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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آفات
 ایرنا  – 52/4/89تاریخ : 

استان درگیر آفت کرم خراط شدند ۵۲های گردو باغ  
استان کشور درگیر  ۵۴درصد سطح زیر کشت باغهای گردو در  ۵۴رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با اعالم اینکه  -ایرنا -تهران

اند، همکاری متولیان بخش باغبانی و باغداران برای مبارزه با این آفت را خواستار شدآلودگی کرم خراط شده .  
شنبه وزارت جهاد کشاورزی، محمدرضا درگاهی در نشست هم اندیشی مدیریت کنترل کرم خراط گردو افزود: به علت به گزارش سه

تغییرات اقلیمی و باال رفتن گرمای کره زمین و قرار گرفتن ایران بر روی کمربند خشکسالی دنیا، رفتار آفات متفاوت شده و اکنون با 
برو شده ایم که زنگ خطر را به صدا در آورده استطغیان آفت کرم خراط گردو در کشور رو . 

شهر کشور دچار آلودگی آفت کرم خراط شده است، تصریح کرد: سطح باغهای  ۲۴۵استان و  ۵۴وی با بیان اینکه باغهای گردو در 
هزار هکتار از این سطح باغها آلوده به آفت کرم خراط شده است ۴۵هزار هکتار است و حدود  ۲۳۱گردو در کشور  . 

های مدرن گردو را از مشکالت موجود در زمینه مبارزه با کرم خراط درگاهی بی توجهی باغداران به بخش فنی باغ و احداث باغ
ه فقط به ارائه نسخه مبارزه با آفت دانست و افزود: برای کنترل آفات موضوعاتی مانند تغذیه، آبیاری و ترویج مهم است و مبارز

 .منتهی نمی شود
های باغبانی کشور به گیری و ارائه راهکارهای مناسب بخش باغبانی استانوی گفت: هدف این هم اندیشی تدوین برنامه، تصمیم

 .منظور کنترل آفت و اصالح باغات گردو است
 گونه گیاهی میزبان کرم خراط هستند ۴۵

« گونه گیاهی تغذیه می کند،  ۴۵اس دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه کرم خراط از ، کارشن«محمد عصار

تواند درختان سیب، گالبی، آلو، گیالس، زیتون، انار و انگور را تحت تاثیر آلودگی قرار افزود: این آفت عالوه بر درختان گردو می
 .دهد

اندقم، همدان، خراسان رضوی از جمله استان های آلوده گزارش شده به گفته وی، استان های قزوین، تهران، . 
های اصلی، استفاده از سیم مفتولی برای ها، انسداد مدخل داالن های الرو بر روی تنه و شاخههای فرمونی در باغوی نصب تله

مبارزه با این آفت برشمردهای آلوده را از راهکارهای ها و شاخهمبارزه با الرو کرم خراط، هرس سر شاخه . 

  لینک خبر
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 آفات 
 ایرنا  – 52/4/89تاریخ : 

  استباغی ضروری  لزوم قرنطینه داخلی و تدوین دستورالعمل های
معاون امور تولیدات باغبانی وزارت جهاد کشاورزی تدوین دستورالعمل های بهینه سازی باغ ها و فعالیت قرنطینه  -ایرنا  - تهران

داخلی برای افزایش آگاهی مردم و بهره برداران و استفاده از شرکت های دانش بنیان برای مهار آفت کرم خراط گردو را مورد تاکید 
  .قرار داد

گزارش روز سه شنبه وزارت جهاد کشاورزی، محمد علی طهماسبی در نشست هم اندیشی مدیریت کنترل آفت کرم خراط گردو با به 
بیان اینکه دستورالعمل های تغذیه نیز باید به روز و به صورت منطقه ای تدوین شود، گفت: تغذیه درختان گردو باید متناسب با اقلیم 

 .و خاک مناطق تهیه شود
ته وی، قرنطینه داخلی ابزار قانونی در دست سازمان حفظ نباتات است و در واقع قرنطینه داخلی مهم تر از قرنطینه خارجی به گف

محسوب می شود و با این روش می توان برای دریافت اعتبارات، اطالع رسانی در حوزه آفات و بیماری های گیاهی و افزایش 
ره بردآگاهی مردم در زمینه کرم خراط گردو به . 

طهماسبی حفظ دارایی های مردم و کشاورزان را از وظایف مسئوالن بخش کشاورزی بیان کرد و گفت: سازمان حفظ نباتات کشور 
باید در سطح ملی و استانی برای مهار آفت و بیماری ها وقت و انرژی بگذارد و تجربه نشان داده که هرگاه این سازمان دقیق و به 

با آفات و بیماری ها ورود پیدا کرده، موفق بوده است موقع در زمینه مبارزه . 
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: بارندگی های امسال در واقع فرصت مناسبی برای سازمان حفظ نباتات به 

 .منظور مهار آفات موثر بود
و گفت: همزمان با تغییرات اقلیمی و آب و هوایی، وی پیرامون رفتارشناسی در زمینه آفات و همچنین کرم خراط را ضروری دانست 

 .رفتار آفات نیز در حال تغییر است و شناسایی تغیییر رفتار به مهار آفات کمک می کند
طهماسبی افزود: یکی از راهکارهای مبارزه با آفت کرم خراط استفاده از فرمون ها است و شرکت های دانش بنیان در زمینه تولید 

د موثر باشندفرمون می توانن . 
 لینک خبر 
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 آفات 

 ایرنا  – 13/4/89تاریخ : 

 تغذیه نامناسب و کمبود آب، علل اصلی بروز کرم خراط درخت گردو هستند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران علل اصلی شیوع آفت کرم خراط را در بین باغات گردو به طور عمده فقر  -ایرنا  

  .غذایی گیاه و عدم آبیاری مناسب و هرس به موقع عنوان کرد
به گزارش دوشنبه وزارت جهاد کشاورزی؛ کریم ذوالفقاری با بیان اینکه تنها راهکارهای مقابله با آفت کرم خراط، سرشاخه کاری، 

 ۳۴تا  ۳۱هکتار باغ گردو در این استان وجود دارد که  ۳۱۱بهبود تغذیه و آبیاری در باغات گردو است افزود: حدود دو هزارو 
شده اند درصد آن آلوده به کرم خراط . 

وی اظهار داشت: تالش ما این است با سرشاخه کاری درختان گردو و توصیه های تغذیه ای و آبیاری به باغداران مانع پیشرفت این 
 .آفت در باغات استان تهران شویم

ر شد، تصریح وی با بیان اینکه در سال گذشته دو دوره آموزشی سرشاخه کاری در شهرستان دماوند برای باغداران گردو برگزا
 .کرد: سرشاخه کاری، عالوه بر اصالح و هرس درختان گردو بر کنترل آفت کرم خراط تاثیر می گذارد

ذوالفقاری با بیان اینکه در تمامی باغات گردو استان تهران، شبکه مراقبت و پیش آگاهی داریم که به کشاورزان توصیه های الزم 
تن است که در سال  ۳۱۱برای مقابله با آفت کرم خراط را ارایه می دهند گفت: میزان تولید گردو در استان تهران یک هزار و 

ی، در استان تهران تولید گردو کاهش داشت که امسال وضعیت تولید این محصول بهتر از سال به علت سرمازدگ ۷۵-۷۴زراعی 
 .زراعی قبل خواهد بود

درصد باغات گردو در استان تهران در پنج شهر دماوند، شمیران،  ۷۱رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد: بیش از 
 .فیروز کوه، مالرد و رباط کریم هستند

مورد باغات یک تا دو هکتاری در استان تهران داریم و بیشتر باغات گردو به صورت مخلوط با سایر  ۵۴تا  ۵۱ی افزود: حدود و
 .درختان میوه هستند

 لینک خبر
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 آفات 
 ایرنا  – 52/4/89تاریخ : 

هزار هکتار به پایان می رسد 057مبارزه با ملخ صحرایی در سطح   
سازمان حفظ نباتات کشور گفت: مبارزه با ملخ صحرایی تا هفته آینده در  مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی -ایرنا  

هزار هکتار به پایان می رسد 027سطح .  
۷۴به گزارش روز چهارشنبه وزارت جهاد کشاورزی، سعید معین با بیان اینکه از بهمن ماه سال  تاکنون مبارزه با ملخ صحرایی در  

هزار هکتار انجام شده است، افزود: مبارزه با این آفت در اکثر استان های جنوبی تمام شده و اکنون مبارزه به صورت  ۴۵۵سطح 
 .لکه ای و بیشتر در استان ایالم است

هزار هکتار اراضی مبارزه باملخ صحرایی انجام شد و نزدیک به سه هزار هکتار دیگر  ۲۳وی اظهارداشت: استان ایالم در حدود 
 .باقی مانده که به زودی تمام می شود

استان کشور درگیر آفت ملخ صحرایی شدند، خاطر نشان کرد: پارسال از هشتم بهمن با دریافت گزارش ریزش  ۷معین با بیان اینکه 
 .ملخ صحرایی، مبارزه در بندر عباس آغاز و سپس در بقیه مناطق استان هرمزگان و استان های جنوبی ادامه یافت

هزار تومان در هر هکتار هزینه مبارزه و  ۴۱باره هزینه مبارزه با ملخ صحرایی گفت: براساس برآورد انجام شده، نزدیک به وی در
 .همچنین ردیابی ملخ صحرایی است

 ۲۲مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور، سطح ردیابی ملخ صحرایی در کشور را برای امسال 
هزار هکتار اعالم کرد ۸۸۱یلیون و م . 

میلیارد تومان از محل ستاد بحران کشور  ۲۱وی درباره تامین اعتبارات برای مبارزه با ملخ صحرایی اظهار داشت: مرحله نخست 
شودمیلیارد تومان دیگر نیز قرار است تا دو هفته آینده از خزانه دولت پرداخت  ۲۱برای مبارزه با این آفت دریافت شد و  . 

معین اضافه کرد: سازمان حفظ نباتات کشور در این مدت نزدیک به پنج میلیارد تومان کمک نقدی و غیر نقدی شامل سم، سمپاش، 
 .تانکر و لولزم یدکی برای مبارزه با ملخ صحرایی ارایه داد

مک های استانداری ها تامین شد که بخشی وی گفت: بقیه اعتبارات مبارزه با این آفت از محل اعتبارات استان ها و همچنین از محل ک
 .از هزینه ها را پوشش داد

مدیر کل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه ملخ صحرایی دوره اش را در ایران گذرانده 
ران در شرق آفریقا دارد که برای سفر بین است، تصریح کرد: این آفت یک محل تابستان گذران در هندوستان و یک محل زمستان گذ

 .این دو محل از عربستان و ایران عبور می کند
وی افزود: امسال به علت بارندگی های آغاز بهار و فراهم بودن شرایط، این آفت در ایران مستقر شد و توانست دو نسل از خود را 

اکستان رفته استایجاد کند و اکنون نسل سوم آن از ایران خارج شده و به سمت پ . 
هزار هکتار با ملخ صحرایی مبارزه کرده است ۵۱به گفته معین، پاکستان تاکنون در سطح  . 

هزار هکتار با ملخ صحرایی مبارزه کرد، اظهار داشت: برای عربستان مبارزه با  ۲۴۱وی با بیان اینکه امسال عربستان در سطح 
استملخ صحرایی در مناطقی که کشت و کار دارد، مهم  . 

کیلومتر و در روز  ۵۱۱تا  ۵۱۱معین درباره میزان پرواز ملخ صحرایی تصریح کرد: ملخ صحرایی در فاز بهاره می تواند روزانه 
ساعت پرواز کند ۵۱تا  ۲۱بین  . 

آفت از  وی با اشاره به اینکه هجوم بعدی ملخ صحرایی از اوایل بهمن امسال آغاز می شود، پیش بینی کرد که سطح مبارزه با این
حداقل به یک میلیون هکتار در کشور برسد ۷۷تا اواخر تیر  ۷۸بهمن  . 

کیلومتری در  ۵۱۱وی گفت: با پیش بینی هجوم ملخ صحرایی در بهمن امسال، هم در خط مرزی ساحلی و هم در مناطقی با عمق 
 .داخل کشور باید مبارزه انجام شود

هزار  ۲۵۱ظ نباتات کشور در باره ملخ بومی نیز اذعان داشت: تا کنون در سطح مدیرکل دفتر مبارزه با آفات همگانی سازمان حف
 .هکتار با این آفت بومی در کشور مبارزه کرده ایم

وی افزود: این مبارزه به طور عمده در استان های خراسان رضوی، زنجان، اردبیل، قزوین، گیالن، کردستان و آذربایجان شرقی 
 .صورت گرفته است

  لینک خبر
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 آفات 
 خبرنگاران جوان  – 17/4/89تاریخ : 

نوع سم مجاز تا پایان کار دولت ۲۷۷هزار هکتار انجام شد/ثبت  ۰۲۷ه با آفت ملخ صحرایی در سطح مبارز  
میلیون هکتار نیز مورد پایش و  ۲۵هزار هکتار خبر داد و گفت که  ۴۴۱درگاهی از مبارزه با آفت ملخ صحرایی در سطح 

 مونیتورینگ قرار گرفته است
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدرضا درگاهی در نشست شورای  

های تابعه وزارت جهاد کشاورزی گفت: سازمان حفظ نباتات در کنار های نمایندگی، ولی فقیه در سازمانهماهنگی مدیران حوزه
زمان کامالً حاکمیتی در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی هستند که در بحث امنیت غذایی و سالمت سازمان دامپزشکی کشور، دو سا

کنندآن تالش می . 
به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده  ۲۳۵۵وی افزود: این سازمان بیش از نیم قرن قدمت رسمی دارد که تاسیس آن در سال 

مرتبط دانست ۲۳۱۵اداره کل مبارزه با ملخ در ذیل وزارت کشور در سال  توان به تاسیساست، اما قدمت غیر رسمی آن را می . 
درگاهی، ابعاد پیگیری و فعالیت این سازمان را بر دو محور دانست و تصریح کرد: کنترل و مدیریت بر آفات و همچنین قرنطینه 

ع از عرصه سبز کشور وظیفه اصلی واردات و صادرات، عمده خدمات مجموعه همکاران ما به بخش کشاورزی کشور است و دفا
 .این سازمان است

های متخلف دنیا خصوصاً وی در ادامه به عضویت این سازمان در کنوانسیون  IPPC  اشاره کرد و افزود: در بحث صادرات

ن محصوالت کشاورزی، صدور گواهی بهداشتی مبنی بر عاری بودن از آفات و همچنین در واردات برخی محصوالت قرنطینه کرد
ها از وظایف این مجموعه در کنترل غیر مستقیم آفات در کشور استها به منظور حصول اطمینان از سالمت انآن . 

های متخاصم اشاره کرد و گفت: حتی در بحث واردات های ظالمانه دولترئیس سازمان حفظ نباتات کشور در ادامه به بحث تحریم
هایی از فروش هایی که سابقاً با ما همکاری داشته اند به بهانه تراشیشرکتبرخی از سموم الزم برای محصوالت کشاورزی، 

ها هم صراحتاً به بحث تحریم اشاره هایی در این خصوص داشته ایم که آنکنند و البته ما نیز نامه نگاریمحصول به ما خودداری می
ین المللی خواهد بودکنند، اما در وقت مقتضی این رفتار قابل پیگیری در مراجع ذیربط بنمی . 

هزار تن  ۴۱هزار تن مصرف انواع سموم در کشور است، اما در حال حاضر بیش از  ۳۱تا  ۵۴درگاهی با اعالم اینکه ساالنه حدود 
از انواع سموم را در داخل کشور موجودی داریم، تاکید کرد: ما با هماهنگی بخش خصوصی به ویژه انحمن تولیدکنندگان و همچنین 

درصد سموم مصرفی در بخش کشاورزی، در داخل  ۸۱واردکنندگان سموم کشاورزی توانسته ایم از این مشکل عبور کنیم و انجمن 
شودکشور تولید می . 

های دانش بنیان به وی ضمن تقدیر از همکاری و مساعدت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص همراهی شرکت
ای متشکل از وزارت بهداشت و برخی از سموم وارداتی، به فرایند ثبت سموم وارداتی در کمیته منظور خوداتکایی در حوزه تولید

شود که سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد و گفت: سموم به سه دسته پرخطر، متوسط خطر و کم خطر )بیولوژیک( تقسیم می
در سموم پرخطر هستیمدر حال برنامه ریزی و تالش برای افزایش سبد سموم کم خطر و کاهش  . 

نوع سم مجاز و مورد تایید ثبت شده است که در تالش هستیم تا این مقدار را بیشتر  ۳۴۱تصریح کرد: تا کنون حدود   این مقام مسئول
نوع برسانیم ۴۱۱کرده و تا پایان دولت به باالی  . 

ه کرد و افزود: ایران در حال حاضر در کمربند رئیس سازمان حفظ نباتات کشور به تغییرات اقلیمی و لزوم کنترل آفات اشار
ها شده استخشکسالی است و این موضوع باعث طغیان برخی آفات و بیماری . 

برابر رسیده  ۴ها به بیش از وی افزایش متوسط بارندگی در سال زراعی جاری نسبت به سال زراعی گذشته که در برخی از استان
ای برای تولید و تکثیر برخی از آفات دانست و افزود: بر اساس بخشنامه اخیر حجتی وزیر جهاد کشاورزی، در سطح را زمینه

های کشور ستاد گیاه پزشکی به ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل شده است و در مرکز نیز ستاد عالی گیاه پزشکی استان
اد عالی گیاه پزشکی محصوالت باغی و ستاد عالی گیاه پزشکی محصوالت جنگلی و مرتعی در سازمان حفظ محصوالت زراعی، ست

های پیش رو، تدابیر الزم را در این خصوص اندیشیده نباتات در شرف تشکیل است تا ضمن سیاستگذاری و برنامه ریزی در افق
 .شود

قرنطینه کشور از طریق معاون اول ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت:  درگاهی در ادامه به پیگیری به منظور اجرای طرح جامع
به عنوان مثال در حوزه وزارت بهداشت و درمان، اگر ما از ورود ویروس و یا بیماری مهلک و فراگیری به کشور و شیوع آن 

پذیرد و بر این اساس گستردگی تر و با هزینه بسیار کمتری نسبت به مبارزه و درمان آن صورت میجلوگیری کنیم، بسیار ساده
تواند مانع از بروز مشکالت در تهدید امنیت و سالمت غذایی کشور شودساختاری در حوزه قرنطینه می . 

سال پیش، ایران شاهد این هجوم ملخ صحرایی  ۴۱این مقام مسئول به طرح مبارزه با آفت ملخ صحرایی اشاره کرد و گفت: حدود 
های همسایه، این آفت کنترل شد، اما امروز با های خارجی و برخی از کشورها و حضور مستشاراستانبود که با بسیج مردم کل 
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استان کشور و فعالیت شبانه روزی همکاران ما در  ۲۱های جهادی و همچنین همراهی استانداران در همکاری بسیج، سپاه و گروه
میلیون هکتار نیز مورد پایش و  ۲۵هکتار با این آفت مبارزه شد و هزار  ۴۴۱ها و شهرستان ها، در سطح جهاد کشاورزی استان

 .مونیتورینگ قرار گرفت
کیلومتر در روز  ۵۱۱تواند بیش از های دنیا را در سیطره خود دارد و میدرصد از خشکی ۵۱وی افزود: آفت ملخ صحرایی، 

کیلومتر را نیز دارد. این ملخ روزانه معادل وزن  ۴۱۱۱ رسد و البته رکوردکیلومتر می ۲۱۱۱پرواز کند که در هفته به بیش از 
تواند معادل یک انسان یعنی حدود دو کیلوگرم از محصوالت غذایی استفاده کند ملخ در یک روز می ۲۲۱۱خود، خوراک دارد و هر 

ها مصون نیستکه در شرایط طغیانی تنه درختان از هجوم آن . 
هفته و در هر دوره  ۲تخم به فاصله  ۳۱۱ماهه،  ۴تا  ۳ای است که در طول نیز به گونه درگاهی تصریح کرد: زاد و ولد این آفت

 ۵۱۱۱میلیون ملخ بودیم، اما حدود  ۴۱ریزش و باالی  ۲۴۳گذارد و ما شاهد سانتیمتری خاک می ۲۱عدد تخم در عمق  ۲۵۱تا  ۷۱
 ۲۱هزار هکتار از اراضی این  ۴۴۱تن سم را در  ۱۵۴ماشین سمپاش،  ۲۱۱۱تا  ۴۴۱ماشین سنگین و  ۵۱۱نفر از همکاران با 

ها نبود، ما باید این ملخ صحرایی را استان مصرف کردند که اگر این اقدامات به موقع و شبانه روزی همکاران ما در سطح این استان
شدکردیم که باعث نابودی کل اراضی سرسبز شمالی ما میدر شمال کشور مشاهده می . 

با آفت ملخ صحرایی در کشور/ هجوم ملخ صحرایی به تهران در مرداد تکذیب شد آخرین جزئیات مبارزه :یشتر بخوانید  
گزارش این اقدامات انجام شده در یکی از جلسات هیات دولت، به صورت مبسوط و مفصل ارائه و مورد »وی با اعالم این که 

میلیارد لایر بود که  ۳۱۱ارزه با این آفت، افزود: اعتبار و منابع مالی درخواستی ما از دولت در آغاز طرح مب« تحسین واقع شد
میلیارد لایر نیز به صورت اوراق )پرداخت نقدی پس از دو سال(  ۴۱میلیارد لایر آن در مرحله نخست پرداخت و  ۲۱۱تاکنون 

 .تخصیص یافته است
میلیون هکتار و مبارزه با  ۲.۴رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، مبارزه با آفت سن گندم به صورت همزمان با ملخ صحرایی در 

میلیون هکتار از اراضی کشور را بخشی دیگر از اقدامات این سازمان برشمرد و گفت: در حال  ۵.۴علف هرز گندم در سطح 
درصد( آلوده به کرم خراط گردو است و  ۴۱هزار هکتار آن )حدود  ۴۱هزار هکتار درختان گردوی کشور،  ۲۴۱حاضر نیز از 

های یزد و مازندران به صورت طغیانی شاهد میزبان )از محصوالت کشاورزی( در استان ۴۱۱ای نیز با بیش از مگس میوه مدیترانه

 .آن هستیم که مبارزه با این آفات در دست اقدام همکاران ما در این سازمان قرار دارد

  لینک خبر
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 آفات 
 خبرنگاران جوان  – 52/4/89تاریخ : 

هاکاری عربستان در مبارزه علیه آفت ملخهای صحرایی در کشور به پایان رسید/ کمهجوم ملخ  
میر گفت: با توجه به آنکه ملخ های صحرایی، ایران را به مقصد هند و پاکستان ترک کردند، فاز اول مبارزه علیه این آفت روبه اتمام 

 .است
خبرنگار تات در گفت و گو بامحمدرضا میر سخنگوی سازمان حفظ نبا گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

استان کشور  ۷تیر در  ۵۵، درباره آخرین وضعیت مبارزه با آفت ملخ صحرایی اظهار کرد: براساس آخرین آمار تا خبرنگاران جوان
صورت گرفته است  هکتار علیه آفت ملخ صحرایی مبارزه ۲۴هزار و  ۴۵۳و در سطحی معادل  . 

روز گذشته شاهد ورود  ۲۱زود: خوشبختانه از های صحرایی به کشور به پایان رسیده است، افوی با اشاره به اینکه هجوم آفت ملخ
ها نبودیم و ریزش جدیدی در کشور طی این مدت ثبت نشده استدسته جات جدید ملخ . 

های جنوبی کشور صورت گرفته است، ادامه داد: تنها میزان محدودی ریزش در استان ۲۴۵میر با بیان اینکه از ابتدای بهمن تاکنون 
های جنوبی صورت گرفته استهایی که در استانملخها یا مبارزه علیه پوره . 

ها کشور های صحرایی رو به اتمام است، اظهار کرد: این ملخسخنگوی سازمان حفظ نباتات با اشاره به اینکه فاز اول مبارزه با ملخ
آفت دوباره به کشور ما باز های دی و بهمن، این ما را به مقصد هند و پاکستان ترک کردند و طبق روال همه ساله مجدد در ماه

شودها آغاز میگردد و فاز بعدی حمله آنمی . 
 آخرین جزئیات مبارزه با آفت ملخ صحرایی در کشور/ هجوم ملخ صحرایی به تهران در مرداد تکذیب شد :بیشتر بخوانید

از میزان مبارزه علیه  های آتی با حجم کمتریوی ادامه داد: با توجه به مبارزه مطلوب علیه آفت ملخ صحرایی، امیدواریم که در ماه
 .این آفت مواجه شویم

سال اخیر در کشور بی سابقه بوده است، گفت: اگرچه همه ساله علیه آفت  ۴۱میر با بیان اینکه هجوم طغیانی آفت ملخ صحرایی طی 
انی در کشور گیرد، اما ورود دسته جات این آفت به شکل طغیملخ صحرایی در جنوب کرمان منطقه جازموریان مبارزه صورت می

 .بی سابقه بوده است
شود چرا که تر میبه گفته این مقام مسئول، شرایط مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی تا قبل از دی و بهمن هر روز به کشور مطلوب

 .دیگر ورود دسته جات جدید را نخواهیم داشت
تا  ۸۱۱های قبلی که موفق به تخم گذاری شدند، تا پایان شهریور به های فائو، سطح مبارزه علیه پورهوی ادامه داد: براساس پیش بینی

هزار هکتار خواهد رسید ۸۴۱ . 
تان ها اظهار کرد: بنابر آمار مقداری خسارت به باغات مرکبات اسمیر درباره آخرین جزئیات خسارت ملخ صحرایی به استان

شدند، وارد شده است، اما در برابر حجم مبارزه هرمزگان و برخی باغات و مزارع که به صورت دیم در اراضی مرتعی کشت می
 .میزان خسارت درحد صفر بوده است

 سخنگوی سازمان حفظ نباتات درباره آخرین وضعیت تخصیص اعتبار به مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی گفت: از ابتدای مبارزه تا
میلیارد تومان اعتبار به مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی اختصاص داده شده است، ضمن اینکه هیئت دولت قول  ۵۱کنون رقمی حدود 

 .داده هر چقدر اعتبار در این زمینه الزم باشد، در اختیار سازمان قرار دهد
هزار تومان هزینه در بر دارد، بیان  ۴۱می حدود وی با اشاره به اینکه مبارزه آفت ملخ صحرایی در هر هکتار به طور متوسط رق

میلیارد تومان هزینه در برداشته که  ۳۴هزار هکتار حدود  ۴۵۱کرد: براین اساس مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی در سطحی معادل 
های استانی و بخشی بودجه جاری سازمان تامین شده استمیلیارد تومان آن از طریق کمک ۲۴ . 

های عربی اظهار کرد: با وجود ین جزئیات بررسی فائو پیرامون مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی از سوی کشورمیر درباره آخر
روز  ۵۱اعتراض ما نسبت به کم کاری عربستان در زمینه مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی یا مسئله بیوتروریسم به سازمان فائو، طی 

ندگان فائو انجام شد و بدین منظور بحث بیوتروریسم منتفی اعالم شدهای الزم در این خصوص از سوی نمایگذشته بررسی . 
های عربی مبارزه خوبی علیه این آفت انجام ندادند، گفت: با توجه به آنکه عربستان سخنگوی سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه کشور

ر مبارزه کرده که این امر بیانگر کم کاری هزار هکتا ۲۴۱منابع کشاورزی خوبی در این مناطق ندارد، تنها در سطحی معادل 
 .عربستان است که ما هم نسبت به این مسئله اعتراض کردیم و در این خصوص فائو تذکرات الزم را داده است

 عمده مبارزه علیه آفت ملخ مراکشی در اردبیل صورت گرفته است
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خ مراکشی بیان کرد: بنابر آمار تاکنون در سطحی معادل میر در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضعیت مبارزه علیه آفت مل
های نیمه شمالی صورت گرفته که عمده آن در اردبیل بوده استهزار هکتار مبارزه علیه آفت ملخ مراکشی در استان ۲۵۱ . 

ن، اعتباراتی به این امر وی درباره اعتبارات مبارزه علیه آفت ملخ مراکشی گفت: همه ساله برای مبارزه با این آفت از بودجه سازما
شود و اعتبارات آفت ملخ مراکشی هیچگونه ارتباطی با ملخ صحرایی ندارداختصاص داده می . 

این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه ملخ مراکشی در نیمه شمالی کشور تحت کنترل است، تصریح کرد: طبق روال همه ساله در 
های اخیر حجم این آفت در نوار شمالی ستیم که امسال به سبب شرایط آب و هوایی و بارشاین مناطق با آفت ملخ مراکشی روبرو ه

 .کشور بیشتر شده است، اما به سبب آنکه این آفت تحت کنترل است جای هیچ نگرانی وجود ندارد

  لینک خبر
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 اقتصاد کالن
 خبرگزاری فارس – 13/4/89تاریخ : 

مانع عرضه محصوالت کشاورزی در بورس 3  
مانع عرضه محصوالت کشاورزی در بورس اشاره کرد 1معاون توسعه و مطالعاتی اقتصادی بورس به  .  

بورس در جمع خبرنگاران به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علیرضا ناصرپور معاون توسعه و مطالعاتی اقتصادی 
شود و درصد محصوالت کشاورزی در بورس عرضه می 37سال تنها  37در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که چرا پس از گذشت 

 17درصدی محصوالت کشاورزی بسیار کم است و انتظار داریم که حداقل  37آیا این مقدار کم نیست؟ گفت: قبول دارم که عرضه 

زی در بورس عرضه شوددرصد محصوالت کشاور . 
وی به مشکالت عرضه محصوالت کشاورزی در بورس اشاره کرد و گفت: مشکل اصلی فرهنگ کشاورزان است که آنها به راحتی 

گرا هستند و با توصیه و سفارش به دنبال عرضه محصوالتشان در بورس گرا و عملپذیرند؛ آنها بیشتر نتیجهمعامالت مدرن را نمی
 .نیستند

توسعه و مطالعات اقتصادی بورس همچنین تأکید کرد معاون برداران کشاورزی هم مانع دیگری برای عرضه محصوالت تنوع بهره :

بردار کشاورزی وجود دارد که گردآوری آنها بسیار سخت است و هر کدام نظرات میلیون بهره 4.2کشاورزی در بورس است. 

 .خودشان را دارند
کار مواجه شویممیلیون گندم 1مورد عرضه گندم باید با  به گفته این مسئول، تنها در .  

ای هستند که به کردهناصرپور همچنین گفت: زمانی که طرف حساب شما بخش صنعت است تعداد آنها بسیار اندک و افراد تحصیل
 .پذیرش شرایط و وضعیت جدید رغبت دارند اما در مقایسه، کار در بخش کشاورزی دشوارتر است

ابالغ شده تأکید دارد که محصوالت کشاورزی در بورس  98وری کشاورزی که در سال قانون بهره 11گزارش فارس، ماده به 

عرضه شود و قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی نیز اجرایی شود. مفهوم قیمت تضمینی این است که دولت باید شرایطی را ایجاد 
نرخ خرید تضمینی تعیین شده بفروشد و یا قیمت بازار باالتر از همان نرخ باشد محصول  کند که اگر کشاورز به هر دلیلی نتواند به

کشاورز را خریداری کرده و مابه به دلیل پایین بودن نرخ خرید  80التفاوت آن را پرداخت کند. این در حالی است که از سال 

 .تضمینی تعیین شده از سوی دولت عمالً قیمت تضمینی متوقف شده است

 
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت
 ایرنا  – 55/4/89تاریخ : 

  چرا لبنیات گران شد؟
گیری های دامی وارداتی و سوءاستفاده ارزی در این حوزه، باعث شکلبندی، نهادهافزایش قیمت شیرخام، مواد اولیه بسته -ایرنا  -

کنندگان انجامیددرصدی شیر و انواع لبنیات برای مصرف ۵۵درصدی برای تولیدکننده شیر شد که در نهایت به گرانی  ۵۳تورم  .  
های دور و درازی برای ای جدید تأسیس کرد. او طرحشرق تهران، کارآفرینی با بلندپروازی، کارخانه یک سال و نیم پیش در جنوب

های ای طراحی و ساخته شد تا خط تولید و ماشینتوسعه داشت و کارخانه جدید را هم با همین هدف ساخت. تمام طبقه دوم آن، شیشه
گردی ساخته شده بود و مدیر کارخانه قصد داشت تا برگزاری تورهای کارخانه صنعتی از بیرون آن پیدا باشد. این ساختمان با هدف

آموزی برای بازدید از خط ای همکاری کند. اما پیش از آنکه پای دانشآموزان از این خط تولید شیشهها برای بازدید دانشبا مدرسه
ای در اسفند ماه تعطیل شدبه جایی رساند که کارخانه شیشهها کار را تولید به آن باز شود، افزایش قیمت ارز و شدت گرفتن تحریم . 

ای و شکست طرح توسعه یکی از بزرگترین محصوالت لبنی، روایت از روزهای سخت تولیدکنندگان دارد. تعطیلی کارخانه شیشه
مت تولیدکننده گاو شیری در درصد بود. قی ۵۴.۴دهد که در زمستان گذشته، تورم تولیدکننده گزارش مرکز آمار ایران نیز نشان می

درصد رسید. مجموعه این  ۵۳درصد بیشتر شد و تورم تولیدکننده در محصول شیر نیز به  ۳۱نسبت به سال قبل از آن  ۷۴سال 
درصد گران شده باشد و با این وجود، باز هم ستاد تنظیم بازار رأی به افزایش  ۵۵شرایط باعث شد که قیمت شیر در خرداد امسال، 

زمان با تغییرات قیمت، برخی خبرها نیز حکایت از تعدیل نیرو بخاطر شرایط رصدی قیمت لبنیات بدهد. در یک سال گذشته، همد ۵۱
های تولیدکننده محصوالت لبنی داشتسخت اقتصادی در کارخانه . 

« های بندی و نهادهد اولیه بستهقیمت موا»، دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی ایران در اظهارنظرهایی متعدد گفته است: «رضا باکری

شود. های تولیدی فروخته میدامی افزایشی شدید داشته است. قیمت شیر خام نیز افزایش یافته و باالتر از نرخ مصوب به کارخانه
یز از های فعلی ستاد تنظیم بازار نهای لبنیات برای حفظ توان تولیدی، خواستار افزایش قیمت محصوالت هستند و قیمتکارخانه

تر استها، پایینپیشنهاد آن .» 
درصدی پنیر ۵۷درصدی ماست و  ۴۵تورم   

گرانی لبنیات از تیرماه سال گذشته شروع شد؛ زمانی که افزایش نرخ ارز تأثیر خود را در محصوالت ریز و درشت نشان داد. قیمت 
صوالت لبنی شروع به شکایت و زمزمه افزایش قیمت های محافزایش یافت و کارخانه… های دامی و بندی، نهادهمواد اولیه بسته

، قیمت لبنیات نسبت به تابستان دو برابر شد. گاهی صحبت از افزایش قیمت ۷۴کردند و در چند مرحله افزایش قیمت در پاییز 
صدی لبنیات را تصویب در ۵۱غیرقانونی و خودسرانه قیمت لبنیات بود اما در آخر ستاد تنظیم بازار نیز دو هفته پیش، افزایش قیمت 

 .کرد
« بخشی از افزایش قیمت »عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همان زمان علت گرانی لبنیات را چنین توضیح داد: « جالل محمودزاده

های دامی چندین عامل وجود داردهای دامی است. در مورد افزایش قیمت نهادهشیر به علت افزایش قیمت نهاده نخستین عامل  .

خواهند هایی که میهایی مثل جو و علوفه هم مشکالتی دارند. ماشینهاست. اکنون بارگیری محمولهرویه خود نهادهت بیافزایش قیم
انداین محموالت را بارگیری کنند سه چهار برابر قیمت حمل را باال برده .» 

ونقل بسیار های حملخورده است. کرایهدهد که چرخه تولید محصوالت لبنی گره کور بررسی اظهارات مقامات صنفی نیز نشان می
کنند. دامداران شیر خام ماه با تأخیر مطالبات دامداران را پرداخت می ۳تا  ۵های لبنی افزایش یافته و به همین خاطر، برخی کارخانه

 ۵۵۱۱ها ارز ه واردات آنهای دامی را که بها نیز نهادهفروشند و از آن طرف خود آنها میتر از قیمت مصوب به کارخانهرا گران
پردازندماه قبل از تحویل گرفتن می ۳تا  ۵خرند و پول آن را هم تر میتومانی اختصاص یافته، گران . 

