح شد که بی شک وی ا

 .برای بهره برداران صنعت شیالت، محققان وکارشناسان امر بسیار مفید است
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نگن هلند، مدت هاست پایه ریزی شده و محققان پورکاظمی معتقد است، همکاری مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور با دانشگاه واخنی
اند از تجربیات ارزنده پژوهشگران هلندی بهره مند شوند، ضمن اینکه روابط متقابل در انتقال علوم شیالتی کشور تاکنون توانسته

های علمی و تجربیات جهانی برای طرفین نقشی تأثیرگذار داشته استجدیدترین یافته . 
ی گسترده بین ایران و هلند به غیر از موارد ذکر شده، در زمینه های تغییر اقلیم، تبادل دانشجو، ارزیابی وی افزود: همکاری ها

ذخایر و مواردی از این دست توسعه یافته و آینده روشنی در بطن این روابط از لحاظ انتقال دانش و بومی سازی تکنولوژی های 

 .نوین نهفته است
روزه آبزی پروری پایدار با حضور پنج تن از اساتید دانشگاه واخنینگن هلند با محوریت )اصالح  کارگاه آموزشی بین المللی یک

در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تهران  ۵۶خرداد ماه  ۰۰نژاد، فرآوری و تجارت آبزیان( امروز چهارشنبه 

 .برگزار شد
  لینک خبر

 
 
 
 

 شیالت 

 ایرنا  – 88/3/82تاریخ : 

درصد افزایش می دهد ۹۴بازسازی آب بندهای شمال تولید آبزیان را   
های شمالی کشور معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت ایران پیش بینی کرد با بازسازی آب بندان های استان -ایرنا  -تهران

درصد تولید آبزیان افزایش یابد ۹۲تا  ۰۲طی دو سال آینده بین  .  
 ۵۰ای در آذر سال افزود: در مورد آب بندان ها، تفاهمنامه به گزارش روز چهارشنبه وزارت جهاد کشاورزی، حسین علی عبدالحی

های استان گلستان، مازندران و گیالن و سازمان برنامه و بودجه منعقد شدمیان وزارت جهاد کشاورزی، استانداری . 
های زیر زمینی، وی هدف از امضای این تفاهمنامه را افزایش حجم آب تنظیمی بخش کشاورزی، مهار و کنترل سیالب و تغذیه آب

 .افزایش آبزی پروری و توسعه گردشگری عنوان کرد
گیرد، اظهار داشت: تعداد آب بندان ها در درصد آبزی پروری در کشور در حوزه آب بندان ها انجام می ۰۹عبدالحی با بیان اینکه 

تهزار هکتار اس ۰۴مورد و سطح مفید آن نزدیک به  ۸۲۲هزار و  ۰۶سه استان شمالی کشور  . 
تن در هکتار عنوان کرد ۰تا  ۶٧۹وی متوسط تولید آبزی در آب بندهای سه استان شمالی کشور را  . 

معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت ایران گفت: عمده آب بندان ها در استان مازندران ظرف چند سال اخیر بازسازی و 
هزار  ۰۸نزدیک به  ۵۴ان در این استان داریم به طوری که در سال توسعه یافته و بیشترین تولید آبزی پروری را در حوزه آب بند

تن در حوزه آب بندان مازندران آبزی  ۶۰۹هزار و  ۴۲هزار تن و سال گذشته  ۴۲حدود  ۵۸هزار تن، سال  ۴۲حدود  ۵۹تن، سال 

 .پروری صورت گرفت
مورد است و در اغلب این آب بندان ها، اختالفات در  ۶۰۲۲وی افزود: بیشترین تعداد آب بندان ها را در استان گیالن داریم که حدود 

زمینه مالکیت و بهره برداری میان روستاییان یا شوراها و سایر بهره برداران وجود دارد و اگر موضوع مالکیت و بهره برداری در 

ها افزایش خواهد یافتاین آب بندان ها مشخص شود، راندمان تولید آبزیان در این حوزه . 
های مختلف ماهی در آب بندان ها تصریح کرد: در آب بندان ها چهار گونه کپور، آمور، بیگ هد و لحی درباره پرورش گونهعبدا

توان پرورش ماهیان خاویاری و همچنین ماهی سوف را برای مبارزه با ماهیان هرز شود و در کنار آن میفیتوفاگ پرورش داده می

 .انجام داد
 

 لینک خبر
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 شکر
 ایران اکونا  – 3/82/.8تاریخ : 

تومان رسیده است ۸۴۴۴قیمت شکر به محدوده   
تومان رسیده است ۴۲۲۲نبات ریز و قند ریز گفت: قیمت شکر در سطح بازار کاهش یافته و به محدوده رئیس اتحادیه نبات، آب .  

اظهار کرد: عموم واحدهای تولیدی و فعال این صنف در سطح تهران در قالب واحدهای کارگاهی کوچک فعال هستند و  حسن افخمی
اند و در معیار کارخانجات صنعتی فعالیت دارند، از سطح شهر خارج و به اطراف سعت دادهفعاالن صنفی که حجم کار خود را و

اندشهر نقل مکان کرده . 
واحد در دست اقدام برای دریافت مجوزهای قانونی هستند، گفت: قیمت  ۰۹۲واحد صنفی دارای جواز کسب و  ۹۹۲وی با بیان اینکه 

موضوع بر میزان مصرف تأثیرگذار بوده است و از سوی دیگر افراد با توجه به فرهنگ مواد اولیه رشد قابل توجهی داشته و این 

کنندمصرف خود محصوالت سنتی و صنعتی را برای مصرف انتخاب می . 
افخمی یادآور شد: محصوالت این صنف، نبات، آب نبات، شکر پنیر و آبنبات های سنتی است که عمده ماده اولیه آن شکر است که 

ای اخیر روند صعودی قیمت را در دستور کار قرار داد و با اقدامات دولت روند صعودی قیمت آن تا حدودی خنثی شدهدر ماه . 
نبات ریز و قند ریز خاطرنشان کرد: در ایام ماه مبارک رمضان در سه نوبت شکر دولتی از سوی اتحادیه به رئیس اتحادیه نبات، آب

تومان عرضه شد ۴۲۲هزار و  ۰تا  ۰ا با قیمت تن در بین اعض ۰۹۲مجموع وزن هزار و  . 
تومان رسانده  ۴،۲۲۲تومان را به محدوده  ۶،۲۲۲وی تاکید کرد: توزیع دولتی شکر کاهش قیمت را به همراه داشت و قیمت بیش از 

شوندگذاری میاست. در این شرایط محصوالت نهایی این صنف نیز با توجه به قیمت شکر و فضای رقابتی قیمت . 
  لینک خبر
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 شیر و فرآورده ها
خبرگزاری فارس – 83/3/82تاریخ :   

درصد گران شد+جدول  ۵۱شیر   
درصد افزایش یافت ۰۶بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار قیمت شیر خام و انواع محصوالت پرمصرف لبنی، تا  .  

بازار قیمت شیرخام و انواع محصوالت پر مصرف لبنی را اعالم خبرگزاری فارس، کارگروه تنظیم  به گزارش خبرنگار اقتصادی

درصد افزایش یافت 83تومان یعنی  2433تومان به  4423کرده که در آن قیمت شیر از  . 
درصد باال رفت 3862تومان یعنی  8383تومان به  8333قیمت شیر خام هم از کیلویی   

 .جزئیات قیمتی بقیه لبنیات هم به شرح جدول زیر است

  
 شیر

  

 (شیر بطری یک لیتری)لایر
شیر استریل یک لیتری 

 تتراپک
 شیر نایلونی

 ۶٧۹چرب کم
 درصد

 ۰چرب نیم
 درصد

 ۰پرچرب 
 درصد

 ۰٧۰کامل چربی 
 درصد

درصد  ۶٧۹
 چربی

درصد  ۰
 چربی

 ۶٧۹چرب کم
 درصد

۴۵٧۲۲۲ ۹۲٧۲۲۲ ۹۰٧۲۲۲ ۹۴٧۲۲۲ ۰۲٧۲۲۲ ۰۴٧۲۲۲ ۰۰٧۲۲۲ 

  

 ماست

گرمی ۰۹۹ماست  ایگرم دبه ۰۰۹۹ماست    

درصد ۶٧۹چرب کم درصد ۰پرچرب   درصد ۶٧۹چرب کم  درصد ۰پرچرب    

۹۰٧۲۲۲ ۹۶٧۲۲۲ ۶۴۲٧۲۲۲ ۶۹۲٧۲۲۲ 

  

 پنیر
گرمی یواف ۰۹۹پنیر  گرمی تتراپک ۰۱۹پنیر     گرمی تتراپک ۰۰۹پنیر  

۶۹٧۲۲۲ ۹۶٧۲۲۲ ۶۰۰٧۲۲۲ 

این کار به عنوان رویه  برندهای لبنی خودخواسته قیمتها را افزایش داده بودند؛ برخیها توسط ستاد تنظیم بازار،پیش از اعالم قیمت
انداند و حتی مصوبه ستاد تنظیم بازار را هم گرفتهبرای آنها تبدیل شده و بارها با این اقدامات قیمت را در بازار باال برده . 

 لینک خبر
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 شیر و فرآورده ها 

 ایران اکونا  -  88/3/82تاریخ : 

 ایهای زنجیرهدرصد زیر قیمت در میادین و فروشگاه ۱۹عرضه محصوالت لبنی 

های لبنی پرمصرف به صورت مستقیم و ای اعالم کرد که فرآوردهکنندگان و تولیدکنندگان در اطالعیهسازمان حمایت مصرف
کننده درج شده درصد زیر قیمت مصرف ۶۹اقل ای با حدهای زنجیرهبار و اتحادیه فروشگاهواسطه در سازمان میادین میوه و ترهبی

  .شودروی کاال، عرضه می
 " :به گزارش ایران اکونا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، متن این اطالعیه به شرح زیر است

ادین ان میکنندگان و تولیدکنندگان، انجمن صنایع لبنی ایران، سازمبراساس هماهنگی صورت گرفته توسط سازمان حمایت مصرف
کنندگان عزیز موضوع عرضه مستقیم سه محصول ای و در جهت رفاه حال مصرفهای زنجیرهبار و اتحادیه فروشگاهمیوه و تره

 .پرمصرف لبنی )شیر، ماست و پنیر( مطرح و مقرر شد توزیع مستقیم این اقالم در مراکز عرضه مذکور عملیاتی شود
 فروشی اینبندی محصوالت لبنی را ضرایب سود پخش و خردهننده مندرج بر روی بستهکدرصد از قیمت مصرف ۰۹در حال حاضر 

 .دهداقالم تشکیل می
بار های به عمل آمده با واحدهای تولیدی، سازمان میادین میوه و ترهکنندگان و با هماهنگیبر این اساس و با هدف حمایت از مصرف

های لبنی پرمصرف )شیر، ماست و پنیر( به صورت مستقیم ای مقرر شد تا فرآوردهههای زنجیرشهرداری تهران و اتحادیه فروشگاه

 .کننده درج شده روی کاال عرضه شوددرصد زیر قیمت مصرف ۶۹واسطه در این مراکز با حداقل و بی
ر حداقل ممکن به های تولید که اخیراً در بهای محصوالت لبنی لحاظ شده است درود در این روش، افزایش هزینهانتظار می

کز های قبلی، در این مراکننده منتقل شده و خانوارها بتوانند اقالم پرمصرف لبنی را با حداقل افزایش قیمت به نسبت قیمتمصرف
 .تهیه کنند

فروشی، احتکار، توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد تخلف در این زمینه و یا گرانکند که شهروندان میخاطرنشان می
های صنعت، معدن و به این سازمان و یا مراجعه به سازمان ۶۰۴فروشی و عرضه خارج از شبکه، مراتب را از طریق تلفن کم

 ."تجارت استان اطالع دهند

 
  لینک  خبر
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 شیر و فرآورده ها

خبرنگاران جوان  – 83/3/82تاریخ :   

ر خام و محصوالت لبنی افزایش یافتقیمت شی  
درصد افزایش یافت ۰۶بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار قیمت شیرخام و انواع محصوالت پرمصرف لبنی تا  . 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش روه تنظیم بازار افزایش قیمت شیر خام به نقل از صداوسیما، دبیرخانه کارگ 

تومان و در پی آن افزایش قیمت محصوالت لبنی را ابالغ کرد ۰۵۲هزار و  ۰هزار تومان به  ۰تحویل درب دامداری از لیتری  . 
با  هزار تومان و ۹تومان، با چربی دو درصد؛  ۵۲۲هزار و  ۴و نیم درصد؛  ۶براساس این تصمیم بطری شیر یک لیتری با چربی 

رسدتومان به فروش می ۴۲۲هزار  ۹دهم درصد؛  ۰و  ۰چربی  . 
تومان به  ۴۲۲هزار و  ۰هزار تومان و با چربی سه درصد؛  ۰و نیم درصد؛  ۶همچنین شیر استریل یک لیتری تتراپک با چربی 

تومان خواهد بود ۰۲۲هزار و  ۰مصرف کننده عرضه خواهد شد. ضمن اینکه قیمت شیر نایلونی با چربی یک و نیم درصد؛  . 
 قیمت جدید لبنیات این هفته ابالغ می شود :بیشتر بخوانید

 ۶۲۲هزار و  ۹درصد؛  ۰تومان و با چربی  ۰۲۲هزار و  ۹و نیم درصد چربی؛  ۶گرمی با  ۵۲۲بر این اساس از این پس ماست 
هزار تومان  ۶۴درصد به ترتیب  ۰و نیم درصد و  ۶ای با چربی گرمی دبه ۹۲۲هزار و  ۰تومان عرضه خواهد شد و قیمت ماست 

هزار تومان خواهد بود ۶۹و  . 
 ۹گرمی تتراپک با قیمت  ۰۶۲تومان، پنیر  ۹۲۲هزار و  ۶گرمی یواف با قیمت  ۴۲۲با تصمیم اخیر کارگروه تنظیم بازار، پنیر 

تومان عرضه خواهد شد ۰۲۲هزار و  ۶۰گرمی تتراپک با قیمت  ۹۰۲تومان و پنیر  ۶۲۲هزار و  . 
 رلینک خب
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 صادرات و واردات

 ایرنا  – 88/3/82تاریخ : 

میلیون دالر خواهد رسید ۴۴.امسال صادرات گیاهان دارویی به   
میلیون دالر صادرات انواع گیاهان  ۹۰۲مجری طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه پارسال  -ایرنا 

میلیون دالری برای امسال پیش بینی شده است۰۲۲دارویی انجام شد،    
نطقه نیاسر کاشان افزود: صادرات حسین زینعلی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اعزامی به مجتمع تولید گالب ایران گالب در م

میلیون دالری برخوردار شد ۶۰۲از رشد  ۶۰۵۸پارسال گیاهان دارویی نسبت به سال  . 
هزارتن میزان تولید دارند ۸۰۹هزار هکتار عنوان کرد که  ۰۲۸وی سطح فعلی زیر کشت گیاهان دارویی را  . 

د دالر بر آورد کردمیلیار ۶٧۹زینعلی ارزش ارزی تولید گیاهان دارویی را حدود  . 
توارث ژنتیکی( ایرانی است و هیچ نوع خارجی مورد ) وی گفت: امسال تالش اصلی در گیاهان دارویی حمایت از ژرم پالسم

 .حمایت قرار نخواهد گرفت
ها کمتر خواهد شدزینعلی گفت: هر جا زنجیره تولید گیاهان دارویی تکمیل شده باشد، حمایت . 

شود سال آینده ورود تخم شربتی و سیاه دانه به کشور ممنوع شود: تالش میاین مقام مسؤول افزود . 
 .زینعلی افزود: اکنون کشورمان در تولید زیره، زعفران و گل محمدی رتبه نخست جهان را دارد

گونه گیاهان دارویی در کشور وجود دارد ۹۲۲به گفته وی، حدود هشت هزار و  . 
هزار هکتار افزایش خواهد یافت ۰۶۲به  ۶۴۲۲طح زیر کشت گیاهان دارویی تا افق این مقام مسئول خاطرنشان ساخت: س . 

  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرگزاری فارس – 88/3/82تاریخ : 

گیرد نوآک: روسیه به زودی صادرات گندم به ایران را ازسرمی  
گیردزودی صادرات گندم به ایران را از سر میوزیر انرژی روسیه گفت روسیه به  .  

