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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آب
 خبرنگاران جوان  – 5/8/88تاریخ : 

 اختصاص باالترین هدر رفت آب به بخش کشاورزی صحت ندارد
های نوین آبیاری به دنبال افزایش تولید با کمترین آب زارع گفت: با توجه به تبخیر باالی آب در بخش کشاورزی با توسعه سامانه

 .مصرفی هستیم
صنعت،تجارت و  توسعه سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار عباس زارع مجری طرح

انه های نوین آبیاری اظهار کرد: با توجه به ، درباره آخرین وضعیت توسعه سامگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

های اقتصاد مقاومتی در زمینه مدیریت مصرف بهینه آب های اخیر و بحران منابع آبی چند رویکرد در خصوص سیاستخشکسالی
د آب در های مجاز و غیر و مجاز و توزیع هوشمنهمچون تحویل حجمی آب به بهره برداران، جلوگیری از برداشت بی رویه از چاه

 .دستور کار قرار گرفته است
های مصرف به بهبود آب مصرف بخش کشاورزی اختصاص دارد، افزود: براین اساس یکی از وی با اشاره به اینکه یکی از پروژه

ک برای ها مربوط به پروژه سامانه نوین آبیاری است که در ارتباط با افزایش بهره وری و حفاظت از منابع آب و خاموثرترین پروژه
 .مدیریت مزرعه بوده که خوشبختانه حمایت خوبی در این ارتباط صورت گرفته است

های نوین آبیاری در بهبود مصرف آب و اثر گذاری تولید، امسال بنا های سامانهزارع ادامه داد: با توجه به اثر بخشی اجرای پروژه
میلیارد تومان از اسناد خزانه بودجه به طرح  ۵۱۱ملی و میلیون یورو از صندوق توسعه  ۰۵۱به دستور مقام معظم رهبری 

های نوین آبیاری اختصاص یافته استسامانه . 
 ۰۹۱های نوین آبیاری، تاکنون های سامانههای نوین آبیاری، با وجود اختصاص منابع به اجرای پروژهبه گفته مجری طرح سامانه

 ۰۳۱هزار هکتار آن به بهره برداران تحویل داده شده و  ۰۱رار گرفتند که های نوین قهزار هکتار اراضی آبی تحت پوشش سامانه
 .هزار هکتار مابقی در دست اجراست که تا پایان سال صد درصد پیشرفت فیزیکی خواهد داشت

هزار هکتار اراضی آبی به سامانه نوین  ۰۵۱هزار میلیارد تومان اعتبار به پروژه سامانه نوین آبیاری/ ۲اختصاص  :بیشتر بخوانید

شوندآبیاری تجهیز می  
شور گفت: با توجه به آنکه وزارت جهاد کشاورزی مسئولیتی در خصوص های غیر مجاز در کوی درباره آخرین وضعیت تعداد چاه

های غیر مجاز و تحویل حجمی آب باشندهای غیر مجاز ندارد، از این رو مسئوالن وزارت نیرو باید پاسخگوی چاهمسدود کردن چاه . 
بخش کشاورزی افزود: با توجه به یک زارع در واکنش به اظهارات برخی کارشناسان پیرامون اختصاص باالترین هدر رفت آب به 

سوم بارندگی دنیا در ایران و پتانسیل سه برابری تبخیر آب، عمدتا با کم آبیاری در بخش کشاورزی مواجه هستیم، اما تاکنون تحقیقات 
 .ثابت نکرده که بیشترین مصرف آب به بخش کشاورزی اختصاص دارد، ضمن آنکه هدر رفت آب را باید تعریف کنیم

دهد، تصریح کرد: بنده ها بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی رخ میمقام مسئول در پایان با بیان اینکه در تمامی کشور این
های نوین آبیاری و سایر اعتقادی به افزایش هدر ر فت آب در بخش کشاورزی ندارم، اما به سبب تبخیر باالی آب با توسعه سامانه

های گلخانه امکان حداکثر تولید با حداقل آب وجود داردیستمفعالیت آب و خاک همچون توسعه س . 
 لینک خبر
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 آفات 
 ایرنا  – 3/8/88تاریخ : 

 کرمانهای صحرایی به جنوب احتمال ورود موج جدید ملخ

های پایانی به گفته مدیرکل مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی با توجه به اعالم سازمان جهانی غذا، در ماه -ایرنا  -جیرفت 
 های صحرایی به جنوب استان کرمان وجود دارد. امسال احتمال ورود موج جدیدی از ملخ

ز جمعه در سفر به جیرفت گفت: در سه موج اول امسال، هجوم به گزارش ایرنا، مدیرکل مدیریت بحران وزارت جهادکشاورزی رو
های همکار به نحو ها و کمبودها، سازمان جهاد کشاورزی و دستگاهها را به جنوب کرمان داشتیم که با وجود همه محدودیتملخ

 مطلوبی این آفت خطرناک را مدیریت کردند.
ا وزیر کشور، معاون اول رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه سیدمحمد موسوی از انجام مکاتبه وزیر جهاد کشاورزی ب

 خبر داد و گفت: تمام تمهیدات ویژه از هم اکنون برای مبارزه با موج جدبد ملخها به جنوب کرمان انجام شده است.
های گفت: در حال حاضر تیمای نزدیک خبر داد و وی از تخصیص هزینه مبارزه با ملخ در جنوب کرمان به وزارت کشور در آینده

های جنوبی استان کرمان در آمادگی کامل هستند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، زمینه مبارزه پایش ملخ صحرایی در شهرستان
 جدی را فراهم کنند. 

فت: پایش ها در جنوب کرمان خبرداد و گمدیرکل مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی از شناسایی مناطق پر خطر هجوم ملخ
 جدی منطقه با حضور کارشناسان فنی حفظ نباتات در حال انجام است. 

 
 های کشاورزیمیلیارد تومان اعتبار به استان کرمان برای بازسازی زیرساخت ۰۲اختصاص 

میلیارد تومان اعتبار به استان کرمان برای هزینه در زمینه  ۲۱مدیرکل مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی از اختصاص 
 های کشاورزی خسارت دیده از سیالب خبر داد. بازسازی زیرساخت

داشتن اعتبار برای بازسازی های ابتدای امسال در جنوب کرمان گفت: با وجود نموسوی در بازدید از مناطق خسارت دیده از سیالب
های کشاورزی خسارت دیده از سیالب، سازمان جهاد کشاورزی این منطقه اقدامات خوبی را در زمینه بازسازی قنوات و زیرساخت

 های دسترسی به مزارع انجام داده است.راه
میلیارد تومان اعتبار به زودی در ۲۱های خسارت دیده از سیالب در حوزه کشاورزی وی با بیان اینکه برای بازسازی زیرساخت

اختیار استان کرمان قرار خواهد گرفت تصریح کرد: در این میان جنوب استان کرمان هم با دریافت اعتبارات بایستی اقدامات 
 بازسازی را انجام دهد. 

 ب کرمان انجام شد.هزار هکتار از مزارع جنو ۰۵۱عملیات مبارزه با ملخ صحرایی تا نیمه اول تیرماه امسال در سطح 
 سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مستقل از مرکز استان، هفت شهرستان جنوبی را تحت پوشش دارد.

  لینک خبر
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 آفات 

 خبرنگاران جوان  – 4/8/88تاریخ : 

شودبه کشور آغاز می ۸۹دور دوم حمله ملخ صحرایی از اواخر دی   
های صحرایی خواهیم بودهای جنوبی کشور شاهد مهاجرت ملخهای پایانی سال در استانمیر گفت: از ماه . 

وگو با خبرنگارمحمدرضا میر سخنگوی سازمان حفظ نباتات در گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی 

عد اقلیمی شوند اظهار کرد: با توجه به شرایط مساهای صحرایی از اواخر دی وارد کشور می، با اشاره به اینکه دور دوم ملخجوان
های های صحرایی در استانهای هند و پاکستان با هجوم گسترده آفت ملخها از کشوردر کانون شبه جزیره آفریقا و مهاجرت ملخ

های پایانی سال در کشور مواجه خواهیم بودجنوبی از ماه . 
 

های صحرایی است که کشور عربستان در لخسخنگوی سازمان حفظ نباتات افزود: ایران در سازمان فائو عضو کمیسیون مبارزه با م
های صحرایی نداریم و تنها ارتباط میان این دو کشور آن عضویت ندارد از این رو ما ارتباط مستقیمی با عربستان برای مبارزه با ملخ

شوداز طریق سازمان فائو انجام می . 
 

انی سال نسبت به دوره اول شدیدتر خواهد بودماه پای ۳ها در های فائو حمله ملخبینیبه گفته میر بر اساس پیش . 
های صحرایی بدانید + حکم مصرفهرآنچه باید درباره ملخ :بیشتر بخوانید  

بیان کرد: این در حالیست که در هزار هکتار تا یک میلیون هکتار انجام خواهد شد  ۹۱۱او با بیان اینکه دور دوم مبارزه در سطح 
ها از شمال آفریقا هزار هکتار مبارزه صورت گرفت، اما در ایام پایانی سال عالوه بر هجوم ملخ ۰۵۱دور اول تنها در سطحی حدود 

ها از سمت هند و پاکستان نیز مواجه خواهیم بودو شبه جزیره عربستان با برگشت آن . 
 

هزار تومان است، اظهار کرد: بنابر  ۵۱یان اینکه حداقل اعتبار برای مبارزه در هر هکتار سخنگوی سازمان حفظ نباتات با ب
ای را به وزیر کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشتند که این های صورت گرفته معاون اول رئیس جمهور نامهپیگیری

در صورت لزوم در اختیار سازمان حفظ نباتات قرار گیردموضوع در اولویت کاری قرار گیرد تا امکانات و اعتبارات مورد نیاز  . 
 

ها در شرایط بحران به صورت نقدی، تجهیزات، سموم به صورت مستقیم یا با همکاری های سازمان فائو به کشورمیر ادامه دا: کمک
ها صورت خواهد گرفتسایر کشور . 

همکاری کرده است، بیان کرد: به اعتقاد فائو عربستان به دلیل آن که او با اشاره به اینکه عربستان در مبارزه با آفت ملخ صحرایی 
های سازمان فائو منابع کشاورزی خوبی ندارد در دور اول هجوم آفت ملخ صحرایی نسبت به مبارزه کم کاری کرد که با هشدار

شود تری در دور دوم صورت گیرد تا حجم کمتری از این آفت وارد کشورامیدواریم مبارزه مطلوب . 
های الزم برای مقابله با آفت ملخ صحرایی در دور دوم صورت گرفته سخنگوی سازمان حفظ نباتات در پایان با بیان اینکه پیش بینی

های درگیر این آفت در سازمان حفظ نباتات برگزار شد و همواره های گذشته جلساتی با مسئوالن استاناست تصریح کرد: طی هفته

های الزم در این خصوص انجام گرفتگیرییمریزی و تصمبرنامه . 

  لینک خبر
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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت
 خبرگزاری فارس – 5/8/88تاریخ : 

 گوشت/ تولید دام مازاد، واردات دولتی گوشت و قاچاق دام به خارجتناقض چند وجهی بازار 

آید، دولت به جای خرید از دامدار مرتب از شود، قیمت گوشت پایین نمیدام در دست تولیدکنندگان مانده و خریداری پیدا نمی
 ود. شکند؛ به همین دلیل گله گله دام ایرانی به عراق قاچاق میکشورهای دیگر گوشت وارد می

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چند ماهی است دامداران از انباشت دام تولیدی چه سنگین و چه سبک در 
ای است که خریداری برای آن وجود ندارد، در دیگر سو مردم گوشت را همچنان گویند تولید به اندازهها گالیه دارند و میدامداری
 گویند. دلیل این تناقض چیست؟گوسفندی در بازار می خرند و از کمبود گوشتگران می

اگر تولیددام زیاده شده و روی دست دامدار مانده، چرا قیمت گوشت باید گران باشد؟ چرا واردات با سرعت قبل باید انجام شود؟ چرا 
ن ضرر نکنند و هم مصرف کنندگان کنند تا هم دامداراهای مازاد را از دامداران خریداری نمیمسئوالن تنظیم و تامین بازار دام

 گوشت گران نخرند؟
دامدار از استان ایالم که هم مرز با عراق است با نگرانی  2ها قطعه دیگری از این پازل را هم باید دید. پیش از پاسخ به این پرسش

ی شود و کسزنده و الشه انجام میقاچاق دام به کشور عراق به صورت »هایشان به خبرنگار فارس گفتند: از نبودن خریدار برای دام
 «کند، به کشور همسایه یعنی عراق بفروشند.شان را خریداری نمینیست با آن مقابله کند، دامداران مجبورند زمانی که کسی دام

یده بوه رسکنند که اگر خرید تضمینی برای محصوالت کشاورزی وجود دارد، چرا برای دام تولیدی آنها که به تولید انآنها گالیه می
های گذشته پرواربندی خواهد از ضرر و زیان دامداران جلوگیری کند؟ به گفته این دامداران در ماهاست وجود ندارد؟ چرا دولت نمی

 های کشور وجود داشته و به همین دلیل تولید افزایش یافته است. زیادی در دامداری
اند و به همین دلیل دولت باید های محلی، خرید خود را بسیار کم کردهو قصابآنها از سوی دیگر معتقدند که مردم قدرت خرید ندارند 

 وارد کارزار شود و اقدامی بکند.
هایی که دست آنها مانده است را سازی بازار گوشت نشود و دامدهند که اگر دولت به صورت جدی وارد متعادلدامداران هشدار می

 بیشتر خواهد شد. خریداری نکند، قاچاق به کشور عراق خیلی
 * وزارت جهاد موافق صادرات دام است

اند و خواستار اقدامی برای جلوگیری از ضرر وزیان های گذشته تولید چندین بار زمزمه کردهافزایش تولید را متولیان در ماه
ها تولید دام در دامداری: »اند به طوری که منصور پوریان رئیس شورای تأمین دام کشور به خبرنگار فارس گفتتولیدکنندگان شده

 «درصد بیشتر شده به طوری که از وزارت جهاد درخواست صادرات کردیم و آنها هم موافق هستند. 55

ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی هم دو روز پیش در حاشیه بازدید از چهارمین عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه
ان، ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته، گفت: میزان تولید کشور متعادل شده و در دو ماه المللی شیالت، آبزینمایشگاه بین

اخیر از میزان واردات گوشت کاسته شده است که به دلیل شرایط آب و هوایی و بهبود وضعیت مراتع است و باعث افزایش 
 پرواربندی دام سنگین شده است.

 و نگرانی از شیوع بیماریها * تراکم باالی دام در دامداری
ها وگو با خبرنگار فارس هم با تاکید بر تولید بیشتر دام در دامداریخیری رئیس اتحادیه دامداران استان ایالم در گفتغالمرضا قدم

ادرات صمطرح کرد: انباشت دام در این استان نسبت به سال گذشته بسیار افزایش یافته است که دلیل آن از یک سو به ممنوعیت 
 شود.های کافی در استان مربوط میگوشت و از سوی دیگر نبودن کشتارگاه

ها به حدی بیشترشده که این تراکم بیش از حد نگرانی از شیوع بیماری را بیشتر کرده است و این روند اگر وی گفت: دام در دامداری
تعداد دام و همچنین افزایش وزن آنها برای دامدار اصال مناسب  ها بواسطه بیماری تلف خواهند شد؛ افزایشادامه یابد بسیاری از دام

 دهد، بدون اینکه برگشت نقدینگی داشته باشد. نیست هزینه آنها را افزایش می
آیند؛ در این های آنها نمیها با کمبود مشتری مواجه هستند به سمت خرید دامخیری گفت: مردم توانایی خرید ندارند و چون قصابقدم
ه موارد وظیفه دولت است که به حمایت از دامدار بیاید؛ یعنی دولت به جای اینکه گوشت وارد کند بهتر است دام مازاد را گون

 خریداری کند و به بازار عرضه کنند که باعث کاهش قیمت گوشت در بازار هم خواهد شد. 
کنند به رغم تولید کافی، به واردات خود ادامه بدهند که از یای در داخل هستند که همچنان تالش ماین مسئول تأکید کرد متأسفانه عده

 محل رانت واردات سود ببرند. 
شود که اگر دولت فکری نکند، ای انجام میوی گفت: استان ایالم با عراق همجوار است که قاچاق دام به صورت شبانه و در قالب گله

 این قاچاق بیشتر خواهد شد. 
 اموخته*دو ماه است هیچ دامی نفر

 ها وجود دارد، با گاوداران این استان هم صحبت کردیم.برای بررسی اینکه افزایش تولید و انباشت دام در دامداری
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سیدمهدی رحیمی از شهرستان چغار استان ایالم به خبرنگار فارس، گفت: از دو ماه پیش به این طرف هیچ دامی از ما خریداری 
دهند هزار تومانی پر کرده، آنها ترجیح می 55یین است و زمانی که دولت بازار را با گوشت یخی اند. مردم قدرت خریدشان پانکرده

 به جای گوشت گرم، گوشت یخی بخورند. 
توانستیم بالفاصله دام را به فروش برسانیم و از پول آن این دامدار گفت: قبالً طوری بود که اگر زمانی به پول احتیاج داشتیم می

 ام دام خود را بفروشم. ، اما اکنون چنین امکانی وجود ندارد و از پنج ماه پیش تاکنون نتوانستهاستفاده کنیم
هزار تومان  22هزار تومان بود و اکنون به  45راسی دارد، ادامه داد: قیمت زنده دام سنگین قبال کیلویی  05وی که یک دامداری 

نسبتی که قیمت دام زنده کاهش داشته، قیمت گوشت در بازار کاهش نداشته است رسیده و تازه خریداری هم وجود ندارد، اما به همان 
 دهند.ها را نمیو برخی در بازار هستند که اجازه پایین آمدن قیمت

 * قیمت گوسفند در عراق چند؟
: حدود چهار تا پنج ماه وگو کردیم، وی گفتپترا که هم در حوزه دام سبک و سنگین فعالیت دارد گفتبا دامدار دیگری به نام الهی

های دامی افزایش در حالی که قیمت انواع نهاده رود. همچنین نقدینگی هم برای ادامه تولید نداریم،های ما به فروش نمیاست که دام
 تومان به 0055تومان و سویا از  0055تومان به  555تومان، ذرت از  0555تومان به  555یافته است. قیمت سبوس از کیلویی 

 تومان افزایش یافته است.  4555

هزار تومان  45هزار تومان و قیمت گوساله هم از کیلویی  35هزار تومان به  42به گفته این دامدار، قیمت دام سبک نیز از کیلویی 

 هزار تومان کاهش یافته است.  22هم به 

ها باعث رواج قاچاق به کشور عراق شده است، به طوری که تدبیری در جلوگیری از انباشت دام در دامداریوی تأکید کرد: بی
هزار دینار توسط  8هزار دینار و دام زنده سبک به قیمت  04شود. هر الشه گوسفند به قیمت های این استان به عراق قاچاق میدام

 شود. هزار دینار توسط قاچاقچیان خریداری می 2همچنین دام سنگین زنده به قیمت شود. قاچاقچیان خریداری می

ها رأسی دارد، تأکید کرد: در برخی مواقع دام 555رأسی و یک دامداری سبک  42رأسی و  055این دامدار که دو دامداری گوساله 

 ال دامداران نکند قاچاق بیش از این نیز خواهد شد. شود در صورتی که دولت فکری به حای به این کشور قاچاق میبه صورت گله
کند. این وابستگی اندک اما مشکالت زیادی را به هزار تن هم وارد می 055کند و هزار تن گوشت تولید می 855ایران ساالنه حدود 

تومانی اختصاص یافت  255هزار و  4هزار میلیارد تومان برای واردات گوشت با ارز 4کشور تحمیل کرده است. سال گذشته حدود 

هزار تومان به کیلویی بیش از  55تر هم شد. قیمت گوشت از کیلویی تا بازار متعادل شود، اما نه تنها متعادل نشد، بلکه قیمت گران

ل در های فساد هم کم نبود و مسؤوالن ارشد متولی تنظیم بازار و واردات هم به اتهام فساد و اخالهزار تومان رسید. پرونده 055

نظام اقتصادی دستگیر شدند. برای برخی حکم بریده شده و برخی در انتظار حکم هستند، حال اگر همتی از سوی تولید کنندگان بوده 
اند، همت اندکی هم از سوی مسئوالن الزم ها تولید را افزایش دادهحد و حصر نهادهکه به رغم همه مشکالت تولید از جمله افزایش بی

 ند.را برای آنها هموار ساز است تا مسیر
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها
 خبرگزاری فارس – 0/8/88تاریخ : 

 ها؟لبنیات باز هم گران شد/دامداران مقصرند یا کارخانه

کنند برخی برندهای لبنی باز خودسرانه و بدون رعایت دستورالعمل اقدام به افزایش قیمت کردند و دلیل آنرا افزایش شیرخام بیان می
 پذیرند. در حالیکه دامداران چنین ادعایی را نمی

 055حدود  ها ازند، این افزایشبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی صنایع لبنی قیمت لبنیات را دوباره افزایش داد

 هزار تومان در قیمت ماست ثبت شده است. 2های شیر و تا تومان در بطری

های گذشته هم همواره بدون دهند بلکه در سالصنایع لبنی اولین باری نیست که به صورت خودسرانه قیمت خود را افزایش می
کننده نیز های تعزیرات و حمایت از مصرفاند و سازمانرا افزایش دادهها های مختلف قیمتها و با بهانهرعایت دستورالعمل

ته شنتوانستند به غیر از چند مورد اندک با این گونه اقدامات مقابله کنند یا حداقل نتیجه اقدامات آنها تأثیری در عملکرد صنایع لبنی ندا
 روند. و آنها همچنان راه خود را می
های لبنی موظف شدند محصوالت خود را های لبنیات را تصویب و ابالغ کرد و همه کارخانهبازار قیمتدر اواخر خرداد ستاد تنظیم 

ها بفروشند البته ابالغ این دستورالعمل پس از فشارهای این صنایع لبنی که تازگی هم نداشت و بارها و بارها با همین با همان قیمت
 بودند صورت گرفت و البته این بار نیز موفق شدند. ها را افزایش دادههای گذشته قیمتروش در سال

 ها ستاد تنظیم بازار به این شرح تصویب و ابالغ شدقیمت
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان – 2/8/88تاریخ :

تومان رسید ۴۹۴هزار و  ۳۱تومانی قیمت مرغ در بازار/قیمت هر کیلو مرغ به  ۰۴۴افزایش   
تومان  ۰۱۱تومان و مرغ گرم  ۲۱۱های اخیر، قیمت مرغ زنده ها و ازدیاد تقاضا در روزحجت گفت: با توجه به تعطیلی کشتارگاه

 .افزایش یافته است
صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار وگو باعظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت  گروه اقتصادی  

 ۹اظهار کرد: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  بازار مرغ ،درباره آخرین تحوالتباشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۰۱۱هزار و  ۰۳تا  ۳۱۱هزار و  ۰۲ها ر خرده فروشیتومان و مرغ آماده به طبخ د ۵۱۱هزار و  ۹تا  ۰۱۱هزار و  . 

تومانی مرغ  ۰۱۱تومانی نرخ مرغ زنده و  ۲۱۱های اخیر را دلیل اصلی افزایش ها و ازدیاد تقاضا در روزوی تعطیلی کشتارگاه
 ۲تا پایان هفته روند افزایش  شود کهگرم در بازار اعالم کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می

 .درصدی قیمت در بازار استمرار یابد
شود که های مختلف پیش بینی میها و مراسمحجت درباره آینده بازار مرغ افزود: با پایان ماه صفر و ازدیاد تقاضا به مناسبت جشن

تومان برسد ۵۱۱هزار و  ۰۳میانگین قیمت هر کیلو مرغ به  . 
عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: با توجه به آنکه عرضه روزانه مرغ در طول هفته تفاوت دارد و از طرفی 

درصدی مرغ زنده و مرغ گرم در طول هفته ایام امری بدیهی است ۲ها مدیریت شده نیست، از این رو تغییر قیمت بارگیری . 
تومان اعالم کرد و گفت: قیمت جوجه یکروزه در  ۰۱۱هزار و  ۳تا  ۰۱۱هزار و  ۲را  وی قیمت کنونی هر قطعه جوجه یکروزه

دهدایام تعطیالت نوسانی نداشته است و همواره باید منتظر ماند و دید که هفته آینده در بازار چه اتفاقی رخ می . 
تومان رسید ۵۱۱هزار و  ۰۳استمرار روند افزایش قیمت مرغ در بازار/ قیمت هر کیلو مرغ به  :بیشتر بخوانید  

های دامی از ثبات نسبی در بازار برخودار است، بیان کرد: با توجه به روند منظم بارگیری هادهحجت با اشاره به اینکه قیمت ن
رود که قیمت ذرت و کنجاله سویا در همین حد باقی بماندهای دامی انتظار مینهاده . 

: علی رغم فصل برداشت این مقام مسئول درباره تاثیر عرضه تولید داخل همزمان با فصل برداشت بر روند قیمت در بازار گفت
ذرت و عرضه به بازار بعید است که قیمت ذرت داخل کمتر از نرخ مصوب در بازار عرضه شود، ضمن آنکه ستاد تنظیم بازار به 

تومان اعالم کند ۳۱۱سبب هزینه نقل و انتقال وجه برای خرید کاال بعید است که قیمت مصوب ذرت را کمتر از یک هزار و  . 
توان اظهار ها متغیر است و همواره از االن نمیهای مختلف، قیمتوجود کیفیت متفاوت ذرت تولید داخل در استان به گفته وی، با

 .نظری در خصوص کاهش قیمت ذرت در بازار داشت
 احتکار مرغ در واحدهای مرغداری صحت ندارد 

ه مرغ به بازار وجود ندارد، اظهار کرد: اگر میزان عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه کمبودی در عرض
میلیون قطعه به باال باشد، از این رو این امکان وجود دارد که میزان مصرف را مدیریت کرد  ۹۵های مرغداری جوجه ریزی واحد

نیم کیلو افزایش داد و هر توان تولید گوشت مرغ را تا چرا که با نگهداری هر قطعه مرغ به مدت زمان یک هفته بیشتر در فارم، می
توان بازار را مدیریت کردچه میزان جوجه ریزی باال رود، با کنترل وزن گیری و عرضه سریع می . 

 ۹۵میلیون قطعه اعالم کرد و گفت: بنابر آمار رسمی  ۰۱۵تا  ۰۱۳های مرغداری در مهر ماه را این مقام مسئول جوجه ریزی واحد
شود که مرغ های فاقد مجوز رسمی تولید انجام میدرصد جوجه ریزی در فارم ۵ه است، چرا که میلیون قطعه ثبت در سامانه شد

شودها به بازار عرضه میتولیدی آن . 
های مرغداری صحت ندارد، بیان کرد: با وجود آنکه در وزن و سن خاصی، قابلیت حجت با اشاره به اینکه احتکار مرغ در واحد

شود، از این رو مکان نگه داری مرغ در پروسه زمانی طوالنی مدت منجر به افزایش تلفات مینگهداری مرغ وجود دارد و ا
کنند چرا که در صورت نگه داری مرغ به مدت زمان طوالنی مدت این امکان وجود دارد که یک مرغداران اقدام به چنین کاری نمی

های مرغداری حتی کیلو در واحد ۰۱۱هزار و  ۲وزن باالی  دوره جوجه ریزی دچار چالش شود. به عنوان مثال اگر مرغ زنده با
ها نگه داری شود، از این روبا هدر رفت یک قطعه در هر روز مرغداران با زیان چشمگیری مواجه یک روز اضافه در واحد

کنمهای مرغداری را تایید نمیشوند که به همین خاطر بنده موضوع احتکار مرغ در واحدمی . 
رود که مسئوالن های دی و بهمن انتظار می: با وجود افزایش تقاضا برای جوجه ریزی در پیک مصرف طی ماهوی ادامه داد

تدابیری بیندیشند تا قیمت جوجه از حالت تعادلی خارج نشود چرا که تجربه نشان داده است که ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت در 
های تولید مه تاثیر به همین خاطر تولیدکنندگان انتظار دارند که مسئوالن امر بر نهاده کند کهشب عید در امر نرخ گذاری دخالت می

 .بسزایی در قیمت تمام شده دارند، نظارت داشته باشند
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 پیگیری ها برای کاهش تعرفه صادرات مرغ به جایی نرسید 
ت: شبکه دامپزشکی در خصوص مقابله با بیماری این مقام مسئول با اشاره به تاثیر شیوع بیماری نیوکاسل بر صنعت مرغداری گف

های مرغ هایی که درگیری باالست، تمهیداتی اندیشیده است به طوریکه واکسیناسیون طیور بومی در اطراف واحدنیوکاسل در استان
 .مادر، تخم گذار و گوشتی آغاز شده است

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

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

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

های هدف صادر های صادراتی را از دست بدهیم و تنها به صورت محدودی مرغ به صورت قاچاق به بازارده بازارها موجب شآن
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 استازارب . 

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

 خبرنگاران جوان  – 2/8/88تاریخ : 

زندر تالطم مجدد بازار دامن میثبات قیمت گوشت گوسفندی در بازار/ صادرات دام ب  
هزار تومان  ۹۰تا  ۹۰ملکی از ثبات نرخ گوشت گوسفندی در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو شقه گوسفندی با نرخ 

شودها عرضه میفروشیدر خرده . 
 گروه اقتصادی باشگاه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت و گو با

، درباره آخرین تحوالت بازار گوشت اظهار کرد: با توجه به واریز حقوق کارمندان و کارگزان و ایام پایانی صفر خبرنگاران جوان
 ودی از رکود نسبی خارج شده است.بازار گوشت تا حد

 
درصد سود معادل  ۰۱هزار تومان به مغازه دار و با احتساب  ۰۰تا  ۰۰او افزود: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 

 هزار تومان کاهش داشته است. ۰۱شود که نسبت به یک ماه گذشته هزار تومان به مشتری عرضه نمی ۹۰تا  ۹۰
 

ت گوشت در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی و مشکالت حمل و نقل عرضه با کندی رو به ملکی قیم
 تواند نوساناتی را در بازار به همراه داشته باشد.رو است که استمرار این روند در کنار ازدیاد تقاضا می

  
دامداران به سبب شرایط آب و هوایی و مشکالت حمل و نقل عرضه کمتری  روز اخیر ۲رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی ادامه داد: طی 

 به میادین داشتند که خوشبختانه تا کنون این کمبود عرضه تاثیر خود را در بازار نگذاشته است.
 

تالطم مجدد بازار شاهد  نرخ ارز او با بیان اینکه قیمت دام تا به میزان عرضه و نرخ ارز است بیان کرد: با کاهش عرضه و نوسانات
 خواهیم بود و در صورت شرایط مساعد ارزش و استمرار ثبات ارز روند کنونی قیمت در بازار استمرار خواهد داشت.

