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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
 فودپرس – 5/4/89تاریخ : 

آب»دعوای وزارت جهادکشاورزی با وزارت نیرو بر سر  » 
و فروش اگر قرار باشد خرید  " "بانک آبو  اندازی "بازار آبتسنیم نوشت: معاون وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به پیشنهاد راه

 .آب کشاورزی انجام شود تغییر کاربری در اراضی کشاورزی صورت می گیرد که بر اساس قانون این تغییر کاربری ممنوع است
 

اندازی "بازار آب" و "بانک آب" که توسط احتمال راه  در واکنش به  علی مراد اکبری معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی
ر کرد: این کار ممنوع استوزارت نیرو مطرح شده است اظها . 

 
وی افزود:اگر قرار باشد خرید و فروش آب کشاورزی انجام شود تغییر کاربری در اراضی کشاورزی صورت می گیرد که بر اساس 

 .قانون این تغییر کاربری ممنوع است
 

سازگاری با خشکسالی، معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به اینکه ممکن است در صورت تصویب در کارگروه 
گفت:قانون درباره تغییر کاربری اراضی میگوید که هیچ زمین کشاورزی   خرید و فروش آب اجرایی شود، ضمن رد این موضوع

 .را نمی توان تغییر کاربری داد مگر اینکه قانون اجازه دهد
 

ت نیرو چند روز قبل در جمع خبرنگاران از بنابراین گزارش صدیقه ترابی مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزار
اندازی "بازار آب" و "بانک آب" در کشور خبر داد و گفت: می توان به جای آنکه آب را از دریای عمان یا خلیج فارس انتقال راه

 .داد، آب را از کشاورز بخریم و به مصرف شرب یا صنعت اختصاص دهیم
 

آب حوضه به حوضه و انتقال آب از دریا، راهکارهایی است که پیگیری می شود اما گاهاً  وی افزود: برای تأمین آب بیشتر، انتقال
ها، زیاد است؛ از اینرو ما به دنبال راهکار موثری تری بودیم که تشکیل بازار آب و بانک آب در قیمت تمام شده آب در این انتقال

 .همین راستا هدفگذاری شده است
  لینک خبر
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 آب 
 خبرنگاران جوان  – 7/4/89تاریخ : 

  هزار هکتار از اراضی ۰۵۵های آبخیزداری در سطح یک میلیون و اجرای طرح
ز محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در یک میلیون های آبخیزداری اها گفت: امسال فعالیتداری سازمان جنگلمدیرکل دفتر آبخوان

شودهزار هکتار از اراضی کشور اجرا می ۰۵۵و  . 
صنعت، تجارت و وگو با خبرنگار ها، مراتع و آبخیزداری در گفتداری سازمان جنگلابوالقاسم حسین پور، مدیرکل دفتر آبخوان

ورزیکشا داری اظهار کرد: ، درباره آخرین وضعیت اعتبارات حوزه آبخیزداری و آبخوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

د، در چند ماه داری مصوب و ابالغ شهای آبخیزداری و آبخواناعتبارات پیشنهادی که از محل صندوق توسعه ملی به اجرای طرح
های مختلف کشور انجام دادیمهای مستند نقطه و مکان جغرافیایی در استانها را با انجام فعالیتاخیر جلسات بررسی طرح . 

ها های مختلف کشور توسط پیمانکاران آغاز شده است، افزود: در برخی استانها در استانوی با اشاره به اینکه فرآیند ارجاع پروژه
ها و بحث فرآیند قانونی تشریفات در حال انجام استرایی و در برخی دیگر پروژهعملیات اج . 

های آبخیزداری و آبخوان داری از محل شود که فعالیتها پیش بینی میحسین پور ادامه داد: براساس مبادله تفاهم نامه با استان
هزار هکتار از اراضی کشور اجرا شود ۰۵۵اعتبارات صندوق توسعه ملی و سایر منابع در یک تا یک میلیون و  . 

داری و آبخیزداری در کشور گفت: در های آبخوانها با اشاره به اثر بخشی اجرای فعالیتداری سازمان جنگلمدیرکل دفتر آبخوان
پایین  های آبخیزداری و آبخوان داری عالوه بر حفظ منابع آب و خاک، تقویت قنوات درصورت اختصاص منابع به اجرای پروژه

یابدهای طبیعی، خسارت سیل به حداقل ممکن کاهش میدست فعالیت ها، احیا پوشش گیاهی، برقراری تعادل و توازن اکوسیستم . 
کندها را نمیهای اخیر/اعتبار آبخیزداری کفایت اجرای پروژهفقوده پروژه سیلآبخیزداری و آبخوان داری، حلقه م :بیشتر بخوانید  

ها مشمول تمامی بخش هاست، بیان کرد: اگرچه در وی با اشاره به اینکه موضوع مربوط به افزایش هزینه تمام شده اجرای فعالیت
ها را براساس بهای مصوب ما هزینه اجرای پروژههای گذشته شاهد افزایش هزینه هستیم، اهای کشور نسبت به سالتمامی بخش

کنیمهای رسمی کار میکشور در بخش آبخیزداری و منابع طبیعی که از سوی برنامه و بودجه انتشار یافته، برآورد و برحسب هزینه . 
های برای انجام پروژهحسین پور با اشاره به اینکه امسال همانند سال گذشته با عنایت ویژه مقام معظم رهبری اعتبارات خوبی 
های آبخیزداری در بیش از آبخوانداری و آبخیزداری از صندوق توسعه ملی اختصاص یافته است، اظهار کرد: امسال اجرای طرح

میلیارد تومان برنامه ریزی شده است ۰۵۵حوزه آبخیز با اعتباری حدود یک هزار و  ۴۳هزار نقطه کشور برای یک هزار و  ۰۵ . 
ها ادامه داد: بخشی از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای تکمیل فعالیت در آبخیزداری و آبخوان داری سازمان جنگل مدیر کل دفتر

یابدهزار نقطه جدید که براساس نیازسنجی برآورده شده اختصاص می ۰۵های آبخیز ادامه دار و مستمر و بخش دیگر برای حوزه . 
های چندمنظوره مدیریت جامع ای آبخیزداری و آبخوان داری در کشور تصریح کرد: پروژههوی در پایان با اشاره به اهداف پروژه

حفظ آب و خاک، پیشگیری و کاهش خسارات سیل همچون کاهش سرعت سیل و مواد محموله همراه آن، پایداری   حوزه آبخیز برای
ای مقابله با خشکسالی و کم آبی استهای طبیعی و کاهش تبعات منفی بالیای طبیعی و افزایش توان محیطی برسیستم . 

 لینک خبر
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 آب 
 خبرگزاری فارس – 3/4/89تاریخ : 

  ۸۹-۸۹زده در سال آبی بهای کشاورزان مناطق سیلپیشنهاد معافیت آب
بهای زمستانه و بهاره اند، از پرداخت آبپروری که در معرض سیل قرار گرفتهوزارت نیرو پیشنهاد کرد مزارع کشاورزی و آبزی

معاف شوند ۸۹-۸۹سال آبی  . 
 وزارت نیرو پیشنهاد کرده است تا مزارع کشاورزی یا به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت،

معاف شوند ۰۴۸۹-۸۹اند، از پرداخت آب بهای زمستانه و بهاره سال آبی آبزی پروری که در معرض سیل قرار گرفته . 
قانون الحاق برخی ( ۲۹قانون توزیع عادالنه آب و با استناد به مفاد بند )م( ماده )( ۴۴ذیل ماده )( ۲در راستای اجرای مفاد تبصره )
بهای آب  ، وزارت نیرو پیشنهاد نموده خسارت دیدگان سیل اخیر از پرداخت(۲قررات مالی دولت)مواد به قانون تنظیم بخشی از م

معاف شوند ۸۹-۸۹پروری در سال آبی کشاورزی و آبزی . 
  لینک خبر
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 آب 
 خبرگزاری صدا و سیما  – 2/4/89تاریخ :

میلیارد متر مکعب آب در مخازن زیر زمینی ۱۱ذخیره سازی   
میلیارد متر مکعب آب در مخازن  ۰۰های مستعد پخش سیالب منجر به ذخیره سازی های آبخوانداری در اراضی دشتاجرای طرح

شودزیر زمینی می . 
معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از وزارت جهاد کشاورزی؛ 

هزار  ۲۲که نیاز به  میلیون هکتار برنامه ریزی شده ۰۰۱۲آبخیزداری کشور با بیان این مطلب افزود: اجرای این طرح در سطح 
 .میلیارد تومان اعتبار دارد

ها خسرو شهبازی اظهار داشت: اگر این طرح پنج ساله تامین اعتبار و به طور کامل اجرا شود از فرونشست زمین و تخریب آبخوان
 .جلوگیری خواهد شد

اچیز است و اجرای کامل طرح به اعتبار و وی گفت: در حال حاضر بخشی از این طرح در حال اجرا است، اما اعتبارات آن بسیار ن
 .ردیف ویژه نیاز دارد

شهبازی تصریح کرد: ما از سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور درخواست کرده ایم که به طور خاص طرح 
های کشور ران آب در استانهای مستعد پخش سیالب پیگیری و تامین اعتبار شود تا بتوانیم بخشی از بحآبخوانداری در اراضی دشت

 .را برطرف کنیم
شود از منابع زیر زمینی است و درصد بهره برداری که از آب شرب، کشاورزی و صنعت می ۰۴۱۰وی در عین حال اظهار داشت: 

های آب زیر زمینی داشته باشیمهایی برای احیای سفرهما باید راهکار . 
میلیارد متر مکعب عنوان کرد ۰۵۵یک به شهبازی حجم مخازن زیر زمینی آب کشور را نزد . 

 لینک خبر 
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 آب 
 ایرنا  – 4/4/89تاریخ : 

مجمع خیرین آب در حال تشکیل است وزیر جهادکشاورزی:  
در حال وزیر جهادکشاورزی گفت: انجمن و مجمع خیرین آب به عنوان پشتیبان بحث احیا و ایجاد قنوات به تدریج در کشور  -ایرنا  

  .تشکیل است
« های جهادی در رونق تولید، افزود:؛ در های جهادی با موضوعیت نقش تشکلروز سه شنبه در دومین نشست تشکل« محمود حجتی

ها و مجامع قرار خواهد دادزمینه احیای قنوات، دولت هم منابعی را در اختیار انجمن . 
ت، اظهار داشت: امروز مجموعه دست اندر کاران به این موضوع نگاه مثبت وی با بیان اینکه قنوات سرمایه کشور ما بوده و اس

های زیرزمینی که به کنند که بهترین شیوه استفاده از آبهای گذشته اعالم میدارند؛ به طوری که مسؤالن وزارت نیرو برخالف دهه
توانند حضور پیدا کنندهای جهادی میست که گروههایی اپایداری محیط زیست و تعادل بخشی منجر شود، قنوات است و اینها زمینه . 

های آبخیزداری، احداث قنوات، افزایش تولیدات های موجود کشور در زمینهوزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به ظرفیت
طلبدهای جهادی و مردمی را میگیاهان دارویی رونق تولیدات کشاورزی همکاری و مشارکت گروه . 

ها در سطح بسیج در گوشه و کنار امضا کردیم اما آنگونه که باید و شاید نتوانستیم هایی در برخی زمینه: موافقتنامهحجتی افزود
های اولیه باقیماند که شاید نیاز است که این موضوع را آسیب شناسی کنیم تا بتوانیم به گشت در صحبتپیگیری کنیم آنچه به ما بر می

ا کنیمیک همکاری مؤثرتر دست پید . 
تواند مایه ها نیاز به فرهنگ سازی دارد و آنچه که قبل از هر چیز برای ما میوی اظهار داشت: به طور قطع بستر برخی از فعالیت

افتخار باشد فرهنگ جهادی است و اگر بتوانیم این فرهنگ را توسعه و گسترش بدهیم با کمترین سختی بخشی عمده این مشکالت حل 
طور قطع شدنی است شود و این بهمی . 

 .به گفته وزیر جهاد کشاورزی، فرهنگ جهادی همان فرهنگ ایثار، از خود گذشتگی و گوش سپردن به درد و دل مردم است
توانیم در طبق اخالص تقدیم مردم محروم گوشه و کنار کشورمان کنیم که امروز آشنایی مردم و حجتی اظهار داشت: آنچه که می

ها وجود دارد و دولت هم توجه داردنهخیرین ما به این زمی . 
 

  لینک خبر
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 آب 
 خبرنگاری فارس 4/4/89تاریخ : 

شود انجمن خیرین آب در حوزه قنات تشکیل می  
گفت: برای تقویت این حوزه  وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه طی سالهای گذشته کار خاصی در حوزه قنوات انجام نشده است،

شودتشکیل می انجمن خیرین آب .  
های جهادی در رونق تولید های جهادی با موضوع نقش تشکلبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دومین نشست تشکل

های جهادی ها و سازمانامروز در ساختمان وزارت جهاد کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، نماینده ولی فقیه و تشکل
 .برگزار شد

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در مورد همکاری وزارت جهاد کشاورزی با گروه های جهادی توافقاتی صورت در این جلسه 
نامه ها رسید، ولی این توافقنامه ها هنوز به مرحله اجرا در نیامده است که این موضوع باید پیگیری گرفت و به مرحله امضای توافق

 .و آسیب شناسی شود
یار با اهمیت در خصوص کارهای جهادی این است که ما بتوانیم فرهنگ جهادی را در کشور نهادینه کنیم و مسئله بس :وی ادامه داد

 .به این واسطه فرهنگ ایثار و از خود گذشتگی را ترویج دهیم تا بتوانیم هر چه بیشتر به رفع محرومیت در کشور کمک کنیم
 در حوزه آبخیزداری امروز هم حمایت دولت را شاهدیم وهم حضور حجتی اظهار داشت: ظرفیت های بسیار زیاد وجود دارد مثال

خیرین حوزه آبخیزداری و مهمتر از آن همکاری اقشار مختلف مردم و کشاورزان و حضور گروه های جهادی در این حوزه که 
 .بسیار کارساز بوده و خواهد بود

حال تشکیل است و کارهای زیادی با حمایت دولت در حال  وزیر جهاد و کشاورزی : همچنین در بحث قنوات انجمن خیرین آب در
انجام است در سنوات گذشته حوزه قنوات مورد بی مهری قرار گرفته است و این در حالی است که امروز مسئوالن وزارت نیرو 

ها به بهترین نحو ز این ظرفیتکنند که بهترین شیوه استفاده از آب های زیرزمینی استفاده از قنات در کشور است، لذا باید ااعالم می
.استفاده کرد های خرد زنان روستایی است که در وی در ادامه گفت: ظرفیت دیگری که بسیار قابل پیگیری و مفید فایده است صندوق

بندی، استانداردسازی محصوالت و های کشور به صورت عملیاتی درآمده است کارهایی مثل صنایع دستی، بستهبرخی از استان
توان در قالب کارهای جهادی انجام داد که با طرح صندوق های دیگر که میو بازاررسانی و بسیاری از فعالیت  نایع غذایی خردص

های جهادی نیز استفاده کردخرد زنان روستایی می توان از مشارکت هرچه بیشتر زنان در گروه . 
بسیار زیادی داریم مثال با استفاده از کشتهای جایگزین علوفه پر آب های حجتی همچنین افزود: در تولید گیاهان دارویی هم ظرفیت

توان یونجه را از برخی از توان هم به اقتصاد کمک کرد و هم مشکل تعلیف دام در کشور را حل کرد به طور مثال میمثل یونجه می
ست کم آب که مان پروتئین را دارد، ولی گیاهیگیاه خارشتر را جایگزین کنیم که تقریبا ه  استان های کویری و کم آب کشور حذف و

تن در هکتار برداشت کردند ۹های کویری کشور حدود در مناطق کویری هم می توان کشت کرد و در برخی از استان  
 هزار هکتار جنگل ۲۰از این نوع محصوالت بسیار زیاد داریم مثال در مهران که منطقه خشک و کم آب است حدود   وی ادامه داد:

 .زیر کشت درخت کنار داریم که صرفه اقتصادی بسیار خوبی دارد و هم در بیابان زدایی بسیار کمک حال بوده است
وزیر جهاد و کشاورزی بیان کرد: درست است که در برخی نقاط کشور با کم آبی روبرو هستیم ولی باید قبول کنیم که در کار کمی 

که هم شرایط کشت خوبی دارند و هم از آب زیادی برخوردارند که ظرفیت کشت حداکثری را  ایم ما استانهایی هم داریمتنبلی هم کرده
ایمطور که باید فعالیت نداشتیمدر خیلی از محصوالت دارند ولی ما در آن مناطق هم آن  

که کشت گل هزار هکتار زمین جدید تحت کشت ایجاد کنیم در صورتی  ۳حجتی گفت: ما در بخش گل محمدی امسال توانستیم 
اند که کشت گیاهان دارویی در هزار هکتار است. امروز خیلی از دامداران سنتی ما به این نتیجه رسیده ۰۰محمدی در کل دنیا حدود 

شود با آموزش و فعالیت گروه های جهادی از خیلی از مناطق کشور صرفه اقتصادی بهتری دارد نسبت به دامپروری سنتی لذا می
تفاده کردها اساین ظرفیت . کنیم که های جهادی و وزارت جهاد کشاورزی گفت: ما اینجا اعالم میوی در مورد اهمیت همکاری گروه

های جهادی هستیم و در بخش پشتیبانی با منابع مالی و پشتیبانی با امکانات و سهولت ایاب و ذهاب و محل آماده همکاری با گروه
کنیماستراحت این عزیزان همکاری می . 

تی در پایان گفتحج زدایی و کمک به اشتغال کشور و نهایتاً اقتصاد کشور مفید کار مشترک ما و گروه های جهادی برای محرومیت 
 .است و ما می توانیم به کمک یکدیگر به اقتصاد کشور و سربلندی کشور و کمک به محرومیت برای اشتغال زایی کشور کمک کنیم

های خود ها و سازمانهای جهادی فعال در استانهای مختلف کشور به ارائه گزارش از فعالیتهدر ادامه این جلسه برخی از گرو
 .پرداختند

  لینک خبر
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 آب 
 ایرنا  – 2/4/89تاریخ : 

میلیارد مترمکعب آب زیرزمینی را ذخیره می کند ۱۱طرح های آبخوانداری   
شور گفتمعاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ک -ایرنا  اجرای طرح های آبخوانداری در  :

میلیارد متر مکعب آب در مخازن زیر زمینی می شود ۰۰اراضی دشت های مستعد پخش سیالب منجر به ذخیره سازی  .  
میلیون هکتار برنامه ریزی شده  ۰۰۱۲به گزارش یکشنبه وزارت جهاد کشاورزی، خسرو شهبازی افزود: اجرای این طرح در سطح 

هزار میلیارد تومان اعتبار دارد. اگر این طرح پنجساله تأمین اعتبار و به طور کامل اجرا شود از فرونشست زمین و  ۲۲ و نیاز به
ها جلوگیری خواهد شدتخریب آبخوان . 

وی اظهارداشت: در حال حاضر بخشی از این طرح در حال اجرا است، اما اعتبارات آن بسیار ناچیز است و اجرای کامل طرح به 
عتبار و ردیف ویژه نیاز داردا . 

ایم که به طور خاص طرح شهبازی تصریح کرد: از سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور درخواست کرده
های کشور های مستعد پخش سیالب پیگیری و تأمین اعتبار شود تا بتوانیم بخشی از بحران آب در استانآبخوانداری در اراضی دشت

کنیم را برطرف . 
درصد بهره برداری از آب  ۰۴۱۰میلیارد متر مکعب عنوان کرد و گفت:  ۰۵۵وی حجم مخازن زیر زمینی آب کشور را نزدیک به 

های آب زیر زمینی داشته باشیمشرب، کشاورزی و صنعت از منابع زیر زمینی است بنابراین باید راهکارهایی برای احیای سفره . 

  لینک خبر
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 آب 
 فودپرس – 5/4/89تاریخ : 

آب»دعوای وزارت جهادکشاورزی با وزارت نیرو بر سر  » 
"بازار آباندازی تسنیم نوشت: معاون وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به پیشنهاد راه و "بانک آب" از سوی وزارت نیرو گفت:  "

اگر قرار باشد خرید و فروش آب کشاورزی انجام شود تغییر کاربری در اراضی کشاورزی صورت می گیرد که بر اساس قانون این 
 .تغییر کاربری ممنوع است

دازی "بازار آب" و "بانک آب" که توسط اناحتمال راه  در واکنش به  علی مراد اکبری معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی
 .وزارت نیرو مطرح شده است اظهار کرد: این کار ممنوع است

وی افزود:اگر قرار باشد خرید و فروش آب کشاورزی انجام شود تغییر کاربری در اراضی کشاورزی صورت می گیرد که بر اساس 
 .قانون این تغییر کاربری ممنوع است

 
هاد کشاورزی در پاسخ به اینکه ممکن است در صورت تصویب در کارگروه سازگاری با خشکسالی، معاون آب و خاک وزیر ج

گفت:قانون درباره تغییر کاربری اراضی میگوید که هیچ زمین کشاورزی   خرید و فروش آب اجرایی شود، ضمن رد این موضوع

 .را نمی توان تغییر کاربری داد مگر اینکه قانون اجازه دهد
گزارش صدیقه ترابی مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو چند روز قبل در جمع خبرنگاران از بنابراین 

اندازی "بازار آب" و "بانک آب" در کشور خبر داد و گفت: می توان به جای آنکه آب را از دریای عمان یا خلیج فارس انتقال راه
رب یا صنعت اختصاص دهیمداد، آب را از کشاورز بخریم و به مصرف ش . 

وی افزود: برای تأمین آب بیشتر، انتقال آب حوضه به حوضه و انتقال آب از دریا، راهکارهایی است که پیگیری می شود اما گاهاً 
ب در ها، زیاد است؛ از اینرو ما به دنبال راهکار موثری تری بودیم که تشکیل بازار آب و بانک آقیمت تمام شده آب در این انتقال

 .همین راستا هدفگذاری شده است
  لینک خبر
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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت
 ایرنا  – 4/4/89تاریخ : 

  واسطه گران متعدد اجازه کاهش قیمت گوشت قرمز را نمی دهند
قیمت ها کاهش  معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به افزایش عرضه گوشت قرمز انتظار می رفت که -ایرنا  

  .مطلوبی پیدا کند اما واسطه گران اجازه کاهش قیمت را نمی دهند
« های جهادی در های جهادی با موضوعیت نقش تشکلروز سه شنبه در حاشیه برگزاری دومین نشست تشکل« مرتضی رضایی

مصرف کنندگان محسوس نیست  رونق تولید، در پاسخ به ایرنا درخصوص اینکه چرا کاهش قیمت گوشت قرمز در بازار برای
های دامی درکشور و طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، قیمت های مناسب و وجود مراتع، زایشافزود: با توجه به بارندگی

هزارتومان کاهش یافته است ۰۵هر کیلوگرم گوشت قرمز امسال نسبت به اواخر سال گذشته  . 
شود که در زمان کاهش افتد باعث میعددی که در بازار رسانی گوشت قرمز اتفاق میدر واقع واسطه گری مت :وی اظهارداشت

شوندها نگذارند روند کاهشی طی شود اما در مقابل در زمان افزایش قمیت ها موجب افزایش شدید میقیمت، واسطه . 
شود تصریح کرد: ما از بازار شکسته میمعاون وزیر جهادکشاورزی با تاکید بر اینکه قیمت گوشت قرمز با ادامه روند عرضه به 

های تولید، خودشان بازاررسانی گوشت قرمز را انجام دهندها درخواست داریم تا با تشکیل زنجیرهدامداران و تشکل . 
 ۹۰هزارتومان و الشه گوسفندی  ۴۰تا  ۴۳به گفته وی، اکنون قیمت کارشناسی و منطقی هر کیلوگرم دام زنده گوسفندی بین 

ومان است که باید به دست مصرف کنندگان برسد که البته ممکن است اکنون تفاوت قیمتی داشته باشد اما با این حالت نرخ خرده هزارت
دهدفروشی نسبت به اواخر سال گذشته کاهش را نشان می . 

شودواردات گوشت قرمز به منظور حفظ ذخایر استراتژیک انجام می  
ی در خصوص واردات گوشت قرمز گفت: از آنجا که ما موظف هستیم که ذخایر استراتژیک معاون امور دام وزارت جهاد کشاورز

هزارتن گوشت گوسفندی با ارز نیمایی به  ۰تا  ۳هزارتن گوشت گوساله و  ۴۰تا  ۴۳را حفظ کنیم، از ابتدای سال تاکنون حدود 
 .کشور وارد شده است

افزود: آنچه که مدنظر وزارت جهاد کشاورزی و دولت است قیمت تمام وی درباره قیمت متعادل برای گوشت قرمز و گوشت مرغ 
 .شده تولید به انظمام سود منطقی است اما قیمت گوشت قرمز تابع نرخ گذاری عرضه و تقاضا است

 وزارت جهاد به نرخ جدید سبوس اعتراض دارد
حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی،  رضایی درباره افزایش قیمت سبوس طی روزهای اخیر گفت: در یک کارگروهی بدون

تواند افزایش مجدد قیمت شیرخام و گوشت اند که منطقی نیست زیرا افزایش قیمت سبوس میقیمت مصوب سبوس را افزایش داده
 .قرمز را در پی داشته باشد

ت جهاد کشاورزی اعتراض وی با تاکید براین که وزارت جهاد کشاورزی به مصوبه نرخ جدید سبوس معترض است افزود: وزار
۰،۲۰۵خود را نسبت به قیمت  تومان هر کیلوگرم سبوس به وزارت صنعت و کارگروه تنظیم بازار اعالم کرده است و باید این  

 .محصول به قیمت قبلی خود بازگردانده شود
تومان بود ۹۶۵به گفته معاون امور دام وزیر جهادکشاورزی قیمت هر کیلوگرم سبوس پیش از این  . 

های دامی در بهمن ماه سال گذشته، وزارت جهاد کشاورزی الگوی توزیع را تغییر وی تصریح کرد: با توجه به نوسانات قیمت نهاده
کنند و ها را وارد میداد زیرا پیش از این سیستم توزیع مستقیم در اختیار واردکنندگان و تجار بود اما از ابتدای سال تاکنون تجار نهاده

شودها انجام میط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استانتوزیع توس . 
شودها موضوع سریع پیگیری میرضایی اضافه کرد: در مواردی که با تأخیر بار مواجه شویم نیز با ارائه گزارش . 

که اکنون با افزایش علوفه دامی  هزار تن به طور میانگین عنوان کرد و ادامه داد: آنچه ۹۶۵وی میزان تولید گوشت قرمز داخلی را 
باشدهای تولید نسبت به سال گذشته میدر کشور رخ داده است، کاهش هزینه . 

شودهزارتن مرغ مازاد توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری می ۲۰  
ت گفت: طبق آمارها به نظر رضایی با بیان اینکه در تولید گوشت مرغ شرایط ایده آلی داریم زیرا بیش از نیاز کشور تولید شده اس

رسد و مابقی مازاد بر نیاز هزارتن آن به مصرف داخلی می ۲۵۵هزارتن گوشت مرغ در کشور تولید شده که حداکثر  ۲۲۰رسد می
های بعد خریداری و جمع اوری است که باید توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور به منظور حفظ ذخایر استراتژیک و ذخایر ماه

 .شود
ی براین باور است که شرکت پشتیبانی امور دام کشور موظف به خرید مازاد گوشت مرغ در سطح کشور استو . 

معاون وزیر جهادکشاورزی افزود: با توجه به ثبات قیمت گوشت مرغ در بازار داخلی، مجوز صادرات محدود مرغ به منظور حفظ 
مان افزایش تولید صادر شده استبازارهای صادراتی و کاهش ضرر و زیان تولیدکنندگان در ز . 
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 .وی ادامه داد: اکنون برای تنظیم بازار و صادرات محدود گوشت مرغ کارگروهی در وزارت صنعت تشکیل شده است
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 اقتصاد محصوالت 

 ایرنا  – 2/4/89تاریخ : 

 تولیدکنندگان مرغ ضرر می دهند
عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران گفت: قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده گوشتی در مرغداری ها بین  -ایرنا 

تومان معامله می شود که با توجه به افزایش هزینه های تولید، تولیدکنندگان روی هر کیلو مرغ حداقل دو هزار  ۹۰۵۵تا  ۹۲۵۵
  .تومان ضرر و زیان می دهند

د چهارآیین روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه تولیدکنندگان مرغ گوشتی از اواسط فروردین برومن
تومان باشد تا  ۸،۰۵۵های کارشناسی قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ زنده گوشتی باید امسال متضرر هستند افزود: طبق بررسی

دتولیدکننده دچار ضرر و زیان نشو . 
رسدهزار تومان به دست مصرف کنندگان می ۰۰به گفته وی، اکنون هر کیلوگرم گوشت مرغ با قیمتی حدود  . 

وی علت ضرر مرغداران را افزایش خطی تولید مرغ گوشتی، عدم دسترسی تولیدکنندگان به اطالعات و آمار صحیح تولید، افزایش 
مرد و اظهار داشت: به طور حتم ادامه این روند نه تنها به نفع تولیدکنندگان نیست های تولید و کاهش نقدینگی تولیدکنندگان برشهزینه

تری خریداری های گرانبلکه مصرف کنندگان متضرر اصلی این موضوع هستند زیرا با کاهش تولید باید این محصول را با نرخ
 .کنند
برابری قیمت واکسن طیور طی چهارماه اخیر ۳رشد   

های متداول ون سرسری مرغداران گوشتی ایران تصریح کرد: در چهار ماهه گذشته قیمت انواع واکسنعضو هیأت مدیره کان
تواند تولیدکنندگان را در تأمین این محصول با مصرفی صنعت طیور سه برابر افزایش یافته که به دلیل الزامی بودن مصرف می

 .مشکل مواجه سازد
 ۹های ضروری مصرفی طیور نیز از جمله لیزین و متیونین در هر کیلوگرم از بین نهوی گفت: همچنین طی این مدت قیمت اسیدآمی

هز ارتومان رسیده است که افزایش قیمت تولید را باعث شده است ۹۵تا  ۹۵هزارتومان به  ۰۵تا  . 
 ۲۹رف به بیش از تن گوشت مرغ در کشور تولید شد به طوری که سرانه مص ۴۴۴نزدیک به دو میلیون و  ۸۹طبق آمارها در سال 
 .کیلوگرم رسیده است

 

 لینک خبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83364660/تولیدکنندگان-مرغ-ضرر-می-دهند
https://www.irna.ir/news/83364660/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 اقتصاد محصوالت 
 تاریخ : 89/4/1 – ایران اکونا 

شودعرضه می ۰۰۵۵مخالفت وزارت صنعت با حذف ارز دولتی/ برنج، روغن و شکر با ارز   
تومانی، اظهار کرد که به صورت روزانه  ۳۲۵۵دبیر ستاد تنظیم بازار ضمن ابراز مخالفت نسبت به ایجاد تغییرات در پرداخت ارز 

شودبه مقامات ارائه می گزارش وضعیت بازار .  
امروز )شنبه( مراسم روز ملی اصناف با حضور نایب رئیس مجلس شورای اسالمی، وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت(،  

های رئیس اتاق اصناف ایران و رئیس فراکسیون اصناف و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در محل سالن همایش
برگزار شد المللی صدا و سیمابین . 

در جمع  -دبیر ستاد تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت  -در حاشیه این مراسم عباس قبادی 
تومانی در جلسه سران سه قوه، گفت: ما به صورت روزانه گزارش  ۳۲۵۵خبرنگاران درباره مطرح شدن موضوع حذف ارز 

۳۲۵۵کنیم و اثرات تغییر ارز میوضعیت بازار را به مقامات ارائه   .تومانی به سایر ارزها را به مقامات مسئول نیز گزارش کردیم 
وی افزود: قرار نیست اتفاق خاصی رخ دهد. اکنون شرایط همان شرایط قبل است و اگر قرار باشد اتفاق خاصی رخ دهد، حتماً 

شوداطالع رسانی می . 
رسد، تصریح کرد: به همین دلیل قرار شناسان بر این باورند که این ارز به سفره مردم نمیاین مقام مسئول با بیان اینکه برخی کار

 .است تجدیدنظر در این رابطه صورت گیرد، ولی این در مورد همه کاالها مصداق ندارد
۳۲۵۵های دامی با همان قیمت وی افزود: در مورد محصول برنج، روغن، شکر و نهاده ل عرضه است؛ تومانی در بازار در حا 

۳۲۵۵ولی در مورد برخی محصوالت دالر  شود، این در حالی است که در مورد ماکارونی که افزایش قیمت تومانی پرداخت نمی 
کننده باال رفته استگندم رخ داده است، قیمت هم به صورت طبیعی برای مصرف . 

دهد و گزارش خود را به سران سه قوه دادیمقبادی ادامه داد: ما فعالً اعتقاد داریم که نباید تغییرات خاصی رخ  . 
معاون بازرگانی داخلی وزیر صمت درباره افزایش نرخ لبنیات نیز گفت: اگر لبنیات باالتر از قیمت مصوب دولت و ستاد تنظیم بازار 

کنیمعرضه شود، تخلف است و حتماً برخورد می . 
صادراتی جدیدی ابالغ شود و اگر قرار است در این حوزه  وی همچنین خاطرنشان کرد که در حال حاضر قرار نیست عوارض

 .اتفاقی رخ دهد، حتماً اطالع رسانی خواهد شد

 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
 ایران اکونا  – 22/4/89تاریخ : 

های کشورمیلیاردی مرغداری ۹۵۵۵زیان   
مرغداری در سطح کشور طی چند وقت اخیر خبر داد و  ۰۲۵۵مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور از تعطیلی 

های کشور از اوایل امسال تاکنون حدود هفت هزار میلیارد لایر ضرر کرده اندگفت: مرغداری .  
ی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه در کشور ایران ظرفیت و برومند چهارآیین در جلسه شورای گفت و گو

شود ساالنه حدود سه ها برای تولید چهار میلیون تن مرغ وجود دارد، اظهار کرد: آنچه که هم اکنون در کشور تولید میزیرساخت
 .میلیون تن مرغ است
ها وضعیت مناسبی ندارند و شور خبر داد و عنوان کرد: این مرغداریواحد مرغداری در ک ۰۵۵هزار و  ۲۵وی از وجود حدود 

کنندمورد آنها تعطیل شده و تعدادی هم زیر ظرفیت کار می ۰۲۵۵تاکنون  . 
هزار مورد اعالم کرد که آنها نیز در صورت تداوم  ۰۲تا  ۰۵این فعال صنعت مرغ تعداد واحدهای مرغداری فعال کنونی کشور را 

روندمشکالت به سمت تعطیلی می . 
دهند و قیمت مصوب سازمان به گفته چهارآیین، تولیدکنندگان مرغ هم اکنون برای هر کیلو مرغ حدود دو هزار تومان ضرر می

ومان است برای مرغداران زیان به همراه داردت ۹،۲۵۵حمایت از مصرف کننده که اکنون برای هر کیلو مرغ )به صورت زنده(  . 
اندوی عنوان کرد: مرغداران کشور از نیمه فروردین تاکنون حدود هفت هزار میلیارد لایر ضرر کرده . 

درصدی مرغ در تأمین پروتئین کشور هم یاد کرد که هیچ  ۳۵مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور از سهم 
شوند و باید به سمت و افزود: اگر از صنعت مرغ حمایت نشود، واحدهای مرغداری فعالی که داریم تعطیل می جایگزینی هم ندارد

 .واردات مرغ برویم
ها را پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به آنها اعالم کرد تا صنعت مرغداری کشور تداوم وی مهمترین راهکار حمایت از مرغداری

 .تولید داشته باشد
 لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
خبرنگاران جوان  – 1/4/89تاریخ :   

رضه لبنیات باالتر از قیمت مصوب تخلف استع  
کنیمقبادی گفت: اگر لبنیات باالتر از قیمت مصوب دولت و ستاد تنظیم بازار عرضه شود، تخلف است و حتماً برخورد می . 

صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار ، عباس قبادی، معاون وزیر صنعت و گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

دبیرستاد تنظیم بازار امروز در همایش روز ملی اصناف در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه قرار 
باره گیری کنند، آیا ستاد تنظیم بازار گزارش خاصی در اینتومانی تصمیم ۳۲۵۵دالر است سران سه قوه درباره حذف یا ماندگاری 

تهیه کرده است، اظهار کرد: ما به صورت روزانه گزارش را به مقامات مسئول کشور اعالم کرده و در آن، قیمت هر روز و 
ها را به مقامات مسئول کشور تقدیم ه سایر ارزتومانی ب ۳۲۵۵دهیم، ضمن اینکه اثرهای تغییر ارز وضعیت بازار را گزارش می

کنیممی . 
ها پرداخت شود، ولی به قیمت مناسب سر سفره مردم نرسد، تومانی به برخی کاال ۳۲۵۵به گفته قبادی، به دلیل آنکه ممکن است ارز 

رسد؛ ولی این در مورد فره مردم نمیباره تجدیدنظر صورت گیرد. برخی کارشناسان بر این باورند که این ارز به سقرار است در این
ها مصداق نداردهمه کاال . 

هایی محتمل است، بیان کرد: تومانی برای چه کاال ۳۲۵۵معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که حذف ارز  

صی رخ دهد، حتماً اطالع رسانی قرار نیست اتفاق خاصی رخ دهد، اکنون شرایط همان شرایط قبل است و اگر قرار باشد اتفاق خا
شودمی . 

تومان ۳۲۵۵های دامی با قیمت عرضه برنج، روغن، شکر و نهاده  
شود؛ ولی به تومانی در بازار عرضه می ۳۲۵۵های دامی با همان قیمت اکنون محصول برنج، روغن، شکر و نهادهقبادی گفت: هم

در حالی است که در مورد ماکارانی که افزایش قیمت گندم رخ داده  شود و اینتومانی پرداخت نمی ۳۲۵۵برخی محصوالت ارز 
 .است، قیمت هم به صورت طبیعی برای مصرف کننده باال رفته است

دبیرستاد تنظیم بازار گفت: اگر لبنیات باالتر از قیمت مصوب دولت و ستاد تنظیم بازار عرضه شود، تخلف است و حتماً برخورد  

کنیممی . 
ارض صادراتی نداریمتغییری در عو  

ای حداقل در هفته جاری در خصوص تغییر در قبادی گفت: قرار نیست عوارض صادراتی جدیدی ابالغ شود، بنابراین برنامه

اطالع رسانی خواهد شد  عوارض صادراتی نداریم و اگر قرار باشد در این حوزه اتفاقی رخ دهد، حتماً  . 
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 

فودپرس – 5/4/89تاریخ :   

دهندها اجازه کاهش قیمت گوشت را نمیواسطه  
معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه واسطه ها اجازه کاهش قیمت گوشت در بازار را نمی هند، از شبکه توزیع 

 .انتقاد کرد
 

ها مانع کاهش قیمت گوشت در ی تلفنی با شبکه خبر با تاکید بر اینکه واسطهوگوبه گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رضایی در گفت
چرخددست می ۳کننده شوند، گفت: گوشت از دست دامدار تا رسیدن به دست مصرفبازار می . 

 
کنند ادامه داد: ی میها دام را خریدارشود و در اطراف شهر واسطه کشتارگاهدار خریداری میوی با بیان اینکه ابتدا دام زنده از چوب

رسانند. همه این کننده میها گوشت را به دست مصرففروشرسد و بعد خردهها میفروشپس از طی این فرایند، دام به دست عمده
 .مسائل در نهایت باعث مانع کاهش قیمت گوشت در بازار می شود

 
شترین تولید گوشت را داریم، افزود: اگر سیستم توزیع اصالح معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به اینکه امسال بی

ها کوتاه شود قیمت گوشت در بازار با کاهش خوبی مواجه خواهد شدشود و دست دالل . 
 