الملل فارس به نقل از تاس، الکساندر نوآک، وزیر انرژی روسیه گفت روسیه به زودی صادرات گندم به به گزارش گروه اقتصاد بین

گیردایران را از سر می . 
ترین بازارهای گندم روسیه بود. با این از بزرگ در زمینه تولید گندم به خودکفایی رسید، یکی .833که در سال ایران تا زمانی

های بخش خصوصی ایران که اجازه استفاده از گندم داخلی برای آرد صادراتی را ندارند هنوز به واردات گندم احتیاج حال،کارخانه

 .دارند
به گزارش فارس، وزیر انرژی روسیه روز دوشنبه برای مذاکره در مورد تغییر تاریخ نشست اوپک در ایران با وزیر نفت ایران 

 (جزئیات بیشتر).مالقات کردند
 لینک خبر
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 صادرات و  واردات 
 خبرنگاران جوان  – 82/3/82تاریخ : 

هزار تومان تخم مرغ به افغانستان صادر شد ۵جمع آوری مازاد تولید تخم مرغ یک راه برای کاهش زیان مرغداران/   
ردها و خرید مازاد تخم مرغ مرغداران را تنها راهکار کنترل بازار برشمهای پیر به کشتارگاهیک مقام مسئول، ارسال مرغ . 

صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارگذار استان تهران در گفتناصر نبی پور، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گروه  

اظهار کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب  بازار تخم مرغ ین تحوالت، درباره آخراقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

تومان بوده که با نرخ تمام شده خود فاصله معناداری دارد ۸۲۲هزار و  ۴تا  ۹۲۲هزار و  ۴مرغداری  . 
م کرد و گفت: عرضه با تومان اعال ۹۲۲هزار و  ۰از دیدگاه معاونت امور دام را  قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ وی حداقل

هزار تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ است ۰های کنونی بیانگر زیان نرخ . 
نبی پور ادامه داد: شرکت پشتیبانی امور دام با مباشرت اتحادیه سراسری مرغداران میهن قرار است تخم مرغ مازاد مرغداران را 

این امر در کاهش زیان تولیدکنندگان تاثیر گذار است تومان خریداری کند که ۹۲۲هزار و  ۹کیلویی  . 
های دامی تعریفی نداردداران در فروش هر کیلو تخم مرغ/ بازار نهادههزار تومانی مرغ ۰زیان  :بیشتر بخوانید  

وجود شود، بیان کرد: با در کشور تولید می تخم مرغ تن ۶۲۲هزار و  ۰تا  ۰۲۲هزار و  ۰این مقام مسئول با اشاره به اینکه روزانه 
هزار تن تخم مرغ در کشور، دولت در راستای متعادل سازی قیمت تخم مرغ اقدام به جمع آوری مازاد بر نیاز  ۵تا  ۶مازاد ماهانه 

کندبازار می . 
ها مورد استقبال مرغداران قرار نگرفته است، اظهار های پیر و ارسال به کشتارگاهوی با بیان اینکه اجرای طرح جمع آوری مرغ

های جوان در حال ارسال به کشتارگاه هستند، اما مرغدارانی که مرغ پیر دارند تمایلی نسبت به این موضوع با وجود آنکه مرغ کرد:
ندارند، حال جای این سوال مطرح است که با وجود زیان چشمگیر در فروش هر کیلو تخم مرغ ناشی از مازاد تولید، علت تعلل در 

 ارسال به کشتارگاه چیست؟
تومان باالتر از قیمت بازار از مرغداران خریداری  ۰۲۲تا  ۰۲۲را کیلویی  های پیرمرغ گفته نبی پور، اگرچه اتحادیه میهنبه 

کند، اما دولت از نظر اجرایی باید در این زمینه به بخش خصوصی کمک کندمی . 
صادرات تخم مرغ نداشتیم، بیان کرد: با وجود  ی دررئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به اینکه توفیق

تن تخم  ۰۹۲هزار تن تخم مرغ صورت غیر قانونی به افغانستان صادر شده که در مقابل مازاد روزانه  ۰مازاد تولید، یک هزار تا 

 .مرغ بسیار ناچیز است
را تنها راهکار کنترل بازار برشمرد و گفت: شرکت  خرید مازاد تخم مرغ مرغداران ها وهای پیر به کشتارگاهوی ارسال مرغ

کند تومان خریداری می ۹۲۲هزار و  ۹پشتیبانی امور دام با همکاری اتحادیه مرغداران میهن، مازاد تخم مرغ مرغداران را کیلویی 

غدار تا حدودی تاثیر گذار استکه این امر در کاهش زیان مر . 
  لینک خبر
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 صادرات وواردات 
 خبرگزاری فارس – 82/3/82تاریخ : 

 پشت پرده هجوم برای واردات کره/ ارز چند نرخی عامل فساد و رانت 
کره یعنی بیش از نیاز ساالنه کشور وارد شده که رئیس انجمن صنفی گاوداران معتقد هزار تن  35در حالی در دو ماه ابتدایی امسال 

دهندتومانی آدرس غلط می 4833است کشور نیازی به واردات ندارد و آنها به دلیل سود سرشار ناشی از ارز  .  
 

ماه ابتدایی امسال بندی آمار روزانه گمرک در دو به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس جمع هزار تن کره  35

ماه سال گذشته نیز بیشتر است 38تومان به کشور وارد شده که از میزان واردات  4833حیوانی با ارز  .  
وگو با رئیس انجمن صنفی گاوداران درباره دلیل واردات این حجم کره، نیاز کشور و امکان خودکفایی در تامین کره در کشور گفت

 .کردیم
هزار تن کره حیوانی وارد کرده است،  38در پاسخ به اینکه نیاز کشور به واردات کره چقدر است؟ گفت: کشور سال گذشته  مقدسی 

  .این در حالی است که این حجم واردات تنها در دو ماه ابتدایی امسال انجام شده است
توانیم در نیاز به این حجم واردات کره وجود دارد؟ آیا نمیمیلیون تن و خودکفایی در شیر  33وی در پاسخ به اینکه آیا به رغم تولید 

تن چربی از محل صادرات انواع محصوالت لبنی به کشورهای دیگر  233هزار و  33تولید کره خودکفا شویم؟ گفت: سال گذشته 

مین کردتوان با استحصال چربی این محصوالت لبنی میزان کره مورد نیاز کشور را تأرفته است در حالی که می . 
توان هزار تن چربی وجود دارد که می 33شود که در آنها به گفته مقدسی، ساالنه یک میلیون تن لبنیات به کشورهای دیگر صادر می

  .از طریق آن نیاز داخل را برطرف کرد
گفت: به دلیل سود سرشاری شود، مقدسی در پاسخ به اینکه چه دلیلی وجود دارد که به رغم امکان تأمین در داخل واردات انجام می

تومانی وجود دارد واردکنندگان اشتیاق زیادی به واردات دارند و همواره مسئوالن درباره تأمین نیاز داخل آدرس  4833که در ارز 

دهندغلط می . 
 ارز چند نرخی عامل فساد و رانت*

مواره وجود خواهد داشت و سود آن تنها به جیب عده تا زمانی که ارزهای چند نرخی در کشور وجود دارد این فساد ه :وی ادامه داد

نرخی شودرود و راهکار این است که ارز باید تکخاص می .  
شود واردات کره ممنوع است هایی که اعالم میرئیس انجمن صنفی گاوداران به ترفند واردکنندگان اشاره کرد و گفت: حتی در سال

گرمی در  233های ای به بستهکنند که واردکنندگان با تقسیم کره فلهبه آن اضافه میگرم ممنوع  233ای با عنوان بیش از تبصره

زنندحقیقت قانون را دور می . 
گیرد بنابراین این تفاوت نرخ برای تومانی است اما صادرات آن با ارز آزاد صورت می 4200وی گفت: واردات با ارز 

  .واردکنندگان بسیار جذاب است
تری دارند به همین دلیل امکان تأمین باره که واردکنندگان با توجیه اینکه گاوهای پرورشی کشور درصد چربی پایینمقدسی در این 

درصد است و این استاندارد در کشور ما هم وجود دارد بنابراین اگر از  368در داخل نیست، گفت: استاندارد چربی شیر دنیا 

های تشویقی در نظر بگیرند و قیمت مصوبی که به ازای افزایش هر یک دهم درصد زهدامداران داخل حمایت شود و برای آنها جای

 .چربی وجود دارد را بپردازند ما نه تنها نیاز به واردات کره از کشورهای دیگر نداریم بلکه توان صادرات هم خواهیم داشت
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تومانی بوده است 4833نیوزیلند و با ارز هایی که اخیرا وارد شده از رئیس انجمن صنفی گاوداران، اکثر کره به گفته . 
  لینک خبر
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 گل و گیاهان صنعتی

 ایرنا  – 88/3/82تاریخ : 

میلیون دالر خواهد رسید ۴۴.امسال صادرات گیاهان دارویی به   
هان میلیون دالر صادرات انواع گیا ۹۰۲پارسال  مجری طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه -ایرنا 

ت ده اسمیلیون دالری برای امسال پیش بینی شهفتصد  دارویی انجام شد   
حسین زینعلی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اعزامی به مجتمع تولید گالب ایران گالب در منطقه نیاسر کاشان افزود: صادرات 

میلیون دالری برخوردار شد ۶۰۲از رشد  ۶۰۵۸ پارسال گیاهان دارویی نسبت به سال . 
هزارتن میزان تولید دارند ۸۰۹هزار هکتار عنوان کرد که  ۰۲۸وی سطح فعلی زیر کشت گیاهان دارویی را  . 

میلیارد دالر بر آورد کرد ۶٧۹زینعلی ارزش ارزی تولید گیاهان دارویی را حدود  . 
حمایت از ژرم پالسموی گفت: امسال تالش اصلی در گیاهان دارویی  توارث ژنتیکی( ایرانی است و هیچ نوع خارجی مورد ) 

 .حمایت قرار نخواهد گرفت
ها کمتر خواهد شدزینعلی گفت: هر جا زنجیره تولید گیاهان دارویی تکمیل شده باشد، حمایت . 

نوع شودشود سال آینده ورود تخم شربتی و سیاه دانه به کشور مماین مقام مسؤول افزود: تالش می . 
 .زینعلی افزود: اکنون کشورمان در تولید زیره، زعفران و گل محمدی رتبه نخست جهان را دارد

گونه گیاهان دارویی در کشور وجود دارد ۹۲۲به گفته وی، حدود هشت هزار و  . 
خواهد یافت هزار هکتار افزایش ۰۶۲به  ۶۴۲۲این مقام مسئول خاطرنشان ساخت: سطح زیر کشت گیاهان دارویی تا افق  . 

  لینک خبر
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 گل و گیاهان صنعتی 

 خبرگزاری فارس – 88/3/82تاریخ :

 جایگاه نخست ایران در تولید گل محمدی در جهان 
مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ایران جایگاه نخست تولید و سطح زیر کشت گل محمدی را در جهان دارد 

آیدهای گل محمدی به دست میمیلیون دالر ارز از صادرات فرآورده ۶۲و ساالنه  .  
زینعلی مجری طرح گیاهان دارویی وزارت  به گزارش خبرنگار اعزامی گروه اقتصادی خبرگزاری فارس به نیاسر کاشان، حسین

هزار هکتار از این  ۰۴جهاد کشاورزی امروز در جمع خبرنگاران گفت: ایران جایگاه نخست تولید گل محمدی را در جهان دارد و 

آیدهای گل محمدی به دست میمیلیون دالر ارز از محل صادرات فرآورده ۶۲شود و محصول در کشور کشت می . 
هکتار گل محمدی در کاشان  ۰۹۲۲اشیه بازدید از شرکت ایران گالب در منطقه نیاسر کاشان در جمع خبرنگاران گفت: وی که در ح

شود و این گیاه دارویی به دلیل ارزش بسیار باالیی که در صنایع دارویی و بهداشتی دارد به کشورهای منطقه خلیج فارس و کشت می

شودکشورهای اروپایی ازجمله آلمان صادر می . 
ا ارائه یارانه به تولیدکنندگان و مدیریت صحیح که طی سال گذشته بمجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این

میلیون نهال از رقم  ۰هزار هکتار به سطح زیر کشت این محصول اضافه شده است، گفت: سال گذشته به روش کشت بافت  ۹۲۲۲
کاران شده استدر کشور تولید شد و تحویل گل ۵۰برگزیده کاشان  . 

منطقه کاشان است، اما در حال حاضر به صورت پایلوت از رقم برگزیده در تمام زینعلی گفت: در حال حاضر عمده تولید کشور در 

شودهای کشور کشت میاستان . 
هزار یورو به  ۶۲الی  ۹دالر و هر کیلو اسانس  ۶۰تا  ۶۲دالر، هر کیلو غنچه  ۶۲تا  ۶به گفته این مقام مسئول هر کیلو گالب 

شودکشورهای دیگر صادر می . 
شود و در این زمینه ایران رتبه چهارم دنیا را داردکیلوگرم اسانس به کشورهای دیگر صادر می ۶۸۶مسئول ساالنه به گفته این مقام  . 

درصدی در تأمین اسانس گل محمدی را دارد ۶۲الی  ۶درصدی در تأمین گالب جهان و  ۵۲وی همچنین گفت: ایران سهم  . 
داشتمجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی اظهار  تن اسانس گل  ۴الی  ۰حاضر تقاضای بازار جهانی به  در حال :

شودمحمدی است که بیشتر آن توسط دو کشور بلغارستان و ترکیه تأمین می . 
رغم ارزآوری باالی اسانس در این زمینه جایگاه خوبی نداریم، گفت: کشاورزان وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که چرا به

که برگشت پول صادرات صادراتی به دنبال صادرات گالب و غنچه گل محمدی هستند، ضمن اینبیشتر به دلیل مشکل بازارهای 

ساز شده استبرای آنها مشکل . 
که جایگاه نخست تولید گل محمدی را در دنیا دارد و صادرات خوبی در زمینه گالب و غنچه گل به گفته زینعلی ایران به رغم این

هزار  ۶۲انس در جایگاه چهارم قرار گرفته است، این در حالی است که هر کیلو اسانس تا محمدی دارد، اما از نظر صادرات اس

شودیورو در بازارهای جهانی خرید و فروش می . 
های این مقام مسئول حاکی از این بود که به رغم جایگاه نخست سطح زیر کشت جهان، عملکرد هکتاری ایران تقریبا همچنین صحبت

تن در هکتار است ۰تن در هکتار اما متوسط عملکرد در ایران  ۶الی  ۹کرد دنیا حدود پایین بود؛ یعنی عمل . 
هایی که برای گل محمدی استفاده اکثر زمین :زینعلی در پاسخ به این سوال که دلیل پایین بودن عملکرد در کشور ما چیست، گفت

ترین نسبت به میانگین جهانی دارد، اما در شرایطی که وضعیت دار است؛ بنابراین عملکرد پایینشود، در شرایط دیم و سطح شیبمی

 .اقلیم و بارشها بهتر است، میانگین تولید ما به حد استاندارد جهانی هم رسیده است
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وی به مشکل برگشت ارز صادراتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر صادرکنندگان گل محمدی درباره برگشت ارز با مشکل 
های پس از انقالب مدال افتخار و زمینه مجید راهب مدیرعامل شرکت ایران گالب هم که تقریبا در همه دولت اند. در همینمواجه

 .تولیدکننده برتر را از دستان مسئوالن دولتی گرفته است به مشکل مبادالت پولی و بازگشت ارز اشاره کرد
 ۹۲۲۲خش پولی تجارت گل محمدی در جهان تا مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر چر

رسدمیلیارد دالر می . 
هزار نفر در زمینه پرورش و تولید گل محمدی و صنایع آن فعالیت دارند، اضافه کرد:  ۴۲که در حال حاضر وی با اشاره به این

ال بیشتری ایجاد خواهد شدقرار است، صنایع تبدیلی این صنعت را توسعه دهیم، که ارزآوری بیشتری خواهد داشت و اشتغ . 
اندازی شود و از محصول اسانس گل محمدی زینعلی گفت: توافقی با کشور فرانسه داریم که کارخانه تولید عطر در کشور ما راه

 .برای تولید عطر در کشور استفاده کنیم
دی اشاره کرد و گفت: دولت به های دولت برای کشاورزان گل محممجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی به حمایت

کنددرصد هزینه نهال آنها را پرداخت می ۶۲۲تا  ۹۲کنند دار اقدام به کشت گل محمدی میکشاورزانی که در مناطق شیب همچنین  .