 
های صعب العبور مناطق غربی کشور قاچاق با کندی در حال انجام است، ملکی در باره آخرین وضعیت قاچاق دام گفت: با توجه به راه

رود که همچنان بر بازار نظارت داشته باشند چرا که جلوگیری از قاچاق یا صادرات دام تاثیر مثبتی بر انتظار می اما از مسئوالن امر
 شرایط بازار دارد.

 ابالغ شد + سندهای وارداتی درحال انقضاء دستور عرضه گوشت بیشتر بخوانید:
هزار تومان اعالم کرد و گفت: جلوگیری از خروج غیر  ۰۲تا  ۳۹رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی قیمت کنونی هر کیلو دام زنده را 

هزار تومان در بازار کاهش یابد که با  ۰تا  ۰قانونی دام و تثبیت قیمت دالر موجب شد قیمت هر کیلو دام نسبت به یک ماه اخیر 
 ند جلوگیری از قاچاق دام و ازدیاد عرضه روال فعلی بازار ادامه خواهد داشت.استمرار رو

 
های دامداری او در واکنش به مباحث مطرح شده پیرامون صادرات دام بیام کرد: اگر چه برخی افراد به سبب انباشتگی دام در واحد

وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید در مواقعی که با ایم که خواستار صادرات دام هستند، اما ما در جلسه اخیر پیشنهاد داده
 ازدحام دام در بازار رو به رو هستیم نسبت به خرید و ذخیره سازی اقدام کند تا در مواقع کمبود اقدام به عرضه در بازار کند.

 
ات دام منجر به بر هم زدن تعادل ملکی در پایان تصریح کرد: با توجه به خنک شدن هوا و ازدیاد تقاضا برای خرید گوشت صادر

ای از افراد که سودشان در واردات و صادرات است اظهاراتی مبنی بر صادرات دام در ازای شود و از این رو تنها عدهبازار می
ند دام خود کنند در حالی که با خروج بازار از حال رکود دامداران هم به دنبال منافع خود هستند تا بتوانواردات گوشت را مطرح می

 تواند زمینه را برای التهاب مجدد قیمت در بازار فراهم کند.را با نرخ بهتری در بازار عرضه کنند که تمامی این موارد می
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 8/8/88تاریخ : 

 تن ماهی در فروشگاه ها چند قیمت است؟
رسدتومان در بازار به فروش می ۹۱۱هزار و  ۰۰گرم به قیمت  ۰۰۱نسرو ماهی تون در روغن گیاهی آلیش وزن ک  

به شرح زیر است  در فروشگاه ها ، قیمت انواع تن ماهی انگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جو نبض بازار به گزارش خبرنگار  
 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 0/8/88تاریخ :   

تومان رسید/استمرار روند افزایشی نرخ مرغ ۰۴۴هزار و  ۳۱قیمت هر کیلو مرغ به   
تومان  ۰۱۱هزار و  ۰۳فزایش قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ گرم به چهارآیین از استمرار روند ا

 .رسید
صنعت،تجارت و کشاورزی برومند چهارآیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار گروه  

، با اشاره به اینکه قیمت مرغ کماکان رو به افزایش است اظهار کرد: امروز متوسط نرخ هر کیلو اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان  ۰۱۱هزار و  ۰۳ها فروشیتومان و مرغ آماده به طبخ در خرده ۵۱۱هزار و  ۹تا  ۰۱۱هزار و  ۹مرغ زنده درب مرغداری 

 .است
هزار  ۰۰شود که قیمت مرغ برای مصرف کننده به او افزود: با توجه به روند افزایش قیمت مرغ زنده در کشتارگاه پیش بینی می

 .تومان برسد
یون زائر به میل ۳اعالم کرد و گفت: با توجه به ورود بیش از  نوسان قیمت مرغ چهارآیین کشش بازار و ازدیاد تقاضا را دلیل اصلی

میلیون نفر، بدیهی است که قیمت مرغ در بازار با نوساناتی روبرو شود ۰۱مشهد و افزایش یکباره جمعیت این شهر به  . 
ها، قیمت مرغ به سبب ازدیاد این مقام مسئول درباره آینده بازار مرغ بیان کرد: با پایان یافتن ماه صفر و شروع مجالس و مهمانی

ش خواهد بودتقاضا رو به افزای . 
عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی درباره آخرین تحوالت بازار جوجه یک روزه بیان کرد: علی رغم افزایش 

های مرغ ها در واحدهای مرغ مادر و موج بیماریقیمت مرغ، نرخ جوجه یک روزه در بازار به دلیل افزایش تولید جوجه در واحد
و به کاهش استگوشتی در سراسر کشور ر . 

تومان رسید ۵۱۱هزار و  ۰۳ت مرغ در بازار/ قیمت هر کیلو مرغ به استمرار روند افزایش قیم :بیشتر بخوانید  
درصد رسیده  ۳۱تا  ۲۵های مرغ گوشتی به بیش از چهارآیین ادامه داد: هم اکنون تعداد تلفات ناشی از بیماری نیوکاسل در واحد

کنند، اما با گذر از فصل بارندگی از اواسط آذر مجدد اوضاع به است که به همین خاطر مرغداران در امر جوجه ریزی احتیاط می
شودتر میسبب جوجه ریزی ایام عید مساعد . 

بیان کرد: در شرایط فعلی افزایش های خود روبرو هستند وی با اشاره به اینکه مرغداران با مشکل تأمین واکسن با کیفیت برای واحد
برابری قیمت نسبت به ابتدای سال مشکالت متعددی را برای تولیدکنندگان ایجاد  ۰تا  ۵ها در سراسر کشور و افزایش کانون بیماری

لید منظور الحساب واکسن را در نرخ تمام شده توهای علیکرده است در حالی که سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده قیمت
کندنمی . 

رو به بهبود است افزود: این در حالی است  های دامینهاده عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه بازار
ها در بازار روبرو هستند و امیدواریم تدابیری اندیشیده شود تا این که مرغداران با مشکل نوسان قیمت واکسن، دارو و ریز مغذی

کالت هر چه سریعتر مرتفع شودمش . 
 ۲تا  ۳۱۱هزار و  ۲تومان و کنجاله سویا  ۰۵۱تا یک هزار و  ۰۰۱چهارآیین قیمت هر کیلو ذرت در بازار آزاد را یک هزار و 

تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به فصل برداشت ذرت داخل و عرضه به بازار و همچنین کیفیت باالی ذرت داخل  ۰۱۱هزار و 
های وارداتی، وضعیت رو به بهبود است به طوری که به قیمت پشتیبانی امور دام نزدیک شده است ضمن آنکه قایسه با ذرتدر م

تر استهای کشاورزی در مقایسه با پشتیبانی امور دام پایینقیمت کنجاله سویا در بازار نهاده . 
های کیفی، گران شدن ها، نبود واکسندار، اما به دلیل بیماریغ نطفهمرمیلیون تخم ۰۱آوری این مقام مسئول ادامه داد: علی رقم جمع

ها چند برابر قیمت واقعی بدون صدور فاکتور به های خوراکی و آنتی بیوتیکغیر منطقی و ایجاد بازار سیاه واکسن، دارو، مکمل
درصد رشد  ۰۵۱تا  ۰۱۱و در برخی موارد  درصد ۰۱تا  ۰۱های اخیر به طور متوسط شود که نسبت به ماهتولیدکنندگان عرضه می

های ناظر این مشکالت مرتفع شود تا تولیدکنندگان مجبور نباشند به هر های کافی از سوی نهادداشته اس. امیدواریم با اعمال نظارت
 .قیمتی اقدام به خرید نهاده و مواد اولیه در بازار کنند

رود که هر چه سریعتر وزارت صمت و جهاد کشاورزی ی مرغداران انتظار میاو در پایان تصریح کرد: با توجه به مشکالت فعل

 .تدابیری بیندیشند تا این مشکالت بر بازار و تولید اثر سوء نگذارد
 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 4/8/88تاریخ :   

تومانی نرخ مرغ در بازار ۳۴۴تومان رسید/افت  ۰۴۴هزار و  ۳۱قیمت مرغ به   
تومان و مرغ گرم  ۰۱۱هزار و  ۹یمت هر کیلو مرغ زنده تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز ق ۰۱۱حجت از افت 

تومان است ۰۱۱هزار و  ۰۳تا  ۵۱۱هزار و  ۰۲ . 
  

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

تومانی نرخ مرغ نسبت به اواخر هفته گذشته در بازار خبر داد و گفت: امروز قیمت هر  ۰۱۱، از افت باشگاه خبرنگاران جوان
۹ مرغ زنده کیلو تومان است ۰۱۱هزار و  ۰۳تا  ۵۱۱هزار و  ۰۲تومان و مرغ آماده به طبخ  ۰۱۱هزار و  ۹هزار تا   . 

های اخیر در بازار برشمرد و افزود: با توجه به شرایط جوی و بارش قیمت مرغ وی نبود کشش بازار را دلیل اصلی افت جزئی
گذاردامکان اخالل در حمل و نقل در انتقال دان و مرغ زنده دور از انتظار نیست که این امر در نوسان قیمت بر بازار تاثیر می . 

ی فعلی اگر مدیریت در حمل و نقل صورت گیرد، قیمت کنونی مرغ در بازار استمرار خواهد یافت، حجت ادامه داد: در شرایط جو
 .در غیر این صورت بسته به میزان عرضه افزایش قیمت خواهیم داشت

رغ درصد حمل و نقل م ۵۱های آتی تابع شرایط جوی است، بیان کرد: اگر این مقام مسئول با اشاره به اینکه قیمت مرغ در روز
ها در هفته آتی بر نوسان قیمت بی تاثیر دچار چالش شود، تاثیر آن بر افزایش قیمت بیشتر خواهد بود، ضمن آنکه تعطیلی کشتارگاه

 .نیست
ها پیش بینی ها و مهمانیهای آتی افزود: با خروج از ماه صفر و آغاز برگزاری جشنوی درباره آخرین تحوالت بازار طی روز

تومان در بازار برسد ۵۱۱هزار و  ۰۳درصدی به طور متوسط به  ۵مرغ با افزایش شود که قیمت می . 
عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی از ثبات قیمت جوجه یکروزه در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر قطعه جوجه 

تر از این رقم استها پایینی فارمهزار تومان است، ضمن آنکه که قیمت جوجه در برخ ۳تا  ۰۱۱هزار و  ۲یکروزه  . 
تومان است ۵۱۱هزار و  ۰۳یابد/ حداکثر قیمت هر کیلو مرغ درصد افزایش می ۵های آتی قیمت مرغ در روز :بیشتر بخوانید  

میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته است که با این وجود  ۰۱۳تا  ۰۱۲دهد که در مهر ها نشان میبه گفته وی، آخرین بررسی
 .کمبودی در عرضه نداریم

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: با توجه به آنکه از اواخر آذر تقاضا برای خرید جوجه یکروزه به منظور 
رشد قیمت دور از انتظار نیست تامین مرغ شب عید با کشش بیشتری در بازار روبروست، از این رو احتمال . 

حجت با اشاره به اینکه به میزان کافی نهاده دامی همچون ذرت و سویا در بنادر موجود است، بیان کرد: در شرایط فعلی ذخیره 
های آتی استمرار یابدها بسیار مطلوب است که امیدواریم این روند در ماهنهاده . 

های دامی افزود: هم اکنون قیمت هر کیلو ذرت در درباره آخرین وضعیت قیمت نهاده عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشت
 ۲های استانی و انبار ۰۵۱هزار و  ۲تومان و کنجاله سویا در بنادر  ۰۱۱های استانی یک هزار و و در انبار ۳۵۱بنادر یک هزار و 

شود، این در حالی است که در صورت اخالل ده توزیع میتومان است که با احتساب کرایه حمل و نقل به مصرف کنن ۰۱۱هزار و 
های استانی، از تالطم قیمت نهاده در بازار رود که با توزیع بیشتر از انباردر حمل و نقل، از مسئوالن پشتیبانی امور دام انتظار می

کندآزاد جلوگیری می . 
رود که مسئوالن های دی و بهمن انتظار میصرف طی ماهحجت ادامه داد: با وجود افزایش تقاضا برای جوجه ریزی در پیک م

تدابیری بیندیشند تا قیمت جوجه از حالت تعادلی خارج نشود چرا که تجربه نشان داده است که ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت در 
های تولید مه تاثیر والن امر بر نهادهکند که به همین خاطر تولیدکنندگان انتظار دارند که مسئشب عید در امر نرخ گذاری دخالت می

 .بسزایی در قیمت تمام شده دارند، نظارت داشته باشند
وی با اشاره به تاثیر شیوع بیماری نیوکاسل بر صنعت مرغداری گفت: شبکه دامپزشکی در خصوص مقابله با بیماری نیوکاسل در 

های مرغ مادر، تخم یکه واکسیناسیون طیور بومی در اطراف واحدهایی که درگیری باالست، تمهیداتی اندیشیده است به طوراستان
 .گذار و گوشتی آغاز شده است

ها برای کاهش عوارض صادراتی مرغ گفت: تاکنون اتفاق عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی درباره آخرین پیگیری
منطقه و پتانسیل باالی صنعت مرغداری از مسئوالن  خاصی در خصوص کاهش تعرفه رخ نداده است، در حالیکه با توجه به شرایط
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هایی در خصوص صادرات به عراق صورت رود که رایزنیدولتی به ویژه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی انتظار می
 .گیرد

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

های هدف صادر های صادراتی را از دست بدهیم و تنها به صورت محدودی مرغ به صورت قاچاق به بازارها موجب شده بازارآن
مار دقیقی از این میزان در اختیار نیستشود که آمی . 

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 

خبرنگاران جوان  – 0/8/88تاریخ :   

فروشند + سندان شیرخام را گران میدامدار  
ای اعالم کرد، گزارشات و اخبار واصله کماکان حاکی از عدم تمکین دامداران در رعایت قیمت مصوب شیر استتابش در نامه . 

مان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با ارسال ، عباس تابش رئیس سازگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
خام باالتر از نرخ مصوب به فروش  قیمت شیر وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد که تولیدات دامی ای به رضایی معاون امورنامه
رسد و در این زمینه گران فروشی وجود داردمی . 

الغ نشده استنرخ جدید محصوالت لبنی هنوز اب :بیشتر بخوانید   
در این نامه آمده است که گزارشات و اخبار واصله کماکان حاکی از عرضه شیرخام توسط دامداران باالتر از قیمت مصوب و عدم 

 تمکین دامداران در رعایت قیمت مصوب این کاال است

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 
 ایرنا  – 2/8/88تاریخ : 

 ارائه آموزش های نوین باغداری اولویت جهاد کشاورزی است

اران به ویژه در معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت: ارائه آموزش های نوین باغداری به بهره برد -ایرنا -گچساران 
 استفاده از ارقام جدید از اولویت های این وزارتخانه است. 

محمدعلی طهماسبی روز پنجشنبه در بازدید از باغستان های روستای مله برفی در شهرستان باشت از توابع کهگیلویه و بویراحمد در 
ت باغی بازارپسندی بهتری دارند که با توجه به گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: میوه برخی از ارقام جدید محصوال

 مشکالت فروش نیاز است باغداران درباره آن اطالعات کافی داشته داشته باشند.
وی بیان کرد: ارائه آموزش هایی برای چگونگی بهره وری از کود و سم از دیگری موضوعاتی است که باید مورد توجه بهره 

 برداران قرار گیرد.
هاد کشاورزی در امور باغبانی تصریح کرد: استفاده از شیوه های سنتی در باغداری افزون بر تولید محصوالت با معاون وزیر ج

 کیفیت پایین باعث هدروی منابع آب و خاک و کاهش درآمد بهره برداران می شود.
میوه از دیگر نیازهای حوزه طهماسبی تاکید کرد: ایجاد زیرساخت هایی مانند سردخانه های بزرگ صنعتی، واحدهای فراوری 

 باغداری در ایران و به ویژه استان کهگیلویه و بویراحمد است.
وی عنوان کرد:تشکیل تعاونی ها و اتحادیه های صنفی به عنوان راهکاری برای قطع دست دالالن از دیگر نیازهای باغداری در 

 کشور است.
هزار هکتار باغ میوه در  ۰۱۱میلیون و ۲ود که این میزان محصول در میلیون تن محصول باغی در ایران تولید می ش ۲۳ساالنه 

 شود.کشور تولید می
 محصول باغی مهم، در رتبه نخست تا هفتم جهانی قرار دارد. ۲۲ایران در تولید 

ولید میوه ر برای تطهماسبی ادامه داد: استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل داشتن شرایط جغرافیایی یکی از مناطق بسیار مستعد کشو
 های ارگانیک و سالم است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد نیز در این آئین با اشاره به اینکه بهره برداران این استان به دلیل اقلیم 
دسیری و هزار تن مهمترین میوه تولیدی در مناطق سر ۰۲۱چهارفصل محصوالت متنوعی تولید می کنند گفت: محصول سیب با 

 هزار تن مهمترین محصول مناطق گرمسیری این استان است.۳۵هکتار و تولید سالیانه  ۲۱۱لیموترش در سطح پنج هزار و 
الیاس تاج الدینی افزود: تالش برای توسعه سردخانه های صنعتی،کارگاه های میوه خشک کنی، راه اندازی میدان میوه و تره بار در 

 دولت برای حمایت از باغداران در کهگیلویه و بویراحمد است.مرکز استان از برنامه های 
هزار تن میوه تولیدی باغداران کهگیلویه و بویراحمدی در سردخانه های استان ذخیره  ۲۵وی عنوان کرد: پیش بینی می شود امسال 

 سازی شود.
هزار تن میوه شامل  ۲۰۱الیانه هزار هکتار باغ س ۳۹هزار نفری کهگیلویه و بویراحمد با ۰۲۳بهره برداران استان 

 مرکبات،سیب،انار،انگور و میوه های هسته دار تابستانه تولید و روانه بازارهای مصرف می کنند.
  لینک خبر
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 برنامه و سیاستها 
 ایرنا  – 2/8/88تاریخ : 

 شود ای محصوالت کشاورزی در کشور احداث میهزار هکتار فضای گلخانه ۰۴

ای و محیط بسته ار هکتار فضای گلخانههز ۵۱های کشاورزی ایران گفت: بیش از عضو هیأت مدیره شرکت شهرک -ایرنا -شهرکرد
 برای تولید محصوالت کشاورزی در سطح کشور در دست احداث است. 

هزار هکتار فضای باز کشت  ۰۵۱جعفر علیپور بهزادی روز پنجشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: با توجه به وجود بیش از 
هزار هکتار در دستورکار قرار دارد که تاکنون  ۵۱ای تا ه فضاهای گلخانهریزی به منظور توسعمحصوالت صیفی در ایران، برنامه

 هزار هکتار آن در دولت تدبیر و امید، تکمیل و بهره برداری شده است. ۰
برابر بیشتر و موجب  ۰۱درصد کمتر و تولید محصول  ۹۱ای، راندمان مصرف آب وی افزود: با احداث فضاهای کشت گلخانه

 ود.شاشتغالزایی می
تن محصول برداشت کرد و در  ۰۱۱ای میتوان حدود علیپور بهزادی تصریح کرد:با بررسی کارشناسان در هر هکتار فضای گلخانه

 شود.شغل غیرمستقیم ایجاد می ۰۱نفر مستقیم و  ۰هر هکتار زمینه اشتغال 
هزار تن محصوالت  ۲۰در تولید بیش از عضو هیأت مدیره شرکت شهرک های کشاورزی ایران اظهار کرد: چهارمحال و بختیاری 

های سردآبی را در تواند شهرک تخصصی ماهیهای کشاورزی ایران میمانند ماهی قزآلال یک استان فعال است و شرکت شهرک
 این استان راه اندازی و عملیاتی کند.

 2هارمحال و بختیاری برای احداث های کشاورزی ایران تصریح کرد: هم اینک نقاط مختلف در چعضو هیأت مدیره شرکت شهرک
 ای شناسایی و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.هکتار شهرک گلخانه ۵۱۱هزار و 

های در دست احداث در این استان وضعیت بحران خشکسالی دهه اخیر در چهارمحال و برداری از این گلخانهبه گفته وی، با بهره
 شود.جات در این استان متحول میای و صیفیلخانهبختیاری مدیریت و وضعیت تولید محصوالت گ

های هرمزگان و های کشاورزی کشور افزود: در بخش شیالت و بخصوص پرورش میگو در استانعضو هیات مدیره شرکت شهرک
ن هزار هکتار آن پرورش میگو در استا ۲۰هزار هکتار شهرک کشاورزی واگذار شده است، که تنها  ۰۱گلستان به متقاضیان 

 هرمزگان است.
آن توسط بخش خصوصی  ۰۳ای در نقاط مختلف کشور گفت: از این تعداد شهرک شهرک گلخانه ۲۲۰وی، با اشاره به احداث 

 شهرک نیز با کمک دولت به افراد دارای شرایط بخش کشاورزی واگذار شد. ۰۵۰ساخت شده و 
اال دانست و افزود: اگر در تامین مایحتاج غذایی مردم به خارج تکیه علیپور بهزادی، امنیت غذایی در کشور را دارای اهمیت بسیار ب

توانند با تحریم، کشور را در تامین مواد غذایی تهدید کنند که ایجاد شهرک های کشاورزی بهترین گزینه تکمیل کنیم به راحتی می
 زنجیره تولید در بخش کشاورزی است. 

هزار تن محصوالت کشاورزی، دامی ، شیالت و عسل با  ۰۱۱لید ساالنه یک میلیون و به گزارش ایرنا ، چهارمحال وبختیاری با تو
 شود.هزار بهره بردار به عنوان بخش مهم کشاورزی کشور محسوب می۰۰

 
  لینک خبر
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 برنامه و سیاستها 

 ایرنا  – 0/8/88تاریخ : 

 هکتار کشت سبزی و صیفی به گلخانه ها منتقل می شود ۳۴۴۴امسال 

 ۰۱۱۱بینی کرد: امسال مدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی پیش -ایرنا  -تهران 
 هکتار کشت انواع سبزی و صیفی به گلخانه های کشور منتقل می شود. 

بنی بر انتقال کشت سبزی و صیفی با اشاره به ابالغ وزیر جهاد کشاورزی م« غالمرضا تقوی»به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، 
از فضای باز به محیط های کنترل شده و گلخانه ها افزود:، برای اجرای این عملیات هشت استان اصفهان، تهران، جنوب کرمان، 

 فارس، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و یزد به عنوان پایلوت انتخاب شده اند.
ابالغی برای طرح انتقال کشت سبزی و صیفی به گلخانه ها شناسایی شده است اظهارداشت: این  وی با بیان اینکه سه برابر سطح

 عملیات به دیگر استان های کشور تعمیم داده خواهد شد.
هکتار،  ۰۲۱مدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی تصریح کرد: ظرفیت سه برابری در استان اصفهان برابر با 

 ۳۵۱هکتار، سیستان و بلوچستان  ۰۱۱۱هکتار، فارس  ۵۱۱هکتار، خراسان رضوی  ۳۱۱هکتار، در جنوب کرمان  ۳۱۱ تهران
 هکتار است. ۰۵۱هکتار و یزد  ۳۱۱هکتار، هرمزگان 

هکتار واجد شرایط برای انتقال سبزی و  ۲۰۱هکتار در نظر گرفته شده، یک هزار و  ۲۱وی ادامه داد: از مجموع سه هزار و 
 ای در هشت استان کشور است.یفی از فضای باز به محیط های کنترل شده و گلخانهص

تقوی افزود: بنا شده تولیدکنندگان برای دریافت پروانه بهره برداری و سایر امور به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
 استان های مذکور مراجعه کنند.

های کشور باید کشت سبزی و صیفی را از فضای باز به شده در سال آتی همه استانی انجامهاریزیبه گفته وی، بر اساس برنامه
 ای انتقال دهند.شده و گلخانههای کنترلمحیط

  لینک خبر
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 پسته
ایرنا  – 2/8/88تاریخ :   

 کتاب طرح پایش پسته با حضور الریجانی در دامغان رونمایی شد

کتاب نظام موضوعات پسته از طرح پایش ملی پسته، عصر دوشنبه با حضور علی الریجانی رئیس مجلس شورای  -ایرنا -سمنان
 اسالمی و محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در دامغان رونمایی شد. 

گو با ایرنا اظهار داشت: کتاب طرح پایش پسته  رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان در حاشیه رونمایی از این کتاب در گفت و
به همت گروه آموزشی کشاورزی و اداره پژوهش و فناوری دانشگاه آزد اسالمی دامغان توسط رئیس مجلس شورای اسالمی و رئیس 

 دانشگاه آزاد رونمایی شد. 
به پسته و بایدها و نبایدهای پژوهشی آن در های مهم این کتاب شامل عناوین مهم تحقیقاتی مربوط نعمت هللا نعمتی گفت: سرفصل

 ایران است. 
 صفحه گردآوری و توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان به چاپ رسیده است.  ۰۱وی ادامه داد: این کتاب در 

 جری رشته گرایش هاینعمتی به تعداد نسخه چاپ شده این کتاب اشاره و تصریح کرد: این کتاب وابسته به نیاز مراکز آموزشی م
 رسد.کشاورزی، زراعت و صنایع غذایی کشور و باتوجه به اعالم تقاضا، در کوتاه ترین زمان به چاپ می

های مرکز تحقیقات پسته اشاره کرد و گفت: این مرکز در پنجمین سال فعالیت خود قرار دارد که تولید مکمل های وی به فعالیت
 از دستاوردهای مرکز است. غذایی و داروهای مبتنی بر پسته 

نعمتی اضافه کرد: دامغان شهر پسته است و باید ارزش افزوده پسته از ناحیه فرآوری آن متوجه دامغان و دامغانی ها باشد که در 
 تواند در این امر به ارزش افزوده وابسته به فرآوری این محصول کمک کند. همین راستا، این مرکز می

می واحد دامغان گفت: ایجاد نمایشگاه دستاورد و توانمندی های پژوهشی واحد دامغان با معرفی مراکز رئیس دانشگاه آزاد اسال
ها و سوابق ویکند دارویی، همراه با اختراعات و ابتکارات دانشجویی و تحقیقاتی درون دانشگاهی بویژه مرکز رشد با ارائه استارتآپ

 انچی به این واحد دانشگاهی است.رباتیک از دیگر برنامه های سفر محمدمهدی طهر
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی و محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی به منظور بازدید و افتتاح از چندین 

اهدان المللی مجطرح دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان، گام دوم مجتمع عظیم فوالد کویر دامغان و شرکت در چهارمین اجالس بین
 در غربت، به شهر دامغان سفر کرده است.

آموخته واحد دامغان، بازدید از نمایشگاه دستاوردهای گذاری دانشکده فنی و مهندسی به نام شهید مدافع حرم هادی شجاع، دانشنام
از  قیقات پسته و رونماییآوردهای مرکز تحپژوهشی، افتتاح مرکز تحقیقاتی تولید و فناوری داروهای گیاهی، بازدید از آخرین دست

 کتاب طرح پایش پسته از دیگر برنامه های این سفر است.
 لینک خبر 
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 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان  – 0/8/88تاریخ : 

تومانی نرخ تخم مرغ در بازار ۱۴۴رید توافقی تخم مرغ متوقف شد/ افزایش   
ای برای آن نداردمرغ را متوقف کرده و فعال برنامهنبی پور گفت: هم اکنون پشتیبانی امور دام، خرید توافقی تخم  . 

صنعت،تجارت و کشاورزی گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگارپور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمناصر نبی روه گ 

نسبت به هفته گذشته در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون  تخم مرغ تومانی نرخ ۳۱۱، از افزایش اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۳۱۱هزار و  ۰۳ای تومان معادل شانه ۰۱۱هزار و  ۰متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری  . 

 ۹۱۱های فعلی بیانگر حداقل زیان تومان اعالم کرد و افزود: فروش با نرخ ۰۰۱ هزار و ۰وی قیمت مصوب هر کیلو تخم مرغ را 
 .تومانی مرغداران است

نبی پور از سرگیری صادرات به افغانستان را دلیل اصلی افزایش قیمت تخم مرغ در بازار اعالم کرد و گفت: روزانه چند تریلی تخم 
چندان چشمگیر نیستشود، اما میزان آن مرغ به افغانستان صادر می . 

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به اینکه کماکان صادرات تخم مرغ به عراق ممنوع است، بیان کرد: 
های اخیر، صادرات تخم مرغ به عراق به سبب حمایت از تولید داخل کشورشان متوقف شده استطی ماه . 

شود که قیمت ها پیش بینی میافزود: با پایان صفر و ازدیاد تقاضا همزمان با شروع مجالس و مهمانی وی درباره آینده بازار تخم مرغ
 .تخم مرغ به نرخ واقعی برسد

تومان ۰۱۱هزار و  ۰صادرات تخم مرغ به افغانستان از سر گرفته شد/قیمت هر کیلو تخم مرغ  :بیشتر بخوانید  
چشمگیر تولید، در  هزار تن اعالم کرد و گفت: با توجه به مازاد ۰۵نبی پور مجموع صادرات تخم مرغ از ابتدای سال تاکنون را 

هزار تن نخواهد رسید، این در حالی است که در  ۲۱۱ها میزان صادرات به بهترین شرایط با آزادسازی صادرات و رفع ممنوعیت
های مرغداری در کشور خالی استشرایط فعلی بسیاری از ظرفیت . 

پشتیبانی امور دام، خرید توافقی تخم مرغ را متوقف کرده این مقام مسئول از توقف خرید توافقی تخم مرغ خبر داد و افزود: هم اکنون 
تن خرید توافقی انجام شده است ۰۱۱ای برای آن ندارد، در مجموع یک هزار و و فعال برنامه . 

تن اعالم کرد و گفت: با توجه به احتساب مصرف داخل  ۰۱۱هزار و  ۲تا  ۰۱۱هزار و  ۲وی تولید روزانه تخم مرغ را باالی 
تن از این میزان مازاد بر نیاز کشور بوده که زمینه را برای زیان مرغداران در بازار فراهم کرده است ۲۰۱تا  ۵۱۲روزانه  . 

های دامی تصریح کرد: قیمت کنونی کنجاله سویا در بازار آزاد با نرخ مصوب نبی پور در پایان درباره آخرین وضعیت بازار نهاده
 ۰۱۱تا یک هزار و  ۰۱۱وساناتی روبروست به طوریکه هر کیلو ذرت با نرخ باالی یک هزار و تفاوتی ندارد و تنها قیمت ذرت با ن

شودتومان در بازار عرضه می . 
  لینک خبر
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 تولیدات باغی
 ایرنا  – 4/8/88تاریخ : 

 های انار ساوه خسارت زدبارندگی به باغ

درصد از محصول  ۰۱های اول تا سوم آبان باعث شد که رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان ساوه گفت: بارندگی -ایرنا  -ساوه 
 هایی که تاکنون برداشت نشده اند، دچار خسارت شوند. انار باغ

میلیارد ریالی به  ۳۰۱خسارت روز شنبه به ایرنا گفت: بارش های اخیر باعث ترکیدگی محصول انار و در مجموع « حسن شریفی»
 باغداران شد.

