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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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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت
 ایرنا   – 62/5/89تاریخ : 

 رایزنی برای رفع اختالف بهای سبوس گندم
وزیر جهاد کشاورزی گفت: در خصوص اختالف قیمت فروش سبوس گندم مکاتباتی با رئیس ستاد تنظیم بازار و رئیس  -ایرنا -تهران

دقتی جلوگیری شود که امیدواریم این مشکل رفع شوددستور داده شده که از این بیجمهوری انجام شده و  .  
« المللی دام، طیور و صنایع وابسته اظهارداشت: سامانه روز شنبه در حاشیه بازدید از هجدهمین دوره نمایشگاه بین« محمود حجتی

تومان  ۰۵۲۸تومان اعالم کرده اما وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را  ۰۴۸وزارت جهاد کشاورزی خرید سبوس گندم را 
کندعرضه می . 

وی افزود: برای رفع اختالف بهای سبوس گندم بین دو وزارتخانه مکاتباتی نیز با رئیس ستاد تنظیم بازار که وزیر صنعت، معدن و 
رئیس جمهوری نیز اطالع داده شد و ایشان نیز دستور  تجارت است انجام دادیم و او دستور بررسی موضوع را داند. موضوع به

ها جلوگیری شوددادند که از این بی دقتی . 
تومان بیش از  ۶۶۸وزیر جهاد کشاورزی گفت: امیدواریم این مشکل نیز رفع شود زیرا این اتفاق درستی نیست که گندم را به قیمت 

تومان سبوس آن در اختیار دامدار قرار گیرد و این مورد  ۰۵۸۸ر نیز دهیم و از طرف دیگهفت میلیون تن به کارخانجات آرد می
 .نارضایتی است

وی بیان کرد: البته کارخانجات آرد نیز مشکلی دارند که باید این مشکل به شیوه خودش حل شود و اینکه قیمت سبوس را قبل از عید 
گذاردر روی محصوالت نهایی تاثیر میاند و بخواهند دوباره افزایش دهند بدرصدی داده ۴۸تا  ۰۸افزایش  . 

ها جلوگیری شودها باید انجام شود و براساس دستور رئیس جمهوری باید از این بی دقتیحجتی تاکید کرد: این دقت . 
 تامین خوراک دام وضعیت خوبی دارد

عمده خوراک به خصوص وزیر جهاد کشاورزی در خصوص واردات خوراک دام و طیور گفت: در این زمینه مشکل دارد زیرا 
های جدی در کشت وجود دارد و باید های تابستانه است و به دلیل منابع آب کم، محدودیتای و کنجاله است، کشتطیور که ذرت دانه

 .نیاز خود را وارد کنیم
کلزا نیز به غذای طیور  ها در ارتباط با توسعه کلزا اقدامات خوبی انجام شده و به مرور زمان کنجالهوی اظهارداشت: در این سال

شودرفته است و استقبال خوبی هم شده است و به مرور بخشی از نیاز جایگزین می . 
حجتی تصریح کرد: در ارتباط با تامین خوراک و واردات وضعیت خوبی را داریم و حتی بارها عنوان شده که برخی مسئوالن 

اساس این محصوالت با سرعت بیشتری در حال تخلیه است نگران واردات بیش از اندازه خوراک دام هستند و بر این . 
تن گوشت سفید ۵.۲تولید   

وی در ادامه درباره صنعت دامپروری کشور گفت: از نظر دام و دامپروری یکی از کشورهای مطرح در دنیا هستیم و حرف برای 
 .گفتن داریم

کنیم و و ارتباط خوبی بین تولیدکنندگان شت سفید تولید میمیلیون تن گو ۵.۲وزیر جهاد کشاورزی افزود: در بخش طیور بیش از 
 .وجود دارد

های خوبی داشتیم و ضریب تبدیل ما در برخی ، واکسن، خوراک دام پیشرفتوی اضافه کرد: در ارتباط با مسائل مربوط به مکمل
های بین المللی است که تولیدکنندگان با اهرسیده است و بخشی از آن تاثیر برگزاری نمایشگ ۰.۶واحدهای نمونه در صنعت طیور به 

آشنا شدند و از طرفی نیز با دیگر تولیدکنندگان نیز ارتباط برقرار کردنددنیای خارج  . 
وری و راندمان توانیم صادرات داشته باشیم و هم با باالترین بهرههای خوبی در کشور وجود دارد و میحجتی گفت: امروز ظرفیت

داخل کشور داشته باشیم و با پایین ترین قیمت بتوانیم محصوالت خود را عرضه کنیم تولیدات خود را در . 
های عشایر، گفت: برگزاری نمایشگاه معرفی المللی توانمندیوزیر جهاد کشاورزی در ادامه بازدید از چهاردهمین نمایشگاه بین

ی استتولیدات جامعه عشایری و روستایها، استعدادها، خالقیت ها،ظرفیت . 
کنند و بیشترین دستاورد های عمومی تحمیل میوی با اشاره به سال رونق تولید گفت: عشایر و روستائیان کمترین هزینه را به هزینه

 .و تولید را دارند
ت های زیربنایی، آب، بهداشت، آموزش و سایر مسائل انجام شده اسسال گذشته خدمات مختلفی در زمینه ۴۸حجتی افزود: در طول 

اما به معنی این نیست که مشکلی ندارند بلکه امیدواریم در آینده مشکالت آنها مرتفع شود و از خدمات رفاهی بیشتری برخوردار 
 .شوند

  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
 ایرنا  – 66/5/89تاریخ : 

 فاصله چهار برابری قیمت نخود از مزرعه تا بازار

تومان خریداری  ۰۸۸رئیس شورای ملی نخود ایران گفت: هر کیلوگرم نخود از کشاورزان حدود چهار هزار و  -ایرنا  - تهران

  .شودهزار تومان عرضه می ۰۶تا  ۲۸۸هزار و  ۰۴ها حدود گرمی این محصول در فروشگاه ۰۸۸شود اما یک بسته می
در  بندیبرابری نخود بسته ضمن انتقاد از نرخ حدود چهار شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرناروز سه« ناصر مرادی»

تومان و نخود  ۵۸۸کیلوگرم نخود برای کارخانجات تولیدکننده فالفل پنج هزار و  قیمت هر  اکنون ت:ای گفهای زنجیرهفروشگاه

 .بوجاری برای مصرف هفت هزار تومان است
های اخیر موجب افزایش دو تا سه برابری قیمت حبوبات شده است، افزود: با این وی با اشاره به این که افزایش نرخ تورم در سال

طوری که با وجود افزایش نرخ تورم، قیمت منطقی نخود سر مزرعه  متناسب با نرخ تورم نداشته است. به ود افزایشیقیمت نخ حال
 .خریداری شود -متناسب با کیفیت از کشاورزان  -هزار تومان  ۰۲تا  ۰۸باید بین 

هار داشت: طبق آمارها نیاز ساالنه هزار هکتار دانست و اظ ۲۲۸هزار تن در سطح نزدیک  ۰۸۸وی تولید ساالنه نخود کشور را 
 .هزار تن است؛ به این ترتیب ایران ظرفیت صادرات این محصول به کشورهای هدف را دارد ۵۸۸کشور به نخود بیش از 

 ۴۵۸۸و قرار گرفتن نخود در گروه کاالیی یک و دریافت ارز  ۰۰به دلیل ممنوعیت صادرات از اول دی ماه سال  ادامه داد:  مرادی
 .هزار تن همچنان روی دست کشاورزان باقی مانده است ۶۸تا  ۲۸سال گذشته به میزان  نی، محصول نخود تولید داخلتوما

هزار  ۰۵۸ ، 6982تومانی، در سال  ۴۵۸۸رئیس شورای ملی نخود تصریح کرد: با وجود تولید نخود در کشور با اختصاص ارز 

ای به کشاورزان کشورهای دیگر پرداخت کشور شد که در واقع دولت یارانههزارتن نخود وارد  ۰۸  حدود ۰۰تن نخود و در سال 
 .کرده است

مرادی با بیان این که تولید نخود در کشور مازاد بر مصرف داخلی است، ادامه داد: استان های کرمانشاه، لرستان، آذربایجان شرقی، 
 .آیندنخود کشور به شمار میآذربایجان غربی، کردستان، ایالم، همدان و اردبیل که قطب تولید 

درخواست رفع ممنوعیت صادرات مازاد محصول نخود  وی با اشاره به مکاتبات شورای ملی نخود با وزارت صنعت گفت: این شورا
داخلی را دارد تا آنچه که روی دست کشاورزان باقی مانده به بازارهای صادراتی راه پیدا کند؛ زیرا مدت زمان صحیح نگهداری 

 .حدود یک سال است و بیش از این مدت زمان دیگر کیفیت الزم را نخواهد داشتنخود 
شد در حالی که در هزارتن نخود به کشورهای هدف صادر می ۰۰۸ساالنه  ۰۰و  ۰۸به گفته رئیس شورای ملی نخود، در سالهای 

این کاهش صادرات، سبب از دست  هزار تن از این محصول به کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان صادر شد؛ ۰۸تنها  ۰۶سال 
 .رفتن بازارهای صادراتی شده است

 

  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 ایرنا  – 62/5/89تاریخ : 

میلیون تن محصول کشاورزی تولید می کنند ۶عشایر سالیانه   
یر تولید می میلیون تن از محصوالت کشاورزی کشور توسط عشا ۶رییس سازمان امور عشایری کشور گفت: سالیانه  -ایرنا -تهران
  .شود

« های پنجشنبه در مراسم افتتاح چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر در محل نمایشگاه روز« کرمعلی قندالی

هزار خانوار به عنوان جامعه سوم مطرح است و  ۵۰۰هزار نفری و  ۵۸۸المللی تهران افزود: عشایر با جمعیت یک میلیون و بین
دهدیک هشتم جمعیت کل کشور را تشکیل می . 

درصد دام  ۵۰میلیون جمعیت دامی،  ۵۴درصد این قشر متکی به دام است به طوری که با داشتن  ۰۸وی اظهار داشت: اقتصاد 
کننددرصد صنایع دستی را تولید می ۰۲درصد گوشت و  ۵۲کشور،  . 

های جامعه عشایری استداشت: تولید محصوالت پروتئینی، لبنی، گیاهان دارویی و صنایع دستی از شاخصهوی بیان  . 
های خوبی در زمینه گردشگری و صنایع دستی برخوردار است و طبیعت گردی و بوم گردی که قندالی ادامه داد: ایران از ظرفیت

پیش بینی شده استهای اکنون در چند استان اجرایی شده، از جمله برنامه . 
دست   هزار هکتار ۰۸رییس سازمان امور عشایری کشور گفت: در حوزه گیاهان دارویی در تالشیم تا پایان برنامه ششم توسعه 

های منابع طبیعی داشته باشیمهزار هکتار در عرصه ۲۸۸کاشت را در حوزه عشایر و  . 
شود که باید حفظ شوده عشایری دیده میاسالمی در جامع -وی ادامه داد: فرهنگ بکر اصیل ایرانی . 

های قندالی گفت: هیات دولت طرح ویژه ارتقای سطح آگاهی فرهنگی و مذهبی عشایر را مصوب کرده است که با کمک دستگاه
شودمربوطه اجرایی می . 

رسددرصد می ۰۸به  ۰۴۸۸سطح سواد عشایر تا سال   
 ۰۸قای سطح دانش و سواد عشایر اشاره کرد و با بیان اینکه بطور میانگین این مقام مسئول به طرح ترویج و آموزش ویژه ارت

درصد عقب هستیم، اما تالش داریم سطح سواد عشایر تا سال  ۰۶نسبت به شاخص کل کشور  :درصد عشایر باسواد هستند، گفت

درصد برسد ۰۸به  ۰۴۸۸ . 
هزار سامانه آبی برای تامین آب شرب و آب  ۵۸وزه آبرسانی نیز هزار کیلومتر راه عشایری، افزود: در ح ۶۶وی با اشاره به وجود 

 .مورد نیاز دام های عشایری تامین شده است
پروژه آبرسانی از محل صندوق توسعه ملی با نظر رهبر معظم  ۵۰۰میلیارد تومان برای  ۵۰۰قندالی اضافه کرد: امسال نزدیک به 

ودانقالب اختصاص یافته که تا پایان سال اجرایی ش . 
میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل زنجیره تولید در بحث اشتغالزایی اختصاص یافته است ۴۸۸وی گفت:  . 

درصد چادرهای عشایر توسط پنل های  ۰۸۸این مسئول اضافه کرد: با توافق شورای عالی عشایر، تا پایان برنامه ششم توسعه 
شودخورشیدی به برق مجهز می . 

کننددرصد جامعه عشایر اینترنت دریافت می ۰۸ری اظهار داشت: در بحث ارتباطات نیز طی مصوبه ای رییس سازمان امور عشای . 
جامعه عشایری را تامین کند قندالی ادامه داد: مقرر شد دولت یارانه حمل و سوخت . 

شده و بخش کمی باقی مانده که میلیارد تومان از اعتبارات اشتغالزایی سهم عشایر است که بخش عمده آن پرداخت  ۴۸۸به گفته وی، 
 .در مرحله پرداخت است

های امروز چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر با حضور معاون اول رییس جمهوری در محل دائمی نمایشگاه
المللی تهران افتتاح شدبین . 

الی ایرانی در سال رونق تولید با مشارکت کا -چهارمین نمایشگاه توانمندی روستاییان و عشایر با شعار روستای ایرانی

 ۰۴هزار متر مربع و  ۵۶المللی تهران به وسعت سالن نمایشگاه بین ۰۸های سراسرکشور و توجه به اقتصاد مقاومتی در استانداری
مرداد آماده بازدید عالقمندان است ۵۰تا  ۵۴هزار متر مربع فضای باز از  . 

  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 ایرنا  – 93/5/89تاریخ : 

درصدی قیمت گوشت مرغ نسبت به سال گذشته ۶.۵۶رشد   
دهد که قیمت هر کیلو گوشت مرغ تازه در تیر امسال به بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می -ایرنا -تهران

درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است ۶۲.۰ لایر رسیده که رشد ۰۰۵هزار و  ۰۵۰ طور میانگین به .  
رهای یاد شده، در یک ماه منتهی به تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، قیمت گوشت گوسفندی )مخلوط( با رشد برپایه آما
لایر  ۶۵۰هزارو  ۰۰۵ به قیمت درصدی ۰۰۰لایر و هرکیلوگرم گوشت گوساله با رشد  ۲۵۴هزار و  ۰۶۰درصدی به  ۰۸۴.۰
 .رسید

، ۰۰همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج داخلی هاشمی درجه یک در تیرماه سال  لایر، و هر کیلو برنج طارم اعال  ۶۶۴هزار و  ۵۰۵ 

درصدی  ۰۴.۰درصدی و برنج طارم رشد  ۰۴در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته برنج هاشمی رشد  لایر بود که ۰۵۶هزارو  ۵۰۰
 .را نشان می دهد

لایر بود  ۰۰۲هزارو  ۰۴تایلندی  لایر و برنج ۵۶هزارو  ۰۸۰رنج پاکستانی باسماتی درجه یک در تیرماه جاری بهای هر کیلوگرم ب
درصد رشد دارد ۲۰.۲درصد و  ۵۰.۰به ترتیب  ۰۰که نسب به مدت مشابه تیرماه سال  . 

لایر  ۰۰۸هزارو  ۲۶گرمی  ۰۸۸لایر و قیمت هر بسته شکر  ۰۲۶هزارو  ۲۰، ۰۰متوسط قیمت هر کیلوگرم شکر سفید در تیرماه 
درصد رشد داشته است ۶۰.۰درصد و  ۶۴.۰به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب   بوده که نسبت . 

۰۰درصدی قیمت گوشت مرغ تازه در تیرماه  ۰۸.۰رشد   
لایر  ۰۰۵و هزار  ۰۵۰براساس آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت متوسط قیمت هر کیلو گوشت مرغ تازه در تیرماه 

درصدی در مقایسه با خردادماه امسال داشته است ۰۸.۰بوده که رشد  . 
برپایه آمارهای یاد شده، در یک ماه منتهی به تیرماه امسال نسب به خردادماه قیمت هر کیلو گرم گوشت گوسفندی )مخلوط( با رشد 

لایر رسید ۶۵۰هزار و  ۰۰۵ه طور متوسط به درصدی ب ۰.۰گوشت گوساله با کاهش  لایر و ۲۵۴هزار و  ۰۶۰نیم درصدی به  . 
هزارو  ۵۰۰لایر، برنج طارم اعال  ۶۶۴هزارو  ۵۰۵ در تیرماه امسال متوسط قیمت هر کیلوگرم برنج داخلی هاشمی درجه یک

لایر بود که  ۰۰۲هزار و  ۰۴هر کیلو برنج تایلندی  لایر و ۵۶هزارو  ۰۸۰ لایر، هرکیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک ۰۵۶
درصدی و کاهش یک درصدی را نشان می  ۵.۲نسبت به خردادماه گذشته به ترتیب رشد دو درصدی، کاهش یک درصدی، کاهش 

 .دهد
 ۰۰۸هزارو  ۲۶گرمی با قیمت  ۰۸۸لایر و شکر بسته بندی  ۰۲۶هزار و  ۲۰رقم  در تیرماه امسال قیمت هر کیلوگرم شکر سفید با

درصد کاهش داشته است ۰۶.۰درصد و  ۰۰.۵گذشته به ترتیب لایر نسبت به خردادماه  . 
  لینک خبر

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83445143/رشد-۶۵-۹-درصدی-قیمت-گوشت-مرغ-نسبت-به-سال-گذشته
https://www.irna.ir/news/83445143/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B6%DB%B5-%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 اقتصاد محصوالت 

 خبرگزاری فارس – 93/5/89تاریخ : 

درصدی قیمت+ سند  051ها به افزایش قیمت سبوس اعتراض کردند/رشد اتحادیه  
ای های تولید طی نامهتومان افزایش داد اتحادیه 6633تومان به  953کیلویی پس از آنکه وزارت صمت قیمت سبوس گندم را از 

  .ضمن اعتراض خواستار لغو این مصوبه شدند
تومان افزایش داد  6633تومان به  953پس از آنکه وزارت صمت قیمت سبوس گندم را از کیلویی  به گزارش خبرگزاری فارس؛

این مصوبه شدند. متن این نامه خطاب به وزیر صمت به این شرح است  تراض خواستار لغوای ضمن اعطی نامه  های تولیداتحادیه . 
های دامپروری به عنوان نمایندگان کل دامداران و عشایر ایران در رابطه با تصمیمات کارگروه ملی احتراماً امضاکنندگان ذیل تشکل

بازرگانی داخلی آن وزارت ابالغ گردیده و طی آن قیمت  معاونت 6989/39/68مورخ  23/86636ساماندهی گندم که طی نامه 

رساندتومان اعالم نموده است، به استحضار می 6653عرضه سبوس گندم را افزایش و  : 
گرفته استهای دامپروری صورت میگذاری سبوس از طریق ستاد تنظیم بازار و با حضور همه تشکلهمیشه قیمت -1 . 

درصد جیره  53صنعتی و روستایی بیشتر مصرف داشته و بعضاً تا های نیمهسبوس گندم در دامداریبا توجه به اینکه مصرف  -2

دهد، بنابراین هر گونه افزایش در قیمت سبوس گندم، تبعات بسیار زیادی از جمله افزایش قیمت ها را تشکیل میغذایی این گونه دام
داران را به همره داردتمام شده و ضرر و زیان و نارضایتی قشر زیادی از دام . 

ماه، حدود  5ای در های ارزی کشور، هیچ نهادهدر سالیان اخیر با وجود تورم باال و تغییر در سیاست -3 درصد افزایش قیمت  150

کند؟تومان افزایش پیدا می 6653و نهایتاً  923تومان به  563نداشته است، بنابراین چگونه قیمت سبوس گندم از   
باشد که نرخ اعالم شده قبلی نیز باالتر از قیمت واقعی آن استدرصد گندم می 53گذاری سبوس در دنیا،  شیوه قیمت -4 . 

تومان( و  833ای )یارانهتومانی(، نیمه 225ای )کارشناسان محترم دقت کافی در محاسبه میانگین چند عدد ساده قیمت گندم یارانه -5

تومان 6953آزاد ) گردد که میانگین این اعداد ای توزیع مییارانهای و نیمهدرصد گندم به صورت یارانه 25باً اند چون تقرینداشته (

درصد قیمت آن  53باشد و به تبع آن قیمت سبوس باید تومان است و نکته قابل توجه اینکه این عدد میانگین قیمت گندم می 6333زیر 

تومان نیز غیرعادالنه است 923باشد. بنابراین قیمت  .  
هر گونه دستورالعمل در خصوص قیمت سبوس گندم از طریق ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی باید ابالغ شود و  -6

 .ارسال دستورالعمل از طریق انجمن و یا تشکل دیگر وجاهت قانونی ندارد
کانون  6981/32/36مورخ  79/10771 ها که منافع خود را دارد )نامه شمارهابالغ یک دستورالعمل دولتی توسط کانون انجمن -7

9بند  -های صنفی صنایع آرد ایران انجمن باشد و چنانچه در این جای سؤال است و نتیجه آن ایجاد تشویش در اذهان عمومی می (

 .زمینه اتفاقی رخ دهد، آن تشکل جوابگو خواهد بود
نفر، منافع چند  933خواهی حدود نیست به خاطر منافع و زیادهگذاری شده است، شایسته همچنین در سالی که به نام رونق تولید نام

میلیون دامدار به خطر افتاده و با افزایش قیمت تمام شده و ایجاد ضرر و زیان زیاد، چراغ کسب و کار آنها خاموش شود چون به 
  .دنبال آن تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای جامعه در این شرایط بحرانی دارد

بار آن در آینده جلوگیری نماییداین خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به لغو مصوبه فوق مساعدت نموده و از تبعات زیانبنابر . 
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 خبرنگاران جوان  – 68/5/89تاریخ : 

  هزار تومانی گوشت گوسفندی در بازار/دامداران مقصر اصلی گرانی هستند ۲افزایش 
ملکی امتناع دامداران از عرضه را دلیل اصلی نوسان قیمت گوشت در بازار بر شمرد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو شقه 

هزار تومان رسیده است ۰۸۶تا  ۰۸۲گوسفندی به  . 
صنعت، تجارت و کشاورزیعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت و گو با خبرنگار   گروه اقتصادی باشگاه  

با اشاره به افزایش قیمت گوشت گوسفندی در بازار گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با افزایش  ،خبرنگاران جوان
هزار تومان  ۰۸۶تا  ۰۸۲هزار تومان به مغازه دار و  ۰۰تا  ۰۶عد از عید قربان با نرخ هزار تومانی نسبت به ایام ب ۵یک هزار تا 

شودبه مشتری عرضه می . 
وی ذبح فراوان دام در عید قربان و کاهش عرضه دام به بازار را دلیل اصلی نوسانات قیمت گوشت برشمرد و افزود: بسیاری از 

های بهتری در کنند تا بتوانند دام خود را با نرخآتی و ایام محرم از عرضه امتناع می هایدامداران با انگیزه بازگشت حجاج در روز
 .بازار به فروش رسانند

ها روبرو هستند، بیان کرد: با توجه به وضعیت مساعد ملکی با اشاره به اینکه دامداران مدعی هستند که با مازاد انباشت دام در واحد
کردند که شرایط امسال همانند سال گذشته خواهد بود و هم اکنون که با رکودی بازار مواجه ر میبارندگی و مراتع، دامداران تصو

گویند چه کنیمشده اند، می . 
هزار تومان ۰۸۴کاهش نرخ دالر، قاچاق دام را محدود کرد/ نرخ هر کیلو شقه گوسفندی  :بیشتر بخوانید  

هزار تومان بود، گفت: این در حالی  ۴۰تا  ۴۶رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به اینکه قیمت دام زنده در عید قربان حدود 
هزار تومان افزایش یافته و همین مساله موجب شده تا  ۲۸تا  ۴۰قیمت هر کیلو دام زنده به سبب کمبود عرضه به  است که هم اکنون

 .قیمت گوشت قرمز در بازار با نوساناتی روبرو شود
داتی وی افزایش قیمت گوشت وارداتی را یکی دیگر از دالیل نوسان قیمت گوشت داخلی دانست و افزود: قیمت هر کیلو گوشت وار

هزار تومان افزایش یافته و از آن جا که قیمت ارز نوسانی نداشته است، معلوم نیست به چه علت قیمت گوشت وارداتی  ۰۸به  ۰۲از 
 در بازار افزایش یافته است؟

ار باید ملکی ادامه داد: با وجود کاهش تقاضا در شهریور به سبب بازگشایی مدارس و افزایش هزینه خانوار و رکود حاکم بر باز
رود؟منتظر ماند و دید که قیمت گوشت در بازار به کدام سمت و سو می  

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در پایان قیمت دام در عید قربان را مناسب دانست و گفت: بعداز عید قربان، دام زنده به بازار عرضه 
های آینده به عرضه و تقاضا بستگی دارد به طوریکه با زنشد و همین مسئله بر نوسان قیمت دامن زد، از این رو قیمت گوشت در رو

شودها شکسته میازدیاد عرضه، قیمت . 
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 خبرنگاران جوان  – 66/5/89تاریخ : 

هزار راس دام در مکان های غیر مجاز عاملی برای طغیانی شدن تب  ۰۴۴رمقی بازار دام زنده در عید قربان/ ذبح بی

  کریمه کنگو
همه ساله قیمت دام زنده با نوساناتی در بازار عید قربان روبرو می شود که امسال با عرضه مستقیم و کاهش قدرت خرید خانوار 

چندانی در بازار اتفاق نیفتدپیش بینی می شود که نوسان  . 
صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار  ، همه ساله در آستانه عید قربان، قیمت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

شود که واسطه گران و دالالن از ایجاد بازار سیاه بیشترین سود را به جیب وامل متعدد با نوساناتی روبرو میدام زنده به سبب ع
زنند، از این رو مسئوالن ذی ربط به منظور کنترل قیمت و جلوگیری از نوسان بازار با همکاری سازمان میادین اقدام به عرضه می

کنندسراسر کشور می مرکز عرضه و کشتارگاه ۰۸۸مستقیم دام در  . 
شود که امسال با وجود افزایش چند برابری قیمت دام زنده نسبت به مدت مشابه سال قبل و کاهش قدرت خرید خانوار پیش بینی می

قیم بازار رونق چندانی نداشته باشد؛ اما به هر حال مسئوالن اتحادیه دامداران با همکاری سازمان میادین میوه و تره بار با عرضه مست
ها با سوداگری نتوانند به اهداف شوم خود دام با نرخ مصوب قصد دارند دست واسطه گران و دالالن را از بازار کوتاه کنند تا آن

ها را متالطم کنندبرسند و قیمت . 
همچون تب کریمه  شود چرا که همه ساله با آغاز فصل گرما احتمال شیوع بیماری مشترک دام و انسانماجرا تنها به این جا ختم نمی

های دامپزشکی را جدی بگیرند یابد که افراد برای جلوگیری از طغیانی شدن بیماری در روز عید قربان باید توصیهکنگو افزایش می
ناظر  ۶۸۸هزار ناظر بهداشتی و  ۰های سراسر کشور، مرکز ذبح و قربانگاه ۰۸۸و از کشتار دام در منازل اجتناب کنند چرا که در 

اکیپ ثابت و سیار حضور دارند که بر خرید و کشتار نظارت دارند ۵۲۸۸در قالب شرعی  . 
حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت عرضه و قیمت دام، جایگاه های عرضه و توصیه های سازمان 

  :دامپزشکی به افراد با خبر شویم
ت فضای مجازی را نخورندمحدودیتی برای عرضه دام نداریم/مردم فریب تبلیغا  

، با اشاره به اینکه کمبودی صنعت، تجارت و کشاورزی سعید سلطانی مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور در گفت و گو با خبرنگار 
های ها از انباشت دام سنگین در واحد، بسیاری از پرواربنددر عرضه دام زنده نداریم، اظهار کرد: با توجه به فراوانی دام در کشور

درصدی قیمت دام در بازار را به همراه داشته است ۰۸مند هستند که همین امر نسبت به ابتدای سال کاهش خود گالیه . 
زار دام زنده را دچار های خاص همچون عید قربان، ماه رمضان و دهه اول محرم باوی افزود: همه ساله ازدیاد تقاضا در مناسبت

زنندهای قابل توجهی را به جیب میکند چرا که دالالن در این ایام با خرید و نگه داری دام و ایجاد بازار سیاه، سودتالطم می . 
ای که سازمان سلطانی عرضه مستقیم دام زنده را تنها راهکار مبارزه با سودجویی و واسطه گری دالالن دانست و گفت: طی جلسه

مرکز عرضه دام به مناسبت عید قربان در تهران دایر و دام زنده  ۰۰یادین میوه تره بار با اتحادیه دامداران برگزار کرد، قرار شد م
 .با نرخ مصوب به مصرف کننده عرضه شود

مرکز عرضه دام در تهران یک مرکز به عرضه دام سنگین اختصاص دارد ۰۰این مقام مسئول ادامه داد: از مجموع  . 
هزار تومان اعالم کرد و افزود: این در  ۰۸تا  ۵۰هزار و دام سنگین را  ۴۵وی نرخ مصوب دام زنده سبک در مراکز عرضه را 

کنندهای باالتری عرضه میهای مختلف با نرخحالی است که دالالن در نزدیکی مراکز عرضه، دام زنده را به بهانه . 
اینکه عرضه دام در فضای مجازی هیچ ارتباطی به اتحادیه ندارد، بیان کرد: اگرچه برخی مدیر عامل اتحادیه دامداران با اشاره به 

افراد در فضای مجازی تبلیغاتی مبنی بر عرضه دام تحت نظر اتحادیه را دارند، اما این موضوع صحت ندارد و تنها این افراد برای 
شود که اگر به دهند، از این رو به افراد توصیه میلیغاتی را انجام میآنکه خیال مردم را از لحاظ قیمت و کیفیت آسوده کنند، چنین تب

 .دنبال دام با کیفیت و قیمت مناسب هستند، حتما به مراکز عرضه دام که تحت نظارت مسئوالن سازمان دامپزشکی است، مراجعه کنند
عرضه دام اجتناب کنند چرا که در این مراکز نه سلطانی به مردم توصیه کرد تا از تعجیل در خرید و مراجعه به مراکز غیر رسمی 

 .تنها قیمت دام از نرخ مصوب باالتر است، بلکه هیچ نظارتی بر کشتار نیست
وی قیمت دام زنده در بازار را پیش بینی کرد و گفت: اگرچه طبق روال همه ساله از چند روز مانده به عید قربان، قیمت دام زنده به 

گردد، اما یک لایر از این شود و سپس بعد از گذشت چند روز به نرخ قبلی باز مینوساناتی در بازار روبرو میدنبال ازدیاد تقاضا با 
رودها به جیب دامدار نمیگرانی . 

هزار راس دام در مکان های غیر مجاز عاملی برای طغیانی شدن تب کریمه کنگو/توصیه های دامپزشکی برای ذبح دام  ۴۸۸ذبح 
باندر روز عید قر  
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های ، درباره توصیهصنعت، تجارت و کشاورزیعلیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفت و گو با خبرنگار 
چند ماه قبل برنامه ریزی به های گذشته، از بهداشتی سازمان برای خرید و ذبح دام زنده در عید قربان اظهار کرد: امسال همانند سال

های مجاز سراسر کشور عرضه شودمنظور طرح نظارت ویژه عید قربان صورت گرفت تا دام قربانی از مکان . 
های شود که افراد از خرید دام خارج از مکانهای عرضه دام، توصیه میوی افزود: باتوجه به دسترسی آسان تمامی افراد به مکان

ها ناظران بهداشتی در چارچوب ضوابط بهداشتی دامپزشکی، دام را تحت نظارت خریداری ا که در این مکانعرضه اجتناب کنند چر
کنندمی . 

 پالک گذاری دام امری مهم در کنترل قاچاق/هزینه پالک کوبی برای گلّه ها سبک و سنگین متفاوت است :بیشتر بخوانید
های های عرضه و کشتارگاههای نظارتی و بازرسی در مکاناکیپرفیعی پور با اشاره به اینکه ناظران بهداشتی و شرعی در قابل 

۵۲۸۸ناظر شرعی در قالب  ۶۸۸هزار ناظر بهداشتی و  ۰سراسر کشور در روز عید قربان حضور دارند، بیان کرد:  اکیپ ثابت و  
های سراسر کشور حضور دارندمرکز ذبح و قربانگاه ۰۸۸سیار در  . 

توانند با شماره ها حضور دارند، مردم میاکیپ ثابت و سیار در این محل ۵۲۸۸د: با توجه به آنکه رئیس سازمان دامپزشکی ادامه دا
های سیار در محل کشتار، سالمت دام و گوشت را نظارت کننددرخواست خود را مطرح کنند تا اکیپ ۰۲۰۵تلفن  . 

ها گفتهای عرضه و کشتار در قربانگاهوی با تاکید بر خرید دام از مکان با توجه به آنکه ذبح دام در مراکز عرضه تحت نظارت  :

 ۴ساعت در دمای صفر تا  ۵۴توانند قربانی خود را به مدت شود، از این رو افراد در صورت تمایل میسازمان دامپزشکی انجام می
ت در یخچال نگه داری و ساع ۵۴درجه کشتارگاه قرار دهند و در غیر این صورت پس از قرار دادن در ظروف یا پالستیک به مدت 

تواند پس سپس مصرف کنند چرا که بیماری تب کریمه کنگو و تب مالت در بدن دام قابل رویت نیست و چنانچه در بدن دام باشد، می
 .از ذبح به آالیش و اجزای گوشت منتقل شود

هزار راس دام در روز عید قربان در  ۴۸۸های قبل بیش از به گفته رئیس سازمان دامپزشکی، اگر امسال قرار باشد طبق آمار سال
کندهای مجاز ذبح نشود، قطع به یقین بیماری مشترک دام و انسان به شکل طغیانی بروز میمکان . 

کیلو گوشت  ۲۸۸هزار و  ۰۰هزار راس دام در کشور ذبح شد، بیان کرد: سال گذشته  ۴۸۸وی با اشاره به اینکه سال گذشته حدود 
ار عضو دام از گردونه مصرف خارج شد و امسال هم در مراکز عرضه به سبب نظارت ناظران بهداشتی و هز ۰۲تا  ۰۸الشه و 

شودهای غیر قابل مصرف از گردونه خارج میشرعی بر عملیات ذبح، بخشی از الشه . 
 بازار دام زنده رونق چندانی در عید قربان ندارد/ازدیاد تقاضا بر نوسان قیمت دامن می زند

، با اشاره به اینکه ناظران صنعت، تجارت و کشاورزیملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت و گو با خبرنگار  علی اصغر
مسائل شرعی های عرضه دام در سراسر کشور حضور دارند، اظهار کرد: از بامداد روز دوشنبه با لحاظ بهداشتی و شرعی در مکان

شود تا افرادی که خرید گوسفند زنده را ندارند، ها عرضه میها قربانی و با برچسب مخصوص عید قربان در مغازهدام در کشتارگاه
 .بتوانند به اندازه نیازشان گوشت خریداری کنند

هزار تومان است و در روز  ۴۲تا  ۴۵وی قیمت دام زنده را تابع عرضه و تقاضا دانست و گفت: هم اکنون قیمت دام زنده در دامنه 
 .عید قربان به سبب ازدیاد تقاضا در نوسان خواهد بود

ها موجود به میزان کافی در جایگاهملکی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه دام نداریم، بیان کرد: با توجه به محدودیت قاچاق، دام 
 .است و افراد بدون هیچ تعجیلی نسبت به خرید اقدام کنند

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی ادامه داد: با توجه به افزایش چشمگیر قیمت دام زنده نسبت به مدت مشابه سال قبل و کاهش قدرت 
بازار عید قربان رونق نداشته باشد های قبلشود که امسال همانند سالخرید خانوار، پیش بینی می . 

های وی با اشاره به اینکه نوسان قیمت دام در روز عید قربان ارتباطی به واسطه گری ندارد، تصریح کرد: ازدیاد تقاضا و هزینه
های عرضه تا حدی بر نوسان قیمت دام در بازار اثر گذار استغرفه . 

  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 خبرنگاران جوان  – 66/5/89تاریخ : 

  در بازار ادامه دارد / کاهش صددرصدی قیمت لیمو ترش ریزش قیمت میوه
  .کارگر گفت: با توجه به ازدیاد عرضه در برابر تقاضا روند نزولی قیمت میوه در بازار ادامه دارد

وگو با خبرنگاراسدهللا کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

های تابستانه نسبت به هفته گذشته به ، درباره آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی اظهار کرد: هم اکنون قیمت میوهخبرنگاران جوان
درصد کاهش داشته است ۰۸طور متوسط بیش از  . 