شودمیلیون تومان برای هر هکتار پرداخت می ۰۲درصدی تا سقف  ۸الی  ۴های از محل صندوق توسعه ملی وام . 
هزار هکتار سطح زیر کشت  ۰۲۸شمار آن اشاره کرد و گفت: های بیتوسعه گیاهان دارویی در کشور و ظرفیتوی در ادامه به 

۹۰۲گیاهان دارویی در کشور است و سال گذشته   .میلیون دالر صادرات داشتیم 
میلیون دالر برسد ۰۲۲هزار تن میزان تولید گیاهان دارویی باشد و سطح صادرات به  ۸۰۹بینی کرد که امسال زینعلی پیش . 

میلیون دالر رشد داشته است ۶۰۲به گفته این مقام مسئول در سال گذشته سطح صادرات گیاهان دارویی  . 
شود و حدود یک میلیارد دالر آن در داخل میلیارد دالر گیاهان دارویی تولید می ۶٧۹در کشور ساالنه به ارزش  :زینعلی تأکید کرد

گیردکشور مورد استفاده قرار می . 
های کشور سروسامان ورزی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که چرا عطاریمجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشا

کند و حتی معاونت گذاری آنها را صنف عطاری تعیین میگیرند، گفت: وزارت بهداشت مسئول نظارت بر آنها است و قیمتنمی

ای نگرفته استها وارد شده و نتیجهنیز برای ساماندهی عطاری جمهورعلمی فناوری رئیس . 
گونه گیاهی دارد، اما در زمینه گیاهان دارویی  ۰۲۲۲که ایران وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس که چرا با وجود این

ایم و همچنین برای تولید گیاهان دارویی اعتبارات کافی داشته هما در زمینه طب سنتی عقب افتاد :پیشرفت مناسبی نداشته است، گفت

اندشود. تحقیقات ما هم به دلیل کمبود اعتبارات جا ماندهنمی . 
هزار هکتار به سطح زیرکشت این محصوالت اضافه شده  ۰۲زینعلی گفت: تنها با انتخاب مجری گیاهان دارویی طی دو سال گذشته 

هزار هکتار افزایش یابد ۰۶۲سطح زیر کشت  ۲۲۶۴است و قرار است در افق  . 
امروز اکیپ خبرنگاران از شرکت ایران گالب در منطقه نیاسر کاشان بازدید کرد. این مجموعه عالوه بر تولید گالب تقریبا همه 

ویژه فرانسه و ایی بهکند. ایران جایگاه نخست تولید گل محمدی در دنیا را دارد و کشورهای اروپصادرات اسانس کشور را تولید می
های گذشته اقدامات خوبی برای توسعه سطح زیرکشت گل محمدی آلمان طالب این محصول بسیار ارزشمند ایرانی هستند. طی سال

هایی هم وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه آن داردانجام شده و برنامه . 
ها، لوح افتخار و تقدیر دریافت کرده استهمه دولتمجید راهب مدیرعامل این مجموعه از عمده مسئوالن ارشد کشور در  . 

  لینک خبر
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 گل و گیاهان صنعتی 

 ایرنا  – 88/3/82تاریخ : 

  تولید گالب جهان را داردایران مقام نخست 
مجری طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: کشورمان مقام نخست تولید گالب جهان، مقام نخست  -ایرنا  -تهران

  .تولید گل محمدی و رتبه چهارم تولید انسانس گل محمدی را دارد
« روز چهارشنبه در جریان بازدید خبرنگاران از مجتمع تولید گالب ایران گالب، در منطقه نیاسر کاشان، افزود: « حسین زینعلی

های خوبی داریم اما در تولید عطر درصد بازار گالب جهان در اختیار ایران است.با آنکه در تولید گل و گالب مقام ۵۲اکنون 

 .ضعیف عمل کرده ایم
تن انسانس گل محمدی نیاز دارد گفت: اکثر این نیاز توسط کشور  ۴تا  ۰لی گیاهان دارویی با بیان اینکه جهان بین مجری طرح م

کنددرصد این نیاز را تأمین می ۶شود و ایران فقط بلغارستان و ترکیه تأمین می . 
ج هزار هکتار افزایش یافت و بدین ترتیب از های انجام شده سطح زیر کشت گل محمدی در کشور پنزینعلی افزود: پارسال با اقدام

مرز هزار هکتار گذشت ۰۴ شود و بیشترین سطح کشت به استان فارس اختصاص دارداکنون در کل کشور گالب تولید می . . 
در وی اضافه کرد: بیشترین تولید گالب متعلق به کاشان با متوسط چهار تن در هکتار است. این در حالی است که متوسط عملکرد 

تن در هکتار است ۰تا  ۶٧۶کشور تولید  . 
هکتار گل محمدی در کاشان وجود دارد ۹۲۲مجری طرح ملی گیاهان دارویی خاطرنشان ساخت: اکنون سه هزار و  . 

شودخبر داد که در کل کشور کشت می« ۵۰کاشان »زینعلی از تولید بذر اصالح شده گل محمدی برای نخستین بار به نام  . 
میلیون دالر صادرات گل، گالب و اسانس گل محمدی انجام شد ۶۲ال حدود وی گفت: پارس . 

 ۴۲۲هزار کیلوگرم گل به خارج صادر شد، ادامه داد: این میزان صادرات یک میلیون و  ۶۵۴زینعلی با بیان اینکه پارسال حدود 

 .هزار دالر درآمد برای کشور به همراه داشت
هزار کیلوگرم گالب به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شد که  ۶۹۰سال سه میلیون و مجری طرح ملی گیاهان دارویی گفت: پار

 .ارزش درآمدی آن حدود هشت میلیون دالر بود
هزار دالر در سال عنوان کرد ۸۶۵کیلوگرم با ارزش درآمدی  ۶۶۸وی میزان صادرات اسانس را  . 

ویی با مشکل مواجه نیست در عین حال از وجود مشکل در برگشت وی با بیان اینکه کشورمان در زمینه صادرات گل و گیاهان دار

 .ارز حاصل از صادرات خبر داد
ها در این خصوص آغاز شده میزان صادرات افزایش خواهد یافتزینعلی گفت: اگر مشکل برگشت ارز برطرف شود که البته اقدام . 

 
  لینک خبر
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 گندم 
 ایرنا  – 88/3/82تاریخ : 

  میلیون تن گندم خرید تضمینی شد9.2
۵۲۲مجری طرح گندم کشور گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون دو میلیون و  -ایرنا  -تهران هزار تن گندم به ارزش بیش از  

اقلیم گرم و خشک و اقلیم معتدل خرید تضمینی شده است میلیارد تومان در ۶۴۴چهار هزار و  .  
« ، مشاور وزیر جهاد کشاورزی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا از پرداخت به موقع «اسماعیل اسفندیارپور

۶۶۶غ سه هزار و مطالبات گندمکاران پس از ثبت اطالعات در سامانه خرید تضمینی گندم خبر داد افزود: تاکنون مبل میلیارد تومان  

درصد کل خرید است ۰۰از پول گندمکاران به حسابشان واریز شده که معادل  . 
هزارتن،  ۰۲۲استان کشور در حال انجام است اظهار داشت: خوزستان با یک میلیون و  ۰۲وی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم در 

اندهای اول تا سوم خرید گندم را به خود اختصاص دادهتبههزارتن ر ۰۵۲هزارتن و فارس با  ۰۲۲گلستان با  . 
هزارتن بذر گندم نیز از کشاورزان خریداری شده است ۶۹۰اسفندیار پور گفت: از این میزان خرید گندم تاکنون  . 

های ا در استانهای اقلیم گرم و خشک رو به پایان است اممشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: اکنون خرید تضمینی گندم در استان

شوندهای اقلیم سرد نیز وارد چرخه خرید مییابد و از اوایل تیر استاناقلیم معتدل ادامه می . 
 ۶۴میلیون تن باشد زیرا به گفته او، طبق بند سه ماده  ۶۴٧۹مجری طرح گندم کشور پیش بینی کرد که امسال تولید گندم بیش از 

توانند گندم مورد نیاز خود را خریداری کنندقانون برنامه و بودجه صنف و صنعت می . 
وی با اشاره به اینکه بانک کشاورزی عاملیت پرداخت پول گندمکاران را برعهده دارد تصریح کرد: متولی خرید تضمینی گندم نیز 

 ۰۰۶نان را با قیمت هزار و , -هر کیلوگرم گندم معمولی  شرکت بازرگانی دولتی ایران است که دولت به دلیل باال بودن کیفیت،

کندتومان از کشاورزان خریداری می . 
تومان و  ۰۲۲بر اساس مصوبه شورای اقتصاد هرکیلوگرم گندم معمولی با افت چهاردرصد مفید و یک درصد غیرمفید یک هزار و 

شودتومان خریداری می ۰۰۲گندم دروم یک هزار و  . 
ندم امسال از اواخر اسفند از شهرستان جیرفت واقع در جنوب کرمان آغاز شد و تا اواخر مهر در سراسر کشور خرید تضمینی گ

 .ادامه خواهد داشت
تومان  ۰۲۲هزار میلیارد لایر با مبلغ مصوب هزار و  ۶۶۴میلیون تن گندم به ارزش بیش از  ۵نزدیک به  ۵۰ - ۵۸در سال زراعی 

مان خریداری شده بودتو ۰۰۲و گندم دوروم هزار و  . 
هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان زیربخش های مختلف بخش  ۶۰فروردین بیش از  ۰۹وقوع سیل در ابتدای سال جاری تا 

هزار هکتار اراضی گندم و سه هزار میلیارد تومان خسارت به  ۰۲۲ها مربوط به کشاورزی خسارت وارد کرد که بیشترین خسارت

خوزستان بوده است کشت و صنعت استان . 
طبق قانون، وزارت جهادکشاورزی هر سال باید در اواخر مرداد نرخ خرید تضمینی کارشناسی شده توسط دولت را تا پیش از آغاز 

ها به کشاورزان اعالم شودفصل زراعی جدید ارائه و تا پایان شهریور نرخ . 
 لینک خبر
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 گندم 

 خبرنگاران جوان – 84/3/82تاریخ : 

میلیون تن رسید/ استمرار خودکفایی گندم برای چهارمین سال متوالی ۶خرید تضمینی گندم به   
میلیون تن گندم از کشاورزان مناطق گرمسیری و معتدل خریداری شده است ۰ایمانی گفت: بر اساس آخرین گندم حدود  . 

باشگاه  گروه اقتصادی صنعت، تجارت و کشاورزی وگو خبرنگارکاران در گفتقلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمعلی
میلیون تن گندم از گندم کاران  ۰درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار حدود  ،خبرنگاران جوان

 رمسیری و معتدل خریداری شده است.های گاستان
 

میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران  ۹۲۲هزار و  ۰درصد مطالبات گندم کاران خبر داد و گفت: تا کنون  ۶۲وی از پرداخت بیش از 
 شود.پرداخت و مابقی به محض ورود به سامانه به حساب کشاورزان واریز می

 
که امسال برای مساعد اقلیمی امسال مزارع گندم از رویش مناسبی برخوردار است؛ به طوریایمانی ادامه داد: با توجه به شرایط 

 چهارمین سال متوالی خودکفایی گندم استمرار خواهد یافت.
 

نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندم کاران با اشاره به اینکه برداشت گندم از مناطق گرمسیری و معتدل در حال انجام است، گفت: با 
میلیون تن  ۶۴تا  ۶۰٧۹میلیون تن و تولید  ۶۶شود که میزان خرید تضمینی گندم به استمرار شرایط مساعد برداشت، پیش بینی می

 برسد.
 

تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، دولت  ۰۲۲وی نرخ پایه خرید تضمینی هر کیلو گندم را یک هزار و 
 های تولید جبران شود.کند تا بخشی از هزینهت کرایه حمل و جایزه افت پاکی را به کشاورزان پرداخت میتمهیداتی همچون پرداخ

 میلیون تن گذشت ۰٧۰خرید تضمینی گندم از مرز  بیشتر بخوانید:
های ر خرید گندم با نرختکذیب نکرد و ادامه داد: اگرچه مباحثی مبنی ب  تایید و  ایمانی، فروش گندم از سوی کشاورزان به دالالن را

باالتر توسط دالالن مطرح است، اما مستنداتی در این زمینه نداریم، چرا که کشاورزان پس از برداشت گندم تولیدی را به دولت تحویل 
 دهند و دالیل خاصی برای این امر دارند.می
 

اند ها به این نتیجه رسیدهبه دالالن ندارند، چرا که آناین مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر کشاورزان رغبتی به فروش گندم خود 
 کند.که در شرایط فعلی اقتصاد این امر مشکالت متعددی را برای قوت اصلی مردم ایجاد می

 
وی در پایان درباره تاثیر وقوع سیل در میزان تولید گندم تصریح کرد: اگرچه بخشی از اراضی گندم به سبب وقوع سیل از بین رفت، 

 ها منجر به افزایش عملکرد و شرایط مطلوب را به همراه داشت.ها و اراضی آبی، بارشزارما در دیما
 لینک خبر
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 گندم 

 خبرنگاران جوان  – 82/3/82تاریخ : 

هزار تن رسید/ استمرار خودکفایی گندم برای چهارمین سال متوالی ۱۴۴میلیون و  ۶خرید تضمینی گندم به   
هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شده است ۶۲۲اسفندیاری پور گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون، سه میلیون و  . 

صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارندم وزارت جهاد کشاورزی در گفتاسماعیل اسفندیاری پور، مجری طرح گ گروه  

آخرین آمار از ابتدای فصل اظهار کرد: براساس  خرید تضمینی گندم ، درباره آخرین وضعیتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۶۲۲برداشت تاکنون، سه میلیون و 

دهدافزایش را نشان می . 
شود که امسال برای وی روند تولید و تحویل گندم را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: با توجه به روند مناسب تولید پیش بینی می

از محل تولید داخل تامین شود گندم مورد نیاز چهارمین سال متوالی خودکفایی استمرار یابد و . 
اسفندیاری پور با اشاره به اینکه برداشت تا اواسط شهریور ادامه خواهد داشت، بیان کرد: با توجه به وضعیت مطلوب مزارع پیش 

هزار تن برسد ۹۲۲لیون و می ۶۴شود که تولید گندم به بینی می . 
اندازی شودعرضه گندم در بورس کاال امری مهم در رونق کشاورزی/ انبارهای مکانیزه در سراسر کشور راه :بیشتر بخوانید  

: هم اکنون برداشت های دارای اقلیم گرم و خشک به پایان رسیده است، افزوداز استان برداشت گندم مجری طرح گندم با بیان اینکه

شوندهای دارای اقلیم معتدل در حال انجام است و از دهه دوم تیر اقلیم سرد وارد چرخه خرید میاز استان . 
هزار تن باالترین آمار خرید را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد:  ۰۲۲وی با اشاره به اینکه استان خوزستان با یک میلیون و 

های اصلی خرید تضمینی گندم هستندم و جنوب کهنوج از دیگر استانهای فارس، ایالاستان . 
میلیون هکتار اعالم کرد و گفت:  ۸را  ۵۰-۵۶در سال زراعی  سطح زیر کشت گندم آبی و دیم مشاور وزیر جهاد کشاورزی مجموع

ن رسیده استمیلیون ت ۵میلیون به بیش از  ۴درصدی سطح زیر کشت، متوسط خرید گندم از  ۶۰علی رغم کاهش  . 
در مزارع  بقایای کاه و کلش ای به گندمکاران تصریح کرد: گندمکاران پس از برداشت از آتش زدنمجری طرح گندم در توصیه

اجتناب کنند چرا که ماندگاری بقایای گندم در مزارع حاصلخیزی خاک تاثیر بسزایی دارد. ضمن آنکه به طور دائم مزارع را پایش 

گونه آفت سن گندم و زنگ گندم با کارشناسان مشورت کنند کنند و در صورت هر . 
 لینک خبر
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 گندم 
 خبرنگاران جوان  83/3/82تاریخ : 

اندازی شودعرضه گندم در بورس کاال امری مهم در رونق کشاورزی/ انبارهای مکانیزه در سراسر کشور راه  
ایمانی گفت: عرضه گندم در بورس کاال به مقدماتی نیاز دارد که در صورت فراهم شدن این مقدمات، شاهد رونق کشاورزی خواهیم 

 .بود
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در گفتعلیقلی ایمانی، نایب رئی گروه اقتصادی باشگاه  

به پراکنش بخش کشاورزی در کشورو تعداد باالی  اظهار کرد: با توجه دربارهعرضه گندم در بورس کاال ،خبرنگاران جوان
های الزم در مراکز تولید فراهم شودکشاورزان خرده مالک باید زیرساخت . 

