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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 
 

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

 آب
 ایرنا -82/7/82تاریخ : 

 مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی مدیریت شود

ای هوزیر جهاد کشاورزی بر لزوم اعمال مدیریت کارآمد و اقتصادی در مصرف بهینه آب و استفاده از حداکثر ظرفیت -ایرنا -تهران
 موجود برای افزایش تولیدات بخش کشاورزی تاکید کرد. 

ای سازمان جهاد در نامه ای خطاب به معاونین وزیر، روس« محمود حجتی»به گزارش روز یکشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 
نامه وزارت جهاد کشاورزی با های وابسته با اشاره به تفاهمها، موسسات و شرکتها و روسا و مدیران عامل سازمانکشاورزی استان

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای ارتقاء بهره وری آب، افزود: به منظور افزایش تولید و تقویت امنیت غذایی 
با توجه به ظرفیت محدود منابع آبی، لزوم اعمال مدیریت کارآمد و اقتصادی در مصرف بهینه آب و استفاده از حداکثر ظرفیت  کشور

 های موجود برای افزایش تولیدات بخش کشاورزی ضروری است.
ی است که موجب افزایش ها و اقداماتوی با اشاره به اینکه راه حل منطقی و تجربه جهانی، توجه خاص و بکارگیری کلیه روش

نامه همکاری مشترک با اتاق بهرهوری آب می شود، اظهارداشت: به منظور استفاده از ظرفیت بخش خصوصی کشور، تفاهم
 به امضا رسیده است. ۷۹۳۲آذرماه سال  ۷۲بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی در تاریخ 

تصریح کرد: مقتضی است با مشارکت فعال و بهره گیری از تجربیات نیروهای متخصص، مخصوصأ جلب و وزیر جهاد کشاورزی 
 مشارکت ذینفعان در تحقق اهداف توافقنامه، اجرای برنامه در اولویت وظایف قرار گیرد.

کیل مرتب کارگروه ارتقاء نامه مشترک را ضروری دانست و خواستار تشوی، برقراری ارتباط منسجم و مستمر با دبیرخانه تفاهم
 وری آب، هماهنگ با دبیرخانه شد.بهره

حجتی، گفت: الزم است نسبت به ارائه پیشنهادات و نظریات و موضوعات مورد نیاز و تسریع در پاسخ به موقع به دبیرخانه، تهیه و 
تمام کافی برای واگذاری امور به ذینفعان تنظیم نحوه مشارکت در قالب برنامه و نقشه راه و انعکاس آن به دبیرخانه و کوشش و اه

 ها و خبرگان علمی و اجرایی، توجه کافی شود.ها، انجمنبخش خصوصی، تشکل
های اجرایی برنامه از پاییز سال آینده بوده و با توجه به مشخص بودن جایگاه، وظایف و براساس این گزارش، شروع فعالیت

 شود.مانده تا شروع اجرای برنامه دوره آمادگی محسوب میمان باقیانتظارات هر حوزه در این حرکت فراگیر، ز
اهداف این تفاهم نامه که به امضای محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

و عرضه سرانه انرژی و پروتئین به  کشاورزی ایران رسیده است، ارتقای امنیت غذایی با افزایش سهم تولیدات داخلی در تامین
، رشد متوسط ساالنه ارزش صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی به ۷۰۴۸درصد در افق  ۳۸و  ۳۹ترتیب به میزان 

 خیزی منابع خاک و پایداری تولید با تاکید بر افزایش مقدار ماده آلی خاک به میزان دو برابر در افقدرصد، بهبود حاصل ۹.۸میزان 
کیلوگرم بر متر مکعب )در افق  ۷.۷)در سال پایه( به  ۷.۷)نسبت به سال پایه( و افزایش بهره وری تولیدات گیاهی از  ۷۰۴۸
 ( بوده است.۷۰۴۸

  لینک خبر
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 آب 
 ایرنا  – 88/7/82تاریخ : 

 بردها، تعادل اکوسیستم آبزیان را از بین میای از رودخانهجزیره برداریبهره

 ها طبق قانون سازماناصلی حفاظت از رودخانهعضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور گفت: متولی  -ایرنا  -تهران 
های مختلف فعال در حوزه رودخانه، بدون هماهنگی با حفاظت محیط زیست است، اما عوامل زیادی دست به دست هم داده که دستگاه

 برداری کنند؛ این امر موجب تخریب این زیستگاه های با ارزش شده است. این سازمان از آن بهره
ط ها، محیروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به اینکه وضعیت فعلی رودخانه« جلودارمهدی نادری »

های اکولوژیکی که در تکثیر ماهیان نقش موثری ایفا زیست ماهیان را با مشکالتی جدی روبرو کرده است، افزود: مهمترین مکان
 حاظ اکوسیستمی، وضعیت مطلوبی ندارند.هایی هستند که اکنون از لمی کند، رودخانه

ها تاکید کرد و افزود: ای با حضور دستگاه های مختلف ذینفع در امر رودخانههای مختلف محلی و منطقهوی بر لزوم تشکیل کمیته
ها مانند رودخانه رویه ازبرداری بیها یا حتی سدهای غیراستاندارد در بستر رودخانه، بهرهها، تاسیس پلآلوده کردن آب رودخانه

ها به ویژه در حوزه تواند در فرسایش و تخریب رودخانهبرداشت شن و ماسه از بستر، صید بی رویه و مواردی از این دست، می
 جنوبی دریای خزر تاثیر بسیار قابل توجهی داشته باشد.

کنند بدون اینکه ابعاد برداری میها بهرهدخانههای مختلف هر کدام از زاویه خود از رونادری جلودار معتقد است که وقتی دستگاه
خورد و نتیجه کار آنها در نهایت ها بهم میها را در نظر بگیرند، بدون شک به مرور زمان، تعادل اکوسیستم رودخانهمختلف رودخانه

 های دریای خزر خواهد بود.از بین رفتن تنوع زیستی گونه
های کشور به ویژه حوزه ها وابسته است گفت: اکنون اکثر رودخانهدریای خزر به رودخانه درصد ماهیان ۲۴وی با بیان اینکه حیات 

 جنوبی دریای خزر از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند.
 مدیریت اکوسیستم رودخانه ها با مشارکت مردمی ممکن می شود

منفی ناهماهنگی های مدیریتی، سازمان شیالت عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور افزود: برای کاهش اثرات 
ایران اقداماتی را انجام داده که یکی از مهمترین آنها تکثیر مصنوعی است که در حفاظت و حتی افزایش تعداد گونه ها بسیار موثر 

 است.
پاسخگو نخواهد بود؛  رود و در دراز مدتای موقتی برای مدیریت در حفظ ذخایر به شمار میبه گفته وی، اما این روش شیوه

 بنابراین نباید از اهمیت تکثیر طبیعی غافل ماند.
وی اظهار داشت: تنها راهی که می تواند در دراز مدت، اکوسیستم رودخانه ها را در حالت طبیعی نگه داشته و تنوع گونه های 

توان بستر ترین قوانین هم نمیبا محکم مختلف ماهی را حفظ کند، مشارکت مردم محلی است. به عبارتی بدون همکاری مردم، حتی
 ها را از تخریب و آلودگی نجات دادرودخانه

 
 ها طبق قانون سازمانعضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور گفت: متولی اصلی حفاظت از رودخانه -ایرنا  -تهران 

های مختلف فعال در حوزه رودخانه، بدون هماهنگی با گاهحفاظت محیط زیست است، اما عوامل زیادی دست به دست هم داده که دست
 برداری کنند؛ این امر موجب تخریب این زیستگاه های با ارزش شده است. این سازمان از آن بهره

ط ها، محیروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به اینکه وضعیت فعلی رودخانه« مهدی نادری جلودار»
های اکولوژیکی که در تکثیر ماهیان نقش موثری ایفا ست ماهیان را با مشکالتی جدی روبرو کرده است، افزود: مهمترین مکانزی

 هایی هستند که اکنون از لحاظ اکوسیستمی، وضعیت مطلوبی ندارند.می کند، رودخانه
ها تاکید کرد و افزود: مختلف ذینفع در امر رودخانهای با حضور دستگاه های های مختلف محلی و منطقهوی بر لزوم تشکیل کمیته
ها مانند رویه از رودخانهبرداری بیها یا حتی سدهای غیراستاندارد در بستر رودخانه، بهرهها، تاسیس پلآلوده کردن آب رودخانه

ها به ویژه در حوزه رودخانهتواند در فرسایش و تخریب برداشت شن و ماسه از بستر، صید بی رویه و مواردی از این دست، می
 جنوبی دریای خزر تاثیر بسیار قابل توجهی داشته باشد.

کنند بدون اینکه ابعاد برداری میها بهرههای مختلف هر کدام از زاویه خود از رودخانهنادری جلودار معتقد است که وقتی دستگاه
خورد و نتیجه کار آنها در نهایت ها بهم میعادل اکوسیستم رودخانهها را در نظر بگیرند، بدون شک به مرور زمان، تمختلف رودخانه

 های دریای خزر خواهد بود.از بین رفتن تنوع زیستی گونه
های کشور به ویژه حوزه ها وابسته است گفت: اکنون اکثر رودخانهدرصد ماهیان دریای خزر به رودخانه ۲۴وی با بیان اینکه حیات 

 یت مطلوبی برخوردار نیستند.جنوبی دریای خزر از وضع
 مدیریت اکوسیستم رودخانه ها با مشارکت مردمی ممکن می شود
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عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور افزود: برای کاهش اثرات منفی ناهماهنگی های مدیریتی، سازمان شیالت 
است که در حفاظت و حتی افزایش تعداد گونه ها بسیار موثر ایران اقداماتی را انجام داده که یکی از مهمترین آنها تکثیر مصنوعی 

 است.
رود و در دراز مدت پاسخگو نخواهد بود؛ ای موقتی برای مدیریت در حفظ ذخایر به شمار میبه گفته وی، اما این روش شیوه

 بنابراین نباید از اهمیت تکثیر طبیعی غافل ماند.
دراز مدت، اکوسیستم رودخانه ها را در حالت طبیعی نگه داشته و تنوع گونه های  وی اظهار داشت: تنها راهی که می تواند در

توان بستر ترین قوانین هم نمیمختلف ماهی را حفظ کند، مشارکت مردم محلی است. به عبارتی بدون همکاری مردم، حتی با محکم
 ها را از تخریب و آلودگی نجات دادرودخانه

  لینک خبر
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 آب 
 ایران اکونا  – 88/7/82تاریخ : 

 آیا راه دیگری به جز انتقال آب دریای خزر وجود ندارد؟

گوید راهی به جز انتقال آب از دریای خزر برای جبران کم آبی فالت مرکزی وجود ندارد، یک استادیار که وزارت نیرو میدرحالی
ژئوشیمی زیست محیطی دریایی دانشگاه تهران ضمن انتقاد از تصمیم سازمان حفاظت محیط زیست برای موافقت با انتقال آب دریای 

 تری برای تامین آب در فالت مرکزی کشور وجود دارد. اهکارهای سادهخزر به فالت مرکزی گفت که ر
وزارت نیرو به سازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرده است که راهی به جز انتقال آب از دریای خزر برای جبران کم آبی فالت 

بخش  -ان حفاظت محیط زیست رئیس سازم -شود که به گفته عیسی کالنتری مرکزی وجود ندارد این موضوع درحالی بیان می
درصد آب مصرفی تجدیدپذیر را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر سیستم آبیاری  ۳۴تا  ۳۴کشاورزی در ایران حدود 

 شود.درصد این آب اتالف می ۸۴ای است که بیش از کشاورزی در کشور به گونه
سش که آیا راهکارهای دیگری به جز انتقال آب از دریای خزر وجود عبدالرضا کرباسی در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به این پر

محیطی به همراه خواهد عالوه بر آن تبعات زیستگذاری زیادی میندارد، اظهار کرد: انتقال آب دریای خزر به فالت مرکزی سرمایه
ری برای مقابله با خشکسالی و تامین آب سمنان تتواند از راهکارهای باصرفههای دیگر میدارد بنابراین وزارت نیرو با کمک دستگاه

 استفاده کند.
میلیارد متر  ۷۸که ساالنه حداقل درصد اتالف آب داریم درحالی ۰۴تا  ۰۴وی ادامه داد: برای مثال ما در بخش کشاورزی حدود 

زدا، آبیاری ای نمکتوان به جای صرف هزینه برای واحدهجویی است بنابراین میمکعب آب در بخش کشاورزی قابل صرفه
 جویی شده در این بخش را به مناطق مختلف کشور منتقل کنیم.های کشاورزی اجرا و آب صرفهای را در زمینقطره

محیطی دریایی دانشگاه تهران به بیان راهکاری برای تامین آب فالت مرکزی پرداخت و اظهارکرد: این استادیار ژئوشیمی زیست
درصد آب دریای خزر  ۳۸ریزند که نقش مهمی در تامین آب دریای خزر ندارند چون حدود دریای خزر میتعداد زیادی رودخانه به 

ز به که نیاها استفاده کرد بدون آنتوان از آب شیرین این رودخانهآبه دریاچه میشود بنابراین با رعایت حقاز رودخانه ولگا تامین می
 م.عملیات پرهزینه شیرین کردن آب داشته باشی

تر، گزینه انتقال آب از دریای خزر را روی میز تر و آسانهزینههای کمجای انتخاب راهکرباسی در پایان با اشاره به اینکه متاسفانه به
ی تواند سبب آلودگایم، گفت: دمای پساب و شورآبی که قرار است در دریا تخلیه شود با دمای آب دریای خزر تفاوت دارد و میگذاشته
 ی در دریا شود و فلزات سنگینی را به آب دریاچه اضافه کند که روی آبزیان تاثیر داشته باشد.حرارت

  لینک خبر
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 آفات
 ایرنا – 82/7/82تاریخ :

 کنترل شد های گلستانای در باغآفت مگس مدیترانه

رییس سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت که با همکاری باغداران و برخی اقدامات بیولوژیک، جمعیت آفت مگس  -ایرنا  -گرگان 
 های استان کاهش یافته و خطر شیوع آن کنترل شد. ای در باغمدیترانه

ع بررسی تهدید آفت مگس مدیترانه ای مختار مهاجر روز یکشنبه در نشست کارگروه پدافند غیرعامل جهادکشاورزی استان با موضو
های گلستان و راهکارهای مقابله با آن در فرمانداری بندرگز اظهار داشت: با وجود کنترل شیوع این آفت، خطر انتقال آن به باغ

 باغهای دیگر در امسال و سال های بعد وجود دارد.
ی برای باغداران و اطالع رسانی از طریق رسانه ها نسبت به وی تاکید کرد که باید با برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزش

های آلوده در استان به ویژه منطقه غرب اقدام شود تا آفت مگس مدیترانه ای با انجام مبارزه اصولی و فنی به طور کامل شناسایی باغ
 کنترل شود.

موقع آفت مگس مدیترانه ای توسط سازمان  حسین احمدی فرماندار شهرستان بندرگز هم در این جلسه از اقدام و پایش به
جهادکشاورزی گلستان قدردانی کرد و گفت: با اقدامات صورت گرفته نگرانی برای کیفیت محصوالت باغی این شهرستان از لحاظ 

 تازه خوری و صادرات وجود ندارد.
های مرکبات و سیاه ای در باغه مدیترانهچندی قبل مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی گلستان جدی بودن خطر آفت مگس میو

 ریشه استان را اعالم کرده بود.
گونه گیاهی از جمله هلو، شلیل، خرمالو، انار، انجیر، گالبی و  ۷۸۴کیانوش حق نما افزود: آفت مگس میوه مدیترانه ای می تواند به 

 نارنگی آسیب وارد کند.
 امسال در باغ های غرب استان آغاز شده بود.به گفته وی فعالیت این آفت از نیمه مرداد ماه 

درصد باغات هلو و شلیل  ۳۳مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان کرد: در زمان شروع فعالیت این آفت، میوه 
مالو خود را استان برداشت شده بود و آسیب چندانی به این باغات وارد نشد اما عملکرد این آفت در باغات نارنگی پیش رس و خر

 نشان داد و موجب وارد شدن خسارت شد.
 هزار هکتار باغ وجود دارد که بیشتر آن ها بارور هستند. ۹۸در استان گلستان بیش از 

  لینک خبر
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 آفات 

 خبرگزاری فارس – 88/7/82تاریخ : 

 شوداستان کشور درگیر می 9آیند/ها آبان ماه دوباره میملخ

ها و شرایط آب و هوایی، از آبان ماه کشور با ورود موج جدید ملخ بینیرئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: با توجه به پیش
 صحرایی مواجه است. 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری وزارت جهاد کشاورزی، محمدرضا درگاهی افزود: در سال 
کشور از سمت شمال آفریقا و شبه جزیره عربستان مورد تهاجم آفت ملخ صحرایی قرار گرفت، با تمهیداتی که زراعی گذشته، 

 صورت گرفت این آفت مدیریت شد و امنیت غذایی کشور مورد تهدید قرار نگرفت.
شمال شرق آفریقا و شبه جزیره  وی ادامه داد: بنا بر هشدار کمیسیون مبارزه با ملخ صحرایی فائو با توجه به شرایط اقلیمی مساعد

ها، از آبان ماه این آفت از بینیها فراهم شده است و بر اساس پیشعربستان و همچنین پاکستان و هندوستان شرایط برای طغیان ملخ
 شود.طریق سیستان و بلوچستان وارد کشور می

ای برای معاون اول رئیس جمهور نوشتیم که مهیدات، نامههای الزم و اندیشیدن تدرگاهی گفت: در همین راستا برای ایجاد هماهنگی
ریزی و وزارت کشور دادند تا در این خصوص ایشان هم بر اساس این نامه، دستورات بسیار خوبی را به سازمان مدیریت و برنامه

 های الزم از طریق سازمان برنامه و بودجه و استانداران صورت پذیرد.بینیپیش
هزار هکتار مبارزه زمینی و هوایی صورت گرفت و  ۲۸۴میلیون هکتار پایش و ردیابی شدند و در  ۷۷ته حدود وی افزود: سال گذش

تا  ۳۴۴شود برای امسال نیز پایش در حداقل در همین سطح صورت پذیرد و عملیات مبارزه نیز در مساحتی به بزرگی بینی میپیش
 هزار هکتار انجام شود. ۳۴۴

 ۳۴۴هزار تومان هزینه دارد و به این ترتیب برای  ۸۴تا  ۰۴رئیس سازمان نباتات تصریح کرد: عملیات مبارزه به ازای هر هکتار 
 میلیارد تومان اعتبار الزم است. ۰۴هزار هکتار مبارزه 

نی الزم صورت پذیرفته است و با ها پیش بیوی افزود: همه اعتبارات سازمان برای این مبارزه آماده است و از سوی دیگر در استان
 توجه به دستور معاون اول رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه اعتبارات خوبی برای این موضوع در نظر خواهد گرفت.

 درگاهی تاکید کرد: امیدواریم دغدغه اعتبار در این عملیات وجود نداشته باشد و همه انرژی سازمان صرف مبارزه با این آفت شود.
شود بین دو تا سه هزار نفر نیروی با اشاره به اینکه همه امکانات سازمان برای مبارزه با این آفت آماده است گفت: پیش بینی می وی

 انسانی برای مبارزه با این آفت وارد عمل شوند.
 زراعی کشور جلوگیری شود.های رئیس سازمان حفظ نباتات اضافه کرد: امیدواریم با اقدامات به موقع، از آسیب رسیدن به عرصه

آقای درگاهی تصریح کرد: در حال حاضر بزرگترین دغدغه، خرید سم الزم است که بخشی از آن خریداری شده و با پیگیری 
 ها بخش دیگر در حال خریداری است.استان

سیستان و بلوچستان، هرمزگان،  هایاستان جنوبی کشور، درگیر این آفت شوند و استان ۳دهد ها نشان میوی ادامه داد: پیش بینی
های کهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری و خراسان کرمان، بوشهر، فارس و خوزستان سطح درگیری باالتر و در استان

 تر است.جنوبی سطح درگیری پایین
صله موضوع را به مراکز خواهیم که همچون دوره گذشته در صورت مشاهده این آفت بالفاآقای درگاهی گفت: از کشاورزان می

 های صحرایی صورت پذیرد.کوبی ملخجهاد کشاورزی مناطق اطالع رسانی کنند تا اقدامات الزم برای کانون
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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت
 ایرنا  -82/7/82تاریخ : 

بی ثباتی نرخ محصوالت کشاورزی که در مدت نیمه نخست امسال ، مصرف کنندگان به ویژه اقشار  -ایرنا -تهران

حقوق بگیر را تحت فشار قرار داد، همواره نقش واسطه ها و دالالن در این عرصه بیشتر بوده و دست اندرکاران کمتر 

برند، اکنون که به سومین فصل سال وارد می شویم، بهانه در این زمینه توانستند، بازار را متناسب با شرایط پیش ب

 های فصلی برای کمبود و رشد قیمت توجیه پذیر می شود. 
واقعیت این است که دالالن و واسطه گران محصوالت کشاورزی در بازار با ایجاد کمبود مصنوعی، فرصتی برای افزایش قیمت 

ینه، خیار که در فصل تابستان باید به وفور در بازار باشد، از همان ابتدای تابستان انواع محصول فراهم می سازند و در تازه ترین گز
تابع نرخ های شناور بود و هرگاه عرضه زیاد بود که قیمت را تحت تاثیر قرار می داد، از پیشخوان مغازه ها و غرفه داران جمع می 

 ومان، بالفاصله در جایگاه خود ظاهر می شد.تا چهار هزار ت ۹۸۴۴تومان به  ۷۰۴۴شد و پس از قیمت مناسب از 
شروع فصل پاییز که بهانه خوبی برای فروشندگان محصوالت کشاورزی فراهم می کند که به دلیل آغاز سرما قیمت محصوالت 

 و گرم خیارتابستانی را افزایش دهند، قیمت خیار را آنقدر افزایش داد تا از غرف میادین تره بار حذف شود و در مغازه ها یک کیل
 هزار تومان به مصرف کنندگان عرضه کردند. ۷۴سبز رسمی را حداقل 

هفته از تالطم قیمت خیار در بازار و محو شدن از میادین میوه و تره بار و یا عرضه محصول بی کیفیت ، اکنون  ۷پس از گذشت 
رخ این محصول در هفته های میانی شهریور کمتر از قیمت خیار در میادین تره بار به بیش از پنج هزار تومان رسیده، درحالی که ن

 تومان بود و اکنون در مراکز اصلی شهر سخن از قیمت هرکیلو گرم هفت هزار تومان است. ۹۸۴۴سه هزار تا نهایت 
فصل  وعرئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران با بیان اینکه عرضه میوه های تابستانی رو به پایان است گفت: با شر

 سرما، قیمت هرکیلوگرم خیار رسمی از مرز هفت هزارتومان عبور کرد.
نامه عمده فروشی محصوالت کشاورزی از وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: طبق نرخامروز )یکشنبه( در گفت« اسدهللا کارگر»

هزار  ۸۴هزار تا  ۹۴هزارتومان، پسته تازه بین  ۷۷هزار تا  ۳.۸مهرماه تا یکم آبان ماه جاری قیمت هر کیلوگرم موز بین  ۷۳
 هزار تومان است. ۷۰۴تا  ۷۳۴تومان و نرخ هرکارتن آناناس بین 

 ۰هزارتومان، پرتقال رسمی جنوب بین چهار هزار تا  ۳تا  ۸۴۴وی اظهار داشت: نرخ هر کیلوگرم انار بین چهار هزارو 
تومان،  ۸۴۴تا چهار هزارو  ۸۴۴زار تومان، نارنگی انشو بین دو هزار و ه ۷۴هزارتومان، پرتقال ناول جنوب بین هفت هزار تا 

هزار تومان، خرمالو شمال بین دو هزار تا  ۰هزار تومان، لیموشیرین بین سه هزار تا  ۰تا  ۸۴۴نارنگی تخم ژاپنی بین سه هزار و 
ین سه هزار تا هفت هزار تومان، سیب لبنانی زرد و هزارتومان، سیب گالب پاییزه ب ۳پنج هزارتومان، خرمالو کرج بین پنج هزار تا 

 ۷۰هزار تا  ۷۴تومان و لیموترش میناب بین  ۸۴۴هزار و  ۸هزار تومان، لیموترش سنگی بین سه هزار تا  ۰قرمز بین سه هزار تا 
 هزار تومان به فروش می رسد.

تومان بود که با شروع  ۸۴۴هزار و  ۲م بین چهار هزار تا به گفته وی، از ابتدای عرضه انار به بازار تا هفته گذشته نرخ هرکیلوگر
 تومان افزایش قیمت پیدا کرده است. ۸۴۴فصل سرما یک هزارو 

دانه رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران تصریح کرد: قیمت هر کیلوگرم به بین سه هزار تا پنج هزارتومان، انگور بی
 ۰تا  ۸۴۴هزار تومان، انگور شاهانی بین سه هزار و  ۷۷دانه زرد بین پنج هزار تا ومان، انگور بیهزار ت ۷۰هزار تا  ۳قرمز بین 

هزار تا  ۳هزار تومان، گالبی بیروتی  ۷۷تا  ۰تومان، انگور مهری بین سه هزار تا پنج هزار تومان، شلیل شمس بین  ۸۴۴هزار و 
هزار تومان و هلو هسته جدا بین چهار تا  ۳ومان، هلو انجیری بین چهار تا هزار ت ۷۷تا  ۷۴هزار تومان، گالبی شاه میوه بین  ۷۲

 هشت هزار تومان است.
تومان، خیار رسمی و درختی تا هفت  ۸۴۴تا سه هزار و  ۸۴۴کارگر اضافه کرد: نرخ هرکیلوگرم خربزه بین یکهزار و 

تومان، طالبی بین یکهزار و  ۹۴۴ن یکهزار تا دو هزارو تومان، هویج بی ۸۴۴هزارتومان، گوجه فرنگی بین دو هزار تا سه هزارو 
 تا یک هزارتومان عرضه می شود. ۰۴۴و هرکیلو هندوانه بین  ۸۴۴تا دو هزار و  ۸۴۴

تا دو  ۸۴۴تومان، پیاز زرد و شیری بین یک هزار و  ۲۴۴تا دو هزارو  ۲۴۴وی گفت: قیمت هرکیلوگرم پیاز قرمز بین یک هزارو 
ای بین یکهزار تا سه هزار تومان، تومان، بادمجان دلمه ۸۴۴تا سه هزارو  ۸۴۴سیب زمینی بین یک هزارو  تومان، ۸۴۴هزار و 

تومان، سبزی جور  ۸۴۴ای بین سه هزار تا پنج هزار و تومان، بادمجان گلخانه ۸۴۴تا سه هزار و  ۸۴۴بادمجان قلمی بین هزار و 
هزار  ۷۷هزار تا  ۰خوردن بین دو هزار تا سه هزار تومان، سیرخشک بین تومان، سبزی  ۸۴۴تا دو هزار و  ۸۴۴بین هزار و 
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تا سه هزار تومان، فلفل تند و ریز بین چهار هزار تا هشت هزار تومان، فلفل دلمه ای بین دو هزار تا  ۸۴۴تومان، شلغم بین هزار و 
 هزارتومان است. ۷۴چهار هزار تومان و فلفل شیرین پنج هزار تا 

تومان، کاهو پیچ ساالدی بین دو هزار تا چهار هزار تومان،  ۸۴۴نرخ هر کیلو کدو حلوایی بین دو هزار تا سه هزار و  به گفته وی،
تا سه هزارتومان، کرفس بین یک هزار  ۸۴۴تومان تا سه هزار تومان، کدو مسمایی بین یک هزارو  ۸۴۴کاهو رسمی بین هزار و 

تومان، گل  ۸۴۴هزارتومان، کلم سفید و قرمز بین هزار و دو هزار و  ۷۰تا  ۷۴کلی بین تومان، کلم برو ۸۴۴تا سه هزار و  ۸۴۴و 
کلم بین یک هزار تا سه هزار تومان، گوجه زیتونی فله ای بین پنج هزار تا هشت هزار تومان و لوبیا سبز بین دو هزار تا سه هزار 

 تومان به فروش می رسد. ۸۴۴و 
  خبرلینک 
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 اقتصاد محصوالت 
 خبرگزاری فارس – 82/7/82تاریخ : 

 ورود سازمان تعاون روستایی به حذف داللی از بازار زعفران

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: با بهره گیری از اعتبار بانک کشاورزی به حذف داللی از بازار زعفران ورود می 
 کند. 

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پات، حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 
سازمان مرکزی تعاون روستایی در زمینه حمایت از تولید  هایاظهار داشت: با توجه به شرح وظایف و رسالت

کنندگان و تنظیم بازار محصوالت کشاورزی، رصد مداوم بازار زعفران و پایش مستمر قیمت این محصول با 
های خراسان رضوی و جنوبی، در دستور کار شروع فصل برداشت، به ویژه در مراکز اصلی تولید نظیر استان

ن روستایی کشور قرار داشته تا اقدامات عوامل واسطه و سودجو و تبانی احتمالی آنها در سازمان مرکزی تعاو
 رو نسازد.بازار، قیمت زعفران را با شیب کاهنده و غیر منصفانه روبه

این مقام مسئول در ارتباط با نحوه اقدام سازمان متبوع خود در تعادل بخشی به بازار زعفران سال جاری تصریح 
های ال حاضر، تجهیز منابع مالی الزم برای ورود گسترده تر در بازار زعفران به کمک شبکه تعاونیکرد: در ح

روستایی کشور در مرحله نهایی قرار دارد و با همکاری بانک کشاورزی مقرر شده تا خط اعتباری قابل 
های متقاضی خرید ی اتحادیهای در راستای خرید توافقی این محصول به منظور تأمین به هنگام منابع مالمالحظه

 فراهم آید.
وی همچنین خاطرنشان کرد: عالوه بر این، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز درصدد است تا از محل 

های ملی تزریق نماید و تالش جدی ما آن است که امکانات مالی قابل توجهی را به اتحادیه -منابع در اختیار خود
 این دو استان وارد بازار شویم. با خرید حجم بیشتری در

شیرزاد با اعالم اینکه تعدادی از بانکهای خصوصی نیز در این راستا برای تخصیص تسهیالت الزم اعالم 
های روستایی استان خراسان رضوی، اتحادیه اند یادآور شد: در همین ارتباط شبکه تعاونیآمادگی کرده

کشور نیز آمادگی کامل خود را در جهت احداث مراکز خرید در فصل  های تولید و اتحادیه ملی باغدارانتعاونی
برداشت و ابتیاع مقادیر معتنابهی زعفران با بهای منصفانه و عادالنه و جلوگیری از روند نزولی قیمت در بازار 

 اند.اعالم داشته
کید کرد: شبکه تعاون تأ ۷۹۳۳معاون وزیر جهاد کشاورزی در زمینه چشم انداز بازار جهانی زعفران در سال 

تواند ضمن همکاری با بورس کاالهای روستایی استان خراسان رضوی به عنوان قطب اصلی تولید می
کشاورزی و با دخالت مؤثر در بازار زعفران، ضمن ایجاد تعادل نسبی و جلوگیری از تغییرات نامتعارف در 

جاد شده در حوزه زعفران نظیر سپرده کاالیی و بازار از یکسو و آشنا نمودن کشاورزان به بازارهای جدید ای
معامالت آتی از سوی دیگر، با فروش زعفران به منصفانه ترین قیمت توسط خود کشاورز و بهره مندی از سود 

واقعی محصول بدون نیاز به حضور مستقیم دولت در بازار زعفران انتظارات الزم از شبکه تعاون روستایی 
 ران را برآورده سازد.کشور در تنظیم بازار زعف

  لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
 ایرنا  – 03/7/82تاریخ : 

 هکتار از اراضی آبیاری شده با فاضالب در کهریزک امحا شد

الب، امروز جات و محصوالت تازه مصرف آبیاری شده با فاضهای زیرکشت سبزیجات، صیفیهکتار از زمین ۷۹ -ایرنا -شهرری
 شنبه( با حضور مسئوالن محلی، نمایندگان دادستانی و نیروی انتظامی در بخش کهریزک شهرستان ری امحا شد. )سه

شود و براساس اعالم مسئوالن جات در استان تهران محسوب میبه گزارش ایرنا، جنوب تهران قطب اصلی تولید سبزی و صیفی
میلیون مترمکعب آب آلوده و فاضالب پایتخت توسط دو رودخانه نهر فیروزآباد و  ۰۴۴نه شبکه بهداشت و محیط زیست تهران، ساال

 شود که بخشی از آن محل تغذیه و آبیاری مزارع این منطقه است.شهر جاری میحصار به جنوب این کالنسرخه
 ۷۹قطعه زمین کشاورزی به مساحت  ۷شنبه در حاشیه امحای این اراضی به خبرنگار ایرنا گفت: امروز بخشدار کهریزک روز سه

بزرگی به دلیل استفاده از فاضالب در تولید هکتار در جاده اصلی روستای گلحصار به سمت محله بهشتی شهرری و جاده شهید جان
 جات تخریب شد.سبزیجات و صیفی

دا صبح با مساعد شدن هوا ادامه تخریب ها انجام نشد ولی فرمهدی مجیدی ادامه داد: امروز به دلیل بارندگی بخشی از این تخریب
 ادامه خواهد داشت.

های نامتعارف و غیربهداشتی برای مصرف کننده و تولیدکننده اثرات زیانباری دارد، های کشاورزی با آبوی با بیان اینکه فعالیت
خاطر انتقال فلزات سنگین از طریق  ها را ایجاد کرده و بهها انواع بیماریافزود: محصوالت تازه مصرف به عمل آمده با این آب

 شوند.ها مبتال میآنها، افراد مصرف کننده به انواع سرطان
ها نامتعارف برخورد قاطع مجیدی تاکید کرد: بخشداری کهریزک بر اساس قانون با هرگونه کشت محصوالت کشاورزی با آب

داشتی ضامن سالمت محصوالت مورد استفاده مردم کند، کشاورزان به خصوص سبزی و صیفی کاران باید رعایت اصول بهمی
 باشند.