های تابستانه بر مدار کاهشی قرار گرفته است افزود: با توجه به رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران با اشاره به اینکه قیمت میوه
پایان فصل همچنان با سیر نزولی در بازار روبرو است  های تابستانه تافراوانی تولید قیمت میوه . 

مان اعالم کرد و گفتهزار تو ۰۸تا  ۶کارگر نرخ هر کیلو انجیر زرد را  هزار، انگور  ۰۸تا  ۲قیمت هر کیلو انجیر سیاه  :

هزار، آلو قطره  ۰تا  ۴هزار، آلو شابلون  ۶تا  ۰هزار، آلو سیاه  ۰۸تا  ۶هزار، آلبالو  ۰تا  ۴هزار، انگور رطبی  ۰تا  ۲عسگری 
تا  ۰هزار، شلیل سفید  ۰تا  ۴ر، شلیل انجیری هزا ۰۸تا  ۲۸۸هزار و  ۰هزار، سیب گالب  ۰۰تا  ۰هزار، توت فرنگی  ۰تا  ۰طال 
هزار و هلو  ۰۵تا  ۲هزار، هلو انجیری  ۰تا  ۲هزار، گیالس صورتی  ۰۴تا  ۰هزار، گالبی  ۰۸تا  ۶هزار، شلیل شب رنگ  ۰۲

هزار تومان است ۰۸تا  ۴هسته جدا  . 
 شرایط جدید صادرات محصوالت کشاورزی اعالم شد :بیشتر بخوانید

، خیار گلخانه ۲۸۸هزار و  ۰تا  ۲۸۸ای با نرخ یک هزار و رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران ادامه داد: هم اکنون هر کیلو خیار بته
هزار و  ۵تا  ۲۸۸هزار، طالبی یک هزار و  ۰تا  ۲۸۸هزار، خربزه یک هزار و  ۵۵تا  ۰۴هزار، انبه  ۰تا  ۲۸۸یک هزار و 

درصد سود در  ۰۲با احتساب   بار وهزار تومان در میدان مرکزی میوه وتره ۰۰تا  ۰تا یک هزار و موز  ۴۸۸، هندوانه ۲۸۸
شودها عرضه میفروشیخرده . 

 ۰تا  ۵هزار تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر کیلو بادمجان قلمی  ۰ا ت ۲۸۸ای را یک هزار و وی نرخ هر کیلو بادمجان دلمه
تا  ۲۸۸هزار، پیاز شیری یک هزار و  ۵هزار، پیاز زرد یک هزار تا  ۰۰تا  ۲هزار، بامیه  ۲تا  ۰ای ، بادمجان گلخانه۲۸۸هزار و 

 ۲هزار، فلفل تند ریز  ۶تا  ۴قوره عسکری  ،۲۸۸هزار و  ۰تا  ۲۸۸هزار و  ۵هزار، قوره آبگیری  ۰۸تا  ۲هزار، سیر خشک  ۵
هزار تومان است ۴تا  ۵هزار و فلفل دلمه سبز  ۰۶تا  ۰۸هزار، فلفل شیرین  ۰تا  . 

هزار و  ۴تا  ۵رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران با اشاره به نرخ سایر صیفی در بازار گفت: هر کیلو کاهو پیچ ساالدی با نرخ 
هزار، کلم سفید و قرمز  ۰۲تا  ۰۸هزار، کلم بروکلی  ۲تا  ۲۸۸هزار و  ۵هزار، کرفس  ۰تا  ۲۸۸، کاهو رسمی یک هزار و ۲۸۸

فرنگی یک هزار و هزار، گوجه ۰تا  ۲هزار، گوجه زیتونی  ۲تا  ۲۸۸هزار و  ۵ای ، گل کلم گلخانه۲۸۸هزار و  ۵یک هزار تا 
هزار تومان در میدان مرکزی  ۴تا  ۲۸۸هزار و  ۵و هویج  ۸۲۸هزار و  ۲تا  ۲۸۸هزار و  ۰، لوبیا سبز ۵۸۸هزار و  ۰تا  ۲۸۸

شودبارعرضه میمیدان میوه و تره . 
تومان اعالم کرد و گفت: با وجود کاهش قیمت محصول نسبت به  ۲۸۸هزار و  ۴تا  ۰کارگر نرخ هر کیلو سیب زمینی نو را 

اوان در پایان مرداد قیمت سیب زمینی به نرخ منطقی خود در شود که با برداشت انبوه و عرضه فربینی میهای اخیر، اما پیشهفته
 .بازار برسد

هزار تومان  ۰۰تا  ۶های اخیر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران قیمت هر کیلو لیمو ترش را با کاهش صد درصدی نسبت به هفته
 .اعالم کرد

هزار تومان  ۰تا  ۵و سبزی خوردن  ۲۸۸هزار و  ۵تا  ۸۲۸به گفته کارگر نرخ هر کیلو سبزی جور )پلو، آش، قورمه( یک هزار و 
 است

های تابستانه وجود ندارد و بیان کرد: با توجه به شرایط رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه میوه
شود که نوسان خاصی در بازار اتفاق نیفتدمساعد اقلیمی و فراونی تولید پیش بینی می . 

بینی کرد وگفت: با توجه به ازدیاد عرضه در برابر تقاضا نه ی در پایان قیمت میوه در روز عید قربان و آستانه عید غدیر را پیشو
دهم که روند کاهش قیمت در بازار همچنان استمرار خواهد یافتتنها افزایش قیمت نداریم بلکه این نوید را می . 

  لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
 خبرگزاری فارس – 62/5/89تاریخ : 

ها وجود دارد کمبود نیرو برای صیانت از جنگل  
ها وجود داردجنگلرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت: کمبود نیرو برای صیانت از  .  

ها، غالمرضا تاجگردون در یازدهمین جلسه ستاد ملی رسانی سازمان جنگلبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع
مجلس نسبت به حوزه منابع ملی  که در یاسوج برگزار شد گفت: عنایتی که رهبر معظم انقالب، دولت ومدیریت بوم سازگان زاگرس 

امیدوارکننده است توان گفت روند آن رو به رشد وای است که میاندازهرند به طبیعی دا و . 
به دنبال این بودیم که مجوزی از رهبر انقالب برای برداشت از صندوق توسعه ملی بگیریم  ۰۰وی بیان کرد: در بودجه سال 

فرمودند صندوق توسعه ملی  افقت کردند وطبیعی مو ایشان با سرفصل منابع ملی و هایی را نیز مشخص کردیم وسرفصل و
ملی مربوط به همه نسل هاستمنابع  و  . 

به  چند سالی است که از سوی ایشان تقویت و ملی بسیار خوب است و طبیعی وتاجگردون گفت: این نوع نگاه رهبر انقالب به منابع
شود.دولت منتقل می مجلس و  

جنگل ها باید به شکل جدی مورد توجه قرار گیرند. ووی بیان کرد: منابع طبیعی، آبخیزداری   
سازگان زاگرس را به صورت علمی ادامه دهید تاجگردون خطاب به مسؤوالن حاضر در جلسه گفت: موضوع مدیریت بوم

عالم در این کار بهره ببرید افراد دانشگاهی و کارشناسان واز  و . 
به مراتع  ها ومی ابراز داشت: در یکی دو سال اخیر موضوع آتش سوزی جنگلبودجه مجلس شورای اسال رئیس کمیسیون برنامه و
ها را جا بیندازیمنیرو برای صیانت از جنگل االن فرصت خوبی است که خالء تاریخی کمبود پرسنل و خوبی حس می شود و  . 

گفت مراتع اشاره کرد و وها وی به نطق امسال خود در مجلس شورای اسالمی با موضوع آتش سوزی جنگل االن  :

صیانت از آن به خوبی جا افتاده است طبیعی ومنابعموضوع  . 
آبخیزداری های اخیر رعایت گفت: در بارندگی بویراحمد نیز اشاره کرد و تاجگردون به وقوع سیل در برخی نقاط استان کهگیلویه و

کار شودباید در این زمینه بیشتر  در منطقه ما را نجات داد و . 
عالوه بر آبخیزداری باید مبحث نیروی انسانی را نیز حل کنیم، افزود ۰۰تاجگردون با بیان اینکه در بودجه سال  نیروی در بحث  :

ای به صورت تلفیقی استفاده کردبودجه انسانی باید از حوزه مشارکتی، مردمی و  
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها
 ایرنا  – 65/5/89تاریخ : 

  درصدی قیمت برنج تازه داخلی نسبت به سال گذشته ۰۴۴افزایش 
دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج داخلی گفت: قیمت برنج تازه تولید داخلی مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال  -ایرنا  - تهران

درصد افزایش یافته است ۰۸۸تا  ۶۸گذشته به دلیل افزایش هزینه های تولید بین  .  
« اره ابالغیه گمرک جمهوری اسالمی ایران ، برای روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درب« جمیل علیزاده شایق

هزارتومان  رفع ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت که به تازگی اعالم شد، افزود: اکنون قیمت برنج پرمحصول نزدیک هشت
هزارتومان در ۵۸و برنج کیفی درجه یک حدود   

 ۲۸۸هزارو  ۰۸ول پنج هزارتومان و برنج درجه یک شمال کشور معامله می شود، درحالی که سال گذشته قیمت برنج پرمحص
۰۸۸تا  ۶۸تومان بود که یک افزایش بین   .درصدی را نشان می دهد 

اظهارداشت: بخش عمده این افزایش قیمت به  و برداشت برنج هزینه ها را کاهش می دهد،  وی با بیان این که مکانیزاسیون تولید
که امسال به دلیل نداشتن ماشین آالت نشاء کاری  ه های کارگری، حمل و نقل مربوط می شودهزینه های تمام شده تولید از جمله هزین

 و برداشت ناچار شدند از کارگر با
باال استفاده کنند  دستمزدهای . 

تدرصد افزایش یافته اس ۰۸۸به گفته وی، نرخ کارگر نسبت به پارسال به دلیل نبود ماشین آالت مکانیزه برای کاشت و برداشت  . 
 کشاورز عامل گرانی برنج داخلی نیست 

قیمت باالی برنج ایرانی، تصریح کرد: عامل گرانی برنج تولید داخل، کشاورز  دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج داخلی ضمن تایید
ات ماشین آالت یا نیست، بلکه دولت باید برای متعادل سازی قیمت برنج، تولیدکنندگان را مورد حمایت قرار دهد به طوری که با وارد

 تولیدکنندگان ماشین آالت تولید داخل این
برنج را  نداشتن ماشین آالت مجبور باشد به هر قیمتی که کارگر گفت،  محصول مکانیزه انجام شود نه این که کشاورز به دلیل

 .برداشت کند
ت مورد نیاز را ندارد، بنابراین اعالم وی اضافه کرد: کشاورز برنج کار در حال حاضر برای کاشت و برداشت برنج ماشین آال

درصد رسیده، نادرست به نظر می رسد ۰۸ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی به  اینکه . 
گفت: یکی از علل گرانی برنج داخلی  علیزاده شایق با بیان این که مردم برنج ایرانی را به دلیل باالبودن قیمت خریداری نمی کنند،

محصول در شهرهای بزرگ همانند تهران است که در فروشگاه های زنجیره ای نیز این محصول با خرد نبود نظارت بر عرضه این 
 .و اختالط با برنج های دیگر به چند برابر قیمت مراکز تولید به فروش می رسد

برنج در فصل برداشت  رفع ممنوعیت واردات  دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج داخلی،ادامه واردات برنج با وجود دپو برنج داخلی 
امسال به دلیل بارندگی ها تولید از  تصریح کرد: درحالی که میزان تولید، نیاز و کسری برنج ساالنه مشخص است و خواستار شد و

سال گذشته بیشتر است، زیرا برنج در استان هایی که ممنوعیت کشت داشتند، ۶پنج تا   
و سیستان و بلوچستان به خوبی تولید شده است همانند خوزستان، ایالم، لرستان، اصفهان، فارس . 

نیاز ساالنه برنج کشور   کرد وافزود: هزارتن اعالم ۲۸۸میلیون و  ۵تا   ۰۸۸میلیون و  ۵وی میزان تولید برنج امسال را بین 
هزارتن است که  ۸۸۰ هزارتن نیز تولید این محصول را داشته باشیم، کسری برنج  ۰۸۸میلیون و  ۵ میلیون تن است که چنانچه سه

 .باید از محل واردات تامین شود
هزارتن بود ۰۲۸میلیون و  ۵به گفته وی، سال گذشته سقف تولید برنج   

 ۰۶گفت: طبق آمار رسمی در سال  هزارتن برنج وارد کشور شده، ۰۸۸تا  ۶۸۸علیزاده شایق با بیان این که در سه ماهه امسال بین 
۵۸۸نزدیک به یک میلیون و  هزارتن برنج وارد کشور شد، بنابراین آمارها نشان  ۵۸۸، نیز یک میلیون و  ۰۰هزارتن، در سال  

بلکه کشور مملو از برنج وارداتی است می دهد که کسری برنج نداریم، . 
انتقال به دولت می تواند به جای ممنوعیت و رفع ممنوعیت ها ساالنه کسری مورد نیاز کشور را تامین و با   وی معتقد است:

مه اداانبارهای فنی به تدریج وارد بازار کند تا نه تنها آشفتگی در بازار ایجاد نشود، بلکه کشاورزان نیز بتوانند با انگیزه به تولید خود 
اکنون کشاورزان ما برنج سال دهند، زیرا   

ذشته نتوانسته اند به فروش رسانندگ  
هزار هکتار آن در استان های شمالی گیالن و مازندران و  ۲۵۸ر است که هزار هکتا ۶۵۸به گفته وی، سطح زیرکشت برنج 

مربوط به سایر استان های کشور است بقیه . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

 ایرنا  – 93/5/89تاریخ : 

هاآناناس در صدر جدول قیمت  
 ۵۰نامه عمده فروشی محصوالت کشاورزی از رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران گفت: طبق نرخ -ایرنا -تهران

هزار تومانی  ۲۸هزار تومانی برای هر کارتن و افزایش حدود  ۵۴۸تا  ۰۶۸سوم شهریورماه، آناناس با قیمت بین  مردادماه جاری تا
ها قرار داردنسبت به هفته گذشته در صدر جدول قیمت .  

« هزار تا  ۰۵وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: قیمت هر کیلوگرم زغال اخته بین امروز )چهار شنبه( در گفت« اسدهللا کارگر

رسدهزارتومان در میدان مرکزی میوه و تره بار به فروش می ۵۸ . 
هزارتومان، گیالس  ۰۵هزار تا  ۸۰هزارتومان، موز بین  ۰۰هزار تا  ۶وی اظهارداشت: قیمت هر کیلو شلیل شبرنگ سیبی بین 

تا سه  ۲۸۸تومان، کلم قرمز بین یک هزارو  ۲۸۸هزارتومان، غوره عسگری بین پنج هزار تا هفت هزارو  ۵۴تا  ۰۶تکدانه بین 
تومان رسید که به  ۲۸۸تا چهار هزار و  ۲۸۸هزارتومان و هویج بین دو هزار و  ۰۵هزارتومان، لیموترش میناب بین هفت هزار تا 

دهدتا سه هزارتومان نسبت به هفته گذشته افزایش قیمت را نشان می ۲۸۸بین  طور متغیر . 
 ۰۰هزار تا  ۰۵تصریح کرد: طبق این نرخنامه قیمت هرکیلوگرم انبه بین  رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران

هزارتومان، انگور عسگری بین پنج  ۰بین چهار هزار تا هزارتومان، انجیر سیاه بین سه هزار تا هفت هزارتومان، انگور صاحبی 
هزارتومان، هلو انجیری بین چهار هزار تا هشت هزارتومان، سبزی خوردن  ۰هزار تا  ۶هزار تا هفت هزارتومان، آلبالو رسمی بین 

۲۸۸تومان، فلفل دلمه سبز بین یک هزار تا سه هزار و  ۲۸۸تا دو هزار و  ۲۸۸بین یک هزارو  گوجه فرنگی بین یک  تومان، 
بین  تا سه هزارتومان، لوبیا سبز بین سه هزار تا پنج هزارتومان است که نسبت به هفته گذشته این اقالم به طور متغیر ۲۸۸هزار و 

اندتا چهار هزارتومان کاهش داشته ۵۸۸ . 
ن چهار تا هفت هزار تومان، آلو سانترال هزار تومان، انگور رطبی بی ۰۸هزار تا  ۶گفت: قیمت هر کیلوگرم انجیر زرد بین  کارگر

هزار تومان، آلو شابلون بین چهار هزار تا هشت هزار تومان، آلو قطره طال بین سه  ۶هزار تومان، آلو سیاه بین سه تا  ۰تا  بین پنج 
هزار تومان، شلیل  ۰۸تا  ۲۸۸هزارتومان، سیب گالب بین سه هزار و  ۰۰هزار تا هشت هزار تومان، توت فرنگی کرج بین هفت تا 

هزارتومان، گیالس  ۰۴گالبی بین هشت تا  هزار تومان،  ۰۲انجیری بین چهار تا هشت هزار تومان، شلیل سفید بین هشت هزار تا 
هزارتومان  ۰۸هلو هسته جدا بین چهار هزار تا  هزارتومان، انواع هلو بین چهار هزار تا هفت هزارتومان و ۰تا  صورتی پنج

شودمی عرضه . 
تا سه هزار تومان، خیار رسمی و  ۲۸۸تا یک هزار تومان، خربزه بین هزار و  ۴۸۸وی اضافه کرد: هرکیلوگرم هندوانه بین  

تومان است ۲۸۸تا دو هزار و  ۲۸۸تومان و طالبی بین هزار و  ۲۸۸تا سه هزار و  ۲۸۸گلخانه بین هزار و  . 
تا سه هزار  ۲۸۸وی گفت: همچنین قیمت هر کیلوگرم پیاز زرد و شیری بین یک تا دو هزار تومان، بادمجان دلمه ای بین هزار و 

تومان، بادمجان گلخانه ای بین سه هزار تا پنج هزار تومان، بامیه بین پنج  ۲۸۸تومان، بادمجان قلمی بین دو هزار تا سه هزار و 
هزار تومان، غوره آبگیری  ۰۸تومان، سیرخشک پنج هزار تا  ۲۸۸تا دو هزار و  ۲۸۸یار چنبر هزار و هزارتومان، خ ۰۰هزار تا 

تا سه هزار تومان، کاهو پیچ ساالدی دو هزار و  ۲۸۸تومان، کاهو رسمی بین هزار و  ۲۸۸تا سه هزار و  ۲۸۸بین دو هزار و 
تا پنج هزار تومان و گوجه زیتونی فله بین پنج تا هشت  ۲۸۸زار و تومان، گل کلم گلخانه ای بین دو ه ۲۸۸تا چهار هزار و  ۲۸۸

 .هزارتومان است
تومان،  ۲۸۸تا دو هزار و  ۲۸۸افزود: نرخ هرکیلوگرم سبزی جور یک هزار و  رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران
رسدهزارتومان به فروش می ۰۶ار تا هز ۰۸فلفل شیرین بین  فلفل تند ریز بین پنج هزار تا هشت هزار تومان و . 

قیمت هر کارتن  هزارتومان و در سه تا چهار هفته گذشته ۰۰۸تا  ۰۲۸براساس نرخنامه هفته گذشته قیمت هر کارتن آناناس بین 
هزارتومان بوده است ۰۰۲هزار تا  ۵۸۸آناناس بین  . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

 ایرنا  – 69/5/89تاریخ : 

 قیمت گوشت قرمز تابع قیمت و وزن دام زنده است
کنندگان و تولیدکنندگان های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت از مصرفمعاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شبکه -ایرنا  -تهران

قیمت گوشت قرمز به طور مستقیم تابع نرخ و وزن دام زنده است و بررسی روند تغییرات قیمت دام زنده و گوشت نیز این  گفت:
کند تناسب را نشان می .  

« درصد وزن دام و  ۲۸روز چهارشنبه درباره قیمت گوشت قرمز افزود: استحصال الشه در دام سنگین حدود « سیدداود موسوی

۰۲گیری حدود ت و استخوان، خسعالوه بر آن ضایعا درصد از وزن الشه است که با توجه به نوع دام میزان گوشت حاصل از  
درصد وزن دام زنده خواهد بود ۴۵کشتار دام سنگین میانگین حدود  . 

ت گوشت فروشی، افت وزن الشه نیز به قیمهای حمل و نقل، کشتار، ضرایب و درصدهای سود عمده و خردهوی اظهارداشت: هزینه
قابل عرضه اضافه خواهد شد و مقایسه قیمت دام زنده جلوی در دامداری بدون توجه به تاثیر موارد ذکر شده با قیمت مصرف کننده 
گوشت در واحدهای صنفی و اعالم فروش بیش از سه برابری قیمت گوشت نسبت به دام زنده، مقایسه غلط و کامال غیر کارشناسی 

 .است
های مطبوعاتی اخیر و براساس اطالعات موجود قیمت گوشت در سامانه قیمت این سازمان، به الف مصاحبهوی تصریح کرد: برخ

۰۲طور متوسط برای دام زنده سنگین در  کشتارگاه است که با   تومان در ۲۵۸هزار و  ۰۴مرداد سالجاری معادل هر کیلوگرم  
کیلوگرم ا ست که  ۵۰۲میزان گوشت حاصله به صورت تقریبی کیلوگرم،  ۲۸۸فرض وزن یک راس دام )گاو( زنده سنگین حدود 

هزارتومان خواهد بود که پس از کسر درآمد حاصل از  ۰۸براساس موارد مذکور قیمت گوشت مخلوط حاصله در کشتارگاه در حدود 
یعات به قیمت افت و ضا  های کشتار، حمل تا محل توزیع درصد ضرایب سود عمده فروشی و خرده فروشیآالیش شامل هزینه

شودمذکور قیمت گوشت مخلوط در واحدهای صنفی احصا می . 
معاون نظارت برکاالهای مصرفی و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: مرداد 

۲۸۸هزار  ۰۲زمان معادل امسال میانگین کشوری قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم گوشت مخلوط گوساله در سامانه این سا تومان  
 .به ازای هرکیلوگرم ثبت شده که با لحاظ موارد فوق الذکر و قیمت دام زنده دارای تناسب منطقی است

موسوی اضافه کرد: در ضمن گوشت قرمز به صورت تفکیکی )فیله، راسته، مغز ران، ران، سرددست و قلوگاه( در بازار براساس 
ت های متفاوتی عرضه می شودشرایط کیفی هر قسمت با قیم . 

وی ادامه داد: با توجه به روند افزایشی قیمت گوشت قرمز در ماه های گذشته، رصد و پایش قیمت این کاال در بازار به طور ویژه 
در دستور کار قرار داشته و نمی توان برای گوشت قیمت مشخصی تعیین کرد و به طور قطع در گزارش های تنظیمی مورد توجه و 

هتمام ویژه این سازمان قرار می گرفتا . 
 
  لینک خبر
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 بازا رو قیمت ها 

 ایرنا  – 66/5/89تاریخ : 

  کاهش قیمت میوه و صیفی در هفته جاری
رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران گفت: طبق نرخنامه عمده فروشی محصوالت کشاورزی  -ایرنا  -تهران

مردادماه قیمت انواع میوه و صیفی نسبت به هفته گذشته ثابت و در برخی موارد کاهش داشته است ۵۰از  .  
« یرنا افزود: براساس این نرخنامه قیمت هر کارتن وگو با خبرنگار اقتصادی اامروز )سه شنبه( در گفت« اسدهللا کارگر

هزار تومان، انجیر سیاه  ۰۸هزار تا  ۶هزار تومان، انجیر زرد  ۵۵تا  ۰۴هزارتومان، انبه بین  ۰۰۸تا  ۰۲۸آناناس بین 
هزار تومان،  ۰۸هزار تومان، انگور رطبی بین چهار تا هفت هزار تومان، انگور صاحبی بین پنج هزار تا  ۰۸تا  ۲

هزار  ۶هزار تومان، آلبالو رسمی بین  ۰۸هزار تا  ۶انگور عسگری بین پنج تا هشت هزار تومان، آلبالو دانه خارجی بین 
هزار تومان، آلو شابلون بین چهار هزار  ۶هزار تومان، آلو سیاه بین سه تا  ۰تا  هزار تومان، آلو سانترال بین پنج  ۰۸تا 

هزارتومان،  ۰۰ین سه هزار تا هشت هزار تومان، توت فرنگی کرج بین هفت تا تا هشت هزار تومان، آلو قطره طال ب
هزار تومان، شلیل انجیری بین چهار تا هشت هزار تومان، شلیل سفید بین هشت  ۰۸تا  ۲۸۸سیب گالب بین سه هزار و 

۰۸تا  ۶هزار تومان، شلیل شبرنگ بین  ۰۲هزار تا  ان، گیالس تکدانه بین هزارتوم ۰۴هزارتومان، گالبی بین هشت تا  
 ۰۵هزار تومان، هلو انجیری بین پنج تا  ۰۰تا  ۰هزارتومان، موز بین  ۰تا  هزارتومان، گیالس صورتی پنج  ۵۰تا  ۰۴

هزارتومان و لیموترش  ۰۸هزارتومان، انواع هلو بین چهار هزار تا هفت هزارتومان، هلو هسته جدا بین چهار هزار تا 

می شود  هزارتومان، عرضه ۰۰هزار تا  ۶میناب بین  . 
تومان،  ۲۸۸تا سه هزار و  ۲۸۸تا یک هزار تومان، خربزه بین هزار و  ۴۸۸وی اضافه کرد: هرکیلوگرم هندوانه بین  

تومان  ۲۸۸تا دو هزار و  ۲۸۸تومان، طالبی بین هزار و  ۲۸۸تا سه هزار و  ۲۸۸خیار رسمی و گلخانه بین هزار و 

 .است
تا سه هزار و  ۲۸۸هزارتومان، گوجه فرنگی بین هزار و  ۴تا  ۲۸۸گرم هویج بین دو هزار و همچنین قیمت هر کیلو

تا چهار هزار تومان،  ۲۸۸تومان، پیاز زرد و شیری بین یک تا دو هزار تومان، بادمجان دلمه ای بین هزار و  ۵۸۸
سه هزار تا پنج هزار تومان، بامیه بین پنج تومان، بادمجان گلخانه ای بین  ۲۸۸بادمجان قلمی بین دو هزار تا سه هزا رو 

هزار تومان،  ۰۸تومان، سیرخشک پنج هزار تا  ۲۸۸تا دو هزار و  ۲۸۸هزارتومان، خیار چنبر هزار و  ۰۰هزار تا 
هزارتومان، کاهو  ۶تومان، غوره عسگری بین چهار هزار تا  ۲۸۸تا سه هزار و  ۲۸۸غوره آبگیری بین دو هزار و 

تومان، گل کلم گلخانه ای  ۲۸۸تا سه هزارتومان، کاهو پیچ ساالدی دو هزار تا چهار هزار و   ۲۸۸و رسمی بین هزار 

تا پنج هزار تومان، گوجه زیتونی فله بین پنج تا هشت هزارتومان است ۲۸۸بین دو هزار و  . 
بین دو تا سه تومان، سبزی خوردن  ۲۸۸تا دو هزار و  ۲۸۸وی افزود: نرخ هرکیلوگرم سبزی جور یک هزار و 

هزار تا چهار هزار تومان، فلفل   ای بین دوتومان، فلفل تند ریز بین پنج هزار تا هشت هزار تومان، فلفل دلمه هزار

هزارتومان به فروش می رسد ۰۶هزار تا  ۰۸شیرین بین  . 
 ۰۸۸هزار تا  ۲۸ین رسید که بهزارتومان به فروش می ۰۰۲هزار تا  ۵۸۸در هفته گذشته قیمت هر کارتن آناناس بین 

دهدهزارتومان کاهش را نشان می . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 93/5/89تاریخ : 

  کاهش قیمت مرغ در روزهای آتی/ نیازی به واردات مرغ نداریم
شود که قیمت مرغ در بازار به نرخ مصوب یا حتی کمتر از روز آینده پیش بینی می ۰۸یوسف خانی گفت: با ازدیاد عرضه ظرف 

  .آن برسد
یصنعت، تجارت و کشاورزمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

، درباره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: ستاد تنظیم بازار براساس قیمت تمام شده تولید، نرخ مصوب هر خبرنگاران جوان
تومان اعالم کرده است که مرغداران به  ۸۸۰هزار و  ۰۵و مرغ آماده به طبخ  ۰۸۸هزار و  ۰کیلو مرغ زنده درب مرغداری را 

کنندهای باالتر اقدام به عرضه محصول در بازار میهای تولید با نرخبهانه افزایش تلفات، کاهش وزن گیری الشه و نوسان هزینه . 
شود ده پیش بینی میروز آین ۰۸رسد که با ازدیاد عرضه ظرف های باالتری در بازار به فروش میوی افزود: هم اکنون مرغ با نرخ

 .که قیمت مرغ در بازار به نرخ مصوب یا حتی کمتر از آن برسد
های دامی با ارز دولتی در اختیار های فعلی بازار را قبول ندارم، گفت: با وجود آنکه نهادهیوسف خانی با اشاره به اینکه نرخ

ول ندارند و همواره بر عرضه مرغ باالتر از قیمت مصوب های مصوب ستاد تنظیم بازار را قبگیرد، اما نرخمرغداران قرار می
ورزنداصرار می . 

تومان رسید ۲۸۸هزار و  ۰۴تومانی نرخ مرغ در بازار/قیمت مرغ به  ۴۸۸افت  :بیشتر بخوانید  
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اشاره به اینکه نیازی به واردات مرغ نداریم، بیان کرد: با توجه به شرایط مساعد تولید، ظرف یک الی 

شود که با این وجود نیازی به واردات نیستهفته آینده بیش از تقاضا، مرغ در بازار عرضه می ۵ . 
مالک اصناف در خصوص مرغ قیمت مصوب است نه فاکتور خرید، گفت: مرغداران، مرغ زنده را با قیمتی وی با اشاره به اینکه 

کنند، با جریمه هایی که مرغ را به قیمت گران خریداری و عرضه میکنند و واحدها عرضه میبیش از قیمت مصوب به کشتارگاه
شوندبازرسان اصناف و تعزیرات مواجه می . 

تخم مرغ نداریمکمبودی در عرضه   
یوسف خانی در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضعیت بازار تخم مرغ افزود: هم اکنون هر شانه تخم مرغ کمتر از قیمت 

شود که این امر بدان معناست که کمبودی در بازار تخم مرغ نداریممصوب در بازار عرضه می . 
تومان اعالم کرد و گفت: براین اساس قیمت منطقی هر  ۰۸۸هزار و  ۰غ را این مقام مسئول در پایان نرخ مصوب هر کیلو تخم مر

۰۸۸هزار و  ۰۰شانه تخم مرغ  ۰۶تا  ۰۲تومان است که به سبب شرایط مساعد تولید، هر شانه تخم مرغ با نرخ   هزار تومان در  

ودشبازار عرضه می . 
 
 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

 خبرنگاران جوان  – 96/5/89تاریخ : 

  تومان ۴۴.هزار و  ۰۰کند / هر کیلو مرغ قیمت مرغ تا نیمه شهریور تغییر نمی
هزار و ۰۴و آماده به طبخ  ۲۸۸هزار و ۰۸چهارآیین از ثبات نرخ مرغ تا نیمه شهریور خبر داد و گفت: نرخ هر کیلو مرغ زنده 

تومان است ۲۸۸ .  
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار برومند چهارآیین عضو هیأت مدیره کانون سراسری مرغ داران گوشتی در گفت گروه  

ت بازار مرغ اظهار کرد: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ، درباره آخرین تحوالاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۲۸۸هزار و  ۰۴تا  ۰۸۸هزار و  ۰۴ها فروشیو مرغ آماده به طبخ در خرده ۲۸۸هزار و  ۰۸ . 

 
دانی در بازار عضو هیأت مدیره کانون سراسری مرغ داران گوشتی با اشاره به اینکه قیمت مرغ از ابتدای هفته تاکنون نوسان چن

شهریور نوسان خاصی نداشته  ۰۲شود که قیمت مرغ تا نداشته است افزود: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می
 .باشد

 کاهش قیمت مرغ در روزهای آتی/ نیازی به واردات مرغ نداریم :بیشتر بخوانید
چهارآیین با اشاره به اینکه تقاضا تا پایان شهریور چندان چشمگیر نیست، بیان کرد: با توجه به بازگشایی مدارس و کاهش قدرت 

درصد در نوسان خواهد بود ۲تا  ۴خرید خانوار قیمت مرغ تا پایان شهریور حداکثر  . 
 

م مسئول دخالت دولت در امر قیمت گذاری، در دسترس نبودن واکسن کیفی مناسب، افزایش تلفات ناشی از شیوع بیماری این مقا
 .نیوکاسل و کاهش وزن گیری الشه در فصل تابستان را از عمده دالیل نوسان قیمت مرغ در بازار اعالم کرد

 
بی رغبتی مرغداران به جوجه ریزی موجب شده تا قیمت هر قطعه او با اظهار نگرانی درباره قیمت جوجه یک روزه اظهار کرد: 

جوجه به کمتر از نرخ مصوب خود برسد که اگر مسئوالن امر کاهش جوجه ریزی را نتوانند به درستی مدیریت کنند بدون تردید با 
شویمهای آتی روبرو میبحران عرضه مرغ در ماه . 

 
و سایر مسئوالن ذیربط باید به افت قیمت جوجه یک روزه در بازار توجه جدی داشته باشند چهارآیین ادامه داد: کارگروه تنظیم بازار 

ای فراهم کنند که انگیزه کافی برای تولید ایجاد شودو فضا را برای تولید کنندگان به گونه . 
 

ئوالن وزارت صمت عضو هیأت مدیره کانون سراسری مرغ داران گوشتی درباره آخرین وضعیت واردات مرغ گفت: اگرچه مس
برای تنظیم بازار به دنبال واردات مرغ هستند، اما از آنجا که واردات منطق اقتصادی ندارد مسئوالن وزارت صمت باید رویکرد 

 .خود را نسبت به این موضوع تغییر دهند
 

نون هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار های دامی به نرخ مصوب خود نزدیک شده است، بیان کرد: هم اکاو با اشاره به اینکه قیمت نهاده
های گذشته کاهش چشمگیری داشته استشود که نسبت به ماهتومان در بازار آزاد عرضه می ۶۸۸هزار و  ۵و کنجاله سویا  ۲۸۸و  . 

 
چهارآیین در پایان درباره آخرین وضعیت واردات واکسن مورد نیاز صنعت طیور گفت: با توجه به آن که مسئوالن سازمان 

اند امیدواریم در عمل هم شاهد توزیع باشیم تا مرغداران در تأمین پزشکی نوید تأمین تمامی واکسن مورد نیاز صنعت را دادهدام

 .واکسن مورد نیاز خود مشکلی نداشته باشند
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

 فود پرس – 69/5/89تاریخ : 

  نرخ جدید سبوس توسط وزارت صنعت اعالم شد/ وزیر جهاد کشاورزی معترض شد + اسناد
جمهور اعالم کرده است، شرکت رحالی وزیر جهاد کشاورزی مخالفت با افزایش نرخ سبوس را به وزارت صنعت و حتی رئیس 

بازرگانی دولتی ایران بدون توجه به این مخالفت، افزایش قیمت این محصول را به مدیران شرکت غله و دفاتر نمایندگی خود ابالغ 
 .کرد

ت، به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درحالی وزیر جهاد کشاورزی مخالفت با افزایش قیمت سبوس را به وزارت صنع
معدن و تجارت و حتی با ارسال نامه ای به رئیس جمهور اعالم کرده و رئیس جمهور نیز دستور پیگری داده است، شرکت بازرگانی 

 .دولتی ایران بدون توجه به این اعتراضات و نامه نگاری ها اقدام به افزایش قیمت این محصول کرده است
به تازگی از وزارت جهاد کشاورزی جدا شده و به وزارت   هیئت وزیرانکه بر اساس مصوبه   شرکت بازرگانی دولتی ایران

صنعت، معدن و تجارت رفته است؛ در اولین عدم همراهی با وزارت جهاد کشاورزی، مصوبه ستاد تنظیم بازار و ابالغی توسط 
ون توجه به بخش کشاورزی ابالغ را به مدیران شرکت غله و دفاتر نمایندگی خود بد  قبادی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت

 .کرد
 .متن این نامه نگاریها به شرح زیر است

های آرداعتراض کارخانه  
 

عباس قبادی معاون بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت با ارسال نامه ای به سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران 
ابالغی طی نامه شماره  6989/9/68هی گندم آرد نان مورخ نوشت: حسب تصمیمات متخذه در دومین جلسه کارگروه ساماند

آی مقرر گردید کل سبوس حاصل از انواع گندم یارانه 6989/6/68مورخ  60/922 تومانی و آزاد  833ای تومانی نمیه یارانه 6651

تومانی با متوسط قیمت  6953  6989از اول تیر ماه تومان به ازای هر کیلوگرم در قالب سامانه عرصه و توزیع سبوس  1250

 .عرضه گردد
 

خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اصالح قیمت سبوس در سامانه، واحدهای یارانه بر و سامانه فروش سایر مصارف واحدهای 
 .نیمه یارانه بر اقدام معمول نمایند

 
یز بهای تمام شده از سوی سازمان حمایت گردد موافقت با افزایش قیمت شیر به دلیل محاسبه نرخ سبوس در آنالخاطر نشان می

تومان به ازای هر کیلوگرم بوده است. علی ایحال اعتراضات گسترده  6653مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با نرخ سبوس 

باشد که مسئولیت آن برعهده آن شرکت کارخانجات آرد، تهدید به تعطیلی و توقیف عارضه اصلی عدم اجرای مصوبه فوق الذکر می
 .خواهد بود

 
حسن حنان قائم مقام شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز با ارسال نامه ای به مدیران شرکت غله و دفاتر نمایندگی شرکت بازرگانی  

 23/669916دولتی ایران در استانها با موضوع اصالح قیمت سبوس در سامانه فروش آرد اعالم کرد :به پیوست تصویر نامه شماره 

گرددمعاون بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص اصالح قیمت سبوس ارسال می 89/2/69مورخ  . 
 