های مکانیزه که مورد نظر بورس است، از این رو این شرایط باید در مراکز تولید ایجاد شود تا وی افزود: با وجود آنکه انبار

های اولیه، گندم را براساس مشخصات تولیدی در تابلوی بورس عرضه کنندکارشناسان بورس پس از ارزیابی . 
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: در حال حاضر خرید تضمینی گندم  ۶۴۲هزار و  ۶ایمانی بودجه دولت جهت خرید تضمینی گندم را 

های تحویلی به دولت و نرخ واحد محموله گذارد، مواردی همچون کیفیت پایین برخیعالوه بر فشار سنگینی که به دوش دولت می
های مختلف از جمله موضوعات مورد بحث در این زمینه استبرای خرید گندم با کیفیت . 

درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد ۵۲/ ۵۶هزار تن کاالی اساسی در سال  ۰۲۲تأمین بیش از یک میلیون و  :بیشتر بخوانید  
بیان کرد: عرضه گندم کشور در بورس کاال  کشاورزی توانمند سازی گندمکاران درباره نقش بورس کاال در رونقنایب رئیس بنیاد 

 .به مقدماتی نیاز دارد که در صورت فراهم شدن این مقدمات، شاهد تحولی مثبت در این حوزه خواهیم بود
ی مکانیزه در نقاط مختلف دانست و افزود: در صورت راه هاوی راهکار حمایت از گندمکاران خود در سراسر کشور را ایجاد انبار

های بورس کاال را به سهولت در حجم پایین تحویل دهند توانند گندم مورد تایید و مطابق با استاندارداندازی این انبارها، کشاورزان می

مند شوندو از مزایای عرضه محصول در بورس کاال بهره . 
های خاصی در درجه رطوبت، ضه محصوالت در بورس کاال منوط به دادن مشخصات و شاخصهاین مقام مسئول ادامه داد: عر

کندرنگ و غیره است که در نهایت این امر کشاورزان را به کشت گندم با کیفیت باال ترغیب می . 
های مهم عرضه گندم ر مزیتهای بورس توسط کشاورزان را از دیگایمانی عدم مداخله دولت در خرید گندم و امکان استفاده از ابزار

 .در بورس کاال بر شمرد
نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: تامین بودجه خرید تضمینی گندم توسط دولت عالوه بر ایجاد مشکالت متعدد 

ضه در بورس های مثل فروش سلف تمام یا بخشی از محصوالت محروم هستند، حال آنکه در صورت عربرای دولت، از فرصت

 .امکان فروش نقدی یا سلف و با قیمت مناسب تر خواهد داشت
تر به توافقات مثبت در وی در پایان تصریح کرد: بنیاد ملی گندمکاران مذاکراتی با مسئوالن بورس داشتند و امیدواریم هر چه سریع

 .این زمینه برسند
  لینک خبر
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 گندم 

 خبرگزاری فارس – 82/3/82تاریخ : 

میلیون تن گذشت/ خوزستان همچنان در مقام اول  3خرید تضمینی گندم از   
های کند و به برکت بارشخرید تضمینی گندم که از اوایل سال جاری در مناطق جنوبی کشور شروع شده، روزهای خوبی را طی می

هزار تن از این محصول استراتژیک خریداری شده است، خرید  3میلیون و  3بهاری و به همت کشاورزان و عوامل خرید، تاکنون 

هزار تن رسید 8.2روغنی کلزا نیز به  تضمینی دانه .  
استان خوزستان، سیستان و  88به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، خرید تضمینی گندم از کشاورزان کشور در 

و جنوبی، اردبیل، اصفهان، آذربایجان شرقی، بوشهر،  های شمالی، رضوی، خراسانبلوچستان، کرمان، هرمزگان، فارس، سمنان
ها در حال تهران، قم، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد،گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی و ایالم آغاز شده و مراکز خرید این استان

   .انجام عملیات خرید تضمینی گندم هستند
های خوبی که برای حمایت ریزیرسد و با برنامههزار میلیارد لایر می 28های خریداری شده به ارزش گندمافزاید، این گزارش می

شوندبا دریافت کرایه حمل تشویق می کارانها به روز است و گندمپول گندم  از کشاورزان در سال جاری انجام شده پرداخت . 
 هزار تن گندم پیشرو در خرید تضمینی امسال است و استان 333لیون و این گزارش حاکی است استان خوزستان با حدود یک می

های بعدی خرید هستندهزار تن در رتبه 333هزار تن و فارس با  432گلستان با  . 
شود که تاکنون استان کشور خریداری می 83ی روغنی کلزا نیز در براساس این گزارش، همزمان با گندم، دانه هزار تن از  265

صول استراتژیک از سوی کلزاکاران تحویل مراکز خرید شده استاین مح . 
هزار تن رسید 8.2 خرید تضمینی کلزا به *  

هزار تن در جایگاه  44رتبه اول و خوزستان با  هزار تن 323این گزارش حاکی است در خرید تضمینی کلزا استان گلستان با خرید 

)استان فارس( نیز در خرید کلزا، با پرداخت کامل پول کلزاکاران فصل  3ه دوم قرار دارد. شرکت غله و خدمات بازرگانی منطق

هزار تن کلزا خریداری در این استان تحویل مراکز خرید شده است 34کند و خوبی را سپری می .  
  لینک خبر
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 گندم

 خبرگزاری فارس – 88/3/82تاریخ : 

گیرد نوآک: روسیه به زودی صادرات گندم به ایران را ازسرمی  
گیردوزیر انرژی روسیه گفت روسیه به زودی صادرات گندم به ایران را از سر می .  

به نقل از تاس، الکساندر نوآک، وزیر انرژی روسیه گفت روسیه به زودی صادرات گندم به الملل فارس به گزارش گروه اقتصاد بین
گیردایران را از سر می . 

ترین بازارهای گندم روسیه بود. با این در زمینه تولید گندم به خودکفایی رسید، یکی از بزرگ .833که در سال ایران تا زمانی

اجازه استفاده از گندم داخلی برای آرد صادراتی را ندارند هنوز به واردات گندم احتیاج های بخش خصوصی ایران که حال،کارخانه

 .دارند
به گزارش فارس، وزیر انرژی روسیه روز دوشنبه برای مذاکره در مورد تغییر تاریخ نشست اوپک در ایران با وزیر نفت ایران 

 (جزئیات بیشتر).مالقات کردند
 لینک خبر
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 خبرگزاری فارس – 82/3/82تاریخ :

شود سال دیگر در تولید گوشت خودکفا می 01ایران تا   
۶۲درصد گوشت کشور در داخل کشور تولیدشده و تا  ۵۲معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی گفت: بیش از  سال  

درصد نیز در داخل کشور تولید خواهد شد ۶۲آینده این  .  
۵۲به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی گفت: بیش از  درصد  

ور درصد نیز در داخل کشور تولید خواهد شد و تمام وابستگی کش ۶۲سال آینده این  ۶۲گوشت کشور در داخل کشور تولیدشده و تا 

 .به گوشت از بین خواهد رفت
هزار  323تومانی تخصیص یافت و حدود  4833میلیارد تومان برای واردات گوشت ارز  4333به گزارش فارس؛ امسال بیش از 

 تن گوشت وارد کشور شد، قیمت گوشت نه تنها پایین نیامد بلکه حدود دو برابر نیز باال رفت. بنابراین اگرچه فاصله ما تا رسیدن به

هزار تن است اما ارز بری آن بسیار باال و تاثیر آن بر بازار و معیشت مردم بسیار باال است 323درصد و حدود  33خودکفایی  . 
قم   پروژه جهاد کشاورزی که در روستای طینوج ۰۰محمدرضا طالیی امروز به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در مراسم افتتاح 

هادگران در ابتدای انقالب تا امروز اظهار داشت: امنیت غذایی مسأله مهم و حیاتی است که برگزار شد با اشاره به تاریخچه ج
کشند و از درجه اهمیت باالیی برخوردار استکشاورزان بار سنگین آن را بر دوش می . 

در دوره جنگ  ترین ویژگی جهاد سازندگی را مردمی بودن آن دانست و افزود: جهاد کشاورزی سازمان مردمی بوده کهوی مهم

ها همچنان ادامه داردتحمیلی مشارکت ماندگاری از خود برجای گذاشته و آثار مثبت آن . 
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: امسال نیز مانند سه سال گذشته کشور در گندم خودکفا بوده و 

شده استاال فراهمسازی و صادرات نیز به دلیل تولیدات بامکان ذخیره . 
شده تا های انجامریزیدرصد گوشت کشور در داخل کشور تولیدشده و طبق برنامه ۵۲طالیی خاطرنشان کرد: خوشبختانه بیش از 

درصد نیز در داخل کشور تولیدشده و تمام وابستگی کشور به گوشت از بین خواهد رفت ۶۲سال آینده این  ۶۲ . 
شده که هکتار سال گذشته گلخانه در کشور احداث  ۶۲۲هزار و  ۰ای عنوان کرد: های گلخانهشتوی با اشاره به اهمیت توسعه ک

های جدید تشکیل داده استها را سازهبخش مهمی از آن . 
های ایجاد شده در سال گذشته از منابع داخلی درصد از گلخانه ۸۲معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: 

درصد از منابع بانکی برای آن استفاده شد که نشان از توجیه اقتصادی توسعه گلخانه در  ۴۲گذاران هزینه شده بود و فقط مایهسر

 .ایران است
ترین مشکل توسعه گلخانه در هکتار خواهد رسید، صدور مجوز مهم ۰۲۲هزار و  ۹های کشور امسال به وی تأکید کرد: سطح گلخانه

روز کاهش پیدا کرده است ۰ده که زمان صدور گلخانه در استان قم به کمتر از های گذشته بوسال . 
 ۰۴ای بوده که با کاهش زمان صدور مجوز گلخانه به های گلخانههکتار ظرفیت امسال قم در توسعه کشت ۶۰۲طالیی اضافه کرد: 

تهکتار کامالً قابلیت اجرایی اس ۰۲۲ای تا های گلخانهساعت امکان توسعه کشت .. 
شدت گونه عوارضی را ندارند، گلخانه ازنظر اقتصادی بهها حق دریافت هیچوی تأکید کرد: برای صدور مجوز گلخانه بخشداری

کندپذیر بوده و اشتغال و ارزآوری مناسبی را نصیب کشور میتوجیه . 
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ای دارد که در صورت ایجاد بسترهای خانههای گلتوجهی درزمینٔه کشاورزی و کشتطالیی اظهار کرد:منطقه جعفرآباد ظرفیت قابل
شودصورت کامل برطرف میتوجهی از مشکالت اشتغال آن بهالزم بخش قابل  

  لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گوشت قرمز

 ایرنا  – 82/3/82تاریخ : 

  عوامل بازار اجازه کاهش قیمت گوشت قرمز را نمی دهد
رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور گفت: با وجود کاهش قیمت دام زنده و افزایش عرضه، کماکان گوشت قرمز با  -ایرنا 

دهندرسد زیرا عوامل بازار اجازه کاهش قیمت گوشت را نمیهای باال به دست مصرف کنندگان میقیمت .  
« روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود« منصور پوریان رفت با افزایش عرضه دام درحالی که انتظار می :

قرمز گرم و منجمد گوسفندی و گوساله قیمت گوشت قرمز در سطح بازار زنده سبک و سنگین تولید داخل و همچنین واردات گوشت 

 .کاهش ملموسی برای مصرفکنندگان داشته باشد
فروشی و ها یعنی چوب دار، دالل، کشتارگاه، عمده فروشی تا خردهبه گفته وی، عوامل بازار از زمان خروج دام از دامداری

شودها را شامل میقصابی . 
دهند که این ها و عوامل بازار در کل کشور به نحوی است که اجازه کاهش قیمت گوشت قرمز را نمیرودیوی اظهار داشت: و

های نظارتی استموضوع نیازمند پیگیری دولت و دستگاه . 
۰۲پوریان اضافه کرد: اکنون قیمت منطقی هر کیلوگرم گوشت گرم گوساله نزدیک  هزار تومان  ۶۲هزار تومان و گوسفندی حدود  

کنندگان برسد که با این نرخ نیز حاشیه سود بازار و تولیدکننده تأمین شده استاید به دست مصرفب . 
وی اضافه کرد: هم اکنون برای ثبات بازار گوشت قرمز همچنان در کنار عرضه تولید داخل دام زنده، واردات گوشت گرم و منجمد 

مت مناسب تأمین کنندکنندگان این محصول را با قیدر حال انجام است تا مصرف . 
انددامداران با معضل انباشت دام سنگین و سبک مواجه شده  

اند به ها مواجه شدهرئیس تأمین شورای دام کشور گفت: هم اکنون دامداران دام سنگین با معضل انباشت دام سنگین در دامپروری

ها وزن گرفته و خریدار ندارندطوری که دام . 
هایشان کیلوگرم رسیده است که ادامه افزایش وزن دام ۶۲۲ها به بیش از های سنگین در دامپروریرخی دامبه گفته وی، اکنون وزن ب

سازدآنها را با مشکل مواجه می . 
هزار تومان است ۰۰تا  ۰۰وی اظهار داشت: به دلیل انباشتگی میانگین قیمت هر کیلوگرم دام زنده بین  . 

های آتی نیز به طور هزار تومان است، تصریح کرد: برای هفته ۰۰پوریان با بیان اینکه اکنون میانگین قیمت دام زنده سبک نزدیک 

 .حتم تولیدکنندگان دام سبک نیز با انباشت دام مواجه خواهند شد که همین امر کاهش قیمت مجدد در دام زنده را ایجاد خواهد کرد
ای بیندیشد تا ای کاهش ضرر تولیدکنندگان دام سنگین و سبک نیاز است که در این خصوص چارهوی معتقد است دولت بر

 .تولیدکنندگان دچار مشکل برای تولید آتی خود نشوند
هزار تن گوشت قرمز است که بخش عمده آن از محل تولید داخل و  ۵۸۲طبق آخرین آمار وزارت جهادکشاورزی، نیاز ساالنه کشور 

شوددرصد آن از محل واردات تأمین می ۶۹تا  ۶۲بین  . 
هزار تومان و  ۶۲۲تا بیش از  ۶۶دهد در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز گوساله در بازار بین گزارش میدانی نشان می

۶۶۲تا  ۵۰گوشت قرمز گوسفندی بین  سفندی در نیز قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز گو ۵۰های پایانی سال هزار تومان است در ماه 
رسید که دولت برای ساماندهی این موضوع اقدام به عرضه انواع کنندگان میتومان به دست مصرف ۶۴۲تا  ۶۰۲سطح بازار بین 
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 ۴۹تا  ۰۰هایی بین ای و میادین با قیمتهای زنجیرهگوشت وارداتی تنظیم بازاری توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور در فروشگاه
 .هزارتومان کرد

شودتومان را حذف کرد و اکنون گوشت قرمز با ارز نیمایی وارد کشور می ۴،۰۲۲یراً دولت واردات گوشت قرمز با ارز رسمی اخ . 

  لینک خبر

 

 

 

 

 

 

 
 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان  – 3/82/.8تاریخ :

میلیارد تومانی مرغداران در سه ماه گذشته ۵۸۴ت نرخ مرغ در بازار استمرار یافت/زیان ماهانه ثبا  
تومان است ۰۲۲هزار و  ۶۶تا  ۶۲۲هزار و  ۶۲حجت گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی  . 

صنعت،تجارت و کشاورزی روگو با خبرنگاعظیم حجت، عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت گروه اقتصادی  

 ۰در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ثبات نرخ مرغ ، از استمرارباشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۰۲۲هزار و  ۶۶تا  ۶۲۲هزار و  ۶۲ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۲۶۲هزار و  . 

