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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت
 ایرنا  – 01/4/89تاریخ : 

  کشتارگاه مرغ زنده را زیر قیمت تمام شده خریداری می کند
ندانست و گفت: عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران خرید مرغ شرکت پشتیبانی امور دام را حمایتی  -ایرنا 

تومان است که کشتارگاه ها زیر قیمت آن  011هزار و  8قیمت منطقی هرکیلو گرم مرغ زنده با توجه به هزینه های تمام شده تولید 

  .را خریداری می کنند
« اساسنامه شرکت پشتیبانی دام  ۶و  ۵روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: براساس ماده « برومند چهارآیین

شاخص مرغ مازاد تولید کنندگان را جمع اوری و خریداری کند و مانع زیان تولید کنندگان شود ۷۱کشور موظف است که طبق  . 
وی با بیان اینکه طبق اساسنامه شرکت یاد شده، باید مرغ به قیمت تمام شده از تولید کنندگان خریداری شود، اظهارداشت: شرکت 

تیبانی امور دام باید مرغ زنده را از تولید کنندگان خریداری کند، اما اکنون این اقدام انجام نمی شود، بلکه کشتارگاه ها مرغ را پش
تومان می فروشند ۵۵۵هزارو  ۷۷طبق ضوابطی خریداری و به شرکت پشتیبانی امور دام به قیمت  . 

 ۷۷ه )مرغی که کشتار، منجمد، بسته بندی و حمل به انبار شرکت( به نرخ چهار آیین تصریح کرد: اکنون مرغ منجمد بسته بندی شد
تا سه هزارتومان تفاوت قیمت دارد ۲تومان خریداری می شود، درحالی که این اقدامات برای انجماد و بسته بندی  ۵۵۵هزارو  . 

تومان خریداری می شود  ۵۵۵ار و وی گفت: قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده گوشتی در حال حاضر در مرغداری ها نزدیک هفت هز
تومان به دست مصرف کنندگان می رسد، با توجه به افزایش هزینه های تولید، تولیدکنندگان  ۵۵۵هزار و  ۷۷و با قیمت کمتر از 

هزار تومان زیان می دهند ۲تا  ۵۵۵روی هر کیلو گرم مرغ بین یکهزار و  . 
اهش توان قدرت خرید مردم و افزایش مصرف به سمت گوشت قرمز دانست چهارآیین یکی از علل کاهش تقاضای مصرف مرغ را ک

 .و افزود: ادامه روند ضرر و زیان تولید کنندگان می تواند به صنعت طیور کشور آسیب جدی وارد کند
 نبود دسترسی به اطالعات تولید مرغ گوشتی

نداشتن به اطالعات و آمار دقیق و به روز دانست و وی یکی از علل تداوم ضرر و زیان تولید کنندگان مرغ گوشتی را دسترسی 
به سهولت در اختیارشان بگذارد، اما از ارایه  IT گفت: دولت مکلف شده که اطالعات مورد نیاز تولید کنندگان را از طریق فضای

تولیدی متناسب با بازار داشته این اطالعات به بخش تولید خودداری می شود، زیرا تولید کنندگان می توانند طبق آمار دقیق به سادگی 
 .باشند

چهار آیین اظهارداشت: اکنون تولید کنندگان صنعت طیور کشور در فضای نبود اطالعات صحیح اقدام به تولید می کنند که همیشه 
 .باعث ضرر و زیانشان شده است

 ۵۵۵هزارو  ۷۷تومان، مرغ گرم  ۶۵۵هزار و  ۹به گزارش ایرنا، اکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد برای مصرف کنندگان 
 .تومان است

هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید شد به طوری که سرانه مصرف به بیش  ۳۳۳میلیون و  ۲نزدیک به  ۹۱طبق آمارها در سال 
کیلوگرم رسیده است ۲۱از  . 

 لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
 خبرنگاران جوان  – 00/4/89تاریخ : 

ماه گذشته/ همگرایی بخش دولتی و خصوصی برای مقابله با تحریم امری  ۶انتقاد تولیدکنندگان از ثبات نرخ مرغ در 

 ضروری است
رو شده استماه اخیر با واکنش شدید تولیدکنندگان روبه ۶بات نرخ مرغ در های تولید و ثفارغی گفت: افزایش هزینه . 

صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار ی، دبیر انجمن ، غالمعلی فارغگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

تولیدکنندگان جوجه یکروزه در پنجمین همایش بین المللی و نمایشگاه جانبی خوراک دام، طیور و آبزیان اظهار کرد: در شرایط فعلی 
های ظالمانه و پیروز شدن در این جنگ یک طرفه امری ضروری تحریم، همگرایی بخش دولتی و خصوصی برای مقابله با تحریم

 .است
ه به اینکه در جنگ اقتصادی تنها تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی خط مقدم هستند، افزود: این درحالی است که فعاالن وی با اشار

شوند، در میان مردم با نام بد از های مالیاتی هستند و حتی زمانیکه ورشکسته میاقتصادی مورد هجمه بیمه ها، شهرداری و سازمان
شودها یاد میآن . 

ان اینکه اتخاذ تصمیمات در شرایط جنگی و بحرانی با زمان عادی متفاوت است، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی فارغی با بی
های یک شبه و خلق الساعه، مشکالت زیادی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است چرا که بخش خصوصی در اتخاذ تصمیمات تحریم

 .نقشی ندارد
ماه اخیر قیمت مرغ تغییری نداشته است، حال باید از مسئوالن  ۶های تولید، طی افزایش هزینهاین فعال اقتصادی ادامه داد: علی رغم 

خواهیم تورم را کنترل کنیم، دولت باید هزینه آن را های مرغداران افزایش نیافته است؟ اگر میپرسید که آیا طی این مدت هزینه
 .پرداخت کند

میلیارد تومانی مرغداران در سه ماه گذشته ۲۴۵رار یافت/زیان ماهانه ثبات نرخ مرغ در بازار استم :بیشتر بخوانید  
هزار  ۷۳هزار تومانی قیمت تمام شده مرغ اشاره کرد و گفت: باوجود آنکه قیمت تمام شده مرغ بیش از  ۳تا  ۲وی به باال بودن 

تومان در بازار به فروش  ۵۵۵هزار و  ۷۷تر از تومان است، اما ستاد تنظیم بازار مرغدارانی را که مرغ تولیدی خود را با نرخ باال
کندرساند، جریمه می . 

کنند، بیان کرد: با توجه به آنکه این امر در افزایش درصد ظرفیت واحدهای خود کار می ۴۵با   وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان
های تولید تاثیرگذار است، بنده تقاضا دارم مسئوالن تصمیمات زمان بحرانی را با زمان عادی از یکدیگر متمایز کنندهزینه . 

شود، به عنوان مثال وزیر کشاورزی به درستی اجرا نمی دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه افزود: تصمیمات وزارت جهاد
های دامی را تحت کنترل و نظارت انجام دهد، اما به سبب آنکه اجرای آن به اسفند تصمیم گرفت فروش نهاده ۷۶جهاد کشاورزی در 

خصوصی در اتخاذ  ها و بخشدرستی صورت نگرفت، نتیجه خوبی حاصل نشد، از این رو تقاضا داریم تصمیم گیران از تشکل
توانند راهگشا باشند، استفاده کنند تا بتوانیم به سهولت شرایط بحران و جنگ را پشت سر بگذارنیمتصمیمات که می . 

به گفته وی، اکر بخش خصوصی در تصمیمات مقابله با تحریم حضور نداشته باشد، عبور از مشکالت به سختی صورت خواهد 
 .گرفت

های دولتی بینند و هماهنگیهای داخلی آسیب میهای خارجی از تحریمد: فعاالن اقتصادی بیشتر از تحریمفارغی در پایان تصریح کر

 .در این زمینه باید بیشتر شود
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
 ایران اکونا – 00/4/89تاریخ : 

 نظر وزیر اسبق بازرگانی درباره مدیریت بازار کاالهای اساسی
ها در این بازار تومانی به بازار کاالهای اساسی، همچنان قیمت ۴۲۵۵وزیر اسبق بازرگانی معتقد است وقتی با وجود تخصیص ارز 

این بازار سواالت جدی مطرح کردافزایشی است، باید برای چگونگی مدیریت  .  
های گذشته با آن مواجه بوده، نبود یک نهاد رسمی وگو با ایسنا، اظهار کرد: مشکلی که اقتصاد ما در ماهیحیی آل اسحاق در گفت

، معدن و برای پاسخگویی به نحوه توزیع کاالها در بازارهای اساسی است زیرا در برخی موارد ما شاهد آن هستیم که وزارت صنعت
شوددهد و گاهی این موضوع به شکل عکس مطرح میتجارت )صمت( مسئولیت را به وزارت کشاورزی نسبت می . 