هزار  ۵به  ۷۸تومان بود در خرداد  ۸۸۱هزار و  ۵ ۷۴مجموعه این شرایط باعث شد، قیمت یک لیتر شیر پاستوریزه که در خرداد 
تومان است. آخرین گزارش مرکز آمار از بررسی  ۴،۵۱۱و شیر پرچرب  ۵۷۱۱تومان برسد. حاال نیز قیمت شیر کم چرب  ۴۸۷و 

۴۵.۵دهد که قیمت ماست نیز ، نشان می۷۸قیمت اقالم خوراکی در خرداد  بیشتر شده و پنیر ایرانی نیز  ۷۴درصد نسبت به خرداد  
درصد افزایش قیمت داشته است ۵۸.۷ . 

۵،۳۱۱، به ۷۸هزار تومان بود و در خرداد  ۵، ۷۴یک کیلو ماست در خرداد قیمت  تومان رسید. حاال نیز طبق مصوبه ستاد تنظیم  
۷۱۱بازار، قیمت ماست کم چرب  تومان است ۴،۸۱۱گرمی،  ۷۱۱و ماست پرچرب  ۴۳۱۱گرمی،   . 

تومانی و فروش با قیمت باالتر ۵۵۱۱های دامی با ارز واردات نهاده  
های اصلی گرانی کاالهای اساسی است. نه تنها درباره شیر و ماست و پنیر، بلکه قیمت گوشت های دامی، یکی از علتنهاده گرانی

های دامی کشور، وارداتی است. برای واردات این محصول درصد از خوراک دام و نهاده ۴۱نیز تحت تأثیر همین عامل قرار دارد. 
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های های دامی سوءاستفادهدهد که در واردات نهادهشده است اما برخی اظهارات نشان می تومانی اختصاص داده ۵۵۱۱نیز ارز 
 .ارزی اتفاق افتاده و انحصار ایجاد شده است

میلیون تن است که بخش  ۲۲های دام و طیور در حدود بر اساس اعالم مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی نیاز ساالنه ایران به نهاده
شود. های دامی میدر حال حاضر از طریق واردات تأمین و ساالنه حدود سه میلیارد دالر صرف واردات نهادهاعظمی از این نیاز 

هزار تن جو  ۵۱۱میلیون تن دانه و کنجاله سویا و نزدیک به یک میلیون و  ۴.۵میلیون تن ذرت،  ۵تر، اکنون بیش از طور دقیقبه
ها از انحصار واردات این محصول در دست چند شرکت محدود است که تولیدکنندهشود. اما چند سال از کشورهای مختلف وارد می

تومانی وارد شده اما با قیمتی باالتر به تولیدکننده  ۵۵۱۱های دامی با ارز گالیه دارند. در یک سال اخیر نیز برخی معتقدند که نهاده
 .فروخته شده است

« تومانی  ۵۱۱هزار و  ۵با وجود اختصاص ارز »باره گفته است: مداران در اینهای سراسری دامدیر عامل اتحادیه« سعید سلطانی

های دامی باید ذرت و جو بر اساس نرخ مصوب وزارت جهاد کشاورزی در اختیار تولیدکنندگان قرار اما که به واردات نهاده
کنندان میها به دامدارهای باالتری اقدام به فروش نهادهمتأسفانه برخی واردکنندگان با نرخ .» 

 
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 ایرنا  – 17/4/89تاریخ :

 پیشنهاد تولیدکنندگان برای کنترل قیمت گوشت
رئیس شورای تامین دام از نامه دامداران و دامپروران به معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی خبرداد و گفت:  -ایرنا  

هزارتومان را خواستار شدند تا با حذف دالالن قیمت  ۴۵این صنعت عرضه هر کیلوگرم الشه گوشت گوساله با قیمت تولیدکنندگان 
  .در بازار مصرف کاهش یابد

« روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: براساس نامه دامداران، چنانچه تولیدکنندگان هر « منصور پوریان

هزارتومان درب کشتارگاه عرضه کنند، تا قیمت این محصول برای  ۴۵او و گوساله را به صورت مستقیم با قیمت کیلوگرم الشه گ
هزارتومان می رسد ۵۱کنندگان به کیلویی نزدیک مصرف . 

دامپروری وی اظهارداشت: اقدام مورد درخواست دامداران موجب می شود تا دست چند حلقه از دالالن در فرایند خرید دام از درب 
تا کشتارگاه از جمله چوب داران حذف شود و تولیدکنندگان مستقیم دام را به کشتارگاه ها تحویل می دهند که در کاهش قیمت این 

 .محصول نقش بسزایی خواهد داشت
های باالتر از این کیلوگرم روانه بازار شود و دامی با وزن  ۵۴۱پوریان تصریح کرد: قرار است در این اقدام گاو و گوساله با وزن 

 .عرضه نشود
وی اضافه کرد: چنانچه موافقت وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عرضه مستقیم دام سنگین به کشتارگاه ها فراهم شود، این 

 .موضوع در ارتباط با دام سبک نیز اجرایی خواهد شد که منجر به کاهش قیمت ها می شود
هزارتن گوشت قرمز است که بخش عمده آن  ۷۵۱ی منتشر شده، نیاز ساالنه کشور طبق آمارهای وزارت جهادکشاورزی که به تازگ

درصد آن از محل واردات تامین می شود ۲۴تا  ۲۱از محل تولید داخل و بین  . 
و واردات انواع گوشت قرمز برای تنظیم بازار این محصول، با شدت  ۷۴بنابراین در پی افزایش قیمت گوشت قرمز در اواسط سال 

و وجود علوفه مناسب، تولید دام زنده نیز رشد پیدا کرد، اما به دلیل باال بودن قیمت این محصول کاهش  ۷۸ها در ابتدای سال  بارش
 .تقاضای بازار داخلی باعث شد که انواع دام سنگین و سبک روی دست تولید کنندگان باقی بماند

بازار روبرو شده اند که به زیان این صنعت است و در زمان حاضر  اکنون تولیدکنندگان با مشکل جدی اضافه وزن دام ها و نبود
هزارتومان عرضه می شود ۲۲۱تا  ۷۴هزارتومان و گوشت گوساله بین  ۲۵۱تا  ۲۱۱قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی بین  . 

درصد و  ۲۲۷سال گذشته قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله نسبت به مدت مشابه  ۷۸طبق آمار بانک مرکزی تا پایان خردادماه سال 
درصد افزایش نشان می دهد که رقم قابل توجهی است ۲۱۵.۵گوشت گوسفندی  . 

  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 خبرنگاران جوان  – 52/4/89تاریخ : 

هزار تومان ۴۱افزایش دما، مرغ را گران کرد/ قیمت مرغ در کانال   
ها بر افزایش قیمت تاثیر مرغداران گوشتی گفت: افزایش دمای هوا و کاهش وزن گیری الشهعضو هیئت مدیره کانون سراسری 

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

، درباره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان است ۲۵ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۸۱۱هزار و  ۷تا  ۴۱۱هزار و  ۷مرغداری  . 
تومانی نرخ هر کیلو  ۴۱۱ها را دلیل اصلی افزایش و کاهش وزن گیری الشه افزایش دمای هوا تقاضا در برابر عرضه،وی ازدیاد 

روز گذشته در بازار اعالم کرد ۲۱مرغ نسبت به  . 
در زمان های دامی گفت: اگرچه پشتیبانی امور دام، نهاده دامی با نرخ مصوب را چهار آیین درباره آخرین جزئیات بازار نهاده

دهد، اما نرخ ذرت و کنجاله سویا در بازار آزاد همچنان باالستمناسبی در اختیار مرغداران قرار می . 
هزار تومان رسید ۲۴تومانی نرخ مرغ در بازار/قیمت مرغ به  ۴۱۱افزایش  :بیشتر بخوانید  

نین و واکسن کیفی در بازار همچنان نایاب است، عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه لیزین، متیو
های مرغداری یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مرغ برابری تلفات در واحد ۵افزود: نبود واکسن کیفی مناسب در بازار و افزایش 

دهدرود چرا که این امر عرضه را تحت تاثیر خود قرار میهای آینده به شمار میدر ماه . 
برابری تلفات  ۵گیرد، بیان کرد: افزایش صورت می های مرغداریواحد میلیون جوجه ریزی در ۲۱۱اینکه ماهانه  وی با اشاره به

هزار تن در عرضه مرغ کمبود داشته باشیم ۲۵تا  ۲۱نسبت به گذشته موجب شده تا ماهانه  . 
ب مالیم افزایش قیمت ناشی از ازدیاد تلفات و شود که شیچهار آیین افزود: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می

شهریور ادامه یابد ۵۱های مرغداری تا کاهش وزن گیری الشه در فصول گرم در واحد . 
های صورت گرفته، ستاد تنظیم بازار این مقام مسئول در پایان با انتقاد از تاخیر در اعالم نرخ مصوب مرغ گفت: براساس پیگیری

کندروز آینده اعالم می ۲۱مرغ زنده ظرف قیمت مصوب مرغ گرم و  . 
  لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
 خبرگزاری فارس– 55/4/89تاریخ :

شود؟ های هیرکانی قانونی میتخریب جنگل  
ها، مراتع و آبخیزداری کشور در تصمیمی عجیب و تامل مجلس در استان مازندران، رئیس سازمان جنگلبا فشار برخی نمایندگان 

دهدبرانگیز بدون توجه به تهدیدات پیش رو، دستور به خارج کردن درختان شکسته و افتاده می .  
بخش اعظم آن در کشور عزیزمان   ههای دنیا است کهای هیرکانی یکی از بی نظیرترین جنگلبه گزارش خبرگزاری فارس، جنگل
میلیون ساله دارد که به دوران ژوراسیک  47کیلومتر مربع قدمتی  22777نظیر با وسعت ایران واقع شده است. این گنجینه بی

»بازگشته و به   گونه درخت را در دل 327گونه پستاندار و  89گونه پرنده،  582شهرت دارد و « موزه طبیعی»و « های زندهفسیل

 .خود جای داده است
های بی رویه و دست اندازی های متعدد به این میراث گرانقدر های اخیر با گسترش روزافزون صنایع چوب و کاغذ، برداشتدر سال

های هیرکانی گشته است. به همین منظور با تدبیر نمایندگان مجلس های جنگلبه حدی افزایش یافته که باعث به شماره افتادن نفس
اسالمی طرح تنفس جنگل در دستور کار قرار گرفت و در برنامه ششم توسعه کشور گنجانده شد. به موجب این طرح در یک  شورای

های شمال به کلی ممنوع شده و دولت مکلف به حمایت از زراعت چوب ( هرگونه برداشت از جنگل80ساله )از ابتدای سال  37بازه 

امات بتوان مرهمی بر زخم های وارد شده به پیکره نحیف جنگل های کشور گذاشتگشت تا با این اقدو افزایش واردات می . 
های شکسته، افتاده و سال از درخت 1داد تا ای در قانون گنجانده شد که اجازه میاما در کمال تعجب، بنا به دالیلی نامعلوم تبصره

نی در بین کارشناسان و دلسوزان این حوزه شد اما های شمال برداشت شود. موضوعی که باعث ایجاد نگراکن در جنگلریشه
خوشبختانه با تصمیم به موقع وزیر جهاد کشاورزی از اجرای آن جلوگیری به عمل آمد تا جلوی هرگونه سوء استفاده گرفته شود. 

ه عمال امکان نظارت های شکسته و افتادبردار به جنگل برای خارج کردن درختهای بهرهایراد آنجا بود که در صورت ورود شرکت
دهد تخلفات این بردار نشان میهای بهرهبر آنها وجود نداشت و خطر قطع درختان زنده را در پی داشت. مروری بر پرونده شرکت

های هیرکانی مسبوق به سابقه بوده استها در جنگلشرکت . 
رسد مبنی بر اینکه با فشار برخی از گوش می های فراوان برای تصویب این طرح، خبرهایی بهخوردن حال اما پس از خون دل

ها، مراتع و آبخیزداری کشور در تصمیمی نمایندگان مجلس شورای اسالمی در استان مازندران، آقای آقایی رئیس سازمان جنگل
دهدعجیب و تامل برانگیز بدون توجه به تهدیدات پیش رو، دستور به خارج کردن درختان شکسته و افتاده می . 

کند اما واقعیت آن است که در صورت ها نمیند که دستور خارج کردن درختان شکسته و افتاده به ظاهر آسیبی را مترتب جنگلهر چ
ها به عرصه جنگل دیگر امکان کنترل اقدامات آنها وجود نداشته و احتمال قطع درختان زنده وجود دارد. عالوه بر ورود این شرکت

های بهره بردار با خشک کردن تعمدی درختان زنده اقدام به قطع و خارج کردن آنها د که بعضی شرکتآن، این نگرانی نیز وجود دار
ها نماینداز جنگل . 

دهد که در میلیون متر مکعبی صنایع چوب کشور باشد اما بررسی آمارها نشان می 2شاید توجیه غیرقابل قبول اقدام اخیر، نیاز 

ور از محل جنگل ها بوده و سایر نیاز کشور از محل واردات و زراعت چوب تامین می شده درصد نیاز کش 37بهترین حالت تنها 

است، که در حال حاضر با توجه به شرایط ارزی کشور عمال واردات چوب از دستور کار خارج شده است. راهکار دیگر نیز 
نگرفته است زراعت چوب است که بنا به گفته کارشناسان در این حوزه عمال اقدام الزم صورت . 

ها موجودی ناچیزی دارند و عمال این موجودی هیچ تناسبی با نیاز کشور های سازمان جنگلدهد که خزینهاطالعات میدانی نشان می
ها به وجود جهت تحقق زراعت چوب در سازمان جنگل  و برنامه ششم توسعه ندارد. از سوی دیگر، ساختار و تشکیالت منسجمی

و نداشتن امکانات مناسب، وی   هاشود که به دلیل عدم حمایت رئیس سازمان جنگلم آن به یک شخص خالصه میو تما  نیامده است
 !نیز استعفا داده است

ها افتاده و دهد که در روزهای اخیر بحث استیضاح وزیر جهاد کشاورزی دوباره بر سر زبانتمام این اتفاقات در حالی روی می
ها )معاون اسبق پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی( ندگان با دستورات عجیب رئیس سازمان جنگلهای نمایهمزمانی درخواست

کندهایی را در ذهن ایجاد میشائبه . 
ای خاص شود. حال باید دید هایی که میراث گذشتگان و امانتی برای آیندگان است نباید وجه المصالحه اهداف زودگذر عدهجنگل

کنند تا دیگر کسی قضاییه در برخورد با این حاتم بخشی از منابع ملی و جیب بیت المال چه برخوردی میهای نظارتی و قوه دستگاه
 .به خود اجازه ندهد برای منافع فردی و گروهی خود چوب حراج بر منابع کشور بزند

  لینک خبر
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 اقلیم و منابع طبیعی 

 خبرنگاران جوان  – 52/4/89تاریخ : 

هزار تومان ۴۱افزایش دما، مرغ را گران کرد/ قیمت مرغ در کانال   
ها بر افزایش قیمت تاثیر عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی گفت: افزایش دمای هوا و کاهش وزن گیری الشه

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

رین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب ، درباره آخاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان است ۲۵ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۸۱۱هزار و  ۷تا  ۴۱۱هزار و  ۷مرغداری  . 

تومانی نرخ هر کیلو  ۴۱۱ها را دلیل اصلی افزایش و کاهش وزن گیری الشه افزایش دمای هوا وی ازدیاد تقاضا در برابر عرضه،
روز گذشته در بازار اعالم کرد ۲۱مرغ نسبت به  . 

های دامی گفت: اگرچه پشتیبانی امور دام، نهاده دامی با نرخ مصوب را در زمان چهار آیین درباره آخرین جزئیات بازار نهاده
آزاد همچنان باالستدهد، اما نرخ ذرت و کنجاله سویا در بازار مناسبی در اختیار مرغداران قرار می . 

هزار تومان رسید ۲۴تومانی نرخ مرغ در بازار/قیمت مرغ به  ۴۱۱افزایش  :بیشتر بخوانید  
ن گوشتی با اشاره به اینکه لیزین، متیونین و واکسن کیفی در بازار همچنان نایاب است، عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغدارا

های مرغداری یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مرغ برابری تلفات در واحد ۵افزود: نبود واکسن کیفی مناسب در بازار و افزایش 
دهدتاثیر خود قرار میرود چرا که این امر عرضه را تحت های آینده به شمار میدر ماه . 

برابری تلفات  ۵گیرد، بیان کرد: افزایش صورت می های مرغداریواحد میلیون جوجه ریزی در ۲۱۱وی با اشاره به اینکه ماهانه 
هزار تن در عرضه مرغ کمبود داشته باشیم ۲۵تا  ۲۱نسبت به گذشته موجب شده تا ماهانه  . 

شود که شیب مالیم افزایش قیمت ناشی از ازدیاد تلفات و نی عرضه و تقاضا پیش بینی میچهار آیین افزود: با توجه به شرایط کنو
شهریور ادامه یابد ۵۱های مرغداری تا کاهش وزن گیری الشه در فصول گرم در واحد . 

ستاد تنظیم بازار های صورت گرفته، این مقام مسئول در پایان با انتقاد از تاخیر در اعالم نرخ مصوب مرغ گفت: براساس پیگیری

کندروز آینده اعالم می ۲۱قیمت مصوب مرغ گرم و مرغ زنده ظرف  . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لینک خبر
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 انتصابات 
 ایرنا  – 54/4/89تاریخ : 

ها منصوب شدعضو دائمی کمیسیون هیات امنای موسسه پژوهش  
مه ریزی به عضویت کمیسیون دائمی هیات امنای موسسه پژوهش های برنا« حسین شیرزاد»با حکم وزیر جهادکشاورزی،  -ایرنا  

  .، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی کشور منصوب شد
آمده است« محمود حجتی»به گزارش دوشنبه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در حکم  دستورالعمل  ۲به استناد جزء ه بند  :

زی و توسعه روستایی، نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیات امنای موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاور
شویدجنابعالی به عنوان عضو کمیسیون دائمی منصوب می . 

حسین شیرزاد با حفظ سمت قبلی خود رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به سمت جدید نیز 
 .منصوب شد

  خبرلینک 
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس – 54/4/89تاریخ : 

درصدی۵۲سه سناریو برای افزایش قیمت نان/ احتمال افزایش   
درصدی نان مورد توافق است و در آینده  ۵۴معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: احتمال افزایش قیمت  

 .نزدیک این طرح جهت تایید به هیات دولت ارائه خواهد شد
 

وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس قبادی در هفتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان کردستان، اظهار داشت: ما  به گزارش
ها نیز کاهش خواهد یافت و در واقع بازار شود، شکایت مردم و نیاز به بازرسیاگر تولید را حمایت کنیم و به اندازه کافی کاال تولید 

رودبه سمت خود تنظیمی می . 
 

معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به وجود سه سناریو برای افزایش قیمت نان اشاره کرد و افزود: از 
۵۴سه سناریو موجود احتمال افزایش قیمت  ی نان مورد توافق است و در آینده نزدیک این طرح جهت تأیید به هیأت دولت درصد 

 ارائه خواهد شد
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 13/4/89تاریخ : 

  تومان ۲۷۷هزار و  ۴۱ثبات نرخ مرغ در بازار/ قیمت هر کیلو مرغ گرم 
هزار تومان است ۲۵تا  ۴۱۱هزار و  ۲۳حجت از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز قیمت هر کیلو مرغ گرم  .  

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

 ۷مرغ زنده درب مرغداری از ثبات نسبی قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز قیمت هر کیلو باشگاه خبرنگاران جوان،
۲۵تا  ۲۳ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۵۱۱هزار و  تومان است ۴۱۱هزار و   . 

های مرغداری روبرو نبوده است، از این رو ا توجه به آنکه حجم تولید و میزان جوجه ریزی با کمبود خاصی در واحدوی افزود: ب
 .تلورانس شدید قیمت را برای بازار مرغ متصور نیستیم

غ طی ها ناشی از تنش گرمایی را دلیل اصلی افزایش قیمت مرحجت ازدیاد تقاضا در فصل تابستان و کاهش وزن گیری الشه
های اخیر در بازار اعالم کرد و گفت: با توجه به آنکه حجم تولید و تقاضای بازار از تعادل مناسبی برخوردار است، پیش بینی هفته
تومان در نوسان باشد ۴۱۱هزار و  ۲۵تا  ۲۵شود که قیمت مرغ گرم در دامنه می . 

هزار میلیارد تومانی صنعت مرغداری ۵زیان  :بیشتر بخوانید   
ن مقام مسئول با اشاره به اینکه نهاده دامی به اندازه کافی در بنادر موجود است، بیان کرد: این در حالی است که مشکالت سیستم ای

 .حمل و نقل همچنان پابرجاست
د اختالف درص ۲۱ها در بازار آزاد با نرخ مصوب خود های حمل و نقل، قیمت نهادهوی ادامه داد: با توجه به افزایش چشمگیر کرایه

 .دارد، در حالیکه با مدیریت کرایه حمل و نقل، شاهد تولید مطلوب و توزیع نهاده با نرخ مصوب بودیم
هزار و  ۵و کنجاله سویا را  ۳۴۱عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی نرخ مصوب هرکیلو ذرت در بنادر را یک هزار و 

تا یک هزار  ۴۱۱ه هم اکنون هر کیلو ذرت به طور متوسط با نرخ یک هزار و تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است ک ۵۴۱
شودهزار تومان در بازار آزاد عرضه می ۳تا  ۴۱۱هزار و  ۵و کنجاله سویا  ۵۱۱و  . 

نیستند های باالی تولید در یک نقطه سر به سر قرار دارند و متحمل زیانبه گفته وی، در شرایط فعلی، مرغداران به سبب هزینه . 
برابر رشد داشته است،  ۳تا  ۵.۴های مرغداری نسبت به بلندمدت های بلندمدت واحدحجت در پایان با اشاره به اینکه برخی هزینه

تصریح کرد: اگر مسئوالن ستاد تنظیم بازار در قیمت تمام شده تولید و اعالم نرخ مصوب، توجهی به این امر نداشته باشند، بدون 
ها تاثیر گذار است چرا که شود که در افزایش تلفات و بیماریهایی روبرو میهای مرغداری با چالشنوسازی واحدتردید تجهیز و 

های خود نداردتولیدکننده از محل فروش مرغ، سود الزم را برای تعمیرات واحد  
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 17/4/89تاریخ :   

تومان ۱۷۷هزار و  ۶بازار دامن زد/ قیمت هر کیلو تخم مرغ  مازاد تولید بر افت قیمت تخم مرغ در  
تومانی قیمت هر کیلو تخم مرغ طی چند روز اخیر در بازار اعالم کرد ۵۱۱تا  ۵۱۱نبی پور مازاد تولید را عامل اصلی افت  . 

گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار
با اشاره به اینکه قیمت تخم مرغ نسبت به چند روز اخیر در بازار کاهش داشته است، اظهار  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 ۵تا  ۳۱۱هزار و  ۵تومانی ناشی از افت صادرات  ۳۱۱تا  ۵۱۱کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری با افت 
تومان است ۵۱۱هزار و  . 

بازار برشمرد و گفت: دالالن بدون آنکه مشتری داشته باشند، تخم مرغ را لب  وی مازاد تخم مرغ را دلیل اصلی کاهش قیمت در
کنند تا قیمت را کاهش دهندمرز برده و تجارعراقی به سبب مازاد تولید چانه زنی می . 

ی هدف صادر هانبی پور با اشاره به اینکه بخشی از تخم مرغ تولیدی با توجه به کاهش مصرف تخم مرغ در فصل گرما باید به بازار
شویمشود، ادامه داد: در غیر این صورت با افت شدید قیمت در شهریور روبرو می . 

 ۵۱۱هزار و  ۵این مقام مسئول با اشاره به اینکه صادرکنندگان واقعی در صادرات تخم مرغ مشکلی ندارند، بیان کرد: براساس آمار 
 ۴تا  ۴۱۱هزار و  ۴ر شد که این میزان در برابر مازاد تولید ماهانه تن تخم مرغ ظرف یک ماه و نیم گذشته صاد ۴۱۱هزار و  ۵تا 

تن رقم چندانی نیست ۸۱۱هزار و  . 
تومان ۵۱۱هزار و  ۵عراق واردات تخم مرغ از ایران را متوقف کرد/ قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری  :بیشتر بخوانید  

تومان اعالم کرد ۴۱۱هزار و  ۴کشاورزی را  وی قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ از دیدگاه وزارت جهاد . 
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در پایان با اشاره به راهکار کاهش مازاد تولید تخم مرغ در کشور تصریح 

های مرغداران واحد کرد: با توجه به گرمای هوا، بازار عراق ظرفیت این میزان مازاد را ندارد، از این رو جوجه ریزی مناسب در

رودهای غیر مجاز تنها راهکار پیشگیری از مازاد تولید تخم مرغ در کشور به شمار میو جلوگیری از فعالیت واحد . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 ایرنا  – 54/4/89تاریخ : 

هزار تومان ارزان شد ۸لیموترش کیلویی   
رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران گفت: در یک هفته گذشته قیمت هرکیلوگرم لیموترش میناب به دلیل افزایش  -ایرنا 

  .عرضه هشت هزارتومان کاهش یافت
« د: براساس نرخنامه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزو« اسدهللا کارگر

هزارتومان است در حالی که هفته گذشته قیمت این محصول  ۲۸هزار تا  ۲۵تیر قیمت هر کیلوگرم لیموترش میناب بین  ۵۵تا  ۵۵از 
دهدهزارتومان بوده است که حدود هشت هزارتومان کاهش قیمت را نشان می ۵۵هزار تا  ۲۴بین  . 

هزارتومان، گیالس تک دانه بین دو هزار تا سه هزارتومان، فلفل تند ریز بین  ۲۱هارداشت: قیمت هر کیلوگرم آناناس کارتنی وی اظ
دو هزار تا سه هزارتومان، گیالس صورتی، طالبی، شلیل شبرنگ و کلم بروکلی هر کدام به تنهایی هزارتومان، سیب زمینی نو، 

تومان نسبت به مدت مشابه هفته گذشته کاهش  ۴۱۱بیا سبز، هویج، خیارگلخانه هرکدام به تفکیک غوره آبگیری، طالبی شاه پسند، لو
 .قیمت داشته اند

های مختلف و ایجاد محدودیت صادرات طی روزهای گذشته موجب روند کاهشی قیمت وی تصریح کرد: افزایش عرضه از استان
ر نهایت بازار شده است که این روند ادامه خواهد داشتمحصول سیب زمینی در میدان مرکزی میوه و تره بار و د . 

هزارتومان بوده است ۷پیش از این قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی در میدان میوه و تره بار هفت هزار تومان و در بازار مصرف  . 
شودتومان عرضه می  ۵،۴۱۱تا  ۵۴۱۱قیمت سیب زمینی در هفته جاری در میدان مرکزی میوه و تره بار بین  . 

بر اساس نرخنامه عمده فروشی محصوالت کشاورزی میدان مرکزی، در بازه زمانی بیست و چهارم تا بیست و ششم تیر امسال قیمت 
 :هر کیلوگرم انواع میوه و سبزی به این شرح است

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 17/4/89تاریخ :   

تومان گرانفروشی است/ اعالم نرخ مصوب مرغ و تخم مرغ ۰۷۷هزار و  ۴۵عرضه مرغ با قیمت بیشتر از   
تومان اعالم کرد ۲۵۷۱۱رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان قیمت نهایی مرغ را  . 

شاتا، عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید  ، به نقل ازگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
کنندگان، اظهار کرد: قیمت نهایی مرغ بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و در راستای حمایت از تولید کنندگان، طبق نظر 

تومان تعیین شده است ۸۴۴۱۱ه نیز تومان اعالم شده که بر همین مبنا قیمت مرغ زند ۲۵۷۱۱ستاد تنظیم بازار کشور  . 
تومان مصوب شده است و قاعدتا هر قیمتی باالتر از این، توسط بازرسان  ۴۴۱۱وی ادامه داد: قیمت تخم مرغ در ستاد تنظیم بازار 

 .سازمان حمایت با برخورد تعزیراتی مواجه خواهد شد
بخش تولید این اقالم، شرایط بهتری را تجربه کنند و به لحاظ تولید و  تابش تاکید کرد:انتظار داریم با این مصوبه که الزم االجراست،

 .عرضه در بازار مشکلی نداشته باشند
رئیس سازمان حمایت با اشاره به دریافت گزارش تخلف گرانفروشی در عرضه مرغ و تخم مرغ در سطح بازار، گفت: با عنایت به 

ن حمایت گزارش تخلف مربوطه را تنظیم و جهت رسیدگی به تعزیرات مصوبه موجود در صورت احراز تخلف، بازرسان سازما
 .حکومتی ارسال خواهند کرد

تر به بازرسان ارائه کنندهای عرضه مکلف اند فاکتور خرید و فروش خود را جهت رسیدگی دقیقوی تصریح کرد: واحد . 
هزار میلیارد تومانی صنعت مرغداری ۵زیان  :بیشتر بخوانید   

های انجام گرفته، اعمال کنند و در تومانی مرغ را روی بسته بندی ۲۵۷۱۱ها مکلف هستند قیمت کرد: همه کشتارگاهتابش اضافه 
ها برخورد قانونی الزم انجام خواهد گرفتصورت اقدام غیر از این، با آن . 

ار در این رابطه، اظهار داشت: وی همچنین با اشاره به نوسانات قیمتی سیب زمینی در سطح بازار و تصمیمات ستاد تنظیم باز
 .سیاست اعمال عوارض صادرات سیب زمینی در دستور کار است

روز  ۲۴های این محصول کشاورزی در تابش گفت: بر اساس آمار تولید ارائه شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و طی برداشت

 .آینده، قیمت سیب زمینی بزودی متعادل خواهد شد
 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 58/4/89تاریخ :   

هزار تومان تخلف صنفی است ۴۲ثبات نرخ مرغ در بازار/عرضه مرغ با نرخ   
رغداران گوشتی از ثبات نرخ مرغ در بازار و لزوم برخورد با متخلفان خبر دادعضو هیئت مدیره اتحادیه م . 

گروه اقتصادی  صنعت، تجارت و کشاورزی عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار
هزار و  ۷از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ،باشگاه خبرنگاران جوان

هزار تومان است ۲۵ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۵۱۱ . 
نست و افزود: هم اکنون برخی مغازه داران با نرخ را تخلف صنفی دا هاخرده فروشی هزار تومان در ۲۴وی فروش مرغ با نرخ 

های نظارتی باید با متخلفان امر برخورد کنندکنند، از این رو دستگاههزار تومان مرغ را به مشتری عرضه می ۲۵کمتر از  . 
شود که ایی پیش بینی میهای گرمها ناشی از تنشحجت ادامه داد: با توجه به ازدیاد تقاضا در فصل تابستان و کاهش وزن گیری الشه

تومان در نوسان باشد ۴۱۱هزار و  ۲۵تا  ۲۵قیمت در حد  . 
های دامی وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به آنکه پشتیبانی امور دام به این مقام مسئول با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه نهاده

مبودی در توزیع ذرت و کنجاله سویا با نرخ مصوب در بازار کند، از این رو کمی های دامینهاده صورت مرتب اقدام به توزیع
های حمل و نقل داریم که اگر تمهیداتی برای آن اندیشیده شود، تابستان را هایی در ارتباط با افزایش هزینهوجود ندارد و تنها نگرانی

کنیمبدون مشکل سپری می . 
تومان رسید ۴۱۱هزار و  ۲۵به ها یکی از علل نوسان نرخ مرغ در بازار/ قیمت مرغ کمبود ریز مغذی :بیشتر بخوانید  

به گفته وی، در هفته اخیر بزرگترین وارد کننده نهاده دامی به سبب عدم دریافت ارز، توزیع نهاده را متوقف کرده بود که خوشبختانه 
 .مشکل پس از چند روز مرتفع شد و از چهارشنبه هفته گذشته توزیع نهاده از سوی این واردکننده در بازار صورت گرفت

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی دیگر خبری از اختالف چشمگیر نرخ نهاده با بازار 
درصد اختالف دارد ۲۱آزاد نیست، بیان کرد: هم اکنون قیمت مصوب ذرت و کنجاله سویا با بازار آزاد تنها  . 

افزایش چشمگیری در بازار داشته است، تصریح کرد: قیمت بسیاری  هیزات مرغداریتج حجت در پایان با بیان اینکه قیمت ادوات و
برابر افزایش  ۵.۴های مرغداری ظرف یکسال اخیر بیش از از ادوات، تجهیزات، سیستم گرمایشی و سرمایشی و دان خوری واحد

ابری، تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده تولید های چند برداشته است که در بسیاری از موارد نوسازی این تجهیزات به سبب هزینه

 .مرغ داشته است

 لینک خبر  
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان – 59/4/89تاریخ :   

 ثبات نرخ طالی سرخ در بازار/ صادرات زعفران به کندی در حال انجام است
چرا که زعفران جز اولویت سبد خانوار نیست بردنایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: در حال حاضر بازار در رکود به سر می . 

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

های اخیر تغییر محسوسی نداشته است، اظهار کرد: هم اکنون حداقل نرخ ، با اشاره به اینکه قیمت زعفران در هفتهجوانخبرنگاران 
هزار تومان است ۴۱۱میلیون و  ۲۵هزار و حداکثر  ۸۱۱میلیون و  ۴هر کیلو طالی سرخ  . 

به عنوان کاالی لوکس  زعفران برد چرا کهماه گذشته، بازار در رکود به سر می ۵وی افزود: با توجه به افزایش قیمت زعفران در 
 .جز اولویت سبد خانوار نیست

به کندی در حال انجام است، گفت: با توجه به فشار بانک مرکزی به صادرکنندگان مبنی بر  صادرات زعفران میری با اشاره به اینکه
دهند امر ادرکنندگان تمایلی به استفاده از کارت بازرگانی خود ندارند و ترجیح میسامانه نیما، بسیاری از ص بازگشت ارز به

ای انجام دهندهای اجارهصادرات را با کارت . 
نایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: طی چند سال اخیر به دلیل شرایط تحریم، امکان ورود ارز حاصل از صادرات به کشور 

کنند که بخواهند آن را به سامانه نیما بازگردانند، اما این موضوع از سوی کنندگان ارزی دریافت نمیوجود ندارد، چرا که صادر
 .بانک مرکزی پذیرفته نیست و همواره اصرار دارد که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما بازگردانند

زی پابرجاستقاچاق پیاز زعفران دغدغه اصلی کشاورزان در مناطق خشک کشور/ جوالن دالالن مر :بیشتر بخوانید  
در دسترس نیست، بیان کرد: گمرک از پایان فروردین دیگر آمار  صادرات زعفران وی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از میزان

های بانک ها حاکی از آن است که صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل به علت سخت گیریجدیدی اعالم نکرده، اما برآورد
شودز کاهش داشته است چرا که بخشی از زعفران تولیدی از طریق قاچاق صادر میمرکزی مبنی بر بازگشت ار . 

شود که قیمت زعفران ظرف میری قیمت زعفران در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی تقاضا پیش بینی می
درصد کاهش یابد ۲۴تا  ۲۱یک ماه آینده دوباره حدود  . 

افزود: طبق روال همه ساله از خرداد، تقاضای  صادرات طالی سرخ زعفران در پایان درباره آیندهنایب رئیس شورای ملی 
یابد که امسال کاهش نرخ دالر مزید بر علت شده خریداران خارجی به دلیل نزدیک بودن فصل برداشت و خرید زعفران نو کاهش می

علی، شرایط بازار برای صادرات ایده آل استهای فشود که با استمرار قیمتاما به طور کلی پیش بینی می . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 52/4/89تاریخ :   

 قیمت جدید مرغ تصویب شد
قیمت جدید مرغ خبر داد مدیر کل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت از تصویب . 

، محمدرضا کالمی مدیر کل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
های انجام اد کشاورزی و پس از بررسیوزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در پی ارایه پیشنهادی از سوی وزارت جه

هزار و  ۲۵گرفته توسط سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، ستاد تنظیم بازار سقف قیمت مصرف کننده مرغ را 
تومان تعیین کرد ۷۱۱ . 

در جهت ایجاد شفافیت در  وی تصریح کرد: این اقدام در راستای حمایت از تولید حداکثری مرغ و همچنین حقوق مصرف کنندگان و
 .بازار این کاال انجام گرفته است

مدیر کل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عرضه مرغ با قیمتی بیش از 
د اقدام قانونی جدی قرار خواهد های مسؤول موراین رقم در برخی مناطق ادامه داد: هر گونه تخطی از قیمت فوق از سوی دستگاه

 .گرفت
ها و نصب اتیکت و بنر در محل عرضه کالمی گفت: تولید کنندگان مکلف شدند نسبت به درج قیمت مصرف کننده بر بسته بندی کاال

 .اقدام کنند
هزار میلیارد تومانی صنعت مرغداری ۵زیان  :بیشتر بخوانید   

های زنجیره ها از ملزومات تدوین شده در این حوزه است، بیان کرد: همه حلقهرد قیمتوی با اشاره به اینکه اطالع رسانی در مو
های های کل کشور، دستگاهتولید مرغ نیز مکلف هستند نسبت به صدور فاکتور رسمی اقدام کنند و در این راستا با همکاری دادستانی

ها و سازمان جهاد های صنعت، معدن و تجارت استانن، سازماننظارتی از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگا

ها، بازرسی اتاق اصناف و اتحادیه ها، عهده دار مسؤولیت نظارت بر اجرای این مهم هستندکشاورزی استان . 