رضایی در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه نقش وزارت جهاد در کاهش داللی نیز توضیح داد: وزارت جهاد کشاورزی مسئول تولید به 
است اما مدیریت نظام توزیع بر عهده این وزاتخانه نیستمقدار کافی  . 

 
اندازی کنند تاکید کرد: از این طریق باید دست وی با بیان اینکه دامداران باید یک زنجیره تولید مبتنی بر سیستم پایدار را خودشان راه

ها و دالالن را از بازار کوتاه کنیمواسطه . 

 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
خبرگزاری فارس – 3/4/89تاریخ :   

های آرد عامل گرانی سبوس شد/نباید بهانه برای افزایش نرخ لبنیات ایجاد کرد کارخانه البی  
های آرد عامل گرانی سبوس گندم شده است، گفت: نباید کاری کارخانه رئیس هیات مدیره اتحادیه دامداران کشور با بیان اینکه البی

برای افزایش دوباره قیمت لبنیات فراهم شود کنیم که بهانه .  
های صنفی صنایع آرد ایران قیمت جدید سبوس گندم را امروز ابالغ ادی خبرگزاری فارس، کانون انجمنگزارش خبرنگار اقتص به

کرد. بر این اساس متوسط قیمت سبوس نسبت به قبل تقریبا دو برابر شده و این نگرانی را ایجاد کرده که نرخ جدید، 
بنیات در بازار دوباره راه بیفتدرا افزایش دهد و دور تسلسل افزایش قیمت ل شیرخام شدهتمامقیمت . 

ها به عنوان خوراک دام داردداریست که در حال حاضر مصرف زیادی در دامهای پرمصرف غذاییسبوس گندم یکی از مکمل . 
اینکه درصد افزایش اعالم کرد و بالفاصله انتقاداتی مبنی بر  ۲۵را با  شیرخام های جدید لبنیات وخرداد ستاد تنظیم بازار نرخ 26

خوانی ندارد مطرح شدافزایش قیمت لبنیات با میزان دریافتی اندک قشر متوسط جامعه هیچ هم کارشناسان معترض شدند باال رفتن  .

دهدقیمت لبنیات سرانه مصرف این محصول ضروری را در سبد خانوار به شدت کاهش می . 
ورهای اروپایی و آمریکایی است. مردم ایران در سال حدود پنجم کشسرانه مصرف شیر در کشور نصف میانگین جهانی و حدود یک

لیتر و در بین جوامع اروپایی و آمریکایی  ۰۶۵کنند در حالی که میانگین جهانی کیلوگرم شیر و محصوالت لبنی مصرف می ۹۵
انسان است که کاهش لبنیات تنها غذا نیست بلکه یک محصول بسیار مهم ضروری و حتی دارویی برای  لیتر است، ۶۵۵الی  ۰۵۵

کندهای پنهانی را به سالمتی وجامعه تحمیل میمصرف آن خسارت . 
تومان در  ۰۲۰۵از ابتدای تیرماه هر کیلوگرم سبوس گندم به قیمت » های صنفی صنایع آرد ایران اعالم کرد:امروز کانون انجمن

تومان  ۸۵۵ای تومان و نیمه یارانه ۶۶۰ای پیش از آن در حالی که قیمت سبوس یارانه« سامانه عرضه و توزیع عرضه خواهد شد.
 .بوده است

 
 ۰۲۵قیمت سبوس پیش از این کیلویی »اتحادیه دامداران کشور در گفتگو با خبرنگار فارس گفت:  مدیره حسین نعمتی رئیس هیات

ها قیمت ان رسیده است و این نرختوم ۰۲۰۵تومان افزایش دادند که پس از دو ماه این رقم به  ۹۳۵تومان بود و در شب عید به 
دهدشده تولید قیمت شیر دامداران را افزایش میتمام .»  

درصد در قیمت تمام شده محصوالت  ۹۵افزایش نرخ جدید سبوس گندم در حالی صورت گرفته که هزینه خوراک دام و طیور 
 .پروتئینی و لبنی نقش دارد

شده را باال ببرد این تواند قیمت تمامفزایش یافته بود و نرخ جدید سبوس که میاز سوی دیگر هفته گذشته قیمت محصوالت لبنی ا
 .نگرانی را ایجاد کرده که دوباره بحث افزایش دوباره شیر خام و صنایع لبنی مطرح شود

ها ای به کارخانهندم یارانهگفت: دولت گ اند،های آرد و صنایع لبنی به راحتی مسیرهای البی را یاد گرفتهنعمتی با بیان اینکه کارخانه
شده دامداران را اند و این اصال منطقی نیست و قیمت تمامبار افزایش قیمت داده ۲دهد و آنها سبوس گندم را طی چند ماه گذشته می

دهدافزایش می . 
  

لم خوراک دام و طیور ق ۰۰دام و طیور است، گفت:  خوراک درصد قیمت شیر و محصوالت لبنی وابسته به ۹۵وی با بیان اینکه 
شودگذاری میقلم آن در دولت قیمت ۳توسط دامداران استفاده می شود که  . 

کنند بسیار کمتر است، گفتای که دامداران از دولت دریافت میوی با بیان اینکه سهم علوفه و خوراک یارانه دامداران مجبورند  :

کندکه هزینه آنها را چند برابر مینیاز خوراک دام و طیور را از بازار سیاه تامین کنند  . 
های حمل دو برابر شده استبه گفته نعمتی تنها در چند ماه گذشته کرایه . 

دهد در حالی که هیچ تاثیری روی محصول صنایع به گفه وی افزایش قیمت سبوس گندم عامل هزینه تولید دامداران را افزایش می
 .لبنی ندارد

آید و وارداتی نیست که نوسان کند و سبوس هم از این محل بدست میمیلیون تن گندم تولید می 14به گزارش فارس، کشور بیش از 

تواند با تنظیم قیمت این محصول که جزو خوراک دام است در تثبیت و پایداری قیمت ارز روی آن تاثیر داشته باشد. دولت می
 .محصوالت پروتئینی و لبنی هم کمک کند

 لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 ایرنا  – 3/4/89تاریخ : 

۱۰۵ قیمت هر دست دل و جگر گوسفندی   هزار تومان شد 
 ۹۰، قیمت هر دست دل و جگر گوساله را به رئیس اتحادیه فروشندگان دل، جگر و قلوه، گفت: کاهش کشتار دام زنده -ایرنا 

هزارتومان رساند ۰۲۵هزارتومان و گوسفندی را به  .  
« روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، علت اصلی افزایش قیمت هر دست دل و جگر گوساله « غالمحسین شیرازی

امل دل و جگر ذکر کردو گوسفندی را کاهش عرضه دام زنده داخلی و عدم واردات آالیش ش . 
ها و وجود علوفه مناسب در کشور، تولید دام زنده داخلی افزایش مطلوبی دارد، اما دامپروران به گفته وی، البته با توجه به بارندگی

های باالتری به فروش برسانندکنند تا بتوانند در پاییز با قیمتبرای افزایش وزن دام، آن را به بازار عرضه نمی . 
کنند ها خریداری میاتحادیه فروشندگان دل، جگر و قلوه، اظهار داشت: فروشندگان دل و جگر این محصول را گران از قصابی رئیس

هزارتومان از  ۰۲۵تا  ۰۰۰هزارتومان و گوسفندی بین  ۹۵تا  ۹۰اکنون هر دست کامل دل و جگر گوساله با قیمت  :اظهارداشت

شودها خریداری میقصابی . 
تاکنون آالیش آنچه به عنوان دام زنده وارداتی نیز به کشور وارد شده با قیمت مناسب به دست واحدهای فروشنده دل و  وی افزود:

 .جگر نرسیده است
رئیس اتحادیه فروشندگان دل، جگر و قلوه گفت: پیش از این نیز برای تنظیم بازار این محصول پر مصرف، پیشنهاد واردات آالیش 

رسد دولت برای تنظیم بازار قیمت ن امر در وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده بود اما به نظر میدل و جگر به مسئوال
کند اما نسبت به واردات آالیش تاکنون هیچ اقدامی نکرده گوشت قرمز، انواع گوشت گوسفندی و گوساله منجمد و گرم را وارد می

 .است
تومان قیمت گذاری  ۰،۵۵۵تومان بود که اکنون  ۳،۵۵۵تا  ۴۵۵۵و جگر گوسفندی  های اخیر قیمت هر سیخ دلبه گفته وی، در ماه

 .شده است
شود در حالی که میزان تن برآورد می ۶تا  ۰شیرازی افزود: اکنون مصرف روزانه دل و جگر و قلوه در شهر تهران حداقل بین 

۲عرضه آن به بازار به کمتر از  تواند موجب زیان واحدهای صنفی فعال در این بخش شودمیتن رسیده است که ادامه این روند   . 
هزار تومان رسیده  ۹۰هزارتومان و گوسفندی  ۰۰به گزارش ایرنا، در آبان ماه سال گذشته قیمت هر دست کامل دل و جگر گوساله 

 .بود
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها
 خبرگزاری فارس – 6/4/89تاریخ : 

درصدی قیمت برنج ایرانی در بازار  51کاهش   
درصد نسبت به یک ماه گذشته کاهش  15دبیر کل بنکداران مواد غذایی گفت: قیمت برنج ایرانی در بازار در آستانه فصل برداشت 

  .یافت
غذایی در شبکه خبر سیمای جمهوری به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قاسمعلی حسنی دبیر کل بنکداران مواد 

درصد نسبت به یک ماه گذشته کاهش یافته است 15اسالمی گفت: قیمت برنج ایرانی در آستانه فصل برداشت  .  
است، گفت: با وجود کاهش تقاضا قیمت برنج در  گران و سودجویان باعث باال رفتن قیمت برنج در بازار شدهوی با بیان اینکه واسطه

صورت حبابی افزایش یافته بودبازار به  . 
بینی کرد که با نزدیک شدن به فصل برداشت و لغو ممنوعیت واردات شاهد کاهش بیشتر قیمت برنج در بازار باشیمحسنی پیش .  

هزار تن برنج نیاز دارد اما به گفته مهرداد الهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه  522به گزارش فارس، کشور ساالنه به حدود 

شودکند و با این وجود قیمت در بازار کنترل نمیبیشتر از این میزان وارد می  مجلس دولت بسیار . 
هزار تومان در هر کیلو رسیده بود 25قیمت برنج ایرانی در بازار به  . 

غیر  ایشهای جهاد کشاورزی و صمت از عوامل افزمشکل در سیستم توزیع و پراکندگی مدیریت عرضه و توزیع بین وزارتخانه
 .کنترلی قیمت برنج است

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرگزاری فارس – 3/4/89تاریخ : 

تومان تعیین شد  5511قیمت سبوس گندم   
تومان در قالب سامانه  ۰۲۰۵ای و آزاد با متوسط قیمت یارانهای نیمهاز ابتدای تیرماه سبوس تولیدی حاصل از انواع گندم یارانه

شودعرضه و توزیع سبوس عرضه می .  
ای خطاب به انجمن صنفی های صنفی صنایع آرد ایران در نامهبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کانون انجمن

ای ندم یارانهکل سبوس تولیدی حاصل از انواع گ کارخانجات آرد قیمت جدید سبوس گندم را ابالغ کرد. بر این اساس باید
تومان در قالب سامانه عرضه و توزیع سبوس عرضه شود ۰۲۰۵و آزاد با متوسط قیمت   اییارانهنیمه . 

های صنفی صنایع آرد ایران آمده استدر ابالغیه کانون انجمن : 
ن و تجارت با معاونت داخلی وزارت صنعت، معد ۸۹/۴/۲۸مورخ  ۶۵/۸۲۲۵۰با سالم و احترام، به پیوست تصویرنامه شماره 

های ذیربط به انجام رسیده است جهت های این کانون و همکاری دستگاهموضوع صورتجلسه کارگروه ملی آرد و نان که با پیگیری
گردداستحضار ارسال می .  

 :طبق مصوبه دستور سوم جلسه مذکور مقرر شده است
« ای یارانههتومانی( نیم ۶۶۰ای )کل سبوس تولیدی حاصل از انواع گندم یارانه تومان( با متوسط قیمت  ۰۹۰۵تومان( و آزاد ) ۸۵۵)

۰۴۸۹تومان در قالب سامانه عرضه و توزیع سبوس عرضه گردد. )تاریخ اجرا از ابتدای تیر ماه  ۰۲۰۵ ). 
 :لهذا کلیه همکاران به نکات زیر توجه و اهتمام ویژه مبذول نمایند

الذکرن از جمله مصوبه فوقرعایت دقیق کلیه مصوبات مرتبط با آرد و نا .۰  
های صنفی صنایع آرد ایران و اجرای دقیق آنهاهای صادره از طرف کانون انجمنها و دستورالعملتمرکز و توجه به ابالغیه .۲ . 

های کانون برای توسعه فضای کسب و کار صنعت آرد کشورگسترش حمایت مادی و معنوی کلیه همکاران جهت فعالیت .۴   
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 ایران اکونا  – 4/4/89تاریخ : 

 افزایش قیمت گندم و ذرت در بازارهای جهانی 
های روغنی در بازارهای جهانی رشد قابل توجهی داشتامروز قیمت گندم، ذرت و دانه .  

المللی امروز افزایشی بود. قیمت انواع محصوالت کشاورزی در بازارهای بین الملل خبرگزاری فارس،به گزارش گروه اقتصاد بین
۰۱۰گندم و سویای روغنی و خوراکی تا  قیمت ذرت،  .دالر افزایش قیمت را تجربه کرد 

دالر معامله شد ۳دالر و هر بوشل ذرت  ۰۱۲۰ بر اساس گزارش بلومبرگ قیمت هر بوشل گندم امروز در بازارهای جهانی قیمت  .

دالر باال رفت ۳۱۹۰دالر و سویای روغنی  ۲۱۹سویای خوراکی  . 
سنت افزایش یافت اما قیمت  ۲۵سنتی داشت. در گروه دام هم قیمت دام زنده  ۰۴در گروه محصوالت کشاورزی نرم نیز شکر رشد 

دالر با کاهش همراه شد ۰۱۸دام پرواری  . 
گزارش فارس، ایران در تولید گندم امسال برای چهارمین سال پیاپی خودکفا شد و این خبر بسیار خوشایندی است که هر گونه به 

تاثیر خواهد بود، اما از آنجایی که ایران در تامین نوسان قیمت در بازارهای جهانی برای تامین محصول اساسی گندم در داخل بی
های جهانی، قیمت واردات را برای درصد وابسته به واردات است هرگونه افزایش قیمت ۹۵رت تا خوراک دام و طیور و از جمله ذ

دهدما افزایش می شده تولید محصوالت پروتئینی مانند گوشت تواند قیمت تمامدالری قیمت ذرت در بازارهای جهانی می ۳افزایش  .

ت خوراک دام است باال ببرددرصد متاثر از قیم ۹۵تخم مرغ و لبنیات را که قرمز، مرغ، . 
شود شود وجود دارد اما متاسفانه توجهی نمیهای زیادی برای تولید ذرت و جو که به عنوان خوراک دام در کشور استفاده میظرفیت

شودو دالرهای دولتی برای واردات اینگونه محصوالت به کشورهای دیگر سرازیر می  
 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

 ایران اکونا  – 2/4/89تاریخ : 

 !نان چند نرخی شد
ها گیرد، بلکه در مناطق مختلف شهر برخی نانوایینه تنها عرضه نان سفارشی به اجبار از سوی برخی واحدهای نانوایی صورت می

کنندمیهای متفاوتی برای این محصول اعالم ویژه در رسته سنگک، قیمتبه .  
های سفارشی بیش های گذشته بارها اعالم شد که از کیفیت نان کاسته شده است و در کنار آن نانانگار قصه نان تمامی ندارد. در ماه

شوداز نان معمولی، در برخی از واحدهای صنفی نانوایی عرضه می . 
شود و کیفیت پخت ان از سوی واحدهای صنفی عرضه نمیچنخود بد نیست اما زمانی که نان معمولی آنخودیعرضه نان سفارشی به

هم در برخی موارد به اجبار، اتفاق خوبی نیستنان معمولی هم قابل قبول نیست، عرضه نان سفارشی آن . 
نان های کنجدی، در چند سال اخیر همین نان سفارشی به محل درآمد بیشتری برای واحدهای نانوایی بدل و عاملی شده تا در کنار نان

ها به سبزیجات و سبوس دار به واحدهای نانوایی و فهرست مصرف افزوده شود که البته این تنها راه افزایش درآمد در نانوایی
ویژه در چند ماه اخیر، تغییر اندازه نان است که این های افزایش درآمد بههای آزادپز نیست، زیرا یکی دیگر از راهخصوص نانوایی

شودسنگک و بربری بیشتر دیده میهای اتفاق در نان . 
های آزادپز گذاری نانهای میدانی نشان از آن دارد که در چند وقت اخیر موقعیت جغرافیایی محل قرارگیری نانوایی در قیمتبررسی

نان یک شود و قیمت تومان عرضه می ۰،۰۵۵طور مثال نان سنگک ساده آزادپز در خیابان پیروزی تهران به .هم تأثیرگذار است

و  ۴۵۵۵، ۲۵۵۵تومان است که همین نان در منطقه جردن به ترتیب به قیمت  ۴،۵۵۵تومان و نان دورو کنجد  ۲،۵۵۵رو کنجد 
شودتومان عرضه می ۰،۵۵۵ . 

شود که گرانی به قیمت نان وارد شود و نیاز به نظارت و رسد این تفاوت قیمت در سطح شهر عاملی میبا این تفاسیر به نظر می
شودازرسی دقیق واحدهای بازرسی اصناف احساس میب . 

در این زمینه یک نانوا در خیابان ظفر مدعی است که افزایش قیمت نان به دلیل عدم دسترسی راحت به آرد، کنجد و سبوس است و 
شودسختی تأمین میدر چند وقت اخیر آرد آزادپزی به . 

های مختلف، به رت بر واحدهای نانوایی آنگونه نیست که واحدهای صنفی با روشحال با تمام این تفاسیر جای سوال است که چرا نظا
 افزایش قیمت روی نیاورند؟

به ایسنا گفت -رئیس اتحادیه نانوایان سنتی  -در این رابطه بیژن مقدم  به این نتیجه رسید که باید در کنار  ۹۵دولت در انتهای دهه  :

آزادپز فعال باشند، از این رو واحدهای آزادپز به تعداد مشخص در کشور فعال شدند که آرد  بگیر نانوایی، واحدهایواحدهای یارانه
شودآنها به صورت آزاد تأمین می . 

بگیر در محدوده آنها قرار دارند و از نظر اند که واحدهای یارانهوی ادامه داد: این واحدها به صورتی در سطح شهر قرار گرفته
دهندرد خرید نان را پوشش میکاقتصاد خانوار، هزینه . 

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی اظهار کرد: دولت قیمت سقف و کف و قیمت دستوری برای نان واحدهای آزادپز در نظر نگرفته و 
گیرندواحدها با توجه به هزینه تمام شده و موقعیت جغرافیایی، نرخی برای محصوالت خود در نظر می . 

های مختلف یک شهر، به دلیل تفاوت هزینه تمام شده واحد صنفی، هزینه های سفارشی در محلهقیمت نان مقدم خاطرنشان کرد: تفاوت
 .اجاره و موقعیت ملکی واحد است

ها و ها، راه را برای سودجویی برخی نانواییضابطه بودن و در نتیجه تفاوت قیمتاین اظهارات در حالی است که همین بی
کندفروشی آنها باز میگران . 

های آزادپز با توجه به تمام عوامل دخیل در قیمت تمام شده از در این زمینه بهتر است اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه حتی در نانوایی
جمله موقعیت جغرافیایی واحد صنفی، نرخ نهایی فروش انواع نان را تعیین و ابالغ کنند تا برخی واحدهای صنفی به بهانه "آزادپز 

را به هر قیمت دلخواه، عرضه نکنندبودن" نان  . 
 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

 خبرنگاران جوان  – 7/4/89تاریخ : 

  تومان رسید ۱۰۰۵۵نوسان قیمت مرغ در بازار/ قیمت مرغ به 
تومان است ۰۲۲۵۵تا  ۰۰۹۵۵تومانی ۹۵۵ها با افزایش حجت گفت: امروز قیمت هر کیلو مرغ گرم در خرده فروشی .  

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

 ۹اظهار کرد: امروز متوسط قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ، درباره آخرین تحوالت بازار مرغباشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۲۵۵هزار و  ۰۲تا  ۹۵۵هزار و  ۰۰و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی  ۰۵۵هزار و  ۹تا  ۳۵۵هزار و  . 

۰۵۵روز گذشته قیمت هر کیلو مرغ زنده  ۲به گفته وی، طی  افزایش داشته  تومان ۹۵۵تومان و مرغ گرم برای مصرف کننده  
 .است

های کارمندی و ها همزمان با ورود به فصل تابستان، ازدیاد تقاضا برای خرید به سبب واریز حقوقحجت کشش بازار، آغاز سفر
رود که کارگری را دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا انتظار می

ه رشد قیمت در بازار استمرار یابد تا مرغداران بتوانند به تولید ادامه دهندروند رو ب . 
تومان رسید ۰۵۵هزار و  ۰۰تومانی نرخ مرغ در بازار/ قیمت مرغ به  ۴۵۵افزایش   :بیشتر بخوانید  

و مرغ گرم در خرده  ۰۵۵هزار و  ۸عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی متوسط قیمت تمام شده هر کیلو مرغ زنده را 
ونی بیانگر زیان یک هزار تا یک های کنهزار تومان اعالم کرد و افزود: عرضه مرغ با نرخ ۰۳تا  ۰۵۵هزار و  ۰۴ها را فروشی

تومانی مرغداران در فروش هر کیلو مرغ است که امیدواریم به نرخ تمام شده برسیم تا تولید بتواند روند عادی خود را  ۰۵۵هزار و 
 .طی کند

رسی هزینه تمام شده ها و وزارت جهاد کشاورزی به منظور بروی ادامه داد: تاکنون جلسات مشترکی میان ستاد تنظیم بازار با تشکل
تر نرخ جدید مرغ توسط ستاد تنظیم تولید برگزار شده، اما متاسفانه تا کنون نرخ جدید ابالغ نشده است که امیدواریم هر چه سریع

 .بازار اعالم شود تا تولیدکنندگان بتوانند با آرامش خاطر به تولید ادامه دهند
ها و دالالن است، بیان ی جدید مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی تنها به سود واسطههاحجت با اشاره به اینکه تاخیر در ابالغ نرخ

های جدید موجب شده تا مرغداران با احتیاط بیشتری جوجه ریزی کرد: این در حالی است که تعلل ستاد تنظیم بازار در اعالم نرخ
دهدیکنند که این امر عرضه مرغ را در زمان پیک مصرف تحت تاثیر خود قرار م . 

۲و کنجاله سویا را  ۴۰۵این مقام مسئول نرخ مصوب هر کیلو ذرت را یک هزار و  تومان اعالم کرد و گفت: این در  ۳۰۵هزار و  
تا  ۲۵۵هزار و  ۴و کنجاله سویا را  ۰۵۵حالی است که هم اکنون مرغداران به طور متوسط هر کیلو ذرت را با نرخ یک هزار و 

کنندخریداری میتومان از بازار آزاد  ۴۵۵ . 
های دامی را یکی از معضالت جدی پیش روی مرغداران برشمرد و افزود: در های حمل و نقل نهادهوی در پایان افزایش کرایه

برابر این رقم است  ۲تومان بود، در حالیکه هم اکنون حداقل  ۰۰۵تا  ۰۳۵های دامی گذشته متوسط قیمت کرایه حمل هر کیلو نهاده
های تمام شده تولید تاثیر بسزایی دارد، به همین دلیل از مسئوالن تقاضا داریم که وضعیت حمل و نقل در افزایش هزینهکه این امر 

نهاده از بنادر را ساماندهی کنند تا مرغداران متضرر نشوند چرا که ستاد تنظیم بازار برای حمل هر کیلو نهاده دامی به طور متوسط 

کندتومان هزینه محاسبه می ۰۰۵ . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 ایرنا  – 3/4/89تاریخ : 

 قیمت سیب زمینی و هویج همچنان باالست
رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران گفت: قیمت سیب زمینی نو و هویج نسبت به هفته گذشته ثابت ماند و تغییر  -ایرنا 

  .کاهشی نداشته و دامنه نرخ چهار تا هفت هزار تومانی را نشان می دهد
« اساس نرخ نامه عمده فروشی محصوالت  امروز )یکشنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: بر« اسدهللا کارگر

کشاورزی میدان مرکزی، در بازه زمانی دوم تا چهارم تیر ماه، )برخالف گذشته برای دوره سه روزه( نرخ هرکیلوگرم سیب زمینی 
تومان است ۶،۰۵۵تا  ۳۵۵۵تومان و هویج بین  ۹،۵۵۵تا  ۰۵۵۵نو همچنان بین  . 

ورزی در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران به شرح زیر استقیمت عمده فروشی هر کیلوگرم محصوالت کشا : 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 ایرنا – 2/4/89تاریخ : 

  هزارتومان کاهش یافت ۰قیمت گوشت قرمز در دو هفته تا 
تا چهار  ۲رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: طی دو هفته گذشته قیمت هر کیلوگرم شقه گوسفندی بدون دنبه بین  -ایرنا 

هزار تومان معامله شد ۳۰هزارتومان کاهش یافت و هرکیلو گرم دام زنده تا  .  
« اقتصادی ایرنا افزود: امسال با وجود علوفه مناسب و افزایش دام زنده روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار « علی اصغر ملکی

رفت که با کاهش قیمت دام زنده و گوشت قرمز در بازار روبرو شویم، اما به دلیل کاهش توان خرید مردم، دام آنچنان که انتظار می
شودباید به بازار عرضه نمی . 

ث افزایش قیمت آالیش دام )دل و جگر( در بازار مصرف نیز شده استوی اظهارداشت: کاهش عرضه دام زنده و کشتار باع . 
 ۸۰تا  ۸۲هزارتومان و هر کیلوگرم الشه بدون دنبه بین  ۳۰تا  ۳۵ملکی تصریح کرد: اکنون قیمت هر کیلوگرم دام زنده بین 

ها استهزارتومان برای قصابی . 
ر کشور افزایش نداشته باشد، عرضه دام زنده نیز روند مناسبی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: چنانچه مصرف گوشت قرمز د

 .پیدا خواهد کرد
هزارتومان )خرداد ماه( افزایش یافت  ۰۲۵هزارتومان و گوسفندی به  ۹۰به گزارش ایرنا، قیمت هر دست دل و جگر گوساله به 

هزارتومان و گوسفندی  ۰۰دل و جگر گوساله درحالی که پیش از این قیمت این محصول در پاییز سال گذشته برای هر دست کامل 
هزارتومان بود ۹۰ . 

  لینک خبر
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 قیمت ها بازار و 
 ان جوان خبرنگار – 4/4/89تاریخ : 

تومان رسید ۰۵۵هزار و  ۱۱تومانی نرخ مرغ در بازار/ قیمت مرغ به  ۰۵۵افزایش   
هزار  ۰۰ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۹۵۵هزار و  ۹تا  ۰۵۵هزار و  ۹رم چهار آیین گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ گ

تومان است ۰۵۵و  . 
صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاربرومند چهار آیین، عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت گروه  

در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ  تومانی نرخ مرغ ۴۵۵افزایش  ، ازاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
ان استتوم ۰۵۵هزار و  ۰۰ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۹۵۵هزار و  ۹تا  ۰۵۵هزار و  ۹زنده درب مرغداری  . 

را دلیل اصلی افزایش قیمت در بازار اعالم کرد و افزود: با  کمبود عرضه مرغ وی کاهش وزن گیری الشه همزمان با فصل گرما و
تیر با شیب افزایش در بازار روبرو شود ۰۰تا  قیمت مرغ شود کهتوجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می . 

هزار تومان اعالم کرد و افزود:  ۰۳و مرغ گرم را  ۰۵۵هزار و  ۸را  نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری چهار آیین
ستاد تنظیم  رودهزار تومانی مرغداران در فروش هر کیلو مرغ است، از این رو انتظار می ۲های کنونی بیانگر زیان عرضه با نرخ

را اعالم کند تا زیان تولیدکننده کاهش یابد تر نرخ مصوبهر چه سریع بازار . 
ادامه دارد آخرین تحوالت بازار مرغ/ افت و خیز قیمت مرغ همچنان در بازار :بیشتر بخوانید  

عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه روز گذشته جلسه ستاد تنظیم بازار به منظور بررسی نرخ 
پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی و اعالم نرخ جدید برگزار شد، گفت: اگرچه ستاد تنظیم بازار زمان دقیقی برای اعالم نرخ جدید 

با در نظر گرفتن تمامی جوانب تولید در حال مذاکره با دولت هستیم تا نرخ منطقی براساس هزینه تمام شده اعالم نکرده است، اما 
 .تولید اعالم شود

برابری ریز مغذی ها، وزارت جهاد کشاورزی باید نرخ پیشنهادی خود را  ۰برابری قیمت واکسن و  ۴به گفته وی، با توجه به رشد 
های تولید، متضرر نشونده سبب افزایش هزینهاصالح کند تا تولیدکنندگان ب . 

های دامی با بازار آزاد همچنان اختالف دارد، تصریح کرد: هم اکنون هر چهار آیین در پایان با اشاره به اینکه قیمت مصوب نهاده
ه مرغداران عرضه تومان در بازار آزاد ب ۹۵۵هزار و  ۴تا  ۰۵۵هزار و  ۴و کنجاله سویا  ۹۵۵کیلو ذرت با نرخ یک هزار و 

های مکمل نوسانات شدیدی در بازار داشته استها، واکسن و داروشود، اما قیمت سایر ریز مغذیمی . 
  نک خبرلی
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 قیمت ها بازار و 
 ان جوان خبرنگار – 5/4/89 :تاریخ 

هزار تومان ۰۰های تابستانه در بازار/حداکثر قیمت هر کیلو گیالس تکدانه آخرین وضعیت عرضه و قیمت میوه  
کارگر با اشاره به اینکه کمبودی در توزیع میوه های تابستانه وجود ندارد، گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو هلو نسبت به مدت مشابه 

ته گذشته یک هزار تومان افزایش و مابقی تغییری نداشته استهف . 
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاراسداله کارگر، رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت اقتصادی باشگاه گروه  

درباره آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی اظهار کرد: قیمت برخی اقالم میوه نسبت به هفته گذشته همچون  ،خبرنگاران جوان
تومان کاهش و هلو یک هزار تومان افزایش داشته، نرخ سیب زمینی تغییری نداشته و همچنان باالست ۲۵۵هندوانه  . 

هزار تومان اعالم کرد و گفت ۰۹تا  ۰۵را وی نرخ هر کیلو انگور یاقوتی  ۹ قیمت هر کیلوگرم آلبالو : تا  ۸هزار، آلو شابلون  ۰۲تا  

 ۳تا  ۲ای هزار، خیار بوته ۰۹تا  ۰۵هزار، توت فرنگی کرج  ۰۲تا  ۹هزار، توت فرنگی سنندج  ۹تا  ۰هزار، توت سفید  ۰۴
هزار و  ۲هزار، طالبی شاه پسند  ۳تا  ۲، طالبی ۰۵۵هزار و  ۴تا  ۰۵۵، خربزه یک هزار و ۰۵۵هزار و  ۰۵تا  ۸هزار، موز 

تومان است ۲۵۵هزار و  ۲هزار و هندوانه یک هزار تا  ۳تا  ۲، ملون ۰۵۵هزار و  ۳تا  ۰۵۵ . 
هزار،  ۲۵تا  ۰۲هزار، سیب گالب  ۰۲تا  ۰های تابستانه افزود: هم اکنون هر کیلو زرد آلو با نرخ کارگر با اشاره به نرخ سایر میوه

هزار،  ۲۲تا  ۰۳هزار، گیالس تکدانه  ۹تا  ۴هزار، گوجه سبز شمال  ۰۲تا  ۰هزار، گوجه سبز برقان  ۰۰تا  ۰۵شلیل شبرنگ 
شود که با احتساب حداکثر هزارتومان در میدان مرکزی میوه و تره بار عرضه می ۰۲تا  ۰هزار و هلو  ۰۳تا  ۰۵گیالس صورتی 

رسده میدرصد سود به دست مصرف کنند ۴۰ . 
رانه طی چند روز آینده/ مشکل کمبود سیب زمینی به زودی رفع می شودثبات قیمت میوه های نوب :بیشتر بخوانید  

تا  ۳هزار تومان اعالم کرد و گفت: قیمت هر کیلو بادمجان گلخانه  ۰تا  ۴رئیس اتحادیه میوه و سبزی نرخ هر کیلو بادمجان قلمی را 
، ۰۵۵هزار و  ۴تا  ۰۵۵هزار و  ۲، پیاز شیری ۹۵۵هزار و  ۲هزار، پیاز زرد یک هزار تا  ۰۶تا  ۰، برگ مو ۰۵۵هزار و  ۶

۶ غوره عسگری هزار، ۳تا  ۰۵۵هزار و  ۲هزار، غوره آبگیری  ۹تا  ۰هزار، سیب زمینی نو  ۰۵تا  ۰سیر خشک  هزار،  ۰۵تا  
هزار تومان است ۲۵تا  ۰۲و فلفل شیرین  ۰۵۵هزار و  ۳تا  ۲هزار، فلفل دلمه سبز  ۰۵تا  ۶فلفل تند ریز  . 

تا  ۲، کرفس ۰۵۵هزار و  ۲، کاهو رسمی یک هزار تا ۰۵۵هزار و  ۲داد: هر کیلو کاهو پیچ ساالدی با نرخ یک هزار تا  وی ادامه
لوبیا  هزار، ۳تا  ۰۵۵هزار و  ۲، گوجه فرنگی ۰۵۵هزار و  ۲هزار، کلم سفید و قرمز یک هزار تا  ۰۴تا  ۹هزار، کلم بروکلی  ۳

۰۵ سبز شودتومان در میدان مرکزی میوه و تره بار عرضه می ۰۵۵ار و هز ۶تا  ۳هزار و هویج  ۰۴تا   . 
 ۰۵۵هزار و  ۴تا  ۲و سبزی خوردن را  ۰۵۵هزار و  ۲تا  ۰۵۵کارگر نرخ هر کیلو سبزی جور )پلو، آش، قورمه( را یک هزار و 

 .تومان اعالم کرد
های اخیر گفت: قیمت هویج در مقطع تابستانه به سبب ازدیاد در روز گرانی هویج رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به دالیل

هزار تومان افزایش داشته است ۲های اخیر نسبت به یک ماه گذشته تقاضا و کاهش کشت در روز . 
نداریم، تصریح کرد: با توجه به شرایط مساعد تولید، نه تنها در  ابستانههای تمیوه وی در پایان با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه

توزیع محصوالت باغی کمبود نداریم بلکه با مازاد تولید مواجه هستیم، ضمن آنکه قیمت محصوالت باغی به سبب تورم بخش 
های تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل طبیعی استکشاورزی و افزایش هزینه . 

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها
 ن خبرنگاران جوا – 3/4/89تاریخ : 

تن تخم مرغ مازاد از سطح بازار جمع آوری شد ۰۵۵مرغ در بازار/افزایش یک هزار تومانی نرخ تخم   
گذار استان تهران گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ با افزایش یک هزار تومانی از رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

تومان است ۶۰۵۵تا  ۶۳۵۵درب مرغداری  . 
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارذار استان تهران در گفتناصر نبی پور، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گ گروه  

امروز متوسط نرخ هر کیلو در بازار خبر داد و گفت:  افزایش یک هزار تومانی نرخ تخم مرغ ، ازاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۰۵۵هزار و  ۶تا  ۳۵۵هزار و  ۶تخم مرغ درب مرغداری  . 

 ۴تا  ۲را عامل اصلی افزایش قیمت در بازار اعالم کرد و افزود: براساس آخرین آمار،  صادرات تخم مرغ وی جمع آوری مازاد و
های عراق و افغانستان صادر شده استهزار تن تخم مرغ به کشور . 

تومان از مرغداران خریداری شده که  ۰۵۵هزار و  ۰تن تخم مرغ مازاد بازار با نرخ اولیه  ۶۵۵تا  ۰۵۵نبی پور ادامه داد: تاکنون 
 .در ادامه این روند، نرخ تخم مرغ افزایش خواهد یافت

ندارد، بیان کرد: با توجه به زیان از سطح بازار وجود  جمع آوری مازاد تخم مرغ این مقام مسئول با اشاره به اینکه محدودیتی در
کنیم که به کمک مرغداران آمد تا آنها بتوانند به تولید ادامه دهندهای اخیر، از پشتیبانی امور دام تشکر میچشمگیر مرغداران در ماه . 

ی تخم مرغ از سطح تومان اعالم کرد و گفت: با استمرار مازاد جمع آور ۰۵۵هزار و  ۹وی قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ را 
رود که به قیمت تمام شده محصول برسیمبازار انتظار می . 

تن  ۹۵۵هزار و  ۲تا  ۹۵۵هزار و  ۲در کشور را  تولید ماهانه تخم مرغ رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران
هزار تن از میزان تخم مرغ تولیدی مازاد بر نیاز کشور است که برای کاهش زیان مرغداران باید  ۹تا  ۹اعالم کرد و افزود: ماهانه 

های هدف صادر شودبه بازار . 
غ به افغانستان صادر شدهزار تومان تخم مر ۲جمع آوری مازاد تولید تخم مرغ یک راه برای کاهش زیان مرغداران/  :بیشتر بخوانید  

های جوان خود را به کشتارگاه به سبب زیان انباشته تولید، مرغ مرغداران های اخیراین فعال بخش خصوصی ادامه داد: در هفته
رغ فرستادند، به همین دلیل وزیر جهاد کشاورزی از پشتیبانی امور دام خواست تا با مباشرت اتحادیه میهن، اقدام به جمع آوری تخم م

 .مازاد از سطح بازار کند
های صادرات، چند روزی است که به گفته نبی پور، با توجه به جمع آوری تخم مرغ مازاد از سطح بازار و بازشدن مرز

توانند نفس بکشندتولیدکنندگان به سبب بهبود نسبی قیمت محصول می . 
نسبت به قبل تا حدودی بهبود یافته است،  های دامیبازار نهاده هرئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان اینک

اظهار کرد: با وجود فراوانی نهاده در بنادر و انبارها، اما مشکالت حمل و نقل همچنان استمرار دارد که همین امر منجر به کمبود 
نقل را حل کندتر مشکل حمل و مصنوعی در بازار شده است، از این رو امیدواریم دولت هر چه سریع . 

تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی  ۲۵۵هزار و  ۴تا  ۴و کنجاله سویا را  ۹۵۵وی نرخ کنونی هر کیلو ذرت را یک هزار و 
شدهزار تومان به مرغدار عرضه می ۲هزار و ذرت  ۰های اخیر هر کیلو کنجاله سویا با نرخ است که در هفته . 