های مصوب از خرداد نرخ ۰۲وی با انتقاد از تعلل در اعالم نرخ مصوب مرغ توسط ستاد تنظیم بازار افزود: اگرچه قرار بود در 

علوم برگزار نشدسوی ستاد تنظیم بازار اعالم شود، اما این جلسه بنا به دالیل نام . 
در بازار را پیش بینی کرد و گفت: تازمانیکه قیمت مصوب مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار اعالم نشود، با توجه به  قیمت مرغ حجت

ماندمیزان جوجه ریزی، نرخ مرغ در همین حدود باقی می . 
کنند، بدون تردید ایام اقدام به عرضه مرغ در بازار میعضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: مرغدارانی که در این 

شوند که جبران این ضرر و زیان برای تولیدکنندگان بسیار سنگین و غیر قابل جبران استدچار زیان می . 
هر چه  وزارت جهاد کشاورزی رود که نرخ پیشنهادیبه گفته وی، با توجه به پیک مصرف مرغ در فصل تابستان، انتظار می

تر از سوی ستاد تنظیم بازار اعالم شود تا قیمت مرغ به هزینه تمام شده تولید برسدعسری . 
های دامی تعریفی نداردداران در فروش هر کیلو تخم مرغ/ بازار نهادههزار تومانی مرغ ۰زیان  :بیشتر بخوانید  

هزار تومان  ۶۴تا  ۹۲۲زار و ه ۶۰ها و مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه ۹۲۲هزار و  ۵را  نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده حجت
هزارتن گوشت مرغ  ۶۸۲اعالم کرد و گفت: نوسان عوامل تولید همچون جوجه یکروزه، کنجاله سویا، ذرت و میزان تولید ماهانه 

میلیارد تومان متضرر شدند، به همین  ۰۴۲بدان معناست که در سه ماه اخیر مرغداران به طور متوسط ماهانه از حیث فروش مرغ 

ها را برگزار کندتر جلسه بررسی و اعالم نرخ مصوب با حضور تشکلدلیل ستاد تنظیم بازار باید هر چه سریع . 
های مرغداری در خرداد خبر داد و افزود: این درحالی است که با رعایت واحد  درصدی جوجه ریزی ۶۲این مقام مسئول از کاهش 

کندب مرغ، میزان تولید روند عادی خود را طی میقیمت مصو . 
داران برای حمل های حمل و نقل را یکی از مشکالت جدی پیش روی مرغداران برشمرد و گفت: هم اکنون کامیونوی افزایش کرایه

ب این نرخ در قیمت تمام کنند که به سبب عدم احتساتومان را از مرغداران مطالبه می ۰۲۲تا  ۶۶۲هر کیلو نهاده دامی رقمی معادل 

مرغدارانقادر به ادامه تولید نخواهند بود شده، . 
حجت با اشاره به اینکه رسوب سرمایه نزد واردکنندگان، تولیدکنندگان طیور را دچار چالش کرده است، بیان کرد: با وجود پرداخت 

کنندی مختلف از ارسال بار امتناع میهاهای دامی چند ماه قبل از تحویل کاال، واردکنندگان به بهانهبهای نهاده . 
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و ذرت یک  ۹۲۲هزار و  ۰در بازار آزاد را  کنجاله سویا عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در پایان نرخ کنونی هر کیلو
های ینههای دامی بر افزایش هزتومان اعالم کرد و گفت: فاصله چشمگیر با نرخ مصوب نهاده ۶۲۲تا یک هزار و  ۰۲۲هزار و 

 .تولید و زیان مرغداران دامن زده است
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گوشت مرغ 

 خبرنگاران جوان  – 33/3/82تاریخ : 

مجهز هستند ۵کشتارگاه کشور به خط  ۳۴های مرغ ممتاز/ افزایش ماندگاری یکی از ویژگی  
کندماه انتقال پیدا می ۶۹به  ۶۰روز و مرغ منجمد از  ۹به  ۰ها از رفیعی پور گفت: تعداد روز ماندگاری مرغ گرم کشتارگاه . 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعلیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی در گفت
های طیور و انجام آزمایش ۰های خط با ارزیابی کشتارگاه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: عرضه مرغ ممتاز از ،خبرنگاران جوان

تواند ماندگاری بیشتری داشته باشدها میاین کشتارگاههای تولیدی الزم به این نتیجه رسیدیم که مرغ . 
 ۹به  ۰ها از از ویژگی های مرغ ممتاز اعالم کرد و افزود: تعداد روز ماندگاری مرغ گرم این کشتارگاه  وی افزایش ماندگاری را
کندماه انتقال پیدا می ۶۹به  ۶۰روز و مرغ منجمد از  . 
ها به صورت اتوماتیک، به سبب عدم دخالت کارگر و انجام تمامی کار های طیورکشتارگاه ۰توسعه خط  رفیعی پور ادامه داد: با

 .مرغ ممتاز در آینده نزدیک در سراسر کشور عرضه خواهد شد
، مرغ و آالیش آن به طور همزمان توسط همکاران دامپزشکی ۰های خط رئیس سازمان دامپزشکی با باشاره به اینکه در کشتارگاه

شود تا مردم محصول را با بهترین کیفیت مصرف کنند شود، بیان کرد: این تکنولوژی روز دنیا در کشور ما هم استفاده میرصد می

شودچرا که پس از ارزیابی همکاران دامپزشکی در صورت وجود مشکل، مرغ از گردونه تولید حذف می . 
ر ساز می شود/صنعت مرغداری با زیان چند میلیارد تومانی روبروستاستمرار روند کاهش جوجه ریزی دردس :بیشتر بخوانید  

۰۶۲ وی با اشاره به اینکه از ۸۲کشتارگاه طیور کشور،   مجهز است، گفت: هم اکنون بخشی از محصوالت  ۰کشتارگاه به خط  
های کشور به که تمامی کشتارگاهاست. تا پایان سال امیدواریم  ۰های خط شود، از کشتارگاههای دیگر صادر میطیور که به کشور

مجهز شوند ۰خط  . 
رفیعی پور با اشاره به اینکه نظارت در همه مراحل قبل، حین و پس از کشتار، بسته بندی و مجوز حمل به مراکز عرضه توسط 

های روز اروپا های طیور کشور با کشتارگاههای های کشتارگاهگیرد، بیان کرد: تجهیزات و فناورسازمان دامپزشکی صورت می

کندبرابری می . 
با مرغ معمولی متفاوت است، اظهار کرد: بحث قیمت به سازمان دامپزشکی  قیمت مرغ ممتاز این مقام مسئول درباره اینکه آیا

دهدهای تمام شده قیمت گذاری محصول را انجام میشود و سازمان حمایت براساس هزینهمربوط نمی . 
صورت گرفته، مرغ ممتاز از لحاظ امتیازات فنی، بهداشتی، نظارتی و تشخیصی در شرایط مطلوبی های به گفته وی، طبق بررسی

 .قرار دارند
  لینک خبر
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 متفرقه
 ایرنا  – 83/3/82تاریخ : 

درصد افزایش یافت ۱۴تعداد حریق منابع طبیعی امسال   
فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت -ایرنا  - تهران در سه ماهه امسال به دلیل پوشش گیاهی  :

۶۲فقره رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۰۰۲ها در منابع طبیعی به مناسب، تعداد آتش سوزی درصد افزایش را نشان  

دهدمی .  
روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا، با بیان اینکه همه ساله در این فصل با گرم شدن هوا شاهد افزایش « علی عباس نژاد»سرهنگ 

ها هستیم افزودآتش سوزی ست، های کشور بوده افقره و بیشتر در سطح جنگل ۰۶۲تا  ۰۲۲ها درحالی که سال گدشته تعداد حریق :

ها مربوط های مناسب در ابتدای سال، شرایط آب و هوایی مناسب و افزایش پوشش گیاهی، بخش عمده حریقامسال با توجه به بارش

های شمال کشور آسیب جدی وارد نشده استبه مراتع و علفزارها بوده و به سطح جنگل . 
درصد کاهش داشته است،  ۸۹مدت مشابه سال گذشته حدود  های کشور امسال نسبت بههای جنگلوی با بیان اینکه سطح آتش سوزی

های هکتار بوده است اما هنوز امار مشخصی در سطح آتش سوزی ۵۵ها ها در جنگلگفت: در سه ماهه امسال سطح اتش سوزی

 .مراتع نداریم
 ۶۴٧۰هد؛ از این میزان ددرصد کل مساحت کشور را تشکیل می ۶۰میلیون هکتار است که  ۶۰۹وسعت کل منابع طبیعی ایران 

هکتار اراضی مرتعی است ۶۴٧۹هکتار اراضی بیابانی و  ۰۰٧۹میلیون هکتار اراضی جنگلی،  فرمانده یگان حفاظت از سازمان  .

ها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهارداشتجنگل های ها حضور مردم در عرصهعالوه بر گرم شدن هوا علت اصلی آتش سوزی :

شویمها میژه ایام تعطیل است که به دلیل غفلتشان شاهد تشدید آتش سوزیمنابع طبیعی به وی . 
های جنوبی کشور از جمله خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویر احمد و ها مربوط به استانبه گفته وی، در مدت مذکور بیشترین حریق

های الزم ت الزم همچون هلیکوپتر و نبود هماهنگیبوشهر بوده که در برخی از مناطق به دلیل صعب العبور بودن و نداشتن تجهیزا

ایمها بودهشاهد گسترش آتش سوزی . 
عباس نژاد یکی از عمده مشکالت اطفای حریق را نبود هلیکوپترهای اطفای حریق در این سازمان عنوان کرد و از دولت خواست تا 

اعتباراتی به این بخش اختصاص دهد تا کمتر شاهد از بین برای تجهیز امکانات در این عرصه از جمله هلیکوپترهای اطفای حریق، 

های منابع طبیعی شویمرفتن عرصه . 
های منابع طبیعی جنگل، ها و مراتع کشور را جرم دانست و به هموطنان توصیه کرد: حفظ عرصهوی آتش روشن کردن در جنگل

است و در صورت محرز شدن با متخلفان برخورد قانونی مرتع و بیابان نیازمند آموزش همگانی مردم توسط وسایل ارتباط جمعی 

شودمی . 
های هیرکانی و خزری، زاگرسی، ارسباران، ایرانی و ایران دارای پنج رویشگاه اکولوژیک جنگلی منحصر به فرد شامل جنگل

است تورانی و خلیج فارس و عمانی . 
  لینک خبر
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 متفرقه 

 ایرنا  – 88/3/82تاریخ :

 های جنوبیهزار هکتار از استان ۳۹۶مبارزه با آفت ملخ صحرایی در 

هزار و  ۸۹۰های جنوبی کشور به سازمان حفظ نباتات کشور اعالم کرد: سطح مبارزه با آفت ملخ صحرایی در استان -ایرنا -تهران

  .هزار هکتار رسید ۴۰۰
تاکنون مبارزه با آفت ملخ صحرایی در  ، بر اساس اعالم سازمان حفظ نباتات کشوربه گزارش چهارشنبه وزارت جهاد کشاورزی

هکتار و استان هرمزگان  ۰۰۰هزار و  ۶۴۰در سطح  ، جنوب کرمانهکتار ۰۲هزار و  ۶۶۹بلوچستان در سطح  استان سیستان و

 .هکتار انجام شده است ۰۶۰هزار و  ۶۰۰در سطح 
هکتار،  ۵۵۶هزار و  ۰۸هکتار، فارس  ۵۵۲هزار و  ۵۵های بوشهر نیز در وسعت سطح مبارزه با ملخ صحرایی در استان

هکتار اعالم  ۰۵۲و خراسان جنوبی  ۰۴۰۰هکتار، کهگیلویه و بویراحمد  ۸۰۲هزار  ۶۲هکتار، کرمان  ۹۵۰و  هزار ۰۸خوزستان 

 .شده است
 .مورد بوده است ۶۸۹ها خرداد امسال تعداد ریزش ۰۶از هشتم بهمن سال گذشته تا تاریخ 

 
  لینک خبر
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 متفرقه 

 خبرگزاری فارس – 82/3/82تاریخ : 

رئیس سابق شیالت به طور قانونی مشاور وزیر جهاد کشاورزی است  |فارس من  
کندکند و از این بابت پولی دریافت نمیشیالت به طور قانونی به عنوان مشاور وزیر جهاد کشاورزی فعالیت می رئیس سابق .  

ند چرا اند تا پیگیری کاز خبرگزاری فارس خواسته «فارس من» به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مخاطبان سامانه

فارس ماهیان و آبزیان این دریا را به تاراج ببرند مجدداً در بدنه وزارتخانه مانده های چینی داد تا در خلیجمعاونی که اجازه به کشتی
 .است

ماه پیش از رئیس سازمان شیالت رفت و  ۴های مخاطبان در مورد حسن صالحی رئیس سابق سازمان شیالت است که حدود صحبت
ها این نوع رفتن ایشان را پرحاشیه و به دلیل دادن مجوز صید به برخی رسانه میرزایی رئیس جدید داد،هللا خونبه نبی جای خود را

های ترال چین مرتبط دانستندکشتی . 
 .و اکنون برخی منتقدند که رئیس سابق شیالت با این سابقه که داشته نباید در بدنه وزارت جهاد کشاورزی بماند

گاه در وزارت جهاد کشاورزی به خبرنگار فارس گفتآیک مقام  آقای حسن صالحی رئیس سابق سازمان شیالت در حال حاضر  »:

کند و در قبال آن هیچ پولی هم از وزارتخانه دریافت وقت فعالیت میبه عنوان مشاور وزیر و به صورت کامالً موردی و پاره

کندنمی .» 
گفته عنوان مشاور وزیر کامال قانونی است،وی با بیان اینکه بکارگیری ایشان ب درصد است و قانون منع بکار  33صالحی جانبار  :

شودگیری بازنشستگان شامل ایشان نمی . 
ماه پیش در جلسه تودیع و معارفه رئیس سازمان شیالت گفت: به دلیل سابقه  4عبدالمهدی بخشنده معاون وزیر جهاد کشاورزی حدود 

ها و تجربیاتش در بدنه وزارت جهاد مدیریتی و فنی و نیز به دلیل تعهد و خلوص ایشان از نظرات و ایدهدرخشان صالحی از نظر 

 .کشاورزی استفاده خواهد شد
 ماجرای استعفای رئیس شیالت و صید ترال *

فارس در منطقه خلیجچینی اجازه صید  های ترالرئیس سابق سازمان شیالت در سال گذشته تحت انتقاد شدید بود که چرا به کشتی 

های ترال با انداختن تورهای بسیار پیشرفته در کف دریا همه موجودات زنده گفتند کشتیداده و با آنها قرارداد بسته است، منتقدان می

سازندکنند و در حقیقت به ذخایر آبزیان این منطقه آسیب جدی وارد میآوری میدریایی را جمع .  
نشینان به خطر افتاده و آنها در تأمین زندگی خود با مشکل کنند معیشت ساحلها در این دریا صید میه چینیگفتند از زمانی کآنها می

  .مواجه هستند
های جنوبی کشور به شدت معترض بودند و اعتراض آنها باعث این مسئله چنان جدی شد که نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان استان

رفت و به سواالت نمایندگان پاسخ داد. وزیر در مجلس گفت: وزارتخانه با دادستانی هرمزگان شد حجتی چند نوبت به مجلس 
ها کسی را قانع نکرد و اند که در عمق بسیار زیاد دریاست، اما این پاسخهایی صید کردهماهیهماهنگی کرده و صیادان تنها فانوس

 .فشارها ادامه یافت
های ساز شد که نیروی دریایی سپاه به موضوع ورود کرد و چندین کشتی صید ترال در آبشیههای چینی آنقدر حاماجرای صید کشتی

توسط گارد ساحلی اداره بنادر و دریانوردی  کشتی غیرمجاز صیادی چینی خلیج فارس و مکران را توقیف کرد. پیش از آن نیز دو
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از برخی مدیران دولتی از بیکاری صیادان ساحلی به خاطر حضور چابهار توقیف شده بودند و فرمانده سپاه هم در سخنانی با انتقاد 
های چینی صیادی گالیه کرده بودکشتی . 