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 
 ایرنا  – 58/4/89تاریخ : 

های کشاورزیآپتعاون روستایی از تشکیل فدراسیون استارت حمایت سازمان  
مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعالم کرد که با حمایت این سازمان مقدمات تشکیل فدراسیون  -ایرنا -تهران

های کشاورزی کشور فراهم شدآپاستارت .  
ن شیرزاد در بیست و پنجمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت به گزارش شنبه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، حسی

های کشاورزی و حضور الکترونیک )الکامپ( افزود: برای حل چالش های پیش روی این حوزه، با تشکیل فدراسیون استارت آپ
 .فعاالن این رشته از کسب و کارهای نو، وارد مرحله اجرایی می شود

های کشاورزی برشمرد و اظهارداشت: این فدراسیون اسیون را ایجاد صدای واحد در حوزه استارت آپوی هدف از تأسیس این فدر
می تواند در تحقق و پیگیری مطالبات اساسی و عام در زمینه مسائل حقوقی، مالی، صنفی و تجاری این عرصه پویا و جدید اقتصادی 

 .نقش مؤثر ایفا کند
مندی سایر های کشاورزی عالوه بر پیشبرد امور مربوطه، موجبات بهرهفدراسیون استارت آپ وی اظهار امیدواری کرد که با تشکیل

های روستایی و کشاورزی از ظرفیت های حاصله فراهم شودذینفعان و ذی مدخالن این حوزه خصوصاً شبکه تعاونی . 
مه و قواعد حقوقی مربوط به این فدراسیون هم مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خاطرنشان کرد: آیین نامه، اساسنا

اکنون در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در حال تدوین است و در آینده نزدیک به فضل خدا شاهد ظهور ساختار مدرن 
های بخش کشاورزی کشور خواهیم بودحاکمیت شرکتی متناسب با شاخص های فعالیت استارت آپ . 

تیر در محل نمایشگاه های  ۳۱المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک )الکامپ( که تا اه بیندر بیست و پنجمین نمایشگ
آپ منتخب بخش کشاورزی را برای نخستین بار تحت استارت ۲۵المللی تهران در حال برگزاری است، وزارت جهاد کشاورزی بین

آوری کرده استهای کشاورزی جمعآپنظر پاویون استارت . 
  لینک خبر
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 برنامه و سیاست ها 
 ایران اکونا  – 13/4/89تاریخ : 

قیمت گوشت در بازار پیشنهاد تولیدکنندگان برای کنترل  
رئیس شورای تامین دام از نامه دامداران و دامپروران به معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی خبرداد و گفت: تولیدکنندگان این 

هزارتومان را خواستار شدند تا با حذف دالالن قیمت در بازار مصرف  ۴۵صنعت عرضه هر کیلوگرم الشه گوشت گوساله با قیمت 
ابدکاهش ی .  

« افزود: براساس نامه دامداران، چنانچه تولیدکنندگان هر کیلوگرم الشه گاو و گوساله را به صورت مستقیم با   «منصور پوریان

۵۱کنندگان به کیلویی نزدیک هزارتومان درب کشتارگاه عرضه کنند، تا قیمت این محصول برای مصرف ۴۵قیمت  هزارتومان می  
 .رسد

مورد درخواست دامداران موجب می شود تا دست چند حلقه از دالالن در فرایند خرید دام از درب دامپروری وی اظهارداشت: اقدام 
تا کشتارگاه از جمله چوب داران حذف شود و تولیدکنندگان مستقیم دام را به کشتارگاه ها تحویل می دهند که در کاهش قیمت این 

 .محصول نقش بسزایی خواهد داشت
کیلوگرم روانه بازار شود و دامی با وزن های باالتر از این  ۵۴۱: قرار است در این اقدام گاو و گوساله با وزن پوریان تصریح کرد

 .عرضه نشود
وی اضافه کرد: چنانچه موافقت وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عرضه مستقیم دام سنگین به کشتارگاه ها فراهم شود، این 

ایی خواهد شد که منجر به کاهش قیمت ها می شودموضوع در ارتباط با دام سبک نیز اجر . 
هزارتن گوشت قرمز است که بخش عمده آن  ۷۵۱طبق آمارهای وزارت جهادکشاورزی که به تازگی منتشر شده، نیاز ساالنه کشور 

درصد آن از محل واردات تامین می شود ۲۴تا  ۲۱از محل تولید داخل و بین  . 
و واردات انواع گوشت قرمز برای تنظیم بازار این محصول، با شدت  ۷۴قرمز در اواسط سال  بنابراین در پی افزایش قیمت گوشت

و وجود علوفه مناسب، تولید دام زنده نیز رشد پیدا کرد، اما به دلیل باال بودن قیمت این محصول کاهش  ۷۸بارش ها در ابتدای سال 
ی دست تولید کنندگان باقی بماندتقاضای بازار داخلی باعث شد که انواع دام سنگین و سبک رو . 

اکنون تولیدکنندگان با مشکل جدی اضافه وزن دام ها و نبود بازار روبرو شده اند که به زیان این صنعت است و در زمان حاضر 
هزارتومان عرضه می شود ۲۲۱تا  ۷۴هزارتومان و گوشت گوساله بین  ۲۵۱تا  ۲۱۱قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی بین  . 

درصد و  ۲۲۷قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۷۸مار بانک مرکزی تا پایان خردادماه سال طبق آ
درصد افزایش نشان می دهد که رقم قابل توجهی است ۲۱۵.۵گوشت گوسفندی  77777. 

  لینک خبر
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 برنامه وسیاست 
 ایرنا  – 58/4/89تاریخ : 

 توسعه کشاورزی ایران با تصویب طرح مشارکت بخش دولتی و خصوصی
اورزی گفت: به منظور توسعه بخش کشاورزی و خروج از کشاورزی ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشمعاون برنامه -ایرنا  

سنتی به صنعتی امسال با تصویب دولت، طرح مشارکت بخش عمومی و خصوصی به مجلس شورای اسالمی ارائه شده و در حال 
  .بررسی است

برای توسعه بخش کشاورزی در دولت تصویب و به مجلس شورای اسالمی  ۷۴طرح مشارکت بخش عمومی و خصوصی اسفند سال 
، عمران و مرکز پژوهش های مجلس در دست بررسی نهایی است تا به صحن علنی ۵۵ارائه شد و اکنون در کمیسیون های اصل 

 .مجلس راه پیدا کند
« وسعه بخش کشاورزی که در سالن توسعه روز شنبه در همایش ملی نقش مشارکت عمومی و خصوصی در ت« عبدالمهدی بخشنده

با مشارکت عمومی ۷۸بودجه سال  ۲۷امسال مجلس شورای اسالمی در قالب تبصره  :وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد افزود - 
درصد اعتبارات تملک دارایی هر وزارتخانه امسال  ۲۱خصوصی دستتگاه های مختلف موافقت کرد که در این صورت طبق قانون 

درصد اعتبارات تملک داریی که کل آن چهار تا پنج هزار میلیارد  ۲۱کار اختصاص می یابد. این بدان معناست که امسال به این 
توانیم به اجرای پروژه های عمومی و خصوصی اختصاص دهیمتومان را می . 

پیش از این طرح را به همه روسای وزیر جهاد کشاورزی  :وی با بیان اینکه امسال دولت این طرح را ابالغ کرده است اظهار داشت

استانها تببین و ابالغ کرده است بنابراین برای پایش، رصد و پیگیری این طرح، شورای ملی در سطح وزارت جهاد کشاورزی 
 .تشکیل شده است

دجه های دولتی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه به دلیل تحریم ها علیه ایران امسال بو
محدودتر نسبت به سالهای گذشته است اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی برای ارتقای این بخش می تواند با استفاده از سرمایه، 

درصد پروژه های تحقیقاتی  ۷۱تا  ۸۱دانش و تجربه بخش خصوصی بهره مند شود. به طور مثال در بخش تحقیقات، اکنون باالی 
ن تحقیقات کشاورزی انجام می شود در حالی که می توانیم با انعقاد قراردادهایی با بخش خصوصی و کشاورزی توسط سازما

گری در این بخش، رویالیتی را پرداخت کنیمتسهیل . 
برداری از امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی )برای نمونه حق استخراج از بهره مالکانه یا رویالتی مبلغی است که به منظور بهره

عدن( یا برای بهره گرفتن از امتیاز حقوق مالکیت معنوی و حق تکثیر )کپی رایت(، حق امتیاز، نشانه تجاری یا دانش فنی و م
شودتکنولوژی به دولت یا مالک پرداخت می . 

طرف عمومی  بخشنده اظهار داشت: پیش از این پروژه های ما به صورت پیمانکاری اجرا می شد اما اکنون می تواند به عنوان نهاد
شامل وزارت جهاد کشاورزی، قوای سه گانه یا دیگر نهاده های عمومی در پروژه های جدید، نیمه تمام، تمام شده و در حال بهره 

 .برداری با بخش خصوصی قرارداد ببندیم
 یا خدمات وی تصریح کرد: همچنین قرار است در این روش از دانش، تجربه و سرمایه گذاری بخش خصوصی برای خرید کاال

اجرا، سرمایه گذاری و به بهره  ۲۱۱عمومی استفاده کنیم بنابراین دیگر نیاز نیست که ما به عنوان دولت همه پروژه ها را صفر تا 
برداری برسانیم بلکه می توانیم اجرا و بهره برداری پروژه ها را در قالب آیین نامه ها و ضوابط برنامه و بودجه به بخش خصوصی 

ممحول کنی . 
معاون وزیر جهاد کشاورزی می گوید در این روش دولت کاال و خدمات را خریداری می کند به طور مثال وزارت بهداشت برای 
بیمارستانی به ازای مبلغ پرداختی با بخش خصوصی قرارداد می بندد و یکسری کاال و خدمات برای بیماران خریداری می کند به 

اره کندجای اینکه بیمارستان دولتی را اد . 
وی با بیان اینکه در بخش کشاورزی پیش از این نیز چنین تجربه ای را داشتیم اما گسترده نبود گفت: به طور مثال ما می توانیم 
اجرای یک پروژه آبیاری و زهکشی که اجرا و سرمایه گذاری شده را در بخش عملیات بهره برداری، تامین آب و نگهداری در 

فرد حقیقی، فرد حقوقی یا شرکت تعاونی قرار بدهیم. بدین ترتیب از بار دولت کم می شود بدون اینکه  اختیار یک شرکت خصوصی،
دولت تشکیالت خود را گسترش بدهد و مرتب نیرو استخدام کند و می توانیم با استفاده از روش مشارکت عمومی و خصوصی، کاال 

 .و خدمات مورد نیازمان را در بخش کشاورزی بخریم
کاری نیاز به توسعه دارد بنابراین می توانیم با کمک بخش خصوصی مشخصات نهال های مورد امه داد: به طور مثال نهالوی اد

نیاز بخش و استانداردها را اعالم کنیم و با هماهنگی با بانک عامل تسهیالت الزم را برای بخش خصوصی فراهم و محصول را 
 .قیمت گذاری کنیم
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طرح های مشارکت عمومی و خصوصی دارای ریسک است افزود: امروز دولت و بخش خصوصی باید ریسک بخشنده با بیان اینکه 
این طرح را بپذیرند و آن را در بین خود تقسیم کنند، البته کاالها در این طرح خریدار دارد و بخش خصوصی هم از آورده سرمایه، 

 .دانش و تجربه سود معقولی خود را کسب می کند
کار کشاورزی با طرح مشارکت عمومی و خصوصی توسعه کسب و  

« ، مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تاکنون ماهیت کار برای انجام پروژه های بخش دولتی «محمد خالدی

ر پیمانکاری بود در حالی که بحث های خصوصی سازی سالهاست که مطرح شده است اخیراً با توجه به محدودیت بودجه ای دولت د
بر طرح های مشارکت عمومی و خصوصی تاکید شده تا با تامین مالی و افزایش کیفیت  ۷۸و  ۷۴قانون بودجه سال  ۲۷تبصره 

 .فرایند کار اثربخشی افزایش یابد تا به نتایج مطلوب برسیم
حمل و نقل موثر دهد مشارکت بخش خصوصی در بخش های وزارت نیرو و وی اظهارداشت: تجربیات کشورهای مختلف نشان می

تواند وارد آید که کشاورزی نمیبوده اما در بخش کشاورزی ذهنیت به سمت کشاورزی خرد و سنتی است بنابراین این تصور پیش می
 .این فضا شود

به گفته وی، این طرح همزمان از دو تا سه سال قبل با رویکرد کسب و کار کشاورزی مورد تاکید قرار گرفت تا ما از کشاورزی 
سنتی به سمت کسب و کار کشاورزی حرکت کنیم. این امر نیازمند الزاماتی است که از یک تولید صرف به کل زنجیره گسترش یابد، 

در همین راستا ابالغ وزیر را برای کشاورزی قراردادی داشتیم که سال گذشته ابالغ شد که شکلی از مشارکت بخش عمومی و 
ا صادر کننده با مجموعه کشاورزان قرارداد می بندد مشارکت عمومی و خصوصی و ابالغ خصوصی است یعنی زمانی که کارخانه ی

 .توسعه ای کسب و کار کشاورزی است
عضو هیات علمی موسسه پژوهش های اقتصادی و کشاورزی گفت: در روش طرح مشارکت عمومی و خصوصی بخش کشاورزی 

صی افزایش می یابدنظارت ها بر فرایند اجرای پروژه های بخش دولتی و خصو . 
 مشارکت عمومی و خصوصی معضل شبکه توزیع بازار را حل می کند

« ، کارشناس دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به اینکه موضوع امنیت غذایی از اهمیت «علیرضا کردلو

در این حیطه ایجاد شود، از سوی دیگر دولت با ویژه ای برخوردار است بنابراین باید با کمک بخش خصوصی ساز و کارهای بهینه 
توجه به وضعیت اقتصادی در تامین منابع برای پروژه های خود نیز با محدودیت منابع مواجه است بنابراین این موضوع پررنگ 

 .شده است و فضای حاکم منجر به جدی شدن این طرح کرده است
زود: پروژه ها در بخش کشاورزی در چهار دسته بندی توسعه زنجیره های وی به قانون عام از اجرای این طرح اشاره کرد و اف

ارزش، انتقال ابتکارات و فناوری، تکنولوژی و تجارت توسط شرکت های خدمات توسعه کسب و کار مورد تاکید قرار دارد به طور 
شرکت های خدمات توسعه ای می توانند به  مثال کشاورز محصولی تولید می کند اما از شیوه تولید ارگانیک بی اطالع است بنابراین

 .این موضوع کمک کنند که این مهم مورد تاکید سازمان فائو نیز قرار دارد
دبیر همایش ملی نقش مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه بخش کشاورزی گفت: این طرح در بازار تاثیرگذار است زیرا نقصی 

مانند گوشت قرمز به میزان کافی تامین شود اما در بازاررسانی دچار مشکل که در شبکه توزیع داریم باعث می شود محصولی ه
 .باشیم که بخش خصوصی می تواند کمک دولت در زیرساخت بازار برای اجرای صحیح کارها باشد

م دوروم، به گفته وی، اکنون اجرای این طرح در پروژه پرورش ماهی در قفس در دریا، زنجیره های ارزش افزوده مانند خرما، گند
 .زیتون در قالب کشاورزی قراردادی و انتقال فناوری بذر و ارتقای بازار مورد توجه قرار دارد

کردلو اضافه کرد: به همین منظور با ابالغیه معاونت اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
ی مورد تاکید است که نیازمند آموزش های الزم در این خصوص هستندطبیعی حضور شرکت های خدمات فنی مهندسی به طور جد . 

وی اظهار داشت: برای کاهش ریسک این طرح نیز سوژه ها توسط دولت طراحی می شود که ریسک به حداقل ممکن برسد و در 
بخش خصوصی خسارت نبیند  کنار آن با پیش بینی ایجاد صندوقی قرار است هزینه های مالی بخشی از ریسک برعهده دولت باشد تا

 .و ریسک جبران شود این بند از الیحه بند مهمی است که در تالشیم تصویب شود
 .در این همایش روسای جهاد کشاورزی استان ها و متخصصان و مدیران بخش کشاورزی حضور داشتند

 
  لینک خبر
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 پنبه
 خبرگزاری فارس  – 17/4/89تاریخ : 

شود ایران در تولید طالی سفید خودکفا می  
شوددر تولید پنبه خودکفا می 3474مجری طرح پنبه کشور اعالم کرد: ایران تا سال  .  

وگو با شبکه خبر جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد: اقتصادی خبرگزاری فارس، ابراهیم هزارجریبی در گفتبه گزارش خبرنگار 
شودسال دیگر در تولید طالی سفید خودکفا می 2ایران تا  . 

لید پنبه روند بزرگترین صادر کننده این محصول بودیم اما پس از آن تو 3124در تولید پنبه خودکفا بود و در سال  27 ایران در دهه

  .نزولی پیدا کرد
اند دیگر الیاف خام پنبه را نفروشند و در صنایع کشورهای تولیدکننده بزرگ پنبه در جهان تصمیم گرفته»مجری طرح پنبه کشورگفت:
های د در سالکنند بنابراین خودکفایی در تولید پنبه از این لحاظ بسیار بااهمیت است چرا که احتمال دارنساجی خودشان فرآوری می

 «.آتی دسترسی به واردات این محصول نداشته باشیم
سال  2شود، گفت: برنامه ما این است تا درصد نیاز صنایع نساجی از تولید داخل تأمین می 27مجری طرح پنبه کشور با بیان اینکه 

کنیمشور تأمین میدرصد بقیه را هم در داخل ک 27دیگر با افزایش سطح زیرکشت و باال بردن عملکرد محصول  . 
 

درصدی کشت پنبه در سال جاری 51رشد  *  
هکتار  997هزار و  92هزار هکتار در کشور بوده که به میزان  95به گفته هزارجریبی، در سال جاری برنامه تولید کشت پنبه 

درصدی دارد 51کشت شده است و این رقم نسبت به سال گذشته رشد  .  
های تولیدکننده پنبه در ستان، فارس، اردبیل، خراسان جنوبی و خراسان شمالی را از عمده استانهای خراسان رضوی، گلوی استان

شودکشور عنوان کرد و گفت: کشت این محصول در ابتدای بهار و برداشت آن از اوایل شهریور آغاز می . 
شود بنابراین باید بتوانیم با باال بردن میمجری طرح پنبه کشور گفت: به دلیل محدودیت آب افزایش سطح زیرکشت محدود انجام 

شودهایی هم از سوی دولت برای رسیدن به این هدف انجام میراندمان مصرف آب پنبه بیشتری کشت کنیم در این راستا حمایت . 
رانه، کود، بذر، شود که در بخش اول ارائه یاکاران در دو بخش عمومی و خاص انجام میبه گفته هزار جریبی، حمایت دولت از پنبه
از کشت نشایی، برداشت   های آموزشی قرار گرفته است و در بخش خاص هم حمایتخدمات عمومی و همچنین برگزاری دوره

دار قرار داردمکانیزه، آبیاری مکانیزه و تسهیالت یارانه .  
  

 مکانیزاسیون برداشت مانع اصلی تولید پنبه*
پنبه مکانیزاسیون واقعی وجود ندارد، گفت: به دلیل اینکه سطح مزارع کوچک هستند  وی با بیان اینکه اکنون در بخش برداشت

های برداشت کمتر امکانپذیر استاستفاده از کمباین .  
شودمجری طرح پنبه کشور در عین حال، گفت: مراحل کاشت و داشت محصول پنبه با مکانیزاسیون قابل قبولی انجام می .  

ها را کاهش داد، گفتتوان هزینهبا توسعه مکانیزاسیون میهزارجریبی با بیان اینکه  های کنیم تا آموزشدر این زمینه تالش می :

ها، های جدید و ترویج استفاده از کمباینکننده رشد و همچنین واردات برخی کمباینهای تنظیماستفاده از کمباین، استفاده از هورمون
و در حقیقت حاشیه سود آنها را افزایش دهیمهای تولیدکنندگان پنبه را کاهش هزینه . 

 امسال خرید تضمینی پنبه وجود نخواهد داشت*
تومان در هر کیلوگرم عنوان کرد و گفت: به دلیل رونق بازار این  1235مجری طرح پنبه کشور قیمت خرید تضمینی پنبه را 

ل جاری هم خرید تضمینی از سوی دولت انجام نشودشود که در سابینی میمحصول سال گذشته خرید تضمینی انجام نشد و پیش . 

 
  لینک خبر
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 پنبه 

خبرگزاری  – 17/4/89تاریخ :   

شود ایران در تولید طالی سفید خودکفا می  
شوددر تولید پنبه خودکفا می 3474مجری طرح پنبه کشور اعالم کرد: ایران تا سال  .  

وگو با شبکه خبر جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد: فارس، ابراهیم هزارجریبی در گفت ه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری
شودسال دیگر در تولید طالی سفید خودکفا می 2ایران تا  . 

بزرگترین صادر کننده این محصول بودیم اما پس از آن تولید پنبه روند  3124در تولید پنبه خودکفا بود و در سال  27 ایران در دهه

ولی پیدا کردنز .  
اند دیگر الیاف خام پنبه را نفروشند و در صنایع کشورهای تولیدکننده بزرگ پنبه در جهان تصمیم گرفته»مجری طرح پنبه کشورگفت:
های کنند بنابراین خودکفایی در تولید پنبه از این لحاظ بسیار بااهمیت است چرا که احتمال دارد در سالنساجی خودشان فرآوری می

دسترسی به واردات این محصول نداشته باشیم آتی .» 
سال  2شود، گفت: برنامه ما این است تا درصد نیاز صنایع نساجی از تولید داخل تأمین می 27مجری طرح پنبه کشور با بیان اینکه 

مکنیدرصد بقیه را هم در داخل کشور تأمین می 27دیگر با افزایش سطح زیرکشت و باال بردن عملکرد محصول  . 
 

درصدی کشت پنبه در سال جاری 51رشد  *  
هکتار  997هزار و  92هزار هکتار در کشور بوده که به میزان  95به گفته هزارجریبی، در سال جاری برنامه تولید کشت پنبه 

درصدی دارد 51کشت شده است و این رقم نسبت به سال گذشته رشد  .  
های تولیدکننده پنبه در یل، خراسان جنوبی و خراسان شمالی را از عمده استانهای خراسان رضوی، گلستان، فارس، اردبوی استان

شودکشور عنوان کرد و گفت: کشت این محصول در ابتدای بهار و برداشت آن از اوایل شهریور آغاز می . 
د بتوانیم با باال بردن شود بنابراین بایمجری طرح پنبه کشور گفت: به دلیل محدودیت آب افزایش سطح زیرکشت محدود انجام می

شودهایی هم از سوی دولت برای رسیدن به این هدف انجام میراندمان مصرف آب پنبه بیشتری کشت کنیم در این راستا حمایت . 
شود که در بخش اول ارائه یارانه، کود، بذر، کاران در دو بخش عمومی و خاص انجام میبه گفته هزار جریبی، حمایت دولت از پنبه

از کشت نشایی، برداشت   های آموزشی قرار گرفته است و در بخش خاص هم حمایتات عمومی و همچنین برگزاری دورهخدم
دار قرار داردمکانیزه، آبیاری مکانیزه و تسهیالت یارانه .  
 مکانیزاسیون برداشت مانع اصلی تولید پنبه*

عی وجود ندارد، گفت: به دلیل اینکه سطح مزارع کوچک هستند وی با بیان اینکه اکنون در بخش برداشت پنبه مکانیزاسیون واق
های برداشت کمتر امکانپذیر استاستفاده از کمباین .  

شودمجری طرح پنبه کشور در عین حال، گفت: مراحل کاشت و داشت محصول پنبه با مکانیزاسیون قابل قبولی انجام می .  
ها را کاهش داد، گفتتوان هزینهمیهزارجریبی با بیان اینکه با توسعه مکانیزاسیون  های کنیم تا آموزشدر این زمینه تالش می :

ها، های جدید و ترویج استفاده از کمباینکننده رشد و همچنین واردات برخی کمباینهای تنظیماستفاده از کمباین، استفاده از هورمون
آنها را افزایش دهیمهای تولیدکنندگان پنبه را کاهش و در حقیقت حاشیه سود هزینه . 

 امسال خرید تضمینی پنبه وجود نخواهد داشت*
تومان در هر کیلوگرم عنوان کرد و گفت: به دلیل رونق بازار این  1235مجری طرح پنبه کشور قیمت خرید تضمینی پنبه را 

از سوی دولت انجام نشود شود که در سال جاری هم خرید تضمینیبینی میمحصول سال گذشته خرید تضمینی انجام نشد و پیش . 
 لینک خبر
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 پنبه 
 خبرنگاران جوان  – 17/4/89تاریخ : 

هزار تن پنبه در سال جاری ۶۲پیش بینی تولید   
هزار تن  ۵۴تا ۵۱هزار تن بود و امسال پیش بینی می شود به  ۴۱هزارجریبی گفت: در سال گذشته تولید پنبه در داخل کشور حدود 

 .برسد
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، ابراهیم هزارجریبی در برنامه روی خط خبر  

درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته  ۲۴تا  ۲۱شود در سال جاری میزان خوداتکایی پنبه شبکه خبر تصریح کرد: برآورد می
 .باشد

شود در سال جاری میزان تولید این ود و پیش بینی میهزار تن ب ۴۱وی ادامه داد: در سال گذشته تولید پنبه در داخل کشور حدود 
هزار تن برسد ۵۴تا  ۵۱محصول به  . 

هزار هکتار را برنامه ریزی کرده بودیم، گفت: تاکنون که زمان  ۸۵مجری طرح پنبه با اشاره به اینکه امسال کشت پنبه در سطح 
شده و این میزان سطح زیرکشت نسبت به پیش بینی ما حدود  هکتار از مزارع، پنبه کشت ۸۸۱هزار و  ۸۵کشت به پایان رسیده در 

درصد افزایش داشته است ۵ . 
هکتار از اراضی پنبه کشت شد که سطح زیر کشت این  ۸۱۱هزار و  ۴۱مجری طرح پنبه کشور یادآوری کرد: سال گذشته در 

درصدی برخوردار است ۵۳محصول در سال جاری نسبت به پارسال از رشد  . 
هزار تن به این محصول نیاز دارد،  ۲۵۱ه به اینکه پنبه از مواد اولیه مهم صنعت نساجی کشور است و این صنعت ساالنه وی با اشار

شوددرصد از این نیاز در داخل کشور تولید می ۴۱افزود: در حال حاضر به صورت میانگین  . 
بقه طوالنی در کشت پنبه دارد و عالوه بر آن صنعت هزارجریبی درباره الزامات خوداتکایی کشور در تولید پنبه گفت: کشور سا

های بزرگ تولیدکننده پنبه نیز در پی آن هستند تا دیگر ماده خام نساجی کشور به پنبه تولید داخل نیاز دارد؛ ضمن آن که کشور
زمینه به خوداتکایی برسیم نفروشند و فراوری آن را انجام دهند تا از ارزش افزوده آن بهرمند شوند؛ بنابراین الزم است در این . 

های مهم تولید های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، گلستان، دشت مغان اردبیل، فارس و خراسان شمالی را از استانوی استان
ی هاکننده پنبه کشور عنوان کرد و افزود: پنبه گیاه بهاره است و کشت آن از ابتدای بهار آغاز و برداشت این محصول نیز از استان

شودشمالی از اوایل شهریورماه شروع می . 
های عمومی در قالب یارانه کود، کاران و پرداخت تسهیالت به آنان گفت: حمایتمجری طرح پنبه کشور در خصوص حمایت از پنبه

ی توسعه صورت اختصاصی نیز براشود، همچنین بهبرداران و کشاورزان ارائه میهای آموزشی برای بهرهبذر و برگزاری دوره
فشار نیز در صورت تمایل کشاورزان به آنان های آبیاری تحتکشت نشایی، کشت حفاظتی، برداشت مکانیزاسیون، تجهیز سامانه

شودای پرداخت میتسهیالت یارانه . 
شت الگویی های کاشت جدید و آموزش آن به کشاورزان را در دستور کار داریم، گفت: همچنین مزارع کوی با تاکید به اینکه روش

کنندایم و کشاورزان از این مزارع به جهت بهره مندی از آموزش بازدید میرا در سراسر کشور ایجاد کرده . 
های خود به وضعیت مکانیزاسیون مزارع پنبه اشاره کرد و گفت: کاشت مکانیزه به وسیله هزارجریبی در بخش دیگری از صحبت

های برداشت و وزه برداشت به دلیل کوچک شدن سطح مزارع و بزرگ بودن کمباینشود، اما در حکار انجام میدستگاه ردیف
های موجود در کشور و هایی برای استفاده از کمباینهمچنین قیمت باالی آن به صورت دستی است که البته در حوزه برداشت آموزش

های جدید را در دستور کار قرار داریمهمچنین واردات کمباین . 
 ۳۵۲۵ه کشور درباره قیمت تضمینی محصول پنبه نیز گفت: قیمت مصوب خرید تضمینی پنبه در سال زراعی جاری مجری طرح پنب

 .تومان در هر کیلوگرم تعیین شده است؛ در سال گذشته به دلیل قیمت مناسب پنبه در بازار، دولت خرید تضمینی انجام نداد
وری آب عنوان کرد و گفت: باید بتوانیم با وجود محدود بودن آب تولید وی از دیگر موضوعات مهم در کشت پنبه را افزایش بهره

فشار، توسعه کشت نشایی، توسعه کشت بیشتری داشته باشیم تا سطح کشت و تولید افزایش پیدا کند. به این منظور توسعه آبیاری تحت
ب را افزایش دهد و در دستور کار قرار داردوری آتواند بهرههایی است که میحفاظتی، استفاده از ارقام زودرس از برنامه . 

بیند و در صورتی که با کنترل آفت، هزارجریبی در پایان گفت: پنبه گیاهی است که تحت تأثیر آفات قرار دارد و آسیب زیادی می

های آتی خواهد شدهای داشت را کاهش دهیم، سبب رونق تولید پنبه در سالهزینه . 
  لینک خبر
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 منابع مالیتامین 
 ایرنا – 52/4/89تاریخ  :

پردازددیده را میدولت سود وام کشاورزان خسارت  
ینه کمک به کشاورزان خسارت دیده قانون بودجه در زم ۲۵رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: تبصره  -ایرنا 

میلیون تومان در حال اجراست که بر این اساس، اصل بدهی توسط کشاورزان و سود و جرایم آن توسط  ۲۱۱های زیر دارای بدهی
شوددولت پرداخت می .  

« قانون  ۳۳تبصره « خ»روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: همچنین با اجرای بند « روح اله خدارحمی

شود و این مهم تأثیر برنامه ششم توسعه، مهلت سه ساله بدهی عموم کشاورزان و خسارت دیدگان ناشی از سیل تعیین تکلیف می
 .بسزایی در کاهش مطالبات غیرجاری این بانک خواهد داشت

گیری وصول سایر مطالبات بانک موجب وی اظهار داشت: تعیین تکلیف بدهی کشاورزان خسارت دیده از بالیای طبیعی و پی
درصد برسد که با توجه به شرایط فعلی کشور نسبت مناسبی است ۲۱تا  ۸شود امسال مطالبات غیرجاری این بانک به می . 

درصد برسد که این نسبت در  ۲۱ریزی باید مطالبات غیرجاری بانک کشاورزی با کاهش قابل توجه به خدارحمی گفت: طبق برنامه
دهددرصد کاهش نشان می ٠۱ه با سال گذشته مقایس . 

های مطالبات کالن در دستور کار قرار وی خاطرنشان کرد: امسال تمرکز ما بر کاهش مطالبات غیرجاری است و پیگیری پرونده
 .دارد

هاواگذاری اموال مازاد و سهام شرکت  
ها داریم. در دو هفته گذشته رزی را در اولویت برنامههای بانک کشاومدیرعامل بانک کشاورزی بیان داشت: بحث واگذاری شرکت

که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تخم مرغ کشور است، برای نخستین بار از طریق بورس با « سیمرغ»عرضه اولیه شرکت 
 .موفقیت انجام و خرید آن با استقبال خوبی مواجه شد

شود، اضافه کرد: با توجه به تکلیفی که در ت ضوابط بورس واگذار میوی با بیان اینکه همه سهام این شرکت در بورس با رعای
که یکی از بزرگترین صنایع نیشکری « کشت و صنعت کارون»ها وجود دارد، سهام شرکت بانک کشاورزی در خصوص واگذاری

 .کشور است در آخرین مرحله مزایده قرار دارد که امیدواریم این شرکت نیز با موفقیت واگذار شود
رسد، اما تعدادی شرکت های بزرگ بانک کشاورزی تا پایان امسال واگذار و به فروش میخدارحمی افزود: بدین ترتیب عمده شرکت

 .کوچک داریم که واگذاری آنها نیز در دستور کار قرار دارد
 فروش اموال و امالک مازاد بانک کشاورزی

ازاد نیز گفت: امسال طبق برنامه هر ساله پیگیر فروش یکسری اموال و مدیرعامل بانک کشاورزی در بحث فروش اموال و امالک م
درصد یعنی بیش از  ۲۲۵های ما قرار دارد؛ به طوری که سال گذشته امالک مازاد این بانک هستیم و این مهم نیز در اولویت برنامه

برابر برنامه را محقق کنیم ۲.۴زاد معادل درصد از برنامه فروش اموال و امالک ما ۲۴۱برنامه محقق شد و تالش داریم امسال  . 
 رونق تولید

های بانک کشاورزی برای تحقق این امر در تالشیم از همه ظرفیت« رونق تولید»خدارحمی افزود: با توجه به نامگذاری امسال به 
کنیمدهد که به خوبی در این مسیر حرکت میها نشان میکمک بگیریم و روند شاخص . 

های بانک کشاورزی در کشور، وی درباره ادغام و تعطیل شعب بانک کشاورزی در کشور گفت: به منظور بهینه سازی شبکه
شعبه تعیین تکلیف شد که امسال نیز با برنامه ریزی تعطیل و ادغام برخی شعب ناکارآمد این مهم با جدیت  ۵۱پارسال افزون بر 

یابدادامه می . 
شعبه بانک کشاورزی در سراسر کشور فعال است ۸۱۱اکنون حدود هزار و  . 

  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 

 خبرگزاری فارس – 58/4/89تاریخ : 

  درصدی خرید تضمینی گندم نسبت به پارسال 9میلیارد تومانی گندمکاران از دولت/کاهش  1900 طلب
میلیارد تومانی گندمکاران از دولت خبر داد و گفت: تا پایان شهریور  3877کشاورزی از طلب معاون امور اقتصادی وزارت جهاد 

شودهای پیشنهادی خرید تضمینی محصوالت کشاورزی برای سال آینده در شورای اقتصاد تصویب میامسال قیمت .  
ریزی وزارت جهاد کشاورزی گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عبدالمهدی بخشنده معاون امور اقتصادی و برنامه  به

های جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه امروز در حاشیه همایش مشارکت عمومی و خصوص در اجرای پروژه
تومان است که  میلیارد 8277فت: ارزش این گندم تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان خریداری شده، گ میلیون 2.2امسال تاکنون 

تومان به کشاورزان بدهکار هستیم میلیارد 3877تومان به آنها پرداخت شده و  میلیارد 0277تاکنون  . 
تن گندم از  میلیون 8.2سال گذشته در مجموع شود. گندم کشاورزان ظرف حداکثر یک تا دو هفته پرداخت می بهای وی گفت:

تن گندم خریداری شود. ولی تاکنون نسبت  میلیون 35شود با توجه به افزایش تولید تا بینی میکشاورزان خریداری شد که امسال پیش

درصد کمتر از مشابه سال قبل بوده است 8به مدت مشابه سال قبل خرید تضمینی  . 
شد و بقیه آن ظرف یکی دو ماه به م ابتدا پرداخت میگند بهای درصد از 27بخشنده همچنین افزود: سال گذشته هنگام خرید گندم 

کنیم با کمک برد و سعی میگندم یک تا دو تا هفته زمان می بهای شد، اما امسال میانگین تاخیر پرداختکشاورزان پرداخت می
ها و سازمان برنامه و بودجه زمان پرداخت به کشاورزان را کاهش دهیمسازمان هدفمندی یارانه . 