تومان هزینه بپردازد، تصریح  ۹۰۵تا  ۹۵۵مرغدار باید رقمی حدود  حمل هر کیلو تخم مرغ، برای نبی پور در پایان با بیان اینکه
برابری قیمت در  ۲پردازند که این افزایش تومان کرایه می ۲۶۵کرد: هم اکنون مرغداران برای حمل هر کیلو نهاده دامی از بنادر 

 .هزینه تمام شده تولید تاثیر بسزایی دارد
 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

 خبرنگاران جوان  4/4/89تاریخ : 

مت گوشت درب دامداری تا خرده فروشیدرصدی قی ۰۰های دامی/اختالف کاهش نرخ نهاده  
تومان ۲۵۵هزار و ۴و کنجاله سویا  ۹۰۵های دامی در بازار خبر داد و گفت: نرخ هر کیلو ذرت هزار و سلطانی از کاهش نرخ نهاده

 .است
صنعت، تجارت و کشاورزی سعید سلطانی مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

های تولید، اتحادیه ، درباره آخرین وضعیت قیمت خرید شیرخام از دامداران اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینهخبرنگاران جوان
 ۲ی را به ستاد تنظیم بازار داد که در نهایت مسئوالن ستاد به سبب کاهش قدرت خرید مردم، نرخ تومان ۰۹۵هزار و  ۲پیشنهاد قیمت 

تومانی را برای خرید هر کیلو شیرخام از دامداران مصوب کردند ۴۸۵هزار و  . 
د، شیر تولیدی روی وی افزود: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، دامداران نرخ مصوب را پذیرفتند چرا که در صورت نبود قدرت خری

ماند که این امر ضررش برای دامدار بیشتر استدست دامدار می . 
مدیر عامل اتحادیه دامداران ادامه داد: براساس توافق صورت گرفته، قیمت خرید شیر خام از دامداران به ازای هر یک دهم درصد 

های لبنی پرداخت شودارخانههای حمل باید توسط کیابد، ضمن آنکه هزینهتومان افزایش می ۴۶چربی  . 
های های دامی در بازار مرتفع شده است، بیان کرد: البته مقداری از نهادهوی با اشاره به اینکه بخشی از مشکالت مربوط به نهاده

برای تامین ها دامی که قبل از عید وجه آن توسط دامداران پرداخت شده، هنوز به دستشان نرسیده است که همین امر موجب شده تا آن
 .نیاز خود اقدام به خرید نهاده از بازار آزاد کنند

تومان اعالم  ۲۵۵هزار و  ۴و کنجاله سویا را  ۹۰۵تا یک هزار و  ۹۵۵سلطانی نرخ کنونی هر کیلو ذرت و جو را یک هزار و 
هزار تومان به دست  ۲و ذرت و جو هزار  ۰های اخیر هر کیلو کنجاله سویا با نرخ باالی کرد و گفت: این درحالی است که در هفته

رسیددامدار می . 
تومان ۰۹۵هزار و  ۲کنند/قیمت تمام شده هر کیلو شیر خام های دامی بهانه تراشی میتجار در تحویل نهاده :بیشتر بخوانید  

موقع ارز دانست و افزود: اگر ارز مورد نیاز برای واردات  های دامی را تابع تامین بهمدیر عامل اتحادیه دامداران بازار نهاده
های دامی نوسانی نخواهد داشتهای دامی به موقع تامین شود و تغییری در نرخ از ایجاد نشود، قیمت نهادهنهاده . 

های میلیون تن انواع نهاده ۰۰گردد، گفت: امسال حدود های دامی باز میهای تولید به نهادهدرصد هزینه ۹۵سلطانی با اشاره به اینکه 
دامی همچون جو، ذرت و کنجاله سویا برای تأمین نیاز کشور باید وارد شود که نوسان نرخ ارز در قیمت تمام شده محصوالت نهایی 

 .شیر و گوشت قرمز تأثیر بسزایی دارد
فانه برخی رانندگان به این افزایش قیمت راضی های حمل، متأسمدیر عامل اتحادیه دامداران کشور ادامه داد: با وجود افزایش هزینه

زندهای تولید دامن میکنند که تمامی این عوامل بر افزایش هزینهنیستند و مجدد مبلغی مازاد پشت بارنامه دریافت می . 
می یابد، امسال با درصدی تولید شیر خام خبر داد و گفت: همه ساله تولید شیر خام به سبب اصالح نژاد دام افزایش  ۶وی از افزایش 

ای میلیون تن برسد و در غیر این صورت دامداران چاره ۰۰شود که تولید شیر خام تا پایان سال به حمایت از دامداران پیش بینی می
های خود ندارندجز کشتار دام . 

کشور از گوشت داخل وجود داردجلوگیری از قاچاق دام بر تعدیل قیمت دام در بازار تاثیر گذار است/امکان تامین صد درصدی نیاز   
با توجه به آنکه مشکلی در تولید دام  :سلطانی در بخش دیگر سخنان خود درباه آخرین وضعیت عرضه و قیمت دام زنده بیان کرد

تعدیل های کشور و تامین علوفه مورد نیاز دامدار، قیمت دام در بازار وجود ندارد، از این رو با جلوگیری از قاچاق دام از مرز
شودمی . 

یابد که همین امر های همسایه افزایش میبه گفته این مقام مسئول، با افزایش نرخ دالر، تقاضا برای خرید دام سبک از سوی کشور
کندزمینه را برای قاچاق و کمبود در بازار فراهم می . 

 ۲۵رد: با جلوگیری از خروج دام و افزایش شود، اظهار کدرصد گوشت مورد نیاز در داخل تولید می ۸۵وی با اشاره به اینکه 
 .درصدی بهره وری، عالوه بر تامین صد درصدی نیاز کشور از منابع داخل قادر به صادرات خواهیم بود

های کشتار، قیمت هزار تومان اعالم کرد و گفت: با احتساب هزینه ۳۲تا  ۴۰مدیر عامل اتحادیه دامداران قیمت هر کیلو دام زنده را 
های موجود در های واسطه با نرخشود که متاسفانه به سبب ازدیاد حلقههزار تومان تمام می ۹۲تا  ۹۵لو گوشت برای دامدار هر کی

درصد اختالف دارد ۰۰تا  ۰۵ها خرده فروشی . 
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ت و واردات با سلطانی در پایان بازار دام زنده را پیش بینی کرد و افزود: با ایجاد مدیریت واحد از صفر تا صد تولید، صادرا
کمترین نوسان قیمت در بازار روبرو خواهیم شد، اما به سبب سود واردکنندگان در واردات گوشت و قاچاق نوساناتی در بازار ایجاد 

شودمی . 
 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاارن جوان  – 2/4/89تاریخ : 

رسد/ تعادل قیمت خرما تا یک ماه آینده در بازاریهزار تن م ۰۵۵تولید خرما به یک میلیون و   
 ۲۵۵شود که تولید خرما در سال زراعی جدید به یک میلیون و رشید فرخی گفت: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی می

 .هزار تن برسد
صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمحسن رشید فرخی، رئیس انجمن ملی خرما در گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

کاهش قیمت خرمادر مبدا، برخی مغازه داران به  ، با انتقاد از قیمت باالی خرما در برخی فروشگاه ها اظهار کرد: با وجودجوان
های خود نداشتندبلی تغییری در نرخهای قسبب خرید . 

های هزار تومان اعالم کرد و افزود: این در حالی است که برخی مغازه داران با نرخ ۲۵وی حداکثر قیمت هر کیلو خرما در مبدا را 
کنندهزار تومان اقدام به عرضه خرما به مصرف کننده می ۴۹و  ۴۶باالی  . 

از یک ماه آینده در بسیاری از  خرمای پیش رس یط مساعد تولید در سال زراعی پیش رو،رشید فرخی ادامه داد: با توجه به شرا
در بازار به تعادل برسد قیمت خرما روز تا یک ماه آینده ۰۰شود ظرف آید، از این رو پیش بینی میمناطق بدست می . 

درصدی خرما/ ممنوعیت صادرات راهکار تنظیم بازار خرما نیست ۴۰بینی افزایش پیش :بیشتر بخوانید  
د بسته بندی و سایر عوامل تولید در بازار خبر داد و گفت: با توجه برابری قیمت سم، کود، موا ۴رئیس انجمن ملی خرما از افزایش 

های قبلی حاضر به عرضه محصول های گذشته، بدیهی است که کشاورزان با نرخهای کشاورزی نسبت به سالبه افزایش هزینه داده
ت در بازار نیستخود در بازار نباشند، اما به سبب افزایش تولید جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر تنش قیم . 

نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار خبر داد و افزود: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و  درصدی تولید ۴۰تا  ۴۵افزایش  وی از
هزار تن برسد ۲۵۵شود که تولید خرما در سال زراعی جدید به یک میلیون و ها پیش بینی میبرآورد نخلستان . 

عوارض صادراتی خرما تصریح کرد: با توجه به آنکه تصمیمات خلق الساعه مسئوالن دولتی از لحاظ فرخی درباره تاثیر حذف 
ها به مسئوالن اعالم کردیم که مخالف وضع عوارض صادراتی گمرک گذارد، از این رو بارروانی بر کارنامه صادراتی تاثیر می

محصول حذف شد های متعدد عوارض صادراتی اینهستیم که خوشبختانه با رایزنی . 
ارز وارد کشور شد، گفت: با توجه به رشد تولید  صادرات خرما وی در پایان با اشاره به اینکه سال گذشته نیم میلیارد دالر از محل

های هدف صادر شود که در صورت وضع عوارض صادرات، از این محل ارز درصد این محصول به بازار ۴۵تا  ۲۵خرما باید 

هیم داشتآوری به کشور نخوا . 
 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 3/4/89تاریخ : 

ردآخرین تحوالت بازار مرغ/ افت و خیز قیمت مرغ همچنان در بازار ادامه دا  
هزار و  ۰۰و مرغ گرم  ۴۵۵هزار و  ۹عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده 

تومان است ۲۵۵ . 
صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاربرومند چهار آیین، عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت گروه  

در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب  ثبات نرخ مرغ ، ازاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان  ۲۵۵هزار و  ۰۰تا  ۹۵۵هزار و  ۰۵و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی  ۴۵۵هزار و  ۹تا  ۲۵۵هزار و  ۹مرغداری 

 .است
روز آینده،  ۰۵شود که تا در بازار را پیش بینی کرد و افزود: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می قیمت مرغ وی

 .افت و خیز قیمت همچنان در بازار ادامه یابد
هزار تومان اعالم کرد و گفت: عرضه  ۰۳و مرغ گرم  ۰۵۵هزار و  ۸را  نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری چهار آیین

رود تصمیمات هزار تومانی مرغداران در فروش هر کیلو مرغ است، از این رو انتظار می ۲های کنونی بیانگر زیان حداقل با نرخ
 .مدیریتی در سطح کالن رخ دهد تا زیان تولیدکنندگان کاهش یابد

سری مرغداران گوشتی با بیان اینکه امروز جلسه ستاد تنظیم بازار به منظور بررسی قیمت تمام شده و عضو هیئت مدیره کانون سرا
نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: مسئوالن ذی ربط در حال تصمیم گیری برای ابالغ نرخ جدید مرغ 

نرخ جدید به دیدگاه تولیدکنندگان نزدیک شود تا اجحافی در مرغداران رود با تعامالت صورت گرفته، هستند، بنابراین انتظار می
 .صورت نگیرد

شودجدید مرغ دوشنبه اعالم میتومانی نرخ مرغ در بازار/نرخ  ۰۵۵کاهش  :بیشتر بخوانید  
تومانی و مرغ گرم  ۹۵۵هزار و  ۹وی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی در اوایل اردیبهشت برای هر کیلو مرغ زنده نرخ 

وزارت  برابری ریز مغذی ها، ۰برابری قیمت واکسن و  ۴تومانی را پیشنهاد داده است، گفت: با توجه به رشد  ۸۵۵هزار و  ۰۲
های تولید، متضرر نشوندباید نرخ پیشنهادی خود را اصالح کند تا تولیدکنندگان به سبب افزایش هزینه هاد کشاورزیج . 

به گفته چهار آیین، با توجه به آنکه تامین منافع ملی در گرو استمرار تولید است، به همین دلیل تولیدکنندگان، وزارت جهاد کشاورزی 
م نرخ مصوب باید به نقطه نظر متعادلی برسند تا مرغداران به سبب زیان انباشته مجبور به خروج از و ستاد تنظیم بازار در اعال

 .گردونه تولید نشوند
های اخیر تغییری نداشته است، تصریح کرد: هم اکنون هر کیلو در روز های دامیقیمت نهاده این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه

شود، تومان در بازار آزاد به مرغداران عرضه می ۹۵۵هزار و  ۴تا  ۰۵۵هزار و  ۴و کنجاله سویا  ۹۵۵ذرت با نرخ یک هزار و 

های مکمل نوسانات شدیدی در بازار داشته استها، واکسن و دارواما قیمت سایر ریز مغذی . 
 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 3/4/89تاریخ : 

هزار تومان رسید ۰۰کاهش محسوس قیمت گوشت در بازار/نرخ هر کیلو دام زنده سبک به   
: قیمت گوشت به سبب انبوه عرضه دام توسط دامداران با کاهش محسوس در بازار روبروستپوریان گفت . 

صنعت، تجارت و کشاورزی صور پوریان، رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده در گفت و گو با خبرنگارمن گروه اقتصادی باشگاه  

اظهار کرد: در حال حاضر، قیمت گوشت به سبب انبوه عرضه دام  بازار گوشت قرمز ، درباره آخرین تحوالتخبرنگاران جوان
 .توسط دامداران با کاهش محسوس در بازار روبروست

هزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به  ۹۳تا  ۹۴ارجی هزار و الشه خ ۹۶تا  ۹۰با دنبه را  الشه داخلی وی قیمت کنونی هر کیلو
شود که قیمت الشه در چند روز آینده مجدد در بازار کاهش یابدشرایط کنونی عرضه پیش بینی می . 

 .پوریان ادامه داد: هم اکنون فاصله قیمت الشه داخلی با وارداتی به سبب اختصاص ارز نیما به یکدیگر نزدیک شده است
بسیار چشمگیر بوده است، افزود: با توجه به  گوشت گوساله شورای تامین کنندگان دام زنده با بیان اینکه کاهش قیمت در بخشرئیس 

 .افزایش واردات و توزیع مناسب در بازار، قیمت گوشت گوساله با روند نزولی قیمت در بازار روبروست
هزار تومانی نرخ گوشت در بازار/قاچاق دام مهار شد ۴کاهش  :بیشتر بخوانید  

هزار تومان اعالم کرد و گفت: با اشباع شدن بازار از عرضه دام  ۴۰را  نرخ کنونی هر کیلو دام زنده سبک وی
 .داخلی، شرایط مساعدی پیش روی بازار است

بخش گرم و منجمد را مناسب دانست و افزود: هم اکنون هر کیلو گوشت  ۲در  واردات گوشت پوریان میزان
های اخیر این نرخ حدود شود، در حالیکه در ماههزار تومان در بازار عرضه می ۹۳گوساله بسته بندی با نرخ 

دهد با ازدیاد عرضه، قیمت گوشت در بازار کاهش داشته استهزار تومان بود که این امر نشان می ۸۵ . 
تومانی و ایجاد رقابت میان  ۳۲۵۵یس شورای تامین کنندگان دام کشور ادامه داد: با توجه به حذف ارز رئ

 .تولیدکنندگان و واردکنندگان، نوسانات و التهاب بازار فروکش کرده است
ه اوج ب عرضه دام زنده رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده کشور در پایان با اشاره به اینکه از اواخر خرداد

های گیری مناسب دام، دامداران از اواخر خرداد اقدام به عرضه دامخود رسیده است، بیان کرد: با توجه به وزن

 .تولیدی خود در بازار کردند که این امر در کاهش و ثبات قیمت گوشت در بازار بسیار تأثیرگذار است
 

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 1/4/89تاریخ : 

هزار تومانی نرخ گوشت در بازار/قاچاق دام مهار شد ۰کاهش   
هزار تومان به مصرف کننده  ۰۵۵هزار تومانی با نرخ  ۴تا  ۲ملکی گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با کاهش 

شودعرضه می . 
صنعت،تجارت و کشاورزی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت و گو با خبرنگارعلی اصغر ملکی  گروه اقتصادی باشگاه  

د و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با در بازار خبر دا هزار تومانی نرخ گوشت ۴تا  ۲کاهش  ، ازخبرنگاران جوان
شودهزار تومان به مصرف کننده عرضه می ۰۵۵هزار به مغازه دار و  ۸۰تا  ۸۴نرخ  . 

را از جمله دالیل کاهش قیمت  های وارداتیتوزیع گوشت وی رکود حاکم بر بازار، کاهش قدرت خرید خانوار، ازدیاد عرضه دام و
گیرد که درنهایت کسادی بازار، الم کرد و افزود: در حال حاضر دام بیشتری در دسترس کشتار کنندگان قرار میگوشت در بازار اع

کند که قیمت دام را تعدیل کنندفروشندگان را مجاب می . 
د قیمت در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به ازدیاد عرضه دام از اواخر خرداد، احتمال کاهش مجد نرخ گوشت ملکی

های با وزن مناسب در بازار هستندگوشت دور از انتظار نیست چرا که به سبب گرمای هوا، دامداران خواهان عرضه دام . 
 مطرح کردن قاچاق دام بهانه ای برای بر هم زدن بازار/روند کاهش قیمت گوشت در بازار ادامه دارد :بیشتر بخوانید

هزار تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به ورود به فصل  ۳۰تا  ۳۲را  نرخ کنونی هر کیلو دام زنده رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی
عرضه دام داخل، کنترل قاچاق تاثیر بسزایی در افزایش عرضه و کاهش قیمت گوشت در بازار داخل دارد. همانگونه که در ایام 

های کشور بر کاهش قیمت گوشت تاثیر بسزایی گذاشتر خروج غیر قانونی دام از مرزپایانی سال، افزایش نظارت ب . 
تومانی کاهش یافته است، بیان کرد: با توجه به  ۳۲۵۵وی با اشاره به اینکه فاصله قیمت گوشت داخلی با وارداتی به سبب حذف ارز 

کنندآمدشان اقدام به خرید میها بر حسب درفروانی عرضه گوشت داخلی و وارداتی در بازار، خانوار . 
تصریح کرد: براساس آخرین اطالعات، قاچاق دام تا حدودی مهار شده و تنها ممکن  قاچاق دام ملکی در پایان درباره آخرین وضعیت

های کشور خارج شوداست مقادیری محدود از مرز . 
  نک خبرلی
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 5/4/89تاریخ : 

  هزار تومان ۰۰های تابستانه در بازار/حداکثر قیمت هر کیلو گیالس تکدانه آخرین وضعیت عرضه و قیمت میوه
کارگر با اشاره به اینکه کمبودی در توزیع میوه های تابستانه وجود ندارد، گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو هلو نسبت به مدت مشابه 

ی تغییری نداشته استهفته گذشته یک هزار تومان افزایش و مابق . 
صنعت، تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار اسداله کارگر، رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

ن تحوالت بازار میوه و صیفی اظهار کرد: قیمت برخی اقالم میوه نسبت به هفته گذشته همچون ، درباره آخریخبرنگاران جوان
تومان کاهش و هلو یک هزار تومان افزایش داشته، نرخ سیب زمینی تغییری نداشته و همچنان باالست ۲۵۵هندوانه  . 

هزار تومان اعالم کرد و گفت ۰۹تا  ۰۵وی نرخ هر کیلو انگور یاقوتی را  ۹مت هر کیلوگرم آلبالو قی : تا  ۸هزار، آلو شابلون  ۰۲تا  

 ۳تا  ۲ای هزار، خیار بوته ۰۹تا  ۰۵هزار، توت فرنگی کرج  ۰۲تا  ۹هزار، توت فرنگی سنندج  ۹تا  ۰هزار، توت سفید  ۰۴
۲، طالبی ۰۵۵هزار و  ۴تا  ۰۵۵، خربزه یک هزار و ۰۵۵هزار و  ۰۵تا  ۸هزار، موز  هزار و  ۲پسند  هزار، طالبی شاه ۳تا  

تومان است ۲۵۵هزار و  ۲هزار و هندوانه یک هزار تا  ۳تا  ۲، ملون ۰۵۵هزار و  ۳تا  ۰۵۵ . 
هزار،  ۲۵تا  ۰۲هزار، سیب گالب  ۰۲تا  ۰های تابستانه افزود: هم اکنون هر کیلو زرد آلو با نرخ کارگر با اشاره به نرخ سایر میوه

هزار،  ۲۲تا  ۰۳هزار، گیالس تکدانه  ۹تا  ۴هزار، گوجه سبز شمال  ۰۲تا  ۰هزار، گوجه سبز برقان  ۰۰تا  ۰۵شلیل شبرنگ 
شود که با احتساب حداکثر هزارتومان در میدان مرکزی میوه و تره بار عرضه می ۰۲تا  ۰هزار و هلو  ۰۳تا  ۰۵گیالس صورتی 

رسددرصد سود به دست مصرف کننده می ۴۰ . 
کل کمبود سیب زمینی به زودی رفع می شودثبات قیمت میوه های نوبرانه طی چند روز آینده/ مش :بیشتر بخوانید  

تا  ۳هزار تومان اعالم کرد و گفت: قیمت هر کیلو بادمجان گلخانه  ۰تا  ۴رئیس اتحادیه میوه و سبزی نرخ هر کیلو بادمجان قلمی را 
۰۵۵هزار و  ۲، پیاز شیری ۹۵۵هزار و  ۲هزار، پیاز زرد یک هزار تا  ۰۶تا  ۰، برگ مو ۰۵۵هزار و  ۶ ، ۰۵۵هزار و  ۴تا  

۶هزار، غوره عسگری  ۳تا  ۰۵۵هزار و  ۲هزار، غوره آبگیری  ۹تا  ۰هزار، سیب زمینی نو  ۰۵تا  ۰سیر خشک  هزار،  ۰۵تا  
هزار تومان است ۲۵تا  ۰۲و فلفل شیرین  ۰۵۵هزار و  ۳تا  ۲هزار، فلفل دلمه سبز  ۰۵تا  ۶فلفل تند ریز  . 

تا  ۲، کرفس ۰۵۵هزار و  ۲، کاهو رسمی یک هزار تا ۰۵۵هزار و  ۲وی ادامه داد: هر کیلو کاهو پیچ ساالدی با نرخ یک هزار تا 
هزار، لوبیا  ۳تا  ۰۵۵هزار و  ۲، گوجه فرنگی ۰۵۵هزار و  ۲هزار، کلم سفید و قرمز یک هزار تا  ۰۴تا  ۹هزار، کلم بروکلی  ۳

۰۵سبز  شودتومان در میدان مرکزی میوه و تره بار عرضه می ۰۵۵هزار و  ۶تا  ۳هزار و هویج  ۰۴تا   . 
 ۰۵۵هزار و  ۴تا  ۲و سبزی خوردن را  ۰۵۵هزار و  ۲تا  ۰۵۵کارگر نرخ هر کیلو سبزی جور )پلو، آش، قورمه( را یک هزار و 

 .تومان اعالم کرد
های اخیر گفت: قیمت هویج در مقطع تابستانه به سبب ازدیاد رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به دالیل گرانی هویج در روز

هزار تومان افزایش داشته است ۲های اخیر نسبت به یک ماه گذشته تقاضا و کاهش کشت در روز . 
ابستانه نداریم، تصریح کرد: با توجه به شرایط مساعد تولید، نه تنها در های توی در پایان با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه میوه

توزیع محصوالت باغی کمبود نداریم بلکه با مازاد تولید مواجه هستیم، ضمن آنکه قیمت محصوالت باغی به سبب تورم بخش 
های تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل طبیعی استکشاورزی و افزایش هزینه . 

  لینک خبر
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 ها بازار و قیمت 
  خبرنگاران جوان -1/4/89تاریخ : 

شودتومانی نرخ مرغ در بازار/نرخ جدید مرغ دوشنبه اعالم می ۰۵۵کاهش   
 ۰۵۵هزار و  ۰۵ها تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: نرخ هر کیلو مرغ گرم در خرده فروشی ۰۵۵چهار آیین از کاهش 

 .هزار تومان است
اورزیصنعت،تجارت و کش وگو با خبرنگاربرومند چهار آیین، عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت گروه  

نسبت به اواخر هفته گذشته در بازار خبر داد و گفت: امروز  تومانی نرخ مرغ ۰۵۵کاهش  ، ازاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار  ۰۰تا  ۰۵۵هزار و  ۰۵ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۰۵۵هزار و  ۹نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

 .تومان است
های پایانی سال گذشته، کاهش تقاضا برای خرید مرغ و سوق داده شدن بخشی از نسبت به روز ارزان شدن قیمت گوشت قرمز وی

 .تقاضا به سمت خرید گوشت قرمز را دلیل اصلی روند نزولی قیمت مرغ در بازار اعالم کرد
کنند، بنابراین تومانی زیان می ۰۵۵هزار و  ۲آنکه تولیدکنندگان در فروش هر کیلو گوشت مرغ،  چهار آیین ادامه داد: با توجه به

 .قرار است دوشنبه این هفته قیمت مرغ در کارگروه ستاد تنظیم بازار بررسی و تعیین شود
ن در سه ماه گذشتهمیلیارد تومانی مرغدارا ۲۳۵ثبات نرخ مرغ در بازار استمرار یافت/زیان ماهانه  :بیشتر بخوانید  

میلیارد تومان متضرر شده  ۹۵۵از نیمه دوم فروردین به بعد رقمی بالغ بر  صنعت مرغ گوشتی این مقام مسئول با اشاره به اینکه
است، بیان کرد: با وجود آنکه جایگزینی برای مرغ وجود ندارد، به همین دلیل برای استمرار تولید باید قیمت مرغ براساس هزینه 

شده تولید اعالم شودتمام  . 
تومانی و مرغ گرم  ۹۵۵هزار و  ۹وی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی در اوایل اردیبهشت برای هر کیلو مرغ زنده نرخ 

برابری ریز مغذی ها، وزارت  ۰برابری قیمت واکسن و  ۴تومانی را پیشنهاد داده است، گفت: با توجه به رشد  ۸۵۵هزار و  ۰۲
های تولید، متضرر نشوندرزی باید نرخ پیشنهادی خود را اصالح کند تا تولیدکنندگان به سبب افزایش هزینهجهاد کشاو . 
تومان اعالم کرد و افزود: این در حالی  ۴۰۵و ذرت یک هزار و  ۳۰۵هزار و  ۲را  نرخ مصوب هر کیلو کنجاله سویا چهار آیین

با نرخ مصوب دسترسی ندارند، به همین دلیل مجبورند هر کیلو کنجاله سویا را با است که مرغداران به اندازه کافی به نهاده دامی 
تومان از بازار آزاد خریداری کنند ۹۵۵تا یک هزار و  ۹۵۵هزار و ذرت یک هزار و  ۳تا  ۰۵۵هزار و  ۴نرخ  . 

و مرغ آماده به  ۰۵۵هزار و  ۸را  نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در پایان
های واقعی مرغ اعالم شود هزار تومان اعالم کرد و گفت: در جلسه ستاد تنظیم بازار امیدواریم نرخ ۰۳ها را طبخ در خرده فروشی

 .تا تولیدکنندگان برای استمرار تولید انگیزه داشته باشند
  لینک خبر
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 برنامه ها و سیاست ها 
 خبرگزاری فارس – 4/4/89تاریخ : 

هکتار گلخانه در سال جاری/ بذر با ارز نیمایی به جای ارز دولتی وارد شود  ۰۹۵۵ایجاد   
شود، گفت: اندازی میهکتار گلخانه در کشور راه 922هزار و  5کشاورزی با بیان اینکه امسال معاون امور باغبانی وزارت جهاد 

  .پیشنهاد دادیم واردات بذر به جای ارز دولتی با ارز نیمایی وارد شود و معتقدیم تنوع بذر را در کشور زیاد خواهد کرد
عاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در حاشیه به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد علی طهماسبی م

ای در هکتار کشت گلخانه 922هزار و  5آبی اعالم کرد: امسال به دستور وزیر جهاد کشاورزی قرار است همایش سازگاری با کم

اندازی شودراه 19هزار میلیارد تومان از محل بند الف تبصره  5کشور با اعتبار  . 
ای در کشور وزیر جهاد های گلخانههکتار که با توجه به اهمیت کشت 622هزار و  3اندازی ش از این بنا به راهطهماسبی گفت: پی

هکتار افزایش داد 922هزارو  5اندازی را به کشاورزی سطح راه . 
ها در کاهش مصرف تا معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه گلخانه هستند، گفت: توجه درصد مؤثر  90

ها در راستای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و تامین نیاز این بخش عنوان کردوزارت جهاد کشاورزی به گلخانه . 
ها را از دیگر اقدامات در مقابله با مصرف آب بیشتر در کشاورزی و باغات عنوان کرد و گفت: احداث سایبان وی احداث سایبان

کنند، شود و وزارت جهاد کشاورزی برای کسانی که اقدام به این کار میمانع از مصرف بیشتر آب می درصد 32ها تا روی باغ

ای در نظر گرفته استتسهیالت ویژه . 
میلیون هکتار  322میلیون تا  152معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه هزینه احداث سایبان برای باغات از 

گیردها را در برمیدرصد هزینه 92شود که ای داده میها تسهیالت ویژهاندازی این سایبانبرای راه متغیر است، گفت: . 
های انبارها از تکنولوژیباغات زیرزمینی و همچنین آبطهماسبی به تجربه پیشینیان در زمینه آبیاری اشاره کرد و گفت: ایجاد قنوات،

ا را مبهوت کرده استویژه پیشینیان ما در ایران بوده که دنی . 
توان با تقویت تجربه گذشتگان میلیاردها متر مکعب آب را در زیر زمین نفوذ داد و مانع از وی ادامه داد: در حال حاضر هم می

وری آب در کشور شدخشکسالی و افزایش بهره . 
 و صیفی تقریبا نایاب شده است، گفت: معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که بذر سبزی

اندمشکالت انتقال ارز دردسرهایی برای تولید کنندگان ایجاد کرده و کشاورزان به مشکالتی بر خورده . 
ایم، پس از این بذر محصوالت به جای ارز دولتی با ارز نیمایی وارد شود، زیرا معتقدیم با استفاده از پیشنهاد داده طهماسبی گفت:

شودها ایجاد مینیمایی حجم زیادی بذر وارد خواد شد و رقابت بین شرکتارز  . 
های گذشته علیرغم اینکه توجه جدی به درصدی بذر سبزی و صیفی چیست، گفت: در سال 82وی در پاسخ به اینکه دلیل وابستگی 

انگشت شمار است و معموال آنها بذرهای های تولید بذر در وزارت جهاد کشاورزی شده است، اما تولید این بذرها در دست شرکت
دهندوالد را به ما نمی . 

ها های تولید بذر در داخل کشور هم به دلیل عدم حمایتهمچنین فعالیت شرکتمعاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد:
بری ایوب داشته باشد، چرا که یک فرایند زمانکمتر بوده هر شرکتی در زمینه تولید بذر ورود کند باید گنج قارون، عمر نوح و صبر 

 .است
التفاوت آن با ارز دولتی خواهد  میلیون دالر مابه 82با پیشنهاد اختصاص ارز نیمایی برای واردات بذر حدود  :طهماسبی تاکید کرد

و وزارت جهاد کشاورزی به  جمهورایم در کارگروه متشکل از وزارت علوم ، معاونت علمی و فناوری رئیسبود که پیشنهاد داده
گذاری اختصاص داده شودهای فعال در حوزه بذر و سرمایهشرکت . 

شود در حالی که قیمت آن وی در پاسخ به اینکه لیموترش در منطقه جنوب کشور به خریداران کشور عراق و افغانستان فروخته می
کنیم بازارهای صادراتی خوبی هم ایجاد ات نیستیم و تالش میما مخالف صادر در شهرهایی مثل تهران بسیار افزایش یافته گفت:

شود دیگر ازدسترس ما خارج استکنیم. البته زمانی که این محصول قاچاق می . 
کنند هزار تومان خریداری می 24به گزارش فارس، خریداران کشورهای عراق و افغانستان در منطقه جنوب کشور هر کیلو لیمو را 

رسدهرهای دیگر به دست مصرف کنندگان داخل نمیو این محصول در ش . 
  لینک خبر
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 برنامه و سیاست 
 خبرگزاری فارس – 3/4/89تاریخ : 

ساالری در کشاورزی وستایی و ترویج فنهای رایجاد اعتماد در تعاونی  
ساالری در محیط تولیدی کشاورزی های روستایی پرچمداران فنرئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: تعاونی

  .کشوراست
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پات ،حسین شیرزاد مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره سازمان مرکزی تعاون 

های هیأت های تعاونی تولید روستایی کشور به تبیین سیاستشرکت هروستایی کشور در جمع مدیران عامل و هیأت مدیر
های تولید و وظایف خطیر این گروه از منتخبان روستایی به مثابه پرچمداران تکنوکراسی در محیط تولیدی کشاورزی تعاونی مدیره

انداز آتی توسعه و پیشرفت کشاورزی کشور بسیار نخبه، برگزیده و الیت روستایی را در چشمکشور پرداخت و نقش این گروه فناور، 
 .مهم و ارزشمند برشمرد

ترینهای تولید روستایی، اصیلشیرزاد در بخش دیگری از این گفتگوی دوجانبه با اشاره به اینکه تعاونی ترین نهادها و هوشمندانه 

هایی از باشند گفت: هر تعاونی با بازتولید خودکار سرمایه اجتماعی متضمن شبکهراتیک میهای داوطلبانه مردمی و دموکتشکل
کنند، این تری را جستجو میمناسبات اجتماعی اعتمادبخش است که اعضا در متن این مناسبات زندگی مطلوب و بهروزی مناسب

ه لزوم وجود وحدت، انسجام و همگنی و همبستگی افراد ای بزرگ تبدیل کرده است کهای روستایی را به خانوادهویژگی تعاونی
جوشدزند و تربیت مدیران جوان بخش کشاورزی کشور در بطن این نهاد میفرجام مشترک آنان را رقم می .  

های روستایی مسئولیت خطیر حفظ های تعاونیشرکت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران افزود: هیأت مدیره رئیس هیأت مدیره

حدت و انسجام نیروی انسانی تعاونی را به عهده دارد و برای نیل به موفقیت باید تعامل و هماهنگی اجرایی با نهادهای ده مثل و
را به مثابه یک راهکار و مسئولیت در کنار « جویی مسائلچاره»بخشداری و دهداری و شوراهای اسالمی، فراگرد حل مسأله و

و کنترل اعضا بر سرنوشت تعاونی در دستور کار سازمانی خویش قرار دهند ترویج حس مالکیت اعضا بر تعاونی .  
گرایی و الیتیسمشیرزاد ادامه داد: نخبه گرایی، تعهد ملی، حضور مداوم و جدی با تشویق جوان در روابط میان اعضای هیأت مدیره 

ابط اجتماعی روستایی ممانعت به عمل آوردها باید از بروز هرگونه ناهماهنگی و مشکل سازی برای شبکه رودر همه صحنه . 
شان به وی همچنین گفت: اعضای هر تعاونی به دلیل وجود نیاز و برخی مشکالت اقتصادی و به دنبال رفاه بیشتر خود و خانواده

برداری های بهرهوری عوامل تولید در واحداند. لذا آنان پیوسته انتظار دارند در حد مقررات، بهرهعضویت تعاونی تولید درآمده
ها برآیدمشکالتشان را فهم و درک کند و درصدد رفع آن افزایش یافته، امکانات و شرایط شرکت تعاونی، بهینه شده و هیأت مدیره . 

ها با از این رو، هیأت مدیره باید با نگاه تیزبین حفظ و بقای مالکیت زمین و حدود آن،رعایت حرمت رأی افراد،همسانی کار تعاونی
سازی و ماشینی کردن کشاورزی ، های کشاورزی، کمک به یکپارچهشیوه زندگی مرسوم و سنتی مردم،استفاده بهینه از آب و نهاده

ها تالش خود را بکار گیردهای اعضا را شناسایی و با تزریق هدفمند عنصر آگاهی در حل آنمسائل و خواسته .  
کشور با تأکید بر اینکه جدیت در برگزاری جلسات هیأت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی رئیس هیأت مدیره و مجامع و  

ها امری بدیهی است اظهار داشت: هیأت مدیرههای مالی شرکتسازی فعالیتشفاف سفیدانههای ریشباید با اتخاذ سیاست  و  
آن در راستای فراهم شدن زمینه الزم برای  کدخدامنشانه و با الهام از تبار و دیرینه فرهنگ رایج روستایی و دانش بومی منبعث از

ریزی توسعه پایدار و امکان ارائه های کشاورزی منطبق بر مطالعات و برنامهاجرای خدمات زیربنایی، امکان اعمال سیاست
های سرمایه های مختلف، ایجاد امکانات مناسب برای استفاده از تسهیالت بانکی و تجمیعهای فنی و مهارتی کشاورزی در ردهآموزش

ای از صنایع تبدیلی و فرآوری محصوالت کشاورزی و دامی و بازاریابی به ارشاد، توصیه، سازی امکان ایجاد زنجیرهخرد، فراهم
رجوع وراهنمایی و توجیه )و در صورت لزوم توسل به قانون( عناصر ناهنجار )اعضا، کارکنان، ارباب مبادرت ورزیده و  ( ... 

از قوانین و آرا و نظرات اکثریت دعوت کند آنان را به تبعیت .  
احترامی به آرای خواهی، سرپیچی از قانون، بینباید اجازه دهد، اختالفات، ابهامات، زیاده مدیره وی در ادامه با اشاره به اینکه هیأت

این نخبگان منتخب روستایی باید اکثریت و ... برخی از عناصر انسانی، برای شرکت تعاونی ایجاد مشکل کند تأکید کرد: تمام قوت 
های پراکنده و ایجاد روحیه همکاری و مشارکت در کار،تولید و جلوگیری از خرد شدن مجدد اراضی، ایجاد مزارع تجمیع توانایی

طح آالت و تجهیزات و افزایش سطح مکانیزاسیون. افزایش راندمان آبیاری و افزایش سالگویی و نمایشی استفاده مشترک از ماشین
تبع آن افزایش میزان تولید در واحد سطح و در نهایت افزایش درآمد کشاورزان و اعضا شرکت و کاهش زیر کشت آبی و به

های روستایی باشدهای تولید و رشد تکنوکراسی و فرهنگ مکانیزاسیون زراعی در محیطهزینه . 
های تولید کشاورزی مسأله نقدینگی از مشکالت عمده تعاونی معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: معموالً اقتصاد تولید در مزرعه و

ها از دولت این است که با دادن وام و یارانه دارند. عمده انتظار آناست و کشاورزان کمتر تحرکی از خود برای حل این مشکل
ایند چون اگر شرکت از نظر بنیه به سرمایه باید توجهی ویژه نم مشکالت اقتصادی کشاورزان را حل کند. در این میان هیأت مدیره
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های مختلف تولیدی، خریدوفروش محصوالت کشاورزی، تعدیل تواند در انجام فعالیتمالی مقتدر و دارای توان مالی باال باشد می
ای را ایفا کندها در بازار آزاد نقش سازندههای نهادهقیمت . 