های مثمر ساوه هنوز انجام نشده و میزان خسارتی که بارندگی ها وی افزود: برداشت محصول انار از حدود شش هزار هکتار باغ
 درصد از این سطوح است. ۰۱وارد کرد، معادل 

هزار لایر کمتر است و با برآوردهای انجام شده، حدود  ۰۱وگرم او گفت قیمت انار ترک خورده در مقایسه با انارهای سالم در هر کیل
 میلیارد لایر به دلیل ترکیدگی انار به باغداران ساوجی خسارت وارد شده است. ۳۰۱

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان ساوه در مورد جبران خسارت باغداران گفت: با مشارکت یکی از صندوق های بیمه 
ر است باغدارانی که دچار خسارت هستند با مراجعه به این مرکز نسبت به انجام عملیات کارشناسی و محصوالت کشاورزی قرا

 ارزیابی و پرداخت خسارت اقدام کنند.
 های تولید این محصول در کشور است.هزار تن انار از قطب ۰۱۱شهرستان ساوه با تولید ساالنه افزون بر 

  لینک خبر
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 تولیدات باغی 

 ایرنا  – 0/8/88تاریخ : 

 شودتولید می ۸۹هزار تن انار در سال  ۸۴۴

 ۹۱۱های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی حجم تولید انار امسال را مدیرکل دفتر امور میوه -ایرنا  -تهران 
 بینی کرد. هزار هکتار از باغات کشور پیش ۹۱هزارتن در سطح 

هزار  ۰۲۱زان تولید انار کشور روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: سال گذشته می« زهرا جلیلی مقدم»
 میلیون دالر به کشورهای هدف صادر شد. ۰۵هزارتن به ارزش  ۰۵تن بود که از این میزان 

 شود.به گفته وی، محصول انار کیفی ایران به کشورهای ارمنستان، عراق، امارات، کره، ژاپن، سویس صادر می
به دلیل خشکسالی و سرمازدگی باغات با کاهش روبرو شده بود اظهار داشت: وی با بیان اینکه تولید انار طی دو تا سه سال اخیر 

 اصالح و نوسازی باغ های انار به منظور بهبود کیفیت و افزایش عملکرد در واحد سطح از اولویت برنامه های این دفتر است.
 میلیون تن میوه های گرمسیری در کشور ۰.۰تولید ساالنه 

 ۰۱۱گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: ساالنه بیش از هفت میلیون و  مدیرکل دفتر امور میوه های
هزار هکتار از باغ های  ۰۰۱هزار تن انواع میوه های گرمسیری شامل مرکبات، خرما، انجیر، کیوی، خرمالو و مرکبات در سطح 

 کشور تولید می شود.
میلیون دالر به کشورهای  ۵۵۱اع میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری به ارزش هزار تن انو ۵۱۱، حدود ۹۰به گفته وی، سال 

 هدف صادر شده است.
 وی گفت: با توجه به فصل برداشت میوه های نیمه گرمسیری عمده صادرات این محصوالت در نیمه دوم سال است.

 ۹۱۱رکبات، یک میلیون و دویست هزار تن خرما، وی اضافه کرد: از این میزان حجم تولید هر ساله حدود پنج میلیون تن انواع م
 هزارتن انجیر، کیوی و خرمالو است. ۰۱۱هزارتن انار و 

جلیلی مقدم با اشاره به اینکه ایران در زمینه تولید میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری جز بزرگترین تولیدکنندگان در دنیا به شمار 
اهمیت ویژه ای برخورد دار است بنابراین به دلیل حجم تولید توانایی افزایش  می رود اضافه کرد: صادرات این محصوالت از

 صادرات این گروه از میوه ها را داریم.
وی ادامه داد: درحال حاضر با توجه به محدودیت منابع آبی در کشور، به جز موارد استثنا برنامه ای برای افزایش سطح باغ های 

 نداریم. میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری
مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت: اکنون به منظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات 

باغی، هرس به موقع باغ ها، ایجاد های مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری برنامه های اصالح و نوسازی باغ ها، عملیات بهمیوه
 آب و استفاده از ارقام کیفی و مقاوم به خشکی در دستور کار قرار دارد.وری سایبان، افزایش بهره

 تواند در کاهش ضایعات و هدررفت محصولجلیلی مقدم درباره صنایع تبدیلی محصوالت گرمسیری افزود: توسعه صنایع تبدیلی می
 .تاثیر بسزایی داشته باشد بنابراین الزم است بخش خصوصی در این خصوص ورود پیدا کند

  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 خبرنگاران جوان  – 0/8/88تاریخ : 

در دنیاستدرصدی تولید مرکبات/ایران سومین تولیدکننده کیوی  ۳۴افزایش   
هزار تن برسد ۰۱۱میلیون و  ۲درصدی به  ۰۱شعبانی گفت: امسال پیش بینی می شود مجموع تولید مرکبات با افزایش  . 

کشاورزیصنعت،تجارت و  محمد رضا شعبانی مدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی  

درصدی تولید مرکبات خبر داد و گفت: امسال پیش بینی می شود که مجموع  ۰۱، از افزایش باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تن به پرتقال و مابقی  ۰۱۱ تا یک میلیون و ۰۱۱هزار تن برسد که یک میلیون و  ۰۱۱میلیون و  ۲مازندران به  مرکبات تولید

 .نارنگی اختصاص دارد
 

وی افزود: با توجه به وضعیت مطلوب تولید مرکبات، روان سازی صادرات امری ضروری است چرا که صادرکنندگان با مشکالت 
 .بازگشت ارز به کشور رو به رو هستند

 
یا اخذ تعرفه باال مشکالت متعددی برای صادرکنندگان ایجاد  اتصادر شعبانی ادامه داد: تصمیمات خلق الساعه دولت در جلوگیری از

 .کرده است که با این وجود صادرکنندگان رغبتی به امر صادرات ندارند
برابر متوسط جهانی 5محدودیتی در صادرات مرکبات وجود ندارد/سرانه مصرف مرکبات  :بیشتر بخوانید  

میلیون تن می رسد، بیان کرد: دولت و بانک  ۲۱مدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران با اشاره به اینکه تولید محصوالت باغی به 
اید امر صادرات را روان سازی کند چرا که تصمیمات ناگهانی صادرات به معنای دست کردن در جیب کشاورزان استمرکزی ب . 

 
هزارتن برسد که این  ۳۱۱وی درباره آخرین وضعیت تولید کیوی گفت: برآوردها حاکی از آن است که امسال تولید کیوی به بیش از 

 .میزان با مدت مشابه سال قبل تفاوتی ندارد
 

درصد کیوی به بازارهای هدف صادر می شود ۰۱تا  ۰۱به گفته شعبانی، با توجه به سرانه مصرف پایین کیوی،  . 
 

 ۰۵تا  ۰۱میلیون تن اعالم کرد و گفت: متوسط سرانه مصرف مرکبات دنیا  ۵این مقام مسئول مجموع تولید مرکبات کل کشور را 
اب لیموترش و لیموشیرین سه برابر مصرف دنیاستکیلوگرم است، در حالی که در کشور ما با احتس . 

 
وی با اشاره به اینکه ایران جز سومین تا چهارمین تولیدکننده کیوی در دنیا به شمار می رود، اظهار کرد: در تولید مرکبات ایران جز 

 .رتبه پنجم تا ششم در دنیا محسوب می شود
 

صادرات مرکبات بیان کرد: علی رغم سرانه مصرف باالی مرکبات در کشور،  مدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران با تاکید بر

 .بیش از یک میلیون تن محصول با رفع موانع و تسهیل گری صادرات به بازارهای هدف صادر شود
  لینک خبر
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 تولیدات باغی 

 ایرنا  – 2/8/88تاریخ : 

 ادعادارِ بییاقوت سرخ سمنان، مقام

شود، با برخورداری از کیفیت و جایگاه کشوری میهای انار استان سمنان که با سردمداری انار درجزین شناخته باغ -ایرنا -سمنان
 ادعا باقی مانده است. داری است که بیدر میزان عملکرد محصول در واحد سطح، در حدمطلوب شناخته شده نیست، و مقام

شود که دارای کیفیت و وم به تنش آب و هوایی و سازگار با اقلیم استان سمنان محسوب میهای باغی مقاانار یکی از محصول
مرغوبیت باالیی است ولی به دلیل معرفی نشدن آن در کشور، انار این استان توسط واسطه خریداری و به قیمت چند برابر به نام 

 شود.دیگر مناطق کشور فروخته می
کشت انار رتبه اول تولید این محصول را در جهان دارد و ساالنه بیش از یک میلیون تن انار از  هزار هکتار سطح زیر ۰۲کشور با 

 های کشور برداشت می شود و در این بین استان سمنان رتبه اول از لحاظ عملکرد محصول در واحد سطح را دارد.باغ
هکتار در  ۲۳۲هکتار در مهدیشهر،  ۲۰۰تار در آرادان، هک ۳۰۰های انار استان سمنان بیش از پنج هزار هکتار است که وسعت باغ

هکتار در گرمسار  ۰۰۰هکتار در سمنان و یک هزار و  ۲۰۰هکتار در دامغان، یک هزار و  ۰۰۳هکتار در سرخه،  ۰۱۰میامی، 
 قرار دارد.

رای توسعه کشت نیاز به حمایت انار به عنوان الگوی کشت باغی که در آب و هوای سمنان امتحان خود را به خوبی پس داده است، ب
 دارد.

توسعه کشت انار در وسعت زیاد عالوه بر ایجاد جذابیت طبیعی برای جذب گردشگر کمک به رونق تولید، رونق اقتصادی، توسعه 
شود. با توجه به شرایط آب و هوایی روسیه این کشور خواهان میوه ایران است و با ایجاد شرایط گردشگری و اشتغالزایی می

 فرآوری و بسته بندی می توان از صادرات انار به کشور ارزآوری کرد.
در کنار مزایای این محصول راهبردی باغی، می توان از آن در زمینه اقتصادی و اجتماعی در زمینه سالمت بهرهبرداری کرد چرا 

ای قلبی، هت که در کاهش خطر ابتال به بیماریکه انار غنی از ویتامین ث و آنتی اکسیدان ها مانند پروانتوسیانیدین و فالونوئید اس
ها و کمک به کاهش خطر سرطان، به خصوص سرطان پروستات و پستان، کاهش کلسترول خون، جلوگیری از آسیب دیدن سلول

 ها مفید و موثر است.سالمت لثه
 بار نامش در قرآن آمده است.و سه  ای است که در سوره الرحمن از آن به عنوان میوه بهشتی قسم یاد شدهانار میوه

های سنتی، برای دباغی کردن توان آب انار، رب، لواشک و مربای انار تهیه کرد و از پوستش برای تهیه رنگاز میوه انار، می
پوست و از گل انار برای برخی مصارف دیگر استفاده کرد و همچنین جوشانده انار که از جوشاندن پوست انار در آب به دست 

 رود.های گوارشی و گلودرد مفید است و در زمره یک داروی گیاهی به شمار مید، برای بر طرف کردن برخی از بیماریآیمی
 سمنان در جایگاه اول کشور از لحاظ عملکرد محصول انار

طح رتبه اول مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: انار این استان از لحاظ عملکرد محصول در واحد س
 کشوری را از آن خود کرده است.

تن است، اظهار  ۰۵مهدی قرائیان در گفت و گو با ایرنا، با بیان اینکه ظرفیت استان سمنان در تولید انار در هر یک هکتار بیش از 
 شود.بینی میهای استان سمنان پیشتن انار از باغ ۵۹۳هزار و  ۰۰داشت: امسال برداشت 

های آبی و خاکی را خوب کاشت درخت انار متناسب با شرایط آب و هوایی استان سمنان است و این درخت تنشوی تصریح کرد: 
 کند.تحمل می

های استان سمنان، نهال یارانه دار به ارزش چهار قرائیان یادآور شد: سال گذشته به منظور حمایت از کشاورزان برای توسعه باغ
 شد.میلیون لایر عرضه  ۳۱۱میلیارد و 

های مختلف مانند فرآوری به گفته وی، سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان به منظور ترغیب کشاورزان به سمت باغداری در زمینه
 کند.بهداشتی و آبیاری تحت فشار تسهیالت پرداخت می

هکتار  ۰۵۰ن چهار هزار و هکتار است که از این میزا ۵۰۲های انار استان سمنان پنج هزار و قرائیان اضافه کرد: وسعت باغ
 هکتار نهال است. ۲۲۵بارور و یک هزار و 

های استان سمنان وی اظهار داشت: گلوباریک ایوانکی، پوست سفید و قرمز درجزین و چند رقم وارداتی از جمله ارقام انار باغ
 است.

شود، ِد تولید به کشورهایی مانند روسیه صادر میوی بیان کرد: تولیدات استان سمنان در زمینه انار بیش از نیاز استان است و مازا
 شود، آمار دقیق میزان ارزآوری صادرات انار در دست نیست.اما چون صادرات به صورت مستقیم انجام نمی
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مدیرامور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان خاطر نشان کرد: بیشترین وسعت کشت انار مربوط به گرمسار با وسعت 
های هکتار است، اما در همه شهرستان های استان به جز شاهرود باغ ۲۰۰هکتار و سمنان با وسعت یک هزار و  ۰۰۰ر و یک هزا

 انار وجود دارد.
 های انار سمنان ظرفیتی برای توسعه گردشگری کشاورزیباغ

ه یان اینکه توسعه گردشگری بسرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان با ب
 های گردشگری محسوبعنوان یکی از هشت محور توسعه استان سمنان تعیین شده است، گفت: گردشگری کشاورزی بخشی از شاخه

 های انار استان ظرفیتی برای توسعه گردشگری کشاورزی است.شود و باغمی
سعه گردشگری کشاورزی نقشی مهم در رونق اقتصادی، توسعه محمدی در گفت و گو با ایرنا، اظهار داشت: توحمیدرضا دوست

کشاورزی، بهبود معیشت کشاورزان و جلوگیری از مهاجرت از روستا دارد و با توجه به کیفیت و مرغوبیت انار در استان سمنان 
 های انار برای جذب گردشگران و طبیعت دوستان استفاده کرد.می توان از ظرفیت باغ

نار درجزین به دلیل خوشمزگی و مرغوبیت طرفداران زیادی دارد، اما به دلیل آنکه هنوز انار این منطقه به خوبی وی تصریح کرد: ا
در کشور معرفی نشده برخی افراد سودجو و واسطه، انار درجزین را به عنوان انار مرغوب مناطق دیگر کشور با قیمت باال 

 سازی انار درجزین سود زیادی نصیب کشاورزان استان کرد.جستهتوان با معرفی و برفروشند و در حالی که میمی
ازی اندسرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان گفت: وسعت مزارع و چشم

لمی در این استان در حال ها، توسعه گردشگری کشاورزی بر پایه عکند نقشی مهم در جذب گردشگر دارد و در این سالکه ایجاد می
 پیگیری است.

 
 نظیر از لحاظ مرغوبیتانار سمنان کم

هکتار است که از لحاظ  ۳۱۱های انار استان سمنان در حدود یک هزار و رئیس جهادکشاورزی شهرستان سمنان گفت: وسعت باغ
بر خالف دیگر محصوالت باغی سمنان مانند های انجام شده مرغوبیت و بازارپسندی رقیب انار مناطق دیگر کشور است و با تالش

 پسته که شناخته شده نیست، انار سمنان تا حدودی در کشور برجسته شده و باید بیشتر در زمینه معرفی کار شود.
ت این انداز صادراعلی آقا شاهی در گفت و گو با ایرنا افزود: انار سمنان در بازار استان مازندران و تهران بازار داغی دارد و چشم

 محصول است.
 ۲۱۱های انار این شهرستان در وسعت وسیع ایجاد شده و تنها در حدود رئیس جهاد کشاورزی سمنان بیان کرد: بخش زیادی از باغ

 های انار استان به صورت خرده مالکی است.هکتار از باغ
 دوستان و گردشگران را جذبکند طبیعته ایجاد میهای انار در وسعت زیاد به دلیل چشم انداز زیبایی کوی با بیان اینکه کشت باغ

 شود.کند، ادامه داد: کشت در سطح وسیع عالوه بر تولید اقتصادی و مدیریت منابع موجب رونق گردشگری کشاورزی میمی
ای زیبا، حتی هوی خاطر نشان کرد: باغ انار سابقه طوالنی در سمنان دارد و به دلیل نظام تقسیم آب منحصر به فرد و کوچه باغ

 های انار برای گردشگران جذابیت دارد.خرده مالکی باغ
های انار شد و امسال موجب خسارت زیاد باغ ۹۵و  ۹۰رئیس جهاد کشاورزی سمنان تصریح کرد: سرمازدگی شدید در سال های 

سال آینده تولید انار در  ۲ه این روند تا اولین سالی است که بعد از سرمازدگی تولید انار در استان به سود اقتصادی رسیده و با ادام
 شود.این شهرستان اقتصادی می

بندی را مانع صادرات انار سمنان دانست و افزود: انار سمنان به دلیل کیفیت و بازارپسندی، قابلیت وی نبود صنایع تکمیلی و بسته
 صادرات به کشورهای دیگر را دارد.
ندی می توان انار سمنان را به صورت پوست شده و دانه به خارج از کشور صادر کرد و شاهی یادآور شد: با ایجاد واحد بسته ب

 ای در زمینه بازار فروش وجود ندارد و کشورهای دیگر مانند روسیه خواهان این میوه هستند.دغدغه
قلیم این شهرستان است و گرمای رئیس جهاد کشاورزی سمنان با اشاره به اینکه درخت انار مقاوم به تنش آب و هوایی و سازگار با ا

های انار از آفتاب سوختگی تسهیالت ارزان قیمت شود، بیان کرد: دولت برای مصون ماندن باغشدید آفتاب موجب سوختگی انار می
 کند و محدودیت در تسهیالت وجود ندارد.درصد به منظور ایجاد سایبان باغی پرداخت می ۹با سود 

 جات و سبزیجات یکشهرداری سمنان نیز گفت: تولید میوه مانند انار، انگور، توت و انجیر و تولید صیفیمدیر امور گردشگری 
 شود.ظرفیت برای شهرستان سمنان برای رونق اقتصادی و رونق گردشگری کشاورزی محسوب می

گشت به دنبال گردشگری با عنوان باغمحمودرضا دارایی در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: شهرداری سمنان با ایجاد تورهای 
 های گردشگری استان سمنان در بخش کشاورزی است.معرفی ظرفیت

رود چرا که به دلیل سازگاری با آب و هوای سمنان مورد عالقه های کهن سمنان به شمار میوی ادامه داد: باغ های انار یکی از باغ
 های شهرستان سمنان مربوط باغ انار است.از باغ کشاورزان این شهرستان بوده است و بخش قابل توجهی
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ه ای برای توسعهای شهرستان سمنان در کنار نظام منحصر به فرد تقسیم آب جاذبهمدیر امور گردشگری شهرداری سمنان گفت: باغ
 گردشگری کشاورزی در این شهرستان است.

 فقدان متولی فروش، عامل مهجور ماندن انار درجزین
هاد کشاورزی شهمیرزاد گفت: انار درجزین به دلیل شرایط آب و هوایی منطقه دارای بهترین کیفیت و مرغوبیت و سرپرست مرکز ج

بازارپسندی است، اما به دلیل فقدان متولی فروش و معرفی نشدن در حد مطلوب، برخی افراد انار درجزین را به مناطق دیگر کشور 
 فروشند.منطقه خود می برده بدون اسمی از درجزین، میوه را به نام

ابراهیم فتاحی کیاسری در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: انار درجزین به لحاظ بازارپسندی و کیفیت در بازار کشور کم نظیر است، 
به دلیل فقدان معرفی مطلوب، این محصول درجزین مهجور مانده و رفع مشکل فروش الزمه معرفی و برجسته سازی انار درجزین 

 است.
وی ادامه داد: برگزاری جشنواره یاقوت سرخ به منظور معرفی این محصول شهرستان مهدیشهر در آبان امسال در درجزین برنامه 

 ریزی شده است.
وی بیان کرد: انار درجزین پوست نازک و با کیفیت است و هر فردی که از انار این منطقه را در کنار جاده خریده باشد، مزه آن را 

 شود.کند و مشتری این محصول باغی درجزین میفراموش نمی
های انار مهدیشهر در درجزین وجود دارد، گفت: خرده مالکی از سرپرست مرکز جهاد کشاورزی شهمیرزاد با بیان اینکه باغ

 های انار درجزین است.مهمترین مشکالت باغ
شود، اما امسال به دلیل شرایط آب و هوایی و افزایش درجزین می های انارهایی که گریبان باغوی یادآور شد: کرم گلوگاه انار از آفت

 آگاهی کشاورزان، انار درجزین از کیفیت خوب برخوردار است.
سرپرست مرکز جهاد کشاورزی شهمیرزاد تصریح کرد: جهاد کشاورزی متولی فروش نیست و به دلیل اینکه مقداری از انار 

شود، میزان تولید براساس عملکرد در واحد سطح محاسبه بخشی به بازار تهران منتقل میدرجزین در کنار جاده فروخته می شود و 
 شود.می

هکتار باغ انار است که با درنظر  ۲۰۰درجزین یکی از شهرهای مهدیشهر و در پنج کیلومتری شمال سمنان واقع شده و دارای 
د امسال پنج هزار تن انار در این شهر تولید شود و در مواردی شوتن انار در هر هکتار، پیش بینی می ۲۵گرفتن میانگین برداشت 

 رسد.تن نیز می ۰۱میانگین برداشت انار در هرهکتار به 
  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 ایرنا  – 4/8/88تاریخ : 

 محصوالت باغی به خارج از کشور صادر شدمیلیارد دالر ۵.۰

میلیارد دالر صادرات بخش  ۵.۲معاون وزیر جهاد کشارزی در امور باغبانی گفت: سهم محصوالت باغی از مجموع  -ایرنا -یاسوج
 میلیارد دالر بوده است. ۲.۵کشاورزی ظرف هفت ماه گذشته، افزون بر

وزه به استان کهگیلویه بویراحمد با حضور در سطح باغ های شهرستان های محمدعلی طهماسبی اواخر هفته گذشته در سفری سه ر
استان ضمن بررسی وضعیت تولید محصوالت باغی بهره برداران ،از نزدیک با مشکالت، خواسته ها و مطالبات باغداران این استان 

 آشنا شد.
ید محصوالت باغی کشور اعم از گلخانه ای، فضای طهماسبی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: میزان تول

 میلیون تن در سال جاری بوده است. ۲۳باز، انواع درختان ، درختچه ها و یا گیاهان دارویی نیز حدود 
 هزار هکتار است. ۰۱۱میلیون و  ۲سطح زیر کشت محصوالت باغی در کشور حدود 

دگی ها میزان تولید محصوالت باغی و زراعی نیز افزایش داشته و بخش وی تصریح کرد: با توجه به میزان و تراکنش مناسب بارن
 عمده ای از آنها نیز اضافه بر مصرف داخلی به کشورهای مختلف صادر خواهد شد.

طهماسبی همچنین کشمش، کیوی، زعفران، سیب، پسته ، خرما و انواع مرکبات را از جمله محصوالت صادراتی بخش کشاورزی 
 عنوان کرد.

هزار تن از  ۰۱۱میزان تولید محصول سیب امسال در کشور را نیز حدود چهار میلیون تن دانست و گفت: بیش از یک میلیون و وی 
 این محصول صادر خواهد شد.

 ماهه دوم سال برنامه ریزی شده است. ۰طهمسابی گفت: البته خط صادراتی برخی از این محصوالت از جمله پسته و زعفران برای 
 هزار هکتار توسعه باغات در اراضی شیب دار ۲۱اجرای 

هزار هکتار از سطح اراضی شیبدار در  ۲۱معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت: امسال و بر اساس برنامه ریزی بیش از 
 کشور زیر کشت محصوالت باغی و گیاهان دارویی خواهد رفت.
قتصاد مقاومتی ، مشارکت جوامع محلی ، پایداری کانون های تولید طهماسبی طرح توسعه باغات را در راستای اجرای سیاست های ا

، جلوگیری از مهاجرت روستائیان و عشایر و رونق تولید دانست و گفت: این طرح بر اساس تفاهم نامه دو طرفه بین سازمان های 
 جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و آبخیزداری در حال اجراست.

هزار هکتار در این زمینه  ۰۱۱بیش از  ۰۰۱۱بینی و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی تا سال  وی با بیان اینکه بر اساس پیش
 درصد آن تحقق یافته است.۰۱عملیاتی و اجرایی خواهد شد، گفت: تاکنون حدود 

 برابری سطح گلخانه ها در دولت تدبیر و امید ۲توسعه 
کشاورزی در دولت تدبیر و امید نیز گفت: سطح زیر کشت گلخانه ای از وی همچنین با اشاره به برخی دستاوردهای وزارت جهاد 

 هزار هکتار رسیده است.۰۰برابر افزایش به بیش از  ۲هم اینک با  ۹۲حدود هشت هزار هکتار در سال 
ا در کشور هکتاربه سطح زیر کشت گلخانه ه ۰۱۱معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت: امسال نیز حدود پنج هزار و 

 اضافه خواهد شد.
، وزارت جهاد کشاورزی قصد دارد سطح زیر کشت گلخانه های کشور را به مرز حدود  ۰۰۱۱طهماسبی یادآور شد: بر اساس افق 

 هزار هکتار برساند. ۰۰
د هم اینک به باالی میلیون تن تا قبل از دولت تدبیرو امی ۹۲وی تاکید کرد که میزان تولید محصوالت زراعی و باغی نیز از حدود 

 میلیون تن رسیده است. ۰۲۲
طهماسبی افزایش صنایع تبدیلی ، سردخانه ها و تجهیز مکانیزسیون کشاورزی در راستای تحقق و بهبود زنجیره تولید از مزرعه تا 

: دولت و وزارت سفره و همچنین بهبود وضعیت درآمدی و جلوگیری از شوک های قیمتی و اقتصادی باغداران را یادآو شد و گفت
 و نیم درصد به بهره برداران است. ۰۰جهاد کشاورزی در این راستا آماده همکاری و اعطای تسهیالت ویژه با سود 

هزار تن میوه شامل  ۲۰۱هزار هکتار باغ سالیانه  ۳۹هزار نفری کهگیلویه و بویراحمد با ۰۲۳بهره برداران استان 
 ه دار تابستانه تولید و روانه بازارهای مصرف می کنند.مرکبات،سیب،انار،انگور و میوه های هست

  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور

 ایرنا  – 2/8/88تاریخ : 

 خطر آنفلوانزای پرندگان در کمین مزارع مرغ مادر و تخمگذار 

استان  ۰۲ذار در سازمان دامپزشکی نسبت به خطر شیوع بیماری آنفلونزای پرندگان در مزارع مرغ مادر و تخمگ -ایرنا -ساری
کشور هشدار داد و اعالم کرد که درصورت عدم رعایت موازین امنیت زیستی و واکسیناسیون طیور، شیوع این بیماری دور از 

 انتظار نیست. 
تمام پرندگان نسبت به ویروس آنفلوانزای حاد پرندگان حساس هستند، اما طبق هشدار سازمان دامپزشکی بی توجهی مالکان مزارع 

مادر و تخمگذار استان های آذربایجان شرقی، قزوین، البرز، تهران، قم، مرکزی، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، مازندران،  مرغ
 گیالن و گلستان به رعایت موازین امنیت زیستی و عدم واکسیناسیون طیور علیه این بیماری ؛مهلک است.

کشتارگاه فعال به عنوان  ۲۱واحد مرغداری و  ۳۱۱هزار و  ۲مادر، واحد مرغ  ۲۲۱کارگاه جوجه کشی و  ۰۱استان مازندران با 
استان پر تراکم و از قطب های صنعت طیور کشور محسوب می شود که صاحبان واحدهای پرورش طیور باید نسبت به کمین بودن 

 این بیماری همواره حساس باشند.
شدن اکوسیستم ها برای فعالیت ویروس آنفلونزای حاد پرندگان، سازمان دامپزشکی اعالم کرد که با توجه به تغییر فصل و مساعد 

ضمن تاکید بر ضرورت انجام واکسیناسیون واحدهای مادر و تخمگذار علیه این بیماری در اسرع وقت، پرورش دهندگان طیور باید 
 به چندین توصیه توجه جدی داشته باشند.

ن، دان و آب مصرفی با پرندگان وحشی و آزاد پرواز و فضوالت آنها است نخستین توصیه دامپزشکی قطع ارتباط پرندگان داخل سال
و در این ارتباط الزم است انبار دان و سالن پرورش برای این گونه پرندگان غیر قابل نفوذ باشد و محوطه مرغداری فاقد هرگونه 

در محوطه و وجود آبگیر و تجمع آب به هر جاذبه ای برای ورود پرندگان وحشی باشد، چراکه ریخت و پاش دان و رها سازی کود 
 شکل این جاذبه را ایجاد می کند.

از رفت و آمد غیر ضروری جلوگیری شود و در صورت لزوم با رعایت کامل موارد بهداشتی تردد انجام شود ، تعویض کفش و 
عفونی درب ورودی مزرعه و  لباس در هنگام ورود به مزرعه )شامل کارگران و بازدید کنندگان( ضروری است و حوضچه ضد

ورودی سالن ها همواره فعال باشد، در هنگام ورود به سالن شستن دست ها با آب و صابون و ضدعفونی آنها و تعویض کفش یا 
 حداقل برس کشی کف چکمه با مواد ضد عفونی کننده ضروری است.

میت تر است بطوریکه از غیرآلوده بودن کلیه وسایل ، رعایت بهداشت و اصول قرنطینه در ورودی سالن به مراتب از محوطه با اه
 مواد ، آب، دان و افراد ورودی به سالن باید اطمینان حاصل شود.

از رفت و آمد خودروها به داخل محوطه جلوگیری شود و در موارد بسیار ضروری نسبت به ضدعفونی قسمت های بیرونی خودرو 
مرغ، کارتن تخم مرغ و دان قبل از ورود به مزرعه و یا بارگیری در مبدا مورد به صورت کامل اقدام شود ، خودرو حمل تخم 

 شستشو و ضد عفونی قرارگیرد.
دامپزشکی همچنین تاکید کرد که در واحدهای تخمگذار ترتیبی اتخاذ شود تا تخم مرغ خوراکی به گونه ای به بیرون از مرغداری 

 از طرفی تمام رفت و آمد های افراد به واحد را ثبت و ضبط شود. انتقال یابد که خودرویی وارد محوطه پاک نشود،
از حضور در بازار پرندگان زنده ، محل های پرورش طیور ، پارک پرندگان و به طور کلی محل تجمع پرندگان غیر از واحد 

 منوعیت را اجرا کنند.خودتان خودداری کنید و ترتیبی اتخاذ شود تا کارکنان واحد های مرغ مادر و تخمگذار نیز همین م
مدیر کل دامپزشکی مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت که هر چند با ورود نخستین گروه از پرندگان مهاجر زمستان 

 گذران به مازندران نگرانی بروز بیماری آنفلوانزای مرغی وجود دارد، اما همه تمهیدات و مقررات سختگیرانه در حال اجرا است.
سین رضوانی با تاکید بر این که مهاجرت گونه های مختلف پرندگان زمستان گذران به مازندران همواره با نگرانی و خطر دکتر ح

بالقوه بروز بیماری آنفلوانزای مرغی همراه است ، افزود: صاحبان مزارع مرغ مادر و تخمگذار استان باید توصیه های دامپزشکی 
 را مو به مو اجرا کنند.