های پیشنهادی خرید تضمینی محصوالت امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین گفت: تا پایان شهریور امسال قیمتمعاون 
های پیشنهادی از سوی شود و امیدواریم ظرف یکی دو روز آینده قیمتکشاورزی برای سال آینده در شورای اقتصاد تصویب می

دوزیر جهاد کشاورزی به شورای اقتصاد ارائه شو . 
* دهنده ممنوعیت صادرات هیچ محصولی نبوده استوزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد  

دهنده ممنوعیت صادرات هیچ وی همچنین در مورد ممنوعیت صادرات محصوالت کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد
عضو کمیته مربوطه  2ت متشکل از ای در سازمان توسعه تجارمحصولی نبوده و طبق مصوبه سران سه قوه قرار شد دبیرخانه

تشکیل شود که شامل نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، گمرک، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و اتاق 
شود که معموال ما به عنوان نماینده وزارت عضو شورا رای بدهند، صادرات یک محصول ممنوع می 2بازرگانی است که اگر همه 

شاورزی مخالف ممنوعیت هستیم و معتقدیم اگر اضطراری وجود دارد و قرار است یک کاالیی صادراتش ممنوع شود، حداقل جهاد ک
 .یک ماه قبل از آن به صادرکنندگان اطالع داده شود تا دچار زیان نشوند

مبهترین روش این است که با وضع عوارض میزان صادرات محصوالت کشاورزی را باید کنترل کنی کرد: وی تاکید . 
ای به ویژه در بخش کشاورزی محدود است، های عمرانی و توسعهبخشنده همچنین با بیان اینکه بودجه دولت برای اجرای پروژه
درصد اعتبارات تملک دارایی هر  37خصوصی تا های عمومی و گفت: قانون به ما اجازه داده است در راستای جلب مشارکت

 .دستگاه و هر وزارتخانه با مشارکت عمومی و خصوصی اجرا شود
درصد  37تومان است اگر تا  هزار میلیارد 2تا  4به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی اعتبارات تملک دارایی وزارت جهاد که بین 

شود از توان و تخصص بخش خصوصی در جهت از این رقم به روش مشارکت عمومی و خصوصی تامین مالی شود، باعث می
کنیم و بدون اینکه به تشکیالت دولتی اضافه شودها استفاده اجرای پروژه . 

های اجرایی اجازه داده های عمومی و خصوصی به دستگاهدر بحث مشارکت 89بودجه  38وی همچنین گفت: امسال در قالب تبصره 

تملک دارایی خود را به صورت مشارکتی با بخش خصوصی و عمومی هزینه کنند درصد 37شده تا  . 
داشت دی وزارت جهاد کشاورزی اظهارمعاون امور اقتصا های عمومی فقط به صورت پیمانکاری به بخش خصوصی قبال پروژه :

های در های جدید و همچنین پروژهبا مشارکت بخش خصوصی و عمومی پروژه گانهشد، اما با تصویب سران قوای سهواگذار می
برداری با مشارکت بخش خصوصی و عمومی مورد استفاده قرار های پایان یافته در قسمت بهرهتمام و حتی پروژهنیمه حال اجرا و

توانیم کاالها و خدمات بخش خصوصی را به صورت خرید تضمینی انجام دهیمگیرند و میمی . 
کرد بخشنده خاطرنشان ای در بخش کشاورزی با مشارکت عمومی و خصوصی انجام های مختلف توسعهطرح امسال اجرای :

برداری آن را به گذاری کرده، بهرهشبکه آبیاری و زهکشی که خود وزارت جهاد کشاورزی سرمایه شود؛ مثال در اجرای پروژهیم
تر شود و کاالها و خدمات آنها را برای ت کوچکدهیم که هم از بار مالی دولت کم کنیم و هم تشکیالت دولیک شرکت خصوصی می

کنیمبخش کشاورزی خریداری می . 
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ریزی و های وزارت جهاد کشاورزی سراسر کشور و مدیران بخش برنامهگانی از سازماندر این رابطه نمایند :وی ادامه داد

اقتصادی جهاد کشاورزی در این همایش جمع شدند و با کمک مدرسان و کارشناسان این بخش با قوانین مشارکت عمومی و 
شوندخصوصی در بخش کشاورزی آشنا می . 

شود را به های تحقیقاتی که توسط سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی انجام میپروژهدرصد  97توان باالی به گفته بخشنده، می

 .صورت خرید خدمت از بخش خصوصی و تعاونی خریداری کنیم
 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 13/4/89تاریخ : 

هزار میلیارد ریال تسهیالت برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی ۴۷اختصاص   
هزار میلیارد لایر تسهیالت برای خرید تضمینی و  ۲۱مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از اختصاص  -ایرنا  

  .توافقی محصوالت کشاورزی خبرداد
حسین شیرزاد گفت: دولت با توجه به لزوم تأمین نقدینگی مورد نیاز   به گزارش ایرنا از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،

۲۱لی تولیدکنندگان بخش کشاورزی، با اختصاص مبلغ برای خرید به موقع محصوالت کشاورزی و جلوگیری از ضرر و زیان احتما  
های عامل به سازمان مرکزی تعاون روستایی برای خرید تضمینی و توافقی محصوالت هزار میلیارد لایر تسهیالت از طریق بانک

 .کشاورزی موافقت کرد
  لینک خبر
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ
 ایرنا  – 51/4/89تاریخ : 

 کشورهای منطقه از تخم مرغ صادراتی ایران استقبال کردند
تن  ۴۱۱ر و هزا 2روز گذشته بیش از  ۵۴رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار گفت: بررسی ها نشان می دهد در مدت  -ایرنا 

  .تخم مرغ به بازار کشورهای منطقه صادر شد و افغانستان و عمان از جمله واردکنندگان این ماده غذایی محسوب می شوند
روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا تصریح کرد: صادرات تخم مرغ در حالی از سر گرفته شد که  «رضا کاظمی»

از لحاظ بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان موجب توقف صادرات تخم مرغ به کشور عراق شد و در تأخیر در اعالم پاکی کشور 
تواند تأثیرگذار باشدعین حال روابط تجاری ترکیه و عراق نیز در این زمینه می . 

اق متوقف شده بود به وی افزود: بخشی از موضوع مزبور منشأ سیاسی دارد، زیرا پیش از این، صادرات تخم مرغ از ترکیه به عر
داد، اما با از سرگیری روابط ترکیه و عراق، شرایط برای همین منظور عراق، محصول مورد نیاز خود را از ایران انجام می

 .صادرات تخم مرغ از ایران دچار مشکل شد
تن از این  ۲۴۱تا  ۲۱۱بین رسد و تن تخم مرغ تولیدی کشور به مصرف داخلی می ۵۱۱کاظمی گفت: روزانه نزدیک به دو هزار و 

 .محصول مازاد بر نیاز داخلی است که باید صادر شود
 ۲۱۱هزار تن تخم مرغ امکان صادرات ساالنه بیش از  ۷۵۱رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار گفت: ایران با تولید سالیانه 

کندات را متوقف میهزار تن را دارد که گاهی دولت به دلیل شرایط داخلی و تنظیم بازار، صادر . 
وی یادآور شد: فروردین امسال مواردی از بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در مرغ بومی آذربایجان غربی )ارومیه( دیده و 
ف کنترل شد، اما به دلیل اینکه تاکنون پاک بودن ایران از این بیماری به سازمان بهداشت جهانی دام اعالم نشده، عراق اقدام به متوق

 .ساختن واردات تخم مرغ از ایران کرد
تیر پاکی ایران از بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان را به  ۵۵تا  ۵۴کاظمی افزود: آنچه تعیین شده سازمان دامپزشکی کشور برای 

کندهای جهانی اعالم میسازمان . 
بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ای از سوی معاون به گزارش ایرنا، چهارم اردیبهشت امسال با ابالغ نامه

 .حمایت از تولید داخلی و افزایش تولید، صادرات تخم مرغ آزاد شد
 لینک خبر
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 تخم مرغ 
خبرنگاران جوان  – 17/4/89تاریخ :   

تومان ۱۷۷هزار و  ۶بازار دامن زد/ قیمت هر کیلو تخم مرغ  مازاد تولید بر افت قیمت تخم مرغ در  
تومانی قیمت هر کیلو تخم مرغ طی چند روز اخیر در بازار اعالم کرد ۵۱۱تا  ۵۱۱نبی پور مازاد تولید را عامل اصلی افت  . 

گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار
با اشاره به اینکه قیمت تخم مرغ نسبت به چند روز اخیر در بازار کاهش داشته است، اظهار  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 ۵تا  ۳۱۱هزار و  ۵تومانی ناشی از افت صادرات  ۳۱۱تا  ۵۱۱هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری با افت  کرد: هم اکنون قیمت
تومان است ۵۱۱هزار و  . 

وی مازاد تخم مرغ را دلیل اصلی کاهش قیمت در بازار برشمرد و گفت: دالالن بدون آنکه مشتری داشته باشند، تخم مرغ را لب 
کنند تا قیمت را کاهش دهندزاد تولید چانه زنی میمرز برده و تجارعراقی به سبب ما . 

های هدف صادر نبی پور با اشاره به اینکه بخشی از تخم مرغ تولیدی با توجه به کاهش مصرف تخم مرغ در فصل گرما باید به بازار
شویمشود، ادامه داد: در غیر این صورت با افت شدید قیمت در شهریور روبرو می . 

 ۵۱۱هزار و  ۵ا اشاره به اینکه صادرکنندگان واقعی در صادرات تخم مرغ مشکلی ندارند، بیان کرد: براساس آمار این مقام مسئول ب
 ۴تا  ۴۱۱هزار و  ۴تن تخم مرغ ظرف یک ماه و نیم گذشته صادر شد که این میزان در برابر مازاد تولید ماهانه  ۴۱۱هزار و  ۵تا 

تن رقم چندانی نیست ۸۱۱هزار و  . 
بخوانیدبیشتر  تومان ۵۱۱هزار و  ۵عراق واردات تخم مرغ از ایران را متوقف کرد/ قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری  :  

تومان اعالم کرد ۴۱۱هزار و  ۴وی قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ از دیدگاه وزارت جهاد کشاورزی را  . 
ا اشاره به راهکار کاهش مازاد تولید تخم مرغ در کشور تصریح رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در پایان ب

های مرغداران کرد: با توجه به گرمای هوا، بازار عراق ظرفیت این میزان مازاد را ندارد، از این رو جوجه ریزی مناسب در واحد

رودر کشور به شمار میهای غیر مجاز تنها راهکار پیشگیری از مازاد تولید تخم مرغ دو جلوگیری از فعالیت واحد . 
  لینک خبر
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 تولیدات باغی
 ایرنا – 52/4/89تاریخ : 

  باغی ضروری است لزوم قرنطینه داخلی و تدوین دستورالعمل های
باغبانی وزارت جهاد کشاورزی تدوین دستورالعمل های بهینه سازی باغ ها و فعالیت قرنطینه داخلی معاون امور تولیدات  -ایرنا  

برای افزایش آگاهی مردم و بهره برداران و استفاده از شرکت های دانش بنیان برای مهار آفت کرم خراط گردو را مورد تاکید قرار 
  .داد

مد علی طهماسبی در نشست هم اندیشی مدیریت کنترل آفت کرم خراط گردو با به گزارش روز سه شنبه وزارت جهاد کشاورزی، مح
بیان اینکه دستورالعمل های تغذیه نیز باید به روز و به صورت منطقه ای تدوین شود، گفت: تغذیه درختان گردو باید متناسب با اقلیم 

 .و خاک مناطق تهیه شود
سازمان حفظ نباتات است و در واقع قرنطینه داخلی مهم تر از قرنطینه خارجی  به گفته وی، قرنطینه داخلی ابزار قانونی در دست

محسوب می شود و با این روش می توان برای دریافت اعتبارات، اطالع رسانی در حوزه آفات و بیماری های گیاهی و افزایش 
 .آگاهی مردم در زمینه کرم خراط گردو بهره برد

اورزان را از وظایف مسئوالن بخش کشاورزی بیان کرد و گفت: سازمان حفظ نباتات کشور طهماسبی حفظ دارایی های مردم و کش
باید در سطح ملی و استانی برای مهار آفت و بیماری ها وقت و انرژی بگذارد و تجربه نشان داده که هرگاه این سازمان دقیق و به 

ق بوده استموقع در زمینه مبارزه با آفات و بیماری ها ورود پیدا کرده، موف . 
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: بارندگی های امسال در واقع فرصت مناسبی برای سازمان حفظ نباتات به 

 .منظور مهار آفات موثر بود
وایی، وی پیرامون رفتارشناسی در زمینه آفات و همچنین کرم خراط را ضروری دانست و گفت: همزمان با تغییرات اقلیمی و آب و ه

 .رفتار آفات نیز در حال تغییر است و شناسایی تغیییر رفتار به مهار آفات کمک می کند
طهماسبی افزود: یکی از راهکارهای مبارزه با آفت کرم خراط استفاده از فرمون ها است و شرکت های دانش بنیان در زمینه تولید 

 .فرمون می توانند موثر باشند
ان خارجی برای آموزش کارشناسان و باغداران به منظور مهار آفت کرم خراط را مورد تاکید قرار دادوی لزوم استفاده از کارشناس . 

 لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 خبرنگاران جوان – 13/4/89تاریخ : 

درصد باغات گردو به کرم خراط ۰۲تا  ۰۷د/ آلودگی تن رسی ۴۰۷۷تولید گردو در استان تهران به   
تن عنوان کرد ۲۳۱۱ذوالفقاری با اشاره به کاهش تولید گردو در استان تهران میزان تولید آن را  . 

ی وزارت جهاد کشاورزی، کریم ذوالفقاری رئیس ، به نقل از پایگاه اطالع رسانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ه گزارش
سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به اینکه آفت کرم خراط عمدتا به علت فقر تغذیه، عدم آبیاری به موقع و رسیدگی به 

درصد آن آلوده به  ۳۴ا ت ۳۱هکتار باغ گردو در این استان وجود دارد که  ۵۳۱۱کند، اظهار کرد: حدود درختان گردو بروز پیدا می
 .کرم خراط شده اند

ای و آبیاری به باغداران مانع پیشرفت این آفت های تغذیهوی ادامه داد: تالش ما این است تا با سرشاخه کاری درختان گردو و توصیه
 .در باغات استان تهران شویم

شهرستان دماوند برای باغداران گردو برگزار شد،  ذوالفقاری با بیان این که در سال گذشته دو دوره آموزشی سرشاخه کاری در
گذاردتصریح کرد: سرشاخه کاری، عالوه بر اصالح و هرس درختان گردو بر کنترل آفت کرم خراط تاثیر می . 

هکتار باغات گردو استان تهران، شبکه مراقبت و پیش آگاهی داریم که به  ۵۳۱۱رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: در تمام 
دهندهای الزم برای مقابله با آفت کرم خراط را ارایه میان توصیهکشاورز . 

استان کشور درگیر آلودگی کرم خراط است ۵۴های باغ :بیشتر بخوانید   
به علت سرمازدگی، در استان  ۷۵-۷۴تن عنوان کرد و گفت: در سال زراعی  ۲۳۱۱وی میزان تولید گردو در استان تهران را 

 .تهران تولید گردو کاهش داشت، اما امسال وضع تولید این محصول بهتر از سال زراعی قبل است
درصد باغات گردو در استان تهران در پنج شهر دماوند، شمیران، فیروز کوه، مالرد و رباط کریم  ۷۱ذوالفقاری ادامه داد: بیش از 

 .هستند

استان تهران  مورد باغات یک تا دو هکتاری در ۵۴تا  ۵۱در پایان گفت: حدود   اورزی استان تهرانرئیس سازمان جهاد کش
 .داریم و بیشتر باغات گردو به صورت مخلوط با سایر درختان میوه هستند

 لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/7010514/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%B3%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B3%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B7
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/7003447/%D8%A8%D8%A7%D8%BA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/7010514/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%B3%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B3%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B7


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 تولیدات باغی 
 ایرنا  – 55/4/89تاریخ : 

های کشورتولید یک میلیون اصله نهال برای توسعه توتستان  
ریزی کردیم های کشور و تامین غذای کرم ابریشم برنامهتستانرئیس مرکز نوغانداری کشور گفت: برای توسعه و نوسازی تو -ایرنا

تولید شود ۲۳۷۷که یک میلیون اصله نهال توت در سال  .  
اظهار داشت: به دنبال آن هستیم که امسال دو میلیون قلمه توت تولید و « عدیل سروی»به گزارش روز شنبه وزارت جهاد کشاورزی 

کنیم از این میزان قلمه، یک میلیون نهال توت برای سال آینده تامین شودیش بینی میدر اختیار بخش خصوصی قرار دهیم و پ . 
های قدیمی تسهیالت نیز پیش بینی کرده ایموی افزود: برای نوسازی توتستان . 
ن توت ها برای تامیهکتار توتستان در کشور داریم. بعضی از این توتستان ۵۱۱هزار و  ۲۵رئیس مرکز نوغانداری بیان کرد: 

سال است که باید نوسازی شوند ۳۴خوراکی هستند و عمر مفید آنها بیش از  . 
 .سروی تصریح کرد: برای نوسازی توتستان ها باید تولید نهال توت اصالح شده را افزایش دهیم

ویژگی های مهم این وی افزود: نوغانداری یک حرفه و میراث کهن فرهنگی و اقتصادی است و اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده از 
ای از تولید تخم نوغان تا تولید پیله، صنایع ابریشم کشی، قالیبافی، منسوجات و صنایع دستی را در حرفه است به طوری که زنجیره

 .این حوزه داریم
ر طول رئیس مرکز نوغانداری کشور گفت: پرورش کرم ابریشم بیماری مشترک با انسان ندارد و یک فعالیت اقتصادی است که د

کندشود و برای کشاورزی درآمدزایی ایجاد میهای کشاورزی انجام میفعالیت . 
های خوبی از پرورش کرم ابریشم داشته است که از جمله های دولت از نوغانداری گفت: امسال دولت حمایتوی با اشاره به حمایت

در سطح کشور اشاره داشتهزار اصله  ۲۵۴توان به تامین و توزیع نهال توت رایگان به میزان می . 
های مراقبت بیماری های کرم ابریشم را در سطح کشور تشکیل سروی افزود: امسال برای نخستین بار سازمان دامپزشکی نیز شبکه

 .و فعال کرده است
 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور
 فودپرس – 54/4/89تاریخ : 

 کاهش مصرف شیر در کشور خطرناك است/ ضرورت تالش برای کاهش قیمت ها
وجدانی   حضور به گزارش روابط عمومي و ارتباطات پگاه ، نشست سراسری مدیران عامل شرکت های تابعه صنایع شیر ایران با 

رئیس هیات مدیره هلدینگ صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی کشوری و حسینی مدیر عامل شرکت صنایع شیر 
 .ایران )پگاه( در تبریز برگزار شد

غذایی و توسعه در ابتدای این نشست وجدانی با اشاره به اهمیت موضوع سالمت در صنایع غذایی، گفت: باید در بحث سالمت صنایع 
 .ای، استراتژي ویژه برای مقابله با تحریم های ظالمانه غرب علیه کشورمان داشته باشیم

رئیس هیات مدیره هلدینگ صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی کشوری توجه به موضوع توسعه این هلدینگ را 
برای  ۷۴رقابت و سالمت محور، از تالش های صورت گرفته در سال  با اهمیت خواند و ضمن توجه به تولیدات با کیفیت و قابل

 .تحقق این خواسته، تقدیر کرد
بسیار  ۷۴در ادامه این نشست، حسینی مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران )پگاه( با بیان اینکه عملکرد صنایع شیر ایران در سال 

کیلوگرم در سال می تواند زنگ  ۴۱و گفت: کاهش سرانه شیر به مطلوب بوده، به کاهش سرانه مصرف شیر در کشور اشاره کرد 
 .خطری در زمینه سالمت عمومی جامعه باشد و ما باید تا حد ممکن قیمت تمام شده محصوالت را کمتر کنیم

درات، حسینی با اشاره به لزوم توسعه تولید و ارتقای کیفیت محصوالت، برای حضور قدرتمند در بازارهای خارجی و توسعه صا 

تصریح کرد: تمامی مدیران صنایع غذایی باید موضوع صادرات را مورد توجه جدی قرار دهند چون عدم توجه به بازارهای جهانی، 
 .شرکت ها را در سراشیبی سقوط قرار خواهد داد

ت محافظت از وی ضمن درخواست از مدیران مجموعه های مختلف مرتبط با صنایع غذایی برای توجه ویژه در تصمیمات در جه
صنعت غذایی، تاکید کرد: باید با تصمیم گیری های درست در جهت توسعه زیرساخت ها حرکت کنیم تا این صنعت همچنان در راه 

 .ارتقا سالمت جامعه ایران گام بردارد و به عنوان سرمایه ای برای بازنشستگان و آیندگان حفظ شود
گیری از ظرفیت های مغفول مانده در شرکت های تابعه، نوسازي دستگاه ها و  مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران )پگاه( بهره

 .توسعه محصوالت جدید از مهم ترین سیاست های این شرکت خواند
به عنوان سال رونق تولید از سوی رهبر معظم انقالب، این سیاست گذاری را در راستای  ۲۳۷۸حسینی با اشاره به نامگذاری سال  

صنایع مختلف، به ویژه صنایع شیر ایران دانست و ابراز امیدواری کرد که سازمان ها و نهادهای مختلف با توجه  منافع کارگران و
 .به این شعار، نسبت به حمایت جدی از صنایع اقدام کنند

عه باید با برنامه مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران )پگاه( با تاکید بر اینکه همه باید از توسعه صنعت حمایت کنند، گفت: این توس
ریزی متناسب هر شرکت تعریف شود و با همین رویکرد، توزیع ثروت در میان شرکت های تابعه نیز با توجه به زیر ساخت ها و با 

 .توجیه اقتصادی و شرایط هر منطقه انجام شده است
نیت شغلی و پرداخت به موقع حقوق و حسینی ضمن تاکید بر توسعه برنامه های رفاهی، آموزشی و ورزشی برای پرسنل، ایجاد ام

 .مزایای نیروی انسانی شرکت را از مهم ترین برنامه های پیش روی صنایع شیر ایران اعالم کرد
وی در پایان از میزبانی نشست سراسری مدیران عامل شرکت های تابعه صنایع شیر ایران توسط مجموعه شیر پاستوریزه پگاه 

 .آذربایجان شرقی قدردانی کرد
بنا بر این گزارش، اعالم رتبه بندی و بررسی مسایل مربوط به شرکت های تابعه صنایع شیر ایران، از مهم ترین برنامه های نشست 

 .سراسری مدیران عامل شرکت های تابعه صنایع شیر ایران بود
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیو ر
 خبرنگاران جوان  – 17/4/89تاریخ : 

درصد رسید/کاهش محسوس قیمت گوشت در بازار ۵۷های دامداری به ی دام سبک در واحدانباشتگ  
ها خبر داد و گفت: در تابستان سال گذشته با کمبود عرضه دام در بازار روبرو درصدی دام سبک در واحد ۵۱پوریان از انباشتگی 

 .بودیم
صنعت، تجارت و کشاورزی و با خبرنگارمنصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور در گفت و گ گروه اقتصادی  

ک، از کاهش محسوس قیمت گوشت در بازار خبر داد و گفت: با توجه به فراوانی عرضه دام سنگین و سب ،باشگاه خبرنگاران جوان
کاهش داشته است  قیمت در بخش دام زنده و الشه . 

تا  ۵وی با اشاره به اینکه قیمت گوشت نسبت به ایام پایانی سال قابل قیاس نیست، افزود: از ابتدای تیر قیمت گوشت در خرده فروشی 
بازار همچنان ادامه یابدشود روند کاهش قیمت در هزار تومان افت داشته است، پیش بینی می ۵تا  ۴هزار و عمده فروشی  ۳ . 

ها موجب شده است تا پوریان از انباشتگی دام روی دست دامداران خبر داد و گفت: وجود انبوه دام سبک و سنگین در پرواربندی
 .دامداران با مشکالت متعددی در عرضه دام به سبب نبود مشتری روبرو شوند

وجه به فراوانی عرضه دام مکاتباتی با معاونت امور دام به منظور اتخاذ راهکار رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور ادامه داد: با ت
مند هستندها گالیهمناسب صورت گرفته است چرا که دامداران از مازاد تولید و انباشتگی دام سبک در واحد . 

هزار تومان رسید ۴۷استمرار روند نزولی قیمت گوشت در بازار/قیمت هر کیلو الشه گوسفندی به  :بیشتر بخوانید  
درصد رسیده است، بیان کرد: این در حالی است که در تابستان  ۵۱های دامداری به ه اینکه انباشتگی دام سبک در واحدوی با اشاره ب

 .سال گذشته به سبب کمبود عرضه با نوسان شدید قیمت دام و گوشت در بازار روبرو بودیم
هزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه  ۳۴تا  ۳۴بک هزار و دام س ۳۵تا  ۳۱پوریان قیمت کنونی هر کیلو دام سنگین درب دامداری 

شود، از این رو مسئوالن ذی ربط باید نظارت های باالتری در میادین عرضه میبه سودجویی عوامل واسطه، دام زنده با نرخ
 .بیشتری بر بازار داشته باشند

فراوانی عرضه دام و کاهش قیمت، تقاضای چندانی در این مقام مسئول از رکود حاکم بر بازار گوشت خبر داد و افزود: با وجود 
 .بازار وجود ندارد

ها اعالم کردهزار تومان در عمده فروشی ۵۸تا  ۵۴هزار و دام سنگین را  ۴۸تا  ۴۴وی قیمت هر کیلو الشه در بخش دام سبک را  . 
شود، تصریح کرد: از ابتدای خرداد، ان انجام میرئیس تامین کنندگان دام کشور در پایان با بیان اینکه ترانزیت دام ترکیه از ایر

های ترک در بنادر تصور شود، در حالیکه افراد با دیدن ماشینهای خلیج فارس از ایران انجام میصادرات دام ترکیه به کشور

کردند که دام ایرانی در حال خروج از کشور استمی . 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 ایرنا  – 51/4/89تاریخ : 

 فعاالن صنعت طیور دو هزار میلیارد تومان ضرر کردند
رئیس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه علت اصلی ضرر صنعت طیور را در دوره سه ماهه امسال،  -ایرنا  

وعیت در صادرات گوشت مرغ بیان کرد و گفت: فعاالن صنعت طیور کشور در سه ماه گذشته حدود دو هزار میلیارد تومان ممن
  .متضرر شدند

« روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه این ضرر تمامی چرخه صنعت طیور از « غالمعلی فارغی

شود افزود: طبق برنامه ریزی مرغ مادر، جوجه یک روزه ومرغ گوشتی و تخمگذار را شامل می جمله تولیدکنندگان مرغ اجداد،
میلیون قطعه جوجه یک روزه مازاد  ۲۱بالغ بر  ۷۸وزارت جهاد کشاورزی قرار بود برای حفظ ذخایر کشور، در سه ماهه نخست 

این امر موجب ضرر تولیدکنندگان شد برای خرید و ذخیره سازی انجام شود، اما تولید مازاد خریداری نشد و . 
شودمیلیون قطعه جوجه ریزی انجام می ۲۲۱تا  ۲۱۴به گفته وی، طبق برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی ماهانه بین  . 

فارغی ممنوعیت صادرات مازاد تولید را از دیگر چالش های صنعت طیور در مدت یاد شده برشمرد و تصریح کرد: سه ماهه گذشته 
میلیارد تومان تولید کنندگان  ۵۴۱خرید برای ذخیره سازی انجام نشد، بلکه ممنوعیت صادرات موجب ضرر و زیان ماهانه بیش از 

شود، بلکه با ضرر تولید کنندگان بخش کشاورزی، مصرف کنندگان ت از هیچ جایی جبران نمیصنعت طیور شد که این میزان خسار
 .نیز به تبع آن متضرر می شوند

وی اضافه کرد: امروز با توجه به رشد نرخ تورم و افزایش هزینه های تولید، اکنون قیمت منطقی هر قطعه جوجه یک روزه سه 
تومان است درحالی که طی  ۴۱۱هزار و  ۲۵هزار تا  ۲۵مرغ برای مصرف کنندگان بین تومان و گوشت  ۵۱۱هزار تا سه هزار و 

هزار  ۲۵تا  ۴۱۱هزار و  ۲۲تومان و گوشت مرغ با نرخ  ۴۱۱ماه های گذشته هر قطعه جوجه یک روزه با نرخ یک هزار و 
شدتومان خریداری می . 

برطرف شدن ممنوعیت صادرات گوشت مرغ از ابتدای تیرماه  رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران اضافه کرد:
 ۴۱۱هزار و  ۲۳تومان و گوشت مرغ در بازار به  ۵۱۱هزار و  ۵امسال و خروج مازاد تولید، قیمت هر قطعه جوجه یک روزه به 

که نه تولید کنندگان و نه رسد با ادامه این روند بازار این محصول متعادل شود تا جایی هزار تومان رسیده که به نظر می ۲۵تا 
 .مصرف کنندگان متضرر شوند

تومان تعیین شده بود ۵۴۱هزار و  ۵به گفته وی، قیمت مصوب جوجه یک روزه گوشتی توسط ستاد تنظیم بازار هر قطعه  . 
میلیون قطعه جوجه ریزی می شود ۲۲۱ماهیانه   

های وزارت ت مرغ کاهش ندارد گفت: تولید طبق روال برنامهفارغی با تاکید براین که برنامه ریزی تولید جوجه یک روزه و گوش
میلیون قطعه جوجه ریزی انجام  ۲۲۱جهاد کشاورزی در حال انجام است و هیچ برنامه کاهشی در تولید نداریم و هر ماهه نزدیک به 

شودمی . 
روزه تمامی تولید خود را تبدیل به  وی اظهارداشت: ماه های گذشته به دلیل ضرر هنگفت صنعت طیور، تولید کنندگان جوجه یک

شد، اما درصد مازاد تخم مرغ را به عنوان تخم مرغ خوراکی به بازار عرضه می ۲۴تا  ۲۱جوجه نمی کردند، بلکه نزدیک به 
کننداکنون با آزادسازی صادرات این مشکل نیز برطرف شده و تولید کنندگان تمامی تخم مرغ را به جوجه گوشتی تبدیل می . 

شد در حالی اضافه کرد: هفته های گذشته قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ خوراکی درب مرغداری ها چهار هزار تومان معامله می وی
رسد که حداقل جلوی که با آزادسازی صادرات این محصول نیز به قیمت واقعی تولید یعنی با قیمت هفت هزار تومان به فروش می

در عین حال میزان سود برای تولید کنندگان هم بستگی به شرایط آتی دارد، زیرا مصرف  شود،ضرر و زیان مرغداران گرفته می
 .تخم مرغ در تابستان کمتر است

 واردات گوشت مرغ به زیان تولید ملی است
 رئیس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه واردات گوشت مرغ را به زیان تولید ملی دانست و گفت: اکنون زمزمه

 .کاهش تولید جوجه یک روزه و مرغ گوشتی توسط افرادی شایع شده که واقعیت ندارد و با انگیزه واردات دنبال می شود
توان با حمایت از تولید و فعال سازی این ظرفیت، درصد ظرفیت صنعت طیور کشور خالی است، بنابراین می ۵۱به گفته وی، اکنون 

 .جلوی واردات را گرفت
 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 
 ایرنا  – 54/4/89تاریخ : 

  افزایش قیمت خرید تضمینی گندم منتفی است
مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد: با توجه به نزدیک شدن پایان فصل خرید، افزایش  -ایرنا 

نی گندم در سال زارعی جاری منتفی است و به نظر می رسد این موضوع به افزایش قیمت در سال زراعی جدید قیمت خرید تضمی
  .موکول شود

« روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره احتمال افزایش قیمت گندم افزود: به دلیل « مرتضی سعادتی کیا

های تولیدی خود را نگه ید تضمینی گندم در سال زراعی جاری، برخی کشاورزان گندمانتشار مطالبی مبنی بر افزایش قیمت خر
 .داشتند یا اینکه با تأخیر به مراکز خرید تحویل دادند

رود شورای شود بنابراین انتظار میرسد افزایش قیمت گندم برای سال زراعی جاری اعمال نمیوی اظهار داشت: آنچه به نظر می
های جدید را برای سال زراعی آتی اعالم کند تا کشاورزان یمت گندم را مطابق قانون تا پایان شهریور اعمال و نرخاقتصاد افزایش ق

 .نگرانی در این خصوص نداشته باشند
میلیون تن گذشت ۴خرید گندم از مرز   

هزارتن  ۵۱تاکنون پنج میلیون و مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: از ابتدای فصل برداشت 
۵۸۵گندم به ارزش هشت هزار و   ۸۴۴میلیارد تومان توسط مراکز خرید دولت خریداری شده است که از این میزان چهار میلیون و  

 .هزارتن اطالعات خرید به بانک کشاورزی ارسال شده است
میلیارد  ۵۴۴بانک کشاورزی ثبت شده به مبلغ هفت هزار و  تیر امسال در سامانه خرید ۲۵های خرید گندم که تا وی گفت: پرونده

 .تومان به حساب کشاورزان واریز شده است
مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه خرید تضمینی گندم در سراسر کشور در حال انجام است 

۳۴۱هزارتن، خراسان رضوی  ۴۵۵هزارتن، گلستان  ۴۵۵ هزارتن، فارس ۳۱۱اظهار داشت: خوزستان با یک میلیون و  هزارتن  
اندهای اول تا پنجم خرید گندم را به خود اختصاص دادههزارتن رتبه ۳۵۱و کرمانشاه  . 

شود بنابراین سعادتی کیا اضافه کرد: خرید تضمینی گندم براساس جدول پاکی شامل افت مفید، افت غیرمفید و سن زدگی خریداری می
تومان و گندم  ۴۱۱طبق مصوبه شورای اقتصاد هرکیلوگرم گندم معمولی با افت چهاردرصد مفید و یک درصد غیرمفید هزار و 

خریداری شود که طبق جدول پاکی به طور متوسط هر کیلوگرم گندم نان با قیمت متوسط هزار و تومان باید  ۴۴۱دوروم یک هزار و 
شودتومان خریداری می ۴۳۵ . 

 هزارتن گندم دوروم خریداری شد ۷۳
هزارتن گندم دوروم  ۷۳مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار داشت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون 

کشاورزان خریداری شده است از . 
مرکز خرید  ۷۲۴وی با بیان اینکه عاملیت پرداخت پول گندمکاران با بانک کشاورزی است افزود: از ابتدای فصل برداشت تاکنون 

 .فرایند خرید تضمینی گندم را برعهده داشتند
آغاز شد و تا اواخر مهر در سراسر کشور  خرید تضمینی گندم امسال از اواخر اسفند از شهرستان جیرفت واقع در جنوب کرمان

 .ادامه خواهد داشت
تومان  ۳۱۱هزار میلیارد لایر با مبلغ مصوب هزار و  ۲۲۵میلیون تن گندم به ارزش بیش از  ۷نزدیک به  ۷۴ - ۷۵در سال زراعی 

تومان خریداری شده بود ۳۳۱و گندم دوروم هزار و  . 
هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان زیربخش های مختلف بخش  ۲۳ین بیش از فرورد ۵۴وقوع سیل در ابتدای سال جاری تا 

هزار هکتار اراضی گندم و سه هزار میلیارد تومان خسارت به  ۵۱۱ها مربوط به کشاورزی خسارت وارد کرد که بیشترین خسارت
 .کشت و صنعت استان خوزستان بوده است

در اواخر مرداد نرخ خرید تضمینی کارشناسی شده گندم توسط دولت را تا پیش از  طبق قانون، وزارت جهاد کشاورزی هر سال باید
ها به کشاورزان اعالم شودآغاز فصل زراعی جدید ارائه و تا پایان شهریور نرخ . 