متخصص در اجرای پروژه،آموزش اعضای شرکت در زمینه مدیریت این مقام مسئول همچنین ابراز کرد: استفاده از نیروهای 
های نوین مدیریت برای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیرهمزرعه و تولید و آموزش شیوه های هدف از طریق بندی گروه،طبقه 

وق اعضا، اجرای مصوبات مجمع، های تحقیقاتی در مزارع تعاونی، دفاع از حقارتباط با مراکز تحقیقاتی و انجام پروژه  هیأت مدیره

سازی اعضا، مرور مستمر وظایف و حدود اختیارات هیأت مدیرهآگاه های در قبال شرکت، وجود حسابرسی جامع، نظارت بر جریان 

های در دسترس و ارتقای توان پاسخگویی ها و پایش توان تولید و فناوریمالی و گردش وجوه نقد و ارزیابی و صیانت از دارایی
دیران و در نهایت افزایش حس مشارکت اعضا و تعامل بیشتر که با سوددهی بیشتر شرکت به دست خواهد آمد، باید در رأس م

های هیأت مدیرهبرنامه  .قرار گیرد 
ه منابع ها پرداخت و گفت: این منابع موسوم بهای تولید به تشریح هر یک از آنگانه تعاونی۰۹شیرزاد در ادامه با ذکر منابع درآمدی 

اند از: بازاریابی و بازاررسانی محصوالت تولیدی اعضاء ،تهیه نهاده های مورد نیاز های تعاونی تولید عبارتدرآمدی شرکت
کشاورزان و دامداران و سایر تولیدکنندگان ،ارائه خدمات حمایتی نظیر بیمه روستاییان و عشایر و بیمه محصوالت ،خرید اوراق 

ف سال ،ارائه خدمات فنی و مهندسی به اعضاء ،تأسیس مراکزی نظیر باسکول، فروشگاه سموم کشاورزی، مشارکت در مقاطع مختل
های زیربنایی )آب و خاک(،مشاوره و نظارت بر مزارع و باغات،بیمه اجتماعی، آوری شیر و ... ،پیمانکاری طرحمراکز جمع

بخش کشاورزی )ثبت سامانه هوشمند(،اخذ نمایندگی فروش  درمانی، محصوالت کشاورزی و کارگزاری بیمه،خدمات الکترونیکی
ها، ها )شهرداری، فضای سبز، دانشگاهپزشکی،انعقاد قرارداد با سایر ارگانها، مواد سوختی و ...،کلینیک گیاهآالت، نهادهماشین

(...مجتمع باغات و  آالت د حاصل از کارکرد ماشینهای آموزشی، ترویجی و احداث مزارع ترویجی و نمونه،درآم،برگزاری کالس

 .و مکانیزاسیون،درآمد حاصل از اجاره زمین زراعی و درآمد حاصل از بیمه روستاییان و عشایر
وی در پایان گفت: شرکت تعاونی تولید به مثابه پایگاه فنی و تخصصی تولید در بخش کشاورزی و نیازمند تغییر نگاه مدیران شرکت 

می باشدمطابق با اقتضائات امروزین   
  لینک خبر
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 برنج
 خبرگزاری فارس – 4/4/89تاریخ : 

شود های شمالی/ الگوی کشت تا سال آینده اجرا میابالغ ممنوعیت کشت برنج در غیر از استان  
آبی، محدودیت و ممنوعیت کشت برنج براساس تصمیم کارگروه ملی سازگاری با کم معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت:

ها ابالغ شدهیأت دولت مصوب و به همه استان گیری شد و درهایی به غیر از گیالن و مازندران تصمیمدر استان .  
مراد اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی امروز در همایش سه به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی

ی، گیالن، های شمالآبی اعالم کرد، در این کارگروه تصریح شد، کشت برنج به غیر از استانروزه کارگروه ملی سازگاری با کم
  .مازندران و مازندران ممنوع است

ها ابالغ شددر هیأت دولت مصوب و به استان»وی افزود:  ». 
هایی که اقدام به کشت برنج بکنند، معاون وزیر جهاد کشاورزی در توضیح دقیق محدودیت کشت برنج گفت: طی سه سال به استان

دشان را با شرایط ممنوعیت وفق بدهند. به هر حال برنامه دولت این است که مزایایی نخواهیم داد و آنها مجبورند در این مدت خو
های دیگر کشت نشودهای گیالن و مازندران در استانبرنج تا سه سال دیگر به غیر از استان .  

کرد، مجوز کشت سابقه اعالم های امسال را طی پنجاه اخیر بیاکبری در پاسخ به اینکه چرا به رغم آمارهای هواشناسی که بارش
ها جزو رفتارهای مناطق خشک است. ایران دهید، گفت: به هر حال ایران کشور خشک است و باال و پایین بودن بارشبرنج را نمی

مدت باشدهای طوالنیهای کشت ما با درنظر گرفتن افقدر مسیر تغییر اقلیم قرار دارد و ما باید برنامه .  
شود، در حالی فارس که چرا طرح الگوی کشت در کشور به رغم معطل ماندن یک دهه، اجرا نمی اکبری در پاسخ به سؤال خبرنگار

تواند در کنترل مصرف آب نقش مؤثری داشته باشد، گفت: طرح الگوی کشت در حال تدوین است و در که اجرای این طرح می
تا آخر امسال یا اوایل سال آینده اجرایی خواهد شد های مختلف آن آماده است و به نظر منشود، بخشای تخصصی بررسی میکمیته .  

وی ادامه داد: مشکالت اجرایی در زمینه الگوی کشت وجود دارد و آن این است که کشاورزان کشت خود را براساس میزان درآمدی 
کنندکه آن کشت دارد، تعیین می .  

توانند با کنند که میاجرای طرح الگوی کشت را مطرح میدر حالی مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی دشواری  به گزارش فارس،
کنند، طرح الگوی کشت قابلیت مدیریت نرخ خریدهای تضمینی، ارائه مزایا و امتیازهای ویژه به افرادی که این طرح را اجرا می

  .اجرایی خواهد داشت
آبی چه مصوبات رگروه ملی سازگاری با کممعاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به اینکه طی یک سال گذشته کا

این کارگروه تصویب کرده که در استان های هرمزگان و بوشهر تحویل حجمی آب اجرایی شود. قرار  دیگری داشته است، گفت:
  .است این طرح هفته آینده مصوب و ابالغ شود

و در آن کارشناسان و متخصصان حوزه آب نظرات  شودآبی در وزارت نیرو برگزار میهمایش سه روزه کارگروه سازگاری با کم
کنندوانتقادات خود را مطرح می .  

های مرتبط با آب در معرض دید عالقه مندان قرار گرفته های شرکتدر حاشیه این همایش هم نمایشگاه ارائه دستاوردها و فناوری
  .است

ازی شد و اعضای این کارگروه را معاون برنامه و بودجه، معاون اندآبی، سال گذشته راهاکبری گفت: کارگروه ملی سازگاری با کم
دهند. یک کارگروه تخصصی هم با سازمان محیط زیست، وزیر نیرو، وزیر جهاد کشاوری وزیر صمت و وزیر کشور تشکیل می

شودحضور معاونان وزیر و زیر نظر معاون سازمان برنامه و بودجه اداره می .  

 
  لینک خبر
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 برنج
 خبرگزاری فارس – 6/4/89تاریخ : 

درصدی قیمت برنج ایرانی در بازار  51کاهش   
درصد نسبت به یک ماه گذشته کاهش  15ایرانی در بازار در آستانه فصل برداشت  دبیر کل بنکداران مواد غذایی گفت: قیمت برنج

  .یافت
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قاسمعلی حسنی دبیر کل بنکداران مواد غذایی در شبکه خبر سیمای جمهوری 

ه گذشته کاهش یافته استدرصد نسبت به یک ما 15اسالمی گفت: قیمت برنج ایرانی در آستانه فصل برداشت  .  
است، گفت: با وجود کاهش تقاضا قیمت برنج در  گران و سودجویان باعث باال رفتن قیمت برنج در بازار شدهوی با بیان اینکه واسطه

 .بازار به صورت حبابی افزایش یافته بود
کاهش بیشتر قیمت برنج در بازار باشیم بینی کرد که با نزدیک شدن به فصل برداشت و لغو ممنوعیت واردات شاهدحسنی پیش .  

هزار تن برنج نیاز دارد اما به گفته مهرداد الهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه  522به گزارش فارس، کشور ساالنه به حدود 

شودکند و با این وجود قیمت در بازار کنترل نمیبیشتر از این میزان وارد می  مجلس دولت بسیار . 
هزار تومان در هر کیلو رسیده بود 25یرانی در بازار به قیمت برنج ا . 

غیر  های جهاد کشاورزی و صمت از عوامل افزایشمشکل در سیستم توزیع و پراکندگی مدیریت عرضه و توزیع بین وزارتخانه
 .کنترلی قیمت برنج است

  لینک خبر
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 برنج
 خبرنگاران جوان  – 2/4/89 :تاریخ 

ان هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند/ ضرورت پایش مزارع برنج نسبت به آفت کرم ساقه خوارکشاورز  
خوار مدیرکل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی گفت: برنجکاران با توجه به روند افزایش دمابه طور دائم نسبت به پایش کرم ساقه

 .اقدام کنند
وگو بادر گفت مسعود حقیقت، مدیرکل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه  صنعت، تجارت و کشاورزی  

در برخی  در برخی مناطق کشور خبر داد و گفت: امروز در ساعات بعدازظهر و اوایل شب بارش باران ، ازخبرنگاران جوان
مناطق شرق مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز رگبار و رعد و برق و وزش باد را 

 .خواهیم داشت. ضمن آنکه در جنوب سیستان و بلوچستان به سبب رشد ابرهای جوششی، احتمال رگبار دور از انتظار نیست
در بسیاری از مناطق استمرار دارد، افزود: براین اساس به برنج کاران توصیه  روند افزایش دما هفتهوی با اشاره به اینکه تا اواسط 

می شود که به طور دائم نسبت به پایش کرم ساقه خوار در مزارع اقدام کنند و در صورت لزوم از روش های بیولوژیکی و مکانیکی 
 .برای از بین بردن آفت استفاده کنند

یا کوتاه کردن دور  تنظیم دور آبیاری با توجه به افزایش دما، چغندرکاران نسبت به  ای دیگر به کشاورزان گفت: حقیقت در توصیه
 .آبیاری اقدام کنند

جتناب کنندهای جنوبی اهای هواشناسی را جدی بگیرند/ دامداران از چرای دام در استانکشاورزان هشدار :بیشتر بخوانید  
به استخرداران مناطق شمالی و جنوبی توصیه می  ماندگاری هوای گرم مدیرکل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی ادامه داد: با وجود

 .شود که در شب هنگام نسبت به هوادهی استخرهای پرورش ماهی اقدام کنند
می کنند، نسبت به تنظیم  کشت توت فرنگی . که اقدام بهو .  به گفته وی، توت فرنگی کاران مناطق کردستان، چهار محال بختیاری

 .دور آبیاری در این مناطق اقدام کنند تا مشکلی برای کشت محصولشان پیش نیاید
حقیقت درباره تاثیر بارش های نرمال و فراتر از نرمال در سال زراعی جدید بر منابع آبی کشور بیان کرد: با توجه به شرایط مساعد 

های گذشته در کشور جبران شده است و کمبودی در این های سطحی مربوط به سالقابل توجهی از کمبود منابع آببارش، بخش 
 .زمینه نداریم

سال  ۰۰های این مقام مسئول با اشاره به اینکه خشکسالی هیدرولوژیکی به طور کامل رفع نشده است، بیان کرد: با وجود خشکسالی
های گذشته را جبران کرده استتنها بخشی از کمبود منابع آبی سال ۸۹-۸۹ز نرمال در سال زراعی گذشته، بارش نرمال و فراتر ا . 

در سال زراعی جدید مطلوب بوده است، تصریح کرد: این در حالی است که از لحاظ  هواشناسی وی در پایان میزان بارش از دیدگاه

اشدهیدرولوژیکی بعید است که خشکسالی به طور کامل رفع شده ب . 
  نک خبرلی
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 پنبه
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 تامین منابع مالی

 ایرنا  – 4/4/89تاریخ : 

میلیارد تومان اعتبار به بسیج عشایری مصوب شد ۰۵تخصیص   
میلیارد تومان اعتبار برای بسیج  ۴۵رئیس سازمان امور عشایری کشور گفت: امسال با کمک فراکسیون عشایری مبلغ  -ایرنا  

هزار شهید جامعه عشایری در کل  ۰۵هزار پروژه تحت عنوان  ۰۵عشایری در مجلس شورای اسالمی مصوب شد که قرار است 
  .کشور اجرایی شود

« های جهادی در رونق تولید، در های جهادی با موضوع نقش تشکلروز سه شنبه در حاشیه دومین نشست تشکل« کرمعلی قندالی

۰۹جمع خبرنگاران فزود: جهاد سازندگی در سال  به یک عزم های جهادی نیاز به فرمان امام راحل تأسیس شد و امروز تشکل 
 .جهادی به منظور رشد و تعالی کشور به ویژه برای شعار سال با عنوان رونق تولید دارد که نیازمند یک حرکت فراگیر بسیجی است

های مشترک )سازمان امور عشایری و بسیج به گفته وی، بسیج سازندگی به عنوان الگوی موفق گام برمی دارد و اجرای پروژه
افزایی و تعامل بین دو دستگاه است تالش می شود که این مصوبه در مجلس شورای اسالمی هم منابعش تأمین سازندگی( نماد یک هم 

 .و قانونمند شود
هایی برای تأمین آب شرب سالم برای انسان و دام، احداث خطوط ارتباطی، رئیس سازمان امور عشایری کشور به اجرای پروژه

های زنجیره تولید گوشت قرمز، گیاهان دارویی، صنایع دستی و در حوزه تولید پروژههای عرفی و دستیابی عشایر به سامانه
ترین مردم وظیفه سنگینی است که با کمک گردشگری اشاره کرد و افزود: این اقدام در سازمان عشایری به عنوان متولی محروم

های جهادی محقق خواهد شدتشکل . 
مربوط به بخش کشاورزی استهزار پروژه جهادی کشور  ۰۲اجرای بیش از   

جانشین فرمانده کل سپاه در بسیج سازندگی با بیان اینکه فلسفه وجودی بسیج سازندگی از « محمد زهرایی»سرهنگ پاسدار 
توسط دانشجویان شکل گرفت گفت: بسیج سازندگی حمایت ریالی برخوردار نیست، در عین حال  ۹۸های جهادی در سال حرکت

اما نقش تسهیل گری جهادی بین نهاده ها و دستگاه های اجرایی استمنابع مالی ندارد،  . 
های محرومیت زدایی و گروه جهادی متخصص، کمک به دولت در پروژه ۰۲۰هزارو  ۰۰وی ساماندهی جوانان را تحت عنوان 

ی بسیج سازندگی در کمک به دولت در مردمی کردن اقتصاد و جلوگیری از مهاجرت در خالی شدن روستاها را سه مأموریت اصل
 .کشور برشمرد

گروه جهادی متخصص از سال گذشته تاکنون به عنوان خدمت رسان محله محور تشکیل  ۹۵۵زهرایی اضافه کرد: تعداد پنج هزار و 
کنند، اما شده که تفاوتش با یکدیگر در این است که گروه خدمت رسان تخصصی به مناطق محروم استان های مختلف هجرت می

کنندهای خود خدمت میدمت محله محور در محلهگروه خ . 
پروژه به  ۹۲۵۵های محرومیت زدایی برای کمک به دولت بطور متوسط سالیانه هشت هزار تا وی تصریح کرد: براساس پروژه

رسدپایان می . 
یانه چند هزار پروژه به این فرمانده بسیج سازندگی گفت: طرحی سال گذشته به وزیر کشور ارایه شد که قرار است از مرداد ماه ماه

پروژه مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است و در خواست داریم  ۰۵۵هزارو  ۰۲هزار پروژه  ۳۵ترتیب افتتاح شود که از تعداد 
های جهادی قرار گیردکه در یک اقدام مشترک منابع مالی و تجهیزات در اختیار تشکل . 

زی اقتصاد و جلوگیری از مهاجرت در خالی شدن روستاها، کارگاه های اقتصاد وی افزود: برپایه کمک به دولت در مردمی سا
 .مقاومتی با رویکرد در روستاها شکل می گیرد و به سبد خانوار، درامدش و ماندگاری مردم در روستاها کمک می شود

 
 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83369564/تخصیص-۳۰-میلیارد-تومان-اعتبار-به-بسیج-عشایری-مصوب-شد
https://www.irna.ir/news/83369564/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%DB%B3%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 تامین منابع مالی 
 خبرنگاران جوان  – 2/4/89تاریخ : 

میلیارد تومان برای مکانیزاسیون کشاورزی/اعطای یک میلیارد تومان به حوزه زراعت ۹۵۵۱اختصاص  
میلیارد تومان به بخش مکانیزاسیون، گفت: از ابتدای امسال یک میلیارد در حوزه زراعت و  ۰،۹۵۵عباسی با اشاره به اختصاص 

میلیارد در حوزه باغبانی اختصاص یافته است ۴۶۵ . 
نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کامبیز عباسی در رابطه با  ، بهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

گذاری بسیار خوبی در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی سرمایه ۸۹تا  ۸۲کشاورزی در کشور اظهار کرد: از سال  مکانیزاسیون توسعه
ت و یک جهش در شاخص های توسعه مکانیزاسیون رقم خورده است. در حوزه مکانیزاسیون برنج در ابتدای دولت انجام شده اس

درصد رسیده است ۹۵درصد شالیزارها مکانیزه بود اما در حال حاضر به حدود  ۰۲حدود  . 
ر حالی که در ابتدای دولت این درصدرسیده د ۳وی افزود: در حوزه برداشت غالت کشور هم امروز ضایعات برداشت به کمتر از 

میلیون هکتار کشت مکانیزه افزایش پیدا کرد. عملیات سمپاشی در  ۲۱۰درصد بود. در حوزه گندم هم بیش از  ۰۵تا  ۹میزان حدود 
 .کشور از النس به سمپاش های تراکتوری و پشت تراکتوری ارتقا یافته است

درصد مزارع توسط سمپاش های تراکتوری سمپاشی می شد اما در  ۰۰ذشته رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: در گ
درصد افزایش یافته است ۴۰حال حاضر به  . 

 کشاورزان هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند/ ضرورت پایش مزارع برنج نسبت به آفت کرم ساقه خوار:بیشتر بخوانید
هزار دستگاه تراکتور و به صورت  ۰۰۵سال اخیر بیش از  ۶د وی در رابطه با تامین تراکتور در کشور خاطر نشان کرد: طی حدو

رکود کامل در  ۸۲و اوایل سال  ۸۰هزار تراکتور در کشور تامین شد در حالی که در اواخر سال  ۰۹تا  ۰۰میانگین هر سال حدود 
م در کشور فروش نداشتهزار دستگاه بود و کمباین ه ۲این بخش وجود داشت و میانگین تامین ما درحوزه تراکتور در حدود  . 

عباسی با اشاره به مکانیزاسیون حوزه باغبانی کشور تصریح کرد: ما در این بخش رشد مناسبی را در تامین تراکتور باغبانی داشته 
ایم. به جرات می توان گفت شاخص های مکانیزاسیون در باغبانی علیرقم تمام محدودیت ها رشد و نفوذ خوبی را به دنبال داشت که 

درصد را در ضریب مکانیزاسیون کشور در حوزه باغبانی شاهد بودیم ۰۴۵حدود  . 
وی افزود: ما بسیاری از تکنولوژی های نوین را در باغبانی شناسایی کردیم و مردم بسیار عالقه مند به سمت آن آمدند مانند سامانه 

خانه ها و اتوماسیون گلخانه ای. به طور کلی ضریب های مباززه با تگرگ، سامانه مبارزه با سرمازدگی، سیستم های کنترل گل
مکانیزاسیون باغبانی کشور هم افزایش داشته است. ما برای باغات کشور تراکتورهای باغی کمرشکن را تامین کردیم و کارخانجات 

 .داخلی و تولیدکنندگان خارجی توانستند انواع متنوع تری از تراکتور را به بازار عرضه کنند
ز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در رابطه با مکانیزاسیون گیاهان دارویی گفت: یکی از اصلی ترین بخش هایی که ما به رئیس مرک

صورت جدی بر روی آن کار می کنیم مکانیزاسیون گیاهان دارویی است و به دنبال این هستیم که مکلنیزاسیون را در این بخش 
 .فراموش شده توسعه دهیم

کمباین غالت در کشور تا به امروز بی سابقه بوده و توفیقاتی که در این زمینه به دست آورده ایم بسیار ارزشمند وی افزود: تامین 
هزار دستگاه کمباین برداشت غالت اعم از تولید داخل و وارداتی های کمباین سنگین در اختیار  ۴است. تا به امروز نزدیک به 

درصد ضایعات همین تامین کمباین برداشت غالت است ۳کشاورزان قرار گرفته است و یکی از دالیل رسیدن به عدد کمتر از  . 
۰،۹۵۵ عباسی با اشاره به اختصاص تا  ۸۹کانیزاسیون در سال جاری، عنوان کرد: از ابتدای سال میلیارد تومان اعتبار به بخش م 

میلیارد تومان هم در حوزه باغبانی اختصاص یافته است.  ۴۶۵امروز حدود یک میلیارد تومان از این اعتبار در حوزه زراعت و 
میلیارد تومان  ۰۳ت و حدود میلیارد تومان در حوزه مکانیزاسیون شیال ۸۵میلیارد تومان در حوزه دام و طیور و نزدیک به  ۰۹۵

 .برای مکانیزاسیون گیاهان دارویی در نظر گرفته ایم
میلیارد تومان هم برای مکانیزاسیون گلخانه ها در  ۹۲میلیارد تومان هم به مکانیزاسیون جنگل و مرتع و حدود  ۰۹وی افزود: حدود 

ورت جامع و کامل در تمام زیر بخش های کشاورزی اجرایی نظر گرفته شده است. امسال هم نظیر سنوات گذشته مکانیزاسیون به ص

 .خواهد شد
 لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 خبرنگاران جوان  – 4/4/89تاریخ :

هکتار باغ در کشور وجود دارد ۹۵۵میلیون و  ۰هزار میلیارد تومان اعتبار به توسعه کشت گلخانه ها/  ۰اختصاص   
هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است ۰شود و برای این مهم هکتار گلخانه افزوده می ۹۵۵هزار و  ۰طهماسبی گفت: امسال  . 

، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی طهماسبی معاون امور باغبانی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

تبدیل شود،  و جانوری های گیاهیگونه وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تغییرات اقلیمی سبب شده تا کشورمان به نمایشگاهی از
هکتار باغ در کشور وجود دارد ۹۵۵میلیون و  ۲گفت: در حال حاضر  . 

شدند و های زیرزمینی در استان بوشهر مانع ورود آب شیرین به دریا میوی با اشاره به احیای رسوم قدیمی در حوزه آب، افزود: باغ
شدوگیری میعالوه بر تولید محصول همچنین از هجوم آب دریا به ساحل جل . 

از دیگر رسوم قدیمی هستند، افزود: این رسوم باید مجدد   هاو قنات های زیرزمینیسد معاون وزیر جهاد با بیان اینکه آب انبارها،
 .مورد بررسی قرار گیرد

ها تنها راه حل برون رفت از چالش بحران رسد/ توسعه گلخانهای به یک میلیارد دالر میدرات محصوالت گلخانهصا :بیشتر بخوانید

 آب
اشاره کرد و گفت: کشور ما از لحاظ استاندارد و ساخت سازه  های کشورگلخانه های خود به وضعیتوی در بخش دیگری از صحبت

ن دانش بومی در این حوزه با نوآوری در کشور ما تلفیق شده استهای اروپایی است و عالوه بر آهمتراز کشور . 
هکتار  ۹۵۵هزار و  ۰ها افزود: امسال به داخل گلخانه محصوالت آب بر طهماسبی با تاکید به دستور وزیر جهاد کشاورزی و انتقال

هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است ۰شود و برای این مهم گلخانه افزوده می . 
درصد در  ۸۵تا  ۹۵و سیستم بازچرخانی آب گفت: در سیستم بازچرخانی  های هیدروپونیکگلخانه این مقام مسئول با اشاره به

شودمصرف آب صرفه جویی می . 
های مربوط نیازمند فرهنگ سازی در این بخش وی در پایان تصریح کرد: صرفه حویی در مصرف آب عالوه بر همکاری سازمان

 .است
 لینک خبر
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ

 فودپرس – 4/4/89تاریخ : 

مرغ از ایران به هرات ممنوع شدواردات مرغ و تخم  
مرغ به هرات ممنوع شده استتخمدلیل حمایت از تولید داخلی واردات هر گونه مرغ و والی هرات گفت: به . 

 
های هرات مبنی بر قاچاق گسترده مرغ های گسترده مسووالن مرغداریبه گزارش سایت افغانستان خبرگزاری فارس، پس از شکایت

مرغ از کشورهای خارجی که سبب کاهش تولید این محصول شده، این افراد خواهان برخورد با قاچاق آن شدندو تخم ر از سوی دیگ .

وگو با مرغ به هرات در گفتکنندگان به واردات قاچاق گوشت مرغ و تخموالی هرات پس از نشست با اعتراض« عبدالقیوم رحیمی»
های هرات به مسووالن گمرک و های مسووالن مرغداریخبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس گفت: پس از بررسی شکایت

مرغ به هرات را ممنوع کننداردات مرغ و تخمپلیس مرزی هرات دستور داده شد تا و .  
« کنند هزار مرغداری فعالیت می ۴های هرات در این مورد گفت: در هرات نزدیک به رئیس اتحادیه مرغداری« ضیاءالحق رحمانی

اچاقی مرغ و گذاری شده است. وی تاکید کرد: واردات قخصوصی نزدیک به یک میلیارد دالر در این بخش سرمایهکه از سوی بخش
ای را به آنها وارد کرده و از سوی دیگر توان مرغ از کشور ایران و دیگر کشورها به هرات از یکسو خسارات مالی گستردهتخم

مرغ در هرات گرفته استکنندگان مرغ و تخمرقابت را از تولید .  
های هرات ادامه دادرئیس اتحادیه مرغداری ی مرغی در ایران واردات از این کشور ممنوع شده دلیل شیوع آنفلوآنزاهمچنین به :

ها در هرات ثابت کرده که نیاز بازار داخلی را های مرغداریاست. عبدالصبور رحمانی، رئیس اداره کشاورزی هرات گفت: فعالیت
کند و نیازی به واردات این تولیدات از کشورهای دیگر به هرات نیستفراهم می . 

 لینک خبر
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 تخم مرغ
 ن خبرنگاران جوا – 3/4/89تاریخ : 

تن تخم مرغ مازاد از سطح بازار جمع آوری شد ۰۵۵مرغ در بازار/افزایش یک هزار تومانی نرخ تخم   
گذار استان تهران گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ با افزایش یک هزار تومانی از رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

تومان است ۶۰۵۵تا  ۶۳۵۵درب مرغداری  . 
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارذار استان تهران در گفتناصر نبی پور، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گ گروه  

در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو  افزایش یک هزار تومانی نرخ تخم مرغ ، ازاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۰۵۵هزار و  ۶تا  ۳۵۵هزار و  ۶تخم مرغ درب مرغداری  . 

 ۴تا  ۲را عامل اصلی افزایش قیمت در بازار اعالم کرد و افزود: براساس آخرین آمار،  صادرات تخم مرغ وی جمع آوری مازاد و
های عراق و افغانستان صادر شده استهزار تن تخم مرغ به کشور . 

تومان از مرغداران خریداری شده که  ۰۵۵هزار و  ۰تن تخم مرغ مازاد بازار با نرخ اولیه  ۶۵۵تا  ۰۵۵نبی پور ادامه داد: تاکنون 
 .در ادامه این روند، نرخ تخم مرغ افزایش خواهد یافت

از سطح بازار وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به زیان  جمع آوری مازاد تخم مرغ به اینکه محدودیتی در این مقام مسئول با اشاره
کنیم که به کمک مرغداران آمد تا آنها بتوانند به تولید ادامه دهندهای اخیر، از پشتیبانی امور دام تشکر میچشمگیر مرغداران در ماه . 

تومان اعالم کرد و گفت: با استمرار مازاد جمع آوری تخم مرغ از سطح  ۰۵۵هزار و  ۹را وی قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ 
رود که به قیمت تمام شده محصول برسیمبازار انتظار می . 

تن  ۹۵۵هزار و  ۲تا  ۹۵۵هزار و  ۲در کشور را  تولید ماهانه تخم مرغ رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران
هزار تن از میزان تخم مرغ تولیدی مازاد بر نیاز کشور است که برای کاهش زیان مرغداران باید  ۹تا  ۹و افزود: ماهانه اعالم کرد 

های هدف صادر شودبه بازار . 
هزار تومان تخم مرغ به افغانستان صادر شد ۲ن/ جمع آوری مازاد تولید تخم مرغ یک راه برای کاهش زیان مرغدارا :بیشتر بخوانید  

های جوان خود را به کشتارگاه به سبب زیان انباشته تولید، مرغ مرغداران های اخیراین فعال بخش خصوصی ادامه داد: در هفته
قدام به جمع آوری تخم مرغ فرستادند، به همین دلیل وزیر جهاد کشاورزی از پشتیبانی امور دام خواست تا با مباشرت اتحادیه میهن، ا

 .مازاد از سطح بازار کند
های صادرات، چند روزی است که به گفته نبی پور، با توجه به جمع آوری تخم مرغ مازاد از سطح بازار و بازشدن مرز

توانند نفس بکشندتولیدکنندگان به سبب بهبود نسبی قیمت محصول می . 
نسبت به قبل تا حدودی بهبود یافته است،  های دامیبازار نهاده تان تهران با بیان اینکهرئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس

اظهار کرد: با وجود فراوانی نهاده در بنادر و انبارها، اما مشکالت حمل و نقل همچنان استمرار دارد که همین امر منجر به کمبود 
تر مشکل حمل و نقل را حل کندچه سریعمصنوعی در بازار شده است، از این رو امیدواریم دولت هر  . 

تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی  ۲۵۵هزار و  ۴تا  ۴و کنجاله سویا را  ۹۵۵وی نرخ کنونی هر کیلو ذرت را یک هزار و 
شدهزار تومان به مرغدار عرضه می ۲هزار و ذرت  ۰های اخیر هر کیلو کنجاله سویا با نرخ است که در هفته . 

تومان هزینه بپردازد، تصریح  ۹۰۵تا  ۹۵۵مرغدار باید رقمی حدود  حمل هر کیلو تخم مرغ، در پایان با بیان اینکه براینبی پور 
برابری قیمت در  ۲پردازند که این افزایش تومان کرایه می ۲۶۵کرد: هم اکنون مرغداران برای حمل هر کیلو نهاده دامی از بنادر 

زایی داردهزینه تمام شده تولید تاثیر بس . 
 
 لینک خبر
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 تخم مرغ 
 خبرگزاری فارس – 2/4/89تاریخ : 

درصدی سهم بانک کشاورزی در یک شرکت تولید تخم مرغ  ۰.۰کاهش   
درصد سهام شرکت سیمرغ در بورس، سهم بانک کشاورزی از  ۰۵گفت: با عرضه اولیه  ۹۹مدیرعامل شرکت خدمات پشتیبانی مهر

یابددرصد کاهش می ۶۱۲این شرکت  .  
درصد سهام شرکت سیمرغ با نماد سیمرغ به  ۰۵تیرماه مقدار  ۲گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز یکشنبه  به

سهم به عنوان پانصد و بیست و هشتمین شرکت پذیرفته شده در بورس تهران، عرضه اولیه شد که کف قیمت هر  میلیون ۰۴۵تعداد 
لایر بود ۰۰۵۵لایر و سقف آن  ۰۵۵۵سهم  . 

وابسته به بانک کشاورزی سهم بانک کشاورزی در این  ۹۹امل شرکت خدمات پشتیبانی مهردر این زمینه مهرداد نعمتی مدیرع
یابددرصد کاهش می ۶۱۲درصد از سهام این سهم به  ۰۵بود که با واگذاری این  ۹۹درصد مربوط به شرکت مهر  ۰۴۱۰شرکت  . 

مرغ سیمرغ را در راستای سیاست تخموی در مورد اینکه آیا بانک کشاورزی قرار است بقیه سهام خود در شرکت تولید 
شود در آینده باقیمانده سهام بانک در شرکت سیمرغ به صورت بلوک مدیریتی واگذار می گفت: ها واگذار کند،بانک داریبنگاه کاهش

که شود بیلدینگ( انجام میسفارش )بوکدرصد سهام به صورت کوتاه مدت و به روش ثبت ۰۵و در حال حاضر عرضه اولیه 
۳۵۵حداکثر سهم برای هر نفر   .سهم مطابق ضوابط بورس خواهد بود 
کند و تولید گذار را از شرکت هندریکس هلند وارد میهای مادر تخمهمچنین طباطبایی معاون شرکت سیمرغ گفت: این شرکت جوجه

کندمرغ در کشور را تامین میجوجه مادر گوشتی و نیز تولید تخم . 
مرغ و هم شود و در کارخانه سیمرغ خراسان نیز هم تخممرغ کشور در شرکت سیمرغ انجام میلید تخمدرصد تو ۹۱۰وی گفت: 

کشی و کارخانه دان مرغ و جوجه مادر گوشتی وجود داردجوجه یکروزه گوشتی و هم کارخانه جوجه . 
 ۶۱۲ت که با این عرضه اولیه وابسته به بانک کشاورزی اس ۹۹درصد سهام شرکت سیمرغ مربوط به شرکت مهر ۰۴۱۰وی گفت: 

کنددرصد از این رقم کاهش پیدا می . 
میلیون تومان به وسیله بخش خصوصی آقایان گرامی، برخوردار و  ۳با سرمایه اولیه  ۰۴به گفته طباطبایی شرکت سیمرغ در سال 

۰۶آهن در آگاه در اصفهان، جاده ذوب یدبه اولین تولید رس ۰۳هکتار تاسیس شد و اواخر سال   . 
۰۸سال  های کشاورزی، ملی، تجارت تقسیم شد که این شرکت مشمول بند ج قانون حفاظت از صنایع و ملی اعالم شد و بین بانک 

تا امروز مدیریت شرکت سیمرغ با سهامداری عمده بانک کشاورزی  ۶۸ن رسید و از سال توما میلیون ۰۵۰سهام عمده به میزان 
تومان منقسم  میلیارد ۰۴۵شود و سرمایه شرکت از محل سود انباشته مرتب افزایش یافته و در حال حاضر سرمایه شرکت اداره می

 ۹۹درصد مربوط به شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۰۴۱۰ریالی است که از این سهام  ۰۵۵۵سهم  میلیون ۴۵۵و  به یک میلیارد
۰۳۱۹درصد مربوط به شرکت آینده پویا،  ۸۱۴مربوط به بانک کشاورزی،   ۸۱۶گذاری توسعه ملی، درصد مربوط به شرکت سرمایه 

 ۴۵امداران خصوصی است که سود شرکت در سال مالی منتهی به درصد مربوط به سه ۰۴۱۴درصد مربوط به بانک کشاورزی، 
رسدمرغ در سال میهزار تن تخم ۳۹تومان بود و تولید شرکت سیمرغ به حدود  میلیارد ۸۹، ۸۹آذر  کنار تولید  همچنین در .

شودگذار تولید میروزه گوشتی و جوجه تخممرغ تولید جوجه یکتخم . 
 ۹واحد آن به صورت ملکی و  ۸های سیمرغ در استان اصفهان، کرمان، یزد، خراسان رضوی، قزوین، همدان که وی گفت: کارخانه

 .واحد به صورت استیجاری وجود دارد
که در دی و بهمن یکی از واحدهای شرکت سیمرغ در اصفهان درگیر  ۸۰از سال مرغ گفت: طباطبایی در مورد صادرات تخم
گذار و گوشتی به خاطر ه مرغ تخمقطع میلیون ۲۴تولید آن واحد کاهش یافت و در کل کشور آنلفوانزای فوق حاد پرندگان شد،

هر دو  ۸۵آنلفوآنزا معدوم شد و در مجموعه سیمرغ فقط واحد اصفهان درگیر بیماری شد که آن سال کاهش تولید بود، اما از سال 
 .واحد به تولید رسیدند

هزار تن تولید رسیدیم  ۳۸به ایم و هزار تن در سال عبور کرده ۴۵وی اضافه کرد: ما در حال حاضر از ظرفیت اسمی تولید یعنی 
اندازی شده، صادرات به کشورهای اطراف درصد بیشتر از ظرفیت اسمی شرکت است و یک واحد جدید در یزد و کرمان راه ۶۵که 

مرغ در داخل کشور به صورت رقابتی عرضه به میزان اندک داریم، اما برنامه صادرات وسیع وجود ندارد و عمده تولید تخم
شودمی . 
تن خواهد رسید ۶۰۵هزار و  ۰۳هزار تن تولید داشتیم که طبق برنامه امسال تولید به  ۰۳اطبایی گفت: در دو ماه امسال طب . 

فرد مدیرعامل شرکت حضور نداشت و به جای وی خانم در این جلسه معرفی شرکت سیمرغ برای عرضه اولیه در بورس تقوی
دیرعامل پاسخ دهدهای کلی شرکت را باید مطباطبایی گفت: سیاست . 

گفت: بر اساس جلسه معرفی شرکت در روز چهارشنبه که  ۹۹در این نشست همچنین مهرداد نعمتی مدیرعامل خدمات پشتیبانی مهر 
تومان در سه ماهه اول امسال  ۹۰۵۵مرغ از سوی شرکت سیمرغ گویم میانگین قیمت هر کیلو تخممدیرعامل سیمرغ اعالم کرد، می
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های حمایتی و یا نظارتی باشیم، بیشتر های تکلیفی سازمانمرغ تابع قیمتگذاری تخمو بیش از اینکه در زمینه قیمتبه فروش رسیده 
 .متاثر از عرضه و تقاضا در بازار قرار داریم

شودریزی مینداریم و برای فروش داخلی برنامه ۸۹وی گفت: فعال برنامه صادراتی برای سال  . 
های تومان بود. با توجه به بدهی میلیون ۲۵۵ملی اعالم شد،  ۰۸طباطبایی در این نشست گفت: سرمایه شرکت بعد از اینکه در سال 

 میلیون ۲۶۵هزار تومان در آن زمان کاهش یافت. سهم بانک کشاورزی  ۰۵۵و  میلیون ۰۳۰ها، این سرمایه به شرکت به بانک
 ۹۵بود که اولین افزایش سرمایه در سال  سیمرغ ها درهزار تومان سرمایه بانک ۸۵۵و  میلیون ۰۵۰تومان بود و در مجموع 

تومان از محل سود انباشته اضافه  میلیارد ۰۵ومان رسید و بعد این رقم به ت میلیارد ۹تومان به  میلیون ۰۵۵گرفت و از رقم  صورت
 میلیارد ۰۴۵رسید و در نهایت سال گذشته از محل سود انباشته شرکت رقم سرمایه شرکت به  میلیارد ۹۵به  میلیارد ۰۵شد و از 

 .تومان رسید
درصد از سود شرکت به عنوان سود سهامداران پرداخت شد و بقیه سود صرف افزایش سرمایه شرکت  ۴۰تا  ۲۰وی گفت: حدود 

 .شد
درصد تولید جوجه یکروزه کشور ذکر کرد ۲۵ور و مرغ کشدرصد تخم ۹۱۰مرغ سیمرغ را وی میزان تولید تخم . 

های اصلی شرکت بوده و عمده در این نشست مجتبی نوروزی معاون اعضای شرکت بورس گفت: عمده درآمد سیمرغ از محل فعالیت
این افزایش شده و عالوه بر پرداخت حقوق سهامداران به افزایش سرمایه کمک شده است و  سود آن برای توسعه فعالیت استفاده

سال فعالیت شرکت است ۰۸تومان ماحصل  میلیارد ۰۴۵سرمایه به  . 
تومان گفت: این افزایش از محل میزان  میلیارد ۰۴۵میلیارد به  ۹۵نعمتی در این نشست در پاسخ به نحوه افزایش سرمایه شرکت از 

 .تولید و فروش محصول و نیز افزایش قیمت محصول که در جامعه روی داده، بوده است
مرغ از شرکت پدیده خریداری شده و مشغول واحد بردسیر کرمان گفت: این واحد تولید تخمهمچنین طباطبایی در مورد طرح توسعه 

مرغ برای ماه تولید تخم ۰۹تن تولید در  ۹۰۵۵گذار و هزار قطعه مرغ تخم ۳۹۶مرغ، هزار تن تولید تخم ۰سازی آن هستیم که آماده
بینی شده استاین واحد پیش . 