های نامتعارف در بخش کشاورزی کهریزک را ضایع شدن حقابه کشاورزان دانست و اضافه کرد: وی یکی از دالیل استفاده از آب
ود، شاستفاده میمسئوالن شهر تهران باید در خصوص احقاق حقابه کشاورزان بخش کهریزک که هم اکنون برای شرب مرم پایتخت 

 اقدامات الزم را انجام دهند.
هزار تن محصوالت کشاورزی و زراعی را  ۳۸۴هکتار از اراضی کشاورزی، ساالنه در حدود  ۸۴۴هزار و  ۷۷شهرستان ری با 

 کند.تولید می
به باقر شهر و از بخش کهریزک از توابع شهرستان ری، از شمال به بهشت زهرا )س(، از غرب به اتوبان تهران قم، از شرق 

 کیلومتری شهرستان ری واقع شده است. ۷۹جنوب به شهر حسن آباد فشافویه محصور و در فاصله 
 لینک خبر
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 اقلیم و منابع طبیعی 
 ایرنا  - 03/7/82تاریخ  

 درصدی مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی ۵۱افزایش 

ماهه نخست  ۰فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی گفت: با توسعه این یگان حفاظتی در  -ایرنا -بجنورد
 درصد افزایش داشته است.  ۷۸امسال میزان برخورد با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی نسبت به مدت مشابه پارسال 

واحد  ۹۸۴شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: هم اینک در سطح کشور سرهنگ اسماعیل حسن آبادی شامگاه دو
نفر نیرو فعال شده که اطالعات مربوط به تخریب و تصرف اراضی و تغییر  ۳۴۴واکنش سریع در قالب این یگان با افزون بر 
 کند.در حوزه پیشگیری و برخورد را عملیاتی می دریافت و بالفاصله اقدامات اولیه ۷۹۷کاربری های غیرمجاز را از طریق سامانه 

وی افزود: تشکیل این واحدها در پیشگیری و جلوگیری از تغییر کاربری های غیرمجاز اراضی کشاورزی بسیار تاثیرگذار بوده 
 است.

این قانون اظهار داشت: بر اساس  ۳۰سرهنگ حسن آبادی با اشاره به تصویب قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در سال 
 هرگونه تغییر کاربری و ساخت بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی جرم است و با آن برخورد قانونی صورت می گیرد.

وی با اشاره به تعامالت خوب یگان با دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، این امر را در جلوگیری از جرم در اراضی کشاورزی و 
 واند.قلع و قمع آنها بسیار تاثیرگذار خ

فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی اظهار داشت: بر این اساس برای تعدادی از ساخت و سازهای 
 قانون اقدامات بازدارنده و برخوردی الزم انجام شده است. ۷۴ماده  ۷غیرمجاز در اراضی کشاورزی بر اساس تبصره 

تاکنون با تشکیل این یگان، اظهار داشت: بیشترین تاکید سازمان بر انجام اقدامات  ۳۰ وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سال
 پیشگیرانه است زیرا تجربه ثابت کرده تاثیر به مراتب بهتری در جلوگیری از تغییر کاربری های غیرمجاز دارد.

درصد استان های کشور  ۳۳پایان سال جاری  استان کشور تشکیل شده و تا ۷۷حسن آبادی یادآور شد: تاکنون این یگان در  سرهنگ
 مجهز به یگان حفاظت می شوند.

هایی صورت گرفته ریزیرا در جلب مشارکت مردمی و انجام اقدامات پیشگیرانه بسیار موثر خواند و گفت: برنامه ۷۹۷وی سامانه 
تا بازخوردگیری الزم را داشته و سریع تر در تا اطالعات مربوط به این سامانه در مرکز به صورت متمرکز و تجمیعی دریافت شود 

 صحنه حضور یابیم.
فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی به منظور معرفی فرمانده استانی این یگان به خراسان شمالی سفر 

 کرده بود.
 هزار هکتار عرصه زراعی و باغی دارد. ۹۰۰استان خراسان شمالی 

 هزار نفری خراسان شمالی در نواحی روستایی سکونت دارند.  ۳۰۹ درصد از جمعیت ۰۰
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس – 88/7/82تاریخ : 

کاهش یافت/ تداوم روند نزولی در بازارهزارتومان ۰۳قیمت گوشت گوساله   
هزارتومان کاهش به  ۹۴رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه قیمت هرکیلو گوشت گوساله با حدود  <مواد غذایی

هزارتومان رسیده است، گفت: روند کاهش قیمت با توجه به فراوانی عرضه، ادامه خواهد داشت ۳۸ . 
هزارتومانی قیمت گوشت گوساله طی ماه های اخیر در بازار خبر داد و گفت: قیمت هرکیلوگرم  ۹۴سید احمد مقدسی از کاهش 

هزارتومان رسیده است ۳۸هزارتومان به حدود  ۷۷۸گوشت گوساله از حدود  . 
روند کاهش قیمت ادامه یابدوی اضافه کرد: باتوجه به شرایط تولید و انباشت دام سنگین در کشور، پیش بینی می کنیم  . 

تومان  ۲۴۴هزار و  ۹۷رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با اشاره به اینکه قیمت تمام شده تولید هرکیلوگرم گوشت گوساله 
تی هزارتومان ارزان شده است؛ به عبار ۸است، ادامه داد: قیمت دام زنده نیز کاهش زیادی داشته و طی روزهای اخیر مجددا حدود 

هزارتومان رسیده و در برخی نقاط کشور نیز  ۷۳هزارتومان در هر کیلو بود که هم اکنون به کمتر از  ۹۳قیمت دام زنده تا خردادماه 
هزارتومان عرضه می شود ۷۰تا  ۷۸بین  . 

 
هزار  ۹۴۴قبل حدود  مقدسی انباشت دام و عدم خرید و تقاضا برای آن را از دالیل این کاهش قیمت اعالم و اضافه کرد: چند ماه

هزار راس دام سنگین در کشور انباشت شده بود که طی این مدت نه تنها از تعداد آنها کم نشده بلکه  ۰۴راس دام سبک و نزدیک به 
 .افزایش هم یافته است

 .وی گفت: درخواست ما از دولت این است که یا جلوی واردات را بگیرد یا اجازه صادرات بدهد
ح عرضه مستقیم گوشت به بازار توسط تولیدکنندگان نیز افزود:فعال پیگیری های ما در این زمینه به نتیجه نرسیده مقدسی درباره طر

 .است
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرگزاری فارس – 82/7/82تاریخ : 

 هزار تومان باشد 21قیمت هر قوطی رب گوجه فرنگی نباید بیش از 

رود و ما هم دلیلش هزار تومان به فروش می 21هزار تومان باشد اما در بازار بیش از  28قیمت هر کیلو رب در بازار نباید بیش از »

 های رئیس گروه صنایع تبدیلی محصوالت زراعی وزارت جهاد کشاورزی است. این صحبت«. دانیمرا نمی
ای در خبرگزاری فارس به باال بودن قیمت رب در بازار اعتراض طرح سوژهبا « فارس من»به گزارش خبرگزاری فارس، مخاطبان 

کردهاند که قیمت رب با قیمت گوجه فرنگی که مواد اولیه تولید این محصول است تطابقی ندارد و خواستار تعدیل قیمت رب در بازار 
 اند.شده

با توجه به فراوانی محصول گوجه فرنگی و فراوانی این محصول باز هم شرکت های تولید کننده »اعالم کردند  فارس منمخاطبان 
های تومان عرضه می کنند .از سازمان22333گرمی این محصول حدود233رب قیمت این ماده را پایین نمی آورند و یک قوطی 

 «وضوع ورود کرده قیمت رب گوجه فرنگی را تعدیل بکنند.نظارتی و حمایت از مصرف کننده انتظار می رود به این م
یم تا وگو کردبرای بررسی این موضوع با مسیح انصاری رئیس گروه صنایع تبدیلی محصوالت زراعی وزارت جهاد کشاورزی گفت

ت چه میزان انحراف از قیمنظر کارشناسی وی را درباره آنالیز قیمت رب گوجه فرنگی بدانیم تا معلوم شود که آیا قیمت رب در بازار 
 کارشناسی دارد.
گرمی با احتساب سود فروشنده نباید  233های کارشناسی که انجام دادیم هر یک قوطی رب گوجه فرنگی طبق بررسی»انصاری گفت: 

 «یم.دانرود و ما هم دلیلش را نمیهزار تومان به فروش می 21هزار تومان باشد اما قیمت در بازار بیش از  28بیش از 

بندی، دستمزد، هزیته کارتن، قوطی در و آنالیز قیمت های مواد اولیه یا همان گوجه فرنگی، سود فروشنده، هزینه تبلیغات، بستههزینه
 رب محاسبه شده است.

نیم تومان حساب ک 733آید که اگر هر کیلو گوجه ربی را کیلوگرم گوجه فرنگی بدست می 5وی ادمه داد: هر یک کیلوگرم رب از 

 تومان خواهد شد. 0533هزینه مواد اولیه یک کیلو رب که اصلی ترین هزینه است 

تومان هزینه دارد و اگر قیمت رب  0533به گزارش فارس، در حقیقت اصلی ترین هزینه رب مواد اولیه یا گوجه فرنگی است که تنها 

ماند که ظاهرا وطی، کارگری و دستمزد و سود فروشنده میتومان برای هزینه ق 28533هزار تومان در نظر بگیریم  21در بازار را 

 اند.رقم باالتری است.یعنی کارشناسان وزارت جهاد هم در نظر کارشناسی خود برای تعیین قیمت رب دست باال گرفته
باالتر  بازار بسیارکند که قیمتها در رئیس گروه صنایع تبدیلی محصوالت زراعی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به فارس تاکید می

دهند خود بیانگر این مسئله است که آنها از فروش ها میدرصدی که فروشگاه 03های از نظر کارشناسی وزارت جهاد است و تخفیف

 خود سود خوبی دارند که حاضر هستند چنین تخفیفات درشتی هم بدهند.
درصد  85درصد بوده در حالیکه قیمت رب بازار بریکس  87کس به گفته انصاری، آنالیز قیمتی که وزارت جهاد انجام داده با بری

 دارند
ال گذار در این حوزه سوگفت: قیمت رب در بازار را باید از مسئوالن قیمتگذاری ندارد،وی با بیان اینکه وزارت جهاد مسئولیت قیمت

 ه دارد.کرد و آنها باید پاسخ بدهند که چرا قیمت رب در بازار از قیمتهای کارشناس فاصل
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرگزاری فارس – 85/7/82تاریخ : 

 کاهش قیمت گوشت و مرغ در بازار

 داشت.  قیمت گوشت قرمز و مرغ در بازار تهران نسبت به هفته گذشته اندکی کاهش
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت محصوالت پروتئینی مانند مرغ و گوشت در بازار تهران تا حدودی نسبت به 

 های گذشته کاهش یافت. هفته
ز ادر روزهای گذشته قیمت مرغ به شدت افزایش یافت و خریدارانی که تا چند وقت پیش از گرانی قیمت گوشت گله داشتند حاال 

کنیم اما هزار تن وارد می 253کردند. تفاوت در این است که ایران در مورد گوشت واردکننده هستیم و ساالنه می گرانی مرغ نیز گله

 تریدر مورد مرغ نه تنها خودکفا هستیم بلکه صادرات هم داریم بنابراین انتظار مردم این است که گوشت مرغ را با نرخ مناسب
 مبود گوشت قرمز در سفره را با گوشت سفید جبران کنند.خریداری کنند و ک

تومان رسیده این در حالی  833هزار و  28گزارش میدانی فارس از بازار تهران حاکی است قیمت هر کیلو مرغ در بازار تهران به 

 هزار تومان هم باال رفته بود.  25های گذشته تا است که در هفته

تومان،  233هزار و  20تومان، سینه مرغ  033هزار و  22این شرح است: هر کیلو ران مرغ  های مرغ نیز بهقیمت سایر قسمت

هزار تومان و  20هزار تومان، کتف و بال  22تومان، کمر مرغ  533هزار و  81تومان، فیله مرغ  533هزار و  83سینه کبابی 

تومان  5533تومان، سنگدان مرغ  5533پای مرغ  ،هزار تومان 7هزار تومان، دل مرغ  88تومان و ساق مرغ  0533گردن مرغ 

 شود.هزار تومان عرضه می 0و جگر مرغ 

 هزار تومانی قیمت گوشت نسبت به هفته گذشته 0* کاهش 

هزار تومان کاهش داشته است، قیمت هر کیلو ران و دست گوشت گوساله  0قیمت گوشت قرمز هم نسبت به هفته گذشته در هر کیلو 

رود. گوشت منجمد هم هزار تومان به فروش می 52کرده گوساله هزار تومان و چرخ 75و گوشت مخلوط گوساله  هزار تومان 23

 تومان قیمت خورده است.  233هزار و  08

 هزار تومان 50* ماهی تیالپیا 

شد اکنون به هزار تومان عرضه می 57های گذشته کیلویی قیمت انواع ماهی در بازار تقریباً ثابت بوده اما ماهی تیالپیا که در هفته

هزار تومان کاهش یافته است. ایران به رغم داشتن دریا در شمال و جنوب و دارا بودن انواع استخرهای تولید پرورش ماهی در  50

 کشور سرانه مصرف پایینی در مقایسه با کشورهای اروپایی دارد.
 کیلوگرم است. ۷۴.۰که در ایران کیلوگرم بوده در حالی ۷۴ر دنیا به گفته معاون سازمان شیالت ایران، مصرف سرانه ماهی د

 رود.تومان به فروش می 533هزار و  80آال در بازار تهران هر کیلو ماهی آزاد قزل

 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان – 03/7/82تاریخ :   

 نرخ جدید محصوالت لبنی هنوز ابالغ نشده است
خرداد ستاد تنظیم بازار درباره قیمت لبنیات، همچنان پابرجاست ۷۷باکری گفت: مصوبه   

محصول صنایع لبنی  ۷۰، رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
مشمول قیمت گذاری بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار است افزود: قیمت این محصوالت، با افزایش مواجه نشده است بنابراین 

محصول لبنی، خالف قانون است که حتما با آن برخورد خواهد شد ۷۰هرگونه افزایش قیمت روی این  . 
نی، بقیه محصوالت لبنی مشمول قیمت گذاری نیست و قیمت آن بر اساس مکانیزم محصول لب ۷۰او اضافه کرد: به غیر از این 

شودعرضه و تقاضای بازار تعیین می . 
ای که امروز با انجمن دامداران داشتیم اعضای آن، تقاضایی درباره افزایش نرخ شیر خام داشتند که قرار شد باکری گفت: در جلسه

انند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد اسناد و مدارک مربوط را به مراجعی م
ها مورد موافقت قرار گیرد و ستاد تنظیم بازار، مصوبه آن را اعالم کند تغییراتی در قیمت کشاورزی ارائه کنند چنانچه درخواست آن

ها بر اساس این مصوبه اعمال می شودفرآورده . 
 ستاد تنظیم بازار در خواب پاییزی!/ چرا قیمت اقالم اساسی افزایش یافت؟ :بیشتر بخوانید

 ۲۰۸هزار و  ۷۰ها بدون احتساب سود، م شده شیر خام برای آناو افزود: انجمن دامداران در جلسه امروز اعالم کردند که قیمت تما
درصد حداقل سود نیز لحاظ کرد ۷۷تا  ۷۴لایر است که باید به این میزان  . 

لایر است گفت: این در حالیست  ۳۴۴هزار و  ۷۹دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه هم اکنون قیمت شیرخام درب گاوداری کیلویی 

ندگیرهزار لایر درب کارخانه تحویل می ۷۳هزار تا  ۷۲هم اکنون شیرخام را کیلویی  که صنایع لبنی، . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 03/7/82تاریخ :   

تومان ۱۳۳هزار و  ۵۰ثبات نرخ مرغ تا پایان صفر ادامه دارد/قیمت هر کیلو مرغ   
لید مرغ و شرایط کنونی عرضه و تقاضا، ثبات نرخ تا پایان صفر همچنان در بازار ادامه داردحجت گفت: با توجه به روند خطی تو . 

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

، با اشاره به اینکه قیمت مرغ از ابتدای هفته تاکنون تغییر محسوس نداشته است، اظهار کرد: امروز متوسط باشگاه خبرنگاران جوان
هزار  ۷۷ها تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۳۴۴هزار و  ۳تا  ۲۴۴هزار و  ۳درب مرغداری  مرغ زنده نرخ هر کیلو

تومان است ۸۴۴هزار و  ۷۹تا  ۸۴۴و  . 
درصد اختالف دارد، اما در صورت شرایط جوی نامناسب  ۷های مختلف حداکثر در شرایط عادی در استان قیمت مرغ :وی افزود

رسددرصد می ۰تا  ۸به دلیل مشکالت حمل و نقل این اختالف به  . 
بینی کرد و گفت: با توجه به آنکه روند تولید مرغ خطی است، از این رو تغییرات حجت قیمت مرغ در ایام تعطیالت پیش رو را پیش 

 .خاص قیمت برای هفته آینده نداریم
شود ها پیش بینی میها و مهمانیعضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: با خروج از ماه صفر و آغاز برگزاری جشن

تومان در بازار برسد ۸۴۴هزار و  ۷۹درصدی به طور متوسط به  ۸که قیمت مرغ با افزایش  . 
هزار تومان ۷۰یماری نیوکاسل بر افت قیمت جوجه یکروزه در بازار دامن زد/ قیمت هر کیلو مرغ شیوع ب :بیشتر بخوانید  

هزار تومان اعالم کرد و افزود: البته قیمت جوجه یکروزه در  ۹تا  ۲۴۴هزار و  ۷وی نرخ کنونی هر قطعه جوجه یکروزه را 
تر استها پایینبرخی فارم . 

 ۷۴۸ها حاکی از آن است که مجموع میزان جوجه ریزی در ماه مهر بیان کرد: برآورد حجت درباره آخرین وضعیت جوجه ریزی
شودمیلیون قطعه است، اما آمار نهایی در چند روز آینده اعالم می . 

 به گفته وی، با توجه به آنکه از اواخر آذر تقاضا برای خرید جوجه یکروزه به منظور تامین مرغ شب عید با کشش بیشتری در بازار
 .روبروست، از این رو احتمال رشد قیمت دور از انتظار نیست

این مقام مسئول با اشاره به تاثیر شیوع بیماری نیوکاسل بر صنعت مرغداری گفت: شبکه دامپزشکی در خصوص مقابله با بیماری 
های مرغ ر بومی در اطراف واحدهایی که درگیری باالست، تمهیداتی اندیشیده است به طوریکه واکسیناسیون طیونیوکاسل در استان

 .مادر، تخم گذار و گوشتی آغاز شده است
عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی مرغ افزود: با توجه به آنکه عرضه و تقاضا در 

شتیبانی امور دام ندارند و همواره ترجیح نقطه سربه سر است، از این رو مرغداران تمایل چندانی به تحویل مرغ تولیدی خود به پ
دهند که مرغ خود را در بازار عرضه کنندمی . 

 وی ادامه داد: بنده آمار دقیقی از میزان خرید تضمینی ندارم و همواره پشتیبانی امور دام به عنوان متولی امر باید در این باره اظهار
 .نظر کند

رغ از مرغداران در طرح خرید تضمینی بیان کرد: اگر پشتیبانی امور دام به منظور هزار تن م ۸۴حجت با تأکید بر خرید حداکثر 
های خریداری شده هزار تن مرغ از تولیدکنندگان خریداری کند، دیگر نگران منقضی شدن مرغ ۸۴ذخایر استراتژیک تنها حدود 

 .نیست تا با عرضه یک باره محصول در بازار مرغداران هم متحمل زیان شوند
های پر تولید اقدام به تحویل مرغ تولیدی ن مقام مسئول افزود: در شرایطی که قیمت مرغ در بازار روند نزولی دارد، برخی استانای

کنند و از آنجا که قیمت خرید پشتیبانی با نرخ بازار برابری دارد از این رو تولیدکنندگان دیگر نگران تداوم به پشتیبانی امور دام می
 .تولید نیستند

وی با بیان اینکه نهاده دامی به میزان کافی در بنادر موجود است، گفت: هم اکنون بازار نهاده دامی در بهترین شرایط ممکن قرار 
های آتی استمرار یابددارد که امیدواریم این روند در ماه . 
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نون قیمت هر کیلو ذرت در بنادر یک هزار و حجت با اشاره به اینکه در بنادر نهاده مطلوبی ذخیره سازی شده است، بیان کرد: هم اک
 ۲۴۴هزار و  ۷های استانی و انبار ۰۸۴هزار و  ۷تومان و کنجاله سویا در بنادر  ۰۴۴های استانی یک هزار و و در انبار ۹۸۴

بب مشکالت شود ضمن آنکه قیمت ذرت در بازار آزاد به ستومان است که با احتساب کرایه حمل و نقل به مصرف کننده توزیع می
درصد اختالف دارد ۷۴تا  ۸توزیع بسته به نوع ذرت اکراین، روسیه و برزیل نسبت به نرخ مصوب  . 

ها برای کاهش عوارض صادراتی مرغ گفت: تاکنون اتفاق عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی درباره آخرین پیگیری
وجه به شرایط منطقه و پتانسیل باالی صنعت مرغداری از مسئوالن خاصی در خصوص کاهش تعرفه رخ نداده است، در حالیکه با ت

هایی در خصوص صادرات به عراق صورت رود که رایزنیدولتی به ویژه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی انتظار می
 .گیرد

ثباتی در صادرات مرغ به سبب اتخاذ وی با اشاره به اینکه خبری از صادرات رسمی مرغ نیست، افزود:: با توجه به آنکه روند با 
های هدف و اشباع شدن محصول توسط ها وجود ندارد، به همین دلیل ورود رقبا به بازارتصمیمات یک شبه مبنی بر افزایش تعرفه

ر های هدف صادهای صادراتی را از دست بدهیم و تنها به صورت محدودی مرغ به صورت قاچاق به بازارها موجب شده بازارآن
شود که آمار دقیقی از این میزان در اختیار نیستمی . 

حجت در پایان تصریح کرد: اخذ عوارض باالی صادرات مرغ، نبود صرفه اقتصادی برای صادر کنندگان و بی اعتمادی تجار 
های هدف نسبت به قوانین صادراتی زمینه را برای قاچاق فراهم کرده استبازار . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرگزاری فارس – 85/7/82تاریخ :   

 جدیدترین قیمت میوه +جدول

 بار پس از تایید سه نهاد ناظر ابالغ شد. قلم میوه در میدان سبزی و تره 52جدیدترین قیمت 

قلم میوه و سبزی پس از تایید سه نهاد ناظر برای فروش در  52به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جدیدترین قیمت 

بار تهران، کارشناس ل نظارت اصناف میدان مرکزی میوه و ترهبار تهران ابالغ شد. واحد بازرسی و مسئومیدان میوه وسبزی تره
 اند.ها را تصویب کردهاتحادیه بارفروشان و کارشناس اتحادیه میوه و سبزی استان تهران نهادهایی هستند که قیمت میوه

بار، اضافه کنند و هرگونه درصد به قیمت خریداری شده طبق فاکتور از میدان میوه و تره 03های سطح شهر مجاز هستند تامغازه

 فروش بیشتر از این میزان توسط تعزیرات باید برخورد شود.
شود و فروش برای مردم بسیار باالتر انجام های میوه در سطح شهر اصال نظارتی نمیگزارش خبرنگار فارس حاکی است، به قیمت

 شود.می
 قیمتهای ابالغ شده به این شرح است.

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 87/7/82تاریخ :   

هزار تومانی قیمت دام زنده در بازار ۰افت   
هزار تومان کاهش یافته است ۹های اخیر های مولد در بخش سبک قیمت نسبت به روزپوریان گفت: با توجه به زایش دام . 

اشگاه گروه اقتصادی ب صنعت،تجارت و کشاورزی منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور در گفت و گو با خبرنگار
های مولد در بخش سبک وزن، هزار تومانی قیمت دام زنده در بازار خبرداد و گفت: با توجه به زایش دام ۹، از افت خبرنگاران جوان

 ها در فصل پاییز کماکان این روند در بازار استمرار یابد.شود با افزایش زایشقیمت همچنان رو به کاهش است و پیش بینی می
  

های اخیر افت محسوسی داشته که این امر در بازار او افزود: با توجه به ازدیاد عرضه دام در برابر تقاضا، قیمت در مقایسه با ماه
 گوشت بی تاثیر نبوده است.

  
کیلوگرم روبه رو هستیم و از  ۸۴۴با افزایش جمعیت دامی با وزن باالی  دام سنگین دهد که در بخشها نشان میپوریان ادامه داد: آمار

های متعدد در بر دارد از این رو مسئوالن امر باید راهکاری برای صادرات بیندیشند تا آنجا که ترافیک دام زمینه را برای بیماری
 ر نشوند.دامداران متضر

 
 هزار تومان رسید ۲۳ها به استمرار روند کاهشی قیمت دام زنده در بازار/نرخ هر کیلو الشه گوسفندی در فروشگاه بیشتر بخوانید:

 
  

ها موجود است که کیلوگرم در دامداری ۰۴۴با وزن باالیی هزار راس گوساله  ۷۰۸به گفته این مقام مسئول بنا بر آخرین آمار حدود 
 ها در داخل وجود ندارد.هایی که در مرز این وزن هستند، مشتری برای آناین امر بسیار خطرناک است چرا که دیگر دام

  
شور موجود است، بیان کرد: در ک دام مولد سبک میلیون راس ۹۷رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور با بیان اینکه در شرایط فعلی 

میلیون راس دیگر زایش خواهد کرد که با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی و احتمال دوقلو زایی با حجم انبوه  ۷۳در فصل پاییز 
 ها رو به رو خواهیم شد که به سبب امکان انتقال بیماری باید تدابیری برای این امر اندیشیده شود.دام در دامداری

  
هزار تومان اعالم کرد و افزود: قیمت  ۹۳تا  ۹۳هزار تومان و با وزن باال  ۰۴پوریان قیمت کنونی هر کیلو دام سبک با وزن پایین را 

 هزار تومان است. ۷۸کیلوگرم کمتر از  ۰۴۴هزارتومان و با وزن باالی  ۷۳تا  ۷۲کیلوگرم  ۰۴۴هر کیلو دام سبک با وزن پایین 
  

رود که های پاییز انتظار میوجه به شرایط مساعد عرضه و تولید دام مشکلی در بخش گوشت نداریم و با زایش داماو ادامه داد: با ت
 قیمت گوشت به نرخ منطقی خود برسد.

  
رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور در پایان درباره آخرین وضعت واردات تصریح کرد: هم اکنون واردات در بخش منجمد و گرم 

 دی و گوساله در حال انجام است که این موضوع تاثیر دو برابری در کاهش قیمت گوشت داخلی داشته است.گوسفن
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 لینک خبر 

 

 

 بازا رو قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 85/7/82تاریخ :   

درصدی قیمت جوجه یک روزه در بازار ۸افت   
درصدی قیمت جوجه نسبت به هفته گذشته خبر داد ۳دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه از افت  . 

صنعت، تجارت و کشاورزی غالمعلی فارغی دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه ددر گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی  

درصدی قیمت جوجه نسبت به هفته گذشته خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر قطعه جوجه  ۳، از کاهش باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است که با قیمت منطقی خود فاصله دارد ۰۴۴هزار و  ۷تا  ۷۴۴هزار و  ۷یک روزه  . 

های خود ندارند که با استمرار این روند ریزی واحدقیمت مرغ، مرغداران تمایلی به جوجه  او افزود: با توجه به روند کاهشی
هستند مرغتخم آوریتولیدکنندگان ناچار به جمع . 

رود به منظور دهد که مسئوالن تمایل چندانی به بحث صادرات ندارند از این رو انتظار میاعالم کرد و گفت: این امر نشان می
 .حمایت از تولید داخل رویکرد خود را اصالح کنند

 
باشد هزار تن ۸۴درصدی قیمت مرغ در بازار/حداکثر خرید تضمینی مرغ باید  ۷.۸اُفت  :بیشتر بخوانید  

 
تومان اعالم کرد و  ۳۴۴هزار و  ۷تا  ۲۴۴هزار و  ۷دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه قیمت منطقی هر قطعه جوجه را 

شود که های فعلی مورد قبول تولیدکنندگان نیست که با توسعه صادرات و منطقی شدن قیمت مرغ پیش بینی میافزود: فروش با نرخ
خود در بازار برسد قیمت جوجه به نرخ متعادل . 

کنند که به همین خاطر مسئوالن امر باید توجه او ادامه داد: هم اکنون مرغداران گوشتی در فروش مرغ تولیدی مسیر زیان را طی می
 .بیشتری به صنعت مرغداری داشته باشند و در طول سال تولیدکنندگان به سبب افت و خیز قیمت متحمل زیان نشوند

میلیارد تومان از ناحیه فروش جوجه متحمل زیان شده اند  ۲۴۴های اخیر نکه تولیدکنندگان جوجه یک روزه طی ماهفارغی با بیان ای
رسد این در حالی است که دولت بر خالف میلیارد تومان می ۸۴۴بیان کرد: با احتساب سال گذشته زیان تولیدکنندگان به یک هزار و 

های آتی نیستخسارت تولیدکنندگان نبوده و امیدی به جبران آن در ماه وری هیچگاه به دنبال جبرانقانون بهره . 
میلیون قطعه اعالم کرد و گفت: با توجه به  ۷۷۴دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه تولید جوجه یک روزه در مهر ماه را 

ی در عرضه نداریممیلیون قطعه جوجه از گردونه تولید و نیاز ماهانه مرغداران مازاد ۳الی  ۲تولید  . 
دار و جوجه یک روزه به میلیون قطعه تخم مرغ نطفه ۹او در پایان درباره آخرین وضعیت صادرات تصریح کرد: بنابر آمار حدود 

های هدف صادر شده است که امیدواریم این روند استمرار یابد تا تولیدکنندگان از انباشتگی تولید داخل متحمل زیان نشوندبازار . 

 لینک خبر 
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زار و قیمت ها با  

خبرنگاران جوان  – 85/7/82تاریخ :   

تومان رسید ۳۰۳هزار و  ۵۰تومانی نرخ مرغ در بازار/ قیمت مرغ به  ۰۳۳افزایش   
 ۷۹ها تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز قیمت هر کیلو مرغ گرم در خرده فروشی ۷۴۴یوسف خانی از افزایش 

تومان است ۰۴۴هزار و  . 
صنعت، تجارت و کشاورزی مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

 ۳تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ۷۴۴، از افزایش خبرنگاران جوان
و خرده  ۰۴۴هزار و  ۷۷های صنفی تومان، توزیع درب واحد ۷۴۴هزار و  ۷۷هزار تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 

تومان است ۰۴۴هزار و  ۷۹فروشی  . 
 ۰۴۴هزار و  ۷۹تومان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۳۴۴هزار و  ۷۷به گفته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

 .تومان است
تومان، سینه بدون کتف  ۸۴۴هزار و  ۷۰فزود: قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار ا

هزار تومان است ۷۲هزار و فیله مرغ  ۷۰ . 
در بازار بیان کرد: با توجه به آنکه مرغداران به نرخ مصوب مرغ قانع  قیمت مرغ رئیس اتحادیه پرنده و ماهی درباره دالیل گرانی

در ایام خاص همچون کاهش اعالم بار به کشتارگاه درصدد افزایش قیمت هستند نیستند، از این رو با هر ترفندی . 
وی قیمت مرغ در ایام اربعین را پیش بینی کرد و افزود: با توجه به آنکه افراد قبل از تعطیلی کشتارگاه ها، مرغ مورد نیاز خود 

شود که اتفاق اال نیست، از این رو پیش بینی میکنند و از طرفی مصرف در این روز چندان بجهت نذوراتشان را خریداری می
 .خاصی در بازار مرغ رخ ندهد

هزار تن باشد ۸۴درصدی قیمت مرغ در بازار/حداکثر خرید تضمینی مرغ باید  ۷.۸اُفت  :بیشتر بخوانید  
شود که قیمت مرغ با روند نزولی به گفته یوسف خانی، با توجه به روند جوجه ریزی و افت تقاضا بعد از ایام اربعین پیش بینی می

های اخیر به سبب کمبود ی خود را کاهش دهند، همانند ماههادر بازار روبرو شود و چنانچه مرغداران میزان جوجه ریزی واحد
 .عرضه احتمال افزایش قیمت دور از انتظار نیست

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در پایان با بیان اینکه قیمت کنونی مرغ به باالترین حد خود در بازار رسیده است، تصریح کرد: این در 
تومانی برای هر  ۸۴۴هزار و  ۳ئیس انجمن مرغداران حضور داشت و با قیمت مصوب حالی است که در جلسه ستاد تنظیم بازار ر

های مختلف این نرخ را قبول ندارند و خواهان آن هستند که هر کیلو کیلو مرغ زنده موافقت کرد، اما هم اکنون مرغداران به بهانه
هیچ توجیهی نداردهزار تومان و بعضا باالتر در بازار عرضه شود که  ۷۴مرغ زنده با نرخ  . 

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 
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 برنج
 ایرنا  – 03/7/82تاریخ : 

 چشم کشاورزان مازندرانی به حاشیه سود بازار برنج تهران 

های بازار پایتخت سبب شده است تا کشاورزان مازندران امسال با تفاوت قیمت برنج مازندران در خرده فروشی -ایرنا  -ساری 
درنگ و حساب و کتاب کردن بیشتر محصولشان را به فروش بگذارند، وضعیتی که ضمن حفظ ثبات قیمتی در بازار ، به انباشت 

 ها انجامیده است. برنج در شالیکوبی
بررسیهای میدانی خبرنگار ایرنا از شالیکوبی های مناطق مختلف مازندران نشان می دهد که در حال حاضر به طور میانگین در هر 

شالیکوبی در مناطق مرکزی استان دستکم یکصد تن برنج آماده فروش وجود دارد در حالی که سال گذشته در چنین زمانی کمتر از 
 د.نصف این میزان برنج موجود بو

صاحبان واحدهای شالیکوبی در گفت و گو با خبرنگار ما علت انباشت برنج همزمان با ثبات قیمت این محصول در سال جاری را 
تمایل کمتر کشاورزان برای فروش محصولشان می دانند و می گویند که حاشیه سود باالی فروش برنج در بازار پایتخت سبب شده 

 ش محصول به قیمت باالتر فکر کنند.است تا برنجکاران به انتظار فرو
متصدیان شالیکوبی ها بر این نکته هم تاکید کردند که در طرف تقاضا در حال حاضر مشتری خرید عمده از داخل استان و یا استان 

ها  وبیهای دیگر بویژه پایتخت کشور وجود دارد ، ولی کشاورزان با این که شاهد ورود سومین مرحله از شلتوک استان به شالیک
 هستند ، ولی تمایل زیادی به فروش با قیمت کنونی ندارند. 

 تحقق حمایت دولت از کشاورز برنجکار 
فرمول اقتصادی بازار برنج مازندران تا پنج سال پیش اینگونه عمل می کرد که همزمان با برداشت و عرضه برنج جدید قیمت این 

ن وضعیت کشاورزان برای فروش به رقابت با یکدیگر می پرداختند ، رقابتی محصول بشدت به زیان کشاورز کاهش می یافت. در ای
 که به سود دالالن و واسطه ها می انجامید و شالیکوبی ها نیز در مدت زمان کوتاهی خالی از ذخیره می شدند.

اشت محصول داخلی و سپس این فرمول با شروع فعالیت دولت تدبیر و امید از طریق ممنوع شدن واردات برنج خارجی در زمان برد
تعیین قیمت برای خرید تضمینی ارقام پرمحصول و خرید توافقی ارقام کم محصول بتدریج به نفع کشاورز تغییر کرد تا آنجا که اکنون 

با این که محصول کشت دوم وارد شالیکوبی ها شده ، ولی قیمت تعادلی اولیه ثابت مانده و کشاورز هم چشم به حاشیه سود بازار 
 خرده فروشی دسترنجش در پایتخت دوخته است.