ریالی( نیمه  2253ای )الذکر سبوس زیرچانه ای و سبوس حاصل از انواع گندم یارانهمقتضی است دستور فرمایید حسب نامه فوق

لایر به ازای هر کیلوگرم از طریق سامانه فروش  53366ریالی( با متوسط قیمت  69533ریالی( صنف و صنعت ) 8333ای )یارانه

آرد تهیه و توزیع گردد. الزم به ذکر است نظارت بر حسن اجرا و تحویل به موقع سبوس تولیدی توسط کارخانجات برعهده آن 
 .شرکت است

 
 نامه حجتی به رئیس جمهور به خاطر سبوس  

 
ته دو مرتبه افزایش یافته است به طوری که قیمت این محصول بر اساس بنابراین گزارش قیمت سبوس در کمتر از یک سال گذش 

درصد و در ماه های پایانی سال گذشته نیز بر اساس اعالم فعالین بخش دامپروری  53تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 .درصد افزایش یافته است 30
 

به طوری که نامه حجتی در اعتراض به افزایش قیمت سبوس توسط این افزایش قیمت صدای وزیر جهاد کشاورزی را نیز در آورد 
 .وزارت صمت به رئیس جمهور نامه نوشته است

 
نسبت به افزایش قیمت سبوس توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به رئیس جمهور   وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرده است که

ا را داده که اکنون در حال پیگیری استهنامه نوشته است و وی هم دستور جلوگیری از این بی دقتی . 
 

گفتنی است که جدایی شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی و پیوستن به وزارت صنعت، معدن و تجارت خشنودی 
ین را فراهم کرده است به طوری که محمدرضا مرتضوی، رئیس انجمن آرد ایران بعد از ا  کارخانه داران آرد و ناراحتی دامداران

 .رویداد گفت: جدا شدن بخش تامین وتوزیع کاالهای اساسی از وزارت جهاد کشاورزی را به صنعتگران تبریک می گویم
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 66/5/89تاریخ :   

  قیمت دام زنده در عید قربان چقدر است؟ + محل عرضه دام
هزار تومان در روز عید قربان  ۰۸هزار و دام سنگین  ۴۵با نرخ مصوب پوریان گفت: با توجه به فراوانی دام، هر کیلو دام سبک 

شودعرضه می .  
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

، با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه دام زنده وجود ندارد، اظهار کرد: با توجه به فراوانی دام، هر کیلو دام سبک خبرنگاران جوان
های باالتر اجحاف در حق شود و فروش با نرخهزار تومان در روز عید قربان عرضه می ۰۸هزار و دام سنگین  ۴۵با نرخ مصوب 

 .مصرف کنندگان است
ها در کاهش قیمت و کنترل به گفته وی، با وجود فراوانی دام سبک و سنگین در دامداری ها، عرضه مستقیم به سبب حذف واسطه

 .بازار تاثیر بسزایی دارد
 نرخ گوسفند زنده در عید قربان چقدر است؟/ کمبود عرضه در دام نداریم :بیشتر بخوانید

حت نظارت سازمان دامپزشکی و پوریان ادامه داد:با توجه به همکاری سازمان میادین با اتحادیه دامداران برای عرضه مستقیم دام ت
شود که نوسان خاصی در بازار عید قربان اتفاق نیفتدها پیش بینی میافزایش جمعیت دام در اکثر استان . 

های خود روبرو هستند، رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور در پایان با اشاره به اینکه دامداران با مازاد انباشت دام در واحد
های کشور منجر ایش تولید دام زنده ناشی از شرایط مساعد بارش و علوفه در مرتفع در کنار کنترل قاچاق از مرزتصریح کرد: افز

درصدی قیمت گوشت نسبت به ایام ابتدای سال و تعادل نسبی قیمت گوشت در بازار شد ۰۸به کاهش  . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 66/5/89تاریخ :   

مولد امسال وارد بازار نشده است جزئیات قیمت دام زنده در عید قربان/دام ماده  
 .ملکی گفت: امسال دام ماده مولد وارد بازار نشده تا به تولید آسیبی نرسد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش   به نقل از صدا و سیما، علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی 

هزار تومان است و با باال رفتن وزن دام  ۴۰کیلوگرم  ۲۲تا  ۲۸های با وزن بین به ازای هر کیلو برای دام قیمت گوسفند زنده :گفت

یابدهزار تومان کاهش می ۴۵قیمت آن تا  . 
ت گوسفند با وزن هزار تومان معقول است، چرا که در حال حاضر عرضه گوش ۴۰های تمام شده قیمت وی افزود: با احتساب هزینه

تر از این باشدکیلوگرم بسیار پایین است و برای این گوسفندان نباید انتظار داشت که قیمت پایین ۲۲کمتر از  . 
هزار تومان هم باشد ۴۰تواند باالی کیلوگرم هم به طور طبیعی حتی می ۰۲تا  ۰۸حدود  قیمت دام نر :وی ادامه داد . 

هم وارد بازار نشده تا به تولید نیز آسیبی نرسد و این موضوع جای خوشحالی دارد ملکی افزود: امسال دام ماده مولد . 
م نداریمنرخ گوسفند زنده در عید قربان چقدر است؟/ کمبود عرضه در دا :بیشتر بخوانید  

های با روند این در حالیست که این مبالغ مربوط به دامهزار تومان به بازار می ۴۵رئیس اتحادیه دام گفت: برخی با تصور قیمت 

شودهزار تومان عرضه می ۴۰ها وجود دارد با قیمت که اقبال زیادی به آن ۲۲تا  ۲۸های بین وزن باالست و قیمت دام . 

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 
 ایرنا  – 65/5/89تاریخ : 

یازدهم و دوازدهم استتوجه به اقتصاد دانش بنیان در روستاها از دستاوردهای دولت   
مدیرکل اجتماعی و فرهنگی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: اشتغالزایی پایدار، ایجاد  –ایرنا  

کسب و کارهای جدید، ورود استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان و بهبود معیشت روستاییان وعشایر از اقدامات دولت های یازدهم 
م بوده که منجر به شروع مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها شده استو دوازده .   

    « در حاشیه چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر که در محل نمایشگاه های بین المللی تهران در « کامران کالنی

رخ  سال گذشته ۲۸  در که آنچه در روستاهای ایرانحال برگزاری است در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: واقعیت این
 داده تا حدود زیادی با اتفاقی که در

کشورهای پیشرفته افتاده فاصله دارد، زیرا در کشورهای صنعتی و توسعه یافته امروز فن آوری با تمام پهنه سرزمین درگیر شده و 
لی که در ایران اتفاق نیفتاده استتمامی اجزاء زنجیره ارزش در خود جوامع محلی شکل گرفته، در حا .  

دلیل اصلی این  وی اظهارداشت: افزایش خدمات در مدت دهه های گذشته به روستا، مانع از مهاجرت روستاییان به شهرها نشد،
در تامین وبهبود معیشت روستاییان بود مشکل نبود موفقیت . 

و جامعه روستایی ما که روزی  رزش در جامعه محلی شکل نگرفتهاجزای زنجیره ا به گفته کالنی، شرایط مزبور نشان می دهد که
  .مولد اصلی تولید محصوالت کشاورزی و دامی بوده به تدریج تبدیل به مصرف کننده شده اند

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری تصریح کرد: دولت یازدهم و دوازدهم برای 
از جمله انها توجه ویژه به محرکهای ویژه توسعه برای کاهش فاصله  نقیصه و بهبود معیشت روستاییان اقدام هایی داشته که  رفع این

 درامدی و اقتصادی بین جامعه
 .روستایی و شهری است

یت از استارتاپ ها با تشکیل ستاد کسب وکارهای آینده روستا ظرف سه سال گذشته ، حما وی اضافه کرد: معاونت توسعه روستایی 
و دانش بنیان ها را در دستور کار خود قرار داده و عالوه بر برگزاری رویدادهای شناخت استارتاپی منطقه ای در سراسر کشور، 

شده تا همه کنشگران و بازیگران تالش   
اجتماع کنشگران این  می شود،گردهم جمع کرده و آنچه که در این نمایشگاه مشاهده  زیست بوم فناوری و استارتاپ را در کشور،

عرصه شامل استارتاپ ها ، دانش بنیان ها، شتاب دهنده ها، صندوق های سرمایه گذاری با ریسک باال و سازمان ها و اداره های 
 دولتی که دراین عرصه نقش آفرین

 .محسوب می شوند
به انها توجه  معه روستایی وجود دارد که چنانچهظرفیت بزرگی در حوزه استارتاپ ها و دانش بنیان ها در جا  به گفته کالنی، 

و حمایت جدی از آنها داشته باشیم، می توانند اقتصاد روستا را به حرکت درآورند شود . 
وی گفت: بحث دیگری که در دستور کار معاونت توسعه روستایی قرار گرفته توجه ویژه به میراث ناملموس روستایی است که می 

در واقع بازی های بومی و محلی، طب سنتی، گیاهان دارویی، غذا، خوراک و پوشاک جوامع محلی  ت شوند وتوانند زمینه ساز ثرو
  .می توانند منجر به ثروت شوند

معاونت توسعه روستایی، بحث کمک های فنی و اعتباری بوده برای تخصیص تسهیالت با  افزود: یکی از اقدام های  این مقام مسئول
که متقاضیان می توانند از مابه التفاوت سود که معاونت  بانک سینا امضا شد تفاهم نامه ای با که دراین ارتباطنرخ سود پایین است 

 توسعه روستایی و بنیاد علوی
درصد وام دریافت کنند پرداخت می کنند، با سود هشت . 

وی اظهارداشت: امروز در حوزه اشتغال بحث مهم تسهیالت قانون اشتغال پایدار روستایی است که از محل منابع صندوق توسعه ملی 
میلیارد دالر تخصیص داده شده و با مصوبه مجلس شورای اسالمی و با اضافه شدن منابع داخلی بانک ها که به همان میزان  ۰.۲

زاره ۰۰افزوده شده، معادل ریالی   
همچنان ادامه  هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده وپرداخت این تسهیالت ۰میلیارد تومان تخصیص داده شده که بالغ بر 

  .دارد
این روند را با برداشت مبالغی که از محل صندوق توسعه ملی  بتوانیم با پیگیری هایی صورت گرفته  کالنی گفت: انتظار می رود

ال روستایی ویژگی کسب و کارهای نو است، تداوم بخشیمخاص برای اشتغ . 
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حوزه مرتبط با روستا از جمله صنعت گردشگری  ۶به گفته وی، اکنون شاهد حضور استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان در 
کشاورزی، شیالت ، دامپروری  - محیط  -بازی سازیفیلم، تصویر، صدا و  –صنایع خالق و فرهنگی  –سالمت ، بهداشت، تغذیه  - 

انرژی های نو و تجدیدپذیر هستیم –صنایع تبدیلی و تکمیلی  –زیست، بهماند، منابع طبیعی  . 
نسبت به مدت مشابه سال  ۰۰کالنی اضافه کرد: براساس آمار منتشره مرکز آمار ایران شاخص عمده بازار کار در کشور در بهار 

۰۵.۰نرخ بیکاری در کشور از  ، ۰۰ د کاهش یافته استدرص ۰۸.۰به   . 
و کار در روستاها است به نظر می رسد  وی افزود: طبق اطالعات موجود بخش قابل توجهی از این موضوع متاثر از رشد کسب 

و بسیاری افراد مایل هستند که برای زندگی و کسب و کار با توجه به ویژگی هایی که  مهاجرت معکوس در روستاها آغاز شده 

در روستاها زندگی کنند که این روند آغاز شده وادامه خواهد یافت تماعی ، فرهنگی و زیست محیطی دارند، روستاها به لحاظ اج .  
به ویژه در بحث توسعه اشتغال در  توسعه روستاها انجام داده، تصریح کرد: اقدامی که دولت های یازدهم و دوازدهم در زمینه کالنی 

تسهیالت اشتغال روستایی از  در زمینه نگی در روستاها بسیار خاص و ویژه است وروستاها و توجه به مسائل اجتماعی و فره
پیروزی انقالب اسالمی تاکنون زمان  

 .شاهد پرداخت تسهیالت در این سطح گسترده با نرخ سود پایین به متقاضیان نبوده ایم
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاستها 
ایران اکونا  – 69/5/89تاریخ :   

توان فضای سبز ایجاد کردحتی در بیابان هم می ! 
تواند در درختی گفت: اجرای این طرح میای و ای، درختچهمخترع و مجری طرح روش نوین آبیاری تزریقی روی گیاهان بوته

ها که آبی وجود ندارد، آب را از رطوبت نسبی هوا گرفت و فضای سبز ایجاد توان در بیابانبیابان زدایی، موثر باشد، به طوریکه می
  .کرد

ین اختراع جهان در آلمان نیز عبداله مرادی در تشریح این خبر اظهار کرد: این طرح عالوه بر ثبت اختراع در ایران، به عنوان بهتر
های وابسته به سازمان ملل متحد رسیده استشناخته شده و به تایید یکی از سازمان . 

وی ادامه داد: همچنین طی مراسمی در هشت کشور با اقلیم کشور خشک از جمله سودان، سوریه و یمن و کشور آلمان از طرح 
پارک علم و فناوری تبریز قرار گرفته و بر همین  بوه و تجاری سازی تحت حمایتآبیاری تزریقی تقدیر شد، این طرح به منظور ان

گیری میزان آب مصرفی به ما اختصاص داده ای در پارک طبیعت کوه عون بن علی برای اجرای انبوه این طرح و اندازهاساس قطعه
 .شد

ریقی است، گفت: با اجرای این طرح در سطح انبوه شاهد ای و آبیاری تزوی با بیان اینکه این طرح شامل دو تیمار آبیاری قطره
ای هستیمدرصدی در مصرف آب به روش تزریقی نسبت به آبیاری قطره 83صرفه جویی  .   

ای در روش آبیاری تزریقی اظهار کرد: در این روش، خاک حذف شده و مواد غذایی از طریق آوند مرادی با اشاره به مدل تغذیه
رسدهای هرز به صفر میه شده و میزان پرت آب از طریق تبخیر، نیروی ثقل آب و مصرف علفچوبی وارد تنه گیا . 

وی اضافه کرد: مواد غذایی نیز در روش آبیاری تزریقی در یک شبکه بسته وارد گیاه و به شکل نانو تامین شده و ضمن صرفه 
دشوجویی در میزان مصرف مواد غذایی، نیاز واقعی گیاه نیز برطرف می .   

ها بدون نیاز به سم پاشی از جمله مزایای این طرح وی با اشاره به دیگر مزایای طرح آبیاری تزریقی گفت: مبارزه با آفات و بیماری
آید که به تازگی وارد کشور شده است، در این روش با آلوده های مبارزه با کرم خراط نیز به شمار میبوده که یکی از بهترین راه

رودکند، از بین مینباتی، کرم خراط که در ساقه زندگی میکردن شیره  .   
مخترع و مجری طرح سیستم آبیاری تزریقی خاطرنشان کرد: مدیریت هورمونی برای زمستان گذرانی و حفاظت گیاه از یخ زدگی و 

آیدها و گیاهان نیز از سایر مزایای این طرح به شمار میافزایش طول عمر انبارداری میوه .   
تر بوده و نیازی به هزینه پمپاژ در روش آبیاری تزریقی نیست، این ای کموی متذکر شد: هزینه این طرح نیز نسبت به آبیاری قطره

کندسیستم آب را تا حد نیاز در اختیار آوند چوبی قرار داده و سپس به طور اتوماتیک آبیاری را قطع می .   
تواند جایگزین آبیاری مدرن در کشاورزی مدرن شده و انتظار دارم متولیان امر اعم از یوی تاکید کرد: آبیاری تزریقی در آینده م

   .سازمان جهاد کشاورزی و سازمان آب برای حمایت از این طرح و صادرات دانش فنی آن به سایر کشورها پای کار بیایند
جنگ آب است، گفت: در صورت حمایت از این  قرن 66که جنگ بر سر نفت بود، قرن  63مرادی با بیان اینکه بر خالف قرن 

توان مشکل کم آبی و بی آبی را در کل کشور حل کردطرح و اجرایی شدن آن، می . 
میلیون تومان نیز هزینه  933سال وقت و حدود  63وی در پایان خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح به طور فردی و به مدت 

میلیون تومان اعتبار از سوی پارک و علم و فناوری استان برای اجرای پایلوت این طرح  25ام و به تازگی نیز حدود صرف کرده

 .اختصاص داده شده است
 
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاستها 
ایرنا  – 66/5/89تاریخ :   

شودتردد دام عشایر با کارت هوشمند کنترل می  
فت: تردد، جابجایی و عرضه دام عشایر به منظور جلوگیری از قاچاق، در قائم مقام سازمان امور عشایری کشور گ -ایرنا  -تهران

شوددو مرحله ارائه دفترچه عشایری و کارت هوشمند از شهریور اجرایی می .  
روز سه شنبه در نشست خبری خود به مناسبت برگزاری چهارمین نمایشگاه توانمندی های عشایر کشور « شاهپور عالئی مقدم »

وبه هیات وزیران و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، عشایر در مرحله اول از شهریور با استفاده از دفترچه افزود: طبق مص
عشایری و در مرحله دوم از آذر با ارائه کارت هوشمند می توانند دام خود را جابجا کنند تا انتقال و قاچاق دام به خارج از کشور به 

 .صفر برسد
هوشمند عشایر توسط تشکل های مربوطه صادر می شود اظهارداشت: در حال حاضر میزان قاچاق دام وی با بیان اینکه کارت 

عشایر در حدی نیست که بتواند در قیمت گوشت داخلی تاثیرگذار باشد اما این اقدام در جهت مدیریت جابجایی و عرضه دام انجام 
شودمی . 

شایر خبر داد و تصریح کرد: طبق برنامه ششم توسعه برای آمار دقیق دام و گذاری دام عقائم مقام سازمان امور عشایری از پالک
کنندرقمی دریافت می ۰۲های عشایری پالک گذاری و کد تولید گوشت قرمز دام . 

هزارتن گوشت قرمز تامین می کنند  ۵۸۸عشایر ساالنه   
شود  هزارتن توسط عشایر تولید می ۵۸۸ین میزان هزارتن است که از ا ۰۶۸عالیی مقدم گفت: نیاز کشور به گوشت قرمز ساالنه 

کنندنفر ایرانی را تولید می ۰۶این بدان معناست که هر عشایر گوشت  . 
درصد گوشت قرمز نیاز  ۵۲درصد مراتع، حدود  ۲۰میلیون رأس جمعیت دامی و در اختیار داشتن  ۵۴به گفته وی، عشایر دارای 

کنندکشور از این محل تامین می . 
میلیارد تومان تسهیالت به عشایر طی پنج سال  ۰۴۸۸تخصیص   

مبلغ یک  ۰۰تا  ۰۰های جامعه عشایری از سال قائم مقام سازمان امور عشایری کشور تصریح کرد: به منظور افزایش توانمندی
مز در کشور شده است و هزارتن افزایش تولید گوشت قر ۴۸میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شد که منجر به افزایش  ۴۸۸هزار و 

استفاده منابع و تسهیالت و مشارکت عشایر بتوانیم   استفاده از آخرین یافته های تحقیقاتی و علمی،  طبق هدف گذاری تالش داریم با
 .تحولی را در اشتغال و تولید کشور ایجاد کنیم

شغل در بخش عشایری ایجاد شده استهزار  ۰۰هزار شغل صیانت و  ۰۰وی اضافه کرد: در طول پنج سال اخیر، بیش از  . 
میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی  ۵۸۵پروژه آبرسانی با تخصیص  ۵۰۸اجرای   

از محل صندوق توسعه ملی   معظم رهبری، رویکرد دولت و مجلس شورای اسالمی امسال  عالیی مقدم افزود: براساس دستور مقام
پروژه عمرانی اجرایی خواهد شد و  ۵۰۸میلیارد تومان اختصاص یافت که  ۵۸۵برای اولین بار برای آبرسانی سامانه های عشایری 

کشور خواهد بود نوید بخش خوبی برای جامعه عشایری . 
درصد است که با تخصیص  ۲۴هایی برخورداری عشایر از آب برای شرب انسانی و دام به طور میانگین شاخص  وی ادامه داد:

 ۰۴به  ۰۰های آبرسانی تالش داریم این رقم تا پایان سال ها برای آبرسانی دائمی و توسعه شبکهمبلغ مذکور و اجرای این پروژه
هزار لیتر آب توسط ناوگان سازمان امور عشایری  ۵۸۸این رقم نیز کافی نیست زیرا اکنون روزانه هفت میلیون و درصد برسد اما 

شودبرای شرب انسان و دام ارائه می . 
این مقام مسئول اظهار داشت: در طول پنج سال اخیر، با رویکرد خوب دولت و مجلس شورای اسالمی برای ارتقای معیشت تحولی 

ایری ایجاد شده است بنابراین بنای ما این است که میانگین درآمد خالص عشایر را در طول برنامه ششم توسعه به دو در بخش عش
 .برابر افزایش دهیم

 برخورداری عشایر از اعتبارات حاصل از مالیات بر ارزش افزوده
یش درآمد عشایر برنامه هایی از جمله تکمیل وی با بیان اینکه تسهیالت تخصیصی به عشایر کم بهره است، افزود: به منظور افزا

های دانش بنیان، گردی و گردشگری، توسعه شرکتزنجیره تولید گوشت قرمز، تکمیل زنجیره لبنیات و فرآورده های لبنی، توسعه بوم
رزش افزوده در توسعه باغ ها، توسعه گیاهان دارویی در اراضی شیبدار و شریک شدن عشایر بر درآمدهای ناشی از مالیات بر ا

ها قرار گرفته استاولویت برنامه . 
عالیی مقدم گفت: طبق برنامه ششم توسعه عشایر همانند شهرها و روستاها از درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده برخوردار 

عشایری اختصاص داده  های مختلف و ساماندهی در بخشمیلیارد تومان برای اجرای پروژه ۰۲۸می شوند به طور میانگین ساالنه 
های دولت مبنی شده که نوید بخش این است که عشایر نماد اقتصاد مقاومتی هستند و از این رو منویات مقام معظم رهبری و سیاست

شودبر ایجاد اشتغال و رونق تولید در سازمان امور عشایری برای تامین امنیت غذایی و توسعه پایدار محقق می . 
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هزارنفر است ۵۸۸یک میلیون و جمعیت عشایری کشور   
۵۸۸قائم مقام سازمان امور عشایری کشور جمعیت عشایری کشور را یک میلیون و  هزار خانوار برشمرد  ۵۰۰هزار نفر در قالب  

میلیون  ۰۴تاکنون جمعیت عشایری کشور به دلیل وابستگی به مراتع ثابت باقیمانده است به طوری که از  ۰۰۵۲و افزود: از سال 
دهم درصد جمعیت  6.9دانند که به طور تقریبی میلیون هکتار در اختیار عشایر قرار دارد و آن را قلمرو خود می ۰۴ارمرتع، هکت

 .کشور است
کانون اسکان در کشور  ۲۸۸وی اسکان عشایر را به دلیل شاخصه کوچ رو بودنشان داوطلبانه عنوان کرد و گفت: اکنون حدود  

کانون خودجوش در شرایط قشالق اسکان  ۰۲۸کانون هدایتی دارای آب، برق و گاز و حدود  ۰۲۸دود داریم که از این تعداد ح
یابندمی . 

شودهای عشایر برگزار میچهارمین نمایشگاه توانمندی  
ان کشور است ۰۶های ها و تشکلهای عشایر کشور اتحادیهرئیس ستاد برگزاری نمایشگاه اضافه کرد: در چهارمین نمایشگاه توانمندی

مندان استشب پذیرای عالقه ۰۰صبح تا  ۰۸المللی تهران از نمایشگاه بین ۰۴در سالن  -مرداد ۵۰تا  ۵۴ - از پنجشنبه . 
درصد فرش صادراتی کشور مربوط به تولیدات زنان عشایر است گفت: در این  ۴۸درصد صنایع دستی و  ۰۲  وی با بیان اینکه

های عشایر در بحث تولید دام، صنایع تبدیلی و تکمیلی گوشت تا سرسفره مصرف کنندگان، گیاهان دارویی، صنایع نمایشگاه توانمندی
گردی اسدستی، فرش، لبنیات و فرآورده های لبنی و بوم  

 لینک خبر 
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 برنج
 ایرنا  – 65/5/89تاریخ : 

  درصدی قیمت برنج تازه داخلی نسبت به سال گذشته ۰۴۴افزایش 
دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج داخلی گفت: قیمت برنج تازه تولید داخلی مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال  -ایرنا  - تهران

درصد افزایش یافته است ۰۸۸تا  ۶۸گذشته به دلیل افزایش هزینه های تولید بین  .  
« اره ابالغیه گمرک جمهوری اسالمی ایران ، برای روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درب« جمیل علیزاده شایق

هزارتومان  رفع ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت که به تازگی اعالم شد، افزود: اکنون قیمت برنج پرمحصول نزدیک هشت
هزارتومان در ۵۸و برنج کیفی درجه یک حدود   

 ۲۸۸هزارو  ۰۸شمال کشور معامله می شود، درحالی که سال گذشته قیمت برنج پرمحصول پنج هزارتومان و برنج درجه یک 
۰۸۸تا  ۶۸تومان بود که یک افزایش بین   .درصدی را نشان می دهد 

مده این افزایش قیمت به اظهارداشت: بخش ع و برداشت برنج هزینه ها را کاهش می دهد،  وی با بیان این که مکانیزاسیون تولید
که امسال به دلیل نداشتن ماشین آالت نشاء کاری  هزینه های تمام شده تولید از جمله هزینه های کارگری، حمل و نقل مربوط می شود

 و برداشت ناچار شدند از کارگر با
باال استفاده کنند  دستمزدهای . 

درصد افزایش یافته است ۰۸۸شین آالت مکانیزه برای کاشت و برداشت به گفته وی، نرخ کارگر نسبت به پارسال به دلیل نبود ما . 
 کشاورز عامل گرانی برنج داخلی نیست 

قیمت باالی برنج ایرانی، تصریح کرد: عامل گرانی برنج تولید داخل، کشاورز  دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج داخلی ضمن تایید
برنج، تولیدکنندگان را مورد حمایت قرار دهد به طوری که با واردات ماشین آالت یا نیست، بلکه دولت باید برای متعادل سازی قیمت 

 تولیدکنندگان ماشین آالت تولید داخل این
برنج را  نداشتن ماشین آالت مجبور باشد به هر قیمتی که کارگر گفت،  محصول مکانیزه انجام شود نه این که کشاورز به دلیل

 .برداشت کند
شاورز برنج کار در حال حاضر برای کاشت و برداشت برنج ماشین آالت مورد نیاز را ندارد، بنابراین اعالم وی اضافه کرد: ک

درصد رسیده، نادرست به نظر می رسد ۰۸ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی به  اینکه . 
گفت: یکی از علل گرانی برنج داخلی  ند،علیزاده شایق با بیان این که مردم برنج ایرانی را به دلیل باالبودن قیمت خریداری نمی کن

نبود نظارت بر عرضه این محصول در شهرهای بزرگ همانند تهران است که در فروشگاه های زنجیره ای نیز این محصول با خرد 
 .و اختالط با برنج های دیگر به چند برابر قیمت مراکز تولید به فروش می رسد

رفع ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت   دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج داخلی،خلی ادامه واردات برنج با وجود دپو برنج دا
امسال به دلیل بارندگی ها تولید از  تصریح کرد: درحالی که میزان تولید، نیاز و کسری برنج ساالنه مشخص است و خواستار شد و

وعیت کشت داشتند،سال گذشته بیشتر است، زیرا برنج در استان هایی که ممن ۶پنج تا   
 .همانند خوزستان، ایالم، لرستان، اصفهان، فارس و سیستان و بلوچستان به خوبی تولید شده است

نیاز ساالنه برنج کشور   کرد وافزود: هزارتن اعالم ۲۸۸میلیون و  ۵تا   ۰۸۸میلیون و  ۵وی میزان تولید برنج امسال را بین 
هزارتن است که  ۰۸۸ هزارتن نیز تولید این محصول را داشته باشیم، کسری برنج  ۰۸۸ میلیون و ۵ میلیون تن است که چنانچه سه

 .باید از محل واردات تامین شود
هزارتن بود ۰۲۸میلیون و  ۵به گفته وی، سال گذشته سقف تولید برنج  . 

 ۰۶گفت: طبق آمار رسمی در سال  هزارتن برنج وارد کشور شده، ۰۸۸تا  ۶۸۸علیزاده شایق با بیان این که در سه ماهه امسال بین 
۵۸۸نزدیک به یک میلیون و  هزارتن برنج وارد کشور شد، بنابراین آمارها نشان  ۵۸۸، نیز یک میلیون و  ۰۰هزارتن، در سال  

بلکه کشور مملو از برنج وارداتی است می دهد که کسری برنج نداریم، . 
تواند به جای ممنوعیت و رفع ممنوعیت ها ساالنه کسری مورد نیاز کشور را تامین و با انتقال به دولت می   وی معتقد است:

مه اداانبارهای فنی به تدریج وارد بازار کند تا نه تنها آشفتگی در بازار ایجاد نشود، بلکه کشاورزان نیز بتوانند با انگیزه به تولید خود 
الاکنون کشاورزان ما برنج س دهند، زیرا   

 .گذشته نتوانسته اند به فروش رسانند
هزار هکتار آن در استان های شمالی گیالن و مازندران و  ۲۵۸هزار هکتار است که  ۶۵۸به گفته وی، سطح زیرکشت برنج 

مربوط به سایر استان های کشور است بقیه . 
  لینک خبر
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 برنج 

 خبرگزاری فارس – 66/5/89تاریخ : 

 لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری+سند 
گرفت، در سال بر اساس نامه گمرک، ممنوعیت فصلی واردات برنج که هر سال در فصل برداشت محصول داخلی صورت می

  .جاری لغو شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری 

مرداد  65به تاریخ  23.691259ای به گمرکات اجرایی کشور نوشت، به پیوست تصویر نامه به شماره اسالمی ایران در بخشنامه

های معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه نعت، معدن و تجارت منضم به نامهدفتر مقررات صادرات و واردات وزارت ص 89

شودتنظیم بازار وزارت صنعت در مورد لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری ارسال می . 
 .خواهشمند است دستور فرمایید ضمن رعایت مفاد نامه فوق با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند

ر نامه دیگری که از سوی سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین د
استان و جنوب استان کرمان موضوع لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج اعالم  96خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت در 

 .شده است
معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت در مورد لغو  هایبه پیوست تصویر نامه :در این نامه آمده است

شودممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری ارسال می . 
همچنین در نامه دیگری از عباس قبادی دبیرکارگروه تنظیم بازار خطاب به همتی رئیس کل بانک مرکزی در مورد لزوم تأمین ارز 

آمده است 89نج در سال مورد نیاز واردات بر :  
با توجه به افزایش قیمت انواع برنج داخلی در سال جاری و لزوم آرامش بخشی و تأمین نیاز جامعه و با هدف تأمین برنج وارداتی به 

رساند برحسب تصمیمات کارگروه تنظیم بازار و به منظور تسهیل فرایند تأمین در شرایط به استحضار می 89قدر کافی در سال 

 .تحریمی و ایجاد تعادل نسبی در بازار داخلی برنج، ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری لغو شد
97در این نامه ضمن تقدیر از رئیس بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز در سال  ، از وی خواسته شده در سال جاری نیز  

ر قرار گیردتداوم روند تأمین ارز مانند روال سال گذشته در دستور کا . 
کننده برنج پاکستانی هستند و رشد قیمت نوع برنج وارداتی به های شرقی کشور مصرفهمچنین آمده است: از آنجا که بخشی از استان

های غیرمتعارف تأمین و انتقال ارز موجب تذکر چندباره رئیس جمهور شده است دلیل عدم ارتباط سیستم بانکی دو کشور و هزینه
بینی راهکارهای مؤثر تأمین ارز برنج وارداتی پاکستانی نسبت به تأمین ارز مورد نیاز واردات توسط بخش ید ضمن پیشدستور فرمای

 .خصوصی اقدام الزم انجام شود
  لینک خبر
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 برنج 

 خبرنگاران جوان  – 66/5/89تاریخ : 

 لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری+سند 
گرفت، در سال بر اساس نامه گمرک، ممنوعیت فصلی واردات برنج که هر سال در فصل برداشت محصول داخلی صورت می

  .جاری لغو شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری 

مرداد  65به تاریخ  23.691259ای به گمرکات اجرایی کشور نوشت، به پیوست تصویر نامه به شماره اسالمی ایران در بخشنامه

های معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه صنعت، معدن و تجارت منضم به نامهدفتر مقررات صادرات و واردات وزارت  89

شودتنظیم بازار وزارت صنعت در مورد لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری ارسال می . 
 .خواهشمند است دستور فرمایید ضمن رعایت مفاد نامه فوق با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند

در نامه دیگری که از سوی سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین 
استان و جنوب استان کرمان موضوع لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج اعالم  96خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت در 

 .شده است
ی معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت در مورد لغو هابه پیوست تصویر نامه :در این نامه آمده است

شودممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری ارسال می . 
همچنین در نامه دیگری از عباس قبادی دبیرکارگروه تنظیم بازار خطاب به همتی رئیس کل بانک مرکزی در مورد لزوم تأمین ارز 

آمده است 89رنج در سال مورد نیاز واردات ب :  
با توجه به افزایش قیمت انواع برنج داخلی در سال جاری و لزوم آرامش بخشی و تأمین نیاز جامعه و با هدف تأمین برنج وارداتی به 

 رساند برحسب تصمیمات کارگروه تنظیم بازار و به منظور تسهیل فرایند تأمین در شرایطبه استحضار می 89قدر کافی در سال 

 .تحریمی و ایجاد تعادل نسبی در بازار داخلی برنج، ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری لغو شد
97در این نامه ضمن تقدیر از رئیس بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز در سال  ، از وی خواسته شده در سال جاری نیز  

 .تداوم روند تأمین ارز مانند روال سال گذشته در دستور کار قرار گیرد
کننده برنج پاکستانی هستند و رشد قیمت نوع برنج وارداتی به های شرقی کشور مصرفهمچنین آمده است: از آنجا که بخشی از استان

های غیرمتعارف تأمین و انتقال ارز موجب تذکر چندباره رئیس جمهور شده است و هزینهدلیل عدم ارتباط سیستم بانکی دو کشور 
بینی راهکارهای مؤثر تأمین ارز برنج وارداتی پاکستانی نسبت به تأمین ارز مورد نیاز واردات توسط بخش دستور فرمایید ضمن پیش

 .خصوصی اقدام الزم انجام شود
ن شمال کشور در حال برداشت برنج )شالیهم اکنون کشاورزا به گزارش فارس، هستند، با توجه به نزدیک شدن ایام برگشت  (

یابد، سال گذشته در فصل برداشت، برنج سفید درجه یک از کشاورز مازندرانی حجاج و پس از آن محرم ، تقاضای برنج افزایش می
هزار  63اما با رسیدن زمستان قیمت برنج به  شد،می هزار تومان در شمال فروخته 66شد و به نرخ هزار تومان خریداری می 63

هزار تومان رسید، این افزایش قیمت عمدتا نصیب کشاورز نشد و به جیب  62نیز به حدود  89تومان رسید و بعد از عید نوروز 

شود کشاورزان نا امید می دالالن رسید. اکنون نیز با برداشتن ممنوعیت واردات یعنی آزاد شدن واردات برنج در فصل برداشت، امید
کنند و سپس به نرخ باال به مصرف کننده و باز دالالن برنج کشاورز را که با رنج فراوان تولید شده را به نرخ مفت خریداری می

فروشد؟ پاسخ کنیم چرا کشاورز زمین پدری شالیزار خود را برای ویالسازی به دالالن میخواهند فروخت. بعد هم گالیه می
 .کشاورزان این است که حمایت نمیشویم، درآمد آبرومندی هم نداریم

  لینک خبر
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 برنج 
 خبرگزاری فارس – 96/5/89تاریخ : 

المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران افتتاح شد مرکز بین  
با حضور معاون اول رئیس جمهور در آمل به طور رسمی افتتاح شدالمللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران مرکز بین .  

