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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیرماه 

 

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

 آب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیرماه 

 

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

 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت
 ایرنا  – 61/4/89تاریخ : 

 طمع تولیدکنندگان برای گرانفروشی؛ موجب خسارت صنعت دامپروری شد 
و سنگین در کشور شد که به بارندگی های مناسب و افزایش تولید علوفه طی ماه های گذشته موجب رشد پروار بندی دام سبک  -

دلیل عرضه نشدن به موقع دام، اکنون تولید کنندگان با مشکل انباشت و باال رفتن اوزان دام روبرو شده اند که این امر خطری جدی 
  .برای صنعت دامپروری به حساب می آید

تمام شده تولید، قیمت گوشت قرمز که یکی از اقالم های ها علیه ایران، افزایش نرخ تورم و هزینهطی سالهای گذشته با اعمال تحریم
۱۹هزارتومان و در سال  ۶۹به  ۱۹، در سال ۱۹هزارتومان در سال  ۰۲اساسی در سبد خانوار ایرانی است از هر کیلوگرم  به  

ارز رسمی به  های دولت برای ثبات قیمت این فرآورده دامی در بازار و تخصیصهزارتومان رسید که با وجود تالش ۹۶۲تا  ۹۲۲
 .واردات، همچنان این محصول با افزایش قیمت به دست مصرف کنندگان رسید

 ۰۲۲هزارو  ۹۲قیمت هر کیلوگرم گوشت بره نزدیک  ۹۸۱۱آمارهای منتشر شده حاکی است، در سال پایانی برنامه چهارم توسعه 
تومان، گوشت گوسال هشت هزار  ۰۲۲هزار و  ۱تومان، گوشت گوسفندی با استخوان هشت هزار تومان، گوشت بدون استخوان 

برنامه پنجم به  ۹۸۱۲هم به عنوان سال الحاقی برنامه چهارم لحاظ شد و از سال  ۱۱تومان و گوشت گاو هفت هزار تومان بود. سال 
 .مورد اجرا درآمد

درصد آن  ۹۰تا  ۹۲داخلی و بین هزارتن است که بخش عمده آن از محل تولید  ۱۹۲طبق آمارها نیاز ساالنه کشور به گوشت قرمز 
به دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز دولت ناچار شد برای تنظیم بازار این محصول با  ۱۹شود که در سال از محل واردات تأمین می

 .تخصیص ارز دولتی انواع گوشت قرمز گرم و منجد و حتی دام زنده به کشور وارد کند
ها و افزایش تولید علوفه برخی کارشناسان اعالم کردند که امسال با ا افزایش بارندگینیز ب ۱۹این درحالیست که در اواخر سال 

افزایش وزن دام و کاهش قیمت گوشت قرمز در کشور روبرو خواهیم شد، اما تعجب آور اینست که با وجود افزایش تولید داخلی و 
شودهای باال به بازار عرضه میبا قیمتافزایش حجم واردات، بازار گوشت قرمز همچنان نابسامان و این محصول  . 

برخی کارشناسان بر این باورند که ادامه روند رشد نرخ گوشت قرمز تا حدی است که با کاهش سرانه مصرف این محصول در 
توانیم شاهد گسترش سو تغذیه در آینده نه چندان دور باشیمایران می . 

راهکار ۰نجات صنعت دامپروری و   
« های گذشته به دلیل وفور دام زنده سبک و سنگین تولید داخل و رئیس شورای تأمین دام با بیان اینکه در هفته« منصور پوریان

واردات انواع گوشت قرمز کاهشی در این محصول نداریم، گفت: اکنون بخش عمده دام تولیدی کشور آماده عرضه به بازار است، اما 
وجود ندارد و تولید کنندگان با مشکل انباشت دام روبرو هستندهای سبک و سنگین هیچ بازاری برای عرضه دام . 

رسد، تفاوت نرخ قابل توجهی ها با آنچه که در میادین به فروش میوی اظهارداشت: ناگفته نماند که قیمت دام زنده درب دامداری
۰۱ام سنگین بین کیلوگرم و د ۸۹تا  ۸۰ها بین دارد، زیرا اکنون هر کیلوگرم دام زنده سبک درب دامداری کیلوگرم است، اما  ۸۲تا  

شود تفاوت قیمتی زیادی داردآنچه در میادین عرضه می . 
کنند که های پایین و مدت دار خریداری میها دام زنده را به قیمتها و قصابیوی تصریح کرد: اکنون چوب دارها، صاحبان کشتارگاه

وبرو شودشود تولید کننده در فروش دام با تردید رمنجر می . 
رئیس شورای تامین دام، انباشت و وزن باالی دام را برای صنعت دامپروری کشور آسیب پذیر دانست و افزود: اکنون در کشور با 

۰۲درصد مازاد دام سنگین و  ۸۲ درصد مازاد دام سبک روبرو هستیم که این موضوع نگران کننده است و بنابراین دولت در این  
ندیشدای بیخصوص باید چاره . 

وی یکی دیگر از مشکالت انباشت دام در این صنعت را در ماه های گذشته افزایش سرمایه گذاری در این بخش دانست و افزود: 
اند که همین امر نیز به همزمان با افزایش نرخ گوشت قرمز، برخی اقدام به افزایش تولید یا ورود سرمایه خود در این صنعت کرده

نجر شده استانباشت دام در کشور م . 
تواند به گفته پوریان، اکنون برای حمایت از صنعت دامپروری کشور دو راهکار خرید دام و رفع ممنوعیت صادرات توسط دولت می

هزار رأس دام سنگین  ۰۲این مشکل را برطرف کند، وی یادآور شد: بررسی ها نشان می دهد در ورامین در مدت مشابه سال گذشته 
کیلوگرم دارند که باید هر  ۰۲۲هزار رأس آن وزن باالی  ۰۲هزار رأس دام رسیده که  ۹۲۲ه اکنون این تعداد به زنده وجود داشت ک

تر به بازار عرضه شوندچه سریع . 
کیلوگرم داشته باشد،  ۰۲۲کیلوگرم و دام سنگین وزن کمتر از  ۸۰تا  ۰۰پوریان گفت: وزن مناسب کشتار برای دام سبک باید بین 

کیلوگرم رسیده و این افزایش وزن خود  ۱۲۲تا  ۹۲۲کیلوگرم و دام سنگین بین  ۰۲تا  ۶۰ی است که وزن دام سبک بین این درحال
 .باعث انباشت دام روی دست تولید کنندگان شده است
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 برزیل تامین کننده گوشت منجمد و ایران مسیر ترانزیت دام ترکیه
کند، زمان کشتار، دام کنندگان گوشت که ایران از این کشور گوشت منجمد وارد میبه گفته وی، کشور برزیل به عنوان یکی از تولید 

۸۲۲تا  ۰۰۲سنگین را در وزن   .کیلوگرم ذبح می کند 
های هزارتومان در هر کیلوگرم ذکرکرد و افزود: امروز کارخانه ها و کارگاه ۶۹این مقام مسئول، قیمت گوشت برزیلی وارداتی را 

کنند، بنابراین تقاضایی برای خرید دام ها از گوشت برزیلی تامین میاز خود را به دلیل مناسب بودن قیمتصنعتی گوشت مورد نی
های خام دامی هم نیستتولید داخل از سوی صنایع فراورده . 

ده استهزارتومان رسی ۹۲تا  ۹۱وی پیرامون کاهش قیمت گوشت گوساله اظهار داشت: اکنون هر کیلوگرم گوشت گوساله به قیمت  . 
وی تصریح کرد: با وجود اینکه اکنون صنعت دامپروری کشور با مشکل انباشت دام زنده روبروست، اما ایران مسیر ترانزیت دام 

تواند زنده از ترکیه به کشورهای عمان، قطر و عراق محسوب می شود درحالیکه در صورت رفع ممنوعیت صادرات ایران خود می
رهای هدف صادر کندمحصول مازاد خود را به کشو . 

  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
ایران اکونا – 61/4/89تاریخ :   

شودقیمت کمتر عرضه می های خاص بابندیمحصوالت لبنی در بسته   
ترین موضوع فرابخشی دولت، تنظیم بازار قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( در امور بازرگانی گفت: امروز محوری

و توسعه صادرات است و هدف اصلی از تنظیم بازار، حفظ آرامش و تزریق این آرامش به مردم است و آرامش مردم در گرو 
  .آرامش بازار است

های توزیع و تقویت روزرسانی شبکهحسین مدرس خیابانی اظهار کرد: تنظیم بازار، توسعه صادرات، توانمندسازی و به
های این وزارتخانه استهای تجاری از اولویتزیرساخت . 

سازمان حمایت  وی با اشاره به تنظیم بازار بیان کرد: کنترل و نظارت مستمر بر بازار توزیع و عرضه کاالها ضرورت دارد و
ها از کنند که باید تقویت شوند و تأمین منابع آنکنندگان و تولیدکنندگان و حوزه بازرسی اتاق اصناف، در این زمینه کار میمصرف

 .محل وصول جرایم تعزیراتی و یا سایر منابع باید احیا شود
های بازارضرورت هدفمند کردن بازرسی  

فعال  ۹۲ازرسان افتخاری و مردمی، افزود: ستاد انصار در حوزه بازرسی و نظارت در دهه او با اشاره به ضرورت فعال شدن ب
بود و در حال حاضر با وجود بیش از سه میلیون واحد صنفی عالوه به میدان آوردن بازرسان صنفی به کمک بازرسان مردمی و 

ها نیاز داریمافتخاری و هدفمند کردن بازرسی . 
امور بازرگانی در خصوص مداخله قیمتی دولت در حوزه بازار نیز گفت: نگاهمان در مداخله قیمتی نگاهی قائم مقام وزیر صمت در 
گیرند، باید ورود کنیم چرا که قیمت باید تثبیتی باشد. تومانی می ۶۰۲۲قلم کاالیی که ارز  ۰۹گذاری حداقلی است ولی در قیمت

کندنیز سازمان حمایت ورود می… پست و هواپیمایی و مدرسه و همچنین در حوزه ارائه خدمات انحصاری همچون خدمات . 
ها را مدرس خیابانی ادامه داد: خارج از این دو بخش کاالیی، برای برخی کاالها که سایر ابزارهای تنظیم بازار نتوانسته قیمت آن

 .تنظیم کند، مجبوریم دامنه قابل قبول قیمتی تعیین کنیم
قلم کاالی موردنیاز مردم ۹۲۲قیمتی ای برای رصد طراحی سامانه  

قلم کاالی ضروری و پرمصرف مردم در حال طراحی است، گفت: تالش  ۹۲۲ای الکترونیک برای رصد وی با بیان اینکه سامانه
ت کنیم که این سامانه به صورت اپلیکیشن در دسترس عموم مردم قرار بگیرد و قیمت عرف کاال را به صورت هفتگی با دامنه قیممی

)کمینه و بیشینه قیمت( و مقایسه با قیمت عرف در اختیار مردم قرار بگیرد تا بتواند اطالعت الزم را در اختیار قرار دهد البته باید 
ای منتشر شود تا اعتماد را در بازار به وجود آوردبگونه . 

 طرحی خاص برای تنظیم بازار محصوالت لبنی
خواهیم مثالً قیمت در خصوص طرحی برای تنظیم بازار مواد لبنی گفت: در مرحله اول میقائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی 

های توزیع خاص برای عرضه بدهیم بندی خاص با قیمت کمتر به شبکهسه قلم ماده لبنی پرمصرف را استانداردسازی کنیم و در بسته
ی لبنی بدهیمهاو پس از آن یک آزادی عمل بیشتری برای این عرضه آن به کارخانه . 

مدرس خیابانی با تأکید بر این نکته که در تنظیم بازار، جریان تولید نباید متوقف و یا حتی کند شود، افزود: هر واحد تولیدی باید با 
متوانیم تنظیم بازار را هم به خوبی انجام دهیهمان ظرفیتی که دارد بدون وقفه کار کند و اگر خیالمان از تولید راحت باشد، می . 

زا و وی با تأکید بر اهمیت توسعه صادرات برای ارزآوری گفت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، حوزه تولید باید درون
نگر باشد و این مهم را در دستور کار داریمبرون . 

دی در این شرایط، بیان کرد: های خالی واحدهای صنعتی و تولیقائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با تأکید بر استفاده از ظرفیت
تواند به سمت صادرات برود و اشتغال پایدار در کشور حفظ شود. عالوه بر این صادرات با استفاده از ظرفیت این ظرفیت خالی می

 .خالی تولید منجر به کاهش قیمت تمام شده و در واقع عین تنظیم بازار است
کشور ۹۲بازرگانی در کارگیری رایزن کشور همسایه و به ۹۰صادرات به   

کشور نزدیک و همسایه اضافه کرد: طبق مصوبه  ۹۰های وزارت صمت برای صادرات به مدرس خیابانی با اشاره به برنامه
۹۲شورای عالی صادرات تکلیف داریم که در  کشور رایزن بازرگانی به کار بگیریم و طبق هماهنگی با سازمان توسعه تجارت این  

م سازمان یافته، مکلف به اجرای یک فرمت از پیش تعیین شده هستند تا اطالعات بازارهای هدف و وضعیت ها در یک نظارایزن
 .رقبا را مرتب تهیه و در اختیار تجار و تولیدکنندگان قرار گیرد

هاها و مرزنشینتسهیل مقررات تجاری و استفاده بهینه از ظرفیت بازارچه  
های حضور واحدهای تولیدی ما در بازارهای هدف وزه نمایشگاهی، بیان کرد: یکی از جلوهوی با تاکید بر ضرورت فعال شدن در ح

ها هستندهمین نمایشگاه تسهیل مقررات تجاری را هم در دستور کار داریم و با نظر موافق وزیر و وزارت کشور از ظرفیت  .
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و در این حوزه ثبت آماری جای ثبت سفارش را به عنوان یک ها بیشتر استفاده کنیم ها با توجه به نیازمندیها و مرزنشینبازارچه
 .هدف جهت تقویت این ظرفیت در دستور کار داریم

های صادراتی که مصوبه شورای عالی صادرات نیز هست، گفت: ثبت قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به مشوق
ها و کمک به ایجاد دفاتر خارج از کشور را در ی، برگزاری نمایشگاههای تجاربرند در کشورهای خارجی، کمک به اعزام هیأت

 .چارچوب این مصوبه در دستور کار داریم
های تجاری به عنوان یکی از چهار محور کاری خود، بیان کرد: هر آنچه قبل و پس از مدرس خیابانی با تشریح تقویت زیرساخت

رساخت است از جمله و در قالب سامانه جامع تجارت کارهای خوبی انجام شده شود، مربوط به زیتولید به مصرف کاال مرتبط می
شوددار، رصد و ردیابی میاست و از مبدا ورود کاال تا رسیدن به گمرک و سطح عرضه کاالهای اولویت . 

 توزیع متوازن استفاده از بنادر را در دستور کار داریم
های تجاری اضافه کرد: این موضوعات لجستیکی دریایی و هوایی( در موضوع زیرساختوی با تاکید بر اهمیت حمل و نقل )ریلی و 

های خواهیم از ظرفیترا در دستور کار داریم و در خصوص توزیع متوازن استفاده از بنادر جنوبی را نیز در دستور کار داریم و می
تجاری کمتری دارند و همه تمرکز برای ورود کاال نباید فقط در چند بندر چابهار و بندر انزلی استفاده کنیم. این دو بندر حجم مبادالت 

 .بندر جنوبی باشد
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://iranecona.com/90517/%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%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%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                                                                                       8931اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیرماه 

 

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

 اقتصاد محصوالت 
 خبرگزاری فارس – 64/4/89تاریخ : 

 فارس من/تداوم افزایش خودسرانه قیمت لبنیات/ جرایم تعزیراتی بازدارنده نیست 
روز از مجوز ستاد تنظیم بازار برای افزایش نرخ لبنیات میگذرد که برخی برندها دوباره اقدام به افزایش خودسرانه قیمت  ۰۲

وب برچسب زده استتومان بیشتر از قیمت مص ۹۲۲اند یکی از این برندها کرده .  
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در حالی که ستاد تنظیم بازار در چهلمین جلسه خود قیمت انواع شیر و لبنیات را 

در این میان یک برند لبنی ظاهراً به این قیمت ها و به قانون پایبند نیستند به تازگی و به طور خودسرانه  درصد افزایش داد ۰۲حدود 
تومان بیش از قیمت مصوب است 077روی بطری های شیر حک کرده که   یمت های جدیدی راق . 
  

ستاد  برچسب زده در حالی که بر اساس اعالم تومان ۹۲۲۲چربی را به قیمت   درصد ۸ بطری شیر« ک»معروف  برند لبنی 

عالم شده بودتومان ا ۰۸۲۲خرداد امسال قیمت هر بطری شیر سه درصد چربی  22تنظیم بازاردر  . 
  

تومانی قیمت در یک بطری شیر حاکی از بی توجهی شرکت های لبنی به قوانین و مصوبات باالدستی است  ۹۲۲افزایش خودسرانه 
اندهای گذشته بارها و بارها از سوی آنها تکرار شده و با همین ترفند قیمت محصوالت لبنی را افزایش دادهکه این موضوع در سال . 

هایی که سازمان تعزیرات حکومتی در برخی ین ها ظاهراً صنایع لبنی قانون بازدارنده این در مقابل خود نمی بیند، پروندهعالوه بر ا
شگرد صنایع لبنی در سالهای گذشته بر همین پاشنه  مواقع برای آنها تشکیل می دهد در حدی نبوده که بتواند جلوی آنها را بگیرد

توجیه های مختلف مسئوالن را برای افزایش دادن قیمت مجاب  ا خودشان افزایش داده اند و پس از آن باچرخیده که ابتدا آنها قیمت ر
 .کردند

روز به طور خودسرانه به  ۰۲های لبنیقانع کننده نبود که در کمتر از درصدی برای کارخانه ۰۲پرسش اینجاست که آیا افزایش 
اند؟افزایش قیمت دست زده  
ت لبنی صدای قشر متوسط جامعه را در آورده است. آنها توان خرید با قیمت باال را ندارند به ویژه اینکه شیر افزایش قیمت محصوال

 .و لبنیات یک محصول ضروری و اساسی به ویژه برای کودکان و نوجوانان در حال رشد است
است در حالی که میانگین این رقم  لیتر ۱۲سرانه مصرف شیر در کشور نصف میانگین جهانی است متوسط مصرف شیر در ایران 

لیتر است در بسیاری  ۰۲۲لیتر و در برخی از کشورها تا  ۶۲۲تا  ۸۲۲لیتر و در بین کشورهای اروپایی و آمریکایی  ۹۹۲در جهان 
 کنند با کاهش قیمت و یااز کشورها مصرف لبنیات به عنوان شاخص توسعه یافتگی و سالمت به حساب می آید کشورها تالش می

 .پرداخت یارانه مصرف این محصول اساسی را باال ببرند
درخواست پیگیری مسئله  طی موضوعی به عنوان سازمان های نظارتی چرا گرانی لبنیات را پیگیری نمی کنند؟فارس من مخاطبان 

 .گرانی لبنیات شدند
ها در همه اجناس، اما لبنیات پیشتازتر است و هر روز با نرخ بیشتری اند: این روزها با افزایش قیمتآنها در این مطالبه نوشته 

ها نیست که قیمت واحدی را در شود آیا گرانی هر روزه لبنیات با سالمتی مردم مغایرت ندارد؟ چرا نظارتی بر لبنیاتیعرضه می
 عرضه محصوالت خود ارائه دهند؟

  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
 خبرگزاری فارس – 61/4/89تاریخ : 

کند؟ دولت تجربه اصالح نسبی بازار گوشت را برای سایر کاالهای اساسی تکرار می |فارس من  
ساله، کاهش پیدا کرد؛ افزایش قیمتی که حاصل رانت ناشی از تخصیص  های اخیر، قیمت گوشت بعد از افزایش مستمر یکدر ماه

محض حذف این ارز، روند قیمتی تغییر کرد ارز ترجیحی بود و به حاال این سوال مطرح است که آیا دولت این تجربه نسبتا موفق  .

کند یا خیر؟ را برای سایر کاالهای اساسی تکرار می  
در حالی قیمت گوشت افزایش صددرصدی پیدا کرد که دولت برای کنترل  80به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سال 

-میلیارد تومان 9118 آن معادل یک سومرقمی که  از منابع ارزی خود را  -مبلغ خسارت ناشی از سیل ابتدای امسال به کشور است 

تومانی به واردات گوشت،  4277محض حذف تخصیص ارز ه شدت رشد بیشتری داشت. اما بههزینه کرده بود اما قیمت گوشت هرما

درستی رشد قیمت گوشت متوقف شد و شاهد کاهش قیمت گوشت بودیم. اگر نسبت قطع تخصیص ارز دولتی با کاهش قیمت گوشت به
تواند سیاست ارزی را برای کاالهای مشابه گوشت تغییر دهدتحلیل شود می . 

* چگونه رخ داد؟ 80ایش شدید قیمت گوشت در سال افز  
تومانی، هر کیلوگرم گوشت گرم وارداتی باید باقیمت  4277با ارز ترجیحی یا همان   61-67رسید و با هزار تومان به ایران می 24

 677ال به حدود شد اما قیمت گوشت در اواخر پارسهزار تومان دربازارهای ایران فروخته می 07درصد هزینه توزیع کمتر از 

برابر قیمت واقعی با ارز ترجیحی. در واقع، تمام فرایندهای بانکی و گمرکی و توزیع بازار اتفاق افتاد اما  0هزار تومان رسید یعنی 

درصدی عاید گروهی غیر از گروه هدف شود 277درصد ضرر، ارز خود را به نصف قیمت فروخت تا سود  17درنهایت دولت با  . 
شرکت واردکننده،  1های بازرگانی برای واردات گوشت، دریافت عمده ارزهای دولتی توسط تنها مانند تأسیس سریع شرکت اخباری

های فاسد توسط سازمان تعزیراتکشف گوشتعدم واردات گوشت درازای ارز دریافتی و همچنین  دهنده عدم تحقق هدف تنها نشاننه 

گیری یک فساد در بستر این سیاست داشتدولت از اعطای ارز ترجیحی بود بلکه نشان از شکل . 
 کاهش قیمت گوشت با حذف ارز ترجیحی*

تومانی به واردات گوشت  4277دولت فروردین ماه امسال اعالم کند که ارز  گیری فساد موجب شدعدم تحقق اهداف دولت و شکل

اقدام به واردات کنند. همزمان با رسانه ای شدن این  -تومان 9177قیمت حدود  -گیرد و واردکنندگان باید با ارز نیمایی تعلق نمی

درصد رشد قیمت داشته باشد.  61تا  67قیمت گوشت تنها بینی کرد با دو برابر شدِن قیمت ارز، مصوبه، رئیس شورای تأمین دام پیش

اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه شاهد قیمت گوشت در ماه های اردیبهشت و خرداد امسال بودیم. کاهش قیمت باوجود افزایش دو 
ه استتومانی( یعنی قیمت قبلی گوشت، قیمتی واقعی نبود 4277برابری قیمت ارز )ارز نیمایی به جای ارز  . 

* تومانی است 4277بهترین راهکار اختصاص یارانه نقدی به مردم با حذف ارز   
مسئوالن قضایییکی از راهکارهایی که بسیاری از مسئوالن از جمله  برای بهبود اوضاع بازار گوشت بر روی آن تاکید دارند،  

رت هاستافزایش نظا دونرخی بودن قیمت گوشت در -دهد از بین بردن بستر این فسادهااین در حالی است که تجربه عملی نشان می .

ها برای توزیع درست ارز، نظارت بر های گسترده از جمله نظارت بر بانکتر از نظارتهزینهتر و کمتر، مطمئنراهی سریع -بازار
کننده و مغازه داران و نهایتاً نظارت کیفیت متناظر با ارز دریافتی، نظارت بر واحدهای توزیعواردکنندگان برای واردکردن گوشت با

ای برای حمایت که راهکارهای سادهکننده که بر اساس تقاضای کاذب اقدام به خرید نکرده باشد، است. این در حالی است بر مصرف
تر از حیث تحقق اهداف است. تر و مطمئنهزینهمراتب کمهایی که بههاز گروه هدف در برابر افزایش قیمت گوشت وجود دارد؛ را

التفاوت ارز ترجیحی و ، اگر ارز ترجیحی کاالهای اساسی حذف شود و درآمد ناشی از مابههای مجلسپیشنهاد مرکز پژوهشبراساس 
دهک اول( پرداخت گردد، دولت مطمئن خواهد بود که هیچ رانتی در بازار شکل نخواهد گرفت و یارانۀ  0هدف )ارز آزاد به گروه 

کننده خواهد رسیدپرداختی مستقیماً به مصرف . 
در مجموع، تجربیاتی مانند کاهش نوسانات قیمتی کاالهای اساسی با حذف ارز ترجیحی در اواخر دولت دهم و همچنین کاهش قیمت 

تومانی نشان می دهد حذف ارز  4277ت با حذف ارز گوش تومانی کاالهای اساسی از اولویت خاصی برخوردار است که  4200

 .انتظار می رود مورد توجه دولت قرار گیرد
افزایش یارانه نقدی از محل حذف ارز » به گزارش فارس، این گزارش در راستای سوژه درخواستی گروهی از مخاطبین با عنوان

تهیه شده است« فارس من»در سامانه  «4277 . 
  لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
 خبرگزاری فارس – 69/4/89تاریخ : 

ها در کشوردرصد آتش سوزی جنگل ۵۹عامل انسانی منشا   
ها عامل انسانی دارددرصد این آتش سوزی ۱۰ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل . 

،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علی عباس نژاد فرمانده یگان حفاظت  

امسال نسبت به مدت مشابه سال   های کشور در خردادها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار کرد: آتش سوزی در جنگلسازمان جنگل
درصد علت آن عامل انسانی بوده است ۱۰درصد افزایش یافته که حدود  ۸۲قبل  . 

زیادی نداشتیم، اما در  آتش سوزی های طبیعی،ماه نخست سال به علت سرد بودن هوا و ورود کمتر مردم به عرصه ۰در  وی افزود:
فقره آتش سوزی گزارش شد ۸۲۲فقره و در مراتع  ۱۲ها، ها افزایش یافت بطوریکه در جنگلخرداد امسال آمار آتش سوزی . 

هزار هکتار ۰۰را ندارد/برنامه ریزی برای جنگل کاری  هاها وظیفه واگذاری زمینسازمان جنگل :بیشتر بخوانید  
های کشور هکتار از جنگل ۰۲۲امسال به رغم تالش یگان حفاظت نزدیک به   عباس نژاد ادامه داد: بر اثر آتش سوزی در خرداد 

 .آسیب دید
نسانی دارد و برخی افراد با آتش ها در منابع طبیعی، منشأ ادرصد آتش سوزی ۱۰تا  ۱۲دهد که ها نشان میوی افزود: بررسی

ها و مراتع کنند موجب آتش سوزی در سطح جنگلها و انداختن ته سیگار و یا اشیایی که نور را منعکس میروشن کردن در جنگل
شوندمی . 

ها و عدم کنترل آتش را از دیگر عوامل آتش سوزی در اراضی های مزارع نزدیک به جنگلعباس نژاد، سوزاندن علف
ای داردها نیز عمدی و ریشه در اختالفات منطقهاعالم کرد و گفت: برخی از آتش سوزی  یعیطب . 

های زاگرسی و هیرکانی روی داده است و در خرداد امسال، ها در جنگلدرصد آتش سوزی ۹۲تا  ۹۲به گفته وی، امسال حدود 
مد و کردستان بوده استهای خوزستان، کهگیلویه و بویراحبیشترین آتش سوزی مربوط به استان . 

ها مانند قم و مرکزی به رغم آنکه ها، مراتع و آبخیزداری کشور ادامه داد: در برخی استانفرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل
 .پوشش جنگلی کمی دارند، اما آتش سوزی در سطح مراتع داشتیم

سمانی، پهنه مرتعی پوشیده از علف است و با گرمای هوا و وی در پایان تصریح کرد: امسال با توجه به افزایش چشمگیر نزوالت آ
ها خشک شدن آنها، امکان آتش سوزی در این اراضی بیشتر شده، از این رو مردم نیز باید در صورت ورود به این عرصه

های الزم را انجام دهندمراقبت . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها
 ایرنا  – 69/4/89تاریخ : 

 چرا سیب زمینی گران شد؟
۱۱دهد که قیمت سیب زمینی در سال های گذشته نشان میها طی ماهبررسی -ایرنا  -تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از  

  .چهار برابر افزایش داشته، در حالی که مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی وضعیت تولید سیب زمینی را مطلوب عنوان کرده اند
دولت طی سالهای گذشته برای عرضه محصول تازه خوری سیب زمینی که یک کاالی استراتژیک و با اهمیت است، عالوه بر کشت 

های استمرار در فصول مختلف کرد، در حالی که این روزها به دلیل افزایش قیمت برنج و کاهش توان خرید عمولی اقدام به کشتم
 .مردم، این محصول بیش از پیش مورد توجه و مصرف مردم قرار گرفته است

نداشته است اما شواهد بیانگر آن است که  تأثیری در کاهش تولید این محصول ۱۱کنند که وقوع سیل ابتدای سال مسئوالن اظهار می
های آسیب دیده از سیل در بازار رسانی این محصول تأثیر بسزایی داشته است و البته نوسان نرخ تأخیر در کاشت برخی از استان

 .ارز و افزایش حجم صادرات نیز در این مهم بی تأثیر نیست
ترین افزایش قیمت محصوالت کشاورزی در این ماه نسبت به اردیبهشت، ، بیش۹۸۱۱بر اساس اعالم مرکز آمار ایران در خرداد 

۹،۹۹۲نرخ هر کیلوگرم از این محصول به طور میانگین  ۱۹مربوط به محصول سیب زمینی بوده است و در خرداد سال  تومان و  
شد که این محصول نسبت تومان  ۹،۹۰۱نرخ این محصول به طور متوسط  ۱۱تومان و در خرداد  ۰،۱۰۹حدود  ۱۱در اردیبهشت 

دهددرصد افزایش قیمت را نشان می ۰۱۹۳۱درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۹۸۳۰به مدت مشابه ماه قبل خود  . 
های تولیدکننده و ایجاد مشکالتی در برداشت و سیستم و اوایل فروردین امسال در پی وقوع سیل در استان ۱۹در روزهای پایانی سال 

ای در ایام نوروز و افزایش روند صادرات به دلیل نوسان نرخ ارز و قاچاق شرایط برای افزایش جهشی قیمت برخی حمل و نقل جاده
محصوالت صیفی از جمله پیاز و سیب زمینی کلید خورد تا جایی که با افزایش چشمگیر نرخ پیاز، سیب زمینی هم شامل افزایش 

ین محصول کاهش نیافت تا جایی که مسئوالن ناچار به ممنوعیت صادرات این دو قیمت شد و علیرغم تالش دست اندرکاران، قیمت ا
شدند. با اعمال ممنوعیت صادرات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، به تدریج قیمت هر  ۱۱فروردین سال  ۹۰محصول در 

 ۸،۸۲۲تا  ۹۱۲۲قاطعی در مزرعه کیلوگرم پیاز و سیب زمینی روند کاهشی به خود گرفت به طوری که نرخ هر کیلوگرم آن در م
تومان شد ۶،۹۲۲تا  ۸۰۲۲تومان و در میدان میوه و تره بار تهران و بازار بین  . 

اردیبهشت امسال صادرات این دو محصول آزادسازی  ۸۹ها، به طور مجدد در اما با ورود سیب زمینی نو به بازار و کاهش قیمت
شد و از آن زمان تاکنون به طور پلکانی قیمت این محصول افزایش مجدد پیدا کرد، تا جایی که قیمت این محصول در مزرعه به بیش 

هزا تومان رسیده است ۱تومان و در بازار به بیش از  ۶،۱۲۲از  . 
برای هر کیلوگرم سیب  ۱۹مرکزی میوه و تره بار تهران قیمت این محصول در اوایل سال این درحالی است که طبق نرخنامه میدان 

۹،۱۲۲تا  ۹۰۲۲تومان و برای سیب زمینی تازه بین  ۹،۸۲۲تا  ۰۲۲زمینی کهنه بین  قیمت هر کیلوگرم  ۱۹تومان و اواخر سال  
نرخ آن  ۱۱ان بود که در پی وقوع سیل در ابتدای سال توم ۰،۱۲۲تا  ۹۹۲۲سیب زمینی در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران بین 

تومان رسید اما طی دو تا سه هفته اخیر  ۰،۸۲۲هزار تا  ۶هزار تومان و سیب زمینی تازه بین  ۶تا  ۸برای سیب زمینی کهنه بین 
هزار تومان است ۹تا  ۰نرخ این محصول در میدان همچنان بین  . 

های بهار، تابستان، پاییز و هزار هکتار در فصل ۹۶۰پنج میلیون تن سیب زمینی در سطح بیش از  ۱۹طبق آخرین آمارها در سال 
های اردبیل، همدان، فارس، اصفهان زمستان در قالب کشت معمولی و طرح استمرار تولید شد. بیشترین میزان تولید مربوط به استان

شوده کشور بخشی از مازاد تولید نیز هر ساله صادر میو کردستان است که با این حجم تولید عالوه بر نیاز داخلی ساالن . 
درصد بیشترین سهم را در تولید این  ۰۹میلیون تن بوده که چین با  ۸۹۹، تولید جهانی سیب زمینی برابر ۰۲۹۹بر اساس آمار سال 

مریکا هستندمحصول داشته و دیگر تولیدکنندگان اصلی اتحادیه اروپا، هند، روسیه، اوکراین و ایاالت متحده ا . 
های سیل زده با هدف کنترل بهای غیرمتعارف های بروز کرده در استانبا گران شدن این محصول ستاد تنظیم بازار به دلیل آسیب

 .محصول سیب زمینی در بازار داخلی خواستار وضع عوارض صادراتی بر این محصول کشاورزی شد
یان اینکه افزایش قیمت این محصول ارتباطی به تولید ندارد گفته بود: وضعیت به تازگی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز با ب

۱۱تولید سیب زمینی در سال  شودنیز مطلوب است و بخشی از علت گرانی به تأخیر در فصل کشت و برداشت مربوط می  . 
شودسیب زمینی در چهارفصل سال تولید می  

« جالیزی معاونت زراعی وزارت جهاد کشاورزی درباره علت گرانی این  ای و، مدیرکل دفتر محصوالت علوفه«حسین اصغری

زمینی در یک ماه اخیر هیچ ارتباطی به حجم تولید این محصول ندارد زیرا در چهار گوید: افزایش قیمت مجدد سیبکاال به ایرنا می
شودفصل سال این محصول استراتژیک کشت می . 
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زمینی امسال مشابه سال گذشته است، افزود: ما کمبودی در تولید این محصول نداریم اما  وی با تاکید بر اینکه تولید محصول سیب
ها و مسائلی در سیستم حمل و نقل گاهی مواقع برداشت محصول یا عرضه آن به بازار دچار تأخیر شود ممکن است به دلیل بارندگی

کندکه البته این موضوع در خصوص اکثر محصوالت کشاورزی صدق می . 
 ۰۲۲هزار و  ۰۲هزار تن سیب زمینی در سطح  ۹۲۰، در مجموع ۱۱ - ۱۹به گفته وی، در کشت بهاره و طرح استمرار سال 

هکتار مربوط به طرح استمرار و تولید  ۹۲۲هزار و  ۶هزار تن تولید در سطح زیرکشت  ۹۰۲هکتار تولید شد که از این میزان 
هکتار مربوط به کشت بهاره بود ۰۲۲هزار و  ۹۰هزا ر تن در سطح  ۶۰۰ . 

هکتار تولید  ۶۲۲هزار و  ۰۹هزار تن سیب زمینی در سطح  ۹۰۹نیز در مجموع  ۱۹ - ۱۹در کشت بهاره و طرح استمرار سال 
هزار تن  ۰۲۲هکتار مربوط به طرح استمرار و تولید  ۱۲۲هزار و  ۰هزار تن تولید در سطح زیرکشت  ۹۰۹شد که از این میزان 

هکتار مربوط است ۹۲۲هزار و  ۹۰در سطح  . 
 صادرات سیب زمینی کاهش دارد

«شاهرخ شجری» گوید: طبق آمار گمرک صادرات سیب زمینی ، مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی به ایرنا می

در مدت مشابه سال دالر شد در حالی که  ۸۲۲میلیون و  ۱تن به ارزش  ۰۲۲هزار و  ۰۹، نزدیک به ۱۱در دو ماهه نخست سال 
۰۲تن به ارزش  ۱۸هزار و  ۹۰میزان صادرات این محصول حدود  ۱۹ دالر بوده است ۹۲۲میلیون و   . 

میلیون دالر بود ۰۲۰۳۹۱هزار تن به ارزش  ۰۰۱۳۱نیز  ۱۹به گفته وی، در مجموع صادرات سیب زمینی در سال  . 
از اهمیت ویژه ای برای وزارت جهاد کشاورزی برخوردار است، وی با تاکید بر اینکه تنظیم بازار داخلی محصوالت کشاورزی 

اضافه کرد: با اعمال ممنوعیت صادرات در اردیبهشت امسال به منظور تنظیم بازار داخلی محصول سیب زمینی و پیاز، تاکنون حجم 
دهدصادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته روند کاهشی را نشان می . 

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرگزاری فارس – 60/4/89تایخ : 

تومان  ۰۰۱۱۱آوری مرغ مازاد کیلویی روز دیگر ابالغ می شود/ جمع ۲شده مرغ تا قیمت تمام  
روز دیگر  ۰شده مرغ در جلسات کارشناسی مشخص شده و تا معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمت جدید تمام

هزار تومان  ۹۸به قیمت کیلویی  آوری مرغ مازاد از بازار توسط شرکت پشتیبانی امور دامشود، گفت: برای جمعاعالم می
گیری شده استتصمیم .  

وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به اینکه قیمت مرتضی رضایی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در گفت
میلیون  ۹۶؟ و چرا در کشوری که ای داریدای برای افزایش دوباره قیمت شیر خواهد شد آیا برای مقابله با آن برنامهسبوس گندم بهانه

تا قیمت تمام شده تولید شیر باال برود، گفت: وزارت جهاد کشاورزی با این  گندم تولید می شود قیمت سبوس را افزایش می دهند تن
ی نبوده و اعالم کرد که این تغییر قیمت اصالً منطق تغییر قیمت به شدت مخالف است و نامه مخالفت خود را به وزارت صمت نوشته

 .است
برای خبازی   تومان است؛ قسمتی از گندم ۹۱۲۲گیرد به قیمت های آرد قرار میوی افزود: بخشی از گندمی که در اختیار کارخانه

تومان در اختیار آنها قرار می گیرد و بخش دیگری هم با عنوان گندم یارانه ای  ۱۲۲هایی که تحت عنوان آزاد می فروشند به قیمت 
هزار تومان راضی  927تومان در اختیاز خبازان دولتی قرار می گیرد و به طور میانگین دامداران به سبوس کیلویی  ۲۹۰کیلویی 

 .هستند
تومان در قالب سامانه  ۹۰۰۲ای و آزاد با متوسط قیمت یارانهای نیمهاز ابتدای تیرماه سبوس تولیدی حاصل از انواع گندم یارانه

شودیعرضه و توزیع سبوس عرضه م . 
انجمن آرد و نان بدون حضور نماینده جهاد کشاورزی قیمت را افزایش  :وی به چگونگی افزایش قیمت سبوس اشاره کرد و گفت

 .دادند و ما با این افزایش قیمت به شدت مخالف این و امیدواریم که به زودی قیمت برگردد
  قیمت تمام شده مرغ مشخص شد؛ابالغ تا دو روز دیگر *

ر پاسخ به اینکه اکنون مرغداران در انتظار تصمیم جدید ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت مرغ هستند و ادعا می کنند رضایی د
تومان از قیمت فروش فعلی بازار باالتر است، گفت ۰۲۲۲که قیمت تمام شده آنها  قیمت مرغ در بحث های کارشناسی وزارت جهاد  :

نشده اعالم آن احتماال تنش در بازار ایجاد کند ولی آنچه مسلم است قیمت تمام شده افزایش یافته اما تا زمانی که ابالغ  مشخص شده
 .است

* تومان 60777جمع آوری مرغ مازاد از بازار به قیمت کیلویی   
ی کند؛ اگر تومان خریدار 6077رضایی گفت: قرار شده است که شرکت پشتیبانی امور دام برای تنظیم بازار، مرغ مازاد را کیلویی 

های در بحث ما انتظار رونق تولید را داریم باید الزامات آن را فراهم کنیم و تالش کنیم تا تولید کنندگان با قیمت مناسب تری بفروشند؛
  .کارشناسی قیمت تمام شده تولید به نتیجه رسیده و طی یکی دو روز آینده آن را ابالغ خواهیم کرد

درصد قیمت تمام شده محصوالت پروتئینی از جمله مرغ وابسته به خوراک است این در حالی است که  ۹۲خبرنگار فارس پرسید 
آیا سیاست گذاری های وزارت جهاد کشاورزی نمی تواند  درصد ظرفیت کار می کنند ۶۲کارخانه های تولید خوراک دام و طیور با 

زمانی بنا بر اتفاقی قیمت تولیدکنندگان باال رفت آنها دست خود را در جیب به نحوی باشد که قیمت تمام شده تولید پایین بیاید تا اگر 
در تمام دنیا تولید به صورت زنجیره است و تولیدکنندگان به تنهایی عمل نمی  کننده نکنند و حاشیه سودشان حفظ شود، گفت:مصرف

همه آنها در این منافع شریک هستند این یخ ها باید بین کنند از جوجه و خوراک گرفته تا فروش بازار در یک شبکه باید ایجاد شود و 
کننده و کارخانه ها شکسته شود و این اطمینان حاصل شود که قیمت مناسب کارخانجات کارخانه ها می تواند به تولیدکننده و مصرف

یی که امروز تولید ما به صورت زنجیره نفع تولید کننده باشد و آنها هم متوجه شوند که سود آنها در سود تولید کننده است و از آن جا
شود شکافی بین تولید کننده ها و کارخانه ها وجود داشته باشدای نیست باعث می . 