  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 

 ایران اکونا  – 58/4/89تاریخ : 

 آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم از کشاورزان
ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد که با وجود افزایش تولید گندم در سال جاری، میزان خرید این معاون امور برنامه

درصد در قیاس با مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است ۷کاال از سوی دولت  .  
میلیون تن گندم در راستای خرید تضمینی از کشاورزان  ۴.۴عبدالمهدی بخشنده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما تاکنون  

بینی ه بود که پیشمیلیون تن گندم خریداری شد ۷.۴ایم. این در حالی است که سال گذشته تا پایان سال زراعی خریداری کرده
۲۵کردیم با توجه به افزایش تولید در سال جاری و رسیدن آن به می  .میلیون تن، میزان خرید این گندم بیشتر شود 

توان وی در پاسخ به این سوال که آیا فروش گندم از سوی کشاورزان در بازار آزاد، علت این کاهش سریع بوده است، گفت: نمی
قاطعیت صحبت کرد، اما برای ما مشخص است که تعدادی از کشاورزان تصمیم گرفتند فعال گندم خود را راجع به این موضوع با 

 .انبار کرده و آن را به دولت نفروشند
ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: گندم جزو کاالهایی است که در صورت قرارگرفتن در یک معاون امور برنامه
توان آن را حدود یک ماه نگه داشت و هرچند پیشنهاد ما به کشاورزان این بوده که چنین تصمیمی نگیرند، ارد میانبار مدرن و استاند

 .اما احتماال یکی از دالیل کاهش فروش گندم به دولت همین موضوع بوده است
میلیارد تومان  ۷۴۱۱آوردها تاکنون بخشنده درباره میزان اعتبارات تخصیص داده شده به خرید تضمینی گندم نیز توضیح داد: طبق بر

۲۷۱۱میلیارد تومان تسویه شده و  ۴۵۱۱گندم تضمینی از کشاورزان خریداری شده است. از این میزان  میلیارد تومان به کشاورزان  
 .بدهکاریم

رایط را برای تسویه ها شکند با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانهبه گفته وی این وزارتخانه تالش می
برد تا تسویه کامل انجام شودتر بدهی به گندمکاران فراهم کند. در حال حاضر حدودا دو هفته زمان میمدتکوتاه . 

ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال افزایش قیمت خرید تضمینی گندم معاون امور برنامه
ای برای افزایش در حال حاضر وجود ندارد، اما برای سال آینده امیدواریم با تایید شورای در سال جاری برنامه وجود دارد نیز گفت:

کنیم که وزیر جهاد کشاورزی ظرف روزهای آینده پیشنهادات در این زمینه را رسما بینی میهای جدید تصویب شود. پیشاقتصاد نرخ
 .ارائه کند

  لینک خبر
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 / خدماتخرید تضمینی 
 خبگزاری فارس – 13/4/89تاریخ : 

هزار تن رسید  077میلیون و  5خرید تضمینی گندم به   
هزار تن رسید 077میلیون و  2در ادامه عملیات خرید تضمینی گندم در کشور مقدار تحویل این محصول به مراکز خرید به بیش از  . 

میلیون و  2س به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، تاکنون بیش از به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فار

های کشور خریداری و کاران استانبه نرخ تضمینی از گندم محموله 103هزار و  907هزار تن گندم در کشور در قالب  077

سازی شده استذخیره . 
میلیارد آن  271هزار و  02میلیارد لایر است که تاکنون بیش از  212ار و هز 89 بر اساس این گزارش، بهای این مقدار گندم بالغ بر

 .پرداخت شده است
میلیون و   این گزارش حاکی است؛ عملیات خرید تضمینی گندم با تحویل بیش از یک هزار تن گندم به مراکز خرید تضمینی در  300

هزار تن و  297های فارس و گلستان به ترتیب با خرید بیش از استان خوزستان به پایان رسید و هم اکنون استان هزار تن،  502

   .پیشرو در امر خرید تضمینی گندم در کشور هستند
 لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
خبرنگاران جوان  – 13/4/89تاریخ :   

میلیون تن گندم ۶خرید تضمینی و ذخیره سازی   
هزار تن گندم در کشور به نرخ تضمینی از گندمکاران  ۴۱۱میلیون و ۴شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد: تاکنون بیش از 

های کشور خریداری شده استاستان . 
هزار  ۴۱۱میلیون و ۴، به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ تاکنون بیش از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

ازی شده های کشور خریداری و ذخیره سمحموله به نرخ تضمینی از گندمکاران استان ۳۴۲هزارو  ۸۴۱تن گندم در کشور در قالب 
 .است

میلیارد آن  ۴۱۳هزار و  ۴۴میلیارد لایر است که تاکنون بیش از  ۵۳۴هزارو  ۷۸بر اساس این گزارش؛ بهای این مقدار گندم بالغ بر 
 .پرداخت شده است

 اهمال در اجرای قانون خرید تضمینی :بیشتر بخوانید
هزار تن گندم به مراکز خرید تضمینی در استان خوزستان به پایان  ۳۱۱عملیات خرید تضمینی گندم با تحویل بیش از یک میلیون و

هزار تن، پیشرو در امر خرید تضمینی  ۴۱۵هزار تن و  ۴۸۱های فارس و گلستان به ترتیب با خرید بیش از رسید و هم اکنون استان

 .گندم در کشور هستند
 لینک خبر 
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 خدماتخرید تضمینی / 
 ایرنا  – 13/4/89تاریخ : 

هزار تن رسید ۰۷۷میلیون و  ۲خرید تضمینی گندم به   
شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد: با ادامه عملیات خرید تضمینی گندم در کشور مقدار تحویل این محصول به مراکز  -ایرنا 

۴۱۱میلیون و  ۴خرید به بیش از    .هزار تن رسید 
هزارو  ۸۴۱هزار تن گندم در کشور در قالب  ۴۱۱میلیون و ۴به گزارش دوشنبه از شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ تاکنون بیش از 

محموله به نرخ تضمینی از گندمکاران استان های کشور خریداری و ذخیره سازی شده است ۳۴۲ . 
میلیارد آن  ۴۱۳هزار و  ۴۴میلیارد لایر است که تاکنون بیش از  ۵۳۴هزارو  ۷۸بر اساس این گزارش؛ بهای این مقدار گندم بالغ بر 

 .پرداخت شده است
هزار تن گندم به مراکز خرید تضمینی در استان خوزستان به پایان  ۳۱۱عملیات خرید تضمینی گندم با تحویل بیش از یک میلیون و

هزار تن، پیشرو در امر خرید  ۴۱۵هزار تن و  ۴۸۱رسید و هم اکنون استان های فارس و گلستان به ترتیب با خرید بیش از 
 .تضمینی گندم در کشور هستند

 لینک خبر
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 خرید تضمینی/ خدمات 
خبرنگاران جوان  – 59/4/89تاریخ :   

هزار میلیارد تومان یارانه از جیب کشاورزان ۵۷مینی / پرداخت اهمال در اجرای قانون خرید تض ! 
ها توجهی به اجرای قانون خرید تضمینی که به منظور حمایت از کشاورزان به تصویب رسید، مسئوالن شورای اقتصاد در اکثر سال

اندنداشته . 
نعت،تجارت و کشاورزیص به گزارش خبرنگار  ، قانون خرید تضمینی محصوالت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

ها به منظور حمایت از کشاورزان به تصویب رسید در حالی که مسئوالن شورای اقتصاد در برخی سال ۵۸کشاورزی در سال 
های بیگانه برای تأمین نیازی به کشورتوجهی به اجرای این قانون به عنوان یکی از اسناد باالدستی که در کاهش خروج ارز و بی

 .گندم مورد نیاز تاثیرگذار است، ندارند
قانون خرید محصوالت کشاورزی دولت موظف است که نرخ خرید تضمینی محصوالت اساسی از جمله گندم را پیش  ۵طبق تبصره 

ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچگاه از تورم اعالمی بانک مرکزی کمتر نباشداز شروع فصل کشت تا پایان شهریور به گونه . 
ه تأخیر دولت در اعالم نرخ خرید تضمینی و عدم تعیین آن مطابق با تورم بسیاری از کارشناسان و مسئوالن بر این باورند ک

دهدخودکفایی این محصول استراتژیک را تحت تأثیر خود قرار می . 
توجهی شورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی گندم به عنوان رویم تا از آخرین وضعیت تأثیر بیحال به سراغ مسئوالن ذیربط می

دهد با خبر شویماستراتژیک که قوت اصلی مردم را تشکیل مییکی از محصوالت  . 
 وزارت جهاد در اجرا نشدن قانون خرید تضمینی مقصر نیست

صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار علی قلی ایمانی نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندم کاران در گفتگو با گروه اقتصادی باشگاه  

توجهی مسئوالن امر نسبت به قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی اظهار کرد: اگرچه ، با انتقاد از بیخبرنگاران جوان
ت، اما شورای اقتصاد در برخی مواقع گذار تمامی مسائل را در ارتباط با قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی دیده اسقانون

کندهای تولید اعالم مینرخ خرید محصوالت را بدون توجه به تورم و هزینه . 
های تولید اعالم کند تا وی افزود: بر اساس قانون خرید تضمینی دولت موظف است همه ساله قیمت محصوالت را مطابق با هزینه

ه تولید ادامه دهندکشاورزان بتوانند در شرایط فعلی اقتصاد ب . 
ایمانی با انتقاد از این مسئله که شورای اقتصاد در چند سال اخیر به قانون خرید تضمینی گندم توجه چندانی نداشته است، بیان کرد: 

عالم های تولید اتوجهی به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و هزینهدر چند سال اخیر شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم را با بی
کرد که این امر با واکنش شدید کشاورزان روبرو شد، چرا که تولید کنندگان برای تأمین معیشت خود به سبب اعالم نرخ خرید 

های متعددی روبرو شدندتضمینی کمتر از قیمت منطقی با چالش . 
الم نرخ خرید تضمینی محصوالت، کاران با اشاره به اینکه تأخیر شورای اقتصاد در اعنایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندم
کند، اظهار کرد: بر اساس قانون خرید تضمینی شورای اقتصاد موظف است نرخ خرید تضمینی کشاورزان را دچار سردرگمی می

محصوالت کشاورزی را پیش از شروع فصل زراعی اعالم کند تا کشاورزان بتوانند برای ادامه کشت و کار تصمیمات الزم را اتخاذ 
اما متاسفانه در چند سال اخیر دولت توجه چندانی به قانون خرید تضمینی نکرده است کنند، . 

توجهی به این قانون سبب شد، تا کشاورزان در سال زراعی فعلی از وی ادامه داد: تأخیر دولت در اعالم نرخ خرید تضمینی و بی
های تولید هستندمطابق با هزینه ها منتظر افزایش قیمتتحمیل گندم به دولت امتناع کنند، چرا که آن . 

های تولید در استمرار خودکفایی به گفته وی افزایش قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از جمله گندم مطابق با تورم و هزینه
ت در تأمین توجهی به قیمت خرید تضمینی تولیدکنندگان را به سبب بروز مشکالو پایداری تولید تأثیر بسزایی دارد، در حالی که بی

دهدمعیشت خانوار به سمت و سوی دیگر محصوالت سوق می . 
ایمانی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی در اجرا نشدن قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی مقصر نیست، گفت: همه 

در زمان مقرر به دولت پیشنهاد  های تولیدساله وزارت جهاد کشاورزی قیمت خرید تضمینی محصوالت را بر اساس آنالیز هزینه
دهد تا سازمان برنامه و بودجه پس از بررسی نهایی قیمت مصوب را اعالم کندمی . 

  جوالن دالالن در بازار خرید گندم/چرا کشاورزان گندم به دولت تحویل نمی دهند؟ :بیشتر بخوانید
های تولید و تورم در پایداری تولید تأثیر بسزایی دارد، گفت: وی با اشاره به اینکه تعیین قیمت محصوالت کشاورزی مطابق با هزینه

دهد از قانون خرید تضمینی خودکفایی این محصول استراتژیک را در معرض خطر قرار میتوجهی مسئوالن به باتوجه به آنکه بی
این رو انتظار داریم که شورای اقتصاد برای سال زراعی جدید قیمت تضمینی گندم را مطابق با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به 

های بیگانه دراز نکنیمر کشور دستمان را به سوی کشورعنوان متولی تولید اعالم کند تا برای تأمین نان و گندم مورد نیاز د . 
کندهای وارداتی را به کشور باز میتوجهی شورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی پای گندمبی  
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صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار علی خان محمدی دبیر اجرایی بنیاد ملی گندم کاران در گفتگو با گروه اقتصادی باشگاه  

در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید، اظهار کرد: شورای  ۵۸، با اشاره به اینکه قانون خرید تضمینی سال خبرنگاران جوان
ب کردند و در نهایت پس از تصویب مجلس، دولت اجرای آن را نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در همان سال قانون را مصو

ها اعالم کردبه تمامی زیربخش . 
وی افزود: بر اساس قانون خرید تضمینی دولت موظف است در صورتی که کشاورزان نتوانستند محصول خود را در بازار به 

ها نسبت به ادامه ت به خرید تضمینی اقدام کنند تا آنها نسبفروش رسانند به منظور حمایت از کشاورزان و جلوگیری از زیان آن
 .تولید دلگرم شوند

قانون خرید تضمینی وزارت جهاد کشاورزی موظف است قبل از شروع سال زراعی در  ۵۲خان محمدی ادامه داد: بر اساس ماده 
تیار دولت قرار دهد ضمن آنکه شورای های تولید و تورم در اخهای خرداد و تیر قیمت محصوالت را بر اساس آنالیز هزینهماه

بایست یک ماه قبل از شروع کشت هر محصولی، قیمت آن را ابالغ کنند تا کشاورزان از سرگردانی نجات اقتصاد بر حسب قانون می
 .یابند

والت کشاورزی توجه دبیر اجرایی بنیاد ملی گندم کاران با انتقاد از این مسئله که شورای اقتصاد نسبت به قانون خرید تضمینی محص
های تولید چندانی ندارد، بیان کرد: در چند سال اخیر شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را مطابق با هزینه

اعالم نکرد که استمرار این روند در کاهش سطح زیر کشت گندم و از بین رفتن خودکفایی این محصول استراتژیک تأثیر بسزایی 
 .دارد

مه داد: با توجه به آنکه شورای اقتصاد در سال گذشته توجهی به نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید وی ادا
های مناسب و لطف هایی روبرو خواهد شد، اما بارشنداشت در همان زمان برآورد شد که تولید این محصول استراتژیک با چالش

کشت جبران شود الهی موجب شد تا حدی کاهش سطح زیر . 
خان محمدی با اشاره به اینکه امسال برای چهارمین سال متوالی در تولید گندم خودکفا خواهیم شد، بیان کرد: این در حالی است که 

تواند کشاورزان را نسبت به ادامه تولید دلسرد درنگ مسئوالن دولتی در اجرای قانون خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید می
های تولید باشدهای تولید قیمت خرید محصوالت نباید کمتر از هزینهچرا که با وجود افزایش صد در صدی هزینه کند . 

وی با اشاره به اینکه تأخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی اثرات سوئی در تولید این محصول استراتژیک دارد، اظهار کرد: سال 
ها اعالم کرد که این را با توجهی کامل به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تشکلگذشته شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم 

اکنون گندم نزد دالالن چرخش پیدا کندامر موجب شد هم . 
توانند ها میبه گفته وی اجرای کامل قانون خرید تضمینی در اطمینان خاطر کشاورزان به ادامه تولید تأثیر بسزایی دارد، چرا که آن

توجهی شورای اقتصاد به قانون یزی دقیقی برای تولید و تأمین معیشت خانوار خود داشته باشند، در حالی که استمرار روند بیربرنامه
های وارداتی را مجدد به کشور باز کندتواند پای گندمخرید به سبب ضعیف شدن بنیه مالی کشاورزان می . 

رزان به دولتهزار میلیارد تومان یارانه از جیب کشاو ۵۱پرداخت   
صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با گروه اقتصادی  

نکه قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در راستای حمایت از کشاورزان به تصویب ، با اشاره به ایباشگاه خبرنگاران جوان
ها بتوانند به تولید ادامه شود تا آنهای مختلف به ویژه توسعه یافته یارانه به کشاورزان پرداخت میرسیده است، اظهار کرد: در کشور

 .دهند
بازار در تقویت بنیه کشاورزان در جهت استمرار تولید و خودکفایی تأثیر وی افزود: خرید محصوالت کشاورزی با نرخ باالتر از 

 .بسزایی دارد
در کشور ما به تصویب رسید، بیان کرد: این در  ۵۸پاپی زاده با اشاره به اینکه قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در سال 

شد، در حالی که طبق قانون نرخ خرید ا به درستی اجرا نمیههای معدود در بیشتر سالحالی است که این قانون به جز برخی سال
های تولید افزایش یابدتضمینی محصوالت باید متناسب با تورم و هزینه . 

ها و تورم اعالمی از سوی توجهی به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، تشکلپاپی زاده ادامه داد: سال گذشته شورای اقتصاد با بی
تضمینی گندم را اعالم کرد که این امر منجر به متضرر شدن کشاورزان شده استبانک مرکزی نرخ خرید  . 

های تولید تومانی خرید تضمینی گندم جوابگوی هزینه ۲۴۱۱عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه نرخ 
آالت و ... باالی صد در صد رشد بذر، سم، ماشینهای تولید اعم از کود، نیست، اظهار کرد: در سال زراعی جدید که قیمت نهاده

های تولید نباشد و به عبارت دیگر کشاورزان از دید خود به داشته است، بدیهی است که درآمد امسال کشاورزان جوابگوی هزینه
رو کشاورزان با تحویل هزار تومان در نظر بگیریم از این  ۳دولت یارانه پرداخت کردند. به عنوان مثال اگر قیمت جهانی گندم را 

اند در حالی که این میزان یارانه را دولت هزار میلیارد تومان یارانه به دولت پرداخت کرده ۵۱گندم تولیدی خود به دولت رقمی حدود 
کردباید به کشاورزان پرداخت می . 
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ندم، کشاورزان برای تأمین معیشت خود و های تولید و نرخ کنونی خرید تضمینی گپاپی زاده ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه
گذاری کشاورزان در بخش ای جز فروش اموال خود ندارند که با این وجود توان سرمایهها چارهپرداخت اقساط تسهیالت به بانک

یابدکشاورزی کاهش می . 
رید تضمینی قیمت تمام شده و حاشیه به گفته وی بر اساس قانون خرید تضمینی شورای اقتصاد باید در تصویب و اعالم نرخ نهایی خ

های تولید همه روزه در حال افزایش است، سود منطقی برای کشاورزان را در نظر بگیرد چرا که در شرایط فعلی اقتصاد قیمت نهاده
کندهای تولید آسیب جدی به تولید وارد میبدیهی است که اعالم نرخ کمتر از هزینه . 

توجهی شورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی گندم، گفت: سال پایان درباره اثرات سوء بیعضو کمیسیون کشاورزی مجلس در 
گذشته شورای اقتصاد قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را به درستی اجرا نکرد که این امر منجر به امتناع کشاورزان از 

ن امر تدابیر جدی برای این موضوع نیاندیشند بدون تردید با فروش گندم تولیدی به دولت را درپی داشته است، از اینرو اگر مسئوال
رود چرا که کشاورزان به هر طریقی باید خرید و قاچاق گندم از سوی دالالن خودکفایی این محصول استراتژیک زیر سوال می

های معیشت خانوار خود را تأمین کنندهزینه . 
 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 
خبرگزاری فارس – 13/4/89تاریخ :   

 نرخ پایین خرید تضمینی عرضه محصوالت کشاورزی در بورس را کم کرد 
بینی افزایش تولید گندم نسبت به سرپرست مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس گفت: کاهش میزان خرید تضمینی گندم در کنار پیش

محصوالت به نرخ تضمینی ندارنددهد کشاورزان تمایلی به عرضه سال گذشته نشان می .  
تصویب شد که ماده   98وری کشاورزی در سال به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قانون افزایش بهره آن تأکید  33

 .داشت قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی اجرا شود. به عبارتی محصوالت کشاورزی باید در بورس عرضه شود
از تاریخ تصویب این قانون عالوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در قالب » است:تأکید کرده  33ماده 

توانند شود. تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی میهای سنواتی و اعتبار مصوب سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار میبودجه
در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت  محصوالت خود را در بازار بورس تخصصی کاالی کشاورزی عرضه نمایند.

گردد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می التفاوتتضمینی اعالم شده از سوی دولت مابه

 «.هر سال متناسب با شرایط تولید و بازار محصوالت تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعالم نماید
درصد محصوالت  37ر میرزاپور سرپرست مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس امروز در جمع خبرنگاران، اعالم کرد که حدود اکب

شودکشاورزی مانند زعفران و زیره در بازار بورس عرضه می .  
میزان عرضه محصوالت سال از ابالغ این قانون آیا این  37وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که آیا پس از گذشت نزدیک به 

کشاورزی در بورس کافی است و چه موانعی سر راه عرضه محصوالت کشاورزان وجود دارد، گفت: میزان عرضه محصوالت 
به  82کیلوگرم، در سال  0حدود  82کشاورزی در بورس طی دو سال گذشته در مورد زعفران جهشی بود به طوری که در سال 

برابر شده بود 31هزار کیلوگرم زعفران در بازار بورس عرضه شد که تقریباً  59تقریباً  80کیلوگرم و در سال  3525میزان  .  
های تضمینی در بورس قیمت 80مشکل اصلی عرضه محصوالت کشاورزی در بورس این است که پس از سال  :میرزاپور ادامه داد

عث شد که رونق خرید و فروش در بازار بیشتر از بورس تر بازیر قیمت بازار شد یعنی دولت با انتخاب نرخ خرید تضمینی پایین
 .شود و به همین دلیل میزان عرضه محصوالت در بورس کاهش یافت

 3927تومان است اما در بازار آزاد و توسط دالالن کیلویی  3077به گزارش فارس، به عنوان مثال نرخ خرید تضمینی گندم امسال 

رزان رغبتی برای تحویل این کاال به مراکز خرید تضمینی ندارندشود و بنابراین کشاوتومان معامله می . 
 خرید تضمینی گندم کاهش یافت *

میزان خرید تضمینی گندم نسبت به  :عبدالمهدی بخشنده معاون امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی هم روز گذشته اعالم کرد

بینی افزایش تولید گندم را نسبت به سال رت جهاد کشاورزی پیشدرصد کاهش یافته است. در حالی که وزا 8مدت مشابه سال گذشته 

دهد که کشاورزان تمایلی به عرضه محصوالت به نرخ تضمینی تعیین شده از سوی دولت ندارندگذشته دارد. این دو آمار نشان می . 
حویل محصول زیره کشاورزان تعیین میرزاپور در ادامه به ورود محصول زیره به بازار بورس اشاره کرد و گفت: دو انبار برای ت

روز به ارزش  35هزار قرارداد طی  17تن زیره از آنها در قالب گواهی سپرده کاالیی خریداری شده و حدود  14شده و تاکنون 

میلیارد لایر در قالب معامالت آتی خریداری شده است 3177 . 
رید محصوالت کشاورزان است و محصوالت جدیدی نیز در این وی تأکید کرد: سیاست بورس توسعه گواهی سپرده و قرارداد آتی خ

 .قالب از کشاورزان خریداری خواهد شد
 عرضه پسته، خرما و کشمش در بورس *

به گفته سرپرست مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس، محصوالتی مانند پسته، خرما و کشمش در مرحله بررسی است و قرار است 
رس عرضه شودپس از اخذ مجوز در بازار بو .  

درصد رسیده و به دنبال این هستیم که با  37درصد به  1تا  5وی همچنین گفت: میزان عرضه کاالهای کشاورزی در بورس از 

 .افزایش تعداد انبارها حجم محصوالت خریداری شده را افزایش دهیم
های خرید حمایتی پایین شد که به دلیل نرخ در بورس عرضه 82به گفته این مسئول عرضه محصوالتی مانند جو و ذرت هم از سال 

 .تر عرضه آن متوقف شد
 
  لینک خبر
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 عفرانز
 خبرنگاران جوان – 13/4/89تاریخ : 

 کشت زعفران با ماشین آالت بومی
کشاورزی گفت: امسال به دنبال این هستیم که برداشت زعفران را به صورت مکانیزه در دستور  رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون

 .کار قرار دهیم
یس ، به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، کامبیز عباسی رئگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در رابطه با تامین ماشین آالت کشت زعفران در کشور اظهار کرد: در حوزه زعفران 
هکتار کشت زعفران در سال زراعی جدید به صورت مکانیزه  ۲۴۱۱ایم و نزدیک به مکانیزاسیون به دستاوردهای خوبی رسیده

 .انجام شده است
ران را در کشور بومی سازی کردیم و در اختیار بخش خصوصی قرار دادیم تا به دست کشاورزان وی افزود: دستگاه کاشت زعف

 .برسانند و این روند به درستی انجام شد
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در ادامه تصریح کرد: یکی از حوزه هایی که وزارت جهاد کشاورزی نگران نوع کشت 

که موفق به تامین این ماشین آالت شدیم. امسال به دنبال این هستیم که برداشت این گیاه دارویی را  بود آن بود، حوزهکشت زعفران
هم به صورت مکانیزه در دستور کار قرار دهیم و ماشین مورد نیاز این گیاه را که خاستگاه آن در ایران است به صورت بومی تولید 

 .کنیم
ون در زمینه کشاورزی حفاظتی اذعان داشت: ما در حوزه کشاورزی حفاظتی هم عباسی با اشاره به عملکرد حوزه مکانیزاسی

 .توفیقات خوبی کسب کردیم. در حال حاضر ماشین آالت کشت حفاظتی و خاک ورزها بسیار تکثیر پیدا کردند
نی در بازارافت قیمت سیب زمی :بیشتر بخوانید  

سازنده کشت مستقیم و خاک ورز حفاظتی عمده در کشور داریم که یک تکنولوژی نوین و ماشین جدید برای  ۵۱وی افزود: حدود 
 .برهم نخوردن سطح خاک است

ود رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی تاکید کرد: به کمک این تکنولوژی سهم عمده ای از مزارع کشور ما آتش زده نمی ش
 .و بخش عمده ای از آن توسط همین خاک ورزها شخم زده می شود

وی افزود: این ماشین آالت نقش بسیار مهمی را در کاهش ریزگردها، ارتقا مواد آلی خاک و کاهش مصرف سوخت دارند. ما با 
لیتر صرفه جویی گازوئیل داشته ایم ۴۴در هر هکتار  کشاورزی حفاظتی کمک . 

توجه به اینکه حوزه نفت کشور هیچ زمانی سوخت مورد نیاز ما را به صورت کامل تامین نمی کند، مجبوریم  عباسی ادامه داد: با
بخشی از سوخت خود را از حوزه های غیر کشاورزی مانند خودروها تامین کنیم. کشاورزی حفاظتی باعث شده نیاز ما به سوخت 

انیم نیاز بخش را برطرف کنیمکاهش پیدا کند و با همان میزانی که سهمیه داریم، بتو . 
میلیون هکتار از اراضی را تحت پوشش کشاورزی  ۳رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با اشاره به این که تا امروز حدود 

ایم، ابراز امیدواری کرد در این حوزه هم بتوانیم توفیقات خوبی داشته باشیمحفاظتی قرار داده . 
 لینک خبر 
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 زعفران 
خبرنگاران جوان – 59/4/89تاریخ :   

 ثبات نرخ طالی سرخ در بازار/ صادرات زعفران به کندی در حال انجام است
چرا که زعفران جز اولویت سبد خانوار نیست بردنایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: در حال حاضر بازار در رکود به سر می . 

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

های اخیر تغییر محسوسی نداشته است، اظهار کرد: هم اکنون حداقل نرخ ، با اشاره به اینکه قیمت زعفران در هفتهجوانخبرنگاران 
هزار تومان است ۴۱۱میلیون و  ۲۵هزار و حداکثر  ۸۱۱میلیون و  ۴هر کیلو طالی سرخ  . 

به عنوان کاالی لوکس  زعفران برد چرا کهبه سر میماه گذشته، بازار در رکود  ۵وی افزود: با توجه به افزایش قیمت زعفران در 
 .جز اولویت سبد خانوار نیست

به کندی در حال انجام است، گفت: با توجه به فشار بانک مرکزی به صادرکنندگان مبنی بر  صادرات زعفران میری با اشاره به اینکه
دهند امر ده از کارت بازرگانی خود ندارند و ترجیح میسامانه نیما، بسیاری از صادرکنندگان تمایلی به استفا بازگشت ارز به

ای انجام دهندهای اجارهصادرات را با کارت . 
نایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: طی چند سال اخیر به دلیل شرایط تحریم، امکان ورود ارز حاصل از صادرات به کشور 

ند که بخواهند آن را به سامانه نیما بازگردانند، اما این موضوع از سوی کنوجود ندارد، چرا که صادرکنندگان ارزی دریافت نمی
 .بانک مرکزی پذیرفته نیست و همواره اصرار دارد که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما بازگردانند

 قاچاق پیاز زعفران دغدغه اصلی کشاورزان در مناطق خشک کشور/ جوالن دالالن مرزی پابرجاست :بیشتر بخوانید
در دسترس نیست، بیان کرد: گمرک از پایان فروردین دیگر آمار  صادرات زعفران اینکه آمار دقیقی از میزان وی با اشاره به

های بانک ها حاکی از آن است که صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل به علت سخت گیریجدیدی اعالم نکرده، اما برآورد
شودشی از زعفران تولیدی از طریق قاچاق صادر میمرکزی مبنی بر بازگشت ارز کاهش داشته است چرا که بخ . 

شود که قیمت زعفران ظرف میری قیمت زعفران در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی تقاضا پیش بینی می
درصد کاهش یابد ۲۴تا  ۲۱یک ماه آینده دوباره حدود  . 

افزود: طبق روال همه ساله از خرداد، تقاضای  صادرات طالی سرخ دهنایب رئیس شورای ملی زعفران در پایان درباره آین
یابد که امسال کاهش نرخ دالر مزید بر علت شده خریداران خارجی به دلیل نزدیک بودن فصل برداشت و خرید زعفران نو کاهش می

ات ایده آل استهای فعلی، شرایط بازار برای صادرشود که با استمرار قیمتاما به طور کلی پیش بینی می . 
 لینک خبر
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 سالمت
 ایرنا – 52/4/89تاریخ : 

 ایران از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان پاك است
ندگان عاری سازمان جهانی بهداشت دام به طور رسمی اعالم کرده است که ایران از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پر -ایرنا -تهران 
  .است

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور این « علیرضا اکبرشاهی»شنبه سازمان دامپزشکی کشور، به گزارش روز سه
و با توجه به اینکه آخرین کانون آنفلوآنزای  (OIE) سازمان اعالم کرد: با استناد به گزارش سایت رسمی سازمان جهانی بهداشت دام

به سازمان جهانی بهداشت دام گزارش شده بود و ازآن هنگام تا سه ماه بعد، ( ۷۸فروردین  ۲۷دگان سه ماه پیش )یعنی فوق حاد پرن
دهنده عاری شدن ایران از هرگونه کانون ابتال به این بیماری بوده است؛ امروز ماحصل رصد هفتگی و ارسال گزارش پایانی، نشان

ق حاد پرندگان، روی سایت رسمی سازمان جهانی بهداشت دام ثبت شده و مشهود استاعالم پاکی ایران از آنفلوآنزای فو . 
 توصیه سازمان دامپزشکی برای مهار بیماری لکه سفید میگو ۵

گفت: از نظر تعداد پرنده  ۷۸ – ۷۴با  ۷۴ -۷۵اکبرشاهی با اشاره به مقاسیه آمار کانون های ابتال به آنفلوآنزای پرندگان در موج 
های امنیت درصد کاهش داشته و با پیش بینی برنامه ۷۸، بیش از ۷۴ -۷۵نسبت به موج  ۷۸ -۷۴ازی شده، بیماری در سال سمعدوم

زیستی با حضور کارگروه مقابله با آنفلوآنزای پرندگان )شامل تشکل ها، سازمان دامپزشکی و معاونت امور دام( که بحث آموزش 
و مدیران با همکاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج )تات( وزارت جهادکشاورزی  مرغداران، کارگران واحدها، دامپزشکان

 .اجرایی شد، دستاورد مهم کنترل آنفلوآنزای پرندگان محقق شد
زودی دستورالعمل ممیزی وی با بیان اینکه اکنون بحث ممیزی واحدهای پرورشی بوقلمون در دستور کار قرار گرفته است و به

شود، گفت: بر اساس این دستورالعمل، اعضای کارگروه مقابله با آنفلوآنزای پرندگان استانها، موظف استانها ابالغ می بوقلمون نیز به
ریزی بوقلمون برای واحدهای حائز شرایط هستندبه انجام ممیزی و صدور مجوز جوجه . 

گذار و مادر بوقلمون گفت: ور در مرغداری های تخمهای واکسیناسیون طیاین مقام مسئول در سازمان دامپزشکی با اشاره به برنامه
استان  ۲۱میلیون دوز در  ۴۱میلون دوز واکسن برای واکسیناسیون آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان وارد کشور و بالغ بر  ۵۴تاکنون 

استان خراسان  ۵ر در گذار مادریزی انجام شده، واکسیناسیون واحدهای مرغ تخمپرخطر مصرف شده است. البته بر اساس برنامه
شودرضوی و فارس هم از ابتدای مهرماه سال جاری الزامی می . 

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور سازمان دامپزشکی درباره تامین واکسن مورد نیاز برای واکسیناسیون واحدها و 
تاثیر نبوده، اما در باره سایر واکسنها با خی واکسنها بیها به ویژه در خصوص برها به کشور نیز گفت: اگرچه تحریمتاثیر تحریم

دادن ثبت واردات به سمت کشورهای شرق ایران، به تامین واکسن مبادرت شده استابزارهایی نظیر ثبت و واردات همزمان یا سوق . 
صورت هدفمند در واحدهای وی یاداور شد: البته در خصوص برخی واکسنها که محدودیتهای بیشتری هست، از طریق حواله و به 

شودحائز شرایط مصرف می . 
 اکبرشاهی با بیان اینکه به زودی امکان دقیق رصد همه مراحل توزیع واکسن از واردات تا مصرف در واحدهای پرورشی در سامانه
GIS شود، گفتاجرایی می رصد دقیق مصرف آنها این سامانه در آینده نزدیک قابلیت رصد واکسنها به تفکیک و میزان موجودی و  :

 .را دارد و اقدامات زیرساختی الزم انجام شده و در آستانه نهایی شدن است
وی اطمینان داد که هیچ مشکلی در تامین واکسن الزم برای کنترل بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان نیست و بر اساس اعالم اخیر 

ئوالن سازمان دامپزشکی با مسئوالن این سازمان جهانی، سید )بذر( تهیه سازمان جهانی بهداشت دام و رایزنی های انجام شده مس
گیرد و سازمان دامپزشکی نیز آن را در اختیار شرکتهای متقاضی تولید واکسن قرار واکسن نیز به زودی در اختیار ایران قرار می

 .می دهد
اره به برخی چالشها در صادرات تخم مرغ ایران به مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور سازمان دامپزشکی با اش

های برخی کشورهای منطقه از جمله عراق که به سوء استفاده برخی منجر شد، گفت: در زمینه موانع صادرات، یکی از محدودیت
ز از سر راه این محدودیت نی OIE کشورهای غرب ایران، اعالم پاکی کشور ما از این بیماری بود که با اطالعیه رسمی امروز

صادرکنندگان مرغ و تخم مرغ ایران برداشته شد و صادرکنندگان در صورت اخذ مجوزهای الزم، محدودیت و مانعی برای صادرات 
 .نخواهند داشت

 لینک خبر
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 سالمت 
ایرنا  – 52/4/89تاریخ :   

 ایران از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان پاك است
ندگان عاری سازمان جهانی بهداشت دام به طور رسمی اعالم کرده است که ایران از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پر -ایرنا -تهران 
  .است

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور این « علیرضا اکبرشاهی»شنبه سازمان دامپزشکی کشور، به گزارش روز سه
و با توجه به اینکه آخرین کانون آنفلوآنزای  (OIE) سازمان اعالم کرد: با استناد به گزارش سایت رسمی سازمان جهانی بهداشت دام

به سازمان جهانی بهداشت دام گزارش شده بود و ازآن هنگام تا سه ماه بعد، ( ۷۸فروردین  ۲۷دگان سه ماه پیش )یعنی فوق حاد پرن
دهنده عاری شدن ایران از هرگونه کانون ابتال به این بیماری بوده است؛ امروز ماحصل رصد هفتگی و ارسال گزارش پایانی، نشان

ق حاد پرندگان، روی سایت رسمی سازمان جهانی بهداشت دام ثبت شده و مشهود استاعالم پاکی ایران از آنفلوآنزای فو . 
 توصیه سازمان دامپزشکی برای مهار بیماری لکه سفید میگو ۵

گفت: از نظر تعداد پرنده  ۷۸ – ۷۴با  ۷۴ -۷۵اکبرشاهی با اشاره به مقاسیه آمار کانون های ابتال به آنفلوآنزای پرندگان در موج 
های امنیت درصد کاهش داشته و با پیش بینی برنامه ۷۸، بیش از ۷۴ -۷۵نسبت به موج  ۷۸ -۷۴ازی شده، بیماری در سال سمعدوم

زیستی با حضور کارگروه مقابله با آنفلوآنزای پرندگان )شامل تشکل ها، سازمان دامپزشکی و معاونت امور دام( که بحث آموزش 
و مدیران با همکاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج )تات( وزارت جهادکشاورزی  مرغداران، کارگران واحدها، دامپزشکان

 .اجرایی شد، دستاورد مهم کنترل آنفلوآنزای پرندگان محقق شد
زودی دستورالعمل ممیزی وی با بیان اینکه اکنون بحث ممیزی واحدهای پرورشی بوقلمون در دستور کار قرار گرفته است و به

شود، گفت: بر اساس این دستورالعمل، اعضای کارگروه مقابله با آنفلوآنزای پرندگان استانها، موظف استانها ابالغ می بوقلمون نیز به
ریزی بوقلمون برای واحدهای حائز شرایط هستندبه انجام ممیزی و صدور مجوز جوجه . 