به گفته وی، در چنین شرایطی حتی اگر دولت تمام ارز مورد نیاز بازار کاالهای اساسی را تأمین کند نیز وقتی نظارت کامل وجود 
شودایجاد شده و همچون تجربه سال گذشته مدیریت این بازار دشوار میها نداشته باشد، امکان باال رفتن قیمت . 

رود، شمار میترین اولویت فعلی اقتصاد بهها، اصلیکه تأمین نیاز اساسی مردم و مواد اولیه کارخانهوزیر اسبق بازرگانی با بیان این
ام توزیع ما نیاز به اصالحات جدی دارد و از سوی دیگر وقتی یابد یعنی نظها افزایش میتوضیح داد: وقتی با وجود تأمین ارز، قیمت

تواند به آید، یعنی هزینه تولید افزایش یافته و این موضوع میها برای تأمین مواد اولیه آنها به وجود نمیامکان حمایت از کارخانه
کندوارد میافزایش قیمت تمام شده کاالها منجر شود که باز هم به اقشار کم درآمد جامعه فشار  . 

توان انتظار داشت اسحاق ادامه داد: در چنین فضایی اگر یک مدیریت واحد و جامع مسئولیت این بازار را برعهده بگیرد، میآل
های موجود ادامه خواهد یافتبخشی از این مشکالت حل شود، در غیر این صورت ابهام . 

از کشور دارد، تصریح کرد: امروز با توجه به مشکل تحریم بازگشت ارز وی با اشاره به مشکالتی که دولت در تأمین ارز مورد نی
گیرد که ارز را با قیمت پایین در اختیار رو وقتی دولت تصمیم میهای جدی مواجه است از ایناز سوی صادرکنندگان با محدودیت

یر این صورت ما با شرایط امروز مواجه برخی بازارها قرار دهد، باید این موضوع به بهترین شکل ممکن انجام شود زیرا در غ
ها بینیقیمت را تأمین کرده اما از سوی دیگر همچنان قیمت کاالهای اساسی باالتر از پیششویم که از یک سو دولت ارز ارزانمی

شودتعیین می . 
در نظر بگیرد اما قیمت این تومانی  ۴۲۵۵در بیش از یک سال گذشته با وجود آنکه دولت تصمیم گرفت برای کاالهای اساسی ارز  

 .کاالها با روند افزایشی مواجه شد
 لینک خبر 
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 قلیم و منابع طبیعیا
 ایرنا  – 01/4/89تاریخ: 

ها و مراتع کاهش یافتزمان اطفای حریق جنگل  
اطفای حریق های ایجاد شده در سطح جامعه، زمان ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: با حساسیترئیس سازمان جنگل -ایرنا  

سازی منابع طبیعی در سطح جامعه استراتع کاهش یافته و این ناشی از فرهنگها و مجنگل .  
ش داد: خلیل آقایی در پنجمین جلسه شورای مدیران، به نقش و مشارکت مردم و جوامع محلی در گزار وزارت جهاد کشاورزی 

های نوین روز دنیا استفاده کردوریها و مراتع باید از فنااطفای حریق اشاره کرد و افزود: برای اطفای حریق جنگل . 
های گیاهی آویشن و باریجه ایرانی به لحاظ اسانس های گیاهی ندارد و گونههیچ کشوری به اندازه ایران تنوع گونه  :وی اظهارداشت

های مشابه دیگر کشورها قابل مقایسه نیستبا گونه . 
قانون توسعه کشور گفت ۲۹آقایی با اشاره به بند ب ماده  تر این ماده قانونی ارتباط بین مردم و منابع طبیعی را بیشتر و نزدیک :

به صراحت آورده شده که هدف از اجرای این قانون، بومی و  و خواهد کرد و بکارگیری آن مصداق بارز اقتصاد مقاومتی است
سازی منابع طبیعی استمحلی . 