این واحد بین دو سالن قدیمی احداث شده که به تازگی به  هزار تن دانست و گفت: ۹۵مان را گذار کروی ظرفیت واحد مرغ تخم
 .مرحله تولید رسیده است

به گزارش فارس، پس از این نشست خبری، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در تاالر معامالت بورس حاضر شده و لوح 
سیمرغ اهدا کردپذیرش و عرضه اولیه شرکت سیمرغ را به مدیران  . 

تمدید شد ۰۴گیری در مورد این عرضه اولیه تا ساعت همچنین مدت زمان سفارش . 
  لینک خبر
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 تخم مرغ 
 خبرنگاران جوان  0 1/4/89تاریخ :

مرغ مازاد از سطح بازارتن تخم ۰۵۵آوری جمع  
تومان از مرغداران جمع  ۰۰۵۵تن از مازاد تولید را با نرخ هر کیلو  ۳۵۵ترکاشوند گفت: از هفته گذشته، پشتیبانی امور دام حدود 

 .آوری کرده است
صنعت، تجارت و کشاورزینگاروگو با خبررضا ترکاشوند، مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

هزار  ۰مرغ درب مرغداری در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو تخم بهبود قیمت تخم مرغ ، ازخبرنگاران جوان
های اخیر، هنوز با نرخ مورد نظر ما فاصله داردتومان است که با وجود افزایش قیمت نسبت به هفته . 

های اخیر و زیان مرغداران، از وزارت جهاد کشاورزی تقاضا کردیم که برای در ماه کاهش شدید قیمت تخم مرغ وی افزود: با وجود
ز بازار را از مرغداران خریداری کند، به همین منظور از پنج شنبه هفته ایجاد تعادل در بازار، بخشی از محصول مازاد بر نیا

تومان از مرغداران جمع آوری کرده است ۰۵۵هزار و  ۰گذشته، پشتیبانی امور دام بخشی از مازاد تولید را با نرخ هر کیلو  . 
ازار جمع آوری شده است، بیان کرد: با استمرار تن از مازاد تخم مرغ تولیدی از ب ۳۵۵تا  ۴۵۵ترکاشوند با اشاره به اینکه تاکنون 

به نرخ واقعی خود برسد قیمت تخم مرغ روند خرید و جمع آوری مازاد تولید، امیدواریم . 
ان تخم مرغ به افغانستان صادر شدهزار توم ۲جمع آوری مازاد تولید تخم مرغ یک راه برای کاهش زیان مرغداران/  :بیشتر بخوانید  

این مقام مسئول با بیان اینکه محدودیت چندانی در میزان خرید تخم مرغ مازاد مرغداران وجود ندارد، افزود: در گام اول هر کیلو 
ی این رقم شود و در ادامه با افزایش حجم خرید، نرخ تخم مرغ به باالاز مرغداران خریداری می ۰۵۵هزار و  ۰تخم مرغ با نرخ 

رسدمی . 
گفت: هم اکنون اعتبارات الزم در این زمینه تامین شده  مرغداران وی درباره آخرین وضعیت اعتبارات خرید تخم مرغ مازاد بر نیاز

 .است، پشتیبانی مشکلی در این زمینه ندارد
رد: معاونت امور دام و سازمان دامپزشکی های پیر در دستور کار اتحادیه قرار گرفته است، بیان کوی با اشاره به اینکه حذف مرغ

های پیر وجود داشته باشد، اتحادیه میهن حاضر ها به مرغداران اعالم کرده است، چنانچه مشکلی برای کشتار و فروش مرغاستان
های پیر را با نرخ باالتری خریداری کنداست که گله . 

غم آزادسازی صادرات تخم مرغ و صدور مجوز صادرات، اما به گفت: علی ر صادرات تخم مرغ ترکاشوند درباره آخرین وضعیت
ها صادر شده استهزار تن تخم مرغ از مراجع غیر رسمی به این کشور ۴سبب موانعی که عراق و افغانستان ایجاد کرده بود، تنها  . 

عالم کرد و افزود: با خرید مازاد تومان ا ۰۵۵هزار و  ۹مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ را 
 .تخم مرغ مرغداران در نظر داریم که به قیمت تمام شده تولید برسیم

استمرار تولید باید  تعرفی ندارد، تصریح کرد: قیمت ذرت و کنجاله سویا برای های دامیبازار نهاده وی در پایان با اشاره به اینکه

 .به ثبات برسد
 لینک خبر 
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 تخم مرغ 
 فارسخبرگزاری  – 4/2/89تاریخ : 

 عرضه اولیه یک شرکت تخم مرغی 
ترین تولید کننده تخم مرغ امروز با حضور مدیر عامل بورس عرضه اولیه سهام شرکت سیمرغ در بورس تهران به عنوان بزرگ

  .تهران آغاز شد
ترین تولید کننده تخم مرغ امروز با فارس، عرضه اولیه سهام شرکت سیمرغ در بورس تهران به عنوان بزرگبه گزارش خبرگزاری 

 .حضور مدیر عامل بورس تهران آغاز شد
میلیون سهم معادل  132تعداد  ۸۹تیر  ۲امروز یکشنبه  ) سیمرغ( -بر اساس اطالعیه ناظر بازار، عرضه اولیه سهام شرکت سیمرغ

هام شرکت سیمرغ)سیمرغ( به عنوان پانصدو بیست و هشتمین شرکت پذیرفته شده برای اولین بار پس از پذیرش و درصد از س 12

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش کشاورزی،شکار و فعالیت های خدماتی درج نام شرکت در فهرست شرکت
حیوانات،تولید محصوالت حیوانی طبقه بندی نشده در جای دیگر در فهرست وابسته ، گروه پرورش حیوانات و طبقه نگهداری سایر 

های بازار دوم و در نماد سیمرغ به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شدنرخ . 
 :توجه به موارد زیر ضروریست

مدت امکانپذیر می باشدمی باشد. امکان اصالح و یا حذف سفارش در این  12:32الی 12:32دوره ثبت سفارش از ساعت  -1 . 
سهم می باشد. هر کد معامالتی تنها مجاز به ارسال یک  422سهمیه در نظر گرفته شده برای هر کد حقیقی و حقوقی حداکثر  -2

 .سفارش می باشد
3- و  5ر222قیمت  ورود سفارش صرفاً با کد معامالتی و در دوره زمانی اعالم شده به قیمت محدود در دامنه قیمتی تعیین شده ) کف

لایر می باشد 5ر122سقف قیمت  کلیه  .، جهت ثبت سفارش امکانپذیر می باشد و ورود سفارش بصورت گروهی مجاز نمی باشد (
 .مشتریان بر خط نیز می توانند با توجه به شرایط ذکر شده فوق نسبت به ورود سفارش اقدام نمایند

وجه به وضعیت سفارشات ثبت شده در دوره ثبت سفارش و مطابق با مفاد مندرج پس از اتمام دوره ثبت سفارش، کشف قیمت با ت -4

دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران مصوب  17در ماده 

14/10/1395 مدیریت عملیات بازار  9138/23/29مورخ  61155/191خواهد بود. جهت کسب اطالعات بیشتر به اطالعیه شماره 

 منتشره در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران مراجعه نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 

 لینک خبر 
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 تولیدات باغی
 خبرگزاری فارس – 4/4/89تاریخ : 

هکتار گلخانه در سال جاری/ بذر با ارز نیمایی به جای ارز دولتی وارد شود  ۰۹۵۵ایجاد   
شود، گفت: اندازی میهکتار گلخانه در کشور راه 922هزار و  5وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال معاون امور باغبانی 

  .پیشنهاد دادیم واردات بذر به جای ارز دولتی با ارز نیمایی وارد شود و معتقدیم تنوع بذر را در کشور زیاد خواهد کرد
ی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در حاشیه به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد عل

ای در هکتار کشت گلخانه 922هزار و  5آبی اعالم کرد: امسال به دستور وزیر جهاد کشاورزی قرار است همایش سازگاری با کم

اندازی شودراه 19هزار میلیارد تومان از محل بند الف تبصره  5کشور با اعتبار  . 
ای در کشور وزیر جهاد های گلخانههکتار که با توجه به اهمیت کشت 622هزار و  3اندازی سبی گفت: پیش از این بنا به راهطهما

هکتار افزایش داد 922هزارو  5اندازی را به کشاورزی سطح راه . 
ها در کاهش مصرف تا معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه گلخانه درصد مؤثر هستند، گفت: توجه  90

ها در راستای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و تامین نیاز این بخش عنوان کردوزارت جهاد کشاورزی به گلخانه . 
ها را از دیگر اقدامات در مقابله با مصرف آب بیشتر در کشاورزی و باغات عنوان کرد و گفت: احداث سایبان وی احداث سایبان

کنند، شود و وزارت جهاد کشاورزی برای کسانی که اقدام به این کار میدرصد مانع از مصرف بیشتر آب می 32تا  هاروی باغ

ای در نظر گرفته استتسهیالت ویژه . 
میلیون هکتار  322میلیون تا  152معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه هزینه احداث سایبان برای باغات از 

گیردها را در برمیدرصد هزینه 92شود که ای داده میها تسهیالت ویژهاندازی این سایبانر است، گفت: برای راهمتغی . 
های انبارها از تکنولوژیباغات زیرزمینی و همچنین آبطهماسبی به تجربه پیشینیان در زمینه آبیاری اشاره کرد و گفت: ایجاد قنوات،

بوده که دنیا را مبهوت کرده استویژه پیشینیان ما در ایران  . 
توان با تقویت تجربه گذشتگان میلیاردها متر مکعب آب را در زیر زمین نفوذ داد و مانع از وی ادامه داد: در حال حاضر هم می

وری آب در کشور شدخشکسالی و افزایش بهره . 
 که بذر سبزی و صیفی تقریبا نایاب شده است، گفت:معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس 

اندمشکالت انتقال ارز دردسرهایی برای تولید کنندگان ایجاد کرده و کشاورزان به مشکالتی بر خورده . 
اده از ایم، پس از این بذر محصوالت به جای ارز دولتی با ارز نیمایی وارد شود، زیرا معتقدیم با استفپیشنهاد داده طهماسبی گفت:

شودها ایجاد میارز نیمایی حجم زیادی بذر وارد خواد شد و رقابت بین شرکت . 
های گذشته علیرغم اینکه توجه جدی به درصدی بذر سبزی و صیفی چیست، گفت: در سال 82وی در پاسخ به اینکه دلیل وابستگی 

های انگشت شمار است و معموال آنها بذرهای ت شرکتتولید بذر در وزارت جهاد کشاورزی شده است، اما تولید این بذرها در دس
دهندوالد را به ما نمی . 

ها های تولید بذر در داخل کشور هم به دلیل عدم حمایتهمچنین فعالیت شرکتمعاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد:
بری نوح و صبر ایوب داشته باشد، چرا که یک فرایند زمان کمتر بوده هر شرکتی در زمینه تولید بذر ورود کند باید گنج قارون، عمر

 .است
التفاوت آن با ارز دولتی خواهد  میلیون دالر مابه 82با پیشنهاد اختصاص ارز نیمایی برای واردات بذر حدود  :طهماسبی تاکید کرد

جمهور و وزارت جهاد کشاورزی به رئیس ایم در کارگروه متشکل از وزارت علوم ، معاونت علمی و فناوریبود که پیشنهاد داده
گذاری اختصاص داده شودهای فعال در حوزه بذر و سرمایهشرکت . 

شود در حالی که قیمت آن وی در پاسخ به اینکه لیموترش در منطقه جنوب کشور به خریداران کشور عراق و افغانستان فروخته می
کنیم بازارهای صادراتی خوبی هم ایجاد مخالف صادرات نیستیم و تالش می ما در شهرهایی مثل تهران بسیار افزایش یافته گفت:

شود دیگر ازدسترس ما خارج استکنیم. البته زمانی که این محصول قاچاق می . 
کنند هزار تومان خریداری می 24به گزارش فارس، خریداران کشورهای عراق و افغانستان در منطقه جنوب کشور هر کیلو لیمو را 

رسدمحصول در شهرهای دیگر به دست مصرف کنندگان داخل نمی و این . 
  لینک خبر
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  زراعی ولیداتت

 ایرنا  – 4/4/89تاریخ :

 جهان بدون ذرت مکزیکی
های تراریخه منتشر کرده های گروهی و فضای مجازی در ادعایی مطالبی درخصوص هشدار مصرف ذرتبه تازگی رسانه -ایرنا 

های ذرت فروشی هم از این تیترهای افشاگرانه در اما حتی بساط خوانیم!اند، اگرچه هیچ توضیحی درباره چرایی این هشدارها نمی
است« تراریخته»اند: ذرت مکزیکی نخورید امان نبوده !  

فرق ذرت تراریخته با ذرت غیر تراریخته در این است »شود ادعای عجیب و غریب درباره اینکه آنچه در این یادداشت بررسی می
کند که آن سم بخاطر مقاوم بودن گیاه در برابر آفت، به ژنتیک گیاه اضافه شده، که زمان یکه ذرت تراریخته سمی از خود ترشح م

های حادی از جمله سرطان می شوددهد و برای مصرف کنندگان آن باعث ایجاد بیماریمصرف آن را پس می ». 
ی کنیمبا دقت بررس -که شاید پیش از خواندن این سطور هم شنیده باشید-بیایید این ادعا را   

 محصول تراریخته چیست؟ -
تولید شده است در « مهندسی ژنتیک»کنیم، منظورمان گیاهی است که به وسیله صحبت می« تراریخته»وقتی در مورد یک محصول 

ه یا دهد که یک ویژگی مطلوب را در طبیعت پیدا کنند و آن را از یک گیاواقع مهندسی ژنتیک این امکان را به تولیدکنندگان گیاه می
یک موجود زنده دیگر به گیاه مورد نظر خود )گیاهی که قصد دارند ویژگی مطلوبی به آن اضافه کنند( انتقال دهند. برخی از این 

های طبیعی ها، متحمل به علف کش، متحمل به تنشتر هستند عبارتند از: مقاومت به حشرات و بیماریهای مطلوب که رایجویژگی
 .مثل خشکی، شوری است

دهد؟آیا ذرت تراریخته در هنگام مصرف سم پس می -  
شود، ذرت تراریخته هم همانند سایر محصوالت زراعی برای پاسخ دقیق به این سوال اول باید بدانیم ذرت تراریخته چگونه تولید می

ت تراریخته مقاوم به آفت، تراریخته، انواع گوناگونی دارد که تجاری سازی شده آن عبارتند از ذرت تراریخته متحمل به خشکی، ذر
ذرت تراریخته مقاوم به علف کش، ذرت تراریخته مقاوم به حشرات، ذرت تراریخته با سیستم کنترل گرده افشانی، ذرت تراریخته با 

ام ذرت های متفاوتی به گیاه ذرت منتقل شده است و در برخی از ارقکیفیت بهبود یافته است که برای تولید هر کدام از این ارقام، ژن
تراریخته به طور مثال ذرتی که سیستم گرده افشانی آن تقویت شده است، ژن منتقل شده از خانواده خود گیاهان ذرت است و در مورد 

های معده حشرات را از بین برده کند که این پروتئین سلولشود که پروتئینی تولید میذرت تراریخته مقاوم به آفات نیز ژنی منتقل می
توان محصول آن را سمی تلقی کرد؟شود. آیا این ژن برای انسان نیز مضر است؟ و میرگ آنها میو باعث م  

پاسخ ساده است: خیر. بدیهی است که فیزیولوژی معده انسان و حشرات تفاوت دارد، در معده انسان برای این پروتئین که موجب 
براین ادعای تولید سم در ذرت تراریخته واقعیت ندارد و به طور ای وجود ندارد. بناشود، هیچ گیرندهآسیب به معده حشرات می

دهد؛ ادعایی از اساس غیر علمی است و واقعیت ندارداساسی این ادعا که ذرت تراریخته در حین مصرف سم پس می . 
 آیا سالمت ذرت تراریخته بررسی نشده است؟ -

شود و پس از تایید اینکه این محصوالت برای سالمت ی بررسی میبه طور حتم ایمنی تمام محصوالت تراریخته پیش از تجاری ساز
کنند و سالمت ذرت تراریخته نیز در مطالعات و مقاالت معتبر انسان، حیوانات و محیط زیست ایمن هستند به بازار راه پیدا می

 .بسیاری بررسی و تایید شده است
منتشر شده آمده است: در یک کار پژوهشی، دانشمندان با متاآنالیز « چرنی»در یک نمونه از مطالعاتی که نتایج آن در مجله معتبر 

های های مهندسی ژنتیک شده نه تنها از نظر سالمت تفاوتی با ذرتسال اخیر تایید کردند ذرت ۲۰شش هزار مقاله منتشر شده در 
هایی دارندغیر تراریخته ندارند که حتی نسبت به آنها مزایا و برتری . 

های های تراریخته دارای مایکوتوکسین )مواد شیمیایی سمی( به مراتب کمتری نسبت به ذرتپژوهش نشان داد که ذرتنتایج این 
های بسیار کمتری های اصالح شده ژنتیکی دارای مایکوتوکسینهای ارگانیک هستند، علت اینکه ذرتغیرتراریخته و همچنین ذرت

بینندت که کمتر توسط حشرات آسیب مینسبت به ارقام غیر تراریخته هستند، این اس . 
 ذرت تراریخته در بازار تبادل جهانی

سطح زیر کشت ذرت  ۲۵۰۹بر اساس گزارش سرویس بین المللی دستیابی و استفاده از بیوتکنولوژی کشاورزی )آیسا(، در سال 
دهد درصد از کل سطح زیر کشت ذرت را تشکیل می ۴۲میلیون هکتار بوده است که در واقع این مقدار  ۰۸۱۹تراریخته در مجموع 

و امریکا، آرژانتین، اتحادیه اروپا، کانادا، برزیل، پاراگوئه، پاکستان، کلمبیا، پرتغال، از بزرگترین تولید کنندگان ذرت تراریخته 
 .هستند

 کشت، مصرف و واردات ذرت تراریخته در اتحادیه اروپا
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هزار هکتار رسید که عالوه براین، اتحادیه اروپا  ۰۴۰به بیش از  ۲۵۰۹دیه اروپایی در سال سطح زیر کشت ذرت تراریخته در اتحا
درصد از این مقدار را ذرت تراریخته تشکیل  ۲۰تا  ۲۵کند که بین های آن را وارد میمیلیون تن ذرت و فراورده ۰۰تا  ۰۵سالیانه 

کشور عضو اتحادیه  ۲۹کشور شامل  ۰۳مجوز در  ۰۰به علف کش با دهد. در میان محصوالت تراریخته، ذرت تراریخته متحمل می
 .اروپایی بیشترین تعداد مجوز را دریافت کرده است

آمارها نشان می دهد که تقریباً تمام سطح زیر کشت ذرت در آمریکا تراریخته است و کشورها اروپایی مثل انگلستان، هلند، ایرلند، 
اسپانیا، اوکراین، رومانی، لهستان و لیتوانی، همگی جز کشورهایی هستند که از آمریکا ذرت  بلژیک، لوکزامبورگ، سوئد، ایتالیا،

توان گفت که اگرچه در برخی از کشورهای اروپایی محصوالت تراریخته با در نظر گرفتن کنند؛ بنابراین میتراریخته وارد می
رسد و آیا تمام کشورهای جهان در این کشورها به مصرف میشود، اما محصوالت تراریخته در همه های سرزمینی کشت نمیمزیت

دهدحال مصرف محصولی هستند که در هنگام مصرف سم پس می ! 
 کشت و مصرف ذرت تراریخته در ایاالت متحده آمریکا

میلیون  ۳۴میلیون هکتار بود که از این مقدار، نزدیک به  ۴۶۱۹کل سطح زیر کشت ذرت در ایاالت متحده آمریکا  ۲۵۰۹در سال 
هکتار به کشت ذرت تراریخته اختصاص داشت و آمریکا یکی از بزگترین صادرکنندگان ذرت تراریخته در جهان به شمار می رود 

۸۱۰نزدیک به  ۲۵۰۹که ارزش صادرات ذرت برای این کشور تنها در سال  میلیارد دالر بوده است و بیشترین صادرات ذرت  
شودم میتراریخته از آمریکا به ژاپن انجا . 

حتی اطالعات نادرستی در مورد ممنوعیت مصرف محصوالت تراریخته در عربستان سعودی و روسیه وجود دارد. در حالی که این 
درصد از دانه ذرت تراریخته  ۹۹کشورها وارد کننده ذرت تراریخته از امریکا هستند، بر اساس گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، 

درصد است ۶۶رسد و این میزان برای روغن تراریخته شود در همین کشور به مصرف میکه در امریکا تولید می . 
شوند، اما در این کشور به های گروهی که "محصوالت تراریخته که در آمریکا تولید میبنابراین این ادعای مطرح شده در رسانه

توان به اطالعات صحیح دست حیح نیست و با یک جستجوی اینترنتی در سایت وزارت کشاورزی آمریکا میمصرف نمی رسند" ص
 .یافت

 کشت، مصرف و واردات ذرت تراریخته در ایران
 ۹۵بیش از  ۲۵۰۹سهم ایران از بازار جهانی تمام محصوالت تراریخته، تنها واردات این محصوالت است تا جایی که در سال 

ارداتی به ایران تراریخته بوده و از کشور برزیل وارد شده که ارزش ذرت تراریخته وارد شده به ایران از کشور درصد ذرت و
میلیون دالر است ۹۹۴برزیل در این سال معادل با  . 

تراریخته  عالوه بر این، در همین سال ایران وارد کننده ذرت از روسیه و اوکراین نیز بوده است، اگرچه در این کشورها محصوالت
شود، اما همانطور که پیش تر اشاره شد هر دوی آنها وارد کننده ذرت تراریخته از آمریکا هستندکشت نمی . 

افتد که با در حالی در ایران تولید محصوالت تراریخته با دالیل غیر مستند مبنی بر خطرناک بودن این محصوالت به تاخیر می
هایی که کشاورزی ما به علت مسائل اقلیمی با آنها مواجه است عبور خیلی از محدودیت توان از سدبکارگیری مهندسی ژنتیک می

 Drought کرد برای مثال ایالت متحده امریکا در طی چهار سال، کشت یک رقم ذرت تراریخته مقاوم به خشکی با نام تجاری
Guard  رساند  ۲۵۰۰هزار هکتار در در سال  ۹۰۵به  ۰۴۲۵هزار هکتار در سال  ۰۵برابر افزایش داد به نحوی که از  ۰۰را تا

 .که این به معنی کشت ذرت در یک مقیاس بسیار وسیع بدون نیاز به آب و در شرایط خشکی است
بدیهی است که تولید محصوالت تراریخته مقاوم به خشکی برای کشور ما که در منطقه خشک جهان قرار دارد تا چه اندازه در کاهش 

ردات محصوالت کشاورزی موثر خواهد بوداتکای کشور به وا . 
های گروهی و فضای شایعات زیادی بدون مبنای علمی پیرامون تاثیرات محصوالت تراریخته بر روی سالمت انسان در رسانه

برای دهد که محصوالت تراریخته نه تنها ها و مقاالت علمی معتبر و همینطور تجربه جهانی نشان میمجازی وجود دارد. اما گزارش
توانند تاثیرات مثبت فراوانی در زندگی انسان به همراه داشته باشندانسان زیان آور نیستند بلکه می . 

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

مرغ از ایران به هرات ممنوع شدواردات مرغ و تخم  
مرغ به هرات ممنوع شده استدلیل حمایت از تولید داخلی واردات هر گونه مرغ و تخموالی هرات گفت: به . 

 
های هرات مبنی بر قاچاق گسترده مرغ های گسترده مسووالن مرغداریشکایتبه گزارش سایت افغانستان خبرگزاری فارس، پس از 

مرغ از کشورهای خارجی که سبب کاهش تولید این محصول شده، این افراد خواهان برخورد با قاچاق آن شدندو تخم از سوی دیگر  .

وگو با مرغ به هرات در گفتشت مرغ و تخمکنندگان به واردات قاچاق گووالی هرات پس از نشست با اعتراض« عبدالقیوم رحیمی»
های هرات به مسووالن گمرک و های مسووالن مرغداریخبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس گفت: پس از بررسی شکایت

مرغ به هرات را ممنوع کنندپلیس مرزی هرات دستور داده شد تا واردات مرغ و تخم .  
« کنند هزار مرغداری فعالیت می ۴های هرات در این مورد گفت: در هرات نزدیک به غداریرئیس اتحادیه مر« ضیاءالحق رحمانی

گذاری شده است. وی تاکید کرد: واردات قاچاقی مرغ و خصوصی نزدیک به یک میلیارد دالر در این بخش سرمایهکه از سوی بخش
ای را به آنها وارد کرده و از سوی دیگر توان ستردهمرغ از کشور ایران و دیگر کشورها به هرات از یکسو خسارات مالی گتخم

مرغ در هرات گرفته استکنندگان مرغ و تخمرقابت را از تولید .  
های هرات ادامه دادرئیس اتحادیه مرغداری دلیل شیوع آنفلوآنزای مرغی در ایران واردات از این کشور ممنوع شده همچنین به :

ها در هرات ثابت کرده که نیاز بازار داخلی را های مرغداریه کشاورزی هرات گفت: فعالیتاست. عبدالصبور رحمانی، رئیس ادار
کند و نیازی به واردات این تولیدات از کشورهای دیگر به هرات نیستفراهم می . 

 لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرگزاری فارس – 3/4/89تاریخ: 

مرغ از ایران به هرات ممنوع شد صادرات مرغ و تخم  
تولید داخلی واردات هر گونه مرغ و تخم مرغ به هرات ممنوع شده استوالی هرات گفت: به دلیل حمایت از  .  

های هرات مبنی بر قاچاق های گسترده مسئوالن مرغداریبه گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، پس از شکایت
د خواهان برخورد با قاچاق آن گسترده مرغ و تخم مرغ به از کشورهای خارجی که سبب کاهش تولید این محصول شده، این افرا

 .شدند
والی هرات پس از نشست با اعتراض کنندگان به واردات قاچاق گوشت مرغ و تخم مرغ به « عبدالقیوم رحیمی»از سوی دیگر 
های هرات به های مسووالن مرغداریوگو با خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس گفت: پس از بررسی شکایتهرات در گفت

الن گمرک و پلیس مرزی هرات دستور داده شد تا واردات مرغ و تخم مرغ به هرات را ممنوع کنندمسوو . 
« های هرات در این مورد گفت: در هرات نزدیک به رئیس اتحادیه مرغداری« ضیاالحق رحمانی کنند هزار مرغداری فعالیت می 3

ایه گذاری شده استمیلیارد دالر در این بخش سرم 1که از سوی بخش خصوصی نزدیک به  . 
ای را به وی تاکید کرد: واردات قاچاقی مرغ و تخم مرغ از کشور ایران و دیگر کشورها به هرات از یک سو خسارات مالی گسترده

 .آنها وارد کرده و از سوی دیگر توان رقابت را از تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ در هرات گرفته است
ادامه داد: همچنین به دلیل شیوع آنفوالنزای مرغی در ایران واردات از این کشور ممنوع شده  های هراترئیس اتحادیه مرغداری

 .است
ها در هرات ثابت کرده که نیاز بازار داخلی را فراهم های مرغداریعبدالصبور رحمانی رئیس اداره کشاورزی هرات گفت: فعالیت

گر به هرات نیستکند و نیازی به واردات این تولیدات از کشورهای دیمی . 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 

 ایرنا  – 2/4/89تاریخ : 

 تولیدکنندگان مرغ ضرر می دهند
عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران گفت: قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده گوشتی در مرغداری ها بین  -ایرنا 

تومان معامله می شود که با توجه به افزایش هزینه های تولید، تولیدکنندگان روی هر کیلو مرغ حداقل دو هزار  ۹۰۵۵تا  ۹۲۵۵
  .تومان ضرر و زیان می دهند

د چهارآیین روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه تولیدکنندگان مرغ گوشتی از اواسط فروردین برومن
تومان باشد تا  ۸،۰۵۵های کارشناسی قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ زنده گوشتی باید امسال متضرر هستند افزود: طبق بررسی

دتولیدکننده دچار ضرر و زیان نشو . 
رسدهزار تومان به دست مصرف کنندگان می ۰۰به گفته وی، اکنون هر کیلوگرم گوشت مرغ با قیمتی حدود  . 

وی علت ضرر مرغداران را افزایش خطی تولید مرغ گوشتی، عدم دسترسی تولیدکنندگان به اطالعات و آمار صحیح تولید، افزایش 
مرد و اظهار داشت: به طور حتم ادامه این روند نه تنها به نفع تولیدکنندگان نیست های تولید و کاهش نقدینگی تولیدکنندگان برشهزینه

تری خریداری های گرانبلکه مصرف کنندگان متضرر اصلی این موضوع هستند زیرا با کاهش تولید باید این محصول را با نرخ
 .کنند
برابری قیمت واکسن طیور طی چهارماه اخیر ۳رشد   

های متداول ون سرسری مرغداران گوشتی ایران تصریح کرد: در چهار ماهه گذشته قیمت انواع واکسنعضو هیأت مدیره کان
تواند تولیدکنندگان را در تأمین این محصول با مصرفی صنعت طیور سه برابر افزایش یافته که به دلیل الزامی بودن مصرف می

 .مشکل مواجه سازد
 ۹های ضروری مصرفی طیور نیز از جمله لیزین و متیونین در هر کیلوگرم از بین نهوی گفت: همچنین طی این مدت قیمت اسیدآمی

هز ارتومان رسیده است که افزایش قیمت تولید را باعث شده است ۹۵تا  ۹۵هزارتومان به  ۰۵تا  . 
 ۲۹رف به بیش از تن گوشت مرغ در کشور تولید شد به طوری که سرانه مص ۴۴۴نزدیک به دو میلیون و  ۸۹طبق آمارها در سال 
 .کیلوگرم رسیده است

 

 لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 ایران اکونا  – 22/4/89تاریخ : 

های کشورمیلیاردی مرغداری ۹۵۵۵زیان   
مرغداری در سطح کشور طی چند وقت اخیر خبر داد و  ۰۲۵۵مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور از تعطیلی 

ارد لایر ضرر کرده اندهای کشور از اوایل امسال تاکنون حدود هفت هزار میلیگفت: مرغداری .  
برومند چهارآیین در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه در کشور ایران ظرفیت و 

شود ساالنه حدود سه ها برای تولید چهار میلیون تن مرغ وجود دارد، اظهار کرد: آنچه که هم اکنون در کشور تولید میزیرساخت
 .میلیون تن مرغ است
ها وضعیت مناسبی ندارند و واحد مرغداری در کشور خبر داد و عنوان کرد: این مرغداری ۰۵۵هزار و  ۲۵وی از وجود حدود 

کنندمورد آنها تعطیل شده و تعدادی هم زیر ظرفیت کار می ۰۲۵۵تاکنون  . 
هزار مورد اعالم کرد که آنها نیز در صورت تداوم  ۰۲تا  ۰۵این فعال صنعت مرغ تعداد واحدهای مرغداری فعال کنونی کشور را 

روندمشکالت به سمت تعطیلی می . 
دهند و قیمت مصوب سازمان به گفته چهارآیین، تولیدکنندگان مرغ هم اکنون برای هر کیلو مرغ حدود دو هزار تومان ضرر می

تومان است برای مرغداران زیان به همراه دارد ۲۵۵،۹حمایت از مصرف کننده که اکنون برای هر کیلو مرغ )به صورت زنده(  . 
اندوی عنوان کرد: مرغداران کشور از نیمه فروردین تاکنون حدود هفت هزار میلیارد لایر ضرر کرده . 

درصدی مرغ در تأمین پروتئین کشور هم یاد کرد که هیچ  ۳۵مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور از سهم 
شوند و باید به سمت ندارد و افزود: اگر از صنعت مرغ حمایت نشود، واحدهای مرغداری فعالی که داریم تعطیل می جایگزینی هم

 .واردات مرغ برویم
ها را پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به آنها اعالم کرد تا صنعت مرغداری کشور تداوم وی مهمترین راهکار حمایت از مرغداری

 .تولید داشته باشد
  لینک خبر
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 حبوبات
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 خرما

 خبرنگاارن جوان  – 2/4/89تاریخ : 

رسد/ تعادل قیمت خرما تا یک ماه آینده در بازارهزار تن می ۰۵۵تولید خرما به یک میلیون و   
 ۲۵۵شود که تولید خرما در سال زراعی جدید به یک میلیون و رشید فرخی گفت: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی می

 .هزار تن برسد
صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمحسن رشید فرخی، رئیس انجمن ملی خرما در گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

کاهش قیمت خرمادر مبدا، برخی مغازه داران به  ، با انتقاد از قیمت باالی خرما در برخی فروشگاه ها اظهار کرد: با وجودجوان
های خود نداشتندهای قبلی تغییری در نرخخریدسبب  . 

های هزار تومان اعالم کرد و افزود: این در حالی است که برخی مغازه داران با نرخ ۲۵وی حداکثر قیمت هر کیلو خرما در مبدا را 
کنندهزار تومان اقدام به عرضه خرما به مصرف کننده می ۴۹و  ۴۶باالی  . 

از یک ماه آینده در بسیاری از  خرمای پیش رس وجه به شرایط مساعد تولید در سال زراعی پیش رو،رشید فرخی ادامه داد: با ت
در بازار به تعادل برسد قیمت خرما روز تا یک ماه آینده ۰۰شود ظرف آید، از این رو پیش بینی میمناطق بدست می . 

درصدی خرما/ ممنوعیت صادرات راهکار تنظیم بازار خرما نیست ۴۰بینی افزایش پیش :بیشتر بخوانید  
، کود، مواد بسته بندی و سایر عوامل تولید در بازار خبر داد و گفت: با توجه برابری قیمت سم ۴رئیس انجمن ملی خرما از افزایش 

های قبلی حاضر به عرضه محصول های گذشته، بدیهی است که کشاورزان با نرخهای کشاورزی نسبت به سالبه افزایش هزینه داده
بر تنش قیمت در بازار نیستخود در بازار نباشند، اما به سبب افزایش تولید جای هیچ گونه نگرانی مبنی  . 

نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار خبر داد و افزود: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و  درصدی تولید ۴۰تا  ۴۵افزایش  وی از
هزار تن برسد ۲۵۵شود که تولید خرما در سال زراعی جدید به یک میلیون و ها پیش بینی میبرآورد نخلستان . 

تاثیر حذف عوارض صادراتی خرما تصریح کرد: با توجه به آنکه تصمیمات خلق الساعه مسئوالن دولتی از لحاظ فرخی درباره 
ها به مسئوالن اعالم کردیم که مخالف وضع عوارض صادراتی گمرک گذارد، از این رو بارروانی بر کارنامه صادراتی تاثیر می

ادراتی این محصول حذف شدهای متعدد عوارض صهستیم که خوشبختانه با رایزنی . 
ارز وارد کشور شد، گفت: با توجه به رشد تولید  صادرات خرما وی در پایان با اشاره به اینکه سال گذشته نیم میلیارد دالر از محل

های هدف صادر شود که در صورت وضع عوارض صادرات، از این محل ارز درصد این محصول به بازار ۴۵تا  ۲۵خرما باید 

کشور نخواهیم داشت آوری به . 
 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 
 ایرنا  – 4/4/89تاریخ : 

 قیمت خرید تضمینی چغندرقند افزایش یافت
مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی گفت: طبق مصوبه شورای اقتصاد به ازای هر کیلوگرم چغندرقند تحویلی  -ایرنا  

لایر به عنوان کمک کرایه حمل عالوه بر قیمت خرید تضمینی، توسط کارخانه های قند به کشاورزان چغندرکار پرداخت  ۶۰۰مبلغ 
  .خواهد شد

ارت جهاد کشاورزی؛ علیرضا یزدانی افزود: به منظور حمایت از کشاورزان چغندرکار و در چارچوب به گزارش روز سه شنبه وز
 .پایداری تولید شکر کشور با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی، مصوبه شورای اقتصاد در خصوص قیمت تضمینی چغندرقند اصالح شد

کمک کرایه در سقف قیمت تضمینی لحاظ شده بود و با این وی خاطرنشان کرد: براساس مصوبه قبلی شورای اقتصاد، این مبلغ 
لایر به  ۶۳۲و سه هزار و  ۹۳۶به ترتیب به مبلغ سه هزار و  ۰۴۸۹وصف قیمت خرید تضمینی چغندرقند بهاره و پاییزه سال 

لایر کمک کرایه حمل خواهد بود ۶۰۰اضافه مبلغ  . 
کیلوگرم تفاله همچنان در قبال تحویل هر تن چغندرقند نیز به قوت خود باقی است ۲۵کیلوگرم قند یا شکر و  ۲یزدانی گفت: جایزه  . 

به گزارش ایرنا، همزمان با شروع فصل برداشت چغندر قند در استان خوزستان، چغندرکاران برای حمل و نقل این محصول به 
تا سه  ۲ای خود را بابت حمل هر تن چغندر قند کارخانه ها بامشکل افزایش قیمت روبرو شده اند بطوری که کامیون داران نرخ ه

 .برابر افزایش داده اند که موجب نگرانی و ضرر تولید کنندگان شده است
هزارتومان دریافت می شود ۰۶۵کیلومتری بابت حمل هر تن چغندرقند  ۹۵۵همچنین برای یک مسافت  . 

دجه کشور، افزایش کمک کرایه حمل چغندرقند به منظور ای به سازمان برنامه و بوچندی پیش وزارت جهاد کشاورزی در نامه
 .تسریع ارسال این محصول به کارخانه های قند را خواستار شده بود

  لینک خبر
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 خرید تضمینی /خدمات
 خبرگزاری فارس – 6/4/89تاریخ : 

 قیمت خرید تضمینی چغندرقند افزایش یافت 
کشاورزی اعالم کرد: به منظور حمایت از کشاورزان چغندرکار و در راستای پایداری تولید  مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد

 .شکر کشور با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی، مصوبه شورای اقتصاد در خصوص قیمت تضمینی چغندرقند اصالح شد
  

ه به ازای هر کیلوگرم چغندرقند تحویلی به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علیرضا یزدانی گفت: به موجب این مصوب
های قند به کشاورزان چغندرکار پرداخت لایر به عنوان کمک کرایه حمل عالوه بر قیمت خرید تضمینی، توسط کارخانه ۶۰۰مبلغ 

 .خواهد شد
مینی لحاظ شده وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که در مصوبه قبلی شورای اقتصاد این مبلغ کمک کرایه در سقف قیمت تض

لایر به اضافه مبلغ  ۴۶۳۲و  ۴۹۳۶به ترتیب به مبلغ  ۰۴۸۹بود و با این وصف قیمت خرید تضمینی چغندرقند بهاره و پاییزه سال 
لایر کمک کرایه حمل خواهد بود ۶۰۰ . 

د نیز به قوت خود باقی استکیلوگرم تفاله همچنان در قبال تحویل هر تن چغندرقن ۲۵یزدانی گفت: جایزه دو کیلوگرم قند یا شکر و  . 
 