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از پایگاه اطالع رسانی معاون اول رئیس 
»جمهور، دکتر اسحاق جهانگیری بعد از ظهر امروز  المللی تجارت و پایانه صادرات های مختلف مرکز بیناز بخش« چهارشنبه

 .برنج ایران بازدید کرد و با توضیحات مسئوالن این مرکز از جزییات احداث و فعالیت این مجتمع مطلع شد
میلیارد تومان، به طور کامل از سوی فعاالن بخش خصوصی  ۰۸۸هکتار و با اعتباری بالغ بر  ۰۰این پایانه در زمینی به وسعت 

کندهزار نفر اشتغال ایجاد می ۵ز اول برای احداث شده که در فا . 
هزار تن، احداث کارخانه شالیکوبی مدرن که از تمام ضایعات برنج  ۵۴بندی مدرن به ظرفیت ساالنه احداث کارخانه سورت و بسته

محصوالت اندازی ساختمان بورس برای تولید محصوالت جانبی استفاده خواهد کرد، احداث مجتمع گردشگری و احداث و راه
 .کشاورزی به ویژه برنج نیز در برنامه فازهای بعدی این مجتمع قرار دارند

اندازی این مرکز استترین اهداف راهها در نظام تولید و توزیع برنج از اصلیحذف واسطه . 
 

  لینک خبر
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 برنج 

 خبرنگاران جوان  – 66/5/89تاریخ : 

  واردات برنج در فصل برداشت تبعات منفی بسیار زیادی دارد
را  عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی فروش محصوالت کشاورزی با قیمت کم

  .باعث نابودی منابع کشور دانست
شود، عنوان کرد: به جای هزینه های اساسی هزینه میوقف چی با تاکید بر اینکه حدود یک سوم بودجه کشور به منظور واردات کاال

الت تومانی در زمینه واردات از این منابع برای حمایت از تولیدات داخل استفاده شود، واردات محصو ۵۸۸هزار و  ۴ارز 
 .کشاورزی مانند برنج در فصل برداشت تبعات منفی بسیار زیادی دارد

چی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع ، به نقل از خانه ملت، علی وقفگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش 

به وضعیت واردات برنج در فصل برداشت، گفت: در حال حاضر در کمال  اشاره با یطبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالم
شود ضد تولید و ایجاد اشتغال استتاسف تصمیماتی که برای کشور توسط متولیان امر گرفته می . 

، فساد و مسائلی ضد نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه برخی از تصمیم گیران به دنبال رانت
هزار  ۴اهداف کشور هستند، ادامه داد: در حال حاضر عراق از صادرکنندگان گوجه و سیب زمینی به کشور خود برای هر کیلوگرم 

کندتومان دریافت می . 
 فروش محصوالت کشاورزی با قیمت ناچیز به معنای نابودی منابع کشور است

این نماینده مردم در مجلس شورای با تاکید بر اینکه در حال حاضر به دلیل عدم وجود تدبیر و درایت در تصمیم گیری مدیران، گوجه 
رسد و این اتفاق به معنای نابودی منابع کشور است، عنوان کرد: افراد به جای حمایت از تومان به فروش می ۴۸۸فرنگی با قیمت 
های قانونی موجود برای حمایت از تولید داخل استفاده کنندتومانی از فرصت ۵۸۸و هزار  ۴واردات با ارز  . 

 واردات برنج در فصل برداشت تبعات منفی بسیار زیادی دارد
شود، عنوان کرد: به جای هزینه های اساسی هزینه میوقف چی با تاکید بر اینکه حدود یک سوم بودجه کشور به منظور واردات کاال

تومانی در زمینه واردات از این منابع برای حمایت از تولیدات داخل استفاده شود، واردات محصوالت  ۵۸۸ار و هز ۴ارز 
 .کشاورزی مانند برنج در فصل برداشت تبعات منفی بسیار زیادی دارد

بخوانید بیشتر : راهه میکشدقیمت گذاری دستوری روند معامالت را به بی  
با بیان اینکه اگر قرار است از تولیدکنندگان و کشاورزان داخلی حمایت و امنیت غذایی تامین شود در صورت نیاز برای  وی 

در حالی که  ۵۸۸هزار و  ۴کشاورزی با ارز  واردات محصوالت کشاورزی، از ارز آزاد استفاده شود، گفت: در واردات محصوالت

کنند هدفی جز نابودی تولید داخلی وجود نداردها را با ارز آزاد تامین میتولیدکنندگان داخلی نهاده . 
  لینک خبر
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 پنبه
 خبرگزاری فارس – 68/5/89تاریخ :

هزار تن روغن از تخم پنبه در کشور فراهم شد  05ظرفیت تولید   
مجری طرح پنبه کشور گفت: امروز به وزارت جهاد کشاورزی اعالم کردیم با افزایش تولید پنبه در کشور امکان استحصال روغن 

این محصول تولید کرد توان ازهزار تن می 65از تخم پنبه فراهم شده که امسال تا  .  
هایی وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اعالم کرد: با توجه به ظرفیتابراهیم هزار جریب مجری طرح پنبه کشور در گفت

افزایش تولید پنبه در کشور   که در تخم پنبه برای استحصال روغن وجود دارد، امروز به وزارت جهاد کشاورزی اعالم کردیم که با
کشی امکانپذیر شده استکان استحصال روغن از تخم پنبه در صنعت روغنام . 

شود، استحصال کردای که امسال تولید میهزار تن پنبه 633توان از هزار تن روغن می 65» مجری طرح پنبه گفت:  .» 
فت: دو دلیل داشت نخست؛ اینکه کشی استفاده نشده است، گهای گذشته از تخم پنبه برای روغنوی در پاسخ به اینکه چرا در سال

تومان اشتیاق بیشتری برای وارد  2633ارز   کشی اقتصادی نبود، دوم اینکه اختصاصحجم تولید تخم پنبه در کشور کم بود و روغن

کند و در داخل کشور تمایلی برای استفاده از روغن تخم پنبه نبوده استکنندگان جهت واردات روغن ایجاد می . 
تواند فرصت کند، استحصال روغن از تخم پنبه میدرصد روغن مورد نیاز خود را وارد می 83فارس، کشور حدود به گزارش 

 .خوبی برای تولید بخشی از روغن مورد نیاز در داخل و جلوگیری خروج ارز از کشور شود
  لینک خبر
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 پنبه 
 خبرنگاران جوان  – 69/5/89تاریخ : 

درصد پنبه داخل از طریق  ۰۴واردات چمدانی و رسمی پوشاک، تولید طالی سفید را به ورطه نابودی کشاند/ تامین 

  واردات
ای در ایران برخوردار است، اما عوامل متعددی نظیر واردات چمدانی پوشاک موجب با وجود اینکه تولید طالی سفید از سابقه دیرینه

ه نابودی قرار گیردشد تا تولید این محصول در ورط . 
صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   ، با توجه به اهمیت طالی سفید در تولید گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

کننده آن در توسعه صنعت نساجی غیر قابل انکار است. در سال های اخیر عوامل متعددی دست به دست پوشاک و البسه، نقش تعیین 
 .یکدیگر داده تا تولید این محصول استراتژیک که از سابقه دیرینه ای در ایران برخوردار است، در ورطه نابودی قرار گیرد

مورد نیاز صنعت نساجی کشور بود، بلکه بخشی از مازاد تولید خود را به نه تنها قادر به تامین پنبه  ۰۸بنابر آمار، ایران در دهه 
های خودکفایی، پایین بودن قیمت های نادرست همچون واردات پنبه در سالکرد؛ رفته رفته برخی سیاستهای هدف صادر میبازار

اک، کشاورزان پنبه کار را نسبت به ادامه های جهانی و واردات قانونی و غیر قانونی پوشتضمینی نسبت به دیگر محصوالت و نرخ
 .کشت و کار دلسرد کرد و همین امر موجب شد تا سالیانه نیمی از نیاز کشور از طریق واردات تامین شود

با توجه به آنکه خودکفایی تولید پنبه، نقطه اتصال رونق صنعت نساجی در کشور به شمار می رود، از این رو نگاه همه جانبه 
کشت این محصول حائز اهمیت در تولید پوشاک و البسه امری ضروری به نظر می رسد مسئوالن به . 

و نابودن شدن خودکفایی طالی سفید را ناشی از سو مدیریت مسئوالن وزارت جهاد   بسیاری از کارشناسان واردات بی رویه
ک تنها با اجرای الگوی کشت، توسعه کشاورزی می دانند و معتقدند که دستیابی مجدد به خودکفایی این محصول استراتژی

مکانیزاسیون و استفاده از تکنولوژی های مناسب، افزایش قیمت خرید تضمینی متناسب با نرخ های جهانی، کنترل قاچاق پوشاک و 
 .حمایت همه جانبه از کشاورزان شدنی است

وارد کردبی لطفی دولت به بخش کشاورزی/واردات بی رویه ضربه مهلکی بر خودکفایی پنبه   
، با انتقاد از این مسئله که صنعت،تجارت و کشاورزیمسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار 

رات و واردات محصوالت دولت نگاه تولید محور به بخش کشاورزی ندارد، اظهار کرد: دولت در قیمت تضمینی، ممنوعیت صاد
 .کشاورزی کم لطفی کرده است
ها به بخش کشاورزی کم لطفی کرده است، افزود: پنبه مصداق بارز این موضوع است چرا که قیمت وی با اشاره به اینکه دولت بار

تری داشته باشنددهند محصول دیگری بکارند یا حداقل کشت کمتضمینی این محصول به حدی پایین است که کشاورزان ترجیج می . 
اسدی با اشاره به اینکه واردات بی رویه محصول ضربه مهلکی به خودکفایی پنبه وارد کرده است، بیان کرد: با وجود پتانسیل و 

 .استعداد کشت پنبه در داخل بدیهی است که در تامین نیاز کشور حداقل باید خودکفا باشیم تا از خروج ارز جلوگیری کنیم
ها اعالم ی خانه کشاورز واردات بی رویه پنبه را ناشی از سو مدیریت مسئوالن دانست و گفت: اگرچه بنده بارعضو شورای مرکز

کنند و ای بین دولت و خودکفایی گندم وجود ندارد، اما مسئوالن دولتی خود را پشت آمار تولید گندم پنهان میکرده ام که هیچ رابطه
گوشت و پنبه در چه جایگاهی قرار دارند؟ کنند در خصوص تولید روغن،اذعان نمی  

ها نیاز به پنبه تولید داخل اگرچه با قاچاق پوشاک از دیگر کشور :او درباره تاثیر قاچاق پوشاک بر نابودی خودکفایی تولید پنبه افزود

نابودی تولید پنبه در کشور  ها از تولیدکنندگان بخش کشاورزی عامل اصلیشود، اما بی توجهی مسئوالن و حمایت نکردن آنکمتر می
رودبه شمار می . 

اسدی با انتقاد از این مسئله که وزارت جهاد کشاورزی سیاست گذاری مناسبی در بخش تولید ندارد، تصریح کرد: وزیر جهاد 
م کرد و این دوره گذشته به موضوع مهمی همچون الگوی کشت بی توجه بود و تنها خود را پشت آمار تولید گندم قای ۵کشاورزی در 

های نه چندان دور صادرکننده بودیم، دستخوش تغییر و تحوالتی قرار امر موجب شد تا تولید محصوالتی همچون پنبه که در سال
 .گیرد
درصد پنبه مورد نیاز کشور از طریق واردات/تعطیلی صنایع نساجی به سبب کمبود مواد اولیه ۰۸تا  ۶۸تامین   

، با اشاره به صنعت،تجارت و کشاورزینظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت وگو با خبرنگارمحمد شفیع ملک زاده رئیس 
درصد تولید پنبه تا اوایل انقالب  ۶۸تا  ۲۸کشور دنیا بود، اظهار کرد:  ۰۸۸اینکه ایران تا اوایل انقالب صادرکننده پنبه به بیش از 
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مازاد بر نیاز کشور بود که متاسفانه به سبب عملکرد نادرست در ارتباط با تولید پنبه نتوانستیم کشت محصول را به طور مکانیره 
های تولید و افزایش بهره وری، درآمد کشاورزان را افزایش دهیمرواج دهیم تا با کاهش هزینه . 

ن مسئله که در بحث بازرگانی نتوانستیم بازار خوبی برای محصول ایجاد کنیم، افزود: باال بودن قیمت تمام شده و او با انتقاد از ای
 ۶۸مقرون به صرفه نبودن تولید موجب شد تا تولید ساالنه پنبه افول پیدا کند و هم اکنون کشت این محصول به جایی رسیده است که 

شودت تامین میدرصد نیاز کشور از طریق واردا ۰۸تا  . 
این مقام مقام مسئول با بیان اینکه بسیاری از صنایع نساجی به سبب کمبود مواد اولیه تعطیل شدند، بیان کرد: هم اکنون کشت پنبه در 

 های گلستان، مازندران، فارس و تهران به حداقل خود رسیده است، در حالیکه با حمایت دولت از تولیدکنندگان و تعییناکثر استان
هایی که پتانسیل تولید پنبه را دارند، دور از انتظار نیستقیمت عادالنه پنبه امکان خودکفایی مجدد در تولید این محصول در استان . 

ملک زاده با تاکید بر واردات ماشین آالت و بذر مورد نیاز گفت: با توجه به باال بودن دستمزد نیروی انسانی، واردات ماشین آالت و 
های تولید و خودکفایی پنبه تاثیر بسزایی داردای روز دنیا و همچنین بذر مرغوب در کاهش هزینههتکنولوژی . 

 واردات چمدانی و رسمی پوشاک، تولید پنبه را به ورطه نابودی کشاند
، سطح زیر کشت پنبه در سال صنعت، تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار محمد حسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه در گفت

های گلستان و اردبیل، پنبه کاران با آفت کرم غوزه و سنک هزار هکتار اعالم کرد و گفت: هم اکنون در استان ۰۵زراعی جدید را 
راهنمایی و مشورت الزم در در مزارع پنبه مواجه هستند که خوشبختانه مسئوالن سازمان حفظ نباتات با حضور در مزارع، 

دهندخصوص جمعیت آفات را به تولیدکنندگان می . 
 ۵۸۸درصدی سطح زیر کشت انتظار داریم که  ۰۲درصدی تولید پنبه خبر داد و افزود: با وجود افزایش  ۵۸تا  ۰۲وی از افزایش 

هزار تن پنبه تصفیه شده تولید شود ۶۸هزار تن وش پنبه برداشت و حدود  . 
کند، بیان کرد: اگرچه ظرفیت هزار تن پنبه استفاده می ۰۵۸تا  ۰۸۸با اشاره به اینکه ساالنه صنایع نساجی در حالت عادی کاویانی 

صنایع نساجی بیش از این رقم است، اما واردات رسمی و چمدانی پارچه و لباس در چند سال اخیر بر صنعت نساجی تاثیر سو 
 .گذاشت

هزارتن نیاز  ۶۸تا  ۲۸هزار تن پنبه تصفیه شده، رقمی حدود  ۶۸اد: امسال در صورت تحقق تولید مدیر عامل صندوق پنبه ادامه د
 .کشور باید از طریق واردات تامین شود

کاویانی درباره اینکه آیا امکان خوداتکایی تولید پنبه در کشور وجود دارد، افزود: وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد که سطح 
۰۸امنه زیر کشت پنبه در د تن در هکتار افزایش دهد که در  ۲تا  ۴هزار هکتار بماند، اما در مقابل عملکرد تولید را به  ۰۲تا  

 .صورت تحقق این امر خودکفایی پنبه دور از انتظار نیست
ش تولید او توزیع بذور پرمحصول میان کشاورزان، استفاده از تکنولوژی مناسب و قیمت مناسب محصول را از جمله عوامل افزای

های شمالی مانع کشت پنبه شده است، از این رو تا زمانیکه تکنولوژی پنبه اعالم کرد و گفت: هم اکنون قیمت باالی برنج در استان
هزار تن پنبه تنها از  ۰۸۸هزار تن پنبه و صادرات  ۰۸۸گرچه سابقه تولید  .کامل نشود، نباید انتظار خودکفایی محصول را داشت

را داشتیماستان گلستان  . 
این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه قیمت تضمینی پنبه جوابگوی هزینه کشاورزان نیست، تصریح کرد: هم اکنون قیمت هر 

۶۸۸هزار و  ۰کیلو وش پنبه  ۰تومان است، در حالیکه انتظار داریم هر کیلو وش حداقل با نرخ   هزار تومان از کشاورزان  ۰تا  
 .خریداری شود

جرا نشدن الگوی کشت، کشاورزان پنبه کار را سرگردان کردا   
، درباره دالیل صنعت،تجارت و کشاورزیعلی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار 

تا زمانیکه الگوی کشت در کشور اجرا نشود و آمار دقیقی از تولید محصوالت نابودی خودکفایی طالی سفید در کشور اظهار کرد: 
مانیمها از تولید عقب میکشاورزی از جمله پنبه در دسترس نباشد، همه ساله به سبب ایجاد برخی هجمه . 

ردیم، بلکه صادر کننده بودیم که ک، تولید پنبه به جایی رسیده بود که نه تنها نیاز کشور را در داخل تامین می۰۸او افزود: در دهه 
متاسفانه بی توجهی مسئوالن به اجرای الگوی کشت موجب شد تا تولیدکنندگان در تولید پنبه سرگردان شوند و به سراغ کشت دیگر 

 .محصوالت روند
جهی مسئوالن وزارت خان محمدی با اشاره به اینکه بی توجهی دولت به بخش کشاورزی منجر به واردات پنبه شد، بیان کرد: بی تو

جهاد کشاورزی به اجرای الگوی کشت، قیمت پایین خرید تضمینی و نبود حمایت الزم از تولیدکنندگان پنبه موجب شد تا صنایع 
نساجی برای تامین نیاز خود به واردات روی بیاورند، در حالیکه به سبب شرایط مساعد اقلیمی با برنامه ریزی مدون برای تولید، 

ه خودکفایی مجدد تولید پنبه دور از انتظار نیستدستیابی ب . 
است، از این رو  ۰۸مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ادامه داد: با وجود آنکه مصوبه الگوی کشت مربوط به دهه 

های تخصصی مجلس باید وارد شوند و از دولت بخواهند که این مصوبه را اجرا کندکمیسیون . 
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پنبه در برابر سایر کشت ها، نبود صرفه اقتصادی تولید این محصول ناشی از قیمت پایین خرید تضمینی و به گفته او، زراعت سخت 
نوسان سایر محصوالت کشاورزی موجب شده تا کشاورزان به سراغ کشت دیگر محصوالت روند و در نهایت ایران از کشور 

 .صادرکننده پنبه به وارد کننده تبدیل شود
ثیر قاچاق پوشاک بر نابودی تولید طالی سفید تصریح کرد: اگرچه قاچاق پوشاک به تنهایی تاثیری بر قاچاق خان محمدی درباره تا

ها و عدم رقابت تولیدکنندگان داخل و خارج موجب ندارد، اما کاهش ارزش پول ملی، پایین بودن قیمت تمام شده تولید در دیگر کشور
ندگان از چرخه تولید یکی پس از دیگری خارج شوندشد تا تولید پنبه در کشور نابود و تولیدکن . 

 وابستگی شدید تولید پنبه به صنایع فرآوری/محدودیتی برای کشت پنبه در کشور وجود ندارد
، با اشاره صنعت، تجارت و کشاورزیعباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار  

به اینکه ایران در تولید پنبه رتبه اول در منطقه خاورمیانه را دارا بود، اظهار کرد: با وجود انکه تولید برخی محصوالت کشاورزی 
موجب شده تا از جمله پنبه وابستگی شدیدی به صنایع فرآوری دارد، از این رو فراهم نبودن صنایع فراوری مورد نیاز در کشور 

 .محصول تولیدی روی دست کشاورز باقی بماند
های همسایه را جوابگو های نه چندان دور، ایران عالوه بر تامین البسه و صنایع نساجی داخل، بخشی از نیاز کشوراو افزود: در سال

اند و همین امر موجب شد تا بود که با تعطیلی کارخانجات نساجی و صنایع تبدیلی پنبه، محصول روی دست کشاورزان باقی م
 .تولیدکننده دیگر رغبتی به کشت این محصول نداشته باشد
رود که کشور ما یکی از مشتریات های اصلی تولید منسوجات به شمار میپاپی زاده ادامه داد: هم اکنون کشور ترکیه یکی از قطب

 .اصلی محصوالت نساجی و البسه از این کشور است
ه از صنایع نساجی و خرید پنبه با قیمت مناسب از کشاورز را دلیل اصلی رونق کشت محصول دانست و گفت: او حمایت دولت ترکی

ها انجام با توجه به انکه صنایع بزرگ نساجی در این کشور ایجاد شده است، هم اکنون کشور ترکیه واردات پنبه را از دیگر کشور
دهدمی . 

اینکه محدودیتی برای کشت پنبه در کشور وجود ندارد، بیان کرد: در مناطق مختلف عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به 
های الزم کشاورزان را به کشت کشور پتانسیل و ظرفیت برای تولید پنبه وجود وجود دارد و تنها نیاز است مسئوالن امر با حمایت

تا  ۰۸تامین نیاز صنایع نساجی این امکان وجود دارد که این زراعت سوق دهند چرا که با توسعه کشت پنبه عالوه بر خودکفایی در 
درصد روغن مورد نیاز کشور از دانه پنبه تامین شود ۰۲ . 

کند، بیان کرد: با از بین رفتن صنایع او با اشاره به اینکه قاچاق پوشاک ضربه مهلکی بر خودکفایی پنبه و صنایع نساجی وارد می
پنبه خودداری کردند و به سراغ کشت دیگر محصوالت رفتند، به همین خاطر دولت برای  نساجی، کشاورزان در یک دوره از کشت

های الزم ها حمایتتوسعه کشت پنبه و جلوگیری از قاچاق انواع محصوالت نساجی باید نهاده مورد نیاز کشاورزان را تامین و از آن
های خارجی استال برای کشوررا داشته باشد چرا که قاچاق محصوالت نساجی به معنای ایجاد اشتغ . 

در پایان با انتقاد از این مسئله که دولت در زمینه مبارزه با قاچاق محصوالت نساجی عملکرد مطلوبی نداشته است،   پاپی زاده
آسوده به تصریح کرد: دولت با اعمال تعرفه سنگین و کنترل مبادی ورودی باید جلوی این امر را بگیرد تا کشاورزان بتوانند با خیال 

 .تولید ادامه دهند
  لینک خبر
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 پنبه 
 خبرنگاران جوان  – 69/5/89تاریخ : 

  هزار تن وش پنبه ۲۲۲تولید 
هزار تن وش پنبه تولید شود ۵۵۰هزارجریبی پیش بینی کرد برنامه تولید پنبه در سال زراعی جاری به طور کامل محقق و  .  

طرح پنبه ، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، ابراهیم هزارجریبی مجری گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 
درصد فراتر  ۰۸هکتار از اراضی کشت شد که این میزان  ۰۸۵۲۸پنبه در سطح  ۰۰وزارت جهاد کشاورزی گفت: در سال زراعی 

درصدی برخوردار است ۵۰از برنامه اجرایی بوده و در مقایسه با سال گذشته از رشد  . 
۵۲۰۸وی با پیش بینی دستیابی به عملکرد حدود  درصدی عملکرد  ۰۵طح، گفت: برآورد می شود رشد کیلوگرم وش در واحد س 

هزار تن وش پنبه تولید می  ۵۵۰نسبت به سال گذشته داشته باشیم که در این صورت، برنامه تولید به طور کامل محقق و به میزان 

 .شود
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی
 ایرنا  – 93/5/89تاریخ : 

  زدهمیلیارد ریال خسارت به کشاورزان سیل ۰۶۴هزار و  .تایید پرداخت 
وبات دولت جهت پرداخت کمک مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی گفت: در اجرای مص -ایرنا  

های میلیارد لایر مورد تایید کارگروه ۴۰۸دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، تاکنون پرداخت مبلغ پنج هزار و بالعوض به خسارت
استان کشور قرار گرفته است ۵۰ .  

وض و تسهیالت به گزارش چهارشنبه وزارت جهاد کشاورزی، سید محمد موسوی در تشریح عملکرد پرداخت کمک بالع
های سیلزده افزودالحسنه بانکی به بخش کشاورزی استانقرض  ۰۰۴مرداد ماه سال جاری، تعداد  ۵۰طبق مصوبات دولت تا تاریخ  :

های خسارت دیده از سیل بررسی و تایید های تخصصی شهرستانمیلیارد لایر در کمیته ۰۰۴هزار و  ۰۸پرونده به مبلغ  ۲۰هزار و 
 .شد

های خوزستان، لرستان، گلستان، ها شامل استانر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی افزود: این استانمدیرکل دفت
مازندران، کرمانشاه، کردستان، فارس، اصفهان، البرز، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، همدان، آذربایجان غربی، تهران، زنجان، 

یزد، قم، قزوین، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان سمنان، سیستان و بلوچستان، گیالن، ایالم، 
 .است

 ۲۰۶هزار و  ۰۲های گلستان، مازندران، خوزستان، لرستان، همدان، اصفهان، کردستان و فارس تعداد وی اظهارداشت: در استان
دستورالعمل اجرایی ابالغی مورخ نهم تیرماه  ۴ساس ماده میلیارد لایر به مرحله پرداخت رسیده است که بر ا ۰۰۰۸پرونده به مبلغ 

۲۸وزیر جهاد کشاورزی، متناسب با میزان تخصیص،  ۰۰سال   .درصد مبلغ مذکور به حساب خسارت دیدگان واریز شد 
ن از دیدگاالحسنه بانکی به خسارتمدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی درباره پرداخت تسهیالت قرض

میلیارد لایر از  ۲۶۰۰پرونده به مبلغ  ۴۸۰هزار و  ۰۵مرداد ماه، تعداد  ۵۰سیل در بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: تا تاریخ 
های خوزستان، گلستان، لرستان، مازندران، کرمانشاه، کردستان، سمنان، فارس، البرز، همدان، طریق سازمان جهاد کشاورزی استان

های عامل معرفی شدیالم، قزوین، خراسان جنوبی، گیالن، اصفهان و چهارمحال و بختیاری به بانکآذربایجان غربی، یزد، ا . 
 ۶های خوزستان، گلستان، لرستان، مازندران، کردستان، کرمانشاه، ایالم، فارس و همدان جمعا تعداد وی ادامه داد: همچنین در استان

دیدگان پرداخت شده استمیلیارد لایر به خسارت ۰۵۲پرونده به مبلغ  ۰۵۵هزار و  . 
درصد به  ۰۸درصد به بانک ملی،  ۰۰درصد به بانک کشاورزی،  ۲۵های معرفی شده مذکور موسوی یادآور شد: از مجموع پرونده

۵ت و درصد به بانک تجار ۲درصد به بانک صادرات،  ۶درصد به بانک توسعه تعاون،  ۰درصد به بانک ملت،  ۲بانک سپه،   
 .درصد به بانک رفاه کارگران ارسال شده است

 لینک خبر 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 ایرنا  – 62/5/89تاریخ : 

  ماه .۲۵مرغ در هزار تن تخم ۰۰صادرات 
ماه گذشته به کشورهای عراق  ۵.۲هزارتن تخم مرغ در  ۰۰مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار گفت: بیش از  -ایرنا -تهران

است و این روند ادامه دارد و افغانستان صادر شده .  
« تخم مرغ مورد نیاز کشور تامین است   روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه« رضا ترکاشوند

اظهارداشت: با وجود اینکه رفع ممنوعیت صادرات تخم مرغ مربوط به اردیبهشت ماه امسال بوده اما تجار به دلیل از دست دادن 
ازارهای صادراتی، از خردادماه این تجارت را از سر گرفته اندب . 

اکنون روند صادرات این  کیفیت تخم مرغ ایران را با دیگر کشورهای همسایه از جمله ترکیه قابل رقابت دانست و افزود:  وی
ورد نیاز خود را از ترکیه تامین می عراق تخم مرغ م  محصول به عراق به دلیل ورود ترکیه اندکی کاهش یافته زیرا پیش از این نیز

 .کرد
 قیمت تخم مرغ همچنان زیر نرخ مصوب 

براساس مصوبه کارگروه ستاد تنظیم بازار که  :مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخم گذار درباره قیمت این محصول تصریح کرد

تومان تعیین شده است اما در این  ۰۴۸ر و قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری ها هفت هزا مربوط به یک ماه گذشته است،
هم نرسیده ایم  مقطع هنوز به این مبلغ مصوب . 

امروز نرخ هر کیلوگرم تخم مرغ درب واحدهای  :وی علت کاهش قیمت را افزایش تولید و عرضه و کاهش تقاضا دانست و افزود

 ۲۸۸چهار هزارو   ممنوعیت صادرات قیمت تخم مرغ تومان بود که البته در زمان ۶۸۸هزارو  ۶تا  ۲۸۸هزارو  ۶مرغداری بین 
 .تومان نیز در مرغداری ها به فروش می رسید که ضرر هنگفتی را به این صنعت وارد کرد

توانیم شاهد تولید پایدار این ترکاشوند براین باور است که اگر قیمت مصوب این محصول در طول سال عملیاتی شود به طور حتم می
 .محصول باشیم

تومان است و تولیدکنندگان مشکلی در تامین نهاده های  ۰۶۸۸تومان و ذرت  ۵۰۸۸گفته وی، اکنون قیمت مصوب کنجاله سویا  به
 .مورد نیاز این صنعت ندارند

به گزارش ایرنا، معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهارم اردیبهشت ماه امسال صادرات تخم مرغ را 
 .آزاد کرد

 ۲۸هزارتن تخم مرغ در تولید و تامین این محصول خودکفا است و توان صادرات ساالنه بین  ۰۸۸ایران به دلیل تولید ساالنه بیش از 
هزارتن مازاد تولید به کشورهای همسایه را دارد ۰۸۸تا  . 

کیلوگرم است ۰۵هم اکنون سرانه مصرف این محصول در کشور ما نزدیک  . 
  لینک خبر
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان  – 93/5/89تاریخ : 

  تومان ۴۴.هزار و  ۶مازاد تولید تخم مرغ دردسر ساز شد/ قیمت هر کیلو تخم مرغ 
دهد قیمت تخم مرغ به نرخ واقعی خود در بازار برسدتن تخم مرغ مازاد بر کشور اجازه نمی ۵۲۸ه نبی پور گفت: وجود روزان .  

صنعت، تجارت و کشاورزیناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار  گروه  

، درباره آخرین تحوالت بازار تخم مرغ اظهار کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان است ۰۰ای معادل شانه ۲۸۸هزار و  ۶تا  ۴۸۸هزار و  ۶مرغداری  . 

تومان اعالم کرده است، افزود: با توجه  ۰۴۸هزار و  ۰ان حمایت، قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ را وی با اشاره به اینکه سازم
تومانی مرغداران در فروش هر کیلو  ۰۸۸تا یک هزار و  ۵۸۸های کنونی بیانگر زیان یک هزار و به مازاد تولید، فروش با نرخ

 .تخم مرغ است
ها تابع مکانیزم عرضه و تقاضاست، اما مسئوالن تولیدکنندگان گفت: اگرچه قیمت تمامی کاال نبی پور با انتقاد از بی توجهی دولت به

شوند، رود، توجهی به این مکانیزم ندارند و در زمانیکه تولیدکنندگان با زیان روبرو میدولتی در زمانیکه قیمت این محصول باال می
دانندافت قیمت را ناشی از این مکانیزم می . 

تومان اعالم کرد و  ۵۸۸هزار و  ۲رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران متوسط قیمت تخم مرغ از ابتدای سال را 
تن مازاد تولید، زیان مرغداران و فروش تخم مرغ کمتر از قیمت تمام شده را به همراه داشته  ۵۲۸تا  ۵۴۸افزود: وجود روزانه 

شود که بازار روند بهتری به خود بگیرداواسط شهریور همزمان با بازگشایی مدارس پیش بینی می است که با ازدیاد تقاضا از . 
هزار تن رسید ۰۵تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ/ صادرات تخم مرغ به  ۴۸۸هزار و  ۰زیان  :بیشتر بخوانید  

تا  ۰۸تن تخم مرغ، رقمی حدود  ۵۲۸تا  ۵۴۸ه تن اعالم کرد و گفت: از مازاد روزان ۵۰۸۸وی تولید روزانه تخم مرغ را بیش از 
شود چرا که عراق به سبب حمایت از تولید داخل تمایلی به های هدف صادر میتن تخم مرغ به صورت غیر رسمی به بازار ۰۸۸

 .واردات تخم مرغ ایرانی ندارد
ی هدف صادر شده است، بیان کرد: این در حالی هاهزار تن تخم مرغ به بازار ۰۵نبی پور با اشاره به اینکه در سه ماهه نخست سال 

شدهای هدف صادر میهزار تن تخم مرغ به بازار ۰۸، ماهانه ۰۴است که در سال  . 
های تولیدی و تولیدکنندگان بیان کردوی با تاکید بر حمایت دولت از تشکل باتوجه به نزدیک شدن به فصل پاییز و زمستان، قیمت  :

ها خریداری و ذخیره کند تا با گرانی یابد، از این رو بهتر است دولت مقداری تخم مرغ از تشکلزایش میتخم مرغ به طور مقطعی اف
 .تخم مرغ در آن مقطع زمانی دیگر نیاز به واردات از کشور ترکیه نباشد و تنها با ذخایر داخلی، بازار تنظیم شود

های دامی نیست، تصریح کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر التهاب بازار نهادهاین مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه دیگر خبری از 

درصد اختالف دارد ۰۸کیلو ذرت و کنجاله سویا در بازار آزاد با نرخ مصوب تنها حدود  . 
  لینک خبر
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 تخم مرغ 
 خبرنگاران جوان  – 69/5/89تاریخ : 

  درصد تولید روزانه تخم مرغ مازاد بر نیاز کشور است ۰۴تومانی تخم مرغ با قیمت مصوب/ ۰۴۴اختالف یک هزار و 
تومان است که با نرخ مصوب یک  ۶۸۸هزار و  ۶تا  ۲۸۸هزار و  ۶وند گفت: نرخ کنونی هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ترکاش

تومان فاصله دارد ۰۸۸تا یک هزار و  ۵۸۸هزار و  . 
صنعت، تجارت و کشاورزیرضا ترکاشوند مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن در گفت و گو با خبرنگار   گروه اقتصادی باشگاه  

 ۶، درباره آخرین وضعیت بازار تخم مرغ اظهار کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری خبرنگاران جوان
تومان فاصله  ۰۸۸تا یک هزار و  ۵۸۸نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار یک هزار و تومان است که با  ۶۸۸هزار و  ۶تا  ۲۸۸هزار و 

 .دارد
شود وی افزود: طبق روال همه ساله با ازدیاد تقاضا صنایع کیک و کلوچه سازی از نیمه شهریور و بهبود شرایط بازار پیش بینی می

 .که مرغداران با نرخ منطقی اقدام به عرضه تخم مرغ کنند
تن تخم مرغ  ۰۸۸تا  ۵۲۸درصد تولید تخم مرغ مازاد بر نیاز کشور است، بیان کرد: روزانه  ۰۸ا اشاره به اینکه روزانه ترکاشوند ب

گذاردهای هدف صادر و مابقی بر بازار داخل تاثیر میتن آن به بازار ۵۸۸تا  ۰۲۸مازاد بر نیاز کشور است که  . 
های اخیر اینکه بازار تخم مرغ روبه بهبود است، گفت: این در حالی است که در ماهمدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن با اشاره به 

 .به سبب مازاد تولید، صنعت در معرض خطر بود و با بازشدن صادرات، مرغداران از زیان سنگین خارج شدند
هزار تن تخم مرغ به طور  ۰۰ وی درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ افزود: بنابر آمار از ابتدای خرداد تا کنون بیش از

تن به عراق و افغانستان صادر شده است ۵۸۸تا  ۰۲۸متوسط روزانه  . 
 نگرانی مرغداران از احیای مجدد وزارت بازرگانی / افزایش صادرات تنها راه حل رسیدن تخم مرغ به نرخ منطقی :بیشتر بخوانید

ار با توجه به مازاد کنونی تولید و ازدیاد تقاضا در باز :ترکاشوند با اشاره به اینکه مشکلی در صادرات تخم مرغ نداریم، اظهار کرد

شود که قیمت تخم مرغ به تعادل برسدداخل و صادراتی بعد از فصل تابستان پیش بینی می . 
مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن درباره آخرین وضعیت خرید توافقی تخم مرغ افزود: خرید توافقی تخم مرغ به منظور تنظیم بازار 

از شرکت پشتیبانی امور دام تقاضا کردیم که تا رسیدن محصول به  رود که به همین خاطر چند بارهای ما به شمار میجز سیاست
نرخ منطقی این طرح ادامه یابد، اما اخیرا شرکت پشتیبانی همکاری الزم را نکرده است. در حالیکه به سبب قیمت پایین محصول باید 

 .برای آینده ذخیره داشته باشیم
ها در بازار آزاد با نرخ مصوب مشکلی نداریم، تصریح کرد: هم اکنون قیمت نهاده هاوی در پایان با اشاره به اینکه در تامین نهاده

 .اختالف چندانی ندارد
  لینک خبر
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان  – 68/5/89تاریخ :

  هزار تن انجیر در کشور .۶ضرورت تشکیل زنجیره ارزش برای ساماندهی تولید تا عرضه انجیر/ تولید حدود 
ارزش انجیر را برای ساماندهی تولید تا عرضه این محصول ضروری دانست مقدم تشکیل زنجیره .  