به طور معمول برنج مازندران در سه مرحله با سه کیفیت متفاوت وارد شالیکوبی ها می شود ؛ در مرحله اول کشت نخست یا اصلی 
اواخر شهریور به شالیکوبی ها می آید. این مرحله بسته به شرایط آب و هوایی مناطق مختلف از اواخر خرداد شروع می شود و تا 

ادامه می یابد. مرحله دوم نیز با برداشت محصول " دونوچ " یا رتون از اواسط ماه مهر شروع می شود و ممکن است تا اواسط آبان 
ماه ادامه یابد. مرحله سوم هم ورود شلتوک های کشت دوم یا نشای دوباره است که از هفته جاری شروع شده و تا پایان آبان ادامه 

 فت.خواهد یا
کیفی ترین محصول برنج مازندران دونوچ یا همان رتون است که از پرورش ساقه های باقی مانده در کشت اول به دست می آید. 

 برای کشت دوم هم کشاورزان شالیزارها را پس از کشت اول دوباره شخم شیار کرده و نشاء می کنند.
 ثبات قیمت 

زندران ثبات قیمت این محصول از آغاز برداشت تاکنون با وجود تحلیل های مختلف و این روزها نکته قابل توجه در بازار برنج ما
متضاد اولیه است. از زمان آغاز کشت شالی تا ورود برنج جدید به بازار دو تحلیل متضاد در بازار این محصول و میان فعاالن و 

ترین وضعیت ممکن و متصور به نفع تولید کننده و کشاورزان این عرصه وجود داشت که نه تنها هیچ یک محقق نشده ، بلکه به
مصرف کننده بر آن حاکم شده است. یکی از تحلیل ها که عمدتا توسط دالالن در جامعه شیوع می یافت این بود که بازار برنج امسال 

لیل شرط بندی کرده بودند به خاطر افزایش سطح زیر کشت با افت قیمت مواجه خواهد شد در حالی که در مقابل آن عده ای بر این تح
 که قیمت امسال به خاطر افزایش هزینه های کاشت ، داشت و برداشت و تورم تحمیل شده بر تولید کننده بشدت افزایش خواهد یافت.
جالب تر از همه این که در هر دو سوی این تحلیل حتی قیمت احتمالی هم ارائه می شد چنان که تحلیل گران متعتقد به کاهشی شدن 

هزار  ۷۰درصد بیشتر از سال گذشته و در حد کیلویی  ۷۴تا  ۷۴قیمت در خوشبینانه ترین حالت حداکثر نرخ برای برنج را در حد 
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تومان برآورد می کردند در حالی که معتقدان به افزایش چشمگیر بر این باور بودند که قیمت هر کیلو برنج طارم ممکن است از 
د. شاید به همین دلیل بود که این دو گروه در موضوع واردات برنج خارجی با یکدیگر به جنگ هزار تومان هم عبور کن ۹۴سقف 

رسانه ای و تبلیغاتی پرداختند تا جایی که وزارت کشاورزی و وزارت صنعت چند بار مجبور شدند بر ادامه سیاست دولت برای 
 ممنوعیت واردات در فصل برداشت محصول داخلی تاکید کنند.

تا ۷۰ی میدانی خبرنگار ایرنا نشان می دهد که هم اکنون هر کیلوگرم برنج طارم محلی کشت اول به طور میانگین بررسی ها
روزه خرید و فروش می شود. این قیمت از  ۰۸تومان در شالیکوبی ها به صورت نقدی و یا دریافت چک های  ۸۴۴هزار و ۷۲

 ۷۴تا  ۷۳ت باقی مانده است. همچنین قیمت هرکیلوگرم برنج دونوچ نیز ابتدای برداشت محصول کشت اول در تیر ماه تاکنون ثاب
هزار تومان است. برنج دونوچ تنها از پرورش ساقه های شالی طارم به دست می آید. اگر چه قیمت برنج کشت دوم هنوز مشخص 

 نشده است ولی به طور معمول فرق چندانی با دونوچ نخواهد داشت.
 ۷۷۴هکتار از زمین های استان زیر کشت اول رفت و  ۹۴۴هزار و  ۷۷۰ان جهاد کشاورزی مازندران امسال بر اساس آمار سازم

 هزار هکتاز نیز به دو روش پرورش ساقه و یا نشای دوباره ، کشت شد.
 انتظار افزایش قیمت 

گو با خبرنگار ایرنا گفت که در  مدیر یکی از واحدهای شالیکوبی در بابل و از آگاهان وضعیت بازار برنج مازندران نیز در گفت و
 حالی کشت دوم برنج وارد شالیکوبی ها شده است که هنوز بیشتر شالیکاران محصول کشت اول خود را نفروخته اند.

احمد قربانی با بیان اینکه قیمت برنج از ابتدای ورود برنج جدید تا کنون تغییر چندانی نکرده و در واقع نسبتا ثبات داشته است، 
تومان به صورت نقد و نسیه همانند سه ماهه ۸۴۴هزارو ۷۲تا ۷۰د: در حال حاضر عرضه و تقاضای این محصول با قیمت افزو

 گذشته انجام می شود.
وی به ورود شالی کشت دوم و دونوج اشاره کرد و گفت : اکنون برنج طارم محلی کشت دوم که به لحاظ کیفی و عطر و طعم 

 هزر تومان بندرت خرید و فروش می شود. ۷۴تا  ۷۳دود مرغوب تر از کشت اول است، ح
قربانی افزود : به نظر می رسد شالیکاران همچنان منتظر افزایش قیمت برنج هستند ، چراکه تقاضا برای خرید از سوی تاجران داخل 

 فروش محصول خود نیست.استان و یا سفارش از خارج استان ها در شالیکوبی ها تا حدودی وجود دارد ، اما کشاورز حاضر به 
این کارشناس بازار برنج مازندران همچنین به این نکته اشاره کرد که اختالف قیمت فروش برنج در شالیکوبی های مازندران و خرده 

 فروشی ها در تهران و دیگر نقاط کشور زیاد است و کشاورز انتظار دارد تا سود بیشتری از محصول خود ببرد.
 ۷۸طبق اعالم همکاران تاجر ما در پایتخت و مراکز استان ها هر کیلو گرم برنج طارم محلی شمال هم اکنون تا قربانی توضیح داد : 

هزار تومان  ۷۲هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شود در حالی که اگر هزینه بوجاری و حمل و نقل را هم به قیمت متوسط 
ار تومانی در هر کیلوگرم برای فروشنده منصفانه نیست و باید بخشی از آن به اضافه کنیم ، از نظر کشاورز برنجکار سود هشت هز

 کشاورز برگردد.
 مدیریت عرضه محصول 

هزار تومان برای هر کیلو گرم برنج کیفی  ۷۲رئیس اداره برنج سازمان جهاد کشاورزی مازندران هم با بیان اینکه متوسط قیمت 
است، گفت : امسال شالیکاران بهتر از سال های گذشته محصول خودشان را در عرضه طارم برای شایلکاران مقرون به صرفه 

 مدیریت کردند و این امر سبب شد تا شاهد ثبات قیمت این محصول استراتژیک در شالیکوبی های استان باشیم.
ال در اختیار کشاورزان است، ابراهیم قربان نژاد با اشاره به این که بیشتر محصول کشت اول برنج بر خالف سال های پیش امس

 افزود: کشت دوم برنج که وارد بازار شده است دو تا سه هزار تومان بیشتر از کشت اول خرید و فروش می شود.
وی وضعیت عرضه و تقاضا برنج در بازار استان مازندران را مناسب توصیف کرد و توضیح داد: اگرچه برنج کیفی مازندران 

خودش را دارد ولی امسال عالوه بر مدیریت درست کشاورز طبق سال های گذشته با رویکرد حمایتی همواره مشتری و تقاضای 
 دولت مبنی بر ممنوعیت واردات برنج خارجی در زمان برداشت و مقدار واقعی واردات ،دستخوش تغییرات قیمتی نشده است.

ان مشغول برداشت کشت دوم هستند و فعالیت شالیکوبی رئیس اداره برنج جهاد کشاورزی مازندران گفت که درحال حاضر شالیکار
 های استان رونق دوباره ای به خود گرفته است.

وی افزود : کشت دوم برنج در مازندران امسال برخالف سال های گذشته به دلیل افزایش روان آب در رودخانه ها و وجود آب پشت 
هزار هکتار از اراضی استان  ۰۴ی دشت هراز شده است به طوری که هزار هکتار ۷۷۴سدها سبب استقبال کشاورزان حوزه آبریز 

 هزار هکتار نیز به روش پرورش ساقه کشت شد. ۸۴دوباره نشا و 
 کند.درصد نیاز کشور به این محصول را می ۰۷مازندران ساالنه با تولید بیش از یک میلیون تن برنج سفید، 

 
  لینک خبر
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 پسته
خبرگزاری فارس – 22/7/89تاریخ :   

 میلیارد دالر ارزآوری داشته باشد ۱تواند صادرات پسته می

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به فراهم بودن شرایط برای افزایش تولید پسته، 
 میلیارد دالر ارزآوری برای کشور داشته باشد.  ۸تا  ۰تواند این محصول طی چند سال آینده می

اکبر مهرفرد معاون اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی علیبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه 
اندازی معامالت آتی پسته در بورس کاالی ایران، توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در مراسم راه

میلیارد  ۷.۸ه حدود افزاری تولید پسته در کشور را مناسب ارزیابی کرد و افزود: در حال حاضر تجارت خارجی پستامکانات سخت
 دالر است.

میلیارد  ۸تا  ۰تواند وی خاطرنشان کرد: با توجه به فراهم بودن شرایط برای افزایش تولید این محصول، پسته طی چند سال آینده می
 دالر ارزآوری برای کشور داشته باشد.

استان در کشور  ۷۹معاون وزیر جهاد کشاورزی، خشکسالی را از دالیل کاهش تولید پسته در سال گذشته عنوان کرد و افزود: حدود 
ولید شود میزان تبینی میها نیز تولید این محصول در حال انجام است و پیشکنند و در سایر استانبه صورت تجاری پسته تولید می

 امسال نسبت به سال گذشته با افزایش همراه باشد.
هزار هکتار ظرفیت جدید  ۷۰، گفت: ساالنه مهرفرد با تأکید بر این موضوع که در صنعت پسته امکان توسعه سطح تولید فراهم است

توان جایگاه ایران در این تجارت را در شود و با ارتقای زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری میبرای این محصول ایجاد می
 د.شوهزار هکتار نیز اصالح و بازسازی باغات در این بخش انجام می ۸۴تا  ۹۴بازارهای جهانی ارتقا داد. همچنین 

وی با اشاره به اینکه در حوزه پسته ظرفیت تجاری خوبی وجود دارد که باید از آن استفاده کرد، گفت: در این شرایط اگر بتوانیم 
ها را برای ورود فعاالن بازار به بورس افزایش دهیم، خواهیم توانست تولید پسته را با شیب مشکالت بازار را شناسایی کنیم و انگیزه

 یم.تند باال ببر
ها وارد همکاری شود که این موضوع سبب ارتقای معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: بورس کاالی ایران باید با استارتاپ

 کیفیت محصوالت و استانداردسازی اثرگذار خواهد شد.

 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی

 ایرنا  – 85/7/82تاریخ : 

درصد مطالبات چایکاران بابت خرید تضمینی  ۸۳رئیس سازمان چای کشور گفت: تاکنون حدود  -ایرنا  -الهیجان 

 برگ سبز چای پرداخت شده است. 
هزارتن  ۷۷۰اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: در سال زراعی گذشته و تاکنون حدود حبیب جهانساز روز پنجشنبه در مصاحبه 

برگ سبز چای توسط چایکاران شمال کشور تحویل کارخانه های چایسازی شده که ارزش ریالی این مقدار چای تحویلی به کارخانه 
 است.میلیارد تومان برآورد شده  ۹۹۳های چایسازی دو استان گیالن و مازندران، 

 میلیارد تومان از این مطالبات به چایکاران دو استان پرداخت شده است . ۷۰۸وی خاطرنشان کرد: تاکنون 
جهانساز با اشاره به اینکه تا آخرین روز مهر ماه تحویل برگ سبز چای توسط کارخانه های چایسازی از چایکاران ادامه دارد، 

استان گیالن و مازندران در تولید برگ سبز چای فعالیت دارند که در سال زراعی هزار چایکار در دو  ۸۴اظهار داشت :حدود 
 هزار نفر از آنان با دفترچه چایکاری برگ سبز به کارخانه های چای تحویل داده اند. ۰۷جاری 

 در گیالن واقع است.درصد این باغ ها  ۳۴هزار هکتار باغ چای وجود دارد که حدود ۷۲تا  ۷۸در دو استان گیالن و مازندران بین 
 ۹۰لایر قیمت اولیه به  ۲۸۴هزار و  ۹۷نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای در سال جاری بابت هر کیلوگرم برگ سبز درجه یک از 

 هزار لایر افزایش یافت. ۷۷لایر به  ۰۳۷هزار و  ۷۳هزار لایر و برگ سبز درجه دو از 
بستانه و پاییزه صورت می گیرد که چین بهاره از اوایل اردیبهشت ماه، برداشت برگ سبز چای هر ساله در سه چین بهاره ، تا

 تابستانه از نیمه دوم خردادماه و چین پاییزه در شهریور شروع و تا پایان مهرماه انجام می شود.
 قرار دارند.کیلومتری شرق مرکز استان گیالن واقع شده و سازمان چای و پژوهشکده چای کشور در این شهرستان  ۰۴الهیجان در 
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 تامین منابع مالی 
 خبرنگاران جوان  – 03/7/82تاریخ : 

میلیارد ریال از مطالبات کشاورزان گوجه کار ۰۵۳پرداخت بیش از   
پرداخت شده استمیلیارد لایر بابت خرید حمایتی محصول گوجه فرنگی به کشاورزان گوجه کار  ۷۷۴شیرزاد گفت: تاکنون بیش از  . 

، به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، حسین شیرزاد مدیر عامل سازمان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
خبر داد و گفت: براساس  اورزانکش حمایتی به گوجه فرنگی مرکزی تعاون روستایی از پرداخت بخش اول مطالبات خرید محصول

میلیارد لایر بابت خرید حمایتی محصول گوجه فرنگی به کشاورزان گوجه کار  ۷۷۴های صورت گرفته تاکنون بیش از برنامه ریزی
 .پرداخت شده است

کردستان بودندهای اردبیل، خراسان شمالی، اصفهان، قزوین، زنجان، سمنان، کرمانشاه و وی افزود: این کشاورزان از استان . 
 خرید توافقی سیب درختی درجه سه برای حمایت از باغداران :بیشتر بخوانید

  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 خبرنگاران جوان  – 0/7/82تاریخ : 

۰۹هزار دالر صادرات آب معدنی در سال  ۰۳۳میلیون و  ۶  
های معدنی گفت: آب آشامیدنی اولین محصولی است که از لیست خرید مردم خط دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب

خوردمی . 
صنعت، تجارت و  های معدنی و آشامیدنی ایران در گفت وگو با خبرنگاران آبپیمان فروهر دبیر انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگ

های معدنی و آشامیدنی این است که بیش آب  ، گفت: مهمترین مشکل در صنعتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

کنددرصد مردم دنیا دسترسی به آب شرب شهری دارند و این موضوع مردم را بی نیاز از خرید آب معدنی می ۳۸از  . 
است که از لیست خرید مردم خط توان گفت آب آشامیدنی اولین محصولی شود میاو بیان کرد: به محض اینکه اقتصاد دچار تنش می

خوردمی . 
صنعت تولید آب آشامیدنی بسیار لطمه دیده است.   سال گذشته که اقتصاد کشور با چالش روبرو بوده، ۷فروهر ادامه داد: در یک الی 

کندشکل میها صنعتگراست وآن را دچار مدر حوزه قیمت گذاری بیشتر مواقع دچار مشکل بوده ایم؛ چرا که بسیاری از نظارت . 
هزار دالری کشور از صادرات آب معدنی 1درآمد  :بیشتر بخوانید  

های معدنی و آشامیدنی ایران گفت: تعادل برقرار کردن بین تورم و تولید کاری مهم دبیر انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان آب
های نظارتی دارد که بیشتر مواقع کردن نیاز به بازرسی نهاددهد؛ چرا که این تعادل برقرار است که بیشتر مواقع این اتفاق رخ نمی

 .در آن مشکل دارند، اما مدتی است که این تعامل بهتر شده است
های آشامیدنیمیزان صادرات آب  

د و های معدنی به دالیل متعددی صادرات بسیار مطلوبی ندارهای آشامیدنی، اظهار کرد: صنعت آباو با اشاره به حوزه صادرات آب
 .همواره این صادرات سیر نزولی داشته است

های حمل فروهر گفت: آب معدنی، محصول سنگین و حجیم بوده و کرایه حمل بار بسیار بر قیمت آن اثرگذار است و با افزایش هزینه
اتی را داریم که های صادرگیرد. از طرفی برای افزایش صادرات نیاز به حضور در بازارو نقل این محصول تحت تأثیر قرار می

های بین المللی را تهیه و در آنجا تبلیغات کنیم که این کار مستلزم هزینه زیادی است و نیاز به نقدینگی داردباید جدول نمایشگاه . 
ها توان کمبود نقدینگی و عدم حضور در نمایشگاههای معدنی را میفروهر ادامه داد: یکی از مهمترین عوامل کاهش صادرات آب

کردیم اکنون تمایلی به ادامه همکاری با ما ندارند و های معدنی صادر میها آبهایی که در گذشته به آنست. بسیاری از کشوردان
کندهای ما در این صنعت به خوبی فعالیت میتعامالت تجاری خوبی دیگر نداریم؛ در صورتی که ترکیه یکی از رقیب . 

درصدی  ۷۴های معدنی با یک افت های معدنی و آشامیدنی ایران تشریح کرد: تولید آبان آبدبیر انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگ
میلیارد لیتر  ۷لیتر تولید انجام می دهیم که سال گذشته پیش بینی شد به آستانه  ۲۴۴مواجه بوده است و اکنون حدود یک میلیارد و 

 .تولید برسیم، اما رکود در بازار منجر به کاهش تولیدات شد
هزار دالر بوده و در مقایسه با صادرات صنایع دیگر بسیار  ۳۴۴میلیون و  ۰حدود  ۳۲او تصریح کرد: رقم صادرات در سال 

است  کم . 
  لینک خبر
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 تخم مرغ

 ایرنا  – 88/7/82تاریخ : 

هزار و  ۰۶۳کیلوگرم تخم مرغ به ارزش  ۰۰۳هزار و  ۶۶۶مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت:  -ایرنا  -بیرجند 

 ماه نخست امسال از این استان به کشور افغانستان صادر شده است.  ۶دالر در  ۵۰۰
شود تن تخم مرغ در خراسان جنوبی تولید می ۰۸ه محمد اصغرزاده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اکنون روزان

 شود.های مجاور و خارج از کشور صادر میتن دیگر به استان ۰۴تن مصرف استان است و  ۷۸که 
وی با بیان اینکه رایزنی برای صادرات تخم مرغ به کشور عراق در حال انجام است اظهار داشت: دارا بودن مازاد مصرف مرغ و 

 های مهم استان است.یتتخم مرغ از ظرف
های خراسان رضوی، مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی عنوان کرد: تخم مرغ تولیدی مازاد مصرف خراسان جنوبی به استان

 ود.شها یاد میها ارسال شده و از آن به عنوان محصولی با کیفیت در این استانسیستان و بلوچستان، کیش، شیراز و سایر استان
گذار در استان اشاره کرد و یادآور شد: در بدترین شرایط اقتصادی هیچ مشکلی برای تامین واحد پرورش مرغ تخم ۰۴ وی به فعالیت

 مرغ در استان وجود ندارد.مرغ و تخم
 گذار ملزم هستند مقدار مصرف استان را با نرخ مصوب در اختیار مردم قرار دهند.اصغرزاده عنوان کرد: واحدهای مرغ تخم

  لینک خبر
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 تولیدات باغی

 ایرنا  – 03/7/82تاریخ :

 شدتهران آغاز  برداشت گردو از باغات استان

هکتار از باغات این استان  ۹۴۴هزار و  ۷تهران گفت: عملیات برداشت گردو از رییس سازمان جهاد کشاورزی استان -ایرنا -تهران
 آغاز شد. 

های دماوند، کریم ذوالفقاری عصر سه شنبه در این باره به خبرنگار ایرنا اعالم کرد: عملیات برداشت گردو از باغات شهرستان
تن گردو از باغات  ۸۴۴یرانات، مالرد و رباط کریم آغاز شده و پیش بینی می شود امسال بیش از یک هزار و فیروزکوه، شم

 تهران برداشت شود.استان
تن گردو برداشت کردیم که بدلیل سرمازدگی و آسیب جدی به باغات گردو میزان تولید  ۹۴۴وی افزود: در سال گذشته یک هزار و 

 کاهش یافت. این محصول در سال گذشته
تهران هکتار از باغات استان ۷۴۴هزار و  ۷تهران ادامه داد: در سال گذشته کاشت گردو در رییس سازمان جهاد کشاورزی استان

 انجام شد که بدلیل سرما و بارش برف در فروردین ماه سال گذشته میزان برداشت گردو با کاهش روبه رو بود.
یب جدی به درختان گردو وارد می کند که با اقدامات انجام شده امسال با مراقبت های انجام وی خاطرنشان کرد: آفت کرم خراط آس

 شده مبارزه با این آفت در باغات گردو در دستور کار قرار گرفت.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران یادآور شد: همچنین با انجام عملیات سرشاخه کاری درختان گردو پیش بینی می شود 

 مسال میزان برداشت گردو از باغات این استان نسبت به سال گذشته با افزایش قابل قبولی همراه باشد.ا
به گفته ذوالفقاری، بدلیل کیفیت مناسب محصول گردو در باغات استان تهران این محصول به سایر استان های کشور نیز صادر می 

 شود.
د که شهرستان های دماوند، فیروزکوه و شمیرانات بیشترین محصوالت باغی و هزار هکتار اراضی کشاورزی دار ۷۳۲تهران استان

 کشاورزی تولید می کنند.
  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 خبرنگاارن جوان  – 81/7/82تاریخ  : 

تن قارچ به عراق در راه است ۰۳تعادل نسبی قیمت قارچ در بازار / صادرات روزانه   
وا و ازدیاد تقاضا برای خرید قارچ، بازار به تعادل نسبی رسیده استافشار گفت: با خنک شدن ه . 

ادی گروه اقتص صنعت، تجارت و کشاورزی محمدحسن افشار رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در گفت و گو با خبرنگار
یابد ، درباره آخرین وضعیت بازار قارچ، اظهار کرد: با خنک شدن هوا و ازدیاد تقاضا، حجم تولید افزایش میباشگاه خبرنگاران جوان

 تأثیر نیست.که این امر در بهبود بازار قارچ بی
  

هزار تومان اعالم کرد و گفت: این در  ۷۷تا  ۷۴رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی متوسط قیمت فعلی هر کیلو قارچ را 
 هزار تومان اعالم کرده است. ۷۰حالیست که انجمن، قیمت هر کیلو قارچ درجه یک را 

  
های ی واحدهاهای فعلی راندمان باالیی ندارند، بیان کرد: باتوجه به آنکه کامپوستاین مقام مسئول با انتقاد از این مسئله که کامپوست

ابستانه هستند از این رو عملکرد الزم را ندارند که در نهایت به سبب کاهش عرضه و افزایش تقاضا همزمان با خنک شدن پرورش ت
هزار تومان  ۷۰شود که قیمت به مرز بینی میهوا بازار به تعادل نسبی رسیده است. با باز شدن مرز عراق بعد از ایام اربعین پیش

 برسد.
  

 شود کهبینی میکنون امکان تبادل کاال از مرز عراق به سبب ایام اربعین وجود ندارد، اما بعد از این ایام پیشافشار ادامه داد: هم ا
 تن قارچ به عراق صادر شود. ۷۴روزانه 

 
 چگونه مجوز پرورش قارچ بگیریم؟ بیشتر بخوانید:

 
  

تومان اعالم کرد و افزود: در شرایط فعلی اگر  ۳۴۴هزار و  ۷۷او قیمت تمام شده هر کیلو قارچ بدون احتساب سود تولیدکننده را 
های شود در غیر این صورت فروش با نرخهزار تومان عرضه کند متحمل زیان نمی ۷۷دکننده حداقل هر کیلو قارچ تولیدی خود را تولی

 شود.به زیان پرورش دهندگان تمام می
  

به  ت قارچشود که صادرابینی میرئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی درباره آینده صادرات قارچ، گفت: تا پایان سال پیش
ها همچون توان به دیگر کشورهزار تن برسد ضمن آنکه با رفع مشکالت گمرکی و نقل و انتقاالت ارز می ۷۲عراق به رقمی حدود 

 های همسایه شمالی نیز صادرات داشت.افغانستان و کشور
  

جه به وضعیت تقاضا، کمبودی در عرضه تن اعالم کرد و گفت: باتو ۰۴۴تا  ۹۴۴این مقام مسئول تولید روزانه قارچ کل کشور را 
 نداریم.

  
ها، تقاضا برای مصرف قارچ در بازار افزایش افشار در پایان تصریح کرد: باتوجه به خنک شدن هوا و کاهش عرضه سایر سبزی

 شود.یابد که این امر مانع کاهش قیمت و زیان تولیدکنندگان میمی
  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 ایرنا  – 82/7/82تاریخ : 

 های نارس با رنگ مصنوعی خود را به بازار رساندندپرتقال

ور هنوز نرسیده عضو هیأت مدیره اتحادیه باغداران کشور با بیان اینکه زمان برداشت پرتقال شمال و جنوب کش -ایرنا  -تهران 
 آوری شده است. است، گفت: آنچه که امروز به عنوان پرتقال شمال در بازار عرضه می شود میوه نارس و رنگ

روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا وضعیت تولید مرکبات کشور را مطلوب عنوان کرد و افزود: « مجتبی شادلو»
 به اواخر آبان ماه است و هنوز میوه پرتقال به بازار عرضه نشده است. زمان برداشت محصول پرتقال مربوط

وی اظهارداشت: پرتقالی که اکنون در بازار عرضه می شود میوه نارسی است که توسط برخی سودجو از درختان چیده و به شکل 
 مصنوعی با دستگاه های گرماده و سورتینگ رنگ آوری می شود.

 به دلیل فراوانی تولیددرصد کاهش قیمت نارنگی  ۰۴
عضو اتحادیه باغداران با اشاره به اینکه امسال نارنگی به وفور تولید شده است، تصریح کرد: اکنون نارنگی پیش رس وارد بازار 

 درصد کاهش قیمت پیدا کرده است. ۰۴تا  ۸۴شده است که به دلیل فراوانی نرخ آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته بین 
تومان خریداری می شود درحالی  ۳۴۴تا  ۲۴۴درحال حاضر هر کیلوگرم نارنگی روی درخت از باغداران به قیمت  شادلو افزود:

 تومان خریداری می شد. ۷۴۴۴تا  ۷۲۴۴که همین محصول سال گذشته از باغداران با نرخ بین 
ون نرخ تمام شده هر کیلوگرم نارنگی تازه وی فاصله قیمت خرید مرکبات از باغداران تا بازار را غیرمنصفانه دانست و گفت: اکن

خوری با توجه به نرخ خرید از باغداران و هزینه جمع آوری میوه، کارگری، بسته بندی و حمل و نقل برای عمده فروشی بین دو 
می  تومان است و برای خرده فروشی ها مبلغی برای بارگیری و حق عمل کاری در نظر گرفته ۸۴۴تا دو هزار و  ۹۴۴هزار و 

 شود.
 هزارتومان به فروش می رسد. ۰به گفته وی، درحالی که قیمت این محصول در بازار بیش از 

 درصدی تولید پرتقال و نارنگی ۹۴افزایش 
های ناشی از آن در ابتدای سالجاری، اما تولید مرکبات از جمله نارنگی و پرتقال شادلو اظهار داشت: با وجود بروز سیل و خسارت

 دهد که همین امر موجب کاهش قیمت این محصول در بازار نسبت به سال گذشته شده است.درصدی را نشان می ۹۴افزایش 
وی از شدت بروز آفات در باغات مرکبات خبر داد و افزود: به دلیل بارندگی های ابتدای سال، باغات مرکبات ما امسال نسبت به 

 ها و حشرات مواجه شده است.مدیترانه، قارچ ها، مگسسالهای گذشته با آفات بیشتری همچون حلزون
شادلو ادامه داد: البته با همکاری و توصیه های سازمان حفظ نباتات در استان ها باغداران اقدامات الزم را جهت مقابله با آفات انجام 

 می دهند و جای نگرانی نیست.
وب عنوان کرد و گفت: تولید کیوی امسال نسبت به سال عضو هیات مدیره باغداران کشور وضعیت تولید کیوی امسال را نیز مطل

 گذشته رشد خوبی داشته است که باید برای صادرات به موقع آن اقدام شود.
  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 خبرنگاران جوان  – 81/7/82تاریخ : 

و نیم میلیون تن رسید ۰سیب درختی به  تولید  
 .شادلو گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید محصوالت باغی، باید تمهیداتی برای صادرات مازاد بر نیاز کشور اندیشیده شود

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران تهران در گفت
، درباره آخرین وضعیت بازار محصوالت باغی اظهار کرد: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی امسال بر خالف سال خبرنگاران جوان

 یفیت رشد چشمگیری داشته که این امر بر افت قیمت در بازار دامن زده است.گذشته تولید محصوالت باغی از لحاظ کمیت و ک
 

ای خطرناک را برای او افزود: تا زمانی که صادرات محصوالت باغی روان نشود به سبب مازاد عرضه بر نیاز کشور، آینده
 شود.ه زیان باغداران تمام میمحصوالت باغی متصور هستیم چرا که ازدیاد عرضه در برابر تقاضا و کاهش محسوس قیمت ب

 
ها همچون های نیروی انسانی برای جمع آوری و برداشت محصول و همچنین سایر هزینهشادلو ادامه داد: با وجود به افزایش هزینه

امر  سال گذشته تفاوتی نداشته که این ۷۴بسته بندی، سبد، پوشال و حمل و نقل، اما قیمت خرید محصوالت باغی از باغداران با 
 های تولید نیست.جوابگوی هزینه

 
به  رودنائب رئیس اتحادیه باغداران با تاکید بر صادرات فراگیر و مستمر محصوالت باغی بیان کرد: از مسئوالن امر انتظار می

درات سیب جای شعار دادن، به تدابیری همچون مشوق صادراتی و سیاست بازار در ازای بازار بیندیشند به طور مثال در قبال صا
 شود.مجوز واردات موز را دهند؛ در غیر این صورت تولید محصوالت باغی در آینده دچار چالش می

 
کنند که به دنبال روان سازی صادرات هستند، اما تا زمانی که بازار صادراتی فراگیر او ادامه داد: اگر چه مسئوالن دولتی اذعان می

 و بحران محصوالت باغی در بازار هستیم. نشود شاهد مشکالت متعددی در زمینه قیمت
 

درصد رشد داشته است اظهار کرد: در تولید  ۹۸تا  ۹۴شادلو با اشاره به اینکه تولید محصوالت باغی در مقایسه با سال قبل بیش از 
برای تر تمهیداتی محصوالت باغی همچون انار، کیوی، مرکبات، سیب وضعیت بحرانی است به طوری که اگر هر چه سریع

صادرات اندیشیده نشود وضعیت بازار در آینده نگران کننده خواهد بود این در حالی است که صادرات محصوالت باغی در شرایط 
 رود.فعلی تحریم فرصت خوبی برای کل اقتصاد کشور به ویژه بخش کشاورزی به شمار می

 
های ر زمینه مواد غذایی و محصوالت کشاورزی به کشوربه گفته وی در شرایط کنونی که از صادرات نفت محروم هستیم، اما د

 همسایه فرصت خوبی پیش روست و این معطلی و از دست دادن زمان از سوی مسئوالن امر جای سوال است.
 

این مقام مسئول با انتقاد از این مسئله که موانع متعددی سد راه صادرات محوالت کشاورزی است گفت: با توجه به نبود زیر 
های پیچیده اداری و مشکالت بازگشت ارز، دست و های مناسب، مشکالت حمل و نقل، نبود حمل و نقل تخصصی، بروکراسیساخت

تر تمهیداتی برای صادرات بیندیشند تا این فرصت طالیی رود هر چه سریعپای صادرات بسته است که از تمامی مسئوالن انتظار می
 را از دست ندهیم.

 
ونیم میلیون تن اعالم کرد و گفت: در زمینه مرکبات با رشد  ۰باغداران در پایان تولید سیب درختی را حدود  نائب رئیس اتحادیه

میلیون تن خواهد رسید که این امر بیانگر مازاد عرضه بر نیاز کشور و ضرورت  ۰درصدی، تولید به بیش از  ۹۸تا  ۹۴حداقل 
 های هدف است.صادرات به بازار

  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور
 ایرنا  – 03/7/82تاریخ : 

 تولید مازاد دام سنگین، مشکل این روزهای دامپروران

کنندگان دام کشور با بیان اینکه بازار گوشت قرمز از وضعیت مناسبی برخوردار است گفت: رئیس شورای تامین -ایرنا -تهران
 همچنان دامداران با مشکل ازدیاد تولید دام سنگین روبرو هستند که باید برای آن چاره ای اندیشید. 

قتصادی ایرنا افزود: ادامه روند انباشت )ازدیاد تولید دام( دام سنگین روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ا« منصور پوریان»
گوساله می تواند علیرغم افزایش وزن دام و کاهش قیمت، موجب بروز بیماری در دامپروری ها شود که می تواند برای تولیدکنندگان 

 خسارت زا باشد.
الشه گوسفندی و گوساله توسط تولیدکنندگان دانست و تصریح  وی راهکار کاهش قیمت گوشت قرمز را حذف دالالن و عرضه مستقیم

کرد: برای جلوگیری از خسارت دامپروران نیاز است دولت شرایط را برای صادرات دام زنده سنگین فراهم کند تا مشکل انباشت دام 
 برطرف شود.