  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات

 خبرگزاری فارس – 2/4/89:  تاریخ

 میلیون تن گندم خریداری شد/قاچاق گندم کاهش یافت  3.5
میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده  3.5تومان تعیین شد و تاکنون  1722وزیر جهاد کشاورزی گندم، گفت: نرخ گندم امسال 

  .و این روند همچنان ادامه دارد
، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی درباره احتمال قاچاق معکوس گندم با توجه به به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس

ید تضمینی در داخل کشور افزودهای همسایه نسبت به قیمت خرافزایش نرخ ارز و گرانتر بودن قیمت گندم در کشور از آنجا که  :

رفت با توجه به افزایش نرخ ارز امسال شاهد قاچاق معکوس باشیم بنابراین سازوکاری اندیشیده شد تا هر نوع حمل و نقل احتمال می
 .گندم در کشور مستندسازی و شناسنامه دار شود و این اقدام بحث قاچاق را به شدت کاهش داده است

های گندم در مسیر کنترل شود گفت: محمولهها کنترل میأکید براینکه هم اکنون هر گونه حمل ونقل گندم در مبادی و مسیروی با ت
شود و باید مبدأ و مقصد آن مشخص باشد و اگر باری خالف قانون و مقررات حمل شود با آن برخورد خواهد شدمی . 

های نظارتی و همکاری ها اعم از گمرکات، نیروی انتظامی و دستگاهدربین دستگاه وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه آمادگی موجود
خوب بین بخشی احتمال قاچاق معکوس گندم را بسیار پایین آورده است گفت: البته ممکن است به صورت پراکنده مواردی مشاهده 

صورت سازمان یافته امکان قاچاق معکوس گندم وجود نداردشود، اما به . 
های اجرای به رسانه ملی در کنار دستگاه  های کشاورزی کشور گفت:سیاست  در خصوص نقش رسانه ملی در اجرای بهتر حجتی

های این مسأله های زیادی بخصوص و در آموزش و ترویج داشته باشد و در این جلسه راهکارتواند کمکویژه جهاد کشاورزی می
 .بررسی شد

توان تولید ملی در کشاورزی را دو برابر کرد گفت: اگر تولید و ترویج بهره وری را افزایش دهیم می وی با بیان اینکه اگر با آموزش
ملی به ازای همین آب و خاکی که داریم بطور متوسط به میزان نصف تولیدکنندگان نمونه و برتر کشور افزایش یابد، تولید ملی ما در 

که با افزایش بهره وری و آموزش و ترویج حاصل خواهد شدشود و این ثروت بسیار بزرگی است دو برابر می . 
های مشترک در زمینه تولید و عرضه خدمات وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه رسانه ملی آمادگی کامل خود را برای انجام کار

های مغفول مانده در کشور فیتتواند به ما کمک کند معرفی ظرهایی که رسانه ملی میاعالم کرده است افزود: یکی دیگر از زمینه
 .است که افکار عمومی و اهل فن چندان با آن آشنا نیستند

های مغفول مانده کشور ذکر کرد و افزود: با توجه به تنوع هایی از ظرفیتحجتی تولید گیاهان دارویی و تولید ماهی در دریا را نمونه
ود سواحل مناسب به ویژه در مناطق محروم وکمتر توسعه یافته جنوب اقلیمی و بازار مناسب تولید گیاهان دارویی و همچنین وج

ها را به جامعه معرفی کرد تاثیر بسیاری در ایجاد اشتغال و تولید خواهد داشتکشور اگر بتوان این ظرفیت . 
مشترک رادیویی و  های خوبی در زمینه تولیداتحجتی با بیان این که در این جلسه با رئیس و مدیران ارشد رسانه ملی رایزنی

تلویزیونی شد، گفت: در این جلسه مقرر شد تا یک میز همکاری ایجاد شود تا به صورت مکمل در خدمت مردم و اقتصاد کشور 
 .باشیم

 لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 

 ایرنا  – 1/4/89تاریخ : 

  هزارتن کلزا از کشاورزان خریداری شد ۰۹۵
هزارتن کلزا به ارزش  ۲۹۵مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون  -ایرنا  

کشاورزان سراسر کشور خریداری شده است میلیارد تومان از ۸۵۵ .  
« میلیارد  ۹۹۵روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: از این میزان خرید کلزا تاکنون مبلغ « علیرضا مهاجر

رداخت درصد پول کشاورزان با عاملیت بانک کشاورزی به حسابشان واریز شده است و بقیه بدهی به زودی پ ۹۰تومان معادل 
 .خواهد شد

های وارده به این هزارتن دانست و پیش بینی کرد که با وجود وقوع سیل و خسارت ۴۳۵وی تولید کلزای سال زراعی گذشته را 
۰۰هزار هکتار از اراضی کشور تولید شود که نسبت به سال گذشته حداقل  ۲۲۵هزارتن کلزا در سطح  ۳۵۵محصول، امسال   

دهددرصد رشد را نشان می . 
های تولید کننده کلزا را گلستان، خوزستان، مازندران، ایالم، اردبیل و کرمانشاه برشمرد و گفت: از ابتدای فصل وی عمده ترین استان

هزارتن  ۲۵هزار تن در مازندران و  ۲۵تن در خوزستان،  ۳۵۵هزار و  ۳۴هزارتن کلزا در استان گلستان،  ۰۶۵برداشت تاکنون 
داری شده استاز کشاورزان ایالم خری . 

مشاور وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در پی وقوع سیل در کشور بیشترین میزان خسارت در محصول کلزا مربوط به استان 
هزارتن آن خریداری شد و حدود  ۰۶۵هزارتن کلزا از این استان خریداری شود که  ۲۲۵شد گلستان بود به طوری که پیش بینی می

ده استهزارتن خسارت وارد ش ۶۵ . 
هزار تن عنوان کرد و اضافه کرد ۹۹وی حجم خسارت محصول کلزا را تاکنون  های با وقوع سیل در ابتدای سال در استان :

هزارتن کلزا، در مازندران پنج هزارتن و در ایالم دو هزارتن کلزا خسارت دیده و از بین رفته است ۰۵خوزستان  . 
 ۸۹تومان است که برای سال زراعی جاری  ۴،۳۳۵خرید تضمینی هر کیلوگرم کلزا  قیمت ۸۹ - ۸۹مهاجر افزود: در سال زراعی 

های تولید همانند دیگر محصوالت کشاورزی افزایش پیدا کند. در غیر این باید این میزان متناسب با افزایش نرخ تورم و هزینه ۸۸ -
استراتژیک کاهش یابدصورت ممکن است که به دلیل کاهش رغبت کشاورزان سطح زیرکشت این محصول  . 

تومان بوده است ۲،۹۳۵قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم کلزا  ۸۹ - ۸۶به گفته وی، در سال زراعی  . 
۸۸ - ۸۹برابری سطح زیرکشت کلزا در سال زراعی  ۲۱۰رشد   

 ۰۵۵سطح زیرکشت کلزا  ۸۸ - ۸۹مهاجر گفت: طبق سیاست گذاری وزارت جهاد کشاورزی قرار است در سال زراعی جاری 
های گلستان، خوزستان، مازندران، ایالم، اردبیل، برابر شود. بیشترین افزایش سطح زیرکشت مربوط به استان ۲۱۰هزار هکتار یعنی 

شودمرکزی، قزوین، همدان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، خراسان شمالی و رضوی می . 
 لینک خبر
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 دانه های روغنی
 ایرنا  – 4/4/89تاریخ :

 جهان بدون ذرت مکزیکی
های تراریخه منتشر کرده های گروهی و فضای مجازی در ادعایی مطالبی درخصوص هشدار مصرف ذرتبه تازگی رسانه -ایرنا 

های ذرت فروشی هم از این تیترهای افشاگرانه در خوانیم! اما حتی بساطاگرچه هیچ توضیحی درباره چرایی این هشدارها نمیاند، 
است« تراریخته»اند: ذرت مکزیکی نخورید امان نبوده !  

تراریخته در این است فرق ذرت تراریخته با ذرت غیر »شود ادعای عجیب و غریب درباره اینکه آنچه در این یادداشت بررسی می
کند که آن سم بخاطر مقاوم بودن گیاه در برابر آفت، به ژنتیک گیاه اضافه شده، که زمان که ذرت تراریخته سمی از خود ترشح می

های حادی از جمله سرطان می شوددهد و برای مصرف کنندگان آن باعث ایجاد بیماریمصرف آن را پس می ». 
با دقت بررسی کنیم -ید پیش از خواندن این سطور هم شنیده باشیدکه شا-بیایید این ادعا را   

 محصول تراریخته چیست؟ -
تولید شده است در « مهندسی ژنتیک»کنیم، منظورمان گیاهی است که به وسیله صحبت می« تراریخته»وقتی در مورد یک محصول 

یک ویژگی مطلوب را در طبیعت پیدا کنند و آن را از یک گیاه یا دهد که واقع مهندسی ژنتیک این امکان را به تولیدکنندگان گیاه می
یک موجود زنده دیگر به گیاه مورد نظر خود )گیاهی که قصد دارند ویژگی مطلوبی به آن اضافه کنند( انتقال دهند. برخی از این 

های طبیعی ه علف کش، متحمل به تنشها، متحمل بتر هستند عبارتند از: مقاومت به حشرات و بیماریهای مطلوب که رایجویژگی
 .مثل خشکی، شوری است

دهد؟آیا ذرت تراریخته در هنگام مصرف سم پس می -  
شود، ذرت تراریخته هم همانند سایر محصوالت زراعی برای پاسخ دقیق به این سوال اول باید بدانیم ذرت تراریخته چگونه تولید می

سازی شده آن عبارتند از ذرت تراریخته متحمل به خشکی، ذرت تراریخته مقاوم به آفت،  تراریخته، انواع گوناگونی دارد که تجاری
ذرت تراریخته مقاوم به علف کش، ذرت تراریخته مقاوم به حشرات، ذرت تراریخته با سیستم کنترل گرده افشانی، ذرت تراریخته با 

های متفاوتی به گیاه ذرت منتقل شده است و در برخی از ارقام ذرت کیفیت بهبود یافته است که برای تولید هر کدام از این ارقام، ژن
تراریخته به طور مثال ذرتی که سیستم گرده افشانی آن تقویت شده است، ژن منتقل شده از خانواده خود گیاهان ذرت است و در مورد 

های معده حشرات را از بین برده ین پروتئین سلولکند که اشود که پروتئینی تولید میذرت تراریخته مقاوم به آفات نیز ژنی منتقل می
توان محصول آن را سمی تلقی کرد؟شود. آیا این ژن برای انسان نیز مضر است؟ و میو باعث مرگ آنها می  

پاسخ ساده است: خیر. بدیهی است که فیزیولوژی معده انسان و حشرات تفاوت دارد، در معده انسان برای این پروتئین که موجب 
ای وجود ندارد. بنابراین ادعای تولید سم در ذرت تراریخته واقعیت ندارد و به طور شود، هیچ گیرندهیب به معده حشرات میآس

دهد؛ ادعایی از اساس غیر علمی است و واقعیت ندارداساسی این ادعا که ذرت تراریخته در حین مصرف سم پس می . 
 آیا سالمت ذرت تراریخته بررسی نشده است؟ -

شود و پس از تایید اینکه این محصوالت برای سالمت ه طور حتم ایمنی تمام محصوالت تراریخته پیش از تجاری سازی بررسی میب
کنند و سالمت ذرت تراریخته نیز در مطالعات و مقاالت معتبر انسان، حیوانات و محیط زیست ایمن هستند به بازار راه پیدا می

 .بسیاری بررسی و تایید شده است
منتشر شده آمده است: در یک کار پژوهشی، دانشمندان با متاآنالیز « نیچر»در یک نمونه از مطالعاتی که نتایج آن در مجله معتبر 

های های مهندسی ژنتیک شده نه تنها از نظر سالمت تفاوتی با ذرتسال اخیر تایید کردند ذرت ۲۰شش هزار مقاله منتشر شده در 
هایی دارندحتی نسبت به آنها مزایا و برتری غیر تراریخته ندارند که . 

های های تراریخته دارای مایکوتوکسین )مواد شیمیایی سمی( به مراتب کمتری نسبت به ذرتنتایج این پژوهش نشان داد که ذرت
ی بسیار کمتری هاهای اصالح شده ژنتیکی دارای مایکوتوکسینهای ارگانیک هستند، علت اینکه ذرتغیرتراریخته و همچنین ذرت

بینندنسبت به ارقام غیر تراریخته هستند، این است که کمتر توسط حشرات آسیب می . 
 ذرت تراریخته در بازار تبادل جهانی

سطح زیر کشت ذرت  ۲۵۰۹بر اساس گزارش سرویس بین المللی دستیابی و استفاده از بیوتکنولوژی کشاورزی )آیسا(، در سال 
دهد درصد از کل سطح زیر کشت ذرت را تشکیل می ۴۲یلیون هکتار بوده است که در واقع این مقدار م ۰۸۱۹تراریخته در مجموع 

و امریکا، آرژانتین، اتحادیه اروپا، کانادا، برزیل، پاراگوئه، پاکستان، کلمبیا، پرتغال، از بزرگترین تولید کنندگان ذرت تراریخته 
 .هستند

حادیه اروپاکشت، مصرف و واردات ذرت تراریخته در ات  
هزار هکتار رسید که عالوه براین، اتحادیه اروپا  ۰۴۰به بیش از  ۲۵۰۹سطح زیر کشت ذرت تراریخته در اتحادیه اروپایی در سال 

درصد از این مقدار را ذرت تراریخته تشکیل  ۲۰تا  ۲۵کند که بین های آن را وارد میمیلیون تن ذرت و فراورده ۰۰تا  ۰۵سالیانه 
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کشور عضو اتحادیه  ۲۹کشور شامل  ۰۳مجوز در  ۰۰ر میان محصوالت تراریخته، ذرت تراریخته متحمل به علف کش با دهد. دمی
 .اروپایی بیشترین تعداد مجوز را دریافت کرده است

د، ایرلند، آمارها نشان می دهد که تقریباً تمام سطح زیر کشت ذرت در آمریکا تراریخته است و کشورها اروپایی مثل انگلستان، هلن
بلژیک، لوکزامبورگ، سوئد، ایتالیا، اسپانیا، اوکراین، رومانی، لهستان و لیتوانی، همگی جز کشورهایی هستند که از آمریکا ذرت 

توان گفت که اگرچه در برخی از کشورهای اروپایی محصوالت تراریخته با در نظر گرفتن کنند؛ بنابراین میتراریخته وارد می
رسد و آیا تمام کشورهای جهان در شود، اما محصوالت تراریخته در همه این کشورها به مصرف مینی کشت نمیهای سرزمیمزیت

دهدحال مصرف محصولی هستند که در هنگام مصرف سم پس می ! 
 کشت و مصرف ذرت تراریخته در ایاالت متحده آمریکا

میلیون  ۴۳میلیون هکتار بود که از این مقدار، نزدیک به  ۴۶۱۹کل سطح زیر کشت ذرت در ایاالت متحده آمریکا  ۲۵۰۹در سال 
هکتار به کشت ذرت تراریخته اختصاص داشت و آمریکا یکی از بزگترین صادرکنندگان ذرت تراریخته در جهان به شمار می رود 

۸۱۰نزدیک به  ۲۵۰۹که ارزش صادرات ذرت برای این کشور تنها در سال  ن صادرات ذرت میلیارد دالر بوده است و بیشتری 
شودتراریخته از آمریکا به ژاپن انجام می . 

حتی اطالعات نادرستی در مورد ممنوعیت مصرف محصوالت تراریخته در عربستان سعودی و روسیه وجود دارد. در حالی که این 
ز دانه ذرت تراریخته درصد ا ۹۹کشورها وارد کننده ذرت تراریخته از امریکا هستند، بر اساس گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، 

درصد است ۶۶رسد و این میزان برای روغن تراریخته شود در همین کشور به مصرف میکه در امریکا تولید می . 
شوند، اما در این کشور به های گروهی که "محصوالت تراریخته که در آمریکا تولید میبنابراین این ادعای مطرح شده در رسانه

توان به اطالعات صحیح دست ت و با یک جستجوی اینترنتی در سایت وزارت کشاورزی آمریکا میمصرف نمی رسند" صحیح نیس
 .یافت

 کشت، مصرف و واردات ذرت تراریخته در ایران
 ۹۵بیش از  ۲۵۰۹سهم ایران از بازار جهانی تمام محصوالت تراریخته، تنها واردات این محصوالت است تا جایی که در سال 

درصد ذرت وارداتی به ایران تراریخته بوده و از کشور برزیل وارد شده که ارزش ذرت تراریخته وارد شده به ایران از کشور 
میلیون دالر است ۹۹۴برزیل در این سال معادل با  . 

رها محصوالت تراریخته عالوه بر این، در همین سال ایران وارد کننده ذرت از روسیه و اوکراین نیز بوده است، اگرچه در این کشو
شود، اما همانطور که پیش تر اشاره شد هر دوی آنها وارد کننده ذرت تراریخته از آمریکا هستندکشت نمی . 

افتد که با در حالی در ایران تولید محصوالت تراریخته با دالیل غیر مستند مبنی بر خطرناک بودن این محصوالت به تاخیر می
هایی که کشاورزی ما به علت مسائل اقلیمی با آنها مواجه است عبور توان از سد خیلی از محدودیتبکارگیری مهندسی ژنتیک می

 Drought کرد برای مثال ایالت متحده امریکا در طی چهار سال، کشت یک رقم ذرت تراریخته مقاوم به خشکی با نام تجاری
Guard  رساند  ۲۵۰۰هزار هکتار در در سال  ۹۰۵به  ۲۵۰۴ر در سال هزار هکتا ۰۵برابر افزایش داد به نحوی که از  ۰۰را تا

 .که این به معنی کشت ذرت در یک مقیاس بسیار وسیع بدون نیاز به آب و در شرایط خشکی است
بدیهی است که تولید محصوالت تراریخته مقاوم به خشکی برای کشور ما که در منطقه خشک جهان قرار دارد تا چه اندازه در کاهش 

کشور به واردات محصوالت کشاورزی موثر خواهد بود اتکای . 
های گروهی و فضای شایعات زیادی بدون مبنای علمی پیرامون تاثیرات محصوالت تراریخته بر روی سالمت انسان در رسانه

ته نه تنها برای دهد که محصوالت تراریخها و مقاالت علمی معتبر و همینطور تجربه جهانی نشان میمجازی وجود دارد. اما گزارش
توانند تاثیرات مثبت فراوانی در زندگی انسان به همراه داشته باشندانسان زیان آور نیستند بلکه می . 

  لینک خبر
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 دانه های روغنی 

 ایرنا  – 1/4/89تاریخ : 

  هزارتن کلزا از کشاورزان خریداری شد ۰۹۵
هزارتن کلزا به ارزش  ۲۹۵مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون  -ایرنا  

میلیارد تومان از کشاورزان سراسر کشور خریداری شده است ۸۵۵ .  
« میلیارد  ۹۹۵ا تاکنون مبلغ روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: از این میزان خرید کلز« علیرضا مهاجر

درصد پول کشاورزان با عاملیت بانک کشاورزی به حسابشان واریز شده است و بقیه بدهی به زودی پرداخت  ۹۰تومان معادل 
 .خواهد شد

های وارده به این هزارتن دانست و پیش بینی کرد که با وجود وقوع سیل و خسارت ۴۳۵وی تولید کلزای سال زراعی گذشته را 
۰۰هزار هکتار از اراضی کشور تولید شود که نسبت به سال گذشته حداقل  ۲۲۵هزارتن کلزا در سطح  ۳۵۵حصول، امسال م  

دهددرصد رشد را نشان می . 
های تولید کننده کلزا را گلستان، خوزستان، مازندران، ایالم، اردبیل و کرمانشاه برشمرد و گفت: از ابتدای فصل وی عمده ترین استان

هزارتن  ۲۵هزار تن در مازندران و  ۲۵تن در خوزستان،  ۳۵۵هزار و  ۳۴هزارتن کلزا در استان گلستان،  ۰۶۵شت تاکنون بردا
 .از کشاورزان ایالم خریداری شده است

مشاور وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در پی وقوع سیل در کشور بیشترین میزان خسارت در محصول کلزا مربوط به استان 
هزارتن آن خریداری شد و حدود  ۰۶۵هزارتن کلزا از این استان خریداری شود که  ۲۲۵شد بود به طوری که پیش بینی میگلستان 

هزارتن خسارت وارد شده است ۶۵ . 
هزار تن عنوان کرد و اضافه کرد ۹۹وی حجم خسارت محصول کلزا را تاکنون  های با وقوع سیل در ابتدای سال در استان :

ارتن کلزا، در مازندران پنج هزارتن و در ایالم دو هزارتن کلزا خسارت دیده و از بین رفته استهز ۰۵خوزستان  . 
 ۸۹تومان است که برای سال زراعی جاری  ۴،۳۳۵قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم کلزا  ۸۹ - ۸۹مهاجر افزود: در سال زراعی 

تولید همانند دیگر محصوالت کشاورزی افزایش پیدا کند. در غیر این  هایباید این میزان متناسب با افزایش نرخ تورم و هزینه ۸۸ -
 .صورت ممکن است که به دلیل کاهش رغبت کشاورزان سطح زیرکشت این محصول استراتژیک کاهش یابد

تومان بوده است ۲،۹۳۵قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم کلزا  ۸۹ - ۸۶به گفته وی، در سال زراعی  . 
۸۸ - ۸۹زیرکشت کلزا در سال زراعی برابری سطح  ۲۱۰رشد   

 ۰۵۵سطح زیرکشت کلزا  ۸۸ - ۸۹مهاجر گفت: طبق سیاست گذاری وزارت جهاد کشاورزی قرار است در سال زراعی جاری 
های گلستان، خوزستان، مازندران، ایالم، اردبیل، برابر شود. بیشترین افزایش سطح زیرکشت مربوط به استان ۲۱۰هزار هکتار یعنی 

شودی، قزوین، همدان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، خراسان شمالی و رضوی میمرکز . 
  لینک خبر
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 سیب زمینی
 خبرنگاران جوان  – 1/4/89تاریخ : 

شودسیب زمینی از اوایل ماه آینده متعادل می درصدی سطح زیر کشت سیب زمینی/ قیمت ۰۵کاهش   
درصد کاهش یافته است ۴۵تا  ۲۰، ۸۶صابری گفت: امسال سطح زیر کشت سیب زمینی ناشی از ورشکستگی کشاورزان در سال  . 

صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارحسن صابری، رئیس اتحادیه بارفروشان در گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

۳۵ برداشت سیب زمینی های اخیر و وقوع سیالب،، درباره علل گرانی سیب زمینی اظهار کرد: با توجه به بارشجوان روز به  
از  ۸۶درصدی سطح زیر کشت محصول ناشی از ورشکستگی کشاورزان در سال  ۴۵تا  ۲۰تعویق افتاد که این امر در کنار کاهش 

رودجمله علل افزایش قیمت محصول در بازار به شمار می . 
شود که قیمت این محصول به تعادل در اوایل مرداد از استان همدان پیش بینی می عرضه سیب زمینی وی افزود: با برداشت و ازدیاد

 .برسد
محصول در   در میدان مرکزی میوه و تره بار خبر داد و گفت: نرخ هر کیلو هزار تومانی قیمت سیب زمینی افزایش یک صابری از

هزارتومان رسیده است ۹تا  ۰میدان مرکزی میوه و تره بار به  . 
شودده در بازار متعادل میهای نوبرانه در بازار/ قیمت سیب زمینی تا یک ماه آیندرصدی میوه ۳۵کاهش  :بیشتر بخوانید  

وی وقوع سیل را عامل اصلی کاهش عرضه نسبت به تقاضا دانست و افزود: هم اکنون سیب زمینی گرگان، کرمانشاه و دزفول در 
 .حال عرضه به بازار است ، اما متأسفانه جوابگوی نیاز داخل نیست و همین امر موجب شده تا نوساناتی در قیمت ایجاد شود

دیه بارفروشان میدان مرکزی با اشاره به اینکه افزایش قیمت سیب زمینی و خال بازار ارتباطی به صادرات ندارد، بیان رئیس اتحا
ها شد که در نهایت این امر زمینه را برای خأل کرد: وقوع سیل اخیرمنجر به بروز خسارت و کاهش تولید محصول در برخی استان

 .بازار و افزایش قیمت ایجاد کرد
گفت: بارندگی و وقوع سیل اخیر در دزفول منجر به کاهش تولید و نوسان قیمت هویج در  گرانی هویج مقام مسئول درباره علل این

روز آینده با عرضه هویج از استان فارس بازار به تعادل برسد ۰۵شود که از بازار شد، پیش بینی می . 
نها مختص ورامین است، بیان کرد: محدودیت عرضه عامل اصلی افزایش وی در پایان با اشاره به اینکه عرضه فعلی لوبیا سبز ت

شود که قیمت های آتی با برداشت محصول از مناطق کرج و اصفهان پیش بینی میرود که در هفتهقیمت در بازار به شمار می

 .محصول در بازار کاهش یابد
  لینک خبر
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 شیالت
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 شکر
 ایرنا  – 4/4/89تاریخ : 

 قیمت خرید تضمینی چغندرقند افزایش یافت
گرم چغندرقند تحویلی مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی گفت: طبق مصوبه شورای اقتصاد به ازای هر کیلو -ایرنا  

لایر به عنوان کمک کرایه حمل عالوه بر قیمت خرید تضمینی، توسط کارخانه های قند به کشاورزان چغندرکار پرداخت  ۶۰۰مبلغ 
  .خواهد شد

به گزارش روز سه شنبه وزارت جهاد کشاورزی؛ علیرضا یزدانی افزود: به منظور حمایت از کشاورزان چغندرکار و در چارچوب 
یداری تولید شکر کشور با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی، مصوبه شورای اقتصاد در خصوص قیمت تضمینی چغندرقند اصالح شدپا . 

وی خاطرنشان کرد: براساس مصوبه قبلی شورای اقتصاد، این مبلغ کمک کرایه در سقف قیمت تضمینی لحاظ شده بود و با این 
لایر به  ۶۳۲و سه هزار و  ۹۳۶به ترتیب به مبلغ سه هزار و  ۰۴۸۹پاییزه سال وصف قیمت خرید تضمینی چغندرقند بهاره و 

لایر کمک کرایه حمل خواهد بود ۶۰۰اضافه مبلغ  . 
کیلوگرم تفاله همچنان در قبال تحویل هر تن چغندرقند نیز به قوت خود باقی است ۲۵کیلوگرم قند یا شکر و  ۲یزدانی گفت: جایزه  . 

به گزارش ایرنا، همزمان با شروع فصل برداشت چغندر قند در استان خوزستان، چغندرکاران برای حمل و نقل این محصول به 
تا سه  ۲کارخانه ها بامشکل افزایش قیمت روبرو شده اند بطوری که کامیون داران نرخ های خود را بابت حمل هر تن چغندر قند 

انی و ضرر تولید کنندگان شده استبرابر افزایش داده اند که موجب نگر . 
هزارتومان دریافت می شود ۰۶۵کیلومتری بابت حمل هر تن چغندرقند  ۹۵۵همچنین برای یک مسافت  . 

ای به سازمان برنامه و بودجه کشور، افزایش کمک کرایه حمل چغندرقند به منظور چندی پیش وزارت جهاد کشاورزی در نامه
کارخانه های قند را خواستار شده بودتسریع ارسال این محصول به  . 

  لینک خبر
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 شکر 
 خبرنگاران جوان – 1/4/89تاریخ : 

 

های موثری برداشته استاصناف در حوزه توزیع شکر گام  
اندهای موثری با همکاری مسئوالن برداشتهفراهانی گفت: اصناف در حوزه توزیع شکر ثابت کردند که گام . 

صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار فراهانی، رئیس اتاق اصناف ، قاسم نودهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

الن های موثری با همکاری مسئوگفت: اصناف در حوزه توزیع شکر ثابت کردند که گام روز ملی اصناف تهران در همایش امروز
اندبرداشته . 

ها به خزانه قانون نظام صنفی گفت: براساس این قانون یک سوم مبالغی که در بازرسی ۹۲رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به ماده 
شود باید به عنوان حقوق بازرسان به اصناف پرداخت شود در حالی که این مبلغ به اصناف ها واریز میدولت از ناحیه درآمد جریمه

داخت نشده و ما به شدت در این خصوص در مضیقه هستیمپر . 
وی تصریح کرد: ما همیشه در کنار دولت و نظام هستیم چه در تولید و چه در حوزه توزیع و سالیان سال است که در این زمینه به 

ها بیشتر شوددهیم؛ اما باید این آموزشاصناف آموزش می . 
رغم هزار واحد صنفی تولید در کشور وجود دارد افزود: امسال علی ۶۵۵ینکه بیش از با اشاره به ا رئیس اتاق اصناف تهران 

طور که باید و شاید به دالیل مختلف از جمله فرسودگی صنایع تولیدی اصناف به این موضوع آن نامگذاری سال با نامرونق تولید
های موثرتری برداشته شودقدم اندازی تولید در حوزه اصناف بایدپرداخته نشده است، بنابراین با راه . 

های صنفی نقش بسزایی با توجه به هزینه پایین تولید در اشتغال دارنداین مقام مسئول بیان کرد: تولیدکنندگان در واحد . 
بند قانون نظام صنفی حتما باید در دستور کار قرار گیرد و برای این منظور به  ۲۳رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: اصالح 

 .کمک مجلس شواری اسالمی نیاز داریم
 لینک خبر
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 شیر و فرآورده ها
خبرنگاران جوان  – 1/4/89تاریخ :   

رضه لبنیات باالتر از قیمت مصوب تخلف استع  
کنیمقبادی گفت: اگر لبنیات باالتر از قیمت مصوب دولت و ستاد تنظیم بازار عرضه شود، تخلف است و حتماً برخورد می . 

صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار ، عباس قبادی، معاون وزیر صنعت و گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

دبیرستاد تنظیم بازار امروز در همایش روز ملی اصناف در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه قرار 
باره گیری کنند، آیا ستاد تنظیم بازار گزارش خاصی در اینتومانی تصمیم ۳۲۵۵ذف یا ماندگاری دالر است سران سه قوه درباره ح

تهیه کرده است، اظهار کرد: ما به صورت روزانه گزارش را به مقامات مسئول کشور اعالم کرده و در آن، قیمت هر روز و 
ها را به مقامات مسئول کشور تقدیم تومانی به سایر ارز ۳۲۵۵ز دهیم، ضمن اینکه اثرهای تغییر اروضعیت بازار را گزارش می

کنیممی . 
ها پرداخت شود، ولی به قیمت مناسب سر سفره مردم نرسد، تومانی به برخی کاال ۳۲۵۵به گفته قبادی، به دلیل آنکه ممکن است ارز 

رسد؛ ولی این در مورد که این ارز به سفره مردم نمیباره تجدیدنظر صورت گیرد. برخی کارشناسان بر این باورند قرار است در این
ها مصداق نداردهمه کاال . 

هایی محتمل است، بیان کرد: تومانی برای چه کاال ۳۲۵۵معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که حذف ارز  

ر باشد اتفاق خاصی رخ دهد، حتماً اطالع رسانی قرار نیست اتفاق خاصی رخ دهد، اکنون شرایط همان شرایط قبل است و اگر قرا
شودمی . 

تومان ۳۲۵۵های دامی با قیمت عرضه برنج، روغن، شکر و نهاده  
شود؛ ولی به تومانی در بازار عرضه می ۳۲۵۵های دامی با همان قیمت اکنون محصول برنج، روغن، شکر و نهادهقبادی گفت: هم

شود و این در حالی است که در مورد ماکارانی که افزایش قیمت گندم رخ داده تومانی پرداخت نمی ۳۲۵۵برخی محصوالت ارز 
 .است، قیمت هم به صورت طبیعی برای مصرف کننده باال رفته است

برخورد دبیرستاد تنظیم بازار گفت: اگر لبنیات باالتر از قیمت مصوب دولت و ستاد تنظیم بازار عرضه شود، تخلف است و حتماً  

کنیممی . 
 تغییری در عوارض صادراتی نداریم

ای حداقل در هفته جاری در خصوص تغییر در قبادی گفت: قرار نیست عوارض صادراتی جدیدی ابالغ شود، بنابراین برنامه

اطالع رسانی خواهد شد  عوارض صادراتی نداریم و اگر قرار باشد در این حوزه اتفاقی رخ دهد، حتماً  . 
 لینک خبر
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 صادرات و واردات
 فودپرس – 4/4/89تاریخ : 

مرغ از ایران به هرات ممنوع شدواردات مرغ و تخم  
مرغ به هرات ممنوع شده استدلیل حمایت از تولید داخلی واردات هر گونه مرغ و تخموالی هرات گفت: به . 

 
های هرات مبنی بر قاچاق گسترده مرغ گسترده مسووالن مرغداری هایبه گزارش سایت افغانستان خبرگزاری فارس، پس از شکایت

مرغ از کشورهای خارجی که سبب کاهش تولید این محصول شده، این افراد خواهان برخورد با قاچاق آن شدندو تخم از سوی دیگر  .

وگو با مرغ به هرات در گفتتخمکنندگان به واردات قاچاق گوشت مرغ و والی هرات پس از نشست با اعتراض« عبدالقیوم رحیمی»
های هرات به مسووالن گمرک و های مسووالن مرغداریخبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس گفت: پس از بررسی شکایت

مرغ به هرات را ممنوع کنندپلیس مرزی هرات دستور داده شد تا واردات مرغ و تخم .  
« کنند هزار مرغداری فعالیت می ۴هرات در این مورد گفت: در هرات نزدیک به  هایرئیس اتحادیه مرغداری« ضیاءالحق رحمانی

گذاری شده است. وی تاکید کرد: واردات قاچاقی مرغ و خصوصی نزدیک به یک میلیارد دالر در این بخش سرمایهکه از سوی بخش
را به آنها وارد کرده و از سوی دیگر توان ای مرغ از کشور ایران و دیگر کشورها به هرات از یکسو خسارات مالی گستردهتخم

مرغ در هرات گرفته استکنندگان مرغ و تخمرقابت را از تولید .  
های هرات ادامه دادرئیس اتحادیه مرغداری دلیل شیوع آنفلوآنزای مرغی در ایران واردات از این کشور ممنوع شده همچنین به :

ها در هرات ثابت کرده که نیاز بازار داخلی را های مرغداریهرات گفت: فعالیت است. عبدالصبور رحمانی، رئیس اداره کشاورزی
کند و نیازی به واردات این تولیدات از کشورهای دیگر به هرات نیستفراهم می . 

  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرگزاری فارس – 5/4/89تاریخ : 

 چین واردات گوشت از کانادا را ممنوع کرد/ مدارک جعلی سالمت پیدا شد 
ها، واردات گوشت از کانادا را از امروز چهارشنبه ممنوع کردچین به دلیل پیدا کردن مدارک جعلی درباره سالمت دام .  

الملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، واردات هر نوع گوشت از کانادا را از امروز چهارشنبه ممنوع بینبه گزارش اقتصاد 
  .اعالم کرد

های آن را از کشور کانادا وارد گونه گوشت و فرآوردهبر اساس اعالم لژورنال دمونترال، چین اعالم کرده است که از این به بعد هیچ
  .نخواهد کرد
های وارداتی از کانادا پیدا یل این ممنوعیت را پیدا شدن مدارک جعلی سالمت عنوان کرد که در مدارک مرتبط با دامدولت چین دل

گیری مسئوالن چین به منع واردات گوشت از کانادا شده استشده و منجر به تصمیم . 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرگزاری فارس – 5/4/89تاریخ :

دهند ها اجازه کاهش قیمت گوشت را نمیهزار تن گوشت گوساله با ارز نیمایی/ واسطه 51واردات   
هزار تن گوشت گوساله با ارز نیمایی وارد شده  35کشاورزی با بیان اینکه طی سه ماهه نخست سال معاون امور دام وزارت جهاد 

دهندهای بازار اجازه کاهش قیمت گوشت را نمیاست، گفت: به رغم تولید بسیار خوب واسطه .  
وگوی تلفنی با ی در گفتبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرتضی رضایی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورز

شودها مانع کاهش قیمت گوشت در بازار میواسطه»شبکه خبر صدا و سیما اعالم کرد:  .»  
دار خریداری چرخد، گفت: ابتدا دام زنده از چوبدست می 4کننده وی با بیان اینکه گوشت از دست دامدار تا رسیدن به دست مصرف

ها فروشرسد و بعد خردهها میفروشکنند، پس از آن به دست عمدهها دام را خریداری میشود و در اطراف شهر واسطه کشتارگاهمی
شود که قیمت گوشت در بازار کاهشی نداشته باشدرسانند و همه اینها باعث میکننده میگوشت را به دست مصرف . 

 امسال بیشترین تولید گوشت را خواهیم داشت *
ها کوتاه شود رین تولید گوشت را خواهیم داشت، گفت: اگر سیستم توزیع اصالح شود و دست داللرضایی با بیان اینکه امسال بیشت

  .قیمت گوشت در بازار با کاهش خوبی مواجه خواهد شد
معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤال مجری برنامه که نقش وزارت جهاد در کاهش داللی چیست، گفت: در 

ت جهاد مسئول این است که به مقدار کافی تولید کند و سیستم توزیع در دست وزارت جهاد نیستحال حاضر وزار . 
ها و دالالن کوتاه اندازی کنند و دست واسطهباید یک زنجیره تولید مبتنی بر سیستم پایدار را خودشان راه  وی تأکید کرد:دامداران

 .شود
شاورزی اعالم کرده بود که قیمت کارشناسی و منطقی هر کیلوگرم دام زنده به گزارش فارس، پیش از این معاون وزیر جهاد ک

هزار تومان است که البته ممکن است تفاوت قیمت اندکی هم داشته باشد 75هزار تومان و الشه گوسفندی  35تا  34گوسفندی بین  . 
وارد کشور شده استهزار تن گوشت گوساله با ارز نیمایی  35رضایی تصریح کرد: در سه ماهه نخست سال  .  