در ادامه این انتقادات بود که اواخر سال گذشته آقای حسن صالحی از سمت خود استعفا داد اما عبدالمهدی بخشنده معاون وزیر جهاد 
داد و این اواخر به رغم درد ورنج فراوان به خاطر جانبازی به فعالیت ادامه میکشاورزی گفت من خودم شاهد هستم که آقای صالحی 

ای پذیرفت چرا که ایشان در کار خود بسیار استاد و مجرب بودند اما واقعا وزیر دیگر چارهچند بار آمد و استعفا داد اما وزیر نمی

 .برایش نمانده بود که با درخواست استعفای ایشان موافقت کند
جلسه تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید سازمان شیالت که در محل این سازمان با حضور معاون امور اقتصادی وزارت جهاد در 

کشاورزی و در غیاب وزیر جهاد برگزار شد سخنرانان به شدت استعفای وی به دلیل فشارهای منتقدان را تکذیب کردند و در عین 

ها به شدت دفاع کردندگذشته و نیز قرارداد صید ترال با چینی های ایشان طی چند سالحال از برنامه . 
عبدالمهدی بخشنده معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سابق شیالت را مدیری مدبر معرفی کرد که از نظر وی توانسته 

های گذشته چندین برابر افزایش دهدبود عملکرد سازمان شیالت را در سال .  
تواند ها اعالم کرده بود که این قرارداد میابق شیالت هم پیش از این درباره قرارداد صید ترال با چینیحسن صالحی رئیس س

  .ارزآوری بسیار خوبی برای کشور داشته و اشتغال ایجاد کند
شود و اخل کشور نمیای از آنها در دکنند از جنس ماهیانی است که هیچ استفادهها صید میوی توضیح داده بود نوع ماهیانی که چینی

 .اگر اینها صید نشوند، عامل بازدارنده تولید برای دیگر آبزیان محسوب خواهد شد
 
  لینک خبر
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 متفرقه 
 خبرگزاری فارس – 82/3/82تاریخ : 

 مشکالت تولیدکنندگان را رفع کنند  ISI پژوهشگران به جای مقاله
مدیرکل دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: پژوهشگران به جای اینکه انرژی خود را صرف 

ای از مشکالت تولیدکننده را برطرف کنندباید با پژوهش خود گره کنند، ISI تولید مقاالت .  
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مجید ولدان مدیرکل دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

ژوهشگران و استادان کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، امروز در محل کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران گفت: برخی از پ

اند که تمام تالش خود را برای تولید مقاالتدانشگاه این گونه تربیت شده  ISI دارند، زیرا باالترین امتیاز را دارد، در معطوف می

  .حالی که باید مقاالت پژوهشی، ناظر به حل یک مشکل واقعی از تولید کشور باشد
دارد، یعنی اگر در یک مقاله علمی کاربردی متصور باشد یا همان به زبان خودمان علم  وی گفت: در ژاپن نسبت پتنت به مقاله امتیاز

گیردنافع باشد، امتیاز می .  
  .به گفته ولدان، نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد گفته اگر غیر از علم نافع با بودجه دولتی دنبال تحقیق بروید، کار غیرشرعی است

ای گفت: یک فردی که عضو هیأت علمی زمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به خاطرهمدیرکل دفتر امور فناوری سا
دانشگاه بود، پژوهشی در مورد چوب انجام داده بود و وقتی آن را به یک کارخانه بزرگ تولید محصوالت چوبی بردیم، گفت این 

دهد و آن تولیدکننده گفت: ما برای تولید نئوپان از چسب یش میخورد و برعکس، هزینه تولید ما را افزاپژوهش به درد ما نمی
شود. اگر کسی بتواند بر اثر تحقیقات خود ماده کنیم که این چسب باعث سرطان کارگران و حتی مرگ و میر میفرمالین استفاده می

پردازمضررتری به جای این چسب معرفی کند، هزینه تحقیقش را هم میبی .  
همین مقاالت  گفت مالک ارزیابی ما به عنوان هیأت علمی،تاد دانشگاه به ما میوی گفت: آن اس ISI  است و برای ما پژوهشی که

  .منجر به حل واقعی مسئله باشد، تعریف نشده است
معکوس  ها باید به صورتآید، گفت: برگزاری نمایشگاهدرصد قطعات خودروی ملی ما از یک جای دیگر می ۵۲ولدان با بیان اینکه 

باشد، یعنی به جای اینکه یک محصولی در مراکز پژوهشی تولید و بعد به بازار عرضه شود، بلکه باید براساس نیاز بازار، 
ها تولید شودها و آزمایشگاهمحصوالت جدید در پژوهشگاه .  

مسیر تحقیقات آنها به سمت حل مسائل هزار محقق دارد که باید  ۰به گفته مدیرکل دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات، این سازمان 
بنیان شناسایی شده است و بزرگترین مشکل محقق، بحث بازار فروش شرکت دانش ۰۰۴واقعی کشاورزی باشد. در بخش کشاورزی 

کندکند که بازار آن را خریداری نمیزیرا محصولی تولید میمحصول است، .  
حمایت مالی است، اما باید بازار برای محصوالت آنها طراحی شود که این بنیان های دانشوی گفت: بزرگترین حمایت ازشرکت

ها به بدهکار بانکی تبدیل نشوندشرکت .  
کردند، اما کاران رفسنجان گفت: در گذشته کشاورزان پسته براساس تجربه تولید میدر این مراسم همچنین صادقی رئیس تعاونی پسته

اندازی کنیمجبور شدیم مرکز تحقیقات پسته راهوقتی پای رقبای خارجی به وسط آمد، م .  
تر و یک اندازه اکنون محصول آنها از پسته ما درشتدانشگاه دیویس آمریکا برای تحقیق بر روی پسته تأسیس شده و هموی گفت:

عملکرد آنها افزایش و اکنون کیلو در هکتار است و هم ۹۲۲های ما تن در هکتار در حالی که عملکرد باغ ۴بوده و عملکرد آنها 

  .عملکرد ما کاهش یافته است
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سی برای این مرکز خریداری الپیاندازی شده و دو دستگاه وکیوم و دو دستگاه اچسال قبل راه ۰۹وی گفت: مرکز تحقیقات پسته از 
توان پسته کاشتشده و باید این مرکز با آزمایش خاک به کشاورز بگوید که کجا می .  

چندین نامه نوشتیم، اما جوابی ازدولت دریافت نکردیم و ما در بخش ترویج  ۵۸مدیرعامل صنعت همگام گفت: از سال همچنین آزاد 

های کشاورزی خیلی مشکل داریم و ترویج در حد صفر باقی مانده استیافته .  
ا مقالهکنند که خط پایان گزارش آنهای عمل میهمچنین ولدان گفت: متأسفانه پژوهشگران ما به گونه  ISI  است و ما باید تالش کنیم

گوییم سوپرمن هستیم، بلکه باید مفهوم نوآوری را ای از تولید واقعی باشد. ما نمیخط پایان پژوهش را تغییر داده و ناظر بر حل مسئله
  .دوباره مطرح کنیم

بسیاری از مروجان کشاورزی بیکار هستند و به گفته این مسئول دولتی در حوزه ترویج کشاورزی هم شبکه ترویج وجود دارد، اما 

کنندحقوق دولتی را هم دریافت می .  
پژوهشگر دولتی یک موظفی دارد که باید سالی یک پژوهش انجام دهد و نگاه دولت این است که اگر این پژوهش انجام  وی گفت:

  .شود، پولش را دریافت کند
کند، بیل بردارد و آب بگیرد، و اکثر دانشجویان مهندسی کار کشاورزی می همچنین صادقی نیز گفت: تصور این است که اگر کسی

روندبه رشته های کشاورزی می .  
داند مشکل های فناورانه به کسب و کار موفق تبدیل شوند، بزرگترین درد جامعه علمی این است که پژوهشگر نمیوی گفت: باید طرح

  .اصلی و درد بخش کشاورزی چیست
در این مراسم صالحی در مورد جشنواره ایده های بخش کشاورزی، گفت: محورهای این جشنواره در زمینه دام، طیور، آبزیان و 

 ۰طرح ودر مرحله نهایی  ۶شود، مرحله دوم طرح برتر در کارگاه آموزشی بررسی می ۰۲آبخیزداری است. در مرحله نخست 

شوندطرح برتر معرفی می .  
نگاری شده استصندوق کشاورزی استانی نامه ۰۶پارک علمی و فناوری و  ۰۶با  به گفته صالحی، .  

طرح به دبیرخانه ارسال شده و هدف کمک به بهبودی فضای کسب و کار در بخش کشاورزی است ۸۰۹به گفته وی، تاکنون  .  
شوندها دعوت میبه گفته صالحی، در این جشنواره افراد کارآفرین برای داوری طرح .  

همچنین ارسالن قاسمی در این مراسم گفت: بازار کشورهای اوراسیا بازار بکری است که در اختیار تولیدکنندگان وصادرکنندگان 
بندی شود، اما اگر همین محصول در روسیه بستهکیلویی صادر می ۰۲۲های ایرانی قرار دارد، در حال حاضر رب ایرانی در بشکه

ارد کشورهای اوراسیا مانند بالروس شودتواند با تعرفه صفر وشود، می .  
قاسمی گفت: اتاق تعاون دارای بزرگترین شبکه توزیع کاال در کشور است، گرچه شرایط کنونی در تولید شرایط جنگی است، اما باید 

  .با مذاکره با مقامات دولتی شرایط به نفع رونق تولید تغییر کند
  لینک خبر
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 متفرقه 

 خبرنگاران جوان  – 82/3/82تاریخ : 

 گرمای هوا مانع تخم ریزی ملخ های صحرایی در ایران شد
ها به علت گرمی هوا در هزار هکتار انجام شده است، گفت: ملخ ۹۵۲صحرایی در سطح  درگاهی با بیان اینکه مبارزه با آفت ملخ

کنندایران تخم گذاری نمی . 
، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی؛ محمد رضا درگاهی، رئیس سازمان حفظ گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

ان است های هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستهای جدید در استانهای فائو بیشترین هجوم دستهنباتات کشور گفت: بر اساس نقشه

 .و این هجوم بسیار گسترده و وسیع است
اند و استان کشور ریزش داشته ۶دسته ملخ در  ۶۹۰وی در نشست ستاد هماهنگی مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: تاکنون 

های کشاورزی عملیات سم پاشی و کانون کوبی انجام شده استهزار هکتار از زمین ۹۵۲در  . 
رسدهزار هکتار در کشور می ۶۲۲های جدید سطح سم پاشی تا اواخر شهریور به بیش از وم دستهدرگاهی گفت: با هج . 

های سیستان و بلوچستان، جنوب کشور و رئیس سازمان حفظ نباتات کشور افزود: بیشترین حجم سمپاشی و کنترل آفت در استان

 .هرمزگان بوده است
شودهفته آینده وارد کشور می ۰های صحرایی های صحرایی/ دسته جدید ملخآخرین جزئیات مبارزه علیه آفت ملخ :بیشتر بخوانید  

های پاکستان و هند به ایران هستهای صحرایی از کشورهای پاییز احتمال بازگشت ملخبه گفته این مقام مسئول،در ماه . 
ارزه و سمپاشی در کشور تا پایان سال ادامه دارد، اما به علت گرمی هوا ملخ ها در ایران تخم گذاری نمی کنندوی افزود: روند مب . 

ها در حاجی آباد گفت: حجم ریزش و طغیان در حاجی آباد بسیار جدید و بحرانی است و نیازمند است درگاهی با اشاره به طغیان ملخ

کنترل آفت همکاری کنند های مردمی و ارتش برایتا بسیج، نیرو . 
 لینک خبر 
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 متفرقه 
خبرنگاران جوان  – 88/3/82تاریخ :   

های صحرایی/ خسارت جدی به باغات و مزارع وارد نشده استآخرین جزئیات مبارزه با موج دوم ورود ملخ  
استان  ۶هکتار در  ۰۸۲هزار و  ۸۰۹های صحرایی در سطحی حدود میر گفت: بنابر آخرین آمار، سطح مبارزه شیمیایی با ملخ

 .جنوبی کشور صورت گرفته است
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارسازمان حفظ نباتات کشور در گفتمحمدرضا میر، سخنگوی  گروه اقتصادی باشگاه  

: بنابر آخرین آمار، سطح مبارزه شیمیایی با به کشور اظهار کرد های صحراییهجوم ملخ ، درباره آخرین وضعخبرنگاران جوان

استان جنوبی کشور صورت گرفته است ۶هکتار در  ۰۸۲هزار و  ۸۰۹های صحرایی در سطحی حدود ملخ . 
هکتار باالترین سطح مبارزه را به خود اختصاص داده است،  ۰۵۲هزار و  ۶۰۰وی با اشاره به اینکه استان سیستان و بلوچستان با 

هکتار، بوشهر  ۸۶۲هزار و  ۰۹هکتار، خوزستان  ۶۶۲هزار و  ۶۰۶هکتار، هرمزگان  ۶۸۰هزار و  ۶۹۰ن کرمان با افزود: استا
هکتار  ۰۵۲هکتار و خراسان جنوبی  ۰۲۲هزار و  ۰هکتار، کهگیلویه و بویر احمد  ۰۰۰هزار و  ۰۴هکتار، فارس  ۰۲هزار و  ۵۵

خود اختصاص داده اندهای بعدی مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی را به رتبه . 
های جنوبی کشور صورت گرفته است، بیان کرد: طبق پیش ریزش در استان ۶۸۲میر با اشاره به اینکه از ابتدای بهمن تاکنون 

توان آمار دقیقی را های فائو مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی تا اواسط شهریور در کشور ادامه خواهد داشت، اما از االن نمیبینی

ها پیش بینی کردبرای تعداد ریزش . 
ها که توسط وزارت جهاد کشاورزی استان آفت ملخ صحرایی جه به مبارزه مطلوب علیهسخنگوی سازمان حفظ نباتات ادامه داد: با تو

استان کشور حجم باالی مبارزه  ۸ها نفوذ نکرده است و به عبارت دیگر و سازمان حفظ نباتات صورت گرفته، این آفت به سایر استان

ن جنوبی و کهگیلویه و بویر احمد بسیار ناچیز استهای خراسارا به خود اختصاص داده اند، چرا که سطح مبارزه در استان . 
شودهفته آینده وارد کشور می ۰های صحرایی های صحرایی/ دسته جدید ملخآخرین جزئیات مبارزه علیه آفت ملخ  :بیشتر بخوانید  

هزار هکتار  ۶۲۲شود که سطح مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی حداقل به ریور پیش بینی میبه گفته این مقام مسئول، تا اواسط شه
 .برسد

شاهد  هاهای صحرایی به کشور گفت: در چند روز گذشته با ورود موج جدید ملخوی درباره آخرین وضعیت ورود موج دوم ملخ
ها ادامه یابد. اما به سبب آنکه مقصد نهایی شود این ریزشاستان جنوبی کشور بودیم، همواره پیش بینی می ۶های دیگر در ریزش

شوندها وارد مرحله تخم گذاری در کشور نمیها کشور هندوستان و پاکستان است، از این رو ملخموج جدید ریزش . 
ه افزایش عملکرد ما و کند، چرا کها اقدام میمیرادامه داد: سازمان حفظ نباتات با جدیت تمام نسبت به مبارزه علیه موج دوم ملخ

های صحرایی موجب شده که در دی و بهمن با دسته جات کمتری در های هندوستان و پاکستان علیه مبارزه با موج دوم ملخکشور

ها به سمت ایران و شبه جزیره عربستان روبرو شویممسیر بازگشت این ملخ . 
به باغات و مزارع کشور بیان کرد: با توجه به  ملخ صحراییخسارت آفت  سخنگوی سازمان حفظ نباتات درباره آخرین جزئیات

حساسیت موضوع و سطح مناسب مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی، خسارت جدی به باغات و مزارع نداشتیم و تنها مقدار جزئی 
در مجموع میزان خسارت به باغات مرکبات استان هرمزگان وارد شده است که در حال جمع بندی آمار نهایی خسارت هستیم. اما 

 .خسارت در برابر حجم مبارزه بسیار ناچیز است
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های صحرایی، وزیر جهاد کشاورزی ضمن وی درباره آخرین وضعیت تخصیص اعتبارات گفت: با توجه به استمرار ریزش ملخ
تومان اعتبار دیگر  میلیارد ۰۲تشریح موضوع خواستار دریافت اعتبارات دیگر شد که ظاهرا سازمان برنامه و بودجه با تخصیص 

 .به مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی موافقت کرده، اما تاکنون اعتباری به حساب سازمان واریز نشده است
میر با اشاره به اینکه روند مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی متوقف نشده است، تصریح کرد: با وجود عدم دریافت اعتبارات جدید، 

علیه آفت ملخ صحرایی را از اعتبارات سازمان و به صورت خرید نسیه سموم از واردکنندگان و مبارزه  سازمان حفظ نباتات اما

دهدفروشندگان ادامه می . 
 جای هیچگونه نگرانی مبنی بر هجوم آفت ملخ مراکشی نیست

به نوار شمالی  های مراکشیهجوم ملخ سخنگوی سازمان حفظ نباتات در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضعیت مبارزه با
رو هستیم، امسال تنها به سبب شرایط آب و هوایی و کشور گفت: طبق روال همه ساله در این مناطق با آفت ملخ مراکشی روبه

های اخیر جمعیت و حجم این آفت در نوار شمالی کشور بیشتر شده استبارش . 
ی صحرایی است، بیان کرد: اگرچه امسال به سبب شرایط هاکمتر از ملخ های مراکشیقدرت تخریبی ملخ میر با اشاره به اینکه

مساعد آب و هوایی، حجم آفت ملخ بومی در نوار شمالی کشور بیشتر شده است، اما این آفت کامال تحت کنترل است و جای هیچگونه 
ه صورت گیرد تا خسارتی به ها باید مبارزشوند، علیه آنوارد فاز خسارت می  نگرانی وجود ندارد. بنابراین تنها در شرایطی که

 .باغات و مزارع وارد نشود

 لینک خبر 
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 متفرقه 
خبرگزاری فارس – 33/3/82تاریخ :   

روند های جنوب ایران به سمت پاکستان میملخ  
روندمیهای جنوب ایران به سمت پاکستان های زیادی از ملخبلومبرگ اعالم کرد: گله .  