گذار و مادر بوقلمون گفت: های واکسیناسیون طیور در مرغداری های تخماین مقام مسئول در سازمان دامپزشکی با اشاره به برنامه
استان  ۲۱میلیون دوز در  ۴۱میلون دوز واکسن برای واکسیناسیون آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان وارد کشور و بالغ بر  ۵۴تاکنون 

استان خراسان  ۵گذار مادر در ریزی انجام شده، واکسیناسیون واحدهای مرغ تخمبته بر اساس برنامهپرخطر مصرف شده است. ال
شودرضوی و فارس هم از ابتدای مهرماه سال جاری الزامی می . 

دها و مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور سازمان دامپزشکی درباره تامین واکسن مورد نیاز برای واکسیناسیون واح
تاثیر نبوده، اما در باره سایر واکسنها با ها به ویژه در خصوص برخی واکسنها بیها به کشور نیز گفت: اگرچه تحریمتاثیر تحریم

دادن ثبت واردات به سمت کشورهای شرق ایران، به تامین واکسن مبادرت شده استابزارهایی نظیر ثبت و واردات همزمان یا سوق . 
لبته در خصوص برخی واکسنها که محدودیتهای بیشتری هست، از طریق حواله و به صورت هدفمند در واحدهای وی یاداور شد: ا

شودحائز شرایط مصرف می . 
 اکبرشاهی با بیان اینکه به زودی امکان دقیق رصد همه مراحل توزیع واکسن از واردات تا مصرف در واحدهای پرورشی در سامانه
GIS شود، گفتاجرایی می این سامانه در آینده نزدیک قابلیت رصد واکسنها به تفکیک و میزان موجودی و رصد دقیق مصرف آنها  :

 .را دارد و اقدامات زیرساختی الزم انجام شده و در آستانه نهایی شدن است
و بر اساس اعالم اخیر  وی اطمینان داد که هیچ مشکلی در تامین واکسن الزم برای کنترل بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان نیست

سازمان جهانی بهداشت دام و رایزنی های انجام شده مسئوالن سازمان دامپزشکی با مسئوالن این سازمان جهانی، سید )بذر( تهیه 
گیرد و سازمان دامپزشکی نیز آن را در اختیار شرکتهای متقاضی تولید واکسن قرار واکسن نیز به زودی در اختیار ایران قرار می

دهد می . 
مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور سازمان دامپزشکی با اشاره به برخی چالشها در صادرات تخم مرغ ایران به 

های برخی کشورهای منطقه از جمله عراق که به سوء استفاده برخی منجر شد، گفت: در زمینه موانع صادرات، یکی از محدودیت
ی کشور ما از این بیماری بود که با اطالعیه رسمی امروزکشورهای غرب ایران، اعالم پاک  OIE  این محدودیت نیز از سر راه

صادرکنندگان مرغ و تخم مرغ ایران برداشته شد و صادرکنندگان در صورت اخذ مجوزهای الزم، محدودیت و مانعی برای صادرات 
 .نخواهند داشت

  
 لینک خبر 
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 سالمت 
ایرنا  – 58/4/89تاریخ :   

الم شدپاکی ایران از آنفلوانزای پرندگان در زمان قانونی اع  
رئیس سازمان دامپزشکی ایران گفت: عاری بودن ایران از بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان به سازمان جهانی  -ایرنا -تهران

  .اعالم شد iطبق زمان بندی قانونی سه ماه (OIE) بهداشت دام
ی بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان به رساندرباره فرایند اطالع« پورعلیرضا رفیعی»به گزارش شنبه وزارت جهاد کشاورزی، 

های دامی به جهت اهمیت آنها از نظر بیماری برای دام یا بهداشت عمومی بایستی به المللی افزود: تعدادی از بیماریهای بینسازمان
د که بیماری آنفلوانزای فوق المللی مرتبط با بهداشت دام از جمله سازمان جهانی بهداشت دام گزارش داده شونسازمانهای بهداشتی بین

المللی هاست بر همین اساس سازمان دامپزشکی نیز به عنوان یکی از اعضای این سازمان بینحاد پرندگان نیز از جمله این بیماری
های اخطار دادنی از جمله بیماری آنفلوانزای فوق حاد به این سازمان استموظف به گزارش بیماری . 

شود، از طریق سایتوری درگیر بیماری اخطار دادنی میوی اظهار داشت: وقتی کش  OIE  نسبت به اعالم بیماری در قالب فرمت

 follow upگزارش فوری بیماری اقدام می کند بنابراین موظف است به صورت هفتگی به مدت زمان سه ماه در قالب فرمت 
که طی مدت مذکور کانون دیگری در کشور ورتیگزارش کن، در ص OIE وضعیت کانون و سایر واحدهای در معرض خطر را به

ارسال و درخواست اعالم عاری بودن  OIE یا گزارش نهایی تهیه و به Final Report گزارش نشود، در پایان هفته آخر گزارش

شود وکشور از بیماری می  OIE ا بودن یک کشور از بیماری طی مدت سه ماه، آن کشور رنیز بر همین اساس و پس از عاری

کندعاری از بیماری اعالم می . 
وی درباره روند اعالم پاکی ایران از بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان اظهارداشت: کشور ما پس از آخرین مورد گزارش بیماری 

شرقی، گزارشهایدر یک واحد روستایی در استان آذربایجان ۷۸فروردین  ۵۲در تاریخ   Follow up  در مدت سه ماه بصورت

تیر ماه جاری، کشور ایران توسط ۵۵هفتگی و در نهایت گزارش نهایی ارسال و پس از آن در تاریخ   OIE  عاری از بیماری اعالم

 .شد
وی تصریح کرد: بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان یک بیماری ویروسی است که به عنوان مهمترین بیماری قابل انتقال بین انسان 

درصد تلفات ایجاد نماید. لذا تلفات باال در جمعیت پرندگان و اهمیت آن از  ۲۱۱تواند در جمعیت طیور تا یو پرنده مطرح بوده و م
نظر بهداشت عمومی سبب شده است تا این بیماری از اهمیت ویژه ای برای کشورها برخوردار باشد و هر کشوری در صورت 

تواند منجر به زیان های اقتصادی اقدام کند. بر این اساس، بیماری میمواجهه با این بیماری، نسبت به معدوم سازی طیور آلوده 
 .سنگین به کشور درگیر بیماری شود

با  ۷۵و  ۷۴، ۷۵وی درباره وضعیت این بیماری در چند سال اخیر در کشورمان اظهارداشت: در سالهای اخیر بویژه در سال های 
فوق حاد پرندگان، تعداد زیادی از واحدهای پرورش طیور با این بیماری در  توجه به بروز زیر تیپ جدیدی از بیماری آنفلوانزای

های مبتال استانهای پرتراکم پرورش طیور درگیر شدند و به تبع آن با توجه به اینکه سیاست برخورد با این بیماری معدوم سازی گله
د شد که این موضوع سبب شد تا وضعیت تولید تخم بود، خسارت زیادی به صنعت پرورش طیور کشور بِویژه واحدهای تخمگذار وار

 .مرغ در کشور با مشکل مواجه و زیان اقتصادی فراوانی به صنعت پرورش طیور وارد شود
پس از انتصاب به  ۷۵وی درباره اقدامات سازمان دامپزشکی کشور برای پیشگیری از شیوع این بیماری تصریح کرد: در سال 

گیری از دانش و تجارب مجامع عنوان رئیس سازمان دامپزشکی کشور با همکاری مدیران و کارشناسان سازمان دامپزشکی و بهره
اندرکاران صنعت، با بین المللی، ظرفیتهای صنعت شامل اساتید دانشگاه ها، درمانگاههای بخش خصوصی و تشکلها و سایر دست

به بعد شروع شده بود، تصمیم گرفته شد تا نسبت به بازنگری  ۷۵ری و روند افزایشی موارد بیماری که از سال توجه به وسعت درگی
 .در برنامه مقابله با بیماری اقدام گردد و بر این اساس تغییر استراتژی مقابله با بیماری اقدام و استراتژی جدید ابالغ شد

ابالغ و بر اساس آن برنامه  ۷۵ازمان دامپزشکی کشور از سه ماهه چهارم سال رئیس سازمان دامپزشکی گفت: استراتژی جدید س
های سازی گلهعملیاتی در پنج محور اجرایی شد که این محورها شامل رصد و پایش بیماری، اقدامات کنترلی بیماری اعم از ایمن

های زی بهره برداران، راه اندازی شبکهپرورشی، اصالح ساختار بهداشتی واحدهای پرورش طیور، توسعه دانش و توانمندسا
استان و بهره گیری از امکانات ملی و منابع بین المللی از جمله ۲۵تشخیصی در سطح   FAO و OIE  ،۵ اطالع رسانی و آموزش و  -

 .نظارت و مراقبت در چهار نسخه متفاوت بر مبنای اکوسیستم و ساختار طیور کشور باز طراحی و عملیاتی شد
، نظارت و مراقبت بیماری بر مبنای اکوسیستم و ساختار طیور کشور در چهار نسخه متفاوت شامل ایجاد شبکه به گفته وی

سازی، باز طراحی و عملیاتی گردید و در دهی در سطوح مختلف، تشخیص قطعی و سریع بیماری، معدوم سازی و مختومهگزارش
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ها، بعنوان یکی از مهمترین اقدامات متعاقب عملیاتی مختومه کردن کانونهای روز دنیا، مراحل ها بر اساس رهیافتمدیریت کانون
 .بیماری بطور دقیق منطبق با استاندارد های روز دنیا اجرا شد

های اپیدمیوسرویالنس مطابق با چهار الیه کشور شامل الیه اول گیالن، گلستان وی ادامه داد: فرایند شناسایی بیماری بر اساس روش
شرقی، قزوین، البرز، تهران، قم، های آذربایجانهای دارای تراکم باالی مرغ تخمگذار شامل استانالیه دوم استان و مازندران،

های اول و دوم و الیه چهارم مناطق خاص ورود و حضور رضوی و فارس، الیه سوم استانهای غیر الیهمرکزی، اصفهان، خراسان
اساس اکوسیستم، دینامیک طیور و وضعیت بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان اجرا  پرندگان وحش مهاجر و پرندگان وحش مقیم بر

 .شد
گیری از طرق مختلف انجام گرفت. در این ها بر اساس مراقبت فعال و غیر فعال با گزارشوی اضافه کرد: پایش بیماری در استان

های ضد ویروس آنفلوانزای سرولوژی جهت شناسایی آنتی بادیها از نظر بالینی به منظور شناسایی عالئم بیماری، مرحله گله
های در معرض خطر و تأیید موارد مشکوک بیماری آنفلوانزای پرندگان و آزمایشهای مولکولی جهت کسب اطالعات الزم در جمعیت

 .فوق حاد پرندگان مورد بررسی قرار گرفتند
: اصالح ساختار بهداشتی واحدهای پرورش طیور از اولین اقدامات بود که رفیعی پور درباره اقدامات کنترلی بیماری در کشور گفت

و لزوم بازنگری در ساختار بهداشتی واحدهای پرورش طیور، صدور مجوز  ۷۵با توجه به درگیری تعداد زیادی از واحدها در سال 
ضا کارگروه کنترل بیماری آنلفوانزا در جوجه ریزی در واحدهای درگیر و حتی سایر واحدها با حساسیت ویژه ای و با همکاری اع

ها )متشکل از اداره کل دامپزشکی استان، معاونت امور دام و اتحادیه مرغداران( دنبال شد و همه واحدها قبل از سطح استان
اسب بر صرفاً واحدهای مادر و تخمگذاری که دارای شرایط من ۷۴ریزی در قالب ممیزی مورد بررسی قرار گرفتند و از سال جوجه

 .اساس ممیزی بودند، اجازه جوجه ریزی را کسب کردند
های پیشگیری از های پرورشی از طریق برنامه هدفمند واکسیناسیون به عنوان یکی از مهمترین برنامهسازی گلهوی افزود: ایمن

مندی از تجربیات سایر کشور و رهخورشیدی با به ۷۵بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان بود که برای نخستین بار از اواخر سال 
 ۷۴های سازمان دامپزشکی قرار گرفت و در سال های معتبر بین المللی و کارشناسان داخلی در دستورکار برنامهاخذ نظرات سازمان

میلیون دز واکسن در کشور در واحدهای مورد نظر مصرف گردیده است ۴۱اجرایی شد. و تا کنون بالغ بر  . 
رسانی و ارتقای دانش و توانمندسازی بهره برداران نیز یکی دیگر از مهمترین اقداماتی بود که در راستای عبه گفته وی، اطال

پیشگیری و در قالب اقدامات کنترلی سازمان دامپزشکی کشور اجرا گردید. از اقدامات ویژه در آموزش مرتبط با پیشگیری و مقابله 
های آموزشی امنیت زیستی برای نخستین بار با همکاری موسسه علمی کاربردی رهبا آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، اجرای دو

جهادکشاورزی بر اساس تفاهم نامه فی مابین و با بهره گیری از امکانات آموزش حضوری و غیر حضوری برای دست اندرکاران 
ن مرغداری، مسئولین امنیت زیستی، صنعت پرورش طیور و سایر افراد فعال در حوزه پرندگان و با حضور مرغداران، کارگرا

بانان و شکارچیان بوده استمسئولین بهداشتی، محیط . 
 لینک خبر 
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 سیب زمینی

 خبرگزاری فارس – 52/4/89تاریخ : 

زمینی در اردبیل/ تهدید جدی خودکفایی بخاطر قیمت باالی بازار آغاز برداشت زودهنگام سیب  
تواند آسیب جدی زمینی کشور به دلیل قیمت باالی این محصول برداشت زودهنگام آغاز شده که میسیبدر استان اردبیل قطب تولید 

  .به تولید ملی کشور وارد کند و خودکفایی در این محصول را با خطر مواجه کند
باالی این محصول در بازار کاران این استان به دلیل قیمت زمینیبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس از اردبیل، سیب

اند که این برداشت زودهنگام به تولید محصول در این استان آسیب جدی وارد برداشت خود را حداقل یک ماه زودتر آغاز کرده
کندمی .  
رداشت اند تا بهزار تومان است وسوسه شده 9کاران استان اردبیل در حالی که قیمت بازار این محصول کیلویی بیش از زمینیسیب

 52این محصول را آغاز کنند بلکه با فروش آن در بازار پول خوبی به جیب بزنند غافل از آنکه برداشت زودتر حداقل تولید آنها را 

درصد کاهش خواهد داد 17تا  . 
ر آغاز وگو با خبرنگار فارس، گفت: برداشت محصول در این استان در شهریوکار استان اردبیل در گفتزمینیعلی ایوبی سیب

اند کاران این منطقه به دلیل قیمت باال در بازار برداشت خود را شروع کردهزمینیشود. این در حالی است که تعداد زیادی از سیبمی
تر از اندازه معمول هستند و پوست آنها هنوز کامل سفت نشده استهای برداشت شده همگی کوچکزمینیاما سیب .  

زمینی هنوز کامل سفت دهد ضمن اینکه چون پوست سیبدرصد کاهش می 17تا  52نگام تولید آنها را وی اضافه کرد: برداشت زوده

کندکننده بیشتر مینشده است میزان ضایعات و فساد این محصول را تا رسیدن به دست مصرف .  
صادرات هم دارد. برداشت  زمینی در سال در این محصول خودکفا است ومیلیون تن سیب 2به گزارش فارس، ایران با تولید 

تواند تولید امسال را به شدت کاهش دهد و تهدیدی بر زودهنگام در استان اردبیل که قطب تولید این محصول در کشور است می
شودخودکفایی این محصول در کشور محسوب می . 

این استان هشدار دهند که برداشت  کارانزمینیدر این میان مروجان بخش کشاورزی باید این مسأله را جدی گرفته و به سیب
دهد این به درآمد نهایی آنها تأثیر زیادی نخواهد داشت ضمن اینکه زودهنگام به دلیل اینکه در نهایت تولید مزرعه آنها را کاهش می

 .به تولید ملی هم آسیب جدی وارد خواهد کرد
ن هم رسید و مشاهدات خبرنگار فارس در استان اردبیل حاکی هزار توما 37زمینی در بازار تهران به در روزهای گذشته قیمت سیب

شدهزار تومان عرضه می 9777تا  0777زمینی در این استان به قیمت کیلویی است از اینکه قیمت هر کیلو سیب . 
  لینک خبر
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 سیب زمینی 
 خبرگزاری فارس – 52/4/89تاریخ : 

زمینی در اردبیل/ تهدید جدی خودکفایی بخاطر قیمت باالی بازار آغاز برداشت زودهنگام سیب  
تواند آسیب جدی قیمت باالی این محصول برداشت زودهنگام آغاز شده که می زمینی کشور به دلیلدر استان اردبیل قطب تولید سیب

  .به تولید ملی کشور وارد کند و خودکفایی در این محصول را با خطر مواجه کند
کاران این استان به دلیل قیمت باالی این محصول در بازار زمینیبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس از اردبیل، سیب

اند که این برداشت زودهنگام به تولید محصول در این استان آسیب جدی وارد رداشت خود را حداقل یک ماه زودتر آغاز کردهب
کندمی .  
اند تا برداشت هزار تومان است وسوسه شده 9کاران استان اردبیل در حالی که قیمت بازار این محصول کیلویی بیش از زمینیسیب

 52ند بلکه با فروش آن در بازار پول خوبی به جیب بزنند غافل از آنکه برداشت زودتر حداقل تولید آنها را این محصول را آغاز کن

درصد کاهش خواهد داد 17تا  . 
وگو با خبرنگار فارس، گفت: برداشت محصول در این استان در شهریور آغاز کار استان اردبیل در گفتزمینیعلی ایوبی سیب

اند کاران این منطقه به دلیل قیمت باال در بازار برداشت خود را شروع کردهزمینیاست که تعداد زیادی از سیب شود. این در حالیمی
تر از اندازه معمول هستند و پوست آنها هنوز کامل سفت نشده استهای برداشت شده همگی کوچکزمینیاما سیب .  

زمینی هنوز کامل سفت دهد ضمن اینکه چون پوست سیبدرصد کاهش می 71تا  52وی اضافه کرد: برداشت زودهنگام تولید آنها را 

کندکننده بیشتر مینشده است میزان ضایعات و فساد این محصول را تا رسیدن به دست مصرف .  
زمینی در سال در این محصول خودکفا است و صادرات هم دارد. برداشت میلیون تن سیب 2به گزارش فارس، ایران با تولید 

تواند تولید امسال را به شدت کاهش دهد و تهدیدی بر دهنگام در استان اردبیل که قطب تولید این محصول در کشور است میزو
شودخودکفایی این محصول در کشور محسوب می . 

برداشت کاران این استان هشدار دهند که زمینیدر این میان مروجان بخش کشاورزی باید این مسأله را جدی گرفته و به سیب
دهد این به درآمد نهایی آنها تأثیر زیادی نخواهد داشت ضمن اینکه زودهنگام به دلیل اینکه در نهایت تولید مزرعه آنها را کاهش می

 .به تولید ملی هم آسیب جدی وارد خواهد کرد
ار فارس در استان اردبیل حاکی هزار تومان هم رسید و مشاهدات خبرنگ 37زمینی در بازار تهران به در روزهای گذشته قیمت سیب

شدهزار تومان عرضه می 9777تا  0777زمینی در این استان به قیمت کیلویی است از اینکه قیمت هر کیلو سیب . 
 
  لینک خبر
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 شیالت
 ایرنا  – 55/4/89 :تاریخ 

دهیم رئیس شیالت: سهم آبزیان را در سبد غذایی خانوارها افزایش می  
رئیس سازمان شیالت کشور گفت: مأموریت داریم که سهم محصوالت شیالتی را در سبد غذایی خانوارها ارتقا دهیم و در  -ایرنا

  .امنیت غذایی کشور نقش ایفا کنیم
در نشست تخصصی تنوع زیستی و حفاظت از ذخایر « نبی هللا خون میرزایی»به گزارش روز شنبه وزارت جهاد کشاورزی 

یکی آبزیان در سازمان شیالت ایران، افزود: هدف این سازمان ارتقای تراز تجاری محصوالت شیالتی با توسعه صادرات و ژنت
برداری بلندمدت و مسئوالنه با احترام به محیط زیست افزایش مصرف سرانه این محصوالت در سبد غذایی خانوارهاست. باید بهره

کنیم را مدنظر قرار دهیم و از منابع حفاظت . 
برداران وی اظهار داشت: بازسازی ذخایر آبزیان برای حفظ آبزیان و پاسداری از محیط زیست، مدیریت صید با مشارکت بهره

برداری پایدار از منابع آبزی کشور استشیالتی و اصول بانکی مسئوالنه مهمترین راهبرد برای حفاظت از بهره . 
های شیالتی در بازسازی گیری تشکلهای مختلف صید، رأیهدفمند از دریا و حفظ روشبه گفته رئیس سازمان شیالت توسعه صید 

پروری برای صیانت از ذخایر آبزیان دریایی و به طور کلی متناسب با رویکرد جهانی های آبزیذخایر، تمرکز بر فعالیت
های راهبردی و رویکرد جهانی جزو برنامهپروری ریزی و تالش برای کاهش صید و افزایش رویکرد و تالش برای آبزیبرنامه

 .سازمان شیالت کشور است
میرزایی تصریح کرد: حفاظت از ذخایر ژنتیکی ارزشمند آبزیان که نیازمند مطالعه، پژوهش و دقت بیشتری در حوزه کاری ما خون

کشاورزی و همه دست اندرکاران  کاربردی، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج -است، همکاری گسترده مراکز دانشگاهی و علمی 
طلبدبخش اجرا و بخش خصوصی را می . 

های برداری از ذخایر آبزیان، توسعه زیستگاههای اجرایی سازمان شیالت گفت: حفظ توازن در تولید و بهرهوی درباره سیاست
ها در رهاسازی آبزیان، تعاونی های طبیعی آبزیان، مشارکت بخش خصوصی ومصنوعی در تکثیر طبیعی آبزیان، بهسازی زیستگاه

های کمتر برداشته شده یا برداشت برخورد جدی و قانونمند با تخلفات صیادی، تقویت یگان حفاظت از منابع آبزی و توسعه صید گونه
های اجرایی شیالت کشور استنشده را جزو سیاست . 

درصد ذخایر آبزیان در دنیا تحت  ۴۵وبار جهانی ها و آمار سازمان خوارمیرزایی خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابیخون
درصد ذخایر  ۴درصد تحت فشار صید هستند،  ۲۴برداری ذخایر مالیم و قابل قبول است، درصد بهره ۵۱برداری کامل هستند، بهره

ازسازی هستنداند و یک درصد ذخایر در حال ترمیم و ببرداری شدهدرصد کمتر بهره ۳اند، برداری عمومی شدهدریایی بهره . 
 لینک خبر
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 شیالت 
ایرنا  – 52/4/89تاریخ :  

 هزار تن میگو امسال در کشور تولید می شود
هزار تن میگو در کشور تولید می شود و سطح  ۴۱معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت ایران پیش بینی کرد: امسال  -ایرنا  

و سال گذشته حدود یازده هزار هکتار بود و امسال حدود یکهزار هکتار به این میزان افزایش خواهد یافتزیر کشت میگ .  
به گزارش روز چهارشنبه وزارت جهاد کشاورزی، حسین عبدالحی در رابطه با افزایش تولید میگو در کشور افزود: انتظار می رود 

 ۵۵حدود  ۷۸برای سال ( ۲۳۷۵ - ۲۵۱۱در حالی که در برنامه ششم توسعه )هزار تن برسد،  ۴۱امسال برداشت میگو به بیش از 
هزار تن تولید  ۵۴هزار تن بود که حدود  ۳۳هم پیش بینی برنامه ششم توسعه رسیدن به  ۷۴هزار تن در نظر گرفته شده بود و سال 

 .شد
هکتار نسبت به سال گذشته افزایش سطح  ۳۱۱عبدالحی تصریح کرد: طبق پیش بینی انجام شده در استان هرمزگان بیش از یکهزار و 

 .زیر کشت خواهیم داشت
معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت ایران با اشاره به میزان تولید در حوزه آبزی پروری اظهار داشت: سال گذشته در حوزه 

هزار تن تولید خواهیم داشت که بخشی از آن در قفس  ۴۳۱حدود  ۷۸هزار تن تولید انجام شد و برای سال  ۵۸۷روری حدود آبزی پ
 .است

وی پیرامون توسعه پرورش ماهی تیالپیا گفت: مجوز برای تولید تیالپیا در چهار استان یزد، سمنان، قم و خراسان جنوبی اخذ شده و 
ه را در این چهار استان فعال کنیم و مقرر شد در این چهار استان ماهی تیالپیا به صورت تجاری تولید انتظار می رود تعدادی مزرع

 .شود
استان مزرعه پرورش  ۵۱عبدالحی خاطرنشان کرد: مزارع ماهیان خاویاری روبه افزایش است و برای ماهیان خاویاری اکنون در 

۴۱بینی شده که امسال مزرعه بود. پیش ۲۵۵برداشت شد و تعداد تن خاویار پرورشی  ۵حدود  ۷۴دایر است که در سال   ۴۱تا  
 .مزرعه به این رقم اضافه شود

 .وی افزود: این طرح در استان خوزستان امسال اجرایی شد تا در این منطقه هم ماهیان خاویاری و تولید خاویار داشته باشیم
معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت ایران در رابطه با ماهیان گرمابی و سردابی خاطرنشان کرد: بیشتر در بحث بهره وری 

 ۲۸۷، بالغ بر ۷۴و افزایش راندمان تولید فعالیت می شود و به سمت مکانیزه سازی سیستم ها پیش می رویم، اما در مجموع در سال 
هزارتن تولید داشتیم ۵۴هزار تن ماهی سردآبی و قزل آال تولید شد و میگو هم  ۲۴۵هزار تن ماهی گرمابی و  . 

تن بود که به دلیل بروز سیل و تخریب مزارع پرورش ماهی در استان های  ۸۱۱هزار و  ۵وی افزود: تولید ماهیان خاویاری حدود 
با کاهش روبرو خواهد شدچهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان تولید قزل آال امسال  . 

میزان  ۷۵معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت ایران در خصوص افزایش تولید از ابتدای دولت یازدهم تاکنون گفت: سال 
هزار تن افزایش داشته که در بخش  ۲۲۱هزار تن رسید و حدود  ۵۸۷به  ۷۴هزار تن بود که در سال  ۳۴۱تولید کل آبزی پروری 

د تولید چهار برابر بیشتر شدیگو روند رش . 
 ۲۴۱هزار تن رسیده و حدود  ۵۸۷تن بود که اکنون به  ۳۱۱وی یادآور شد: تولید آبزیان از ابتدای انقالب به میزان سه هزار و 

برابر افزایش تولید ثبت شد ۵۱برابر شده، اما در کل حوزه صید و شیالت  . 
های پرورش ماهی در قفس یا دریا از آنجایی که کار جدیدی است، زیرساختعبدالحی در رابطه با پرورش ماهی در دریا گفت: 

خوبی انجام داده ایم، همچنین مطالعات تکمیلی را در دریای خزر، دریای عمان وهم خلیج فارس صورت گرفته و مجوزهای زیادی 
تن برداشت داشتیم ۸۱۱هزار و  ۲۳برای این منظور صادر شده که سال گذشته حدود  . 

هایی که اکید کرد: مشکل پرورش ماهی در قفس مربوط به تسهیالت است و نیازمند ورود بانک ها به این مسئله هستیم تا طرحوی ت
مجوز گرفته اند، بتوانند کار خود را شروع و از تسهیالت استفاده کنند؛ البته انتقال ارز هم برای تولید کنندگان مشکل ایجاد کرده 

 .است
روری سازمان شیالت ایران با اشاره به جبران خسارت مزارع سیل زده در استان های غربی گفت: طبق توافق معاون توسعه آبزی پ

های انجام شده و مصوبه دولت برای ماهیان گرم آبی هر هکتار پنج میلیون تومان تسهیالت و برای ماهیان سردآبی هر تن هشت 
ردآبی در استان لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد میلیون تومان کمک بالعوض پرداخت می شود که ماهیان س

 .دچار مشکل سیلزدگی شدند
دیده تسهیالت ارزان قیمت هم پرداخت شود. مشکلی در شده که به مزارع آسیبها ابالغوی افزود: این مبالغ مصوب و به استان

پروری را تامین خواهیم کردتسهیالت موردنیاز آبزیپرداخت تسهیالت وجود ندارد و با کمک صندوق توسعه ملی  . 
 لینک خبر 
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 شیالت 
خبرگزاری فارس – 55/4/89تاریخ :   

ها، بحران جدید ماهیگیران در سواحل لبنان طرح تعریض کانال سوئز و ورود خروس ماهی  
واحل این کشورباعث شود تا تعداد طرح تعریض کانال سوئز به ضرر ماهیگیران لبنانی تمام شده و ورود خروس ماهی به س

های متعارف در این منطقه کم شده و ماهیگیران عمال دست خالی به برگردندماهی .  
ها که اگرچه خروس ماهی در ظاهر زیباست اما این ماهی ،رویترزالملل خبرگزاری فارس به نقل از به گزارش خبرنگار اقتصاد بین
شود، نه تنها گوشتخوار هستند بلکه سمی بوده و در حال از بین بردن منابع ماهی و مرجانی در به آنها عقرب ماهی نیز گفته می

 .سواحل لبنان هستند
گویدهرگز چنین سواحل لبنان در حال شنا و ماهیگیری است، میسال است در  17یکی از ماهیگیران لبنانی که حدود حسن یونس،

های ماهی بومی سواحل لبنان در حال ناپدید شدن هستند و خروس ماهی مهاجم در حال گرفتن جای چیزی را شاهد نبوده چرا که گونه
 .آنها هستند

گردیم چرا که ماهی رویم و دست خالی برمیبه دریا می گوید: بارها و بارها نه فقط من بلکه برای همه اتفاق افتاده است که ماوی می
 .خیلی کم است

آرام هستند در سواحل منطقه هستیم -با این حال اما شاهد حضور تعداد زیادی خروس ماهی که بومی دریای سرخ و اقیانوس هند . 
ها در زمینه خوردن دیگر ماهیان بسیار فعال بوده استاین ماهی . 

خورد و تقریبا هر چیزی که در اطرافش باشد را کشی است و دیگر ماهیان را میگوید این ماهی شبیه به نسلیک ماهیگیر دیگر می
برداز بین می . 

های متعارف در آن منطقه حضور دارندکنند که در واقع ماهیها همزیستی نداشته و جایی زندگی میخروس ماهی با دیگر ماهی . 
آورنداگر چیزی برای خوردن پیدا نکنند به همنوع خواری روی میخورند و حتی آنها همه چیز را می . 

گویندکارشناسان می گسترش تعداد خروس ماهی در سواحل لبنان دالیلی دارد که از جمله آنها طرح تعریض کانال سوئز است که  :

کنددریای سرخ را به مدیترانه وصل می .  
ها بتوانند با عبور از این کانال از دریای سرخ به دریای مدیترانه راه ماهیدر واقع تعریض کانال سوئز باعث شده است که خروس

 .پیدا کنند
ها به دلیل تغییرات جوی در زمین استها در سواحل لبنان گرم شدن آبدیگر دلیل حضور خروس ماهی . 

در این منطقه استهای مرجانی و منابع ماهی هجوم این نوع ماهی به سواحل لبنان در حال از بین بردن الیه . 
های لبنان به دلیل ماهیگیری بیش از حد و آلودگی پیش از این هم با مشکل کمبود ماهی افتد که آباین شرایط در حالی اتفاق می

 .مواجه بودند
هاستالبته ممکن است بتوان برای این مسئله یک راه حل ارائه داد و این راه حل خوردن این ماهی . 

گویندر لبنان میفعاالن محیط زیست د زندگی ماهیگیران و نجات اکوسیستم دریایی در این منطقه به روی آوردن مردم به خوردن  :

ها بستگی داردخروس ماهی . 
های لبنان است ها در آبترین ماهیگوید: علیرغم تمام مشکالت اما خروس ماهی یکی از خوشمزهیکی از این فعاالن محیط زیست می

ها و بازارهای ها در سبد غذایی و درخواست آنها در رستورانماهیگیران و مردم به گسترش استفاده از این ماهی و ما در حال تشویق
 .ماهی هستیم

 لینک خبر 
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 شکر
 ایرنا  – 54/4/89تاریخ : 

  درصد شکر کشور در داخل تامین می شود
میلیون تن است که در سال  ۵.۵مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: نیاز ساالنه شکر کشور حدود  -ایرنا  

دات تامین می شوددرصد آن در داخل کشور تولید و بقیه آن از طریق وار ۸۱های اخیر حدود  .  
درصدی واردات شکر  ۵۱۱به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا یزدانی روز دوشنبه با رد برخی ادعاها مبنی بر افزایش 

هزار تن شکر نیشکری، در  ۸۴۵هزار تن شکر چغندری و حدود  ۲۵۳حدود یک میلیون و  ۲۳۷۵در سال جاری، افزود: در سال 
هزار تن در کشور تولید شد و ایران به رکورد تاریخی در تولید این محصول راهبردی دست یافت ۲۴مجموع به میزان دو میلیون و  . 

هزار تن شکر نیشکری، در مجموع به میزان  ۵۴۳هزار تن شکر چغندری و حدود  ۷۵۴حدود  ۲۳۷۴در سال  :وی اظهارداشت

درصد کاهش داشته است ۵۳حدود  ۷۵هزار تن شکر تولید شد که این میزان تولید شکر در مقایسه با سال  ۱۱۵یک میلیون و  . 
هزارتن شکر طی چهارماه ۴۲۵واردات حدود   

۲.۵مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: به دلیل تولید حدود   ۸۴۵، واردات ۷۴میلیون تن شکر در سال  
کمتر بود یعنی  ۲۳۷۴و همچنین ذخیره مناسب شکر مانده از سال قبل، نیاز به واردات شکر در سال  ۷۵هزار تن شکر خام در سال 

هزار تن شکر وارد شده بود ۵۸۲حدود  . 
اهش به دلیل خشکسالی و بروز تنش کم آبی در مزارع نیشکر استان خوزستان، ک ۲۳۷۴وی با بیان اینکه در شش ماهه اول سال 

های پاییزه و تأخیر در عملیات برداشت درصدی تولید شکر نیشکری قابل پیش بینی بود، یادآور شد: با شروع بارندگی ۵۴حدود 
هزار هکتار از مزارع نیشکر خوزستان در اوایل سال  ۴۱و همچنین وقوع سیل و آبگرفتگی حدود  ۷۴نیشکر در نیمه دوم سال 

درصدی تولید شکر نیشکری کشور شد؛ به همین منظور و  ۴۱کر افزایش و باعث کاهش حدود جاری، خسارت وارده به مزارع نیش
های قند و شکر کشور داده شده استبا توجه به ضرورت تنظیم بازار شکر، مجوز واردات شکر خام به کارخانه . 