هزار میلیارد تومان برای  4هزار تن نیاز به واردات گوشت دارد، امسال حدود  152تا  122به گزارش فارس، کشور ساالنه بین 

ها و افزایش تولید چسبندگی قیمت حفظ ها باالست و به رغم همه تالشتومانی داده شده اما همچنان قیمت 4222واردات گوشت ارز 

و قصد پایین آمدن ندارد، راهکار تقویت تولید داخل و کم کردن هر بیشتر شکاف تولید است شده است . 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرگزاری فارس – 3/4/89تاریخ: 

مرغ از ایران به هرات ممنوع شد صادرات مرغ و تخم  
  .والی هرات گفت: به دلیل حمایت از تولید داخلی واردات هر گونه مرغ و تخم مرغ به هرات ممنوع شده است

های هرات مبنی بر قاچاق های گسترده مسئوالن مرغداریشکایتبه گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، پس از 
گسترده مرغ و تخم مرغ به از کشورهای خارجی که سبب کاهش تولید این محصول شده، این افراد خواهان برخورد با قاچاق آن 

 .شدند
گوشت مرغ و تخم مرغ به  والی هرات پس از نشست با اعتراض کنندگان به واردات قاچاق« عبدالقیوم رحیمی»از سوی دیگر 
های هرات به های مسووالن مرغداریوگو با خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس گفت: پس از بررسی شکایتهرات در گفت

 .مسووالن گمرک و پلیس مرزی هرات دستور داده شد تا واردات مرغ و تخم مرغ به هرات را ممنوع کنند
« های هرات در این مورد گفت: در هرات نزدیک به رئیس اتحادیه مرغداری« ضیاالحق رحمانی کنند هزار مرغداری فعالیت می 3

میلیارد دالر در این بخش سرمایه گذاری شده است 1که از سوی بخش خصوصی نزدیک به  . 
ای را به به هرات از یک سو خسارات مالی گسترده وی تاکید کرد: واردات قاچاقی مرغ و تخم مرغ از کشور ایران و دیگر کشورها

 .آنها وارد کرده و از سوی دیگر توان رقابت را از تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ در هرات گرفته است
های هرات ادامه داد: همچنین به دلیل شیوع آنفوالنزای مرغی در ایران واردات از این کشور ممنوع شده رئیس اتحادیه مرغداری

تاس . 
ها در هرات ثابت کرده که نیاز بازار داخلی را فراهم های مرغداریعبدالصبور رحمانی رئیس اداره کشاورزی هرات گفت: فعالیت

کند و نیازی به واردات این تولیدات از کشورهای دیگر به هرات نیستمی . 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 

 خبرنگاران جوان  – 4/4/89تاریخ : 

هزار تومان است ۱۰تا  ۱۵صادرات گل گلدانی به عراق و ترکمنستان/ گل رز   
هایی همچون عراق، سوریه، گرجستان و ترکمنستان صادر یه فروشندگان گل گفت: گل گلدانی و آپارتمانی به کشوررئیس اتحاد

شودمی . 
گروه اقتصادی باشگاه  صنعت، تجارت و کشاورزی  اکبر شاهرخی رئیس اتحادیه فروشندگان گل در گفت وگو با خبرنگار

، دربارهخبرنگاران جوان هایی همچون عراق، سوریه، گرجستان و بازار گلگفت: در حال حاضر، گل گلدانی و آپارتمانی به کشور  

شودترکمنستان صادر می . 
در بازار گل نداریم اظهار کرد: امیدواریم که قیمت در این بازار، به ثبات رئیس اتحادیه فروشندگان گل با بیان اینکه افزایش قیمتی 

 .نسبی برسد
تامین صددرصدی نیاز گل و گیاه کشور در داخل/ رکود در بازار گل تعدیل نیرو بر گلفروشان مجاز تحمیل کرده  :بیشتر بخوانید

  است
درصد افزایش پیدا کرده است تصریح کرد: در حال حاضر، روبان، زر ورق،  ۳۵۵اشاره به اینکه قیمت متعلقات گل، شاهرخی با 

بازار گل تاثیرگذارد  تواند برسبد کاغذ، سیم و ساتن گران شده است و این امر می . 
هزار  ۰۰هزار تومان، داودی  ۰۰ گفت: گل میخک  های پرمصرف در بازارقیمت گل  رئیس اتحادیه فروشندگان گل در تشریح

تا  ۰۵  هزار تومان، لیلیوم ۰۵ای هزار تومان(، آنتریوم شاخه ۴۰تا  ۴۵ای هزار تومان )دسته ۴۵شاخه  ۰۵تومان، گل آلسترومریا 
هزار تومان است ۰۰تا  ۰۵  هزار تومان و رز ۲۵ . 

ت است گفت: قیمت گل در مناطق مختلف، متفاوت نیست و شاهرخی در پاسخ به این پرسش که چرا قیمت گل در مناطق مختلف متفاو
کنند بعبارتی نوع گل در بازار متفاوت استهای درجه سه استفاده میبیشتر گل فروشان در برخی مناطق از گل . 

ان امر، های دارای مجوز خریداری کنند تا درصورت تخلف، با متخلفرئیس اتحادیه فروشندگان گل به مردم توصیه کرد که از مغاه
 .برخورد شود

شود که امیدواریم بزودی ها نمیشاهرخی بیان کرد: تعداد دست فروشان گل در خیابان ها در حال افزایش است و هیچ نظارتی بر آن
 .این امر ساماندهی شود

ود یابدبه گفته رئیس اتحادیه فروشندگان گل، باتوجه به رکودی که در بازار گل وجود دارد امیدواریم این وضع بهب . 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 فود پرس – 4/4/89تاریخ : 

تومانی ۰۰۵۵افزایش واردات گوشت قرمز علیرغم حذف دالر   
آمار رسمی نشان می دهد علیرغم حذف ارز دولتی برای واردات گوشت قرمز اما میزان واردات این ماده پروتئینی در سه ماهه  

درصد رشد کرده است۴۹ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزنی  . 
 

یمت و کمبود عرضه مواجه شده بود، مدتی است به گزارش خبرنگار مهر، بازار گوشت که در برهه ای از سال گذشته با رشد شدید ق
 .به ثبات نسبی در قیمت و میزان عرضه رسیده است

 
تومانی به آن برقرار بود.  ۳۲۵۵رشد شدید قیمت این ماده پروتئینی در برهه ای از سال گذشته در حالی رقم خورد که تخصیص ارز 

رشد شدید قیمت به گونه ای بود که دولت ناچار شد اقدامات ویژه ای برای تنظیم بازار این محصول تدارک ببیند. در نهایت نیز 
۳۲۵۵اگرچه رشد قیمت متوقف و نرخ از قله بازگشت اما قیمت برای مصرف کننده تناسبی با حجم ارز  تخصیصی از سوی دولت  

علیرغم تخصیص ارز دولتی، قیمت برای مصرف کننده همچنان باال ماند. به همین دلیل دولت دو ماه پیش تخصیص ارز  نداشت و
 .دولتی به گوشت را متوقف کرد

 
های مرکز آمار ایران، قیمت گوشت اگرچه بسیار کند، اما روند کاهشی به پس از خروج گوشت از این فهرست، مطابق با بررسی

ایمدرصدی در قیمت این کاال بوده ۵۱۶ای که در اردیبهشت ماه در مجموع شاهد کاهش ونهخود گرفت به گ . 
 

تن  ۰۰هزار و  ۴۰دهد که در این مدت همچنین بررسی روند واردات این ماده پروتئینی طی سه ماه گذشته از سال جاری نشان می
درصد از نظر وزن  ۴۶۱۸۸ه نسبت به مدت مشابه سال قبل میلیون دالر به کشور وارد شده است ک ۰۲۹گوشت قرمز سرد به ارزش 

درصد از نظر ارزش رشد کرده است ۲۹۱۰۰و  . 
 

میلیون دالر به کشور وارد شده است ۰۰تن و به ارزش  ۹۹۹هزار و  ۹در این مدت گوشت قرمز سبک گرم نیز به میزان  . 
 

 لینک خبر
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 صنایع غذایی
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 عسل
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 علوفه
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 گل و گیاهان صنعتی
 خبرنگاران جوان  – 4/4/89تاریخ : 

هزار تومان است ۱۰تا  ۱۵صادرات گل گلدانی به عراق و ترکمنستان/ گل رز   
چون عراق، سوریه، گرجستان و ترکمنستان صادر هایی همرئیس اتحادیه فروشندگان گل گفت: گل گلدانی و آپارتمانی به کشور

شودمی . 
گروه اقتصادی باشگاه  صنعت، تجارت و کشاورزی  اکبر شاهرخی رئیس اتحادیه فروشندگان گل در گفت وگو با خبرنگار

، دربارهگاران جوانخبرن هایی همچون عراق، سوریه، گرجستان و بازار گلگفت: در حال حاضر، گل گلدانی و آپارتمانی به کشور  

شودترکمنستان صادر می . 
رئیس اتحادیه فروشندگان گل با بیان اینکه افزایش قیمتی در بازار گل نداریم اظهار کرد: امیدواریم که قیمت در این بازار، به ثبات 

 .نسبی برسد
تامین صددرصدی نیاز گل و گیاه کشور در داخل/ رکود در بازار گل تعدیل نیرو بر گلفروشان مجاز تحمیل کرده  :بیشتر بخوانید

  است
د: در حال حاضر، روبان، زر ورق، درصد افزایش پیدا کرده است تصریح کر ۳۵۵شاهرخی با اشاره به اینکه قیمت متعلقات گل، 

بازار گل تاثیرگذارد  تواند برسبد کاغذ، سیم و ساتن گران شده است و این امر می . 
هزار  ۰۰هزار تومان، داودی  ۰۰گفت: گل میخک   های پرمصرف در بازارقیمت گل  رئیس اتحادیه فروشندگان گل در تشریح

تا  ۰۵  هزار تومان، لیلیوم ۰۵ای هزار تومان(، آنتریوم شاخه ۴۰تا  ۴۵ای ان )دستههزار توم ۴۵شاخه  ۰۵تومان، گل آلسترومریا 
هزار تومان است ۰۰تا  ۰۵  هزار تومان و رز ۲۵ . 

شاهرخی در پاسخ به این پرسش که چرا قیمت گل در مناطق مختلف متفاوت است گفت: قیمت گل در مناطق مختلف، متفاوت نیست و 
کنند بعبارتی نوع گل در بازار متفاوت استهای درجه سه استفاده میخی مناطق از گلبیشتر گل فروشان در بر . 

های دارای مجوز خریداری کنند تا درصورت تخلف، با متخلفان امر، رئیس اتحادیه فروشندگان گل به مردم توصیه کرد که از مغاه
 .برخورد شود

شود که امیدواریم بزودی ها نمیدر حال افزایش است و هیچ نظارتی بر آنشاهرخی بیان کرد: تعداد دست فروشان گل در خیابان ها 
 .این امر ساماندهی شود

 .به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان گل، باتوجه به رکودی که در بازار گل وجود دارد امیدواریم این وضع بهبود یابد
  لینک خبر
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 گندم 
 خبرگزاری فارس – 3/4/89تاریخ : 

تومان تعیین شد  5511قیمت سبوس گندم   
تومان در قالب سامانه  ۰۲۰۵ای و آزاد با متوسط قیمت یارانهای نیمهاز ابتدای تیرماه سبوس تولیدی حاصل از انواع گندم یارانه

شودعرضه و توزیع سبوس عرضه می .  
فی ای خطاب به انجمن صنهای صنفی صنایع آرد ایران در نامهبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کانون انجمن

ای کل سبوس تولیدی حاصل از انواع گندم یارانه کارخانجات آرد قیمت جدید سبوس گندم را ابالغ کرد. بر این اساس باید
تومان در قالب سامانه عرضه و توزیع سبوس عرضه شود ۰۲۰۵و آزاد با متوسط قیمت   اییارانهنیمه . 

استهای صنفی صنایع آرد ایران آمده در ابالغیه کانون انجمن : 
معاونت داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با  ۸۹/۴/۲۸مورخ  ۶۵/۸۲۲۵۰با سالم و احترام، به پیوست تصویرنامه شماره 

های ذیربط به انجام رسیده است جهت های این کانون و همکاری دستگاهموضوع صورتجلسه کارگروه ملی آرد و نان که با پیگیری
گردداستحضار ارسال می .  

مصوبه دستور سوم جلسه مذکور مقرر شده استطبق  : 
« ای یارانهتومانی( نیمه ۶۶۰ای )کل سبوس تولیدی حاصل از انواع گندم یارانه تومان( با متوسط قیمت  ۰۹۰۵تومان( و آزاد ) ۸۵۵)

۰۴۸۹تومان در قالب سامانه عرضه و توزیع سبوس عرضه گردد. )تاریخ اجرا از ابتدای تیر ماه  ۰۲۰۵ ). 
کلیه همکاران به نکات زیر توجه و اهتمام ویژه مبذول نمایند لهذا : 

الذکررعایت دقیق کلیه مصوبات مرتبط با آرد و نان از جمله مصوبه فوق .۰  
های صنفی صنایع آرد ایران و اجرای دقیق آنهاهای صادره از طرف کانون انجمنها و دستورالعملتمرکز و توجه به ابالغیه .۲ . 

های کانون برای توسعه فضای کسب و کار صنعت آرد کشوریت مادی و معنوی کلیه همکاران جهت فعالیتگسترش حما .۴   
  لینک خبر
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 گندم 
 خبرنگاران جوان  – 1/4/89تاریخ : 

و نیم میلیون تن گندم از گندمکاران خریداری  ۰دار کردن حمل گندم عاملی برای کاهش قاچاق/ بیش از شناسنامه

 شد
این اقدام بحث قاچاق را به دار شود و ونقل گندم در کشور مستندسازی و شناسنامهحجتی گفت: سازوکاری اندیشیده شد تا هر نوع حمل

 .شدت کاهش داده است
  

به نقل از ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش پس از دیدار با   صدا و سیما؛ محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی 

تومان تعیین شد و تاکنون  ۹۵۵علی عسکری، رئیس رسانه ملی در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم گفت: نرخ گندم امسال هزار و 
 .سه و نیم میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده و این روند همچنان ادامه دارد

احتمال قاچاق معکوس گندم با توجه به افزایش نرخ ارز و گرانتر بودن قیمت گندم در کشورهای همسایه نسبت به قیمت وی درباره 
رفت با توجه به افزایش نرخ ارز امسال شاهد قاچاق معکوس باشیم، خرید تضمینی در داخل کشور افزود: از آنجا که احتمال می

ع حمل و نقل گندم در کشور مستندسازی و شناسنامه دار شود و این اقدام بحث قاچاق را به بنابراین سازوکاری اندیشیده شد تا هر نو
 .شدت کاهش داده است

های گندم در مسیر کنترل شود گفت: محمولهحجتی با تاکید براینکه هم اکنون هر گونه حمل ونقل گندم در مبادی و مسیرها کنترل می
شد و اگر باری خالف قانون و مقررات حمل شود با آن برخورد خواهد شدشود و باید مبدا و مقصد آن مشخص بامی . 

 آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم :بیشتر بخوانید
های نظارتی و همکاری ها اعم از گمرکات، نیروی انتظامی و دستگاهوزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه آمادگی موجود دربین دستگاه

ورت پراکنده مواردی مشاهده شود، خوب بین بخشی احتمال قاچاق معکوس گندم را بسیار پایین آورده است گفت: البته ممکن است بص
 .اما بصورت سازمان یافته امکان قاچاق معکوس گندم وجود ندارد

های زیادی بخصوص و در تواند کمکهای اجرای بویژه جهاد کشاورزی میاین مقام مسئول ادامه داد: رسانه ملی در کنار دستگاه
سئله بررسی شدآموزش و ترویج داشته باشد و دراین جلسه راهکارهای این م . 

توان تولید ملی در کشاورزی را دو برابر کرد گفت: اگر تولید وی با بیان اینکه اگر با آموزش و ترویج بهره وری را افزایش دهیم می
ملی به ازای همین آب و خاکی که داریم بطور متوسط به میزان نصف تولید کنندگان نمونه و برتر کشور افزایش یابد، تولید ملی ما 

شود و این ثروت بسیار بزرگی است که با افزایش بهره وری و آموزش و ترویج حاصل خواهد شدر دو برابر مید . 
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه رسانه ملی آمادگی کامل خود را برای انجام کارهای مشترک در زمینه تولید و عرضه خدمات 

های مغفول مانده در کشور تواند به ما کمک کند معرفی ظرفیتمی رسانه ملی کههایی اعالم کرده است افزود: یکی دیگر از زمینه
 .است که افکار عمومی و اهل فن چندان با آن آشنا نیستند

های مغفول مانده کشور ذکر کرد و افزود: با توجه به تنوع هایی از ظرفیتحجتی تولید گیاهان دارویی و تولید ماهی در قفس را نمونه
بازار مناسب تولید گیاهان دارویی و همچنین وجود سواحل مناسب بویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته جنوب کشور اقلیمی و 

ها را به جامعه معرفی کرد تاثیر بسیاری در ایجاد اشتغال و تولید خواهد داشتاگر بتوان این ظرفیت . 
های خوبی در زمینه تولیدات مشترک رادیویی و رسانه ملی رایزنیحجتی با بیان اینکه در این جلسه با رئیس و مدیران ارشد 

تلویزیونی شد، گفت: در این جلسه مقرر شد تا یک میز همکاری ایجاد شود تا به صورت مکمل در خدمت مردم و اقتصاد کشور 
 .باشیم

 لینک خبر
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 دم گن
 خبرگزاری فارس – 2/4/89تاریخ : 

 میلیون تن گندم خریداری شد/قاچاق گندم کاهش یافت  3.5
میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده  3.5تومان تعیین شد و تاکنون  1722وزیر جهاد کشاورزی گندم، گفت: نرخ گندم امسال 

  .و این روند همچنان ادامه دارد
، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی درباره احتمال قاچاق معکوس گندم با توجه به دی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصا

های همسایه نسبت به قیمت خرید تضمینی در داخل کشور افزودافزایش نرخ ارز و گرانتر بودن قیمت گندم در کشور از آنجا که  :

قاچاق معکوس باشیم بنابراین سازوکاری اندیشیده شد تا هر نوع حمل و نقل رفت با توجه به افزایش نرخ ارز امسال شاهد احتمال می
 .گندم در کشور مستندسازی و شناسنامه دار شود و این اقدام بحث قاچاق را به شدت کاهش داده است

گندم در مسیر کنترل های شود گفت: محمولهها کنترل میوی با تأکید براینکه هم اکنون هر گونه حمل ونقل گندم در مبادی و مسیر
شود و باید مبدأ و مقصد آن مشخص باشد و اگر باری خالف قانون و مقررات حمل شود با آن برخورد خواهد شدمی . 

های نظارتی و همکاری ها اعم از گمرکات، نیروی انتظامی و دستگاهوزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه آمادگی موجود دربین دستگاه
ال قاچاق معکوس گندم را بسیار پایین آورده است گفت: البته ممکن است به صورت پراکنده مواردی مشاهده خوب بین بخشی احتم

صورت سازمان یافته امکان قاچاق معکوس گندم وجود نداردشود، اما به . 
های اجرای به دستگاهرسانه ملی در کنار   های کشاورزی کشور گفت:سیاست  حجتی در خصوص نقش رسانه ملی در اجرای بهتر

های این مسأله های زیادی بخصوص و در آموزش و ترویج داشته باشد و در این جلسه راهکارتواند کمکویژه جهاد کشاورزی می
 .بررسی شد

ر تولید توان تولید ملی در کشاورزی را دو برابر کرد گفت: اگوی با بیان اینکه اگر با آموزش و ترویج بهره وری را افزایش دهیم می
ملی به ازای همین آب و خاکی که داریم بطور متوسط به میزان نصف تولیدکنندگان نمونه و برتر کشور افزایش یابد، تولید ملی ما در 

شود و این ثروت بسیار بزرگی است که با افزایش بهره وری و آموزش و ترویج حاصل خواهد شددو برابر می . 
های مشترک در زمینه تولید و عرضه خدمات رسانه ملی آمادگی کامل خود را برای انجام کاروزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 

های مغفول مانده در کشور تواند به ما کمک کند معرفی ظرفیتهایی که رسانه ملی میاعالم کرده است افزود: یکی دیگر از زمینه
 .است که افکار عمومی و اهل فن چندان با آن آشنا نیستند

های مغفول مانده کشور ذکر کرد و افزود: با توجه به تنوع هایی از ظرفیتتولید گیاهان دارویی و تولید ماهی در دریا را نمونه حجتی
اقلیمی و بازار مناسب تولید گیاهان دارویی و همچنین وجود سواحل مناسب به ویژه در مناطق محروم وکمتر توسعه یافته جنوب 

ها را به جامعه معرفی کرد تاثیر بسیاری در ایجاد اشتغال و تولید خواهد داشتکشور اگر بتوان این ظرفیت . 
های خوبی در زمینه تولیدات مشترک رادیویی و حجتی با بیان این که در این جلسه با رئیس و مدیران ارشد رسانه ملی رایزنی
به صورت مکمل در خدمت مردم و اقتصاد کشور  تلویزیونی شد، گفت: در این جلسه مقرر شد تا یک میز همکاری ایجاد شود تا

 .باشیم
  لینک خبر
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 گندم 
 ایرنا  – 6/4/89تاریخ : 

  پرداخت شددرصد پول گندمکاران  ۸۰
درصد پول  ۸۰میلیارد تومان معادل  ۸۵۵هزار و  ۰مجری طرح گندم کشور گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون  -ایرنا  - تهران

  .گندمکاران با عاملیت بانک کشاورزی به حسابشان واریز شده است
«  ۴افزود: از ابتدای فصل برداشت گندم تاکنون ، روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا «اسماعیل اسفندیارپور

های گرم و خشک و معتدل خرید تضمینی شده استمیلیارد تومان در اقلیم ۲۵۵هزار و  ۶هزار تن گندم به ارزش  ۶۵۵میلیون و  . 
استان کشور ادامه دارد، اظهار داشت: استان های خوزستان، گلستان  ۲۵وی با اشاره به اینکه اکنون خرید تضمینی گندم در بیش از 

اندهای اول تا سوم خرید گندم را به خود اختصاص دادههزار تن رتبه ۲۸۵و فارس با  . 
به گفته مجری طرح گندم، خرید تضمینی گندم در استان های اقلیم گرم و خشک رو به پایان است و از ابتدای تیرماه جاری استان 

 .های اقلیم سرد نیز وارد چرخه خرید شده اند
مشاور وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان متولی خرید تضمینی گندم به دلیل باال بودن کیفیت، 

)هر کیلوگرم گندم معمولی  کندتومان از کشاورزان خریداری می ۹۲۹نان( را با قیمت یک هزار و  . 
هزارتن بذر گندم کیفی از کشاورزان خریداری شده که مبلغ آن براساس نوع رقم و اینکه  ۲۲۵کرد: همچنین در این مدت  وی اضافه

 .گندم آبی یا دیم است محاسبه می شود
 ۰۳میلیون تن باشد زیرا به گفته او، طبق بند سه ماده  ۰۳۱۰مجری طرح گندم کشور پیش بینی کرد که امسال تولید گندم بیش از 

توانند گندم مورد نیاز خود را خریداری کنندقانون برنامه و بودجه صنف و صنعت می . 
به گفته وی، بر اساس مصوبه شورای اقتصاد هرکیلوگرم گندم معمولی با افت چهاردرصد مفید و یک درصد غیرمفید یک هزار و 

۹۹۵تومان و گندم دروم یک هزار و  ۹۵۵ شودتومان خریداری می  . 
نی گندم امسال از اواخر اسفند از شهرستان جیرفت واقع در جنوب کرمان آغاز شد و تا اواخر مهر در سراسر کشور خرید تضمی

 .ادامه خواهد داشت
تومان  ۴۵۵هزار میلیارد لایر با مبلغ مصوب هزار و  ۰۰۳میلیون تن گندم به ارزش بیش از  ۸نزدیک به  ۸۹ - ۸۶در سال زراعی 

تومان خریداری شده بود ۵۴۴و گندم دوروم هزار و  . 
هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان زیربخش های مختلف بخش  ۰۴فروردین بیش از  ۲۰وقوع سیل در ابتدای سال جاری تا 

هزار هکتار اراضی گندم و سه هزار میلیارد تومان خسارت به  ۲۵۵ها مربوط به کشاورزی خسارت وارد کرد که بیشترین خسارت
ستان خوزستان بوده استکشت و صنعت ا . 

طبق قانون، وزارت جهادکشاورزی هر سال باید در اواخر مرداد نرخ خرید تضمینی کارشناسی شده توسط دولت را تا پیش از آغاز 
ها به کشاورزان اعالم شودفصل زراعی جدید ارائه و تا پایان شهریور نرخ . 
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 گوجه فرنگی

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 

 
 گوشت قرمز

 فود پرس – 4/4/89تاریخ : 

تومانی ۰۰۵۵افزایش واردات گوشت قرمز علیرغم حذف دالر   
آمار رسمی نشان می دهد علیرغم حذف ارز دولتی برای واردات گوشت قرمز اما میزان واردات این ماده پروتئینی در سه ماهه  

درصد رشد کرده است۴۹ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزنی  . 
 

، بازار گوشت که در برهه ای از سال گذشته با رشد شدید قیمت و کمبود عرضه مواجه شده بود، مدتی است به گزارش خبرنگار مهر
 .به ثبات نسبی در قیمت و میزان عرضه رسیده است

 
تومانی به آن برقرار بود.  ۳۲۵۵رشد شدید قیمت این ماده پروتئینی در برهه ای از سال گذشته در حالی رقم خورد که تخصیص ارز 

رشد شدید قیمت به گونه ای بود که دولت ناچار شد اقدامات ویژه ای برای تنظیم بازار این محصول تدارک ببیند. در نهایت نیز 
۳۲۵۵اگرچه رشد قیمت متوقف و نرخ از قله بازگشت اما قیمت برای مصرف کننده تناسبی با حجم ارز  تخصیصی از سوی دولت  

یمت برای مصرف کننده همچنان باال ماند. به همین دلیل دولت دو ماه پیش تخصیص ارز نداشت و علیرغم تخصیص ارز دولتی، ق
 .دولتی به گوشت را متوقف کرد

 
های مرکز آمار ایران، قیمت گوشت اگرچه بسیار کند، اما روند کاهشی به پس از خروج گوشت از این فهرست، مطابق با بررسی

ایمدرصدی در قیمت این کاال بوده ۵۱۶در مجموع شاهد کاهش ای که در اردیبهشت ماه خود گرفت به گونه . 
 

تن  ۰۰هزار و  ۴۰دهد که در این مدت همچنین بررسی روند واردات این ماده پروتئینی طی سه ماه گذشته از سال جاری نشان می
درصد از نظر وزن  ۴۶۱۸۸ل میلیون دالر به کشور وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال قب ۰۲۹گوشت قرمز سرد به ارزش 

درصد از نظر ارزش رشد کرده است ۲۹۱۰۰و  . 
میلیون دالر به کشور وارد شده است ۰۰تن و به ارزش  ۹۹۹هزار و  ۹در این مدت گوشت قرمز سبک گرم نیز به میزان  . 
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 گوشت قرمز 

 ایرنا  – 4/4/89تاریخ : 

  واسطه گران متعدد اجازه کاهش قیمت گوشت قرمز را نمی دهند
قیمت ها کاهش  معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به افزایش عرضه گوشت قرمز انتظار می رفت که -ایرنا  

  .مطلوبی پیدا کند اما واسطه گران اجازه کاهش قیمت را نمی دهند
« های جهادی در های جهادی با موضوعیت نقش تشکلروز سه شنبه در حاشیه برگزاری دومین نشست تشکل« مرتضی رضایی

مصرف کنندگان محسوس نیست  رونق تولید، در پاسخ به ایرنا درخصوص اینکه چرا کاهش قیمت گوشت قرمز در بازار برای
های دامی درکشور و طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، قیمت های مناسب و وجود مراتع، زایشافزود: با توجه به بارندگی

هزارتومان کاهش یافته است ۰۵هر کیلوگرم گوشت قرمز امسال نسبت به اواخر سال گذشته  . 
شود که در زمان کاهش افتد باعث میعددی که در بازار رسانی گوشت قرمز اتفاق میدر واقع واسطه گری مت :وی اظهارداشت

شوندها نگذارند روند کاهشی طی شود اما در مقابل در زمان افزایش قمیت ها موجب افزایش شدید میقیمت، واسطه . 
شود تصریح کرد: ما از بازار شکسته میمعاون وزیر جهادکشاورزی با تاکید بر اینکه قیمت گوشت قرمز با ادامه روند عرضه به 

های تولید، خودشان بازاررسانی گوشت قرمز را انجام دهندها درخواست داریم تا با تشکیل زنجیرهدامداران و تشکل . 
 ۹۰هزارتومان و الشه گوسفندی  ۴۰تا  ۴۳به گفته وی، اکنون قیمت کارشناسی و منطقی هر کیلوگرم دام زنده گوسفندی بین 

هزارتومان است که باید به دست مصرف کنندگان برسد که البته ممکن است اکنون تفاوت قیمتی داشته باشد اما با این حالت نرخ خرده 
دهدفروشی نسبت به اواخر سال گذشته کاهش را نشان می . 

شودواردات گوشت قرمز به منظور حفظ ذخایر استراتژیک انجام می  
کشاورزی در خصوص واردات گوشت قرمز گفت: از آنجا که ما موظف هستیم که ذخایر استراتژیک معاون امور دام وزارت جهاد 

هزارتن گوشت گوسفندی با ارز نیمایی به  ۰تا  ۳هزارتن گوشت گوساله و  ۴۰تا  ۴۳را حفظ کنیم، از ابتدای سال تاکنون حدود 
 .کشور وارد شده است

ت مرغ افزود: آنچه که مدنظر وزارت جهاد کشاورزی و دولت است قیمت تمام وی درباره قیمت متعادل برای گوشت قرمز و گوش
 .شده تولید به انظمام سود منطقی است اما قیمت گوشت قرمز تابع نرخ گذاری عرضه و تقاضا است

 وزارت جهاد به نرخ جدید سبوس اعتراض دارد
ی بدون حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، رضایی درباره افزایش قیمت سبوس طی روزهای اخیر گفت: در یک کارگروه

تواند افزایش مجدد قیمت شیرخام و گوشت اند که منطقی نیست زیرا افزایش قیمت سبوس میقیمت مصوب سبوس را افزایش داده
 .قرمز را در پی داشته باشد

: وزارت جهاد کشاورزی اعتراض وی با تاکید براین که وزارت جهاد کشاورزی به مصوبه نرخ جدید سبوس معترض است افزود
۰،۲۰۵خود را نسبت به قیمت  تومان هر کیلوگرم سبوس به وزارت صنعت و کارگروه تنظیم بازار اعالم کرده است و باید این  

 .محصول به قیمت قبلی خود بازگردانده شود
ان بودتوم ۹۶۵به گفته معاون امور دام وزیر جهادکشاورزی قیمت هر کیلوگرم سبوس پیش از این  . 

های دامی در بهمن ماه سال گذشته، وزارت جهاد کشاورزی الگوی توزیع را تغییر وی تصریح کرد: با توجه به نوسانات قیمت نهاده
کنند و ها را وارد میداد زیرا پیش از این سیستم توزیع مستقیم در اختیار واردکنندگان و تجار بود اما از ابتدای سال تاکنون تجار نهاده

شودها انجام مییع توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استانتوز . 
شودها موضوع سریع پیگیری میرضایی اضافه کرد: در مواردی که با تأخیر بار مواجه شویم نیز با ارائه گزارش . 

: آنچه که اکنون با افزایش علوفه دامی هزار تن به طور میانگین عنوان کرد و ادامه داد ۹۶۵وی میزان تولید گوشت قرمز داخلی را 
باشدهای تولید نسبت به سال گذشته میدر کشور رخ داده است، کاهش هزینه . 

شودهزارتن مرغ مازاد توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری می ۲۰  
شده است گفت: طبق آمارها به نظر رضایی با بیان اینکه در تولید گوشت مرغ شرایط ایده آلی داریم زیرا بیش از نیاز کشور تولید 

رسد و مابقی مازاد بر نیاز هزارتن آن به مصرف داخلی می ۲۵۵هزارتن گوشت مرغ در کشور تولید شده که حداکثر  ۲۲۰رسد می
های بعد خریداری و جمع اوری است که باید توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور به منظور حفظ ذخایر استراتژیک و ذخایر ماه

 .شود
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 .وی براین باور است که شرکت پشتیبانی امور دام کشور موظف به خرید مازاد گوشت مرغ در سطح کشور است
معاون وزیر جهادکشاورزی افزود: با توجه به ثبات قیمت گوشت مرغ در بازار داخلی، مجوز صادرات محدود مرغ به منظور حفظ 

ن در زمان افزایش تولید صادر شده استبازارهای صادراتی و کاهش ضرر و زیان تولیدکنندگا . 
 .وی ادامه داد: اکنون برای تنظیم بازار و صادرات محدود گوشت مرغ کارگروهی در وزارت صنعت تشکیل شده است

 
 لینک خبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83369313/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 
 گوشت قرمز 

 ایرنا – 2/4/89تاریخ : 

  هزارتومان کاهش یافت ۰قیمت گوشت قرمز در دو هفته تا 
تا چهار  ۲رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: طی دو هفته گذشته قیمت هر کیلوگرم شقه گوسفندی بدون دنبه بین  -ایرنا 

هزار تومان معامله شد ۳۰هزارتومان کاهش یافت و هرکیلو گرم دام زنده تا  .  
« ه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: امسال با وجود علوفه مناسب و افزایش دام زنده روز یکشنب« علی اصغر ملکی

رفت که با کاهش قیمت دام زنده و گوشت قرمز در بازار روبرو شویم، اما به دلیل کاهش توان خرید مردم، دام آنچنان که انتظار می
شودباید به بازار عرضه نمی . 
عرضه دام زنده و کشتار باعث افزایش قیمت آالیش دام )دل و جگر( در بازار مصرف نیز شده استوی اظهارداشت: کاهش  . 

 ۸۰تا  ۸۲هزارتومان و هر کیلوگرم الشه بدون دنبه بین  ۳۰تا  ۳۵ملکی تصریح کرد: اکنون قیمت هر کیلوگرم دام زنده بین 
ها استهزارتومان برای قصابی . 

: چنانچه مصرف گوشت قرمز در کشور افزایش نداشته باشد، عرضه دام زنده نیز روند مناسبی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت
 .پیدا خواهد کرد

هزارتومان )خرداد ماه( افزایش یافت  ۰۲۵هزارتومان و گوسفندی به  ۹۰به گزارش ایرنا، قیمت هر دست دل و جگر گوساله به 
هزارتومان و گوسفندی  ۰۰ل گذشته برای هر دست کامل دل و جگر گوساله درحالی که پیش از این قیمت این محصول در پاییز سا

هزارتومان بود ۹۰ . 
  لینک خبر
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 گوشت مرغ
 ایرنا  – 2/4/89تاریخ : 

 تولیدکنندگان مرغ ضرر می دهند
عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران گفت: قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده گوشتی در مرغداری ها بین  -ایرنا 

توجه به افزایش هزینه های تولید، تولیدکنندگان روی هر کیلو مرغ حداقل دو هزار تومان معامله می شود که با  ۹۰۵۵تا  ۹۲۵۵
  .تومان ضرر و زیان می دهند

برومند چهارآیین روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه تولیدکنندگان مرغ گوشتی از اواسط فروردین 
تومان باشد تا  ۸،۰۵۵ای کارشناسی قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ زنده گوشتی باید هامسال متضرر هستند افزود: طبق بررسی

 .تولیدکننده دچار ضرر و زیان نشود
رسدهزار تومان به دست مصرف کنندگان می ۰۰به گفته وی، اکنون هر کیلوگرم گوشت مرغ با قیمتی حدود  . 

عدم دسترسی تولیدکنندگان به اطالعات و آمار صحیح تولید، افزایش وی علت ضرر مرغداران را افزایش خطی تولید مرغ گوشتی، 
های تولید و کاهش نقدینگی تولیدکنندگان برشمرد و اظهار داشت: به طور حتم ادامه این روند نه تنها به نفع تولیدکنندگان نیست هزینه

تری خریداری های گرانن محصول را با نرخبلکه مصرف کنندگان متضرر اصلی این موضوع هستند زیرا با کاهش تولید باید ای
 .کنند
برابری قیمت واکسن طیور طی چهارماه اخیر ۳رشد   

های متداول عضو هیأت مدیره کانون سرسری مرغداران گوشتی ایران تصریح کرد: در چهار ماهه گذشته قیمت انواع واکسن
تواند تولیدکنندگان را در تأمین این محصول با مصرف می مصرفی صنعت طیور سه برابر افزایش یافته که به دلیل الزامی بودن

 .مشکل مواجه سازد
 ۹های ضروری مصرفی طیور نیز از جمله لیزین و متیونین در هر کیلوگرم از بین وی گفت: همچنین طی این مدت قیمت اسیدآمینه

باعث شده استهز ارتومان رسیده است که افزایش قیمت تولید را  ۹۵تا  ۹۵هزارتومان به  ۰۵تا  . 
 ۲۹تن گوشت مرغ در کشور تولید شد به طوری که سرانه مصرف به بیش از  ۴۴۴نزدیک به دو میلیون و  ۸۹طبق آمارها در سال 
 .کیلوگرم رسیده است

 

 لینک خبر
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 گوشت مرغ 

 خبرنگاران جوان  – 7/4/89تاریخ : 

  تومان رسید ۱۰۰۵۵نوسان قیمت مرغ در بازار/ قیمت مرغ به 
تومان است ۰۲۲۵۵تا  ۰۰۹۵۵تومانی ۹۵۵ها با افزایش حجت گفت: امروز قیمت هر کیلو مرغ گرم در خرده فروشی .  

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

 ۹اظهار کرد: امروز متوسط قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ، درباره آخرین تحوالت بازار مرغباشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۲۵۵هزار و  ۰۲تا  ۹۵۵هزار و  ۰۰و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی  ۰۵۵هزار و  ۹تا  ۳۵۵هزار و  . 

۰۵۵روز گذشته قیمت هر کیلو مرغ زنده  ۲به گفته وی، طی  تومان افزایش داشته  ۹۵۵تومان و مرغ گرم برای مصرف کننده  
 .است

های کارمندی و ها همزمان با ورود به فصل تابستان، ازدیاد تقاضا برای خرید به سبب واریز حقوقحجت کشش بازار، آغاز سفر
رود که کارگری را دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا انتظار می

د رو به رشد قیمت در بازار استمرار یابد تا مرغداران بتوانند به تولید ادامه دهندرون . 
تومان رسید ۰۵۵هزار و  ۰۰مانی نرخ مرغ در بازار/ قیمت مرغ به تو ۴۵۵افزایش   :بیشتر بخوانید  

و مرغ گرم در خرده  ۰۵۵هزار و  ۸عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی متوسط قیمت تمام شده هر کیلو مرغ زنده را 
بیانگر زیان یک هزار تا یک  های کنونیهزار تومان اعالم کرد و افزود: عرضه مرغ با نرخ ۰۳تا  ۰۵۵هزار و  ۰۴ها را فروشی

تومانی مرغداران در فروش هر کیلو مرغ است که امیدواریم به نرخ تمام شده برسیم تا تولید بتواند روند عادی خود را  ۰۵۵هزار و 
 .طی کند

هزینه تمام شده  ها و وزارت جهاد کشاورزی به منظور بررسیوی ادامه داد: تاکنون جلسات مشترکی میان ستاد تنظیم بازار با تشکل
تر نرخ جدید مرغ توسط ستاد تنظیم تولید برگزار شده، اما متاسفانه تا کنون نرخ جدید ابالغ نشده است که امیدواریم هر چه سریع

 .بازار اعالم شود تا تولیدکنندگان بتوانند با آرامش خاطر به تولید ادامه دهند
ها و دالالن است، بیان دید مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی تنها به سود واسطههای جحجت با اشاره به اینکه تاخیر در ابالغ نرخ

های جدید موجب شده تا مرغداران با احتیاط بیشتری جوجه ریزی کرد: این در حالی است که تعلل ستاد تنظیم بازار در اعالم نرخ
هددکنند که این امر عرضه مرغ را در زمان پیک مصرف تحت تاثیر خود قرار می . 