دومین منطقه بزرگ تولید ها ملخ منطقه جنوب ایران،الملل خبرگزاری فارس به نقل از بلومبرگ، میلیونبه گزارش گروه اقتصاد بین

برندپنبه در پاکستان هجوم می . 
وزیر این کشور هواپیماهای سمپاش و وسایل سمپاشی برای مقابله در بر اساس اعالم وزارت امنیت غذایی پاکستان به دستور نخست

اندهزار آکر در جنوب این کشور آماده شده ۶۲سطح  . 
 .به گفته وزارت امنیت غذایی این کشور این حشرات هنوز به محصوالت و کشاورزی منطقه آسیب نرسانده است

ترین کند تا با مقابله جدی با این آفت از کاهش بیشتر تولید پنبه جلوگیری کند. صنعت نساجی این کشور بزرگپاکستان تالش می

شودکننده اشتغال و درآمد در این کشور محسوب میتامین .  
 ۶۶ید پنبه در این کشور امسال با بینی شده که میزان تولپاکستان عمدتا متکی به پنبه تولید داخل برای صنعت نساجی است. پیش

شودسال گذشته محسوب می ۶۰عدل برسد که کمترین میزان طی   میلیون ۵٧۶۸درصد کاهش به  . 
های ملخ ابتدا از سواحل دریای سرخ، سودان و اریتره در ماه ژانویه به سمت عربستان آمدند و در ماه فوریه به ایران رسیدند و گله

اندب پاکستان حمله ور شدهدر ماه مارس به جنوب غر . 
اند اند مقابله کردههایی که به جنوب غرب ایالت بلوچستان حمله کردهحفظ نباتات پاکستان گفته است: مسئوالن با ملخ ناز مدیرکلفلک

 .اما در آن منطقه کشت پنبه زیاد نبوده است
های هوایی های ملخ به صورت سمپاشیو از آن زمان مقابله با گلهاستان جنوبی ایران حمله کرد  ۸ماه به های ملخ در اوایل بهمنگله

 ۵به  ۸ها هم از هزار هکتار افزایش یافته و تعداد استان ۶۹۲ها بیش از و زمینی ادامه دارد. طی این مدت سطح مبارزه با ملخ

 .رسیده است
ها های جنوب ایران کاسته خواهد شد؟ آیا امکان دارد همه ملخلخاند آیا از تعداد مها مهاجرت به پاکستان را آغاز کردهحاال که این ملخ

 به آن سمت بروند؟
 لینک خبر
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 متفرقه 
خبرنگاران جوان  – 88/3/82تاریخ :   

های صحرایی/ خسارت جدی به باغات و مزارع وارد نشده استآخرین جزئیات مبارزه با موج دوم ورود ملخ  
استان  ۶هکتار در  ۰۸۲هزار و  ۸۰۹های صحرایی در سطحی حدود میر گفت: بنابر آخرین آمار، سطح مبارزه شیمیایی با ملخ

 .جنوبی کشور صورت گرفته است
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارن حفظ نباتات کشور در گفتمحمدرضا میر، سخنگوی سازما گروه اقتصادی باشگاه  

بر آخرین آمار، سطح مبارزه شیمیایی با به کشور اظهار کرد: بنا های صحراییهجوم ملخ ، درباره آخرین وضعخبرنگاران جوان

استان جنوبی کشور صورت گرفته است ۶هکتار در  ۰۸۲هزار و  ۸۰۹های صحرایی در سطحی حدود ملخ . 
هکتار باالترین سطح مبارزه را به خود اختصاص داده است،  ۰۵۲هزار و  ۶۰۰وی با اشاره به اینکه استان سیستان و بلوچستان با 

هکتار، بوشهر  ۸۶۲هزار و  ۰۹هکتار، خوزستان  ۶۶۲هزار و  ۶۰۶هکتار، هرمزگان  ۶۸۰هزار و  ۶۹۰ان با افزود: استان کرم
هکتار  ۰۵۲هکتار و خراسان جنوبی  ۰۲۲هزار و  ۰هکتار، کهگیلویه و بویر احمد  ۰۰۰هزار و  ۰۴هکتار، فارس  ۰۲هزار و  ۵۵

ختصاص داده اندهای بعدی مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی را به خود ارتبه . 
های جنوبی کشور صورت گرفته است، بیان کرد: طبق پیش ریزش در استان ۶۸۲میر با اشاره به اینکه از ابتدای بهمن تاکنون 

توان آمار دقیقی را های فائو مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی تا اواسط شهریور در کشور ادامه خواهد داشت، اما از االن نمیبینی

ها پیش بینی کردریزشبرای تعداد  . 
ها که توسط وزارت جهاد کشاورزی استان آفت ملخ صحرایی سخنگوی سازمان حفظ نباتات ادامه داد: با توجه به مبارزه مطلوب علیه

استان کشور حجم باالی مبارزه  ۸ها نفوذ نکرده است و به عبارت دیگر و سازمان حفظ نباتات صورت گرفته، این آفت به سایر استان

های خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویر احمد بسیار ناچیز استرا به خود اختصاص داده اند، چرا که سطح مبارزه در استان . 
شودهفته آینده وارد کشور می ۰های صحرایی / دسته جدید ملخهای صحراییآخرین جزئیات مبارزه علیه آفت ملخ  :بیشتر بخوانید  

هزار هکتار  ۶۲۲شود که سطح مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی حداقل به به گفته این مقام مسئول، تا اواسط شهریور پیش ینی می

 .برسد
شاهد  هابا ورود موج جدید ملخهای صحرایی به کشور گفت: در چند روز گذشته وی درباره آخرین وضعیت ورود موج دوم ملخ

ها ادامه یابد. اما به سبب آنکه مقصد نهایی شود این ریزشاستان جنوبی کشور بودیم، همواره پیش بینی می ۶های دیگر در ریزش

شوندها وارد مرحله تخم گذاری در کشور نمیها کشور هندوستان و پاکستان است، از این رو ملخموج جدید ریزش . 
کند، چرا که افزایش عملکرد ما و ها اقدام میداد: سازمان حفظ نباتات با جدیت تمام نسبت به مبارزه علیه موج دوم ملخ میرادامه

های صحرایی موجب شده که در دی و بهمن با دسته جات کمتری در های هندوستان و پاکستان علیه مبارزه با موج دوم ملخکشور
ران و شبه جزیره عربستان روبرو شویمها به سمت ایمسیر بازگشت این ملخ . 

به باغات و مزارع کشور بیان کرد: با توجه به  خسارت آفت ملخ صحرایی سخنگوی سازمان حفظ نباتات درباره آخرین جزئیات
حساسیت موضوع و سطح مناسب مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی، خسارت جدی به باغات و مزارع نداشتیم و تنها مقدار جزئی 

به باغات مرکبات استان هرمزگان وارد شده است که در حال جمع بندی آمار نهایی خسارت هستیم. اما در مجموع میزان  خسارت

 .خسارت در برابر حجم مبارزه بسیار ناچیز است
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های صحرایی، وزیر جهاد کشاورزی ضمن وی درباره آخرین وضعیت تخصیص اعتبارات گفت: با توجه به استمرار ریزش ملخ
میلیارد تومان اعتبار دیگر  ۰۲یح موضوع خواستار دریافت اعتبارات دیگر شد که ظاهرا سازمان برنامه و بودجه با تخصیص تشر

 .به مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی موافقت کرده، اما تاکنون اعتباری به حساب سازمان واریز نشده است
متوقف نشده است، تصریح کرد: با وجود عدم دریافت اعتبارات جدید،  میر با اشاره به اینکه روند مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی

مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی را از اعتبارات سازمان و به صورت خرید نسیه سموم از واردکنندگان و  سازمان حفظ نباتات اما

دهدفروشندگان ادامه می . 
 جای هیچگونه نگرانی مبنی بر هجوم آفت ملخ مراکشی نیست

به نوار شمالی  های مراکشیهجوم ملخ ی سازمان حفظ نباتات در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضعیت مبارزه باسخنگو
رو هستیم، امسال تنها به سبب شرایط آب و هوایی و کشور گفت: طبق روال همه ساله در این مناطق با آفت ملخ مراکشی روبه

ر شمالی کشور بیشتر شده استهای اخیر جمعیت و حجم این آفت در نوابارش . 
های صحرایی است، بیان کرد: اگرچه امسال به سبب شرایط کمتر از ملخ های مراکشیقدرت تخریبی ملخ میر با اشاره به اینکه

مساعد آب و هوایی، حجم آفت ملخ بومی در نوار شمالی کشور بیشتر شده است، اما این آفت کامال تحت کنترل است و جای هیچگونه 
ها باید مبارزه صورت گیرد تا خسارتی به شوند، علیه آنوارد فاز خسارت می  گرانی وجود ندارد. بنابراین تنها در شرایطی کهن

 .باغات و مزارع وارد نشود

 لینک خبر 
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 نهاده
 فودپرس – 82/3/82تاریخ : 

 به مرغ ها بگوییم فعال نخورید تا خوراک دولتی برسد؟
۹۲۲هزار و  ۰دبیر کانون مرغداران کشور گفت: درحالی که قیمت مرغ زنده  <مواد غذایی تومان زیر قیمت تمام شده به فروش می  

دام نیز اقدام به توزیع مرغ منجمد )تنظیم بازاری( کرده استرسد شرکت پشتیبانی امور  . 
تومان کاهش یافته و زیر  833هزار و  .اظهار کرد: قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده به  پرویز فروغی دبیر کانون مرغداران کشور

ز استانها مانند همدان و تهران اقدام به توزیع مرغ منجمد در برخی ا  شرکت پشتیانی امور دام  قیمت عرضه می شود در عین حال

 .کرده است
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی قیمت مرغ زنده را بر اساس هزینه های تولید )با در نظر گرفتن تامین نهاده ها به قیمت دولتی( 

را ابالغ نکرده هزار تومان تعیین کرده اما بعد از گذشت یک ماه، وزارت صنعت، معدن و تجارت آن  33  تومان و کشته را 2233

 .است
 

تومان است و مرغداران هر کیلوگرم مرغ را  233هزار و  8دبیرکانون مرغداران کشور ادامه داد: هزینه تولید مرغ زنده در کشور 

تومان ضرر به فروش می رساند 233هزار و  8با  . 
وب خود دولت است چرا شرکت پشتیبانی هزار تومان و زیر قیمت مص 8وی تصریح کرد: درحالی قیمت مرغ کشته در میدان بهمن 

هزار و  2اقدام به توزیع مرغ منجمد    .تومانی میکند که منجر به کاهش دوباره قیمت می شود 500
گفت صبر کنید تا خوراک به نرخ مصوب برسد  توان به مرغ هانمی   

خوراک طیور خود را می توانند به قیمت  درصد از 33دبیر کانون مرغداران کشور اظهار داشت: در این شرایط مرغداران تنها 

به مرغ های خود نمیتوان گفت   مصوب دولتی تامین کنند و مجبور هستند بخش عمده نیاز خود را از بازار آزاد خریداری کنند؛ زیرا

 .که صبر کنید تا خوراک به قیمت مصوب دولتی برسد
نمی توان تهیه کرد  هزار تومان 3تومان و سویا را کمتر از  333فروغی گفت: هرکیلوگرم ذرت را در بازار کمتر از هزارو  . 

  
  لینک خبر
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 نهاده 

 خبرنگاران جوان  – 82/3/82تاریخ : 

هزار تومان ۶۱ندارد/ قیمت هر کیلو گوساله نر زنده های دامی وجود کمبودی در توزیع نهاده  
مقدسی گفت: با توجه به آنکه هم اکنون نهاده دامی به اندازه کافی در بنادر موجود است؛ اما کامیون داران، کرایه نامتعارفی پشت 

کنندبارنامه دریافت می . 
صنعت،تجارت و کشاورزیناصر مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

دامی  وجود ندارد، اظهار کرد: با توجه به آنکه هم اکنون نهاده های دامیتوزیع نهاده با اشاره به اینکه کمبودی در ،خبرنگاران جوان

کنندبه اندازه کافی در بنادر موجود است؛ اما کامیون داران، کرایه نامتعارفی پشت بارنامه دریافت می . 
کنند، در حالیکه تومان دریافت می ۰۹۲تا  ۰۰۹وی افزود: در حال حاضر، کامیون داران به ازای حمل هر کیلو نهاده رقمی معادل 

تومان بیش از مبلغ بارنامه کرایه  ۶۲۲تا  ۶۲تومان است و این امر بدان معناست که  ۶۹۲مبلغ بارنامه برای حمل هر کیلو نهاده 

شوددریافت می . 
توان درصدی برای بی تأثیر نیست، بیان کرد: نمی قیمت تمام شده تولید مقدسی با اشاره به اینکه دریافت مبلغ مازاد پشت بارنامه بر

 .این افزایش قیمت اعالم کرد
یدبیشتر بخوان شودمیلیون نهاده دامی از طریق واردات تأمین می ۶۹رخام/ میلیون تن شی ۶۶پیش بینی تولید  :  

شود، اظهار کرد: رئیس انجمن صنفی گاوداران با اشاره به اینکه توزیع ذرت، کنجاله سویا و جو با نرخ مصوب در بازار توزیع می

داری کنندبه سبب مشکالت حمل و نقل برخی دامداران مجبورند نهاده دامی را با نرخ آزاد از بازار خری . 
برای افزایش نرخ شیر خام، ستاد تنظیم بازار نرخ مصوب هر  دامداران های تولید و درخواستبه گفته وی، با توجه به افزایش هزینه

 .کیلو شیر خام را اعالم کرد
ا که دامداران مقدسی درباره آخرین وضعیت خرید توافقی شیر خام گفت: در حال حاضر نیازی به خرید توافقی شیر خام نیست، چر

 .مشکلی در فروش ندارند
 

نسبت به شب عید خبر داد و افزود: هم اکنون قیمت هر  هزار تومانی قیمت گوساله زنده ۰کاهش  رئیس انجمن صنفی گاوداران از

هزار تومان است ۰۶تا  ۰۲تومانی و اختصاص ارز نیما زنده  ۴۰۲۲کیلو گوساله نر زنده به سبب حذف ارز  . 
تومانی به سبب جمع شدن بساط دالالن و کاهش فاصله میان تولید تا مصرف تنها راه  ۴۰۲۲تصریح کرد: حذف ارز  وی در پایان

رودحل تعادل قیمت دام زنده و گوشت در بازار به شمار می . 
  لینک خبر
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 نوغان
 ایرنا  – 84/3/82تاریخ : 