داشت: امسال نیز طرح واکسیناسیون طیور مرغ مادر و تخم گذار علیه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در مرغداری های وی اظهار 
 کشور در حال اجرا است.

 به همین منظور اداره کل دامپزشکی مازندران اعالم کرد که از این پس عرضه پرندگان زنده در بازارهای استان ممنوع است.
ندران در این باره گفت : به منظور حفظ سالمت عمومی و کاهش تلفات در طیور بومی ، از خرید و فروش مدیرکل دامپزشکی ماز

 طیور زنده و پرندگان مهاجر در بازارهای سنتی ، محلی و هفتگی جلوگیری و با متخلفان بهداشتی به شدت برخورد قانونی می شود.
 نفلوانزای استان مازندران است.وی افزود: ممنوعیت عرضه پرندگان زنده مصوبه ستاد آ

گونه پرنده مهاجر زمستان گذران با جمعیت حدود یک میلیون بال به مازندران مهاجرت می  ۹۱همه ساله در فصل پائیز و زمستان 
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ز ا کنند. این پرندگان یکی از انتقال دهندگان ویروس آنفلوانزای مرغی هستند و رعایت مقررات بهداشتی در شکار و عرضه همواره
 دغدغه های مسئوالن مازندران بوده است.

  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  – 0/8/88تاریخ : 

تومان رسید ۰۴۴هزار و  ۵ازار/قیمت هر قطعه جوجه به آغاز روند نزولی قیمت جوجه یکروزه در ب  
های مسئوالن وزارت صمت در صادرات تخم فارغی از آغاز روند نزولی قیمت جوجه یکروزه در بازار خبر داد و گفت: دخالت

 .مرغ نطفه دار منجر به کاهش قیمت جوجه یکروزه در بازار شده است
صنعت، تجارت و کشاورزی جوجه یکروزه در گفت و گو با خبرنگار غالمعلی فارغی دبیر انجمن تولیدکنندگان گروه اقتصادی  

های رفته است، اظهار کرد: دخالت، با اشاره به اینکه قیمت جوجه یکروزه روند نزولی در بازار به خود گباشگاه خبرنگاران جوان
نطفه دار منجر به بر هم ریختگی بازار شده است تخم مرغ مسئوالن وزارت صمت در صادرات . 

وی افزود: علی رغم آنکه مسئوالن وزارت صمت، صادرات تخم مرغ نطفه دار را ممنوع اعالم نکردند، اما در عمل اجازه این کار 
دهندرا نمی . 

های پیش روی تولیدکنندگان بیان کرد: هم اکنون تولیدکنندگان با شیوع بیماری و مشکالت تامین نهاده روبرو چالش فارغی با اشاره به
 .هستند که همین امر موجب شده تا نهاده با نرخ مصوب به دست تولیدکنندگان نرسد

تومان اعالم کرد و گفت: فروش  ۰۱۱هزار و  ۲تومان تا  ۲۱۱هزار و  ۲این مقام مسئول متوسط قیمت هر قطعه جوجه یکروزه را 
درصدی قیمت جوجه یکروزه طی یک هفته اخیر در بازار است ۲۱تا  ۰۵های فعلی بیانگر افت با نرخ . 

هزار تومان ۰۰شیوع بیماری نیوکاسل بر افت قیمت جوجه یکروزه در بازار دامن زد/ قیمت هر کیلو مرغ  :بیشتر بخوانید  
تومان است، بیان کرد: عرضه  ۰۱۱هزار و  ۲تا  ۵۵۱هزار و  ۲مت تمام شده هر قطعه جوجه یکروزه وی با اشاره به اینکه قی

تومانی مرغداران است ۵۱۱تا  ۰۱۱های فعلی بیانگر زیان جوجه با نرخ . 
ها ت: برآوردمیلیون قطعه اعالم کرد و گف ۰۰۵دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه میزان تولید جوجه یکروزه در ماه مهر را 

میلیون  ۰۳۱میلیون قطعه و از دی به بعد به سبب جوجه ریزی شب عید به بیش از  ۰۲۱حاکی از آن است که میزان تولید در آبان به 
 .قطعه برسد

های هدف صادر شده است که این میزان میلیون قطعه جوجه مازاد به بازار ۳تا  ۲.۵به گفته فارغی، بنابر آمار طی چند هفته اخیر 
 .چشمگیر نیست

میلیون  ۰۵تا  ۰۱های آتی، میزان مازاد به میلیون قطعه اعالم کرد و گفت: در ماه ۵وی مازاد تولید جوجه یکروزه در ماه مهر را 
شوند، تولیدکنندگان با زیان چشمگیری مواجه میرسد که اگر بنا به هر دلیلی اجازه صادرات داده نشودقطعه می . 

این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه نظام توزیع نهاده به شدت نابه سامان است، تصریح کرد: نظام توزیع نهاده به ویژه ذرتاز 
تر رود هر چه سریعشرایط مساعدی برخوردار نیست که به همین دلیل از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت انتظار می

گذاردتمهیداتی در این خصوص بیندیشند، در غیر این صورت این موضوع تاثیر سو خود را بر بازار می . 
 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طویر 
 خبرگزاری فارس – 4/8/88تاریخ : 

 ای دام به عراقدام دست دامداران مانده است/ قاچاق گله

شود و در این میان برخی همچنان بر طبل واردات ای به عراق قاچاق میرئیس اتحادیه دامداران استان ایالم گفت: دام به صورت گله
 کوبند تا از سود آن استفاده کنند. می

دستشان مانده و وگو با خبرنگار فارس، گفت: دام دامداران در خیری رئیس اتحادیه دامداران استان ایالم در گفتغالمرضا قدم
 خریداری برای آنها نیست و دولت به جای اینکه از آنها دامشان را خریداری کند در برابر قاچاق و واردات دام سکوت کرده است.

ای نشود قاچاق تشدید خواهد شد از سوی دیگر شود و اگر مقابلهای به کشور عراق انجام میبه گفته وی قاچاق دام به صورت گله
 زنند و دنبال منافع خودشان هستند.نتخواران هم بر طبل واردات میای راعده

وی اضافه کرد:انباشت دام در این استان نسبت به سال گذشته بسیار افزایش یافته است که دلیل آن از یکسو به ممنوعیت صادرات 
 ود.شهای کافی در استان مربوط میاهشان بماند و از سوی دیگر نبودن کشتارگگوشت در کشور که باعث شده دام تولیدی در دست

توانید اثبات کنید، گفت: تمام شواهد و مشاهدات عینی ما وی در پاسخ به این سؤال که شما مازاد تولید دام در این استان را چگونه می
 اجه هستند. ها بسیار افزایش یافته و آنها با تراکم جدی دام موکند که تولید دام توسط دامداریاین مسئله داللت می

سو هزینه آنها را افزایش خیری تأکید کرد: افزایش تعداد دام و همچنین افزایش وزن آنها برای دامدار اصال مناسب نیست و از یکقدم
کیلویی کلی باید هزینه شود، بدون اینکه برگشت نقدینگی داشته باشد. همچنین  255دهد، زیرا برای تغذیه و نگهداری یک دام می

 دام سبب شیوع بیماری خواهد شد و دولت باید به فکر باشد. تراکم 
های گذشته اگرچه قیمت گوشت تا حدودی کاهش داشته، اما این کاهش متناسب با حجم دام تولیدی نیست. به گفته این مسئول، طی ماه

هش یافته است. همچنین هر کیلوگرم هزار تومان کا 04هزار تومان به  85گوید، از کیلویی قیمت دام سبک آنطور که این مسئول می

 رود، اما همچنان خریداری برای این قیمت نیست. هزار تومان به فروش می 35هزار تومان و دام سبک حدود  35دام سنگین حدود 

د ا وجوخیری گفت: قیمت دام زنده کاهش بیشتری داشته است اما به دلیل اینکه مردم توانایی خرید ندارند، خریداری برای آنهقدم
 ندارد. 

شود، بهتر است دام تولیدی کشاورزان وی با درخواست از پشتیبانی امو ر دام کشور گفت: در شرایطی که واردات گوشت انجام می
 را خریداری کنند و به بازار عرضه کنند که باعث کاهش قیمت گوشت در بازار هم خواهد شد. 

 د کشور، اجازه صادرات هم بدهد. وی تأکید کرد: دولت باید ضمن خریداری دام مازا
کنند به رغم تولید کافی، به واردات خود ادامه بدهند و از ای در داخل هستند که همچنان تالش میاین مسئول تأکید کرد متأسفانه عده

 محل رانت واردات سود ببرند. 
شود که اگر ای انجام میانه و در قالب گلهوی گفت: استان ایالم از غرب با کشور عراق هم مرز است که قاچاق دام به صورت شب

 دولت فکری نکند، این قاچاق بیشتر خواهد شد. 
 
 
 
 لینک خبر
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 چای
 ایرنا  – 2/8/88تاریخ : 

 کاران رامسر پرداخت شددرصد مطالبات چای ۸۴حدود 

 ۲۱۱میلیارد و  ۲رئیس اداره چای رامسر با اعالم پایان فصل برداشت برگ سبز چای در شهرستان گفت که تاکنون  -ایرنا  -نوشهر 
 کاران نیز پرداخت شده است. درصد از مطالبات چای ۰۰میلیون تومان معادل 

میلیون تومان اعالم  ۵۱۱میلیارد و  ۲اردالن باالبندیان روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا مجموع مطالبات چایکاران شهرستان را 
 کرد و افزود که باقی مانده مطالبات نیز در آینده پرداخت خواهد شد.

تن برگ سبز چای با قیمت تضمینی  ۹۲۰ی همچنین گفت که سه کارخانه چای فعال در این شهرستان از زمان آغاز برداشت تاکنون و
 تن درجه یک و بقیه درجه دو بود. ۰۰۹خریداری کردند که از این میزان 

ال پیش برآورد و علت افزایش را هم درصد بیشتر از س ۳۱رئیس اداره چای رامسر میزان برداشت چای در این شهرستان را حدود 
درصدی قیمت خرید برگ سبز اعالم  ۳۰.۵شرایط آب و هوایی مناسب و حمایت دولت تدبیر و امید از چایکاران و همچنین افزایش 

 کرد.
 تن برآورد کرد. ۲۱۰وی میزان چای خشک استحصالی از برگ سبز چای خریداری شده از کشاورزان را 

 هکتار به کشت چای مشغول هستند. ۲۱۱ردار در شهرستان رامسر در سطح یکهزار و دستکم یکهزار بهره ب
هزار لایر اعالم شد. سال  ۲۲هزار لایر و درجه دو  ۳۰نرخ خرید تضمینی هر کیلو برگ سبز چای در سال جاری هر کیلوگرم 

 لایر بود. ۰۹۲هزار و  ۰۰لایر و درجه دو هم  ۰۵۱هزار و  ۳۲گذشته نرخ خرید برگ سبز درجه یک 
برداشت برگ سبز چای هر ساله در سه چین بهاره ، تابستانه و پاییزه صورت می گیرد.چین بهاره از اوایل اردیبهشت ماه، تابستانه 

 از نیمه دوم خرداد ماه و چین پاییزه در شهریور شروع می شود که تا پایان مهر ماه ادامه می یابد.
 استان مازندران قرار داردهزار نفری رامسر در غرب  ۰۱شهرستان 

  لینک خبر
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 چای 
 خبرنگاران جوان  – 0/8/88تاریخ :

درصد به  ۰میلیارد تومان تسهیالت با کارمزد  ۳۹شود / پرداخت درصد چای کشور از تولید داخل تامین می 802

 چایکاران
کنددرصد از نیاز کشور را تأمین می ۲۰تن چای خشک در کشور تولید شد که این میزان  ۵۰۹هزار و  ۲۰جهان ساز گفت: امسال  . 

صنعت،تجارت و کشاورزی ساز رئیس سازمان چای در گفت و گو با خبرنگارحبیب جهان ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

تن  ۰۵۳هزار و  ۰۲۰ن وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای اظهار کرد: بنابر آخرین آمار تا پایان فصل برداشت، درباره آخری
میلیون تومان از چایکاران دو استان گیالن و مازندران خریداری شده است ۰۱۱میلیارد و  ۳۰۳برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  . 

میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده  ۲۰۱خبر داد و گفت: تاکنون درصد مطالبات چایکاران  ۰۱وی از پرداخت حدود 
شودمیلیارد تومان دیگر به حساب آنها واریز می ۲۱است و به احتمال زیاد تا پایان هفته حدود  . 

هزار  ۲۰کرد: امسال  درصد رشد داشته است بیان ۰۰جهان ساز با اشاره به اینکه میزان چای تولیدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
هزار  ۰۱۱تن چای خشک از مجموع برگ های سبز چای خریداری شده استحصال شده است که با احتساب مصرف سالیانه  ۵۰۹و 

درصد چای مورد نیاز از تولید داخل تأمین شده است ۲۰تن چای در کشور،  . 
ی با رکود مواجه شده است افزود: با توجه به کاهش تعرفه های چایسازرئیس سازمان چای با بیان اینکه فروش چای تولیدی کارخانه

ها برای تأمین نیاز کشور به سمت واردات است که همین امر به رکود خرید و فروش چای داخل دامن زده استچای وارداتی نگاه . 
درصد چای  ۰۰با توجه به آنکه هزار تومان اعالم کرد و گفت:  ۰۱تا  ۵۵ها را فروشیاو متوسط قیمت هر کیلو چای ممتاز در خرده

هزار تومان نیست ۳۰تا  ۳۰تولیدی کشور ممتاز است از این رو به طور متوسط قیمت هر کیلو چای بیش از  . 
هزار تن چای به  ۲ماهه گمرک،  ۰این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت صادرات و واردات چای در کشور گفت: بنابر آمار 

نسبت به مدت مشابه سال قبل، صادرات روند کاهشی داشته است و در مقابل واردات در این ایام نسبت  های هدف صادر شده کهبازار
 .به سال قبل افزایش یافته که مسئوالن وزارت صمت باید در این خصوص پاسخگو باشند

های تولید نکه آنالیز هزینهدر سال زراعی جدید افزود: با توجه به آ خرید تضمینی برگ سبز چای جهان ساز درباره آخرین وضعیت
توان هم اکنون نرخ پیشنهادی را اعالم کردهنوز در حال انجام است از این رو نمی . 

رئیس سازمان چای در پایان درباره آخرین وضعیت اعطای تسهیالت به چایکاران تصریح کرد: امسال برای بهبود عملیات به زراعی 
های آبیاری تحت فشار، تسهیالتی در اختیار چایکاران قرار خواهد گرفت که عه سیستمباغات، بهسازی و نوسازی کارخانجات و توس

درصد  ۰میلیارد تومان برای عملیات به زراعی، احیای باغات، سرمایه در گردش و نوسازی کارخانجات با بهره  ۰۰بدین منظور 

ها تحت فشار هم سقفی نداردپیش بینی شده و تسهیالت برای آبیاری . 
  لینک خبر
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 حبوبات
 خبرنگاران جوان  – 5/8/88تاریخ : 

 انواع حبوبات را چند بخریم؟ + قیمت
رسدتومان در بازار به فروش می ۹۱۱هزار و  ۰۰گرم به قیمت  ۹۱۱ر لپه چاپار با مقدا . 

نبض بازار به گزارش خبرنگار ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به ش رح زیر استانواع حبوبات در بازار   قیمت   :  
  لینک خبر
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 خاک
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 خرما
 ایرنا  – 2/8/88تاریخ : 

 خرماداران جنوب کرمان بر سر دو راهی فروش و دپو

اند اما فعاالن اقتصادی بر این بینی کردهخرمای جنوب کرمان در حالی دپو شده که خرماداران افزایش قیمت را پیش -ایرنا  -جیرفت 
 ای پر از ابهام برای بازار این محصول به دنبال خواهد داشت. باورند که این اتفاق، پیامدهایی همچون کاهش خرید و آینده

هزار تن محصول و در شهرستانهای جنوبی این استان هم  ۳۱۱هزار هکتار با تولید حدود  ۳۱ل کرمان سطح زیرکشت خرما در شما
هزار تن محصول است اما با توجه به تغییرات اقلیمی امسال، خرمای این منطقه دچار  ۲۱۱هزار هکتار با بیش از  ۳۱افزون بر 

 رما ایجاد کرده است.خسارت شده که این مساله نوساناتی در قیمت و میزان عرضه خ
 هزار تن خرما در جنوب کرمان ۲۱۰تولید بیش از 

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: امسال در فصل برداشت خرما از هفت شهرستان جنوبی استان کرمان بیش 
 هزار تن خرما برداشت شد. ۲۱۰از 

هزار تن  ۲۱۰سطح بارور انواع خرمای منطقه جنوب کرمان بیش از  هزار هکتار ۲۹منصور شریف افزود: سال گذشته از مجموع 
 محصول تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی )کشورهای اروپایی، روسیه و افغانستان( شد.

وی تصریح کرد: برداشت خرما از نیمه اول تیرماه با رقم زودرس آلِمهتری آغاز و تا اواخر مهرماه با برداشت ارقام دیر رس 
 رسد.ای به اتمام میهلیله

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان ادامه داد: ارقام تولیدی خرما در این منطقه شامل مضافتی، کلوته، 
 ُمرداسنگ،نگار، گوردیال و ارقام خشک پیارم، زاهدی و مجول است.

گرمی تا سه  ۳۱۱های و ارگانیک است و در بسته بندی های جنوب کرمان کامالً سالموی اظهار داشت: خرمای تولید شده در باغ
 های منطقه ذخیره سازی و در طول سال به فروش می رسد.کیلوگرمی در سردخانه

 درصدی خرید خرمای صادراتی جنوب کرمان ۰۲کاهش 
جنوب کرمان  درصد کاهش خرید خرمای صادراتی در ۰۲صادرکننده خرما گفت: امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد 

 بودم.
تن  ۰۱۱تن خرمای صادراتی خریدم ولی امسال فقط  ۵۱۱هزار و  ۲زاده افزود: سال گذشته در جنوب کرمان عبدالولی مبین

 ام لذا این آمار نشان از کم استقبالی خرماداران این منطقه برای فروش است.خریداری کرده
دهم، تصریح کرد: خرمای خریداری تا ماه مبارک رمضان در ایران انجام می وی با بیان اینکه خرید خرما را هر ساله از شهریور

 شود.شده به کشورهای افغانستان، قزاقستان، روسیه و هند صادر می
تن خرما خریداری کردم ولی امسال از ابتدای خرید تا کنون،  ۰۱۱وی اظهار داشت: سال گذشته در مجموع کشور ایران سه هزار و 

 درصدی مواجه بودم. ۰۰تن خرما خریدم و با کاهش  ۰۵۱یکهزار و 
های کشور امسال محصول خرمای خود را صادرکننده اهل افغانستان گفت: خرماداران در منطقه جنوب استان کرمان و دیگر استان

 اند و این مساله باعث کم استقبالی صادرکنندگان خرما شده است.در سردخانه ها دپو کرده
 ها برای تجار خارجی توجیه اقتصادی ندارد و این مساله ضرر و زیان کشاورزان را به دنبال دارد.باال بردن قیمتزاده افزود: مبین

تر اقدام به فروش محصول خود وی ادامه داد: با توجه به ُبعد مسافت برای صادرات به کشورهای هدف، خرماداران هر چه سریع
ها را به همراه خواهد شود بلکه افزایش حجم محصول و کاهش قیمتیش قیمت نمیکنند چرا که دپوی محصول نه تنها باعث افزا

 داشت.
ها در بازار و ایراد گرفتن گمرک به برند، از جمله مشکالت او به مشکالت پیش روی صادرات نیز اشاره و تصریح کرد: وجود دالل

 حوزه صادرات است.
 ۰١هزار تومان، مرداسنک  ۰١هزار تومان، کلوته  ۰۰امسال خرمای مضافتی این صادرکننده به قیمت خرما اشاره و تصریح کرد: 

 هزار تومان خریداری کردم. ۰۵و خنیزی را  ۰۲هزار تومان، ربی 
تا کنون از این منطقه خرما  ۰۰ترین خرماها برشمرد و گفت: از سال وی خرمای جنوب کرمان را از نظر کیفیت جزو مرغوب

 کنم.صادر می خرم و به بازارهای هدفمی
 میلیارد تومان به خرمای جنوب کرمان خسارت وارد شد ۲۰۱

درصدی محصول خرما در هفت شهرستان جنوبی استان کرمان خبر داد  ۳۱رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از خسارت 
 میلیارد تومان به خرمای جنوب کرمان خسارت وارد شد. ۲۰۱و گفت: 

ابتدای تابستان، انجام نگرفتن عملیات تلقیح، بارندگی در فصل گردافشانی، وزش تندبادهای داغ و تغییر  سعید برخوری افزود: گرمای
 اقلیم به خرمای منطقه جنوب کرمان خسارت وارد کرد.
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هکتار است، تصریح کرد: بیش از چهار میلیون نفر  ۰۰۰هزار و  ۳۱وی با بیان اینکه سطح زیر کشت خرمای منطقه جنوب کرمان 
کیلوگرم بوده اما در اثر عارضه خشکیدگی خوشه و  ۵۱خل در جنوب کرمان وجود دارد که در حالت طبیعی میزان تولید هر نخل ن

 درصد نوسان داشت. ۰۱تا  ۰۱ها این میزان حدود بدتلقیحی، آفات و بیماری
 افزایش قیمت خرما باعث دپوی محصول خرمای منطقه شد

جنوب کرمان گفت: افزایش قیمت خرما باعث دپوی محصول خرمای هفت شهرستان جنوبی استان داران عضو هیات مدیره سردخانه
 کرمان شده است.

هزار تومان تعین شده  ۰۰تا  ۰۰و رقم کلوته بین  ۲۱تا  ۰۰بیژن سیستانی افزود: هم اکنون قیمت هر کیلوگرم خرمای مضافتی بین 
 که نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بیشتر خرماداران فروشنده نیستند و این مساله به دلیل حباب افزایش قیمت نسبت به سال گذشته بوده 
ها و افراد عادی تمام سرمایه خود را در زمینه خرید و دپوی خرما به کار که باعث دپوی خرما در سردخانه ها شده و همه دالل

 ها با ضرر و زیان همراه خواهد بود.گویم، این فعالیتجربه میاند که بر اساس تگرفته
ها جلوگیری کنند داران جنوب کرمان ادامه داد: خرماداران از دپوی محصول خرمای خود در سردخانهعضو هیات مدیره سردخانه

 اران خواهد شد.شود بلکه باعث ضرر و زیان مالی بیشتر خرمادچرا که این کار نه تنها موجب افزایش قیمت نمی
وی با بیان اینکه بازارهای هدف خرما، کشورهای هندوستان، افغانستان و عراق است، تصریح کرد: برای صادرات خرما به کشور 

روز زمان نیاز است لذا با توجه به زمان ماه مبارک رمضان در این کشورها اگر  ۰۱و عراق  ۲۱هندوستان یک ماه، افغانستان 
توانند خرمای خود را در زمان مقرر به صادرکنندگان برسانند در ود را هر چه زودتر به فروش نرسانند، نمیخرماداران محصول خ

 نتیجه با انبوهی از خرمای بدون خریدار در کشور مواجه خواهیم شد.
تومان  ۲۱۱ار و هز ۲سردخانه خرما در هفت شهرستان جنوبی استان کرمان فعال و هزینه نگهداری هر کارتن )مادر(  ۰۵تعداد 
 است.

 جنوب کرمان با هفت شهرستان و یک میلیون نفر جمعیت، یک سوم مساحت این استان را به خود اختصاص داده است.
  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرنگاران جوان  – 0/8/88تاریخ : 

قلم محصول کشاورزی ۵۰ای از ابهام/ دور زدن قانون خرید تضمینی های اقتصاد مقاومتی در هالهدستاورد  
در شرایط کنونی تحریم و جنگ اقتصادی، تصمیمات نادرست دولت و تخلفات مکرر در اجرای قانون خرید تضمینی محصوالت 

ود کفایی مهم ترین محصوالت استراتژیک شدکشاورزی منجر به از دست رفتن خ . 
  

صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار بسیاری از مسئوالن بر این باورند که  ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

ذشته با وجود هشدارهای متعدد پیرامون از دست دادن پایداری تولید محصوالتی همچون گندم، شکر، کلزا و سایر محصوالت, سال گ
اما دولتمردان بدون توجه به اظهار نظر کارشناسان به راه خود ادامه دادند که در نهایت این امر کار را به جایی رساند که علی رغم 

نسبت به مدت  خرید تضمینی درصد کاهش یافت و در خصوص گندم، میزان ۰۱چغندر قند بیش از شرایط مساعد بارندگی، کشت 
 .مشابه سال قبل افت محسوسی را تجربه کرد

 
 

با وجود توصیه مقام معظم رهبری به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، تاکید بر امنیت غذایی و توجه به تولید 
و  کشاورزی قلم محصول ۲۵ا تصمیمات نادرست شورای اقتصاد در تعیین قیمت تضمینی محصوالت استراتژیک، ام خودکفایی و

دور زدن قانون موجب شد کشاورزان به سبب نبود صرفه اقتصادی تولید به سمت و سوی کشت دیگر محصوالت سوق داده شوند که 
ارد می کنداین امر عالوه بر شکست سیاست های اقتصاد مقاومتی، ضربه مهلکی به منافع ملی و . 

 
حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از تاثیر اجرای سیاست نادرست مسئوالن شورای اقتصاد در دور زدن قانون خرید 

تضمینی بر تولید محصوالت استراتژیک و اهداف شوم دست های پشت پرده واردات، برای وابستگی به کشورهای بیگانه و به خطر 
با خبر شویم افتادن امنیت غذایی کشور : 

  
 بی رغبتی کشاورزان نسبت به خرید بذر گندم/ نابودی خودکفایی محصوالت استراتژیک در راه است

صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمحمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت گروه  

قلم محصول کشاورزی,  ۲۵، با اشاره به نارضایتی کشاورزان نسبت به قیمت خرید تضمینی اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
قلم محصول  ۲۵نرخ های تولید و تورم باالی بخش کشاورزی تولید کنندگان اذعان کردند که اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه

 .کشاورزی اعم از چغندر قند، کلزا و گندم برای ما مقرون به صرفه نیست
 

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی افزد: امسال دولت قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را در مقایسه با سال قبل 
خود را برای کشت گرفته اند و دیگر بیش از این با شورای با تاخیر کمتری اعالم کرده است که بدین ترتیب کشاورزان تصمیم 

کنند که هم اکنون تاثیر آن را در بی رغبتی کشاورزان نسبت به کشت و افت شدید سطح اقتصاد بر سر اصالح قیمت چانه زنی نمی
 .زیر کشت محصوالت در مقایسه با سال قبل شاهدیم

 
تومان اعالم کرده است که بر  ۰۵۱هزار و  ۲ده گندم برای سال زراعی جدید را او ادامه داد: دولت قیمت هر کیلو بذر گواهی ش

های اند در حالی که در سالدرصد هم استقبالی نسبت به خرید نداشته ۲اساس آخرین اطالعات در چند روز اخیر کشاورزان در حد 
دهد کشاورزان نسبت به اعالم ه این امر نشان میدرصد بذر به کشاورزان فروخته شده بود ک ۰۱تا  ۵۱گذشته تا این زمان حداقل 

کرد کشاورزان از قیمت بذر ناراضی قیمت خرید تضمینی محصوالت برای سال زراعی آینده معترض هستند هرچند دولت تصور می
نداشت درصدی قیمت بذر گواهی شده گندم کرد که این امر تاثیری در تقاضای کشاورزان ۰هستند از این رو اقدام به کاهش  . 

های گندم نرسید/ به بن بست کشاندن خودکفایی با سیاست نادرستزور تولیدکنندگان به واردات چی :بیشتر بخوانید  
محصوالت استراتژیک بیان کرد: در جلسات مختلف، کشاورزان به صراحت  خرید تضمینی این مقام مسئول با تاکید بر اصالح نرخ

ها صرفه اقتصادی ندارد و تژیکی همچون کلزا، گندم و چغندر قند برای آناعالم کردند که قیمت خرید تضمینی محصوالت استرا
ها اقدام به کشت این محصوالت نخواهند کرد و به ناچار به سمت و سوی چنان چه دولت نسبت به اصالح نرخ خرید اقدام نکند آن

امر به معنای اعتراض کشاورزان به شورای گذارند که این روند یا زمین خود را برای کشت محصول بهاره میمحصوالت آب بر می
شوند که ضربه آن به تولید کنندگان، مصرف کنندگان و کل کشور وارد اقتصاد است. مسئوالن دولتی زمانی متوجه این موضوع می
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میلیون  ۰۰ز شود که نمونه بارز آن را امسال دولت در خرید تضمینی گندم مشاهده کرد به طوری که علی رغم پیش بینی تولید بیش ا
هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کرد و در صورت عدم اصالح نرخ خرید تضمینی سال آینده  ۳۱۱میلیون و  ۰تن گندم تنها 

میلیون تن خواهد بود که این امر منجر به نابودی خودکفایی گندم به عنوان مهمترین محصول استراتژیک  ۰میزان خرید کمتر از 
شودمی . 

 
دامه داد: با وجود کاهش شدید خرید تضمینی گندم بسیاری از مسئوالن پشیمان بودند که چرا قیمت خرید تضمینی گندم را ملک زاده ا

تومان اعالم کرده بودند و حال زمانی دولت متوجه سیاست گذاری نادرست در قیمت گذاری  ۰۱۱سال گذشته یک هزار و 
ای جز که دیگر پایداری تولید از بین رفته است و برای تامین نیاز کشور چارهشود محصوالتی همچون کلزا، چغندر قند و گندم می

های بیگانه ندارددست درازی به کشور . 
 

ماه در اعالم قیمت خرید تضمینی گندم بسیاری از کشاورزان به امید اعالم نرخ  ۲به گفته وی سال گذشته با وجود تاخیر بیش از 
مسال با تاخیر چند روزه در اعالم قیمت کشاورزان تصمیم خود را گرفته اند و تنها بخشی از تولید منطقی اقدام به کشت کردند، اما ا

روند که این امر عالوه بر کنندگان که محکوم به کشت گندم هستند اقدام به تولید خواهند کرد و مابقی به سراغ دیگر محصوالت می
کندرد مینابودی خودکفایی ضربه مهلکی به منابع پایه کشور وا . 