تولیدکنندگان باید خودشان پای کار بیایند هر کدام از  :وی در پاسخ به اینکه آیا این سیاست ها را شما نمی توانید عملی کنید گفت

ز این شبکه تولید هستندتولیدکنندگان یک زنجیره ا . 
 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 27/4/89تاریخ :   

شودتومان نرخ مرغ در بازار / قیمت مصوب مرغ دوشنبه اعالم می ۰۱۱افزایش   
تومانی نرخ مرغ خبر داد و گفت: هر کیلو مرغ گرم در خرده  ۶۲۲داران از افزایش عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغ

هزار تومان است ۹۶ها فروشی . 
وگو با خبرنگارداران گوشتی در گفتبرومند چهارآیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغ گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی  

خبر داد و گفت: امروز   تومانی نرخ مرغ در بازار از ابتدای هفته تاکنون ۶۲۲تا  ۸۲۲، از افزاش اران جواناقتصادی باشگاه خبرنگ
هزار تومان  ۹۶تا  ۹۸ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۰۲۲هزار و  ۱متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

 .است
گیری داران گوشتی ازدیاد تقاضا در فصل تابستان و کمبود عرضه ناشی از کاهش وزنعضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغ

شود که در بازار اعالم کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می قیمت مرغ ها را عامل اصلی نوسانالشه
تومان برسد ۰۲۲هزار و  ۹۶و مرغ گرم به  ۹۲۲هزار و  ۱ های آتی بهقیمت مرغ زنده ظرف روز . 

هزار تومان ۹۶گرم ثبات نرخ مرغ در بازار ادامه دار شد/ قیمت هر کیلو مرغ  :بیشتر بخوانید   
های صورت گرفته از سوی کارگروه تنظیم بازار بیان کرد: بر اساس پیگیری نرخ مصوب مرغ چهارآیین با انتقاد از تأخیر در اعالم

ها و دولت از سوی کارگروه تنظیم بازار به تیر نرخ مرغ گرم و مرغ زنده بر اساس توافق میان تشکل ۰۶شود که پیش بینی می
رسدتصویب ب . 

داران گوشتی در واکنش به حواشی افزایش قیمت مرغ در بازار گفت: با وجود آنکه مرغ عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغ
ها کمترین نوسان را داشته است از های اخیر در مقایسه با دیگر کاالرود که طی ماهترین پروتئین در دسترس افراد به شمار میارزان

رست به افزایش قیمت مرغ تنها منجر به خروج تولیدکنندگان از چرخه تولید را به همراه خواهد داشتاین رو انتقادات ناد . 
های دامی در بازار گفت: هم اکنون به طور متوسط برای حمل هر کیلو های حمل و نقل نهادهوی با انتقاد از افزایش چشمگیر کرایه
زندهای تولید دامن میشود که این امر بر افزایش هزینهان کرایه دریافت میتوم ۰۰۲ها ذرت و کنجاله سویا از بنادر به استان . 

داران گوشتی ادامه داد: با وجود آنکه توزیع نهاده از سوی پشتیبانی امور دام با سرعت قابل عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغ
ر چند ماهه نهاده مورد نیاز را در اختیار مرغداران قرار گیرد، اما واردکنندگان با تأخیقبولی در دسترس تولیدکنندگان قرار می

زنددهند که به سبب واریز پول نهاده چند ماه قبل از تحویل کاال این امر در کاهش نقدینگی مرغ داران دامن میمی . 
گفت: قیمت هر  تومان اعالم کرد و ۸۰۲و ذرت را یک هزار و  ۶۲۲چهارآیین نرخ مصوب هر کیلو کنجاله سویا را دو هزار و 

درصد اختالف دارد که این امر تولیدکنندگان را با  ۰۲درصد و ذرت  ۰۹کیلو کنجاله سویا در بازار آزاد با نرخ مصوب خود 
 .معضالت متعددی مواجه کرده است

د از جمله های تولیداران گوشتی در پایان تصریح کرد: با توجه به افزایش دیگر هزینهعضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغ
هزار تومان از  ۰۲های، لیزین و متیونین و ... باید قیمت واقعی مرغ را بپذیریم در غیر این صورت مرغ با نرخ واکسن، ریز مغذی

شودطریق واردات تأمین می . 
 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 27/4/89تاریخ :   

شودتومان نرخ مرغ در بازار / قیمت مصوب مرغ دوشنبه اعالم می ۰۱۱افزایش   
تومانی نرخ مرغ خبر داد و گفت: هر کیلو مرغ گرم در خرده  ۶۲۲داران از افزایش عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغ

هزار تومان است ۹۶ها فروشی . 
وگو با خبرنگارداران گوشتی در گفتبرومند چهارآیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغ گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی  

خبر داد و گفت: امروز   تومانی نرخ مرغ در بازار از ابتدای هفته تاکنون ۶۲۲تا  ۸۲۲، از افزاش اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان  ۹۶تا  ۹۸ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۰۲۲هزار و  ۱متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

 .است
گیری داران گوشتی ازدیاد تقاضا در فصل تابستان و کمبود عرضه ناشی از کاهش وزنعضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغ

شود که ضه و تقاضا پیش بینی میدر بازار اعالم کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی عر قیمت مرغ ها را عامل اصلی نوسانالشه
تومان برسد ۰۲۲هزار و  ۹۶و مرغ گرم به  ۹۲۲هزار و  ۱های آتی به قیمت مرغ زنده ظرف روز . 

هزار تومان ۹۶ثبات نرخ مرغ در بازار ادامه دار شد/ قیمت هر کیلو مرغ گرم  :بیشتر بخوانید   
های صورت گرفته از سوی کارگروه تنظیم بازار بیان کرد: بر اساس پیگیری نرخ مصوب مرغ چهارآیین با انتقاد از تأخیر در اعالم

ها و دولت از سوی کارگروه تنظیم بازار به وافق میان تشکلتیر نرخ مرغ گرم و مرغ زنده بر اساس ت ۰۶شود که پیش بینی می
 .تصویب برسد

داران گوشتی در واکنش به حواشی افزایش قیمت مرغ در بازار گفت: با وجود آنکه مرغ عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغ
ها کمترین نوسان را داشته است از دیگر کاال های اخیر در مقایسه بارود که طی ماهترین پروتئین در دسترس افراد به شمار میارزان

 .این رو انتقادات نادرست به افزایش قیمت مرغ تنها منجر به خروج تولیدکنندگان از چرخه تولید را به همراه خواهد داشت
رای حمل هر کیلو های دامی در بازار گفت: هم اکنون به طور متوسط بهای حمل و نقل نهادهوی با انتقاد از افزایش چشمگیر کرایه
زندهای تولید دامن میشود که این امر بر افزایش هزینهتومان کرایه دریافت می ۰۰۲ها ذرت و کنجاله سویا از بنادر به استان . 

داران گوشتی ادامه داد: با وجود آنکه توزیع نهاده از سوی پشتیبانی امور دام با سرعت قابل عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغ
گیرد، اما واردکنندگان با تأخیر چند ماهه نهاده مورد نیاز را در اختیار مرغداران قرار لی در دسترس تولیدکنندگان قرار میقبو

زنددهند که به سبب واریز پول نهاده چند ماه قبل از تحویل کاال این امر در کاهش نقدینگی مرغ داران دامن میمی . 
تومان اعالم کرد و گفت: قیمت هر  ۸۰۲و ذرت را یک هزار و  ۶۲۲سویا را دو هزار و چهارآیین نرخ مصوب هر کیلو کنجاله 

درصد اختالف دارد که این امر تولیدکنندگان را با  ۰۲درصد و ذرت  ۰۹کیلو کنجاله سویا در بازار آزاد با نرخ مصوب خود 
 .معضالت متعددی مواجه کرده است

های تولید از جمله وشتی در پایان تصریح کرد: با توجه به افزایش دیگر هزینهداران گعضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغ
هزار تومان از  ۰۲های، لیزین و متیونین و ... باید قیمت واقعی مرغ را بپذیریم در غیر این صورت مرغ با نرخ واکسن، ریز مغذی

شودطریق واردات تأمین می . 
  لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 خیرگزاری فارس – 60/4/89تاریخ : 

 مقاومت مغازه داران برای کاهش قیمت میوه/قیمت های جدید در میدان مرکزی+جدول 
های جدید میوه در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران منتشر شده که نسبت به هفته های گذشته کاهش خوبی دارد اما هنوز قیمت 

  .مغازه داران برای کاهش قیمت مقاومت می کنند
ار تهران قلم محصوالت کشاورزی برای عمده فروشی در میدان مرکزی میوه و تره ب ۰۶امروز قیمت  به گزارش خبرنگار اقتصادی

تیر تعیین شد ۹۱تا  ۹۹برای بازه زمانی  .  
ها بر اساس استعالم روزانه از بارفروشان معتمد میدان مرکزی میوه و تره بار تهران آنطور که در سند توافق قید شده است: این قیمت

و به تایید مسئول واحد بازرسی و  و اعمال نظر کارشناسان اتحادیه بارفروشان و اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران کشف شده
 .نظارت اصناف میدان مرکزی میوه و تره بار تهران رسیده است

اتحادیه بارفروشان و  ۰۹۱ ۰۱ ۰۰۲توانند برای دریافت کشف قیمت با استعالم از اتحادیه متبوع از طریق تلفن های بارفروشان می
ر تهران ارتباط برقرار کنندبازرسی و نظارت میدان مرکزی میوه و تره با ۰۲۱ ۰۱ ۰۰۲ . 

 .نرخ ممتاز که در جدول قید شده مربوط به میوه های دستچین جدا شده و لوکس است
در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران کاهشی است اما  دهد که قیمت میوه در هفته جاریمقایسه با قیمت های هفته قبل نشان می

است که هنوز مغازه داران برای کاستن قیمت مقاومت بیشتری به خرج می دهندمقایسه قیمت ها در سطح شهر حاکی از این  . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 26/4/89تاریخ : 

شودقیمت سیب زمینی در روزهای آتی متعادل می آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی /  
شود بازار به تعادل برسدهای آینده پیش بینی میرئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت: با افزایش عرضه سیب زمینی در هفته . 
صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار وگو با اسدهللا کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

، با بیان اینکه نوسان خاصی بر بازار میوه و صیفی حاکم نیست اظهار کرد: قیمت سیب زمینی به سبب تاخیر در خبرنگاران جوان
های آتی با افزایش عرضه بازار به در هفته  شودنوساناتی در بازار روبرو بوده است که پیش بینی میهای اخیر با کشت طی هفته

 .تعادل برسد
تا  ۹هزار، آلبالو  ۹۹تا  ۶هزار تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر کیلو انگور یاقوتی  ۹۲تا  ۰وی نرخ هر کیلو انگور عسکری را 

 ۹۱تا  ۹۲هزار، توت فرنگی کرج  ۹۰تا  ۹هزار، توت فرنگی سنندج  ۱تا  ۶زار، آلو قطره طال ه ۹۰تا   ۱هزار، آلو شابلون،  ۹۲
 ۹۲هزار، گیالس تکدانه  ۹۹تا  ۰هزار، گوجه سبز  ۹۹تا  ۹هزار، شلیل شبرنگ  ۹۰تا  ۹هزار، سیب گالب  ۹۶تا  ۰هزار، زردآلو 

هزار تومان است ۹۰تا  ۱هزار و گیالس صورتی  ۹۹تا  . 
هزار،  ۶تا  ۰، طالبی ۸۰۲۲تا  ۰۲۲ادامه داد: هم اکنون هر کیلو خربزه با نرخ یک هزار و   دیه میوه و سبزی تهرانرئیس اتحا

و خیار  ۶۰۲۲تا  ۰ای هزار، خیار بوته ۹۹تا  ۱، موز ۹۱۲۲تا  ۱۲۲هزار، هندوانه  ۶تا  ۰، ملون ۶۰۲۲تا  ۰۰۲۲طالبی شاه پسند 
شودهزار تومان در میدا ن مرکزی میوه و تره بار عرضه می ۶تا  ۰گلخانه  . 

، کرفس ۹۰۲۲تا  ۶ای هزار تومان اعالم کرد و گفت: نرخ هر کیلوگرم بادمجان گلخانه ۶تا  ۰کارگر قیمت هر کیلو بادمجان قلمی را 
هزار، سیب  ۹۲تا  ۰سیر خشک  هزار، ۸تا  ۰  ، پیاز شیری۰۰۲۲هزار، پیاز زرد یک هزار تا  ۹۶تا  ۸، برگ مو ۶۰۲۲تا  ۰

هزار، فلفل شیرین  ۹۰تا  ۹۲هزار، فلفل تند ریز  ۱تا  ۶هزار، غوره عسکری  ۶تا  ۰۰۲۲هزار، غوره آبگیری  ۹تا  ۰زمینی نو 
تومان است ۶۰۲۲تا  ۰ای سبز هزار و فلفل دلمه ۰۲تا  ۹۰ . 

هزار،  ۰تا  ۱۲۲هزار، کاهو رسمی  ۶تا  ۰پیچ ساالدی با نرخ وی با اشاره به نرخ سایر انواع صیفی در میدان گفت: هر کیلو کاهو 
 ۹هزار، لوبیا سبز  ۶تا  ۰  ، گوجه فرنگی۰۲۲۲تا  ۰۰۲۲، گل کلم ۰۰۲۲هزار، کلم سفید و قرمز یک هزار تا  ۹۸تا  ۱کلم بروکلی 

درصد سود در  ۸۰تا  ۸۲حتساب بار و با اهزار در میدان مرکزی میوه و تره ۹۸تا  ۹و بامیه  ۰۰۲۲تا  ۸۰۲۲، هویج ۱۰۲۲تا 
شودها عرضه میخرده فروشی . 

هزار تومانی نرخ لیمو ترش در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو  ۸تا  ۰رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران از نوسان 
شود تا اوایل مهر همزمان با عرضه انبوه محصول روند کنونی قیمت هزار تومان است که پیش بینی می ۰۹تا  ۹۹لیمو ترش میناب 

 .در بازار ادامه یابد
تومان اعالم کرد ۸۰۲۲تا  ۰و سبزی خوردن را  ۰۰۲۲تا  ۹۰۲۲این مقام مسئول نرخ هر کیلو سبزی جور )پلو، آش، قرمه( را  . 

شود  و گفت: با توجه به فراوانی عرضه نسبت به تقاضا پیش بینی می  انه در بازار خبر دادهای تابستوی از فراوانی عرضه میوه
 .نوسان خاصی در بازار اتفاق نیفتد

های اخیر نوساناتی را در بازار تجربه ها همچون لیمو ترش، سیب زمینی و لوبیا سبز و هویج در هفتهبه گفته کارگر قیمت برخی کاال
های آتی بازار این محصوالت به تعادل برسدشود با ازدیاد عرضه در ماهنی میکرده است که پیش بی . 

رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در پایان با بیان اینکه کمبودی در عرضه هیچ یک از اقالم میوه و صیفی در بازار وجود ندارد 
شود که نوسان خاصی مشابه سال قبل پیش بینی می تصریح کرد: با توجه به افزایش تولید محصوالت باغی و صیفی نسبت به مدت

قلم از محصوالتی که در بازار نوساناتی داشتند به تعادل برسد ۶تا  ۸دربازار اتفاق نیفتد و هر چه سریعتر بازار  . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 ایرنا – 61/4/89تاریخ : 

دهند؟میها را افزایش نانوایان چرا قیمت  
با وجود اینکه دولت در پنج سال اخیر مصوبه ای برای افزایش قیمت نان نداشته، برخی واحدهای نانوایی هر روز نان خود  -ایرنا  

  .را به قیمتی جدید می فروشند؛ تا جایی که نرخ انواع نان سنتی در این دوره پنج ساله رشدی دو برابری را تجربه کرده است
اند تا جایی که اکنون قیمت نان ساده سنگک های سطح شهر تهران اقدام به افزایش قیمت انواع نان کردهر اکثر نانواییهای اخیدر هفته

۶۰۲۲تومان، سنگک پرکنجد  ۰۲۲۲ تومان، سنگک سبزیجات  ۸۲۲۲تومان، سنگک دورو کنجد  ۰۰۲۲تومان، سنگک یکرو کنجد  
 ۸۲۲تومان و لواش  ۰،۲۲۲تا  ۹۲۲۲تومان، بربری بین  ۹۲۲تا  ۰۲۲ون تومان، تافت ۸۲۲۲تومان و سنگک سبوس دار  ۸،۰۲۲

 .تومان به فروش می رسد
ها اعداد و ارقام دیگری است و تاکنون نرخ نان و آن مصوبه ثابت مانده اما در نانوایی ۹۸۱۸مصوبه قیمت نان سنتی مربوط به سال 

 ۶۲۲تومان، تافتون  ۰۹۲ای قیمت هر عدد نان لواش نانوایی های یارانهبرای  ۹۸۱۸کنند؛ طبق بخشنامه سال از مشتریان مطالبه می
تومان بوده است که به دلیل افزایش نرخ تورم برخی واحدهای نانوایی اقدام به فروش نان  ۱۲۲تومان و سنگک  ۹۲۲تومان، بربری 

اندبا نرخ های چند برابری کرده . 
با بررسی کارشناسی نرخ نان اعالم و  ۹۸۱۶نرخ نان اندکی افزایش یافت که قرار بود در سال  ۹۸۱۸این در حالیست که در سال 

گیری و در جلسه اتاق اصناف و کارگروه آرد و نان کشور تصمیم ۹۸۱۹یکسان سازی شود که آن طرح متوقف شد و در آذرماه سال 
یابد که در نهایت در روز اجرا به دستور رئیس جمهوری درصد نرخ نان افزایش  ۹۰نرخ های جدید ارایه شد که مقرر گردید 

 .عملیاتی نشد
هزار نانوایی بدون پروانه بهره  ۹۲هزار واحد دارای پروانه بهره برداری و  ۱۲طبق آمارها تعداد فعلی واحدهای نانوایی کشور 

ندهزار واحد نانوایی در استان تهران فعال هست ۱برداری است که از این تعداد بیش از  . 
ای کنند تابع نرخ گذاری نان یارانههای آزاد پز که آرد خود را آزاد خریداری میشود براساس بخشنامه هیات وزیران نانواییگفته می
 .نیستند

 افزایش قیمت نان مربوط به واحدهای آزادپز است
« ا گفت: افزایش قیمت نان مربوط به واحدهای های سنتی کشور در گفت وگو با خبرنگار ایرنمدیرعامل اتحادیه نانوایی« بیژن مقدم

۰۲آزادپز است که نزدیک  دهنددرصد واحدهای نانوایی کشور را تشکیل می  . 
توانند تولید شوند و میوی اظهار داشت: طبق قانون، واحدهای نانوایی آزاد پز به دلیل خرید آرد آزاد مشمول نرخ گذاری مصوب نمی

کنندگان برسانندبه دست مصرفخود را با یک حاشیه سود منطقی  . 
ای اجازه هیچ افزایش ای هستند تصریح کرد: واحدهای نانوایی یارانهدرصد واحدهای نانوایی سنتی کشور یارانه ۱۲وی با بیان اینکه 

 .قیمتی را بر روی نرخ نان ندارند
تومان در اختیار واحدهای  ۱۲۲د با قیمت آزاد قیمت گندم و آر ۱۸های سنتی کشور اضافه کرد: در سال مدیرعامل اتحادیه نانوایی

کرد. درحالی که گرفت و نرخ فروش نانشان را عرضه و تقاضا تعیین میآزادپز سنتی، صنعتی، فانتزی و جدیداالحداث ها قرار می
رخ داده است با توجه به شد اما اکنون آنچه تومان می ۰۶۲تومان بود یعنی تفاوت قیمت این دو حدود  ۹۹۲ای نرخ گندم و آرد یارانه

 ۱۲۲تومان می خرد و االن قیمت  ۹،۹۲۲وضعیت اقتصادی کشور قیمت گندم ارزش پیدا کرده است یعنی دولت خودش گندم را 
 .تومانی دیگر نداریم

نرخ را های آزاد پز را نداشت و باید عرضه و تقاضا وی اضافه کرد: بخشنامه هیأت وزیران نیز کسی حق دخالت در نرخ نانوایی
ها و سندیکای کرد و ما به عنوان اتحادیه نانوایان سنتی در امر نرخ گذاری این واحدها دخالتی نداشتیم اما اتحادیه فانتزیتعیین می

کنندهای صنعتی به طور مرتب نرخ اعالم مینان . 
محل واحدهای تولیدی، باعث شد تعدادی  های آزاد پز و در نظر نگرفتن نیاز صنف و فاصله، رواج نانوایی۱۸مقدم افزود: در سال 

های سنتی دولتی از چرخه تولید حذف و آزادپزها جایگزین شونداز نانوایی . 
شودبزودی نرخ نان تعیین تکلیف می  

های تولید است و تاکنون نرخ نان ثابت مانده در حالی که همه هزینه ۹۸۱۸مقدم اضافه کرد. مصوبه قیمت نان سنتی مربوط به سال 
معیشت از جمله حقوق کارگر، آب، برق، گاز، بیمه و اجاره واحد تولیدی، مزایای جانبی کارگران تابع تورم ساالنه افزایش قیمت  و

داد حتی اگر این داشته است؛ بنابراین اگر دولت افزایش قیمت نان را همانند سایر اقالم مصرفی مطابق با نرخ تورم افزایش می
شد بلکه عالوه بر باال رفتن کیفیت نان، بخشی از مشکالت نانوایان حتم نه تنها فشاری به جامعه وارد نمیافزایش جزئی بود به طور 

شدنیز برطرف می . 
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 ۸۹که  ۱۹درصد و سال  ۹۲حدود  ۱۹درصد، سال  ۱حدود  ۱۰درصد، سال  ۹۹۳۱۹معادل  ۱۶وی تصریح کرد: نرخ تورم سال 
شد یعنی قیمت یک عدد نرخ تورم افزایش یابد حداقل باید دو برابر نرخ مصوب فعلی می درصد بود که اگر قرار بود نرخ نان مطابق

های نانوایی را پوشش دهدرسید تا هزینهتومان می ۶۲۲تومانی باید به  ۰۲۲نان لواش  . 
عت و معدن، وزیر های ذیربط از جمله اتاق اصناف، صنهای جدید به صورت آنالیز به همه ارگانوی با بیان اینکه اکنون قیمت

کنندگان نیز در این خصوص آنالیز قمیتی داشته صنعت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان اعالم شده و سازمان حمایت از مصرف
شودای، به طور حتم بزودی قیمت نان توسط دولت تعیین تکلیف میهای یارانهاست گفت: به دلیل شرایط بد نانوایی . 

دست دادن کارگرهای خود هستندها در حال از نانوایی  
مدیرعامل اتحادیه نانوایی های سنتی کشور گفت: با توجه به افزایش نرخ تورم و ثبات نرخ مصوب نان، دیگر واحدهای نانوایی توان 

دادن کارگرهای توانند دستمزد کارگرهایشان را افزایش بدهند بنابراین با مشکل از دست مقابله با نرخ تورم را ندارند تا جایی که نمی
ایمها مواجه شدهنانوایی . 

۹۸۱۸کنم که امروز کسی باشد که بتواند با درآمد سال وی ادامه داد: تصور نمی زندگی کند به طوری که یک نانوا  ۹۸۱۱در سال  
های سنتی وجود ندارد دهد و امکان ادامه این وضعیت برای نانواییهای تولید و زندگیش را نمیهر چه درآمد داشته باشد کفاف هزینه

تومان سال  ۰۹۲شود اما همچنان با قیمت تومان برای نانوایان تمام می ۸۲۲به طور مثال قیمت یک عدد نان لواش امروز بیش از 
فروشندآن را می80 . 

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان – 61/4/89تاریخ : 

هزار تومان رسید ۰۰آخرین تحوالت بازار مرغ/قیمت مرغ به   
حجت گفت: ازدیاد تقاضا در تابستان، کاهش وزن گیری جوجه ها و نوسان شدید ریز مغذی ها منجر به افزایش قیمت مرغ در بازار 

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

 ۱نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ، درباره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: امروز متوسط باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان است ۹۶تا  ۰۲۲هزار و  ۹۸ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۶۲۲هزار و  . 

هزار  ۱تا  ۹۲۲هزار و  ۱به سطح حدود  قیمت مرغ زنده شود کهوی افزود: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می
هزار تومان برسد ۹۶ف کننده به و مرغ گرم برای مصر ۱۲۲و  . 

های مرغداری ناشی از گرمای هوا و نوسان ها در واحدحجت ازدیاد تقاضا و کشش بازار در فصل تابستان، کاهش وزن گیری جوجه
های اخیر اعالم کرددر روز افزایش نرخ مرغ ها و اقالم دارویی مورد نیاز صنعت طیور را عامل اصلیشدید قیمت ریز مغذی . 

هزار تومان ۹۶نرخ مصوب مرغ در کارگروه تنظیم بازار در حال بررسی است/ قیمت واقعی هر کیلو مرغ گرم  :بیشتر بخوانید  
های تولیدی موجب شد میزان عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: افزایش تلفات و تاخیر در وزن گیری مرغ

حالت خطی در آید که با این وجود، تولیدکنندگان مرغ تولیدی خود را براساس هزینه تمام شده عرضه و تقاضا در فصل تابستان به 
کننددر بازار عرضه می . 

ها خبر از آغاز ای به استانوی با انتقاد از تاخیر در ابالغ قیمت مصوب مرغ منجمد گفت: اگرچه پشتیبانی امور دام طی ارسال نامه
منجمد در نامه قید نشده است قیمت مرغ گان را داده، اماخرید مرغ منجمد از تولیدکنند . 

ظرف چند روز آینده وجود دارد، اظهار کرد: این در حالی است که  مصوب مرغ منجمد  نرخ  حجت با بیان اینکه احتمال اعالم

دهای ستاد تنظیم بازار برای اعالم نرخ مصوب مرغ زنده و گرم همچنان ادامه دارهای کارشناسیبررسی . 
های تولید، باید های اخیر در بازار گفت: با توجه به افزایش هزینهاین مقام مسئول در واکنش افراد به گرانی قیمت مرغ طی روز

های اخیر با زیان مرغ تولیدی خود را در بازار اطالع رسانی دقیقی در این خصوص صورت گیرد چرا که مرغداران طی ماه
های اخیر کمترین رشد را در مقایسه با دیگر محصوالت پروتئینی داشته استروتئین مرغ در ماهعرضه کردند و به عبارت دیگر پ . 

در بنادر مطلوب است، افزود: این در حالی است که وضعیت حمل و نقل کماکان بحرانی است  موجودی نهاده دامی وی با بیان اینکه
نقل ندارندهای حمل و های ذی ربط هیچ گونه نظارتی بر قیمتو دستگاه . 

روز پس از واریز پول، ذرت  ۹۲رود که ظرف مدت حداکثر های دامی در بنادر انتظار میحجت ادامه داد: با توجه به فراوانی نهاده
و کنجاله سویا خریداری شده در اختیار مرغداران قرار گیرد تا جابه جایی نهاده از مراکز غیر استاندارد منجر به افزایش تلفات 

 .نشود
های دامی، مرغداران مجبورند مرغ تولیدی خود را گفته مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی، با توجه به تاخیر در توزیع نهاده به

های های نظارتی تقاضا داریم که بر پروسه توزیع نهادهقبل از رسیدن به وزن مناسب در بازار عرضه کنند، به همین دلیل از دستگاه
داشته باشنددامی نظارت کافی را  . 

در بازار آزاد همچنان با نرخ مصوب خود فاصله دارد، تصریح کرد: هم اکنون هر کیلو ذرت  هاقیمت نهاده وی در پایان با بیان اینکه
شود که با تومان در بازار آزاد عرضه می ۸۲۲هزار و  ۸تا  ۸تومان و کنجاله سویا  ۹۲۲تا یک هزار و  ۹۲۲با نرخ یک هزار و 

تومان فاصله دارد ۱۲۲تا  ۰۲۲خود  نرخ مصوب . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 ایرنا  – 60/4/89تاریخ : 

ولیدکنندگان نرخ جدید مرغ گوشتی را اعالم کنددولت برای حمایت از ت  
عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران گفت: با توجه به هزینه های تمام شده تولید، قیمت منطقی هر  -ایرنا  

هزارتومان اعالم شود  ۹۶تومان و قیمت گوشت مرغ برای مصرف کنندگان باید از سوی دولت  ۱۹۲۲تا  ۱۰۲۲کیلوگرم مرغ زنده 
  .تا تولیدکنندگان دچار زیان نشوند

« روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: به تازگی کرایه حمل و نقل افزایش پیدا کرده و « برومند چهارآیین

حمل اضافه شده است که چنین افزایش هزارتومان به کرایه  ۰۹شود به طور مثال برای جابجایی هر تن ذرت مبلغ در بارنامه قید می
شودهایی موجب حاشیه زیان تولید میقیمت . 

وی اظهارداشت: برای جلوگیری از ضرر تولیدکنندگان مرغ گوشتی طی دو تا سه روز آینده نرخ تمام شده مرغ گوشتی توسط دولت 
شودتعیین و ابالغ می . 

شودهزارتومان خریداری می ۳۱مرغ منجمد کیلویی   
هزارتومان توسط  ۹۸صریح کرد: به منظور حمایت از تولیدکنندگان مرغ گوشتی از روز شنبه هر کیلوگرم مرغ منجمد به مبلغ وی ت

 ۹،۸۲۲شود که البته حتی با این مبلغ نیز تولیدکنندگان روی هر کیلوگرم مرغ تولیدی خود شرکت پشتیبانی امور دام خریداری می
دهندتومان ضرر می . 

یره کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران اضافه کرد: با شروع خرید مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام به قیمت عضو هیات مد
تن مرغ گوشتی در کرمانشاه خریداری شد ۹۲هزارتومان روز گذشته  ۹۸ . 

شدتومان از تولیدکنندگان خریداری می ۰۲۲هزارو  ۹۹وی گفت: پیش از این هر کیلوگرم مرغ منجمد  . 
هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید شد به طوری که سرانه مصرف به بیش  ۸۸۸نزدیک به دو میلیون و  ۱۹بق آمارها در سال ط

کیلوگرم رسیده است ۰۹از  . 
  خبرلینک 
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 بازار و قیمت ها 
 گاران جوان خبرن – 61/4/89تاریخ : 

هزار تومان ۰۰نرخ مصوب مرغ در کارگروه تنظیم بازار در حال بررسی است/ قیمت واقعی هر کیلو مرغ گرم   
 .چهار آیین گفت: نرخ مرغ زنده و مرغ آماده طبخ برای مصرف کننده، در کارگروه تنظیم بازار کشور همچنان در حال بررسی است

صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمرغداران گوشتی در گفتبرومند چهار آیین، عضو هیئت مدیره کانون سراسری  گروه  

لو مرغ زنده درب اظهار کرد: امروز متوسط نرخ هر کی بازار مرغ ، درباره آخرین تحوالتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۰۲۲هزار و  ۹۰ها هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۱مرغداری  . 

ظرف  قیمت مرغ شود کههای در حال پرورش پیش بینی میوی افزود: با توجه به افزایش دمای هوا و کاهش وزن گیری مرغ
های آتی به نرخ واقعی خود برسدروز . 

هزار تومان اعالم کرد و گفت:  ۹۶ها را و مرغ گرم در خرده فروشی ۰۲۲هزار و  ۱را  کیلو مرغ زندهنرخ واقعی هر  چهار آیین
شوداگرچه فروش با نرخ کنونی بیانگر خروج مرغداران از حاشیه زیان است، اما در حال حاضر هیچ سودی عایدشان نمی . 

تصاد متورم، اگر نتوانیم سود تولیدکنندگان را تضمین کنیم، در عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ادامه داد: در اق
دهدنهایت کوچک شدن ساختار روز به روز تولید از جمله اتفاقاتی است که رخ می . 

ماه گذشته/ همگرایی بخش دولتی و خصوصی برای مقابله با تحریم امری  ۹نتقاد تولیدکنندگان از ثبات نرخ مرغ در ا :بیشتر بخوانید

 ضروری است
نرخ مرغ  :وی با بیان اینکه نرخ مصوب مرغ زنده و مرغ گرم در کارگروه تنظیم بازار هنوز به تصویب نرسیده است، افزود

کننده، در کارگروه تنظیم بازار کشور همچنان در حال بررسی استو مرغ آماده طبخ برای مصرف  زنده . 
های ها بیان کرد: این در حالی است که دستگاهچهار آیین با انتقاد از افزایش چند برابری قیمت واکسن، لیزین و سایر ریز مغذی

 .نظارتی، موضوع نظارت را فراموش کردند
تومان از سوی  ۱۰۲هزار و  ۰و کنجاله سویا  ۹۲۲هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و  این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه

های باالتری عرضه گیرد، گفت: البته ذرت و کنجاله سویا در بازار آزاد با نرخپشتیبانی امور دام در اختیار مرغداران قرار می

  شود که این امر افزایش هزینه تولید رامی
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 ایرنا  – 61/4/89تاریخ : 

 ثبات شاخص قیمت مواد غذایی در ماه ژوئن
ترین گزارش خود از کاهش اندک قیمت جهانی مواد خوراکی در ماه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( در تازه -ایرنا  

تیرماه( خبر داد ۱ژوئن )منتهی به  .  
ایش قیمت های گیاهی توانست تا حدی تأثیر ناشی از افزعلیرغم افزایش قیمت ذرت در ماه ژوئن، افت قیمت محصوالت لبنی و روغن

میالدی تقریباً ثابت ماند ۰۲۹۱ذرت را جبران کند و در نتیجه شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه ژوئن سال  . 
سنجد، در ماه المللی را میهای مواد غذایی در سطح تجارت بینبر اساس شاخص قیمت مواد غذایی فائو که تغییرات ماهانه قیمت

بود که سه دهم درصد کمتر از ماه پیش از آن )ِمی( بوده است ۹۹۸برابر با عدد  ۰۲۹۱ژوئن سال  . 
درصد رشد داشته این رشد قیمت به دلیل محدودیت صادرات ذرت از سوی  ۹۳۹با این حال، شاخص قیمت غالت فائو در ماه ژوئن 

. اما قیمت برنج تا حد زیادی صادرکنندگان آمریکایی بوده است، این محدودیت اثراتی جانبی بر افزایش قیمت گندم نیز داشته است
 .ثابت مانده است

ای که تا حد زیادی متأثر از درصد افزایش داشته است، مسئله ۶۳۰شاخص قیمت شکر در ماه ژوئن نیز نسبت به ماه پیش از آن 
 ۹۹۳۱ئو کاهش در مقابل دالر آمریکا بوده است اما در مقابل، شاخص قیمت محصوالت لبنی فا« لایر برزیل»افزایش نرخ برابری 

 .درصدی داشته که اولین کاهش طی پنج ماه گذشته بود که این کاهش قیمت به علت کاهش تقاضای بازار برای پنیر و کره بوده است
های روغن بندی، قیمتدرصدی شاخص قیمت سبزیجات در ماه ژوئن است در این دسته ۹۳۹آمارهای فائو همچنین نشان دهنده کاهش 

بینی عرضه فراوان آن، کاهش داشته استی کاهش تقاضای جهانی برای واردات این دو محصول و پیشپالم و سویا در پ . 
۹۳۰شاخص قیمت مواد گوشتی فائو نیز طی ماه ژوئن در مقایسه با ماه پیش از آن  درصد افزایش داشته که این افزایش قیمت ناشی  

ر محصوالت گوشتی از سوی کشورهای شرق آسیا بوده استاز تقاضای زیاد برای واردات تخم مرغ، گوشت ماکیان و دیگ . 
میالدی ۰۲۹۱بینی جدید فائو از تولید غالت در سال پیش  

میالدی خبر داد. فائو پیش بینی کرد که تولید  ۰۲۹۱درصدی تولید جهانی غالت در سال  ۹۳۰فائو در گزارشی دیگر از افزایش 
میلیون تن افزایش یابد ۹۱۰د و میلیار ۰جهانی غالت در سال آینده میالدی به  . 

۰۳۹بینی فائو، تولید جهانی گندم در سال آینده میالدی با افزایشی طبق پیش میلیون تن خواهد رسید که تا حد زیادی  ۹۹۹درصدی به  
 ۰۹۹سال آتی ) بینی خود از ثابت ماندن میزان تولید جهانی برنج درناشی از افزایش تولید گندم در هند است. همچنین فائو در پیش

 .میلیون تن( در مقایسه با سال جاری میالدی خبر داد
۶۹۰درصدی میزان تجارت جهانی غالت و رسیدن آن به  ۰فائو همچنین از افزایش  میلیون تن خبر داد. بنا به اعالم فائو میزان  

 .تجارت جهانی گندم با سرعتی تقریباً دوبرابر این میزان در حال افزایش است
  لینک خبر
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 قیمت ها  و  بازار
خبرنگاران جوان  – 61/4/89تاریخ :   

هزار تومان رسید ۵۹های دامداری/قیمت هر کیلو الشه گوسفندی به ازدیاد عرضه دام در واحد  
پوریان گفت: وجود انبوه دام سبک و سنگین در پرواربندی ها موجب شده است تا دامداران با مشکالت متعددی در عرضه روبرو 

 .شوند
صنعت، تجارت و کشاورزی دام کشور در گفت و گو با خبرنگار منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان گروه اقتصادی  

در پرواربندی ها موجب شده  ، از فراوانی عرضه دام زنده خبر داد و گفت: وجود انبوه دام سبک و سنگینباشگاه خبرنگاران جوان
 .است تا دامداران با مشکالت متعددی در عرضه دام به سبب نبود مشتری روبرو شوند

ها با انبوه عرضه دام روبرو هستند، افزود: اگرچه سال گذشته به سبب کمبود عرضه، قیمت دام با وی با اشاره به اینکه اکثر استان
ما هم اکنون به سبب فراوانی دام، قیمت الشه در بازار کاهش چشمگیری داشته استنوسانات شدیدی در بازار روبرو بود، ا . 