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش  سرپرست دفتر امور  به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، زهرا جلیلی مقدم   ، 

ی وزارت جهاد کشاورزی تشکیل زنجیره ارزش انجیر را برای ساماندهی تولید تا عرضه این های گرمسیری و نیمه گرمسیرمیوه
این زنجیره باید با حضور همه فعاالن، تولیدکنندگان، صاحبان صنایع و سایر مرتبطین این  :محصول ضروری عنوان کرد و گفت

کیل شودمحصول به منظور ساماندهی تولید تا عرضه و توسعه صادرات این محصول تش . 
های انجیر برای افزایش کمی و کیفی این محصول، افزود: انجیر یکی از مهمترین مقدم با اشاره به اهمیت مدیریت بهینه باغ

تواند نقش مهمی در ارزآوری داشته باشدمحصوالت باغبانی است که می . 
هزار هکتار است و استان فارس بزرگترین  ۶۸ هزار تن از سطحی بالغ بر ۰۲وی بیان کرد: میزان تولید انجیر در کشور، حدود 

 .تولید کننده انجیر خشک در کشور است
 ضرورت توسعه زنجیره های توزیع در بخش کشاورزی :بیشتر بخوانید

کشت و  های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به برگزاری دوره ملی آموزشسرپرست دفتر امور میوه
استان انجیرخیز کشور، گفت: معاونت امور باغبانی این دوره  ۰۰مدیریت باغات انجیر در استان فارس با حضور کارشناسان باغبانی 

مردادماه سال جاری  ۵۰و  ۵۰را با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان فارس در 
ان برگزار کرددر مرکز آموزش ان است . 

های اکولوژیکی آن، اصول احداث باغ، ارقام، مدیریت گرده افشانی و بر دهی وی افزود: کلیات و گیاه شناسی انجیر، اقلیم و نیاز
 .انجیر توسط اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، تشریح شد

های این محصول، دیریت باغ شامل هرس، تغذیه، مبارزه با آفات و بیماریجلیلی مقدم ادامه داد: همچنین در این کارگاه اصول م 

رود پس از این دوره همه کارشناسان نسبت به تبادل و انتقال این اطالعات برداشت و فرآوری آن نیز تشریح و بررسی شد. امید می

 .به صورت استانی اقدام کنند
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور

 ایرنا   - 61/5/89تاریخ :

شودمیلیون آزمایش دامپزشکی در کشور انجام می ۰۵۰ساالنه   
رئیس مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور گفت: ساالنه به طور  -ایرنا -تهران

های مختلف دامپزشکی از جمله دام، طیور، آبزیان، زنبورعسل، واکسن، هزار نمونه آزمایشی در حوزه ۰۸۸متوسط سه میلیون و 
شود که در فرایند نظارت بر بهداشت تاثیر بسزایی داردامی انجام میهای خام ددارو، مکمل، خوراک و فراورده .  

« ۰۶۴با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در حال حاضر  وگوروز یکشنبه در گفت« محمد حبیبی آزمایشگاه در حوزه تشخیص و  

آزمایشگاه در بخش خصوصی فعال  ۵۴۴آزمایشگاه در بخش دولتی و  ۰۵۸  کنترل کیفی دامپزشکی کشور داریم که از این تعداد
 .هستند

های مرجع دامپزشکی اظهار داشتوی درباره میزان اشتغالزایی در آزمایشگاه دامپزشکی در مقاطع  نفر در رشته ۴۵۲هزار و  :

ی نفر در بخش دولت ۴۶۲های مرجع دامپزشکی کشور فعالیت دارند که از این تعداد مختلف، کارشناسی تا دکترا در آزمایشگاه
نفر در بخش خصوصی مشغول به کارند ۰۶۸  و . 

وی مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه مرجع و مطالعات کاربردی را آزمایشگاه مرجع دامپزشکی کشور معرفی و تصریح کرد: 
های کشور در سطح یک و دو فعال هستند که زیر ها و شهرستانای و خصوصی در استانهای دامپزشکی دولتی، منطقهآزمایشگاه

ظر آزمایشگاه ملی قرار دارندن . 
  OIE آزمایشگاه مرجع دامپزشکی طبق قوانین

های رئیس مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه مرجع و مطالعات کاربردی گفت: سطح آزمایشگاه مرجع دامپزشکی به دلیل فعالیت
دارد و تابع قوانین و مقرارت سازمان بهداشت المللی برابری ها و استانداردهای بینالمللی سازمان دامپزشکی کشور با دستورالعملبین

 .است (OIE) جهانی دام
المللی در حوزه دامپزشکی های مراجع بینوی ادامه داد: سازمان دامپزشکی کشور در حوزه تشخیص و کنترل براساس دستورالعمل

 .فعالیت دارد
های مهارت استانداردایران رتبه اول و دوم آزمون  (PT)  را داراست 

های مرجع را باال عنوان کرد و افزودبندی آزمایشگاهی رتبهحبیب های مهارت استاندارد آزمایشگاه مرجع دامپزشکی ایران در آزمون :

المللیبین   (PT ) کندها دریافت میشرکت دارد که به طور معمول ایران همیشه رتبه اول تا دوم را در این آزمون . 
های خارجی خواهر خواندگی دارد و به تازگی نیز با آزمایشگاهی، ایران با برخی آزمایشگاه وی اضافه کرد: به دلیل کیفیت باالی

المللی جدید خواهر خواندگی پیدا کندهای بینقرار است با آزمایشگاه (OIE) تاییدیه سازمان بهداشت جهانی دام . 
اما در « ف اول و تجهیزات حرف دوم را می زندنیروی خوب حر»عتقدم   وی درباره وضعیت تجهیزات آزمایشگاهی ایران افزود:

های ما به ها آزمایشگاههای مرجع دامپزشکی ندارد زیرا پیش از تشدید تحریمها تاثیری در کیفیت کار آزمایشگاهحال حاضر تحریم
های مدرن مجهز کشورهای پیشرفته دنیا از جمله آلمان شده بودنددستگاهها و ماشین . 
راین اکنون تجهیزات آزمایشگاهی و شبکه ملی آزمایشگاهی دامپزشکی کشور به ویژه در بخش خصوصی امکان وی ادامه داد: بناب

 .آزمایش و کنترل روز دنیا را دارد و مشکلی در این خصوص نداریم
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان – 69/5/89تاریخ : 

  پوشش حداکثری بیمه اجباری دام های کشور
ه مدت سه سال با هدف پوشش حداکثری بیمه شیرزاد گفت: تفاهم نامه مشترک صندوق بیمه کشاورزی و اتحادیه تعاونی دامداران ب

  .اجباری دام های کشور تنظیم شد
، به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، حسین شیرزاد معاون وزیر گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

مان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه این تفاهم نامه مشترک بین صندوق بیمه کشاورزی جهاد کشاورزی و مدیرعامل ساز
سال تنظیم گردیده است، اظهار کرد: پس از پایان مدت مذکور  ۰و اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی دامداران ایران برای مدت 

 .با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود
قانون برنامه  ۰۰های کشور به منظور اجرای بند"ث"ماده ن تفاهم نامه را پوشش حداکثری بیمه اجباری کلیه داموی، هدف اصلی ای

 .پنج ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است
است که  شیرزاد در خصوص تعهدات متقابل در این توافقنامه افزود: براساس این توافقنامه، صندوق بیمه کشاورزی کشور متعهد شده

های هویت گذاری شده، نسبت به صدور های اجرایی سالیانه بیمه دام و دریافت اطالعات دامضمن تسریع در تهیه و ابالغ دستورالعمل
ای در فرآیند هویت گذاری دام نظیر معرفی های خدمات بیمهبیمه نامه در سامانه جامع بیمه کشاورزی و ایجاد زمینه همکاری شرکت

قاضی بیمه به اتحادیه در شرایط خاص جهت هویت دار کردن و تسهیل در پرداخت کارمزد توافق شده در تفاهم نامه دامداران مت
 .فیمابین اقدام کند

درصد برای بخش کشاورزی ۴مانی با کارمزد میلیون تو ۵۸۸تسهیالت  :بیشتر بخوانید  
نامه، ارائه ها و اختیارات قانونی به منظور توسعه بیمهاین مسئول ادامه داد: تعهدات اتحادیه دامداران عبارتند از استفاده از ظرفیت

ها و خدمات به ه نهادههای استانی و شهرستانی، منوط کردن تخصیص کلیها و تعاونیاطالعات آماری و مشخصات اعضای اتحادیه
های بیمه پذیر به همراه حق بیمه به نمایندگی نامه دام از طرف دامدار و تهیه و تحویل لیست دامدامداران به دریافت و ارائه بیمه

 .مربوط
بصورت جداگانه ها شیرزاد در پایان با اشاره به لزوم تنظیم تفاهم نامه همکاری بین اتحادیه و نمایندگی بیمه کشاورزی در استان

های آسیب زا و پرمخاطره در فرآیند اجرای بعنوان تعهدات مشترک طرفین، افزود: بموجب مفاد این تفاهم نامه، بررسی گلوگاه
وری و مدیریت جانبه در ترویج و افزایش دانش فنی دامداران به منظور افزایش بهره ۵ها و گسترش همکاری عملیات بیمه دام

ها سراسری دامداران کشور ت وارده به دام، از دیگر اقدامات مهم مشترک صندوق بیمه کشاورزی و اتحادیهریسک و کاهش خسارا

 .خواهد بود
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  – 66/5/89تاریخ : 

  رسدمیلیون قطعه می .۰۲جوجه ریزی تا شهریور امسال به 
رصد افزایش د ۵۸رسد، گفت: امسال جوجه ریزی میلیون قطعه می ۰۵۲رضایی با اشاره به اینکه جوجه ریزی تا شهریور امسال به 

یابدمی .  
، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دامی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

در کشور صورت گرفته است و پیش بینی  میلیون قطعه جوجه ریزی ۴۰۰ وزارت جهاد کشاورزی گفت: از فروردین تا تیر امسال، 
میلیون قطعه جوجه ریزی داشته باشیم ۰۵۰کنیم در مرداد بیش از می . 

میلیون قطعه جوجه ریزی در کشور انجام شد ۰۸۵حدود  ۰۶وی افزود: این پیش بینی در حالی است که در تیر سال  . 
درصد جوجه ریزی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش  ۵۸دود دهد که حهای نقطه به نقطه نشان میادامه داد: بررسی  رضایی

 .یافته است
درصد تولید  ۰۸میلیون قطعه خواهد رسید،افزود: ظرفیت خالی بیش از  ۰۵۲وی با بیان اینکه جوجه ریزی تا شهریور امسال به 

مطمئن باشند، تولیدشان را افزایش های مرغداری کشور وجود دارد و اگر مرغداران نسبت به بازار مصرف گوشت مرغ در واحد
 .خواهند داد

تومان ۲۸۸هزار و  ۰۴کیلو مرغ واردات مرغ رویایی تعبیر ناپذیر است / قیمت هر  :بیشتر بخوانید  
معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی در پایان گفت: تولید کنندگان داخلی توانایی تولید و تامین گوشت مرغ را دارند و 

 .نیازی به واردات این محصول نداریم
 لینک خبر 
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 چای
 خبرنگاران جوان  – 68/5/89تاریخ : 

  تومانی ۰۲۴۴بررسی میزان چای وارد شده با ارز 
کالمی گفت: سازمان حمایت همه واردکنندگان چای را برای بررسی آمار موجودی و سوابق قیمت عرضه چای وارد شده با ارز 

تومان در بازار را احضار خواهد کرد ۴۵۸۸ .  
، به نقل از وزارت صنعت،معدن و تجارت، محمدرضا کالمی مدیر کل دفتر برنامه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه  به گزارش

تومانی  ۴۵۸۸ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار این وزارتخانه با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار، شرایط توزیع چای وارداتی با ارز 
 ۴۵۸۸و تخصیص نیافتن ارز  ۵ا توجه به تغییر وضعیت واردات چای از گروه یک به گروه را مشخص کرد، گفت: این مصوبه ب

 صادر شده است. ۰۰۰۰خرداد ماه سال  ۰۰تومانی برای واردات این کاال از تاریخ 
 

تعیین شده برای اخذ تا قبل از این تاریخ که تاریخ  ۰۰دهد حجم واردات چای از ابتدای سال ها نشان میاین مقام مسئول افزود: بررسی
 بوده، قابل توجه است. ۵های منتقل شده از گروه یک به گروه تومانی از کاال ۴۰۸۸مابه التفاوت 

 هزار تومان است ۶۸تن گذشت/قیمت هر کیلو چای داخلی ممتاز  ۰۸۸هزار و  ۰۰خرید برگ سبز چای از بیشتر بخوانید: 
او گفت : از این رو مقرر شد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با دعوت از همه واردکنندگان چای نسبت به اخذ آمار 

 تومان اقدام کند. ۴۵۸۸ موجودی و سوابق قیمت عرضه چای وارد شده با ارز
 

مدیر کل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت تصریح کرد: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار مقرر است این 
د، تومانی را با قیمت چای وارد شده با ارز نیما به فروش رسانده ان ۴۵۸۸هایی که چای وارداتی با ارز سازمان نسبت به معرفی واحد

 به بانک مرکزی اقدام کند تا مایه التفاوت از آنان اخذ شود.
 

تومانی نیز گفت: توزیع این چای به قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف  ۴۵۸۸کالمی درباره نحوه توزیع چای وارداتی با ارز 
کاد، تحت نظارت در قالب اتحادیه اسگیرد و مقرر شد وارد کنندگان چای برای تعریف شبکه توزیع کنندگان و تولیدکنندگان انجام می

 های مذهبی در ایام ماه محرم و صفر معرفی شوند.های آموزش و پرورش، هیئتهای زنجیره ای، تعاونیفروشگاه
 

تومان را منوط به ارایه  ۴۵۸۸های مشمول ارز او تاکید کرد: ستاد تنظیم بازار بانک مرکزی را مکلف کرد رفع تعهد ارزی همه کاال
دیه فروش کاالی وارد شده به قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از سوی سازمان مذکور و یا تأییدیه تأیی

 های متولی کند.های توزیع منتخب از سوی وزارتخانهعرضه کاالی واردشده در شبکه
 

، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، های متولی، وزارت صنعت، معدن و تجارتکالمی گفت: در این مصوبه وزارتخانه
 .درمان و آموزش پزشکی، اعالم شده است

  لینک خبر
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 چای
 خبرنگاران جوان  – 66/5/89تاریخ :  

هزار تومان است ۶۴ن گذشت/قیمت هر کیلو چای داخلی ممتاز ت ۲۴۴هزار و  ۲۶خرید برگ سبز چای از   
میلیارد تومان از چایکاران  ۵۲۰تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  ۰۸۰هزار و  ۰۰جهان ساز گفت: براساس آخرین آمار 

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

مرداد،  ۰۰، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای اظهار کرد: براساس آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت تا جوان
استان گیالن و مازندران خریداری شده  ۵میلیارد تومان از چایکاران  ۵۲۰رگ سبز چای با ارزش بالغ بر تن ب ۰۸۰هزار و  ۰۰

 .است
میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت و مابقی  ۰۰۴درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون  ۰۰وی از پرداخت 

شودها به حساب چایکاران واریز میپس از تخصیص اعتبار و پرداخت قدرالسهم کارخانه . 
 ۲۰۰هزار و  ۰۲درصد درجه یک و  ۶۸تن معادل  ۵۰۰هزار و  ۲۴جهان ساز ادامه داد: از مجموع بهای برگ سبز خریداری شده 

است ۵درصد درجه  ۴۸تن معادل  . 
درصد رشد داشته است،  ۰۸ال قبل رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه میزان خرید تضمینی برگ سبز چای نسبت به مدت مشابه س

های اخیر و شرایط مساعد اقلیمی، کمبود برداشت برگ سبز چای ناشی از خشکی هوا جبران شده است بیان کرد: با توجه به بارندگی
هزار تن  ۰۵۸تا  ۰۰۲شود که میزان تولید برگ سبز چای تا پایان فصل برداشت به که با استمرار شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی می

 .برسد
درصدی خرید تضمینی ۴هزار تن فراتر رفت / کاهش  ۰۸خرید تضمینی برگ سبز چای از  :بیشتر بخوانید  

کارخانه چای سازی مشغول خرید برگ سبز چای هستند، گفت: بنابر آمار از مجموع بهای برگ سبز  ۰۲۰وی با اشاره به اینکه 
هزار تن برگ  ۰۵۸تا  ۰۰۲تن چای خشک خریداری شده است که در صورت تحقق تولید  ۵۸۰هزار و  ۵۸خریداری شده تا کنون 

رسدهزار تن می ۵۶سبز چای، میزان تولید چای خشک به  . 
جهان ساز با بیان اینکه مشکلی در فروش چای خشک تولیدی وجود ندارد، اظهار کرد: با توجه به آنکه چای ایرانی، چای بدون 

های اخیر تقاضا برای خرید چای ایرانی افزایش یافته استاسانس و ارگانیک است، از این رو طی سال . 
هزار تومان اعالم کرد و افزود: براین اساس فروش چای داخل با  ۶۸چای داخلی ممتاز را  رئیس سازمان چای حداکثر قیمت هر کیلو

هزار تومان در بازار صحت ندارد ۰۵۸تا  ۰۸۸های نرخ . 
هزار تومان از  ۰۸به گفته این مقام مسئول، با توجه به آنکه حداکثر هر کیلو چای خشک به صورت عمده فروشی با نرخ 

های چندبرابری ارتباطی به تولیدکننده ندارد و همواره شود، از این رو فروش با نرخهای چای سازی خریداری میکارخانه
ها نظارت کنندهای بیشتر باید بر خرده فروشیهای نظارتی با اعمال نظارتدستگاه . 

تومانی و اختصاص ارز  ۴۵۸۸بیان کرد: با توجه به حذف ارز  تومانی بر بازار چای خارجی ۴۵۸۸وی درباره تاثیر حذف ارز 
های غیر برابر افزایش یابد، این در حالی است که هم اکنون چای خارجی با قیمت ۵نیما به واردات، حداکثر قیمت چای خارجی باید 

شودواقعی در بازار عرضه می . 
هزار تومان در بازار عرضه شود، تصریح کرد:  ۶۸باید با نرخ بیش از جهان ساز در پایان با اشاره به اینکه هر کیلو چای خارجی ن

هزار تومان به معنای از هم گسیختگی بازار است که مسئوالن امر باید بر این موضوع نظارت  ۰۵۸تا  ۰۸۸های فروش با نرخ

 .داشته باشند تا اجحافی در حق مصرف کننده صورت نگیرد
  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرگزاری فارس – 69/5/89تاریخ : 

قیمت خرید تضمینی گندم « افزایش نیافتن»هزینه یک میلیارد دالری   
ادامه پیدا کند دولت برای تامین ذخایر میلیون تنی گندم تا اواخر مرداد، چنانچه روند کاهشی خرید تضمینی گندم  1با توجه به خرید 

  .استراتژیک و نیاز بازارهای داخلی اقدام به واردات گندم با هزینه بیش از یک میلیارد دالر خواهد کرد
میلیون تنی گندم تا اواخر مرداد ماه، چنانچه روند کاهشی خرید تضمینی گندم ادامه  1با توجه به خرید  به گزارش خبرگزاری فارس،

ا کند دولت برای تامین ذخایر استراتژیک و نیاز بازارهای داخلی اقدام به واردات گندم با هزینه بیش از یک میلیارد دالری خواهد پید
تومان برای دولت هزینه  6533دهد قیمت هر کیلوگرم گندم خارجی با احتساب نرخ ارز سامانه نیما بیش از ها نشان میکرد. بررسی

 .خواهد داشت
بررسی ها نشان دهنده کاهش قابل توجه میزان خرید  81-89ک شدن به پایان فصل خرید تضمینی گندم در سال زراعی با نزدی

خرید  تضمینی گندم نسبت به تولید این محصول در سال زراعی جاری و میزان خرید تضمینی گندم در سال گذشته است. طبق قانون
ه گندم های تولیدی کشاورزان را به قیمت تعیین شده از آنان خریداری کندمحصوالت کشاورزی، دولت موظف است هرسال تضمینی . 

های قیمت خرید تضمینی گندم نیز هرساله باید بر اساس همان قانون، طبق پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با بررسی میدانی هزینه
سال زراعی اعالم شودتولید این محصول و حداقل به اندازه نرخ تورم، توسط دولت تعیین و در اول هر  . 

 ۴۰گندم به دلیل جایگاه ویژه آن در سبد غذایی خانوارهای ایرانی یکی از محصوالت پرمصرف در کشور است. این محصول حدود 
درصد از پروتئین مصرفی خانوارها را از طریق نان تأمین می کند. به همین دلیل دولت در قانون خرید  ۰۰درصد از کالری و 
ه خرید آن از کشاورزان استتضمینی موظف ب . 

 اجرای ناقص قانون دلیل اصلی کاهش میزان خرید تضمینی گندم
دهنده وجود برخی از اشکاالت در آن است. به عبارتی دیگر با های اخیر نشانبررسی روند اجرای قانون خرید تضمینی طی سال

ی، دولت قیمت این محصول اساسی را مطابق با متن توجه به عدم ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورز
دهدقانون افزایش نمی . های اخیر مشخص است، طور که در بررسی وضعیت قیمت و میزان خرید تضمینی گندم طی سالهمان 

با توجه گیری مواجه شده است. این در حالی است که در سال جاری تا کنون با کاهش چشم 6985میزان خرید تضمینی گندم از سال 

شدافزایش میزان تولید گندم باید میزان خرید تضمینی این محصول اساسی نیز با افزایش چشم گیری مواجه می . 
 رواج داللی در بازار گندم به دلیل تعیین نادرست قیمت گندم

شاعری عضو هیأت تعیین نادرست قیمت گندم در سال اخیر دلیل اصلی کاهش میزان خرید تضمینی است به نحوی که طبق اعالم 
 93درصد نیز رسیده بود قیمت گندم افزایش  23رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس در سالی که میزان تورم در کشور تا بیش از 

شد تا شاهد کاهش فروش این هزار تومان از کشاورزان خریداری می 6درصدی داشت. قیمت گندم در سال جاری حداقل باید با قیمت 

شدیمدولت نمی محصول استراتژیک به . 
شاعری با تأکید بر اینکه تصمیم شورای اقتصاد در زمینه تعیین قیمت گندم اشتباه بود، عنوان کرد: عدم تعیین قیمت مناسب به منظور 

خرید تضمینی گندم موجب کم انگیزه شدن کشاورزان گندم کار شد و بخشی از محصول تولیدی خود را یا در انبارها نگهداری 
اندیا با قیمت باالتری به دالالن در بازار فروختهکنند و می . 

 هزینه یک میلیارد دالری واردات گندم در صورت عدم افزایش خرید تضمینی گندم
دهد چنانچه دولت نقل و بیمه نشان میوهای حملاز سویی دیگر بررسی وضعیت قیمت گندم در سایر کشورها با احتساب هزینه

هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم هزینه کند 6533ز بازارهای جهانی خریداری کند باید بیش از بخواهد همین میزان گندم ا . 
دهد چنانچه روند کاهشی ها نشان میبینیمیلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرده است و پیش 1در حال حاضر دولت حدود 

میلیون  9میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری خواهد کرد که بیش از  9 میزان خرید تضمینی گندم ادامه پیدا کند دولت نهایتاً حدود

میلیون تنی گندم باید اقدام به واردات این  9تن کمتر از نیاز بازارهای داخلی است. در چنین شرایطی دولت باید برای تأمین نیاز 

میلیون تا یک میلیارد دالر کند 135محصول اساسی به ارزش  . 
ضمانت اجرایی قانون خرید تضمینی برای تأمین امنیت غذاییلزوم افزایش   

همانطور که مشخص شد با تداوم روند کنونی خرید تضمینی گندم احتمال از سرگیری واردات گندم بسیار زیاد خواهد بود. این در 
ادی مواجه است. در این های حاصل از تحریم با مشکالت بسیار زیحالی است که دولت در بخش تجارت خارجی به دلیل محدودیت

رسد دولت باید راهبرد خود نسبت به حمایت از تولید داخلی را تغییر دهدراستا به نظر می . 
با توجه به نزدیک شدن زمان اعالم قیمت گندم برای سال زراعی آینده دولت باید هر چه سریعتر قیمت خرید تضمینی سال زراعی 

های تولید و رابطه مبادله قیمت گندم تعیین و اعالم کند. قطعاً اعالم به موقع و رم، هزینهرا هرچه سریعتر متناسب با نرخ تو 88-89
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درست قیمت گندم باعث کاهش ورود دالالن به بازار این محصول اساسی شده و میزان تولید گندم را نیز بدون تغییر باقی خواهد 
 .گذاشت

بیعی مجلس شورای اسالمی با اشاره به پایین بودن نرخ خرید تضمینی علی ابراهیمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع ط
تومان کمتر باشد در سال جاری برای تامین نیاز  6933گندم از کشاورزان، گفت: اگر نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان از 

 .کشور باید اقدام به واردات این محصول استراتژیک کنیم
کند و رزی، عدم افزایش نرخ خرید تضمینی گندم دولت را مجبور به واردات این محصول میبه اعتقاد این عضو کمیسیون کشاو

ها خریداری و به خارج های دیگر مانند خوراک دام صرف شود و یا از سوی واسطهشود که گندم تولیدی کشور در زمینهباعث می
 .از کشور قاچاق شود

کمیسیون کشاورزی مجلس و کارشناسان روی آن تاکید دارند باید نه تنها به   یبنابراین نرخ خرید تضمینی گندم آنطوری که اعضا
 .موقع باشد بلکه باید نرخی باشد که کشاورزان را در آینده به کشت این محصول استراتژیک ترغیب کند

نسبت به تعیین درست  در این شرایط نیاز است تا نمایندگان مجلس شورای اسالمی به عنوان مرجع نظارت بر اجرای صحیح قوانین
سال اخیر اجازه اجرای ناقص قانون را ندهند 9و به موقع قیمت گندم از سوی دولت نظارت داشته باشند و مانند  گفتنی است کمیته  .

با بررسی روند اجرای قانون خرید تضمینی طی  "اینجا" اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس در سال گذشته با انتشار گزارشی

سال گذشته دلیل اصلی عدم اجرای صحیح آن را ناشی از نبود ضمانت کافی دانسته بود 93 . 
تضمین خرید محصوالت اساسی  این کمیته در گزارش خود تأکید کرده است به منظور بهبود روند خرید تضمینی گندم باید قانون

کشاورزی به نحوی اصالح شود که در نهایت وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی نهایی قیمت گذاری گندم باشد. از سویی دیگر 
تری نسبت به نرخ تورم است، قیمت حداقلی گندم در هر سال زراعی نیز بر اساس شاخص بهای بخش کشاورزی که معیار مناسب

 .تعیین شود
  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 ایرنا  – 93/5/89تاریخ : 

  میلیون تن گذشت ۰۵۰خرید تضمینی گندم از مرز 
هزار تن  ۴۸۸میلیون و ۰شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد: از شروع عملیات خرید تضمینی گندم تاکنون بیش از  -ایرنا  

محموله از کشاورزان کشور خریداری شده است ۵۰۶قالب یک میلیون و گندم در .  
میلیارد  ۵۵ هزار و۰۵۰بالغ بر  این مقدار گندم خریداری شده در کشور  به گزارش چهارشنبه شرکت بازرگانی دولتی ایران، بهای

کاران کشور پرداخت شده استطالبات گندمدرصد از م ۰۰میلیارد لایر معادل  ۰۶۰ هزار و ۰۰۰لایر بوده است که تاکنون بالغ بر  . 
است  بیشترین مقدار خرید تضمینی گندم مربوط به استان های خوزستان، کردستان ، فارس ، گلستان و کرمانشاه بوده  . 

تن دانه روغنی کلزا از کلزاکاران کشور خریداری شده است ۰۶ هزار و ۰۴۰همچنین مقدار  . 
  لینک خبر
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 خشکسالی
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 دانه های روغنی
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 روغن
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 عفرانز

 خبرنگاران جوان  – 66/5/89تاریخ : 

  میلیون تومان ۰۲برد / حداکثر قیمت هر کیلو زعفران بازار طالی سرخ در سکوت به سر می
میلیون  ۰۵تا  ۰۰و حداکثر  ۲۸۸میلیون و  ۰فت: حداقل نرخ هر کیلو زعفران حسینی از سکوت حاکم بر بازار زعفران خبر داد و گ

  .تومان است
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت وه اقتصادی باشگاه خبرنگاران گر 

، با اشاره به اینکه بازار طالی سرخ از سکوت و سکون نسبی برخوردار است، گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو طالی جوان
۰سرخ  میلیون تومان است ۰۵تا  ۰۰هزار و حداکثر  ۲۸۸میلیون و   . 

به کندی در حال انجام است افزود: با توجه به نوسان قیمت عضو شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه خرید و فروش زعفران 
رود که های اخیر و کاهش قدرت خرید افراد زعفران به عنوان کاالی لوکس در سبد مصرفی خانوار به شمار میزعفران در ماه
های گذشته شتاب چندانی برای خرید محصول در بازار وجود نداردنسبت به سال . 

رات زعفران تعریف چندانی نداردصاد :حسینی ادامه داد های اروپایی و نزدیک شدن به فصل برداشت آغاز تعطیالت تابستانه کشور .

های هدف را تحت تأثیر خود قرار داده است که امیدواریم با اتمام تعطیالت از ماه آینده بازار صادرات رونق تقاضی تجار بازار
 .بگیرد

که زعفران کاالی وابسته به صادرات است، گفت: اگر روند افت صادرات زعفران به سبب عضو شورای ملی زعفران با اشاره به این
مشکالت بازگشت ارز به سامانه نیما همچنان استمرار یابد نه تنها صادرکنندگان تمایلی به صادرات ندارند بلکه کشاورزان از ناحیه 

شوندکاهش قیمت زعفران در بازار متضرر می . 
تجربیات صاحبنظران صنعت و اقتصاد در رفع موانع تولید تشکیل اتاق فکر تولید/ بهره مندی از :بیشتر بخوانید   

وی رونق صادرات را تنها راهکار تأمین نقدینگی تولیدکنندگان برشمرد و گفت: این در حالی است که به سبب موانع متعدد پیش روی 
ش داشته استدرصد کاه ۰۲صادرکنندگان صادرات زعفران در سه ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل  . 

شود که بینی کرد و افزود: با توجه به تقاضا خریداران داخلی و خارجی نسبت به عرضه پیش بینی میقیمت زعفران در بازار را پیش
 .نوسان خاصی در بازار رخ ندهد

شود عضو شورای ملی زعفران درباره آخرین وضعیت تولید زعفران گفت: با توجه به افزایش سطح زیر کشت زعفران پیش بینی می
های جدید تن برسد که با این وجود ایجاد بازار ۲۸۸درصدی نسبت به سال قبل به  ۵۸تا  ۰۲که امسال تولید این محصول با رشد 
رود و در غیر این صورت سایر ای بزرگترین تولیدکننده زعفران امری ضروری به شمار میصادراتی و توسعه صنایع تبدیلی بر

های هدف خواهند گرفترقبا جای ما را در بازار . 
ایم تصریح کرد: با توجه به آن که بزرگترین تولیدکننده حسینی در پایان با اشاره به اینکه در توسعه صنایع تبدیلی کار چندانی نکرده

درصد زعفران تولیدی باید روانه صنایع تبدیلی شود تا پس از فرآوری آن را  ۲۸رویم از این رو حداقل ر دنیا به شمار میزعفران د

های هدف صادر کنیمبه بازار . 
  لینک خبر
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 سالمت
 ایرنا  – 62/5/89تاریخ : 

  تامین واکسن طیور نداریمکمبودی در 
ها، هیچ گونه کمبودی در زمینه واکسن طیور در کشور نداریمرییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: با وجود تحریم -ایرنا -تهران .  

ایشگاه المللی دام، طیور و صنایع وابسته در محل دایمی نمعلیرضا رفیعی پور روز پنجشنبه در مراسم افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بین
المللی افزود: ممکن است که ترخیص برخی برندهای واکسن در گمرک با چند روز تأخیر روبرو شده باشد، اما در یک سال بین

ایمگذشته مشکلی در این خصوص نداشته . 
ی الزم است از وی از اجرای برنامه ملی نیوکاسل در سال جاری برای نخستین بار خبرداد و اظهار داشت: با وجود تامین واکسن گاه

های روز دنیا استفاده شودواکسن . 
رییس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به ابالغ اجرای طرح ملی واکسیناسیون مبارزه با بیماری نیوکاسل طی چند روز آینده 

 .اضافه کرد: در مرحله اول تمامی طیور بومی سراسر کشور واکسیناسیون خواهند شد
سال بیماری نیوکاسل درگیر است اما اکنون این بیماری کنترل شده است ۶۸نکه صنعت طیور حدود وی ادامه داد: با وجود ای . 

 .رییس سازمان دامپزشکی کشور اضافه کرد: مهار یک بیمای از نظر یک دستگاه تخصصی به معنای ریشه کنی بیماری است
ای نبوده که بیماری از کنترل خارج شده باشدیافته اما به گونهرفیعی پور ادامه داد: امسال تعداد کانون های بیماری نیوکاسل افزایش  . 

رفیعی پور درخصوص اینکه سازمان دامپزشکی با واردات زیاد دی کلسیم فسفات و مونوکلسیم فسفات باعث شده تولیدکنندگان این 
داخل کشور در زمینه تولید آن با مشکل  ما اجازه واردات هر محصولی که درها با مشکل روبرو شوند، ادامه داد: به طور حتم مکمل

دهیممواجه هستیم، را می . 
وی افزود: سازمان دامپزشکی کشور تنها متولی صدور گواهی بهداشتی و ترخیص واردات است و مسئولیت تخصیص ارز، 

های دیگر هستنددستگاه . 
شور به اندازه کافی است و مونو کلسیم فسفات تولید رییس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه تولید دی کلسیم فسفات در داخل ک

ایم و اگر تولید به حد کافی باشد، واردات نیز انجام نخواهد شدنمی شود، گفت: به همین منظور اجازه واردات مونو را داده . 
ر واردات این نهاده نداریم و وی با بیان این که تخم چشم زده قزل آال به منظور تامین نیاز داخلی وارد می شود، افزود: انحصاری د

تواند وارد کندهر تشکلی در هر حوزه نهاده دامی می . 
 هزار تن تخم مرغ در چهارماهه امسال صادر شد13

هزار تن تخم مرغ صادر شده است 69رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: در چهارماهه نخست امسال  . 
کشور برتر دنیا است، افزود: ما در طول چهل سال  63حصوالت پروتئینی جز وی با اشاره به اینکه ایران در تولید بسیاری از م

ایمگذشته در زمینه تولید محصوالت پروتئینی جایگاه خوبی را به دست آورده . 
رفیعی پور یادآورشد: پیش از انقالب اسالمی واردکننده بودیم اما در حال حاضر در زمینه محصوالتی مانند عسل، تخم مرغ و 

ت لبنی صادرکننده هستیممحصوال . 
های گذشته در حال برگزاری است، رییس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه این نمایشگاه امسال با کیفیت بهتری نسبت به سال

المللی از کشورهای مختلف در این نمایشگاه حضور دارندشرکت بین۰۰شرکت داخلی و  ۵۰۸اظهار داشت: بیش از  . 
ها در یکسال گذشته شرکت های دانش بنیان شرکت کننده در این نمایشگاه نسبت به سال قبل افزایش ه تشدید تحریموی گفت: با توجه ب

 . داشته است
کنند، افزود: های دانش بنیان به تولیدکنندگان بزرگ و زنجیره تولید کمک میرییس سازمان دامپزشکی کشور با بیان این که شرکت

ایم و تکنولوژی در کنار آن می تواند تمام تولید نیمه صنعتی و سنتی به زنجیره تولید ارتقا پیدا کرده های گذشته از شرایططی سال
 .زنجیره تولید را برای مقرون به صرفه بودن در صنعت دام و طیور در اختیار داشته باشد

دریغ تشکل ها سال بعد شاهد های بیهای تولیدکنندگان کشور و حمایترفیعی پور اظهار امیدواری کرد: با نمایش توانمندی
های بیشتری در حوزه تولید باشیمموفقیت . 