ها قرار داردنجات زاگرس در اولویت برنامه  
های امید برای احیای این های زاگرس گفت: با اقداماتی که در این حوزه صورت گرفته بارقهها درباره جنگلان جنگلرئیس سازم

خورد و اکنون فضای امیدواری در زاگرس ایجاد شده استها به چشم میجنگل . 
نشین را به مدیران منابع طبیعی زاگرس های زاگرسیهای اجرایی جنگلنامه و دستورالعملها شیوهوی با بیان اینکه سازمان جنگل

های الزمه را منظور کنندهای زاگرس حساسیتاعالم کرده است، از مدیران خواست نسبت به جنگل . 
ها وجود داشته باشد، یکی از دار و پراهمیت در سازمان جنگلهای زاگرس گفت: اگر چند کار اولویتآقایی درباره اهمیت جنگل

ساز نیست؛ باید هر روز نسبت و تنها برگزاری جلسات درباره مشکالت زاگرس چاره های زاگرس استجنگل ها نجاتمهمترین آن
های الزم را انجام دهیمهای تدوین شده، پیگیریبه اجرای طرح و برنامه . 

 اقدامات منابع طبیعی در بخش آبخیزداری قابل توجه است
میلیون دالر برای اجرای  ۲۵۵گفت: با عنایت مقام معظم رهبری در سال گذشته  ها، مراتع و آبخیزداری کشوررئیس سازمان جنگل

های آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی به سازمان اختصاص یافت و منابع طبیعی در سالی که گذشت اقدامات قابل توجه و طرح
های آبخیزداری داشتچشمگیری در اجرای طرح . 

های منابع طبیعی مانداران، مردمان جوامع محلیاقدامات منابع طبیعی را رؤیت و از اجرای طرحآقایی یادآور شد: استانداران، فر
 .ابراز خشنودی کردند

به گفته وی، از تمامی اقدامات آبخیزداری تصویربرداری و مستندسازی شده است و اکنون این توانمندی در اقصی نقاط کشور وجود 
گرفته جهت نظارت و ارزیابی در قالب مستندات رؤیت شود های اجرایی و اقدامات صورتدارد، طرح . 

های آقایی خاطرنشان کرد: اقدامات منابع طبیعی در سال گذشته حجت را بر همگان تمام کرده و سبب شده است که اجرای طرح
استانداران با حضور در ها، مردم محلی و کشاورزان جز مطالبه قرار گیرد و اکنون آبخیزداری برای مسئولین استانی، شهرستان

های منابع طبیعی و آبخیزداری هستندسازمان به شخصه خواستار تخصیص اعتبارات بیشتر استانی برای اجرای طرح . 
 شهدای راه انفال

بانان ای و قضائی از جنگلبانان و محیطها، مراتع و آبخیزداری کشور همچنین از تصویب الیحه حمایت بیمهرئیس سازمان جنگل
ای برخوردار شده و با عنوان های قضائی و بیمهبه میان آورد و افزود: جنگلبانان امروز برای دفاع از حریم جنگل از حمایت سخن

شوندضابط قضائی شناخته می . 
اسلحه  دهد که اگر در هنگام مأموریت با قاچاقچیان درگیر شوند ازطبیعی میوی گفت: این قانون این اجازه را به یگان حفاظت منابع

 .استفاده کنند
اند اما این مسؤول خاطرنشان کرد: تاکنون تعداد زیادی از جنگلبانان برای دفاع از حریم جنگل و مرتع جان خود را از دست داده

ها یک جنگلبان گیالنی به عنوان شهید شناخته شده استتن . 
دست بدهد او شهید راه انفال استبه گفته وی، کسی که از انفال دفاع کند و در این راه جان خود را از  . 

داد: حفاظت از منابع طبیعی تنها بر عهده بخش یگان حفاظت نیست بلکه رئیس سازمان، معاونین، تمامی مدیران و  آقایی ادامه
ها و مراتع را بر عهده دارندی حفاظت و صیانت از جنگلکارکنان منابع طبیعی وظیفه . 
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سوزی از شود و اگر یگان حفاظت هنگام وقوع آتشها و نهادها مربوط میمراتع به همه سازمانها و اطفای حریق جنگل وی گفت: 
 ۴۵نهادها استمداد بطلبد، آن دستگاه وظیفه دارد تجهیزات و امکانات خود را برای اطفا حریق به کار بگیرد و این صراحتاً در ماده 

 .قانون حفاظت آمده است
شوداعت چوب استعدادیابی میمناطق پربازده توسعه کشت و زر  

ها و مراتع، تمامی ها به تولید و زراعت چوب در کشور اشاره کرد و گفت: با همکاری مؤسسه تحقیقات جنگلرئیس سازمان جنگل
 .نواحی مختلف را استعدادیابی کرده تا معلوم شود که کدام مناطق برای توسعه و کشت زراعت چوب مناسب است

ها و مراتع خواست ها اعالم شده است از مؤسسه تحقیقات جنگلح توسعه زراعت چوب تهیه و به تمامی استانوی با بیان اینکه طر
های پربازده و اقلیم و جغرافیای هر منطقه را اعالم کنند تا اقدامات الزم انجام شودمناطق پر قابلیت جهت تولید چوب . 