هزار تن شکر خام  ۴۲۵تیر حدود  ۵۲ یزدانی گفت: به استناد آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران، از ابتدای سال جاری تا تاریخ
۵۱۱درصد داشته است بنابراین اعالم افزایش  ۲۴۵وارد کشور شده که این میزان نسبت به سال گذشته افزایش حدود  درصدی  

 .واردات شکر از سوی برخی صحت ندارد و به احتمال زیاد ناشی از عدم اطالع از میزان واردات است
  لینک خبر
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 شکر 
 ایرنا  – 52/4/89تاریخ :

  چغندرکاران توسط تعاون روستایی حمایت می شوند
هاد مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: طی همکاری مشترک با مجری طرح چغندر قند وزارت ج - ایرنا - تهران

کشاورزی واتحادیه مرکزی تعاونیهای تولید، طرح مشترک مدیریت و توسعه کشت های پاییزه چغندر قند به منظور حمایت های فنی 
  .و بازرگانی کشاورزان این محصول در قالب قرارداد در زنجیره ارزش اجرایی حمایت می شوند

حسین شیرزاد افزود: طرح توسعه کشت چغندر قند پاییزه در  به گزارش روز چهارشنبه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،
حوزه تعاونی های تولید بر اساس تفاهم نامه اتحادیه مرکزی تعاونی های تولید و مجری طرح چغندر قند در وزارت جهاد کشاورزی 

 .با حمایت سازمان مرکزی تعاون روستایی اجرایی می شود
ترک در تالش هستیم سهم بهره برداران افزایش و موانع تولید را در این حوزه به حداقل وی با بیان اینکه با اجرای این طرح مش

تسهیل امور بهره برداران در تحویل به موقع محصول چغندر قند به کارخانجات از دیگر موضوع های مهم  :برسانیم، اظهارداشت

 .این طرح مشترک است
زی تعاون روستایی ایران و مجری طرح چغندر قند در وزارت جهاد معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: سازمان مرک

کشاورزی حمایت های الزم را نسبت به تامین منابع مالی، اعتباری و کمک های فنی و آموزشی برای بهره برداران این محصول را 
 .از طریق شبکه تعاونیهای تولید در اولویت کار خود قرار داده است

های اجرایی و قانونی تعاونی های تولید و نقش آن در ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی را به عنوان  شیرزاد بکار گیری ظرفیت
راهبرد اصلی تعاونی های تولید برشمرد و افزود: تدوین و اجرای طرح مشترک در قالب کشاورزی قراردادی و هدفمند یک رویکرد 

قش آفرینی شبکه تعاونی های تولید روستایی کشور در زنجیره تولید برد محسوب و اجرای این تفاهم نامه را در جهت ن -برد 
 .ارزشمند برشمرد

رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پایان حمایت همه جانبه این سازمان از تعاونیهای تولید، خصوصاً تامین 
 .نقدینگی در اجرای موفق این طرح مشترک را قطعی دانست

  لینک خبر
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 شیر و فرآورده ها
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 صادرات و واردات

خبرنگاران جوان – 59/4/89تاریخ :   

 ثبات نرخ طالی سرخ در بازار/ صادرات زعفران به کندی در حال انجام است
چرا که زعفران جز اولویت سبد خانوار نیست بردنایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: در حال حاضر بازار در رکود به سر می . 

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

های اخیر تغییر محسوسی نداشته است، اظهار کرد: هم اکنون حداقل نرخ ، با اشاره به اینکه قیمت زعفران در هفتهجوانخبرنگاران 
هزار تومان است ۴۱۱میلیون و  ۲۵هزار و حداکثر  ۸۱۱میلیون و  ۴هر کیلو طالی سرخ  . 

به عنوان کاالی لوکس  زعفران برد چرا کهبه سر میماه گذشته، بازار در رکود  ۵وی افزود: با توجه به افزایش قیمت زعفران در 
 .جز اولویت سبد خانوار نیست

به کندی در حال انجام است، گفت: با توجه به فشار بانک مرکزی به صادرکنندگان مبنی بر  صادرات زعفران میری با اشاره به اینکه
دهند امر ده از کارت بازرگانی خود ندارند و ترجیح میسامانه نیما، بسیاری از صادرکنندگان تمایلی به استفا بازگشت ارز به

ای انجام دهندهای اجارهصادرات را با کارت . 
نایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: طی چند سال اخیر به دلیل شرایط تحریم، امکان ورود ارز حاصل از صادرات به کشور 

ند که بخواهند آن را به سامانه نیما بازگردانند، اما این موضوع از سوی کنوجود ندارد، چرا که صادرکنندگان ارزی دریافت نمی
 .بانک مرکزی پذیرفته نیست و همواره اصرار دارد که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما بازگردانند

زان در مناطق خشک کشور/ جوالن دالالن مرزی پابرجاستقاچاق پیاز زعفران دغدغه اصلی کشاور :بیشتر بخوانید  
در دسترس نیست، بیان کرد: گمرک از پایان فروردین دیگر آمار  صادرات زعفران وی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از میزان

های بانک گیری ها حاکی از آن است که صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل به علت سختجدیدی اعالم نکرده، اما برآورد
شودمرکزی مبنی بر بازگشت ارز کاهش داشته است چرا که بخشی از زعفران تولیدی از طریق قاچاق صادر می . 

شود که قیمت زعفران ظرف میری قیمت زعفران در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی تقاضا پیش بینی می
درصد کاهش یابد ۴۲تا  ۲۱یک ماه آینده دوباره حدود  . 

افزود: طبق روال همه ساله از خرداد، تقاضای  صادرات طالی سرخ نایب رئیس شورای ملی زعفران در پایان درباره آینده
یابد که امسال کاهش نرخ دالر مزید بر علت شده خریداران خارجی به دلیل نزدیک بودن فصل برداشت و خرید زعفران نو کاهش می

های فعلی، شرایط بازار برای صادرات ایده آل استشود که با استمرار قیمتش بینی میاما به طور کلی پی . 
 لینک خبر
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 گندم 
 ایرنا  – 54/4/89تاریخ : 

  منتفی استافزایش قیمت خرید تضمینی گندم 
مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد: با توجه به نزدیک شدن پایان فصل خرید، افزایش  -ایرنا 

قیمت خرید تضمینی گندم در سال زارعی جاری منتفی است و به نظر می رسد این موضوع به افزایش قیمت در سال زراعی جدید 
  .موکول شود

« روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره احتمال افزایش قیمت گندم افزود: به دلیل « ادتی کیامرتضی سع

های تولیدی خود را نگه انتشار مطالبی مبنی بر افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری، برخی کشاورزان گندم
ویل دادندداشتند یا اینکه با تأخیر به مراکز خرید تح . 

رود شورای شود بنابراین انتظار میرسد افزایش قیمت گندم برای سال زراعی جاری اعمال نمیوی اظهار داشت: آنچه به نظر می
های جدید را برای سال زراعی آتی اعالم کند تا کشاورزان اقتصاد افزایش قیمت گندم را مطابق قانون تا پایان شهریور اعمال و نرخ

ین خصوص نداشته باشندنگرانی در ا . 
میلیون تن گذشت ۴خرید گندم از مرز   

هزارتن  ۵۱مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: از ابتدای فصل برداشت تاکنون پنج میلیون و 
۵۸۵گندم به ارزش هشت هزار و   ۸۴۴میلیارد تومان توسط مراکز خرید دولت خریداری شده است که از این میزان چهار میلیون و  

 .هزارتن اطالعات خرید به بانک کشاورزی ارسال شده است
میلیارد  ۵۴۴تیر امسال در سامانه خرید بانک کشاورزی ثبت شده به مبلغ هفت هزار و  ۲۵های خرید گندم که تا وی گفت: پرونده

به حساب کشاورزان واریز شده است تومان . 
مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه خرید تضمینی گندم در سراسر کشور در حال انجام است 

۳۴۱هزارتن، خراسان رضوی  ۴۵۵هزارتن، گلستان  ۴۵۵هزارتن، فارس  ۳۱۱اظهار داشت: خوزستان با یک میلیون و  هزارتن  
اندهای اول تا پنجم خرید گندم را به خود اختصاص دادههزارتن رتبه ۳۵۱رمانشاه و ک . 

شود بنابراین سعادتی کیا اضافه کرد: خرید تضمینی گندم براساس جدول پاکی شامل افت مفید، افت غیرمفید و سن زدگی خریداری می
تومان و گندم  ۴۱۱فید و یک درصد غیرمفید هزار و طبق مصوبه شورای اقتصاد هرکیلوگرم گندم معمولی با افت چهاردرصد م

تومان باید خریداری شود که طبق جدول پاکی به طور متوسط هر کیلوگرم گندم نان با قیمت متوسط هزار و  ۴۴۱دوروم یک هزار و 
شودتومان خریداری می ۴۳۵ . 

 هزارتن گندم دوروم خریداری شد ۷۳
هزارتن گندم دوروم  ۷۳ی دولتی ایران اظهار داشت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگان

 .از کشاورزان خریداری شده است
مرکز خرید  ۷۲۴وی با بیان اینکه عاملیت پرداخت پول گندمکاران با بانک کشاورزی است افزود: از ابتدای فصل برداشت تاکنون 

ندفرایند خرید تضمینی گندم را برعهده داشت . 
خرید تضمینی گندم امسال از اواخر اسفند از شهرستان جیرفت واقع در جنوب کرمان آغاز شد و تا اواخر مهر در سراسر کشور 

 .ادامه خواهد داشت
تومان  ۳۱۱هزار میلیارد لایر با مبلغ مصوب هزار و  ۲۲۵میلیون تن گندم به ارزش بیش از  ۷نزدیک به  ۷۴ - ۷۵در سال زراعی 

تومان خریداری شده بود ۳۳۱روم هزار و و گندم دو . 
هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان زیربخش های مختلف بخش  ۲۳فروردین بیش از  ۵۴وقوع سیل در ابتدای سال جاری تا 

 هزار هکتار اراضی گندم و سه هزار میلیارد تومان خسارت به ۵۱۱ها مربوط به کشاورزی خسارت وارد کرد که بیشترین خسارت
 .کشت و صنعت استان خوزستان بوده است

طبق قانون، وزارت جهاد کشاورزی هر سال باید در اواخر مرداد نرخ خرید تضمینی کارشناسی شده گندم توسط دولت را تا پیش از 
ها به کشاورزان اعالم شودآغاز فصل زراعی جدید ارائه و تا پایان شهریور نرخ . 

  لینک خبر
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 گندم 

خبرنگاران جوان  – 13/4/89تاریخ :   

میلیون تن گندم ۶خرید تضمینی و ذخیره سازی   
هزار تن گندم در کشور به نرخ تضمینی از گندمکاران  ۴۱۱میلیون و ۴شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد: تاکنون بیش از 

های کشور خریداری شده استاستان . 
هزار  ۴۱۱میلیون و ۴، به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ تاکنون بیش از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

های کشور خریداری و ذخیره سازی شده محموله به نرخ تضمینی از گندمکاران استان ۳۴۲هزارو  ۸۴۱تن گندم در کشور در قالب 
 .است

میلیارد آن  ۴۱۳هزار و  ۴۴میلیارد لایر است که تاکنون بیش از  ۵۳۴هزارو  ۷۸ن مقدار گندم بالغ بر بر اساس این گزارش؛ بهای ای
 .پرداخت شده است

 اهمال در اجرای قانون خرید تضمینی :بیشتر بخوانید
هزار تن گندم به مراکز خرید تضمینی در استان خوزستان به پایان  ۳۱۱عملیات خرید تضمینی گندم با تحویل بیش از یک میلیون و

هزار تن، پیشرو در امر خرید تضمینی  ۴۱۵هزار تن و  ۴۸۱های فارس و گلستان به ترتیب با خرید بیش از اکنون استانرسید و هم 

 .گندم در کشور هستند
 لینک خبر
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 گندم 
 ایرنا  – 13/4/89تاریخ : 

هزار تن رسید ۰۷۷میلیون و  ۲خرید تضمینی گندم به   
راکز شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد: با ادامه عملیات خرید تضمینی گندم در کشور مقدار تحویل این محصول به م -ایرنا 

۴۱۱میلیون و  ۴خرید به بیش از    .هزار تن رسید 
هزارو  ۸۴۱هزار تن گندم در کشور در قالب  ۴۱۱میلیون و ۴به گزارش دوشنبه از شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ تاکنون بیش از 

محموله به نرخ تضمینی از گندمکاران استان های کشور خریداری و ذخیره سازی شده است ۳۴۲ . 
میلیارد آن  ۴۱۳هزار و  ۴۴میلیارد لایر است که تاکنون بیش از  ۵۳۴هزارو  ۷۸بر اساس این گزارش؛ بهای این مقدار گندم بالغ بر 

 .پرداخت شده است
هزار تن گندم به مراکز خرید تضمینی در استان خوزستان به پایان  ۳۱۱عملیات خرید تضمینی گندم با تحویل بیش از یک میلیون و

هزار تن، پیشرو در امر خرید  ۴۱۵هزار تن و  ۴۸۱هم اکنون استان های فارس و گلستان به ترتیب با خرید بیش از  رسید و
 .تضمینی گندم در کشور هستند

 لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83406916/خرید-تضمینی-گندم-به-۵-میلیون-و-۷۰۰-هزار-تن-رسید
https://www.irna.ir/news/83406916/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 گندم 
 نا ایر – 58/4/89تاریخ :

  کشاورزان گندم را در انبارهای غیراستاندارد نگهداری نکنند
از فروش بخشی از گندم معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه برخی از تولیدکنندگان عمده  -ایرنا 

  .خود به دولت خودداری می کنند توصیه کرد: کشاورزان از نگهداری گندم خود در انبارهای غیراستاندارد خودداری کنند
« روز شنبه در حاشیه همایش ملی نقش مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه بخش کشاورزی در جمع « عبدالمهدی بخشنده

می شود کشاورزان از فروش بخشی از گندم به دولت خودداری می کنند زیرا قیمت بازار آزاد بیش از  خبرنگاران درباره اینکه گفته
قیمت دولتی آن است افزود: محصول گندم برخالف محصوالت تازه خوری قابلیت انبارداری دارد اما باید برای حفظ کیفیت در 

رزان ما انبارهای فنی استاندارد مناسب ندارند بنابراین توصیه ما این انبارهای فنی و استاندارد نگهداری شود و به طور معمول کشاو
 .است که برای جلوگیری از افت کیفیت محصول را بفروشند

میلیارد تومان از کشاورزان سراسر  ۴۱۱هزار و  ۷میلیون تن گندم به ارزش  ۴.۴وی اظهارداشت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون 
میلیارد تومان  ۷۱۱میلیارد تومان آن پرداخت شده و مبلغ هزار و  ۵۱۱کنون مبلغ هفت هزار و کشور خریداری شده است و تا

 .باقیمانده که با سرعت در حال پرداخت آنها هستیم
میلیون تن گندم توسط دولت  ۷.۴معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سال گذشته در مجموع 

میلیون تن برسد که مقدار خرید  ۲۵گفت: با توجه به افزایش تولید امسال پیش بینی می شد مجموع خرید ما به  خریداری شده بود
درصد کاهش را نشان می دهد ۷امسال نسبت به سال گذشته  . 

ی که وی تصریح کرد: امسال به طور معمول پول کشاورزان با یک تاخیر دو هفته ای به حسابشان واریز شده است و کشاورزان
 ۴۱درصد پول خود را دریافت کرده اند این درحالی است که سال گذشته  ۲۱۱محموله های خود را تا دو هفته گذشته تحویل داده اند 

درصد در انتها با یک تاخیر یکی دو ماهه پرداخت می شد ۴۱درصد پول گندمکاران در ابتدای خرید و  . 
از طریق سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه ها زمان پرداخت پول  به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، تالش داریم
 .گندمکاران از محل خرید تضمینی را کاهش دهیم
است ۷۷افزایش قیمت خرید گندم مربوط به سال زراعی   

نرخ خرید تضمینی گندم  تاکنون افزایش قیمتی برای :بخشنده درباره احتمال افزایش قیمت گندم تا پایان سال زارعی جاری گفت

 .امسال نداشتیم اما با تصویب نرخ جدید گندم تا پایان شهریور امیدواریم نرخ گندم برای سال زراعی آتی افزایش مناسبی پیدا کند
 .وی درباره احتمال قاچاق گندم از کشور به دلیل نوسان نرخ ارز افزود: وزارت جهاد از وضعیت قاچاق گندم اطالعی ندارد

جهاد کشاورزی با هرگونه ممنوعیت صادرات محصوالت کشاورزی مخالف است وزارت  
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: وزیر جهاد کشاورزی با هرگونه ممنوعیت صادرات کاالهای 

صادرات کاالهای کشاورزی نبودیم و کشاورزی مخالف است و هیچ گاه ما به عنوان وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد دهنده ممنوعیت 
 .نیستیم

وی اظهار داشت: پیش از این قانون ممنوعیت صادرات و واردات کاالها از جمله کاالهای کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و 
 .تجارت ابالغ شده بود که همکاران ما در آن وزارتخانه تصمیم می گرفتند که صادرات کدام محصول ممنوع شود

کرد: وزیر جهاد کشاورزی ظرف چند ماه گذشته سه بار به وزارت صمت نامه زد که موافق وضع عوارضی صادراتی وی تصریح 
 .هستیم مگر در شرایطی که فکر کنیم صادرات کاالیی منجر به افزایش قیمت محصولی در بازار داخلی می شود

کنترل کنیم ادامه داد: روش وضع عوارض صادراتی در  وی با بیان اینکه با وضع عوارض صادراتی می توانیم میزان صادرات را
 .همه کشورهای دنیا به کار گرفته می شود و مختص کشور ما نیست

دستگاه ممکن شد ۵ممنوعیت صادرات و واردات کاالهای کشاورزی با موافقت   
نوعیت صادرات و واردات بخشنده افزود: اخیراً در مصوبه ای توسط سران سه قوه، بحث وضع عوارض صادراتی و اعمال مم

عضو کمیته مربوطه از هفته گذشته به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک  ۵کاالها با موافقت 
 .جمهوری اسالمی ایران ابالغ شد

عضو کمیته مربوطه شامل وزارت جهاد  ۵وی گفت: با اجرای این مصوبه فقط در شرایطی صادرات کاالیی ممنوع می شود که 
کشاورزی، سازمان توسعه و تجارت وزارت صمت، گمرک، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی 

رأی به ممنوعیت کاالیی بدهند که به طور معمول وزارت جهاد کشاورزی با هرگونه ممنوعیتی مخالف است و فقط در شرایط 
باید کاالیی ممنوع شود اضطراری . 
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معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور برنامه ریزی و اقتصادی افزود: همچنین اگر قرار باشد صادرات کاالیی ممنوع شود باید به 
 .طور حتم این موضوع از یک ماه قبل به صادرکنندگان اعالم شود تا آنها در عقد قرارداد با طرفین خارجی متضرر نشوند

  لینک خبر
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 گندم 
 خبرگزاری فارس – 52/4/89تاریخ : 

ها زدند/ تهدید برنامه خرید تضمینی دولت دالالن آتش به خرمن گندم  
ها به مزارع رسیدند و پیشنهادهای بیشتر از گویند: دالالن زودتر از گندمکار اردبیلی میکشاورزان گندم تومان در هر کیلو بیش  150

تواند برنامه خرید تضمینی دولت را به هم بریزدکنند که میاز خرید تضمینی دولت مطرح می .  
ن اردبیل، در حالیکه برداشت گندم در این استان به تازگی آغاز شده اما به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس از استا

شوند برنامه خرید تضمینی گندم از سوی دولت اند و با پیشنهادهای اغواکننده باعث میدالالن زودتر از آنها عرصه و میدان را گرفته
اثرتر شود کم . 

ام و در حالیکه نرخ خرید ارس گفت: برداشت گندم خود را شروع کردهکار در شهر اردبیل به خبرنگار فعباس عیدی کشاورز گندم
دهند و خیلی از کشاورزان تومان می 3927تومان تا  3977تومان است اما دالالن پیشنهادهای کیلویی  3077تضمینی دولت کیلویی 

 .راغب هستند تا گندم خود را به دالالن بدهند
کنند در حالیکه در خرید دولتی پرداخت خرند پول کشاورزان را هم نقداً پرداخت میگرانتر میدالالن عالوه بر آنکه  وی ادامه داد:

شود که احتمال دارد یکی دو ماه هم طول بکشدپول به بعد موکول می . 
نیم و با ها باید آنها را بار بزهکتار گندم و جو کاشته است، گفت: برای تحویل گندم 37کار شهر اردبیل که این کشاورز گندم

ترین مرکز خرید تضمینی ببریمکیلومتر به نزدیک32های دو تن بعد از طی مسافت حدود کامیون .  
های جنوبی کشور هم که برداشت گندم زودتر آغاز شده بود زنگ هشدار هجوم دالالن به به گزارش فارس، پیش از این در استان

نواخته شد کار و قاچاق آن به کشورهای حاشیه اطرافمناطق گندم . 
از سال گذشته بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم شرایط قاچاق را تسهیل خواهد کرد اما 

رغم تالش برخی از نمایندگان مجلس و اصرار کارشناسان نرخ خرید تضمینی گندم فراتر از کیلویی دولت هیچ توجهی نکرد و علی
در حالیکه این کاالی اساسی در کشورهای اطراف ما کیلویی  تومان نرفت. 1700 رود و طبیعی است که تومان به فروش می 2500

 .این تفاوت قیمت مسیر قاچاق را به سمت این کشورها هموار خواهد کرد
ه چند ماهی است از اند که اگرچدر حال حاضر هم برخی نمایندگان مجلس تقاضای باال بردن نرخ خرید تضمینی گندم را مطرح کرده

میلیون تنی هم خرید تضمینی صورت گرفته اما آنها تأکید دارند که جلوی ضرر را هر موقع بگیرید 2زمان برداشت گذشته و حدود 

 .سود است و اکنون هم افزایش نرخ خرید تضمینی گندم دیر نیست
  لینک خبر
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 گندم 
 خبرگزاری فارس – 51/4/89تاریخ : 

تداوم خودکفایی در تولید گندم با اصالح سریع قیمت خرید تضمینی  گوجه فرنگی  
تضمینی این محصول اساسی در سال جاری است و در نتیجه، ضرورت دارد به کاهش خرید تضمینی گندم بخاطر قیمت پایین خرید 

هر چه سریعتر افزایش یابد 3185منظور جلوگیری از کاهش خرید تضمینی گندم، این قیمت مشابه سال  .  
به منظور تامین به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گندم در جهان است که دولت 

 3182و  3190تا  3194نیاز مصرفی خود اقدام به خرید تضمینی این محصول اساسی از کشاورزان می کند. ایران در دو مقطع 

 .تاکنون به خودکفایی در تولید گندم دست پیدا کرده است
اید اقدام به تعیین قیمت خرید دولت هرساله بر اساس قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی در اول هر سال زراعی ب

تضمینی این محصول اساسی کند و در فصل برداشت گندم نیز محصوالت تولید شده را از کشاورزان خریداری نماید. دولت همچنین 
باشدباید هر ساله قیمت خرید تضمینی گندم را به نحوی تعیین کند که قیمت اعالم شده از هزینه های نهایی تولید محصول پائین تر ن . 

در این راستا بررسی وضعیت اجرای قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی نشان می دهد چنانچه دولت این قانون را به 
 .درستی اجرا کند میزان خرید تضمینی گندم به صورت مناسب افزایش می یابد

* 89کاهش قابل توجه میزان خرید تضمینی گندم در سال   
رزی در سال جاری با توجه به وضعیت مناسب بارش ها اقدام به پیش بینی رشد قابل توجه میزان تولید مسئولین وزارت جهاد کشاو

گفتگندم نیز کردند. در این راستا، عباس کشاورز معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در خرداد ماه سال جاری  امسال » :

هزار تن گندم در کشور تولید می شود که بیش از نیاز داخلی است 277میلیون و  34از  بیش ». 
اما علیرغم پیش بینی قابل توجه وزارت جهاد کشاورزی در خصوص میزان تولید گندم، عدم تعیین درست قیمت گندم توسط دولت 

ست. در این راستا، اسماعیل اسفندیاری پور مجری باعث تحت تاثیر قرار گرفتن میزان خرید تضمینی این محصول اساسی شده ا
اعالم کردتیرماه  9طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفتگویی در تاریخ  خرید گندم از کشاورزان در مقایسه با سال گذشته » :

ین در حالی است که با توجه به افزایش تولید در سال زراعی جاری انتظار بر این است که روند چهار تا پنج درصد کمتر است ا
درصد نسبت به سال قبل بیشتر باشد 32تا  37خرید و تحویل گندم دست کم  ». 

 دو دلیل اصلی کاهش خرید تضمینی گندم در سال جاری*
ید قابل توجه این محصول اساسی حاکی از دو نکته بسیار مهم است که اما کاهش میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری علیرغم تول

 :چندی پیش کارشناسان نیز به آن تاکید داشتند
قیمت خرید تضمینی گندم با توجه به قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی باید حداقل به اندازه تورم و هزینه های  -الف

تومانی موافقت کرد. به  3077  متاسفانه دولت بدون توجه به این موضوع نهایتا با قیمت تولید این محصول زراعی تعیین می شد که

هزار تومان  4همین دلیل کشاورزان با توجه به قیمت جهانی گندم و قیمت این محصول در کشورهای همسایه مانند عراق که گاهی تا 

های خود در بازار آزاد هستندنبال فروش گندمنیز می رسد، تمایل چندانی به فروش گندم به دولت ندارند و به د . 
بررسی قیمت خوراک دام نظیر جو و یونجه نشان می دهد که نرخ این محصوالت در بازار آزاد بسیار بیشتر از قیمت گندم است.  -ب

 :در جدول زیر تفاوت قیمت گندم با این محصوالت به صورت کامل مشخص شده است
های دامی منجر به کاهش انگیزه کشاورزان برای فروش گندم های تولید شده به دولت نیز شده است. در این تفاوت قیمت گندم با نهاده 

راستا بسیاری از کشاورزان رقم قابل توجهی از گندم های تولید شده خود در سال جاری را وارد چرخه خوراک دام کردند که این 
شده است موضوع نیز باعث کاهش قابل میزان خرید تضمینی گندم . 

 لزوم اصالح سریع قیمت خرید تضمینی گندم برای تداوم خودکفایی در تولید این محصول*
به همین منظور و با توجه به وضعیت تولید و خرید تضمینی گندم در سال جاری انتظار می رود تا مسئولین دولت و نمایندگان مجلس 

که سه بار قیمت خرید تضمینی در فصل برداشت گندم  3185نند سال هر چه سریعتر نسبت به اصالح قیمت خرید تضمینی گندم ما

 .افزایش پیدا کرد، اقدام جدی انجام دهند تا شاهد از دست رفتن خودکفایی در تولید گندم در سال رونق تولید نباشیم
اساس نرخ ارز نیما حدود  بررسی ها نشان می دهد قیمت گندم در سال جاری با توجه به قیمت جهانی گندم که در شرایط کنونی بر

تومان به ازای هر کیلو تعیین شود. گفتنی است چنانچه دولت بخواهد مانند سال  5277هزار تومان است باید حداقل  1تا  5277

ابع میلیارد دالر از من 1.2میلیون تنی از این محصول کند باید بیش از  2به منظور تامین گندم مورد نیاز خود اقدام به واردات  3183

 .ارزی خود را به واردات گندم اختصاص دهد
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از سویی دیگر بررسی گزارش نهادهای کارشناسی نظیر مرکز پژوهش های مجلس و کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس نشان می دهد 
زی حل نهایی مشکالت مربوط به خرید تضمینی گندم منوط به افزایش ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاور

 .است. به همین منظور نیز نیاز است تا کمیسیون کشاورزی مجلس برای حل هرچه سریعتر مشکالت این قانون رسیدگی کنند
طبق نظر نهادهای کارشناسی مذکور باید مسئولیت قیمت گذاری گندم با توجه به وظایف وزارت جهاد کشاورزی در امر تولید و 

رتخانه واگذار شود تا روند قیمت گذاری و نظارت بر قانون توسط نمایندگان مجلس با شفافیت خرید گندم از شورای اقتصاد به این وزا
 .بیشتری صورت بگیرد

  لینک خبر
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 قرمزگوشت 
 ایرنا  – 17/4/89تاریخ :

 پیشنهاد تولیدکنندگان برای کنترل قیمت گوشت
رزی خبرداد و گفت: رئیس شورای تامین دام از نامه دامداران و دامپروران به معاونت امور دام وزارت جهاد کشاو -ایرنا  

هزارتومان را خواستار شدند تا با حذف دالالن قیمت  ۴۵تولیدکنندگان این صنعت عرضه هر کیلوگرم الشه گوشت گوساله با قیمت 
  .در بازار مصرف کاهش یابد

« تولیدکنندگان هر  روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: براساس نامه دامداران، چنانچه« منصور پوریان

هزارتومان درب کشتارگاه عرضه کنند، تا قیمت این محصول برای  ۴۵کیلوگرم الشه گاو و گوساله را به صورت مستقیم با قیمت 
هزارتومان می رسد ۵۱کنندگان به کیلویی نزدیک مصرف . 

ن در فرایند خرید دام از درب دامپروری وی اظهارداشت: اقدام مورد درخواست دامداران موجب می شود تا دست چند حلقه از دالال
تا کشتارگاه از جمله چوب داران حذف شود و تولیدکنندگان مستقیم دام را به کشتارگاه ها تحویل می دهند که در کاهش قیمت این 

 .محصول نقش بسزایی خواهد داشت
وانه بازار شود و دامی با وزن های باالتر از این کیلوگرم ر ۵۴۱پوریان تصریح کرد: قرار است در این اقدام گاو و گوساله با وزن 

 .عرضه نشود
وی اضافه کرد: چنانچه موافقت وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عرضه مستقیم دام سنگین به کشتارگاه ها فراهم شود، این 

 .موضوع در ارتباط با دام سبک نیز اجرایی خواهد شد که منجر به کاهش قیمت ها می شود
هزارتن گوشت قرمز است که بخش عمده آن  ۷۵۱وزارت جهادکشاورزی که به تازگی منتشر شده، نیاز ساالنه کشور  طبق آمارهای

درصد آن از محل واردات تامین می شود ۲۴تا  ۲۱از محل تولید داخل و بین  . 
بازار این محصول، با شدت  و واردات انواع گوشت قرمز برای تنظیم ۷۴بنابراین در پی افزایش قیمت گوشت قرمز در اواسط سال 

و وجود علوفه مناسب، تولید دام زنده نیز رشد پیدا کرد، اما به دلیل باال بودن قیمت این محصول کاهش  ۷۸بارش ها در ابتدای سال 
 .تقاضای بازار داخلی باعث شد که انواع دام سنگین و سبک روی دست تولید کنندگان باقی بماند

ل جدی اضافه وزن دام ها و نبود بازار روبرو شده اند که به زیان این صنعت است و در زمان حاضر اکنون تولیدکنندگان با مشک
هزارتومان عرضه می شود ۲۲۱تا  ۷۴هزارتومان و گوشت گوساله بین  ۲۵۱تا  ۲۱۱قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی بین  . 

درصد و  ۲۲۷وشت گوساله نسبت به مدت مشابه سال گذشته قیمت هر کیلوگرم گ ۷۸طبق آمار بانک مرکزی تا پایان خردادماه سال 
درصد افزایش نشان می دهد که رقم قابل توجهی است ۲۱۵.۵گوشت گوسفندی  . 

  لینک خبر
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 گوشت مرغ

 قیمت جدید مرغ تصویب شد
یزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت از تصویب قیمت جدید مرغ خبر دادمدیر کل دفتر برنامه ر . 

، محمدرضا کالمی مدیر کل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
های انجام رت اظهار کرد: در پی ارایه پیشنهادی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و پس از بررسیوزارت صنعت، معدن و تجا

هزار و  ۲۵گرفته توسط سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، ستاد تنظیم بازار سقف قیمت مصرف کننده مرغ را 
تومان تعیین کرد ۷۱۱ . 

از تولید حداکثری مرغ و همچنین حقوق مصرف کنندگان و در جهت ایجاد شفافیت در  وی تصریح کرد: این اقدام در راستای حمایت
 .بازار این کاال انجام گرفته است

مدیر کل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عرضه مرغ با قیمتی بیش از 
های مسؤول مورد اقدام قانونی جدی قرار خواهد گونه تخطی از قیمت فوق از سوی دستگاه این رقم در برخی مناطق ادامه داد: هر

 .گرفت
ها و نصب اتیکت و بنر در محل عرضه کالمی گفت: تولید کنندگان مکلف شدند نسبت به درج قیمت مصرف کننده بر بسته بندی کاال

 .اقدام کنند
عت مرغداریهزار میلیارد تومانی صن ۵زیان  :بیشتر بخوانید   

های زنجیره ها از ملزومات تدوین شده در این حوزه است، بیان کرد: همه حلقهوی با اشاره به اینکه اطالع رسانی در مورد قیمت
های های کل کشور، دستگاهتولید مرغ نیز مکلف هستند نسبت به صدور فاکتور رسمی اقدام کنند و در این راستا با همکاری دادستانی

ها و سازمان جهاد های صنعت، معدن و تجارت استانز جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، سازماننظارتی ا

ها، بازرسی اتاق اصناف و اتحادیه ها، عهده دار مسؤولیت نظارت بر اجرای این مهم هستندکشاورزی استان . 
 لینک خبر
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 خبرنگاران جوان – 13/4/89تاریخ : 

 کشت زعفران با ماشین آالت بومی
کشاورزی گفت: امسال به دنبال این هستیم که برداشت زعفران را به صورت مکانیزه در دستور  رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون

 .کار قرار دهیم
یس ، به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، کامبیز عباسی رئگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در رابطه با تامین ماشین آالت کشت زعفران در کشور اظهار کرد: در حوزه زعفران 
هکتار کشت زعفران در سال زراعی جدید به صورت مکانیزه  ۲۴۱۱ایم و نزدیک به مکانیزاسیون به دستاوردهای خوبی رسیده

 .انجام شده است
ران را در کشور بومی سازی کردیم و در اختیار بخش خصوصی قرار دادیم تا به دست کشاورزان وی افزود: دستگاه کاشت زعف

 .برسانند و این روند به درستی انجام شد
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در ادامه تصریح کرد: یکی از حوزه هایی که وزارت جهاد کشاورزی نگران نوع کشت 

که موفق به تامین این ماشین آالت شدیم. امسال به دنبال این هستیم که برداشت این گیاه دارویی را  بود آن بود، حوزهکشت زعفران
هم به صورت مکانیزه در دستور کار قرار دهیم و ماشین مورد نیاز این گیاه را که خاستگاه آن در ایران است به صورت بومی تولید 

 .کنیم
ون در زمینه کشاورزی حفاظتی اذعان داشت: ما در حوزه کشاورزی حفاظتی هم عباسی با اشاره به عملکرد حوزه مکانیزاسی

 .توفیقات خوبی کسب کردیم. در حال حاضر ماشین آالت کشت حفاظتی و خاک ورزها بسیار تکثیر پیدا کردند
نی در بازارافت قیمت سیب زمی :بیشتر بخوانید  

سازنده کشت مستقیم و خاک ورز حفاظتی عمده در کشور داریم که یک تکنولوژی نوین و ماشین جدید برای  ۵۱وی افزود: حدود 
 .برهم نخوردن سطح خاک است

ود رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی تاکید کرد: به کمک این تکنولوژی سهم عمده ای از مزارع کشور ما آتش زده نمی ش
 .و بخش عمده ای از آن توسط همین خاک ورزها شخم زده می شود

وی افزود: این ماشین آالت نقش بسیار مهمی را در کاهش ریزگردها، ارتقا مواد آلی خاک و کاهش مصرف سوخت دارند. ما با 
لیتر صرفه جویی گازوئیل داشته ایم ۴۴در هر هکتار  کشاورزی حفاظتی کمک . 

توجه به اینکه حوزه نفت کشور هیچ زمانی سوخت مورد نیاز ما را به صورت کامل تامین نمی کند، مجبوریم  عباسی ادامه داد: با
بخشی از سوخت خود را از حوزه های غیر کشاورزی مانند خودروها تامین کنیم. کشاورزی حفاظتی باعث شده نیاز ما به سوخت 

انیم نیاز بخش را برطرف کنیمکاهش پیدا کند و با همان میزانی که سهمیه داریم، بتو . 
میلیون هکتار از اراضی را تحت پوشش کشاورزی  ۳رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با اشاره به این که تا امروز حدود 

ایم، ابراز امیدواری کرد در این حوزه هم بتوانیم توفیقات خوبی داشته باشیمحفاظتی قرار داده . 
 لینک خبر
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 متفرقه
 خبرگزاری فارس – 13/4/89تاریخ : 

 ناظران کشاورزی مقابل وزارت جهاد تجمع کردند 
ناظر کشاورزی از سراسر کشور با حضور جلوی وزارت جهاد کشاورزی درخواست استخدام کردند27امروز حدود  .  