ها بیان کرد: علی رغم فراوانی عرضه دام و کاهش قیمت الشه در عمده پوریان با انتقاد از نرخ باالی گوشت در خرده فروشی
عدم تمایل مغازه داران به حاشیه سود کمتر، تغییر ها به سبب سودجویی عوامل واسطه و دالل و قیمت گوشت در مغازه  فروشی ها،

 .چندانی نداشته و این امر با واکنش شدید مصرف کنندگان روبرو شده است
هزار تومان رسید ۹۱ازار/قیمت هر کیلو الشه گوسفندی به استمرار روند نزولی قیمت گوشت در ب :بیشتر بخوانید  

رئیس شورای تامین کنندگان دام با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه گوشت به بازار وجود ندارد، افزود: این در حالی است که 
 .مصرف کنندگان، هنوز آثار کاهش قیمت و نبود کمبود در بازار را لمس نکرده اند

هزار تومان اعالم کرد و گفت: براین اساس  ۸۹تا  ۸۰هزار و دام سبک را  ۸۲دام زنده گوساله درب دامداری را  وی قیمت هر کیلو
 ۹۲۲های حدود هزار تومان باشد که متاسفانه به سبب سودجویی عوامل واسطه با نرخ ۹۰تا  ۹۲قیمت هر کیلو الشه در بازار باید 
شودهزار تومان در بازار عرضه می . 

ها وجود ندارد و به محض در بازار را پیش بینی کرد و افزود: با توجه به آنکه امکان نگه داری دام در دامداری قیمت گوشت پوریان
ها کرد، از این رو به سبب ازدیاد عرضه، قیمت گوشت با روند نزولی در رسیدن به سن کشتار باید دام تولیدی را روانه کشتارگاه

شودبازار روبرو می . 
تر باید برای شورای تامین کنندگان دام زنده در پایان تصریح کرد: با توجه به روند عرضه انبوه دام تا پایان سال، هرچه سریعرئیس 

 .توزیع دام بازار ایجاد شود تا تولیدکنندگان با مشکل مازاد تولید روبرو نباشند
 لینک خبر
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 برنامه ها و سیاست ها 
 فودپرس – 61/4/89تاریخ : 

ها، تنها راه تأمین مطالبات بنیادین بهره برداران کشاورزی کشور استتشکلایجاد صدای واحد و مشترک در بین   
ها و شبکه ها، تشکلباحضور معاون وزیر و رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، شورای هماهنگی اتحادیه <کشاورزی

های روستایی و کشاورزی کشور آغاز به کار کردتعاونی . 
 

های روستایی و کشاورزی با حضور معاون وزیر و رئیس هیات مدیره ها و تشکلهنگی اتحادیهاولین نشست رسمی شورای هما
های سراسری و نظام صنفی کشاورزی کشور در محل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی سازمان مرکزی، مدیران عامل اتحادیه

های روستایی برگزار شدتعاونی . 
 

ها و شبکه های تحت پوشش آنها ها، تشکلن جلسه طی سخنانی با اشاره به اینکه اتحادیهبه گزارش پات؛ دکتر حسین شیرزاد در ای
بایست به چشم انداز واحدی در راستای نیل به اهداف و جایگاه آرمانی خود دست یابند، اظهار داشت: با توجه به جنس مطالبات و می

های مردم نهاد بایستی بتوانند مأموریت های ها و تشکلدیههمگرایی ذاتی میان اهالی بخش کشاورزی و جامعه روستایی، اتحا
ها تدارک دیده تا به بهترین عملکرد و نتایج در برابر کاستی های بنیادین مشترکی را در سپهر فعالیت های پیش روی مربوط به تشکل

 .و مشترک بخش نایل شوند
 

مینه حقوق و امتیازات قانونی و ذاتی تشکل های مختلف بخش وی با تأکید بر اینکه رفع بسیاری از محرومیت های موجود در ز
کشاورزی، تنها در سایه هم صدایی و هم افزایی سینرژیک شده آنها قابل وصول است، خاطرنشان کرد: با پویش حل مسائل و 

وان به نتایج تهای کشاورزی میهای هموند برای جامعه تشکلمعضالت کلیدی مشترک و بازتعریف موانع، مواضع و فعالیت
گیری شایسته از این فرصت تاریخی امیدوار بود. مسایل کشاورزی کشور نیاز به هم افزایی بیشتر تشکل ها در درخشانی در بهره

 .شرایط تحریم دارد
 

ر دکتر شیرزاد ضمن یادآوری این نکته که تشکیل شورای ملی تشکلهای کشاورزی کشور می بایست به تعمیق و همگرایی هرچه بیشت
مطالبات و چانه زنی های تشکل ها منجر شود، تصریح کرد: فضای کنونی تحقیقا" یکی از منحصر به فردترین شرایطی است که 

نفعان بخش کشاورزی کشور شده و لذا توقع طبیعی ما آن است که با بهره مندی حداکثری از تاکنون نصیب جامعه فعاالن و ذی
بسیاری از اهداف راهبردی تشکل ها و در نهایت تولید ثروت و رسیدن به ساحل موفقیت و سینرژی حاصله بتوانید در مسیر تحقق 

 .تعامل سودمند و پایدار با حاکمیت، گام های اساسی و چشمگیری بردارید
 این صاحبنظر امور مربوط به تشکل های بخش کشاورزی با اعالم اینکه چرخش سرمایه در شبکه تعاونی ها و تشکل ها بدون وجود

با ایجاد صدای واحد و مشترک و تجمیع سرمایه ها و منابع پراکنده  :"اعتماد تعمیم یافته" منجر به خلق ثروت نخواهد شد تاکید کرد

های عمده و مزمن درون بخشی و فرابخشی به خصوص در حوزه خلق ثروت دست یافت، می توان به رفع موارد متعددی از نارسایی
بله با چالش هایی همچون عدم توازن، ضعف اعتماد تعمیم یافته و ورود قدرتمند به فضای تجاری و جامعه کشاورزی ما برای مقا

گیری فضای یکپارچه و متکامل جمعی استاقتصادی کشور، پیش از هرچیز نیازمند شکل . 
 

موضوع تحرک بخشی به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به 
های های بخش کشاورزی اشاره و افزود: به عنوان مثال در سال های اخیر با سیاستبحث تأمین مالی کارآمد در حوزه تشکل

ایم و به دلیل عدم وجود اتاق فکر نادرستی در خصوص ایجاد و نحوه اداره صندوق های مالی و اعتباری در حوزه تشکلها مواجه بوده
یان مطالبه گری توانمند در نزد تشکل های مردم نهاد، شاهد بروز انحراف در مدیریت، نظارت و عملکرد مؤسسات مشترک و جر

ها و ساز، ورود به موضوع اصالح روشایم که قطعاً از جمله مأموریت های مهم این نهاد مشترک و سرنوشتمالی این بخش بوده
در راستای خدمت رسانی استراتژیک به بخش کشاورزی خواهد بودچگونگی تشکیل و فعالیت صندوق های تخصصی مالی  . 

 
ای عمومی نزد جامعه فعاالن این بخش های امروزین، مطالبههای روستایی با واقعیتای و قانونی تعاونیانطباق محتوای اساسنامه

امروزی و خواست جامعه عضو  باید مطابق با احتجاجات،نیازهای ۹۸۰۲کشاورزی کشور است. محتوای موضوعی اساسنامه سال 
 .شرکتهای تعاونی روستایی به روز گردد
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های معاون وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار همچنین به مسئله لزوم تحول در قوانین موضوعه و ساختار سازمان و شبکه تعاونی
زمان مرکزی تعاون روستایی ایران روستایی و کشاورزی کشور اشاره و اعالم داشت: قریب به نیم قرن از تصویب اساسنامه سا

گذرد و طی این سالها همچنان در بر پاشنه گذشته می چرخد، تو گویی هیچ چیز نه در بخش کشاورزی و نه در مناسبات تعاون در می
النی که گاه جامعه روستایی تغییر نکرده است! متأسفانه بسیاری از ذیمدخالن و ذینفعان درگیر و مرتبط با این اساسنامه و حتی مسئو

پندارند بعضاً برای تخطئه کم کاری ها و قلت سواد و فهم نازل میلیونی می ۹و بیگاه خود را مدافع تمام و کمال این خانواده حدود 
خود ،بی خبراز تغییرات ژرف رخ داده در جامعه روستایی، به شکلی مضحک این اساسنامه را متکامل ترین شرکتنامه اعصارتاریخ 

کوبندداوما" بر طبل مترقی بودن آن میدانسته و م ! 
 

بارقه ای از ترقی و  ۰۲شیرزاد در این زمینه تصریح کرد: واقعیت آن است که اگرچه محتوای موضوعی اساسنامه مذکور برای دهه 
گویی به مطالبات شمسی بدون تردید، فاقد کارکردهای مفهومی و عملیاتی برای پاسخ ۱۲تکامل را به همراه داشته اما در پایان دهه 

های رو به رشد و فزاینده جامعه کشاورزان عضو بوده و بخصوص در برابرطوفان تغییرات چهل ساله اخیر و سرعت باالی نوآوری
اقتصادی در مناسبات حاکمیت با -تکنولوژیک در علوم کشاورزی، ارتباطات و علوم اجتماعی و حوادث و رخدادهای ژرف اجتماعی

وستا و تغییرات کیفی و کمی در مطالبات، نیاز به بازبینی و حتی تغییر پارادایم به مثابه روح زمان داردروستاها و شهر و ر . 
 

وی با تاکید بر تغییر در "روح زمان"،فضای تعاونیهای روستایی ضرورت بازنگری، انطباق و سازگار نمودن محتوای اساسنامه 
کشاورزی و جامعه روستایی را به شکل بسیار روشن، مطالبه ای عمومی در نزد سازمان و شبکه تعاونی ها با حقایق امروزین بخش 

جامعه فعالین بخش کشاورزی کشور دانست و افزود: این اساسنامه تاب مقاومت دربرابر پیچیدگی های مناسبات امروزی را که میان 
بیرونی این منظومه بغایت البیرنتال)هزارتو(  اتحادیه های مرکزی، استانی و شهرستانی با سازمان مرکزی و حتی روابط درونی و

نداشته و ناتوان از برقرار نمودن تعهداتی است که بتواند از طریق برپایی "رویه های مستحکم"، پایبندی همه ذینفعان را به رفتارهای 
 .قانونمند و مسئوالنه جلب نماید

 
نتوانسته ایم مجموعه قواعدی را پی ریزی نماییم تا اجازه آزادی  هاستمعاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این واقعیت که سال

را از مدیران متخلف تعاونی های روستایی ثبت نماید، خاطرنشان کرد: با شرایط موجود گرفتار  "عمل در زمینه "نقض تعهدات

. حتی قواعد حسابرسی تعاونی های رفتارهای غیر مسئوالنه و نقض قول و قرارها در مناسبات درونی تعاونیهای روستایی بوده ایم
سال گذشته شرکتهای سهامی خاص است! این در حالی است که امروزه استانداردهای  ۰۲روستایی همان اصول حسابداری تعهدی 

های بزرگ، کوچک و متوسط و شرکت های خانوادگی تدوین گردیده که از اصول و قواعد سازگار و متفاوتی متعددی برای شرکت
کنند پیروی می . 

 
شیرزاد ادامه داد: ما حتی نتوانسته ایم مطابق با ویژگیهای دارایی های ترازنامه ای، شکلی و حقوقی شرکتهای تعاونی روستایی و 

ریزی نماییم. سالهاست که پارلمان کشور قانون ای برای حسابرسی و حسابداری این شرکتها پیشبه رانت های دولتی، استاندارد ویژه
های روستایی و کشاورزی وضع اصالح مبادالت، مناسبات و حاکمیت شرکتی یا تسهیل و تسریع در فعالیتهای تعاونیجدیدی برای 

قانون ویژه  ۸۹آمریکایی؛ با تصویب حدود  -نکرده و این در حالی است که بعنوان مثال با مروری بر عملکرد پارلمان های اروپایی

ساله در حوزه  ۰۲شویم! به عبارتی ما با یک تاخر ورهای حوزه یورو روبرو میشرکتهای تعاونی فعال در حوزه کشاورزی کش
 .قانونگذاری شرکتهای تعاونی روستایی مواجه ایم

 
وی همچنین ضمن طرح این موضوع که فقدان یک نظریه راهنما، وجود پیوندهای ضعیف و شکاف ساختاری میان منافع اعضا و 

از کار افتادگی قوانین و قواعددر شبکه مشهود است، اذعان داشت: شبکه تعاونی های روستایی ، منافع هیات مدیره به دلیل کهنگی و 
های کشاورزی ما عموما ازسه سندروم یا عارضه شایع در رنج هستند که شامل؛ اندازه ماکروسفالی، و بخش قابل توجهی از تشکل

اثر آن، اعتماد تعمیم یافته و تبعیت برای اعضا ایجاد نکرده، سلسله رشد نامتوازن، تراکم یا چگالی )دانسیته( پایین آنهاست که بر
ای و اصل تولید ثروت و انباشت مراتب معوج نیز بدون وجود ارتباط و تعامل شفاف میان اعضا به فهم مشترک درون و برون شبکه

 .سرمایه آغازین برای جهش بزرگ یاری نمیرساند
 

ریزی و انجام امور مربوطه، توسط اعضای حاضر برگزیده و گان منتخب شورا، جهت برنامهگفتنی است در پایان این نشست نمایند
 .معرفی شدند

  لینک خبر
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 تامین منابع مالی
 ایرنا  – 61/4/89تاریخ: 

درصدی پرداخت تسهیالت به بخش کشاورزی ۲۵رشد   
یالت به بهره برداران میلیارد تومان تسه ۸۹۶مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: در سه ماه ابتدای امسال، مبلغ هفت هزار و  -ایرنا 

درصد رشد را نشان می دهد ۰۱بخش کشاورزی پرداخت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  .  
« روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: بخش عمده این تسهیالت به بخش های توسعه « روح اله خدارحمی

انه ها، پرورش ماهی در قفس، حوزه دام، طیور و آبزیان، زراعی و باغی تعلق گرفت و سیستم های آبیاری نوین، مکانیزاسیون، گلخ
بدان معناست که با تجهیز بیشتر منابع سعی داریم توان پرداخت تسهیالت به بهره برداران بخش کشاورزی را نسبت به سالهای گذشته 

 .افزایش بدهیم
له می شودبدهی خسارت دیدگان ناشی از سیل امسال امهال سه سا  

های خوبی هایشان گاممدیرعامل بانک کشاورزی گفت: به منظور حمایت از کشاورزان خسارت دیده برای امهال و استمهال وام
قانون بودجه موضوع امهال سه ساله بدهی کشاورزان انجام شد به طوری که در دو ماهه پایان  ۹۸برداشته شد. طبق بند خ تبصره 

میلیارد تومان به صورت سه ساله امهال شد ۹،۶۲۲پرونده بدهی کشاورزان خسارت دیده به مبلغ هزار  ۰۹۹نزدیک  ۱۹سال  . 
هزار پرونده به  ۰۲وی اظهارداشت: همچنین برای امسال نیز مصوبه بند خ در حال اجراست به طوری که طی مدت یک هفته اخیر 

ساله شد که این مهم همچنان ادامه می یابد میلیارد تومان تعیین تکلیف و بدهی کشاورزان امهال سه ۰۲۲مبلغ  . 
قانون بودجه همه کشاورزانی که از وقوع سیل اواخر سال گذشته و اوایل امسال خسارت  ۹۸خدارحمی افزود: طبق بند خ تبصره 

 .دیده اند بدون محدودیت اجرایی خواهد شد، به نحوی که بدهیشان امهال سه ساله می شود
کشاورزی محدودیتی در زمینه امهال بدهی خسارت دیدگان ناشی از سیل ندارد گفت: رسیدگی به پرونده وی با بیان اینکه بانک 

کشاورزان خسارت دیده از سیل ابتدای امسال شروع شده است و کشاورزان می توانند با مراجعه به شعب بانک کشاورزی این 
 .موضوع را پیگیری کنند

ن خسارت دیده پرداخت می شودمیلیارد تومان تسهیالت به کشاورزا ۱۲۲  
میلیارد تومان تسهیالت به کشاورزان خسارت دیده  ۰،۰۲۲مدیرعامل بانک کشاورزی تصریح کرد: براساس مصوبه دولت مبلغ 

میلیارد تومان به صورت قرض الحسنه در اختیار  ۱۲۲جهت بازسازی و افزایش توان تولید در نظر گرفته شده که از این میزان مبلغ 
درصد تعلق می گیرد ۶کشاورزی قرار گرفته است که با معرفی متقاضیان توسط بانک کشاورزی این تسهیالت با کارمزد بانک  . 

ها قرار گرفتبه گفته وی، جداول توزیع تسهیالت در اختیار شعب استان نخستین پرداخت این تسهیالت در استان خوزستان کلید  .

سیم بندی وزارت کشور و طبق ضوابط و چارچوب تسهیالت براساس نوع خسارت وارده ها نیز براساس تقخورد و در سایر استان
 .در مزارع زراعی، باغی، مراکز پرورش دام، طیور و آبزیان ارائه می شود

ید خدارحمی درباره پرداخت خرید تضمینی گندم و کلزا گفت: از ابتدای فصل برداشت گندم تا پایان خرداد امسال با توجه به میزان خر
درصد پول گندمکاران توسط بانک کشاورزی به حسابشان واریز شده است این درحالی است که با توجه به وقوع سیل  ۱۶تضمینی 

میزان خرید گندم نسبت به سال گذشته به طور تقریبی برابری دارد و همچنان تالش داریم تا پرداخت ها با سرعت و با کمترین تاخیر 
 .انجام شود

د تضمینی کلزا اضافه کرد: پول کلزاکاران نیز به روز و بدون تاخیر در حال پرداخت استوی درباره خری . 
 لینک خبر 
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان  – 61/4/89تاریخ : 

تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ ۹۱۱ای بومی نیستند/زیان یک هزار و های قهوهم مرغتخ  
فروشند، اما این تخم مرغ ها به هیچ عنوان های قهوه ای را با قیمت باالتر به مردم مینبی پور گفت: برخی فروشندگان تخم مرغ

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

ون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب ، درباره آخرین تحوالت بازار تخم مرغ اظهار کرد: هم اکناقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۰۲۲هزار و  ۹۸تا  ۹۸ای معادل شانه ۰۲۲هزار و  ۹مرغداری  . 

تومانی در فروش هر کیلو  ۰۲۲وی افزود: با توجه به قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ، مرغداران با زیان یک هزار تا یک هزار و 
از صادرات به عراق، نرخ تخم مرغ به قیمت واقعی خود برسدرود با آغمحصول روبرو هستند که انتظار می . 

تومانی را برای هرکیلوگرم تخم مرغ پیشنهاد و به سازمان  ۰۲۲هزار و  ۹قیمت  وزارت جهاد کشاورزی نبی پور با اشاره به اینکه
هزار و  ۱ل و نقل، نرخ تمام شده را های حمها به سبب افزایش هزینهحمایت ارائه کرده است، بیان کرد: این در حالی است که تشکل

دانندتومان می ۰۲۲ . 
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ گفت: با وجود آنکه بخش قابل 

نیستهای هدف صادر شده است، از این رو آمار دقیقی در دسترس توجهی از تخم مرغ به صورت قاچاق به بازار . 
تن تخم مرغ مازاد از سطح بازار جمع آوری شد ۹۲۲یک هزار تومانی نرخ تخم مرغ در بازار/افزایش  :بیشتر بخوانید  

تن تخم مرغ به عراق  ۹۰۲تا  ۹۲۲روز گذشته خبر داد و افزود: روزانه  ۰وی از آغاز صادرات رسمی تخم مرغ به عراق طی 
دهدبیش از این رقم را نمیشود چرا که اتحادیه میهن برای تعادل بازار داخل مجوز صادرات صادر می . 

تن اعالم کرد و گفت: با توجه به مصرف تخم مرغ در داخل، امکان صادرات  ۰۱۰۲تا  ۰۱۲۲نبی پور تولید روزانه تخم مرغ را 
های هدف وجود داردتن تخم مرغ به بازار ۰۲۲روزانه  . 

های قهوه ای را به کرد: اگرچه برخی فروشندگان تخم مرغای بومی نیستند، اظهار های قهوهاین مقام مسئول با بیان اینکه تخم مرغ
ها فروشند تا به این طریق از مردم کالهبرداری کنند. در حالیکه این تخم مرغجای تخم مرغ بومی و محلی با قیمت باالتر به مردم می

های صنعتی استبرای مرغداری . 
ها ای نیست که در تهران توزیع شود، بیان کرد: این تخم مرغی به اندازههای بومی و محلنبی پور با اشاره به اینکه میزان تخم مرغ

گیرندبه طور معمول مورد مصرف محلی قرار می . 
های های دامی وجود ندارد، تصریح کرد: این درحالی است که افزایش کرایهوی در پایان با اشاره به اینکه کمبودی در توزیع نهاده

برابری به  ۰دسر ساز شده چرا که قیمت کرایه حمل و نقل هر کیلو تخم مرغ نسبت به قبل با افزایش حمل و نقل برای مرغداران در

تومان رسیده است ۹۲۲ . 
  نک خبرلی
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 مرغتخم 
 رنا ای – 27/4/89تاریخ : 

ماه ۰.۹هزارتن تخم مرغ طی  ۶از صادرات بیش   
تن تخم مرغ به  ۰۲۲هزارو  ۹مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار گفت: در یک و نیم ماه گذشته بیش از  -ایرنا -تهران

 .کشورهای هدف صادر شده است
« رغ کشور تامین است و مازاد روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه بازار تخم م« رضا ترکاشوند

محصول صادر می شود افزود: با وجود اینکه رفع ممنوعیت صادرات تخم مرغ مربوط به اردیبهشت ماه امسال بوده اما صادرات از 
 .خرداد ماه جاری از سرگرفته شده است

اشت: در حال حاضر صادرات به وی تخم مرغ ایران را با دیگر کشورهای همسایه از جمله ترکیه قابل رقابت دانست و اظهارد
 .کشورهای عراق، افغانستان، عمان و قطر انجام می شود

تومان است درحالی که قیمت واقعی هر کیلوگرم  ۹،۹۲۲به گفته وی، قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری به طور متوسط 
تومان باشد ۱،۲۲۲تخم مرغ درب مرغداری های کشور با توجه به هزینه های تمام شده تولید باید  . 

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار تصریح کرد: در حال حاضر یکی از علل اصلی در افزایش هزینه های قیمت تخم مرغ، 
درصدی آن در تولید می تواند تاثیر بسزایی در این خصوص داشته  ۹۲نوسان قیمت نهاده های طیور است که به دلیل نقش بیش از 

 .باشد
درصد افزایش بیش از  ۰۸اد: خرده فروشی ها می توانند بابت هزینه های حمل و نقل، عمده فروشی این محصول را با وی ادامه د

 .قیمت خرده فروشی به دست مصرف کنندگان برسانند
 به گزارش ایرنا، معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهارم اردیبهشت ماه امسال صادرات تخم مرغ را

 .آزاد کرد
 ۰۲هزارتن تخم مرغ در تولید و تامین این محصول خودکفا است و توان صادرات ساالنه بین  ۱۲۲ایران به دلیل تولید ساالنه بیش از 

هزارتن مازاد تولید به کشورهای همسایه را دارد ۹۲۲تا  . 
کیلوگرم است ۹۰هم اکنون سرانه مصرف این محصول در کشور ما نزدیک  . 

 لینک خبر 
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 تولیدات باغی
 ایرنا– 61/4/89تاریخ :

 یک هزار هکتار کشت سبزی و صیفی به محیط های کنترل شده منتقل می شود
مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت:  -ا یرنا  -تهران 

هکتار کشت سبزی و صیفی در هشت استان کشور به محیط های کنترل شده،  ۹۲۲۲براساس دستور وزیر جهاد کشاورزی، امسال 
  .منتقل می شود

وزارت جهاد کشاورزی، غالمرضا تقوی افزود: بنابر ابالغ دستور وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر محدودیت به گزارش روز شنبه 
۹۸۱۱کشت انواع خیار و فلفل در فضای باز از سال  در کل کشور، اجرای طرح انتقال کشت بخشی از سبزی و صیفی فضای باز  

 .به محیط کنترل شده انجام می شود
صیفی در محیط کنترل شده در استان های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان،  وی اظهارداشت: کشت سبزی و

 .فارس، جنوب کرمان، هرمزگان و یزد انجام می شود
 .به گفته وی، امسال سطح یک هزار هکتار کشت سبزی و صیفی به شکل پایلوت در هشت استان کشور اجرایی می شود

 
 لینک خبر
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 ولیدات زراعی ت
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 تولیدات دام و طیور
 ایرنا  – 60/4/89تاریخ : 

 تولید مرغ بومی در واحدهای صنعتی امکان پذیر شد
سرپرست دفتر امور طیور و زنبور عسل معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: واحدهای صنعتی تولید  -ایرنا  
نسل در مراکز  25طیور با رعایت ضوابط فنی و بهداشتی می توانند نسبت به پرورش مرغ بومی اصالح شده، اقدام کنند و تاکنون 

انجام شده استاصالح نژاد در مورد مرغ بومی  .  
، پرورش مرغ بومی اصالح ۱۱های ابالغی سال به گزارش روز دوشنبه وزارت جهاد کشاورزی، امید امینی افزود: یکی از سیاست

توانند جوجه مورد شده با هدف تولید گوشت و تخم مرغ در واحدهای صنعتی تولید طیور است که واحدهای صنعتی تولید طیور می
اکز تکثیری و یا از طریق مراکز اصالح نژاد مرغ بومی تهیه کنندنیاز خود را از مر . 

نسل کار اصالح نژادی در مورد مرغ بومی کشور در مراکز اصالح نژادی انجام شده است. )نخستین  ۰۰وی اضافه کرد: تاکنون 
در مازندران انجام شد ۹۸۹۹اصالح نژادی مرغ بومی کشور در سال  ) 

درصد عملکرد مرغان بومی نسبت به  ۹۲تا  ۹۲نژاد مرغ بومی کشور در مراکز اصالح نژادی حدود  امینی تصریح کرد: با اصالح
 .سال پایه افزایش داشته است

امینی، تعداد مراکز اصالح نژاد مرغ بومی کشور را هفت مرکز بیان کرد و گفت: اصالح نژاد مرغ بومی با هدف حفظ ذخایر 
روستاییان و بهبود صفات تولید مرغان بومی از جمله افزایش وزن بدن و تعداد تخم مرغ ژنتیکی کشور، کمک به معیشت و درآمد 

گیردصورت می . 
 برنامه افزایش تولید اردک در استان گیالن

را یادآور شد و افزود: هدف از راه اندازی این مرکز،  ۱۹وی راه اندازی یک مرکز اصالح نژاد اردک در استان گیالن از سال 
دمان تولید و ارائه جوجه اردک بومی اصالح شده به پرورش دهندگان استافزایش ران . 

میلیونی مرغ و خروس بومی در کشور اظهار داشت: هدف  ۰۲سرپرست دفتر طیور معاونت امور تولیدات دامی با اشاره به جمعیت 
ی کشور است، اما برای جلوگیری وزارت جهاد کشاورزی، گسترش پرورش طیور بومی با حفظ ضوابط فنی و بهداشتی در روستاها

هایی برای پرورش مرغان بومی در روستاها و از بروز چالش در واحدهای صنعتی و شیوع بیماری به دنبال آن هستیم که جایگاه
کنندهای مهاجر ارتباطی برقرار نمیمنازل روستاییان ایجاد شود تا مطمئن شویم مرغان بومی با پرنده . 

های اصالح شده، تصریح کردستاییان به جوجهوی درباره دستیابی رو های های تولیدی در مراکز اصالح نژاد به عنوان گلهجوجه :

روز پرورش یافته و در اختیار روستاییان  ۱۲گیرد و در این مراکز، جوجه ظرف حداکثر مولد در اختیار مراکز تکثیری قرار می
 .قرارخواهد گرفت

 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
ایرنا  – 26/4/89تاریخ :   

اه های آتیاحتمال کاهش تولید مرغ در م  
عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران اعالم کرد: با توجه به پایین بودن قیمت گوشت مرغ طی  -ایرنا  -تهران 

 .ماه های اخیر و ضرر و زیان تولید کنندگان، احتمال کاهش تولید مرغ گوشتی در ماه های آتی وجود دارد
« گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: به منظور حفظ تولید در کشور، منافع مشروع  روز جمعه در گفت و« برومند چهارآیین

شود بلکه با وجود ضررهای هنگفت با تولیدکنندگان در صنعت باید حفظ شود درحالی که نه تنها حمایتی از تولید و تولید کنندگان نمی
 .مشکل برخوردهای تعزیراتی نیز مواجه اند

کند بنابراین باید صنعت در چنین شرایطی بیش کشور افزایش نرخ تورم ساختار تولید را هر روز کوچک میوی اظهارداشت: در هر 
توانیم از یک کشور خودکفا در تامین گوشت مرغ به یک های دولتی قرار گیرد زیرا در غیراین صورت میاز پیش مورد حمایت

 .کشور وابسته تبدیل شویم که این موضوع نگران کننده است
هزار واحد مرغداری گوشتی ساختارشان کوچک و در  ۰وی تصریح کرد: به دلیل شرایط تولید طی چهار تا پنج سال گذشته بیش از 

 .نهایت از چرخه تولید خارج شدند
های آتی عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی کاهش جوجه ریزی مرغ گوشتی را یکی از عوامل کاهش تولید در ماه

های تومان است درحالی که متوسط قیمت این محصول در ماه ۰،۹۰۲برشمرد و گفت: اکنون قیمت مصوب جوجه یک روزه گوشتی 
ه ضرر تولید کنندگان کاهش تولید را در پی داردتومان بوده است ک ۰،۶۲۲تا  ۰۲۲۲اخیر بین  . 

هزارتومانی شرکت پشتیبانی استقبال نکردند ۹۸تولید کنندگان از قیمت   
نرخ خرید مرغ گوشتی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور  ۱۱پانزدهم تیرماه  -چهارآیین اضافه کرد: با وجود اینکه شنبه گذشته 

تومانی روی این نرخ از این موضوع استقبال نکردند ۰۲۲۲تا  ۹۰۲۲لیدکنندگان به دلیل زیان هزارتومان تعیین شد اما تو ۹۸ . 
تومان برای مصرف کنندگان  ۰۲۲هزارو  ۹۹های گذشته قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ به گفته وی، این در حالیست که طی ماه

کنندگان در پی داشتتومانی را برای تولید  ۸۲۲۲شد که ضرر بیش از تعیین شده و عرضه می . 
کند هزارتومان خریداری می ۹۸وی گفت: در عین حال شرکت پشتیبانی امور دام کشور مرغ منجمد را تحویل درب انبارها با قیمت 

درجه  ۶۰تومان برای مراحل انجماد بابت ورود مرغ به تونل انجماد در دمای منفی  ۹،۰۲۲که باید تولید کننده مرغ گوشتی حداقل 
درجه سانتیگراد بپردازد که منطقی نیست ۰۲ساعت، نایلون، مقوا، کارتن، انجماد دردمای منفی  ۹۱راد به مدت سانتیگ . 

هزارتومان عنوان کرد و  ۹۶تومان و برای مصرف کنندگان  ۱،۰۲۲وی قیمت منطقی فعلی مرغ گوشتی درب واحدهای تولیدی را 
شودایت خروج تولید کنندگان از چرخه تولید را منجر میافزود: ادامه این روند ضرر تولید کنندگان و در نه . 

ای به رئیس کل به گزارش ایرنا، به منظور حمایت از تولید بنا به درخواست معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی و در نامه
رفع شد ۱۱گمرک ایران ممنوعیت صادرات گوشت مرغ از هفدهم تیرماه سال  . 

این نامه خطاب به مهدی میراشرفی آورده است: با توجه به نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص علی اکبر مهرفرد در 
کاالهای اعالم شده در نامه مذکور ( ۸رساند بند )رفع ممنوعیت صادرات برای محصوالت طیور با تأیید این وزارت به استحضار می

نیاز به تأیید وزارت جهاد کشاورزی و همچنین  ۲۰۲۹۹۰۲۲ و ۲۰۲۹۹۹۲۲های در خصوص صادرات گوشت مرغ با کد تعرفه
 .تأیید سیستمی این معاونت در پنجره تجارت فرامرزی گمرک جمهوری اسالمی ایران ندارد

های مذکور، به طور صرف با رعایت قوانین و مقررات فنی و بهداشتی )از جمله اخذ بنابراین صادرات گوشت مرغ با کد تعرفه
از سازمان دامپزشکی کشور( بالمانع استگواهی بهداشتی  . 

تا پایان ماه مبارک  ۹۸۱۹درحالی که براساس بیست و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار صادرات گوشت مرغ از یکم اسفند 
 .رمضان به دلیل افزایش قیمت نامتعارف در بازار داخلی ممنوع شده بود

هزارتومان از  ۹۸ام کشور را مکلف کرد تا هر کیلوگرم مرغ منجمد را با قیمت دولت برای حمایت از تولید شرکت پشتیبانی امور د
 .تولید کنندگان خریداری کنند و به زودی نرخ تمام شده مرغ گوشتی برای مصرف کنندگان اعالم خواهد شد

سرانه مصرف به بیش هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید شد به طوری که  ۸۸۸نزدیک به دو میلیون و  ۱۹طبق آمارها در سال 
کیلوگرم رسیده بود ۰۹از  . 

 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 

خبرنگاران جوان  – 61/4/89تاریخ :   

هزار تومان رسید ۵۹یمت هر کیلو الشه گوسفندی به های دامداری/قازدیاد عرضه دام در واحد  
پوریان گفت: وجود انبوه دام سبک و سنگین در پرواربندی ها موجب شده است تا دامداران با مشکالت متعددی در عرضه روبرو 

 .شوند
صنعت، تجارت و کشاورزی منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی  

، از فراوانی عرضه دام زنده خبر داد و گفت: وجود انبوه دام سبک و سنگین در پرواربندی ها موجب شده باشگاه خبرنگاران جوان
ددی در عرضه دام به سبب نبود مشتری روبرو شونداست تا دامداران با مشکالت متع . 
ها با انبوه عرضه دام روبرو هستند، افزود: اگرچه سال گذشته به سبب کمبود عرضه، قیمت دام با وی با اشاره به اینکه اکثر استان

چشمگیری داشته است نوسانات شدیدی در بازار روبرو بود، اما هم اکنون به سبب فراوانی دام، قیمت الشه در بازار کاهش . 
ها بیان کرد: علی رغم فراوانی عرضه دام و کاهش قیمت الشه در عمده پوریان با انتقاد از نرخ باالی گوشت در خرده فروشی

ها به سبب سودجویی عوامل واسطه و دالل و عدم تمایل مغازه داران به حاشیه سود کمتر، تغییر قیمت گوشت در مغازه  فروشی ها،
داشته و این امر با واکنش شدید مصرف کنندگان روبرو شده استچندانی ن . 

هزار تومان رسید ۹۱استمرار روند نزولی قیمت گوشت در بازار/قیمت هر کیلو الشه گوسفندی به  :بیشتر بخوانید  
رئیس شورای تامین کنندگان دام با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه گوشت به بازار وجود ندارد، افزود: این در حالی است که 

هنوز آثار کاهش قیمت و نبود کمبود در بازار را لمس نکرده اندمصرف کنندگان،  . 
هزار تومان اعالم کرد و گفت: براین اساس  ۸۹تا  ۸۰هزار و دام سبک را  ۸۲وی قیمت هر کیلو دام زنده گوساله درب دامداری را 

 ۹۲۲های حدود ویی عوامل واسطه با نرخهزار تومان باشد که متاسفانه به سبب سودج ۹۰تا  ۹۲قیمت هر کیلو الشه در بازار باید 
شودهزار تومان در بازار عرضه می . 

ها وجود ندارد و به محض در بازار را پیش بینی کرد و افزود: با توجه به آنکه امکان نگه داری دام در دامداری قیمت گوشت پوریان
رو به سبب ازدیاد عرضه، قیمت گوشت با روند نزولی در ها کرد، از این رسیدن به سن کشتار باید دام تولیدی را روانه کشتارگاه

شودبازار روبرو می . 
تر باید برای رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده در پایان تصریح کرد: با توجه به روند عرضه انبوه دام تا پایان سال، هرچه سریع

برو نباشندتوزیع دام بازار ایجاد شود تا تولیدکنندگان با مشکل مازاد تولید رو . 
 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
خبرنگاران جوان  – 69/4/89 :تاریخ   

 اصالح نژاد مرغ بومی با هدف حفظ ذخایر ژنتیکی کشور/ امکان تولید مرغ بومی اصالح شده در واحدهای صنعتی
گیردرآمد روستاییان صورت میامینی گفت: اصالح نژاد مرغ بومی با هدف حفظ ذخایر ژنتیکی کشور و کمک به معیشت و د . 

، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، امید امینی سرپرست دفتر امور طیور و گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
، پرورش مرغ بومی اصالح شده با هدف ۱۱سال  های ابالغیزنبور عسل معاونت امور تولیدات دامی اظهار کرد: یکی از سیاست

های صنعتی تولید طیور استتولید گوشت و تخم مرغ در واحد . 
یا از طریق مراکز اصالح نژاد مرغ   توانند جوجه مورد نیاز خود را از مراکز تکثیریهای صنعتی تولید طیور میوی افزود: واحد
 .بومی تهیه کنند

نسل کار اصالح نژادی در مورد مرغ بومی کشور در مراکز اصالح نژادی انجام شده است، تصریح  ۰۰امینی با بیان اینکه تاکنون 
درصد عملکرد مرغان بومی نسبت به سال پایه  ۹۲تا  ۹۲کرد: با اصالح نژاد مرغ بومی کشور در مراکز اصالح نژادی حدود 

 .افزایش داشته است
اد: واحدهای صنعتی تولید طیور با رعایت ضوابط فنی و بهداشتی می توانند سرپرست دفتر امور و طیور و زنبور عسل ادامه د
 .نسبت به پرورش مرغ بومی اصالح شده اقدام کنند

وی تعداد مراکز اصالح نژاد مرغ بومی کشور را هفت مورد اعالم کرد و گفت: اصالح نژاد مرغ بومی با هدف حفظ ذخایر ژنتیکی 
تاییان و بهبود صفات تولید مرغان بومی از جمله افزایش وزن بدن و تعداد تخم مرغ صورت کشور، کمک به معیشت و درآمد روس

گیردمی . 
هزار تومان ۹۶نرخ مصوب مرغ در کارگروه تنظیم بازار در حال بررسی است/ قیمت واقعی هر کیلو مرغ گرم  :بیشتر بخوانید  

اشاره کرد و افزود: هدف از راه اندازی  ۱۹ک در استان گیالن از سال امینی در عین حال به راه اندازی یک مرکز اصالح نژاد ارد
 .این مرکز، افزایش راندمان تولید و ارایه جوجه اردک بومی اصالح شده به پرورش دهندگان است

میلیونی مرغ و خروس بومی در کشور اظهار داشت: هدف  ۰۲سرپرست دفتر طیور معاونت امور تولیدات دامی با اشاره به جمعیت 
های کشور است، اما برای جلوگیری از بروز چالش در ما، گسترش پرورش طیور بومی با حفظ ضوابط فنی و بهداشتی در روستا

منازل روستاییان ایجاد ها و هایی برای پرورش مرغان بومی در روستاهای صنعتی و شیوع بیماری به دنبال آن هستیم که جایگاهواحد
کنندهای مهاجر ارتباطی برقرار نمیشود تا مطمئن شویم مرغان بومی با پرنده . 

های تولیدی در مراکز اصالح نژاد های اصالح شده، تصریح کرد: جوجهاین مقام مسئول در پایان درباره دستیابی روستاییان به جوجه
روز پرورش یافته و در  ۱۲گیرد و در این مراکز، جوجه ظرف حداکثر ری قرار میهای مولد در اختیار مراکز تکثیبه عنوان گله

 .اختیار روستاییان قرارخواهد گرفت
 لینک خبر
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 چای
 خبرنگاران جوان  – 26/4/89تاریخ : 

درصد مطالبات چای کاران ۶۹هزار تن گذشت / پرداخت  ۶۶خرید برگ سبز چای از   
میلیارد تومان از چای کاران خریداری  ۰۲۲هزار تن برگ سبز چای با ارزش حدود  ۹۹جهان ساز گفت: از ابتدای فصل برداشت 

 .شده است
گو با خبرنگار حبیب جهان ساز رئیس سازمان چای در گفت و روه اقتصادی باشگاه خبرنگاران گ صنعت،تجارت و کشاورزی 

 ۹۹، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار ابتدای فصل برداشت تا کنون جوان
میلیارد تومان از چای کاران دو استان گیالن و مازندران خریداری شده است ۰۲۲هزار تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر بیش از  . 