 
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی از کاهش شدید سطح زیر کشت گندم، چغندر قند ودیگر محصوالت برای سال زراعی 

تر تدابیری برای اصالح نرخ خرید تضمینی نیندیشند بدون تردید با آینده خبر داد و گفت: اگر مسئوالن شورای اقتصاد هر چه سریع
د افت تولید در بسیاری از محصوالت استراتژیک خواهیم بود که این امر تنها به نفع سودجویانی است که بحث پایان مهلت کشت، شاه

های هنگفتی را به جیب بزنندکنند تا بتوانند از طریق واردات سوداحیای وزارت بازرگانی را دنبال می . 
 

کیلو گندم به هیچ عنوان منصفانه نیست, گفت: بر اساس آنالیز  تومانی برای خرید تضمینی هر ۲۱۱هزار و  ۲او با بیان اینکه قیمت 
های تولید ندارد که اگر تجدید نظری در های تولید و تورم اعالمی بانک مرکزی قیمت خرید تضمینی هیچگونه سنخیتی با هزینههزینه

ت مشابه سال قبل کاهش خواهد درصد نسبت به مد ۵۱اصالح نرخ صورت نگیرد بدون تردید سطح زیر کشت این محصول بیش از 
یابدیافت که با این وجود خودکفایی گندم برای پنجمین سال متوالی دیگر استمرار نمی . 

 
ملک زاده با بیان اینکه بسیاری از فرصت طلبان به دنبال نابودی خودکفایی محصوالت استراتژیک و سود شیرین واردات هستند, 

های تولید و توم صورت قلم محصول کشاورزی مطابق با هزینه ۲۵نظری در اصالح قیمت تر تجدید تصریح کرد: اگر هر چه سریع
های فعلی برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد یابند چرا که قیمتنگیرد بدون تردید بسیاری از دالالن به اهداف شوم خود دست می

گیردها کشت صورت نمیو بنا بر اظهار نظر آن . 
حصوالت استراتژیک در معرض خطر است/ کشاورزان پیگیر اصالح قیمت خرید تضمینی محصوالت استمرار خودکفایی م

 کشاورزی هستند
صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارجعفر حسینی مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت گروه اقتصادی  

قلم محصول کشاورزی مورد اقبال کشاورزان نیست اظهار کرد:  ۲۵، با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی باشگاه خبرنگاران جوان
رخ منطقی مطابق های گذشته کشاورزان به سبب تاخیر چند ماهه در اعالم قیمت خرید تضمینی محصوالت و امید به اعالم ندر سال
کردند، اما امسال به سبب تاخیر چند روزه در اعالم نرخ، رغبتی به کشت ندارند که نمونه بارز های تولید اقدام به کشت میبا هزینه

 .آن در کشت کلزا مشهود است و با وجود پایان مهلت کشت استقبالی از آن صورت نگرفته است
 

تر تجدید نظری در قیمت خرید ی افزود: اگر مسئوالن شورای اقتصاد هر چه سریعمشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیع
شودهای مهم تولید در بخش کشاورزی با شکست مواجه میتضمینی محصوالت استراتژیک انجام ندهند بدون تردید دستاورد . 

 
های توزیع کننده بذر، تا صد از شرکتحسینی درباره آخرین وضعیت سطح زیر کشت گندم برای سال زراعی جدید گفت: بر اساس ر

دهد که کشاورزان نسبت به کشت گندم استقبال چندانی ندارند و همچنان کنون فروش چندانی انجام نشده است که این امر نشان می
ای برای اصالح خرید تضمینی گندم دارد یا خیرتولیدکنندگان پیگیر هستند که آیا دولت برنامه . 

 
کنم گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال زراعی جدید و بی رغبتی کشاورزان به کشت محصوالت بنده پیش بینی میاو ادامه داد: با 
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که کشت محصوالت استراتژیک همچون گندم با افت چشمگیری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رو به رو خواهد شد از این رو 
تر تجدید نظری در قیمت برای کشت این محصول استراتژیک هر چه سریعربط در فرصت باقی مانده رود مسئوالن ذیانتظار می

آید و افزایش قیمت و خرید تضمینی گندم کنند چرا که اگر به پایان فصل کاشت نزدیک شویم دیگر کاری از دست هیچکس بر نمی
ه ای در بر نداردافسوس خوردن دیگر فاید . 

 
تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم برای  ۲۱۱هزار و  ۲واکنش به قیمت مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در 

 ۲های تولید اعم از کود، سم، بذر، ماشین آالت و سایر، اعالم قیمت سال زراعی آینده گفت: با توجه به افزایش چند برابری هزینه
رسد سطح زیر زی ندارد که با این وجود به نظر میها و تورم بخش کشاورتومانی هیچگونه تطابقی با افزایش هزینه ۲۱۱هزار و 

ای جز کشت این محصول ندارند درصد کاهش یابد و تنها برخی از کشاورزان مناطق دیم که چاره ۳۱کشت این محصول حداقل 
آبی به سراغ های گذشته اقدام به کشت گندم کنند وگرنه در صورت عدم اصالح قیمت خرید تضمینی، گندم کاران مناطق همانند سال

ها باشدهای حداقلی و سود منطقی برای آنگوی هزینهروند که جوابکشت دیگر محصوالت می . 
 

های بخش کشاورزی نسبت به ها و اتحادیهحسینی ادامه داد: اگر مسئوالن شورای اقتصاد و دولت مردان در پی شکواییه تشکل
قلم محصول کشاورزی به ویژه گندم، کلزا و چغندر قند اقدام نکنند بدون تردید با پایان مهلت کشت و  ۲۵اصالح قیمت خرید تضمینی 

ای های بیگانه در شرایط فعلی تحریم و نوسانات نرخ ارز دراز خواهد شد که در این میان تنها عدهافت تولید، دستمان به سوی کشور
یابندنی هستند به اهداف شوم خود دست میدالل و سودجو که به دنبال احیای وزارت بازرگا . 

 
او با اشاره به اینکه سیاست گذاری نادرست مسئوالن کاهش چشمگیر تولید چغندر را در بر داشت، اظهار کرد: سیاست گذاری 

کاهش  درصد ۵۱نادرست مسئوالن شورای اقتصاد در امر قیمت گذاری موجب شد که تولید چغندر قند نسبت به سال گذشته بیش از 
های تولید نداشت و زمانی نرخ یابد چرا که در سال زراعی قبل در ابتدا قیمت خرید تضمینی چغندر قند هیچگونه سنخیتی با هزینه

 .اصالح شد که دیگر کار از کار گذشته بود
 

ه با اعالم قیمت پایین خرید ها به مسئوالن هشدار داده بودیم کمشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: سال قبل بار
کنیم که اگر تجدید نظری یابد که این امر محقق شد و امسال باز هم اعالم میتضمینی چغندر قند تولید به میزان قابل توجهی کاهش می

های باالی تولید، کاهش در اعالم خرید تضمینی چغندر قند صورت نگیرد سطح زیر کشت این محصول به سبب افزایش هزینه
توان درصدی برای آن اعالم کردشمگیری خواهد داشت، اما از االن نمیچ . 

 
های صوت گرفته در مجلس، وزارت جهاد کشاورزی، شورای اقتصاد و شکایت به دیوان این مقام مسئول ادامه داد: با وجود رایزنی

دید نظر در اصالح قیمت خرید تضمینی عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور، انتظار می رود که حداکثر تا پایان آذر تج
محصوالت صورت گیرد چرا که بعد از آن افزایش نرخ به معنای نوشدارو بعد از مرگ سهراب است و دیگر فرصت کشت به پایان 

آیدرسیده و هیچ کاری از دست هیچکس بر نمی . 
 صنعت دامداری کشور در معرض خطر است/ واردات محصوالت استراتژیک در راه است

صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمحمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفتعلی خان گروه اقتصادی  

های قلم محصول کشاورزی اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه ۵۲، در واکنش به قیمت خرید تضمینی باشگاه خبرنگاران جوان
های پیشنهادی، مسئوالن توجهی های فعلی به هیچ عنوان مورد رضایت کشاورزان نیست و متاسفانه علی رغم قیمتتولید اعالم قیمت

اندنداشته . 
 

خرید تضمینی گندم و افت چشمگیر تولید، توجهی به این های متعدد به مسئوالن مبنی بر کاهش او افزود: سال گذشته با وجود هشدار
موضوع نشد در حالی که امسال دیدیم میزان خرید تضمینی با وجود شرایط مساعد اقلیمی و رشد تولید نسبت به سال گذشته بسیار 

کرد کمتر بود ضمن آنکه تولید چغندر قند افت محسوسی داشت به طوری که ما را از سیاست خودکفایی شکر دور . 
 

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با تاکید بر اصالح قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی گفت: از مسئوالن شورای 
های کارشناسی شده نرخ خرید تضمینی محصوالت را اصالح کنند در غیر این صورت رود که مطابق با قیمتاقتصاد انتظار می

استراتژیک نیست از این رو مجلس موظف است به عنوان ناظر بر اجرای قانون، شورای  امیدی به استمرار خودکفایی محصوالت
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اقتصاد را مکلف به اجرای کامل قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی کند و همواره منابع مالی این امر را تامین کند تا 
اردمسئوالن اذعان نکنند به دلیل کمبود منابع مالی امکان افزایش نرخ وجود ند . 

 
محمدی ادامه داد: مسئوالن سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد، نرخ خرید تضمینی محصوالت چغندر قند، کلزا و گندم را خان

شود و کار به جایی می بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسان اعالم کردند که در صورت اصالح نشدن، کشاورزی کشور ویران می
گذاری حاضر به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نیسترسد که دیگر هیچ سرمایه  . 

 
تر نسبت به اصالح قیمت خرید تضمینی محصوالت رود هر چه سریعبه گفته وی در شرایط فعلی تحریم از مسئوالن امر انتظار می

والت مورد نیاز نداشته ترین محصهای بیگانه در خصوص تامین مهمکشاورزی اقدام کنند تا نیاز به واردات و دست درازی به کشور
 .باشیم

 
قلم محصول کشاورزی مورد رضایت تولید کنندگان نیست، بیان کرد: اگر مسئوالن اقدام  ۲۵او با اشاره به اینکه نرخ خرید تضمینی 

کنند که این امر در های غیر مرغوب استفاده میبه اصالح نرخ نکنند تولید کنندگان رغبتی به کشت ندارند و در صورت کشت از بذر
 .عملکرد تولید تاثیر به سزایی دارد

 
شود صریح کرد: اگر کشاورزان اقدام به کشت کلزا نکنند تنها موضوع تامین روغن با چالش مواجه نمیاین مقام مسئول در پایان ت

ها مورد گیرد چرا که از تفاله کلزا و ذرت به عنوان غذای دام و طیور در دامداریبلکه تولید دام و شیر در معرض خطر قرار می
کشت این محصول خطر جدی برای صنعت دامداری کشور به شمار  گرفت که در کاهش رغبت کشاورزان بهاستفاده قرار می

های بیگانه و به خطر نیفتادن امنیت غذایی نیازی از کشوررود برای استمرار پایداری تولید و بیرود. از مسئوالن امر انتظار میمی
محصوالت استراتژیک اقدام کندقلم محصول کشاورزی به ویژه  ۲۵تر نسبت به اصالح قیمت خرید تضمینی کشور هر چه سریع . 

  لینک خبر
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 روغن
 ایرنا  – 3/8/88تاریخ : 

 هزار تن روغن خام در هفت ماهه امسال ۹۴۴واردات 

 هزار تن برآورد ۰۱۱دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، نیاز ساالنه کشور به روغن خام را یک میلیون و  -ایرنا -تهران
 هزار تن روغن مورد نیاز کشور تامین و وارد شده است.  ۰۱۱کرد و گفت: در هفت ماه گذشته 

روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با تاکید بر اینکه تا پایان سال جاری روغن خوراکی « امیرهوشنگ بیرشک»
دهد؛ بنابر درصد افزایش را نشان می ۰۱مدت مشابه سال گذشته مورد نیاز کشور تامین است، افزود: میزان واردات امسال نسبت به 

 این کمبودی در این زمینه نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه روغن خام مورد نیاز کشور توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران و بخش خصوصی تامین و وارد می شود، اظهار 

کشور امسال توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران به منظور حفظ ذخایر هزار تن از روغن وارداتی  ۰۱۱ها بینیداشت: طبق پیش
 استراتژیک ذخیره خواهد شد.

هزارتن روغن خام تامین و به کشور وارد شد  ۲۵۱، یک میلیون و ۹۰دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران اضافه کرد: سال 
 نی دولتی ایران برای حفظ ذخایر استراتژیک بوده است.هزار تن مربوط به واردات شرکت بازرگا ۳۱۱که از این میزان 

تومان تامین می  ۰۲۱۱دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران با اشاره به اینکه روغن خام مورد نیاز کشور با ارز رسمی 
ا برایشان در بر دارد؛ به های زیادی رشود، گفت: اکنون مشکل عمده واردکنندگان روغن خام کشور نقل و انتقال پول است که هزینه

 درصد هزینه نقل و انتقال را پرداخت کند. ۰طوری که دولت برای مساعدت با تجار قول داده است که 
شود که بیشترین درصد روغن خام شامل پالم، سویا، آفتابگردان مورد نیاز کشور از محل واردات تامین می ۰۵به گفته وی، اکنون 

 غن آفتابگردان است.حجم واردات آن مربوط به رو
میلیارد دالر ارز از کشور خارج می  ۰.۲بیرشک با تاکید براینکه ساالنه برای تامین روغن خام مورد نیاز کشور بین یک میلیارد تا 

شود، افزود: اکنون روغن سویا از کشور آرژانتین، روغن آفتابگردان از کشورهای اوکراین و روسیه و روغن پالم از کشورهای 
 و اندونزی تامین می شود. مالزی

 محدودیت در واردات روغن پالم برقرار است
وی ادامه داد: اکنون با توجه به محدودیت هایی که در زمینه واردات و مصرف روغن پالم در کشور ایجاد شده است، ساالنه بین 

 یی تامین و وارد کشور می شود.هزارتن روغن پالم جهت مصرف خوراکی و صنایع شیرینی و شکالت و صنایع غذا ۰۵۱تا  ۰۱۱
 وی تصریح کرد: بخش عمده روغن کلزا، زیتون و ذرت مورد نیاز از محل تولید داخل تامین می شود.

 کشی شدمیلیون تن دانه روغنی وارد صنایع روغن ۰.۲سال گذشته 
میلیون تن دانه  ۲.۵، حدود ۹۰ت: سال کشی تولید داخل گفدبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران درباره فعالیت صنایع روغن

 روغنی جهت فعالیت صنایع روغن کشی وارد کشور شد.
 شود.کشی در کشور فعال هستند که بخش عمده روغن خام سویا از این محل تامین میکارخانه روغن ۲۵به گفته وی، اکنون حدود 

های امسال نیز بخشی از روغن خام مورد نیاز از محل دانهکشی، های روغنوی اظهار داشت: برای استفاده از ظرفیت کارخانه
 روغنی تامین خواهد شد.

 درصدی روغن خوراکی در ابتدای سالجاری ۷۱افزایش 
های واردات از محل نقل و انتقاالت، در ابتدای سالجاری گذاری روغن خوراکی گفت: با توجه به افزایش هزینهبیرشک درباره قیمت
 درصد افزایش یافت. ۰۰غن خوراکی قیمت هر کیلوگرم رو

 به گفته وی، هیچ افزایش نرخی تا پایان سالجاری برای محصول روغن خوراکی نداریم.
 های ذرت و زیتون خارجی منطقی نیستخروج ارز برای واردات روغن

لوگیری خروج ارز از ها و جبیرشک درباره کمبود روغن های خارجی ذرت و زیتون در بازار اظهار داشت: با توجه به تحریم
کشور، تامین و واردات روغن های خارجی زیتون و ذرت منطقی نیست زیرا بخش عمده این نوع روغن ها در داخل کشور و با 

 کیفیت باال تولید می شود.
ت، واردات شوند، اضافه کرد: به دلیل باال بودن قیمت این محصوالوی با اشاره به اینک روغن های خارجی با ارز آزاد وارد می

 مورد استقبال قرار نمی گیرد بنابراین در اکثر فروشگاه های کشور روغن های زیتون و ذرت تولید داخل موجود است.
 ۰۰به گزارش ایرنا، بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت ایران، در سالهای اخیر سرانه مصرف روغن خوراکی در کشور نزدیک 

 م باالتر از متوسط جهانی است.کیلوگرم بود که بیش از هشت کیلوگر
  لینک خبر
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 عفرانز
 خبرنگاران جوان  – 4/8/88تاریخ : 

+ قیمت بهای طالی سرخ در بازا چقدر است؟  
رسدتومان در بازار به فروش می ۰۱۱هزار و  ۰۵گرم به قیمت  ۰.۰۱۰زعفران سرگل کاور سحرخیز مقدار  . 

، قیمت انواع رب گوجه فرنگی در بازار به شرح زیر استگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش :  
  لینک خبر
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 زعفران
 خبرنگاران جوان  – 3/8/88تاریخ : 

تن زعفران ۰۴۴برد/ پیش بینی تولید بازار زعفران در ابهام به سر می  
ذشته، نرخ مشخصی برای این محصول در ها از سال گمیری گفت: با وجود ورود محصول نو به بازار و مانده زعفران در انبار

 .بازار وجود ندارد
گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زغفران در گفت و گو با

، درباره آخرین وضعیت برداشت طالی سرخ اظهار کرد: چند روزی است که برداشت نوبرانه زغفران در مناطق برنگاران جوانخ
 سرد سیر آغاز شده، اما هنوز به پیک برداشت نرسیدیم.

  
شود، افزود: با توجه به آنکه زعفران محصولی زیر زمین است از این آبان به بعد آغاز می ۰۵او با اشاره به اینکه پیک برداشت از 

 توان تخمینی در خصوص میزان تولید داشت.رو تا پایان فصل برداشت همانند دیگر محصوالت نمی
  

ل نو به بازار و مانده محصول از برد، گفت: با توجه به ورود محصومیری با بیان اینکه بازار زعفران همچنان در رکود به سر می
ها، بازار زعفران همچنان مبهم است به طوری که نرخ مشخصی برای آن وجود ندارد و همواره خریداران به سال گذشته در انبار

 کنند.صورت توافقی محصول را از کشاورزان به سبب نبود شاخص مشخص قیمت خریداری می
  

میلیون تومان اعالم  ۹هزار تومان و حداکثر  ۵۱۱میلیون و  ۰قیمت هر کیلو طالی سرخ را نایب رئیس شورای ملی زغفران حداقل 
توان پیش بینی دقیقی در خصوص قیمت داشت چرا که قیمت این کرد و گفت: با توجه به نبود بازار شفاف برای محصول زعفران نمی

 محصول به میزان تولید بستگی دارد.
  

تن اعالم کرد که امسال به سبب افزایش  ۰۱۱تا  ۳۰۱ارت جهاد کشاورزی مجموع تولید زعفران را بین او ادامه داد: سال گذشته وز
 ۲۵تا  ۲۱سطح زیر کشت راندمان تولید و شرایط مناسب جوی در ابتدای سال برآورد کرده است که تولید زعفران با رشد حداقل 

 تن برسد. ۵۱۱درصدی به 
 بازار زعفران از دست ایران خارج شد! / بررسی دالیل تنزل جایگاه صادراتی بزرگترین تولید کننده طالی سرخ بیشتر بخوانید:

  
اجع توان پیش بینی دقیقی رتابع عرضه و تقاضا است از این رو نمی قیمت زعفران میری درباره آینده طالی سرخ در بازار بیان کرد:

 ها در همین حد باقی بماند تا جوابگوی هزینه کشاورزان باشد.ا به هر حال امیدواریم قیمتبه آینده بازار داشت، ام
  

 های متعدد متاسفانه گمرکنایب رئیس شورای ملی زغفران درباره آخرین وضعیت صادرات زعفران تصریح کرد: با وجود پیگیری
ها حاکی از آن است که خگوی صادر کنندگان باشیم، اما برآوردآمار ماهیانه صادرات زعفران را اعالم نکرده است تا بتوانیم پاس

 های هدف در حال انجام است، اما در خصوص میزان آن اطالعی نداریم.صادرات به بازار
  خبر لینک
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 زیتون
 ایرنا  – 5/8/88تاریخ : 

 درصدی تولید زیتون ۵۴افزایش 

شود تولید این بینی میهزار تن اعالم کرد و گفت: پیش ۰۱۲مجری طرح زیتون کشور تولید زیتون در سال گذشته را  -ایرنا  -تهران 
 هزار تن برسد.  ۰۲۱درصد افزایش به  ۲۱محصول امسال با 

هزار تن روغن  ۹تا  ۰ل بین روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اضافه کرد: امسا« سید رحمت اله پریچهر»
هزار تنی روغن زیتون در کشور، نزدیک به سه هزار تن روغن زیتون از محل  ۰۰زیتون استحصال خواهد شد که با توجه به نیاز 

 واردات تامین شود.
یتون در ها، افزود: مصرف روغن زوی درباره ادعای برخی مبنی بر کاهش مصرف روغن زیتون در کشور ناشی از افزایش قیمت

درصد آن از محل تولید داخل  ۰۱هزار تن است که اکنون بیش از  ۰۰کشور کاهش نیافته است؛ نیاز ساالنه کشور به روغن زیتون 
 شود.تامین می

درصد روغن زیتون وارداتی به طور عمده از کشورهای اسپانیا، ترکیه و  ۳۱مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
 ارد می شود.سوریه تامین و و

تن نیز از دیگر کشورها وارد  ۰۱۱تن روغن زیتون در کشور تولید و نزدیک به سه هزار و  ۰۰۱به گفته وی، پارسال هفت هزار و 
 شد.

هزار تن از محل واردات تامین  ۰تن روغن از محل تولید داخل و نزدیک به  ۰۱۱نیز پنج هزار و  ۹۰پریچهر اضافه کرد: در سال 
 شد.

فزایش قیمت روغن زیتون داخلی را ناشی از افزایش هزینه های جانبی تولید )دستمزد کارگری، حمل و نقل( دانست و پریچهر ا
 اظهار داشت: افزایش قیمت روغن زیتون وارداتی نیز ناشی از نوسان نرخ ارز است.

رد و ادامه داد: درحال حاضر مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی فصل برداشت زیتون را تا اواخر آبان ماه عنوان ک
 شود.هرکیلوگرم میوه زیتون در باغات کشور با قیمتی بین هفت تا هشت هزار تومان خریداری می

  لینک خبر
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 زیتون 
 خبرنگاران جوان  – 2/8/88تاریخ : 

های بی کیفیت زیتون در بازارهزار تن رسید/ واردات روغن ۳۵۴ولید میوه زیتون به   
هزار تن رسیده است ۰۲۱تا  ۰۰۱هزار تن سال گذشته به  ۹۱عباسی گفت: امسال تولید میوه زیتون به سبب بهبود شرایط از  . 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی مهدی عباسی رئیس شورای ملی زیتون در گفت وگو با خبرنگار
با اشاره به اینکه تولید میوه زیتون در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در وضعیت مطلوب تری قرار دارد، اظهار کرد: امسال   ،جوان

 هزار تن رسیده است. ۰۲۱تن سال گذشته به هزار  ۹۱تولید زیتون از 
  

درصد باغات اقدام به برداشت زیتون  ۵۱بیش از  وزارت جهاد کشاورزی او افزود: با توجه به تشویق و ترغیب شورای ملی زیتون و
 هزار تن در کشور خواهد رسید. ۰۱اند که بدین ترتیب تولید روغن زیتون به روغنی کرده

  
تن اعالم کرد و گفت: با توجه به تالش شبانه روزی بخش دولتی و  ۰۱۱هزار و  ۰کشور را  روغن زیتون عباسی نیاز سالیانه

رود که واردات هرگونه خصوصی به خودکفایی در خصوص روغن زیتون دست یافتیم که به همین خاطر از مسئوالن امر انتظار می
 روغن زیتون را ممنوع اعالم کنند.

  
هایی ایجاد ای نگرانیهای زنجیرههای بی کیفیت و عرضه آن در فروشگاهادامه داد: هم اکنون واردات روغن رئیس شورای ملی زیتون

کرده است چرا که این موضوع عالوه بر به خطر انداختن سالمت مردم در تولید داخل نیز تاثیر سوء خواهد گذاشت به همین خاطر 
 غذا و دارو باید نظارت جدی بر این مسئله داشته باشند.های نظارتی همچون سازمان استاندارد و دستگاه

  
تومانی و اختصاص ارز  ۲۱۱هزار و  ۰تر واردات روغن زیتون گفت: سال گذشته حذف ارز او با تاکید بر ممنوعیت هرچه سریع

زیتون به خودکفایی تر واردات روغن تنی تولید شد و امسال در صورت ممنوعیت هرچه سریع ۰۱۱هزار و  ۲نیما منجر به رشد 
 رسیم.می

  
گیرد و با هزار تن روغن زیتون در کشور مورد استفاده قرار می ۰۰تا  ۰۰به گفته وی اگر چه برخی کارشناسان معتقدند که ساالنه 

ک و وزارت هزار تن هنوز با خودکفایی فاصله داریم، اما این آمار به هیچ عنوان صحت ندارد چرا که آمار گمر ۰۰تا  ۰۱وجود تولید 
 جهاد کشاورزی مالک عمل ما است.

  
شود که از مسئوالن امر ها عرضه میهای باالیی در فروشگاهعباسی در پایان تصریح کرد: هم اکنون هر شیشه روغن زیتون با نرخ

 .های بیشتر از سودجویی متخلفان امر جلوگیری کنندرود با اعمال نظارتانتظار می
  لینک خبر
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 سالمت
 خبرنگاران جوان  – 5/8/88تاریخ : 

میلیون طیور بومی در برابر بیماری نیوکاسل ۰۰واکسیناسیون   
 میلیون طیور بومی در کل کشور به طور رایگان در برابر نیوکاسل ۰۵ها امسال برای اولین بار رفیعی پور گفت: بعد از گذشت سال

شوندواکسینه می . 
اه گروه اقتصادی باشگ صنعت،تجارت و کشاورزی علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفتگو با خبرنگار

رسد اظهار کرد: همه ساله کانونی از بیماری سال می ۰۱دمت بیماری نیوکاسل در کشور به ، با اشاره به اینکه قخبرنگاران جوان
افتد و این بیماری کامال مدیریتی است به طوری که در صورت اجرای واکسیناسیون طبق های کشور اتفاق مینیوکاسل در مرغداری

 اهد بود.درصد خو ۵تا  ۳ها برنامه سازمان دامپزشکی حداکثر تلفات در واحد
  

های امنیت زیستی و اجرای برنامه واکسیناسیون موضوع بیماری نیوکاسل به صورت طغیانی و او افزود: با توجه به رعایت رفتار
 خاص نیست.

  
کنترل نیوکاسل در کشور اجرا شده است بیان کرد: بعد  رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه امسال برای اولین بار برنامه

میلیون طیور بومی به طور رایگان در برابر بیماری  ۰۵ها امسال برای اولین بار و به صورت هماهنگ و فراگیر در کل کشور از سال
افتد که در نهایت این امر موجب شده بار اتفاق میماه یک ۰مرحله به مدت زمان هر  ۳شوند و اجرای این در مینیوکاسل واکسینه 

های طبیعی از این بیماری های آتی کانونمیزان ویروس در کشور به طور چشمگیری کاهش پیدا کند و کار به جایی رسد که در سال
 در کشور نداشته باشیم.

  درصد از مصرف آب، مربوط به بخش کشاورزی است ۹۱:بیشتر بخوانید
ا با های جدید و پیشرفته دنیبه گفته وی در کنار اجرای واکسیناسیون رایگان طیور بومی در کل کشور به دنبال استفاده از واکسن

هستیم چرا که این امر های بخش طیور و سایر متخصصان حوزه در کشور همکاری کمیته راهبردی همکاران بخش خصوصی، تشکل
های مرغداران در رعایت شرایط امنیت زیستی و اجرای در کنترل بیماری نیوکاسل تاثیر به سزایی دارد و همواره امیدواریم با تالش

 برنامه واکسیناسیون نیوکاسل و سایر اقدامات ملی در آینده شرایط بهتری داشته باشیم.
  

های کشور گفت: در مجموع جوجه ریزی کشور نسبت تلفات بیماری نیوکاسل در مر غداریپور درباره آخرین وضعیت آمار رفیعی
 درصد است. ۰تلفات نیوکاسل به مجموع کل جوجه ریزی کمتر از 

  
 گزارشی از شیوع آنفوالنزا فوق حاد پرندگان در کشور نداشتیم

  
رئیس سازمان دامپزشکی کشور در بخش دیگر از اظهارات خود درباره آخرین وضعیت بیماری آنفوالنزا فوق حاد پرندگان در کشور 
افزود: سال گذشته با اجرای برنامه ملی کنترل آنفوالنزا فوق حاد پرندگان موفق به کنترل و مهار بیماری شدیم و امسال هم از طریق 

ماه گذشته گزارشی از این بیماری  ۵های طیور بومی، صنعتی و وحشی طی رسد و پایش در تمامی حوزه بحث آموزش بهره برداران
 نداشتیم

  
سال  ۳مند در کشور اجرا خواهد شد و همواره این طرح تا او ادامه داد: امسال برای دومین سال متوالی بحث واکسیناسیون هدف

 استمرار دارد.
  

بینی کرد و گفت: با توجه به آنکه بیشترین مهاجرت عیت آنفوالنزا فوق حاد پرندگان در کشور را پیشاین مقام مسئول در پایان وض
های کشور گیرد و هم اکنون طبق گزارش سازمان محیط زیست مهاجرت انواع پرندگان در تاالبپرندگان در اوایل آبان صورت می

رشی های اخیر گزاد و پایش، تشخیص بیماری و واکسیناسیون هدفمند طی ماهاتفاق افتاده است، اما خوشبختانه با اقدامات آموزش، رس
 از شیوع بیماری نداشتیم که امیدواریم روند بیماری همانند سال گذشته در کشور کنترل شد.

  لینک خبر
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 ینیسیب زم
 ایرنا  – 4/8/88تاریخ : 

 زنجیره تولید سیب زمینی بذری کلید خورد 

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: عملیات اجرایی زنجیره تولید سیب زمینی بذری در اتحادیه  -ایرنا  -تهران 
 های تعاونی تولید روستایی ایران کلید خورد. مرکزی شرکت

م انداز پنج ساله جدید از سال افزود: طبق چش« حسین شیرزاد »به گزارش روز شنبه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران )پات(، 
و در نهایت تولید ساالنه چهار هزارتن غده بذری طبقه  S , SE , E , B , Aهزارتن غده بذری از پنج طبقه  ۰۱تولید مجموع  ۹۹

 گذاری شده است.برای توزیع بین کشاورزان هدف Bگواهی شده کالس 

های در اتحادیه مرکزی شرکت ۹۵ذری محصول سیب زمینی از سال به گفته وی، طرح تولید غده بذری ارقام و طبقات مختلف ب
 تعاونی تولید روستایی ایران آغاز شده بود.