  لینک خبر
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 سالمت 
 خبرنگاران جوان  – 66/5/89تاریخ : 

  ها را جدی بگیرندهشدارنفر بر اثر تب کریمه کنگو فوت شدند/ مردم  .
نفر نیز به این بیماری مبتال  ۲۴های مختلف کشور بر اثر تب کریمه کنگو فوت و نفر در استان ۲رفیعی پور گفت: بنابر آخرین آمار 

  .شدند
صنعت،تجارت و کشاورزیعلیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

،خبرنگاران جوان نسبت به شیوع بیماری تب کریمه کنگو هشدار داد و گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی، در وضعیت بسیار   

یابدها افزایش میاز لحاظ انتقال کنه قرار داریم چرا که همه ساله همزمان با فصل گرما، فعالیت کنه پرخطری . 
نفر به این  ۲۴های سیستان و بلوچستان، اردبیل و گیالن فوت و نفر بر اثر تب کریمه کنگو در استان ۲وی افزود: بنابر آخرین آمار 

تشخیص به موقع خطر جانی در این افراد نداشتیمبیماری مبتال شدند که خوشبختانه به سبب  . 
رفیعی پور با اشاره به اینکه جابه جایی عشایر و چرای دام در این فصول عامل اصلی انتقال عوامل بیماری زا و ویروس از بدن دام 

یه به ویژه افغانستان های همساهای مرزی است چرا که کشوراز یک منطقه به منطقه دیگر است، بیان کرد: اولویت اصلی استان
 .نسبت به تب کریمه کنگو آلوده است

 مردم از خرید گوشت فاقد مهر سازمان دامپزشکی خودداری کنند :بیشتر بخوانید
سال اخیر روند کاهشی  ۰۸داد مبتالیان و تلفات انسانی به تب کریمه کنگو طی رئیس سازمان دامپزشکی ادامه داد: با توجه به آنکه تع

 .داشته است، امیدواریم امسال آمار مبتالیان و تلفات جانی از این تعداد باالتر نرود
یمه کنگو ها را عامل اصلی کاهش مبتالیان تب کرهای بهداشتی و انعکاس اطالعات الزم از طریق رسانهوی توجه مردم به توصیه

ها و شیوع بیماری خطرناک تب کریمه کنگو های اخیر اعالم کرد و گفت: با توجه به شروع فصل گرما، فعالیت و تکثیر کنهدر سال
 .مشترک دام و انسان از مردم تقاضا داریم از خرید هر گونه گوشت فاقد مهر سازمان دامپزشکی اجتناب کنند

ها در ارتباط با دام است، باید دقت کنند تا با کنه مواجه دامداران افزود: افرادی که شغل آن ای دیگر بهاین مقام مسئول در توصیه
 .نشوند چرا که امکان گزش و انتقال ویروس در محیط وجود دارد

هایی که دام ها را از نظر ما باید صد درصد آلوده فرض کنند، اظهار کرد: البتهرفیعی پور با بیان اینکه در این فصول مردم همه دام
شود، جای هیچگونه نگرانی برای مصرف آالیش، دل، در کشتارگاه و تحت نظارت بهداشتی همکاران سازمان دامپزشکی ذبح می

 .جگر، قلوه وجود ندارد
کنند و در رئیس سازمان دامپزشکی در پایان تصریح کرد: در مناطق عشایری و روستایی قصابان آموزش دیده، دام را ذبح می

دهند و در غیر این صورت افراد حتما ت امکان گوشت را پس از نگه داری در سردخانه در اختیار مردم روستا قرار میصور
ها در کاهش ساعت در یخچال نگه داری کنند چرا که رعایت این دستورالعمل ۵۴گوشت را پس از قراردادن درون پالستیک به مدت 

 .گزارش بیماری تاثیر بسزایی دارد
  لینک خبر
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 شیالت
 خبرگزاری فارس – 65/5/89تاریخ : 

آال در کشور را تعطیل کرد واحد تکثیر تخم ماهی قزل 051واردات با ارز دولتی   
های تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان سردابی گفت: اصرار بر واردات آن هم با ارز دولتی از رئیس اتحادیه سراسری شرکت
کردآال در کشور را تعطیل واحد تکثیر تخم ماهی قزل 653کشورهای فرانسه و اسپانیا،  .  

وگو با خبرنگار اقتصادی های تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان سردابی در گفتهللا فرهی رئیس اتحادیه سراسری شرکتروح
آال، گفت: عملکرد این سازمان زده قزلخبرگزاری فارس، با انتقاد از عملکرد سازمان شیالت در مدیریت واردات تخم ماهی چشم

پرور آبزی»و « شیالت سبالن گستر ایران»توسط نمایندگی دو شرکت ایرانی   زدهاهی چشمباعث شده انحصار واردات تخم م
وارد کشور شود  از دو شرکت خارجی فرانسه و اسپانیا« تیراژه . 

 انحصار در واردات تخم ماهی چشم زده*
شود فرد متفرقه وارد می 2ط درصد آن توس 65شود و زده توسط این دو شرکت وارد کشور میدرصد تخم ماهی چشم 95وی گفت: 

واحد برسد و واردات این محصول  63واحد به  623زده در داخل کشور از و باعث شده تعداد واحدهای تولید و تکثیر ماهیان چشم

 .تولید داخل را فلج کرده است
ها تنها دو سال و ت تخم این ماهیهای تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان سردابی، قرار بود واردابه گفته رئیس اتحادیه سراسری شرکت

ها توسط خود واردکنندگان ها و تکنولوژی انجام شود به طوری که پس از واردات، تکثیر تخم این ماهیصرفا برای انتقال دانش، یافته
گذاری شرکت وارد کننده انجام شود، اما طی و با سرمایه  .سال گذشته هیچ وقت عملی نشد 15

مصوب شده بود، «زده نامه واردات تخم ماهی چشمشیوه»ای که در سازمان شیالت تحت عنوان نامهساس شیوهفرهی ادامه داد: بر ا
ها را تکثیر دهند تا گذاری شرکت خارجی در داخل این ماهیها با سرمایهقرار بود خود واردکنندگان پس از واردات تخم این ماهی

ر منتقل شود و دوم اینکه ذخیره خوبی برای پرورش این ماهی در کشور ایجاد شودهای وارداتی به کشواوال دانش تکثیر این تخم . 
* سال ادامه یافت 65سال  6وارداتی که به جای   

آال نیازی وی در پاسخ به این سوال که چه میزان نیاز به واردات این ماهی وجود دارد؟ افزود: اصال کشور برای پرورش ماهی قزل
زده نداردبه تخم چشم های صرفا واردات آنها برای استفاده از دانش فنی آنها و انتقال آنها به کشور قرار بود انجام شود، اما در سال .

های مرتبط مانند شیالت و سازمان تحقیقات شیالت نه تنها این دانش منتقل نشد، بلکه تخم گذشته به دلیل عملکرد ضعیف سازمان
 .ماهیان وارداتی جایگزین نوع داخلی شد

های تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان سردابی اظهار داشترئیس اتحادیه سراسری شرکت ها قرار بود تنها دو سال تخم این ماهی :

شود؛ سال است که کماکان واردات انجام می 65وارد شود و پس از آنکه به دانش کامل دست پیدا کردیم، واردات آنها قطع شود اما 

اردکنندگان داردچراکه درآمد خوبی هم برای و . 
 ترس تولیدکنندگان از انتقاد*
اند مشکالت خود را مطرح و از واردات گسترده آن انتقاد کنند های گذشته واحدهای تولید و تکثیر نتوانستهفرهی با بیان اینکه در سال

انتقاد کنند زمانی اگر نیاز به تخم  دالیل آن را اینگونه توضیح داد: نخست اینکه تکثیرکننده ها نگران هستند در صورتی که از آنها
های وارد کننده و یا دامپزشکی تحویل ندهد. دوم اینکه آنها نگرانند اگر دامپزشکی متوجه بیماری در مزرعه ماهی داشتند شرکت

گان لب به شدنشان از این صنعت هستند بنابراین هیچ وقت تکثیرکنند  شد از آنها حمایتی نکند و سوم اینکه آنها نگران طردمی
کاری کردنداعتراض نگشودند و همواره پنهان . 

ها با سازوکاری که سازمان شیالت ایجاد کرده، اکنون تکثیر و پرورش ماهیان سردابی در داخل کشور وی افزود: طی این سال
 .سودآوری ندارد

 شیوه نامه وارداتی سازمان شیالت اشتباه است*
ای که سازمان شیالت برای نامهتکثیر و پرورش ماهیان سردابی با بیان اینکه شیوه های تعاونیرئیس اتحادیه سراسری شرکت

ای است که واردکننده را ملزم نامهزده طراحی کرده بود از ابتدا اشتباه بود، اظهار داشت: اوال این چه شیوهواردات تخم ماهی چشم
در حالی که او اصال تخصص چنین کاری را ندارد؛ دوم اینکه  آال را خودش در داخل تولید و تکثیر کندکند تخم ماهی قزلمی
ای انجام دهد در گذاریشود سرمایهگذاری شرکت مبدا خارجی استفاده کنند، در حالی که کدام شرکت حاضر میخواهند از سرمایهمی

گذاری باعث قطع صادرات او خواهد شدداند چنین سرمایهصورتی که می . 
* ردات با اختصاص ارز دولتی به تخم ماهیافزایش دو برابر وا  
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داده است و این امر   ارز دولتی به واردات تخم چشم زده اختصاص  وی ادامه داد: سازمان شیالت ایران در اقدامی غیر منطقی
رده است و و عرصه رابرای تولید داخلی که باید با قیمت ارز آزاد تولید کند تنگ ک  شده  1397باعث واردات دو برابری در سال 

 .باعث هدر رفت منابع ارزی کشور شده است
 لینک خبر
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 شیالت 
 خبرگزاری فارس – 62/5/89تاریخ : 

آال انحصاری است؟ شود/واردات تخم ماهی قزلبرنامه ملی کنترل نیوکاسل برای اولین بار اجرا می  
 23این بیماری  :رئیس سازمان دامپزشکی کشور از برنامه ملی کنترل بیماری نیوکاسل برای اولین بار در کشور خبر داد و گفت

کندی کشور خسارت وارد میهاسال است به مرغداری .  
المللی دام، طیور و صنایع وابسته با حضور به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بین

گزار بر 99المللی تهران سالن بین تولیدکنندگان و صاحبان صنایع داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاه مسئوالن، کارشناسان،

 .شد
 دلیل واردات مکمل خوراک دام و طیور*

پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در حاشیه این نمایشگاه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که تولیدکنندگان مکمل علیرضا رفیعی
اند و آنها واردات داده کلسیم فسفات در کشور اجازهغذای دام و طیور اعتراض دارند که سازمان دامپزشکی با وجود تولید مونو و دی

شود و در حال حاضر اند، گفت: مطمئن باشید اگر تولید داخلی باشد به هیچ عنوان مجوز واردات صادر نمیورشکست شده
کنند بنابراین دولت برای اینکه بتواند نیاز کنند و مونوکلسیم فسفات هم تولید نمیهای داخلی در مقیاس بسیار کمی تولید میکارخانه

شود برای واردات مجوز بدهدخل را تامین کند مجبور میدا .  
شودکلسیم فسفات به عنوان مکمل خوراک دام و طیور استفاده میو دی مونو .  
کند و اختصاص ارز و مجوز پور ادامه داد: سازمان دامپزشکی کشور تنها گواهی بهداشتی و مجوز ترخیص را صادر میرفیعی

د کشاورزی و وزارت صمت استصادرات به عهده وزارت جها . 
 * زده انحصاری است؟آیا واردات تخم ماهی چشم   

واحد تولید و  623آال معتقدند زده پرسید که تکثیرکنندگان تخم ماهی قزلخبرنگار فارس درباره دلیل مجوز واردات برای ماهی چشم

های گذشته ین محصول اصرار دارد که باعث شده در سالزده در کشور وجود دارد اما دولت همچنان به واردات اتکثیر ماهیان چشم
واحد تنزل یابد 63تولیدی به   واحد  623 .  

زده وجود دارد و اگر تولیدی در داخل کشور انجام شود به هیچ رئیس سازمان دامپزشکی کشور توضیح داد: کشور به تخم ماهی چشم
کند و ما مجبور هستیم مجوز واردات صادر نه نیاز کشور را برآورده نمیعنوان حاضر به واردات نیستیم و هنوز تولید در این زمی

 .کنیم
 6رفیعی پور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس که به گفته تولید کنندگان داخلی واردات تخم ماهی چشم زده انحصاری و توسط 

توانند درخواست هیچ محدودیتی وجود ندارد و آنها می ای که بخواهد وارد کندو تولید کننده شود، گفت: هر شرکتشرکت انجام می
 .واردات کنند

کنندوی ادامه داد: به تازگی تکنولوژی وارد کردیم و برخی از این تکنولوژی استفاده می  .  
های تعاونی و تکثیر و پرورش ماهیان سردابی به خبرنگار فارس، گفت: قرار بود اتحادیه سراسری شرکت  روز گذشته رئیس

 65واردات تخم ماهی چشم زده به مدت دو سال انجام شود و در این مدت تکنولوژی آن در داخل کشور مورد استفاده قرار گیرد اما 

رسیده است 63به 623سال است واردات ادامه دارد و واحدهای تولیدی داخل از  .  
* شودبرنامه ملی کنترل نیوکاسل برای اولین بار در کشور اجرا می  

ور در پاسخ به سوال خبرنگاران که تولیدکنندگان مرغ از کمبود واکسن نیوکاسل گالیه دارند گفت: هیچ کمبود واکسن وجود پرفیعی
شودشود. شاید مشکل ترخیص واکسن وجود داشته باشد که آن هم برطرف میندارد و به اندازه کافی در داخل تولید می .  

های نوترکیب تولید بار در کشور خبر داد و گفت: این طرح با استفاده از واکسنای اولینوی از اجرای برنامه ملی کنترل نیوکاسل بر
  .داخل و وارداتی در گام نخست برای واکسیناسیون کامل طیور بومی و روستایی انجام خواهد شد

کند، گفت : امیدوار دی وارد میهای تولید مرغ آسیب جسال است در کشور برای فارم 23پور با بیان اینکه بیماری نیوکاسل رفیعی

  .هستیم که در آینده نزدیک میزان این بیماری در کشور به استانداردهای جهانی برسد
* المللی دام، طیور و صنایع وابستهبرگزاری هجدهمین نمایشگاه بین   

و صنایع وابسته اشاره کرد و گفت:  المللی دام، طیورهای هجدهمین نمایشگاه بینرئیس سازمان دامپزشکی کشور در ادامه به ویژگی
یابد و های تمام شده تولید کاهش میاند که در صورت همکاری آنها با یکدیگر هزینههای تولید گرد هم آمدهدر این نمایشگاه زنجیره

  .حاشیه سود تولیدکنندگان بیشتر خواهد شد
تواند اندازی این سیستم در کل کشور میشود و راهاری صنعتی میوی ادامه داد: در زنجیره تولید تولید دام روستایی تبدیل به دامد

  .تحولی بزرگ در بخش تولید ایجاد کند
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های بخش دام کشور اشاره کرد و گفت: در حالی که پیش از این واردکننده محصوالت رئیس سازمان دامپزشکی کشور از قابلیت
هایی دهنده موفقیتدر تولید شیر و مرغ جایگاه هشتم دنیا را داریم و این نشانمرغ جایگاه دهم جهان و دامی بودیم اما اکنون در تخم

ایمهای گذشته داشتهاست که سال .  
کنندهای مورد نیاز را خودشان تولید میهای دانش بنیان حضور دارند و آنها نهادهوی افزود: در این نمایشگاه شرکت .  

مرغ به کشورهای دیگر صادر شده استسیزده هزار تن تخمبه گفته رفیعی پور از ابتدای سال تاکنون  .  
  لینک خبر
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 شیر و فرآورده ها
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 صادرات و واردات
 فودپرس – 66/5/89تاریخ : 

 شرایط جدید صادرات میوه اعالم شد+سند
بار بعد از انتقال وظایف تنظیم بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صنعت ، معدن و تجارت، شرایط جدید صادرات میوه و تره

 .اعالم شد
 

کشاورزی)لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزیبعد از انتقال وظایف بازرگانی بخش  به وزارت صنعت ، معدن و  (

بار توسط این وزارتخانه اعالم شدشرایط جدید صادرات میوه و تره  تجارت، . 
 

سعید عباسپور مدیرکل دفتر صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به میر اشرفی رئیس کل گمرک 
بازگشت نامه شماره   :ایران نوشت های صادراتی ، وزیر صنعت در مورد شرایط صدور محموله89خرداد  69تاریخ  60.61803

های سربار در صادرات کاال و رساند به دلیل شرایط نقل و انتقال و هزینهبار و محصوالت غذایی مذکور به استحضار میمیوه و تره
گردد. حذف می« ب»به شرح ذیل اصالح و بند « الف»های استانی عبارت بند ههای الزم در گمرکات حوزوجود نسبی زیرساخت

 .مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابالغ فرمایید
 

بار و محصوالت غذایی در گمرکات اصالحی پس از صدور گواهی قرنطینه و تأیید و های صادراتی میوه و ترهمحموله :الف

بایست اظهار شودبندی توسط همکاران وزارت جهاد کشاورزی و گمرکات کشور میههای بستارزیابی ضوابط و شاخص . 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 ایرنا  – 62/5/89تاریخ : 

  ماه .۲۵مرغ در هزار تن تخم ۰۰صادرات 
ماه گذشته به کشورهای عراق  ۵.۲هزارتن تخم مرغ در  ۰۰مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار گفت: بیش از  -ایرنا -تهران

  .و افغانستان صادر شده است و این روند ادامه دارد
« تخم مرغ مورد نیاز کشور تامین است   روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه« رضا ترکاشوند

ت ماه امسال بوده اما تجار به دلیل از دست دادن اظهارداشت: با وجود اینکه رفع ممنوعیت صادرات تخم مرغ مربوط به اردیبهش
 .بازارهای صادراتی، از خردادماه این تجارت را از سر گرفته اند

اکنون روند صادرات این  کیفیت تخم مرغ ایران را با دیگر کشورهای همسایه از جمله ترکیه قابل رقابت دانست و افزود:  وی
عراق تخم مرغ مورد نیاز خود را از ترکیه تامین می   کاهش یافته زیرا پیش از این نیز محصول به عراق به دلیل ورود ترکیه اندکی

 .کرد
 قیمت تخم مرغ همچنان زیر نرخ مصوب 

براساس مصوبه کارگروه ستاد تنظیم بازار که  :مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخم گذار درباره قیمت این محصول تصریح کرد

تومان تعیین شده است اما در این  ۰۴۸قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری ها هفت هزار و  ،مربوط به یک ماه گذشته است
هم نرسیده ایم  مقطع هنوز به این مبلغ مصوب . 

امروز نرخ هر کیلوگرم تخم مرغ درب واحدهای  :وی علت کاهش قیمت را افزایش تولید و عرضه و کاهش تقاضا دانست و افزود

 ۲۸۸چهار هزارو   تومان بود که البته در زمان ممنوعیت صادرات قیمت تخم مرغ ۶۸۸هزارو  ۶تا  ۲۸۸و هزار ۶مرغداری بین 
 .تومان نیز در مرغداری ها به فروش می رسید که ضرر هنگفتی را به این صنعت وارد کرد

توانیم شاهد تولید پایدار این میترکاشوند براین باور است که اگر قیمت مصوب این محصول در طول سال عملیاتی شود به طور حتم 
 .محصول باشیم

تومان است و تولیدکنندگان مشکلی در تامین نهاده های  ۰۶۸۸تومان و ذرت  ۵۰۸۸به گفته وی، اکنون قیمت مصوب کنجاله سویا 
 .مورد نیاز این صنعت ندارند

اردیبهشت ماه امسال صادرات تخم مرغ را به گزارش ایرنا، معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهارم 
 .آزاد کرد

 ۲۸هزارتن تخم مرغ در تولید و تامین این محصول خودکفا است و توان صادرات ساالنه بین  ۰۸۸ایران به دلیل تولید ساالنه بیش از 
هزارتن مازاد تولید به کشورهای همسایه را دارد ۰۸۸تا  . 

کیلوگرم است ۰۵ما نزدیک  هم اکنون سرانه مصرف این محصول در کشور . 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرگزاری فارس – 62/5/89تاریخ : 

کشد سال طول می 01ها باید شکسته شود/ صدور بعضی مجوزها انحصار واردات نهاده  
ها وارد میدان شوندها برداشته شود و تشکلباید انحصار در واردات نهاده :رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت .  

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در محل دامپزشکی استان تهران در نشست  امروز خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به گزارش
ها به طور جدی وارد میدان شوند، گفت: جالب است چطور ها باید برداشته شود و تشکلخبری با بیان اینکه انحصار در واردات نهاده

هایی که در برخی مواقع چندین شرکت زیر مجموعه و هزاران نفر را وارد کند اما تشکلهای مورد نیاز تواند نهادهیک نفر می
توانند وارد کنند؟پرسنل دارند نمی   

ها مکاتبه کردیم و به آنها اعالم کردیم که خودشان ها و نهادها درباره واردات نهادهپور گفت: در یک ماه گذشته دو بار با تشکلرفیعی
ازشان را وارد کنند و حتی برای انجام این کار از آنها خواهش کردیمهای مورد نینهاده . 

اند که در مورد ای بزرگ شدههای دامی به ویژه خوراک دام و طیور به اندازهبه گزارش فارس، برخی افراد در واردات نهاده
توانند حصار و رانت ناشی از آن شده و میکنند و این باعث اندرصد نیاز کشور را وارد می 70خوراک دام و طیور برخی مواقع تا 

ها را به یک باره باال و پایین کنندبا نفوذی که دارند قیمت نهاده . 
ها اقدامی از سوی دولت انجام شود که رئیس سازمان دامپزشکی کشور پرسید آیا بهتر نیست به جای نامه به تشکل خبرنگار فارس از

ها حتی جرات ورود به این عرصه را ن انحصار و رانتی در کشور برخوردار نباشند تا تشکلاش از چنااین فرد و افراد زیرمجموعه
البته شاید این مسائل انحصار در حوزه خوراک دام و طیور باشد اما در مورد نیازهای  پور توضیح داد:رفیعینداشته باشند؟

ایم به این عرصه ورود های مربوطه هم درخواست کردهشرکت وارد کننده وجود دارد و ما از تشکل 233دامپزشکی کشور حدود 

 .کنند و اجازه انحصار را در این بخش نخواهیم داد
کشدصدور برخی مجوزها یک دهه طول می *  

کشد و این اصال به نفع تولید نیست، گفت: ما تالش کردیم در وی با بیان اینکه صدور برخی مجوزها در کشور یک دهه طول می
زشکی کشور زمان صدور مجوزها را به حداقل برسانیم اگرچه فقط سازمان دامپزشکی مسئول نیست و معموال در فرایند سازمان دامپ

ای را داشته باشندصدور مجوز چندین نهاد و سازمان نقش دارند که همه آنها باید چنین برنامه . 
ایم های جدیدی صادر شده و بر اساس آنها توانستهملتوضیح داد: در سازمان دامپزشکی دستورالع  رئیس سازمان دامپزشکی کشور

های استراتژیک مانند آنفوالنزای پرندگان را کنترل کنیمبرخی بیماری . 
های دامی را به بخش خصوصی انتقال دادیمسامانه پایش بیماری *  

ر است که تا حدود زیادی توانسته پور ادامه داد: تفویض اختیار به بخش خصوصی از دیگر اقدامات سازمان دامپزشکی کشورفیعی
 .روند کار را برای سازمان دولتی مثل سازمان دامپزشکی بهتر کند

ایم، گفت: به محض اینکه بیماری در های دامی را به بخش خصوصی انتقال دادهوی با بیان اینکه سامانه پایش و مراقبت بیماری
شودمان دامپزشکی مطلع میای از کشور اتفاق بیفتد از طریق این سامانه سازگوشه . 

وری را در کنار انجام مدیریت بهداشتی از وظایف اصلی رئیس سازمان دامپزشکی کشور در ادامه امنیت غذایی و افزایش بهره
  .باید تولید در چارچوب زنجیره باشد و ما از آن حمایت کنیم :سازمان دامپزشکی کشور دانست و گفت

رزمین باید به هر نحوی در این کشور انجام شود و اگر این کار صورت نگیرد بیماری آنفوالنزای پور ادامه داد: آمایش سرفیعی
گوییم کنترل شده است در آینده نزدیک دوباره با ظاهر جدید وارد کشور خواهد شدپرندگان که اکنون می . 

واکسن، تجهیزات را به حداقل برسانیم چرا که ها، بذر، وی همچنین تاکید کرد: در شرایط تحریم باید وابستگی به واردات نهاده
دهند. اینها مواد اولیه هستند و تولید بدون آنها امکان پذیر نیستکشورهای دیگر به ویژه در شرایط تحریم این امکانات را به ما نمی . 

شودطرح ملی مبارزه با نیوکاسل اجرا می *  
کند، گفت: با اقدام سال است به بخش تولید آسیب جدی وارد می 23وکاسل رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه بیماری نی

 .موفقی که در کنترل بیماری آنفوالنزای پرندگان داشتیم طرح ملی مبارزه با بیماری نیوکاسل را اجرایی کردیم
به صورت  88ز ابتدای سال گیرد و اپور گفت: این طرح از اردیبهشت ماه آغاز شده و در نیمه دوم سال سرعت بیشتری میرفیعی

ها را کنترل خواهیم کردجدی بیماری . 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 

 خبرگزاری فارس – 65/5/89تاریخ : 

آال در کشور را تعطیل کرد واحد تکثیر تخم ماهی قزل 051واردات با ارز دولتی   
های تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان سردابی گفت: اصرار بر واردات آن هم با ارز دولتی از رئیس اتحادیه سراسری شرکت
آال در کشور را تعطیل کردواحد تکثیر تخم ماهی قزل 653کشورهای فرانسه و اسپانیا،  .  

وگو با خبرنگار اقتصادی های تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان سردابی در گفتهللا فرهی رئیس اتحادیه سراسری شرکتروح
ت: عملکرد این سازمان آال، گفزده قزلخبرگزاری فارس، با انتقاد از عملکرد سازمان شیالت در مدیریت واردات تخم ماهی چشم

پرور آبزی»و « شیالت سبالن گستر ایران»توسط نمایندگی دو شرکت ایرانی   زدهباعث شده انحصار واردات تخم ماهی چشم
وارد کشور شود  از دو شرکت خارجی فرانسه و اسپانیا« تیراژه . 

 انحصار در واردات تخم ماهی چشم زده*
شود فرد متفرقه وارد می 2درصد آن توسط  65شود و وسط این دو شرکت وارد کشور میزده تدرصد تخم ماهی چشم 95وی گفت: 

واحد برسد و واردات این محصول  63واحد به  623زده در داخل کشور از و باعث شده تعداد واحدهای تولید و تکثیر ماهیان چشم

 .تولید داخل را فلج کرده است
ها تنها دو سال و عاونی تکثیر و پرورش ماهیان سردابی، قرار بود واردات تخم این ماهیهای تبه گفته رئیس اتحادیه سراسری شرکت

ها توسط خود واردکنندگان ها و تکنولوژی انجام شود به طوری که پس از واردات، تکثیر تخم این ماهیصرفا برای انتقال دانش، یافته
گذاری شرکت وارد کننده انجام شود، اما طی و با سرمایه  .سال گذشته هیچ وقت عملی نشد 15

مصوب شده بود، «زده نامه واردات تخم ماهی چشمشیوه»ای که در سازمان شیالت تحت عنوان نامهفرهی ادامه داد: بر اساس شیوه
هند تا ها را تکثیر دگذاری شرکت خارجی در داخل این ماهیها با سرمایهقرار بود خود واردکنندگان پس از واردات تخم این ماهی

های وارداتی به کشور منتقل شود و دوم اینکه ذخیره خوبی برای پرورش این ماهی در کشور ایجاد شوداوال دانش تکثیر این تخم . 
* سال ادامه یافت 65سال  6وارداتی که به جای   

آال نیازی ی پرورش ماهی قزلوی در پاسخ به این سوال که چه میزان نیاز به واردات این ماهی وجود دارد؟ افزود: اصال کشور برا
زده نداردبه تخم چشم های صرفا واردات آنها برای استفاده از دانش فنی آنها و انتقال آنها به کشور قرار بود انجام شود، اما در سال .

د، بلکه تخم های مرتبط مانند شیالت و سازمان تحقیقات شیالت نه تنها این دانش منتقل نشگذشته به دلیل عملکرد ضعیف سازمان
 .ماهیان وارداتی جایگزین نوع داخلی شد

های تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان سردابی اظهار داشترئیس اتحادیه سراسری شرکت ها قرار بود تنها دو سال تخم این ماهی :

شود؛ ن واردات انجام میسال است که کماکا 65وارد شود و پس از آنکه به دانش کامل دست پیدا کردیم، واردات آنها قطع شود اما 

 .چراکه درآمد خوبی هم برای واردکنندگان دارد
 ترس تولیدکنندگان از انتقاد*
اند مشکالت خود را مطرح و از واردات گسترده آن انتقاد کنند های گذشته واحدهای تولید و تکثیر نتوانستهفرهی با بیان اینکه در سال

اینکه تکثیرکننده ها نگران هستند در صورتی که از آنها انتقاد کنند زمانی اگر نیاز به تخم دالیل آن را اینگونه توضیح داد: نخست 
های وارد کننده و یا دامپزشکی تحویل ندهد. دوم اینکه آنها نگرانند اگر دامپزشکی متوجه بیماری در مزرعه ماهی داشتند شرکت

شدنشان از این صنعت هستند بنابراین هیچ وقت تکثیرکنندگان لب به   شد از آنها حمایتی نکند و سوم اینکه آنها نگران طردمی
کاری کردنداعتراض نگشودند و همواره پنهان . 

ها با سازوکاری که سازمان شیالت ایجاد کرده، اکنون تکثیر و پرورش ماهیان سردابی در داخل کشور وی افزود: طی این سال
 .سودآوری ندارد

* یالت اشتباه استشیوه نامه وارداتی سازمان ش  
ای که سازمان شیالت برای نامههای تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان سردابی با بیان اینکه شیوهرئیس اتحادیه سراسری شرکت

ای است که واردکننده را ملزم نامهزده طراحی کرده بود از ابتدا اشتباه بود، اظهار داشت: اوال این چه شیوهواردات تخم ماهی چشم
آال را خودش در داخل تولید و تکثیر کند در حالی که او اصال تخصص چنین کاری را ندارد؛ دوم اینکه تخم ماهی قزل کندمی
ای انجام دهد در گذاریشود سرمایهگذاری شرکت مبدا خارجی استفاده کنند، در حالی که کدام شرکت حاضر میخواهند از سرمایهمی

ری باعث قطع صادرات او خواهد شدگذاداند چنین سرمایهصورتی که می . 
 افزایش دو برابر واردات با اختصاص ارز دولتی به تخم ماهی*
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داده است و این امر   ارز دولتی به واردات تخم چشم زده اختصاص  وی ادامه داد: سازمان شیالت ایران در اقدامی غیر منطقی
ولید داخلی که باید با قیمت ارز آزاد تولید کند تنگ کرده است و و عرصه رابرای ت  شده  1397باعث واردات دو برابری در سال 

 .باعث هدر رفت منابع ارزی کشور شده است
  لینک خبر
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  غالت
 خبرگزاری فارس – 93/5/89تاریخ : 

های دولتی انجام نشده است های آلوده توسط شرکتواردات ذرت  
های آلوده ربطی به این شرکت و وزارت جهاد کشاورزی ندارد، گفت: امور دام با بیان اینکه واردات ذرتمدیرعامل شرکت پشتیبانی 

  .بخش خصوصی این واردات را انجام داده است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، حمید ورناصری در واکنش 

یافته توسط بانک مرکزی  شرکت دولتی با ارز تخصیص ۰۰رح شده از سوی برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه به مباحث مط
اند، اظهارداشت: این واردات مربوط به حدود سه سال پیش هزار تن ذرت آلوده به سم آفالتوکسین را وارد کشور کرده ۲۸۸قریب به 
نجام شده استهزار تن است و توسط بخش خصوصی ا ۰۴۸و حدود  . 

وی با تأکید بر اینکه واردات مذکور ربطی به وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام ندارد، افزود: در واقع واردات این 
های بخش خصوصی انجام شده استها توسط شرکتذرت . 

کسین باید از سوی سازمان ملی استاندارد و های مذکور و حد مجاز آفالتوتر در زمینه ذرتبه گفته این مقام مسؤول جزئیات دقیق
 .سازمان دامپزشکی کشور بیان شود

  لینک خبر
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 گندم 
 خبرگزاری فارس – 69/5/89تاریخ : 

قیمت خرید تضمینی گندم « افزایش نیافتن»هزینه یک میلیارد دالری   
میلیون تنی گندم تا اواخر مرداد، چنانچه روند کاهشی خرید تضمینی گندم ادامه پیدا کند دولت برای تامین ذخایر  1با توجه به خرید 

اقدام به واردات گندم با هزینه بیش از یک میلیارد دالر خواهد کرداستراتژیک و نیاز بازارهای داخلی  .  
میلیون تنی گندم تا اواخر مرداد ماه، چنانچه روند کاهشی خرید تضمینی گندم ادامه  1با توجه به خرید  به گزارش خبرگزاری فارس،

واردات گندم با هزینه بیش از یک میلیارد دالری خواهد پیدا کند دولت برای تامین ذخایر استراتژیک و نیاز بازارهای داخلی اقدام به 
تومان برای دولت هزینه  6533دهد قیمت هر کیلوگرم گندم خارجی با احتساب نرخ ارز سامانه نیما بیش از ها نشان میکرد. بررسی

 .خواهد داشت
دهنده کاهش قابل توجه میزان خرید بررسی ها نشان  81-89با نزدیک شدن به پایان فصل خرید تضمینی گندم در سال زراعی 

خرید  تضمینی گندم نسبت به تولید این محصول در سال زراعی جاری و میزان خرید تضمینی گندم در سال گذشته است. طبق قانون
محصوالت کشاورزی، دولت موظف است هرساله گندم های تولیدی کشاورزان را به قیمت تعیین شده از آنان خریداری کند تضمینی . 