میلیارد تومان از مطالبات چای کاران پرداخت و  ۹۰۱درصد مطالبات چای کاران خبر داد و گفت: تا کنون  ۹۰از پرداخت  وی
شودمابقی به مرور پس از تخصیص اعتبار و پرداخت سهم کارخانجات به حسابشان واریز می . 

و اعالم کرد و افزود: از مجموع بهای برگ درصد را درجه د ۹۹درصد برگ سبز خریداری شده را درجه یک و  ۰۶جهان ساز 
تن چای خشک استحصال شده است ۱۲۲هزار و  ۹۶سبز خریداری شده رقمی معادل  . 

رئیس سازمان چای با بیان اینکه میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته در این بازه زمانی افزایش نداشته است بیان کرد: 
د تا میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایشی نداشته باشد، اما به سبب های اخیر موجب شخشکی هوا در هفته

هزار تن برسد ۹۰۲درصدی به  ۹۰تا  ۹۲های کلی حاکی از آن است که امسال تولید برگ سبز چای با رشد برآورد . 
ید برگ سبز چای گذاشت، اما به سبب های اخیر تاثیر منفی در تولدر هفته و خشکی هوا  وی ادامه داد: گرمای بی سابقه 

شود که روند افزایش تولید ادامه یابدهای چند روز اخیر سامانه بارشی پیش رو پیش بینی میبارندگی . 
های چای سازی برگ سبز چای را باالتر از درصد کارخانه ۹۲جهان ساز با بیان اینکه مشکلی در فروش چای وجود ندارد، گفت: 

کنند این امر بدان معناست که به سبب استقبال مصرف کنندگان از چای ایرانی مشکلی در فروش چای ری میقیمت تضمینی خریدا
 .وجود ندارد

تومان اعالم کرد و گفت: این در  ۰۰۲۲و درجه دو را  ۰۹۲۲رئیس سازمان چای قیمت تضمینی هر کیلو برگ سبز درجه یک را 
کننددرصد باالتر این نرخ خریداری می ۹۲ تا ۰ها برگ سبز چای را حالی است که کارخانه . 

وی درباره آخرین وضعیت صادرات چای گفت: بنا بر آمار گمرک صادرات چای در فروردین و اردیبهشت نسبت به مدت مشابه 
 .سال قبل به سبب ازدیاد تقاضا در بازار داخل کاهش داشته هر چند ما هم به دنبال افزایش صادرات نیستیم

هزار تن چای خشک مابقی  ۰۹تا  ۰۹هزار تن اعالم کرد و افزود: با احتساب تولید  ۱۲نه مصرف چای را کمتر از جهان ساز سرا
 .نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود

رئیس سازمان چای در پایان اختصاص ارز نیما به واردات را امری مهم در کنترل قاچاق برشمرد و گفت: بنا بر آمار گمرک میزان 
تومانی امری  ۶۰۲۲واردات در فروردین نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است که این امر بدان معنی است که حذف ارز 

 .مهم در منتفی شدن قاچاق و منطقی شدن واردات چای است
  لینک خبر

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6998389/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B6%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
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/6998389/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B6%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیرماه 

 

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

 حبوبات

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیرماه 

 

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

 خاک

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیرماه 

 

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

 خرما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیرماه 

 

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

 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرنگاران جوان  – 26/4/89تاریخ : 

راندرصد مطالبات چای کا ۶۹هزار تن گذشت / پرداخت  ۶۶خرید برگ سبز چای از   
میلیارد تومان از چای کاران خریداری  ۰۲۲هزار تن برگ سبز چای با ارزش حدود  ۹۹جهان ساز گفت: از ابتدای فصل برداشت 

 .شده است
گو با خبرنگار حبیب جهان ساز رئیس سازمان چای در گفت و گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی 

 ۹۹، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار ابتدای فصل برداشت تا کنون جوان
ستان گیالن و مازندران خریداری شده استمیلیارد تومان از چای کاران دو ا ۰۲۲هزار تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر بیش از  . 

میلیارد تومان از مطالبات چای کاران پرداخت و  ۹۰۱درصد مطالبات چای کاران خبر داد و گفت: تا کنون  ۹۰وی از پرداخت 
شودمابقی به مرور پس از تخصیص اعتبار و پرداخت سهم کارخانجات به حسابشان واریز می . 

درصد را درجه دو اعالم کرد و افزود: از مجموع بهای برگ  ۹۹ریداری شده را درجه یک و درصد برگ سبز خ ۰۶جهان ساز 
تن چای خشک استحصال شده است ۱۲۲هزار و  ۹۶سبز خریداری شده رقمی معادل  . 

یان کرد: رئیس سازمان چای با بیان اینکه میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته در این بازه زمانی افزایش نداشته است ب
های اخیر موجب شد تا میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایشی نداشته باشد، اما به سبب خشکی هوا در هفته

هزار تن برسد ۹۰۲درصدی به  ۹۰تا  ۹۲های کلی حاکی از آن است که امسال تولید برگ سبز چای با رشد برآورد . 
های اخیر تاثیر منفی در تولید برگ سبز چای گذاشت، اما به سبب در هفته ی هوا و خشک وی ادامه داد: گرمای بی سابقه 

شود که روند افزایش تولید ادامه یابدهای چند روز اخیر سامانه بارشی پیش رو پیش بینی میبارندگی . 
های چای سازی برگ سبز چای را باالتر از درصد کارخانه ۹۲جهان ساز با بیان اینکه مشکلی در فروش چای وجود ندارد، گفت: 

کنند این امر بدان معناست که به سبب استقبال مصرف کنندگان از چای ایرانی مشکلی در فروش چای قیمت تضمینی خریداری می
 .وجود ندارد

ان اعالم کرد و گفت: این در توم ۰۰۲۲و درجه دو را  ۰۹۲۲رئیس سازمان چای قیمت تضمینی هر کیلو برگ سبز درجه یک را 
کننددرصد باالتر این نرخ خریداری می ۹۲تا  ۰ها برگ سبز چای را حالی است که کارخانه . 

وی درباره آخرین وضعیت صادرات چای گفت: بنا بر آمار گمرک صادرات چای در فروردین و اردیبهشت نسبت به مدت مشابه 
ل کاهش داشته هر چند ما هم به دنبال افزایش صادرات نیستیمسال قبل به سبب ازدیاد تقاضا در بازار داخ . 
هزار تن چای خشک مابقی  ۰۹تا  ۰۹هزار تن اعالم کرد و افزود: با احتساب تولید  ۱۲جهان ساز سرانه مصرف چای را کمتر از 

 .نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود
ردات را امری مهم در کنترل قاچاق برشمرد و گفت: بنا بر آمار گمرک میزان رئیس سازمان چای در پایان اختصاص ارز نیما به وا

تومانی امری  ۶۰۲۲واردات در فروردین نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است که این امر بدان معنی است که حذف ارز 

 .مهم در منتفی شدن قاچاق و منطقی شدن واردات چای است
  لینک خبر
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 عفرانز
 خبرنگاران جوان  – 26/4/89تاریخ : 

میلیون تومان ۰۲صادرات زعفران/حداکثر قیمت هر کیلو طالی سرخ  جوالن قاچاقچیان در  
شود، از این رو صادرکنندگان واقعی به حاشیه ای انجام میحسینی گفت: بخش عمده ای از صادرات زعفران توسط افراد غیر حرفه

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

ر کیلو ، با اشاره به اینکه قیمت زعفران در روزهای اخیر تغییر محسوسی نداشته است، اظهار کرد: هم اکنون حداقل نرخ هجوان
میلیون تومان است ۹۰میلیون و حداکثر  ۱زعفران  . 

برد، افزود: افزایش عرضه در برابر تقاضا موجب شد قیمت زعفران در یک در رکود به سر می بازار زعفران وی با اشاره به اینکه
ها در ی نمانده است، خارجیماه اخیر حدود یک میلیون تومان کاهش یابد، از طرفی، چون زمان زیادی تا آغاز فصل برداشت باق

ها اُفت کندکنند تا قیمتنخریدن محصول سماجت می . 
شود که حسینی قیمت زعفران در بازار را پیش بینی کرد و گفت: باتوجه به شرایط کنونی بازار داخلی و صادراتی پیش بینی می

چیان وجود نداردنوسان خاصی اتفاق نیفتد، چرا که امکان رقابت صادرکنندگان واقعی با قاچاق . 
درصدی قیمت طالی سرخ در بازار/تعلل گمرک در ارائه آمار، صادرکنندگان را سردرگم کرد ۹۲کاهش  :بیشتر بخوانید  

عضو شورای ملی زعفران با انتقاد از حضور پررنگ قاچاقچیان در امر صادرات زعفران بیان کرد: با توجه به آنکه قاچاقچیان 
کنند که این های هدف صادر میهای واقعی در بازاران را با قیمتی کمتر از نرخمتعهد به کیفیت و بازگشت ارز نیستند، بنابراین زعفر

کندای وارد میامر ضربه مهلکی به صادرات رسمی زعفران توسط صادرکنندگان حرفه . 
به حاشیه  شود، از این رو صادرکنندگان واقعیای انجام میوی ادامه داد: با وجود آنکه بخش عمده زعفران توسط افراد غیر حرفه

ها کاهش یافته استرفته اند و یا مقدار صادرات آن . 
حسینی با بیان اینکه مشکالت پیمان سپاری ارزی زمینه را برای کاهش صادرات در کشور ایجاد کرده است، افزود: با توجه به آنکه 

ها و سخت ا کاهش بروکراسیرود بشود، بنابراین انتظار میبخش عمده زعفران به صورت غیر قانونی از کشور خارج می
های تعهدات ارزی، مشکالت صادرات مرتفع شود. هر چند که انتظار دولت مبنی بر بازگشت ارز به کشور به حق است، اما گیری

ای مدیریت شود تا صادرکننده متضرر نشودشرایط باید به گونه . 
تن زعفران به  ۹۰ران گفت: بنابر آخرین آمار تا پایان فروردین این مقام مسئول با انتقاد از تعلل گمرک در اعالم آمار صادرات زعف

ی اعالم نشده است، در حالیکه گمرک تا پایان هفته باید آمار صادرات های هدف صادر شده، از آن تاریخ به بعدی آماربازار
 .اردیبهشت و خرداد را اعالم کند

شود ها و سطح زیر کشت پیش بینی می: با توجه به افزایش بارندگیوی در پایان درباره آخرین وضعیت تولید زعفران تصریح کرد

تن برسد ۰۲۲که تولید زعفران به  . 
  لینک خبر
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 زیتون
 ایرنا  – 61/4/89تاریخ : 

 کارگروه ملی مدیریت پساب زیتون تشکیل شد
مجری طرح زیتون کشور از تشکیل کارگروه ملی مدیریت پساب زیتون در راستای توجه به محیط زیست خبر داد و گفت:  -ایرنا  

بررسی و شناسایی راهکارهای علمی و اجرایی برای مدیریت پساب حاصل از کارخانه های روغن کشی و این کارگروه با هدف 
  .تولید کنسرو از ابتدای سال جاری تشکیل شده است

های به گزارش روز یکشنبه از وزارت جهاد کشاورزی، رحمت هللا پریچهر توجه به محیط زیست را یکی دیگر از دالیل و ضرورت
ب زیتون عنوان کرد و افزود: ما در تالشیم پساب زیتون بازیافت و بطورمجدد مورد استفاده قرار گیرد افزودمدیریت پسا : 

ها، کارخانه روغن کشی سیار اظهار داشت: بر اثر فعالیت این کارخانه ۸۰کارخانه روغن کشی ثابت و  ۶۰وی با اشاره فعالیت 
توان از این مواد استفاده کردن و پلی فنول هستند و میشود که دارای آنتی اکسیداهایی تولید میپساب . 

مجری طرح زیتون کشور ادامه داد: این کارگروه ملی با پیشنهاد دفتر زیتون و با حضور نمایندگانی از معاونت علمی و فناوری 
فتر صنایع تبدیلی و تکمیلی های ملی استاندارد، غذا و دارو، محیط زیست، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، دریاست جمهوری، سازمان

ربط در مؤسسه تکنولوژی نانو تشکیل کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی و سایر کارشناسان ذی
 .شده است

از  های جدید در زمینه استفادهها و پروژههای پژوهشی انجام شده در زمینه مدیریت پساب، طرحوی گفت: در این کارگروه فعالیت
پساب، راهکارهای علمی و اجرایی مدیریت پساب و پیشنهادات اجرایی مانند استفاده از یک تصفیه خانه بزرگ برای بازیافت آب و 

 .مواد موجود در پساب فرآوری زیتون مورد توجه قرارمی گیرد
ی زیتون که به صورت سه فاز کار های فرآورپریچهر اضافه کرد: به منظور کاهش پساب زیتون، اعتباراتی برای تبدیل کارخانه

کنند به دو فاز تخصیص خواهد یافتمی . 
های این های فرآوری زیتون و تأمین سرمایه در گردش برای خرید میوه زیتون را از دیگر برنامهوی بازسازی، نوسازی کارخانه

 .دفتر برشمرد
  لینک خبر
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 سالمت
 خبرگزاری فارس – 61/4/89تاریخ : 

 تشکیل کمیته مشترک تب خوکی/ امکان انتقال تب خوکی به انسان و دام وجود دارد 
امکان انتقال  :رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اعالم اینکه کمیته مشترک تب خوکی برای مقابله با این بیماری تشکیل شد، گفت

های ژنتیکی وجود داردبیماری به انسان و دام در صورت جهش .  
وگو با خبرنگار عی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در حاشیه همایش بین المللی خوراک دام و طیور در گفتعلیرضا رفی

های کشور چین را از بین برده و با خوک بیماری تب خوکی حدود نیمی از اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که
ع آن در کشور ندارید و چه اقدامات و تمهیداتی را برای مقابله با آن انجام داده توجه به ویروسی بودن این بیماری آیا نگرانی از شیو

اید، گفت: از نظر علمی بسیاری از عوامل بیماری زای میکروبی و ویروسی می تواند از حیات وحش به حیات اهل منتقل شود و 
ت وحش بیمار شوندمی تواند به واسطه بیماری های ویروسی حیا  دام، طیور، آبزیان و انسان ها . 

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در پاسخ به اینکه آیا تب خوکی قابلیت انتقال یافتن به دام ها و انسان ها را دارد؟ گفت: اگر در 
به دام و حتی انسان کشور را  گرازها به این بیماری آلوده شوند می تواند خسارت جدی به محیط زیست وارد کند و با انتقال به  کشور

 .درگیر خسارت جبران ناپذیری کند
رفیعی پور در پاسخ به اینکه آیا این بیماری می تواند به انسان منتقل شود؟ گفت: هر بیماری ویروسی و باکتریایی می تواند با جهش 

در حال حاضر های ژنی که ایجاد می کند به نوعی دیگر تبدیل شده و آن زمان شرایط بیماری را در گروه های دیگر ایجاد کند اما 
 .این بیماری مشترک بین انسان و دام نیست

با احتمال تبدیل شدن عامل ویروسی طی فرایند موتاسیون به نوع دیگر، در جمعیت دام و حتی  نگرانی ما این است که :وی ادامه داد

 .انسان ایجاد بیماری کند که این احتمال را نمی توان رد کرد
با توجه به گزارش هایی که درباره شیوع بیماری در منطقه آسیا وجود دارد سازمان دامپزشکی رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت 

 .وظیفه دارد با کمک رسانه ها تولید کنندگان و مردم را از وضعیت آگاه و باخبر کند و آموزش دهد
 کمیته مشترک مقابله با تب خوکی تشکیل شد*

ن زمینه انجام داده اید؟ گفترفیعی پور در پاسخ به اینکه چه اقدامی در ای نشست های تخصصی با سازمان محیط زیست و وزارت :

 .بهداشت خواهیم داشت و در کمیته مشترکی این کارها را پیگیری خواهیم کرد
اجازه های دیگر که تاکنون انشاءهللا با اقدامات کمیته مشترک از ورود این بیماری به کشور مانند بسیاری از بیماری وی ادامه داد:

 .نداده ایم وارد کشور شوند، جلوگیری خواهیم کرد
کنیم که این بیماری به کشور منتقل نشود چرا که در گرازهای کشور در معرض این بیماری هستند و ما تالش می :رفیعی پور گفت

و موتاسیون ژنی وجود دارد ها به واسطه جهشصورت مبتال شدن گرازها احتمال انتقال این بیماری به دام های اهلی و حتی انسان . 
 امکان انتقال بیماری تب خوکی به دام و انسان وجود دارد*

در منابع علمی و رسانه های خارجی امکان انتقال این بیماری به انسان رد نشده  رئیس سازمان دامپزشکی کشور در پاسخ به اینکه
تغییر ژنتیکی که ایجاد می کند برای حفظ و بقای خود به دیگر بله همین طور است و هر عامل بیماری زا می تواند با  :است، گفت

خطرناک باشد شود که در این صورت می تواند  گروه های انسانی و حیوانی منتقل . 
رئیس سازمان دامپزشکی کشور در پاسخ به اینکه آیا اعتبار خاصی برای مقابله با این بیماری در منظور شده است، گفت: اعتبارات 

یابد انجام ما برای بیماری های موجود نوپدید و بازپدید با اعتباراتی که اختصاص می مپزشکی مورد استفاده است و مبارزهسازمان دا
سازمان بهداشت جهانی و دیگر نهادهای بین المللی با توجه به اعتباراتی که وجود دارد اقدام به مقابله  شود پس از گزارشات فائو،می

 .می کنیم
اند یا معدوم های موجود در چین به دلیل تب خوکی یا تلف شدههای خارجی در حال حاضر حدود نیمی از کل خوکهبه گفته رسان

اند که این آمار دو برابر آمار رسمی استشده . 
 لینک خبر 
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 سالمت 
ایرنا  – 68/4/89تاریخ :   

کشته برجا گذاشت ۹تب کریمه کنگو   
نفر به بیماری تب کریمه کنگو مبتال شده اند. وزارت بهداشت تعداد کشته ای این  ۰۶بتدای فصل گرما تاکنون از ا -ایرنا  -تهران

نفر اعالم کرده، حاال رئیس سازمان دامپزشکی کشور نیز با تایید این رقم می گوید: کشته ها در سه استان سیستان و  ۰بیماری را 
 .بلوچستان، گیالن و اردبیل بودند

میالدی در شبه جزیره کریمه ۹۱۶۶تب خونریزی دهنده کریمه کنگو نخستین بار در سال بیماری   Crimea  در  ۹۱۹۱و در سال

میالدی در ایران مورد شناسایی قرار گرفت و در برخی موارد در استان های کشور ما  ۹۱۹۲گزارش شد و در سال  Congo کنگو

ه که بیشترین موارد مربوط به استان های مرز شرقی سیستان و بلوچستان بوده نیز ابتالی قطعی انسانی تب کریمه کنگو گزارش شد
 .است

این بیماری بیشتر در مناطق صحرایی آفریقا، اروپای شرقی، خاورمیانه، عراق، هند، افغانستان، پاکستان، ایران و غرب چین 
 .گزارش شده است

و خرگوش ها هستند. این ویروس از طریق تماس مستقیم با خون یا ها و پس از آن گاو، گوسفند، بز مخزن ویروس در طبیعت کنه
یابدترشحات فرد بیمار و الشه حیوان آلوده )انتقال به قصابها و سالخها( به فرد سالم انتقال می . 

و کارگران  طی سالهای گذشته میزان مرگ و میر در بین مبتالیان متغیر بوده و از نظر افراد در معرض خطر نیز قصابان، دامداران
کشتارگاه ها به طور معناداری بیشترین موارد بیماری را به خود اختصاص داده اند و حتی در بین کارکنان بیمارستان ها و اشخاصی 

شودکه با انسان مبتال سر و کار دارند مشاهده می . 
بر انتقال مستقیم از انسان به انسان، به  این بیماری یکی از بیماری های خطرناک و با درصد کشندگی باال در انسان است که عالوه

در صورتی که الشه دام در کشتارگاه های .طور معمول توسط کنه ها ویروس عامل این بیماری قابل انتقال به انسان و دام است

ن الشه درجه سانتیگراد نگهداری شود با اسیدی شد ۶ساعت در دمای منفی  ۰۶صنعتی )پیش سردکن( و یخچال اگر به مدت حداقل 
 وجود ویروس غیر فعال می شود و از بین می رود

هاست، بیشتر شایع است به ویژه در این بیماری در فصول گرم سال از اواخر فروردین تا اواخر شهریور که زمان رشد و تکثیر کنه
در انسان افزایش پیدا می مناسبت های خاص که در آنها کشتار خارج از سیستم کشتارگاهی افزایش می یابد، موارد قطعی بیماری 

 .کند
بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در حیوانات اهلی هیچ گونه عالیم مشخصی ندارد و خطر انتقال بیماری در انسان در ذبح 

یرمیک حیوان آلودهیا یک دوره کوتاه پس از ذبح حیوان آلوده )به دنبال تماس با پوست یا الشه حیوان در صورتی که دام در مرحله و
 .باشد( وجود دارد

همچنین تماس با خون و بافت بیماران به خصوص در مرحله خونریزی یا انجام هرگونه اعمالی که منجر به تماس انسان با خون، 
شودبزاق، ادرار، مدفوع و استفراغ آنها شود، باعث انتقال بیماری می . 
رود؛ دقیقه از بین می ۸۲درجه سلسیوس به مدت  ۰۹و در دمای این بیماری ویروسی مقاومتش در برابر سرما و حرارت کم است 

شود، این ویروس به محیط های اسیدی حساس بوده و بنابراین پختن گوشت یا پاستوریزه کردن شیر باعث از بین رفتن ویروس می
 .سریع از بین می رود

درجه  ۶ساعت در دمای منفی  ۰۶ه مدت حداقل در صورتی که الشه دام در کشتارگاه های صنعتی )پیش سردکن( و یخچال اگر ب
 .سانتیگراد نگهداری شود با اسیدی شدن الشه وجود ویروس غیر فعال می شود و از بین می رود

عملیات سمپاشی بدن و جایگاه دام به طور صرف به منظور حذف ناقالن عامل بیماری کنه ها در کانون های گزارش شده از دیگر 
 .اقدامات کنترلی است

اما در کنار برنامه ریزی هدفمند سمپاشی، بکارگیری روش های نوین مبارزه بیولوژیک با ناقالن، آموزش و ترویج در روستاهای 
واقع در مناطق پرخطر و به خصوص در کانون های بیماری انسانی و اطالع رسانی به مردم از طریق رسانه های ملی و محلی، باید 

 .مد نظر قرار گیرد
با توجه به اینکه درصد مرگ و میر مبتالیان در مناطق آلوده در سال های اخیر کاهش معنی داری داشته، به نظر می  طبق آمارها

رسد اقدام های پیشگیرانه در خصوص شناسایی به موقع و درمان مناسب و سریع موارد انسانی بسیار موثر بوده و کاهش موارد 
ل از آن، مبین نقش آموزش و اقدامات دامپزشکی در کانونهای گزارش شده استو سالهای قب ۹۸۱۹انسانی در مقایسه با سال  . 

برای کنترل بیماری گروه های در معرض خطر شامل دامداران، کارکنان کشتارگاه ها، قصابان، کشاورزان و به ویژه روستائیان و 
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ل حفاظت فردی از جمله لباس های مخصوص، عشایر که به نحوی از امحاء دام سر و کار دارند، باید در موقع کشتار از وسای
 .دستکش، چکمه و عینک استفاده کنند

« ، رئیس سازمان دامپزشکی کشور روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره وضعیت «علیرضا رفیعی پور

موع پنج فوتی، سه مورد مربوط به بروز و شیوع بیماری تب کریمه کنگو در سالجاری افزود: طبق گزارش های رسیده، از مج
 .استان سیستان و بلوچستان، یک مورد مربوط به استان گیالن و یک مورد مربوط به استان اردبیل بوده است

نفر فوت  ۹۲تا  ۰نفر به این بیماری مبتال شدند که نزدیک  ۹۰۲تا  ۹۲۲وی یادآورشد: سال گذشته نیز در همین مدت زمان بین 
 .شدند

ها و شیوع بیماری خطرناک تب خونریزی دهنده ن دامپزشکی کشور گفت: با توجه به فصل گرما، فعالیت و تکثیر کنهرئیس سازما
 .که یک بیماری ویروسی مشترک بین انسان و دام است، افزایش می یابد (CCHF) کریمه کنگو

استان کشور پیش بینی می شد که امسال با تشدید شیوع برخی  ۰۰وی اظهارداشت: با وقوع سیل در ابتدای سالجاری و و درگیر شدن 
بیماری های دامی از جمله تب کریمه کنگو مواجه شویم که به دلیل اقدامات به موقع و واکنش سریع سازمان دامپزشکی کشور در 

 .استان های بحرانی امسال با کاهش بروز بیماری حتی نسبت به سال گذشته مواجه هستیم
عامل اصلی بروز و شیوع بیماری تب کریمه کنگو دانست و تصریح کرد: علت کاهش شیوع بیماری در کشور کاهش وی کنه را 

کشتار غیرمجاز دام، ارائه آموزش های الزم، سمپاشی جایگاه و بدن دام و کشتار دام در کشتارگاه است زیرا به دلیل افزایش قیمت و 
مقرون به صرفه بودن امسال بخش عمده کشتار دام در کشتارگاه ها انجام می شود ارزش افزوده دام زنده و گوشت قرمز به دلیل . 

رفیعی پور با هشدار به تولیدکنندگان، کشتارکنندگان و مصرف کنندگان افزود: با وجود بروز و شیوع بیماری تب خونریزی دهنده 
ان دامپزشکی کشور، خرید از مراکز غیرمجاز کریمه کنگو در کشور از مردم خواست از خرید هرگونه گوشت بدون ُمهر سازم

 .عرضه و کشتارهای غیرمجاز دام بین راهی جدا خودداری کنند
وی اظهار داشت: الزم است هموطنان گوشت مورد نیاز خود را از مراکز معتبر خریداری کنند و در صورت مشاهده هر گونه عالئم 

اطالع رسانی کنند ۹۰۹۰یا  ۶۹۰۸۶۶۲۲های بیماری مراتب را با شماره تلفن . 
محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت نیز گفته است: اکثر موارد بیماری تب کریمه کنگو تاکنون 

و در تمام طول سال هایی که این بیماری شناسایی شده مربوط به استان های مرزی کشور و به خصوص سیستان و بلوچستان بوده 
مورد فوت شده نیز مربوط به  ۰مورد از  ۸مورد مربوط به استان سیستان و بلوچستان و  ۹۶مورد یاد شده،  ۰۶ل هم از است. امسا

 .این استان است
مورد  ۹۶در استان گیالن هم در سال های گذشته موارد معدودی از این بیماری دیده شده بود. استان گیالن در سال جاری تاکنون 

ریمه کنگو داشته که یک مورد منجر به فوت شده است. در راستای کنترل و درمان بیماری در هر دو استان ابتال به بیماری تب ک
سیستان و بلوچستان و گیالن تالش های جدی صورت گرفته، اما الزم است اقدامات کنترلی تشدید شود. اگر این نکات بهداشتی 

می کند، زیرا ظاهر دام به هیچ عنوان نمی تواند نشان دهنده وجود بیماری در کامالرعایت نشود، شانس ابتالی به بیماری افزایش پیدا 
 .حیوان باشد

 لینک خبر 
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 سیب زمینی
فودپرس – 61/4/89تاریخ :   

زمینی مشمول پرداخت عوارض صادراتی شدصادرات سیب  
 .ستاد تنظیم بازار با هدف کنترل بهای سیب زمینی در بازار، خواستار وضع عوارض صادراتی بر این محصول کشاورزی شد 

 
خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد تنظیم بازار با هدف کنترل بهای سیب زمینی در بازار به گزارش 

خواستار وضع عوارض صادراتی بر این محصول کشاورزی شد. اعضای این ستاد در نشست اخیر خود تاکید کردند با عنایت به 
های بروز نموده زمینی و برنامه تولید و آسیبمتعارف قیمت محصول سیبهای ارائه شده به جلسه در خصوص افزایش غیرگزارش

های سیل زده مقرر گردید، صادرات سیب زمینی سریعاً مشمول پرداخت عوارض صادراتی شوددر استان . 
 

دن و تجارت در این نشست که به ریاست عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی و حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، مع
در امور بازرگانی برگزار شد، گزارشی در خصوص آخرین وضعیت ترخیص و رسوب کاالهای اساسی و ضروری در گمرکات 

های مرتبط از جمله ارائه و مقرر شد کارگروهی با مسئولیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با حضور دستگاه
ت جهاد کشاورزی، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزار

بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شده و ضمن بررسی مشکالت، اقدامات 
برای تسریع در تخلیه و حمل کاالها فراهم نمایندالزم برای پیشگیری از دموراژ و رسوب را در دستور کار قرار داده و شرایط را  . 

 
های مسئول ثبت سفارش نسبت به مدیریت تقسیم ورودی کاالهای مختلف به بنادر ها و وزارتخانهبر این اساس مقرر گردید دستگاه

ش خود را برای ایجاد کشور با اولویت بندر چابهار اقدام نمایند. همچنین سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک نیز حداکثر تال
های اقتصادی مناسب برای های مناسب برای ورود کاال و تخلیه و بارگیری در بندر چابهار و ایجاد انگیزهها و ظرفیتزیرساخت

 .بخش خصوصی در این بندر اقدام نمایند
 

های کاالهای اساسی که با بان محمولهدر این نشست با تاکید بر تصمیمات پیشین این ستاد، مقرر گردید هزینه انبارداری برای صاح
ها، بعد از روز منع قانونی برای ترخیص مواجه نیستند، تصاعدی محاسبه شود. همچنین در این قالب روند تصاعدی افزایش هزینه

ه و های اجرایی مختلف طی نگردیدهایی که مراحل ترخیص آنها در دستگاهام محاسبه خواهد شد. این موضوع بر محمولهسی ۸۲
 .خارج از کنترل صاحب کاال بوده است، داللت ندارد

 
 تأمین دام زنده برای عید قربان

 
بینی راهکارهای مناسب برای در این نشست همچنین با توجه به نزدیکی ایام عید قربان و افزایش مصرف دام زنده و نیاز به پیش

ردید وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تأمین نیاز ایام مذکور اقدام و اجتناب از افزایش نامتعارف قیمت دام زنده در این ایام مقرر گ
کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت جهاد کشاورزی، ای با حضور سازمان حمایت مصرفهای الزم، جلسهبرای انجام هماهنگی

دام با مسئولیت دبیرخانه  بار، شرکت پشتیبانی امورهای مربوطه، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان میادین میوه و ترهتشکل
 .کارگروه تنظیم بازار تشکیل و ضمن انجام اقدام الزم گزارش آن به جلسه بعدی کارگروه تنظیم بازار ارائه گردد

 
 بررسی آخرین وضعیت صنعت لوازم خانگی

 
یدکنندگان از وضعیت کنندگان و تولبر اساس این گزارش ستاد تنظیم بازار همچنین پس از بررسی گزارش سازمان حمایت مصرف

ریزی تنظیم بازار ساالنه این محصوالت، مقرر کرد معاونت امور صنایع وزارت بازار لوازم خانگی پر مصرف و لزوم برنامه
صنعت، معدن و تجارت با همکاری دبیرخانه تنظیم بازار، برنامه خود و آخرین وضعیت تولید، توزیع، تأمین مواد اولیه و قیمت 

انگی کوچک و بزرگ را در قالب گزارشی تهیه کند تا برای تصمیم گیری به جلسات آتی ستاد تنظیم بازار ارائه گرددانواع لوازم خ . 
 لینک خبر
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 سیب زمینی 
 ایرنا  – 69/4/89تاریخ : 

 چرا سیب زمینی گران شد؟
۱۱دهد که قیمت سیب زمینی در سال های گذشته نشان میها طی ماهسیبرر -ایرنا  -تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از  

  .چهار برابر افزایش داشته، در حالی که مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی وضعیت تولید سیب زمینی را مطلوب عنوان کرده اند
ب زمینی که یک کاالی استراتژیک و با اهمیت است، عالوه بر کشت دولت طی سالهای گذشته برای عرضه محصول تازه خوری سی

های استمرار در فصول مختلف کرد، در حالی که این روزها به دلیل افزایش قیمت برنج و کاهش توان خرید معمولی اقدام به کشت
 .مردم، این محصول بیش از پیش مورد توجه و مصرف مردم قرار گرفته است

تأثیری در کاهش تولید این محصول نداشته است اما شواهد بیانگر آن است که  ۱۱نند که وقوع سیل ابتدای سال کمسئوالن اظهار می
های آسیب دیده از سیل در بازار رسانی این محصول تأثیر بسزایی داشته است و البته نوسان نرخ تأخیر در کاشت برخی از استان

 .ارز و افزایش حجم صادرات نیز در این مهم بی تأثیر نیست
، بیشترین افزایش قیمت محصوالت کشاورزی در این ماه نسبت به اردیبهشت، ۹۸۱۱ز آمار ایران در خرداد بر اساس اعالم مرک

۹،۹۹۲نرخ هر کیلوگرم از این محصول به طور میانگین  ۱۹مربوط به محصول سیب زمینی بوده است و در خرداد سال  تومان و  
تومان شد که این محصول نسبت  ۹،۹۰۱محصول به طور متوسط نرخ این  ۱۱تومان و در خرداد  ۰،۱۰۹حدود  ۱۱در اردیبهشت 

دهددرصد افزایش قیمت را نشان می ۰۱۹۳۱درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۹۸۳۰به مدت مشابه ماه قبل خود  . 
ر برداشت و سیستم های تولیدکننده و ایجاد مشکالتی دو اوایل فروردین امسال در پی وقوع سیل در استان ۱۹در روزهای پایانی سال 

ای در ایام نوروز و افزایش روند صادرات به دلیل نوسان نرخ ارز و قاچاق شرایط برای افزایش جهشی قیمت برخی حمل و نقل جاده
محصوالت صیفی از جمله پیاز و سیب زمینی کلید خورد تا جایی که با افزایش چشمگیر نرخ پیاز، سیب زمینی هم شامل افزایش 

یرغم تالش دست اندرکاران، قیمت این محصول کاهش نیافت تا جایی که مسئوالن ناچار به ممنوعیت صادرات این دو قیمت شد و عل
شدند. با اعمال ممنوعیت صادرات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، به تدریج قیمت هر  ۱۱فروردین سال  ۹۰محصول در 

 ۸،۸۲۲تا  ۹۱۲۲طوری که نرخ هر کیلوگرم آن در مقاطعی در مزرعه  کیلوگرم پیاز و سیب زمینی روند کاهشی به خود گرفت به
تومان شد ۶،۹۲۲تا  ۸۰۲۲تومان و در میدان میوه و تره بار تهران و بازار بین  . 

اردیبهشت امسال صادرات این دو محصول آزادسازی  ۸۹ها، به طور مجدد در اما با ورود سیب زمینی نو به بازار و کاهش قیمت
زمان تاکنون به طور پلکانی قیمت این محصول افزایش مجدد پیدا کرد، تا جایی که قیمت این محصول در مزرعه به بیش  شد و از آن

هزا تومان رسیده است ۱تومان و در بازار به بیش از  ۶،۱۲۲از  . 
برای هر کیلوگرم سیب  ۱۹این درحالی است که طبق نرخنامه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران قیمت این محصول در اوایل سال 

۹،۱۲۲تا  ۹۰۲۲تومان و برای سیب زمینی تازه بین  ۹،۸۲۲تا  ۰۲۲زمینی کهنه بین  قیمت هر کیلوگرم  ۱۹تومان و اواخر سال  
نرخ آن  ۱۱تومان بود که در پی وقوع سیل در ابتدای سال  ۰،۱۲۲تا  ۹۹۲۲سیب زمینی در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران بین 

تومان رسید اما طی دو تا سه هفته اخیر  ۰،۸۲۲هزار تا  ۶هزار تومان و سیب زمینی تازه بین  ۶تا  ۸یب زمینی کهنه بین برای س
هزار تومان است ۹تا  ۰نرخ این محصول در میدان همچنان بین  . 

ی بهار، تابستان، پاییز و هاهزار هکتار در فصل ۹۶۰بیش از پنج میلیون تن سیب زمینی در سطح  ۱۹طبق آخرین آمارها در سال 
های اردبیل، همدان، فارس، اصفهان زمستان در قالب کشت معمولی و طرح استمرار تولید شد. بیشترین میزان تولید مربوط به استان

شودو کردستان است که با این حجم تولید عالوه بر نیاز داخلی ساالنه کشور بخشی از مازاد تولید نیز هر ساله صادر می . 
درصد بیشترین سهم را در تولید این  ۰۹میلیون تن بوده که چین با  ۸۹۹، تولید جهانی سیب زمینی برابر ۰۲۹۹اساس آمار سال بر 

 .محصول داشته و دیگر تولیدکنندگان اصلی اتحادیه اروپا، هند، روسیه، اوکراین و ایاالت متحده امریکا هستند
های سیل زده با هدف کنترل بهای غیرمتعارف های بروز کرده در استاندلیل آسیببا گران شدن این محصول ستاد تنظیم بازار به 

 .محصول سیب زمینی در بازار داخلی خواستار وضع عوارض صادراتی بر این محصول کشاورزی شد
گفته بود: وضعیت به تازگی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز با بیان اینکه افزایش قیمت این محصول ارتباطی به تولید ندارد 

۱۱تولید سیب زمینی در سال  شودنیز مطلوب است و بخشی از علت گرانی به تأخیر در فصل کشت و برداشت مربوط می  . 
شودسیب زمینی در چهارفصل سال تولید می  

« ی این ای و جالیزی معاونت زراعی وزارت جهاد کشاورزی درباره علت گران، مدیرکل دفتر محصوالت علوفه«حسین اصغری

زمینی در یک ماه اخیر هیچ ارتباطی به حجم تولید این محصول ندارد زیرا در چهار گوید: افزایش قیمت مجدد سیبکاال به ایرنا می
شودفصل سال این محصول استراتژیک کشت می . 
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ولید این محصول نداریم اما وی با تاکید بر اینکه تولید محصول سیب زمینی امسال مشابه سال گذشته است، افزود: ما کمبودی در ت
ها و مسائلی در سیستم حمل و نقل گاهی مواقع برداشت محصول یا عرضه آن به بازار دچار تأخیر شود ممکن است به دلیل بارندگی

کندکه البته این موضوع در خصوص اکثر محصوالت کشاورزی صدق می . 
 ۰۲۲هزار و  ۰۲هزار تن سیب زمینی در سطح  ۹۲۰مجموع ، در ۱۱ - ۱۹به گفته وی، در کشت بهاره و طرح استمرار سال 

هکتار مربوط به طرح استمرار و تولید  ۹۲۲هزار و  ۶هزار تن تولید در سطح زیرکشت  ۹۰۲هکتار تولید شد که از این میزان 
هکتار مربوط به کشت بهاره بود ۰۲۲هزار و  ۹۰هزا ر تن در سطح  ۶۰۰ . 

هکتار تولید  ۶۲۲هزار و  ۰۹هزار تن سیب زمینی در سطح  ۹۰۹نیز در مجموع  ۱۹ - ۱۹در کشت بهاره و طرح استمرار سال 
هزار تن  ۰۲۲هکتار مربوط به طرح استمرار و تولید  ۱۲۲هزار و  ۰هزار تن تولید در سطح زیرکشت  ۹۰۹شد که از این میزان 

هکتار مربوط است ۹۲۲هزار و  ۹۰در سطح  . 
 صادرات سیب زمینی کاهش دارد

« رخ شجریشاه » گوید: طبق آمار گمرک صادرات سیب زمینی ، مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی به ایرنا می

دالر شد در حالی که در مدت مشابه سال  ۸۲۲میلیون و  ۱تن به ارزش  ۰۲۲هزار و  ۰۹، نزدیک به ۱۱در دو ماهه نخست سال 
۰۲ن به ارزش ت ۱۸هزار و  ۹۰میزان صادرات این محصول حدود  ۱۹ دالر بوده است ۹۲۲میلیون و   . 