هکتار از اراضی  ۰۰۱معاون وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به اینکه سطح زیر کشت خالص در شرایط ظرفیت کامل این طرح 
و تأیید شده توسط مؤسسه تحقیقات گواهی بذر و نهال کشور خواهد بود،  ها و مناطق مستعدتحت پوشش شبکه تعاونی تولید در استان

 اظهارداشت: مجموع عملیات ثبت و گواهی محصول، تحت نظارت موسسه یاد شده انجام خواهد شد.
بی، با کم آ هایی نظیر رشد سریع اولیه، متوسط رس همراه با پایداری عملکرد و سازگاری باوی اضافه کرد: ارقام انتخابی با ویژگی

 کیفیت انباری و غذایی و منطبق بر نیاز کارخانجات فرآوری همراه خواهند بود.
ریزی انجام شده در راستای تأمین زنجیره و مقدمات کشاورزی قراردادی یا مشارکتی در شبکه شیرزاد ضمن تأکید بر اینکه برنامه

این برنامه، همچون اخذ پروانه صالحیت تولید بذر سیب زمینی  های تولید صورت گرفته است تصریح کرد: مقدمات اجراییتعاونی
از ارقام  SEو  Sهای معتبر اروپایی جهت تأمین بذور طبقات از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور، رایزنی با شرکت

ذاری و گرایزنی با مدیریت سرمایهنوین و صنعتی، شناسایی مناطق هدف و کشاورزان پیشرو جهت انعقاد قرارداد تولید مشارکتی، 
( توسعه طرح قبلی در چند استان با ۹۰اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی جهت تأمین مالی پروژه و در سال صفر طرح )سال 

 مجموعه بیست و هفت هکتار سطح زیرکشت نیز اجرایی شده است.
های لی برای اولین بار توسط یک شبکه از تعاونیبراساس این گزارش، اخذ پروانه صالحیت تولید بذر سیب زمینی در سطح م

 برداران بخش کشاورزی تحقق یافته است.بهره
 لینک خبر
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 شیالت
 ایرنا  – 0/8/88تاریخ : 

 های قره سو خودداری کنیدمعاون وزارت نیرو: از مصرف ماهی

های شیمیایی وارد رودخانه قره های کارخانهمعاون امور آب و آبفای وزارت نیرو با بیان اینکه حجم زیادی از پساب -ایرنا  -تهران 
 سو شده است به مردم توصیه کرد از مصرف ماهیان این رودخانه خودداری کنند. 

هیان رودخانه قره سو به صورت دسته جمعی از بین قاسم تقی زاده خامسی چهارشنبه شب در صفحه اینستاگرام خود نوشت: ما
 اند.رفته

کیلومتر وارد شهر کرمانشاه و پس  ۰۱وی افزود: رودخانه قره سو از سراب روانسر سرچشمه می گیرد و پس از طی مسافتی حدود 
 شود.از پیوستن به رودخانه گاماسیاب وارد رودخانه سیمره می

های شیمیایی به رودخانه قره سو به حدی زیاد است که منجر به تغییر رنگ رودخانه کارخانه تقی زاده خامسی نوشت: حجم پساب از
 های این رودخانه شده است.و پایین آمدن میزان اکسیژن آب شده و موجب مرگ بسیاری از ماهی

ا ذکر این نکته نیز ضروری معاون آب و آبفای وزارت نیرو ادامه داد: هرچند این خبر رسمی است و احتمال دارد درست باشد ام
 کنند.است که سوداگران برای شکار دسته جمعی از آن استفاده می

 وی نوشت: این احتمال وجود دارد که این کشتار دسته جمعی عارضه نوشاندن سم باشد.
د ی آب را به عهده دارتقی زاده خامسی افزود: به همکاران خود توصیه کردم با سازمان محیط زیست که مسئولیت قانونی در حفظ کیف

 همکاری کنند تا سرمنشا این اتفاق ناگوار را شناسایی و اقدام قانونی کنند.
 ای بیش از دریا در معرض آلودگی هستند.وی نوشت: ماهیان رودخانه

  لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83529067/معاون-وزارت-نیرو-از-مصرف-ماهی-های-قره-سو-خودداری-کنید
https://www.irna.ir/news/83529067/معاون-وزارت-نیرو-از-مصرف-ماهی-های-قره-سو-خودداری-کنید
https://www.irna.ir/news/83529067/معاون-وزارت-نیرو-از-مصرف-ماهی-های-قره-سو-خودداری-کنید
https://www.irna.ir/news/83529067/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931 اول آبان ماه اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 
 

 شیالت 
 ایرنا -  0/8/88تاریخ  

 آال پیش بینی شددرصدی تولید ماهی قزل  ۳۰افزایش 

درصدی تولید قزل آال را در سالجاری پیش بینی کرد و  ۰۵معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت ایران افزایش  -ایرنا  -تهران 
 گفت: در تولید ماهی قزل آال طبق برنامه ششم توسعه پیش رفته ایم. 

آال در هزار تن ماهی قزل ۰۰۱اینکه سال گذشته حدود  با بیان« حسین عبدالحی»به گزارش چهارشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 
 کشور تولید شد افزود: ایران همچنان رتبه اول تولید این ماهی در آب شیرین را در دنیا داراست.

 به گفته وی، اکنون ماهی قزل آال در تمامی استان های کشور تولید می شود.
تجاری این ماهی گفت: ماهی قزل آال به طور عمده به روسیه، امارات و  معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت درباره بازار

 هزار تن در سال است. ۰۱شود و میزان صادرات حدود عمان صادر می
 ایران رتبه سوم تولید خاویار پرورشی دنیا را داراست

تن خاویار  ۰تن گوشت و  ۰۱۱هزارو عبدالحی درباره تولید و پرورش ماهیان خاویاری در کشور اظهارداشت: سال گذشته حدود دو 
 پرورشی د رکشور تولید شد.

 وی تصریح کرد: اکنون ایران در تولید خاویار پرورشی رتبه سوم جهان را پس از کشورهای چین و ارمنستان داراست.
د ماهیان خاویاری در مزرعه فعال تولی ۰۲۰وی با تاکید بر اینکه ماهی خاویاری بازار خوبی در داخل و خارج کشور دارد افزود: 

 مزرعه افزایش پیدا کند. ۲۱۱کنیم تا دو سال آینده تعداد این مزارع را به کشور داریم و پیش بینی می
  لینک خبر
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 شیالت 
 خبرگزاری فارس – 4/8/88تاریخ : 

 برابری تولید آبزیان در ایران/ ظرفیت تولید یک میلیون تن ماهی در دریا وجود دارد ۰۴رشد 

برابری داشته و این صنعت ظرفیت تولید یک میلیون تن ماهی در دریا  ۰۱وزیر جهاد کشاورزی گفت: تولید آبزیان در کشور رشد 
 را دارد. 

المللی شیالت، آبزیان، حاشیه بازدید از چهارمین نمایشگاه بینبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمود حجتی در 
ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته با اعالم این مطلب، افزود: در ابتدای انقالب اسالمی کل محصوالت شیالتی کشور از 

به بیش از یک میلیون  ۹۰ولید در سال هزار تن بود در حالی که این میزان ت ۳۱منابع دریایی شمال و جنوب و پرورش آبزیان حدود 
 شود.برابری داشته است که افتخار بزرگی برای کشور محسوب می ۰۱هزار تن افزایش یافته و رشدی  ۲۵۱و 

وی افزود: این افزایش تولید در حالی حاصل شده است که در کشور کمبود منابع آبی به ویژه آب شیرین وجود دارد اما با حضور، 
 های نوین و آشنایی با متدهای روز دنیا در این صنعت شاهد رشد باالیی هستیم.، استفاده از ابزار و تکنولوژیگذاریسرمایه

آالی پرورشی در جهان است، اذعان کرد: البته کشورهای دیگری هم حجتی با اشاره به این که ایران، اولین تولیدکننده ماهی قزل
کنند و ما در نوع پرورشی آن رتبه های طبیعی و رودخانه صید میایران دارند اما در آبهستند که ماهی قزل آالی بیشتری نسبت به 

 نخست را داریم.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که ایران صادرکننده محصوالت شیالتی اعم از صید دریایی و پرورشی است، خاطرنشان کرد: 

ی غربی بوده و اخیرا هم در زمینه قزل آال به کشورهای شمالی ایران درصد صادرات آبزیان کشور به شرق دور و اروپا ۰۱حدود 
 ایم.به خصوص روسیه صادرات داشته

 گذاران و کارآفرینان در این زمینه فعال هستند.وی ادامه داد: این صنعت اقبال خوبی هم در سطح کشور داشته و سرمایه
ای برای پرورش ماهی در دریاها وجود دارد که بسیار بیشتر از میزانی هالعادوزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که ظرفیت فوق

ای انجام و ظرفیت تولید یک میلیون تن کنیم، تصریح کرد: در این زمینه مطالعات گستردهاست که ما در حال حاضر تولید می
خی مناطق مانند سواحل مکران به پرورش ماهی در دریا پیش بینی شده است که مجوزهای زیست محیطی آن گرفته شده و در بر

گذار و کار آفرین رجوع سر گذاشته باشد و سرمایهنام هستیم که تمام مراحل اداری را پشتبی نامه های اصولیدنبال صدور موافقت
 کننده بتواند به راحتی مجوز بگیرد.

را به تدریج در تمام سواحل کشور توسعه دهیم و با  حجتی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم با صدور این مجوزها، پرورش ماهی در دریا
ترین پروتئین مورد نیاز بدن، تأمین غذای ترین و بهداشتیحضور کارآفرینان این نوع پرورش ماهی را که در اشتغالزایی، ایجاد سالم

 کشور، ایجاد ارزش افزوده و توسعه بازار صادراتی مؤثر است به حداکثر ظرفیت تولید برسانیم.
ر این ایم و دی با تأکید بر شکوفایی صنعت شیالت و آبزی پروری خاطرنشان کرد: در زمینه شیالت به شکوفایی خوبی رسیدهو

نمایشگاه هم استقبال خوبی از جانب تولیدکنندگان شده و شرکت های دانش بنیان که در تولید بومی برخی قطعات، مخصوصا قطعات 
 د،تر بود را به مرحله آنالیز مواهستند، ابزارآالتی مانند براکت یا پایه قفس که فنی و پیچیده مرتبط با پرورش ماهی در دریا فعال

 اند و در مرحله تهیه قالب هستند. های آن رساندهکیفیت و افزودنی
ا کمک بخش وزیر جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد: بتوانیم به تدریج در زنجیره محصوالت شیالتی و ابزار و ادوات آن، ب

 صنعت به خودکفایی برسیم.
  لینک خبر
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 شیر و فرآورده ها
 فودپرس – 0/8/88تاریخ : 

 شیر گران نشده است
تومان در  ۳۹۱هزار و  ۲مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار از تیر ماه، قیمت پایه شیر  

 .دامداری تعیین شده که این قیمت، تاکنون هیچ افزایشی نداشته است
 

 385هزار و  2درصد پروتئین بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار،  3درصد چربی و  3.2با سعید سلطانی افزود: قیمت پایه شیر 

شودتومان به ازای هرکیلو کرایه حمل به این مبلغ افزوده می 055تومان است که  . 
 

شودتومان بر این مبلغ افزوده می 32 وی ادامه داد: به ازای افزایش هر دهم درصد چربی نیز،  . 
 

کنند درخواست شیر با درصد تومان خریداری می 2055کنند شیر را با قیمت باالتر مثال ید کرد: کارخانجاتی که اظهار میسلطانی تاک

شود و این نرخ نیز مصوب ستاد تنظیم بازار استچربی باال داشته اند که از این چربی نیز برای تولید خامه استفاده می . 
 

های های مصوب، غیر قانونی است و دامداران علی رغم افزایش قیمت نهادهج از این قیمتوی تصریح کرد: هرگونه ارائه شیر خار
 .دامی به مصوبه ستاد تنظیم بازار پایبند مانده اند و هیچ افزایش قیمتی وجود ندارد

  لینک خبر
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 صادرات و واردات
 خبرگزاری فارس – 4/8/88تاریخ : 

 شودهزار تن انار تولید می 000اروپایی/امسال صادرات انار به کشورهای 

گرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه انار ایران به های گرمسیری و نیمهسرپرست دفتر امور میوه
 شود. هزار تن انار برداشت می ۹۱۱شود،گفت: امسال های روسیه، عراق، کره جنوبی، سوییس، فرانسه و آلمان صادر میکشور

گرمسیری معاونت باغبانی وزارت های گرمسیری و نیمهبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سرپرست دفتر امور میوه
 شود.هزار تن انار از باغات کشور برداشت می ۹۱۱جهاد کشاورزی، گفت: امسال 

النه از باغات کشور، یک میلیون تن است و این میزان با توجه به تغییرات اقلیم، زهرا جلیلی مقدم افزود: میانگین برداشت انار سا
 شود.دستخوش تغییر می

های فارس، اصفهان، خراسان رضوی و جنوبی، یزد، مرکزی، سمنان و نوع تجاری، در استان ۰۱وی گفت: عمده تولید انار، از 
 شود.لرستان صادر می

. ۹۰هزار تن بوده است افزود: ارزش صادرات انار در سال  ۰۵یزان صادرات انار در سال گذشته جلیلی مقدم با اشاره به اینکه م
 های روسیه، عراق، کره جنوبی، سوییس، فرانسه و آلمان صادر شد.میلیون دالر بود که به کشور ۰۵

ن یکی از تولیدکنندگان انار دنیا توان هزار تن است و ایران به عنوا ۳۵تا  ۰۵وی ادامه داد: میانگین صادرات انار در سال، بین 
 هزار تن انار در سال را دارد. ۰۵۱صادرات 

های زیادی برای توسعه دانند، همچنین کشوراین محصول را جواهر سالمت می جلیلی مقدم گفت: با توجه به خواص دارویی انار،
 ریزی کنیم.ار، برنامهکنند و ما نیز باید برای بهبود کیفیت انریزی میبرداشت انار برنامه

شود ما نیز در های زیادی میریزیبرابر چای سبز است و در دنیا برای تولید آن برنامه ۰۱اکسیدان موجود در انار وی افزود: آنتی
 هایی مناسبی پیدا کنیم.کشورمان باید برای فروش و صادرات انار، بازار

 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

خبرنگاران جوان  – 7/8/88تاریخ :   

تن رسید ۰۴۴های هدف/ تولید روزانه قارچ به هزار تن قارچ به بازار ۷صادرات   
های هدف صادر شده استهزار تن قارچ به بازار ۰ماهه نخست امسال  ۰ افشار گفت: بنابر آمار گمرک، در . 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی محمد حسن افشار رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در گفت و گو با خبرنگار

اظهار کرد: با توجه به بسته شدن مرز عراق در ایام اربعین و  قارچ ، درباره آخرین تحوالت بازاراقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
 .تعطیالت پیش رو، بازار قارچ وضعیت مناسبی ندارد

 
اساس آخرین محاسبات، قیمت تمام شده  تومان اعالم کرد و گفت: بر ۵۱۱هزار و  ۰۰هزار تا  ۰۱وی قیمت کنونی هر کیلو قارچ را 

هزار تومانی تولیدکنندگان را نشان می دهد ۲تومان است که فروش با نرخ های فعلی زیان حداقل  ۵۱۱هزار و  ۰۳هر کیلو قارچ  . 
تن رسید ۰۱۱تولید قارچ در کشور به روزانه  :بیشتر بخوانید  

صفر، مشخص نیست مرز عراق تا چه زمانی بسته  ۲۰افشار درباره آخرین وضعیت صادرات قارچ، افزود: با توجه به تعطیلی 
 .است

 
تن اعالم کرد و گفت: با خنک شدن هوا و افزایش مصرف پیش بینی می شود  ۵۱۱این مقام مسئول تولید روزانه قارچ در کشور را 

ابدکه تولید قارچ در آبان افزایش ی . 
 

تن  ۲۱به گفته رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی، با باز شدن مرز عراق پیش بینی می شود که صادرات روزانه قارچ به 
 .برسد

 
هزار تن اعالم کرد و گفت: با باز شدن مرز عراق و رفع موانع صادراتی  ۰ماهه نخست سال را  ۰وی مجموع صادرات قارچ در 

هزار تن برسد ۲۱جموع صادرات قارچ به بازارهای هدف به پیش بینی می شود که م  
 لینک خبر 
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 صنایع غذایی
 ایرنا  – 0/8/88تاریخ : 

 رب گوجه فرنگی در بورس کاالی ایران عرضه می شود

ها، جلوگیری از ضرر و زیان مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعالم کرد: به منظور شفافیت قیمت  -ایرنا  -تهران 
کنندگان با مجوز وزارت جهاد کشاورزی ، رب گوجه فرنگی کاران و تعدیل قیمت این محصول به نفع تولیدکنندگان و مصرفگوجه

 در بورس کاالی ایران عرضه می شود. 
ستایی ایران امسال به منظور افزود: سازمان مرکزی تعاون رو« حسین شیرزاد»به گزارش روز چهارشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 

با مجوز  کنندگانکاران و تعدیل قیمت این محصول به نفع تولیدکنندگان و مصرفشفافیت قیمت ها، جلوگیری از ضرر و زیان گوجه
 وزارت جهاد کشاورزی و کارگروه تنظیم بازار کشور مبادرت به خرید حمایتی گوجه فرنگی مازاد نیاز بازار کرده است.

داشت: این محصول پس از فرآوری در کارخانه های رب سازی معتبر کشور و تبدیل به رب گوجه فرنگی با کیفیت و وی اظهار
مطابق استانداردهای ملی و بین المللی در روزهای آینده درتاالر فرعی بورس کاالی ایران در معرض انتخاب خریداران قرار خواهد 

 گرفت.
ز طریق کارگزاری های عضو بورس کاالی ایران، سبت به اخذ کد معامالتی و سپس خرید وی تصریح کرد: متقاضیان می توانند ا

 این کاال اقدام کنند.
  لینک خبر
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 صنایع غذایی 
 خبرگزاری فارس – 3/8/88تاریخ : 

 /ما چگونه سرباز مونسانتو شدیم؟جوالن محصوالت تراریخته و دارای باقیمانده سموم در بازار 

های دستگاه گوارش از بین هزار نفر بر اثر سکته و سرطان و بیماری ۰۱۱یک کشاورز و کارآفرین نمونه با بیان اینکه هر سال 
 ها چیست؟ روند، گفت: سهم وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از مصرف کود و سم ، برای پیشگیری از این مرگمی

میلیون نفر افرادی  4خبرگزاری فارس، کرم رضا محمدی از کشاورزان پیشرو در برنامه هفته دفاع مقدس گفت: از حدود  به گزارش

هزار نفر بر اثر سکته و  ۰۱۱هزار نفر شهید شدند. اما االن در کشور ما در سال، حدود  225که به جبهه ها اعزام شدند، حدود 

 روند.بین میهای دستگاه گوارش از سرطان و بیماری
داران کشور ادامه داد: سهم وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از مصرف کود و سم ، برای عضو هیأت بازرسی اتحادیه گلخانه

کود  محابا سم وپیشگیری از این مرگ ها چیست؟ چرا ما سرباز مونسانتو )غول آمریکایی تولید محصوالت تراریخته( شدیم. چرا بی
 کنیم، اما استاندارد نداریم.دهد که خاک از بین رفته است. ما محصول تولید میمارها نشان میمصرف می شود؟ آ

کنم که چرا مصرف کود و سم کاهش پیدا نکرده است؟ چرا استاندارد دار کشور افزود: من به عنوان یک کشاورز سؤال میاین گلخانه
ارگانیک ، سالم و ناسالم. مانده نیترات ، کادمیم و سرب و سموم محصوالت محصول سالم نداریم؟ ما سه نوع محصول بیشتر نداریم ، 

 ما را ناسالم کرده است.
خرد، زیرا ما محصول سالم میلیون نفر کسری مواد غذایی دارد، چرا از ما نمی ۰۹۱محمدی اظهار داشت: در کشور چین برای 

نی چی ؟ یعنی با چشمان باز منتظر شما هستیم. ما در مصرف کود و سم نداریم. من دو هزار شهید را دیدم که چشمانشان باز بود. یع
افراط کردیم و این به سالمتی مردم ما صدمه می زند و ما از چین جلوتر هستیم، اما استاندارد و سالم تولید نمی کنیم که امیدوارم 

 برطرف شود.
سال و به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس ، نشستی متفاوت با ابتکار پایگاه بسیج شهید هوبخت وزارت جهادکشاورزی، مهرماه ام

با حضور رزمندگان و جهادگران دوران مقدس که برخی از آنها جزو کشاورزان ، کارشناسان و مدیران وزارت جهاد کشاورزی 
 شوند، برگزار شدمحسوب می

  لینک خبر
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 گندم 
 ایرنا  – 0/8/88تاریخ : 

 هزار هکتار زمین کشاورزی نقده 82کشت گندم پاییزه در 

ییزه هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت گندم پا 28معاون فنی جهاد کشاورزی نقده گفت:  -ایرنا -ارومیه

 اختصاص یافت. 
هزار  08هزار هکتار به کشت آبی و  05زاده روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: از این میزان سید کریم ابراهیم

 هکتار دیگر نیز به کشت دیم اختصاص یافته که این میزان هر ساله یکسان است.
هزار تن گندم از  55تا اواخر تابستان سال بعد رو به افزایش باشد، بیش از ها شود چنانچه بارندگیبینی میوی بیان کرد: پیش

 کشاورزان این شهرستان خریداری شود.
هزار کشاورز  02خیز ترین شهرهای جنوبی استان است، اضافه کرد: معاون فنی جهاد کشاوزی نقده با بیان این که نقده جزء حاصل

 ول به کار هستند که این نشان دهنده رونق اقتصادی کشاورزی منطقه است.فعال در صنعت کشاورزی این شهرستان مشغ
شود بینی میهزار لایر بود که پیش 00وی در خصوص نرخ خرید تضمینی سال جدید گفت: امسال قیمت خرید تصمینی گندم در نقده 

 هزار لایر برسد. 22درصد افزایش یابد و به  35در سال آینده 

های وحشی و اهلی موجود است؛ گندم از ت است که قوت غالب مردم جهان محسوب می شود؛ این گیاه در گونهترین غالگندم از مهم
ها است، این محصول بیشترین مساحت زیر کشت محصوالت ای یک ساله و تیره گندمیان و از خانواده گرامینهلپهگیاهان گلدار تک

 است.غذایی را به خود اختصاص داده
  لینک خبر
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 گندم 
 خبرگزاری فارس – 2/8/88تاریخ : 

 کاهش شدید قیمت گندم در بازارهای جهانی

 دالر در هر بوشل را ثبت کرد.  5.5امروز در بازارهای جهانی قیمت انواع غالت کاهش داشت و گندم رکورد کاهش 

خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز قیمت انواع غالت در بازارهای جهانی با کاهش شدید قیمت مواجه بود اما به گزارش 
 های روغنی افزایش داشتند.قیمت دانه

بررسی قیمت محصوالت کشاورزی از آن جهت اهمیت دارد که ایران قرار است پس از سه سال خودکفایی متوالی در تولید گندم 
شود و این محصول به عنوان خوراک دام در کشور میلیون تن گندم واردکند. همچنین واردکننده عمده ذرت محسوب می 3ا ت 2امسال 

 درصد وابسته هستیم. 05شود که مصرف می

های آن های روغنی است و بررسی قیمتدرصد وابسته به واردات دانه 85های روغنی است که کشور حدود نکته بعدی درباره دانه

 کند. شود اهمیت پیدا میها میهای داخلی متأثر از این قیمتاز این لحاظ که قیمت
 سنت معامله شد. 25دالر و  502دالر کاهش یافت و به قیمت  5.5بر اساس این گزارش، امروز در بازارهای جهانی هر بوشل گندم 

 دالر به فروش رفت. 384دالری داشت و هر بوشل از این محصول به قیمت  2.05قیمت ذرت هم کاهش 

 پوند دارد. ۵۰ها کاربرد دارد و وزنی معادل بوشل برای سنجش حجم دانه
دالر افزایش یافت اما دانه خوراکی سویا با افزایش اندک  2های روغنی افزایش قیمت داشت به طوری که دانه روغنی سویا اما دانه

 دالر رشد کرد. 0.0شود کشی استفاه میروغنسنتی مواجه شد.دانه روغنی کانوال هم که از در  05

سنت افت کرد و کاکائو تقریباً  85در گروه محصوالت کشاورزی نرم نیز محصول اساسی شکر رشد اندک یک سنتی داشت، قهوه 

 ثابت بود. 
 * افزایش قیمت دام در بازارهای جهانی

کند و هزار تن گوشت قرمز تولید می 855داشتند. ایران ساالنه دالر افزایش  0.52دالر و دام پرواری  0.35امروز قیمت دام زنده 

 کند.هزار تن هم وارد می 055برای تأمین نیاز داخل حدود 

تومانی برای واردات گوشت  4255هزار میلیارد تومان ارز  4دالر است و سال گذشته  0تا  5قیمت گوشت در بازارهای جهانی بین 

 اختصاص یافت. 
  لینک خبر
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 گندم 
 خبرنگاران جوان – 4/8/88تاریخ :

میلیون تن است ۳۳.۰اکز خرید تحویل دهند/ نیاز سالیانه گندم کشور کشاورزان گندم خود را به مر  
اند آن را به مراکز خرید خواهیم اگر همچنان محصول گندمی در اختیار دارند که تحویل ندادهبخشنده گفت: ما از کشاورزان می

 .تضمینی تحویل دهند
ریزی و ، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده معاون برنامهوه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگر به گزارش

امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: ما در سال زراعی گذشته به اندازه نیاز کشور گندم تولید کردیم، اما به هر دلیلی 
ها استدکنندگان به ما نفروختند و هنوز در اختیار آنبخشی از این گندم تولیدی را برخی تولی . 

میلیون تن گندمی که در وزارت جهاد کشاورزی از تولیدکنندگان خریداری شد، کارخانجات صنعتی هم  ۰وی افزود: البته عالوه بر 
ها و نیم میلیون تن توسط آن کردند مستقیما از تولیدکنندگان گندم خریداری کردند که حدود یک تا یککه گندم آزاد استفاده می

 .خریداری شده است
اند آن را به مراکز خرید خواهیم اگر همچنان محصول گندمی در اختیار دارند که تحویل ندادهبخشنده ادامه داد: ما از کشاورزان می

 .تضمینی تحویل دهند
های گندم نرسید/ به بن بست کشاندن خودکفایی با سیاست نادرستگان به واردات چیزور تولیدکنند :بیشتر بخوانید  

ها دیده شده و شرایط ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: با تدارکی که امسال برای تامین نهادهمعاون برنامه
راتر رودآب و هوایی مساعد، امیدواریم امسال تولید گندم از نیاز کشور هم ف . 

شود، و نیم میلیون تن است که با ذخایر راهبردی این میزان نیاز بیشتر می ۰۰بخشنده با بیان این که نیاز ساالنه گندم کشور حدود 
کند، اما امسال با توجه به اینکه بخشی از گندم به دولت فروخته نشد، بر اساس افزود: گندم تولید شده نیاز کشور را برآورده می

میلیون تن واردات گندم انجام شود  ۲دولت برای تامین ذخایر راهبردی باید حدود یک یا تصمیم  . 
 کاهش واردات گوشت به کشور

 ۲معاون وزیر جهاد کشاورزی در ارتباط با انباشت دام سنگین در کشور اظهار کرد: هم اکنون میزان تولید کشور متعادل شده و در
ته شده است که به دلیل شرایط آب و هوایی و بهبود وضعیت مراتع است و باعث افزایش ماه اخیر از میزان واردات گوشت کاس

 .پرواربندی دام سنگین شده است
ها هم کمی کاهش پیدا کرده است، البته شود و قیمتها به وفور یافت میوی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر گوشت در فروشگاه

کنیم که دامداران ماه اخیر کاهش داشته، بنابراین به نحوی برنامه ریزی می ۲تن بوده درهزار  ۰۱۱میزان واردات هم که حدود 

 .بتوانند هرچه سریعتر دام خود را به بازار عرضه کنند
  لینک خبر
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 گندم 
 خبرگزاری فارس – 0/8/88تاریخ : 

 تیر خالص به خودکفایی گندم

دیروز وقتی محمود حجتی از تصمیم دولت برای واردات گندم گفت، در حقیقت تیر خالص را به خودکفایی گندم زد که امسال برای 
 خواستیم جشن بگیریم. چهارمین سال متوالی می

ی اتاق بازرگانبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دیروز محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در جلسه هیات نمایندگان 
رغم اینکه امسال تولید ما در گندم افزایش یافته بود اما نتوانستیم همه گندم را از کشاورزان متأسفانه علی»تهران زمانی که گفت 

تیم خواسدر حقیقت تیر خالصی به خودکفایی گندم بود که با امیدواری می« بخریم و برخی از کشاورزان گندم را به ما نفروختند
 نیز برای چهارمین سال آنرا جشن بگیریم.امسال 

میلیون تن فراتر نرفت و  8میلیون تن خرید دولتی گندم نیاز دارد که میزان خرید امسال از  00کشور برای تامین نیاز داخل ساالنه به 

ندکه این کشورها در حقیقت امیلیون تن گندم را از کشورهایی خریداری کند که ما را تحریم کرده 3برای تامین این نیاز دولت باید 

 شوند و ناگفته پیداست که نتیجه چنین درخواستی چه خواهد بود.ها مانع ورود غذا به کشور میخودشان با تحریم
خودکفایی گندم برای کشور به ویژه در شرایط تحریم که خود آقای حجتی در همین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اقرار 

گویند غذا و دارو بسیار حیاتی است. آقای وزیر گفت:اگرچه می« اندغذا و دارو را هم تحریم کرده ف ادعای آمریکا،بر خال»کرد 
 های نقل و انتقال پول و عملیات بانکی این دو قسمت حساس به نوعی دچار تحریم است.مشمول تحریم نیست، اما به دلیل محدودیت
شاورزی به ویژه محصوالت اساسی و راهبردی مانند گندم تالش وافری دارند و با همه کشورها برای خودکفایی محصوالت ک

ستگی واب کوشند تا حدامکان این گونه محصوالت را در داخل تولید کنند و نیازی به واردات نداشته باشند،های کالن میپرداخت یارانه
اندازی انه دشمن دیرین تو باشد که سالها در پی تحریم وسنگدر محصوالت اساسی یعنی دست دراز کردن به بیگانگان و اگر این بیگ

آوری شود شود و شاید به همین دلیل بوده که امام راحل و مقام معظم رهبری بارهاو بارها که اگر جمعبوده شرایط پیچیده ترمی
 اند.شایدبه اندازه یک کتاب باشد به خودکفایی محصوالت کشاورزی بویژه گندم تاکید فرموده

 اما چرا در حالی که انتظار جشن خودکفایی برای چهارمین سال متوالی را داشتیم به یکباره ورق برگشت و به وابستگی تبدیل شد؟
واقعیت این است که زنگ هشدار برای تولید گندم از سال گذشته به صدا در آمده بود، زمانی که دولت نرخ خرید تضمینی گندم را 

ی و بررسی در شورای اقتصاد از کیلویهای چندباره و بحثوبرگشتکشاورزان تعیین کرد که پس از رفتبسیار پایین تر از انتظار 
تومان فراتر نرفت این رقم آنقدر پایین بود که بارها کشاورزان به آن اعتراض کردند و کارشناسان نیز بر این کاهش نرخ  0055

ی تضمینی اعالم شد کشاورزان گندم را کاشته بودندو گرنه انتظار بر این بود هاصحه گذاشتند، اما از بخت بلند دولت، زمانی که نرخ
 که سطح کشت گندم کاهش بیشتری داشته باشد.