های قیمت خرید تضمینی گندم نیز هرساله باید بر اساس همان قانون، طبق پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با بررسی میدانی هزینه
 .تولید این محصول و حداقل به اندازه نرخ تورم، توسط دولت تعیین و در اول هر سال زراعی اعالم شود

 ۴۰ای ایرانی یکی از محصوالت پرمصرف در کشور است. این محصول حدود گندم به دلیل جایگاه ویژه آن در سبد غذایی خانواره
درصد از پروتئین مصرفی خانوارها را از طریق نان تأمین می کند. به همین دلیل دولت در قانون خرید  ۰۰درصد از کالری و 

 .تضمینی موظف به خرید آن از کشاورزان است
تضمینی گندم اجرای ناقص قانون دلیل اصلی کاهش میزان خرید  
دهنده وجود برخی از اشکاالت در آن است. به عبارتی دیگر با های اخیر نشانبررسی روند اجرای قانون خرید تضمینی طی سال

توجه به عدم ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی، دولت قیمت این محصول اساسی را مطابق با متن 
دهدقانون افزایش نمی . های اخیر مشخص است، طور که در بررسی وضعیت قیمت و میزان خرید تضمینی گندم طی سالانهم 

گیری مواجه شده است. این در حالی است که در سال جاری با توجه تا کنون با کاهش چشم 6985میزان خرید تضمینی گندم از سال 

شدی نیز با افزایش چشم گیری مواجه میافزایش میزان تولید گندم باید میزان خرید تضمینی این محصول اساس . 
 رواج داللی در بازار گندم به دلیل تعیین نادرست قیمت گندم

تعیین نادرست قیمت گندم در سال اخیر دلیل اصلی کاهش میزان خرید تضمینی است به نحوی که طبق اعالم شاعری عضو هیأت 
 93درصد نیز رسیده بود قیمت گندم افزایش  23ور تا بیش از رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس در سالی که میزان تورم در کش

شد تا شاهد کاهش فروش این هزار تومان از کشاورزان خریداری می 6درصدی داشت. قیمت گندم در سال جاری حداقل باید با قیمت 

شدیممحصول استراتژیک به دولت نمی . 
عیین قیمت گندم اشتباه بود، عنوان کرد: عدم تعیین قیمت مناسب به منظور شاعری با تأکید بر اینکه تصمیم شورای اقتصاد در زمینه ت

خرید تضمینی گندم موجب کم انگیزه شدن کشاورزان گندم کار شد و بخشی از محصول تولیدی خود را یا در انبارها نگهداری 
اندکنند و یا با قیمت باالتری به دالالن در بازار فروختهمی . 

ری واردات گندم در صورت عدم افزایش خرید تضمینی گندمهزینه یک میلیارد دال  
دهد چنانچه دولت نقل و بیمه نشان میوهای حملاز سویی دیگر بررسی وضعیت قیمت گندم در سایر کشورها با احتساب هزینه

گرم گندم هزینه کندهزار تومان برای هر کیلو 6533بخواهد همین میزان گندم از بازارهای جهانی خریداری کند باید بیش از  . 
دهد چنانچه روند کاهشی ها نشان میبینیمیلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرده است و پیش 1در حال حاضر دولت حدود 

میلیون  9میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری خواهد کرد که بیش از  9میزان خرید تضمینی گندم ادامه پیدا کند دولت نهایتاً حدود 

میلیون تنی گندم باید اقدام به واردات این  9کمتر از نیاز بازارهای داخلی است. در چنین شرایطی دولت باید برای تأمین نیاز  تن

میلیون تا یک میلیارد دالر کند 135محصول اساسی به ارزش  . 
 لزوم افزایش ضمانت اجرایی قانون خرید تضمینی برای تأمین امنیت غذایی

د با تداوم روند کنونی خرید تضمینی گندم احتمال از سرگیری واردات گندم بسیار زیاد خواهد بود. این در همانطور که مشخص ش
های حاصل از تحریم با مشکالت بسیار زیادی مواجه است. در این حالی است که دولت در بخش تجارت خارجی به دلیل محدودیت

حمایت از تولید داخلی را تغییر دهدرسد دولت باید راهبرد خود نسبت به راستا به نظر می . 
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با توجه به نزدیک شدن زمان اعالم قیمت گندم برای سال زراعی آینده دولت باید هر چه سریعتر قیمت خرید تضمینی سال زراعی 
عالم به موقع و های تولید و رابطه مبادله قیمت گندم تعیین و اعالم کند. قطعاً ارا هرچه سریعتر متناسب با نرخ تورم، هزینه 88-89

درست قیمت گندم باعث کاهش ورود دالالن به بازار این محصول اساسی شده و میزان تولید گندم را نیز بدون تغییر باقی خواهد 
 .گذاشت

علی ابراهیمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با اشاره به پایین بودن نرخ خرید تضمینی 
تومان کمتر باشد در سال جاری برای تامین نیاز  6933شاورزان، گفت: اگر نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان از گندم از ک

 .کشور باید اقدام به واردات این محصول استراتژیک کنیم
کند و میبه اعتقاد این عضو کمیسیون کشاورزی، عدم افزایش نرخ خرید تضمینی گندم دولت را مجبور به واردات این محصول 

ها خریداری و به خارج های دیگر مانند خوراک دام صرف شود و یا از سوی واسطهشود که گندم تولیدی کشور در زمینهباعث می
 .از کشور قاچاق شود

کمیسیون کشاورزی مجلس و کارشناسان روی آن تاکید دارند باید نه تنها به   بنابراین نرخ خرید تضمینی گندم آنطوری که اعضای
 .موقع باشد بلکه باید نرخی باشد که کشاورزان را در آینده به کشت این محصول استراتژیک ترغیب کند

در این شرایط نیاز است تا نمایندگان مجلس شورای اسالمی به عنوان مرجع نظارت بر اجرای صحیح قوانین نسبت به تعیین درست 
سال اخیر اجازه اجرای ناقص قانون را ندهند 9مانند  و به موقع قیمت گندم از سوی دولت نظارت داشته باشند و گفتنی است کمیته  .

انون خرید تضمینی طی با بررسی روند اجرای ق "اینجا" اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس در سال گذشته با انتشار گزارشی

سال گذشته دلیل اصلی عدم اجرای صحیح آن را ناشی از نبود ضمانت کافی دانسته بود 93 . 
این کمیته در گزارش خود تأکید کرده است به منظور بهبود روند خرید تضمینی گندم باید قانون تضمین خرید محصوالت اساسی 

هاد کشاورزی به عنوان متولی نهایی قیمت گذاری گندم باشد. از سویی دیگر کشاورزی به نحوی اصالح شود که در نهایت وزارت ج
تری نسبت به نرخ تورم است، قیمت حداقلی گندم در هر سال زراعی نیز بر اساس شاخص بهای بخش کشاورزی که معیار مناسب

 .تعیین شود
  لینک خبر
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 گندم 
 ایرنا  – 93/5/89تاریخ : 

  میلیون تن گذشت ۰۵۰خرید تضمینی گندم از مرز 
هزار تن  ۴۸۸میلیون و ۰شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد: از شروع عملیات خرید تضمینی گندم تاکنون بیش از  -ایرنا  

محموله از کشاورزان کشور خریداری شده است ۵۰۶گندم درقالب یک میلیون و  .  
میلیارد  ۵۵ هزار و۰۵۰بالغ بر  شده در کشور این مقدار گندم خریداری  به گزارش چهارشنبه شرکت بازرگانی دولتی ایران، بهای

کاران کشور پرداخت شده استدرصد از مطالبات گندم ۰۰میلیارد لایر معادل  ۰۶۰ هزار و ۰۰۰لایر بوده است که تاکنون بالغ بر  . 
است  دهبیشترین مقدار خرید تضمینی گندم مربوط به استان های خوزستان، کردستان ، فارس ، گلستان و کرمانشاه بو  . 

تن دانه روغنی کلزا از کلزاکاران کشور خریداری شده است ۰۶ هزار و ۰۴۰همچنین مقدار  . 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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 گوجه فرنگی
 ایرنا  – 93/5/89تاریخ :

 خرید حمایتی گوجه فرنگی آغاز شد
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از آغاز خرید حمایتی محصول گوجه فرنگی توسط این سازمان در سطح  -ایرنا  

تومان برای هر کیلوگرم از این محصول خبر داد ۰۲۸کشور با قیمت یک هزار و  .  
با اشاره به مصوبه خرید کارگروه تصمیمات « حسین شیرزاد»ایی ایران )پات(، به گزارش چهارشنبه سازمان مرکزی تعاون روست 

کمیته محصوالت کشاورزی در خصوص خرید گوجه فرنگی حمایتی گفت: طبق تصمیم گیری چهل و نهمین جلسه کارگروه تنظیم 
رده در خصوص خرید مازاد گوجه مرداد، قرار شد سازمان تعاون روستایی کشور نسبت به اطالع رسانی گست ۵۸بازار در تاریخ 

کنندگان برای تنظیم بازار گوجه فرنگی تولید شده از طریق رسانه های عمومی اقدام تا از ظرفیت موجود از سوی تولید و مصرف
 .فرنگی استفاده بهینه صورت پذیرد

ورزان و از بین رفتن انگیزه تولید وی اظهارداشت: با توجه به کاهش قیمت گوجه فرنگی و به منظور جلوگیری از ضرر و زیان کشا
این محصول، سازمان مرکزی تعاون روستایی به نمایندگی از دولت نسبت به خرید حمایتی گوجه فرنگی در قالب ساز و کار تعریف 

تومان به ازای هر کیلوگرم تحویل درب مراکز خرید کنند ۰۰۲۸شده و با رعایت سقف قیمت  . 
ت رب سازی نسبت به فروش گوجه فرنگی خریداری و اخذ رب فرآوری شده اشاره کرد و گفت : وی به عقد قرارداد با کارخانجا

براساس مصوبه ستاد ملی تنظیم بازار، سازمان برنامه و بودجه کشور، مکلف به تامین و اختصاص منابع مورد نیاز برای اجرای این 
 .طرح از طریق بانکهای عامل هستند

ادامه دار بودن عملیات خرید حمایتی با قیمت مصوب تا زمان تعدیل قیمت به تشخیص وزارت جهاد معاون وزیر جهاد کشاورزی از 
کنندگان و تولیدکنندگان مکلف به محاسبه هزینه های تبعی و اجرایی طرح سازمان حمایت مصرف :کشاورزی اشاره کرد و افزود

ور استهای مذکور از طریق سازمان برنامه و بودجه کشبرای تامین هزینه . 
میلیون تن گوجه  ۴.۵بیش از   حاضرتن است اضافه کرد: درحال ۴۰با بیان این که میزان برداشت گوجه فرنگی از هر هکتار   وی

استان کشور تولید می شود ۵۰  هزار هکتار از ۰۲فرنگی در سطح  . 
س، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، گلستان، استان خراسان رضوی، فار شیرزاد با تاکید براین که آغاز خرید گوجه فرنگی در هشت

کیلوگرم در  ۰۸زنجان و اصفهان ابالغ شده است گفت: مصرف سرانه گوجه فرنگی به صورت تازه خوری و رب گوجه فرنگی تا 
 .سال برای هر ایرانی محاسبه شده است

وی به اوج دوره برداشت محصول از نیمه مرداد تا پایان شهریور ماه اشاره کرد و گفت : طبق محاسبات سازمان مرکزی تعاون 
 ۲۰۸تا  ۲۸۸روستایی، قیمت تمام شده گوجه فرنگی )روی بوته یا برداشت نشده( در استانهای شمالی به دلیل دسترسی به منابع آبی، 

تومان است ۶۰۸تا  ۶۴۸جنوبی با توجه به کمبود آب،  تومان و در استانهای مرکزی و . 
به یک میلیون تن مازاد تولید گوجه  مرکزی تعاون روستایی ایران، با اشاره به این که در حال حاضر نزدیک  مدیرعامل سازمان

رنگی و تحویل درب تومان برای خرید هر کیلوگرم گوجه ف ۰۲۸هزار هکتار وجود دارد اظهارداشت: مبلغ یک هزارو  ۰۰معادل 
درصد برای  ۰۲با درنظر گرفتن هزینه های کاشت، برداشت، سبد، حمل و نقل، توزیع و سود منصفانه   کارخانه های فراوری

است کشاورزان . 
 لینک خبر 
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 گوجه فرنگی 
خبرنگاران جوان  – 93/5/89تاریخ :   

  تومان ۰۰.۴رسد/آغاز خرید حمایتی گوجه فرنگی با نرخ هزار تن می ۲۴۴میلیون و  ۰تولید گوجه فرنگی به بیش از 
میلیون و  ۴شود که تولید گوجه فرنگی به بیش از هزار هکتار سطح زیر کشت پیش بینی می ۰۲یرزاد گفت: امسال از مجموع ش

هزار تن برسد ۵۸۸ . 
، به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، حسین شیرزاد مدیر عامل سازمان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش 

مرکزی تعاون روستایی با اشاره به مصوبه خرید کارگروه تصمیمات کمیته محصوالت کشاورزی در خصوص خرید گوجه فرنگی 
ار شد بر این قرار است که سازمان مرداد برگز ۵۸حمایتی گفت: تصمیمات چهل و نهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار که در تاریخ 

های عمومی تعاون روستایی کشور نسبت به اطالع رسانی گسترده در خصوص خرید مازاد گوجه فرنگی تولید شده از طریق رسانه
 .اقدام تا از ظرفیت موجود از سوی تولید و مصرف کنندگان برای تنظیم بازار گوجه فرنگی استفاده بهینه صورت پذیرد

یر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به کاهش قیمت گوجه فرنگی و به منظور جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان و از معاون وز
بین رفتن انگیزه تولید این محصول، سازمان مرکزی تعاون روستایی به نمایندگی از دولت نسبت به خرید حمایتی گوجه فرنگی در 

تومان به ازای هر کیلوگرم تحویل درب مراکز خرید نماید ۰۰۲۸سقف قیمت قالب ساز و کار تعریف شده و با رعایت  . 
وی به عقد قرار داد با کارخانجات رب سازی نسبت به فروش گوجه فرنگی خریداری و اخذ رب فرآوری شده اشاره کرد و گفت: 

ختصاص منابع مورد نیاز برای اجرای این براساس مصوبه ستاد ملی تنظیم بازار، سازمان برنامه و بودجه کشور، مکلف به تامین و ا
های عامل هستندطرح از طریق بانک . 

شیرزاد از ادامه دار بودن عملیات خرید حمایتی با قیمت مصوب تا زمان تعدیل قیمت به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و 
های های تبعی واجرایی طرح برای تامین هزینههگفت: همچنین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف به محاسبه هزین

 .مذکور از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور است
استان کشور انجام شده و سطح زیر  ۵۰مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: هم اکنون کشت گوجه فرنگی در 

یدمیلیون تولید خواهد رس ۴.۵هزار هکتار و بیش از ۰۲کشت آن به  . 
 توضیحات تعاون روستایی درباره مازاد سیب ذخیره شده برای شب عید :بیشتر بخوانید

استان خراسان رضوی، فارس، اردبیل،  ۰ر رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: آغاز خرید گوجه فرنگی د
 .کردستان، کرمانشاه، گلستان، زنجان و اصفهان به ابالغ شده است

کیلوگرم در سال خبر داد و گفت:  ۰۸این مقام مسئول از مصرف سرانه گوجه فرنگی به صورت تازه خوری و رب گوجه فرنگی تا 
تن است ۴۰میزان برداشت گوجه فرنگی از هر هکتار  . 

رزاد به اوج دوره برداشت محصول از نیمه مرداد تا پایان شهریور اشاره کرد و افزود: طبق محاسبات سازمان مرکزی تعاون شی
 ۲۰۸تا  ۲۸۸های شمالی به دلیل دسترسی به منابع آبی، روستایی، قیمت تمام شده گوجه فرنگی )روی بوته یا برداشت نشده( در استان

تومان است ۶۰۸تا  ۶۴۸و جنوبی با توجه به کمبود آب، های مرکزی تومان و در استان . 
 ۰۲هزار هکتار وجود دارد، گفت: با لحاظ  ۰۰وی با اشاره به اینکه در حال حاضر قریب به یک میلیون تن مازاد تولید گوجه معادل 

های پس از برداشت و هزینه تومان برای تحویل درب کارخانه فرآوری با توجه به ۰۰۲۸درصد سود منصفانه برای کشاورزان قیمت 
ای برای کشاورز استبا در نظر گرفتن هزینه سبد، حمل و نقل، توزین و سود قیمت منصفانه . 

 
 لینک خبر 
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 گوجه فرنگی 
خبرگزاری فارس – 96/5/89تاریخ :   

 خرید حمایتی گوجه فرنگی با نرخ مصوب آغاز شد 
مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت:خرید حمایتی محصول گوجه فرنگی در کشور کلید خورد و به ازای هر 

تومان از کشاورزان خریداری می شود ۰۰۲۸کیلوگرم  .  
حسین شیرزاد مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با به نقل از پات، به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 

اشاره به مصوبه خرید کارگروه تصمیمات کمیته محصوالت کشاورزی در خصوص خرید گوجه فرنگی حمایتی گفت : تصمیمات 
عاون روستایی کشور مرداد برگزار شد بر این قرار است که سازمان ت ۵۸چهل و نهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار که در تاریخ 

نسبت به اطالع رسانی گسترده در خصوص خرید مازاد گوجه فرنگی تولید شده از طریق رسانه های عمومی اقدام تا از ظرفیت 
 .موجود از سوی تولید و مصرف کنندگان برای تنظیم بازار گوجه فرنگی استفاده بهینه صورت پذیرد

ه به کاهش قیمت گوجه فرنگی و به منظور جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان و از معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توج
بین رفتن انگیزه تولید این محصول ، سازمان مرکزی تعاون روستایی به نمایندگی از دولت نسبت به خرید حمایتی گوجه فرنگی در 

یلوگرم تحویل درب مراکز خرید کندتومان به ازای هر ک ۰۰۲۸قالب ساز و کار تعریف شده و با رعایت سقف قیمت  . 
وی به عقد قرار داد با کارخانجات رب سازی نسبت به فروش گوجه فرنگی خریداری و اخذ رب فرآوری شده اشاره کرد و گفت : 
 براساس مصوبه ستاد ملی تنظیم بازار، سازمان برنامه و بودجه کشور ، مکلف به تامین و اختصاص منابع مورد نیاز برای اجرای

 .این طرح از طریق بانکهای عامل هستند
دکتر حسین شیرزاد از ادامه دار بودن عملیات خرید حمایتی با قیمت مصوب تا زمان تعدیل قیمت به تشخیص وزارت جهاد 

کشاورزی خبر داد و گفت : همچنین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف به محاسبه هزینه های تبعی واجرایی 
برای تامین هزینه های مذکور از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد طرح . 

استان کشور انجام شده و سطح  ۵۰مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت : در حال حاضر کشت گوجه فرنگی در 
میلیون تولید خواهد رسید ۴.۵هزار هکتار و بیش از ۰۲زیر کشت آن به  . 

استان خراسان رضوی، فارس، اردبیل،  ۰مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: آغاز خرید گوجه فرنگی در رئیس هیئت 
 .کردستان، کرمانشاه، گلستان، زنجان و اصفهان به ابالغ شده است

داد و گفت : کیلوگرم در سال خبر  ۰۸این مقام مسئول از مصرف سرانه گوجه فرنگی به صورت تازه خوری و رب گوجه فرنگی تا 
تن می باشد ۴۰میزان برداشت گوجه فرنگی از هر هکتار   . 

شیرزاد به اوج دوره برداشت محصول از نیمه مرداد تا پایان شهریور ماه اشاره کرد و گفت : طبق محاسبات سازمان مرکزی تعاون 
۲۸۸لی به دلیل دسترسی به منابع آبی ، روی بوته یا برداشت نشده ( در استانهای شما ) روستایی، قیمت تمام شده گوجه فرنگی تا  

۶۴۸تومان و در استانهای مرکزی و جنوبی با توجه به کمبود آب ،  ۲۰۸ تومان می باشد ۶۰۸تا   . 
 ۰۲هزار هکتار وجود دارد گفت: با لحاظ  ۰۰وی با اشاره به این که در حال حاضر قریب به یک میلیون تن مازاد تولید گوجه معادل 

تومان برای تحویل درب کارخانه فرآوری با توجه به هزینه های پس از برداشت  ۰۰۲۸فانه برای کشاورزان قیمت درصد سود منص
 .و با در نظر گرفتن هزینه سبد ، حمل و نقل ،توزین و سود قیمت منصفانه ای برای کشاورز است

 لینک خبر 
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 گوشت مرغ
 ایرنا  – 62/5/89تاریخ : 

مهر .۰آغاز طرح ارتقای بهداشتی گوشت مرغ از   
مهر  ۰۲عرضه کیفی گوشت مرغ در بازار از  معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور گفت: به منظور -ایرنا  -تهران

شودسال جاری طرح ارتقای بهداشتی گوشت مرغ عملیاتی می .  
« بیوتیک و شنبه در نشست خبری طرح ملی ارتقای بهداشتی گوشت مرغ افزود: مردم با مرغ سبز، بدون آنتی« اصغر ماکنعلیعلی

اثیرگذار خواهد بودسایز آشنایی دارند که این طرح نیز در عرضه مرغ کیفی ت . 
وی با بیان اینکه کاهش بیماری نیوکاسل و سالمونال در دستور کار این سازمان است تصریح کرد: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد 

هایی همانند نیوکاسل و سالمونال نباشیمبیماری . 
هفته آینده ۵آغاز صادرات محصوالت دامی به چین از   

شد که اکنون از کشورهای ثالث به کشورهایی مانند چین صادر می  صورت غیر مستقیم های آبزیان بهوی گفت: تا امروز فرآورده 
توانیم صادرات مستقیم انجام دهیمبر اساس تفاهمنامه به امضا رسیده، می . 

 .وی اضافه کرد: طبق درخواست کشور چین از دو هفته آینده صادرات مستقیم به این کشور آغاز می شود
توانند صادرات محصوالت حالل و حرام گوشت را پروری ایران در گمرک چین ثبت شده که می شرکت آبزی ۶۴امه داد: نام وی اد

 .به این کشور داشته باشند
 واردات تخم چشم زده انحصاری نیست

ای صدور مجوز وجود معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور افزود: در واردات تخم چشم زده قزل اال انحصاری بر
 .ندارد

هایی برای واردات این محصول وجود دارد که الزم است رعایت شود از سوی دیگر  وی تصریح کرد: ضوابط و دستور العمل
های مورد تأیید وزارت صنعت، بخشی از وظایف مربوط به حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که تجار باید حداقل ویژگی

داشته و از سوی سازمان دامپزشکی ضوابط بهداشتی واردات را رعایت کنندمعدن و تجارت را  . 
مند به تولید داخل به جای واردات است اما بحث انتقال تکنولوژی در این ارتباط باید  ماکنعلی اضافه کرد: سازمان دامپزشکی عالقه

 .توسط خود تولیدکنندگان صورت گیرد
ها با مشکل مواجه  ریزیهای خاص خود را دارد و در ارتباط با برخی برنامه کشور ما ویژگیوی درباره تولید تخم چشم زده افزود: 

متمایل به واردات نیستیم بلکه مجوز واردات   هستیم. سازمان دامپزشکی از این ضعف مستثنی نیست اما به طور قطع نه تنها
دهیممحصوالت غیربهداشتی را نمی . 

کنترل با بیماری مشمشه با کشور المان همکاری داریم به گفته وی، در حال حاضر برای . 
 واردات منوکلسیم فسفات

کلسیم فسفات های مونو و دیمعاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور درباره اعتراض تولیدکنندگان و تعطیلی کارخانه
رتباط با تولید داخل و واردات محصول نهایی به ها در ا گفت: واردات محصول نهایی دالیل مختلفی دارد و بخشی از مسئولیت

شودوزارت صنعت، معدن و تجارت مرتبط می . 
شرکت در این ارتباط فعالیت دارند و متکی  ۴۸۸های دامی توسط یک شخص افزود: اکنون وی در خصوص انحصار واردات نهاده

 .به یک واردکننده نیستیم
 لینک خبر 
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 گوشت قرمز 

 ایرنا  – 93/5/89تاریخ : 

درصدی قیمت گوشت مرغ نسبت به سال گذشته ۶.۵۶رشد   
دهد که قیمت هر کیلو گوشت مرغ تازه در تیر امسال به تجارت نشان میبررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و  -ایرنا -تهران

درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است ۶۲.۰ لایر رسیده که رشد ۰۰۵هزار و  ۰۵۰ طور میانگین به .  
وسفندی )مخلوط( با رشد برپایه آمارهای یاد شده، در یک ماه منتهی به تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، قیمت گوشت گ

لایر  ۶۵۰هزارو  ۰۰۵ به قیمت درصدی ۰۰۰لایر و هرکیلوگرم گوشت گوساله با رشد  ۲۵۴هزار و  ۰۶۰درصدی به  ۰۸۴.۰
 .رسید

، ۰۰همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج داخلی هاشمی درجه یک در تیرماه سال  لایر، و هر کیلو برنج طارم اعال  ۶۶۴هزار و  ۵۰۵ 

درصدی  ۰۴.۰درصدی و برنج طارم رشد  ۰۴در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته برنج هاشمی رشد  لایر بود که ۶۰۵هزارو  ۵۰۰
 .را نشان می دهد

لایر بود  ۰۰۲هزارو  ۰۴تایلندی  لایر و برنج ۵۶هزارو  ۰۸۰بهای هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک در تیرماه جاری 
درصد رشد دارد ۲۰.۲درصد و  ۵۰.۰به ترتیب  ۰۰سال  که نسب به مدت مشابه تیرماه . 

لایر  ۰۰۸هزارو  ۲۶گرمی  ۰۸۸لایر و قیمت هر بسته شکر  ۰۲۶هزارو  ۲۰، ۰۰متوسط قیمت هر کیلوگرم شکر سفید در تیرماه 
درصد رشد داشته است ۶۰.۰درصد و  ۶۴.۰به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب   بوده که نسبت . 

۰۰قیمت گوشت مرغ تازه در تیرماه درصدی  ۰۸.۰رشد   
لایر  ۰۰۵هزار و  ۰۵۰براساس آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت متوسط قیمت هر کیلو گوشت مرغ تازه در تیرماه 

درصدی در مقایسه با خردادماه امسال داشته است ۰۸.۰بوده که رشد  . 
برپایه آمارهای یاد شده، در یک ماه منتهی به تیرماه امسال نسب به خردادماه قیمت هر کیلو گرم گوشت گوسفندی )مخلوط( با رشد 

لایر رسید ۶۵۰هزار و  ۰۰۵درصدی به طور متوسط به  ۰.۰گوشت گوساله با کاهش  لایر و ۲۵۴هزار و  ۰۶۰نیم درصدی به  . 
هزارو  ۵۰۰لایر، برنج طارم اعال  ۶۶۴هزارو  ۵۰۵ لوگرم برنج داخلی هاشمی درجه یکدر تیرماه امسال متوسط قیمت هر کی

لایر بود که  ۰۰۲هزار و  ۰۴هر کیلو برنج تایلندی  لایر و ۵۶هزارو  ۰۸۰ لایر، هرکیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک ۰۵۶
درصدی و کاهش یک درصدی را نشان می  ۵.۲هش نسبت به خردادماه گذشته به ترتیب رشد دو درصدی، کاهش یک درصدی، کا

 .دهد
 ۰۰۸هزارو  ۲۶گرمی با قیمت  ۰۸۸لایر و شکر بسته بندی  ۰۲۶هزار و  ۲۰رقم  در تیرماه امسال قیمت هر کیلوگرم شکر سفید با

درصد کاهش داشته است ۰۶.۰درصد و  ۰۰.۵لایر نسبت به خردادماه گذشته به ترتیب  . 
  لینک خبر
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 گوشت قرمز 
خبرگزاری فارس – 66/5/89تاریخ :   

های راهدرصدی در گوشت تا پایان برنامه ششم/ایل 55خودکفایی  شود زده مرمت میاستان سیل 4  
تولید گوشت در جامعه عشایر افزایش یافته است، هزار تن  23سال گذشته  5مقام سازمان امور عشایری ایران با بیان اینکه طی قائم

رسددرصد به خودکفایی گوشت می 85گفت: با این روند افزایش تولید تا پایان برنامه ششم توسعه ایران تا  .  
مقام سازمان امور عشایری ایران در نشست خبری در جمع خبرنگاران قائم به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز

کنند، گفت: تا پایان برنامه ششم هزار تن در سال گوشت تولید می 633میلیون رأس دام دارند و  62بیان اینکه جمعیت عشایر  با

درصد خودکفا خواهیم شد 85توسعه این روند افزایش تولید کشور را به خودکفایی نزدیک خواهد کرد و تا  .  
هزار تن است یعنی هر فرد  633کند که سهم جامعه عشایری حدود د میهزار تن گوشت قرمز تولی 923وی گفت: کشور ساالنه 

کندنفر را تأمین می 62 عشایر نیاز گوشت .  
میلیون نفر عشایر با  6.6های زیاد جامعه عشایری، گفت: عالیی با اشاره به ظرفیت درصد مناطق ایران  58هزار خانوار در  213

میلیون هکتار آن توسط جامعه عشایر برای چرای دام استفاده  92تع موجود این کشور میلیون هکتار مر 92پراکنده هستند و از 

شودمی .  
شودجایی دام عشایر از شهریور با کارت هوشمند و دفترچه انجام میجابه *  

عشایر انجام  شود در برخی مواقع قاچاق دام توسط خودمقام سازمان امور عشایری ایران در پاسخ به این سؤال که گفته میقائم
خوراکی گوشت دام سبک ایران وجود  شود، گفت: مسأله قاچاق دام به دلیل تقاضای زیادی که از کشورهای همسایه به دلیل خوشمی

 .دارد غیرقابل انکار است اما در حدی نیست که روی عرضه و تقاضا تأثیرگذار باشد
ای های هوشمند و شناسنامهجایی دام عشایر با کارتماه هر گونه جابه وی ادامه داد: با مصوبه هیأت وزیران قرار است از شهریور

شود و نیروهای نظامی و انتظامی و قرنطینه کامالً در ها صادر میها توسط اتحادیهکه برای آنها صادر شده انجام شود، این کارت
جایی دام آنها را کنترل خواهند کردزمان جابه . 

جایی دام با کارت هوشمند امکان قاچاق به حداقل خواهد رسیدت جابهعالیی تصریح کرد: با اقداما .  
 6233مقام سازمان امور عشایری ایران در ادامه به توجه دولت در برنامه ششم به بخش عشایر اشاره کرد و گفت: تاکنون قائم

سال عشایر بودجه و اعتبار دریافت کردند 5میلیارد تومان طی  .  
د تومان به آبرسانی عشایر به اذن رهبریمیلیار 636اختصاص  *   

میلیارد تومان برای  636به جامعه عشایر بود که با اذن ایشان  89وی تأکید کرد: بزرگترین عیدی مقام معظم رهبری در سال 

ها وژهاجرا شود که این پر 89پروژه آبرسانی در سال  693آبرسانی جامعه عشایری اختصاص یافت که قرار است با این اعتبار 

درصد به  52تواند برخورداری از آب آشامیدنی جامعه عشایر را از می  .درصد برساند 74
زدهاستان سیل 2های عشایر در مرمت ایل راه *  

زده خوزستان، لرستان، ایالم و استان سیل 2های خسارت دیده راهعالیی با بیان اینکه ستاد مدیریت بحران تصویب کرده که ایل

ت و بازسازی شود، گفتگلستان مرم میلیارد تومان است  91استان وارد شده بود به ارزش  2های که به جامعه عشایر این خسارت :

ها مرمت شوندهای این استانراه و ستاد بحران مصوب کرده که ایل . 
ده و بقیه از محل سامانه سجاد درصد این اعتبارات از طریق خود سازمان تأمین ش 63مقام سازمان امور عشایری ایران افزود: قائم

گیردبه مرور تصویب و در اختیار قرار می . 
با اجرای طرح زنجیره  89تا  89وی در ادامه با اشاره به ظرفیت خودکفایی گوشت در جامعه عشایر، گفت: طی یک برنامه از سال 

استهزار تن رسیده  683هزار تن به  653تولید، میزان تولید گوشت جامعه عشایری از  . 
های روستاییان و عشایر با حمایت و همکاری توسعه روستایی معاون اول ریاست عالیی در ادامه به برگزاری نمایشگاه توانمندی
شودمرداد در محل دائمی نمایشگاه تهران برگزار می 61تا  62جمهوری اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه از  . 

های اقتصاد مقاومتی و های گذشته تسهیالتی از محل صندوق توسعه ملی، طرحد: طی سالمقام سازمان امور عشایری ایران افزوقائم
 .ستاد بحران به جامعه عشایر اختصاص یافته که اثرات آن را در این نمایشگاه به وضوح مشاهده خواهید کرد

های این افراد آنجا نمایش خواهد یافت مندیکمانی از همه اقوام عشایری خواهد بود و دستاوردها و توانوی گفت: این نمایشگاه رنگین
های سنتی و قومی در این نمایشگاه اجرا خواهد شدهای متنوعی از جمله آهنگهمچنین برنامه . 

 لینک خبر 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 متفرقه
 خبرگزاری فارس – 61/5/89تاریخ : 

رسد/اثر منفی جهش ارز بر کشاورزی هزار هکتار می 01های کشور به مساحت گلخانه  
هزار هکتار رسیده و تا پایان  65هزار هکتار بود که این رقم هم اکنون به بیش از  9حدود  86های کشور درسال مساحت گلخانه 

هکتار می رسد 533هزار و  63سال به حدود  .  
ر با اشاره به اینکه د« نگاه یک»، محمود حجتی با حضور در برنامه صدا و سیمابه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری 

تالش می کنیم از ظرفیت های موجود کشورمان در زمینه آب و خاک و از  بخش کشاورزی با رکود کمتری روبرو بودیم، افزود:
 .نیروی انسانی و ابزار و فناوری استفاده کنیم

ر زمینه روغن و وی با بیان اینکه در ارتباط با محصوالت اساسی، طرح های بلند مدت را بازنگری کردیم، ادامه داد: کشورمان د
  .دانه های روغنی و کنجاله وابسته است، اما در چند سال گذشته ، رشد خوبی داشتیم، ولی متناسب با تقاضا و نیاز کشورمان نیست
حجتی با اشاره به اینکه طرح توسعه کلزا را در دست اجرا داریم، گفت: در چغندر و شکر هم بحث کشت پاییزه را که مصرف آب 

دهد در دست انجامرا کاهش می   .داریم 
در بخش کشاورزی افزایش اشتغال داشتیم و با توجه به طرح های  6983نسبت به سال  6985وی افزود: بر اساس آمارها در سال 

 .جدید از جمله گلخانه ها، مصرف آب کاهش و اشتغال افزایش یافته است
هزار و پانصد هکتار به میزان  5امسال پیش بینی می کنیم که حدود وی ادامه داد: پارسال حدود سه هزار هکتار رشد داشتیم و 

 .گلخانه ها اضافه کنیم
هزار هکتار گلخانه داشتیم تا هم گام با جهان باشیم 23تا  53جهاد کشاورزی گفت: اکنون باید حدود  وزیر . 

به تنهایی قابلیت اجرایی ندارد و به حجتی در زمینه طرح آمایشی در بخش کشاورزی گفت: این طرح در مراحل نهایی است و 
 .الزامات اجرایی نیاز دارد

 .وی افزود: جهش قیمت ارز اثر منفی بر روی کاالهای کشاورزی داشت
خواهیم داشت، اضافه کرد: در مورد محصوالتی  درصد افزایش تولید 23حجتی با بیان اینکه امسال در پنبه نسبت به پارسال بیش از 

درصد رسیده است 62درصد به حدود  2دکفای فاصله زیادی داریم. خودکفایی در این زمینه از مانند روغن تا خو . 
وی افزود: در زمینه گندم انتقاداتی مطرح می شود که چرا این محصول را تولید می کنیم زیرا با قیمت ارزان تر می توانیم آن را 

 .وارد کنیم در حالی که این موضوع، درست نیست
میلیارد  65شاورزی ادامه داد: اکثر کشورها به محصوالت راهبردی، یارانه اختصاص می دهند از جمله ترکیه حدود وزیر جهاد ک

میلیارد دالر و 633دالر در بخش کشاورزی یارانه می پردازد و آمریکا حدود  میلیارد یورو یارانه می پردازد 633اروپا حدود   . 
هزار تومان تولید می شود 1تا  2توجه به قیمت جهانی، اکنون با ارز  حجتی اضافه کرد: محصوالت کشاورزی ما با . 

هزار تومان می شود 62تا  65وی گفت: مرغ اگر بخواهد بر اساس ارز نیمایی محاسبه و از خارج وارد شود قیمت آن حدود  . 
عرضه شود تومان 62333تومان و نه  833هزار و  66حجتی افزود: قیمت مرغ در بازار باید  . 

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال در تولید گندم خودکفا هستیم،گفت: بر اساس آمار و ارزیابی ها، امسال بیش از نیاز کشور، 
گندم تولید کردیم. پیش بینی ما این بود که امسال حدود یک تا یک و نیم میلیون تن بیشتر از نیاز کشور تولید می کنیم و کسری 

برابر پارسال بارندگی داشتیم 6ی کنیم زیرا امسال پارسال را جبران م .  
تومان خواهد خرید 6133وی افزود: دولت گندم را امسال با قیمت  . 

تومان ، تحویل می گیرند 853تا  833تومان و آزادپزها هم حدود  223هزار نانوا، گندم با قیمت  13حجتی گفت:  . 
ت کشاورزی باید زنجیره تولید دیده شودوزیر جهاد کشاورزی افزود: در بخش تولید محصوال  . 