های اخیر حتی در پیک مصرف ایام محرم  وی با بیان اینکه افزایش عرضه دام زنده سبک و سنگین کاهش قیمت گوشت را طی ماه
هزارتومان،  ۰۴بره ریز با وزن پایین حدود  -و صفر در پی داشته است اظهارداشت: اکنون قیمت هر کیلوگرم دام زنده گوسفندی 

دگان هزارتومان است که هرکیلوگرم الشه منجمد و گرم آن برای مصرف کنن ۹۳کیلوگرم( نزدیک  ۸۴بره سنگین وزن )وزن باالی 
 هزارتومان قیمت دارد. ۷۴۴تا  ۲۴بین 

هزارتومان، دام زنده  ۷۲کیلوگرم(  ۰۴۴رئیس شورای تامین دام تصریح کرد: اکنون هر کیلوگرم دام زنده گوساله )وزن پایین 
برای  هزارتومان به فروش می رسد که قیمت هر کیلوگرم الشه و تفکیکی آن ۷۸کیلوگرم نزدیک  ۰۴۴گوساله دارای وزن باالی 

 هزار تومان است. ۲۸تا  ۸۴مصرف کنندگان بین 
وی با بیان اینکه عرضه گوشت قرمز با نرخ هایی بیش از نرخ های مذکور اجحاف به مصرف کنندگان است گفت: در فصل پاییز با 

 شروع زایش های جدید مواجه می شویم که همین امر در کاهش مجدد قیمت گوشت قرمز در بازار تاثیرگذار است.
میلیون راس آن دام مولد به  ۹۸میلیون راس است که از این تعداد  ۰۰تا  ۰۹به گفته وی، طبق آمارها جمعیت دام سبک کشور بین 

 میلیون دام جدید شود. ۷۳شمار می رود که می تواند منجر به زایش 
دانست و  ۳۸و  ۳۰برفکی در سالهای پوریان علت کاهش دام سبک در دو سال گذشته را بروز خشکسالی ها و بروز بیماری تب 

با کاهش  ۳۲و  ۳۰افزود: بیماری تب برفکی خسارت جدی به دامپروری های وارد کرد تاجایی که با کاهش زایش ها در سالهای 
 عرضه دام زنده مواجه شدیم که همین امر موجب افزایش واردات گوشت قرمز گوسفندی و گوساله شد.

هزار تومان ، گوشت گوسفندی پاک شده و تفکیکی بین  ۳۳هر کیلوگرم گوشت گوسفندی با استخوان به گزارش ایرنا، امروز قیمت 
قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی و گوساله در بازار  ۳۲هزار تومان است؛ در سال  ۳۳هزارتومان و گوشت گوساله  ۷۷۸تا  ۷۷۸

 هزار تومان بود. ۷۰۴تا  ۷۴۴برای مصرف کنندگان بین 
هزار  ۳۳هزار تومان و گوشت گوساله  ۷۴۴زارش مرکز آمار ایران، قیمت هرکیلوگرم گوشت گوسفندی در بازار طبق آخرین گ

 ۰۲.۸درصد و  ۲۳.۸تومان بود که به ترتیب نسبت به مردادماه سه درصد و منفی یک درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
 درصد کاهش قیمت را نشان می دهد.

 هزار تن گوشت گوساله در کشور تولید شده است. ۳۰۴ز تاکنون هر ساله بیش ا
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  – 81/7/82تاریخ ک 

دلخواه رضه دام با نرخها عامل اصلی عسودجویی واسطه  
کنندهای دلخواه در بازار میها به سبب ازدیاد تقاضا، اقدام به عرضه دام با نرخهای مختلف، واسطهسلطانی گفت: در مناسبت . 

صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارسعید سلطانی مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

درصدی قیمت دام سنگین نسبت به ابتدای سال خبر داد و گفت: باتوجه به انباشتگی دام روی دست  ۹۴، از کاهش خبرنگاران جوان
کننده بتدای سال کاهش چشمگیری داشته در حالیکه قیمت برای مصرفدامداران و ازدیاد عرضه، قیمت دام سنگین در مقایسه با ا

 .تغییر چندانی نداشته است
های واسط را دلیل اصلی قیمت باالی گوشت در بازار اعالم کرد و گفت: باوجود آنکه مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور وجود حلقه

کننده دهد که این امر به زیان مصرفاجازه کاهش قیمت گوشت را نمیمشکلی در عرضه وجود ندارد، اما سودجویی عوامل واسطه 
شودتمام می . 

ها، آخرین وضعیت عرضه دام در ایام اربعین، گفت: باتوجه به فراوانی تولید و انباشتگی دام در واحد این مقام مسئول درباره
کند به بازار ندارد چرا که روش مصرف تغییر می های مختلف همچون اربعین حسینی، بازگشت زائران و ... تأثیری درمناسبت

یابد، اما متأسفانه عوامل واسطه و دالالن دندان مردم ها کاهش و در مقابل نذورات مردم افزایش میطوری که کشتار دام در کشتارگاه
کنندهای مختلف با نرخ دلخواه اقدام به عرضه دام در بازار میاند و در مناسبترا شمرده . 

درصد کاهش یافته است، بیان کرد: امسال به  ۷۷تا  ۷۴نی با اشاره به اینکه قیمت دام سبک در مقایسه با چند ماه اخیر در بازار سلطا
زایی و دوقلوزایی در دام سبک طبق روال قبل افزایش یافته است که در چنین شرایطی با سبب وضعیت مناسب بارندگی دوباره

أمین نیاز کشور از تولید داخل وجود داردامکان ت قاچاق دام جلوگیری از . 

 
هزار تومان رسید ۲۳ها به استمرار روند کاهشی قیمت دام زنده در بازار/نرخ هر کیلو الشه گوسفندی در فروشگاه :بیشتر بخوانید  

 
هزار تومان اعالم کرد و گفت: بر این اساس هر کیلو شقه  ۷۳و دام سنگین را  ۰۷ور را او متوسط قیمت هر کیلو دام سبک در کش

کننده قرار گیرد و فروش با هزار تومان باید در اختیار مصرف ۲۸هزار تومان و گوشت گوساله با نرخ  ۳۸گوسفندی با نرخ 
فروشی استهای باالتر گراننرخ . 

ه آخرین وضعیت قاچاق دام، بیان کرد: سال گذشته با نوسان نرخ ارز و کاهش ارزش لایر مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور دربار
های کشور افزایش یافت به طوری که با خروج قابل توجه دام سنگین از در برابر دالر، انگیزه قاچاقچیان برای خروج دام از مرز

اکنون با تثبیت نرخ ارز و تگی قیمت در بازار بودیم که همهای جنوبی کشور شاهد تالطم و آشفهای غربی و دام سبک از مرزمرز
های کشور کنترل شده استها، خروج غیرقانونی دام از مرزدار کردن دامهویت . 

رسد به طوری که با دار کردن دام و جلوگیری از قاچاق، بازار گوشت به ثبات میاین مقام مسئول در پایان تصریح کرد: با هویت

صحیح دیگر نیاز به واردات گوشت نخواهیم داشتاعمال مدیریت  . 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرگزاری فارس – 87/7/82تاریخ : 

 پایین بیایدگذارند قیمت درصد بیشتر شده اما برخی نمی 05تولید دام در دامداریها  |فارس من

درصد بیشتر شده به طوری که از وزارت جهاد درخواست صادرات  53رئیس شورای تأمین دام کشور گفت: تولید دام در دامداریها 

 گذارند قیمت پایین بیاید. کردیم و آنها هم موافق هستند اما برخی نمی
دهند گذشته تا حدودی کاهش یافته و مسئوالن خبر می به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت گوشت نسبت به چند ماه

 هزار تومان ادامه خواهد یافت.  25هزار تومان و گوشت گوسفندی به  73که روند کاهشی تا رسیدن قیمت گوشت گوساله به کیلویی 

خود تا حدودی پایین آمده به هزار تومان افزایش یافت و در چند ماه گذشته از اوج قیمتی  283قیمت گوشت در سال گذشته تا کیلویی 

 تومان رسیده است. 20طوری که قیمت گوشت خالص گوساله به کیلویی 

وگو با خبرنگار فارس گفت: تولید دام سنگین در کشور بسیار افزایش یافته و منصور پوریان رئیس شورای تأمین دام کشور درگفت
 که روند کاهشی قیمت گوشت ادامه دار باشد. شودبینی میها وجود دارد و پیشانباشت تولید در دامداری

وگوی تلویزیونی چند ماه پیش گفتید تولید دام سنگین در کشور به حدی باال رفته که خریداری خبرنگار فارس پرسید، جنابعالی در گفت
ی پاسخ داد: بررسی تولید هزار تومان کاهش یابد اما تاکنون چنین نشده است، و 15برایش نیست و قول دادید قیمت گوشت تا کیلویی 

دهد حاکی از افزایش تولید به ویژه دام سنگین در ها و آمارهایی که مرکز آما ر از تعداد دامهای سبک و سنگین ارائه میدامداری
 اما برخی نمی گذارند قیمتها پایین بیاید. کشور است،

کیلوگرم 533استان کشور بیش از  0هزار راس دام در  875پوریان گفت: انباشت گوساله در دامداریهای وجود دارد به طوری که 

وزن دارند که این بسیار برای تولید کننده خطرناک است زیرا هر چه دام وزن بیشتری داشته باشد نشانگر این است که وزن آنها 
 تبدیل به چربی شده و این برای دامدار به صرفه نیست.

لید را کاهش بیماری در بین جمعیت دامها دانست که به همت سازمان دامپزشکی رئیس شورای تأمین دام کشور دالیل افزایش تو
 بیماری تب برفکی جمعیت زیادی از دامهای کشور را از بین برد. 85تا  80بیماری بسیارکاهش یافته است در حالی که در سالهای 

 «ه است.درصد بیشتر شد 53ها نسبت به سال گذشته افزایش تولید دام دامداری»وی گفت: 

توان آن را به تمام کشور درصدی احتماال در تعدادی از دامداریهای و یا استانها اتفاق بیفتد اما نمی 53افزایش  به گزارش فارس،

 شویم بلکه باید صادر هم بکنیم.تعمیم داد چرا که اگر چنین افزایشی در تولید رخ بدهد ما نه تنها درتولیدگوشت خود کفا می
ای را از جمله مانع در برابر کاهش قیمت گوشت های زنجیرهینکه موانعی در برابرکاهش قیمت وجود دارد، فروشگاهوی با بیان ا

د به دههای مختلفی که انجام میبندیای به لوکس فروشی عالقه دارند و گوشت را در بستههای زنجیرهعنوان کرد و گفت: فروشگاه
 فروشد.قیمتهای گرانتری می

 ها را هم از موانع بازدارنده کاهش قیمت گوشت به رغم افزایش تولید مطرح کرده بود.ن نیز این مسئول داللپیش از ای
هزار تومان به  53رئیس شورای تأمین دام کشور معتقد است که قیمت دام در ماههای گذشته کاهش داشته و قیمت دام زنده سبک از 

 هزار تومان رسیده است. 85ومان به هزارت 02هزار تومان و دام سنگین زنده از  03

 هزار تومان کاهش یابد. 25هزار تومان و گوسفند به  73وی پیش بینی کرد که قیمت گوشت گوساله به کیلویی 

 *انباشت دام در داخل و واردات از خارج
: واردات دام بسیار ارزانتر خبرنگار فارس پرسید اگر انباشت دام در دامداریها وجود دارد پس چرا واردات گوشت وجو دارد؟ گفت

 از گوشت داخل است و به صرفه است که اضافه تولید داخل را صادر کنیم و نیاز کشور را از طریق واردات تامین کنیم.
 دهید نیاز داخل را از طریقتواند با تولید خارجی رقابت کند و شما ترجیح میخبرنگار فارس سئوال کرد پس علنا تولید داخل نمی

ت تامین کنید؟ گفت: همینطور است، کشورهای اروپایی چون مراتع غنی دارند قیمت تمام شده تولید آنها پایین تر از کشور ما واردا
 است.

ای که دامداران با وزارت جهاد کشاورزی داشتند مسائل تراکم شدید دام در دامداریها، افزایش وی همچنین مطرح کرد که در جلسه
 م و درخواست صادرات کردیم که موافقت کردند اما باید فرایند ادامه یابد.وزن دامها را مطرح کردی
هزارتومان پرواز کرد و مدتی نقل  233هزار تومان به  03اند قیمت گوشت از اعالم کرده فارس منمخاطبان فارس در سامانه 

ت واردات گوشت راه انداخت و جلوگیری از قاچاق و بسیاری کارهای دیگری که ادعا میکردند مجالس و سر خط خبرها شد و دول
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قیمت گوشت ارزان می شود. و در نهایت االن ماه ها گذشته و حتی دیگر خبری از ارزانی نیست بلکه گران شدن هم دارد. آیا 
 چرا دیگر خبری نیست؟ کاری انجام نمی شود؟ نمیدانید با این قیمت درصد بسیار باالیی از گوشت خوردن محروم شدند

  لینک خبر
 
 
 

 تولیدات دام و طیور 
 ایرنا  – 88/7/82تاریخ : 

 تعلیف دام در مراتع کشور دو برابر ظرفیت موجود است

 کشور دومدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها و مراتع کشور گفت : در شرایط فعلی آمار دام موجود در مراتع  -ایرنا  -ساری 
 های مصوب است. برابر ظرفیت

ترحم بهزاد روز دوشنبه در نشست روسای مراتع ادارات کل منابع طبیعی استان های خراسان شمالی، گلستان، گیالن، منطقه ساری 
ون میلی ۳۰میلیون دام مجوز چرا در مراتع کشور که حدود  ۹۰و نوشهر در ساری افزود : در مجموع در سطح کشور برای حدود 

 میلیون راس دام در این مراتع چرا می کنند. ۲۳هکتار است، صادر شده که هم اکنون افزون بر 
وی افزایش دو برابری دام در مراتع کشور را تهدیدی برای این مناطق دانست و تاکید کرد که باید برای تعادل سازی دام در مراتع 

 اقدام اساسی صورت گیرد.
راتع توسط دامداران سنتی دانست و گفت : برای جلوگیری از بهره گیری دو برابری ظرفیت مرتع این مسئول خطر اصلی را قرق م

 در کشور باید به سمت تعادل سازی دام و اصالح نژاد دام حرکت کنیم که سبب افزایش تولیدات دامی نیز می شود.
 درصدی ممیزی مراتع در کشور  ۳۴پایان 

شروع شده بود تاکنون  ۳۰ها و مراتع کشور همچنین گفت: طرح ممیزی نیز که از سال  مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل
 درصد از مراتع کشور انجام شده است. ۳۴برای 

 استان خاتمه یافته است. ۷۳میلیون هکتار و  ۲۲میلیون هکتار مراتع موجود در کشور ، ممیزی در  ۳۰وی توضیح داد: از از 
 هزار پروانه چرای دام به مرتعداران واگذار شد. ۹۴۰یزی بهزاد گفت : با اجرای طرح مم

 هزار خانوار با جمعیت حدود پنج میلیون نفر اعالم کرد. ۳۰۹وی آمار بهره برداران از این میزان مرتع را هم 
اقعی دارای حق سازمان جنگل ها و مراتع برابر تکلیف باید تا پایان برنامه ششم طرح ممیزی را با هدف شناسایی بهره برداران و

استفاده از مراتع انجام دهد. با اجرای کامل این طرح زمان خروج دام از مرتع مشخص و از چرای بی رویه دام در مراتع جلوگیری 
 می شود.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها موفقیت طرح ممیزی را در گروه اجرای پالک کوبی دام از سوی سازمان دامپزشکی و 
امور دام وزارت جهاد کشاورزی دانست و اضافه کرد : تاکنون این برنامه که باید هم ردیف با ممیزی اجرایی می شد، معاونت 

پیگیری نشد و این کار شناسایی دام دامداران دارای مجوز را دشوار کرده و زمینه ساز بهره برداری بی رویه مراتع را به دنبال 
 داشته است.

اران به عنوان مشکل دیگر طرح ممیزی یاد کرد و توضیح داد : براساس قانون پس از فوت مرتع دار، وی همچنین از وراث مرتعد
 پروانه چرا به یکی از وراث واگذار می شود که این قانون فعالیت سازمان را در راستای ممیزی با مشکل مواجه کرد.

اتع دانست و افزود : اختالف ورثه باعث شده تا سازمان وی دلیل بروز این مشکل را اختالف وراث در تعیین تکلیف واگذاری مر
 جنگل ها و مراتع در تعیین تکلیف پروانه چرای دام به نام یکی از وراث با مشکل مواجه شود.

بهزاد پیشنهاد کرد که چنانچه شیوه نامه موجود به ابطال پروانه چرا پس از فوت مرتعدار اصالح شود، بالتکلیفی از طریق اختالف 
 ثه پایان می یابد.ور

وی گفت : در حال حاضر به وراث تا تعیین تکلیف دو فصل چرای دام فرصت داده می شود و چنانچه در این مدت به توافق نرسند، 
 پروانه چرا باطل می شود.

در صورت  ۳۸قانون اصالح شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری مراتع کشور مصوب سال  ۰۳بر اساس تبصره 
فوت دارنده پروانه چرای دام، یکی از وّراث قانونی می تواند با کسب وکالت محضری یا مصالحه با سایر وراث حداکثر ظرف مدت 

 دو سال پروانه چرای دام دریافت نماید.
 و خراسان شمالی در گردهمایی روسای مراتع ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان های گیالن، منطقه نوشهر، ساری، گلستان

 ساری با حضور مدیران سازمان جنگل ها و مراتع به مدت دو روز پیگیری می شود.
  لینک خبر
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 تولیدات دام وطیور 
 ایرنا  – 88/7/82تاریخ : 

 های دامی وزارت جهاد کشاورزی استاصالح نژاد از اولویت

از سال دام کوچک در کشور « به نژادی»معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه طرح  -ایرنا -شهرری
 های دامی این وزارتخانه است. گذشته آغاز شده است، گفت: اصالح نژاد از اولویت

واحد دامداری شهرستان ری به خبرنگار ایرنا اظهار داشت:  ۷به گزارش ایرنا، مرتضی رضایی روز دوشنبه در حاشیه بازدید از 
 شود.دوقلو زایی بیشتر انجام میدر جهت افزایش تولید شیر و « به نژادی»های کوچک اصالح نژاد دام

روش اصالح نژادهای داخلی و استفاده از نژادهای برتر خارجی صورت  ۷های سبک از وی با اشاره به اینکه اصالح نژاد دام
به  تا چند هزارتایی در کشور وجود دارد که باید ۷۴۴های گیرد، عنوان کرد: هم اکنون نژادهای آلپاین، سانن و مورسیا در گلهمی

 خوبی اصالح شوند.
هایی از نوع آلپاین، سانن و مورسیا اصالح شود، ضمن های سبک کشور بخصوص بز اگر به سمت گلهرضایی اضافه کرد: نژاد دام

 شود.کند، باعث افزایش چشمگیر تولید شیر بز میاینکه کمک بزرگی به تولید مواد ژنتیکی از جمله اسپرم و جنین می
باشد، تصریح کرد: شیر بز به دلیل چربی و پروتئین باال راندمان خوبی دار اقتصادی میشیر بز جزو شیرهای مزیتوی با بیان اینکه 

 در تولید پنیر دارد، از همین جهت قیمت آن چهار برابر شیر گاو است.
گذاران رای دامدارها و سرمایهکنند که برضایی یادآور شد: بزهای اصالح شده در روز هر کدام سه تا چهار کیلوگرم شیر تولید می

 در این بخش بسیار مقرون به صرفه است.
مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، علی شریف معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان 

د بخش دامی شهرستان ری بازدید واحد تولی ۷تهران به همراه محمد عباسی رییس جهاد کشاورزی شهرستان ری امروز دوشنبه از 
 کردند.

 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 ایرنا -82/7/82تاریخ : 

 دامداری سنتی قربانی رونق کشاورزی در مازندران 

های اخیر که امسال ای مازندران از طریق کشت متوالی و چندگانه اراضی در سالرونق کشاورزی در مناطق جلگه -ایرنا  -ساری 
ید شده است ، سبب کمبود چراگاه در این مناطق برای دامداران سنتی بویژه دامدارانی شده که معیشت آنان بر پایه دامداری تشد

 هایشان در قشالق به ییالق و بر عکس متکی است. متحرک و چرخاندن دام
تنگ کرده است که سبب شد تا کوچشان  کمبود چراگاه در دشت و جلگه مازندران امسال چنان عرصه را بر دامداران سنتی و عشایر

 ها بناچار دامشاناز ییالق به قشالق را حدود یک ماه دیرتر انجام دهند و حتی برابر گزارش کارشناسان دیربط برخی از صاحبان دام
 را روانه کشتارگاه کردند.

لیدات زراعی و باغی که بنا بر اظهارات مراتع استان مازندران در مناطق قشالقی به دلیل توسعه فعالیت های کشاورزی برای تو
کارشناسان کشاورزی ،توجیه اقتصادی بهتری نسبت به تولید علوفه دارد، سبب شد تا دامداران با کمبود شدید چراگاه در دشت و جلگه 

 استان رو به رو شوند.
اه آزاد دام در مناطق جلگه ای استفاده همچنین تغییر در زمان کشت و کار کشاورزی نیز سبب شد تا زمین هایی که به عنوان چراگ

می شد ، امسال زودتر از سال های گذشته از دسترس دامداران سنتی خارج شده و آنان را مجبور کند مدت زمان بیشتری از روزهای 
 هایشان نگهداری کنند.سال را با تغذیه دستی از دام

تا  ۳۸زه منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری حدود هکتار مراتع حو ۳۲۴هزار و  ۹۳۲بر اساس آمارهای رسمی ، از 
هزار هکتار از مراتع این حوزه در  ۷۴هزار هکتار در منطقه میان بند قرار دارد. همچنین  ۷۴درصد آن در منطقه ییالقی و  ۳۴

 قالب چرای دام در قشالق وجود دارد که عمده آن در شبه جزیره میانکاله واقع است.
خانوار عشایر غیر بومی  ۰۴۴خانوار عشایر بومی و یک هزار و  ۳۴۴ور عشایری مازندران هم حاکیست که سه هزار و گزارش ام

 هزار واحد دامی سبک و سنگین در استان مازندران زندگی می کنند. ۰۴۴میلیون و  ۷با حدود 
ار آن شالیزاری است و بخشی از این زمین ها هزار هکت۷۹۴هزار هکتار زمین های زراعی و باغی دارد که  ۰۰۴استان مازندران 

در فصول غیر زراعی تحت عنوان چراگاه دام و تولید علوفه استفاده می شد ، اما از چند سال پیش با توسعه کشت دوم برنج و کلزا ، 
 زمین ها از دسترس چراگاه آزاد دام خارج شده است.
هزار هکتار  ۷۷۴هزار هکتار زمین های شالیزاری استان امسال حدود  ۷۹۴بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزی مازندران از 

زیر کشت دوم برنج به صورت نشای مجدد و یا پرورش ساقه شالی ) دونوچ ( رفت. همچنین کشت دانه روغنی کلزا که عمدتا در 
هزار هکتار برنامه ریزی شده  ۸۴هزار هکتار بود که امسال برای  ۷۸زمین های شالیزاری انجام می شود در سال زراعی گذشته 

 است.
توسعه باغ های مرکبات و سیاه ریشه و همچنین توجه به باغداری در زمین های شیب دار استان مازندران نیز سبب شد تا کمبود 

 زمین برای چراگاه آزاد دام بیشتر شود. 
 فروش دام ، تنها راه جایگزین

تغییرات صورت گرفته برای دامداری در مناطق جلگه ای به خبرنگار یارنا گفت : یکی از دامداران بخش الله آباد بابل در باره 
 راس از گوسفندانم را حفظ کنم. ۹۴کمبود چراگاه برای گوسفندانم در زمین های شالیزاری روستا سبب شد تا نتوانم حتی 

امسال همه زمین های اطراف روستاها  سید ابولفضل حسینی که دامدار سنتی است و از عشایر کوچرو محسوب نمی شود، افزود :
زیر کشت دوم برنج رفت و بشدت دچار مشکل شدم چرا که سال گذشته عالوه بر اینکه حدود نیم هکتار از زمین شخصیم را پس از 
 برنجکاری به کشت شبدر با هدف چرای دام اختصاص می دادم ، بخشی از زمین کشاورزان دیگر را هم اجاره می کردم ولی امسال

زمینی برای اجاره وجود ندارد و مجبور شدم تعداد گوسفندان و گاوهایم را بفروشم تا در روزهای آینده بویژه فصل زمستان دچار 
 مشکل نشوم.

وی با اعالم این که دامداری کوچک و خانگی در روستاهای منطقه جلگه ای در حال انقراض است ، توضیح داد : در سال های 
ان دارای حداقل یک راس گاو و چند راس گوسفند بودند ولی رونق برنجکاری بویژه کشت دوم برنج و دیگر گذشته بیشتر روستائی

 محصوالت سبب شد تا دامداری کوچک سنتی در بیشتر مناطق روستایی در جلگه و دشت از بین برود.
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ختیار گرفتن چرای دام در دشت از سوی دامداران او ادامه داد : با توجه به کمبود زمین شالیزاری برای چرای دام و تقاضا برای در ا
عشایر ، عالوه بر کمبود شدید، اجاره زمین ها نیز بسیار باال رفته است و رقابت سختی میان دامداران بویژه عشایر در این مناطق 

 وجود دارد.
 مشکل پیچیده مراتع و دامداری 

ندران هم به خبرنگار ایرنا گفت : کمبود ، ضعیف و محدود بودن معاون فنی اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداری ماز
زمان استفاده از مراتع در ییالق از یک سو و از بین رفتن چراگاه در دشت و جلگه و باال بودن قیمت علوفه و نهاده های دامی از 

 سوی دیگر سبب شد تا دامداران استان بشدت با مشکل مواجه باشند.
یان اینکه طرح خروج دام از جنگل عالوه بر ضعیف کردن مراتع ، مشکالت تغذیه دام را بیشتر کرده است، محمد حسین فخاری با ب

 افزود: مشکالت خشکسالی و تعدد دام ، مراتع ییالقی استان را نیز ضعیف کرده است.
وجه و حمایت ویژه دارد و محصول برنج و کلزا به عنوان کشاورزی استراتژیک ت ۷وی با توضیح این نکته که دولت به تولید 

کشاورز به دنبال منافع بحق خودش است، ادامه داد: در سال های اخیر توسعه کشت کلزا و کشت دوباره برنج سبب شد تا چراگاه در 
 دشت و جلگه نیز بسیار کم شود و در واقع از بین برود.

: با توجه به قیمت مناسب خرید تضمینی کلزا و بسته معاون اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداری مازندران اظهار داشت
های حمایتی که از این محصول می شود، کشاورز حق دارد تا علوفه نکارد ولی از سوی دیگر باید برای مشکل دامداران چاره 

 اندیشی کرد.
تند و حتی شخم عمیق در آن دهه اخیر تمام مراتع قشالقی استان که فقط کاربری مرتعی داش ۷وی توضیح داد: از طرفی در طی 

 ممنوع بود از سوی شوراهای اسالمی و دهیاران روستاها با هدف ایجاد درآمد بیشتر تغییر کاربری پیدا کرده است. 
فخاری گفت : بسیاری از زمین های شیب دار و زمین های شور در مازندران وجود دارد که می تواند به کشت علوفه اختصاص یابد 

 تعریف بسته های حمایتی در استفاده از زمین های ملی استان می تواند مشکالت دامداران را در کبمود علوفه رفع کند.و دولت با 
وی افزود: شرکت تعاونی کشاورزی دامداری مازندران طرح کشت علوفه در زمین های شیب دار و شور استان را ارائه کرده است 

ا در این زمین ها انجام دهند ضمن این که نوعی علوفه دامی وجود دارد که مقاوم به آب و و دامداران آمادگی دارند تا کشت علوفه ر
 خاک شور است و این نوعه علوفه برای تغذیه دام و سالمت آنها هم مناسب است.

و دران رونق دفخاری تاکید کرد : اگر زمین های میانبند استان مازندران به کشت علوفه اختصاص یابد به طور یقین دامداری مازن
 چندانی پیدا می کند.

 پایداری خاک با دامداری
معاون موسسه تحقیقات برنج کشور مستقر در شهرستان آمل نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت : دامداری و برنجکاری همواره 

برداشت کشت اول برنج در  مکمل فعالیت کشاورزی در استان های شمالی بویژه مازندران بوده است چرا که حضور دام پس از
 شالیزار عالوه بر پایداری و تقویت خاک مشکل کمبود علوفه و چرای دام را نیز رفع می کند.

عبدالرحمان عرفانی افزود : از یک دهه پیش تا سال گذشته که کل کشور با کمی بارش و خشکسالی مواجه بود ، این پدیده بر دشت و 
ت و سبب شده بود تا شرایط حتی در زمین هایی که با غرقابی بودن در فصل پائیز و زمستان جلگه مازندران نیز اثر گذاری داش

مواجه بودند ،برای کشت شبدر و یونجه به عنوان مهمترین علوفه دام مهیا تر شود ، اما کشاورزان در این شرایط نیز حاضر نشدند 
ه شرایط بارندگی مناسب بوده است ، کشت دوم برنج رونق خاصی دست از کشت دوباره برنج با نشای مجدد دست بردارند و امسال ک

 پیدا کرد.
این کارشناس ارشد تحقیقات برنج از کشاورزان مازندران خواست تا به جای کشت دوم برنج، در شالیزارهای خود باقال و علوفه 

 دامی کشت کنند.
ی شالیزاری هستند زیرا عالوه بر درآمدزایی خوب، محصول مناسب ترین نوع برای کشت دوم در زمین ها ۷عرفانی گفت: این 

 الگوی مناسب تناوب کشت برای زمین های شالیزاری محسوب می شوند.
وی اظهار داشت : توسعه فعالیت های کشاورزی برای تولیدات زراعی و باغی که به نظر می رسد توجیه اقتصادی بهتری نسبت به 

 ا کمبود شدید چراگاه در دشت و جلگه استان رو به رو شوند.تولید علوفه دارد، سبب شد تا دامداران ب
 تاخیر یک ماهه کوچ عشایر 

مدیر اداره امور عشایری مازندران نیز با بیان این نکته که کوچ عشایر از ییالق به قشالق با تاخیر یک ماهه در سال جاری صورت 
 ت و جلگه مواجه هستند.گرفته است، گفت که دامداران بشدت با کمبود چراگاه آزاد در دش

صمد کاظمی توسعه کشت دوم برنج و کلزا را عامل کمبود چرای دام عنوان کرد و افزود : کشت دوم در زمین های کشاورزی 
 مازندران باید به سمت شبدر و یونجه تغییر کند .
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آماده خرید شبدر و یونجه و یا اجاره  مدیر اداره امور عشایر مازندران خطاب به صاحبان زمین های زراعی استان گفت : دامداران
زمین با قیمت مناسب هستند و الزم است رویکرد دامداری و شالیکاری که سابقه طوالنی در کشاورزی مازندران دارد احیاء و 

 عملیاتی شود .
و درآمدزرایی کشاورزی مازندران نیز دامداری کوچک و سنتی را همواره از ظرفیت های اصلی معاون مدیر امور دام جهاد 

کشاورزی استان توصیف کرد و گفت: با توجه به پیشرفت های علمی و امکانات تجهیزات ، دامداری های کوچک می تواند بار دیگر 
 رونق بگیرد.

فرشید فرهادی ضمن تایید کمبود چراگاه دردشت و جلگه استان در عین حال افزود: اصالح نژادی که طی سال های اخیر در استان 
 دام سبک و سنگین انجام شده است، سبب شد تا با کمترین هزینه تغذیه ای ،بهره وری باالیی را دامداری کوچک داشته باشیم.برای 

 لینک خبر
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 چای
 ایرنا  – 88/7/82تاریخ : 

 مشکل ترخیص چای از گمرک حل شد

در پی تغییر تعرفه واردات چای به کشور، ترخیص این محصول از گمرکات با ابهام و مشکل مواجه شده بود. بر  -ایرنا  -تهران 
توانند برای ترخیص اساس اعالم معاون امور گمرکی گمرک ایران، این مشکل از امروز )دوشنبه( حل شده و صاحبان کاال می

 نند. محصول خود به گمرکات کشور مراجعه ک
درصد کاهش یافته بود. در پی ابهامات  ۸درصد به  ۷۴هیات وزیران، تعرفه چای از  ۳۳شهریور  ۷۲مصوبه  ۳پیشتر بر اساس بند 

برای گمرکات کشور و برخی مراجع درباره ترخیص چای، گمرک ایران مراتب را از وزارت جهاد کشاورزی استعالم کرد. پس از 
 کاهش»ی بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: آن دفتر مقررات و استانداردها

دستور چهارم مصوبات چهل و هفتمین جلسه کارگروه تنظیم  ۷در اجرای بند  ۴۳۴۷۰۴۷۴حقوق ورودی چای سیاه با کد تعرفه 
ها سال است که به عنوان چای کوبیده در جداول کتاب دهمطرح و مصوبه آن ابالغ شد. کد تعرفه مذکور  ۳۳مرداد  ۷۹بازار مورخ 

های تخصصی، منظور از آن چای سیاه خرده شده است. لذا تمامی مقررات صادرات و واردات تعریف شده و طبق استعالم از دستگاه
متوسط و ریز( به صورت ای )دانه درشت، یا کله مورچه CTCانواع چای سیاه ارتدکس )شکسته، قلم، باروتی و خاک( و چای سیاه 

 «گیرند.فروشی ذیل این تعرفه قرار میبندی غیرخردهفله و در بسته
در این زمینه به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: با اعالم نظر وزارت جهاد کشاورزی و ابالغ آن به گمرکات، « مهرداد جمال ارونقی»

توانند برای خروج کاالی خود به گمرکات اجرایی حبان کاال میمشکل ترخیص چای از گمرکات کشور رفع شده است. بنابراین صا
 کشور مراجعه و نسبت به خروج کاال از گمرک اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: گمرکات اجرایی پیشتر جهت جلوگیری از رسوب کاال نسبت به ترخیص درصدی کاالی اشاره شده اقدام کرده 
 بوجود آمده بصورت کامل رفع شد. بودند که با ابالغ این دستورالعمل، مشکل
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 خرما
 ایرنا  – 85/7/82تاریخ : 

 شوداندازی میمیز صادرات خرما در استان بوشهر راه

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با هدف رونق بخشی به صادرات محصول خرما میز این محصول در استان  -ایرنا-بوشهر
 شود. بوشهر تشکیل می

شنبه در بازدید از شهرک صنعتی برازجان شهرستان دشتستان افزود: استان بوشهر و بویژه شهرستان رضا رحمانی روز پنج
 خرمای کشور است و خرمای کبکاب آن نیز ثبت جهانی شده است.دشتستان از قطب های تولید 

وی بیان کرد: در این زمینه اولویت این است تا در قالب خوشه خرما فعالیت جدید توسعه و سرمایه گذاری و همچنین فرآوری و 
 بندی این محصول کشاورزی انجام شود.بسته

فراوری خرما در صادرات آن محصول مهم است چرا که این محصول  وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد:نقش بسته بندی و
 تقاضای زیادی در کشورهای مختلف دنیا دارد.

ها در مسیری هدایت شوند تا زمینه برپایی میز صادراتی خرما در استان وی افزود: منابع محدودی داریم ولی با این حال باید فعالیت
 بوشهر تشکیل شود.

تان بوشهر عالوه بر برخوداری از منابع انسانی از ارتباط خوبی با کشورهای خلیج فارس برخوردار است رحمانی اظهارداشت: اس
 که از این ظرفیت برای رونق بازار خرما استفاده شود.