 *کشاورزگندم را به دولت نفروخت/نمایندگان سیگنال غلط دادند
دادند که قیمت گندم باالتر خواهد رفت میتومان، نمایندگان مجلس به کشاورزان قول  0055در همین اثنای خرید دولتی گندم به قیمت 

کردند اما نتیجه این حال بماند که واقعا آنها اطالعی از پشت پرده داشتند یا برای جذب رای مردم در آستانه انتخابات این کار را می
اما  در انبارها ذخیره کردند،شد که بخشی از کشاورزان بویژه دالالن با این هدف که بعدا گندم رابه قیمت بیشتری بفروشند گندم را 

ها در انبارهای غیر استاندارد کشاورزان و دالالن دغدغه هیچوقت این قیمتها افزایش نیافت و اکنون نگرانی از پوسیده شدن این گندم
 دیگری شده است.

 های آرد با هدف سودجویی گندم کشاورزان را خریداری کرد*کارخانه
بخش صنعتی هم که نگران افزایش قیمت بودند گندم را از کشاورزان پیش خرید کردند تا مبادا بعدا های آرد و در این میان کارخانه

افزایش قیمتی صورت بگیرد و مجبور بشوند با قیمت بیشتری خریداری کنند البته در پشت این ماجرا نگاهشان به سودآوری هم بود 
یداری کردند تا اگر افزایشی باشد از این مسیر هم سود کنند.بنابراین نبودن که برخی از آنها با چندین برابر ظرفیت نیاز گندم را خر

ها و صنف صنعتی و عدم نظارت برای آنها سبب شد که برخی اصناف خودشان در سامانه مناسب برای خرید گندم از سوی کارخانه
 نقش دالل ومحتکر ظاهر شوند.

تومان از کشاورز  0255ر فارس گفت: چندین هزار تن گندم را به قیمت مدیرعامل یک کارخانه آرد در منطقه سراب به خبرنگا

تر از نرخ تضمینی به شما بفروشد اینگونه توضیح خریداری کرده است وی در دلیل اینکه چگونه کشاورز حاضر شده به قیمت پایین
های مختلفی مانند ضریب افت ه دولت شاخصپردازد ضمن اینکداد: پرداخت ما نقدی است اما دولت معموال با تاخیرهای چندماهه می

 آورد و اصوال این عبارات برای کشاورز معمولی پذیر قابل پذیرش نیست.کند که قیمت را پایین میو شکستگی و غیره لحاظ می
 *قاچاق گندم
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رد همان زمان که کتومان بود انگیزه قاچاق را بیشتر می 855تفاوت قیمت گندم در داخل و در کشورهای همسایه که حداقل 

فروختند که پولش را چند ماه دیگر دریافت کنند قیمت در کشورهای همسایه که فاصله تومان می 0055کشاورزان گندم خود را 

کرد. دولت برای جلوگیری هر رفت و این مسئله انگیزه برای قاچاق را بیشتر میتومان و بیشتر به فروش می 2555زیادی هم ندارند 

 انتقال گندم را از استان به استان ممنوع کرد.گونه قاچاق 
آیا دولت توانست به این روش از قاچاق گندم به خارج از کشور جلوگیری کند؟هیچ مسئولی اطالعات بیشتری در این زمینه نداد اما 

 کند.نگاه به سابقه کنترل قاچاق کشور باور آنرا سخت می
 * گندم خوراک دام شد

درصدی به واردات باعث شد، قیمت خوراک دام بیش از گندم شود و دامداران  05اک دام به سبب وابستگی رویه خورهای بیافزایش

تومان  2555ترجیحا از گندم برای تغذیه دامهایشان استفاده کردند تا پول کمتری برای خوراک بپردازند قیمت کنجاله سویا به کیلویی 

تومانی بود.و چنین شد که بخش زیادی از گندم تولیدی کشور به خوراک دام  0055رسیده بود و برای دامدار بهترین گزینه گندم 

 رسید.
آقای وزیر روز گذشته خیلی تالش کرد تا با طرح این موضوع که کشاورزان گندم را به دولت تحویل ندادند به خودکفایی گندم خللی 

ال گیری کند، کاخ آرزوهایی که یکسن گندم وارداتی را تصمیموارد نشود اما پس از آنکه گفت قرار است شرکت بازرگانی دولتی میزا
برای خودکفایی گندم پرورش داده بودیم به یکباره فرو ریخت. حجتی چنین وانمود کرد که تولید به اندازه کافی انجام شده اما 

ن قیمت هایی از همان تعییتدبیریین است بیاند تاشاید باور خودکفایی همچنان باقی بماند، اما واقعیت اکشاورزان به دولت تحویل نداده
میلیون تن کسری گندم را برای این کشور رقم زد که  3خرید تضمینی گرفته تا عدم نظارت بر فرایند خرید و گندم وجود داشته که 

 امروز شاهد هستیم.
امروز درس بگیرد وبرای سالهای آینده اما این قصه هنوز تمام نشده است و امسال و سالهای دیگر هم ادامه دارد، دولت باید از 

مراقب باشد، یادمان باشد که تعیین نرخ پایین خرید تضمینی، بازار افسار گسیخته خوراک دام، عدم نظارت بر داللی و قاچاق و نیز 
 مورد برخی نمایندگان از مهمترین دالیل کسری امسال خریدتضمینی گندم بود.وعده و وعیدهای بی

  لینک خبر
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 گوشت قرمز

 ایرنا  – 0/8/88تاریخ : 

 گذاری برای کاهش قیمت گوشت قرمز در کشورهدف

رنامه ریزی دقیقی نائب رییس مجمع ملی صادرات دام زنده و گوشت ایران گفت: برای کاهش قیمت گوشت در کشور ب -ایرنا -اهواز
 و جهاد کشاورزی درخواست همکاری داریم. « صمت»صورت گرفته و بر همین اساس از وزارتخانه های 

خلیل کریمی نسب سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در این خصوص اظهار داشت: با برنامه ریزی که صورت گرفته عالوه بر 
ز سود ناشی از آن منتفع شوند، می توانیم قیمت گوشت ایرانی و وارداتی در بازار را نیز اینکه تولیدکنندگان دام زنده می توانند ا

 کاهش دهیم.
هزار لایر و  ۲۱۱تا  ۰۵۱وی ادامه داد: برآوردها نشان می دهد در صورت همکاری این وزارتخانه ها قیمت گوشت داخلی بین 

 هزار لایر کاهش پیدا می کند. ۳۱۱گوشت وارداتی بیش از 
ین فعال اقتصادی یکی از دالیل گرانی قیمت گوشت در بازار عرضه نشدن دام زنده از سوی تولید کنندگان عنوان کرد و گفت: اما با ا

 این وجود متاسفانه شاهد قاچاق انبوه دام زنده به سمت کشور عمان هستیم.
وء استفاده از این شرایط هستند و با پیش دستی که کریمی نصب یادآور شد: همزمان با ممنوعیت ایجاد شده، افزاد سودجو در حال س

 انجام می دهند از تولید کنندگان، دام زنده را خریداری و به بیرون از کشور قاچاق می کنند .
وی یادآور شد: به همین دلیل برخی تولید کنندگان برای سود بیشتر از عرضه دام در بازارهای داخلی خودداری می کنند؛ در صورتی 

ر وزارتخانه های صمت و جهادکشاورزی حاضر به همکاری با ما باشند، این شرایط به نفع دامدار و همچنین مصرف کننده که اگ
 تغییر خواهد کرد.

پیش از این در مهرماه امسال معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه احتمال آزاد شدن صادرات دام 
دارد، گفت: در بحث گوشت گوساله یا همان دام سنگین طی ماههای اخیر با کاهش قیمت مواجه بودیم و این  سنگین از کشور وجود

 مسئله نشان می دهد که با فراوانی عرضه مواجه هستیم.
صادر و هزار راس دام زنده از بنادر آبادان، چوئبده، اروندکنار و شادگان به مقصد عمان  ۳۱بر اساس این گزارش، پارسال بیش از 

 گردش مالی مناسبی نصیب صاحبان شناورها و کارگران فصلی در این بنادر شد.

 گفتنی است، صادرات دام زنده ایرانی به خارج از کشور از خردادماه امسال ممنوع شد.

 

 

  لینک خبر
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 گوشت قرمز 
 خبرگزاری فارس – 4/8/88تاریخ : 

 تولید گوشت در کشور افزایش یافت/کاهش وابستگی به واردات

ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: میزان تولید کشور متعادل شده و در دو ماه اخیر از میزان معاون برنامه
واردات گوشت کاسته شده است که به دلیل شرایط آب و هوایی و بهبود وضعیت مراتع است و باعث افزایش پرواربندی دام سنگین 

 شده است. 

ی خبرگزاری فارس، عبدالمهدی بخشنده در حاشیه بازدید از چهارمین نمایشگاه به گزارش خبرنگار اقتصاد
المللی شیالت، آبزیان، ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته در رابطه با کشت گندم و کلزا اظهار بین

 ه وفور تامینها، ماشین آالت و بذر بکرد: تمام تدارکات مورد نیاز کشت اعم از کود شیمیایی، سموم، علف کش
 شده و ذخایر خوبی در اختیار داریم.

درصد افزایش داشته و کشاورزان در این  ۳۱وی افزود: میزان تدارک دیده شده نسبت سال گذشته حدود 
 خصوص مشکلی نخواهند داشت.
هزار هکتار از کشت گندم کشور انجام شده است، اذعان کرد: ۳۱۱میلیون و  ۲بخشنده با اشاره به اینکه تاکنون 

میلیون هکتار  ۰درصد از برنامه کشت گندم است و امیدواریم تا پایان فصل کشت از  ۳۰این میزان کشت حدود 
 گندم عبور کنیم.

هم هزار هکتار گذشته و سطح زیر کشت جو  ۰۱وی در رابطه با کشت کلزا گفت: سطح زیرکشت کلزا از مرز 
هایی که پیش بینی شده امیدواریم محصول خوبی در هزار هکتار عبور کرده است و با بارندگی ۰۵۱از حدود 

 سال زراعی جاری داشته باشیم.
ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با بازبینی قیمت محصوالت کشاورزی معاون برنامه

نون قیمت طبق اعالم شورای اقتصاد بوده و تغییری نداشته است، به خصوص گندم در شورای اقتصاد گفت: تاک
هایی دارند که با توجه به افزایش هزینه های زندگی که به کشاورزان و تولیدکنندگان هم در خصوص قیمت گالیه

 ده و تغییریایم اما قیمت فعالً همان مبلغی است که اعالم شربط انتقال دادهاند و ما هم به مجاری ذیما منتقل کرده
 نداشته است.

های وزارت جهاد کشاورزی در زمینه برنامه الگوی کشت، خاطرنشان کرد: در برنامه وی با اشاره به برنامه
ه رویم و تغییراتی نسبت بالگوی کشت، نوع کشت زمستانه کشور مشخص است و مطابق با همان برنامه پیش می

 سال گذشته نخواهیم داشت.
برخی محصوالت سبزی و صیفی به دلیل تغییرات قیمتی که داشته اقبال کشت آن در بین بخشنده افزود: در 

ایم به میزان نیاز کشور و ظرفیت رسانی به کشاورزان از آنها خواستهکشاورزان افزایش یافته که ما با اطالع
 صادراتی تولید کنند.

ر و بازار صادراتی تولید انجام شود با کاهش قیمت وی ادامه داد: اگر مازاد تولید داشته باشیم و بیش از نیاز کشو
های مختلف را به صورت مداوم انجام می این محصوالت مواجه خواهیم شد بنابراین ما رصد و پایش در استان

 دهیم تا الگوی کشت به درستی انجام شود.
ه اندازه نیاز کشور گندم ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ما در سال زراعی گذشته بمعاون برنامه

تولید کردیم اما به هر دلیلی بخشی از این گندم تولیدی را برخی تولیدکنندگان به ما نفروختند و هنوز در اختیار 
 آنها است.
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 میلیون تن گندمی که در وزارت جهاد کشاورزی از تولیدکنندگان خریداری شد، ۰وی افزود: البته عالوه بر 
کردند مستقیما از تولیدکنندگان گندم خریداری کردند که حدود یک کارخانجات صنعتی هم که گندم آزاد استفاده می

 تا یک و نیم میلیون تن توسط آنها خریداری شده است.
اند آن خواهیم اگر همچنان محصول گندمی در اختیار دارند که تحویل ندادهمیبخشنده ادامه داد: ما از کشاورزان 

 را به مراکز خرید تضمینی تحویل دهند.
ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: با تدارکی که در سال جاری برای تأمین معاون برنامه

 ریم امسال تولید گندم از نیاز کشور هم فراتر رود.ها دیده شده و شرایط آب و هوایی مساعد، امیدوانهاده
و نیم میلیون تن است که با ذخایر راهبردی این میزان  ۰۰بخشنده با بیان این که نیاز ساالنه گندم کشور حدود 

کند اما امسال با توجه به اینکه بخشی از شود، افزود: گندم تولید شده نیاز کشور را برآورده مینیاز بیشتر می
دم به دولت فروخته نشد، بر اساس تصمیم دولت برای تامین ذخایر راهبردی باید حدود یک یا دو میلیون تن گن

 واردات گندم انجام شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با انباشت دام سنگین در کشور اظهار کرد: میزان تولید کشور در حال 

واردات گوشت کاسته شده است که به دلیل شرایط آب و هوایی و  حاضر متعادل شده و در دو ماه اخیر از میزان
 بهبود وضعیت مراتع است و باعث افزایش پرواربندی دام سنگین شده است.

ها هم کمی کاهش پیدا کرده است، شود و قیمتها به وفور یافت میوی افزود: در حال حاضر گوشت در فروشگاه
ریزی ار تن بوده در دو ماه اخیر کاهش داشته، بنابراین به نحوی برنامههز ۰۱۱البته میزان واردات هم که حدود 

 کنیم که دامداران بتوانند هرچه سریعتر دام خود را به بازار عرضه کنند.می
 

  لینک خبر
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 گوشت قرمز 
 ایران اکونا  – 0/8/88تاریخ : 

 هزار تومانی وجود ندارد ۱۴دالری یا  ۵گوشت 

وزیر جهاد کشاورزی در هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، به مسائلی همچون اختالط ضایعاتی همچون شن با 
تواند میهزار تومان واقعیت ندارد. اگر کسی گوشت قرمز با این قیمت سراغ دارد،  ۳۱تا  ۲۵گندم پرداخت و گفت: گوشت با قیمت 

 وارد کند و منعی در مقابل آن وجود ندارد. 

  لینک خبر
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان – 2/8/88تاریخ : 

 انواع گوشت مرغ،قطعه بندی و بسته بندی در غرفه های تره بار + قیمت
شودهزار تومان در غرفه تره بار عرضه می ۲۰سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال با مبلغ  . 

نبض بازار خبرنگاربه گزارش  قیمت انواع گوشت مرغ، قطعه بندی، بسته بندی،  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

ها و انواع آالیش خوراکی تازه مرغ به شرح زیر استفرآورده :  

 لینک خبر 
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 متفرقه
 خبرگزاری فارس – 0/8/88تاریخ : 

 ایران در اتحادیه اوراسیاهای تجاری بخش کشاورزی با عضویت فرصت

نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسالمی مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی، موضوع موافقت
 ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تشریح کرد. 

نامه موقت تجاری بین جمهوری ات موافقتبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شاهرخ شجری با اشاره به این که مذاکر
اسالمی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا )فدراسیون روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بالروس( در دی 

ه نامه مذکور به شمارشروع و در مجموع هفت دور مذاکره برای کسب توافق انجام شد، اظهار کرد: موافقت ۰۳۹۰ماه سال 
توسط رئیس مجلس شورای اسالمی به دولت ابالغ و رئیس جمهوری آن را طی نامه اداری  ۰۳۹۰/۰/۰۵مورخ  ۵۳۰/۳۱۰۰۰

 جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغ کرد. ۰۳۹۰/۰/۰۰مورخ  ۰۰۹۵۰
اوراسیا، زمینه الزم برای عضویت  رود با خاتمه سه سال عضویت موقت در تشکیل منطقه آزاد تجاریوی با بیان این که انتظار می

ایران در این اتحادیه فراهم شود، تصریح کرد: ایجاد فضای واحد اقتصادی، توسعه بازارهای مشترک و دستیابی به حرکت آزاد، 
های رفهتعترویج رقابت سالم در بازار مشترک از عمده اهداف تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که به تبع آن، امکان استفاده از 

های تعرفه برای صادرکنندگان به اتحادیه گذاری و تسهیل روابط اقتصادی با کشورهای اتحادیه، تخفیفهای سرمایهتجاری، فرصت
 پذیری کاالهای ایرانی و اشتغال را در بر خواهد داشت.اقتصادی اوراسیا و رقابت

جنوب از مزایای عضویت ایران  –ر بین المللی حمل و نقل شمال شجری ادامه داد: همچنین تقویت و نقش برجسته ایران در کریدو
 در این اتحادیه است.

وی یادآور شد: این موافقتنامه دارای سه بخش جداگانه شامل متن، فهرست کاالهای صنعتی و فهرست کاالهای کشاورزی و از تاریخ 
 آبان ماه سال جاری اجرایی می شود. ۵

 وراسیا با ایران و سایر کشورهاخالصه مبادالت تجاری کشورهای ا
به میزان  ۰۳۹۰شجری با اشاره به این که کل صادرات جمهوری اسالمی ایران به کشورهای اوراسیا در بخش کشاورزی در سال 

میلیون دالر بوده است، گفت: کل واردات ایران از کشورهای اوراسیا در بخش کشاورزی در  ۳۰۵.۳هزار تن به ارزش  ۰۱۵.۱۰
 میلیون دالر می باشد. ۰۰۰.۳۰هزار تن به ارزش  ۲۰۲۰.۰۹به میزان  ۰۳۹۰سال 

هزار تن به ارزش  ۳۲۰۹۳.۱۵را به میزان  ۲۱۰۰وی کل صادرات کشورهای اوراسیا به جهان در بخش کشاورزی در سال 
به میزان  ۲۱۰۰میلیون دالر اعالم کرد و افزود: کل واردات کشورهای اوراسیا از جهان در بخش کشاورزی در سال  ۳۳۹۳۰.۰۰
 میلیون دالر بوده است. ۳۰۹۰۹.۹۵هزار تن به ارزش  ۳۰۰۳۰.۰۳

 صادرات برخی محصوالت منتخب کشاورزی ایران به کشورهای حوزه اوراسیا
میلیون دالر می باشد،  ۲۰۰ایران در بخش کشاورزی به فدراسیون روسیه حدود  شجری با بیان این که ارزش کل صادرات

خاطرنشان کرد: محصوالت سیب درختی، انواع سبزی و صیفی، انگور، پرتقال، کشمش، خرما و کیوی، عمده صادرات ایران به این 
 کشور بوده است.

میلیون دالر عنوان و اضافه کرد: عمده صادرات  ۰.۳۵وی ارزش کل صادرات ایران در بخش کشاورزی به بالروس را حدود 
 ایران به این کشور شامل انواع سبزی و صیفی، کشمش، خرما و کیوی است.

میلیون دالر و عمده صادرات ایران به این  ۰۵.۹۰شجری گفت: ارزش کل صادرات ایران در بخش کشاورزی به قزاقستان حدود 
 ، کشمش، خرما، کیوی و انواع پسته بوده است.کشور شامل سیب درختی، انواع سبزی و صیفی

میلیون دالر می باشد که عمده صادرات ایران به این کشور  ۲۱.۱۵ارزش کل صادرات ایران در بخش کشاورزی به ارمنستان حدود 
 عبارتند از : سیب درختی، انواع سبزی و صیفی، انگور، پرتقال، کشمش، خرما، کیوی، انواع پسته و انواع جوجه.

باشد، ادامه داد: میلیون دالر می ۰۰.۱۲ی با اشاره به این که ارزش کل صادرات ایران در بخش کشاورزی به قرقیزستان حدود و
 عمده صادرات ایران به این کشور شامل سیب درختی، پرتقال، کشمش، خرما، کیوی و انواع پسته بوده است.

ان این که تعهدات حوزه اوراسیا در برخی محصوالت منتخب کشاورزی مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی با بی
برای ایران در زمینه نرخ های تعرفه عمدتاً کاهشی بوده، اظهار داشت: به عنوان مثال در محصول پسته ، خرما، مرکبات، کشمش، 

 درصد بوده است. ۰۱۱برخی سبزی و صیفی درصد کاهش تعرفه 
رقم به صورت فریز )ثابت(  ۰۳رقم از تعهدات، کاهشی و  ۰۰۳رقم می باشد که  ۰۲۰دات اوراسیا وی افزود: در حالت کلی، کل تعه

 است.
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های تعرفه، کاهشی بوده، شجری گفت: تعهدات ایران در برخی محصوالت منتخب کشاورزی برای حوزه اوراسیا در زمینه نرخ
درصد بوده است و در  ۵۱ردان و کلزا درصد کاهش تعرفه خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در محصول روغن خام سویا و آفتابگ

 حبوبات درصد کاهش تعرفه صفر و به صورت فریز است.
رقم به صورت فریز )  ۳۰رقم از تعهدات، کاهشی و  ۰۱رقم می باشد که  ۹۰وی اضافه کرد: در حالت کلی، کل تعهدات ایران، 

 ثابت( است.
رسانی به تجار، همایشی در کشاورزی یادآوری کرد: مقرر شده است به منظور اطالعمدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد 

 های بازرگانی و تجار دعوت به عمل خواهد آمدهمین رابطه توسط وزارت جهاد کشاورزی برگزار گردد که به این منظور از اتاق
  لینک خبر
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 متفرقه 
 خبرنگاران جوان  – 8/8/88تاریخ : 

سال به اجرا نرسید/ بی نظمی در بازار محصوالت کشاورزی چه زمانی پایان  ۳۴ای که پس از الگوی کشت، مصوبه

یابد؟می  
موضوع نداشتند که این امر بر تالطم سال از مصوبه الگوی کشت، مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی توجهی به این  ۰۱با وجود گذشت 

 بازار محصوالت کشاورزی دامن زده است.
  

ال یب الیحه الگوی کشت از س، با وجود تصوگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار
در مجلس شورای اسالمی و تذکرات متعدد به وزارت جهاد کشاورزی، اما همچنان اجرای این مصوبه در بال تکلیفی به سر می  ۰۰

  برد.
 
 

 نکشاورزی، فقدان الگوی کشت بر تالطم بازار محصوالت کشاورزی دام بالقوه در بخش هایظرفیت رغم علی این در حالی است که
هر  ربطذی سایر نهادهای رسدمی به نظر که زده و همواره مانع حضور پررنگ صادرکنندگان در بازارهای صادراتی شده است

باید به کمک وزارت جهاد کشاورزی آیند تا با ایجاد برنامه مدون الگوی کشت متناسب با ظرفیت جغرافیایی هر استان از  ترسریع چه
 در بازار محصوالت کشاورزی جلوگیری کنند. نظمی بی یا کاهش تولید وهدر رفت منابع پایه، مازاد 

 
شعارهای  رغم علی سال از مصوبه الگوی کشت، اما وزارت جهاد کشاورزی ۰۱ گذشت وجود با بسیاری از مسئوالن بر این باورند که

برداران، سطح زیر  بهره ر خصوص تعدادمتعدد تاکنون توجهی به این موضوع نداشته است که این امر در کنار نبود آمار صحیح د
مدیریت مصرف آب و کنترل  که به منظور متعددی ایجاد کرده است هایچالش کشت، میزان تولید، مصرف و تقاضای بازارهای هدف

باید سیاست الگوی کشت متناسب با آمایش سرزمین و تغییر کشاورزی سنتی به  ترسریع نوسان قیمت محصوالت در بازار هر چه
وزارت جهاد کشاورزی در اجرای الگوی کشت  توجهی بی هایچالش تا از رویممی ربطذی صنعتی اجرا شود. حال به سراغ مسئوالن

 شویم: خبر با تنظیم بازار داخل و صادرات نظمی بی آن در تأثیر و
 اجرای الگوی کشت شعاری بیش نیست

اره به ، با اشصنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارطبیعی در گفتزاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع محمد شفیع ملک
نامه ها براینکه نبود الگوی کشت در کشور مشکالت متعددی ایجاد کرده است، اظهار کرد: تاکنون مسئوالن امر در هیچ یک از استان

 دهند.ه کشاورزان ارائه ندادند و تنها در این زمینه شعار میمدونی راجع به الگوی کشت ب
 

های الگوی کشت ها و سیاستاو افزود: قبل از اجرای هر طرحی آمایش سرزمین مورد نیاز است تا مسئوالن امر بر طبق آن برنامه
 را برنامه ریزی کنند اما متأسفانه این امر تاکنون اتفاق نیفتاده است.

 
کنند که در ارتباط با الگوی کشت برنامه و سیاست مدونی داشتند، اما های متعددی ادعا میها و نهادداد: اگر چه دستگاه زاده ادامهملک

ای در این ارتباط نداشتیم که این امر منجر به بی نظمی در تنظیم بازار و بازرگانی این امر کذب محض است؛ تاکنون هیچ برنامه
 محصوالت کشاورزی شده است.

  
بیان کرد:  دهند،رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه مسئوالن در ارتباط با اجرای الگوی کشت تنها شعار می

محصوالت کشاورزی وجود دارد که این امر ضربات جبران ناپذیری به  تنظیم بازار های متعددی در خصوصهم اکنون بی نظمی
ی که با اجرای صحیح الگوی کشت شاهد آشفتگی بازار و مازاد و کاهش تولید محصوالت کشاورزی تولیدکنندگان می زند در حال

 نبودیم.
 قلم محصول کشاورزی ۲۵ای از ابهام/ دور زدن قانون خرید تضمینی های اقتصاد مقاومتی در هالهدستاورد بیشتر بخوانید:

برد، افزود: بر این اساس تاکنون در بالتکلیفی به سر می ۰۰از سال  الگوی کشت از این مسئله که مصوبهاین مقام مسئول با انتقاد 
ای هالساعدولت در زمینه بازرگانی محصوالت کشاورزی نتوانسته تصمیمات درستی را اتخاذ کند و در برخی مواقع تصمیمات خلق

 زند.مشکالت تنظیم بازار دامن می گیرد که این امر برهمچون احداث وزارت بازرگانی می
 

که در  ایزاده الگوی کشت در وهله اول نیاز به تضمین دارد به طوری که مسئوالن امر به کشاورزان در ارتباط با برنامهبه گفته ملک
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ل روز مشکها در فروش محصولشان مشکلی نخواهند داشت اما متأسفانه امدهند، تضمین کنند که آنخصوص کشت محصولی خاص می
 رود.ها به شمار میهای آننبود بازار محصوالت ارزی و ماندن محصول روی دست تولیدکنندگان از جمله دغدغه

 
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به تبعات سوء اجرا نشدن مصوبات الگوی کشت در کشور، بیان کرد: بی توجهی 

هایی که در بازار محصول اورزان بر اساس بازار اقدام به کشت کنند به طوری که در سالبه مصوبه الگوی کشت موجب شده تا کش
مناسب است سال بعد تمامی کشاورزان به کشت این محصول روی آورند و این امر زمینه را برای مازاد تولید و اُفت شدید قیمت در 

 کند.بازار فراهم می
  

د که یابها تولید برخی محصوالت به حدی کاهش میشود و در برخی سالگیر کشاورزان میناو افزود: در نتیجه تبعات کشت مازاد دام
هزار تومان  ۰۵شوند به عنوان مثال در ایام عید قیمت هر کیلو پیاز به کنندگان از ناحیه افزایش قیمت در بازار متضرر میمصرف

 دهد که این امر در زمینه گوجههای تولیدی را پوشش نمینجم هزینهقیمت اکثر محصوالت باغی و جالیزی یک پ  رسذ و در تابستانمی
 کند.فرنگی صدق می

  
تومان تمام  ۲۱۱تا یک هزار و  ۰۵۱با وجود آنکه در زمینه تولید هر کیلو گوجه فرنگی یک هزار و   این مقام مسئول بیان کرد:

تومان هم سر مزرعه از  ۳۱۱تا  ۲۱۱ول با قیمت شود، اما با وجود اصرار کشاورزان کسی حاضر به خرید این محصمی
شود، ریشه تمامی این مشکالت را باید در اجرا نشدن قانون الگوی کشت جستجو کردتولیدکنندگان نمی . 

 
های دیگر هم تأثیر گذار است، بیان کرد: در صادرات و تجارت با کشور قانون الگوی کشت زاده با اشاره به اینکه اجرا نشدنملک
زمینه صادرات در وهله اول باید بانک اطالعات و آمار دقیقی از میزان تولید و مصرف در کشور داشته باشیم چرا که در در 

صورت نبود آمار صحیح امکان اجرای الگوی کشت کنترل بازار و صادرات وجود ندارد و به عبارت دیگر تا زمانی که دولت آمار 
های خارجی نداشته باشد امیدی به تنظیم بازار و توسعه صادرات مصرف و نیاز بازار و اطالعات شفافی در خصوص میزان تولید،

کندکننده وارد مینیست که این امر ضربه مهلکی به تولیدکننده و مصرف . 
 

م ساماندهی این مقام مسئول با انتقاد از این مسئله که برنامه و نقشه راه مدونی برای اجرای الگوی کشت در کشور نداریم، افزود: عد
تاکنون در بالتکلیفی به سر ببرد چرا که کشاورزی نیز  ۰۰کشاورزان از دیگر مسائلی است که موجب شده این مصوبه از سال 

همانند سایر فنون باید سازماندهی شود اما متأسفانه بخش اعظم کشاورزان پروانه صنفی ندارند و همین امر بر مازاد تولید و مشکالت 
ها به سبب های مازندران و گیالن در مابقی استانزند؛ به عنوان مثال با وجود آنکه کشت برنج به جز استانمن میتنظیم بازار دا

استان کشور به سبب عدم ساماندهی کشاورزان و  ۲۱بیینم در بحران منابع آب با محدودیت و ممنوعیت مواجه است، اما هم اکنون می
شودکمبود نظارت این محصول کشت می . 