وی گفت: تأمین نهاده کارخانه خوراک دام، خدمات دامپزشکی، مرغ مادر و جوجه یکروزه ، پرورش گوشتی، کشتارگاه و شبکه 
درصد شبکه این گونه عمل می کنند 95تا  93مویرگی در زنجیره مرغ وجود دارد.  . 
تولیدکنندگان نداریم. باید این تعاونی ها را ایجاد و توانمند کرد و باید در این زمینه کار فرهنگی  حجتی افزود: بنیان هایی مانند تعاونی

 .کنیم
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: عقب افتادگی در پرداخت خسارت سیل زدگان در استان های سیل زده داشتیم که پول، 

ن عقب افتادگی جبران می شودتأمین شده و به حساب استان ها واریز شده است و ای  . 
هزار میلیارد تومان در سال به علل گوناگون از جمله  66وزیرجهاد کشاورزی افزود: بخش کشاورزی به طور متوسط، حدود 

درصد برسد 23تا  93حوادث طبیعی خسارت می بیند که باید سهم بیمه ها در جبران این خسارات افزایش یابد و به حدود  . 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.iribnews.ir/fa/news/2502606/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-20-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://www.iribnews.ir/fa/news/2502606/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-20-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

میلیارد تومان در ردیف بودجه اختصاص می دهد که این  6533: دولت در صندوق بیمه محصوالت کشاورزی حدود وی ادامه داد

 .رقم کم است
درصد  91در اختیار بخش کشاورزی قرار می گیرد و در بهره وری آبیاری از  86حجتی افزود: اکنون آب کمتری در مقایسه با سال 

درصد افزایش یافته است 5در آب در مرزعه، باغ و محصول به طور متوسط سالی درصد رسیدیم و بهره وری  22به حدود  . 
گرم محصول تولید می کردیم که اکنون به بیش از  833تا  953به ازای هر متر مکعب آب حدود  6986وی اضافه کرد: در سال 

گرم افزایش یافته است و این روند ادامه دارد 6633 . 
سال گذشته بیش از یک میلیون هکتار سیستم های نوین آبیاری را اجرا کردیم 5وزیر جهاد کشاورزی گفت: در  . 

  لینک خبر
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 متفرقه 
 خبرگزاری فارس – 66/5/89تاریخ : 

آفرینی با خشک کردن میوه/ بوروکراسی اداری فضای کسب و کار را سخت کرده است اشتغال  
ها اداری، گفت: با ایجاد یک کارگاه تولید میوه خشک علیرغم تمام سختی ها و بورکراسیگیرییک کارآفرین نمونه با انتقاد از سخت

امسرپرست اشتغال ایجاد کردهزنان بینفر از  65برای  .  
برد، قطعا به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در روزهایی که اقتصاد ایران در شرایط سخت جنگ اقتصادی به سر می

بنابراین کنند، ترین شرایط برای حفظ اقتصاد کشور تالش میکارآفرینان، سربازان خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی هستند که در سخت
هایی از شود، حمایتجنگ که برای پیشبرد اهداف آنان که قطعا منجر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور می  الزم است تا در این

کمتری طی کنندبا سختی  ها و نهادهای مربوطه انجام شود تا این کارآفرینان پیچ سخت اقتصاد ایران راسوی سازمان .  
است که با همت و سعی و   دیپلم یکی از همین کارآفرینان و سربازان جنگ اقتصادی ندجی و فوقساله سن 99سمیه یاری، جوان 

های فراوان و با وجود اینکه چند باری هم با سرپرست اشتغال ایجاد کرده است و علیرغم سختیبانوی بی 65برای   تالش فراوان

سرپرست در صورت بیکار د، اما به دلیل نگرانی از وضعیت زنان بیتوجه به سختی کار تصمیم گرفته واحد تولید خود را تعطیل کن
  .شدن از تصمیم خود منصرف شده است

کند آمده استفعالیت می« تولید میوه خشک» وگو با این جوان کارآفرین که در زمینه در ادامه گفت :  
  فارس: خانم یاری در حال حاضر مشغول به چه کاری هستید؟

سال پیش به صورت جدی آغاز کردم، البته پیش از آن  5میوه خشک هستم و این کار را با تاسیس یک شرکت از  تولید کننده :یاری

کردمدر مقادیر کم میوه را در منزل تولید می . 
  فارس: چگونه ایده این کار به ذهنتان رسید؟

شدیم که ممکن باغاتمان با حجم انبوهی از میوه مواجه میپس از برداشت محصول از   پدرم باغدار است، بنابراین ما هر ساله :یاری

و از بین برود  بود به فروش نرود .  
کرد بنابراین به مرور زمان به این فکر افتادم که مانده را برای مصارف شخصی خشک میهای باقیالبته مادرم بخشی از این میوه

لذا اقدام به مرور این کار را آغاز کردم  های باقی مانده در باغ را خشک کنمحجم بیشتری از میوه .  
رساندم، کم کم تقاضا کردم و در بین دوستان، آشنایان و اقوام به فروش میکیلو میوه خشک تولید می 633تا  633در ابتدا ساالنه 

  .بیشتر شد و مقادیر تولید را افزایش دادم
مریکا آغاز شد، این فرد را در سازمان جهاد کشاورزی استان مالقات اما شروع و انگیزه اصلی کارم از مالقات یک ایرانی مقیم آ

کیلو میوه خشک را به من داد و بیعانه آن را هم پرداخت  533های خشک من سفارش تولید کردم و وی با مشاهده و مصرف میوه

ت توسعه دادمکرد، در نتیجه این مقدار را برای وی تهیه کردم و بعد از آن هم کارم را با تاسیس یک شرک .  
ای کار را آغاز کردید؟با چه سرمایه *   

شد، البته ماشین آالت برای شروع کار نیاز به یک سوله بود که زمین آن را داشتیم از طرفی میوه هم از باغ پدرم تامین می :یاری

   .میلیون تومان خریداری کردم 50مورد نیاز را هم با صرف هزینه 
اید؟یجاد کردهبرای چند نفر اشتغال ا *   

ام مشغول کار هستند، زنانی که سرپرست خانوار هستند و هزینه امرار سرپرست در کارگاه تولیدیزن بی 65در حال حاضر  :یاری

کنندمعاش خانواده خود را با کار کردن در این کارگاه تامین می .  
  وضعیت کار چگونه است؟ *

ها و ادارات برای اخذ ام و در حال افزایش هستند، اما گاهی اوقات در سازمانیافته خوب است، به شکر خدا مشتریان خود را :یاری

شومبرخی مجوزها با مشکالت زیادی مواجه می .  
  چه مشکالتی؟ *

ام و همکاری الزم انجام نشده. در حال حاضر امکان صادرات مثال برای اخذ مجوز صادرات مشکالت زیادی را متحمل شده :یاری

کنند و اندازی میهای مربوطه سنگام، اما سازمانانیه عراق را دارم و حتی مشتریان خود را در این بازار پیدا کردهبه سلیم
  .بوروکراسی اداری آزار دهنده است

فروشند، اما در دادن برند عراق میخرند و خودشان میها و نهادها مشتری من هستند و میوه خشک من را میحتی برخی سازمان
گیرندهای مختلفی میکنند و بهانهگیری میمجوز به من سخت .   

های خوب در روز معرفی کارآفرینان از سوی مسئوالن ها و حرفام اما همه قولتاکنون هر سال کارآفرین نمونه شده 89من از سال 

شودشود و بعد از آن کارآفرین با تمام مشکالت رها میمطرح می .  
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اید آیا تولید میوه خشک در خانه با هزینه ایط یعنی داشتن باغ پدری، زمین و سرمایه کار خود را شروع کردهشما با توجه به شر *

  کمتر هم امکان پذیر است؟
توانند دار میاندازی کارگاه من تولید میوه خشک را در خانه آغاز کردم بنابراین بانوان خانهیاری: بله، همانطور که گفتم قبل از راه -

خرید یک دستگاه میوه خشک کنی ساده در خانه مقادیر کمی میوه خشک تولید کنند و مشتریان محلی بفروشندبا  .  
میلیون تومان تا چند میلیارد تومان  63ها از دارای قیمت و اندازه مختلف است و قیمت این دستگاه  های تولید میوه خشکالبته دستگاه

اقدام   میلیون تومان خریداری و 63تواند یک دستگاه به قیمت اندازی کند میرگاه کوچک راهاست. بنابراین اگر فردی بخواهد یک کا

   .به تولید کند
وضعیت کار چگونه است؟ و چه توقعی از دولت دارید؟   فارس:   

و تاکنون هم از هیچ   امام موفق به دریافت آن نشدهتوقع کمک مالی از دولت ندارم، راستش هر جا هم اقدام برای اخذ وام کرده :یاری

اندازی ما را از خواهم که ما را به حال خودمان رها کنند و بگذارند کارمان را بکنیم و با سنگاز دولت می  وامی استفاده نکردم اما
  .کارمان پشیمان نکنند

اید؟فارس: تاکنون برای اخذ وام اقدام کرده   
پذیرند بلکه سند را برای دریافت وام نمی  های قدیمیهای کشاورزی و خانهباغات و زمینسند   ها،ام. بانکبله، اما موفق نشده :یاری

ایمخواهند که ما هم این شرایط را نداشتههای شهری و گران قیمت را میخانه .  
  فارس: خانم یاری کمی بیشتر در مورد تولیدات خود توضیح دهید؟

کنم البته میوه خشک ارگانیک، که میوه آن را بصورت ارگانیک از باغ پدرم تهیه می یاری: همانطور که گفتم من میوه خشک تولید -

کنم. در حال حاضر هم حدود می کنمنوع میوه خشک از جمله سیب، هلو، سیب، گالبی، کیوی، پرتقال و ... تولید می 15 .  
اق بازرگانی هم هستمعالوه بر تولید میوه خشک مدیریت یک غذاخوری سنتی را به عهده دارم و عضو ات .  

گاه فراموش نکنندکوشی و تالش را هیچکنم که در زندگی توکل به خدا و سختاز کارم راضی هستم و به جوانان توصیه می . 
  لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا  – 96/5/89تاریخ : 

  سال گذشته ۶درصدی تولیدات کشاورزی در  ۰۵۰رشد 
های های یازدهم و دوازدهم از بخش کشاورزی، مجموع تولیدات این بخش در حوزهبا توجه به اقدامات حمایتی دولت -ایرنا  

درصد رشد را  ۰.۰حدود  ۰۵میلیون تن رسید که نسبت به سال  ۰۵۵به بیش از  ۰۰زراعی، باغی، دام، طیور و آبزیان در سال 
دهدنشان می .  

میلیون  ۰۰حدود  ۰۵میلیون تن و در سال  ۰۰۰نزدیک به  ۰۲دهد که حجم مجموع تولیدات بخش کشاورزی در سال آمارها نشان می
 .تن بوده است

سال گذشته عالوه بر افزایش تولید، افزایش بهره وری، افزایش  ۶های یازدهم و دوازدهم در اصلی ترین اقدامات شاخص دولت
های مناسب برای بخش ها، مثبت شدن تراز تجاری بخش کشاورزی، رشد صادرات، ایجاد زیرساختخانهراندمان آب، توسعه گل

های نوین آبیاری و رشد اشتغالزایی در این بخش بود که در رشد اقتصادی کشور کشاورزی، توسعه گیاهان دارویی، توسعه سامانه
 .نیز نقش بسزایی داشته است

ها، کشت نشایی، توسعه مکانیزاسیون، تغییر الگوی کشت و های نوین آبیاری، توسعه گلخانهستموری آب از طریق سیدر بخش بهره
 ۰۲شد که در سال گرم محصول خشک تولید می ۰۵۸به ازای هر مترمکعب آب حدود  ۰۵استفاده از بذور سازگار با اقلیم، در سال 

گرم افزایش یافت ۴۲۸۰به  ۰۰گرم و در سال  ۰۵۵۸این میزان به ازای هر مترمکعب به  . 
رسیده است ۰۰درصد در سال  ۴۲و  ۰۲درصد در سال  ۴۵به  ۰۵درصد سال  ۰۰بر اساس آمارها، راندمان کل آبیاری کشور از  . 

همچنین به منظور کاهش وابستگی شدید کشور به واردات روغن و با حمایت از توسعه کشت دانه های روغنی در تناوب با گندم و با 
قبال زارعین تولید دانه های روغنی به بیش از نیم میلیون تن رسیده و رکورد سه دهه گذشته کشور را شکسته استتوجه به است . 

هزارتن در سطح  ۵۵۰به  ۰۶هزارهکتار در سال  ۰۰۰هزارتن در سطح زیرکشت از  ۵۸۰در بخش توسعه گیاهان دارویی تولید 
۲۰۸به  ۰۶میلیون دالر در سال  ۴۲۸۸رسید که موجب شد صادرات گیاهان دارویی از  ۰۰هزارهکتار در سال  ۵۸۶  زیرکشت  

برسد ۰۰میلیون دالر در سال  . 
۲۸۸، حدود  ۰۲نسبت به سال  ۰۰در بخش توسعه سامانه های نوین آبیاری در سال  هزار هکتار و با اجرای عملیات آبخیزداری و  

هزار هکتار افزایش داشته ایم ۲۲۸د حدو ۰۲نسبت به سال  ۰۰آبخوان داری در سال  . 
استان  ۰۰های خوزستان، ایالم و های آبیاری، زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی در قالب سه پروژه مهم در استانتوسعه شبکه

هزار هکتار اجرا شد که باعث ارزش افزوده  ۶۸۸غربی و شمال غربی و در سیستان و بلوچستان در مجموع در سطحی حدود 
وری آب و افزایش عملکرد در واحد سطح شده استهای کشاورزی، افزایش تولید و درآمد کشاورزان، ارتقای بهرهزمین . 

هکتار شد ۰۶۸۸حدود  ۰۲نسبت به سال  ۰۰ها در سال دولت دوازدهم در دیگر اقدامات خود موجب توسعه گلخانه . 
 ۰۰درصد، تولید گوشت طیور در سال  ۰  هزارتن افزایش ۲۸۸ با بیش از ۰۲نسبت به سال  ۰۰همچنین تولید چغندرقند در سال 

۰۲۸با افزایش حدود  ۰۲نسبت به سال  ۰۸۸با افزایش حدود  ۰۲نسبت به سال  ۰۰درصد، تولید شیرخام در سال  ۰هزارتن    
دهدا نشان میدرصد رشد ر ۲هزارتن افزایش حدود  ۴۸با  ۰۲نسبت به سال  ۰۰درصد، تولید گوشت قرمز در سال  ۰۰.۵هزارتن  . 

درصدی، تولید میگو در سال  ۰۲.۴هزارتن افزایش رشد  ۰۸با حدود  ۰۲نسبت به سال  ۰۰در دولت دوازدهم تولید آبزیان در سال 
۰۰درصدی و پرورش ماهی در قفس در دریا در سال  ۰۵۴هزارتن افزایش رشد  ۵۰با حدود  ۰۲نسبت به سال  ۰۰ نسبت به سال  

درصد رشد داشته است ۵۰هزارتن افزایش  ۵۶حدود   با ۰۲ . 
درصد رشد،  ۶.۶هزارتن حدود  ۰۶۰، یک میلیون و ۰۵هزارتن تولید نسبت به سال  ۰۵۵، با دو میلیون و ۰۰گوشت مرغ در سال 

۰۰۰میلیون و  ۰۸، با ۰۰شیرخام سال  ربه درصد رشد را تج ۰۰.۵تن تولید  ۵۶۰با هشت هزار و  ۰۵هزارتن تولید نسبت به سال  
 .کرده است

با  ۰۵هزار هکتار نسبت به سال ۰۰۰  حد ود یک میلیون و ۰۰های فرعی آبیاری و زهکشی در سال سطح کل عملیات احداث شبکه
هزار هکتار نسبت به  ۵۸۸، با دو میلیون و ۰۰درصد، سطح کل سامانه های نوین آبیاری در سال  ۰۰.۰هکتار  ۴۰هزار و  ۶۲۰
هزار هکتار  ۰۲با  ۰۰های کشور در سال درصد رشد، سطح گلخانه ۰۰.۴  هکتار ۰۰۰هزار و  ۰۰۰با یک میلیون و  ۰۵سال 

۰۸۸با هشت هزار و  ۰۵نسبت به سال  دهددرصد رشد را نشان می ۰۵.۶هکتار   . 
هزار  ۰۴با  ۰۵دستگاه نسبت به سال  ۰۶۰هزار و  ۰۰نزدیک  ۰۰در بخش مکانیزاسیون کشاورزی خرید کمباین )غالت( در سال 

یک هزار و   با ۰۵دستگاه در سال  ۶۶۰حدود هفت هزار و  ۰۰درصد رشد، خرید کمباین )برنج( در سال  ۶.۴دستگاه  ۰۵۰و 
۶۰۴هشت هزار و  ۰۰درصد رشد، نشاء کار برنج در سال  ۰۲.۰دستگاه بیش از  ۰۸۰ با چها ر هزار و  ۰۵دستگاه نسبت به سال  

 ۵۶۰هزار و  ۰۸  با ۰۵دستگاه نسبت به سال  ۰۰۵هزار و  ۲۰  با ۰۰غالت در سال درصد، بذرکار  ۰۰دستگاه نزدیک  ۰۸۴
درصد رشد داشته است ۵۰هکتار نزدیک  . 
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۶۸۸دو میلیون و   ۰۵همچنین ظرفیت انبارهای فنی و سردخانه های کشور در سال  هزارتن بود که با اقدامات دولت تدبیر و امید  
۴.۲این میزان به  ۰۰در سال  دهددرصد رشد را نشان می ۶۰تن ظرفیت رسید که  میلیون  . 

 ۰۰هزارتن افزایش  ۰۸۸با یک میلیون و  ۰۲نسبت به سال  ۰۰طبق آمارهای موجود صادرات محصوالت کشاورزی در سال 
دهددرصد رشد را نشان می . 

 ۰۸میلیون تن تولید  ۰۶با  ۰۵به سال  میلیون تن تولید نسبت ۵۸با  ۰۲میلیون تولید، در سال  ۵۵با  ۰۰محصوالت باغی نیز در سال 
دهددرصد رشد را نشان می . 

درصد  ۰۲.۴هزارتن تولید،  ۰۰۲با  ۰۵هزارتن رسید که نسبت به سال  ۵۶۵به یک میلیون و  ۰۰در شیالت میزان تولیدات در سال 
 .رشد داشته است

رود در دولت های یازدهم و دوازدهم به خودکفایی رسیدیم به طوری که با گندم که یکی از کاالهای استراتژیک کشور به شمار می
میلیون تن گندم خریداری شد که   ۰.۲حدود  ۰۰درصدی بارندگی و تدوام خشکسالی میزان خرید گندم در سال  ۰۸کاهش   وجود

نشان می دهد ۰۵رشد قابل توجهی را نسبت به سال  . 
  لینک خبر
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایرنا  – 61/5/89تاریخ : 

 رونق تولید در مناطق روستایی و عشایری نیازمند بازنگری قوانین و مقررات
ت جهادکشاورزی گفت: رونق تولید در های کشاورزی زنان روستایی و عشایری وزارمدیرکل دفتر توسعه فعالیت -ایرنا -تهران

  .مناطق روستایی و عشایری نیاز به بازنگری جدی در قوانین و مقررات جاری کشور دارد
های روستاییان و در بازدید از چهارمین نمایشگاه توانمندی« السادات بنی هاشمفروغ»به گزارش یکشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 

ت تولیدکنندگان روستایی و عشایری دسترسی به بازار فروش و مصرف است؛ از این جهت عشایر اظهارداشت: یکی از مشکال
کنندگان استها فرصتی برای ارتباط بیشتر تولیدکنندگان و مصرفبرگزاری نمایشگاه . 

کنند با شناسایی میها، تولیدکنندگان عالوه بر این که بازارهای جدیدی را برای عرضه محصوالت خود وی ادامه داد: در این نمایشگاه
شوندها نیز آشنا میسلیقه مصرف کننده . 

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که بیشتر تولیدکنندگان روستایی و عشایری در قالب کسب و کارهای کوچک و متوسط 
یژه مجوزهای بهداشتی با این کنند، تصریح کرد: متاسفانه قوانین و مقررات بانکی و شرایط دریافت مجوزها به ومقیاس فعالیت می

ها انطباق ندارد، بنابراین رونق تولید در مناطق روستایی و عشایری نیاز به بازنگری جدی در قوانین و مقررات جاری نوع فعالیت
 .کشور دارد

ون اول ریاست مردادماه( با حضور اسحاق جهانگیری معا ۵۴های روستاییان و عشایر روز پنجشنبه )چهارمین نمایشگاه توانمندی
 .جمهوری افتتاح شد

گذاران، اصناف و تجار برپا کنندگان، سرمایهاین نمایشگاه با هدف آشنایی مردم به ویژه جامعه شهری، تولیدکنندگان و مصرف 

وسعه پایدار ت های دانش بنیان که در روستاها در مسیرهای نوین و پروژهها، توسعه فناوریهای جدید و خالقیتهر استان ایده و شده
   .روستایی انجام شده را به نمایش گذاشته است

های روستایی و چادرهای عشایری اقوام و اقلیم های مختلف ایران و نحوه زندگی آنها در این نمایشگاه همچنین ایل نمادین با مشخصه
کشورهای مختلف پرداخته شده است های روستاهاینیز به معرفی فعالیت الملل آنشده و عالوه بر این در بخش بین فضا سازی .   

سرفصل با رویکرد طرح ها و پروژه های موفق تولیدی و اشتغالزا، بازاریابی و تجاری سازی تولیدات  ۰۴این نمایشگاه در 
د روستایی، سالن کسب و کارهای آینده روستا، ایل نمادین، موسسه های مالی و نهادهای عمومی غیردولتی، مدیریت بحران و پدافن

های جهادی، معرفی اجرای زنده بازی های بومی و محلی، دهکده جهانی، کودک و روستا، سالن غیرعامل، خیرین، خیریه ها و گروه
شوداجرای مراسم، سفره خانه و چایخانه سنتی برگزار می . 

رونق تولید با مشارکت  کاالی ایرانی در سال _ چهارمین نمایشگاه توانمندی روستاییان و عشایر با شعار روستای ایرانی

 ۰۴هزار متر مربع و  ۵۶سالن نمایشگاه بین المللی تهران به وسعت  ۰۸های سراسرکشور و توجه به اقتصاد مقاومتی در استانداری
مرداد برگزار شد ۵۰تا  ۵۴هزار متر مربع فضای باز از  . 

  لینک خبر
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 نهاده
 خبرگزاری فارس – 62/5/89تاریخ : 

 نامه نگاری وزارت جهاد جواب نداد/ واردات مکمل خوراک دام همچنان با ارز نیمایی 
کشاورزی، وزارت صمت با واردات معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور گفت: به رغم نامه نگاری وزارت جهاد 

  .مکمل خوراک دام و طیور با ارز دولتی موافقت نکرد و قرار است واردات این محصول همچنان با ارز نیمایی باشد
زاده معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور در به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز قاسم رضائیان

پزشکی استان تهران در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که تولیدکنندگان مکمل خوراک دام و طیور )مونو نشست خبری در دام
کلسیم فسفات دی کارخانه تولید این محصول در کشور سازمان دامپزشکی این محصول را با ارز  21گویند به رغم وجود می (

ر هستند مواد مورد نیاز خود را با ارز نیمایی وارد کنند و همین مسئله کنند. در حالی که تولیدکنندگان داخلی مجبووارداتی وار د می
سامانه تجارت قید شده که  کارگروه گفت: درکارگر شاغل در آن شده است، 1333ها و بیکار شدن باعث ورشکستگی کارخانه

ت که مواد اولیه تولید این محصول است کلسیم فسفات جزو گروه یک بوده و با ارز دولتی وارد شود، اما خاک فسفا مونو دی واردات
 .با ارز نیمایی وارد کشور شود و ما نیز مجبور هستیم طبق آن عمل کنیم

برای تغییر گروه مواد اولیه این محصول یعنی خاک  صمت ای به وزارتزاده ادامه داد: بنا به تقاضای تولیدکنندگان نامهرضائیان
ی ایجاد نشده است و خبری هم دارم که قرار نیست تغییری ایجاد شودفسفات نوشتیم و تا به امروز هیچ تغییر . 

شود سازمان دامپزشکی به دلیل سودی که در واردات این محصول دارد و به وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس که گفته می
ها جزو قوانین مصوب است و ین هزینهکند، گفت: گرفتن اکند از واردات حمایت میسنت دریافت می 93دالر حدود  6.5ازای هر 

 .چیزی نیست که سازمان دامپزشکی کشور در آن دخل و تصرف کند
شود و دولت مجبور است برای تامین نیاز تولیدکنندگان در داخل انجام نمی ادعای وی ادامه داد: اما تامین این محصول به رغم

 .دامداران آن را وارد کند
دامپزشکی کشور با بیان اینکه معاونت امور دام، وزارت بازرگانی و سازمان دامپزشکی کشور در  معاون تشخیص و درمان سازمان

ای داشتند، گفتباره این موضوع جلسه  .قرار است به مشکالت آنها رسیدگی شود :
 1333کارخانه با  12کلیسم فسفات اخیرا به خبرنگار فارس گفت: در حالی که  مونو دی به گزارش فارس، رئیس مجمع تولیدکنندگان

دولت ارز دولتی را به جای مواد اولیه  81کنند اما از سال سال است که مکمل غذایی دی و مونوکلسیم فسفات را تامین می 95کارگر 

به محصول نهایی داد و واردکنندگان سیل عظیمی از این محصول را وارد کشور کردند و نتیجه آن شد که محصول ما دستمان ماند و 
نستیم با محصوالت خارجی که با ارز دولتی وارد شده بود، رقابت کنیمنتوا . 

شده تولید محصول سعیدیان به فارس گفت: در همان زمان ما مجبور بودیم مواد اولیه را با ارز نیمایی وارد کشور کنیم که قیمت تمام
شدما بیشتر از محصول وارداتی می . 

کنند، گفت: دولت یا به ما هم ارز می واردات برابری در کشور دولت اقدام به 6.5تولید  وی همچنین با بیان اینکه با وجود ظرفیت

ای حاکم باشددولتی بدهد و یا ارز دولتی واردکنندگان را قطع کند تا شرایط عادالنه . 

 
  لینک خبر
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 نهاده 

 خبرگزاری فارس – 62/5/89تاریخ : 

کشد سال طول می 01ها باید شکسته شود/ صدور بعضی مجوزها انحصار واردات نهاده  
ها وارد میدان شوندبرداشته شود و تشکلها باید انحصار در واردات نهاده :رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت .  

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در محل دامپزشکی استان تهران در نشست  امروز به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،
لب است چطور ها به طور جدی وارد میدان شوند، گفت: جاها باید برداشته شود و تشکلخبری با بیان اینکه انحصار در واردات نهاده

هایی که در برخی مواقع چندین شرکت زیر مجموعه و هزاران نفر های مورد نیاز را وارد کند اما تشکلتواند نهادهیک نفر می
توانند وارد کنند؟پرسنل دارند نمی   

به آنها اعالم کردیم که خودشان  ها مکاتبه کردیم وها و نهادها درباره واردات نهادهپور گفت: در یک ماه گذشته دو بار با تشکلرفیعی
های مورد نیازشان را وارد کنند و حتی برای انجام این کار از آنها خواهش کردیمنهاده . 

اند که در مورد ای بزرگ شدههای دامی به ویژه خوراک دام و طیور به اندازهبه گزارش فارس، برخی افراد در واردات نهاده
توانند کنند و این باعث انحصار و رانت ناشی از آن شده و میدرصد نیاز کشور را وارد می 70 خوراک دام و طیور برخی مواقع تا

ها را به یک باره باال و پایین کنندبا نفوذی که دارند قیمت نهاده . 
انجام شود که ها اقدامی از سوی دولت رئیس سازمان دامپزشکی کشور پرسید آیا بهتر نیست به جای نامه به تشکل خبرنگار فارس از

ها حتی جرات ورود به این عرصه را اش از چنان انحصار و رانتی در کشور برخوردار نباشند تا تشکلاین فرد و افراد زیرمجموعه
 نداشته باشند؟

حدود  البته شاید این مسائل انحصار در حوزه خوراک دام و طیور باشد اما در مورد نیازهای دامپزشکی کشور پور توضیح داد:رفیعی
ایم به این عرصه ورود کنند و اجازه انحصار را های مربوطه هم درخواست کردهشرکت وارد کننده وجود دارد و ما از تشکل 233

 .در این بخش نخواهیم داد
کشدصدور برخی مجوزها یک دهه طول می *  

نفع تولید نیست، گفت: ما تالش کردیم در کشد و این اصال به وی با بیان اینکه صدور برخی مجوزها در کشور یک دهه طول می
سازمان دامپزشکی کشور زمان صدور مجوزها را به حداقل برسانیم اگرچه فقط سازمان دامپزشکی مسئول نیست و معموال در فرایند 

ای را داشته باشندصدور مجوز چندین نهاد و سازمان نقش دارند که همه آنها باید چنین برنامه . 
ایم های جدیدی صادر شده و بر اساس آنها توانستهتوضیح داد: در سازمان دامپزشکی دستورالعمل  زشکی کشوررئیس سازمان دامپ

های استراتژیک مانند آنفوالنزای پرندگان را کنترل کنیمبرخی بیماری . 
های دامی را به بخش خصوصی انتقال دادیمسامانه پایش بیماری *  

به بخش خصوصی از دیگر اقدامات سازمان دامپزشکی کشور است که تا حدود زیادی توانسته  پور ادامه داد: تفویض اختیاررفیعی
 .روند کار را برای سازمان دولتی مثل سازمان دامپزشکی بهتر کند

ایم، گفت: به محض اینکه بیماری در های دامی را به بخش خصوصی انتقال دادهوی با بیان اینکه سامانه پایش و مراقبت بیماری
شودای از کشور اتفاق بیفتد از طریق این سامانه سازمان دامپزشکی مطلع میوشهگ . 

وری را در کنار انجام مدیریت بهداشتی از وظایف اصلی رئیس سازمان دامپزشکی کشور در ادامه امنیت غذایی و افزایش بهره
ا از آن حمایت کنیمباید تولید در چارچوب زنجیره باشد و م :سازمان دامپزشکی کشور دانست و گفت .  

پور ادامه داد: آمایش سرزمین باید به هر نحوی در این کشور انجام شود و اگر این کار صورت نگیرد بیماری آنفوالنزای رفیعی
گوییم کنترل شده است در آینده نزدیک دوباره با ظاهر جدید وارد کشور خواهد شدپرندگان که اکنون می . 

ها، بذر، واکسن، تجهیزات را به حداقل برسانیم چرا که رایط تحریم باید وابستگی به واردات نهادهوی همچنین تاکید کرد: در ش
دهند. اینها مواد اولیه هستند و تولید بدون آنها امکان پذیر نیستکشورهای دیگر به ویژه در شرایط تحریم این امکانات را به ما نمی . 

شودطرح ملی مبارزه با نیوکاسل اجرا می *  
کند، گفت: با اقدام سال است به بخش تولید آسیب جدی وارد می 23رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه بیماری نیوکاسل 

 .موفقی که در کنترل بیماری آنفوالنزای پرندگان داشتیم طرح ملی مبارزه با بیماری نیوکاسل را اجرایی کردیم
به صورت  88گیرد و از ابتدای سال غاز شده و در نیمه دوم سال سرعت بیشتری میپور گفت: این طرح از اردیبهشت ماه آرفیعی

ها را کنترل خواهیم کردجدی بیماری . 
  لینک خبر
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 گزارشات جهانی

 خبرگزاری فارس – 69/5/89تاریخ :

 ترامپ برای خرید محصوالت کشاورزان آمریکا دست به دامن ژاپن شد 
ها شده تا محصوالت پس از اینکه چین واردات محصوالت کشاورزی آمریکا را قطع کرد، ترامپ این بار دست به دامن ژاپنی

آمریکایی را خریداری کنندکشاورزان  .  
الملل خبرگزاری فارس به نقل از اسپوتنیک، پس از آنکه چین خرید محصوالت کشاورزی تولیدی آمریکا به گزارش گروه اقتصاد بین

 .را ممنوع کرد، ترامپ از ژاپن درخواست کرده که محصوالت کشاورزان آنها را خریداری کند
های تجاری بین واشنگتن و پکن اتفاق افتادآمریکا از سوی چین در پی تشدید تنشمنع واردات محصوالت کشاورزی  .  

اند، نوشته است؛ دونالد ترامپ، رئیس خبرگزاری کیودو ژاپن به استناد منابع آگاه دولتی ژاپن و آمریکا که آگاه به موضوع بوده
ای از محصوالت کشاورزی آنها را ت کرده تا حجم گستردهوزیر ژاپن درخواسجمهور آمریکا به طور مستقیم از شینزو آبه، نخست

 .خریداری کنند
 .بر اساس اعالم این منابع، درخواست ویژه ترامپ بیشتر روی سویا و گندم بوده که از توکیو درخواست خرید کرده است

تواند چندین صد میلیون دالر باشدها حجم این خریدها میبر اساس گزارش .  
ته است؛ دولت ژاپن هنوز به درخواست ترامپ پاسخ قطعی نداده استاین خبرگزاری نوش .  

درخواست ترامپ از ژاپن برای خرید محصوالت کشاورزی پس از آن که مشاجرات تجاری دو کشور آمریکا و چین شدت یافت، 
 .صورت گرفته است

صول کشاورزی تولیدشده در آمریکا را منع های چینی خرید هر گونه محهفته گذشته بر اساس اعالم وزیر بازرگانی چین، شرکت
 .کردند

پکن همچنین روی همه محصوالت کشاورزی آمریکا پس از سوم آگوست تعرفه اعمال کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
کرده است که  کند و پکن را متهممیلیارد دالر کاالی وارداتی چین را از اول سپتامبر آغاز می 933درصد روی  63آمریکا هم تعرفه 

ند عمل نکرده توافق کرده 63ای از محصوالت کشاورزی آمریکا که در حاشیه اجالس جی به تعهدات خود برای خرید حجم گسترده

 .است
میلیارد دالر کاالی وارداتی از چین تعرفه اعمال کرد تا کسری تجاری خود را جبران کند، چین نیز در  53سال گذشته آمریکا روی 

میلیارد دالر کاالهای دیگری  633درصد روی  65مشابهی را روی کاالهای آمریکا انجام داد. در ماه می آمریکا تعرفه  عوض اقدام

میلیارد دالر کاالی وارداتی از آمریکا تعرفه متقابل اعمال کرد 23از محصوالت چینی اعمال کرد و در مقابل چین هم روی  . 

 
  لینک خبر
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 گزارشات جهانی 
 ایران اکونا - - 96/5/89تاریخ : 

دهد های نفتی را به منافع کشاورزان ترجیح میکشاورزان آمریکا: ترامپ منافع شرکت  
پاالیشگاه این کشور را از الزام به استفاده از محصوالت کشاورزی  96جدید ترامپ که  خاطر سیاستکشاورزان و کنگره آمریکا به 

  .برای ساخت بیودیزل معاف کرده اعتراض کردند
الملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، کشاورزان و صنایع سوخت دیزل و همچنین کنگره آمریکا به گزارش گروه اقتصاد بین

های جدید درباره سوخت دیزلی عقب نشینی کنندریکا فشار آوردند تا از سیاستروی دولت آم . 
توانند از استفاده از محصوالت کشاورزی به عنوان سوخت دیزل را های این کشور میاخیرا دولت آمریکا اعالم کرده که پاالیشگاه

 .اجرا نکنند
صوالت کشاورزی که به واسطه جنگ تجاری با چین ایجاد شده و های پایین محطی ماه جاری کشاورزان آمریکایی به دلیل قیمت

اندها و تولیدات کشاورزی گله کردههمچنین ارائه آمارهای مبهم از قیمت . 
های مبارزاتی برای کشاورزان داده ، عمل نکرده استهایی که در کمپیناند که دونالد ترامپ وعدهآنها همچنین گفته . 

پاالیشگاه این کشور درباره الزامات آنها برای استفاده از  96دولت آمریکا مبنی بر ارائه معافیت به  کشاورزان آمریکا به تصمیم

 .اتانول حاصل از ذرت برای استفاده در تولید بنزین اعتراض کردند
ل را با مشکل جدی مواجه ها در استفاده از ذرت و سویا به عنوان سوخت دیزل، تولید کنندگان بایودیزگویند معافیت پاالیشگاهآنها می

شوندکند و تولید محصوالتی نظیر ذرت کاهش یافته و کارگران اخراج میمی . 
شود که رشد تولید آنهاکاهش یافته استعالوه بر ذرت، سویا نیز به عنوان یک محصول بایودیزل استفاده می . 

های نفتی را به منافع دولت آمریکا همچنان منافع شرکت دانیم چرانمی» ای به کاخ سفید اعالم کرد:اتحادیه سویاکاران طی نامه
دهدکشاورزان ترجیح می .» 

  لینک خبر
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