 .دتوان به میز نساجی اصفهان و زعفران مشهد اشاره کروی یادآور شد: در کل کشور میز صادرات تشکیل شده که از نمونه آنها می
رحمانی تاکید کرد: خرما یکی از محصوالت است که در جهان شهره است و قابلیت صادرایی باالیی داشته و تحقق بیش از پیش این 

 مهم قادر به تاثیرگذاری در اقتصاد منطقه است.
شود با رتباط سعی میوی ادامه داد: استان بوشهر در حوزه معدن و صنعت و بویژه صنایع دریایی ظرفیت قابلی دارد که در این ا

 ها بخوبی فراهم شود.ساز و کار الزم زمینه شکوفایی این ظرفیت
وزیر صنعت، معدن و تجارت شب گذشته وارد استان بوشهر شده و در ادامه سفر یک روز خود پس از بازدید از شهرک صنعتی 

 دهد.شکالت آنها را مورد بررسی قرار میبندر ریگ شهرستان گناوه در نشست با فعاالن اقتصادی استان بوشهر مسائل و م
  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 ایرنا – 80/7/82تاریخ : 

 تضمینی گندم پایین استنرخ جدید خرید 

نایب رییس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت: نرخ جدید خرید تضمینی گندم  -ایرنا -مهاباد
 اعالم شده از سوی شورای اقتصاد پایین است و به کارشناسی نیاز دارد. 

هزار لایر  ۷۷فزود: نرخ جدید اعالم شده برای سال زراعی جاری جالل محمودزاده روز سهشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ا
 باشد.است که این میزان از قیمت تمام شده این محصول کمتر می

وی اظهار داشت: پایین بودن این نرخ در سال زراعی گذشته موجب شد تا بیش از پنج میلیون تن گندم توسط کشاورزان انبار شده و 
 داده نشود. به مراکز خرید گندم تحویل

میلیون تن گندم در سطح مزارع  ۷۹میلیون تن است، ادامه داد: سال زراعی گذشته  ۷۴وی با بیان اینکه مصرف ساالنه گندم کشور 
میلیون تن  ۷اکنون با کشور تولید شد که تنها هشت میلیون تن آن به صورت تضمینی خریداری و انبار شده و بر این اساس کشور هم

 واجه است.کمبود گندم م
هزار لایر تخمین زد و اضافه کرد: نرخ جدید اعالم شده  ۹۴تا  ۷۳محمودزاده حداقل قیمت منطقی گندم در سال زراعی جدید را 

موجب تداوم کاهش تحویل گندم، کاهش سطح زیرکشت، قاچاق گندم به کشورهای همسایه و کمبود این محصول استراتژیک در کشور 
 خواهد شد.

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی، افزود: این کمیسیون اعتراض خود را مبنی بر پایین  نایب رییس اول
بودن نرخ تضمینی گندم به وزرات صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی اعالم کرده و شورای اقتصاد نیز باید در این 

 زمینه تجدیدنظر کند.
نی گندم را خطری برای رسیدن به خودکفایی در تولید این محصول عنوان کرد و گفت: کشاورزانی که وی پایین بودن نرخ تضمی

هایشان در ارتباط با تولید گندم برآورده نشود به فکر کاهش سطح زیر کشت یا جایگزین کردن محصول دیگری به جای گندم خواسته
 ر مشکل و هزینه اضافه کند.تواند دولت را در تامین گندم دچاافتند و این امر میمی

محمودزاده ابراز امیداواری کرد تا شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نسبت به نرخ تضمینی اعالم شده تجدیدنظر کند و قیمت 
 منصفانه گندم را در جهت امنیت غذایی کشور ارایه دهد. 

های انباری هر کنند خواست برای جلوگیری از صدمه آفتی میهای خود را در انبارها نگهداروی همچنین از کشاورزانی که گندم
 تر آن را به مراکز خریدتضمینی گندم تحویل دهند تا متضرر نشوند.چه سریع

جاری رخ داد، تحویل ندادن همه محصول تولیدی گندم کشاورزان به دولت به علت پایین بودن هایی که در سالیکی از مهمترین اتفاق
 درصد کاهش یابد. ۷۸ی گندم بود که موجب شد میزان خرید تضمینی گندم نرخ خرید تضمین

 هزار میلیارد لایر بابت آن پرداخت شد. ۷۹۴امسال هشت میلیون تن گندم از کشاورزان کشور خریداری و بالغ بر 
میلیون هکتار  ۷میزان میلیون هکتار بود که از این  ۰( در مجموع ۳۳ -۳۲سطح زیر کشت گندم کشور در سال زراعی گذشته ) 
 شد.گندم آبی و چهار میلیون هکتار گندم دیم را شامل می

 میلیون تن گندم در کشور تولید شد. ۷۹سال زراعی گذشته بیش از 
  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 ایرنا  – 88/7/82تاریخ : 

 تومان اعالم شد ۸۳۳نرخ خرید حمایتی سیب صنعتی 

 تومان اعالم شد.  ۳۴۴نرخ خرید حمایتی سیب زیردرختی )صنعتی( بر اساس مصوبه ستاد کشوری تنظیم بازار  -ایرنا -ارومیه
کشوری تنظیم بازار با پیگیری های محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی به منظور حمایت از باغداران و تثبیت کمیسیون 

 را برای حمایت از کشاورزان استان باالتر از ارقام موجود در بازار اعالم کرد. ۹قیمت، نرخ خرید حمایتی سیب درجه 
تومان  ۳۴۴موظف است تا نسبت به خرید حمایتی سیب صنعتی از باغداران با نرخ بر این اساس سازمان تعاون روستایی در کشور 

 اقدام کند.
های روستایی های آذربایجان غربی و سمنان آغاز شده و شرکتدر استان ۹در روزهای گذشته خرید توافقی سیب درختی درجه 

غربی و اتحادیه تعاونی روستایی استان سمنان با ایجاد مراکز  های روستایی نقده در آذربایجانسپاس، چونقرالوی پل و اتحادیه تعاونی
 خرید اقدام به خرید این محصول کرده اند.

هزار تن به لحاظ  ۳۴۴هزار تن در سطح کشور برسد که از این میزان حدود  ۰۸۴امسال تولید این محصول به بیش از سه میلیون و 
 قرار می گیردو صنعتی  ۹سایز و کیفیت در رده سیب درختی درجه 

تومان در هر کیلو رسیده بود  ۸۴۴توسط واحدهای صنابع تبدیلی کاهش و به کمتر از  ۹در روزهای اخیر قیمت سیب درختی درجه 
 که این رقم کفاف هزینه های باالی تولید و معیشت باغداران را نمی داد.

  لینک خبر
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 خشکسالی
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 دانه های روغنی
 ایرنا  – 85/7/82تاریخ : 

 شود ها احیاء میهای روغنی در استانهای توسعه کشت دانهشرکت

های روغنی در استان ها های توسعه کشت دانههای روغنی وزارت جهاد کشاورزی از احیاء شرکتمجری کشت دانه -ایرنا  -ساری 
 خبر داد و گفت که امسال یک شرکت به صورت آزمایشی در استان گیالن آغاز به کار کرده است. 

زندران با اعالم این که از زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید علیرضا مهاجر روز چهارشنبه در گردهمایی توسعه کشت کلزا در ما
، رویکرد توجه جدی به کشت دانه های روغنی در دستور کار قرار گرفت، افزود: برنامه وزارت جهاد کشاورزی با هدف رسیدن به 

های توسعه کشت دانه های روغنی خودکفایی در تولید دانه های روغنی و حفظ زمین های زراعی با تولیدات غالت ،احیاء شرکت 
 است. 

وی توضیح داد که بار سنگین و مسئولیت پذیری باالی وزارت جهاد کشاورزی در فعالیت های ترویجی ، فنی ، تامین نهاده ها ، 
 تعیین قیمت و خرید تضمینی ، ماشین آالت با فعالیت دوباره شرکت های توسعه دانه روغنی کاهش می یابد.

ز آن جایی که زمین های کشاورزی کشور کوچک و تعداد بهره برداران زیاد هستند، فعالیت شرکت های توسعه دانه مهاجر گفت : ا
 های روغنی می تواند کشت و کار این محصول استراتژیک را آسان تر و مقرون به صرفه تر کند.

ط مناسب بین زنجیره تولید ) کشاورزان ( و با هدف سازماندهی و ایجاد ارتبا ۷۹۰۸شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در سال 
مصرف ) کارخانجات روغن کشی و یا روغن نباتی ( به عنوان بازوی اجرایی وزارت کشاورزی تاسیس شد. بنا بر اطالعات 

 دآرشیوی وزارت جهاد کشاورزی، این شرکت با هدف باقی ماندن دانه های روغنی در چرخه تولیدات کشاورزی فعالیتش را با ایجا
نمایندگی در استان های کشور گسترش داد. عمده فعالیت این شرکت انعقاد قرارداد با کشاورزان ، توزیع نهاده ها ،ارائه خدمات  ۷۳

 فنی و ارزیابی سطح سبز و خرید دانه های روغنی بود.
وسعه کشت دانه های روغنی آفتابگردان ، سویا ، گلرنگ و کلزا چهار محصول مهم دانه های روغنی است که مورد توجه شرکت ت

 کشور قرار دارد.
شعبه در استان مازندران با امکانات و  ۷۷شرکت توسعه کشت دانه های روغنی به مروز زمان پس از تاسیس اقدام به راه اندازی 

به گونه  تتجهیزات و نیروی انسانی متخصص کرد و در مدت فعالیت این شرکت توسعه کشت آفتابگردان در این استان به بار نشس
سطح زیر کشت این محصول در مازندران به بیش از چهار هزار هکتار و میزان برداشت هم به حدود  ۲۴ای که در اواخر دهه 

چهار هزار تن رسید. بیشترین تولید دانه روغنی آفتابگردان در مازندران مربوط به مناطق هزار جریب نکا ، بهشهر و چهار دانگه 
 که درآمد خوبی برای کشاورزان داشت.ساری به صورت دیم بود 

بنا به دالیلی از شرکت دانه های روغنی مازندارن گرفته شد که نتیجه آن  ۷۹۳۰مدیریت مستقیم زراعت دانه های روغنی از سال 
های تن بود. برای کشت کلزا نیز با وجود حمایت  ۰۴۴با تولید کمتر از  ۳۹هکتار در سال  ۰۴۴کاهش سطح کشت آفتابگردان به 
 چنین سرنوشتی رقم خورد. ۳۴همه جانبه دولتی از اواخر دهه 

کارشناسان نامناسب بودن قیمت های اعالمی برای خرید تضمینی ، فساد پذیری محصول و تعلل شرکت های خریدار در تحویل 
شده ، گرانی قیمت نهاده ها و گرفتن بموقع آن از کشاورزان ، پرداخت دیرهنگام مطالبات کشاورزان ، نامناسب بودن بذرهای توزیع 

سموم ، سختی مبارزه با علف های هرز بویژه در اراضی خشکه زاری ، رونق یافتن پرورش ساقه و کشت مجدد برنج در شالیزارها 
 او تعلل در تسطیح اراضی و ماندابی شدن آنها هنگام کشت دوم را از جمله دالیل کاهش شدید کشت و کار دانه های روغنی بویژه کلز

 در مازندران می دانند.
 کلزا مکمل کشت شالیزارهای شمال 

های روغنی وزارت جهاد کشاورزی که مشاور وزیر نیز محسوب می شود همچنین در این نشست به اهمیت کشت مجری کشت دانه
های شالیزاری کلزا در زمین های شالیزاری در شمال کشور تحت عنوان تناوب کشت اشاره کرد و گفت : کلزاکاری در زمین 

 مهمترین گزینه مورد نظر کارشناسان برای پایداری و تقویت خاک است.
مهاجر افزود : طبق تحقیقات کشاورزی ، امروز برای حفظ تولید غالت از جمله برنج و گندم باید تناوب را با کشت دوم دانه روغنی 

 کلزا انجام بدهیم.
نی کارشناسان استان مازندران نشان داد که عملکرد و کیفیت برنج در شالیزار مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت : بررسی های میدا

 هایی که زیر کشت دوم دانه روغنی کلزا رفته است، به نسبت مثبت است.
وی افزود : با توجه به حمایت های همه جانبه دولت شرایط برای کشت کلزا در زمین های شالیزاری و یا خشکه زرای استان های 

 یا است . شمالی مه
 رقم بذر کلزا  ۲۴تامین 
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رقم بذر داخلی و خارجی و متناسب با هر اقلیم و شرایط آب و هوایی تهیه شده است ، گفت: خرید  ۲۴مهاجر با بیان اینکه امسال 
 هزار توماندرصد افزایش نهایی کرده ایم که البته در صدد هستیم تا به کیلویی پنج  ۹۸تضمینی کلزا را برای سال زراعی جاری با 

 افزایش بدهیم.
محصول را همانند گندم  ۷وی افزود : دولت به اهمیت کشت دانه های روغنی از جمله پنبه و کلزا پی برده و خرید تضمینی این 

 پذیرفته است به طوری که امسال در پرداخت خرید تضمینی مشکلی به وجود نیامد.
یابد و درواقع تا سه برابر افزایش می ۳۳ -۳۳انه روغنی کلزا سال زراعی مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت : طبق برنامه کشت د

 هزار هکتار صادر شد. ۰۷۹هزارتن کلزا در سطح زیرکشت  ۷۴۴ابالغ برنامه تولید یک میلیون و 
فت های کشاورزی کشور زیر کشت محصول اساسی کلزا رهزار هکتار از زمین ۷۷۴مهاجر افزود: در سال زراعی گذشته حدود 

 ریزی شده است.هزار هکتار برنامه ۰۷۹های مورد نیاز، برای کشت که امسال با تامین بذر اصالح شده و برخی نهاده
های تشویقی، قیمت مناسب و جذاب، خرید تضمینی، پرداخت وی با اشاره به اینکه کشت دانه روغنی کلزا با به کارگیری سیاست

یابد ، پیش بینی کرد که سطح زیرکشت این محصول دست زان قیمت بانکی افزایش میبموقع بهای محصول و پرداخت تسهیالت ار
 هزار هکتار برسد. ۸۴۴کم به 

هزار هکتار اراضی دیم  ۸۴۴های روغنی وزارت جهادکشاورزی همچنین با اعالم این که از سطح زیرکشت قطعی مجری کشت دانه
شود ، افزود: امکان کشی حمل میهای روغنتولید و به کارخانه ۳۳-۳۳ی هزار تن دانه روغنی کلزا در سال زراع ۳۴۴و آبی ، 

های روغنی همچون سویا، آفتابگردان و گلرنگ فراهم است چرا که کشت دانه کلزا در بیشتر استان های کشور در مقایسه با سایر دانه
در برابر خشکسالی مقاومت بیشتری دارد و در  کلزا به آب کمتری نیاز دارد ، روغنش دارای مرغوبیت بیشتری است ، گیاه کلزا

 مجموع به همین دالیل کشت کلزا اقتصادی تر از سایر دانه های روغنی است.
 کیلوگرم است. ۷۳میلیون تن و سرانه مصرف روغن در کشور  ۷.۸طبق آمار رسمی نیاز ساالنه کشور به روغن 

رود با توجه به رمازندران امسال نیز در حالی آغاز شده که انتظار میکشت دانه روغنی کلزا به عنوان مهمترین محصول پائیزه د
هزار هکتاری شود. به طور معمول از نیمه دوم شهریور کشت  ۰۴درصد بیشتر از تعهد  ۷۸های حمایتی سطح زیر کشت تشویق

ی ای استان نیز عمدتاً در مناطق جلگههای شالیزارکلزا در میان بند و ارتفاعات استان مازندران آغازمی شود و کشت کلزا در زمین
 و دشت از پنج مهر تا پانزدهم آبان است.

 درصد پروتئین است. ۹۸تا  ۷۸درصد روغن و  ۰۸تا  ۰۴کلزا از گیاهان روغنی است که دانه آن حاوی 
  لینک خبر
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 دانه های روغنی 
 ایرنا – 88/7/82تاریخ : 

 درصدی کلزاکاری در مازندران  ۰۱ریزی برای افزایش برنامه

رود با کشت دانه روغنی کلزا به عنوان مهمترین محصول پائیزه درمازندران امسال در حالی آغاز شده که انتظار می -ایرنا-ساری
 هزار هکتاری شود.  ۰۴درصد بیشتر از تعهد  ۷۸های حمایتی سطح زیر کشت توجه به تشویق

قتصاد نرخ خرید تضمینی دانه روغنی کلزا برای سال زراعی به گزارش ایرنا ،سازمان برنامه و بودجه طبق اعالم رسمی شورای ا
 لایر عنوان کرد. ۰۴۷هزارو ۰۰درصد افزایش، کیلویی  ۹۸جاری را با 

های مختلف ماننداعالم به موقع خرید، قیمت مناسب و پرداخت سریع، پرداخت تسهیالت های حمایتی دولت تدبیر و امید در قالببسته
یی و سموم و تامین صد درصدی انواع بذر اصالح شده کلزا سبب شد تا کشت دانه روغنی کلزا هر سال با بالعوض ،تامین کود شیمیا

هزار هکتار در  ۷۸به  ۳۹افزایش سطح کشت نسبت به سال پیش در مازندران رونق بگیرد به طوریکه از چهار هزار هکتار سال 
 سال زراعی گذشته افزایش یابد..

سال پیش یعنی ۷۰ی کشت دانه روغنی کلزا در سال زراعی جاری مازندران برابر با سطح زیر کشت هزار هکتار ۰۴اگرچه تعهد 
است ،اما طبق اعالم رسمی جهاد استان با توجه به اعالم به موقع خرید تضمینی و استقبال شالیکاران برای کشت دانه  ۳۰سال 

 کتار برسد.هزار ه ۸۴روغنی در زمین های شالیزاری ، امید است این سطح به 
هزار هکتار زمین مرغوب کشاورزی دارد که بعد از برداشت برنج و گندم بخشی از آنها زیر کشت کلزا  ۰۰۴استان مازندران 

هزار  ۷۴های خشکه زاری، در سال زراعی آینده رود و در طرح گسترش کشت کلزا مقرر شد تا عالوه بر کشت کلزا در زمینمی
 حوزه آبریز هراز زیر کشت کلزا برود. های شالیزاریهکتار از زمین

تنوع کشت در اراضی کشاورزی مازندران از مهمترین توصیه کارشناسی در بخش حفظ و گسترش کیفیت خاک است و معرفی کشت 
 دانه روغنی کلزا در زمین های شالیزاری نیز مهمترین گزینه کارشناسان است.

ترین عرصه کشت دوم به منظور تنوع بخشی به کشت زیر کشت قرار دارند، مهم ماه از سال ۰اراضی شالیزاری مازندران که تنها 
ها با تنوع کشت غنی شود و هم صرفه اقتصادی برای کشاورزان در اراضی کشاورزی استان در نظر گرفته شد تا هم خاک این زمین

 افزایش یابد.
های ات استان مازندران آغازمی شود و کشت کلزا در زمینبه طور معمول از نیمه دوم شهریور کشت کلزا در میان بند و ارتفاع

ای و دشت از پنج مهر تا پانزدهم آبان است.کلزا از گیاهان روغنی است که دانه آن حاوی شالیزاری استان نیز عمدتاً در مناطق جلگه
 درصد پروتئین است. ۹۸تا  ۷۸درصد روغن و  ۰۸تا  ۰۴

 ازندران تامین انواع نهاده های کلزاکاری در م
مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن قدردانی از شورای اقتصادی در افزایش 

هزار هکتار از زمین های استان که عمده آن در ۷۴کارشناسی قیمت خرید تضمینی گفت که در حال حاضر کلزا کاری در سطح 
 ع شده است. ارتفاعات و میان بند است، شرو

هزار هکتار اعالم کرد و افزود: با توجه به سیاست های  ۰۴عباس پور نصرهللا تعهد سازمان جهاد کشاورزی به وزارتخانه را امسال 
هزار  ۸۴تن بذر،کود شیمیایی و سموم مورد نیاز و استقبال شالیکاران برنامه ریزی برای کشت کلزا  ۷۸۴تشویقی به ویژه تامین 

 هکتار است.
وی توضیح داد: امسال نیز همانند پنج سال گذشته عالوه بر انجام خرید تضمینی و پرداخت بموقع مطالبات کشاورزان، تسهیالت 

های کشاورزی بویژه بذر و علف کش پرداخت می شود و به کشت مکانیزه کلزاکاری نیز اهتمام ای برای تهیه نهادهبالعوض و یارانه
 شود.بیشتری می

درصد کلزا کاری دراراضی ساری، نکا ، بهشهر و گلوگاه در شرق  ۲۴جهاد کشاورزی مازندران با بیان این نکته که مدیر زراعت 
مازندران می شود، ادامه داد: با توجه به اجرای طرح تسطیح و یکپارجه سای زمین های شالیزاری در مناطق مرکزی به ویژه حوزه 

 به کشت دانه روغنی کلزا نیز بیشتر شده است.آبریز هراز ، انگیزه شالیکاران این حوزه 
وی متوسط تولید کلزا در کشاورزی فنی و پیشرفته را سه تن در هکتار اعالم کرد و توضیح داد: بر اساس برنامه ریزی و با 

د ،امسال بای برگزاری کارگاه های آموزش فنی و از طرفی با توجه به عملکرد مناسب ارقامی که دراختیار کشاورزان قرار می گیرد
 کیلوگرم درهکتار افزایش بدهیم.۹۴۴هزارو  ۷تن به  ۷متوسط راندمان تولید را از حدود 

پورنصرهللا از ترمیم و بازگشت زمین های زراعی که در سیالب امسال دچار خسارت شدند خبر داد و گفت: مشکلی در این 
د ، عالوه بر دریافت خسارت بالعوض برای گرفتن تسهیالت خصوص وجود ندارد و کشاورزانی که دچار خسارت در این حوزه شدن

 به بانک ها نیز معرفی شدند.
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مناطق مرکزی و شرقی مازندران را خانه تکانی کرد و با تکرار  ۳۲به گزارش خبرنگار ایرنا ، سیالبی که در روزهای آخر سال 
داد، طبق اعالم رسمی جهاد کشاورزی هفت هزار و  فروردین مناطقی از غرب استان را هم شست و شو ۷۹و  ۷۷شدن در روزهای 

 های مختلف کشاورزی استان خسارت وارد شد.میلیارد لایر به بخش ۰۸۴
مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران وضعیت بارندگی شهریور و نیمه مهر امسال را برای کشت انواع محصوالت پائیزه به ویژه 

اسب و در خور توجه توصیف کرد و گفت: به نظر می رسد امسال نیز همانند سال زراعی کلزا ، گندم ، یونجه و صیفی جات را من
 گذشته سال رونق تولید محصوالت پائیزه استان باشد.

 درصدی قیمت خرید تضمینی کلزا برای سال زراعی جاری  ۹۸افزایش 
نا گفت که نرخ خرید تضمینی دانه روغنی کلزا مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران نیز در گفت و گو با خبرنگار ایر

 لایر رسید. ۰۴۷هزارو ۰۰لایر به کیلویی ۹۳۳هزارو ۹۰درصد افزایش یافت و از  ۹۸برای سال پیش رو 
تن کلزا به مراکز خرید  ۰۴۲هزار و  ۷۹( مقدار ۳۳سید محمد جعفری گفت: کشاورزان مازندرانی در سال زراعی جاری )سال

 له استان مازندران تحویل دادند.تضمینی اداره کل غ
میلیارد  ۲۰۷مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران خاطرنشان کرد: کلزاکاران مازندرانی تمام مطالبات خود را که شامل 

 میلیون لایر است دریافت کردند. ۸۲۳و 
از جمله برنج، مرکبات، گل گیاه و انواع  ساالنه از اراضی زراعی و باغی مازندران حدود هفت میلیون تن محصوالت کشاورزی

 شود.آبزیان برداشت می
  لینک خبر
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 عفرانز

 ایرنا  – 82/7/82تاریخ : 

 تعاون روستایی در بازار زعفران هدفمند حضور دارد

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: این سازمان برای حمایت از تولیدکنندگان و تنظیم  -ایرنا  -تهران 
 بازار زعفران به شکل هدفمند به بازار ورود پیدا کرد. 

ن ازماافزود: با توجه به شرح وظایف س« حسین شیرزاد » به گزارش یکشنبه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، 
مرکزی تعاون روستایی در زمینه حمایت از تولیدکنندگان و تنظیم بازار محصوالت کشاورزی، رصد مداوم بازار زعفران 

های خراسان و پایش مستمر قیمت این محصول با شروع فصل برداشت، به ویژه در مراکز اصلی تولید نظیر استان
وستایی کشور قرار داشته تا اقدامات عوامل واسطه و سودجو و رضوی و جنوبی، در دستور کار سازمان مرکزی تعاون ر

 رو نسازد.تبانی احتمالی آنها در بازار، قیمت زعفران را با شیب کاهنده و غیر منصفانه روبه

وی درباره نحوه اقدام سازمان متبوع خود در تعادل بخشی به بازار زعفران امسال تصریح کرد: اکنون، تجهیز منابع مالی 
های روستایی کشور در مرحله نهایی قرار دارد و با برای ورود گسترده تر در بازار زعفران به کمک شبکه تعاونی الزم

ای در چارچوب خرید توافقی این محصول به منظور همکاری بانک کشاورزی مقرر شده تا خط اعتباری قابل مالحظه
 م آید.های متقاضی خرید فراهتأمین به هنگام منابع مالی اتحادیه

 -شیرزاد اضافه کرد: عالوه بر این، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران درصدد است تا از محل منابع در اختیار خود
های ملی تزریق نماید و تالش می شود تا با خرید حجم بیشتری در بازار وارد امکانات مالی قابل توجهی را به اتحادیه

 شود.

از بانکهای خصوصی نیز در این ارتباط برای تخصیص تسهیالت الزم اعالم آمادگی شیرزاد با اعالم اینکه تعدادی 
های تولید و اتحادیه ملی باغداران کشور نیز های روستایی استان خراسان رضوی، اتحادیه تعاونیاند و شبکه تعاونیکرده

ابهی زعفران با بهای منصفانه و آمادگی کامل خود را برای احداث مراکز خرید در فصل برداشت و خرید مقادیر معتن
 اند.عادالنه و جلوگیری از روند نزولی قیمت در بازار اعالم داشته

افزود: شبکه تعاون روستایی  ۷۹۳۳معاون وزیر جهاد کشاورزی در زمینه چشم انداز بازار جهانی زعفران در سال 
ا بورس کاالهای کشاورزی و با دخالت مؤثر تواند ضمن همکاری باستان خراسان رضوی به عنوان قطب اصلی تولید می

در بازار زعفران، ضمن ایجاد تعادل نسبی و جلوگیری از تغییرات نامتعارف در بازار از یکسو و آشنا ساختن کشاورزان 
به بازارهای جدید ایجاد شده در حوزه زعفران نظیر سپرده کاالیی و معامالت آتی از سوی دیگر، با فروش زعفران به 

نه ترین قیمت توسط خود کشاورز و بهره مندی از سود واقعی محصول بدون نیاز به حضور مستقیم دولت در بازار منصفا
 زعفران انتظارات الزم از شبکه تعاون روستایی کشور در تنظیم بازار زعفران را برآورده سازد.

  لینک خبر
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 زعفران
 ایرنا  – 87/7/82تاریخ : 

شودتن زعفران تولید می ۰۰۳امسال   

تا  ۷۷۹تن زعفران در سطحی بین  ۰۹۴مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: امسال  -ایرنا  -تهران 
شود. ید میهزار هکتار تول ۷۷۸  

روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: طبق برنامه هر ساله بین یک تا دو هزار هکتار به سطح « حسین زینلی»
های آتی برنامه افزایش تولید در واحد سطح را پیش بگیریم.شود اما در نظر داریم برای سالزیر کشت زعفران در کشور اضافه می  

درصد زعفران تولیدی کشور مربوط به سه استان خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی  ۳۴تا  ۳۸اینکه وی با بیان 
هزار هکتار کشت زعفران دارند. ۰های پی در پی اکنون اکثر استان های کشور در سطح است، ادامه داد: با توجه به خشکسالی  

 افزایش مصرف زعفران در صنایع غذایی و دمنوش ها
های صنایع فرآوری، مکانیزاسیون، کیفیت تولید پیاز زعفران های اخیر در زمینهشاور وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در سالم

های ها نسبت به سالو گل زعفران اقدامات خوبی صورت گرفته به طوری که مصرف این محصول در صنایع غذایی و دمنوش
 گذشته افزایش پیدا کرده است.

های مبتنی برقرارداد، ها توسط شرکتکنایم گفت: انواع خشکاینکه در بخش فرآوری زعفران پیشرفت خوبی داشته وی با بیان
طراحی و در بین کشاورزان توزیع شده است که با ارایه آموزش های الزم کشاورزان می آموزند چگونه زعفران با کیفیت های 

 مختلف تولید و به بازار عرضه کنند.
، اکنون زعفران تولیدی کشور در فرآورده های تولید دارو، عسل زعفرانی، دمنوش های زعفرانی و چای زعفرانی توسط به گفته وی

 شرکت های معتبر وارد بازار می شود.
 سورتینگ پیاز زعفران در کاهش هزینه های تولید اثرگذار است

ریز، درشت و آلوده عنوان کرد و گفت: برنامه توسعه زینلی یکی از مشکالت اساسی در بخش تولید زعفران را پیاز فله ای 
مکانیزاسیون زعفران در دستور کار است و این اقدام در افزایش درآمدزایی کشاورزان و کاهش هزینه های تولید تاثیر بسزایی دارد 

 به طوری که امسال پیاز زعفران توسط دستگاه سورت شد.
توسط تولیدکنندگان داخلی با قیمت هایی کمتر از یک دهم نرخ دستگاه های سورت  به گفته وی، اکنون دستگاه های سورت زعفران

خارجی ساخته و با دریافت گواهی سالمت از سوی مرکز تحقیقات کشاورزی و سازمان حفظ نباتات کشور به بازار عرضه شده است 
دنبال شود.و تالش داریم توسعه مکانیزاسیون در این بخش برای سال آینده با جدیت بیشتری   

درصد پیاز زعفران به صورت  ۲۴وی توسعه مکانیزاسیون در کاشت و برداشت زعفران را موثر دانست و ادامه داد: امسال بیش از 
 مکانیزه کشت شده و هر سال مدل های جدید کارنده تولید می شود.

 تولید داخلی دستگاه برداشت گل زعفران 
ای کاهش آلودگی های در برداشت محصول، دستگاه برداشت گل زعفران توسط مجری طرح گیاهان دارویی اضافه کرد: بر

درصد کارایی تولید شده که این دستگاه قادر به جداسازی کالله های گل زعفران از یکدیگر  ۳۴تا  ۲۴دانشجویان دانشگاه شریف با 
ار بهره برداری خواهد شد.درصد برسد به طور حتم امسال وارد مد ۳۴است در صورتی که کارایی این دستگاه به   

 ایجاد مزارع مادری پیاز زعفران از سال آینده
وی از ایجاد مزارع مادری پیاز زعفران از سال آینده در کشور خبر داد و اظهار داشت: به منظور جلوگیری از آلودگی و افزایش 

تنها از مزارع مادری تامین خواهد شدعملکرد زعفران در واحد سطح از سال آینده پیاز زعفران مورد استفاده برای کشت   
وی به کشت مبتنی بر قرارداد اشاره کرد و افزود: یکی از اقدامات مهم وزارت جهاد کشاورزی طی سال گذشته ایجاد شرکت های 

جام می بزرگ برای کشت مبتنی بر قرارداد با کشاورزان بود که اکنون بخشی از کشاورزان زعفران کار ما طبق این قرارداد کشت ان
 دهند.

 ثبت برند ملی زعفران توسط بخش خصوصی
زعفران »زینلی درباره ثبت ملی نشان جی آی زعفران گفت: اکنون نشان جغرافیای زعفران ایران برای برخی نقاط کشور همچون 

جغرافیایی در مرکز  به عنوان نشان« جی آی -۸۰زعفران خراسان ایران با شماره ثبت »و « جی آی -۰۷قائنات ایران با شماره ثبت 
مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به ثبت ملی رسیده است که این امر در افزایش ارزش افزوده محصول تاثیرگذار 

 است.
سازد و برای اطالع ای از کشور منتسب میای است که مبدا کاالیی را به قلمرو، منطقه یا ناحیه نشان جغرافیایی نشانه

رود و این امکان را به متولیان بخش خصوصی دارنده نشان کار میگان ملی و جهانی از منشاء و کیفیت محصوالت بهکنندمصرف
دهد که از سوء استفاده کنندگان در مراجع قضایی طرح دعوی کنند.جغرافیایی می  
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یا و سازمان های بین المللی است که وی افزود: یکی دیگر از کارهای ما با کمک بخش خصوصی ثبت برند ملی زعفران ایران در دن
 امیدواریم بتوانیم اهلیت به صادرکنندگان اصلی خود بدهیم که بزودی این اتفاق می افتد.

 برنامه کاهش تعرفه ترجیحی زعفران 
حی این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: یکی از اقدامات مهم ما در وزارت جهاد کشاورزی کاهش تعرفه ترجی

 گیاه زعفران برای کشورهای صادرکننده است تا بازرگان ما بتوانند به راحتی این محصول را صادر کنند.
وی مدت زمان مناسب نگهداری زعفران را بین دو تا سه سال دانست و افزود: برای ساماندهی وضعیت صادرات محصول زعفران، 

براساس کیفیت به بازارهای جهانی عرضه شود. به دنبال تشکیل یک هلدینگ بزرگ هستیم تا قیمت زعفران  
 گیاهان دارویی متناسب با شرایط آب و هوایی کشت شوند

زینلی یکی دیگر از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی را دسته بندی ما گیاهان دارویی برای استان های مختلف و براساس شرایط آب 
های خود واقف شوند به طور مثال استان های لرستان، شهرکرد، استانو هوایی دانست و گفت: تالش داریم کشاورزان به ظرفیت 

 اصفهان و کرمانشاه برای توسعه کشت گیاه موسیر آویشن شیرازی برای استان های کرمان و هرمزگان مناسب هستند.
ر روی تحقیقات و فرآوری وی با بیان اینکه در سالهای اخیر گیاهان آغوزه و باریجه ارزآوری خوبی برای کشور داشتند افزود: اگ

 گیاهان آغوزه و باریجه کار شود به صورت فرآورده های ثانویه ارز اوری خوبی حاصل خواهد شد.
میلیون دالر ارزاوری به همراه دارد که به صورت پودر و عصاره صادر می  ۹۷به گفته وی، گیاه شیرین بیان ساالنه درکشور 

 شود.
ه به اینکه کشت گیاه زیره سیاه در حال توسعه است ادامه داد: امیدواریم کشاورزان برای کشت مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشار

دیگر گیاهان دارویی از جمله زیره سیاه، زیره سبز، موسیر، شیرین بیان و خارشتر که کم آب بر هستند، عالوه بر زعفران اقدام 
 کنند.