۲و کنجاله سویا را  ۴۰۵این مقام مسئول نرخ مصوب هر کیلو ذرت را یک هزار و  تومان اعالم کرد و گفت: این در  ۳۰۵هزار و  
تا  ۲۵۵هزار و  ۴و کنجاله سویا را  ۰۵۵حالی است که هم اکنون مرغداران به طور متوسط هر کیلو ذرت را با نرخ یک هزار و 

کنندداری میتومان از بازار آزاد خری ۴۵۵ . 
های دامی را یکی از معضالت جدی پیش روی مرغداران برشمرد و افزود: در های حمل و نقل نهادهوی در پایان افزایش کرایه

برابر این رقم است  ۲تومان بود، در حالیکه هم اکنون حداقل  ۰۰۵تا  ۰۳۵های دامی گذشته متوسط قیمت کرایه حمل هر کیلو نهاده
های تمام شده تولید تاثیر بسزایی دارد، به همین دلیل از مسئوالن تقاضا داریم که وضعیت حمل و نقل افزایش هزینهکه این امر در 

نهاده از بنادر را ساماندهی کنند تا مرغداران متضرر نشوند چرا که ستاد تنظیم بازار برای حمل هر کیلو نهاده دامی به طور متوسط 

کندتومان هزینه محاسبه می ۰۰۵ . 
 لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6981073/نوسان-قیمت-مرغ-در-بازار-قیمت-مرغ-به-۱۲۲۰۰-تومان-رسید
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6979723/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/6981073/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 
 گوشت مرغ 

 ان جوان خبرنگار – 4/4/89تاریخ : 

تومان رسید ۰۵۵هزار و  ۱۱تومانی نرخ مرغ در بازار/ قیمت مرغ به  ۰۵۵افزایش   
هزار  ۰۰ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۹۵۵هزار و  ۹تا  ۰۵۵هزار و  ۹رم چهار آیین گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ گ

تومان است ۰۵۵و  . 
صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاربرومند چهار آیین، عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت گروه  

در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ  تومانی نرخ مرغ ۴۵۵افزایش  ، ازاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۵۵۰هزار و  ۰۰ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۹۵۵هزار و  ۹تا  ۰۵۵هزار و  ۹زنده درب مرغداری  . 

را دلیل اصلی افزایش قیمت در بازار اعالم کرد و افزود: با  کمبود عرضه مرغ وی کاهش وزن گیری الشه همزمان با فصل گرما و
تیر با شیب افزایش در بازار روبرو شود ۰۰تا  قیمت مرغ شود کهتوجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می . 

هزار تومان اعالم کرد و افزود:  ۰۳و مرغ گرم را  ۰۵۵هزار و  ۸را  کیلو مرغ زنده درب مرغدارینرخ واقعی هر  چهار آیین
ستاد تنظیم  رودهزار تومانی مرغداران در فروش هر کیلو مرغ است، از این رو انتظار می ۲های کنونی بیانگر زیان عرضه با نرخ

ولیدکننده کاهش یابدتر نرخ مصوب را اعالم کند تا زیان تهر چه سریع بازار . 
 آخرین تحوالت بازار مرغ/ افت و خیز قیمت مرغ همچنان در بازار ادامه دارد :بیشتر بخوانید

یره کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه روز گذشته جلسه ستاد تنظیم بازار به منظور بررسی نرخ عضو هیئت مد
پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی و اعالم نرخ جدید برگزار شد، گفت: اگرچه ستاد تنظیم بازار زمان دقیقی برای اعالم نرخ جدید 

وانب تولید در حال مذاکره با دولت هستیم تا نرخ منطقی براساس هزینه تمام شده اعالم نکرده است، اما با در نظر گرفتن تمامی ج
 .تولید اعالم شود

برابری ریز مغذی ها، وزارت جهاد کشاورزی باید نرخ پیشنهادی خود را  ۰برابری قیمت واکسن و  ۴به گفته وی، با توجه به رشد 
تولید، متضرر نشوندهای اصالح کند تا تولیدکنندگان به سبب افزایش هزینه . 

های دامی با بازار آزاد همچنان اختالف دارد، تصریح کرد: هم اکنون هر چهار آیین در پایان با اشاره به اینکه قیمت مصوب نهاده
تومان در بازار آزاد به مرغداران عرضه  ۹۵۵هزار و  ۴تا  ۰۵۵هزار و  ۴و کنجاله سویا  ۹۵۵کیلو ذرت با نرخ یک هزار و 

های مکمل نوسانات شدیدی در بازار داشته استها، واکسن و دارواما قیمت سایر ریز مغذی شود،می . 
 لینک خبر
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 خبرنگاران جوان  – 2/4/89تاریخ : 

میلیارد تومان برای مکانیزاسیون کشاورزی/اعطای یک میلیارد تومان به حوزه زراعت ۱۹۵۵اختصاص  
میلیارد تومان به بخش مکانیزاسیون، گفت: از ابتدای امسال یک میلیارد در حوزه زراعت و  ۰،۹۵۵عباسی با اشاره به اختصاص 

میلیارد در حوزه باغبانی اختصاص یافته است ۴۶۵ . 
نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کامبیز عباسی در رابطه با  ، بهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

گذاری بسیار خوبی در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی سرمایه ۸۹تا  ۸۲کشاورزی در کشور اظهار کرد: از سال  مکانیزاسیون توسعه
انجام شده است و یک جهش در شاخص های توسعه مکانیزاسیون رقم خورده است. در حوزه مکانیزاسیون برنج در ابتدای دولت 

درصد رسیده است ۹۵درصد شالیزارها مکانیزه بود اما در حال حاضر به حدود  ۰۲حدود  . 
درصدرسیده در حالی که در ابتدای دولت این  ۳برداشت غالت کشور هم امروز ضایعات برداشت به کمتر از  وی افزود: در حوزه

میلیون هکتار کشت مکانیزه افزایش پیدا کرد. عملیات سمپاشی در  ۲۱۰درصد بود. در حوزه گندم هم بیش از  ۰۵تا  ۹میزان حدود 
 .کشور از النس به سمپاش های تراکتوری و پشت تراکتوری ارتقا یافته است

درصد مزارع توسط سمپاش های تراکتوری سمپاشی می شد اما در  ۰۰رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: در گذشته 
فزایش یافته استدرصد ا ۴۰حال حاضر به  . 

 کشاورزان هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند/ ضرورت پایش مزارع برنج نسبت به آفت کرم ساقه خوار:بیشتر بخوانید
هزار دستگاه تراکتور و به صورت  ۰۰۵سال اخیر بیش از  ۶وی در رابطه با تامین تراکتور در کشور خاطر نشان کرد: طی حدود 

رکود کامل در  ۸۲و اوایل سال  ۸۰زار تراکتور در کشور تامین شد در حالی که در اواخر سال ه ۰۹تا  ۰۰میانگین هر سال حدود 
هزار دستگاه بود و کمباین هم در کشور فروش نداشت ۲این بخش وجود داشت و میانگین تامین ما درحوزه تراکتور در حدود  . 
در این بخش رشد مناسبی را در تامین تراکتور باغبانی داشته عباسی با اشاره به مکانیزاسیون حوزه باغبانی کشور تصریح کرد: ما 

ایم. به جرات می توان گفت شاخص های مکانیزاسیون در باغبانی علیرقم تمام محدودیت ها رشد و نفوذ خوبی را به دنبال داشت که 
درصد را در ضریب مکانیزاسیون کشور در حوزه باغبانی شاهد بودیم ۰۴۵حدود  . 

سیاری از تکنولوژی های نوین را در باغبانی شناسایی کردیم و مردم بسیار عالقه مند به سمت آن آمدند مانند سامانه وی افزود: ما ب
های مباززه با تگرگ، سامانه مبارزه با سرمازدگی، سیستم های کنترل گلخانه ها و اتوماسیون گلخانه ای. به طور کلی ضریب 

شته است. ما برای باغات کشور تراکتورهای باغی کمرشکن را تامین کردیم و کارخانجات مکانیزاسیون باغبانی کشور هم افزایش دا
 .داخلی و تولیدکنندگان خارجی توانستند انواع متنوع تری از تراکتور را به بازار عرضه کنند

رین بخش هایی که ما به رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در رابطه با مکانیزاسیون گیاهان دارویی گفت: یکی از اصلی ت
صورت جدی بر روی آن کار می کنیم مکانیزاسیون گیاهان دارویی است و به دنبال این هستیم که مکلنیزاسیون را در این بخش 

 .فراموش شده توسعه دهیم
ه ایم بسیار ارزشمند وی افزود: تامین کمباین غالت در کشور تا به امروز بی سابقه بوده و توفیقاتی که در این زمینه به دست آورد

هزار دستگاه کمباین برداشت غالت اعم از تولید داخل و وارداتی های کمباین سنگین در اختیار  ۴است. تا به امروز نزدیک به 
درصد ضایعات همین تامین کمباین برداشت غالت است ۳کشاورزان قرار گرفته است و یکی از دالیل رسیدن به عدد کمتر از  . 

۰،۹۵۵ ه به اختصاصعباسی با اشار تا  ۸۹میلیارد تومان اعتبار به بخش مکانیزاسیون در سال جاری، عنوان کرد: از ابتدای سال  

میلیارد تومان هم در حوزه باغبانی اختصاص یافته است.  ۴۶۵امروز حدود یک میلیارد تومان از این اعتبار در حوزه زراعت و 
میلیارد تومان  ۰۳میلیارد تومان در حوزه مکانیزاسیون شیالت و حدود  ۸۵دیک به میلیارد تومان در حوزه دام و طیور و نز ۰۹۵

 .برای مکانیزاسیون گیاهان دارویی در نظر گرفته ایم
میلیارد تومان هم برای مکانیزاسیون گلخانه ها در  ۹۲میلیارد تومان هم به مکانیزاسیون جنگل و مرتع و حدود  ۰۹وی افزود: حدود 
است. امسال هم نظیر سنوات گذشته مکانیزاسیون به صورت جامع و کامل در تمام زیر بخش های کشاورزی اجرایی نظر گرفته شده 

 .خواهد شد
 لینک خبر 
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 متفرقه
 ایرنا  – 3/4/89تاریخ : 

مورد رسید ۱۵استان های درگیر با ملخ صحرایی به   
 

سازمان حفظ نباتات کشور اعالم کرد: با افزایش هجوم ملخ صحرایی به کشور و ورود این آفت به استان ایالم، تعداد استان  -ایرنا 
۰۵های درگیر به این آفت به    .مورد رسید 

ریزش، سطح مبارزه با آفت ملخ  ۰۹۵ماه گذشته تاکنون با بیش از ، از بهمن دوشنبه وزارت جهاد کشاورزی به گزارش روز
۹۹۵هزار و  ۶۸۴های جنوبی کشور به صحرایی در استان  .هکتار رسید 

 ۰۳۶در سطح  ، جنوب کرمانهکتار ۲۰۵هزار و  ۲۵۳تاکنون مبارزه با آفت ملخ صحرایی در استان سیستان و بلوچستان در سطح  
۶۹۹هزار و  هکتار انجام شده است ۹۰۰هزار و  ۰۴۸ان هرمزگان در سطح هکتار و است  . 

هکتار،  ۰۲۵هزار و  ۳۴هکتار، فارس  ۸۴۵هزار و  ۰۵۰های بوشهر نیز در وسعت سطح مبارزه با ملخ صحرایی در استان
اسان جنوبی هکتار، خر ۹۵۵هکتار، کهگیلویه و بویراحمد هفت هزار و  ۹۵۵هزار  ۰۰هکتار، کرمان  ۰۲۴هزار و  ۴۹خوزستان 

هکتار اعالم شده است ۳۵هکتار و ایالم  ۴۵۰ . 
مورد بوده است ۰۶۰ها خرداد امسال تعداد ریزش ۲۹از هشتم بهمن سال گذشته تا تاریخ  . 

 لینک خبر 
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 متفرقه 
خبرگزاری مهر 4/4/89تاریخ :   

شوندای برخوردار میقانونی قضایی و بیمه جنگلبانان از حمایت  
ای مسلح از بانان گفت:جنگلبانان همانند نیروهرئیس سازمان جنگلها با اشاره به تصویب الیحه حمایت از جنگلبانان و محیط

شوندای برخوردار میهای قانونی قضایی و بیمهحمایت . 
خبرگزاری مهر به گزارش ای مأموران یگان حفاظت به نقل از سازمان جنگلها، خلیل آقایی گفت: الیحه حمایت قضایی و بیمه 

بانان در مجلس شورای و محیط زیست موسوم به الیحه حمایت از جنگلبانان و محیط طبیعیهای اجرایی کشور از جمله منابعدستگاه
 .اسالمی تصویب شد که گام بلندی در حفظ عرصه های منابع طبیعی است

ای شامل وی اظهار داشت: با تصویب این الیحه جنگلبانان و محیطبانان همانند نیروهای مسلح از حمایت های قانونی قضایی و بیمه
اخت دیه و جبران خسارت برخوردار می شوندپرد . 

بانان و جنگلبانان نیز همانند نیروهای مسلح با خود سالح حمل می کردند اما در صورت آقایی تصریح کرد: پیش از این محیط
خلفان، اگر شدند به طور مثال در درگیری بین جنگلبانان و متهای قانونی برخوردار نمیدرگیری مشابه نیروهای مسلح از حمایت

خوار یا قاچاقچی مصدوم یا کشته می شد تمام هزینه های دیه باید توسط ماموران ما پرداخت می شد اما اکنون طبق قانون دیه و زمین
های اجرایی پرداخت می شودجبران خسارت توسط دستگاه . 

برخورد قاطع با متخلفان خودداری می کردند، زیرا وی یادآور شد: در گذشته محیط بانان و جنگلبانان به دلیل نبود حمایت قانونی از 
 .در صورت بروز حادثه همانند دعوای خیابانی با آنها برخورد می شد، در حالی که آنها در حال انجام ماموریت سازمانی بودند

جانبه بودیم زیرا  سوزی و اطفاء حریق ما دچار مشکل چندرییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود: در بحث آتش
ها، همیاران طبیعت، محافظان افتخاری و داوطلبان مردمی اگر مأمورین رسمی و قراردادی سازمان منابع طبیعی و دیگر دستگاه

ای پرداخت کنیمدچار نقص عضو یا شهادت می شدند ما برای درمان و جبران خسارت وارده نمی توانستیم هزینه . 
گری از این الیحه قانونی این هزینه ها باید توسط سازمان برنامه و بودجه هر ساله در بودجه ساالنه آقایی اضافه کرد: در بند دی

ها پیش بینی شودسازمان جنگل . 
قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مصوب شد با شناسایی افراد توانمند  ۲۸وی اظهار داشت: طبق آیین نامه اجرایی بند ب ماده 

 .پروژه های منابع طبیعی را در دهستان، شهرستان، بخش و روستاها با مشارکت مردمی اجرایی کنیم
این تشکیل شده یا قرار های مردمی که پیش از ها ابالغ شده است که تعاونی ها و گروهآقایی ادامه داد: اکنون این مصوبه به استان

است تشکیل شوند را صالحیت بندی و رتبه بندی کنیم زیرا این همکاری بین محیطبانان و جنگلبانان و مشارکت مردمی در حراست 
 .از منابع طبیعی نقش بسزایی دارد

هزار نفر  ۰۵اظت و بیش از هزار نفر نیروهای یگان حف ۰تا  ۳هزار نفر همیار طبیعت ، ۴۵۵ها دارای به گفته وی سازمان جنگل
 .نیروهای رسمی، قراردادی و پیمانی است

 لینک خبر 
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 متفرقه 
خبرنگاران جوان  – 3/4/89تاریخ :   

های جنوبیهای صحرایی در استانهای درگیر با ملخ اضافه شد/افزایش ریزش ملخایالم به جمع استان  
های آلوده اضافه هایی صحرایی که طی چند روز گذشته از عراق داشتیم، استان ایالم به جمع استانمیر گفت: با توجه به ریزش ملخ

 .شد
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارباتات کشور در گفتمحمدرضا میر، سخنگوی سازمان حفظ ن گروه اقتصادی باشگاه  

 ۶۹۹ن آمار تا اول تیر، در سطح به کشور اظهار کرد: بنابر آخری های صحراییهجوم ملخ ، درباره آخرین وضعخبرنگاران جوان
های سیستان و بلوچستان، کرمان و های صحرایی مبارزه صورت گرفته که عمده آن در استانهکتار علیه ملخ ۶۹۵هزار و 

 .هرمزگان است
هکتار باالترین سطح مبارزه را به خود اختصاص داده است،  ۰۵۵هزار و  ۲۹۰وی با اشاره به اینکه استان سیستان و بلوچستان با 

 ۶۳۵هزار و  ۰۵۰هکتار، بوشهر  ۸۹۰هزار و  ۰۴۹هکتار، هرمزگان  ۹۴۹هزار و  ۰۰۹افزود: سطح مبارزه در استان کرمان 
هکتار و خراسان  ۹۵۵هزار و  ۹هکتار، کهگیلویه و بویر احمد  ۹۹۹هزار و  ۴۹هکتار، خوزستان  ۲۵۰هزار و  ۳۲هکتار، فارس 

هکتار است ۴۵۰جنوبی  . 
اضافه شده است، بیان کرد: با توجه به  آفت ملخ صحرایی های درگیر بامیر با اشاره به اینکه در چند شب گذشته ایالم به جمع استان

هایی صحرایی که طی چند روز گذشته از عراق داشتیم، استان ایالم آلوده شدریزش ملخ . 
هکتار مبارزه در ایالم انجام شده است، گفت: امیدواریم سطح مبارزه در  ۳۵اتات با اشاره به اینکه حدود سخنگوی سازمان حفظ نب

 .این استان بیش از این نشود
 ۰۹۵های جنوبی کشور افزایش یافته است، اظهار کرد: از ابتدای بهمن تاکنون، در استان های صحراییریزش ملخ وی با بیان اینکه
های صحرایی به کشور ادامه خواهد های فائو ریزش ملخای جنوبی کشور صورت گرفته است، طبق پیش بینیهریزش در استان

 .داشت
های صحرایی به کشور ادامه خواهد داشت، بیان کرد: اگرچه سازمان حفظ نباتات با جدیت تمام میر با اشاره به اینکه ریزش ملخ

های هند و پاکستان است، ها کشورکند، اما مقصد اصلی موج جدید ریزشاقدام می های صحراییموج دوم ملخ نسبت به مبارزه علیه
درجه سانتی گراد و نبود تغذیه، امکان تخم ریزی وجود ندارد ۰۵چرا که به دلیل شرایط گرمای هوا و دمای باالی  . 

ی به باغات و مزارع وارد نشده استهای صحرایی/ خسارت جدآخرین جزئیات مبارزه با موج دوم ورود ملخ :بیشتر بخوانید  
های صحرایی موجب شده که در های هند و پاکستان علیه موج دوم ملخاین مقام مسئول ادامه داد: افزایش عملکرد کشور ما و کشور

های صحرایی در مسیر بازگشت به سمت ایران و شبه جزیره عربستان روبرو شویمدی و بهمن با دسته جات کمتری از ملخ . 
شود که سطح مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی تا اواسط شهریور به های پیش بینی میه گفته وی، با توجه به افزایش تعداد ریزشب

هزار هکتار تا یک میلیون هکتار برسد ۹۵۵ . 
ت به باغات و مزارع کشور گفت: با توجه به حساسیت موضوع و عملیا آفت ملخ صحرایی میر درباره آخرین جزئیات خسارت

مناسبی که علیه آفت ملخ صحرایی صورت گرفت، خسارت جدی به باغات و مزارع نداشتیم و تنها مقدار جزئی باغات مرکبات 
های همکاران سازمان و سطح مناسب مبارزه، روند فعلی استمرار یابداستان هرمزگان دچار خسران شدند که امیدواریم با تالش . 

حال جمع بندی آمار نهایی خسارت به باغات مرکبات هستیم، اظهار کرد: بنابر رصد و پایش این مقام مسئول با بیان اینکه در 
 .صورت گرفته، مجموع میزان خسارت در برابر حجم مبارزه بسیار ناچیز است

وی درباره آخرین وضعیت تخصیص اعتبارات گفت: معاونت توسعه سازمان همچنان پیگیر تخصیص اعتبارات جدید است و بنابر 
های صحرایی اختصاص یابد، اما میلیارد تومان اعتباری که قرار بود به سازمان حفظ نباتات برای مبارزه با ملخ ۲۵خرین آمار آ

همچنان در حال طی کردن مراحل اداری است چرا که بنابر اصالحیه نامه اول وزارت جهاد کشاورزی به وزیر کشور و توافق وزیر 
تر رود هر چه سریعیریت برنامه و بودجه ارسال شد که با توجه به موافقت سازمان، انتظار میکشور، نامه مجدد به سازمان مد

های پشتیبانی را پرداخت اعتبار به حساب سازمان واریز شود تا بتوانیم تعهد خود به واردکنندگان و تولیدکنندگان سموم و سایر بخش
 .کنیم

متوقف نشده است، بیان کرد: با وجود عدم  مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی روندسخنگوی سازمان حفظ نباتات با اشاره به اینکه 
دریافت اعتبارات جدید، اما سازمان حفظ نباتات مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی را از اعتبارات سازمان و به صورت خرید نسیه 

دهدسموم از واردکنندگان و فروشندگان ادامه می . 
هزار هکتار رسید ۹۵ر نیمه شمالی به سطح مبارزه آفت ملخ مراکشی د  
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به نوار شمالی کشور گفت: تاکنون در سطح  های مراکشیهجوم ملخ میر در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضعیت مبارزه با
هزار هکتار مبارزه علیه آفت ملخ مراکشی صورت گرفته است ۹۵ . 

لی کشور تحت کنترل است، افزود: طبق روال همه ساله در این مناطق با آفت این مقام مسئول با بیان اینکه ملخ مراکشی در نیمه شما
های اخیر جمعیت و حجم این آفت در نوار شمالی کشور رو هستیم، امسال تنها به سبب شرایط آب و هوایی و بارشملخ مراکشی روبه

نگرانی وجود ندارد به سبب آنکه این آفت کامال تحت کنترل است، جای هیچگونه  بیشتر شده است، اما . 
مورد نیاز برای مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی و مراکشی وجود  تامین آفت کش و سموم میر در پایان با اشاره به اینکه کمبودی در

بخش تکنیکال و ماده موثره و سموم  ۲ندارد، بیان کرد: سموم مورد نیاز کشور برای مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی و مراکشی در 
گیرد و ها در اختیارشان قرار میهای جدیدی وارد شده است که بنابر نیاز استانشود، اخیرا محمولهه مصرف وارد کشور میآماد

 .هیچگونه کمبودی در این زمینه نداریم
 لینک خبر 
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 نهاده
 ایرنا  – 2/4/89تاریخ :

  های اقتصادی وتوسعهارتقای عضویت ایران در برنامه بذر سازمان همکاری
های اقتصادی و توسعه، امکان صدور المللی همکاریبا ارتقای عضویت جمهوری اسالمی ایران در برنامه بذر سازمان بین -ایرنا  -

المللیگواهی بین  OECD  گونه گیاهی فراهم شد ۰۶۵درصد تولیدات بذری کشورمان در  ۸۹برای تولید بذر در .  
های حضور نمایندگان این مؤسسه در اجالس ساالنه سازمان همکاری به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، با

ای ایران در های توسعهها و برنامهدر خرداد ماه گذشته در اتریش، با ارائه گزارشی جامع از فعالیت (OECD) اقتصادی و توسعه

تمامی کشورهای عضو این سازمان  برنامه جدید بذر با آرای ۲زمینه گواهی بذر، درخواست عضویت جمهوری اسالمی ایران در 
 .پذیرفته شد

های اقتصادی و توسعهسازمان همکاری  (OECD)  سازی کیفیت بذر در تجارت جهانی میالدی به منظور یکنواخت ۰۸۰۹در سال

ه کار اقدام به ایجاد برنامه بذر در سطح کشورهای عضو کرد. این برنامه در ابتدا با حضور کشورهای عضو این سازمان آغاز ب
تواند برای کشورهای دیگر سودمند واقع شود، اجازه عضویت سایر کشورهای سازمان ملل کرد، اما با توجه به اینکه این تجارت می

کشور در این سازمان عضو هستند ۶۰و سازمان تجارت جهانی در این سازمان داده شد و اکنون  . 
های ها و دانهها و علوفه، ذرت، سورگوم، گیاهان روغنی و لیفی، گراسبرنامه بذر این سازمان در هشت برنامه غالت، چغندرقند
ای و کند که بر خلوص واریتههای مشابه و سبزی و صیفی فعالیت میبقوالت )مترادف حبوبات(، شبدر زیرزمینی و سایر گونه

شوند، تاکید دارداصالت در بذرهای تولیدی که در تجارت جهانی مبادله می . 
ای برای های گذشته اقدام ویژهعضو برنامه بذر این سازمان شد. طی سال ۰۸۸۰دف صادرات بذر چغندر قند در سال ایران با ه

سازی و توسعه برنامه مزبور صورت نگرفت تا اینکه مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال به عنوان مرجع ملی در سال فعال
ین سازمان درآمدبه نیابت از جمهوری اسالمی به عضویت ا ۲۵۰۶ . 

های بذر چغندر قند، غالت، ذرت، سورگوم، گیاهان روغنی و مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در حال حاضر در برنامه
های اقتصادی و توسعههای بقوالت سازمان همکاریها و دانهها و علوفهلیفی، گراس  (OECD) عضویت دارد. 

  لینک خبر
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 نهاده
 خبرنگاران جوان  4/4/89تاریخ : 

درصدی قیمت گوشت درب دامداری تا خرده فروشی ۰۰های دامی/اختالف کاهش نرخ نهاده  
تومان ۲۵۵هزار و ۴و کنجاله سویا  ۹۰۵های دامی در بازار خبر داد و گفت: نرخ هر کیلو ذرت هزار و سلطانی از کاهش نرخ نهاده

 .است
اورزیصنعت، تجارت و کش سعید سلطانی مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

های تولید، اتحادیه ، درباره آخرین وضعیت قیمت خرید شیرخام از دامداران اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینهخبرنگاران جوان
 ۲ر نهایت مسئوالن ستاد به سبب کاهش قدرت خرید مردم، نرخ تومانی را به ستاد تنظیم بازار داد که د ۰۹۵هزار و  ۲پیشنهاد قیمت 

تومانی را برای خرید هر کیلو شیرخام از دامداران مصوب کردند ۴۸۵هزار و  . 
وی افزود: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، دامداران نرخ مصوب را پذیرفتند چرا که در صورت نبود قدرت خرید، شیر تولیدی روی 

اند که این امر ضررش برای دامدار بیشتر استمدست دامدار می . 
مدیر عامل اتحادیه دامداران ادامه داد: براساس توافق صورت گرفته، قیمت خرید شیر خام از دامداران به ازای هر یک دهم درصد 

های لبنی پرداخت شودهای حمل باید توسط کارخانهیابد، ضمن آنکه هزینهتومان افزایش می ۴۶چربی  . 
های های دامی در بازار مرتفع شده است، بیان کرد: البته مقداری از نهادهاشاره به اینکه بخشی از مشکالت مربوط به نهاده وی با

ها برای تامین دامی که قبل از عید وجه آن توسط دامداران پرداخت شده، هنوز به دستشان نرسیده است که همین امر موجب شده تا آن
نهاده از بازار آزاد کنند نیاز خود اقدام به خرید . 

تومان اعالم  ۲۵۵هزار و  ۴و کنجاله سویا را  ۹۰۵تا یک هزار و  ۹۵۵سلطانی نرخ کنونی هر کیلو ذرت و جو را یک هزار و 
هزار تومان به دست  ۲هزار و ذرت و جو  ۰های اخیر هر کیلو کنجاله سویا با نرخ باالی کرد و گفت: این درحالی است که در هفته

رسیدمدار میدا . 
تومان ۰۹۵هزار و  ۲کنند/قیمت تمام شده هر کیلو شیر خام های دامی بهانه تراشی میتجار در تحویل نهاده :بیشتر بخوانید  

مورد نیاز برای واردات های دامی را تابع تامین به موقع ارز دانست و افزود: اگر ارز مدیر عامل اتحادیه دامداران بازار نهاده
های دامی نوسانی نخواهد داشتهای دامی به موقع تامین شود و تغییری در نرخ از ایجاد نشود، قیمت نهادهنهاده . 

های میلیون تن انواع نهاده ۰۰گردد، گفت: امسال حدود های دامی باز میهای تولید به نهادهدرصد هزینه ۹۵سلطانی با اشاره به اینکه 
همچون جو، ذرت و کنجاله سویا برای تأمین نیاز کشور باید وارد شود که نوسان نرخ ارز در قیمت تمام شده محصوالت نهایی دامی 

 .شیر و گوشت قرمز تأثیر بسزایی دارد
قیمت راضی های حمل، متأسفانه برخی رانندگان به این افزایش مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور ادامه داد: با وجود افزایش هزینه

زندهای تولید دامن میکنند که تمامی این عوامل بر افزایش هزینهنیستند و مجدد مبلغی مازاد پشت بارنامه دریافت می . 
درصدی تولید شیر خام خبر داد و گفت: همه ساله تولید شیر خام به سبب اصالح نژاد دام افزایش می یابد، امسال با  ۶وی از افزایش 

ای میلیون تن برسد و در غیر این صورت دامداران چاره ۰۰شود که تولید شیر خام تا پایان سال به ان پیش بینی میحمایت از دامدار
های خود ندارندجز کشتار دام . 

 جلوگیری از قاچاق دام بر تعدیل قیمت دام در بازار تاثیر گذار است/امکان تامین صد درصدی نیاز کشور از گوشت داخل وجود دارد
ی در بخش دیگر سخنان خود درباه آخرین وضعیت عرضه و قیمت دام زنده بیان کردسلطان با توجه به آنکه مشکلی در تولید دام  :

های کشور و تامین علوفه مورد نیاز دامدار، قیمت دام در بازار تعدیل وجود ندارد، از این رو با جلوگیری از قاچاق دام از مرز
شودمی . 

یابد که همین امر های همسایه افزایش میمسئول، با افزایش نرخ دالر، تقاضا برای خرید دام سبک از سوی کشوربه گفته این مقام 
کندزمینه را برای قاچاق و کمبود در بازار فراهم می . 

 ۲۵زایش شود، اظهار کرد: با جلوگیری از خروج دام و افدرصد گوشت مورد نیاز در داخل تولید می ۸۵وی با اشاره به اینکه 
 .درصدی بهره وری، عالوه بر تامین صد درصدی نیاز کشور از منابع داخل قادر به صادرات خواهیم بود

های کشتار، قیمت هزار تومان اعالم کرد و گفت: با احتساب هزینه ۳۲تا  ۴۰مدیر عامل اتحادیه دامداران قیمت هر کیلو دام زنده را 
های موجود در های واسطه با نرخشود که متاسفانه به سبب ازدیاد حلقهار تومان تمام میهز ۹۲تا  ۹۵هر کیلو گوشت برای دامدار 

درصد اختالف دارد ۰۰تا  ۰۵ها خرده فروشی . 
سلطانی در پایان بازار دام زنده را پیش بینی کرد و افزود: با ایجاد مدیریت واحد از صفر تا صد تولید، صادرات و واردات با 

در بازار روبرو خواهیم شد، اما به سبب سود واردکنندگان در واردات گوشت و قاچاق نوساناتی در بازار ایجاد  کمترین نوسان قیمت

شودمی . 
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 نوغان
 ایرنا  – 5/4/89تاریخ: 

 تن پیله تر ابریشم در کشور تولید شد ۱۰۵۵
 ۹۰تن پیله تر ابریشم معادل  222رییس مرکز نوغانداری کشور اعالم کرد: امسال تا پایان خرداد ماه یکهزار و  -ایرنا  - تهران

  .درصد میزان پیش بینی شده توسط نوغانداری برداشت شده است
های شمالی کشور شم در استانبه گزارش روزچهارشنبه وزارت جهاد کشاورزی، " عدیل سروی " با بیان اینکه برداشت پیله تر ابری

تن پیله تر پیش بینی شده که چنانچه به این میزان تولید دست پیدا کنیم رکورد  ۳۵۵همچنان ادامه دارد افزود: امسال تولید یکهزار و 
در این محصول شکسته خواهد شد( ۰۴۹۸ساله ) ۰۵ . 

۴۰استان به  ۲۲هایی که فعالیت نوغانداری دارند از داد استانتن بود، اکنون تع ۹۵۵هزار و  ۸تولید پیله تر  ۸۹به گفته وی، سال   
های عمده تولید پیله استان رسیده و گیالن، خراسان رضوی، گلستان، خراسان شمالی، مازندران، اصفهان و آذربایجان شرقی از استان

شوندتر در کشور محسوب می . 
خبرداد و تصریح کرد: توزیع  ۸۹دی توزیع تخم نوغان در سال درص ۰۰رئیس مرکز نوغانداری کشور در عین حال از افزایش 

جعبه در سال جاری افزایش داشت ۹۵۵هزار و  ۴۸جعبه در سال گذشته به  ۹۵۵هزار و  ۲۰نوغان در کشور از  . 
 ۰۵ا آغاز شد و در مناطق سردسیری ت ۸۹اسفند ماه سال  ۲۰وی اضافه کرد: توزیع تخم نوغان درمناطق جنوبی و گرمسیری از 

 .خرداد ماه ادامه داشت
تومان و به صورت حمایتی از سوی  ۰۵۵سروی درباره قیمت تخم نوغان گفت: امسال تخم هر جعبه نوغان به قیمت هفت هزار و 

سال است که افزایش قیمت تخم نوغان را نداریم ۲۵دولت تأمین شد و حدود  . 
ود دارد، گفتهزار عدد تخم نوغان وج ۲۹وی با بیان اینکه در هر جعبه  درصد افزایش  ۲۰امسال قیمت خرید تضمینی پیله تر  :

 .داشته، درحالی که قیمت این محصول در بازار باالتر است
درصد نخ ابریشم در داخل ۳۵پیش بینی تأمین   

تن بیان کرد و افزود ۰۳۵سروی، میزان نیاز نخ ابریشم کشور را ساالنه  بریشم از طریق درصد نیاز کشور به نخ ا ۲۹سال گذشته  :

درصد از نیاز کشور به نخ ابریشم با تولید پیله داخلی تأمین شود ۳۵شود امسال تولید پیله در داخل تأمین شد و پیش بینی می . 
وی گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی وارد خرید توافقی پیله تر از نوغانداران شده و این اقدام به منظور تنظیم بازار و 

فت قیمت انجام گرفته استجلوگیری از ا . 
دهدرئیس مرکز نوغانداری کشور اظهارداشت: این سازمان در دو استان گلستان و گیالن خرید توافقی پیله تر ابریشم را انجام می . 

 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83370620/۱۲۰۰-تن-پیله-تر-ابریشم-در-کشور-تولید-شد
https://www.irna.ir/news/83370620/%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 نوغان 
 خبرنگاران جوان  – 5/4/89تاریخ : 

  تومان ۹۰۵۵تر، بزودی/قیمت تخم هر جعبه نوغان ساله در تولید پیله ۱۵دستیابی به رکورد 
ساله در این محصول به دست خواهد آمد ۰۵تر پیش بینی شده که با دستیابی به آن، رکورد تن پیله ۰۳۵۵سروی گفت: امسال تولید  .  

، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عدیل سروی رئیس مرکز نوغانداری کشور گاه خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشبه گزارش 
تر برداشت شده و تن پیله ۰۲۵۵درصد بالغ بر  ۹۰تر پیش بینی شده که از این میزان تا کنون تن پیله ۰۳۵۵اظهار کرد: امسال تولید 

دامه داردها اهای شمالی مانند گیالن برداشتدر بخشی از استان . 
ساله در این محصول به دست خواهد آمد ۰۵تن پیله تر، رکورد  ۰۳۵۵وی افزود: با دستیابی به تولید  . 

تن اعالم کرد ۸۹۵۵را  ۸۹تر در سال سروی، تولید پیله . 
های گیالن، استان رسیده است، گفت: استان ۴۰استان به  ۲۲هایی که فعالیت نوغانداری دارند از وی با بیان اینکه تعداد استان

تر در کشور هستندهای عمده تولید پیلهخراسان رضوی، گلستان، خراسان شمالی، مازندران، اصفهان و آذربایجان شرقی از استان . 
ر کشور از خبر داد و افزود: توزیع نوغان د ۸۹درصدی توزیع تخم نوغان در سال  ۰۰رئیس مرکز نوغانداری کشور از افزایش 

یافته است  افزایش  جعبه ۹۵۵هزار و  ۴۸جعبه در سال گذشته به  ۹۵۵هزار و  ۲۰ . 
درصد ابریشم جهان در کشورهای آسیایی تولید می شود 82ایران هشتمین تولیدکننده ابریشم در جهان/ :بیشتر بخوانید  

خرداد  ۰۵ز شد و در مناطق سردسیری تا اسفند سال گذشته آغا ۲۰وی ادامه داد: توزیع تخم نوغان درمناطق جنوبی و گرمسیری از 
 .ادامه داشت

۹۰۵۵سروی درباره قیمت تخم نوغان افزود: امسال تخم هر جعبه نوغان به قیمت  تومان و به صورت حمایتی از سوی دولت تامین  
سال است که افزایش قیمت تخم نوغان را نداریم ۲۵شد و حدود  . 

تخم نوغان وجود دارد، گفت هزار عدد ۲۹وی با بیان اینکه در هر جعبه  درصد افزایش  ۲۰تر امسال قیمت خرید تضمینی پیله :

 .داشته اگر چه قیمت این محصول در بازار باالتر است
۲۹تن اعالم کرد و گفت: سال گذشته  ۰۳۵سروی نیاز نخ ابریشم کشور را ساالنه  درصد نیاز کشور به نخ ابریشم از طریق تولید  

درصد از نیاز کشور به نخ ابریشم با تولید پیله داخلی تامین شود ۳۵شود امسال  پیله در داخل تامین شد ، پیش بینی می . 
ظیم بازار و خبر داد و افزود: این اقدام به منظور تن  تروی از ورود سازمان مرکزی تعاون روستایی برای خرید توافقی پیله

 .جلوگیری از افت قیمت انجام گرفته است
تر ابریشم را انجام استان گلستان و گیالن خرید توافقی پیله ۲رئیس مرکز نوغانداری کشور در پایان تصریح کرد: این سازمان در 

دهدمی . 
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 گزارشات جهانی
 خبرگزاری فارس – 3/4/89تاریخ : 

 مدیرکل جدید فائو انتخاب شد 
انتخاب شد یک چینی به مدیرکلی جدید فائو .  

و  1389تیرماه  2به گزارش خبرگزاری فارس کشورهای عضو سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( روز یکشنبه مورخ 

با اکثریت آرا آقای "کو دونگیو" نامزد پیشنهادی کشور چین را برای چهار سال « کنفرانس فائو»در جریان چهل و یکمین نشست 
ین سازمان برگزیدندبرای تصدی سمت مدیرکل ا . 

گیری فائو است، کار خود را از روز شنبه مورخ یک تیرماه این کنفرانس که باالترین نهاد تصمیم تیرماه  9آغاز کرده و تا  1398

به فعالیت خود ادامه خواهد داد 1389 .   
گیری از آن خود کرده و به اول رأیرأی توانست اکثریت مطلق آرا را در دور  129رأی اخذ شده، با کسب  181دونگیو از مجموع 

 .این سمت برگزیده شود
فعالیت خود را به صورت رسمی در جایگاه مدیرکل فائو به مدت چهار سال آغاز خواهد کرد 1389مرداد ماه  12وی، از تاریخ  . 

است دونگیو در آخرین سمت خود، معاونت وزیر کشاورزی و امور روستایی جمهوری خلق چین را برعهده داشته . 
سال سن داشته و نهمین مدیرکل فائو از زمان تأسیس این کارگزاری تخصصی سازمان ملل خواهد بود 56اکنون وی هم . 

محیطی از دانشگاه واخنینگن هلند استدونگیو دارای مدرک دکترای تخصصی علوم کشاورزی و زیست . 
رئیسی فرهنگستان علوم کشاورزی شیا و نایبوئی نینگهای همچون معاونت فرماندار منطقه خودمختار هوی پیشتر تصدی سمت

 .چین را برعهده داشته است
  لینک خبر
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