میلیون دالر بود ۰۲۰۳۹۱هزار تن به ارزش  ۰۰۱۳۱نیز  ۱۹به گفته وی، در مجموع صادرات سیب زمینی در سال  . 
وی با تاکید بر اینکه تنظیم بازار داخلی محصوالت کشاورزی از اهمیت ویژه ای برای وزارت جهاد کشاورزی برخوردار است، 

کرد: با اعمال ممنوعیت صادرات در اردیبهشت امسال به منظور تنظیم بازار داخلی محصول سیب زمینی و پیاز، تاکنون حجم اضافه 
دهدصادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته روند کاهشی را نشان می . 

 لینک خبر
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 سیب زمینی 

زمینی مشمول پرداخت عوارض صادراتی شد صادرات سیب  
محصول شدزمینی در بازار خواستار وضع عوارض صادراتی بر این ستاد تنظیم بازار با هدف کنترل بهای سیب .  

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت اعضای ستاد تنظیم بازار در نشست اخیر خود تاکید کردند با 
زده، صادرات های سیلهای پیش آمده در استانزمینی و برنامه تولید و آسیبتوجه به افزایش غیرمتعارف قیمت محصول سیب

عوارض صادراتی شود زمینی مشمول پرداختسیب .  
های زمینی و برنامه تولید و آسیبهای ارائه شده به جلسه در خصوص افزایش غیرمتعارف قیمت محصول سیببا عنایت به گزارش 

های سیل زده مقرر شد، صادرات سیب زمینی سریعاً مشمول پرداخت عوارض صادراتی شودبروز نموده در استان . 
ص آخرین وضعیت ترخیص و رسوب کاالهای اساسی و ضروری در گمرکات ارائه و مقرر شد در این نشست گزارشی در خصو

کارگروهی با مسئولیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با حضور دستگاههای مرتبط از جمله وزارت صنعت، 
اقتصادی و دارایی، گمرک ، بانک مرکزی، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت امور 

سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شده و ضمن بررسی مشکالت، اقدامات الزم برای 
 .پیشگیری از دموراژ و رسوب را در دستور کار قرار داده و شرایط را برای تسریع در تخلیه و حمل کاالها فراهم نمایند

ها و وزارتخانهن اساس مقرر گردید دستگاهبر ای های مسئول ثبت سفارش نسبت به مدیریت تقسیم ورودی کاالهای مختلف به بنادر 
کشور با اولویت بندر چابهار اقدام نمایند. همچنین سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک نیز حداکثر تالش خود را برای ایجاد 

های اقتصادی مناسب برای ی ورود کاال و تخلیه و بارگیری در بندر چابهار و ایجاد انگیزههای مناسب براها و ظرفیتزیرساخت
 .بخش خصوصی در این بندر اقدام نمایند

های کاالهای اساسی که با در این نشست با تاکید بر تصمیمات پیشین این ستاد ، مقرر گردید هزینه انبارداری برای صاحبان محموله
خیص مواجه نیستند، تصاعدی محاسبه شودمنع قانونی برای تر . 

هایی که مراحل ام محاسبه خواهد شد. این موضوع بر محمولهسی07ها، بعد از روز در این قالب روند تصاعدی افزایش هزینه

های اجرایی مختلف طی نگردیده و خارج از کنترل صاحب کاال بوده است، داللت نداردترخیص آنها در دستگاه . 
* زنده برای عید قربان تامین دام  

بینی راهکارهای مناسب برای در این نشست همچنین با توجه به نزدیکی ایام عید قربان و افزایش مصرف دام زنده و نیاز به پیش
اجتناب از افزایش نامتعارف قیمت دام زنده در این ایام مقرر گردید وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تأمین نیاز ایام مذکور اقدام و 

کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت جهاد کشاورزی، ای با حضور سازمان حمایت مصرفهای الزم، جلسهبرای انجام هماهنگی
بار، شرکت پشتیبانی امور دام با مسئولیت دبیرخانه های مربوطه، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان میادین میوه و ترهتشکل

اقدام الزم گزارش آن به جلسه بعدی کارگروه تنظیم بازار ارائه گردد کارگروه تنظیم بازار تشکیل و ضمن انجام . 
 بررسی آخرین وضعیت صنعت لوازم خانگی*

کنندگان و تولیدکنندگان از وضعیت بر اساس این گزارش ستاد تنظیم بازار همچنین پس از بررسی گزارش سازمان حمایت مصرف
تنظیم بازار ساالنه این محصوالت، مقرر کرد معاونت امور صنایع وزارت  ریزیبازار لوازم خانگی پر مصرف و لزوم برنامه

صنعت، معدن و تجارت با همکاری دبیرخانه تنظیم بازار ، برنامه خود و آخرین وضعیت تولید، توزیع، تأمین مواد اولیه و قیمت 
به جلسات آتی ستاد تنظیم بازار ارائه شود انواع لوازم خانگی کوچک و بزرگ را در قالب گزارشی تهیه کند تا برای تصمیم گیری .  

 لینک خبر 
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 سیب زمینی
خبرنگاران جوان  – 60/4/89تاریخ :  

گیرد/ مشکلی در تولید سیب زمینی نداریمهفته آینده در مدار کاهشی قرار می قیمت سیب زمینی از  
گیردها بر مدار کاهشی در بازار قرار مینیازی گفت: طی یک هفته آینده با ورود انبوه سیب زمینی نو، قیمت . 

صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاررحیم نیازی رئیس هیئت مدیره انجمن ملی سیب زمینی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

اظهار کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو سیب زمینی کهنه در میادین میوه و  بازار سیب زمینی ، درباره آخرین تحوالتخبرنگاران جوان
هزار تومان است و متاسفانه به سبب مشکالت نظارتی و سودجویی دالالن و عوامل  ۰و سیب زمینی نو  ۰۲۲هزار و  ۸ تا ۸تره بار 

ها بسیار باالستواسطه، اختالف قیمت تا خرده فروشی . 
ود انبوه سیب ور وی با اشاره به اینکه عرضه سیب زمینی از عجب شیر و اصفهان در حال انجام است، افزود: طی یک هفته آینده با

گیردها بر مدار کاهشی در بازار قرار میاز مناطق همدان، طارم، زنجان، شیراز، عجب شیر و اصفهان قیمت زمینی نو . 
در بازار بیان کرد: تاخیر در کشت سیب زمینی ناشی از وقوع سیل،  قیمت سیب زمینی نیازی با اشاره به دالیل افزایش نامتعارف

ید در کنار کاهش سطح زیر کشت سیب زمینی به دلیل متضرر شدن کشاورزان در سال گذشته و افزایش های شدسرما و بارندگی
های تولید اعم از نهاده ها، اجاره بها زمین، حقوق و دستمزد و حمل و نقل موجب شد قیمت سیب زمینی با نوساناتی در بازار هزینه

 .روبرو شود
شوده آینده متعادل میدرصدی سطح زیر کشت سیب زمینی/ قیمت سیب زمینی از اوایل ما ۸۲کاهش  :بیشتر بخوانید  

های کشت نداریم، گفت: با عرضه سیب زمینی تولید سیب زمینی رئیس هیئت مدیره انجمن ملی سیب زمینی با بیان اینکه مشکلی در
توان درصدی برای آن اعالم شود که قیمت محصول از هفته آینده کاهش چشمگیری داشته باشد، اما هم اکنون نمیبهاره پیش بینی می

 .کرد
های آتی با ازدیاد رود، بیان کرد: طی روزوی با اشاره به اینکه عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت سیب زمینی در بازار به شمار می

رسد به طوریکه برای تولیدکننده و مصرف کننده مقرون به صرفه استعرضه محصول از مناطق مختلف، بازار به تعادل می . 
میلیون و  ۶شود، اظهار کرد: سال گذشته حدود نیازی با بیان اینکه آمار نهایی سطح زیر کشت ظرف هفته آینده در کشور اعالم می

هزار تن سیب زمینی در کشور تولید شد که امسال در صورت تحقق این میزان نه تنها کمبودی در بازار داخل نداریم، بلکه  ۱۲۲
های هدف صادر شوداید به بازاربخشی از سیب زمینی تولیدی ب . 

ای به سبب کاهش فشار اقتصادی تمایل ندارد که محصول تولیدی رئیس انجمن سیب زمینی ادامه داد: با توجه به آنکه هیچ تولیدکننده
ف کنندگان رود با افزایش عرضه و ایجاد تعادل در بازار، مصرخود را خارج از قیمت در بازار توزیع کند، از این رو انتظار می

 .برای تامین مایحتاج خانوار خود مشکلی نداشته باشند
از لحاظ قانونی مشکلی ندارد، اما به سبب جذب  صادرات سیب زمینی وی درباره آخرین وضعیت صادرات سیب زمینی گفت: اگرچه

 .سیب زمینی در بازار داخل، صادرات چندانی نداریم
های تولید اعم از سم، کود، هستیم،گفت: با توجه به افزایش هزینه خرید تضمینی سیب زمینینرخ  نیازی در پایان با بیان اینکه مخالف

ای باشد که نیازی به خرید تضمینی نداشته باشیمماشین آالت، حمل و نقل و ... امیدواریم شرایط بازار در ادامه به گونه . 
 لینک خبر
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 سیب زمینی
خبرنگاران جوان – 61/4/89تاریخ :   

 صادرات سیب زمینی مشمول عوارض شد
زار با هدف کنترل بهای سیب زمینی در بازار، خواستار وضع عوارض صادراتی بر این محصول کشاورزی شدستاد تنظیم با . 

، به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد تنظیم بازار با هدف کنترل گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
سیب زمینی در بازار خواستار وضع عوارض صادراتی بر این محصول کشاورزی شد. اعضای این ستاد در نشست اخیر خود  بهای

و برنامه تولید و  زمینیسیب های ارائه شده به جلسه در خصوص افزایش غیرمتعارف قیمت محصولتاکید کردند با عنایت به گزارش
ه مقرر گردید، صادرات سیب زمینی سریعاً مشمول پرداخت عوارض صادراتی شودهای سیل زدهای بروز کرده در استانآسیب . 

در این نشست که به ریاست عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی و حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 
ای اساسی و ضروری در گمرکات هدر امور بازرگانی برگزار شد، گزارشی در خصوص آخرین وضعیت ترخیص و رسوب کاال

های مرتبط از جمله ارائه و مقرر شد کارگروهی با مسئولیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با حضور دستگاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک، 

کزی، سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شده و ضمن بررسی مشکالت، اقدامات بانک مر
ها فراهم کنندالزم برای پیشگیری از دموراژ و رسوب را در دستور کار قرار داده و شرایط را برای تسریع در تخلیه و حمل کاال . 

هزار تومانی نرخ لیموترش در بازار ۰آخرین تحوالت بازار میوه و سبزی/ افزایش  :بیشتر بخوانید  
های مختلف به بنادر های مسئول ثبت سفارش نسبت به مدیریت تقسیم ورودی کاالنهها و وزارتخابر این اساس مقرر گردید دستگاه

کشور با اولویت بندر چابهار اقدام کنند. همچنین سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک نیز حداکثر تالش خود را برای ایجاد 
های اقتصادی مناسب برای چابهار و ایجاد انگیزههای مناسب برای ورود کاال و تخلیه و بارگیری در بندر ها و ظرفیتزیرساخت

 .بخش خصوصی در این بندر اقدام کنند
های اساسی که با های کاالدر این نشست با تاکید بر تصمیمات پیشین این ستاد، مقرر گردید هزینه انبارداری برای صاحبان محموله

ها، بعد از روز نین در این قالب روند تصاعدی افزایش هزینهمنع قانونی برای ترخیص مواجه نیستند، تصاعدی محاسبه شود. همچ
های اجرایی مختلف طی نگردیده و ها در دستگاههایی که مراحل ترخیص آنام محاسبه خواهد شد. این موضوع بر محمولهسی ۸۲

 .خارج از کنترل صاحب کاال بوده است، داللت ندارد
 تأمین دام زنده برای عید قربان

های مناسب برای بینی راهکارهمچنین با توجه به نزدیکی ایام عید قربان و افزایش مصرف دام زنده و نیاز به پیش در این نشست
اجتناب از افزایش نامتعارف قیمت دام زنده در این ایام مقرر گردید وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تأمین نیاز ایام مذکور اقدام و 

کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت جهاد کشاورزی، ای با حضور سازمان حمایت مصرفسههای الزم، جلبرای انجام هماهنگی
بار، شرکت پشتیبانی امور دام با مسئولیت دبیرخانه های مربوطه، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان میادین میوه و ترهتشکل

دی کارگروه تنظیم بازار ارائه گرددتشکیل و ضمن انجام اقدام الزم گزارش آن به جلسه بع تنظیم بازار کارگروه . 
 بررسی آخرین وضعیت صنعت لوازم خانگی

کنندگان و تولیدکنندگان از وضعیت بر اساس این گزارش ستاد تنظیم بازار همچنین پس از بررسی گزارش سازمان حمایت مصرف
مقرر کرد معاونت امور صنایع وزارت  ریزی تنظیم بازار ساالنه این محصوالت،بازار لوازم خانگی پر مصرف و لزوم برنامه

صنعت، معدن و تجارت با همکاری دبیرخانه تنظیم بازار، برنامه خود و آخرین وضعیت تولید، توزیع، تأمین مواد اولیه و قیمت 

ائه شودار ستاد تنظیم بازار انواع لوازم خانگی کوچک و بزرگ را در قالب گزارشی تهیه کند تا برای تصمیم گیری به جلسات آتی . 

 لینک خبر 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان  – 61/4/89تاریخ :

هزار تومان رسید ۲۲وزارت جهاد به تولیدکنندگان ماهیان سردآبی/ نرخ هر کیلو قزل آال به  بی مهری  
 .نبی زاده گفت:محاسبه اشتباه خسارت سیل اخیر بر استخرهای پرورش ماهی بیانگر بی مهری وزارت جهاد کشاورزی است

صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارآرش نبی زاده، مدیر عامل اتحادیه ماهیان سردآبی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

، با انتقاد از این مسئله که بخش سردآبی در حادثه سیل اخیر مورد بی مهری وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته خبرنگاران جوان
شد؛ اما متأسفانه برحسب هکتار محاسبه شد های پرورش ماهی باید براساس تناژ برآورد میاست، اظهار کرد: اگرچه خسارت استخر

 .که این امر اجحاف در حق تولیدکنندگان است
ید رقمی حدود که برای هر تن تولمیلیون تومان خسارت برآورد شده است، در حالی ۰۲وی افزود: برای هر هکتار مزرعه سردآبی 

رسد میلیون تومان می ۰۲۲میلیون تومان خسارت دیدیم. به عنوان مثال ارزش تولیدات یک مزرعه هزار متری به یک میلیارد و  ۸۲
میلیون تومان خسارت در نظر گرفته شده است ۰۲که متأسفانه برای هر هکتار سردآبی تنها  . 

از سوی پرورش دهندگان به کارشناساسان وزارت جهاد کشاورزی وارد شد؛ اما  های متعددی کهزاده ادامه داد: با وجود فشارنبی
برخی کارشناسان به سبب خودخواهی خود حاضر نیستند که تجدید نظری در پرداخت خسارت تولیدکنندگان اعمال کنند، این در حالی 

 .است که وزیر جهاد کشاورزی دستور اصالح نرخ را داده است
هزار تومان ۰۹قیمت هر کیلو قزل آال سر مزرعه /۱۱سال  هزار تن قزل آال در ۹۸۲پیش بینی تولید  :بیشتر بخوانید  

ها ندارد، گفت: مدیر عامل اتحادیه ماهیان سردآبی با بیان اینکه برآورد خسارت تولیدکنندگان سنخیتی با میزان ضرر و زیان آن
که متاسفانه رقم پرداخت خسارت های اصلی تولیدکننده، متحمل خسارت شدند پرورش دهندگان استان لرستان به عنوان یکی از استان

میلیارد تومان متضرر شدند که متاسفانه  ۸به تولیدکنندگان قابل قبول نیست چرا که هر یک از پرورش دهندگان حداقل رقمی حدود 
کیلو ماهی نیست ۹۲۲ها جوابگوی تولید پرداخت خسارت آن . 

های اخیر تا حدودی افزایش شد که قیمت قزل آال نسبت به ماهمیوی درباره آخرین وضعیت بازار قزل آال افزود: اگرچه پیش بینی 
یابد، اما کاهش تقاضا و ازدیاد عرضه به منظور جلوگیری از افزایش تلفات در فصل گرما همگی دست به دست یکدیگر داد تا قیمت 

 .قزل آال درب مزرعه کاهش یابد
هزار تومان اعالم کرد و گفت: به سبب ازدیاد عرضه در برابر  ۰۰ا ت ۰۶نبی زاده قیمت واقعی هر کیلو قزل آال درب مزرعه را 

شودهزار تومان توزیع می ۰۹تا  ۰۲تقاضا هر کیلو قزل آال با نرخ  . 
هزار تومان است، اما به  ۰۰مدیر عامل اتحادیه ماهیان سردآبی در پایان تصریح کرد: اگرچه قیمت واقعی هر کیلو قزل آال در بازار 

شود که این امر اجحاف در حق تولیدکننده و هزار تومان در بازار عرضه می ۰۱عوامل واسطه و دالل با نرخ  دلیل سودجویی

 .مصرف کننده است
 
 

  رلینک خب
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 شیر و فرآورده ها
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 صادرات و واردات
 فودپرس -  61/4/89تاریخ : 

« تومانی ۰۲۱۱ای؛ سوء استفاده جدید از دالر صادرات آبنبات با شکر یارانه«/صادرات رانتی  
میلیون دالر آبنبات به شکل بی سابقه از کشور صادر شده است که در واقع چیزی جز صادرات شکر یارانه ای تولید شده در  ۹۰۲ 

تومانی نیست و رانت بی سابقه ای را نصیب صادرکنندگان این محصول کرده است ۶۰۲۲کشور یا وارد شده با ارز  . 
 

االهای داخلی به واردات و تولید کاالهای اساسی در کشور یارانه و ارز در شرایطی که دولت برای حمایت از مصرف کنندگان ک
تومانی اختصاص می دهد اما این شرایط باعث سوء استفاده برخی شده به طوری که آنها این کاالهای اساسی را بعد از انجام  4277

 .یک فرآوری به اسم صادرات غیر نفتی و ارز آوری از کشور خارج می کنند
 

انواع شیرینی، شکالت، چیپس، هندوانه، آبنبات، سیب زمینی و غیره که برای تولید آنها از یارانه و برای واردات آنها از صادرات 
تومانی دوباره با ارز آزاد، صادر شود که سود  4277تومانی استفاده شده، به معنی آن است که کاالی وارد شده با از  4277ارز 

ندگان می کندزیاد و رانتی را نصیب صادر کن . 
 

ارزان قیمت   انرژی، کود، سم و نهاد های  همچنین صادرات کاالهایی مانند هندوانه که برای تولید آنها از یارانه هایی مانند آب،
استفاده شده نیز در همین راستا است و صادرات آنها عالوه بر ایجاد رانت، قیمت این محصوالت را نیز در بازار داخلی افزایش می 

 .دهد
یکی از مواردی که به تازگی توسط مسئوالن سازمان توسعه تجارت کشف یا حداقل اطالع رسانی شده، صادرات غیر مستقیم شکر به 

استفاده نمی شود که هر دو این   اسم آبنبات است؛ باید توجه داشت که برای تولید آبنبات چیزی جز شکر و آب )به عالوه افزودنیها(
   .مواد یارانه ای است

محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت در این ارتباط گفته است، اخیرا با بررسیهایی که داشته اند متوجه صادرات 
تومانی برای وارد مواد اولیه تولید )شکر(  4277میلیون دالر آبنبات به عراق شده اند؛در واقع از اختصاص ارز  627تکان دهنده 

  .سوء استفاده شده است
این گزارش صادرات چیپس نیز از این موضوع خارج نیست به طوری که تولید کنندگان این محصول از روغن یارانه ای که با بنابر

استفاده می کنند و محصول خود را به قیمت آزاد صادر می   ارز دولتی به کشور وارد شده و همچنین سیب زمینی تولید شده از یارانه
 .کنند

ت ما در یک سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و محصولی که با آرد، شکر و روغن یارانه ای تولید در بخش شیرینی نیز صادرا
 .شده است با ارز آزاد صادر شده است

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات

خبرنگاران جوان – 61/4/89تاریخ :   

 صادرات سیب زمینی مشمول عوارض شد
زار با هدف کنترل بهای سیب زمینی در بازار، خواستار وضع عوارض صادراتی بر این محصول کشاورزی شدستاد تنظیم با . 

، به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد تنظیم بازار با هدف کنترل گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
سیب زمینی در بازار خواستار وضع عوارض صادراتی بر این محصول کشاورزی شد. اعضای این ستاد در نشست اخیر خود  بهای

و برنامه تولید و  زمینیسیب های ارائه شده به جلسه در خصوص افزایش غیرمتعارف قیمت محصولتاکید کردند با عنایت به گزارش
ه مقرر گردید، صادرات سیب زمینی سریعاً مشمول پرداخت عوارض صادراتی شودهای سیل زدهای بروز کرده در استانآسیب . 

در این نشست که به ریاست عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی و حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 
ای اساسی و ضروری در گمرکات هدر امور بازرگانی برگزار شد، گزارشی در خصوص آخرین وضعیت ترخیص و رسوب کاال

های مرتبط از جمله ارائه و مقرر شد کارگروهی با مسئولیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با حضور دستگاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک، 

کزی، سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شده و ضمن بررسی مشکالت، اقدامات بانک مر
ها فراهم کنندالزم برای پیشگیری از دموراژ و رسوب را در دستور کار قرار داده و شرایط را برای تسریع در تخلیه و حمل کاال . 

هزار تومانی نرخ لیموترش در بازار ۰آخرین تحوالت بازار میوه و سبزی/ افزایش  :بیشتر بخوانید  
های مختلف به بنادر های مسئول ثبت سفارش نسبت به مدیریت تقسیم ورودی کاالنهها و وزارتخابر این اساس مقرر گردید دستگاه

کشور با اولویت بندر چابهار اقدام کنند. همچنین سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک نیز حداکثر تالش خود را برای ایجاد 
های اقتصادی مناسب برای چابهار و ایجاد انگیزههای مناسب برای ورود کاال و تخلیه و بارگیری در بندر ها و ظرفیتزیرساخت

 .بخش خصوصی در این بندر اقدام کنند
های اساسی که با های کاالدر این نشست با تاکید بر تصمیمات پیشین این ستاد، مقرر گردید هزینه انبارداری برای صاحبان محموله

ها، بعد از روز نین در این قالب روند تصاعدی افزایش هزینهمنع قانونی برای ترخیص مواجه نیستند، تصاعدی محاسبه شود. همچ
های اجرایی مختلف طی نگردیده و ها در دستگاههایی که مراحل ترخیص آنام محاسبه خواهد شد. این موضوع بر محمولهسی ۸۲

 .خارج از کنترل صاحب کاال بوده است، داللت ندارد
 تأمین دام زنده برای عید قربان

های مناسب برای بینی راهکارهمچنین با توجه به نزدیکی ایام عید قربان و افزایش مصرف دام زنده و نیاز به پیش در این نشست
اجتناب از افزایش نامتعارف قیمت دام زنده در این ایام مقرر گردید وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تأمین نیاز ایام مذکور اقدام و 

کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت جهاد کشاورزی، ای با حضور سازمان حمایت مصرفسههای الزم، جلبرای انجام هماهنگی
بار، شرکت پشتیبانی امور دام با مسئولیت دبیرخانه های مربوطه، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان میادین میوه و ترهتشکل

دی کارگروه تنظیم بازار ارائه گرددتشکیل و ضمن انجام اقدام الزم گزارش آن به جلسه بع تنظیم بازار کارگروه . 
 بررسی آخرین وضعیت صنعت لوازم خانگی

کنندگان و تولیدکنندگان از وضعیت بر اساس این گزارش ستاد تنظیم بازار همچنین پس از بررسی گزارش سازمان حمایت مصرف
مقرر کرد معاونت امور صنایع وزارت  ریزی تنظیم بازار ساالنه این محصوالت،بازار لوازم خانگی پر مصرف و لزوم برنامه

صنعت، معدن و تجارت با همکاری دبیرخانه تنظیم بازار، برنامه خود و آخرین وضعیت تولید، توزیع، تأمین مواد اولیه و قیمت 

ائه شودار ستاد تنظیم بازار انواع لوازم خانگی کوچک و بزرگ را در قالب گزارشی تهیه کند تا برای تصمیم گیری به جلسات آتی . 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات
 رنا ای – 27/4/89تاریخ : 

ماه ۰.۹هزارتن تخم مرغ طی  ۶صادرات بیش از   
تن تخم مرغ به  ۰۲۲هزارو  ۹مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار گفت: در یک و نیم ماه گذشته بیش از  -ایرنا -تهران

 .کشورهای هدف صادر شده است
« ا با بیان اینکه بازار تخم مرغ کشور تامین است و مازاد روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرن« رضا ترکاشوند

محصول صادر می شود افزود: با وجود اینکه رفع ممنوعیت صادرات تخم مرغ مربوط به اردیبهشت ماه امسال بوده اما صادرات از 
 .خرداد ماه جاری از سرگرفته شده است

ه قابل رقابت دانست و اظهارداشت: در حال حاضر صادرات به وی تخم مرغ ایران را با دیگر کشورهای همسایه از جمله ترکی
 .کشورهای عراق، افغانستان، عمان و قطر انجام می شود

تومان است درحالی که قیمت واقعی هر کیلوگرم  ۹،۹۲۲به گفته وی، قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری به طور متوسط 
تومان باشد ۱،۲۲۲نه های تمام شده تولید باید تخم مرغ درب مرغداری های کشور با توجه به هزی . 

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار تصریح کرد: در حال حاضر یکی از علل اصلی در افزایش هزینه های قیمت تخم مرغ، 
خصوص داشته درصدی آن در تولید می تواند تاثیر بسزایی در این  ۹۲نوسان قیمت نهاده های طیور است که به دلیل نقش بیش از 

 .باشد
درصد افزایش بیش از  ۰۸وی ادامه داد: خرده فروشی ها می توانند بابت هزینه های حمل و نقل، عمده فروشی این محصول را با 

 .قیمت خرده فروشی به دست مصرف کنندگان برسانند
ماه امسال صادرات تخم مرغ را به گزارش ایرنا، معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهارم اردیبهشت 

 .آزاد کرد
 ۰۲هزارتن تخم مرغ در تولید و تامین این محصول خودکفا است و توان صادرات ساالنه بین  ۱۲۲ایران به دلیل تولید ساالنه بیش از 

هزارتن مازاد تولید به کشورهای همسایه را دارد ۹۲۲تا  . 
کیلوگرم است ۹۰هم اکنون سرانه مصرف این محصول در کشور ما نزدیک  . 

 لینک خبر
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 صادرات و واردات 
خبرنگاران جوان – 69/4/89تاریخ :   

های عربی تکذیب شدادعای صادرات گوسفند زنده به کشور  
هزار  ۹۱های عربی توسط موتورسوار ناشناس را تکذیب و اعالم کرد: سازمان دامپزشکی، ادعای صادرات گوسفند زنده به کشور

مسیر ایران به مقصد قطر ترانزیت شده است راس گوسفند نر زنده متعلق به ترکیه، از . 
، به نقل از سازمان دامپزشکی کشور، این سازمان در خصوص انتشار ویدئوی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

های عربی توسط راکب ناشناس یک موتور در برخی کشور از ایران به مقصد کوتاهی که با ادعای کذبصادرات گوسفند زنده
های مجازی غیررسمی منتشر شده است، توضیحاتی را ارائه کرده استشبکه . 

از کشور ایران به مقصد قطر، بر اساس انعقاد پروتکل بهداشتی بین  های زندهترانزیت دام :در اطالعیه این سازمان آمده است

، به تعداد ۱۱تیر  ۹۰ترکیه بوده است و بر اساس آخرین آمار ارائه شده، از ابتدای خرداد امسال تا  های دامپزشکی ایران وسازمان
کامیون به مقصد کشور قطر حمل شده است ۶۹رأس دام سبک زنده )گوسفند نر( از طریق  ۶۱۶هزار و  ۹۱ . 

  مردم از خرید گوشت فاقد مهر سازمان دامپزشکی خودداری کنند :بیشتر بخوانید
ها بر اساس پروتکل یاد شده از مسیر جمهوری اسالمی ایران و با رعایت مقررات بازرگانی و بهداشتی در خصوص ترانزیت این دام

بوشهر انجام گرفته استدام زنده به کشور قطر، از مبادی ورودی گمرک بازرگان و خروجی  . 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
ایرنا  – 60/4/89تاریخ :   

  رفع شدممنوعیت صادرات گوشت مرغ 
ای به رئیس کل گمرک ایران ممنوعیت صادرات بنا به درخواست معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی و در نامه -ایرنا 

  .گوشت مرغ رفع شد
علی اکبر مهرفرد در این نامه خطاب به مهدی میراشرفی آورده است: با توجه به نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص 

کاالهای اعالم شده در نامه مذکور ( ۸رساند بند )یت صادرات برای محصوالت طیور با تأیید این وزارت به استحضار میرفع ممنوع
نیاز به تأیید وزارت جهاد کشاورزی و همچنین  ۲۰۲۹۹۰۲۲و  ۲۰۲۹۹۹۲۲های در خصوص صادرات گوشت مرغ با کد تعرفه

گمرک جمهوری اسالمی ایران نداردتأیید سیستمی این معاونت در پنجره تجارت فرامرزی  . 
های مذکور، به طور صرف با رعایت قوانین و مقررات فنی و بهداشتی )از جمله اخذ بنابراین صادرات گوشت مرغ با کد تعرفه

 .گواهی بهداشتی از سازمان دامپزشکی کشور( بالمانع است
تا پایان ماه مبارک  ۹۸۱۹صادرات گوشت مرغ از یکم اسفند به گزارش ایرنا، براساس بیست و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار 

 .رمضان به دلیل افزایش قیمت نامتعارف در بازار داخلی ممنوع شده بود
های تومان بود که به گفته تولید کنندگان به دلیل افزایش هزینه ۰۲۲هزارو  ۹۹های گذشته قیمت هر کیلوگرم مرغ گوشتی طی هفته

شدند به همین منظور روی هر کیلوگرم مرغ گوشتی تولیدی خود بین دو تا سه هزارتومان متضرر میتولید، پرورش دهندگان 
هزارتومان از  ۹۸وزارت جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام کشور را مکلف کرد تا هر کیلوگرم مرغ منجمد را با قیمت 

ی برای مصرف کنندگان اعالم خواهد شدتولید کنندگان خریداری کنند و به زودی نرخ تمام شده مرغ گوشت . 
هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید شد به طوری که سرانه مصرف به بیش  ۸۸۸نزدیک به دو میلیون و  ۱۹طبق آمارها در سال 

کیلوگرم رسیده بود ۰۹از  . 
 لینک خبر
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 صادرات و واردات 
فودپرس – 61/4/89تاریخ :   

زمینی مشمول پرداخت عوارض صادراتی شدصادرات سیب  
 .ستاد تنظیم بازار با هدف کنترل بهای سیب زمینی در بازار، خواستار وضع عوارض صادراتی بر این محصول کشاورزی شد 

 
ا هدف کنترل بهای سیب زمینی در بازار به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد تنظیم بازار ب

خواستار وضع عوارض صادراتی بر این محصول کشاورزی شد. اعضای این ستاد در نشست اخیر خود تاکید کردند با عنایت به 
های بروز نموده زمینی و برنامه تولید و آسیبهای ارائه شده به جلسه در خصوص افزایش غیرمتعارف قیمت محصول سیبگزارش

های سیل زده مقرر گردید، صادرات سیب زمینی سریعاً مشمول پرداخت عوارض صادراتی شوداستان در . 
 

در این نشست که به ریاست عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی و حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 
رخیص و رسوب کاالهای اساسی و ضروری در گمرکات در امور بازرگانی برگزار شد، گزارشی در خصوص آخرین وضعیت ت

های مرتبط از جمله ارائه و مقرر شد کارگروهی با مسئولیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با حضور دستگاه
یی، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت امور اقتصادی و دارا

بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شده و ضمن بررسی مشکالت، اقدامات 
 .الزم برای پیشگیری از دموراژ و رسوب را در دستور کار قرار داده و شرایط را برای تسریع در تخلیه و حمل کاالها فراهم نمایند

 
های مسئول ثبت سفارش نسبت به مدیریت تقسیم ورودی کاالهای مختلف به بنادر ها و وزارتخانهدید دستگاهبر این اساس مقرر گر

کشور با اولویت بندر چابهار اقدام نمایند. همچنین سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک نیز حداکثر تالش خود را برای ایجاد 
های اقتصادی مناسب برای تخلیه و بارگیری در بندر چابهار و ایجاد انگیزههای مناسب برای ورود کاال و ها و ظرفیتزیرساخت

 .بخش خصوصی در این بندر اقدام نمایند
 

های کاالهای اساسی که با در این نشست با تاکید بر تصمیمات پیشین این ستاد، مقرر گردید هزینه انبارداری برای صاحبان محموله
ها، بعد از روز ند، تصاعدی محاسبه شود. همچنین در این قالب روند تصاعدی افزایش هزینهمنع قانونی برای ترخیص مواجه نیست

های اجرایی مختلف طی نگردیده و هایی که مراحل ترخیص آنها در دستگاهام محاسبه خواهد شد. این موضوع بر محمولهسی ۸۲
 .خارج از کنترل صاحب کاال بوده است، داللت ندارد

 
برای عید قربانتأمین دام زنده   

 
بینی راهکارهای مناسب برای در این نشست همچنین با توجه به نزدیکی ایام عید قربان و افزایش مصرف دام زنده و نیاز به پیش

اجتناب از افزایش نامتعارف قیمت دام زنده در این ایام مقرر گردید وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تأمین نیاز ایام مذکور اقدام و 
کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت جهاد کشاورزی، ای با حضور سازمان حمایت مصرفهای الزم، جلسهانجام هماهنگیبرای 
بار، شرکت پشتیبانی امور دام با مسئولیت دبیرخانه های مربوطه، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان میادین میوه و ترهتشکل

م الزم گزارش آن به جلسه بعدی کارگروه تنظیم بازار ارائه گرددکارگروه تنظیم بازار تشکیل و ضمن انجام اقدا . 
 

 بررسی آخرین وضعیت صنعت لوازم خانگی
 

کنندگان و تولیدکنندگان از وضعیت بر اساس این گزارش ستاد تنظیم بازار همچنین پس از بررسی گزارش سازمان حمایت مصرف
یم بازار ساالنه این محصوالت، مقرر کرد معاونت امور صنایع وزارت ریزی تنظبازار لوازم خانگی پر مصرف و لزوم برنامه

صنعت، معدن و تجارت با همکاری دبیرخانه تنظیم بازار، برنامه خود و آخرین وضعیت تولید، توزیع، تأمین مواد اولیه و قیمت 
لسات آتی ستاد تنظیم بازار ارائه گرددانواع لوازم خانگی کوچک و بزرگ را در قالب گزارشی تهیه کند تا برای تصمیم گیری به ج . 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
خبرنگاران جوان  – 69/4/89تاریخ :   

 ممنوعیت صادرات گوشت مرغ لغو شد
ای به رئیس کل گمرک ایران صادرات گوشت مرغ را بالمانع اعالم کردرزی در نامهمعاون وزیر جهاد کشاو . 

معاون وزیر جهاد  علی اکبر مهرفرد  ، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

یس کل گمرک ایران اعالم کرد صادرات گوشت مرغ بالمانع استای به رئکشاورزی در نامه . 
 :متن نامه به این شرح است

 جناب آقای میراشرفی
 رئیس محترم گمرک جمهوری اسالمی ایران

 موضوع: صادرات گوشت مرغ
ت برای صنعت، معدن و تجارت در خصوص رفع ممنوعیت صادرا  وزیر ۹۸۱۱/۸/۹مورخ  ۹۲/  ۹۸۶۱۶با توجه به نامه شماره 

کاالهای اعالم شده در نامه مذکور در خصوص صادرات گوشت  ۸رساند بند محصوالت طیور با تأیید این وزارت به استحضار می
نیاز به تأیید وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تأیید سیستمی این معاونت در  ۲۰۲۹۹۰۲۲و  ۲۰۲۹۹۹۲۲های مرغ با کد تعرفه

های مذکور، صرفاً با ی اسالمی ایران ندارد. بنابراین صادرات گوشت مرغ با کد تعرفهپنجره تجارت فرامرزی گمرک جمهور

 .رعایت قوانین و مقررات فنی و بهداشتی )از جمله اخذ گواهی بهداشتی از سازمان دامپزشکی کشور( بالمانع است
 لینک خبر 
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 صادرات  و  واردات 
خبرگزاری فارس – 61/4/89تاریخ :   

زمینی مشمول پرداخت عوارض صادراتی شد صادرات سیب  
زمینی در بازار خواستار وضع عوارض صادراتی بر این محصول شدستاد تنظیم بازار با هدف کنترل بهای سیب .  

 
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت اعضای ستاد تنظیم بازار در نشست اخیر خود تاکید کردند با 

زده، صادرات های سیلهای پیش آمده در استانزمینی و برنامه تولید و آسیبسیبتوجه به افزایش غیرمتعارف قیمت محصول 
زمینی مشمول پرداخت عوارض صادراتی شودسیب .  

های زمینی و برنامه تولید و آسیبهای ارائه شده به جلسه در خصوص افزایش غیرمتعارف قیمت محصول سیببا عنایت به گزارش 

ل زده مقرر شد، صادرات سیب زمینی سریعاً مشمول پرداخت عوارض صادراتی شودهای سیبروز نموده در استان . 
در این نشست گزارشی در خصوص آخرین وضعیت ترخیص و رسوب کاالهای اساسی و ضروری در گمرکات ارائه و مقرر شد 

رتبط از جمله وزارت صنعت، کارگروهی با مسئولیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با حضور دستگاههای م
معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک ، بانک مرکزی، 

سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شده و ضمن بررسی مشکالت، اقدامات الزم برای 
و رسوب را در دستور کار قرار داده و شرایط را برای تسریع در تخلیه و حمل کاالها فراهم نمایندپیشگیری از دموراژ  . 