خصوص بازار محور بودن تولیدات گیاهی دانست و گفت: در سالجاری  وی یکی از رسالت های وزارت جهاد کشاورزی را در این
از گیاهان گل محمدی و زعفران دیگر حمایت توسعه ای نخواهیم داشت و بیشتر به دنبال گسترش بازار و صنایع تبدیلی و غذایی از 

ا دنبال خواهیم کرد.این محصوالت هستیم و به محض افزایش کشش بازار باز هم برنامه توسعه کشت این گیاهان ر  
وی تصریح کرد: برای دو گیاه زعفران و گل محمدی تکیه ما افزایش عملکرد در واحد سطح و کیفیت است که به همین منظور 

 عملیات به زراعی، حاصلخیزی خاک و روش های آبیاری منظم به طور جدی دنبال می شود.
هزار هکتار تولید شد  ۷۷۹تن زعفران در سطح  ۰۴۰نزدیک  ۳۲سال به گزارش ایرنا، طبق آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، در 

میلیون دالر به کشورهای هدف صادر شده است. ۹۸۷تن زعفران به ارزش  ۷۳۴که از این میزان   
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83519590/%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B4%DB%B3%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 
 

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

 زعفران 
 ایرنا  – 88/7/82تاریخ : 

کارشناس زعفران معاونت باغبانی سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: برداشت گل زعفران از سطح  -ایرنا  -گرگان 

 باور این گلستان آغاز شد.  هکتار باغ ۰۰۵
کیلوگرم گل زعفران، یک کیلوگرم  ۳۴تا  ۲۴معصومه ژیان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: به ازای هر 

 محصول َسرگل تولید می شود.
زعفران به دلیل طعم، بو و رنگ زرد خاصی که دارد در صنایع غذایی، شیرینی پزی، داروسازی و دیگر صنایع به مصرف می 

 رسد.
میلیون لایر معامله می شود در حالی که سال زراعی قبل و در اواخر برداشت محصول،  ۳۴اکنون هر کیلوگرم َسرگل زعفران حدود 

 میلیون لایر هم بفروش رفت. ۷۷۴کیلوگرم محصول هر 
 َسرگل زعفران تولیدی باغداران استان گلستان بیشتر به صورت فله به بازار مشهد در خراسان رضوی ارسال می شود. 

 ۷۳۲.۲کیلوگرم َسرگل زعفران از  ۳۲۴براساس گزارش معاونت باغبانی سازمان جهادکشاورزی گلستان، پارسال یک هزار و 
 کیلوگرم َسرگل بود. ۰.۸تار باغ زعفران بارور در استان تولید شد که میانگین عملکرد تولید در هکتار، هک

هر ساله برداشت ُگل زعفران در گلستان به ویژه در روستاهای شرقی استان همچون وامنان، سیب چال، نراب و کاشیدار در صورت 
و تا حدود یک ماه بعد ادامه دارد ولی امسال به دلیل کاهش زودهنگام دما در  مساعد بودن شرایط جوی از میانه یا اواخر مهر شروع

 های بارور زعفران زودتر به گل دهی نشسته و روستائیان را به چیدن ترغیب کرده است.این مناطق کوهستانی، زمین
  لینک خبر
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 سالمت
 ایرنا – 88/7/82تاریخ : 

 درصد واکسن دامی در کشور تولید شد ۰۹

درصد  ۹۴درصد واکسن دامی و  ۳۲رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: علیرغم تحریم ها، سال گذشته بیش از  -ایرنا  -تهران 
درصدی واکسن ها در داخل کشور  ۷۴۴لید شد که امیدواریم با تامین بذر واکسن به شرایط تامین واکسن طیور در داخل کشور تو

 برسیم. 
های واگیردار دامی افزود: همچنین در رابطه با کنترل بیماری« علیرضا رفیعی پور»به گزارش دوشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 

 درصد بیماری تب برفکی را در کشور کنترل کردیم. ۹۲پرندگان و  درصد بیماری آنفوالنزای فوق حاد ۳۳سال گذشته بیش از 
وی با اشاره به کاهش بیماری های مشترک بین انسان و دام اظهارداشت: بیماری های استراتژیک مانند آبله، تب مالت و هاری که 

 بین انسان و دام مشترک است هم در مدت یک سال اخیر با کاهش چشمگیری مواجه شده است.
س سازمان دامپزشکی کشور به تولید بذر واکسن در کشور اشاره کرد و گفت: کشور نیازمند بذر واکسن است زیرا در سالهای رئی

گذشته با وجود تحریم ها، این محصول از کشورهای دیگر تامین و وارد می شد اما اکنون تالش داریم با تجهیز آزمایشگاه ها، برای 
 ا سید واکسن را شروع کنیم.اولین بار در کشور تولید بذر ی

رفیعی پور اضافه کرد: با دستیابی به بذر واکسن می توانیم ماده اولیه مورد نیاز هر واکسنی را در کشور تولید کنیم و دیگر نگران 
 کمیت و کیفیت واکسن تولید شده توسط موسسه رازی یا بخش خصوصی نخواهیم شد.

ی کرد: با دستیابی به بذر واکسن بتوانیم تمامی واکسن های طیور را همانند واکسن دام رئیس سازمان دامپزشکی کشور ابراز امیدوار
 در کشور تولید کنیم، واردات نداشته باشیم و تنها متکی به تولید داخل باشیم.

  لینک خبر
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 سالمت 
 خبرنگاران جوان  – 85/7/82تاریخ : 

 

 آغاز واکسیناسیون دام سبک علیه بیماری تب برفکی
شوندرفیعی پور گفت: هم اکنون در فصلی قرار داریم که دام سبک سراسر کشور علیه بیماری تب برفکی واکسیناسیون می  

صنعت،تجارت و کشاورزی علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

، درباره آخرین وضعیت شیوع تب برفکی در کشور اظهار کرد: در سال گذشته تالش سازمان دامپزشکی برای خبرنگاران جوان
واکسن تب برفکی از لحاظ کمیت و تنوع کمکی بزرگی به کنترل بیماری در حوزه تب برفکی در کشور کردتامین به موقع  . 

شوند و امیدواریم می واکسیناسیون سراسر کشور علیه بیماری تب برفکی دام سبک وی افزود: هم اکنون در فصلی قرار داریم که
داشته باشیم هایی در کاهش کانون بیماریسال گذشته موفقیت ۷همانند  . 

ماه اخیر و  ۰رفیعی پور ادامه داد: با توجه به تامین به موقع واکسن و انجام واکسیناسیون در جمعیت هدف دام سبک و سنگین طی 
سال گذشته قابل قیاس نیست ۷۴های پیش رو، شرایط کنترل بیماری در مقایسه با ماه . 

سال گذشته بیماری خطرناک تب برفکی در کشور کنترل شد، بیان کرد:  ۷رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه طی 
 ۸۳داشت چرا که مصرف  ۳۳کمک بسزایی به پیشبرد اهداف در سال  ۳۲اقدامات صورت گرفته در حوزه تب برفکی طی سال 

طور کامل تحت کنترل  هزار دوز برای دام سنگین موجب شد تا بیماری به ۸۴۴میلیون و  ۲میلیون دوز واکسن برای دام سبک و 
 .باشد

به گفته وی، مرحله دوم طرح ملی هماهنگ و سراسری واکسیناسیون دام برای کنترل بیماری تب برفکی به طور همزمان در سراسر 
 .کشور آغاز شد

 
های طیورتوسعه خط کشتارگاه های دام و طیور تولید داخل است/ عرضه مرغ ممتاز بادرصد دارو ۳۲بیش از  :بیشتر بخوانید  

 
های سبک و رفیعی پور از آغاز مرحله دوم واکسیناسیون دام برای کنترل تب برفکی در کشور خبر داد و گفت: در این طرح دام

ه های دامی و مشترک بین انسان و دام توسط سازمان دامپزشکی در جهت کمک مستقیم به تولیدکنندگان واکسینسنگین بر علیه بیماری
شوندمی . 

های های مختلف بر علیه بیماریمیلیون دوز واکسن ۹۴۴رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: در طول سال بیش از 
شودهای سیاه زخم، تب برفکی، تب مالت، هاری و ... استفاده میاستراتژیک کشور مثل بیماری . 

هزار دام سنگین بر علیه بیماری تب  ۷۴۴میلیون دام سبک و  ۷از به گفته این مقام مسئول، در این طرح در استان کرمان بیش 
 .برفکی واکسینه خواهند شد

اداره کل دامپزشکی کشور آغاز شده است، اظهار کرد: در  ۹۷وی با اشاره به اینکه مرحله دوم واکسیناسیون به صورت همزمان در 
شوندری تب برفکی واکسینه میمیلیون دام سنگین علیه بیما ۲۴میلیون دام سبک و  ۳۴کل کشور  . 

درصد  ۳۲های دامی بیش از های اصلی واکسن نداریم، گفت: در حوزه واکسنرفیعی پور با اشاره به اینکه مشکلی در خصوص نهاده
درصد واکسن کشور از طریق تولید داخل و مابقی  ۹۴تا  ۷۸شود، اما در حوزه طیور تنها واکسن مورد نیاز در داخل تولید می

شوداردات تامین میو . 
کنند تا در آینده نزدیک های داخلی از این سهم استفاده میاین مقام مسئول ادامه داد: با توجه به تدابیر الزم برای تامین واکسن، شرکت

 .در حوزه تامین بتوانند به عدد و رقم باالی تولید برسند
د و توزیع یا پیش بینی انجام شده تا در آینده مشکلی ایجاد نشودبه گفته وی، در تامین واکسن به صورت ذخایر استراتژیک تولی . 

این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت ذخایر استراتژیک واکسن و اقالم مرتبط با حوزه دامپزشکی اظهار کرد: قبل از آغاز  

هایی مبنی بر ائل پیشگیری است، تالشها که اولویت اصلی مسهای مرتبط با حوزه دامپزشکی همچون واکسنها در تامین نهادهتحریم
ماه صورت گرفته تا تولیدکنندگان نگرانی از این حیث نداشته باشند ۰تا  ۹ثبت سفارش و واردات برای حداقل  . 

ها ثبت میلیون دالر ارز به متقاضیانی که برای تامین واکسن، دارو، مواد بیولوژیک و ریز مغذی ۹۰وی افزود: سال گذشته بیش از 
رش کرده بودند، اختصاص یافتسفا . 

های کشور موجود است، بیان کرد: واکسن آنفلوانزا به میزان رفیعی پور با اشاره به اینکه واکسن آنفلوانزا به میزان کافی در سردخانه
ندگان واکسینه شوندهای مرغ مادر و تخم گذار علیه بیماری خطرناک آنفلوانزا حاد پرشود تا پولتها ارسال میکافی وارد و به استان . 
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های خام دامی/یک هزار راس دام مولد از اتحادیه اروپا وارد کشور شدآخرین جزئیات صادرات فرآورده  
های خام دامی گفت: بنابر آمار رئیس سازمان دامپزشکی کشور در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضعیت صادرات فرآورده

هزار قطعه  ۳۴۰میلیون قطعه تخم مرغ نطفه دار،  ۸هزار تن تخم مرغ خوراکی،  ۷۷تن میگو،  ۰۴۴هزار و  ۹ماهه گمرک،  ۸
هزار و  ۳هزار تن آالیش دام و طیور،  ۷۸هزار تن ماهی خوراکی تازه،  ۳هزار تن ماهی خوراکی منجمد،  ۷۳جوجه یکروزه، 

میلیون جلد پوست احشام  ۸یک میلیون قطعه ماهی زنده، تن لبنیات، بیش از  ۰۴۴هزار و  ۹تن خوراک دام، طیور و آبزیان،  ۰۴۴
ترین اقالم صادراتی صادر شده استهای هدف به عنوان مهمهزار تن شیر به بازار ۷و  . 

هزار  ۲۴این مقام مسئول با اشاره به اینکه واردات تنها در حوزه گوشت قرمز و اقسام دارو صورت گرفته است، افزود: بنابر آمار 
هزار تن انواع و اقسام دارو، واکسن، ریز مغذی و مکمل وارد کشور شده است  ۲۴رمز مربوط به دام سبک و سنگین و تن گوشت ق

 .و در خصوص مرغ و ماهی هیچ گونه وارداتی نداشتیم
ه مجوز وی درباره اینکه آیا مجوزی مبنی بر صادرات دام زنده صادر شده است، اظهار کرد: سازمان دامپزشکی طی چند ماه گذشت

راس تلیسه را صادر کرده، همچنین در حوزه دام زنده واردات یک هزار راس دام مولد از اتحادیه اروپا صورت گرفته  ۰۳صادرات 
 .است

 ۷۰۴رفیعی پور در پایان تصریح کرد: با وجود واردات گوشت قرمز با ارز نیما، مجوز واردات تنها به اندازه نیاز کشور که سالیانه 

شودهای ستاد تنظیم بازار صادر میشود و از طرفی مجوز صادرات دام زنده بنابر سیاستت، داده میهزار تن اس . 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/7106950/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%81%DA%A9%DB%8C


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 
 

68 http://awnrc.com/index.php 
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 شیالت
 ایرنا  – 88/7/82تاریخ : 

 پروری تحول صنعت شیالت را در پی داردبومی سازی آبزی 

 پروری اعالم کرد و گفت: بارییس سازمان شیالت ایران مهمترین سرمایه این صنعت را دستیابی به دانش بومی آبزی -ایرنا -تهران
یی در شکوفا ایم کهگذاری بخش خصوصی به این دستاورد رسیدهافزایی بخش اجرا و سرمایههمکاری مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، هم

 های آتی به همراه خواهد داشت. صنعت شیالتی را طی سال
روز دوشنبه در حاشیه بازدید از چهارمین نمایشگاه بین المللی شیالت آبزیان، ماهیگیری، غذای دریایی « نبی هللا خون میرزایی»87

های تولید، صادرات، ارزآوری، ترازتجاری و سال گذشته بخش شیالت در زمینه  ۰و صنایع وابسته افزود: با وجود تحریم ها در 
 این روند تداوم پیدا کند. ۳۳اشتغالزایی از تکلیف برنامه جلوتر بود که امیدواریم در سال 

وی اظهار داشت: در زمینه تامین تسهیالت پرورش ماهی در قفس با وجود بیوتکنیک، روش کار و فن کار و بومی سازی دانش فنی 
د که اگر نظام بانکی کمک موثری داشته باشد می توانیم سطح تولیدات شیالتی و در پی آن صادرات، ارز کاستی هایی وجود دار

 اوری، تراز تجاری و اشتغال را افزایش بدهیم.
هزار تن محصوالت شیالتی عنوان کرد و گفت: درحالی ما جلوتر از برنامه و بیش  ۷۹۴را یک میلیون و  ۳۲وی برنامه تولید سال 

هزار تن  ۲۲۹هزارتن تولیدات آبزی پروری و  ۰۳۴هزارتن تولید محصوالت شیالتی داشتیم که از این میزان  ۷۰۷میلیون و از یک 
 از محل صید و صیادی تامین شده بود.

 ،معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه ایران در بخش آبزی پروری و پرورش ماهی قزل آال در دنیا رتبه نخست را داراست
 تصریح کرد: همچنین در تولید خاویار و گوشت ماهیان خاویاری رتبه سوم و چهارم جهان را دارد.

 ۰۷هزارتن تولید میگو داشتیم در حالی که تکلیف برنامه نزدیک  ۰۳تا  ۰۲به گفته وی، در بخش تولید میگو نیز سال گذشته بین 
 هزار تن بوده است.

ای در دستور کار است، افزود: د ماهیان گرمابی از شرایط خوبی برخورداریم و برنامه توسعهوی با اشاره به اینکه در زمینه تولی
 اقلیم کشور ما به گونه ای است که امکان تولید گونه های مختلف آبزیان را داریم.

 کیلوگرم رسید ۷۷.۷سرانه مصرف آبزیان به 
کیلوگرم بود  ۳.۸در کشور برای هر ایرانی ساالنه نزدیک خون میرزایی گفت: در ابتدای دولت یازدهم سرانه مصرف آبزیان 

 کیلوگرم رسیده است که نشان میدهد ما از تکلیف برنامه جلوتر هستیم. ۷۷.۷به  87درحالی که این رقم در سال 

 تقاضا برای تحویل مزارع پرورش آبزیان افزایش یافته است
ماهی اظهارداشت: افزایش تقاضا برای تحویل اراضی جهت پرورش رئیس سازمان شیالت ایران درباره واگذاری مزارع پرورش 

های گذشته دولت مزارع را احداث می کرد و تا آبزی پروری نه تنها جایی نگرانی ندارد بلکه جای امیدواری است زیرا در سال
به سوددهی رسیده است  سال اخیر که آبزی پروری وضعیت با ثباتی پیدا کرده و ۰مشارکت بخش خصوصی را جلب کنیم اما در 

 تقاضا برای زمین و احداث مزارع افزایش پیدا کرده که همین امر در وضعیت اشتغالزایی این بخش موثر است.
وی ادامه داد: در گذشته زمین برای احداث مزارع پرورشی با متراژهای باالی یک هزار تا دو هزار هکتار به متقاضیان و سرمایه 

 شد اما اکنون به دلیل افزایش تقاضا، واگذاری ها متناسب با زیرساخت ها انجام می شود.گذاران کالن واگذار می 
خون میرزایی گفت: البته اگر سرمایه گذارانی بضاعت مالی الزم را برای سرمایه گذاری زیرساخت ها داشته باشند محدودیتی در 

 واگذاری ها نداریم.
درخواست دارند دولت زیرساخت ها را انجام بدهد و آنها کار را روی مزارع وی اضافه کرد: مشکل آنجایی است که متقاضیان 

 شروع کنند که این امر خود نیازمند دریافت تسهیالت مجدد و تخصیص اعتبارات عمرانی است.
 به گفته وی، درحالی که منابع دولت در زمینه تسهیالت و اعتبار برای احداث زیرساخت ها محدود است.

میلیارد تومان به سه استان کشور برای تعدیل جامعه صیادی گفت: به دلیل محدودیت منابع دریای  ۳۴وضعیت تخصیص وی درباره 
خزر تصمیم دولت فنی و کارشناسی شده بود زیرا جامعه صیادی ما بیش از ظرفیت دریا صید می کردند بنابراین تعدیل جامعه 

 بار این مهم در دستور کار دولت است.صیادی شمال کشور الزامی بود و اکنون تامین اعت
پیگیر تامین اعتبار هستیم با سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس و کمیسیون کشاورزی و  ۳۳و  ۳۳به گفته وی، ما برای سال 

 کمیسیون دریایی مجلس بنا داریم در بودجه سال آینده گنجانده شود.
 ۷۳تثبیت جامعه صید و صیادی گفت: بخشی تسهیالتی است که در بند الف تبصره میلیارد تومان برای  ۷۰۴۴وی درباره تخصیص 

 گنجانده شده هم جامعه صیادی و آبزی پروران ما متناسب با این سرفصل ها از این تسهیالت برخوردار می شوند.
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ها، استقرار زیستگاه های  وی افزود: در مباحث زیرساختی به طور عمده ما اعتباراتی که در حوزه صیادی شامل احداث اسکله
 مصنوعی به منظور تقویت منابع دریایی و تکثیر و رهاسازی بچه ماهی در منابع دریایی دریافت می کنیم که در حال انجام است.

وی گفت: اکنون نروژ در زمینه پرورش صنعت ماهی در قفس پیشتاز است که ما نیز به دانش بومی آن دست پیدا کرده ایم و شرکت 
توانمند داخلی بخش عمده نیاز این بخش را در داخل تامین می کنند و آنهایی که خواستار ورود تکنولوژی باالتری هستند می های 

 توانند از نروژ تکنولوژی و قطعه تامین و وارد کنند.
 برنامه افزایش تولید میگو علیرغم وجود بیماری لکه سفید 

ی لکه سفید میگو یک بیماری ویروسی جهانی است که اکثر کشورهای دارای معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: بیمار
 صنعت پرورش میگو با آن دست به گریبان هستند و این بیماری اکنون در کشور ما بومی شده است.

ی ول بهداشتهای اخیر پرورش میگو را با رعایت اصوی با بیان اینکه تولید میگوی امسال بیش از برنامه است اظهارداشت: در سال
 در کنار وجود بیماری لکه سفید اعمال کرده ایم و چاره ای جز این کار نداشتیم.

 حق بیمه جامعه صیادی در دست پیگیری است
در دستور کار است و تالش داریم  ۳۳و  ۳۳وی درباره کاهش حق بیمه صیادان گفت: کاهش حق بیمه جامعه صیادی برای سالهای 

 درصدی حق بیمه جامعه صیادی دریافت کنیم. ۷۲پرداخت ردیف اعتباری برای 
 محدودیت برداشت صید در سواحل شمالی و جنوبی داریم

رئیس سازمان شیالت ایران گفت: درحال حاضر برداشت ما در سواحل شمال و جنوب کشور بیش از ظرفیت منابع ساحلی است که 
 ی که مجوز صیادی ندارند و صید غیرقانونی انجام می دهند.بخش عمده آن به صیدهای غیرمجاز اختصاص دارد یعنی کسان

وی بخشی از صید غیرمجاز را به دلیل شرایط بیکاری دانست و اضافه کرد: برای برخورد با صید غیرمجاز در آبهای ساحلی، یگان 
مت دریا به سمت فعالیت های حفاظت ما بضاعت مالی و مجوز برخوردهای قانونی الزم را ندارد اما امیدواریم جامعه بیکار از س

 شیالتی و آبزی پروری سوق داده شوند.
 به گفته وی، اکنون برای آبهای ساحلی محدودیت صید داریم و برای آبهای فراساحلی تابع قوانین بین المللی هستیم.

 چشم اندازی برای صید ماهیان خاویاری دریای خزر وجود ندارد
ری را تا اطالع ثانوی ممنوع دانست و گفت: ما فعال برنامه ای برای صید تجاری ماهیان خون میرزایی صید تجاری ماهیان خاویا

خاویاری نداریم و همچنان متعهد هستیم تا زمانی که ظرفیتی برای صید وجود داشته باشد اما چشم اندازی برای صید ماهیان خاویاری 
 وجود ندارد.

 دان دریایی استوزارت امور خارجه پیگیر دستگیری صیادان توسط دز
وی درباره دزدیده شدن صیادان توسط دزدان دریایی گفت: در صورت مفقود شدن صیادان دارای مجوز و حتی صیادانی که مجوز 

 ندارند، مراتب را از سوی وزارت امور خارجه پیگیری می کنیم تاکنون نیز صیادانی به کشور بازگشته اند.
 ایشگاه استقبال شرکت های خارجی و داخلی از نم

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: علیرغم شرایط تحریم های ظالمانه علیه ایران، امسال نسبت به سال گذشته میزان استقبال شرکت 
شرکت در سومین نمایشگاه بین المللی شیالت حضور داشتند  ۲۲های داخلی و خارجی افزایش داشته است به طوری که سال گذشته 

 شرکت رسیده است. ۳۹بیش از  اما امسال این رغم به
درصد به فضای نمایشگاه شیالت اضافه شده که این امر فرصت خوبی برای معرفی توانمندی ها،  ۰۴وی اضافه کرد: همچنین امسال 

 بازنگری نیازها و برقراری ارتباطات بین گروه های ذینفع است.
 این نمایشگاه حضور پیدا کردند.به گفته وی، امسال کشورهای اسپانیا، ترکیه، چین و کانادا در 

المللی شیالت آبزیان، ماهیگیری، غذای دریایی و صنایع وابسته از امروز دوشنبه به مدت چهار روز با حضور چهارمین نمایشگاه بین
 نمایندگان کشورهای خارجی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران شروع به کار کرد.

ات، دستگاه ها، ماشین آالت، محصوالت فراوری شده شیالتی و حتی فروشگاه تخصصی آنالین آبزیان و در این نمایشگاه انواع تجهیز
 محصوالت دریایی حضور داشتند.

  لینک خبر
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 شیالت 
 خبرگزاری فارس – 88/7/82تاریخ : 

 دنیا را دارد/ رشد سریع سرانه مصرف ماهی در کشورآال مقام نخست ایران در تولید ماهی قزل

آال در دنیا را دارد، گفت: شرایط طوری است که برای رئیس سازمان شیالت ایران با بیان اینکه ایران جایگاه نخست تولید ماهی قزل
 گو خواهد بود. هر میزان تولید، مجوز درخواست شود سازمان شیالت پاسخ

نایع پروری و صالمللی شیالت، آبزیمیرزایی در نمایشگاه بینهللا خونی خبرگزاری فارس، امروز نبیبه گزارش خبرنگار اقتصاد
وابسته گفت: ایران در سالهای گذشته در تولید محصوالت آبزیان و شیالت اقدامات بزرگی را انجام داده به طوری که در حال حاضر 

. همچنین در تولید ماهیان خاویاری جایگاه سوم جهان را کسب کرده و در تولید میگو آال را در دنیا داردجایگاه نخست تولید ماهی قزل
 هم جایگاه بسیار مناسبی را کسب کرده است.

های گذشته سرانه رئیس سازمان شیالت ایران همچنین از افزایش سرانه مصرف ماهی ایران خبر داد و گفت: در حالی که در سال
 کیلوگرم افزایش یافته و رشد جهشی داشته است.  2822یلوگرم بود، اما سال گذشته این رقم به ک 2مصرف ماهی در ایران حدود 

هزار تن از این محصول  253به گزارش فارس، با توجه به اینکه ایران در تولید گوشت قرمز خودکفا نیست و ساالنه مجبور است 

جمهور هم سال گذشته به د مانند مرغ و ماهی است و رئیسهای سفیرا وارد کند، سیاست کشور سوق دادن مصرف به سمت گوشت
 این مسئله تأکید کرده است. 

میرزایی در ادامه به بیماری لکه سفید نیز اشاره کرد و گفت: این بیماری در تمام دنیا وجود دارد و در کشور ما هم بومی شده خون
شود تولید ما در میگو از تعهدات ما بینی میاست، اما به رغم این مشکالت، سال گذشته تولید مناسبی را داشتیم و امسال هم پیش

 بیشتر باشد. 
بینی تولید و اینکه تکلیف برنامه چقدر است، پاسخی نداد و گفت: باید منتظر ماند که وضعیت تولید تا پایان سال چقدر باره پیشوی در

 شود، اما مطمئناً وضعیت خوبی خواهیم داشت. می
 * تولیدات شیالتی از برنامه جلوتر است

یز مطمئن امسال ن سال گذشته از تکلیف برنامه جلوتر بود، گفت: رئیس سازمان شیالت ایران با بیان اینکه بخش تولیدات شیالتی
 هستیم بیشتر از تکلیف برنامه تولید خواهیم کرد.
هزار تن تولید ما بیشتر  253هزار تن تولیدات شیالتی داشتیم که امسال حدود  233وی ادامه داد: سال گذشته بیش از یک میلیون و 

 شده است. 
ترین سرمایه کشور ما در حوزه شیالت این است که دانش تولید کامالً بومی است و هیچ نیاز به دانش هممیرزایی، مبه گفته خون

 وارداتی نداریم. 
 افزایی در تولید محصول شده است. وی همچنین تأکید کرد: همکاری خوبی هم مراکز تحقیقاتی با بخش شیالت دارند که باعث هم

 اهش داده است* صید غیر مجاز ذخایر ماهیان را ک
ر گونه محدودیتی در صدوکنیم، گفت: هیچخونمیرزایی با بیان اینکه از هر گونه درخواست برای تولید و پرورش ماهی استقبال می

 مجوز و مجوز پرورش ماهی وجود ندارد. 
شود، گفت: برخی از ید میشود یا در داخل تولوی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که آیا تجهیزات پرورش ماهی در قفس وارد می

شود و برخی هم وارداتی است، بستگی به این دارد که تولیدکنندگان ما چه تجهیزاتی را درخواست کنند و ما نیازها در داخل تولید می
 متناسب با آن به نیاز آنها پاسخ خواهیم داد. 

گفتند ذخایر ماهی بسیار کم شده و آنها وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس اینکه اخیراً در منطقه چابهار، صیادان بومی می
مجبور هستند به کشورهای آفریقایی نظیر سومالی بروند، گفت: در حال حاضر برداشت صید بسیار بیشتر از ذخایر ماهیان است و 

کنند و این دلیل بر کاهش ذخایر ماهیان بدون اینکه مجوز و پروانه داشته باشند، اقدام به صید غیرمجاز میدر حقیقت بسیاری از آنها 
 هم شده است. 

رئیس سازمان شیالت ایران در مورد پیگیری صیادان دستگیرشده گفت: وزارت امور خارجه مسئول پیگیری صیادانی است که در 
شوند، اما حتی این صیادان اگر مجوزی هم نداشته باشند، اقدامات برای رهایی آنها انجام یهای سومالی دستگیر مآبهایی مانند آب

 دشومی
  لینک خبر
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 شیالت 
 ایران اکونا  – 80/7/82خ : تاری

 بیشتر دامپزشکان تخصصی در حوزه آبزیان ندارند

های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور گفت: بیشتر دامپزشکان در حوزه آبزیان تخصص و مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری
 کنند. تبحر الزم را ندارند و آنها بیشتر در حوزه دام و طیور فعالیت می

ها در ماهیان سردآبی، بیان کرد: پزشکان حوزه  قاجاری در نشست علمی تخصصی بررسی معضالت بهداشتی و بیماریامرهللا
های ها و معضالت بهداشتی این حوزه آشنایی کامل ندارند؛ به این دلیل روز به روز به تعداد و انواع جدید بیماریآبزیان با بیماری

 شود. آبزیان افزوده می
های ماهیان سردآبی اظهار کرد: برای بررسی این موضوع باید این نکات زیر را در بررسی معضالت بهداشتی و بیماری وی درباره

برداران است که ما در این زمینه باید اعتماد فعاالن بخش خصوصی و بهره برداران را نظر بگیریم، یکی جلب کردن اعتماد بهره
 جلب کنیم.

 
های مختلف آگاه باشند تا بتوانیم شان در بخشم فعالین در این حوزه باید نسبت به مسئولیت اجتماعیدومین مورد این است که تما

 کننده برسانیم. فرآورده سالم را به دست مصرف
کارشناس آبزیان در سازمان دامپزشکی، گفت: صنعت آبزیان در تمام دنیا رو به رشد است و به  -در ادامه این نشست، کاظم عبدی

 اند. های آن هم افزایش پیدا کردههمین روند افزایشی، بیماریخاطر 
شود که باید در این حوزه وی درباره معضالت بهداشتی آبزیان تصریح کرد: یکی از معضالت مربوط به بخش اقلیمی کشور می

 ردآبی کنند. متناسب با شرایط اقلیمی )دما، منطقه جغرافیایی و...( پرورش دهندگان اقدام به پرورش ماهیان س
شود که اقدام بهداشتی در این زمینه صورت نگیرد و در این زمینه ما با آال ساختار معیوب باعث میعبدی افزود: در صنعت قزل

 ها مواجه هستیم. آال، مکانیزه نبودن مراکز تکثیر، عدم مدیریت پسابمشکالتی اعم از پرورش سنتی ماهی قزل
ها از درصد از تولیدات آبزیان بر اثر بیماری ۷۸هزار تن گذشته است، افزود:  ۷۴۴ن از یک میلیون و وی با بیان اینکه تولید آبزیا

 آال بازنگری صورت بگیرد تا ساختارهای این حوزه بهبود پیدا کند. اند که به همین دلیل باید در صنعت قزلبین رفته
در حوزه آبزیان، گفت: داروهای مربوط به حوزه دام و طیور برای  های مدیریتی و زیست محیطیعبدی در پایان با اشاره به مشکل

دهد و در درصد افزایش می ۷۸های موجود در آب را تا شود که این موضوع، میزان باکتریهای آبزیان استفاده میدرمان بیماری
 نهایت منجر به بیمار شدن آبزیان خواهد شد.

  لینک خبر
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 شیالت 
 ایرنا  – 88/7/82تاریخ : 

 نمایشگاه بین المللی شیالت آغاز بکار کرد

یان، ماهیگیری، غذای دریایی و صنایع وابسته با حضور نمایندگان کشورهای المللی شیالت آبزچهارمین نمایشگاه بین -ایرنا  -تهران 
 خارجی افتتاح شد. 

 معاون وزیر و رییس سازمان شیالت ایران شروع به کار کرد.« نبی هللا خون میرزایی»این نمایشگاه امروز با حضور 
های خارجی از کشورهای اسپانیا، کانادا، ترکیه و شرکتشرکت داخلی و خارجی حضور دارند که نمایندگان  ۳۹در این نمایشگاه 

 چین هستند.
های شیالتی گامی موثر در توسعه اقتصادی و اشتغال برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی شیالت به منظور رونق تولید در فعالیت

 است.
زیان ، توسعه آبزی پروری در دریا با هدف حفظ همچنین پرورش ماهیان خاویاری، بازسازی ذخایر، پشتوانه حفظ ذخایر ژنتیک آب

منابع آب شیرین، توسعه پرورش ماهیان زینتی با هدف اشتغالزایی و صادرات، برنامه توسعه شیالت و حفظ و بهسازی منابع دریایی، 
یای اهیان در درکمک به تکثیر طبیعی ماهیان، توسعه زیستگاه های مصنوعی و طبیعی آبزیان، ترویج روش صید النگ الین تن م

عمان، توسعه صید در آبهای دور و فراساحلی ، توسعه تولید، اشتغال و کمک به اقتصاد خانوار در مناطق سواحل مکران، توسعه 
 پرورش ماهی در قفس دریایی و مطالعه احداث و بهسازی و ساماندهی بنادر صیادی از اهداف برگزاری این نمایشگاه است. 

( در محل ۳۳مهرماه  ۷۳المللی شیالت آبزیان، ماهیگیری، غذای دریایی و صنایع وابسته امروز دوشنبه )چهارمین نمایشگاه بین
 دائمی نمایشگاه بین المللی تهران شروع به کار کرد و به مدت چهار روز پذیرای عالقمندان خواهد بود.

  ک خبرلین
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 شیر و فرآورده ها
 فودپرس – 82/7/82تاریخ :

ها قرار گرفتلبنی تعیین شد/ شیرخام در اولویت بازرسی فرآورده 21سقف قیمت کیفی ترین شیر خام و   
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به مدیر کل نظارت بر محصوالت کشاورزی و مواد غذایی سازمان  <صنایع غذایی

قلم  20آخرین تصمیمات گرفته شده در چهلمین جلسه کار گروه تنظیم بازار، گفت: سقف قیمت کیفی ترین شیر خام و همچنین 

های لبنی تعیین و ابالغ شده استفرآورده . 
 

ت اطالعاتی مبنی بر افزایش قیمت شیر خام به ویژه از سوی علیرضا رستمی در ادامه افزود : بر این اساس و با توجه به دریاف
های مصوب انجام گرفته استواحدهای دامداری صنعتی، پیگیری الزم در خصوص رعایت سقف قیمت . 