  تنوع ذخایر ژنتیکی کرم ابریشم ایران در خاورمیانه منحصر به فرد است
الین )واریته( در خاورمیانه منحصر  ۶۲۶رئیس مرکز تحقیقات ابریشم کشور گفت: تنوع ذخایر ژنتیکی کرم ابریشم ایران با  -ایرنا 

۶۰۲زودی به به فرد است و به رسدالین می  .  
« وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه بانک ژن کرم ابریشم ایران غنی است، روز جمعه در گفت« رضا صورتی زنجانی

بهی )بک آپی( ندارد و کشورهای اطراف ما این توانمندی و افزود: اکنون بانک ژن کرم ابریشم ایران تنها بانکی است که نمونه مشا

 .تنوع را در تعداد الین ندارند
 ۶۲۶الین جدید تولید و به ذخایر  ۶۰زودی حدود وی اظهار داشت: همچنین با انجام دو پروژه در مرکز تحقیقات ابریشم کشور، به

واهد رسیدمورد خ ۶۰۲ها به شود که تعداد این الینالین قبلی اضافه می . 
ایم که ظرف مدت هیبرید جدید تجاری شده ۸های فناورانه و تخم نوغان موفق به تولید وی تصریح کرد: ضمن اینکه امسال در هسته

های های اصالح نژادی از هیبریدهای وارداتی و تالقی آنها با الینتواند وارد بازار شود که این مهم نیز حاصل پروژهسه سال می

تواند عملکرد تولید را به شکل معنی داری افزایش دهدکه میداخلی است  . 
بینی شددرصدی کرم ابریشم در امسال پیش ۹۲افزایش   

بینی کرد: با توجه به اتفاقات خوبی که در این صنعت طی سه سال اخیر رخ داده است امسال رئیس مرکز تحقیقات ابریشم کشور پیش

درصد افزایش یابد ۹۲ تولید پیله و صنعت کرم ابریشم بیش از . 
ساالن اشاره کرد های مختلف از جمله نوجوانان، بانوان و کهنوی از مزایای صنعت نوغانداری در کشور، ایجاد اشتغال برای گروه

های مختلف از جمله کشاورزی، خدمات و تواند به اشتغالزایی مولد در بخشو افزود: این صنعت از عرصه تولید تا فناوری می

منجر شودصنعت  . 
گیرد و مورد نیاز کشور وی با بیان اینکه محصول نهایی این صنعت که نخ ابریشمی است و در صنعت فرش مورد استفاده قرار می

تن است  ۶۲۲۲تن در سال بود، در حالی که نیاز صنعت فرش به این نخ  ۰۲۲است، گفت: سال گذشته نخ ابریشم داخلی کمتر از 

شود نیاز است که از خارج کشور وارد کنیم یعنی تا این فاصله تأمین . 
داری پیله سفید را کشور چین و پیله زرد یا رنگی را ایران برشمرد و اضافه کرد: این محصول کامالً صورتی زنجانی، منشأ نوغان

این محصول را به طور توانیم ها کود شیمیایی نیز استفاده نشود میارگانیک و سازگار با محیط زیست است اگر چنانچه در توتستان
 .کامل ارگانیک تولید کنیم

داری های توت ما مجاز به استفاده از سموم شیمیایی در تولید نهال توت مورد استفاده در نوغانبه گفته وی، اکنون تولیدکنندگان نهال

خ تأثیرگذار باشدتواند در کرم ابریشم و نکند و از همین رو این مهم مینیستند زیرا کرم از برگ توت تغذیه می . 
داری کشور به استان گیالن تعلق دارد به همین دلیل مرکز تحقیقات ابریشم درصد تولیدات صنعت نوغان ۹۹وی ادامه داد: اکنون 

داری ایران در استان گیالن قرار گرفته استکشور و هم مرکز توسعه نوغان . 
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ها توافقی مناسب دانست و اضافه کرد: با ، استقبال بازار، قیمتهای اخیرداری در کشور را طی سالوی علت رونق صنعت نوغان
داران محصول خود را به های دولتی برای خرید تضمینی پیله کرم ابریشم، به دلیل استقبال بازار از این صنعت، نوغانوجود حمایت

ر مسیر خوبی برای تولید و ارتقای دهد که ما دشود همین امر نشان میفروشند و خرید تضمینی نمیبازار و بخش خصوصی می

ایمصنعت ابریشم قرار گرفته . 
 ایران نهمین تولیدکننده نخ ابریشم در جهان است

ای که به عنوان یک کاالی داری را در اقتصاد مقاومتی به دلیل ارزش افزودهرئیس مرکز تحقیقات ابریشم کشور صنعت نوغان
د رصد تولید نخ ابریشم در جهان  ۶۹اشد پراهمیت دانست و افزود: کشور چین بیش از تواند داشته بدرصد داخلی می ۶۲۲ایرانی و 

رودرا به خود اختصاص داده و ایران بین هشتمین و نهمین تولیدکنندگان جهان به شمار می . 
ید تخم نوغان اجداد وی دو وظیفه حاکمیتی این مرکز را حفظ و نگهداری ذخایر ژنتیکی کرم ابریشم و درخت توت در بانک ژن و تول

شودهای فناورانه نوغان عنوان کرد و گفت: این دو وظیفه حاکمیتی هر سال توسط این مرکز تحقیقاتی انجام مییا هسته . 
های فناورانه یا تخم نوغان اجداد افزود: هر ساله برای تأمین نیاز کشور، این محصول رایگان در اختیار وی درباره تولید هسته

مندی نوغانداران این گیرد بنابراین با توجه به بانک ژنی که در مجموعه داریم در صورت استقبال و عالقهیی قرار میدستگاه اجرا
این فرایند را در داخل کشور از تولید هسته، تخم  ۶۲۲ظرفیت در داخل کشور وجود دارد که به صورت بومی ما بتوانیم صفر تا 

 .نوغان تجاری تولید کنیم
پروژه و طرح تحقیقاتی خاص  ۰۸ی درباره دستاوردهای بخش تحقیقات و پژوهش گفت: در طول سنوات گذشته صورتی زنجان

های های )واریته های کرم ابریشم( داخلی و الینآوری الینسال با جمع ۰۲اجرایی شد که نتیجه این فرایند اصالح نژادی پس از 

۶اورزی دستیابی به خارجی با حمایت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کش  .واریته مقاوم و پر تولید کرم ابریشم شد 
وی یادآور شد: قبل از پیروزی انقالب اسالمی ما امکان تولید تخم نوغان در داخل کشور را نداشتیم و هیبرید و تخم نوغان مورد نیاز 

این واردات از کشور ژاپن بودشد که عمده هزار جعبه هر سال از خارج کشور وارد می ۶۰۲تا  ۶۲۲داران بین نوغان . 
یک پروژه در مرکز تحقیقات با حمایت دولت و سازمان فائو کلید خورد که طی سه سال  ۶۰۰۲تا  ۶۰۸۰وی اضافه کرد: در سال 

های تولید و پرورش کرم ابریشم در داخل کشور توسط فائو آموزش داده شد که تعدادی کارشناس به خارج ها و تکنیکآخرین روش
تا  ۸۲هیبرید تجاری در داخل کشور بود و از دهه  ۶های اصالح نژادی اجرایی شد که حاصل آن تولید اعزام شدند و پروژه کشور
ایران در تولید تخم نوغان با پروژه فائو خودکفا و بی نیاز از واردات شد ۵۸سال  . 

شد و اگر چنانچه امکان ر جعبه تخم نوغان تولید میهزا ۰۲۲داری رونق زیادی داشت سالی حدود که نوغان ۰۲به گفته وی، در دهه 
شد در حالی که کشور میلیون دالر باید صرف واردات تخم نوغان از خارج کشور می ۰تا  ۶٧۹تولید در داخل وجود نداشت ساالنه 

 .ظرفیت تولید آن را داشت
درصد  ۵۹فرش کشور دانست و اظهار داشت: داری را صنعت های صنعت نوغانرئیس مرکز تحقیقات ابریشم کشور یکی از چالش

شود بنابراین به محض اینکه صنعت فرش کشور و داری کشور ما تبدیل به نخ ابریشمی برای صنعت فرش میمحصول نوغان
یابد به طوری که در داران ما نیز عالقه شأن به تولید کاهش میشود، به طور مستقیم نوغانصادرات دستخوش تغییر و تحولی می

که شاهد رکود در این صنعت متأثر از صنعت فرش بودیم کاهش صادرات، مد، رنگ و نوآوری در  ۶۴تا سال  ۰۲اواخر دهه 

داری اثر گذاشتصنعت نوغان . 
شاخص عملکرد هیبریدهای تجاری دانست و افزود: در آن زمان وزن پیله  ۰۲وی یکی دیگر از دستاوردهای این صنعت را در دهه 

۰۰٧۵میانگین تولید به ۵۹کیلوگرم در هر جعبه بوده اما این رقم حاصل هیبریدهای تجاری شده در سال  ۰۹حدود   .کیلوگرم رسید 
 رسید

  لینک خبر
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 گزارشات جهانی

 خبرگزاری فارس – 82/3/82تاریخ : 

المللی کشاورزی با ایران قطع همکاری دو مرکز بین  
ها با ایران همکاری رسمی از پاییز سال گذشته و پس از تحریم« ایکاردا»و « سیمیت»گفت: دو مرکز معاون وزیر جهاد کشاورزی 

  .ندارند
و « سیمیت»به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: دو مرکز  « از « ایکاردا

می ندارند افزود: این پروژه در واقع به سیمیت و ایکاردا ربطی ندارد و ها با ایران همکاری رسپاییز سال گذشته و پس از تحریم
 .پروژه جمهوری اسالمی ایران است

« در کشور سوریه و در شهر حلب واقع گردیده و در اکثر نقاط مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک،« ایکاردا

شی می باشد که در نقشه زیر نشان داده شده است. منابع مالی ایکاردا از خشک و نیمه خشک جهان دارای فعالیت های علمی و پژوه
اجتماعی -کمک های سازمانها و نهادهای بین المللی شامل: بانک جهانی، بانک توسعه آسیا، اتحادیه اروپا، مرکز توسعه اقتصادی

FAO ،IFADعرب،  صر، پاکستان، اتریش، استرالیا، بلژیک، ، صندوق مالی اوپک و کشورهای چین، ایران، هند، ترکیه، مراکش، م

شودکانادا، دانمارک، اتیوپی، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، نیوزلند، نروژ، هلند، آمریکا، انگلستان، سوئد، سوئیس و ... تامین می . 
دیگر شعبه دارد و  کشور 34دفتر اصلی آن در مکزیک است و این مرکز در »  المللی تحقیقاتی ذرت و گندم )سیمیت(مرکز بین

 .پانزدهمین شعبه این مرکز است در ایران دایر است
المللی کشاورزی با ایران در حالی صورت گرفته که تامین غذا و دارو نباید تحت تحریمها قرار گیردقطع روابط این دو مرکز بین . 

در استان همدان  بودراهنگ اظهار کرد:کشت دیمعباس کشاورز در بازدید از مزرعه مقایسه ارقام روستای قزلجه حاجیلو شهرستان ک
گیرندبسیار شکننده است و اگر بارش باران مقداری تغییر کند کشاورزان تحت تأثیر قرار می . 

درصد حبوبات  ۶درصد غله و  ۹۲درصد آیش،  ۴۲محدود است ادامه داد: در کشاورزی کشور  وی با اشاره به اینکه محصول دیم

شودکشت می . 
امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه کشت دیم در جریان فرسایش شدید است تأکید کرد: باید مراقب معاون 

 .حاصلخیزی خاک بود
پذیرترین قشر کشور هستند ادامه داد: کشت دیم در برخی از مناطق مثل خراسان کار آسیبوی با اشاره به اینکه کشاورزان دیم

سال بد است رضوی یک سال خوب و یک . 
« سال روی مسأله دیم فکر کردم و دو بار از سمت ۴۲با اشاره به اینکه « کشاورز ای از سمت مأمور شدم افزود: نظریه «ایکاردا» 

۹ایران را روی میز گذاشتیم که در کشت دیم   .محصول مدنظر قرار گیرد و اگر شرایط فراهم نشد محصوالت بعدی کمک کنند 
شکنندگی کشت دیم کشور در برابر نوسانات اقلیمی افزود وی در رابطه با کاهش شناسی و به حداقل رساندن مسائل دومین گام آسیب :

 .حاصل از تغییرات اقلیمی بود
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه امسال بارندگی عالی بود و پارسال هم در مقطعی بارندگی خوب بود 

ماه باران نباریده است های استثنایی در بارندگی هستند اما با این حال از دهم اردیبهشتشته و امسال جزو سالبیان کرد: سال گذ . 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      8931 اخبار کشاورزی هفته چهارم خرداد اهم 

 
 

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

باید به هم زدن خاک  :وی با بیان اینکه بر اساس فرمول، کشاورزان باید به هر میزان رطوبت وارد خاک شده را نگه دارند، افزود

است ورزیخاک را به حداقل رساند و این به معنی کم . 
توانید برای سطح خاک پوشش نگهدارید تا از تماس مستقیم آفتاب به خاک جلوگیری کند کشاورز با تأکید بر اینکه باید هر چقدر می

 .صحبت کردیم و این فکر از ایران سرچشمه گرفت اما مواد اولیه محدود بود «ایکاردا» تصریح کرد: با این فرمول با
برای اجرای این طرح همکاران هشت محصول کشت دیم را معرفی کردند افزود: در مورد کشت نخود در کشور اینکه وی با بیان

»انتظاراتی وجود داشت که نخود رقم  وارد میدان شدند« آنا»و رقم « سعید . 
یم افزود: در برخی های روغنی بکارمعاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در اراضی دیم کشور باید دانه

توان نخود فرنگی دیم در برخی مناطق تولید کرددهد به طور مثال میمحصوالت صیفی هم جواب می مناطق کشور کشت برخی . 
متر از سطح دریا  ۶۲۲۲های حاشیه خلیج فارس و دریای خزر، بقیه مناطق در ارتفاع باالی وی با اشاره به اینکه غیر از استان

شود و با دامداری عجین استد افزود: به این نوع از کشاورزی، کشاورزی کوهستانی گفته میکننکشاورزی می . 
خواهیم مقداری سایه روی اراضی دیم داشته باشیم ادامه داد: کشاورز دامدار کشاورز با اشاره به اینکه در سیستم جدید کشت دیم می

۴۲علوفه مورد نیاز دام را وارد کنیم تا امکان نگه داشتن  تواند به خاطر ما دام خود را کم کند پس باید حتماً نمی درصد در اراضی  

 .کشاورزی وجود داشته باشد، این یک زنجیره است
وی با تأکید بر اینکه درخواست دارم این زنجیره همه با هم دیده شود افزود: این زنجیره چندین اصل دارد و از مشکالت آن نباید 

 .ترسید
کارد باید در پاییز بکارد افزود: گیاه باید از آب وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه اول کشاورز هرچه میمعاون امور زراعت 

مند شودباران بعد از کشت بهره . 
آن وجود دارد باید دیرتر کشت شود افزود گیاه به سرما حساس است و امکان سبز شدن وی با بیان اینکه در کشت پاییز اگر نوع این :

 .کشت انتظاری نام دارد
ها مزرعه معمولی است و باید ساعت بین زمین ۹۲کرد: مسئله دوم به طور مثال در کشت محصولی مثل نخود کشاورز بیان

ورزی عالی انجام شودخاک . 
ن ریشه عالی در کنار وی با اشاره به اینکه نخود باید ریشه عالی داشته باشد یعنی باید بیشترین رطوبت را جذب کند افزود: برای داشت

 .باید دستگاه هوشمند داشت تا کشت در عمق مناسب را برای دیم انجام دهد ... محصوالت و بذر و
های کشاورزی دارد که باید برای ساخت دستگاه معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: همدان یک واحد تولید دستگاه

مهوشمند برای کشت دیم به این واحد کمک کنی . 
ها با ایران همکاری رسمی ندارند افزود: این وی با اشاره به اینکه دو مرکز سیمیت و ایکاردا از پاییز سال گذشته و بعد از تحریم

 .پروژه در واقع به سیمیت و ایکاردا ربطی ندارد و پروژه جمهوری اسالمی ایران است

 
  لینک خبر
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