ها و وزارتخانهبر این اساس مقرر گردید دستگاه های مسئول ثبت سفارش نسبت به مدیریت تقسیم ورودی کاالهای مختلف به بنادر 
زمان بنادر و دریانوردی و گمرک نیز حداکثر تالش خود را برای ایجاد کشور با اولویت بندر چابهار اقدام نمایند. همچنین سا

های اقتصادی مناسب برای های مناسب برای ورود کاال و تخلیه و بارگیری در بندر چابهار و ایجاد انگیزهها و ظرفیتزیرساخت
 .بخش خصوصی در این بندر اقدام نمایند

های کاالهای اساسی که با ستاد ، مقرر گردید هزینه انبارداری برای صاحبان محموله در این نشست با تاکید بر تصمیمات پیشین این
 .منع قانونی برای ترخیص مواجه نیستند، تصاعدی محاسبه شود

هایی که مراحل ام محاسبه خواهد شد. این موضوع بر محمولهسی07ها، بعد از روز در این قالب روند تصاعدی افزایش هزینه

های اجرایی مختلف طی نگردیده و خارج از کنترل صاحب کاال بوده است، داللت نداردر دستگاهترخیص آنها د . 
 تامین دام زنده برای عید قربان*

بینی راهکارهای مناسب برای در این نشست همچنین با توجه به نزدیکی ایام عید قربان و افزایش مصرف دام زنده و نیاز به پیش
ف قیمت دام زنده در این ایام مقرر گردید وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تأمین نیاز ایام مذکور اقدام و اجتناب از افزایش نامتعار

کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت جهاد کشاورزی، ای با حضور سازمان حمایت مصرفهای الزم، جلسهبرای انجام هماهنگی
بار، شرکت پشتیبانی امور دام با مسئولیت دبیرخانه میوه و ترههای مربوطه، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان میادین تشکل

 .کارگروه تنظیم بازار تشکیل و ضمن انجام اقدام الزم گزارش آن به جلسه بعدی کارگروه تنظیم بازار ارائه گردد
 بررسی آخرین وضعیت صنعت لوازم خانگی*

کنندگان و تولیدکنندگان از وضعیت ش سازمان حمایت مصرفبر اساس این گزارش ستاد تنظیم بازار همچنین پس از بررسی گزار
ریزی تنظیم بازار ساالنه این محصوالت، مقرر کرد معاونت امور صنایع وزارت بازار لوازم خانگی پر مصرف و لزوم برنامه

ین مواد اولیه و قیمت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دبیرخانه تنظیم بازار ، برنامه خود و آخرین وضعیت تولید، توزیع، تأم
به جلسات آتی ستاد تنظیم بازار ارائه شود انواع لوازم خانگی کوچک و بزرگ را در قالب گزارشی تهیه کند تا برای تصمیم گیری .  

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

ارسخبرگزاری ف – 60/4/89تاریخ :   

 صادرات گوشت مرغ آزاد شد 
ای به رئیس کل گمرک ایران از آزاد بودن صادرات گوشت مرغ خبر دادمعاون وزیر جهاد کشاورزی در نامه .  

ای به رئیس کل گمرک به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی اکبر مهرفرد معاون وزیر جهاد کشاورزی در نامه
آزاد اعالم کرد ایران صادرات گوشت مرغ را . 

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در خصوص رفع  6089/0/0مورخ  17/00494در این نامه آمده است: باتوجه به نامه شماره 

( کاالهای اعالم شده در نامه مذکور در 0ممنوعیت صادرات برای محصوالت طیور با تایید این وزارت به استحضار می رساند بند )

و  72706677مرغ با کد تعرفه های  خصوص صادرات گوشت نیاز به تایید وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تایید  02071200

سیستمی این معاونت در پنجره تجارت فرامرزی گمرک جمهوری اسالمی ایران ندارد. بنابراین صادرات گوشت مرغ با کد تعرفه 
از جمله اخذ گواهی بهداشتی از سازمان دامپزشکی کشور( بالمانع های مذکور، صرفا با رعایت قوانین و مقررات فنی و بهداشتی ) 

 .می باشد
 لینک خبر
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 صنایع غذایی
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 علوفه
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 غالت
 ایرنا – 61/4/89تاریخ :

  میلیون هکتار از اراضی زراعی ۰.۰مبارزه با سن غالت در بیش از 
( ۱۱تا پایان شهریور  ۱۹ر رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت:مبارزه با سن غالت از ابتدای سال زراعی جاری )مه -ایرنا  

هزار هکتار عملیاتی شده است ۸۱۹تاکنون مبارزه با سن غالت )گندم و جو( در سطح یک میلیون و  .  
« روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه عملیات مبارزه با سن گندم و جو در « محمد رضا درگاهی

هزار هکتار مربوط به  ۱۰۹هزار هکتار مربوط به سن مادر و  ۶۸۰شود، افزود: سطح مبارزه اردیبهشت ماه هر سال تشدید می
 .پوره سن بود

های خوزستان، فارس، خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان مبارزه با سن گندم و جو به استان به گفته وی، بیشترین سطح
شود و تا شهریورماه امسال ادامه خواهد داشتجنوبی مربوط می . 

 درصد ذکر کرد و اظهارداشت: سال گذشته به ۰رئیس سازمان حفظ نباتات کشور نرم استاندارد سن زدگی گندم و جو را کمتر از 
شود دلیل اجرای به موقع عملیات مبارزه با سن، میزان سن زدگی گندم در کشور کمتر از نیم درصد بود که امسال نیز پیش بینی می

 .به همین میزان باشد
وی کاهش سن زدگی را در کیفیت گندم تأثیرگذار دانست و تصریح کرد: انتظار می رود امسال با وجود این حجم مبارزه، پیش بینی 

شود تولید گندم همانند سال گذشته باشدمی  . 
برابری مبارزه با زنگ زرد ۹رشد   

ها و رطوبت عوامل بیماری زا همانند زنگ زرد درگاهی گفت: به دلیل بارش یک نوع آفت گندم و جو( افزایش یافت که از ابتدای )

۹۶۹سال زراعی تاکنون در سطح  نسبت به سال گذشته هفت برابر رشد را نشان هزار هکتار مبارزه با این آفت عملیاتی شده که  
دهدمی . 

هزار هکتار بود ۰۲به گفته وی، سال گذشته سطح مبارزه با زنگ زرد گندم حدود  . 
 .وی افزود: سطح مبارزه تا پایان فصل برداشت گندم و جو ادامه خواهد داشت

 لینک خبر 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83383542/مبارزه-با-سن-غلات-در-بیش-از-۱-۳-میلیون-هکتار-از-اراضی-زراعی
https://www.irna.ir/news/83383542/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%86-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیرماه 

 

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

 
 گل و گیاهان صنعتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیرماه 

 

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

 گندم 
 خبرگزاری فارس – 60/4/89تاریخ: 

درصدی تولید  6.5تجارت گندم در جهان دو برابر شد/ رشد   
۰۳۹ترین گزارش خود از دوبرابر شدن تجارت جهانی گندم و همچنین رشد سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در تازه  

  .درصدی تولید گندم در دنیا خبر داد که حاکی از اهمیت این محصول اساسی در جهان است
رغم افزایش قیمت ذرت در ماه ژوئن، افت ی،علیبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به نقل از سازمان خواروبار جهان

های گیاهی توانست تاحدی تأثیر ناشی از افزایش قیمت ذرت را جبران کند و در نتیجه شاخص قیمت قیمت محصوالت لبنی و روغن
میالدی تقریبا ثابت ماند 2768مواد غذایی فائو در ماه ژوئن سال  . 

سنجد، در ماه ژوئن سال المللی را میهای مواد غذایی در سطح تجارت بینانه قیمتشاخص قیمت مواد غذایی فائوکه تغییرات ماه
درصد کمتر از ماه پیش از آن )ِمی( بوده است 7.0بود که  600برابر با عدد  2768 . 

ذرت از درصد رشد داشته است. این رشد قیمت به خاطر محدودیت صادرات  1.0با این حال، شاخص قیمت غالت فائو در ماه ژوئن 

سوی صادرکنندگان آمریکایی بوده است، این محدودیت اثراتی جانبی بر افزایش قیمت گندم نیز داشته است. اما قیمت برنج تا حد 
 .زیادی ثابت مانده است

یش ای که تا حد زیادی متأثر از افزادرصد افزایش داشته است، مسئله 4.2شاخص قیمت شکر در ماه ژوئن نسبت به ماه پیش از آن 

در مقابل دالر آمریکا بوده است« لایر برزیل»نرخ برابری  . 
درصدی داشته است که اولین کاهش طی پنج ماه گذشته بود. این کاهش  66.8اما در مقابل، شاخص قیمت محصوالت لبنی کاهشی 

 .قیمت به علت کاهش تقاضای بازار برای پنیر و کره بوده است
های بندی، قیمتدرصدی شاخص قیمت سبزیجات در ماه ژوئن است. در این دسته 6.1هش آمارهای فائو همچنین نشان دهنده کا

بینی عرضه فراوان آن، کاهش داشته استروغن پالم و سویا در پی کاهش تقاضای جهانی برای واردات این دو محصول و پیش . 
افزایش داشته است درصد 6.1شاخص قیمت مواد گوشتی نیز طی ماه ژوئن در مقایسه با ماه پیش از آن  این افزایش قیمت ناشی از  .

 .تقاضای زیاد برای واردات تخم مرغ، گوشت ماکیان و دیگر محصوالت گوشتی از سوی کشورهای شرق آسیا بوده است
میالدی 2768بینی جدید فائو از تولید غالت در سال پیش  

میالدی خبر داد. فائو پیش بینی کرد که تولید  2768سال درصدی تولید جهانی غالت در  6.2فائو در گزارشی دیگر از افزایش 

میلیون تن افزایش یابد 191میلیارد و  2جهانی غالت در سال آینده میالدی به  . 
میلیون تن خواهد رسید که تا حد زیادی  006درصدی به  1.1بینی فائو ، تولید جهانی گندم در سال آینده میالدی با افزایشی طبق پیش

زایش تولید گندم در هند استناشی از اف  161بینی خود از ثابت ماندن میزان تولید جهانی برنج در سال آتی )در پیش همچنین فائو .

 .میلیون تن( در مقایسه با سال جاری میالدی خبر داد
میلیون تن خبر داد 461درصدی میزان تجارت جهانی غالت و رسیدن آن به  2فائو همچنین از افزایش  عالم فائومیزان بنا به ا .

 .تجارت جهانی گندم با سرعتی تقریبا دوبرابر این میزان در حال افزایش است
  لینک خبر
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 گندم

 خبرنگاران جوان – 26/4/89تاریخ :  

 تکلیف واردات گندم هنوز مشخص نیست/قاچاق گندم به خارج از کشور شایعه است
مشخص نیست و درباره واردات گندم تصمیمی گرفته نشده استحنان گفت: میزان خرید داخلی و مصرف گندم هنوز  . 

صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار ی ، حسن حنان معاون بازرگانی داخلگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

خرید  شرکت بازرگانی دولتی ایران در حاشیه بازدید اصحاب رسانه از مزارع گندم و کلزا در استان لرستان درباره میزان
توانیم درصد از کل خرید تضمینی گندم صورت نگرفته است نمی ۰۲در سال جاری اظهار کرد: با توجه به اینکه هنوز  تضمینی گندم

ینی امسال داشته باشیمبرآورد دقیقی از میزان خرید تضم . 
شود و در صورتی که در این مدت میزان خرید مناسب نباشد مرداد انجام می ۹۰تیرماه تا  ۰۲وی افزود: اوج خرید تضمینی گندم از 

 .باید فکری برای جایگزینی آن داشته باشیم
 هنوز درباره واردات گندم تصمیم گرفته نشده است

خواهیم داشت گفت: هنوز درباره واردات گندم تصمیمی گرفته نشده است،  واردات گندم ل جاریحنان در پاسخ به اینکه آیا در سا
زیرا میزان خرید داخلی و مصرف گندم در کشورمان هنوز به طور دقیق مشخص نیست و اگر الزم باشد برای واردات نیز اقدام 

شودمی . 
میلیون تن خرید تضمینی گندم  ۹۹۳۰ده بود که در سال جاری بینی شوی درباره برآورد خرید تضمینی صورت گرفته گفت: پیش

میلیون تن بود ۱۳۰صورت گیرد. این رقم در سال گذشته  . 
 ۰تا  ۸میلیون تن است و همواره  ۹۹۳۰معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: مصرف گندم ساالنه در کشور 

 .میلیون تن نیز ذخایر استراتژی گندم داریم
درصد کاهش یافت ۹میزان خرید تضمینی گندم   

درصد کاهش داشته است، اما امیدواریم با توجه به اینکه  ۹حنان افزود: تا کنون میزان خرید تضمینی گندم در مقایسه با سال گذشته 
یر این صورت برای تغییر فصل صورت گرفته است در آینده میزان خرید تضمینی گندم افزایش یابد و این کسری جبران شود در غ

شودجایگزین آن فکری می . 
های مؤثر در اردیبهشت ماه است وی گفت: عمده دلیل کاهش خرید تضمینی گندم در سال جاری در مقایسه با سال گذشته کاهش باران

ایمبه طور مثال در شمال غرب کشور )اردبیل( کاهش بارندگی داشته . 
دولتی ایران درباره عدم تحویل گندم کشاورزان به دولت به صورت خرید تضمینی گفت: معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی 

ها ندارد، گندم کاالیی هیچ کشاورزی نیست که بخواهد گندم خود را نگهداری کند، زیرا این امر هیچ توجیه اقتصادی برای آن
توانند آن ر ا نگهداری کنندفسادپذیر است و کشاورزان خود نمی . 

ها نیز گندم را بخرند فضایی ندارند که بتوانند آن را نگهداری کنند و در نهایت باید آن را به خرزود: در صورتی که سلفحنان اف
 .دولت تحویل دهند

تومان ۰۰۲هزار و  ۰میلیون تن فراتر رفت/نرخ پیشنهادی خرید تضمینی، حداقل  ۶خرید تضمینی گندم از  :بیشتر بخوانید  
شودسال به صورت نقدی پرداخت میپول خرید تضمینی گندم ام  

درصد پول کشاورزان به صورت نقدی  ۰۲وی در ارتباط با زمان پرداخت پول گندم خریداری شده کشاورزان گفت: سال گذشته 
تیرماه طلب  ۹۰شود و تا روز تسویه شد، اما در سال جاری به صورت نقدی پرداخت می ۰۲تا  ۶۰پرداخت شد و مابقی آن طی 

به طول کامل تسویه شده استکشاورزان  . 
هزار و  ۹هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که کل مبلغ خرید تضمینی آن  ۹۲۲میلیون و  ۶حنان گفت: تا به امروز 

میلیارد تومان آن پرداخت شد ه است ۰۲۲هزار و  ۹  میلیارد تومان است که تا ۹۲۲ . 
ایران همچنین درباره قاچاق گندم به خارج از کشور گفت: قاچاق گندم به خارج از  معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی

اندکشور شایعه است و مسئولین ذیربط تا به امروز حتی یک مورد از قاچاق گندم را گزارش نداده . 
گندم باشد که رقم باالیی به تواند درصد از جیره غذایی دام می ۹۲حنان همچنین درباره ورود گندم به جیره غذایی دام گفت: تنها 

آید و همیشه این اتفاق )ورود گندم به جیره غذایی دام( روال بوده استحساب نمی . 
 لینک خبر 
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 گندم 

 خبرنگاران جوان  – 68/4/89تاریخ : 

 جوالن دالالن در بازار خرید گندم/چرا کشاورزان گندم به دولت تحویل نمی دهند؟
درصدی این محصول  ۹۰تا  ۹۲و بی توجهی شورای اقتصاد به تعدیل نرخ گندم موجب کاهش میزان خرید  های تولیدافزایش هزینه

 .شده است
صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار ، با وجود نوسان شدید نرخ ارز و افزایش برنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه خ 

های تولید، شورای اقتصاد با بی توجهی به تصمیم وزارت جهاد کشاورزی، نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی هزینه
های متعددی را در برداشتتومان اعالم کرد که این امر واکنش ۹۲۲را یک هزار و  ۱۱-۱۹ . 

تشکل ها و صاحب نظران بخش کشاورزی با اعالم نرخ خرید تضمینی گندم از ابتدای فصل نگرانی هایی مبنی بر خروج  بسیاری از
دغدغه ای ایجاد شد که اگر بنا به هر دلیلی تعدیل در نرخ   آن از چرخه خرید داشتند که با تحقق این امر در اواسط فصل برداشت،

کشور   رزهای کشور یا مصرف آن به عنوان خوراک دام، دیگر در تامین گندم مورد نیازخرید صورت نگیرد، با قاچاق گندم از م
این در حالی است که رحمانی فضلی وزیر کشور افزایش قیمت گندم تا پایان سال را تکذیب کرده است  خودکفا نخواهیم بود، . 

سازی در انبارها می تواند مشکالت متعددی همچون  اجتناب کشاورزان از عرضه گندم به مراکز دولتی و ذخیره  با توجه به آنکه
 .بیماری را در بر داشته باشد، از این رو انتظار می رود هر چه سریع تر تمهیداتی اندیشیده شود تا امنیت غذایی کشور به خطر نیفتد

دم به مراکز دولتی، عواقب آن حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین جزئیات امتناع یکباره گندمکاران از عرضه گن
  :و راهکارهای رفع این بحران با خبر شویم

 امید کشاورزان به تعدیل قیمت ها مانع عرضه گندم به مراکز دولتی شد
درباره دالیل امتناع  ،صنعت،تجارت و کشاورزی علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار

گندمکاران از عرضه گندم تولیدی به مراکز خرید دولتی اظهار کرد: با توجه به نوسان قیمت خوراک دام و طیور و نگرانی 
های آتی موجب شده تا روزهای تولید و امید به تعدیل قیمت گندم در تولیدکنندگان از آینده تامین دان مورد نیاز، افزایش چشمگیر هزینه

 .کشاورزان بخشی از گندم تولیدی را نزد خود نگه دارند
ها بنا به هر دلیلی واقعی نشود، این احتمال وجود دارد که گندم از وی افزود: در ابتدای فصل، ما این نگرانی را داشتیم که اگر قیمت

ر خود به دنبال سود منطقی تولید هستندچرخه خرید خارج شود چرا که کشاورزان برای تامین معیشت خانوا . 
ایمانی با اشاره به اینکه دولت در قیمت گذاری خرید تضمینی گندم در حق کشاورزان ظلم کرده است، بیان کرد: با توجه به شرایط 

نظر گرفته شودهای تولید باید سود منطقی برای کشاورزان به منظور پایداری تولید در اقتصادی حاکم بر کشور و افزایش هزینه . 
ها مشکالتی های حمل و نقل ذرت و کنجاله سویا در برخی استاننایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با بیان اینکه افزایش کرایه

ایجاد کرده است، گفت: بر این اساس برخی کشاورزان سبوس گندم را پس از تبدیل به آرد به عنوان خوراک دام و طیور مصرف 
رسانند که همین امر موجب شده تا میزان خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه و آرد آن را در بازار آزاد به فروش میکنند می

 .سال قبل کاهش چشمگیری داشته باشد
وی با تاکید بر شناور بودن نرخ خرید تضمینی گندم برحسب تورم در فصل برداشت افزود: احتساب نرخ خرید تضمینی گندم در 

کند، باالتر ماهه دوم سال امری نادرست است چرا که تورم بخش کشاورزی از تورمی که دولت اعالم می ۹ای سال زراعی برای ابتد
است. از این رو اگر برای سال زراعی جدید نرخ خرید تضمینی گندم بر مبنای حداقل تورم محاسبه نشود، خودکفایی این محصول در 

گیردمعرض خطر قرار می . 
تومان است، اظهار  ۰۰۲هزار و  ۰حداقل  ۱۱-۱۱با بیان اینکه پیشنهاد ما برای نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ایمانی 

 .کرد: اگر بنا به هر دلیلی شورای اقتصاد با این نرخ موافقت نکند، بدون تردید شاهد ناپایداری در تولید خواهیم بود
درصدی میزان خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر  ۹۰تا  ۹۲از کاهش نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران 

میلیون  ۹۹تا  ۹۲۳۰شد که میزان خرید تضمینی گندم به داد و گفت: اگرچه در ابتدای فصل به سبب شرایط مساعد تولید پیش بینی می
از سوی دالالن به کشاورزان این میزان خرید محقق نخواهد شدهای تولید و وعده افزایش قیمت تن برسد، اما به سبب افزایش هزینه . 

وی تصریح کرد: با توجه به نگرانی گندمکاران از آینده بازار خوراک دام و عدم صرفه اقتصادی فروش گندم با نرخ یک هزار و 
اندیشد؟ اکز دولتی چه تدابیری را میها به مرهای ذخیره شده در انبارتومان باید منتظر ماند و دید که دولت برای عرضه گندم ۹۲۲

توان انتظار داشت که محصول تولیدی خود را کمتر از قیمت تمام شده در بازار عرضه کنندچرا که از کشاورزان نمی . 
هزار تومان/نرخ کنونی خرید تضمینی گندم سنخیتی با هزینه های تولید ندارد ۰لزوم افزایش قیمت گندم به حداقل   

، تجدید صنعت،تجارت و کشاورزی زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار محمد شفیع ملک
نظر در نرخ خرید تضمینی گندم را امری ضروری برشمرد و گفت: چند ماهی است که تشکل ها، نمایندگان مجلس، وزارت جهاد 
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ورزی و کشاورزان پیگیر بازبینی و تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی گندم هستند که متاسفانه با وجود تحریف قانونی در خرید کشا
 .تضمینی این محصول، شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به سبب کمبود بودجه جوابگو نیستند

های تولید انجام دهد تا کشاورزان جمله گندم را باید براساس هزینهوی افزود: شورای اقتصاد، قیمت گذاری محصوالت کشاورزی از 
 .به سود منطقی خود که جوابگوی معیشت خانوارشان است، دست یابند

هزار  ۰های تولید از کشاورزان باید حداقل ملک زاده ادامه داد: در شرایطی که نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم مطابق با هزینه
هایی کند که با احتساب هزینه حمل و نقل و افتتومان بابت خرید هر کیلو گندم پرداخت می ۹۲۲دولت یک هزار و تومان باشد، اما 

رسدکه در نظر گرفته شده است، عمال این مبلغ به دست کشاورزان نمی . 
تومان ۰۰۲و  هزار ۰میلیون تن فراتر رفت/نرخ پیشنهادی خرید تضمینی، حداقل  ۶خرید تضمینی گندم از  :بیشتر بخوانید  

این مقام مسئول نسبت به جوالن دالالن در بازار خرید گندم هشدار داد و گفت: در شرایط کنونی که کشاورزان از عرضه گندم به 
ها در بازار حضور یافتند تا بتوانند با سوءاستفاده از موقعیت فعلی بیشترین سود را عاید کنند، دالالن و واسطهمراکز دولتی امتناع می

ود کنندخ . 
به گفته وی، هم اکنون برخی کشاورزان به امید افزایش قیمت گندم و پرداخت مابه التفاوت و استفاده از گندم تولیدی به عنوان خوراک 

های دامی از جمله جو بدیهی است که کشاورزان کنند چرا که به سبب نوسان نرخ نهادهدام، از عرضه به مراکز دولتی امتناع می
نده تامین خوراک دام مورد نیاز نگران باشندنسبت به آی . 

ملک زاده با بیان اینکه دولت مقصر اصلی امتناع کشاورزان در عرضه گندم به مراکز دولتی است، افزود: با وجود آنکه در ابتدای 
ه با وجود کوتاهی دولت ها خروج گندم از چرخه خرید را به دولت هشدار داده بودیم، اما دولت تجدید نظری در نرخ نکرد کفصل بار

روددر این خصوص، امروز دود آن به چشم همه می . 
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: با وجود آنکه کشاورز برای کسب یک لایر درآمد بیشتر ممکن است محصول 

های کشور باید تجدید ی گندم از مرزتولیدی خود را به هر کسی عرضه کند، از این رو به منظور جلوگیری از خروج غیرقانون
 .نظری در نرخ اعمال شود

رسیم، اظهار کرد: اگر مسئوالن دولتی تجدید نظری در نرخ وی با بیان اینکه امسال در تامین گندم مورد نیاز داخل به خوداتکایی نمی
های دیگر مورد استفاده قرار گندم تولیدی در جااعمال نکنند، با وجود شرایط مساعد تولید نسبت به سال گذشته، بخش قابل توجهی از 

گیردمی . 
های تولید ندارد، بیان کرد: تابستان سال گذشته ملک زاده با انتقاد از این مسئله که نرخ کنونی خرید تضمینی گندم سنخیتی با هزینه

تومان بود  ۱۲۲هر کیلو گندم یک هزار و  های تولید قیمت پیشنهادی ما برای خرید تضمینیقبل از اختالالت ارزی و افزایش هزینه
 ۰های تولید اعم از بذر، سم، کود، ماشین آالت و ... قیمت پیشنهادی ما که با جهش یکباره قیمت ارز و افزایش سرسام آور هزینه

که با وجود افزایش تومان بود اما متاسفانه شورای اقتصاد توجهی به این امر نکرد و درنهایت کار را به جایی رساند  ۰۲۲هزار و 
 .تولید، میزان خرید تضمینی این محصول نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است

های تولید خبر داد و گفت: با وجود افزایش درصدی هزینه ۸۲۲تا  ۹۲۲رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی از افزایش 
توان انتظار داشت که کشاورزان های کارگری و ... نمی، حمل و نقل، هزینههای تولید از جمله ماشین آالت، سموم، انواع کودهزینه

به  ۹۹۲درصد سود تولید خود را در بازار عرضه کنند. به عنوان مثال قیمت تراکتور از  ۹۲کمتر از قیمت تمام شده یا حداقل با 
هزارتومان افزایش یافته است ۱۲به  ۸۲از میلیون و یک لیتر سم  ۰۱به  ۱میلیون تومان، یک جفت الستیک تراکتور از  ۱۰۲ . 

های بخش کشاورزی در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده وی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت تشکل
باید قیمت  های بخش کشاورزیبیان کرد: اگر دولت خواهان پایداری تولید و خودکفایی گندم است، از این رو با استفاده از تشکل

ای اعالم کند تا کشاورزان با دلگرمی بتوانند به تولید ادامه دهندمنطقی و عادالنه . 
 ۰های تولید و تورم، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده نباید کمتر از به گفته ملک زاده، با توجه به افزایش هزینه

ها بتوانند با امیدواری کامل رای اقتصاد نتواند کشاورزان را راضی نگه دارد تا آنتومان باشد و اگر بنا به هر دلیلی شو ۱۲۲هزار و 
شودبه تولید ادامه دهند، بدون تردید ضربه مهلکی به تولید این محصول وارد می . 

 پایداری تولید گندم در معرض خطر است
، با بیان اینکه قیمت صنعت،تجارت و کشاورزی علی خان محمدی دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار

ها به دولت تذکر داده ایم که قیمت های تولید، بارهای تولید هر روز در حال تغییر است، اظهار کرد: با وجود نوسان شدید هزینهنهاده
ستهای تولید نیتومانی جوابگوی هزینه ۹۹۲۲ . 

های تولید از جمله کود، سم، کند، تولیدکنندگان به سبب تامین هزینهوی افزود: در مواقعی که دولت منابع مالی کشاورز را تامین نمی
تراکتور و ... و پرداخت اقساط بانکی خود ناچار است که گندم تولیدی خود را به دالالن بفروشد که با این وجود محصول تولیدی به 

شود چرا که امکان بستن تمامی مبادی ورودی کشور وجود نداردهای کشور خارج میمرز هر نحوی از . 
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تومان اعالم کرد و گفت: رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به سبب  ۰۲۲هزار و  ۰خان محمدی نرخ منطقی خرید تضمینی گندم را 
هزار تومان را پیشنهاد داد که متاسفانه شورای اقتصاد توجهی به این موضوعات نداشت ۰کمبود منابع مالی دولت نرخ  . 

دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به دالیل امتناع کشاورزان از عرضه گندم به مراکز دولتی بیان کرد: هم اکنون هر کیلو 
های دامی از رو برخی از کشاورزان به سبب نوسان قیمت نهاده شود، از اینتومان خرید و فروش می ۹۲۲هزار و  ۰جو با نرخ 

کنندعرضه امتناع می . 
کند، در حالیکه با افزایش وی ادامه داد: هم اکنون دولت به سبب نگرانی از افزایش قیمت نان از تجدید نظر در نرخ گندم امتناع می

یابدقیمت، کیفیت نان افزایش می . 
میلیون تنی خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: بنابرآخرین آمار از ابتدای  ۰این مقام مسئول از کاهش 

هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده، این درحالی است که تا پایان فصل برداشت زمان زیادی  ۹۲۲میلیون و  ۸فصل تا کنون 
یمت و استفاده از این محصول به عنوان خوراک دام و ترس از آینده بازار باقی نمانده است چرا که کشاورزان به امید تعدیل ق

کنندهای دامی از عرضه به مراکز دولتی امتناع مینهاده . 
به گفته خان محمدی، اگر دولت تجدید نظری در نرخ خرید تضمینی اعمال کند، ظرف یک هفته حداقل یک میلیون تن گندم ذخیره در 

شودتی تحویل داده میها به مراکز دولانبار . 
ها از وی در واکنش به اظهار نظر برخی مسئوالن مبنی بر تکذیب افزایش قیمت گندم افزود: علی رغم آنکه ذخیره گندم در انبار

رود هر چه تواند به سبب بروز بیماری ها، امنیت غذایی این محصول را به خطر بیندازد، از این رو انتظار میسوی کشاورزان می
تر مصوبه پرداخت مابه التفاوت قیمت گندم به کشاورزان ابالغ شودعسری . 

دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران نسبت به پایداری تولید گندم اعالم خطر کرد و گفت: اگر تجدید نظری در قیمت خرید تضمینی ایجاد 
اندمنشود، نه تنها امسال بلکه برای سال بعد سفره مردم از تولید داخل خالی می . 

میلیون تن برسد  ۹۰خان محمدی در پایان تصریح کرد: با وجود شرایط مساعد تولید، امسال برآورد شده بود که خرید گندم به بیش از 

 .که هم اکنون به سبب امتناع کشاورزان در عرضه بنا به دالیل مختلف بعید است که این میزان محقق شود
  لینک خبر
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز

 خبرگزاری فارس -60/4/89تاریخ : 

درصدی تولید گوشت در سال جاری/ یک گام دیگر تا خودکفایی  ۹بینی رشد پیش  
درصد افزایش یابد؛ این  ۰تا  ۶شود تولید گوشت قرمز در کشور امسال بینی میمعاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: پیش

کندتر میمیزان تولید ما را به خودکفایی گوشت نزدیک .  
تا  ۹۰۲محدوده  هزار تن گوشت قرمز تولید میشود و در ۱۰۲فارس در ایران ساالنه حدود  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری

تومانی برای  ۶۰۲۲هزار میلیارد تومان ارز  ۶ هزار تن نیاز به واردات این کاال است تا نیاز کشور تامین شود. سال گذشته ۹۰۲
ر تقریبا دو برابر شد و گوشت های وارداتی هم به دست واردات گوشت از کشور خارج شود علیرغم این ها قیمت گوشت در بازا

 .مصرف کننده واقعی نرسید
هزار تومانی تولید گوشت و رسیدن به خودکفایی است اگر  ۹۰۲ کارشناسان معتقدند دوای درد تنظیم بازار گوشت، پر کردن شکاف

ان رسیدن به خودکفایی و جلوگیری از خروج میلیاردها های داخل به خوبی استفاده شود امکو از ظرفیت از تولیدکنندگان حمایت شود
 .ارز وجود دارد

در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت مرتضی رضاییمعاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی می شود » :

درصد رشد کند ۰تا  ۶تولید امسال گوشت نسبت به سال گذشته  .» 
کشاورزی افزود: شاهد ما این است که در دامداری ها قیمت دام زنده به شدت پایین آمده و با قیمت معاون امور دام وزارت جهاد 

 .پایین تری خرید و فروش می شود
هزار تومان بوده است و تاثیر آن بر قیمت گوشت بازار  ۹۲به گفته این مسئول میزان کاهش قیمت دام زنده در دامداری ها بیشتر از 

دهد باید خودش را نشان . 
هزار تومان هم افزایش یافته بود در روزهای گذشته در مرز  ۹۰۲به گزارش خبرنگار فارس قیمت گوشت در بازار که تا کیلویی 

شودهزار تومان معامله می ۹۲۲ . 
دت مشابه پیش بینی افزایش تولید و گزارش هایی مبنی بر واردات بیشتر در بهار نسبت به م  رضایی در پاسخ به اینکه چرا به رغم

مانع از کاهش بیشتر قیمت  سال گذشته قیمت گوشت در بازار با کاهش قابل توجه مواجه نشده است گفت وجود دالل ها در بازار
شود بطوری که گوشت از دست تولید کننده تا رسیدن به مصرف کننده حدود چهار دست می چرخد و هر کدام از این ها سهم خود می

ازه نمی دهند که قیمت گوشت در بازار پایین بیایداج را دریافت می کنند و . 
که هفته گذشته در بوستان گفت وگو برگزار شدکارشناسان و مسئوالن تاکید داشتند که   در همایش بین المللی خوراک دام و طیور

ه دام در کشور ترین مانع توسعدر حالی است که بزرگ درصد ظرفیت کار می کند این ۶۲کارخانه های خوراک دام کشور با 
 .وابستگی به واردات خوراک دام و طیور است

درصد خوراک دام و طیور کشور وارداتی است و به همین نسبت هم قیمت خوراک در قیمت تمام شده محصوالت  ۹۲تا  ۹۲ 

دام در کشور تولید  و خوراک پروتئینی و گوشت موثر است اگر حمایتی از سوی مسئوالن باشد تا زنجیره های تولید دام قوی تر گردد
خواهد شد  شود امکان افزایش تولید گوشت و شیر بیشتر وجود دارد آن موقع از خروج میلیاردها دالر ارز جلوگیری . 

تن گوشت است که نصف مسیر خودکفایی است 177هزار و  42درصدی تولید گوشت یعنی حدود  1رشد  . 
  لینک خبر
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 گوشت مرغ
 ایرنا  – 60/4/89تاریخ : 

  گوشت مرغ درجه بندی می شود
رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: براساس برنامه ارتقای کیفیت بهداشتی، با تجهیز کشتارگاه ها به خط دو ، از مهرماه  -ایرنا  

  .وارد بازار مصرف می شود B و A  ،A+ امسال گوشت مرغ با درجه بندی
« روز دوشنبه در مراسم رونمایی از سند طرح ملی ارتقای کیفیت بهداشتی گوشت مرغ که در محل این « علیرضا رفیعی پور

های بهداشت و سالمت محور در دستور کار این سازمان برگزار شد افزود: تأمین امنیت غذایی کشور از مزرعه تا سفره برنامه
ر دارد که برای اجرای آن نیازمند دستورالعمل و قواعدی است که با رونمایی از این طرح گام ارزشمندی برای ارتقای سازمان قرا

های خام دامی برداشته شده استکیفیت بهداشتی فراورده . 
غالزایی و گذرد و این صنعت دارای باالترین مصرف داخلی، اشتسال از سابقه صنعت طیور در کشور می ۹۲وی ا ضافه کرد: 

همچنین صادرات است، بنابراین برنامه ارتقای بهداشتی و رتبه بندی محصول از گوشت مرغ کلید خورد تا با اجرای این طرح 
های مرغ گوشتی باید به خط دو تولید مجهز شوند تا محصولشان رتبه بندیکشتارگاه  +A  ،A و B دریافت کند. 

۶۱واحد کشتارگاه غیرفعال،  ۶۹فعال، واحد کشتارگاه  ۰۰۰وی تصریح کرد: اکنون  واحد کشتارگاه در حال احداث داریم که دارای  
هزار قطعه در ساعت، کشتارگاه  ۰۹هزار قطعه در ساعت، کشتارگاه فعال دارای )خط دو و خط یک( با  ۱۲۲ظرفیت اسمی حدود 

۰۲۰هزار قطعه در ساعت، کشتارگاه )خط دو( حدود  ۸۹۰حدود ( ۹)خط  در ساعت هستیم هزار قطعه  . 
واحد و کشتارگاه های  ۹۰۹واحد، کشتارگاه های دارای سورتر  ۰۱به گفته وی، تعداد کشتارگاه های مجهز به خط تخلیه اتوماتیک 

واحد هستند ۹۱۲تبدیل ضایعات  . 
مرغ بدون مصرف  رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: ویژگی بارز این طرح تخلیه اتوماتیک اندرونه )خط دو(، سایز بندی مرغ،

، عرضه مرغ استحصالی از A و A+ آنتی بیوتیک، صادرات، رتبه بندی کشتارگاه و محصول، انجماد و ذخیره سازی فقط از رتبه

خط یک فقط بصورت تازه سرد، مرغ پایان دوره، کنترل دقیق ناوگان حمل و نقل )زنجیره سرد(، خودکنترلی و مسئولیت پذیری 
ی کیفیت بهداشتی محصوالت بسته بندی شده استتولید کنندگان و ارتقا . 

، مرحله اول رتبه بندی واحدهای متقاضی و ۱۱مردادماه  ۹۰وی ادامه داد: مرحله اول اجرای این طرح در سطح ملی و استانی از 
ضه گوشت ، شروع مرحله اول عملیاتی طرح )عر(۱۱معرفی شده و اماده سازی کشتارگاه های مشمول طرح )تا آخر شهریورماه 

مرغ رتبه بندی شده در میادین خرده فروشی، مراکز بزرگ عرضه و مراکز عمده مصرف، مراکز فراوری، قطعه بندی، و بسته 
، مرحله دوم عملیات طرح )شروع عرضه محصوالت رتبه بندی شده در میادین عمده فروشی و توزیع و ۱۱بندی از اول مهرماه 

است ۱۱ه صورت تشویقی و تدریجی و ترویجی از اول دی ماه سایر مراکز عرضه و خرده فروشی ها ب . 
 هنوز از لحاظ اجرای مسائل بهداشتی دچار مشکل هستیم

وی ضمن تاکید براین که سازمان دامپزشکی کشور تأمین کننده امنیت غذایی نیست بلکه تضمین کننده امنیت غذایی کشور است 
های خام حال توسعه و عقب مانده هنوز در اجرای مسائل بهداشتی فراورده تصریح کرد: مضوع شرایط بهداشتی در کشورهای در

 .دامی که پایه غذاست، دچار مشکل هستند
های خام دامی را به صفر رسانده اند و با رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه کشورهای پیشرفته مشکالت بهداشتی فراورده

های دام، طیور و امات سازمان دامپزشکی در سالهای گذشته توانسته ایم در کنترل بیماریمعضل تقلب درگیرند گفت: با وجود اقد
های خوبی کسب کنیم اما ما هنوز در مسائل بهداشتی گرفتار هستیم در حالی که باید تالش کنیم از شرایط فعلی به آبزیان موفقیت

 .شرایط بهتر دست پیدا کنیم
نندگان و مصرف کنندگان ما در انتظار این هستند که مراکز تولیدی و عرضه ما دارای رتبه وی اضافه کرد: سالهاست که تولید ک

بندی و درجه بندی خوب، عالی و ممتاز باشند زیرا تاکنون عرضه محصول از یک کارخانه مجهز با یک کارگاه تولیدی تفاوت 
شاهد تأثیر بسزایی خواهیم شد چندانی نداشت اما با اجرای طرح رتبه بندی به طور حتم در کیفیت تولید . 

شودرفیعی پور افزود: در این طرح مرغ زنده از هنگام ورود به کشتارگاه تا مرحله حمل دارای تفاوت و رتبه بندی بهداشتی می . 
صفر علی»امروز سند طرح ملی ارتقای کیفیت بهداشتی گوشت مرغ با حضور علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور، 

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور و روسا و مدیران عامل اتحادیه ها و انجمن های صنعت طیور در « اکنعلیم
 .محل این سازمان رونمایی شد

 لینک خبر 
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 گوشت مرغ 
خبرنگاران جوان  – 69/4/89تاریخ :   

 ممنوعیت صادرات گوشت مرغ لغو شد
ای به رئیس کل گمرک ایران صادرات گوشت مرغ را بالمانع اعالم کردکشاورزی در نامهمعاون وزیر جهاد  . 

معاون وزیر جهاد  علی اکبر مهرفرد  ، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

ه رئیس کل گمرک ایران اعالم کرد صادرات گوشت مرغ بالمانع استای بکشاورزی در نامه . 
 :متن نامه به این شرح است

 جناب آقای میراشرفی
 رئیس محترم گمرک جمهوری اسالمی ایران

 موضوع: صادرات گوشت مرغ
ادرات برای صنعت، معدن و تجارت در خصوص رفع ممنوعیت ص  وزیر ۹۸۱۱/۸/۹مورخ  ۹۲/  ۹۸۶۱۶با توجه به نامه شماره 

کاالهای اعالم شده در نامه مذکور در خصوص صادرات گوشت  ۸رساند بند محصوالت طیور با تأیید این وزارت به استحضار می
نیاز به تأیید وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تأیید سیستمی این معاونت در  ۲۰۲۹۹۰۲۲و  ۲۰۲۹۹۹۲۲های مرغ با کد تعرفه

های مذکور، صرفاً با مهوری اسالمی ایران ندارد. بنابراین صادرات گوشت مرغ با کد تعرفهپنجره تجارت فرامرزی گمرک ج

 .رعایت قوانین و مقررات فنی و بهداشتی )از جمله اخذ گواهی بهداشتی از سازمان دامپزشکی کشور( بالمانع است
 لینک خبر
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 گوشت مرغ 

خبرگزاری فارس – 60/4/89تاریخ :   

 صادرات گوشت مرغ آزاد شد 
ای به رئیس کل گمرک ایران از آزاد بودن صادرات گوشت مرغ خبر دادکشاورزی در نامه معاون وزیر جهاد .  