 
او اضافه کرد: همچنین پرونده تخلف برای واحدهایی که از مصوبات قانونی تمکین نکرده اند تشکیل و به مراجع تعزیری ارسال و 

ن موضوع با جدیت ادامه خواهد داشت که در این خصوص مجدد اطالع رسانی خواهد شدای . 
 

مدیر کل نظارت بر محصوالت کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه شیر خام در 
هایی مبنی بر افزایش قیمت برخی محصوالت لبنی رشدار بازرسی قرار گرفته است، تصریح کرد : همچنین گزافهرست اقالم اولویت

اند توسط چند واحد تولیدی، دریافت شده که در این زمینه نیز پرونده تخلف برای واحدهایی که از مصوبات قانونی تمکین نکرده
 .تشکیل و به مراجع تعزیری ارسال شده است

  لینک خبر
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 شیر و فرآورده ها 

 ایرنا  – 82/7/82تاریخ : 

میلیون تن شیر  ۵۵بینی کرد: تا پایان امسال معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی پیش -ایرنا  -تهران 

های مدرن شده در محیطدرصد آن از واحدهای صنعتی و از نژادهای اصالح ۱۳شود که نزدیک خام در کشور تولید می

 است. 
درصد دیگر آن  ۸۴افزود:  ۳۳در رابطه با تولید شیر تا پایان سال « رضاییمرتضی »به گزارش یکشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 

 شود.به طور عمده از گاوهای آمیخته و مقدار جزئی آن از گاوهای بومی تأمین می
 شود.به گفته وی، مقدار کمی از شیر کشور هم از گوسفند، بز و گاومیش تأمین می

مصنوعی در تولید گاو شیری تصریح کرد: در چند سال اخیر میزان واردات تلیسه بسیار وی با اشاره به اینکه به استفاده از لقاح 
 هایی که در کشور وجود دارد، در جریان مواد ژنتیکی و تلقیح مصنوعی اسپرم گاوهای برتر دنیا تولید شده است.محدود بوده و گله

 بندی کمتر از گاوهای آمریکایی نیستند.ران ازنظر رتبهوی افزود: آمریکا پیشرو در صنعت تولید گاو شیری است و گاوهای ای
تن شیر در  ۷۴کیلوگرم است که حدود  ۹۹رضایی خاطرنشان کرد: میانگین تولید شیر هر گاوهای ایرانی در روز در سطح کشور 

 شود.روز می ۹۴۸یک دوره 
  لینک خبر
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 شیر و فرآورده ها
 فودپرس – 80/7/82تاریخ : 

 عباس شهسواری سکان روابط عمومی صنایع شیر ایران را به دست گرفت
سال سابقه حضور در روابط  ۷۹طی حکمی از سوی مهندس عبدهللا قدوسی، عباس شهسواری که بیش از  -اقتصاد غذا  <نایع غذایی

 .عمومی پگاه را دارد به عنوان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل منصوب و کار خود را آغاز کرد
 

ضمن تقدیر از نیروهای قدیمی و وفادار به پگاه ، تاکید ، قدوسی در مراسم معارفه «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 
کرد باید با تالش مضاعف و پاکدستی صنایع شیر به جایگاه باالتری در صنعت و بازار دست یابد و روابط عمومی یکی از مهمترین 

  .بخشهای این شرکت است
 

ره با رسانه ها و به ویژه رسانه های تخصصی بخش ، انتصاب این مدیر با تجربه که هموا«فود پرس»پایگاه خبری اقتصاد غذا 
 .کشاورزی و صنایع غذایی همکاری صمیمانه ای داشته است را صمیمانه تبریک می گوید

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات
 فودپرس – 82/2/82تاریخ : 

درصد صادرات محصوالت کشاورزی 5.0هدفگذاری افزایش ساالنه   
درصد صادرات  025وزیر جهاد با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزایش ساالنه  در تفاهمنامه <کشاورزی

 .محصوالت کشاورزی هدفگذاری شد
 

ها، ها و رؤسا و مدیران عامل سازمانای خطاب به معاونین وزیر، رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استانمحمود حجتی در نامه
ورزی ایران نامه وزارت جهاد کشاورزی با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاهای وابسته با اشاره به تفاهممؤسسات و شرکت
وری آب، تصریح کرد: به منظور افزایش تولید و تقویت امنیت غذایی کشور با توجه به ظرفیت محدود منابع آبی، برای ارتقاء بهره

های موجود برای افزایش تولیدات بخش لزوم اعمال مدیریت کارآمد و اقتصادی در مصرف بهینه آب و استفاده از حداکثر ظرفیت
تکشاورزی ضروری اس . 

 
ها و اقداماتی است که موجب افزایش حل منطقی و تجربه جهانی، توجه خاص و بکارگیری کلیه روشوی با اشاره به این که راه

نامه همکاری گردد، خاطرنشان کرد: در این راستا و به منظور استفاده از ظرفیت بخش خصوصی کشور، تفاهموری آب میهبهر
به  ۷۹۳۲آذر ماه سال  ۷۲، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی در تاریخ مشترک با اتاق بازرگانی، صنایع

 .امضا رسیده است
 

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: مقتضی است با مشارکت فعال و بهره گیری از تجربیات نیروهای متخصص، مخصوصأ جلب و 
ه در اولویت وظایف قرار گیردمشارکت ذینفعان در تحقق اهداف توافقنامه، اجرای برنام . 

 
نامه مشترک را ضروری دانست و خواستار تشکیل مرتب کارگروه ارتقاء وی، برقراری ارتباط منسجم و مستمر با دبیرخانه تفاهم

وری آب، هماهنگ با دبیرخانه شدبهره . 
 

از و تسریع در پاسخ به موقع به دبیرخانه، حجتی، تصریح کرد: الزم است نسبت به ارائه پیشنهادات و نظریات و موضوعات مورد نی
تهیه و تنظیم نحوه مشارکت در قالب برنامه و نقشه راه و انعکاس آن به دبیرخانه و کوشش و اهتمام کافی برای واگذاری امور به 

ها و خبرگان علمی و اجرایی، اهتمام الزم به عمل آیدها، انجمنذینفعان بخش خصوصی، تشکل . 
 

های اجرایی برنامه از پاییز سال آینده بوده و با توجه به مشخص بودن جایگاه، وظایف و انتظارات هر شروع فعالیتقابل ذکر است 
گرددحوزه در این حرکت فراگیر، زمان باقیمانده تا شروع اجرای برنامه دوره آمادگی محسوب می . 

 
ر جهاد کشاورزی و غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، نامه که به امضای محمود حجتی وزیشود، اهداف این تفاهمیادآور می

صنایع، معادن و کشاورزی ایران رسیده است، ارتقای امنیت غذایی با افزایش سهم تولیدات داخلی در تأمین و عرضه سرانه انرژی و 
ت کشاورزی و صنایع ، رشد متوسط ساالنه ارزش صادرات محصوال۷۰۴۸درصد در افق  ۳۸و  ۳۹پروتئین به ترتیب به میزان 

درصد، بهبود حاصلخیزی منابع خاک و پایداری تولید با تأکید بر افزایش مقدار ماده آلی خاک به میزان دو  ۹.۸غذایی به میزان 
کیلوگرم بر متر مکعب  ۷.۷در سال پایه( به ) ۷.۷نسبت به سال پایه( و افزایش بهره وری تولیدات گیاهی از ) ۷۰۴۸برابر در افق 

بوده است( ۷۰۴۸فق )در ا . 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
خبرگزاری فارس – 80/7/82تاریخ :   

 صادرات محدود رب گوجه از سر گرفته شد + سند

 قائم مقام وزیر در امور بازرگانی وزارت صمت از بالمانع بودن صادرات رب گوجه فرنگی خبر داد. فارس 
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس قائم مقام وزیر در امور بازرگانی وزارت صمت از بالمانع بودن صادرات رب 

 گوجه فرنگی خبر داد.
 2082/35/87حسین مدرس خیابانی در این نامه آورده است: به استناد تصمیمات متخذه جلسه کارگروه مدیریت صادرات مورخ 

مورخ  383/ 8283( منضم به نامه شماره 2082/35/87)موضوع مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 

 82/23/2های متفاوت از تاریخ ابالغ این نامه تا مورخ فرنگی در حجموزارت جهاد کشاورزی، صادرات رب گوجه  2082/35/88
مکرر آیین نامه اجرایی  22با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بالمانع است. ضمنا صادرات کاالی فوق مشمول مفاد ماده 

 باشد. قانون مقررات صادرات و واردات نمی
زی و افزایش قیمت رب گوجه صادرات آن ممنوع شده بود و همچنین با شروع فصل پیشتر به دلیل نوسانات ار به گزارش فارس،

 سرما و کاهش تولید و افزایش قیمت گوجه و محصوالت آن احتماال صادرات آن مجددا ممنوع اعالم خواهد شد.
 لینک خبر 
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 صنایع غذایی
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 عسل
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 علوفه
 ایرنا  – 88/7/82تاریخ : 

 تولید علوفه در کشور افزایش یافت

میلیون ُتن بود که با افزایش مطلوب بارندگی های امسال،  ۷۴ساله حدود  ۷۸میزان تولید علوفه مرتعی در دراز مدت  -ایرنا  -سنندج 
 میلیون تن افزایش یافته است.  ۷۷این میزان به 

ایرنا اظهار داشت: میزان  ها، مراتع و آبخیزداری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگارمدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل
درصد افزایش داشت که موجب افزایش پوشش گیاهی و تولید علوفه در کشور شد  ۹۳بارندگی های سال زراعی گذشته در کل کشور 

 میلیون ُتن کاهش یافته بود. ۳های گذشته به دلیل خشکسالی و تغییرات اقلیمی به البته این میزان در سال
ل بیابان زایی در کردستان گفت: با توجه به بررسی و مطالعاتی که در این استان داشتیم افزایش پوشش ترحم بهزاد درباره احتما

 گیاهی را شاهد بودیم که روندی رو به بهبود دارد با این شرایط این استان نمی تواند در معرض بیابان زایی باشد.
ستان را از دیگر عواملی برشمرد که احتمال بیابان زایی را درصد از مساحت کرد ۸۴العبور بودن منطقه و مرتفع بودن وی صعب

 کاهش داده است و افزود: کردستان تنها استانی است که ممیزی مراتع آن به اتمام رسیده است.
میلیون هکتار  ۳۰.۳ها وسعت مراتع کشور حاضر بر اساس آخرین مطالعات دفتر مهندسی سازمان جنگل بهزاد با بیان اینکه در حال

 دهد.درصد سطح کشور را تشکیل می ۸۷است، اضافه کرد: این میزان 
میلیون  ۷۹۰میلیون هکتاری کشورمان،  ۷۰۰ها، مراتع و آبخیزداری یادآور شد: از وسعت مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل

 ۲۰حق در برداران ذیاسایی بهرهشن -میلیون هکتار آن مرتع است که کار ممیزی  ۳۰دهد که هکتار را منابع طبیعی تشکیل می
 میلیون هکتار باقی مانده هم تا پایان برنامه ششم توسعه انجام می شود. ۳.۹میلیون هکتار مراتع به پایان رسیده و ممیزی 

 میلیون هکتار از مراتع طرح مرتعداری تعریف شده البته سیاست سازمان جنگل ها بر محدودیت واگذاری ۷۴وی تاکید کرد: برای 
 عرصه های مرتعی قرار داشته است.

های مرتعی برداران غیرمجاز از عرصهها، مراتع و آبخیزداری با تاکید بر برخورد با بهرهمدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل
را است و برداری از مراتع مستلزم اخذ پروانه چها و مراتع کشور، بهرهقانون حفاظت از جنگل ۹گفت: بر اساس تبصره یک ماده 

ابط نامه فنی اجرایی ضوشوند و طبق فصل سوم شیوهبرداری کنند، متخلف شناخته میکسانی که بدون اخذ این پروانه شروع به بهره
 شود.های مرتعی با آنها برخورد میبرداری از عرصهبهره

بهره برداری به طور متوالی در پنج سال، میلیون هکتار از مراتع کشور دارای مجوز چرا است که هر  ۸۲بهزاد افزود: هم اکنون 
 تخریب، آتش سوزی و یا برداشت مازاد بر ظرفیت را داشته باشد، مجوز مرتعداری وی لغو و ابطال می شود.

  لینک خبر
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 گل و گیاهان صنعتی

 ایرنا  – 85/7/82تاریخ : 

ها ، مراتع و آبخیزداری کشور ارزش صادرات گیاهان دارویی مدیرکل دفتر امور مرتع سازمان جنگل -ایرنا  -ساری 

 میلیون دالر اعالم کرده است.  ۵۳۳های کشور را حدود وحشی داخل مراتع و جنگل
ر ) خراسان شمالی، گلستان، گیالن، ترحم بهزاد روز سه شنبه در حاشیه همایش روسای مراتع ادارات کل منابع طبیعی شمال کشو

منطقه ساری و نوشهر( در ساری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا همچنین از رشد سه برابری ارزش صادرات گیاهان دارویی در 
 سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

کتیرا ، گلرنگ، سبالن و گونه های دیگری معرفی وی گیاهان دارویی مرتعی ) وحشی( صادراتی را شامل گل گاوزبان ، گل وشا ، 
 می رسد. ۲۴کرد که تعدادشان به بیش از 

بهزاد وضعیت مناسب جوی سال زراعی گذشته را عامل اصلی در افزایش میزان برداشت گیاهان دارویی مرتعی اعالم کرد و 
 ی در مراتع کشور برداشت شد.تن انواع گیاهان داروی ۸۴۴توضیح داد : در نیمه نخست سال جاری یک هزار و 

 گونه گیاهان دارویی در کشور ۰۴۴رویش هشت هزار و 
گونه از گیاهان دارویی در ایران  ۰۴۴مدیرکل دفتر امور مرتع سازمان جنگل ها و مراتع کشور با اعالم این که حدود هشت هزار و 

گونه از گیاهان دارویی تولیدی  ۲۷۳رتعی و یک هزار و گونه از این تعداد گیاهان دارویی م ۹۴۴هزار و  ۷وجود دارد ، گفت که 
 در مرتع کل کشور نیز بومی ایران است.

 گونه از گیاهان دارویی مرتعی کالس های آموزشی برای مرتع داران برگزار شد. ۲۴وی افزود: تاکنون برای شناسایی 
میلیارد دالر است که طبق پیش بینی انجام شده،  ۷۴۲ بر اساس آمارهای جهانی اکنون میزان تجارت جهانی گیاهان دارویی بیش از

 میلیارد دالر افزایش خواهد یافت. ۰۸۴به بیش از  ۷۴۷۸این رقم تا سال 
کیلوگرم انواع گیاهان دارویی در  ۰۰۲هزار و  ۷۸۰میلیون و  ۷۲گزارش های رسمی کشور هم نشان می دهد که ساالنه بیش از 

 نفر در کشور تولید می شود. ۳۳۴هزار و  ۷۴۷ی با اشتغالزایی شرکت تعاونی بخش کشاورز ۷۴۳قالب 
  لینک خبر
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 گندم 
 ایرنا  – 88/7/82تاریخ : 

 رقم گندم در کشور ثبت شده است ۵۰۳

معاون مجری طرح ملی گندم وزارت جهادکشاورزی گفت: تنوع زیادی به لحاظ ژنتیکی در مورد گندم ایجاد شده و  -ایرنا -تبریز
 ور ثبت شده است. رقم از این نوع محصول در کش ۷۷۴

سهراب سهرابی روز دوشنبه در کارگاه آموزش تغذیه محصوالت زراعی )گندم و جو( با شرکت کارشناسان مسئول زراعت استان 
طرح ملی تصویب شده که یکی از آنها  ۳های شمال غرب کشور در تبریز اظهار کرد: در طرح های خودکفایی و اقتصاد مقاومتی، 

 م و رسیدن به خودکفایی در تولید این محصول است.طرح ملی خودکفایی گند
وی با اشاره به تحقق برنانامه های هدف گذاری شده در خصوص تولید گندم گفت: در حال حاضر ارقام خوبی از نظر ژنتیک در 

 دست داریم که از تنوع زیادی نیز برخوردارند.
اسب از جمله کوددهی مناسب، مدیریت منابع آبی و رعایت زمان وی خاطرنشان کرد: در موضوع به زراعی استفاده از ابزارهای من

 و تناوب کشت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
سهرابی ادامه داد: موضوعی که مورد غفلت واقع شده و فراموش شده است بحث تغذیه گیاهی است و تنها کشاورزان برتر در حوزه 

 از اصول مهم در زراعت و باغبانی محسوب می شود به خوبی رعایت کرده اند. زراعت و باغبانی، تغذیه گیاهی را که یکی
معاون مجری طرح ملی گندم وزارت جهادکشاورزی با اشاره به این نکته که در کشت دیم مشکل بیشتر و دشوارتر است، اظهار 

دیگر نیز با انجام هماهنگی الزم مشکلی وجود کرد: بخش مهمی از کود مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود و در تامین کودهای 
 ندارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی نیز در این کارگاه گفت: در تولیدات بخش کشاورزی و 
و موضوع اساسی در در حوزه زراعت و باغبانی، به زراعی و به نژادی نظیر تعویض بذر، نهال اصالح شده و بذر اصالح شده د

 این بخش می باشد.
رقم گندم در کشور کشت می شود و این در حالتی است که در سال های  ۷۴علی رخ افروز ادامه داد: در حال حاضر افزون بر 

 گذشته یکی دو رقم بیشتر نبود و با محدویت منابع آبی و کاهش سطح زیرکشت از عملکرد خوبی نیز برخوردار بوده و تولید کاهش
 نیافته است.

وی در خصوص گوجه فرنگی و پیاز نیز اظهار کرد: در گوجه فرنگی و پیاز هم با وجود کاهش سطح زیرکشت افزایش تولید داریم 
 درصد، افزایش محصول دیده می شود. ۹۴و با مصرف کود تا 

در تغذیه شامل مقدار کود، زمان مصرف معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان تاکید کرد: با رعایت چهار اصل 
 کود، منبع کود و روش استفاده از کود نتایج مطلوبی در تولیدات کشاورزی از جمله در افزایش گندم حاصل می شود.

 رخ افروز گفت: به نژادی یک حرکت علمی است و یکی از عوامل تاثیر گذار در افزایش تولید محصوالت کشاورزی است.
ه به زراعی مبحث اصلی در کشاورزی می باشد و نکته اصلی آن تغذیه گیاهی است، افزود: مصرف به موقع کود وی با بیان اینک

 درصد تاثیر مثبت در تولید محصوالت دارد. ۹۴حداقل 
  لینک خبر
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 گوجه فرنگی
 خبرنگاران جوان  – 03/7/82تاریخ : 

 نوسان قیمت گوجه فرنگی در بازار/کمبودی در عرضه میوه های پاییز وجود ندارد
هزار و  ۹تا  ۷ل برداشت گوجه فرنگی، هر کیلو گوجه فرنگی با افزایش یک هزار تومانی به نرخ کارگر گفت: با توجه به پایان فص

تومان رسیده است ۸۴۴ . 
صنعت، تجارت و کشاورزی اسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

هفته اخیر نوسان محسوسی نداشته است، اظهار کرد: با توجه  ۹، با اشاره به اینکه بازار میوه و صیفی نسبت به خبرنگاران جوان
برخوردار است و تنها قیمت گوجه فرنگی به دلیل نبود  های نوبرانه پاییز، بازار از آرامش نسبیهای تابستانه و ورود میوهتداخل میوه

 .محصول در اطراف تهران با نوساناتی در بازار روبرو شده است
تا  ۸۴۴هزار و  ۰های نوبرانه پاییز وجود ندارد، افزود: هم اکنون هر کیلو انار با نرخ وی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه میوه

هزار  ۸تا  ۹هزار تومان، خرمالو شمال  ۷۴تا  ۲هزار تومان، پرتقال ناول جنوب  ۰تا  ۰جنوب هزار تومان، پرتقال رسمی  ۳
هزار تومان،  ۰تا  ۹هزار تومان، سیب لبنانی زرد و قرمز  ۲تا  ۹هزار تومان، سیب گالب پاییزه  ۳تا  ۸تومان، خرمالو کرج 

 ۰تا  ۸۴۴هزار و  ۹تومان و نارنگی تخم ژاپنی  ۸۴۴هزار و  ۰تا  ۸۴۴هزار و  ۷هزار تومان، نارنگی انشو  ۰تا  ۹لیموشیرین 
شودها عرضه میدرصد سود در خرده فروشی ۹۸هزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار و با احتساب حداکثر  . 

 ۸، انگور بی دانه زرد هزار تومان ۷۰تا  ۳ها در بازار گفت: قیمت هر کیلو انگور بی دانه قرمز کارگر با اشاره به نرخ سایر میوه
هزار  ۲تا  ۸۴۴هزار و  ۹ای هزار تومان، خیار بوته ۸۴تا  ۰۴هزار تومان، پسته تازه  ۷۷تا  ۲هزار تومان، انگور مهری  ۷۷تا 

تومان،  ۸۴۴هزار و  ۹تا  ۸۴۴هزار تومان، خربزه یک هزار و  ۷۷تا  ۰تومان، شلیل  ۸۴۴هزار و  ۸تا  ۹تومان، خیار گلخانه 
هزار تومان، هلو انجیری  ۳تا  ۰تا یک هزار تومان، هلو هسته جدا  ۰۴۴تومان، هندوانه  ۸۴۴هزار و  ۷تا  ۸۴۴طالبی یک هزار و 

هزار تومان است ۷۷تا  ۷۴هزار تومان و گالبی شاه میوه  ۷۲تا  ۳هزار تومان، گالبی بیروتی  ۳تا  ۰ . 
های شمال شهرهای عجیب و غریب در مغازههای قاچاق با اسمهزار تومان! / خودنمایی میوه ۷۷۴ای میوه، دانه :بیشتر بخوانید  

های گذشته قیمت موز با نوساناتی در بازار روبرو شد، این مقام مسئول از ثبات نرخ موز در بازار خبر داد و افزود: اگرچه در هفته
شود که با نرخ هزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار عرضه می ۷۷تا  ۸۴۴هزار و  ۷۴ون هر کیلو موز با نرخ اما هم اکن

 .هفته گذشته تفاوتی نداشته است
هزار تومان اعالم کرد و گفت: قیمت هر کیلو بادمجان قلمی یک هزار و  ۹ای را یک هزار تا وی نرخ هر کیلوگرم بادمجان دلمه

تومان،  ۲۴۴هزار و  ۷تا  ۲۴۴تومان، پیاز قرمز یک هزار و  ۸۴۴هزار و  ۸تا  ۹تومان، بادمجان گلخانه  ۸۴۴هزار و  ۹تا  ۸۴۴
تومان، سیب زمینی یک  ۸۴۴هزار و  ۷تا  ۸۴۴تومان، پیاز شیری یک هزار و  ۸۴۴هزار و  ۷تا  ۹۴۴پیاز زرد یک هزار و 

تومان، کلم سفید  ۸۴۴هزار و  ۹تا  ۸۴۴هزار تومان، کرفس یک هزار و  ۹تا  ۷تومان، چغندر قند  ۸۴۴هزار و  ۹تا  ۸۴۴هزار و 
 ۰هزار تومان، سیر خشک  ۷۰تا  ۷۴هزار تومان، کلم بروکلی  ۹تومان، گل کلم یک هزار تا  ۸۴۴هزار و  ۹و قرمز یک هزار تا 

تومان  ۲۴۴هزار و  ۷تا  ۷۴۴تومان و شلغم یک هزار و  ۸۴۴و هزار  ۰تا  ۸۴۴هزار و  ۷هزار تومان، سیب زمینی ترشی  ۷۷تا 
 .است

تومان،  ۲۴۴هزار و  ۷تا  ۷۴۴کارگر با اشاره به نرخ سایر صیفی در بازار بیان کرد: هر کیلو فلفل تند ریز با نرخ یک هزار و 
تا  ۷تومان، کاهو پیچ ساالدی  ۸۴۴هزار و  ۹تا  ۷هزار تومان، کدوحلوایی  ۰تا  ۷هزار تومان، فلفل دلمه سبز  ۷۴تا  ۸فلفل شیرین 

تومان، گوجه  ۸۴۴هزار و  ۹تا  ۸۴۴هزار تومان، کدو مسمایی یک هزار و  ۹تا  ۸۴۴هزار تومان، کاهو رسمی یک هزار و  ۰
 ۷۴تومان، لیموترش میناب  ۸۴۴هزار و  ۸تا  ۹تومان، لیموترش سنگی  ۸۴۴هزار و  ۹تا  ۷هزار تومان، لوبیا سبز  ۳تا  ۸زیتونی 

شودتومان در میدان مرکزی میوه و تره بار عرضه می ۹۴۴هزار و  ۷هزار تومان و هویج یک هزار تا  ۷۰تا  . 
رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به دالیل گرانی گوجه فرنگی در بازار گفت: با توجه به پایان فصل برداشت گوجه فرنگی 

تومان در میدان مرکزی  ۸۴۴هزار و  ۹تا  ۷هر کیلو گوجه فرنگی با افزایش یک هزار تومانی با نرخ  اطراف شهر و سرمای هوا
رسدبه فروش می . 

کارگر درباره تاثیر افزایش قیمت گوجه فرنگی بر نرخ گوجه ربی اظهار کرد: با توجه به فراوانی تولید، نوسان قیمت گوجه تاثیری 
های مکرر به باال بودن قیمت رب گوجه در بازار، اما کارخانجات رب سازی ی رغم اعتراضدر نرخ گوجه ربی نداشته است و عل

 .نسبت به کاهش نرخ اقدام نکردند که این امر اجحاف در حق مصرف کنندگان است
تومان هزار  ۹تا  ۷تومان و سبزی خوردن  ۸۴۴هزار و  ۷تا  ۸۴۴وی نرخ هر کیلو سبزی جور )پلو، آش، قورمه( را یک هزار و 

 .اعالم کرد
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این مقام مسئول در پایان قیمت میوه در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با ازدیاد تقاضا در پایان صفر همزمان با شروع مجالس و 
توان درصدی برای آن شود که قیمت میوه نوسان جزئی داشته باشند، اما به سبب فراوانی تولید از االن نمیها پیش بینی میمهمانی

یین کردتع . 
  لینک خبر
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 مرغگوشت 
 ایرنا  – 88/7/82تاریخ : 

 ظرفیت مرغ الین کشور قربانی منافع واردکنندگان شد

 ایران گفت: ظرفیت مرغ الین کشور بهنایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی  -ایرنا  -ساری 
عنوان یکی از ذخایر راهبردی برای تولید گوشت مرغ در کشور با ادامه واردات جوجه یک روزه پای منافع واردکنندگان قربانی 

 شد. 
در  ن افزود :امیر میران آملی روز دوشنبه در حاشیه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان مازندران در گفت و گو با خبرنگارا

شرایط فعلی به دلیل عادی بودن شرایط سیاسی ایران و اروپا واردات جوجه یک روزه و گوشت مرغ به راحتی از این کشورها انجام 
می شود و به همین دلیل هم بهره گیری از ظرفیت مرغ الین در کشور از جمله مهم ترین نمونه آن در استان مازندران مورد بی 

 است تا تبدیل به واحدهای زیانده شوند. مهری قرار گرفته
وی با اعالم این که ایران تنها کشور خاورمیانه است که مرغ الین دارد ، گفت : در سطح جهان هم تنها هفت کشور از جمله ایران 

 دارای مرغ الین هستند.
تعلق به یک نژاد مشخص با ویژگی حیوانات الین به یک جمعیت خالص از حیوانات خاص اعم از دام و طیور گفته می شود که م

 های ژنتیکی کامال مشخص است و تنها با حیوانات خالص و هم نژاد خود آمیزش می کنند و قادر به تولید حیواناتی مشابه خود هستند.
اطالعات هر یک از حیوانات متعلق به گله های الین، متعلق به گله های الین دارای هویت و شناسنامه کامال مشخص بوده و کلیه 

 مربوط به روابط خویشاوندی آن با دیگر اعضای فامیل به ثبت می رسد و قابل پیگیری است.
در حال حاضر آمریکا، انگلیس، هلند، برزیل، هند، آلمان، فرانسه و ایران کشورهای صاحب علم و فناوری الین در جهان هستند. 

درصد از جوجه اجداد مورد نیاز از  ۳۸در ایران  ۲۴تا اواخر دهه  بر می گردد و ۷۹۸۰سابقه ورود مرغ الین به ایران به سال 
طریق مجتمع مرغ الین تامین می شد ولی پس از آن به علت برخی سوء مدیریت ها و ادغام دو وزارت خانه جهاد و کشاورزی، سهم 

 درصد رسید. ۷درصد به کمتر از  ۳۸مرغ الین آرین از 
ران گفت : نابودی نژاد مرغ الین در کشور قطعا فشار کشورهای اروپایی ها را برای گران نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ای

کردن جوجه یک روزه و به تاخیز انداختن تحویل جوجه به صنعت طیور ما افزایش می دهد و بخشی از تسهیل در واردات جوجه 
 یک روزه ناشی از وجود این نژاد در داخل است.

نژاد مرغ الین در کشور در حال نابودی است و به زور خود را سرپا نگه داشته و بی اعتنایی به این نژاد وی اضافه کرد: هم اکنون 
 در آینده صنعت طیور ما را با مشکل مواجه خواهد کرد.

 ل برخیمیران اظهار داشت : نژاد مرغ الین هیچ تفاوتی با تولیدات فعلی کشور که عمده آنها وارداتی است؛ ندارد و صرفا به دلی
 منافعی که واردات برای برخی ها دارد، باعث شده تا جوجه یک روزه از اروپا وارد کشور شود.

مازندران به خاطر داشتن مجتمع مرغ الین ایران )آرین( تنها استان دارای زنجیره کامل صنعت طیور در کشور است . مجتمع آرین 
هکتار از اراضی جنگلی استان در بخش بابلکنار شهرستان  ۷۹۲یک هزار و با ورود یک گله از نژاد هایبرو هلندی در  ۰۳از سال 

 بابل راه اندازی شده است.
 ۹۸واحد مرغ گوشتی،  ۷۴۴هزار و  ۷واحد مرغ مادر ،  ۷۳۰هم اکنون عالوه بر مجتمع مرغ الین بابلکنار، پنج واحد مرغ اجداد، 

 کشتارگاه صنعتی طیور در مازندران فعال است. ۷۲رخانه تولید دان و کا ۰۰واحد کارخانه جوجه کشی ،  ۹۲واحد مرغ تخمگذار ، 
میلیارد لایر تسهیالت  ۷۰۴رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران پارسال وعده داده بود که برای تامین نقدیندگی این مجتمع 

 اختصاص داده شود.
 

 انتقاد از نوسان قیمت مرغ 
ز آنچه که نوسان شدید قیمت مرغ در کشور نامید انتقاد کرد و گفت که این نوسانات قیمتی این عضو اتاق بازرگانی ایران همچنین ا

 باعث کاهش تولید و ضربه خوردن صنعت طیور کشور می شود.
وی افزود : در شرایط فعلی نرخ گوشت مرغ مصوب تنظیم بازار متناسب با هزینه های تحمیلی به دست اندرکاران این صنعت نیست 

 عامل باعث شد تا هر فصل ما با نوسان تولید مواجه شویم.و این 
میلیارد دالری در سال دارد، تعیین  ۳میران گفت : برای حمایت از صنعت طیور و افزایش بهره وری در این صنعت که گردش مالی 

 قیمت ها باید به گونه ای انجام شود که روند تولید با ثبات ادامه یابد.
 کیلوگرم و دو برابر میانگین جهان است. ۷۰ر ایران ساالنه سرانه مصرف گوشت مرغ د

  لینک خبر

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83516956/ظرفیت-مرغ-لاین-کشور-قربانی-منافع-واردکنندگان-شد
https://www.irna.ir/news/83516956/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 
 

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

 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 ایرنا – 85/7/82تاریخ :

 پهپادها گامی به سمت هوشمندسازی کشاورزی

ساالنه میلیاردها تومان صرف مکانیزاسیون بخش کشاورزی و تجهیز کشاورزان به علوم و وزارت جهادکشاورزی  -ایرنا -تبریز
ا کند که اکنون بتکنولوژی های نوین کاشت، داشت، برداشت و حفظ محصوالت با استفاده از روش های مختلف از جمله سم پاشی می

در جهت هوشمندسازی و تجهیز کشاورزان به ادوات و  های انجام شده، پهپادهای کشاورزی در این بخش گشایش جدیدی راپیشرفت
 ابزارآالت سم پاشی اراضی زراعی و باغی به وجود آورده است. 

به گزارش ایرنا، کاهش هزینه، نیاز به نیروی انسانی کمتر، افزایش سرعت عمل، افزایش دقت، افزایش بازدهی، صرفه جویی در 
وری از اراضی کشاورزی، صرفه جویی در مصرف آب، افزایش امنیت غذایی و هزینه ها، توسعه تکنولوژیکی، افزایش بهره 

نداشتن تاثیرات زیست محیطی همگی از مزیت های استفاده از پهپادهای کشاورزی است و آشنایی، آموزش و تجهیز به پهپادهای 
 ید آن زده شد. کشاورزی سم پاش، گام نوینی در توسعه صنعت کشاورزی کشور است که در آذربایجان شرقی کل

مدیرعامل شرکت دانش بنیان ارایه دهنده پهپادهای کشاورزی با بیان اینکه تا همین چند وقت پیش با شنیدن نام پهپاد شاید اولین چیزی 
که به ذهن ها می رسید استفاده نظامی از این پرنده مکانیکی بدون سرنشین، جنگ، درگیری و جاسوسی بود، گفت: اما امروزه 

فناوری پای پهپادها را به الیه ها و بخش های دیگر زندگی انسان نیز باز کرده و اکنون از پهپادها در زمینه های مختلفی پیشرفت 
 مانند بخش کشاورزی هم استفاده می شود.

بین مات، دورهای فراوانی به لحاظ نوع موتورهای الکترونیک، نوع عملیات و خدکاپیتان محمد سخاوت با بیان اینکه این پهپاد مزیت
دهند نسبت به مشابه خارجی خود دارند، اظهار کرد: پهپادهای ساخت داخل از نظر و حسگرها، نوع پرواز و نوع پایشی که انجام می

 درصد کمتر از قیمت مشابه خارجی می باشند. ۸۴هزینه 
ی، محلول پاشی و خدمات آنالیز فعالیت داشت، پاشوی با بیان اینکه این شرکت ابتدا در زمینه خدمات کشاورزی با پهپاد از جمله سم

پاش و آنالیزگر که به طور کامل بومی است اقدام کرد و کارخانه تولید پهپاد را تأسیس افزود: در چند ماه گذشته به تولید پهپادهای سم
 کرد.

ازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی قائم مقام معاونت بهبود تولیدات گیاهی و رئیس اداره امور فن آوری های مکانیزه کشاورزی س
گفت: تسهیالت خرید پهپاد سمپاش از خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی استان با بازپرداخت پنج ساله برای متقاضیان پرداخت می 

 شود. 
ت تسهیالت خرید محسن قهرمان نژاد با اشاره به بازدهی باالی پهپادهای سم پاش کشاورزی، اظهار کرد: اقدامات الزم برای پرداخ

 ۳۴درصد آورده شخصی  ۷۴چهار فروند پهپاد سمپاش در مزارع آذربایجان شرقی انجام شده است و متقاضیان نیز می توانند با 
 درصد وام دریافت کنند.  ۷۸درصد بصورت تسهیالت 

مپاشی مزارع کشاورزی روستای مایان وی ادامه داد: برای نخستین بار در آذربایجان شرقی بهره برداران و تولیدکنندگان، عملیات س
 سفلی شهرستان تبریز را با پهپاد آغاز کردند. 

درصد از محصوالت کشاورزی در اثر  ۰۴مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه سالیانه حدود 
آفت محصوالت را تهدید می کند که  ۰۴۴شاورزی بیش از رود، گفت: درحوزه کفعالیت عوامل مختلف خسارت زا و آفات از بین می

 موضوع بحران آب و خشکی دریاچه ارومیه در منطقه بر شیوع این آفات دامن زده است.
یمیایی های مبارزه شمحمود کیا با بیان اینکه برای مبارزه با آفات روش های مختلفی وجود دارد که کنترل تلفیقی آفات جایگزین روش

های کنترل های اخیر با رویکرد ارتقاء سالمت محصوالت کشاورزی و تولید محصول سالم، روشت، افزود: در سالمحض شده اس
های وزارت جهاد های مبارزه شیمیایی محض شده و گام مهمی در راستای تحقق اهداف و سیاستتلفیقی و بیولوژیک جایگزین روش

 کشاورزی برداشته شده است.
ان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه مبارزه با آفات به ویژه به روش شیمیایی به عنوان آخرین راهکار مدیر حفظ نباتات سازم

کنترلی در مواردی امری اجتناب ناپذیر است، ادامه داد: سمپاشی هوایی شیمیایی از طریق هواپیما که در بخش کشاورزی کشور در 
 ل زیست محیطی منسوخ شده است.گذشته صورت می گرفت به دالیل متعدد از جمله مسائ

وی به جایگزینی پهپادها بجای سمپاشی های معمول دیگر به دلیل سرعت عمل باال، هزینه پایین تعمیر و نگهداری، قابلیت اجرای 
عملیات سمپاشی در زمین های صعب العبور، بهره وری باال، دقت باال، پوشش وسعت زیاد مزارع و کنترل تمام خودکار توسط 

نه کنترل زمینی اشاره نمود و افزود: این پرنده های قابل کنترل از راه دور نیاز به باند فرود ندارند، بدین صورت که سیستم ساما
 پهپاد به صورت عمودی بلند شده و در نهایت بصورت عمودی بر زمین می نشیند.
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ش برای کشاورزان در استفاده درست از سم مقرون به مدیر جهادکشاورزی شهرستان تبریز نیز با بیان اینکه استفاده از پهپاد سمپا
های استان کاربرد دارد و این روش برای کشاورزی هوشمند و به منظور صرفه است گفت: پهپاد سمپاش در تمام مزارع و باغ

 ود.شهای هرز، کاهش آلودگی محیط زیست و آب، کاهش مصرف سم و جذب باالی کود شیمیایی استفاده میمبارزه با علف
های مانند صرفه جویی در مصرف آب و هزینه عملیات، دقت باالی سمپاشی در فرامرز افشانی با بیان اینکه این پهپادها قابلیت

لیتر آب  ۷۴دقیقه با یک لیتر سم و ۷۴ها و تسریع در کار دارند گفت: این دستگاه ها در مدت زمان مزارع، سهولت در بکارگیری آن
لیتر آب نیاز وجود دارد  ۷۴۴۴کنند در حالی که برای سمپاشی یک هکتار با روش سنتی به بیش از اشی مییک هکتار زمین را سمپ

 درصد کمتر می شود که این هزینه ما را در کاشت و داشت محصول کاهش می دهد.۹۴همچنین مصرف سم نیز حدود 
رفتن محصوالت بر اثر ورود تراکتور در مزرعه،  های زراعی و باغی، عدم لهیدگی و از بینوی ورود نکردن کشاورز به زمین

همپوشانی یکنواخت سم به تمام نقاط مزرعه، کاهش مصرف آب و سم و عدم ورود نیروی انسانی در همه مراحل سم پاشی را به 
ارع و باغات کشاورزان از مزایای بهره مندی از پهپادها در عرصه کشاورزی هستند، افزود: تا پیش از این سمپاشی و کودپاشی مز

به دو روش عمده زمینی با استفاده از تراکتور یا نیروی انسانی و هوایی با استفاده از هواپیمای سبک و هلی کوپتر انجام می شد که 
هر یک معایب خاص خود را داشت اما اکنون پهپادها زمینه ای را برای کاهش هزینه ها و افزایش راندمان و عملکرد مزارع فراهم 

 .کرده اند
دقیقه زمان الزم است، گفت: با استفاده از این پهپادها  ۷۴های زراعی دقیقه و زمین ۹۴افشانی با بیان این که برای سمپاشی باغات 

 ها در مناطق سخت گذر نیز به راحتی قابل انجام است.شود و سمپاشی زمینجویی میدر مصرف سم و آب صرفه
می باشد که به هواپیماهای بدون سرنشین اطالق می شود که در سال های اخیر « از دورپرنده هدایت پذیر »مخفف عبارت « پهپاد»

 در بخش های مختلف از جمله بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
 خبر لینک
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 متفرقه
 ایرنا  – 03/7/82تاریخ : 

 دو میلیارد دالر ارزآوری صادرات بخش کشاورزی در پنج ماهه امسال

درصدی بخش کشاورزی از  ۷۴.۳۲ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سهم معاون برنامه -ایرنا  -تهران 
گفت: در این مدت محصوالت بخش کشاورزی و غذا با وزن تقریبی دو میلیون  ۳۳صادرات غیرنفتی کشور در پنج ماهه نخست سال 

 میلیون دالر به کشورهای مختلف صادر شده است. ۳۸۷هزارتن، به ارزش یک میلیارد و  ۸۴۰و 
افزود: این میزان صادرات به کشورهای عراق، « عبدالمهدی بخشنده»به گزارش سه شنبه روابط عمومی وزارت جهادکشاورزی، 

انجام  یای شرقیافغانستان، امارات متحده عربی، پاکستان، فدراسیون روسیه، هند، ترکیه، ترکمنستان، آلمان و برخی کشورهای آس
 شده است.

میلیون  ۰۷۸هزار تن و به ارزش پنج میلیارد و  ۰۴میلیون و  ۷۴وی اظهارداشت: واردات محصوالت بخش کشاورزی و غذا با 
 درصد از واردات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.۹۷.۲۷دالر، 

هزار تن، پیاز و  ۹۷۳ه و فرآوری شده با حدود هزار تن، گوجه فرنگی تاز۲۹۳وی تصریح کرد: محصوالت جالیزی با حدود 
هزار تن رتبه پنج محصول اصلی از نظر وزنی را  ۷۴هزار تن و خرما با حدود  ۰۷هزار تن و سیب با حدود ۷۷۴موسیر با حدود 

 در صادرات محصوالت کشاورزی از آن خود کرده است.
میلیون ۷۲۳میلیون دالر، پسته  ۷۹۹ون دالر، محصوالت جالیزی میلی۷۸۴به گفته وی، همچنین از لحاظ ارزشی محصوالت لبنی با 

 اند.میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشته ۷۳۴دالر و گوجه فرنگی تازه و فرآوری شده 
های کشاورزی در صادرات ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به وزن هر یک از زیربخشمعاون برنامه

میلیون  ۳۴۳هزار تنی و به ارزش  ۳۷۷زی و غذا، افزود: در زیربخش زراعی با وزن باالتر از یک میلیون و محصوالت کشاور
توان به اند که از این مجموعه میمیلیون دالر برای کشور ارزآوری داشته ۰۹۸هزار تن و به ارزش  ۳۷۹دالری، گروه سبزیجات با 

میلیون دالر، ۰۷هزار تن به ارزش  ۰۷زمینی با میلیون دالر، سیب۷۳۴به ارزش  هزار تن ۹۷۳گوجه فرنگی تازه و فرآوری شده با 
میلیون دالر اشاره  ۷۸هزار تن به ارزش  ۷۷میلیون دالر و همچنین گیاهان دارویی با  ۰۳هزار تن به ارزش  ۷۷۴پیاز و موسیر 

 کرد.
 گیرند.ر در این زیربخش قرار میمیلیون دال ۷۹۹هزار تن و ارزش  ۲۹۳وی اضافه کرد: محصوالت جالیزی با 

میلیون دالر گفت: صادرات محصوالت باغی  ۰۷۰هزار تنی صادرات زیربخش باغی به ارزش  ۹۲۸بخشنده با اشاره به وزن 
میلیون دالر، خرما با ۲۳تن به ارزش  ۲۰میلیون دالر، زعفران با وزن  ۷۲۳هزار تن وزن به ارزش  ۷۴همچون پسته با بیش از 

هزار تن به  ۰۷میلیون دالر و سیب با وزن  ۰۷هزار تن به ارزش ۹۷میلیون دالر، انگور با وزن  ۰۳ار تن به ارزش هز ۸۰وزن 
 میلیون دالر منجر به ورود ارز به کشور شده است. ۹۰ارزش 

کشور  میلیون دالری این زیربخش برای ۹۸۴هزار تن صادرات محصوالت دام و طیور و ارزآوری  ۷۰۷وی با اشاره به وزن 
میلیون دالری را برای کشور رقم زده شده که این میزان صادرات به ۷۸۴هزار تن ارزآوری  ۷۳۲افزود: صادرات لبنیات با وزن 

 ۸۰هزار تنی به ارزش  ۰۷میلیون دالر، شیر و خامه با وزن  ۰۳هزار تنی به ارزش  ۹۹تفکیک مربوط به پنیر و کشک با وزن 
میلیون دالر  ۸۸هزار تن به ارزش ۳۰میلیون دالر و ماست با وزن  ۸۰هزار تن به ارزش  ۷۷زن میلیون تن، صادرات بستنی با و

 شده است.
میلیون ۷۳هزار تن به ارزش ۷۳میلیون دالر، گوشت مرغ با وزن ۷۳هزار تن به ارزش ۷۲به گفته وی، صادرات تخم مرغ با وزن 

 اند.ر برای کشور، ارزآوری داشتهمیلیون دال۷هزار تن به ارزش ۷دالر و چای ایرانی با وزن 
ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: سه زیربخش شیالت، جنگل و مرتع و دامپزشکی به معاون برنامه

میلیون دالری و یک میلیون دالری را به همراه ۷۴میلیون دالری،  ۲۷تن، ارزآوری  ۲۴هزار تن و  ۰هزار تن،  ۹۳ترتیب با وزن 
هزار تن از لحاظ وزنی رسید که در  ۸۴۰های کشاورزی و غذا در مجموع به دو میلیون و اند بنابراین وزن صادرات زیربخشهداشت

 اند.میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشته ۳۸۹حدود یک میلیارد و 
دامه داد: ذرت دامی به میزان سه میلیون در بخش کشاورزی ا ۷۹۳۳بخشنده با اعالم پنج قلم وارداتی از لحاظ وزنی تا انتهای مرداد 

هزار تن، کنجاله سویا به  ۷۰۴هزار تن، جو به میزان یک میلیون و  ۷۰۸هزار تن، لوبیای سویا به میزان یک میلیون و  ۸۳۸و 
ظور واردات منهزار تن وارد کشور شده، اما بیشترین سهم ارزی به ۳۳۹هزار تن و برنج نیمه سفید یا کامل سفید شده  ۳۷۳میزان 

میلیون دالر، ذرت دامی به  ۳۸۷کشاورزی به برنج نیمه سفید یا کامل سفید شده به ارزش  محصوالت موردنیاز و ضروری صنعت
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میلیون دالر و روغن دانه آفتابگردان به  ۰۷۷میلیون دالر، کنجاله به ارزش ۰۳۰میلیون دالر، لوبیای سویا به ارزش ۳۳۷ارزش 
 تعلق یافته است.میلیون دالر ۹۴۰ارزش 

درصدی از کل صادرات غیرنفتی، با وزن تقریبی ۷۰.۰۹با سهم  ۳۲براساس این گزارش، صادرات بخش کشاورزی و غذا در سال 
میلیون دالری را برای کشور به همراه داشته است. محصوالت جالیزی  ۹۳۷هزار تن، ارزآوری شش میلیارد و  ۳۰۷شش میلیون و 

هزار  ۸۳۰زمینی تازه و فرآوری شده با هزار تن، سیب ۰۲۰ر تن، گوجه فرنگی تازه و فرآوری شده با هزا ۷۲۰با یک میلیون و 
به  ۷۹۳۲هزار تن، پنج قلم عمده صادراتی از لحاظ وزنی را تا انتهای اسفند سال  ۹۸۷هزار تن و پیاز و موسیر با  ۰۷۸تن، سیب با 

 اند.خود اختصاص داده
میلیون دالر، گوجه فرنگی تازه و فرآوری شده ۹۸۷میلیون دالر، زعفران به ارزش ۰۰۷سته به ارزش همچنین از نظر ارزشی نیز پ

میلیون دالر، اقالم مهم ۹۰۹زمینی تازه و فرآوری شده به ارزش میلیون دالر و سیب۷۷۳میلیون دالر، سیب با ۹۳۰به ارزش 
درصدی ۷۰.۴۷با سهم  ۳۲محصوالت کشاورزی نیز در سال  اند. همچنین وارداتصادراتی بخش کشاورزی و غذا را در برگرفته

 میلیون دالری همراه بود.۲۷۰میلیارد و ۷۴هزار تن به ارزش ۰۲۳میلیون و ۷۴از کل واردات غیرنفتی، با وزن تقریبی 
  لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا  – 82/7/82تاریخ : 

 رسدمیلیون تن می ۱ظرفیت فرآوری محصوالت کشاورزی گلستان به 

بدیلی در مرحله پیگیری یا واحد صنایع ت ۰۳۳معاون صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت که  -ایرنا  -گرگان 
هزار تن فعلی به  ۸۴۴میلیون و  ۹بندی گلستان را از ها ظرفیت ساالنه اسمی فرآوری و بستهبرداری از آنآغاز طرح است که بهره

 حدود پنج میلیون تن افزایش خواهد داد. 
شتر واحدهای بهره بردار صنایع تبدیلی عید محمد فاروقی روز یکشنبه به خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسالمی اظهار داشت: بی

 گلستان در بخش شالیکوبی )سفید کردن برنج( و خوراک دام و طیور مشغول فعالیت هستند.
هزار  ۸۴۴واحد صنایع غذایی دارای پروانه بهره بردار با ظرفیت اسمی بیش از سه میلیون و  ۹۷۷وی بیان کرد: در حال حاضر 

 ان فعال است.تن زیر پوشش این سازمان در است
فاروقی حمایت بیشتر در تخصیص تسهیالت بانکی ارزان قیمت را از نیازهای اصلی صاحبان این واحدها برای افزایش تولید، 

بهسازی واحدهای قدیمی و تسریع در بهره برداری از طرح های در دست اجرا دانست و گفت که رونق صنایع تبدیلی کشاورزی در 
 برداران و کاهش خام فروشی محصوالت خواهد شد.ن بیشتر به بهرهگلستان موجب منفعت رساند

هزار و  ۰۳معاون صنایع غذایی و تبدیلی سازمان جهادکشاورزی گلستان افزود: امسال طبق برنامه ششم توسعه، جذب و بهره وری 
نایع تبدیلی در نظر گرفته فرصت شغلی و بازسازی و نوسازی هفت واحد ص ۷۴۳تن ماده خام محصوالت کشاورزی با ایجاد  ۹۴۴

 شده است.
میلیارد لایر تسهیالت بانکی در  ۷۹به گفته وی اکنون سه پرونده ایجاد واحد صنایع غذایی و تبدیلی توسط این سازمان برای جذب 

 کارگروه استانی در دست بررسی است.
میلیارد لایر و  ۷۹۴سرمایه گذاری دو هزار و  واحد با ۰۷طبق گزارش سازمان جهادکشاورزی گلستان، پارسال در این استان برای 

 فرصت شغلی، پروانه بهره برداری صادر شد. ۰۴۴هزار تن محصول کشاورزی و ایجاد  ۸۳۸ظرفیت اسمی فرآوری 
به گفته مختار مهاجر رییس سازمان جهادکشاورزی گلستان در سال زراعی قبل تولیدات کشاورزی استان در بخش دام، زراعت، 

هزار  ۷۷۰هزار تن رسید که این میزان تولید حاصل فعالیت  ۳۳۹شیالت و آبزیان و جنگل و مرتع به چهار میلیون و باغبانی، 
 درصد اشتغال خالص استان است. ۹۳خانوار بهره بردار در بخش های کشاورزی معادل 

می توان به سویا، خاویار، دانه روغنی نوع محصول کشاورزی رتبه های اول تا ششم کشور را دارد که  ۷۸استان گلستان در تولید 
 کلزا، گندم، گوشت مرغ، جو، آفتابگردان، پنیه، توتون، پیله تر ابریشم، برنج، هلو، آلو، خرمالو و زیتون اشاره کرد.

تازی در اقلیم دنیا از جایگاه مم ۷۹هزار کیلومتر مربع وسعت و جای دادن هفت اقلیم از  ۷۴گلستان واقع در شمال کشور با بیش از 
 تولید محصوالت کشاورزی در کشور برخوردار است.

  لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا  – 88/7/82تاریخ : 

 توسعه همکاری ایران و آلمان در زمینه بذر کلزا و چغندرقند

به کشور خبرداد و گفت:  مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، از واردات ارقام جدید کلزا و چغندر قند -ایرنا  -تهران 
 این اقدام با حمایت وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است. 

های تعاونی افزود: در سال زراعی جاری اتحادیه مرکزی شرکت« حسین شیرزاد » به گزارش دوشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 
با انعقاد قرارداد اجرایی، آموزشی و تحقیقاتی با تولید روستایی با حمایت سازمان مرکزی تعاون روستایی و وزارت جهاد کشاورزی، 

های تولید کننده معتبر و مطرح اروپایی های روغنی وزارت جهاد کشاورزی به رایزنی و مشارکت با شرکتمجریان چغندرقند و دانه
 در تولید ارقام بذری نوین کلزا و چغندرقند اقدام کرد.

، Gordonت: در زمینه انتقال سه رقم کلزای زمستانه با نام های تجاری آلمان اشاره کرد و اظهارداش KWSوی به شرکت 

Umberto  وCristiano های و همچنین سه رقم چغندرقند با نامAkazia ،Terranova  وSalama  با این شرکت تفاهم نامه امضا

 شد.
های متحمل به بولتینگ قابل توصیه در کشت های ارقاممدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، با اشاره به این که تیپ

پائیزه با درصد عیار و عملکرد قابل توجه وارد کشور شده اند، تصریح کرد: این ارقام در اراضی تحت پوشش شبکه تعاونی در 
 )طرح های مقایسه ای با کمک کشاورزان( اجرا خواهد شد. PVSهای منتخب در قالب طرح های استان

 رقام جدید وارداتی درصد عیار و تناژ باالتری نسبت به ارقام قبلی دارند.به گفته شیرزاد، ا
  لینک خبر
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا  – 03/7/82تاریخ : 

 حجتی: هرکس گوشت دو دالری پیدا کرد، وارد کند

وجود دارد برود دالر کجاست؟ هر کس فکر می کند گوشت دو دالری  ۷وزیر جهادکشاورزی گفت: گوشت کیلویی  –ایرنا  –تهران 
 هزار تومان بفروشد، محدودیتی وجود ندارد.  ۹۸وارد کند و اینجا کیلویی 

شنبه( در هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، با بیان صبح امروز )سه« محمود حجتی»
دالر و  ۲.۸دالر کجاست؟ در استرالیا قیمت گوشت  ۷وشت کیلویی اینکه امروز مسئول تولید گوشت هستم و نه تامین آن، افزود: گ

 دالر است.  ۸در مغولستان 
. هایی شکل می گیردشود و یک سایت به تریبون یک نفر تبدیل می شود و قضاوتهایی در کشور زده میوی اضافه کرد: یک حرف

 هزار تومان بفروشد، محدودیتی وجود ندارد. ۹۸کیلویی  هر کس فکر می کند گوشت دو دالری وجود دارد برود وارد کند و اینجا
میلیون هکتار  ۷وزیر کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش جهشی در تولید برخی محصوالت گفت: بیش از 

با رقم بیش از یک درصد این میزان را  ۰۴از اراضی کشور به روش مکانیزه آبیاری می شود که دولت های یازدهم و دوازدهم 
 هزار هکتاری به خود اختصاص داده اند. ۷۴۴میلیون و 

وری وی با اشاره به اهمیت عامل زیرساختی در توسعه کشاورزی گفت: دولت های یازدهم و دوازدهم بر توسعه زیربناها و بهره
و به ویژه برای مزرعه اینگونه سرمایه ای اینگونه درباره آب و خاک هرچه بیشتر آب و خاک تاکید داشته و دارند و هیچ دوره

 گذاری نشده است.
 تذکر به کشاورزان در مورد تولید مازاد

کنند بدلیل فروش مناسب یک این مقام مسئول پیرامون شرایط کنونی محصوالت در بازار افزود: برخی کشاورزان تصور می
ش رسانند، اما امسال با تولید مازاد برخی محصوالت از توانند همان محصول را خوب بفرومحصول در سال گذشته، امسال هم می

 جمله گوجه فرنگی، چغندرقند و هندوانه روبرو شدیم.
هزار هکتار آبهای مرزی را تحویل دادیم که در  ۷۷۴هزار هکتار طرح خوزستان تحویل شده، افزود: بیش از  ۹۴۴وی با بیان اینکه 

 خواهد شد. برخی استانها مانند کردستان، این سطح بیشتر
حجتی خاطرنشان کرد: طرحی در سیستان اجرا شد که بر این اساس، آب به شیوه مدیریت شده در مزرعه و پای درخت مصرف 

 درصد محصول خشک برداشت شد. ۷.۹۰به ازای هر متر مکعب آب،  ۳۲شود و در نتیجه سال می
ت که در این ارتباط از دانه های روغنی، کنجاله، روغن خام و ای چند قلم اسوی گفت: عمده واردات در ارتباط با نهادهای واسطه

 ترین اقالم وارداتی نام برد.ذرت به عنوان عمده
به گفته وزیر جهاد کشاورزی، ذخایر نهادهای بذر و سم و کود مناسب است و امروز نگرانی از نظر تامین و ذخایر این اقالم وجود 

 ندارد.
سابقه است، اما در بخش ذرت یک توقف بوجود آمد که مربوط به بخش خصوصی ایر موجود بیوی تاکید کرد: وضعیت از نظر ذخ

های نظام میلیون تن ذخیره به دست آورد، درحالی که بخش خصوصی به دلیل برخی محددیت ۷بودو بخش دولتی توانسته حدود 
 بانکی با مشکل تامین ذرت روبرو شد که آن هم حل شد.

تن در سال  ۹۸۴ها نشان می دهد که افزایش جهشی در تولید برخی محصوالت بدست آمده، تولید زعفران از حجتی یادآور شد: آمار
میلیون تن رسیده که نگرانی برای فروش  ۰.۸تن رسیده؛ تولید سیب به چهار میلیون تن و همچنین تولید مرکبات به  ۸۴۴گذشته به 

هایی برای ساماندهی مازاد تولید و صادرات این محصوالت تشکیل شده روهآنها وجود دارد و باید صادرات را رونق داد و کارگ
 است.

وی ضمن تاکید بر اینکه کشاورزی باید تقاضا محور باشد، افزود: کشاورز باید بر اساس تقاضا محصول بکارد. در حالیکه برخی 
 توانند همان محصول را خوب بفروشند.می کنند چون فروش یک محصول در سال گذشته مناسب بوده، امسال همکشاورزان فکر می

هزار ۹۰۴تا  ۹۸۴های گذشته حدود وزیر جهاد کشاورزی توضیح داد: درباره محصولی مانند گوجه فرنگی، این وزارتخانه در هفته
 نگی عرضهتن خرید انجام داده، در حالی که در این مدت، بیش از یک میلیون تن نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار گوجه فر
 شده و درباره هندوانه و چغندرقند نیز اتفاق مشابهی را داشتیم و کشاورزان باوجود اعالم وزارتخانه، رشد تولید داشتند.

این مقام مسئول ضمن ابراز نگرانی برای فروش و صادرات برخی محصوالت گفت: امسال در صادرات وضعیت مناسبی نداشتیم، 
ای قرار داریم که استفاده بهینه از آن در زمینه صادرات می تواند موثر ا به عنوان یک پیمان منطقهاکنون در راه الحاق به اوراسی

 باشد.
 عوارض صادراتی، نسخه وزیر کشاورزی برای مدیریت بازار
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 ۰۴۴وزیر کشاورزی در بخشی دیگر از سخنانش خطاب به فعاالن اقتصادی گفت: طرفدار صادرات هندوانه نیستیم و افزود: رقم 
 لیتر کاهش یافته است. ۰۴لیتر مصرف آب برای کشت هندوانه غلط است و این مصرف به 

وی پیرامون کشت گندم گفت: سیاست دولت این است که نان با قیمت ارزان در اختیار مردم قرار بگیرد، اما از آنجا که ما به التفاوت 
 شود. کمبود منابع روبروست و فشار آن به تولیدکننده وارد می ارز دولتی و آزاد را دولت باید تامین کند، دولت همواره با

تومان وارد کشور شد، چه کسی آن  ۰۹۴هزار و  ۷های دامی اضافه کرد: کنجاله با قیمت هرکیلو گرم این مقام مسئول درباره نهاده
 منطقی نیست. یا پنج هزار تومان فروخت، این فاصله دو برابری از واردکننده اصلی تا مرغدار ۰۲۴۴را 

انداخت، هزار تومان برسد، مرغدار هم افزایش قیمتش را به گردن افزایش قیمت کنجاله می ۷۲به گفته وی، وقتی مرغ شب عید به 
 در حالیکه تمام کنجاله را با این قیمت تهیه نکرده بود. 

سال است که آن را ساماندهی  ۰ای داشتیم و  وزیر کشاورزی همچنین درباره باقی مانده سموم گفت: سم و کود وضعیت لجام گسیخته
 کردند و مدیریتی بر آن وجود نداشت.کنیم. هر چیزی را تحت عنوان کود توزیع میمی

 های غربی و شمال غربی از فروش گندم به دولتامتناع استان
 .برخی کشاورزان گندم خود را نفروختند این مقام مسئول افزود: امسال باوجود افزایش تولید گندم، نتوانستیم گندم خریداری کنیم و

ه اندازه ها بسابقه بود، یک میلیون تن گندم بیشتر خریداری شد و امسال بعضی استانوی یادآور شد: سال گذشته که خشکسالی بی
ل دیده سیکشت آبی هم، گندم نفروختند و این موضوع بیشتر در غرب و شمال غرب مشاهده شد و در حالی که در استان خوزستان پ

 کند.هزار تن بیشتر از سال قبل گندم خریداری شد و تفاوت قیمت ها در داخل و خارج کشاورز را متاثر می ۹۴۴داشتیم، 
به گفته وزیر جهادکشاورزی، امسال مجبور به واردات گندم هستیم و تصمیم به واردات گرفته شده و این موضوع در حوزه وزارت 

 تصمیم بگیرد. صنعت است که باید درباره آن
  لینک خبر
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرگزاری فارس – 88/7/82تاریخ : 

 المللی شیالت آغاز به کار کردنمایشگاه بین

 پروری و صنایع وابسته آغاز به کار کرد. المللی شیالت، آبزیامروز نمایشگاه بین

 پروری والمللی شیالت، آبزیرمین نمایشگاه بینامروز چها خبرگزاری فارس،خبرنگار اقتصادی به گزارش 
برداران داخلی و خارجی افتتاح شد. این نمایشگاه قرار صنایع وابسته با حضور مسئوالن، تولیدکنندگان و بهره

المللی تهران دایر باشد. در این نمایشگاه تولیدکنندگان و های بیناست تا روز پنجشنبه در محل دائمی نمایشگاه
های مختلف حضور دارند. همچنین سفیر چین و کاردار کشور بلغارستان هم در شیالت و آبزیان از استانصنایع 

 این افتتاحیه به دلیل روابط تجاری و شیالتی که با این کشورها داریم حضور داشتند.
ظاتی حنمایشگاه با حضور رئیس سازمان شیالت و رئیس کمیسیون صنایع مجلس افتتاح شد و قرار است تا ل

 دیگر وزیر جهاد کشاورزی هم در این مراسم حضور یابد.
هایی باعث پیوند تولیدکنندگان این حوزه با یکدیگر شده و باعث تعامل و همکاری آنها و برگزاری چنین نمایشگاه

 شود.افزایش تولید می
 لینک خبر
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 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه، 
 خبرگزاری فارس – 88/7/82تاریخ : 

 های قرآنی آغاز به کار کردجشنواره انار و میوه

 وگو آغاز به کار کرد. های قرآنی در بوستان گفتششمین جشنواره انار و میوه

های قرآنی شامل انار، امروز ششمین جشنواره انار و میوه خبرگزاری فارس،خبرنگار اقتصادی به گزارش 
مجموعه نمایشگاهی بوستان گفتگوی تهران آغاز به کار کرد. در این انجیر، زیتون، سیب، انگور و خرما در 

 شود.های مختلف کشور نیز عرضه میجشنواره سوغات استان
را  هاهای قرآنی تولیدی استانهای مختلف کشور همراه با میوهدار از استاندر این جشنواره بیش از یکصد غرفه

 کنند.عرضه می
های قرآنی همچنین مشتقات انار، شامل آب انار، لواشک انار، سرکه انار، رب وهدر ششمین جشنواره انار و می

 شود.انار نیز برای عالقمندان ارائه می
های دیگر از خرما، انگور، انار و موز هم در خداوند در قرآن به انجیر و زیتون سوگند خورده و به مناسبت

 قرآن سخن گفته شده است.
  لینک خبر
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 نهاده
 ایرنا  – 85/7/82تاریخ : 

 درصد کاهش یافت ۸قیمت بذر گندم گواهی شده تا 

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به شروع فصل کاشت و تشویق کشاورزان برای مصرف  -ایرنا  -تهران 
 بذور گواهی شده، قیمت جدید هرکیلوگرم بذر گندم آبی و دیم گواهی و اصالح شده بین پنج تا هشت درصد کاهش یافت. 

هزارتن بذر گندم گواهی شده برای  ۰۲۸با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه  روز پنجشنبه در گفت و گو« اسماعیل اسفندیارپور»
تومان  ۸۷۹سال زراعی جدید تولید شده است، افزود: طبق مصوبه جدید دولت نرخ هر کیلوگرم بذر گندم آبی گواهی شده دو هزارو 

 بین پنج تا هشت درصد کاهش قیمت دارد.تومان تعیین شده که نسبت به مصوبه قبلی  ۷۰۸و بذر گندم دیم دو هزار و 
 تومان بود. ۰۸۴و گندم دیم دو هزارو  ۰۸۴به گفته وی، این درحالیست که نرخ مصوبه پیشین هر کیلو بذر گندم آبی دو هزار و 

است،  مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بذرهای گواهی شده در افزایش عملکرد گندم تولیدی کشور موثر
 اظهارداشت: بذرهای گواهی شده توسط موسسه ثبت گواهی بذر و نهال تایید و در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: بذر گندم آبی و دیم گواهی شده مورد نیاز کشور تامین است و کشاورزان نگرانی در خصوص تامین این بذرها 
 نداشته باشند.

 نجام شددرصد برنامه کشت گندم ا ۷۹
 ۰هزارتن گندم حدود  ۸۴۴میلیون  ۷۰برای تولید  ۳۳ – ۳۳اسفندیار پور گفت: با توجه به برنامه کشت و تولید گندم در سال زراعی 

رود که از این میزان دو میلیون هکتار برای کشت آبی و چهار میلیون هکتار میلیون هکتار از اراضی کشور زیرکشت گندم می
 ت.مربوط به کشت دیم اس

هزار  ۹۳۹اسفندیار پور درخصوص سطح زیرکشت گندم تصریح کرد: از ابتدای فصل زراعی جدید )مهرماه( تاکنون یک میلیون و 
درصد برنامه کشت گندم در اقلیم سرد کشور زیرکشت گندم رفته که نسبت به مدت مشابه سال  ۷۹هکتار از اراضی گندم معادل 

 گذشته در یک سطح است.
هزار هکتار معادل  ۷۴۴درصد مربوط به کشت گندم دیم و  ۷۳هزار هکتار معادل  ۷۳۹از این میزان یک میلیون و  وی اضافه کرد:

 درصد مربوط به کشت گندم آبی است. ۷۴
وی افزود: کشت گندم اقلیم سرد شامل استان های شمال غرب و غرب کشور تا نیمه اول آبان ماه ادامه دارد و از اواسط آبان ماه 

 ر استان های گندم خیز کشور از جمله خوزستان، گلستان، مرکزی و جنوب فارس عملیاتی می شود.کشت د
 ۸.۳ها در استان های زیرکشت گندم گفت: متوسط بارندگی کشور تاکنون مشاور وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت بارندگی

میلیمتر بوده اما هنوز  ۷۴بارندگی در استان اردبیل درصد نزدیک بارندگی های سال گذشته در همین زمان است به طور مثال 
 های گندم خیز کشور شروع نشده است.بارندگی در دیگر استان

تومان تعیین شده است  ۷۷۳۴تومان و گندم دوروم  ۷۷۴۴وی افزود: طبق مصوبه شورای اقتصاد قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی 
 گندم دوروم مورد نیاز صنف و صنعت و کارخانجات ماکارونی اقدام کنند. بنابراین نیاز است تا گندمکاران نسبت به کشت

به گفته اسفندیار پور، در تفاهمی بین صنف کارخانجات ماکارونی و بنیاد ملی گندمکاران مقرر شده تا کارخانجات ماکارونی در 
تولید گندم دوروم دارند این محصول را با خیز همچون خوزستان، فارس و کرمان )جیرفت، کهنوج و اورزویه( که استان های گندم

 درصد افزایش قیمت دولتی خریداری کنند. ۷۴
روز عنوان کرد و ادامه داد: کشت گندم از اول مهرماه از اقلیم سرد شروع سپس  ۷۴۴وی مدت دوره کاشت گندم در کشور را حدود 

 یابد.طوب نوار ساحل خزر تا هفته اول دیماه خاتمه میدر مناطق معتدل و در ادامه اقلیم گرم و خشک جنوب و اقلیم گرم و مر
درصد کودهای نیتروژنه و اوره در زمان کاشت مصرف شود تا بر  ۳۴مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: الزم است 

 روی کمیت وکیفیت تولید تاثیرگزار باشد.
  لینک خبر
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