 
های بخش کشاورزی باید از اطالعات و آمار دقیقی از رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: معتقدم برای حل معضل

برداران را در قالب صنف تخصصی بردار، تولید، سطح زیر کشت و مصرف داشته باشیم ضمن آنکه کشاورزان و بهرهمیزان بهره
ها اجرا کنیم و یک بار برای به این اطالعات جامع و کامل، مصوبه الگوی کشت را در تمامی استانسازماندهی کنیم تا با دستیابی 

 .همیشه مشکالت تنظیم بازار را از پیش روی کشاورزی و مصرف کنندگان برداریم
 

نی که با کمبود کاال های پیش روی صادرات محصوالت کشاورزی، گفت: در شرایط فعلی مسئوالن امر در زمااو با انتقاد از سیاست
کنند در حالی که چنین کنند و در مقابل زمان ازدیاد عرضه صادرات را آزاد میشویم یک باره صادرات را ممنوع میمواجه می

های هدف ثمربخش باشد به عنوان مثال مسئوالن امر از اواخر اسفند به قیمت پیاز تواند در صادرات و حضور در بازارسیاستی نمی
ها و تحقق این امر به پیک اناتی در بازار رو به رو شد به یکباره صادرات آن را ممنوع اعالم کردند، اما تا انجام کاغذبازیکه نوس

برداشت رسیدیم و به یک باره به سبب ازدیاد عرضه محصول در بازار قیمت شکسته شد و با مازاد تولید روی دست کشاورزان رو 
ن وزارت صمت از قبل صادرات این کاال را ممنوع اعالم کرده بودند و تا آزادسازی مجدد و تقاضا به رو شدیم در حالی که مسئوال

 .از سوی تجار زمان زیادی طول کشید و منجر به ضررهای بسیاری به کشاورزان شد
 

با مرور زمان به این زاده از اجرای ایجاد زنجیره تولید و تأمین خبر داد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون تمرکز ملک
موضوع رسید که زنجیره تولید و تأمین را به منظور ساماندهی بازار محصوالت کشاورزی باید در کشور در کنار بانک اطالعاتی 
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ایجاد کنند تا بتواند سیاست مدونی در خصوص اجرای الگوی کشت، صنایع تبدیلی و تکمیلی و   دقیق مربوط به بخش کشاورزی
الساعه دولت در ارتباط با احداث وزارت بازرگانی و بندی محصوالت داشته باشد که متأسفانه تصمیمات خلقفرآوری و بسته 

واگذاری امور از وزارت جهاد به وزارت صمت مانع این امر مهم شد، در حالی که امیدواریم مسئوالن متوجه این موضوع شوند 
جهاد به نفع کشور نیست و جدا کردن قانون تمرکز از وزارت وزارت بازرگانی که . 

 
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: علی رغم آنکه رئیس جمهور اذعان کردند که اگر وزارت بازرگانی در 

روز به روز   ماه از این جریان ۲شود، اما با گذشت صنعت و معدن راه بیفتد ظرف مدت یک هفته تمامی مشکالت بازار مرتفع می
شود چرا که وزارت جهاد کشاورزی تنها با واردات محصوالت به دنبال رفع مشکالت زار محصوالت کشاورزی بدتر میوضعیت با

 .است
 

های اقتصاد مقاومتی در تناقض است، تصریح کرد: با توجه به آنکه مسئوالن او با اشاره به اینکه احداث وزارت بازرگانی با سیاست
کند به دنبال تنظیم بازار محصوالت کشاورزی هستند از این رو این امر شعار سال را نقض میوزارت صمت تنها از طریق واردات 

کندشود و در شرایط فعلی تحریم مشکالت متعددی برای دولت ایجاد میو همواره منجر به خروج ارز قابل توجهی از کشور می . 
 بی توجهی به مصوبه الگوی کشت به ضرر اقتصاد کشور است 

وگو با خبرنگارنی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتجعفر حسی ، با انتقاد از صنعت،تجارت و کشاورزی 

را نشده تاکنون بنا به دالیل متعددی در کشور اج ۰۰اجرا نشدن مصوبه الگوی کشت در کشور گفت: مصوبه الگوی کشت از سال 
است در حالی که این مصوبه باید بر پایه اقتصاد تعریف شود یا مسئوالن امر بتواند با دسترسی به آمار جامع و کامل آن را در تمامی 

ها اجرا کنندناستا . 
 

م قیمت محصوالت او با انتقاد از این مسئله که تعریف مناسبی از اقتصاد کشاورزی نداریم، افزود: بر این اساس همه ساله برای اعال
دهند تا بر مبنای آن اقدام به کشاورزی دچار مشکل هستیم به طوری که مسئوالن شورای اقتصاد به اجرای قانون اهمیت نمی

های تولید و تورم واقعی کنند که این امر در کنار اجرا نشدن مصوبه الگوی کشت گذاری محصوالت کشاورزی مطابق با هزینهقیمت
برداران بخش کشاورزی ایجاد کرده استرای بهرهمشکالت متعددی ب . 

 
حسینی ادامه داد: نبود آمار کامل و جامع از میزان تولید، مصرف، صادرات و واردت مشکالت متعددی در امر تنظیم بازار 

ه این امر به محصوالت کشاورزی ایجاد کرده است چرا که همه ساله با مازاد و کاهش تولید محصوالت کشاورزی رو به رو هستیم ک
شودزیان از تولیدکننده و مصرف کننده تمام می . 

 
این مقام مسئول اجرای قانون انتضاع را تنها دستاورد مثبت بخش کشاورزی دانست و گفت: این در حالی است که عملکرد وزارت 

ن را اجرا کند و از طرفی جهاد کشاورزی در خصوص اجرای این قانون به قدری ضعیف بود که نتوانست به طور کامل این قانو
های پشت پرده هم به سبب سود شیرین واردات نگذاشتند این قانون به طور کامل و جامع اجرا شود و در نهایت امروز به سبب دست

بینیم که چه بالیی سر تولید و بازار محصوالت کشاورزی آمده است و چقدر فرصت صادراتی را از دست نبود الگوی کشت می
ایمداده . 

 
در مجلس به  ۰۰او با بیان اینکه اجرای الگوی کشت شعاری بیش نیست بیان کرد: علی رغم آنکه مصوبه الگوی کشت در سال 

تصویب رسیده است، اما ضعف وزارت جهاد کشاورزی در نبود تعریف و ایجاد یک برنامه مدون موجب شده این مصوبه اجرا 
 .نشود

 
های بع طبیعی نبود آمار صحیح و برنامه مدون منجر به اجرا نشدن این مصوبه در استانمشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منا

مختلف شده است و همواره اجرا نشدن آن به سبب مشکالت تنظیم بازار به ضرر اقتصاد کشور تمام شده است به عنوان مثال اجرا 
در سال بعد افزایش تولید و اُفت شدید قیمت را در برداشته ها کاهش تولید و افزایش چشمگیر قیمت و نشدن این مصوبه در برخی سال

 .است که دولت باید هزینه سنگین تبعات اجرا نشدن این مصوبه را بپردازد
 

حسینی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی به سبب نداشتن برنامه مدون برای اجرای الگوی کشت و معضالت مازاد و کاهش تولید 
ول کشاورزی از سایر کشورها کند که این امر عالوه بر هدر رفت منابع آن و هزینه سنگین برای دولت، باید اقدام به خرید محص
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گیرد چرا که وزارت جهاد به عنوان متولی تولید برای جلوگیری از ورشکستگی کشاورزان و وقت وزارت جهاد کشاورزی را هم می
لید نداردای جز خرید محصول در زمان مازاد تواستمرار تولید چاره . 

 
معتقدم که   مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با تأکید بر اجرا شدن هر چه سریعتر الگوی کشت در کشور، گفت:

های کشور باید اجرا کند و مرتبط با این موضوع وزارت جهاد کشاورزی مصوبه الگوی کشت را هر چه سریعتر در استان
ام صنفی اتخاذ کند تا شاهد رفع مشکالت تنظیم بازار و توسعه صادرات باشیمهای نظتصمیماتی با حضور تشکل . 

 خشک شدن دریاچه ارومیه ناشی از نبود سیاست الگوی کشت
وگو با خبرنگارمحمد علی شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت ، با تجارت و کشاورزیصنعت، 

اشاره به تبعاِت منفی اجرا نشدن الگوی کشت در کشور، اظهار کرد: اگر بخواهیم کشاورزی علمی و پایداری در کشور داشته باشیم 
های علمی کشاورزی را در کشور اجرا کنیمباید مبتنی بر الگوی کشت، آمایش سرزمین و بررسی . 

 
ورزی مکلف است سیاست الگوی کشت را استان به استان برنامه ریزی و به مرحله اجرا در او افزود: طبق قانون وزارت جهاد کشا

تا کنون این امر در کشور عملیاتی نشده است، به همین دلیل با معضالت متعددی از جمله بحران آب،  ۰۰بیاورد که متاسفانه از سال 
شخص در امر تولید و بازار رو به رو هستیمتالطم در بازار محصوالت و ضرر و زیان کشاورزان و فقدان نظم م . 

 
ها با بحران منابع آبی مواجه هستند، نرغم آنکه بسیاری از استاسخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: علی

و ممنوعیت کشت برنج کنند؛ به عنوان مثال با وجود محدودیت بر میاما به سبب اجرا نشدن این مصوبه اقدام به کشت محصوالت آب
شود که این امر به ضرر منابع های دیگر این محصول کشت میهای شمالی، هم اکنون در اصفهان و بسیاری از استانبه جز استان

شودپایه کشور تمام می . 
 

دی با افزایش و یا های متماتاکنون موجب شده در سال ۰۰ساعری ادامه داد: اجرا نشدن مصوبه الگوی کشت و بالتکلیفی آن از سال 
کاهش تولید محصوالت در کشور رو به رو شویم، این امر بر مشکالت تنظیم بازار و عدم نظم مشخص در بازار محصوالت 

زند. علت اصلی آن را باید در بی توجهی وزارت جهاد کشاورزی به فقدان الگوی کشت علمی و عدم اجرای کشاورزی دامن می
 .آمایش سرزمین جستجو کرد

 
ه گفته این مقام مسئول با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و تنوع آب و هوایی مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی متناسب با ظرفیت ب

جغرافیایی و حاصلخیزی خاک و منابع آب هر استان برنامه مدونی راجع به تولید اتخاذ کنند تا برای همیشه مشکل بی نظمی بازاِر 
البته در این خصوص سازمان برنامه و بودجه و حفاظت محیط زیست هم در کنار وزارت جهاد محصوالت کشاورزی مرتفع شود 

تر این مصوبه مهم در کشور اجرا شودهای عملیاتی بردارند تا هر چه سریعباید گام . 
 

های کشت شاهد بحران های آذربایجان غربی، اصفهان، سیستان و بلوچستان و خوزستان به علت فقداناو ادامه داد: هم اکنون استان
مهمی در بخش کشاورزی و محیط زیست هستیم به طوری که یکی از علل مهم خشک شدن دریاچه ارومیه را باید در نبود الگوی 

کشت جستجو کرد چرا که تولید محصوالت باغی بعد از انقالب در استان آذربایجان غربی به قدری افزایش داشت که زمینه را برای 
ها شده های کم آب مثل اصفهان باعث ایجاد بحران در برخی شهرریاچه فراهم کرد. همچنین کشت برنج در استانخشک شدن این د

کنداست که همه این عوامل حکایت از فقدان الگوی کشت در کشور می . 
 

به وزارت جهاد کشاورزی ها شاعری با انتقاد از بی توجهی وزارت جهاد به اجرای الگوی کشت در کشور، افزود: با وجود آنکه بار
تر نسبت به اجرای سیاست و برنامه مدون در خصوص الگوی کشت متناسب با هر استان اقدام کند، اما تذکر دادیم که هر چه سریع

تر برنامه الگوی هنوز برنامه سخت افزاری و نرم افزاری در این رابطه تهیه نکرده است در حالی که فوریت دارد که هر چه سریع
را به مرحله اجرا در بیاوردکشت  . 

 
های فعالی در بخش کشاورزی بر شمرد و سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی فقدان الگوی کشت را یکی از چالش

ای با نیاز کم آبی و توان به توسعه کشت گیاهان گلخانههای عظیمی در بخش کشاورزی وجود دارد و میگفت: با وجود آنکه ظرفیت
های عظیمی دست یافت، اما متاسفانه به علت نبود های اقلیمی به پیشرفتب سازی بین محصوالت و منابع آبی و ظرفیتتناس

 .کشاورزی علمی و صنعتی بخش عمده کشاورزی کشور دیمی است و به همین دلیل دستیابی به این اهداف شدنی نیست
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های نظام در های ابالغی مقام معظم رهبری و چشم اندازرد: بنابر سیاستاو در پایان با تاکید بر اجرای کشاورزی صنعتی تصریح ک

اُفق بلند مدت باید کشاورزی دیمی به کشاورزی علمی و صنعتی تبدیل شود تا الگوی کشت به مرحله اجرا در آید و بر اساس نقشه 
د چرا که این اگر در تنظیم بازار داخل توسعه مدون مطالعات علمی تولید کنندگان بتوانند اقدام به تولید محصوالت کشاورزی کنن

های غیر قابل پپیش بینی تاثیر به سزایی داردصادرات و جلوگیری از بحران . 
  لینک خبر
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایرنا  – 4/8/88تاریخ : 

 استاندار: افزایش کشت شالی از آثار مثبت سیل گلستان است

 های فراوان و سیل ابتدای سال گفت که کشته افزایش منابع آبی استان در نتیجه بارشاستاندار گلستان با اشاره ب -ایرنا  -گرگان 
 هزار هکتار اراضی استان یکی از آثار مثبت این سیالب است.  ۰۲۱شالی در 

: توگوی راهبردی با عنوان دالیل و پیامدهای اجتماعی سیل گلستان در گرگان اظهار داشهادی حق شناس روز شنبه در نشست گفت
 رونق کشت این محصول در شرایطی است که زمین های نسق دار و حاشیه رودخانه ها برای کشت شالی ناچیز است.

دولت با توجه به محدودیت های منابع آب و میزان تبخیری که در گلستان وجود دارد، کشت برنج در این استان شمالی را در سال 
 های اخیر ممنوع کرده است.

همچنین شتاب بخشی به روند ساخت و بهره برداری سد نرماب مینودشت را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر این سد استاندار گلستان 
 درصد از خسارت سیل استان کاهش می یافت. ۰۱تا  ۳۱مورد بهره برداری قرار می گرفت بین  ۹۵طبق برنامه در سال 

میلیون متر مکعب آب است با هدف کنترل و ذخیره  ۰۰۵حجم مخزن متر و  ۰۱این سد مخزنی که از نوع خاکی همگن به ارتفاع 
سیالب، توسعه و بهبود کشاورزی در زمین های زیرپوشش، استفاده صحیح از منابع آب زیر زمینی و تلفیق آن با آب سطحی، تامین 

االنبیا )ص( در حال ساخت  آب شرب و کشاورزی منطقه، توسعه صنعت گردشگری و تولید برق توسط وزارت نیرو و قرارگاه خاتم
 است.

میلیارد لایر اعتبار برای ساخت مخزن سد نرماب اختصاص  ۳۱۱حق شناس همچنین بیان کرد: پس از بروز سیل دولت یک هزار و 
 داده تا در زمان کوتاه بهره برداری از آن صورت گیرد.

میلیارد  ۰۱۱هزار و  ۲شبکه های زیردست آن به حدود به گفته وی ایجاد و بهره برداری سایر طرح های این سد از جمله اجرای 
 لایر اعتبار نیاز دارد.

 استاندار گلستان در ادامه بر الیروبی افزون بر یکهزار کیلومتر از روخانه های استان تاکید کرد.
سیل، کمک ها و  ماه از بروز این ۰حق شناس به تالش دولت برای رفع کامل مشکالت سیل زدگان اشاره کرد و گفت: با گذشت 

 حمایت دولت از مردم سیل زده با اعطا تسهیالت و کمک های گوناگون تا زمان بازگشت به زندگی عادی ادامه خواهد داشت.
هزار میلیارد ریالی این استان در سیل ابتدای سال گفت که اتخاذ تصمیمات مناسب مدیران مانع وارد  ۰۰وی با اشاره به خسارت 

 شهروندان شد.شدن آسیب بیشتر به 
خانه سیل زده تعمیر شده و مورد بهره برداری قرار گرفت و کار ساخت هفت هزار  ۰۱۱هزار و  ۰۳به گفته استاندار گلستان تاکنون 

 خانه نیز با جدیت در حال انجام است. ۰۱۱و 
مانده زیان ها با جذب اعتبار در درصد خسارت وارده پرداخت شده و باقی  ۵۱استاندار گلستان بیان کرد: در بخش کشاورزی هم 

 اختیار بهره برداران قرار خواهد گرفت.
وی از تخصیص یک هزار میلیارد لایر اعتبار برای پیگیری طرح زهکشی زمین های کم بازده شمال استان توسط هیات دولت خبر 

ای کشت محصوالت کشاورزی افزایش داد و گفت: با این اقدام ضمن ممانعت از خسارت ناشی از سیالب، بهره وری زمین ها بر
 خواهد یافت.

در این نشست، محمد فکری و محدثه جلیلی دو پژوهشگر اجتماعی و مهدی فصیحی هرندی مدیر میز حکمرانی آب مرکز بررسی 
راهبردی ریاست جمهوری، نتیجه گزارش جمع آوری شده خود را در خصوص دالیل فنی و موثر بر وقوع سیالب گلستان و پیامد 

 های اجتماعی متاثر از را ارایه دادند.
 جمعی از مدیران دستگاه های گلستان با ارایه نتیجه گزارش این پژوهشگران، خواستار بازبینی این یافته ها شدند.

 
  لینک خبر
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایرنا  – 2/8/88تاریخ : 

 کشاورزان و قالیبافان از مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند

رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر مقابله با فرار مالیاتی خواستار معافیت مالیات بر ازش افزوده  -ایرنا -تهران
 اقشاری چون کشاورزان و قالیبافان شد. 

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از خانه ملت، امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با رئیس مجلس شورای 
 دیدار و گفت و گو کرد.اسالمی 

علی الریجانی در دیدار رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: درآمدهای مالیاتی باید به تدریج جایگزین درآمدهای نفتی شده و 
 بودجه کشور براساس درآمدهای مالیاتی تدوین شود.

ام شود، افزود: کشورهای پیشرفته گذاری الزم در زمینه هوشمندسازی امور مالیاتی انجوی با بیان این که باید سرمایه
 اند و نیروی انسانی در این امور نقشی ندارد.جهان، امور مالیاتی خود را هوشمند کرده

رئیس مجلس همچنین بر معافیت اقشاری از جامعه مانند کشاورزان و قالیبافان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تاکید 
 کرد.

رای مقابله با فرار مالیاتی گفت: در این زمینه اقدامات فرهنگی به کمک رسانه ملی وی با اشاره به لزوم اقدام جدی ب
 توان اعتماد مردم را در مقوله مالیات جلب کرد.اهمیت فراوان دارد و همچنین با هوشمندسازی می

های مستقیم، قانون مالیاتمکرر  ۰۰۹های مالیاتی باید متناسب باشد، ادامه داد: طبق ماده الریجانی با بیان این که معافیت
 ها باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.اطالعات همه دستگاه

 وی همچنین بر مقابله با فساد و فرار مالیاتی تاکید کرد.
های سازمان مذکور ارائه ها، عملکردها و سیاستدر ابتدای این دیدار، رئیس سازمان امور مالیاتی، گزارشی از برنامه

 رد.ک

  لینک خبر
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 گزارشات جهانی

 ایرنا  – 0/8/88تاریخ : 

 آسیا و اقیانوسیه تحت تاثیر تغییرات اقلیم و ناامنی غذایی

پذیرترین مناطق جهان آسیبسازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( هشدار داد منطقه آسیا و اقیانوسیه از جمله  -ایرنا -تهران
دهد دمای برخی شهرهای آسیا وهوایی است و بررسی ها نشان میدر برابر ناامنی غذایی و تأثیرات ناشی از رخدادهای شدید آب

 گراد بیشتر از میانگین جهانی است. درجه سانتی ۲.۰تا  ۱.۲اکنون بین 
رشد در منطقه آسیا با سرعتی بیش از ها و شهرهای روبهتره خشکیبه گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( گس

ها نفر در این منطقه از ای که تاثیرات قابل توجهی بر امنیت غذایی و معیشت میلیونشدن است؛ مسالهمیانگین جهانی در حال گرم
 جهان خواهد گذاشت.

ری از دیگر نهادهای سازمان ملل تهیه شده است، دمای براساس گزارش اقلیم و زمین که به صورت مشترک از سوی فائو و شما
 گراد بیشتر از میانگین جهانی است.درجه سانتی ۲.۰تا  ۱.۲برخی شهرهای منطقه آسیا اکنون بین 

پذیرترین مناطق جهان در برابر ناامنی غذایی و تاثیرات این در حالی است که کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه که از جمله آسیب
وهوایی هستند، حدود نیم میلیارد نفر را در خود جای داده اند که با مشکل سوءتغذیه روبرو هستند؛ اشی از رخدادهای شدید آبن

 جمعیتی که شامل بیش از نیمی از افراد مبتال به سوءتغذیه در جهان است.
قلیمی بر امنیت غذایی در منطقه آسیا و در گزارش مشترک فائو و سازمان ملل همچنین نسبت به تاثیرات روزافزون تغییرات ا

اقیانوسیه از طریق کاهش بازده محصوالت کشاورزی، افزایش قیمت مواد غذایی، کاهش ارزش غذایی و تضعیف زنجیره تولید 
ب ه آهم در شرایطی که مساله دسترسی بهشدار داده و در این گزارش بر اهمیت مقابله با فرسایش خاک در آسیا تاکید شده است، آن

 های اصلی در منطقه است.شیرین و رقابت بر سر آن یکی دیگر از چالش
کنندگان به مواد غذایی که تامین آن نیازمند منابع طبیعی بیشتری است نیز از جمله دیگر مسائلی است که باید مساله تقاضای مصرف

 آسیا و اقیانوسیه با اشاره به نقش فعال فائو در پشتیبانی وریزی فائو در منطقه جون یائو مدیر ارشد برنامهبه آن رسیدگی شود. ژیانگ
خواهد تا اقدامات بیشتری را در زمینه سازگاری و مشارکت در تدوین این گزارش تأکید کرد این سازمان از کشورهای عضو می

 کاهش تاثیرات رخدادهای شدید اقلیمی بر کشاورزی و معیشت روستایی انجام دهند.
 

  لینک خبر
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 گزارشات جهانی 

 ایرنا  – 2/8/88تاریخ : 

 کشاورزی یانان چین تفاهم نامه امضا کردند ایران و آکادمی علوم

امه نآموزش و ترویج کشاورزی به ایالت یانان چین موجب امضای تفاهم سفر معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، -ایرنا -تهران
 چین شد. بین سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و آکادمی علوم کشاورزی یانان  MoUهای مشترک موسوم به همکاری

روابط عمومی سازمان تحقیقات گزارش داد، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی به دنبال دعوت 
 »های تحقیقاتی این آکادمی، با ها و فعالیترسمی آکادمی علوم کشاورزی یانان چین، ضمن بازدید از امکانات، تجهیزات، آزمایشگاه

 رئیس آکادمی علوم « Xuelin liزولین لی 

های تخصصی و تصویب نامه همکاری مشترک، برگزاری کمیسیونکشاورزی یانان چین دیدار و گفت و گو کرد. امضای تفاهم
 های مشترک تحقیقاتی از دیگر اهداف سفر هیات اعزامی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی به کشور چین بود.طرح

یشینه و قدمت روابط دوجانبه بین ایران و چین، توسعه روابط علمی در چارچوب برنامه احیای راه کاظم خاوازی، با اشاره به پ
 ابریشم را خواستار شد.

نیز در این دیدار توسعه روابط علمی با سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی را فرصتی مغتنم و به لحاظ « زولین لی» 
 علمی اثربخش توصیف کرد.

های مشترک های تحقیقاتی، یادداشت تفاهم همکارییان این نشست، ضمن اعالم آمادگی برای گسترش همکاریدو طرف در پا
 تحقیقات کشاورزی را به طور رسمی امضا کردند.

 های مختلف تحقیقاتی کشاورزی توسعه دهند.های خود را در زمینهطرفین در چارچوب این یادداشت تفاهم متعهد شدند همکاری
ری، های گرمسیجات، اصالح نژاد و فرآوری چای، میوهین گزارش تولید بذر هیبرید گندم، برنج، کلزا، سبزیجات، صیفیبراساس ا

های ها و علف هرز از جمله مهمترین زمینههای مدیریت تلفیقی آفات بیماریهای زیرزمینی توسعه روشهای معتدله و گلمیوه
 است. نامهتحقیقاتی مشترک یاد شده این تفاهم

( سند همکاری با آکادمی علوم کشاورزی یانان چین را با Action Planاعضای هیات اعزامی، پیش از سفر به چین برنامه عملیاتی )

عنوان پیشنهادی همکاری پژوهشی و اجرایی با کشور چین برمبنای نیازهای بخش کشاورزی کشورمان تدوین و با هدف دستیابی  ۳۲
 ت مربوطه ارائه کردند.به توافق مشترک در جلسا

کارشناسان هیات اعزامی در جلسات فشرده و متعددی در بستر کمیسیون مشترک جامع همکاری ایران و چین به تبادل نظر پرداختند. 
مازیار امیرحسینی سرپرست هیات اعزامی در این کمیسیون ضمن ارائه اطالعات کاملی از سازمان و دستاوردهای آن در حوزه 

 هش و ترویج کشاورزی به محورهایآموزش، پژو
ک های تخصصی مشترهای تخصصی همکاری با چین پرداخت. پس از پایان کمیسیون مشترک جامع، کمیسیونگانه و کمیسیونهفت

 به شکل موازی در موضوع های ذیل به تبادل نظر پرداختند.
همکاری در حوزه چای با همتای چینی خود و محمد نقی پاداشت رئیس مرکز تحقیقات چای کشور در کمیسیون تخصصی مشترک 

های مورد عالقه به بحث کارشناسان مربوطه در ارتباط با همکاری در زمینه تبادل دانش فنی، اصالح و فرآوری چای و سایر زمینه
یانان چین،  و تبادل نظر پرداخت و تفاهم بر روی سه عنوان طرح پژوهشی و اجرایی مشترک بین سازمان و آکادمی علوم کشاورزی

 حاصل شد.
محمد رضا شفیعی رئیس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی نیز در کمیسیون تخصصی مشترک همکاری گیاهان زینتی با همتای چینی 
خود، کارشناسان این حوزه و نیز نمایندگان بخش خصوصی چین در حوزه ایجاد و توسعه گلخانه و تولید گیاهان زینتی، مالقات و 

اجرایی مورد تصویب طرفین در همکاری به منظور تبادل تجربیات و -عنوان طرح پژوهشی ۰ت. در این کمیسیون تبادل نظر داش
 دانش فنی ایجاد گلخانه و توسعه تولید انواع ارقام گل و گیاهان زینتی قرار گرفت.

اری ون تخصصی مشترک همکابوالفضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در کمیسی
های روغنی، بخصوص سویا، کلزا و های کاربردی چین در زمینه دانههای روغنی با مسئوالن و کارشناسان مرتبط با پژوهشدانه

اجرایی مشترک در -عنوان طرح پژوهشی ۰گلرنگ به بحث و تبادل نظر پرداخت و این کمیسیون تخصصی، موفق به تصویب، 
 لوم کشاورزی یانان شد.همکاری با آکادمی ع

رضا صورتی رئیس مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور در کمیسیون تخصصی مشترک همکاری در حوزه ابریشم با همتای خود و نیز 
کارشناسان مرتبط در نوغانداری چین به منظور تبادل تجربیات و دانش فنی در بستر همکاری های مشترک علمی و پژوهشی به 

و نتیجه این جلسات، تصویب چهار عنوان طرح همکاری با آکادمی علوم کشاورزی یانان در توسعه تبادالت تبادل نظر پرداخت 
 علمی و همکاری های مشترک بود.

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83533574/ایران-و-آکادمی-علوم-کشاورزی-یانان-چین-تفاهم-نامه-امضا-کردند


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931 اول آبان ماه اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

احمد عباسی مقدم از موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر در کمیسیون تخصصی مشترک همکاری در حوزه قارچ های 
مرتبط با حوزه تولید و اصالح قارچ های خوراکی، دیدار و تبادل نظر داشت. در این کمیسیون خوراکی با مسئوالن و کارشناسان 

کاربردی مشترک بین سازمان و این آکادمی به -طرح تحقیقاتی ۰تخصصی، اعضاء نشست های کارشناسی به اتفاق بر روی اجرای 
 نتیجه رسیدند.

شاره ها، ضمن اگندم با تاکید بر اصالح بذر گندم مقاوم به بیماریعباسی مقدم در کمیسیون تخصصی مشترک همکاری در خصوص 
به سابقه پژوهش در این خصوص در کشور به زمینه های همکاری متقابل اشاره داشت و در این جلسه اجرای یک عنوان طرح 

 پژوهشی به توافق طرفین رسید.
کشاورزی و سرپرست هیات اعزامی ایرانی در کمیسیون مازیار امیرحسینی عضو هیات علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج 

تخصصی مشترک همکاری در حوزه مدیریت دانش کشاورزی با مسئولین مدیریت اطالعات و دانش کشاورزی مستقر در بخش 
مینه ز توسعه اقتصاد کشاورزی آکادمی یانان چین به بحث و تبادل نظر پرداخت. در این کمیسیون به تبادل تجربیات طرف چینی در

نظام های مدیریت دانش کشاورزی، به ویژه انتقال دانش کشاورزی به عرصه و کشاورزان و روش های نوین سازماندهی و اشاعه 
عنوان طرح پژوهشی و کاربردی در زمینه پیاده سازی نظام مدیریت  ۲دانش کشاورزی، پرداخته شد. دستاورد این کمیسیون تصویب 

 دانش کشاورزی بود.
  لینک خبر
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 گزارشات جهانی 
 خبرگزاری فارس – 0/8/88تاریخ : 

 روسیه به دنبال دو برابر کردن صادرات محصوالت کشاورزی به آفریقا

 وزیر کشاورزی روسیه اعالم کرد این کشور به دنبال افزایش قابل توجه صادرات غالت و محصوالت دامی به آفریقا است. 
، دیمیتری پاتروشف، وزیر کشاورزی روسیه، در حاشیه راشاتودیالملل خبرگزاری فارس به نقل از به گزار ش خبرنگار اقتصاد بین

آفریقا در سوشی این کشور گفت: آفریقا بازار هدف ماست و ما روی افزایش صادرات به این منطقه کار  -اجالس اقتصادی روسیه
 کنیم.می

 های دامی به کشورهای آفریقایی است. بال افزایش قابل توجه صادرات غالت و فرآوردهاین مقام روس تاکید کرد که مسکو به دن
تواند برای بسیاری از کشورها جذاب باشد اما آفریقا پتانسیل خرید وزیر کشاورزی روسیه تاکید کرد: کاالهای صادراتی این کشور می

 حجم قابل توجهی از محصوالت روسیه را دارد.
های دامی به کشورهای آفریقایی را با تواند صادرات محصوالت کشاورزی به خصوص غالت و فرآوردهسیه میپاتروشف افزود: رو

 توجه به تقاضای موجود در این قاره به بیش از دو برابر برساند.
  لینک خبر
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