ای به رئیس کل گمرک به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی اکبر مهرفرد معاون وزیر جهاد کشاورزی در نامه
 .ایران صادرات گوشت مرغ را آزاد اعالم کرد

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در خصوص رفع  6089/0/0مورخ  17/00494ه به نامه شماره در این نامه آمده است: باتوج

( کاالهای اعالم شده در نامه مذکور در 0ممنوعیت صادرات برای محصوالت طیور با تایید این وزارت به استحضار می رساند بند )

و  72706677خصوص صادرات گوشت مرغ با کد تعرفه های  ز به تایید وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تایید نیا 02071200

سیستمی این معاونت در پنجره تجارت فرامرزی گمرک جمهوری اسالمی ایران ندارد. بنابراین صادرات گوشت مرغ با کد تعرفه 
کشور( بالمانع  های مذکور، صرفا با رعایت قوانین و مقررات فنی و بهداشتی ) از جمله اخذ گواهی بهداشتی از سازمان دامپزشکی

 .می باشد
 لینک خبر 
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 گوشت مرغ 
خبرگزاری فارس – 60/4/89تاریخ :   

از ابتدای مهر اجرا می شود « ارتقای کیفیت بهداشتی گوشت مرغ»طرح ملی   
بندی شده تحت عنوانهای رتبهاز کشتارگاه از ابتدای مهر مرغرئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت:  B  ،A  و+A  به بازار عرضه

ت این محصول استخواهد شد که نتیجه آن ارتقای کیفیت و بهداش .  
»به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز از سند  در سازمان «طرح ملی ارتقای کیفیت بهداشتی گوشت مرغ

ها رونمایی شددامپزشکی کشور با حضور رئیس سازمان، معاونین و نمایندگان تشکل هدف از اجرای این طرح ارتقای کیفیت و  .

زار و تضمین سالمت آن برای مردم استبهداشت مرغ عرضه شده در با . 
»:رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت هایهای کشور با رتبهاز ابتدای تیرماه تمام کشتارگاه   B  ،A و  +A بندی خواهد شد و رتبه

دهد که نشان میها بندیها مشخص خواهد شد. این رتبهشود با همین برچسبها روانه بازار میهایی که از این کشتارگاهمرغ
اند که بهترین آنهاها تا چه اندازه مسائل بهداشتی را رعایت کردهکشتارگاه  +A مرداد آغاز شده و  ۹۰ها از بندی کشتارگاهرتبه .است

بندی شده مشخص میشودهای رتبههای عرضه شده در بازار با برچسبیابد و از اول مهر مرغتا آخر شهریور پایان می .» 
های تولیدی عنوان کرد و گفت: با رعایت دقیق مسائل این اقدام ملی را موثر در امنیت غذایی کشور و بهداشتی شدن مرغ رفیعی پور

ها بازارهای صادراتی جدیدی برای این محصول باز خواهد شدبندی کشتارگاهبهداشتی و رتبه .  
ی از اشکال نیست، گفت: طرح ملی ارتقای کیفیت بهداشتی گوشت وی با تایید اینکه مواد غذایی تولیدی در کشور از نظر بهداشتی خال

 .مرغ یک گام در راستای امنیت غذایی کشور خواهد بود
ها و مراکز تولید مرغ رئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره دلیل انتخاب مرغ برای این طرح ملی گفت: نخست اینکه کشتارگاه

الزایی زیادی دارد مصرف این محصول در کشور باال است و به کشورهای دیگر هم سال سابقه دارند و این صنعت اشتغ ۹۲کشور 
شودصادر می . 

نامه همکاری درباره طرح ملی ارتقای کیفیت به گزارش فارس، روز گذشته سازمان دامپزشکی کشور و وزارت بهداشت تفاهم
 .بهداشتی گوشت مرغ امضا کردند

شان گرفتار هستند، گفت: اقدام ما در رهای در حال توسعه هنوز در مسائل بهداشتی محصوالترفیعی پور در ادامه با بیان اینکه کشو
 .راستای ارتقای کیفیت گوشت مرغ یک اقدام روبه جلو است

های آنها در کشور کیفیت بهداشتی درصد محصوالت مانند مرغ، گوشت، شیر و لبنیات و فرآورده ۱۰وی در ادامه اطمینان داد که 
دارندمطلوبی  . 

در ادامه این نشست علی صفر ماکنعلی معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که 
اید چه استانداردهایی است، گفت: استانداردهای ما منطبق بر استانداردهایی که برای رعایت باقیمانده دارویی و سموم انتخاب کرده

روزآمد شده است ۰۲۹۱۳۰۳۰۲وپا است که در مقررات شورای اتحادیه ار . 
ها وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس که در حال حاضر پرداخت حقوق ناظران بهداشتی مراکز تولیدی توسط خود شرکت

ای کیفیت پوشی کنند و برای ارتقشود و این اشکال بزرگی است که احتمال دارد آنها از خطاهای مراکز تولیدی را چشمپرداخت می
دنبال نظارت عالیه هستیم  ۹۱و  ۸۶های ناظر پرداخت شود، گفت: بله، ما براساس ماده حقوق ناظران توسط سازمان  بهداشتی باید

شودکه موضوع نظارت ناظران بهداشتی را هم شامل می اجرای این مواد جزئیاتی دارد که به خاطر محدودیت زمانی در این جلسه  .

 .قابل طرح نیست
میلیون تن مرغ تولیدی تا چه  ۰بندی منجر به افزایش قیمت مرغ در بازار خواهد شد؟ و از رنگار فارس پرسید آیا این رتبهخب

بندی های کشور را رتبهبندی شده و در بازار عرضه می شود، گفت: به دنبال افزایش قیمت نیستیم ما تنها کشتارگاهدرصدی رتبه
هایی خورند تقاضای آنها را تعیین خواهد کرد. مرغآید و برچسب میها بیرون میکه از این کشتارگاه هاییکنیم و طبیعی است مرغمی

اند بنابراین تقاضا برای اند که تمام شرایط بهداشتی را دقیق رعایت کردههایی خارج شدهخورند یعنی از کشتارگاهمی A+ که برچسب

ر این استآن بیشتر خواهد شد و سود تولیدکنندگان هم د . 
های آنها پایان هایی که دورهاین طور توضیح داد: مرغ  میلیون تن مرغ تولیدی کشور2بندی شده از های رتبهوی درباره سهم مرغ

شوند وی درصد یا رقم بندی میهای بهداشتی در سه گرید رتبهشد و مرغ  بندی شده عرضه نخواهدهای رتبهیافته در کشتارگاه
زمینه ارائه نکرد مشخصی در این .  

شودلیست و نظارت عالیه انجام میهای بهداشتی در سه رده خودکنترلی، چکماکنعلی ادامه داد: نظارت . 
نظارت باید از همان ابتدای   خبرنگار فارس با طرح سؤال دیگری که این نظارت بهداشتی از وسط زنجیره شروع شده در حالیکه

ها دارد، گفت: در این طیور آغاز می شد زیرا خوراک تأثیر زیادی بر سالمت و بهداشت مرغزنجیره یعنی تأمین خوراک دام و 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیرماه 

 

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

کنیم که طرحرابطه تالش می  NRP  یعنی تأمین خوراک سالم را اجرایی کنیم که برای بهداشت دام و محصوالت تولیدی آنها مؤثر

  .خواهد بود
»در  شود و سایزبندی مسائل بهداشتی از نظر باقیمانده دارویی بررسی میارتقای «طرح ملی ارتقای کیفیت بهداشتی گوشت مرغ

بندی کشتارگاه، عرضه مرغ استحصالی از خط یک فقط به صورت تازه سرد، کنترل بیوتیک، افزایش صادرات، رتبهمرغ بدون آنتی
های بندی شده از ویژگیمحصوالت بسته پذیری تولیدکنندگان و ارتقای کیفیت بهداشتیونقل، خودکنتری و مسئولیتدقیق ناوگان حمل

 .بارز این طرح است
 لینک خبر 
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 گوشت مرغ
ایرنا  – 60/4/89تاریخ :   

  ممنوعیت صادرات گوشت مرغ رفع شد
ای به رئیس کل گمرک ایران ممنوعیت صادرات بنا به درخواست معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی و در نامه -ایرنا 

  .گوشت مرغ رفع شد
کبر مهرفرد در این نامه خطاب به مهدی میراشرفی آورده است: با توجه به نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص علی ا

کاالهای اعالم شده در نامه مذکور ( ۸رساند بند )رفع ممنوعیت صادرات برای محصوالت طیور با تأیید این وزارت به استحضار می
نیاز به تأیید وزارت جهاد کشاورزی و همچنین  ۲۰۲۹۹۰۲۲و  ۲۰۲۹۹۹۲۲های در خصوص صادرات گوشت مرغ با کد تعرفه

 .تأیید سیستمی این معاونت در پنجره تجارت فرامرزی گمرک جمهوری اسالمی ایران ندارد
های مذکور، به طور صرف با رعایت قوانین و مقررات فنی و بهداشتی )از جمله اخذ بنابراین صادرات گوشت مرغ با کد تعرفه

 .گواهی بهداشتی از سازمان دامپزشکی کشور( بالمانع است
تا پایان ماه مبارک  ۹۸۱۹به گزارش ایرنا، براساس بیست و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار صادرات گوشت مرغ از یکم اسفند 

 .رمضان به دلیل افزایش قیمت نامتعارف در بازار داخلی ممنوع شده بود
های تومان بود که به گفته تولید کنندگان به دلیل افزایش هزینه ۰۲۲هزارو  ۹۹کیلوگرم مرغ گوشتی  های گذشته قیمت هرطی هفته

شدند به همین منظور تولید، پرورش دهندگان روی هر کیلوگرم مرغ گوشتی تولیدی خود بین دو تا سه هزارتومان متضرر می
هزارتومان از  ۹۸کرد تا هر کیلوگرم مرغ منجمد را با قیمت وزارت جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام کشور را مکلف 

 .تولید کنندگان خریداری کنند و به زودی نرخ تمام شده مرغ گوشتی برای مصرف کنندگان اعالم خواهد شد
ش هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید شد به طوری که سرانه مصرف به بی ۸۸۸نزدیک به دو میلیون و  ۱۹طبق آمارها در سال 

کیلوگرم رسیده بود ۰۹از  . 
 لینک خبر
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 خبرنگاران جوان  – 61/4/89تاریخ : 

گذاری است؟آالت کشاورزی/ بخش کشاورزی کشور چقدر نیازمند سرمایهدرصدی در تولید ماشین ۵۹خوداتکایی   
درصدی در حوزه ماشین آالت و ابزارآالت کشاورزی دست یافته  ۱۰تا  ۱۲طی چند سال گذشته با تکیه بر توان داخلی به خوداتکایی 

 .ایم
صنعت،تجارت و کشاورزی گزارش خبرنگار به هایی ، عرصه کشاورزی از نمونه حوزهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

کند و در صورت خلل و نارسایی در این عرصه فرآیند ور ایفا میاست که توسعه و پیشرفت آن نقش بسزایی بر رشد اقتصادی کش
رونق تولید تحقق مانددر بخش کشاورزی ناقص و ابتر باقی می  . 

توان هایی است که با تکیه بر آن میهای کشاورزی یکی از مولفهسیون، ابزارآالت و ماشیندر چند سال گذشته توسعه بخش مکانیزا
های مختلف از جمله زراعت، باغبانی، دام و طیور و آبزیان را افزایش دادبه سرعت ضریب توسعه و شکوفایی در زیربخش . 

جب شده است تا کشاورزی ایران از زراعت سنتی ها و ابزار آالت حوزه کشاورزی موپیشرفت چشمگیر در عرصه تولید ماشین
های چشمگیری دست یابد، همچنین در شرایط فعلی فاصله بگیرد و با تکیه بر ابزار آالت داخل و توسعه مکانیزاسیون به موفقیت

در این حوزه  درصد ابزار آالت و تجهیزات مورد نیاز از منابع داخل جای هیچ گونه نگرانی ۱۲تحریم به واسطه تامین بیش از 
 .وجود ندارد

و تأثیر شرایط  ابزار آالت کشاورزی رویم تا از آخرین وضع تولید ماشین آالت، مکانیزاسیون وحال به سراغ مسئوالن ذیربط می
 :تحریم برخودکفایی، تولید و واردات با خبر شویم

 درصد ماشین آالت کشاورزی تولید داخل است ۱۰
صنعت،تجارت و  مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار کامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه

 ۱۶شود، در بیش از با تکیه بر صنعت و توان داخل مرتفع می  های کشاورزیها در حوزه ماشیناکثر نیاز  اظهار کرد: ،کشاورزی
های تولید داخل صورت می گیردبرداشت با کمباین درصد مزارع غالت ۱۰تا  . 

ای و های کشت و کار تولید داخل است، افزود: در حوزه محصوالت ردیفی همچون ذرت دانهوی با اشاره به اینکه تمامی بذرکار
درصدی در این  گیرد که این امر بیانگر خودکفایی صدهای داخلی صورت میای صد در صد عملیات کاشت با بذرکارذرت علوفه

 .حوزه و بی نیازی از واردات است
های شود، بیان کرد: البته برخی از ماشینهای ماشینی از صنعت داخلی مرتفع میعباسی با اشاره به اینکه در اکثر محصوالت نیاز

د و امیدواریم ارز شوهای نوین و خاص در حوزه دام، طیور و آبزی کماکان از خارج تأمین میشیردوش، زراعت برنج و ماشین
هایی که امکان تولید آن در داخل وجود ندارد، به موقع تخصیص داده شود تا تولید کنندگان در امر تولید با مورد نیاز به حوزه ماشین

 .مشکلی مواجه نشوند
داخل وجود ندارد در  هایی که امکان تولید آن دررئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: واردات ماشین

تومانی به واردات  ۰۲۲هزار و  ۶های اساسی کشور تأثیر بسزایی دارد، از این رو با درایت وزیر جهاد کشاورزی ارز تأمین نیاز
های خاص حوزه دام و طیور و آبزی پروری های شیردوش و برخی ماشینهای زراعت برنج، نشاء کار برنج، ماشینماشین

 .اختصاص داده شده است
ور های ارزی کشتومانی به واردات ماشین آالت مورد نیاز در مقایسه با سایر نیاز ۰۲۲هزار و  ۶وی با بیان اینکه اختصاص ارز 

های کشاورزی که ضامن امنیت بسیار ناچیز است، اظهار کرد: بر این اساس از حوزه صنعت کشور تقاضا داریم که به صنعت ماشین
های آن طور که باید و شاید به صنعت ماشین وزارت صنعت، معدن و تجارت دو چندان شود اما متاسفانه  غذایی کشور است، توجه

وجه نمی کندکشاورزی همانند سایر صنایع ت . 
درصد ماشین آالت کشاورزی در داخل تولید  ۱۰میلیارد تومان اعتبار به مکانیزاسیون کشاورزی/ ۹۱۲۲اختصاص  :بیشتر بخوانید

شودمی  
هایی های خارجی نداشته است، افزود: خوشبختانه اکثر شرکتیری در ارتباط با شرکتهای جدید تاثعباسی با بیان اینکه اعمال تحریم

که در گذشته با ما ارتباط داشتند، کماکان ارتباط خود را حفظ کردند و تنها وارد کنندگان با مشکل نقل و انتقال پول برای واردات و 
امور خارجه به این بخش کمک کند قطعات مورد نیاز روبرو هستند که امیدواریم سیاست جدید وزارت . 

درصد نیاز ماشین آالت کشاورزی به ویژه در محصوالت اساسی نظیر گندم و  ۱۰تا  ۱۲معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 
های مورد نیاز کشت و کار در شود، ادامه داد: این در حالی است که اگر امکان تولید ماشین و بذرکارجو از تولید داخل تأمین می

کردندست و پنجه نرم میداخل وجود نداشت، هم اکنون تولید کنندگان بخش کشاورزی با مشکالت متعددی د . 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6990023/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/tags/18996/1/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/news/6913488/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/6913488/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%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                                                                                       8931اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیرماه 

 

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

سال گذشته سرمایه  ۹تا  ۰های گذشته در حوزه مکانیزاسیون خبر داد و گفت: در وی از افزایش سرمایه گذاری بی نظیر طی سال
های کشور از تولید داخل مرتفع شود، این در نیاز میلیارد تومان در این حوزه موجب شد بخش عمده ۰۲۲هزار و  ۹گذاری بیش از 

ی است که در گذشته برای کشت و کار کلزا به عنوان مهمترین دانه روغنی اثرگذار ماشین نداشتیم، اما در چند سال گذشته با تولید حال
های کاشت کلزا مشکل برطرف شد، به طوریکه هم اکنون در اکثر محصوالت نیاز بهره برداران از ماشین تولید داخل بومی ماشین

شودتأمین می . 
های کشاورزی تولید داخل نداشته است، گفت: البته جو های جدید تأثیری بر تولید و پیشرفت ماشینیان اینکه اعمال تحریمعباسی با ب

های روانی مباحث تحریم موجب شده است تا تغییراتی در قیمت ایجاد شود، اما به طور کلی به لحاظ موجودیت کاال و وفور ماشین
 .کشاورزی با مشکلی مواجه نیستیم

های کشاورزی داخل مملو از ماشین آالت، ابزار و قطعات های اکثر سازندگان ماشینبه گفته این مقام مسئول، در حال حاضر انبار
یدکی است به طوریکه جوابگوی تمام نیاز داخل خواهد بود و امیدواریم بخش اندکی که نیاز به ارز دارد با گشایشی که در حوزه نقل 

تومانی به واردات استمرار یابد تا بتوانیم این دوران  ۰۲۲هزار و  ۶شود، همچنان اختصاص ارز ر حاصل میو انتقاالت پولی کشو
 .سخت را پشت سر بگذرانیم

های کشاورزی و به طور کلی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه وضعیت تولید و تأمین ماشین
بهبود یافته است، افزود: با توجه به وضعیت سرمایه گذاری و جذب سرمایه ارتقای حوزه  ۱۹سال  بخش مکانیزاسیون نسبت به
های قابل توجهی دست یافته ایم که با این وجود از حوزه سیاست گذاری صنعت های گذشته به پیشرفتمکانیزاسیون نسبت به سال

اشته باشندهای کشاورزی توجه بیشتری درود تا به صنعت ماشینانتظار می . 
شوددرصد تجهیزات آبیاری وارد می ۹۲های نوین آبیاری تولید داخل است/ تنها درصد تجهیزات اجرای سامانه ۱۲   

، با بیان اینکه ظرفیت صنعت،تجارت و کشاورزی های نوین آبیاری در گفت و گو با خبرنگارعباس زارع مجری طرح توسعه سامانه
درصد  ۱۲های نوین آبیاری در کشور صورت گرفته است، اظهار کرد: با توجه به آن که سازی مناسبی در خصوص سامانه

هزار هکتار ظرفیت مهندسی داریم، از این رو اعمال  ۶۲۲است و برای  تولید داخل های نوین آبیاریتجهیزات اجرای سامانه
های نوین ایجاد نخواهند کردرا در اجرای سامانههای جدید مشکلی تحریم . 

های همجوار ای است که امکان صادرات خدمات فنی به کشوروی افزود: وضعیت تولید لوازم و تجهیزات آبیاری در کشور به گونه
 .وجود دارد

درصد تجهیزات مورد  ۹۲تا  ۹م اکنون زارع با اشاره به اینکه در تأمین لوازم و تجهیزات آبیاری مورد نیاز مشکلی نداریم، گفت: ه
های دانش بنیان و واردکنندگان با انتقال دانش و تکنولوژی در شود، به همین دلیل شرکتنیاز آبیاری از طریق واردات تأمین می

 .سنوات آتی به دنبال آن هستند تا به مرز خودکفایی برسیم
های نوین آبیاری به عنوان یکی از چند سال اخیر طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری ادامه داد: درمجری طرح توسعه سامانه

های اولویت دار افزایش راندمان تولید و حفاظت از منابع آب و خاک مورد توجه مسئوالن دولتی قرار گرفت که با توجه به پروژه
های اب و خاک، ی در خصوص زیرساختهای مناسباهمیت امنیت غذایی و استفاده از منابع پایه به نحو مطلوب سرمایه گذاری

های اولویت دار آبیاری تحت فشار در برنامه قرار تجهیز و نوسازی اراضی سنتی، زهکشی، احیا و مرمت قنوات و سایر پروژه
 .گرفته است

های ی سامانههای نوین آبیاری در کاهش مصرف آب و افزایش بهره وری متقاضی برابه گفته وی، با توجه به اهمیت اجرای سامانه
شود وجود داردای که اعتبار به این بخش تخصیص داده مینوین آبیاری به اندازه . 

ها محوریت خودکفایی لوازم و تجهیزات آبیاری در دستور کار قرار گرفته است، تصریح زارع با بیان اینکه با آغاز تحریم
های ت غذایی را از طریق افزایش بهره وری توسعه سامانهموضوع افزایش ضریب خوداتکایی و امنی وزارت جهاد کشاورزی :کرد

نوین آبیاری در دستور کار خود قرار داده است که بدین منظور با انتقال دانش تکنولوژی و بومی سازی در صدد خودکفایی صد در 
 .صدی در تأمین نیاز کشور هستیم

 بخش کشاورزی کمترین وابستگی را به خارج از کشور دارد
، درباره صنعت،تجارت و کشاورزی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگاریعباس پاپ

کمترین هایی است که آخرین وضع تولید ماشین آالت، ابزار و لوازم مورد نیاز کشور اظهار کرد: بخش کشاورزی از جمله بخش
 .وابستگی به خارج از کشور دارد و با تکنولوژی که در داخل وجود دارد، پاسخگوی نیاز مردم است

وی افزود: اگرچه در بخش اندکی از تکنولوژی پیشرفته ابزارآالت و مکانیزاسیون به خارج از کشور وابسته هستیم، اما برای وارد 
کنیم چرا که با سرمایه گذاری در کشور و استفاده از دانش بومی و یتی احساس نمیها محدودکردن دانش مورد نیاز تولید این ابزار

توان به خوداتکایی یا خودکفایی در این حوزه دست یافتفنی می . 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اهم اخبار کشاورزی هفته سوم تیرماه 

 

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

زاده ادامه داد: با توسعه سرمایه گذاری در داخل امکان افزایش دانش خارجی در کشور وجود دارد تا نیاز به واردات در حوزه پاپی
نیزاسیون را به حداقل ممکن برسانیممکا . 

به گفته این مقام مسئول، اگرچه در شرایط فعلی این امکان وجود ندارد که صد در صد نیاز کشور در حوزه ماشین آالت و 

 .مکانیزاسیون از تولید داخل تأمین شود، اما در صورت اعمال تحریم شدید، بخش کشاورزی کمترین آسیب را خواهد دید
ها تصریح کرد: در شرایط تحریم تبادل دانش با دیگر یون کشاورزی مجلس در پایان با تأکید بر تبادل دانش با دیگر کشورعضو کمیس

ها به سهولت قابل انجام است چرا که برای خودکفایی صد در صدی در حوزه مکانیزاسیون و ابزار آالت کشاورزی نیاز به کشور
بتوانیم از واردات بی نیاز شویم تکنولوژی و بومی سازی دانش داریم تا . 

 لینک خبر 
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 متفرقه
 ایرنا – 61/4/89تاریخ : 

هجوم ملخ صحرایی کاهش یافتسازمان حفظ نباتات کشور:   
ریزش دسته های ملخ  ۹۹۸سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور گفت: ریزش جدید ملخ صحرایی گزارش نشده و با  -ایرنا 

استان جنوبی  ۱هکتار از مناطق آلوده  ۰۱۲هزارو  ۹۰۱تاکنون، مبارزه با این آفت در سطح  ۱۹صحرایی به کشور از بهمن سال 
م استکشور در حال انجا .  

« روز شنبه در گفت گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا بیشترین سطح مبارزه با ملخ صحرایی را مربوط به استان « سید محمدرضا میر

هزارو  ۹۶۱هکتار در سیستان و بلوچستان،  ۶۹۲هزارو  ۰۹۹مبارزه با این آفت در سطح  :سیستان و بلوچستان دانست و افزود

۹۱۰هزارو  ۹۲۶هکتار در هرمزگان،  ۰۰۰هزارو  ۹۶۶هکتار در جنوب کرمان،  ۸۰۲ هکتار  ۹۰۹هزارو  ۶۶هکتار بوشهر،  
هکتار در کهگیلویه و  ۰۲۲هزارو  ۹۲هکتار در شمال کرمان،  ۰۲۲هزارو  ۹۰هکتار در خوزستان،  ۹۰۰هزارو  ۶۰در فارس، 

یاتی شده استهکتار استان خراسان جنوبی عمل ۱۰۸هکتار ایالم و  ۹۰۱بویر احمد، هفت هزارو  . 
های جنوبی کشور گزارش نشده، اما همچنان سطح مبارزه علیه های ملخ به استانوی تصریح کرد: روزهای گذشته ریزش جدید دسته

های بالغ و پوره ملخ در حال انجام استملخ . 
همچنان آماده مبارزه با این آفت های جنوبی کشور وجود دارد، اما های جدید ملخ در استانسخنگوی یاد شده، افزود: احتمال ریزش

 .هستیم تا به اراضی کشاورزی راه پیدا نکنند
شمالی کشور ۹۶تداوم مبارزه با ملخ مراکشی در   

استان کشور واقع در نوار شمالی کشور  ۹۶هکتار در  ۶۲۸هزارو  ۹۹۰وی گفت: اکنون مبارزه با ملخ مراکشی )بومی( در سطح 
 .در حال انجام است

ها شامل اردبیل، زنجان، خراسان رضوی، قزوین، گیالن، کردستان، آذربایجان شرقی، میر، این سطح مبارزه در استانبه گفته 
شود و همچنان ادامه داردتهران، گلستان، مازندران، خراسان شمالی، آذربایجان غربی، کرمانشاه و سمنان می . 

 لینک خبر
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 متفرقه 
خبرگزاری فارس – 69/4/89تاریخ :  

داری اراضی کشاورزی در آمریکا و اروپا برداری اجارههای بهرهسابقه نظامرشد بی  
شودو باال رفتن سن صورت اجاره در کشاورزی به کار گرفته میدارانی روبرو هستیم که زمینشان بهدر تولید معاصر با زمین

های کشاورزی آن را تشدید کرده استبرداران خرده مالک به فعالیترداران، عدم تمایل نسل جدید فرزندان بهرهببهره .  
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، حسین شیرزاد، مدیرعامل این سازمان، 

های برداری از اراضی کشاورزی و نقش اجارۀ زمینهای بهرهمتکثر نظام های متنوع وبندی شکلدر واکاوی اهمیت صورت
صورت اجاره دارانی روبرو هستیم که زمینشان در فراگرد تولید، بهکشاورزی در فرایند زنجیره تولید معاصر با طبقه جدید از زمین

شودیا رانت )سهم مالک زمین( در کشاورزی به کار گرفته می . 
های کشاورزی و سکونت در برداران خرده مالک به انجام فعالیتبرداران، عدم تمایل نسل جدید فرزندان بهرهرهباال رفتن سن به

کشت های قابلهای کشاورزِی اجاری در کل زمینهای روستایی این قضیه را تشدید کرده؛طرفه اینکه سهم باال و فزایندۀ زمینمحیط
داران و مراکز معامالت ملکی ها سندیکاها و صنف بنگاهام صنفی مجزا همانند اتحادیهیافته، و تشکیل یک نظدر کشورهای توسعه

یافته داری یک گرایش مهم در کشاورزی قراردادی کشورهای توسعهجهت قانونمند کردن ثبت اجاره اراضی و نظارت بر اجاره
یافته است، افزایش ۰۲۲۹ای از سال سابقهبی کشت به شکلهای قابلهای اجاری در کل زمینمحسوب شده، و سهم باالی زمین

های کشاورزِی اجاری و سیستم کشاورزی قراردادی بخش اعظم و ای از کشورهای اروپایی، زمینطوری که در شمار فزایندهبه
دهندهای زیر کشت نظامات زراعی ملی را تشکیل میکننده مساحت کل زمینتعیین . 

ویژه کره جنوبی، مالزی، اندونزی، فیلیپین، ویتنام و حتی چین هم از اورزی آسیای جنوب شرقی بهریزی توسعه کشامروزه در برنامه
ریزی کشاورزی در جریان ای در محافل برنامههای کشاورزی مباحث گستردهداری زمینضرورت ساماندهی و تکامل قواعد اجاره

 .است
برداری کشاورزی در های زیر بهرههای اجاری به مساحت کل زمینزمیندر این رابطه، نکتۀ بااهمیت دیگر، افزایش نسبت مساحت 

کردند و به صاحبان داران معموالً بیش از نیاز معیشتی خود تولید میای ابتدایی، اجارهبرداری اجارهطول زمان است. در نظام بهره
جام خدمات یا بیگاری برای مالک نبوده و مشخصه کردند. همچنین مجبور به انزمین، اجاره را به صورت نقدی یا جنسی پرداخت می

ای مبتنی بر پول و ارزش مبادله است. در گذشته با وجودی که قرارداد اجاره غیر مکتوب بود ولی منافع این نظام اقتصاد مبادله
شدمین میدار به دلیل پایگاه اجتماعش و بازتولید بهنگام سرمایه اجتماعی و ایجاد اعتماد تعمیم یافته تأاجاره به عنوان مثال، در  .

شد. این نسبت در های کشاورزی توسط دهقانان خرده پای مستقل کشت میدرصد زمین ۹۲، ۹۱۰۲های ابتدایی دهۀ فرانسه در سال
۰۹به  ۹۱۹۲سال  درصد رسید ۸۹به  ۰۲۲۲درصد و در سال   . 

های قابل کشت را درصد کل زمین ۹۰های تحت اجاره کشاورزی ، زمین ۰۲۲۰طبق آمار وزارت کشاورزی فرانسه، در سال 
درصد رسیده است ۱۹این نسبت به  ۰۲۹۱درصد رسید. امروزه یعنی در سال  ۹۶این نسبت به  ۰۲۲۹دادند و در سال تشکیل می . 

های کشاورزی اجاری از کل زمینهای ، سهم متوسط زمین۰۲۹۰همچنین بنا بر آمارهای منتشره کمیسیون اقتصادی اروپا، در سال 
یافته استافزایش ۰۲۲۱درصد در سال  ۰۹به  ۹۱۱۱درصد در سال  ۰۰کشور اتحادیۀ اروپا، از  ۹۰کشاورزی در  های سهم زمین .

، لهستان (۹۱۳۰۱به تفکیک در کشورهای ایرلند ) ۰۲۹۱های قابل کشت در اتحادیۀ اروپا در سال کشاورزی اجاری از کل زمین
، دانمارک (۸۹۳۰۱) (۸۶۳۸۱) ۸۹۳۱۱، اسپانیا )(۸۰۳۱۱، پرتغال )(۸۶۳۱۱اسلوونی )(۸۸۱، اتریش ) ) ، ایتالیا (۸۱۳۱۱، فنالند )

،بریتانیا (۶۹۳۰۱، رومانی )(۰۰۱، هلند )(۶۹۳۱۱) (۶۶۳۹۱) ، سوئد (۰۰۳۹۱،لوکزامبورگ )(۹۶۳۹۱،التویا )(۶۱۳۹۱،یونان )

(۰۱۳۶۱ ) ، آلمان (۹۰۳۰۱، مجارستان )(۹۱۱س )، قبر(۹۱۳۹۱،لیتوانی )(۹۱۳۰۱، استونی ) (۹۹۳۰۱) ، مالت (۱۸۳۰۱، بلژیک )

۱۰۱،جمهوری چک )(۱۱۳۰۱، فرانسه )(۱۰۳۰۱) ) باشد، می(۱۰۳۹۱، اسلوواکی)(۱۹۳۰۱، بلغارستان) . 
های کشاورزی منحصر به قاره اروپا نیست. های کشاورزی اجاری از کل زمینالبته ذکر این نکته ضروری است که سهم باالی زمین

ای در اند و کشاورزی قراردادی نقش عمدههای کشاورزی اجاری بودهدرصد کل زمین ۸۰، در حدود ۰۲۹۹در کانادا نیز به سال 
های زیر کشت سطح زمین ۰۲۲۹، تا ۰۲۲۹های عهده دارد. طبق آمار سرشماری کانادا بین سال برداری این کشور بهنظامات بهره

درصد افزایش پیدا  ۱۳۱متعلق به زارعین مستقل حدود دو و یک دهم درصد کاهش یافته در حالی که سطح کل زمین های کشاورزی 
 .کرد

بیشتر شده است. این رقم  ۰۲۲۹درصد نسبت به سال  ۹۳۱ به میزان ۰۲۹۹های کشاورزی اجاری در سال همچنین سطح کل زمین
 ۶۲حدود  ۰۲۹۰درصد باال رفت. در ایالت متحده آمریکا هم در سال  ۹۱ای که تا رشد گونهای یافته بهسابقهرشد بی ۰۲۹۱در سال 

های کشاورزی از آن درصد زمین ۰۱های کشاورزی اجاری بودند. درصد زمین « یعنی متعلق به « نشینمالکان غیر کشاورز شهر

درصد  ۹۹کردند. مالکانی بودند که در فعالیت کشاورزی هیچ نقشی نداشتند و صرفا اجارۀ نقدی به خاطر مالکیت زمین دریافت می
های تحت های مازاد مالکانی بود که در فعالیت کشاورزی اشتغال داشتند اما زمینهای کشاورزی اجاری نیز زمینسطح کل زمین
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شان بر روی زمین را به دیگر کشاورزان )که ممکن است یا کشاورزان متمکنی باشند یا دهقانانی که تنها خود یا خانواده تملک خود
انددادهکنند( اجاره میکار می . 

آکر  ۰۲۲ای که بیش از داران بزرگ در آمریکا طبقه بسیار قلیلی هستند که عمدتاً اشخاص حقیقی یا حقوقیواقعیت آن است که زمین
(  ۶۲۲تا  ۸۲۲دهند )بین درصد جمعیت فعال اقتصادی را تشکیل می۲۳۰۰درصد تا  ۲۳۰هکتار( زمین دارند حدود  ۱۹۳۶تقریبا 

 ۹۶۳۹میلیون آکر یا )تقریبا  ۸۹دار بزرگ در مجموع بیش از زمین ۹۲۲، در این کشور  ۰۲۹۸هزار نفر(. برای مثال در سال 
های زیر های زیر کشت محصوالت زراعی در ایران است )سطح کل زمیناز مساحت کل زمین میلیون هکتار( زمین داشتند که بیش

میلیون هکتار بود ۹۹۳۹۰ کشت محصوالت زراعی در ایران در نیمه دهه هشتاد به طور متوسط برابر ). 
میلیون هکتار  ۱بودند )تقریبا  میلیون آکر زمین ۰۰دار بزرگ، صاحب بیش از زمین ۹۲۲دار اول از این زمین ۰۲تر آنکه تنها مهم

گذارانی های زیر کشت در ایران(. به طور کلی در جوامع توسعه یافته معاصر با سرمایهدرصد مساحت کل زمین ۹۹و یا حدود 
روبرو هستیم که غالبا ترجیح می دهند به جای خرید زمین کشاورزی، آن را اجاره کنند)هزینه فرصت اقتصادی از دست رفته در 

های کشاورزی را به توانند زمینر کسب و کارها(. این بدان جهت امکان پذیراست که زمین دارانی وجود دارند که میسای
های کشاورزی، صنعتی، خدماتی و غیره اجاره دهند. اما در این رابطه موارد استثنائی نظیر کشور ژاپن هم گذاران در رشتهسرمایه

ای های اجارههای کشاورزی و افزایش سهم زمینروندهای فوق، یعنی تمرکز شدید مالکیت زمینای وجود دارند که بنا بر علل ویژه
سال  ۶۲مالک، طی اند. ژاپن یکی از این موارد استثنائی است اما شبیه به ایران؛ در ژاپن جمعیت دهقانان خردهرنگ بودهها کمدر آن

۹۹۳۰۹از  ۰۲۲۰تا  ۹۱۹۰یعنی از سال درصد کاهش( و این اتفاق تنها به  ۹۲میلیون نفر کاهش یافت )بیش از  ۸۰۳۸میلیون نفر به  
دهند که داده است. واقعیات آماری نشان میداری و کشاورزی قراردادی رخکمک تدوین قواعد حقوقی جدید، نهادسازی و رشد اجاره

انداورزی کشورهای پیشرفتهتوجهی در تولید کش های مهم و قابلهای کشاورزی پدیدهداری و اجارۀ زمینزمین .  
روند، این موضوع را به روشنی نشان دو مورد آمریکا و فرانسه که دو کشور بسیار مهم و پیشرفته در زمینه کشاورزی به شمار می

های کشاورزی در کشور برداریدرصد از بهره ۹۲دهند. اما در ایران اوضاع به کلی متفاوت است. با توجه به اینکه بیش از می
های دهقانی و برداریگیرند، بهبود وضعیت بهرهبرداری قرار میای و ... ( مورد بهرهصورت دهقانی )خرد مالکی، اجارهبه

رشد و  واحدهای کوچک تولید مغفول مانده و تغییر کاربری اراضی کشاورزی اولین عارضه این غفلت است. ناگفته پیداست که
داری ارضی و حرکت به سمت زنجیره کشاورزی مکانیزه در کشور به تدریج ناسازگاری خود را با قانون اصالحات تکامل سرمایه

دهد اصالحات ارضی باعث کند شدن روندهای تمرکز و یکپارچگی زمین و درنتیجه اجارۀ ارضی دهه چهل شمسی نشان می
تواند داری و تدوین قوانین مربوط به آن میتقاضیان بومی گردیده لیکن توسعه نظام اجارهداران به مهای بزرگ از سوی زمینزمین

های کشاورزی باشدترین اشکال حقوقی جلوگیری از خردتر شدن اراضی و حفظ مالکیتاز عمده امری که در بسیاری از کشورها  .

 .امتحان مثبت خود را پس داده است
یازمند تدوین یک نظام اجرایی و ساختارهای منسجم و قانونمند است. تدوین نظام جامع اجرایی داری نوین نامروزه توسعه اجاره

داری و اجاره زمین داری بر کلیه مراحل اجاره دارای از آغاز تا پایان نظارت داشته و آن را مدیریت خواهد کرد. قوانین زمیناجاره
داری در تغییرات زیادی برای انطباق دادن آن قوانین با الزامات تکامل سرمایهها و زراعی در نظام کشاورزی ایران نیازمند اصالحیه

طور بارآوری بایست توسط مالک آن کشت شود. باید ادارۀ زمین توسط کسانی که آن را بهکشاورزی است. جدا از آنکه زمین می
 .اداره کنند، تسهیل گردد خواه صاحب زمین باشند یا آن را اجاره کرده باشند

موازات استلزامات فنی مربوطه فراهم شود حقوقی به-بایست بسترهای قانونیداری زراعی موفق ابتدا میجهت اجرای یک نظام اجاره
داری از طریق قانونمند کردن هر چه بیشتر نظام اجاره دارای تا از بروز تعارضات احتمالی جلوگیری شود. لذا کاهش ریسک اجاره

سان حتی ضروری است چوب قوانین و مقررات نظام ثبتی و حقوقی کشور ضرورت تامه دارد بدینزمین در کشاورزی، در چار
ها بر این های کشاورزی و نیز مالکیت شرکتهای اعتباری یا تسهیالتی برای اجارۀ زمینمالی نظیر ایجاد ردیف– بستر اعتباری

ین کشاورزان کهنسال، بازنشسته و از کار افتاده؛ در این رابطه الزم ها به وجود آید. از جمله تسهیالتی برای اجاره یا فروش زمزمین
های کشاورزی به وجود آورد که کار آن قرض گرفتن زمین از کشاورزان، دهی اجارۀ زمیناست همچنین مؤسساتی برای سازمان

هایی در صورت لزوم و اجاره دادن زمین هاکاسه کردنشان و تأمین جریان آب در آنها و تغییر نقشه یا یکبهبود زیرساختی آن زمین
های یعنی کشاورزان بزرگ و بنگاه« فعاالن و بازیگران کارآمد»اند به که به این صورت بهبود یافته و اندازه اقتصادی پیدا کرده

قتصادی در هایی است که واحدهای بزرگ و به طور کلی فعالیت اگیری از مزیتکشاورزی باشد. یکی از اهداف این کار، بهره
ها و در نهایت باال بردن سودآوری که هدف غایی تولید است مقیاس بزرگ می توانند در بهبود بهره برداری از منابع و کاهش هزینه

بخش کشاورزی همان راهی را باید بپیماید که بیشتر کشورهای پیشرفته در زمینه فراهم کنند. بدین سان ایران ناگزیر در زمینۀ توسعه
اندپیموده کشاورزی . 