طبقه  32نفر از ناظران گندم سراسر کشور در البی ساختمان جدید 27ه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز حدود 

جهاد کشاورزی حضور یافته و خواستار استخدام در وزارت جهاد کشاورزی هستند وزارت . 
سال همکاری با وزارت جهاد کشاورزی  35. آنها گفتند پس از وگو با تعدادی از آنها نظراتشان را جویا شدخبرنگار فارس در گفت

کار شویمکنیم که در بدنه بخش کشاورزی مشغول به به عنوان ناظر گندم درخواست می .  
اش از منطقه شمال به اینجا آمده بود به خبرنگار فارس گفت: طی این مدت همه یکی از این ناظران گندم که به همراه دختر سه ساله

کنندایم و اکنون چشم امید ما به استخدام از سوی وزارت جهاد کشاورزی است و آنها هم توجهی نمیها را از دست دادهفرصت . 
 2بستند و برای مدت مدت میگفت: طی مدتی که به عنوان ناظر گندم با وزارت جهاد همکاری کردم قراردادهای کوتاهخانم خیزران 

شدکردند که البته کار ما از سه ماه پیش آغاز میماه یک میلیون تومان پرداخت می . 
ماه به همکاری ادامه بدهید، گفت: اوالً  2برای  وی در پاسخ به خبرنگار فارس که چه دلیلی دارد در قبال دریافت یک میلیون تومان

ها تحمل کردیم تا شاید گشایشی حاصل شود ضمن اینکه ما همه به رشته خودمان عالقه داریم ای نداریم و به امید استخدام سالکه چاره
کسی نیست که به این همت و و اولویت اول را همکاری برای ارتقای بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور قرار دادیم اما ظاهراً 

التحصیالن بخش کشاورزی اهمیتی قائل شودتالش فارغ . 
ها آقایان درصد از افراد حاضر خانم بودند شاید دلیلش این باشد که طی سال 87مشاهدات خبرنگار فارس حاکی از این است که حدود 

ها نبوده استاند و فرصت برای خانمآرام به کارهای دیگری رفتهآرام . 
در این ساختمان حاضر هستیم و درخواست داریم با  0317خانم خیزران به خبرنگار فارس، گفت: همه ما از ساعت 

دهنداست کسی از مسؤوالن رسمی پاسخی ارائه نمی 31صحبت کنیم و نظر آنها را بشنویم اما االن که ساعت   مسؤوالن . 
در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید و با  98بهمن  35ریخ به گزارش فارس، قانون استخدام ناظرین کشاورزی در تا

ضمن ابالغ رئیس جمهور در روزنامه رسمی کشور منتشر شد. بر اساس این قانون،  87اسفند سال  59یک سال تأخیر در تاریخ 

هزار نفر از ناظران گندم را داد 37دولت مجوز استخدام  .  
هزار نفر ناظران  37وگو با فارس اعالم کرده بود که همه انسانی وزارت جهاد کشاورزی در گفتاخیراً اسد پاریاب معاون منابع 

 .گندم استخدام شدند و مجوز جدیدی از سوی دولت به ما داده نشده است
  لینک خبر
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 متفرقه 
 خبرگزاری فارس – 13/4/89تاریخ : 

زند ها طاق میارزشهای استراتژیک را با بیگیرد/دولت طرحالگوی کشت همچنان قربانی می  
ارزشی مانند تشکیل وزارت های بیطرحخورد و سال است خاک می 37های با ارزشی مانند اجرای الگوی کشت در حالی که طرح

زمینی کاران و پیازکاران ضرر خوا هند کردکاران و سال آینده احتماال سیبشود، امسال سیرکاران و هندوانهبازرگانی برجسته می .  
الگوی کشت که  کاران اردبیلی به دلیل عدم اجرای طرحبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امسال سیرکاران و هندوانه

اند. تا حدی که کشاورزان سال است روی کاغذ جا خوش کرده و همچنان وارد فاز اجرا نشده است به شدت ضرر کرده 37بیش از 

فروشند که هزینه هزار تومان می 2کیلویی را به رقم ناچیز  37های اند یا جعبهها را شخم زده و محصول را رها کردهسیرکار زمین

دهدز پوشش نمیکارگر را نی . 
اند تومان به حراج گذاشته 277اند به مالشان و هندوانه راکیلویی اند و به قول خودشان آتش زدهکاران هم زانوی غم بغل کردههندوانه

ای پشت این فروش استکه ضرر و زیان گسترده .  
ورزان بود و درد دل آنها را شنیدخبرنگار اعزامی فارس به اردبیل، در این استان از نزدیک شاهد ضرر و زیان کشا . 

امسال قیمت سیر باال خواهد رفت، سیر کاشته  شهر به امید آنکههکتار زمین کشاورزی را در منطقه مشکین 5  زادهابراهیم موسی

قم آن قدر تومان. این ر 277فروشد. یعنی هر کیلوگرم سیر هزار تومان می 2کیلویی را  37است. اما نتیجه این بوده که هر جعبه 

کندپایین است که هزینه برداشت کارگر را هم تامین نمی .  
کیلومتر محصوالت خود را به شهر برساند تا بتواند به این قیمت آنها را بفروشد  07این پایان ماجرا نیست. او باید پس از طی مسافت 

 .که با محاسبه هزینه حمل، رقم دریافتی بسیار ناچیز خواهد بود
کنمبرداشت نمی محصولم را *  

آباد مغان سیرکاران بسیار سود کردند و من با این امید که امسال نیز زاده به خبرنگار فارس، گفت: سال گذشته در منطقه پارسموسی
هایم را سیر کاشتم اما امسال چنین نشدقیمت باال خواهد رفت زمین .  

ام همین یک قطعه زمین است که با کلی هزینه و سرمایه م داراییگوید: تمارمقش حکایت از غصه روزگار دارد میوی که لحن بی
شودکردم که عاقبتم چنین میام و فکر نمیاین محصول را کاشته .  

کارم که شاید درآمد اندکی عایدم بشودزنم و خیار میدهد: بخشی از زمین را برداشت نخواهم کرد و شخم میزاده ادامه میموسی . 
زنم و هر دهد، گفت: به هر حال شانس خود را محک میه این منطقه سردسیر است و امکان کشت دوباره را نمیوی در پاسخ به اینک

ای جز این ندارمدانم محصول کمی خواهد داد اما چارهچند می .  
 

هافروختن محصوالت کنار خیابان برای کاستن از هزینه *  
هم شرایط بسیار سختی دارند. آنها هم به امید آنکه سال گذشته هندوانه گران بوده و کاران شهر استان اردبیل، هندوانهدر منطقه مشکین

انددرآمد خوبی نصیب کشاورزان این محصول شده است امسال نیز هندوانه کاشته . 
آباد مغان حدود یکی از اهالی پارس ندوانه کاشته های پایاب سد مخزنی سبالن در این منطقه را اجاره کرده و ههکتار از زمین 500

هایی که چشم قادر به دیدن همه مساحت آنها نیستاست. زمین تمام این منطقه توسط آب سد مخزنی سبالن که توسط مقام معظم  .

شودرهبری افتتاح شد آبیاری می . 
گار فارس گفت: همه فروشد به خبرنتومان می 277ها را کیلویی بانی درست کرده و هندوانهعلی راکعی که در کنار این مزرعه سایه

های ما را تأمین تواند حتی هزینهتومان نمی 277ها باال است و هندوانه کیلویی رود هزینههای بزرگ هدر میزحمات ما در این زمین

ها هزینه شده است کند. از مراحل کاشت، داشت و برداشت از بذرهای گران گرفته تا کارگر روزانه صد هزار تومان برای این زمین
ها هم بسیار گران است و مجبوریم بخشی از فروش را در کنار جاده انجام دهیم تا بلکه و اکنون در زمان برداشت هزینه حمل کامیون

ها کاسته شوداز این هزینه . 
ل تومان از ما بخرند که در این صورت ضرر نخواهیم کرد اما به دلی 977گوید حتی حاضر هستیم هندوانه را کیلویی راکعی می

رودتومان در هر کیلو به فروش نمی 277عرضه فراوان در بازار، محصول بیشتر از  . 
کاران بسیار خوب بود امسال نیز هندوانه کاشتم اما نتیجه غیر از آن دهد: با این تصور که سال گذشته درآمد هندوانهوی ادامه می

کردمچیزی بود که تصور می .  
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های کامیون اند را بار هایی را که پیش از این برداشت شدهکارگر هندوانه 4تا  1پشتی دارد و رکت الکچرخ در وسط مزرعه ح 10

ها برای این کیلومتر فاصله دارد و کامیون 27ها است ترین فاصله که محل عرضه هندوانهکنند تا به شهر بروند، نزدیککامیون می

خواهندهزار تومان کرایه می 577مسیر رقمی معادل  . 
ها به شهر برود و تازه آنجا نیز به دلیل ایم و اکنون هم باید کلی هزینه بدهیم تا هندوانهگوید: تا االن که کلی هزینه کردهی میراکع

 .عرضه باال کسی خریدار نیست
زل بشود که ها آن چنان نااید این جای سؤال باشد که چرا باید آن قدر محصول کاشته شود تا خریداری برای آن پیدا نشود و قیمت

کشاورزان ضرر بکنند و در دیگر سو محصولی مانند ذرت و جو دامی کشت نشود که کشور مجبور باشد ساالنه میلیاردها دالر برای 
درصد تولید محصوالت پروتئینی وابسته به همین خوراک دام وارداتی است. آیا  07واردات خوراک دام هزینه کنند. به گونه ای که 

توانند این وضعیت را کنترل کنند؟ورزی نمیمتولیان بخش کشا  
شود. این طرح قرار بود کشت سالی است روی کاغذ جا خوش کرده و اجرا نمی 37« طرح الگوی کشت»واقعیت آن است که 

زمینی، پیاز و دیگر محصوالت محصوالت را سروسامان بدهد یعنی مشخص شود که در کشور چه میزان باید هندوانه، سیر، سیب
ته شود تا تناسبی بین عرضه و تقاضا وجود داشته باشد. یعنی از یک طرف محصوالت مورد نیاز کشور تأمین شود و از طرف کاش

  .دیگر کشاورزان هم ضرر نکنند
« گیرد و اش تصمیم میگیرد. کشاورز با نگاه به گذشته برای آیندهشود و هر سال قربانی میهمچنان اجرا نمی« طرح الگوی کشت

ها بر اساس حدس و گمان است و هیچ پشتوانه علمی نداردآید. چرا که تمام این تصمیمتصمیمات همواره اشتباه از آب در میاین  .  
نیافته گرفتار این نوع اقتصاد هستند. یعنی زمانی ای به نام نظریه تار عنکبوتی مطرح است وکشورهای توسعهدر علم اقتصاد نظریه

ها باال خواهد بود رود و سال آینده کشاورزان بر این گمان که امسال نیز قیمتیابد قیمت باال مییکه عرضه یک محصول کاهش م
شود و همچون کالف تار عنکبوت به هم تنیده یابد و این منحنی سال به سال تکرار میکنند و این بار قیمت کاهش میفراوان کشت می

گذاران بخش کشاورزی اجرا شوداید مدیریتی جامع از سوی دولت و قاعدهشود. برای فرار از این منحنی تار عنکبوتی بمی . 
تواند کشاورزان را به رعایت الگوی کشت ترغیب کندابزار مدیریتی می *  

سال همواره وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد که ما  37ارائه شد اما طی این « الگوی کشت»سال پیش این طرح با نام  10

ان را مجبور کنیم تا محصول خاصی را کشت کنندتوانیم کشاورزنمی .  
گوید: قرار نیست کشاورزان تهدید کند و میکشاورزی این استدالل وزارت جهاد کشاورزی را تأیید نمی  ابراهیم مرادزاده کارشناس

دهدتواند آنها را در مسیر طرح الگوی کشت سوق به کشت محصول خاص بشوند و استفاده از ابزار مدیریتی می .  
دار و یا تسهیالت های یارانهای و نهادهتواند در قبال اجرای طرح الگوی کشت خدمات یارانهوی افزود: وزارت جهاد کشاورزی می

  .بانکی به آنها ارائه دهد و در صورت عدم اجرا از سوی کشاورزان این خدمات را از آنها سلب کند
های مدیریتی کشاورزان را به سمت کشت محصوالت تواند با این روشحتی میاین کارشناس اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی 

های روغنی سوق دهد که ساالنه برای تأمین اینها کشور هزینه گزافی را اساسی و مورد نیاز مانند گندم، برنج، جو، ذرت و دانه
کندپرداخت می . 

کاران ضرر وز بسته نشده است. امسال سیرکاران و هندوانهپرونده ضرر و زیان کشاورزان از اجرایی نشدن طرح الگوی کشت هن
هزار تومان  32کاران و پیازکاران متضرر شوند. چرا که امسال قیمت پیاز تا کیلویی زمینیاند بسیار احتمال دارد سال آینده سیبکرده

آیدتر نمیهزار تومان قصد پایین 9زمینی هم از کیلویی باال رفت و سیب . 
ز ارائه الیحه الگوی کشت به دولت گذشتسال ا 10 *  

وزارت جهاد کشاورزی سازمانی دارد به نام تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی که دو بخش آموزش و ترویج این سازمان اگر به 
ویج تواند ضرر و زیان کشاورزان را در زمینه عدم تناسب کشت جبران کند. بخش تردرستی به وظایف خود عمل کنند دقیقاً می

های دیگر را آموزش دهدها و نوید کشتتواند به کشاورزان عواقب برخی کشتمی . 
شودهای فراوانی وجود داشته و اما هیچ کدام اجرایی نمیدرباره اجرای طرح الگوی کشت قول .  

گوید: دهد و میمی محمدرضا اسکندری وزیر اسبق وزارت جهاد کشاورزی تعلل دولت را در اجرای الگوی کشت مورد انتقاد قرار
شد اما تا این لحظه تصویب نشده است. الگوی کشت باید به به دولت ارائه شده که باید تصویب می 99الیحه الگوی کشت در مرداد 

  .قانون تبدیل شود و باید پرسید که چرا دولت تاکنون تعلل کرده است
عتقد است برای اجرای این طرح نیاز به همکاری سایر نهادها جواد سرافرازی مدیرکل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی هم م

 .از جمله قوه قضائیه و وزارت کشور است و وزارت جهاد کشاورزی به تنهایی توان اجرا نداد
 امنیت غذایی یا ناامنی غذایی؟ *
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کنند، یک شاورزان ضرر میها است کگیرد و سالها است قربانی میبه هر روی آنچه مسلم است عدم اجرایی شدن این طرح سال
کنند بلکه یابد. واقعیت این است که تنها کشاورزان ضرر نمیسال از کاشتن و سال دیگر از نکاشتن و این چرخه همچنان ادامه می

گر استافتد، امنیت غذایی که امروزه حربه و تهدید کشورهای سلطهامنیت غذایی کشور به خطر می . 
کنند های اساسی و ضروری مانند گندم، برنج، خوراک دام و طیور به عنوان ابزار تهدید استفاده میکشورهای بزرگ امروزه از کاال

کنند و این جای سؤال است که چرا دولت طرح به این مهمی را همچنان مسکوت گذاشته و به خواهی میو از کشورهای دیگر باج
ثمری مانند تشکیل وزارت ورزی ایجاد کند، به دنبال کارهای بیتواند انقالبی در بخش کشاهاکه میجای اجرای اینگونه طرح

کند بلکه یک مانع بازدارنده در مقابل بازرگانی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نه تنها به امنیت غذایی کشور کمک نمی
 .امنیت غذایی کشور خواهد بود

 لینک خبر
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 نهاده
 ایرنا  – 59/4/89تاریخ : 

 بد مصرفی علت اصلی باقیماندن سموم در محصوالت کشاورزی است
کش ها در بخش با توجه به افزایش روز افزون جمعیت جهان و الزام برای تأمین امنیت غذایی، مصرف سموم و آفت  -ایرنا  

کشاورزی امری اجتناب ناپذیر است اما استفاده از سموم کیفی و مصرف استاندارد آنها یکی از موضوعات مهمی است که باید مورد 
  .توجه مسئوالن و کشاورزان قرار گیرد تا از بد مصرفی سموم جلوگیری شود

کشورهای جهان ناچارند از سموم شیمیایی بهره ببرند و حتی امروز برای تأمین امنیت غذایی و افزایش تولیدات کشاورزی تمامی 
توانند ادعا داشته باشند که از مصرف سموم شیمیایی در حفظ تولیدات کشاورزی خود بی بهره ترین کشورهای جهان نیز نمیپیشرفته

همچون آب و خاک خود چالشی است های منابع پایه اند اما مسائل زیست محیطی، باقیمانده سموم در محصوالت کشاورزی و آالینده
 .که ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست

کیلوگرم در هکتار است بنابراین آنچه که امروز مدنظر  ۲.۵ها، متوسط جهانی مصرف سموم کشاورزی در دنیا طبق برخی گزارش
 .است کمترین حجم مصرف سموم شیمیایی در بخش کشاورزی است

بندی کم خطر، متوسط خطر و پرخطر هستند که طی سالهای اخیر بخش عمده سموم مورد مصرف سموم شیمیایی دارای درجه 
المللی به منظور حفظ مسائل زیست محیطی و های بینکشورهای پیشرفته دنیا سموم کم خطر و متوسط خطر است و حتی سازمان

سموم شیمیایی پرخطر، سموم تقلبی و یا تاریخ  تولید محصوالت کشاورزی سالم کشورهای در حال توسعه و جهان سوم را به حذف
کنندگذشته از چرخه تولیدات کشاورزی ترغیب می . 

شود بنابراین با وجود درصد موارد اولیه تکنیکال کارخانجات تولید داخل از محل واردات تأمین می ۸۱شود در حال حاضر گفته می
ت برخی واردکنندگان اقدام به واردات مواد اولیه بی کیفیت کنند که این ها و وجود مشکالتی در نقل و انتقال پول ممکن استحریم

تواند خطراتی را به دنبال داشته باشدموضوع می . 
شود که پیش از درصد سموم آماده مصرف از محل واردات تأمین می ۵۱درصد تولید سموم کشور در داخل و  ۸۱این در حالیست که 

شدکشورهای اروپایی وارد میاین بخشی از سموم آماده مصرف از  . 
میلیون تن محصوالت  ۲۵۵میلیون هکتار اراضی و تولید بیش از  ۸.۴دهد که با وجود زیرکشت بودن آمارها در ایران نشان می

هزارتن است، این بدان معناست  ۳۱ها نیاز سالیانه کشور به انواع سموم حدود های متنوع به دلیل خشکسالیکشاورزی و بروز آفت
شود که این میزان نسبت به نرم جهانی آن نیز کمتر استگرم سم مصرف می ۴۱۱ه در هر هکتار نزدیک ک . 

های وزارت جهاد کشاورزی باید به سموم بخش کشاورزی همانند دارو نگاه کرد این بدان معناست که این مواد بر اساس سیاست
های سازمان حفظ نباتات با ارائه نسخه در اختیار متقاضیان قرار گیرد که هها و شبکعالوه بر داشتن کیفیت الزم باید زیر نظر کلینیک

شودها تالش این وزارتخانه برای اجرایی کردن این موضوع کماکان این مهم رعایت نمیپس از سال . 
ند تا جایی که حتی کبرخی کارشناسان بر این باورند که ایران در تولید محصوالت کشاورزی استانداردهای صادراتی را رعایت می

شود که استانداردهای بسیار سخت گیرانه تری نسبت به اتحادیه اروپا داردمحصوالت ما به روسیه صادر می . 
ها تأثیری بر تأمین مواد اولیه سموم بخش عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعی بر این باور است که تحریم

ت همکاری نکردن برخی کشورهای تولیدکننده برای تأمین سموم، همچنان مشکلی نخواهیم داشتکشاورزی نداشته و حتی در صور . 
دهد که ها نشان میگیرند و بررسیگوید: ساالنه رقم قابل توجهی از محصوالت زراعی مورد آزمایش و پایش قرار میوی می

تر است که انحراف کمتری را نسبت به هفت برابر سختگیرانهها استانداردهای تولید محصوالت کشاورزی در ایران نسبت به اروپایی
صدم درصد اعالم شده، این میزان در  ۲۴دهد به طور مثال میزان استاندارد اروپا برای آرسنیک برنج بسیاری از کشورها نشان می

 .ایران پنج دهم درصد است
کرد چندی پیش محمد رضا درگاهی رئیس سازمان حفظ نباتات کشور نیز اعالم درصد سموم مصرفی کشور ما پرخطر است  ۵۲ :

ای از سموم رود و امری اجتناب ناپذیر است اما بخش عمدهکه برای مبارزه با آفات مضر در بخش شهری و کشاورزی به کار می
است که تالش شده تا در این زمینه افزایش تولید داشته باشیم« متوسط و کم خطر»مصرفی کشور از سموم بیولوژیک  . 

های تولید ایم؛ زیرا به دلیل باال بودن هزینهبه گفته وی، ما همچنان در واردات سموم تکنیکال )ماده موثره( به برخی کشورها وابسته
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همانند بیشتر کشورهای دنیا، امکان تولید این محصول با حجم باال را نداریم و مانند بسیاری از کشورها این نوع سموم را از چین 
یمکنتأمین می . 

ها بیش از مصرف سالیانه سموم آماده مصرف و مواد تکنیکال از محل تولیدات داخل و واردات وی با تاکید بر اینکه با وجود تحریم
تأمین شده است افزود: در سال رونق تولید در برخی مقاطع برای حمایت از تولیدکنندگان داخل حتی کاهش چهار درصدی صدور 

را داشته ایممجوز واردات سموم گیاهی   
گوید در حال حاضر به قانون جامع قرنطینه نیاز داریم که سال گذشته تدوین طرح جامع قرنطینه پیشنهاد شد که امسال نیز درگاهی می

ها و بنادر کشور پست قرنطینه خارجی و داخلی در گمرک ۷۴فرایند تهیه و تنظیم آن در دست اجراست این درحالیست که بیش از 
میالدی بیش از پیش قوی  ۵۱۵۱شود با جذب نیروهای همیار قرنطینه و تشکیل ستادهای الزم این شبکه تا سال تالش می فعال است و

 .شود
درصد متعلق به سموم اصلی اروپایی بود که  ۵۱درصد سم آماده مصرف وارد شده،  ۵۵دهد که از نشان می ۷۴آمارهای سال 

درصد سموم آماده مصرف از کشورهای هند و چین وارد  ۵موم را ندارند و فقط های هند و چین توان ساخت این نوع سشرکت
شود که توان رقابت با تولید داخل را داردمی . 

گوید: محصوالت تراریخته تجاری شده به دلیل استفاده نکردن از سموم شیمیایی شقایق فکوری یکی از کارشناس بیوتکنولوژی می
شوند و دانشمندان از فناوری مهندسی ژنتیک برای والتی هستند که با سموم شیمیایی تولید میتر از محصدرصد سالم ۳۴خطرناک، 

کنند که ضمن افزایش عملکرد، به شرایط نامساعد محیطی مثل اصالح گیاهان زراعی و ارقام جدید با صفات بهبود یافته استفاده می
شودها کاهش یافته یا حذف میکم آبی و شوری متحمل بوده و مصرف سموم شیمیایی در کشت آن . 

کنندکشاورزان در مقابل مصرف علمی سموم مقاومت می  
« مدیرکل دفتر آفتکش های سازمان حفظ نباتات کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در تأمین و « سعیده نوربخش

واع سموم تکنیکال و سموم آماده مصرف به کشور وارد تن ان ۸۱۱هزار و  ۵۴تدارک سموم مشکلی نداریم از ابتدای سال تاکنون 
 .شده است

ها برای مصرف و ذخیره هزار تن سم به کشور وارد شده است گفت: با توجه به تحریم ۳۵وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از 
 ۸۱ما تکنیکال است که  شود و مشکلی در این خصوص نداریم بخش عمده وارداتسازی تا پایان سالجاری سم تهیه و تدارک می

شوددرصد سموم آماده مصرف حاصل فرموله شدن تکنیکال ها وارد می ۵۱درصد سم مصرفی کشور از طریق تولید داخلی و  . 
هزار تن سم تأمین و  ۴۷تاکنون  ۷۴هزار تن است اظهار داشت: از سال  ۳۱تا  ۵۴وی با اشاره به اینکه مصرف سالیانه سموم بین 

 .ذخیره سازی شده است
ها تحت مدیرکل دفتر آفتکش های سازمان حفظ نباتات کشور ادامه داد: بخشی از سموم آماده مصرف به دلیل فرموالسیون تا سال

از انحصار این  انحصار کشورهای تولیدکننده قرار دارند بنابراین ما باید سموم آماده مصرف را وارد کنیم تا زمانی که این مواد
 .کشورها خارج و رقابت پذیر شود تا بتوانیم نسبت به تولید آنها اقدام کنیم

های مختلف نوربخش درباره باقیمانده سموم در محصوالت کشاورزی گفت: سموم بر اساس نوع و ماهیت دوره زمانی و ماندگاری
اغداران و کشاورزان ارائه بدهیم تا پس از گذشت دوره مصرف دارد بنابراین ما باید دستور العملی برای مصرف سموم مختلف به ب

جات برداشت شودسم میوه و صیفی . 
کنند بلکه اطالعات الزم را ندارند و گوید: اما واقعیت این است که کشاورزان ما نه تنها با علم و آگاهی سم مصرف نمیوی می

حفظ نباتات دستور العمل های کنترل آفات را داریم به طوری که تا زمانی حاضر نیستند قانونمند عمل کنند تا جایی که ما در سازمان 
که جمعیت آفات از حد مشخص نگذرد نیازی به سمپاشی نیست زیرا آلودگی ناشی از سموم شیمیایی به مراتب از فواید آن بیشتر 

 .است
زود: کارشناسان حفظ نباتات و باغداران باید وی مصرف برخی سموم را به دلیل ماندگاری باال در گیاه خطرناک عنوان کرد و اف

داندخواهند از غوره استفاده کنند نباید از برخی سموم استفاده شود اما هنوز کشاورز ما مصرف صحیح سموم را نمیبدانند وقتی می . 
ا میانگین مصرف شود که در مقایسه بگرم محاسبه می ۴۱۱تا  ۵۱۱به گفته وی، سم مصرفی در کشور ما برای هر هکتار بین 

 .جهانی بسیار کمتر است
این مقام مسئول اظهار داشت: البته موضوع باقیمانده سموم در محصوالت کشاورزی و مواد غذایی تنها به وزارت جهاد کشاورزی یا 

رو، سازمان های مختلف از جمله وزارت بهداشت، سازمان غذا و داها و وزارتخانهسازمان حفظ نباتات برنمی گردد بلکه دستگاه
 .تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و صنایع غذایی باید این مهم را دنبال کنند

 لزوم آموزش مصرف سموم بخش کشاورزی به تولیدکنندگان
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« رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: اکنون « مسعود گیل آبادی

ل و انتقال پول برای واردات مواد تکنیکال سم و سموم آماده مصرف نداریم در حالی که چندی پیش با مشکالتی از قبیل در بحث نق
های چینی مواجه بودیمحمل و نقل توسط کشتیرانی و بانک . 

کنند و ایران نیز طبق میهای موجود اکثر کشورهای دنیا مواد اولیه تکنیکال سم را از هند و چین تهیه وی اظهار داشت: طبق گزارش
کندروال مواد تکنیکال و بخشی از سموم آماده مصرف خود را از این کشورها تهیه و وارد می . 

این مقام صنفی با بیان اینکه برخی از سموم پرخطر را سازمان حفظ نباتات بر اساس استانداردهای فائو حذف کرده است و در حال 
شود ما مخالف هستیم با این موضوع که سموم آماده موم آماده مصرف از چین وارد میحذف برخی سموم دیگر است افزود: س

شود مشابه آن وارد شود اما در شرایط فعلی سیاست کشور برای حفظ ذخایر همچنان واردات مصرفی که در داخل کشور تولید می
 .است

د جهانی مصرف سموم در ایران گفت: در مجموع سموم رئیس هیأت مدیره انجمن تولید کنندگان سموم کشاورزی درباره استاندار
تولیدی دارای استانداردهای سازمان فائو هستند و به طور مرتب از زمان خرید مواد تکنیکال از کارخانجات چین و هند نظارت و 

ورز است که با ها است اما بهترین ناظر کشاگیرد و در داخل کشور سازمان حفظ نباتات متولی این کنترلبازرسی صورت می
شود کدام سم از کیفیت و استاندارد الزم برخوردار استمصرف سموم متوجه می . 

های تولید نسبت به میانگین وی اضافه کرد: مصرف سم در ایران به دالیل مختلف از جمله باال بودن قیمت سموم و افزایش هزینه
جات شاهد باقیمانده سموم هستیم که این موضوع به نحوه مصرف جهانی کمتر است اما در برخی محصوالت شامل میوه و صیفی

مصرف سموم در بخش کشاورزی برمی گردد که به دلیل عدم آگاهی کشاورزان در اکثر مواقع سموم در زمان مناسب مصرف 
شودشوند و یا اینکه قبل از اینکه اثرات سم از گیاه خارج شود محصول برداشت و به بازار عرضه مینمی . 

بادی مصرف سموم شیمیایی در بخش کشاورزی را الزامی دانست و گفتگیل آ مصرف سم در بخش کشاورزی الزامی است به  :

طور مثال با طغیان ملخ صحرایی در کشور اگر سموم شیمیایی نبود امکان کنترل این آفت نبود و محصوالت کشاورزی آسیب جدی 
دیدندمی . 

د: به دلیل کارایی پایین سموم بیولوژیک نسبت به سموم شیمیایی این نوع سموم کمتر وی درباره مصرف سموم بیولوژیک اضافه کر
شوندمصرف می . 

گردد و نیاز است که وزارت جهاد کشاورزی و به گفته وی، باقمیانده سموم در بخش کشاورزی به عدم مصرف صحیح سموم بر می
ترویج دهند زیرا هر سمی دوره مصرف خاصی دارد یعنی  فروشندگان سم آموزش مصرف و زمان ماندگاری سموم را آموزش و

کنید باید دوره بگذرد تا سم خارج شود و باقیمانده سم در محصول باقی نماند برخی مواقع است که کشاورزان وقتی سم را مصرف می
ر این با مشکل باقیمانده کنند بنابکنند و زودتر از اینکه دوره مصرف سم بگذرد محصول را برداشت و عرضه میسم را مصرف می

 .سموم مواجه هستیم
شود بنابراین باید دقت بیشتری در وی اضافه کرد: اکنون بدمصرفی سموم شیمیایی در محصوالت باغی و صیفی بیشتر مشاهده می

 .زمان مصرف سم داشته باشیم
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83400163/%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 
 نوغان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 
 گزارشات جهانی

 
 

 

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

	آب
	آفات
	باغهای گردو ۲۵ استان درگیر آفت کرم خراط شدند
	لزوم قرنطینه داخلی و تدوین دستورالعمل های باغی ضروری است
	تغذیه نامناسب و کمبود آب، علل اصلی بروز کرم خراط درخت گردو هستند
	مبارزه با ملخ صحرایی در سطح 750 هزار هکتار به پایان می رسد
	مبارزه با آفت ملخ صحرایی در سطح ۷۵۰ هزار هکتار انجام شد/ثبت ۵۰۰ نوع سم مجاز تا پایان کار دولت
	هجوم ملخهای صحرایی در کشور به پایان رسید/ کمکاری عربستان در مبارزه علیه آفت ملخها

	اقتصاد کلان
	3مانع عرضه محصولات کشاورزی در بورس

	اقتصاد محصولات
	چرا لبنیات گران شد؟
	پیشنهاد تولیدکنندگان برای کنترل قیمت گوشت
	افزایش دما، مرغ را گران کرد/ قیمت مرغ در کانال ۱۴ هزار تومان

	اقلیم و منابع طبیعی
	تخریب جنگلهای هیرکانی قانونی میشود؟
	افزایش دما، مرغ را گران کرد/ قیمت مرغ در کانال ۱۴ هزار تومان

	انتصابات
	عضو دائمی کمیسیون هیات امنای موسسه پژوهشها منصوب شد

	انگور/کشمش
	بازار و قیمت ها
	سه سناریو برای افزایش قیمت نان/ احتمال افزایش ۲۵درصدی
	ثبات نرخ مرغ در بازار/ قیمت هر کیلو مرغ گرم ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان
	مازاد تولید بر افت قیمت تخم مرغ در بازار دامن زد/ قیمت هر کیلو تخم مرغ ۶ هزار و ۴۰۰ تومان
	لیموترش کیلویی ۸ هزار تومان ارزان شد
	عرضه مرغ با قیمت بیشتر از ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان گرانفروشی است/ اعلام نرخ مصوب مرغ و تخم مرغ
	ثبات نرخ مرغ در بازار/عرضه مرغ با نرخ ۱۵ هزار تومان تخلف صنفی است
	ثبات نرخ طلای سرخ در بازار/ صادرات زعفران به کندی در حال انجام است
	قیمت جدید مرغ تصویب شد

	برنامه ها و سیاست ها
	حمایت سازمان تعاون روستایی از تشکیل فدراسیون استارتآپهای کشاورزی
	پیشنهاد تولیدکنندگان برای کنترل قیمت گوشت در بازار
	توسعه کشاورزی ایران با تصویب طرح مشارکت بخش دولتی و خصوصی

	برنج
	پسته
	پنبه
	ایران در تولید طلای سفید خودکفا میشود
	ایران در تولید طلای سفید خودکفا میشود
	پیش بینی تولید ۶۵ هزار تن پنبه در سال جاری

	تامین منابع مالی
	دولت سود وام کشاورزان خسارتدیده را میپردازد
	طلب 1900 میلیارد تومانی گندمکاران از دولت/کاهش 9 درصدی خرید تضمینی گندم نسبت به پارسال
	اختصاص ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی

	تحقیقات و نوآوری ها
	تولیدات باغی
	تخم مرغ
	کشورهای منطقه از تخم مرغ صادراتی ایران استقبال کردند
	مازاد تولید بر افت قیمت تخم مرغ در بازار دامن زد/ قیمت هر کیلو تخم مرغ ۶ هزار و ۴۰۰ تومان

	لزوم قرنطینه داخلی و تدوین دستورالعمل های باغی ضروری است
	تولید گردو در استان تهران به ۱۳۰۰ تن رسید/ آلودگی ۳۰ تا ۳۵ درصد باغات گردو به کرم خراط
	تولید یک میلیون اصله نهال برای توسعه توتستانهای کشور

	تولیدات زراعی
	تولیدات دام و طیور
	كاهش مصرف شير در كشور خطرناك است/ ضرورت تلاش براي كاهش قيمت ها
	انباشتگی دام سبک در واحدهای دامداری به ۲۰ درصد رسید/کاهش محسوس قیمت گوشت در بازار
	فعالان صنعت طیور دو هزار میلیارد تومان ضرر کردند

	چای
	حبوبات
	خاک
	خرما
	خرید تضمینی / خدمات
	افزایش قیمت خرید تضمینی گندم منتفی است
	آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم از کشاورزان
	خرید تضمینی گندم به 5 میلیون و 700 هزار تن رسید
	خرید تضمینی و ذخیره سازی ۶ میلیون تن گندم
	خرید تضمینی گندم به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسید
	اهمال در اجرای قانون خرید تضمینی / پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه از جیب کشاورزان!
	نرخ پایین خرید تضمینی عرضه محصولات کشاورزی در بورس را کم کرد

	خشکسالی
	دانه های روغنی
	روغن
	زعفران
	کشت زعفران با ماشین آلات بومی
	ثبات نرخ طلای سرخ در بازار/ صادرات زعفران به کندی در حال انجام است

	زیتون
	سلامت
	ایران از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان پاک است
	ایران از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان پاک است
	پاکی ایران از آنفلوانزای پرندگان در زمان قانونی اعلام شد

	سیب زمینی
	آغاز برداشت زودهنگام سیبزمینی در اردبیل/ تهدید جدی خودکفایی بخاطر قیمت بالای بازار
	آغاز برداشت زودهنگام سیبزمینی در اردبیل/ تهدید جدی خودکفایی بخاطر قیمت بالای بازار

	شیلات
	رئیس شیلات: سهم آبزیان را در سبد غذایی خانوارها افزایش می دهیم
	هزار تن میگو امسال در کشور تولید می شود
	طرح تعریض کانال سوئز و ورود خروس ماهیها، بحران جدید ماهیگیران در سواحل لبنان

	شکر
	درصد شکر کشور در داخل تامین می شود
	چغندرکاران توسط تعاون روستایی حمایت می شوند

	شیر و فرآورده ها
	صادرات و واردات
	ثبات نرخ طلای سرخ در بازار/ صادرات زعفران به کندی در حال انجام است

	صنایع غذایی
	عسل
	علوفه
	گل و گیاهان صنعتی
	گندم
	افزایش قیمت خرید تضمینی گندم منتفی است
	خرید تضمینی و ذخیره سازی ۶ میلیون تن گندم
	خرید تضمینی گندم به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسید
	کشاورزان گندم را در انبارهای غیراستاندارد نگهداری نکنند
	دلالان آتش به خرمن گندمها زدند/ تهدید برنامه خرید تضمینی دولت
	گوجه فرنگی تداوم خودکفایی در تولید گندم با اصلاح سریع قیمت خرید تضمینی

	گوشت قرمز
	پیشنهاد تولیدکنندگان برای کنترل قیمت گوشت

	گوشت مرغ
	قیمت جدید مرغ تصویب شد

	مکانیزاسیون/ماشین آلات
	کشت زعفران با ماشین آلات بومی

	متفرقه
	ناظران کشاورزی مقابل وزارت جهاد تجمع کردند
	الگوی کشت همچنان قربانی میگیرد/دولت طرحهای استراتژیک را با بیارزشها طاق میزند

	مرکبات
	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	نهاده
	بد مصرفی علت اصلی باقیماندن سموم در محصولات کشاورزی است

	نوغان
	گزارشات جهانی