 لینک خبر 
 

 متفرقه 
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ایرنا – 68/4/89تاریخ :   

هزار هکتار انجام شد ۵۰۹مبارزه با ملخ صحرایی در سطح   
سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور با تاکید بر اینکه طی یک هفته اخیر هجوم جدیدی از ملخ صحرایی نداشته ایم  -ایرنا  -تهران

هزار و  ۹۸۰تا یک هفته گذشته، مبارزه با این آفت در سطح  ۱۹همن سال دسته ملخ صحرایی به کشور از ب ۹۹۸گفت: با هجوم 
استان جنوبی کشور انجام شد ۱هکتار از مناطق آلوده  ۰۸۶ . 

« روز چهارشنبه در گفت گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، بیشترین سطح مبارزه با ملخ صحرایی را مربوط به « سید محمدرضا میر

 ۹۹۹هکتار در سیستان و بلوچستان،  ۶۹۲هزار و  ۰۹۹انست و افزود: مبارزه با این آفت در سطح استان سیستان و بلوچستان د
 ۰۲۲هزار و  ۶۱هکتار بوشهر،  ۰۱۲هزار و  ۹۲۶هکتار در هرمزگان،  ۰۰۰هزار و  ۹۶۶هکتار در کرمان،  ۱۰۲هزار و 

هکتار  ۰۲۲هزار و  ۱هکتار در کهگیلویه و بویر احمد،  ۰۲۲هزار و  ۹۲هکتار در فارس،  ۹۶۱هزار و  ۶۶هکتار خوزستان، 
هکتار استان خراسان جنوبی عملیاتی شده است ۱۰۸ایالم و  . 

های جنوبی کشور گزارش نشده، اما همچنان سطح مبارزه علیه های ملخ به استانوی تصریح کرد: روزهای گذشته ریزش جدید دسته
ستهای بالغ و پوره ملخ در حال انجام املخ . 

های جنوبی کشور وجود دارد، اما همچنان آماده مبارزه با این آفت های جدید ملخ در استانسخنگوی یاد شده، افزود: احتمال ریزش
 .هستیم تا به اراضی کشاورزی راه پیدا نکنند

هزار هکتار ۹۰۲مبارزه با ملخ مراکشی در سطح   
استان  ۹۶هزار هکتار در  ۹۰۲ا ملخ مراکشی )بومی( در سطح بیش از سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور گفت: اکنون مبارزه ب

 .واقع در نوار شمالی کشور در حال انجام است
ها شامل اردبیل، زنجان، خراسان رضوی، قزوین، گیالن، کردستان، آذربایجان شرقی، به گفته میر، این سطح مبارزه در استان

شود و همچنان ادامه داردربایجان غربی، کرمانشاه و سمنان میتهران، گلستان، مازندران، خراسان شمالی، آذ . 
استان جنوبی کشور کلید خورد و از  ۹تاکنون در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی بیش از  ۱۹هجوم ملخ صحرایی از بهمن سال 
های ملخ صحرایی در بندر نخیلو استان هرمزگان گزارش شدهشتم بهمن پارسال نخستین دسته . 

سابقه بوده استهای صحرایی به ایران در بیش از پنج دهه اخیر بیملخهجوم  . 
هزار هکتار زمین کشاورزی مبارزه شده بود ۰۲۲ها در سطحی بیش از دو میلیون و با حمله ملخ ۹۸۶۲در سال  . 

 لینک خبر 
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 متفرقه 
خبرگزاری فارس – 61/4/89تاریخ :  

سال معطل مانده است  32های خرد از موانع رونق تولید در کشاورزی/ قانونی که زمین  
یکپارچه سازی اراضی و جلوگیری از خرد شدن زمین ها  های خرد از موانع رونق تولید در بخش کشاورزی است و قانونزمین

سال پیش تصویب شده تاکنون معطل مانده است ۰۸که .  
به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس در بررسی موا نع رونق تولید در بخش کشاورزی در گزارشی اعالم 

مالکی است. های کشاورزی و وضعیت خردهورزی، وسعت زمینوری در بخش کشایکی از مباحث مهم در حوزه تولید و بهره  کرد:
مالکی از سال وضعیت خرده برداران کمتر از یک هکتار و بین یک ای که درصد بهرهگونهتر شده است، بهگسترده 6080تا  1382

برداران افزایش یافته استتا پنج هکتار از کل بهره . 
 7.6هکتار و گروه بین یک تا پنج هکتار  7.72ساله،  66هکتار طی این مدت  سهم هر کشاورز از زمین در گروه کمتر از یک

ها خردتر شده استمالکان بیشتر و زمیندهد تعداد خردههکتار کاهش یافته است که نشان می درصد از  04.9، 6080در سال  .

اند. این در حالی برداری قرار دادهرد بهرههکتار زمین را مو 67برداران زیر درصد از بهره 90.4هکتار و  1برداران زیر بهره

دهد وضعیت اند. این نشان میدرصد بوده 91.1هکتار، 67درصد و زیر  02.1هکتار،  1برداران زیر ، بهره6092است که در سال 

اندهای کشاورزی خردتر شدهمالکان بیشتر و زمینمالکی بدتر،تعداد خردهخرده . توان نتیجه گرفت که می با توجه به اطالعات جداول 

برداری )به لحاظ وسعت زمین( از زمین کاهش یافته است. برای های بهرههکتار، سهم بقیه گروه 17باالی  بردارانبه استثنای بهره

رسیده  6080هکتار در سال  4.8به عدد  6092هکتار در سال  1.70برداران، به طور متوسط سهم هر کشاورز از زمین از کل بهره

های کشاورزی طی زمان مورد بررسی خردتر شده و وضعیت خرده مالکی بدتر شده دهد زمینمجموعه این اعداد نشان می است.
 .است

مالکی فعالیت دارند. از آنجا که منابع انسانی، روند ای از منابع انسانی بخش کشاورزی، در کشاورزی خردهبنابراین بخش عمده
مالکی و ارتقای کنند، دستور کار توسعه کشاورزی کشور باید به کشاورزی خردهرا تعیین می اجتماعی هر کشور -توسعه اقتصادی 

ولی پایداری   رود،هر چند کشاورزی منبع درآمد تعداد زیادی از روستانشینان کشور به شمار می .آن توجه اساسی داشته باشد

شودضایت شغلی کشاورزان منجر میمناسبی ندارد و در بسیاری موارد به تخریب منابع پایه و کاهش ر . 
تقسیم درآمد ثابت بین افراد بسیار، برخالف عدالت است. ساختار کنونی اراضی کشاورزی به مشکل نداشتن صرفه مقیاس دچار شده 

، سبب کند. همچنین نبود صرفه مقیاساست که در بسیاری موارد، انجام عملیات تولید و بازاریابی را برای کشاورزان پرهزینه می
شودکاهش به کارگیری دانش و فناوری روز و سوددهی و رغبت کمتر نیروی کار جوان برای ورود به فعالیت کشاورزی می . 

گذاری در بخش عوامل کاهش سرمایه ترینبرداری خانوادگی از مهمهای بهرهاقتصادی و پیچیدگی نظام -های فنی نداشتن حداقل اندازه
های خود کنند و سرمایهگذاران کمتر به فعالیت در بخش کشاورزی رغبت می. در چنین فضایی، سرمایهرودکشاورزی به شمار می

ترسوترین عنصر در اقتصاد، سرمایه است و با »کنند؛ زیرا به گفته یکی از صاحبنظران های با سوددهی باال هدایت میرا به فعالیت
گذاری در کشاورزی و هدایت نیروی الزمه افزایش سرمایه«. کندر پیدا میاحتیاط و حسابگری کامل در یک فعالیت اقتصادی حضو

 .کار جوان به این بخش، اقتصادی کردن تولید است
وری و تولید خواهد شد. این موضوع درآمد متوسط از های نوین، سبب کاهش بهرهمالکی، به دلیل عدم امکان استفاده از فناوریخرده

مالک از کشاورزان با واحدهای د. از طرف دیگر خرد شدن اراضی و فاصله گرفتن کشاورزان خردههر هکتار را کاهش خواهد دا
برداری بزرگ سبب ایجاد شکاف درآمدی، افزایش ضریب جینی و بدتر شدن توزیع درآمد خواهد شد. از این رو باید برای مقابله بهره

با وجود این، آمار نشان از کاهش سطح تجهیز و نوسازی اراضی ای اندیشیده شود. با خرد شدن اراضی در بخش کشاورزی چاره
های گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی پیشرفته، در سالهای اخیر داردکشاورزی، به عنوان یکی از شاخص . 

سید قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و یکپارچه سازی آنها در مجلس به تصویب ر 6001به گزارش فارس؛ در سال 

سال هیچ کاری در این زمینه انجام نشده است 20گذشت   اما پس از . 
 لینک خبر 
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 متفرقه 
ایران اکونا  – 68/4/89تاریخ :   

ایران  06میلیو ن دالری محصوالت ارگانیک در جهان و رتبه  08برای تصاحب بازار  مسابقه  
میلیون دالری محصوالت ارگانیک به طور نفس گیری رقابت می کنند این درحالی است  80کشورهای جهان برای تصاحب بازار 

ام جهان است 91که رتبه ایران در تولید این محصول  .  
ی خبرگزاری فارس، استفاده از محصوالت ارگانیک امروزه در اکثر کشورها رواج بیشتری پیدا کرده و به گزارش خبرنگار اقتصاد

شان هستندمردم به دنبال تأثیر سالمتی این گونه محصوالت در زندگی روزمره اگرچه کشت و کار و استفاده از محصوالت  .

های گذشته اقبال به این گونه محصوالت از سوی مردم بسیار بیشتر سالشود اما در ارگانیک در دنیا کامالً اقدام داوطلبانه تلقی می
  .شده است

مردم به چند دلیل گرایش به محصوالت ارگانیک پیدا کرده اند نخست اینکه استفاده از این محصوالت را برای سالمتی خودشان بسیار 
سالمت محصوالت کشاورزی در برخی مواقع با خطر جدی استفاده بیشتر از سموم و کودهای شیمیایی باعث شده   دانند،مفید می

مانده مواد شیمیایی در محصوالت کشاورزی آنها را به ها به واسطه وجود باقیها و سرطانمواجه شود و خبرهایی از انواع بیماری
  .سمت استفاده از محصوالت ارگانیک بیشتر ترغیب کرده است

« شود. مبارزه با آفات کامالً به در آن از هیچ گونه مواد و سموم شیمیایی استفاده نمیشود که ارگانیک به محصوالتی اطالق می

های طبیعی و بیولوژیک به کار گرفته شود همچنین برای تقویت محصوالت کشاورزی هم از روشصورت بیولوژیک انجام می
شودمی .»  

کنند. رقابت برای کسب سهم کشور در این زمینه فعالیت می 602میلیون دالر رسیده و  97گردش مالی این محصول در جهان به 

بیشتر از بازارهای تجارت محصوالت ارگانیک در جهان نیز به عامل دیگری برای گرایش کشورها به محصوالت ارگانیک شده 
 .است

بیشتری پیدا کرد به به این سمت گرایش  87کشور ما ایران نیز پس از ابالغ سند راهبردی توسعه کشاورزی ارگانیک در سال 

هزار هکتار  47شوند و های زراعی کشور برای پرورش محصوالت ارگانیک رصد میهزار هکتار از زمین 077طوری که اکنون 

ها توانسته مجوز ارگانیک کسب کندهای کشاورزی ارگانیک بودنش اثبات شده و محصول کشاورزی این زمیناز این زمین .  
ها به هایی از انواع بیماریها به ویژه در شرایطی که مرتب گزارشهم از نظر تأثیر آن بر سالمتی انسانبا توجه به اهمیت مسأله 

شود و همچنین به دلیل تأثیر کشت محصوالت مانده سموم و مواد شیمیایی گزارش میدلیل کساد برخی محصوالت کشاورزی، باقی
با محمد شریفی مقدم مجری طرح برنامه ترویج و توسعه کشاورزی پایدار  ارگانیک و سهم این گونه محصوالت در بازارهای تجاری

وگو کردیمو دبیر ارتقای سالمت محصوالت کشاورزی گفت . 
 فارس:محصول ارگانیک چیست؟ 

ه های شیمیایی در آنها استفادگونه نهادهشوند و هیچمحصوالتی که تحت کنترل پایش و استانداردهای ارگانیک تولید می :شریفی

محیطی، حفظ آب و خاک، تولید ها ایجاد محیط امن زیستشود، هدف از این گونه محصوالت عالوه بر تأثیر آن در سالمت انساننمی
سازی تولیدات با محیط زیست استپایدار و هماهنگ .  

 فارس: محصول سالم چیست؟
ه طوری که از حد مجاز فراتر نرود به تولید محصول های شیمیایی در محصوالت کشاورزی باستفاده مدیریت شده از نهاده :شریفی

زمینی، پیاز، محصول سیب 9هزار هکتار و روی  977بینی شده برای تولید محصول سالم در سطح سالم معروف است. سطح پیش

شده استای، سیب و پرتقال بر اساس برنامه ششم توسعه تصویب ای، گوجه بوتهای، گوجه گلخانهخیار گلخانه، خیار بوته . 
  فارس:محصوالت ارگانیک در کشور از چه زمانی مطرح شد؟

سازمان تحقیقات بخش ترویج و کارشناسان متخصص در این زمینه پیشنهادات خود را درباره کشاورزی  99از سال  :شریفی

توسط وزیر جهاد  نخستین سند راهبردی توسعه کشاورزی ارگانیک 87ارگانیک و مسائل پیرامون آن اعالم کردند و در سال 

  .کشاورزی ابالغ شد
محمدی اختصاص یافت اما پس از آن هکتار زمین توسط افراد متخصص خودجوش در کرمان به کشت گل 61در همان ابتدای سال 

آرام کشت این گونه محصوالت توسعه و گسترش بیشتری پیدا کرد به طوری که امروز مآرا های هزار هکتار از زمین 300

هزار هکتار از این هم کامالً ارگانیک بودن  04شود که ریزی شده بود رصد و پایش میکه طبق سند ملی ارگانیک برنامهکشاورزی 

برای ایم توانسته .آن احصاء شده است محصول کشاورزی از جمله پسته، انار، زعفران، خرما، برنج، عناب، زیتون، زرشک،  35
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محصول کشاورزی کسب  01لمللی ارگانیک از جمله گواهی ارگانیک اتحادیه اروپا در اکشمش، عسل و گیاهان دارویی گواهی بین

 .کنیم
 فارس:چه معیارها و استانداردهایی برای تشخیص ارگانیک بودن محصوالت کشاورزی وجود دارد؟

کند و محصوالت کشاورزی یمانده سموم را تدوین مسازمان استاندارد در کشور، استانداردهای الزم از جمله حد مجاز باقی :شریفی

درباره محصوالت ارگانیک که کالً نباید کود و سموم شیمیایی مصرف شود. درباره محصوالت  .باید منطبق با آن تولید شود

مانده مواد شیمیایی در محدوده حد مجاز باشد. بنابراین تعیین محصول ارگانیک و سالم بر اساس معیارهای غیرارگانیک هم باید باقی
مان استاندارد که معروف بهساز  MRL شود. اما برای کسب گواهی اتحادیه اروپا هم آنها معیارها و استانداردهای هستند مشخص می

  .خاص خودشان را دارند که باید منطبق بر استانداردهای آنها باشد
سازمان استاندارد هم استانداردها و  در کشور ما پس از ابالغ سند راهبردی توسعه کشاورزی ارگانیک استاندارد ملی شکل گرفت و

معیارهای مرتبط با آن را تدوین کرد. همچنین بخش ترویج، تحقیقات و کشاورزی هم در این حوزه شکل گرفت و از همه مهمتر 
های خصوصی و داوطلب و نیز واحدهای پیشرو به میدان آمدند و در این زمینه فعالیت کردندبخش . 

ان از نظر تولید محصوالت ارگانیک چگونه است؟فارس: جایگاه ایران در جه  
محصول کشاورزی برند ارگانیک  01است و در  91جایگاه ایران از نظر سطح زیرکشت محصوالت ارگانیک در دنیا  :شریفی

 47شوند و در سطح هزار هکتار محصوالت کشاورزی از نظر ارگانیک رصد می 077المللی و ملی کسب کرده است. در سطح بین

زار هکتار ارگانیک بودن آنها اثبات شده استه . 
شود؟فارس: آیا این استانداردها یک ساله است و مدت زمان آن منقضی می  

شود حتی این استانداردها برای هر سال زراعی است و با آمدن سال زراعی جدید دوباره رصد و پایش روی آن انجام می :شریفی

کنندکنند و در صورت تأیید گواهی آن را صادر میباره این محصوالت را بررسی میبرای صدور گواهی اتحادیه اروپا هم دو  . 
تر است یا استانداردهای جمهوری اسالمی ایران، گفتگیرانهوی در پاسخ به اینکه آیا استانداردهای اتحادیه اروپا سخت های بررسی :

تر استگیرانهت ارگانیک سختدهد که استانداردهای ما درباره صدور گواهی محصوالما نشان می . 
 فارس: محصوالت ارگانیک چه فوایدی دارد که گرایش کشورها به استفاده از محصوالت ارگانیک بیشتر شده است؟

میلیون دالر است و تمام کشورها برای داشتن سهم بیشتری از این تجارت رقابت  97المللی این محصوالت تجارت بین :شریفی

ن انداز بسیار مناسبی برای توسعه آزیرکشت محصوالت ارگانیک در جهان یک درصد بیشتر نیست اما چشم کنند. اگر چه سطحمی
سازی و تأثیر آن در محیط زیست در آینده وجود دارد. همه کشورها به خاطر تأثیر این گونه محصوالت در سالمت و همچنین فرهنگ

کنند به ویژه کشت کشور در این زمینه فعالیت می 602صوالت را ارتقا دهند. کنند تا کشت این محو حتی در حوزه اجتماعی تالش می

 .این محصوالت در آسیا مانند روسیه، ترکیه، چین رواج بیشتری دارد و این کشورها از پیشتازان این قاره هستند
های کشت محصول ارگانیک در کشور ما چگونه است؟فارس: وضعیت و برنامه  

درصد کل محصوالت کشاورزی کشور را  0بر اساس دو برنامه پنج ساله توسعه قرار است کشت محصوالت ارگانیک  :شریفی

شود و در آنها از شامل شود اما من اطمینان دارم که در حال حاضر بسیاری از محصوالت کشاورزی به صورت ارگانیک تولید می
درصدی توسعه ارگانیک در کشور ما وجود دارد که اگر  67ظرفیت تا ی شود و حتهیچ نوع سم و کودهای شیمیایی استفاده نمی

کشور نخست تولیدکننده محصوالت ارگانیک جهان خواهیم شد 67درصد ارتقا دهیم جزو  67بتوانیم ظرفیت را تا  .  
شود و ما باید یدر کشور ما بسیاری از محصوالت جنگلی و محصوالت کشاورزی سنتی اکثر روستاها به صورت ارگانیک تولید م

را در محدوده محصوالت ارگانیک گردآوری کنیم. استرالیا هم که بزرگترین کشاورزی دنیا را دارد بیشتر  با رصد و پایش آنها
های توانیم از ظرفیتها غافل نبوده و ما نیز میکند و از این ظرفیتها معرفی میهای ارگانیک خود را در مراتع و جنگلپتانسیل

شور استفاده کنیمموجود ک . 
های مرجع در کشور به حد کافی وجود دارد تا ارگانیک بودن محصوالت کشاورزی را اثبات کند؟فارس: آیا آزمایشگاه  

های خصوصی و حتی سازمان استاندارد وجود دارد و بله، آزمایشگاه مرجع وزارت کشاورزی، وزارت بهداشت و بخش :شریفی

شوددهند. برخی رصدها به صورت پایلوت انجام میمورد رصد و پایش قرار می آنها مرتب محصوالت کشاورزی را . 
کنید تا مردم اطالع کافی داشته چرا نتایج آزمایشات محصوالت کشاورزی را از نظر سالمت و ارگانیک بودن منتشر نمی :فارس

والت هستندمانده سموم و مواد شیمیایی در محصباشند چرا که آنها همواره نگران وجود باقی  
کنند اما نتایج گزارشات را به مراجع ذیصالح در تمام دنیا معمول است که چنین گزارشاتی را به صورت عمومی منتشر نمی :شریفی

کنیمنظیر مجلس، سازمان بازرسی، مراجع مرتبط حقوقی اعالم می . 
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کشاورزی و همچنین استفاده بیش از اندازه از  مانده سموم برخی محصوالتزایی باقیهایی مبنی بر بیماریفارس: وجود گزارش
های زیرمجموعه وزارت جهاد منتشر شده این نگرانی را ها که از سوی کارشناسان خود شرکتسموم و کود شیمیایی در گلخانه

 .ایجاد کرده که سالمت محصوالت کشاورزی چندان جایگاه خوبی ندارد
های مدرن و درصد به صورت کشت 27مبتنی بر خرده مالکی است و حدود درصد ساختار کشاورزی کشور ما  80 :شریفی

اندازی شود تا باقیمانده سموم و دارو در آنها به حداقل های مدرن هم باید ساختار مناسبی راهای داریم و در این زمینه کشتگلخانه
 .برسد

تر است و مصرف سموم از میانگین جهانی بسیار پایین کیلوگرم در هکتار است که 7.0اما سرانه مصرف کود شیمیایی در کشور ما 

  .هم در کشور ما پایین تر است
درست است که سرانه مصرف کود شیمیایی کشور ما از میانگین جهانی کمتر است اما مشکل اصلی این است که توزیع این  :فارس

کنند و بسیاری هم بیش از اندازه استفاده استفاده نمیکودها در کشور یکسان نیست یعنی بسیاری از کشاورزان از کودهای شیمیایی 
شود و در بخش دوم انباشته سموم آفرین است. در بخش اول محصوالت کشاورزی فقیر از مواد غذایی میکنند که هر دو مشکلمی

 .شیمیایی را خواهیم داشت
سموم شیمیایی را در بخش کشاورزی رواج دهیم و  پذیرم، درست است و ما باید تالش کنیم تا توزیع مناسب کودها ومی :شریفی

این مسئله با آموزش و ترویج کشاورزی و افزایش دانش و آگاهی آنها میسر  مانده سموم از حد مجاز فراتر رود.اجازه ندهیم که باقی
  .می شود همچنین باید ادوات کشاورزی مانند کودپاش ها و سم پاش هم به روز باشد

المللی محصوالت ارگانیک چه کاری انجام دادید؟ت بینفارس:در حوزه تجار  
اند محصوالت تولیدی خود را در بازارهای جهانی عرضه کنند که رقم قابل توجهی نست برخی واحدهای پیشرو توانسته :شریفی

ریزی داشته باشیمدرصد هم باید برای برنامه 67برای افزایش سطح زیرکشت تا  . 
نع از تجارت محصوالت کشاورزی و ارگانیک می شودالبته مشکالت تحریم هم ما . 

 فارس: برنامه را چه کسی باید داشته باشد؟ شما مگر مجری این طرح نیستید؟
ارگانیک یک موضوع کلی است که تولید آن در دست ما است اما مسأله بازار، عرضه، قیمت و دانش فنی آن همه توسط  :شریفی

ن باید در قالب قانون حمایت شودشود و اینهادهای مختلف مدیریت می .  
 فارس: آیا تاکنون حمایتی از این بخش شده است؟

های شود اما حمایتمنابع اعتباری به صورت موردی از سوی جهاد کشاورزی برای آموزش و کمک به آنها ارائه می :شریفی

ها کند. دولتچرا که به محیط زیست کمک میشود ای وجود ندارد. در دنیا از کشاورزی ارگانیک حمایت جدی مییافتهسازمان
های خود را به ها حمایتاطمینان دارند که این حمایت و کمک آنها به خاطر تأثیری که در توسعه پایدار دارد جبران خواهد شد. دولت

ها الگو بگیرددهند و کشور ما هم باید از اینصورت مشوق و یارانه ارائه می . 
ت ارگانیک در کشور متولی خاصی ندارد؟فارس: چرا مدیریت محصوال  

قانون تکلیف را مشخص کرده، بر اساس قانون ششم توسعه وزارت جهاد دفتر محیط زیست و سالمت غذا تعیین کرده که  :شریفی

ید متولی بحث استانداردسازی است. از نظر حاکمیتی هم تدوین استاندارد به عهده سازمان استاندارد است و وزارت جهاد هم با
های الزم را بدهدآموزش . 

کاری با شما ندارند؟ها وجود دارند آیا آنها موازیهای ارگانیک و شرکتفارس: در حال حاضر انواع انجمن  
شوندهای خصوصی محسوب میشرکت هستند انجمن 9انجمن ارگانیک و سایرین که حدود  :شریفی . 

شرکت آلمانی که خانم بریتیسه نمایندگی آن را به عهده دارد های خارجی هم وجود دارد نظیرفارس: البته بعضی شرکت . 
های آلمان را دارد اما در حقیقت اصل شرکت ایرانی است و با مجوز ایران صادر شده ها نمایندگی شرکتبله، این شرکت :شریفی

  .است
اید و اصوالً تولید پایدار به چه چیزی اطالق هجنابعالی به عنوان دبیر توسعه پایدار هستید در این زمینه چه کاری انجام داد :فارس

شود؟می  
های مجاز دار نبودن محصوالت و آالیندههای مختلف نظیر سرانه مصرف کود شیمیایی شناسنامهسالمت محصوالت مؤلفه :شریفی

شوددارد و پس از این سالمت محصوالت تضمین می . 
شود اما کسی در این سال است مطرح می 84کردن محصوالت کشاورزی دار کنید، شناسنامهفارس: شما از آرزوها صحبت می

 .زمینه کاری انجام نداده است
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خواهیم محصول کشاورزی سالم داشته باشیم، باید آنها این مسأله از خیلی وقت پیش مطرح است اما به هر حال ما اگر می :شریفی

کنند اسم زیاد است اما چند محصولی که حد مجاز را رعایت نمیدار شوند در حال حاضر محصوالت سالم در کشور ما شناسنامه
کنندنام ما را هم بدنام میسایر محصوالت صاحب . 

 فارس: منظور شما از کشاورزی پایدار چیست؟
نامه کند که ما برها ایجاب میافزایش روزافزون نیاز به غذا، محدود بودن منابع، فرسایش خاک، فرسایش شیمیایی آالینده :شریفی

ای به مدیریت صحیح آب و خاک اعمال کنیم. بنابراین در مدیریتی برای امنیت غذایی، زیست محیطی داشته باشیم و نگاه ویژه
 .کشاورزی پایدار همه اینها به صورت متوازن باید پیش برود به نحوی که ضمن افزایش تولید در امنیت غذایی خللی ایجاد نشود

ی با کشاورزی پایدار همخوانی ندارد؟فارس: آیا خودکفایی کشاورز  
اتفاقاً کشاورزی پایدار بهترین تعریف برای رونق تولید و اقتصاد مقاومتی است. در کشاورزی پایدار به دنبال خوداتکایی و  :شریفی

توان تعریف کردخودگردانی بخش کشاورزی هستیم و این بهترین نماد برای اقتصاد مقاومتی می .  
بریمویند هر اندازه به خودکفایی تأکید کنیم به همان اندازه کشاورزی پایدار را زیر سؤال میگفارس: برخی می  

تواند توسعه پایدار را تحت تأثیر قرار بدهد اما باید برنامه خودکفایی خودکفایی با اصرار به استفاده بیش از اندازه منابع می :شریفی

مدت به خودکفایی همراه با ت و مدیریت درست آنها باشد تا در برنامه منظم میانما با در نظر گرفتن شرایط آب، خاک، محیط زیس
  .توسعه پایدار برسیم

 لینک خبر 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
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 نهاده
 ایرنا  – 69/4/89تاریخ :

  کننداز عرضه کود اوره با نرخ مصوب خودداری می پتروشیمی ها
های مصوب به بخش  های پتروشیمی تولیدکننده کود اوره از ابتدای تیرماه سالجاری از تحویل و عرضه کود اوره با قیمتشرکت 

  .کشاورزی خودداری می کنند که همین امر موجب مشکالتی در تامین کود بخش کشاورزی خواهد شد
« های ها کود اوره طبق قیمتروز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: بر اساس اعالم پتروشیمی« یحمید رسول

شود که اجرایی شدن این موضوع منجر به افزایش سه برابری قیمت فروش کود اوره بورس کاال به بخش کشاورزی تحویل می
 .تحویلی به کشاورزان خواهد شد

های پتروشیمی به بخش کشاورزی در های مصوب دولت توسط شرکتموضوع لزوم تحویل کود اوره با قیمت وی اظهار داشت:
مورد تأکید قرار گرفت که  ۱۱تیرماه  ۹۰کمیسیون اقتصادی دولت و همچنین در جلسه هیأت دولت  ۱۱تیرماه سال  ۹۲جلسه 

کنندهای پتروشیمی نسبت به این موارد تمکین نمیشرکت . 
های مناسب سال زراعی جاری و افزایش معنادار ل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد: با توجه به بارندگیمدیرعام

تقاضا برای کودهای کشاورزی به ویژه کود اوره، عدم تحویل این نهاده استراتژیک، تولید محصوالت کشاورزی و کشاورزان 
اندیشی شده و با قید تر چارهبایست هر چه سریعاجه کرده است که میزحمتکش را به ویژه در مناطق سیلزده با مشکل جدی مو

های پتروشیمی از سر گرفته شودهای مصوب دولت توسط شرکتفوریت فرایند تأمین و تحویل کود اوره به بخش کشاورزی با قیمت . 
لایر به وزارت جهاد کشاورزی  ۸۱۸ار و هز ۱ها هر کیلوگرم کود اوره را با قیمت مصوب به گزارش ایرنا، پیش از این پتروشیمی

شدتومان تمام می ۱۹۰هزار و  ۶۹کیلویی آن برای کشاورزان  ۰۲دادند که قیمت یک کیسه تحویل می . 
لایر باید توسط وزارت  ۱۱۲هزار و  ۹۹ها برای تحویل کود اوره با نرخ بورسی قیمت هر کیلوگرم اما طبق اعالم اخیر پتروشیمی

یداری شود که نرخ تمام شده آن برای کشاورزان بیش از سه برابر افزایش قیمت خواهد داشتجهاد کشاورزی خر . 
 لینک خبر
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 نهاده 
 خبرگزاری فارس – 69/4/89تاریخ :

 پتروشیمی ها کود به نرخ دولتی به کشاورزان نمی دهند 
های مصوب به بخش کشاورزی های پتروشیمی تولیدکننده کود اوره از ابتدای تیرماه سال جاری از تحویل کود با قیمتشرکت

اندخودداری نموده .  
های پتروشیمی از ابتدای شرکت :به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، رسولی اظهار کرد

و اعالم می کنند که کود اوره   های مصوب دولت به بخش کشاورزی خودداری کردهتیرماه سال جاری از تحویل کود اوره با قیمت
های بورس کاال به بخش کشاورزی تحویل خواهند دادرا صرفاً براساس قیمت . 

جر به افزایش سه برابری قیمت فروش کود اوره تحویلی به کشاورزان وی در ادامه اظهار کرد: اجرایی شدن این موضوع من
 .زحمتکش خواهد شد

های پتروشیمی به بخش های مصوب دولت توسط شرکتهمچنین رسولی اعالم کرد: موضوع لزوم تحویل کود اوره با قیمت
مورد  6089/74/62ولت در تاریخ کمیسیون اقتصادی دولت و همچنین در جلسه هیأت د 6089/74/67کشاورزی در جلسه مورخ 

کنندهای پتروشیمی نسبت به موارد مذکور تمکین نمیتأکید قرار گرفته است که شرکت . 
های مناسب سال زراعی جاری و افزایش معنادار تقاضا برای کودهای کشاورزی به ویژه کود وی تأکید کرد: با توجه به بارندگی

زده با مشکل ، تولید محصوالت کشاورزی و کشاورزان زحمتکش را به ویژه در مناطق سیلعدم تحویل این نهاده استراتژیک اوره، 
اندیشی شده و با قید فوریت فرایند تأمین و تحویل کود اوره به بخش کشاورزی با جدی مواجه کرده است که باید هر چه سریع تر چاره

های پتروشیمی از سرگرفته شودهای مصوب دولت توسط شرکتقیمت . 
 
 لینک خبر
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 نوغان
 خبرنگاران جوان – 61/4/89تاریخ : 

تر ابریشمسال گذشته به باالترین سطح خود رسید/افزایش اتکا به تولید داخل در پیله ۰۱توزیع تخم نوغان در   
ر درصدی به بیشترین رقم د ۰۰جعبه تخم نوغان در کشور توزیع شد که این میزان با افزایش  ۹۰۲هزار و  ۸۱سروی گفت: امسال 

سال گذشته رسید ۹۲ . 
، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عدیل سروی رئیس مرکز توسعه نوغانداری گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

و رورش کرم  نوغانداری ه تاریخی داریم وکشور درباره سابقه نوغانداری در کشور اظهار کرد: در حوزه پرورش کرم ابریشم سابق
ها امنیت جاده ابریشم را به خاطر تجارت ابریشم ها و حکومتشود. دولتابریشم یک فعالیت اقتصادی کهن در کشور محسوب می

کردندتأمین می . 
تراز با نقش صنعت نفت در دوران معاصر کشور را داشته است. طبیعتاً پس از در دوره صفویه نقشی هم صنعت ابریشم :وی افزود

هزار جعبه تخم نوغان بوده، اما بنابر دالیل متعدد دچار سیر نزولی شد ۰۲۸بر تولید کل کشور بالغ ۹۱انقالب و در سال  . 
هایی زان تولید کفت: امسال اتفاقات خوبی برای این صنعت افتاد و تعداد استانرئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور در خصوص می

استان افزایش پیدا کرد ۸۹استان به  ۰۰کردند از که در نوغانداری فعالیت می . 
و هزار  ۰۰جعبه رسید که نسبت به سال گذشته که  ۹۰۲هزار و  ۸۱وی افزود: همچنین میزان توزیع تخم نوغان در سطح کشور به 

شودسال گذشته بیشترین رقم محسوب می ۹۲درصد افزایش داشت و این میزان توزیع تخم نوغان در  ۰۰جعبه بود معادل  ۹۹۲ . 
درصد ابریشم جهان در کشورهای آسیایی تولید می شود 87ایران هشتمین تولیدکننده ابریشم در جهان/ :بیشتر بخوانید  

تر ابریشم در تن پیله ۹۶۲۲زایی در صنعت نوغانداری تصریح کرد: از لحاظ تولید حدود سروی در ادامه با اشاره به میزان اشتغال
ویژه دستی بهدرصد افزایش داد. کشور ما در زمینٔه صنایع ۶۸درصد به  ۰۱کشور تولید شد که میزان اتکا به تولید داخلی را از 

باالیی است و حوزه نوغانداری ضمن تأمین مواد اولیه این صنعت، اشتغال باالیی را در حوزه نوغانداری  صنعت فرش دارای جایگاه
کشی ایجاد کرده استدستی و ابریشماز تولید تخم تا پرورش کرم، صنایع . 

م کشور ما نهال توت در افزوده بسیار باالیی دارد و با توجه به اقلیرئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور افزود: این صنعت ارزش
زند. امسال زیست است و به همین دلیل درآمد خوبی را برای کشاورزان رقم میهای ایران قابل رویش و سازگار با محیطاکثر استان

هزار تومان به فروش رسیده است ۱۸تر در خراسان تا هزار تومان به ازای هر کیلوگرم پیله ۹۲هم محصول نوغانداران از  . 
شد سازمان تعاونی روستایی ورود پیدا کرد که این اتفاق در ها با کاهش مواجه میها هم که قیمتمه داد: در برخی استانوی ادا
عنوان مباشر خرید توافقی وارد عمل شد. همچنین در توزیع برگ توت، تخم نوغان های گلستان و گیالن افتاد و این سازمان بهاستان

های حمایتی در خصوص افزایش تعرفه واردات نخ و پیله ابریشم، تأمین تسهیالت بانکی و و برنامه یارانه دار، آموزش کشاورزان
ساله بتوانیم نیاز کل  ۰ای دولت اقدامات خوبی را انجام داده و ما امیدواریم این تسهیالت تداوم داشته باشد تا طی برنامه اعطای بیمه

 .کشور را از طریق تولید داخلی برآورده کنیم
های ما در حوزه غیر از سیستان و بلوچستان تمام استانهایی که به این صنعت مشغول هستند، افزودد: بهسروی در رابطه با استان

درصد  ۰۰درصد تولید کشور، خراسان رضوی با  ۸۶استان عمده ما به ترتیب میزان تولید گیالن با  ۹نوغانداری فعالیت دارند، اما 
گلستان، خراسان شمالی، مازندران، آذربایجان شرقی و اصفهان هستند هایو پس از آن استان . 

هاارائه تسهیالت به منظور بازسازی توتستان  
 ۹های فنی و اعتباری تسهیالتی را برای نوغانداری در وی درباره آخرین وضعیت تسهیالت به نوغانداران گفت: ما از محل کمک

های جدید و یا ایم. همچنین ایجاد تلنبارها در نظر گرفتهد و هم بازسازی و احیای توتستانهای جدیاستان عمده برای ایجاد توتستان
شده هم در دستور کار قرار داردهای مستهلکمرمت تلنبار . 

ان است ۹شده و به کشی تفاهم کردیم، طرح آن آمادهرئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور افزود: با بانک برای تسهیالت صنایع ابریشم
استان طرح تأمین تسهیالت بانکی را از محل اشتغال پایدار روستایی در  ۹۰شده است. همچنین امسال برای اصلی تولیدکننده ارسال

ایمنظر گرفته . 
که برای بخش نوغانداری اذعان داشت: طبیعتاً در این حوزه از آنجایی ۱۱شده در سال وی با اشاره به میزان بودجه در نظر گرفته

کنند نیاز حمایتی باالتری را هم از لحاظ تأمین اعتبارات تملکی و هم تسهیالت دارند. امسال ورزان با اعضای خانوار کار میکشا
جمهور به گیالن طرح توسعه نوغانداری شده است، همچنین در سفر رئیسنامه تنظیمشده و موافقتبینیبرای حوزه تملکی مبلغی پیش

سال عملیاتی خواهد شد ۰ن برای این استان در نظر گرفته شد که طی میلیارد توما ۰۲با مبلغ  . 
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ایم هم های فراگیر را شکل دادهسروی افزود: حمایتی هم در جهت صندوق توسعه نوغانداری در حال پیگیری است که هم تشکل
رت جهاد کشاورزی اختصاص داده شود، قانون ادغام وزا ۹۰امالکی را که از سهم دولت باید برای تأمین منابع مالی در قالب ماده 

ایم تا به پایداری این صنعت کمک کنددر نظر گرفته . 
کننده رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور درپایان تصریح کرد: از آنجاکه صنعت فرش ما در دنیا جایگاه باالیی دارد، بیشتر مصرف

به همین دلیل فعالً صادرات نخواهیم داشت شودهای ابریشمی هستیم و بخشی از این نخ به کشور وارد مینخ . 
  لینک خبر
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