ی جنگل زمینه الزم را جهت مشارکت بخش خصوصی برای تولید قلمهآقایی از معاون امور جنگل خواست برای کاهش فشار بر 
ی زراعت چوب اقدامات قابل توجه صورت گیردتا در زمینه توسعه زراعت چوب فراهم کنند . 

وی افزود: تعرفه واردات چوب اکنون به صفر رسیده و برای جلوگیری از قاچاق چوب باید تمام تالش خود را برای واردات انجام 
مدهی . 

کاری خود را تبدیل به توسعه و هایی از اراضی، مردم زمین زراعی و برنجبه گفته این مسؤول، در شهرستان آستانه اشرفیه در بخش
ی الزم را جهت توسعه چوب اند و ما وظیفه داریم از این دیدگاه و نگرش مردم حمایت کرده و زمینهزراعت چوب صنوبر کرده

 .صنوبر فراهم آوریم
های کشور و کاهش فشار بر این منابع ارزشمند الهی ها تمام تالش و سعی خود را برای صیانت از جنگلسازمان جنگل زود: وی اف

 .به کار خواهد بست
  لینک خبر
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها

 فودپرس – 01/4/89تاریخ : 

نهاد ناظر ابالغ شد+جدول ۳قلم میوه توسط  ۵۵نرخ مصوب   
شد، مسئول واحد بازرسی و نظارت   نهاد ناظر ابالغ 1قلم میوه در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران توسط  ۵۵امروز قیمت  

 ۳اصناف میدان مرکزی میوه و تره بار تهران، کارشناس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران و کارشناس اتحادیه بارفروشان 
تیر ماه اعالم کردند ۷۶اد ناظر بودند که امروز قیمت های جدید میدان مرکزی میوه و تره بار تهران را تا نه . 

 
فروشندگان میدان مرکزی میوه و تره بار موظف هستند که فاکتور سربرگ دار به نام صاحب حجره و ممهور به مهر و امضا تحویل 

 .دهند
 

درصد می توانند روی نرخ روی فاکتور فروش  ۳۵مغازه های سطح شهر تنها تا به گزارش فارس بر اساس تصویب اصناف  

درصد بیشتر از نرخ مصوب روی فاکتور  ۲۵۵های میدانی خبرنگار فارس حاکی استبرخی از مغازه های شهر تا اضافه کنند بررسی
 .اقدام به فروش می کنند

  لینک خبر
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 قیمت ها بازار و 
 فارسخبرگزاری  – 8/4/89تاریخ : 

« نهاد ناظر+سند  ۳قلم میوه توسط  ۵۵« کشف قیمت  
چنین داران میدان میوه و همبار اعالم شد و تمام حجرهقلم محصول کشاورزی، میوه و سبزی در میدان مرکزی میوه و تره ۵۵قیمت 

  .فروشندگان سطح شهر ملزم به ارائه فاکتور هستند
ان به فروش بار تهرقلم محصوالت کشاورزی که در بازار مرکزی میوه و تره 00به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 

بار تهران، کارشناس اتحادیه رسد توسط سه نهاد ناظر مسئول واحد بازرسی و نظارت اصناف میدان مرکزی میوه و ترهمی
 .فروشندگان میوه و سبزی تهران و کارشناس اتحادیه بارفروشان کشف قیمت شد

ران توسط کارشناسان نهادهای ذیربط بررسی و اعالم بار تهبه گزارش فارس هر هفته قیمت جدید میوه در میدان مرکزی میوه و تره
گویندمی« کشف قیمت»گیرد و اصطالحا به آن فروشان قرار میشود که این قیمت مبنای فروش عمدهمی . 

دار با درج واقعی قیمت به نام صاحب حجره پس از ُمهر بار موظف هستند که در فاکتور سربرگفروشندگان داخل میدان میوه و تره
شودامضا به خریدار تحویل نمایند. هر گونه عدم فاکتوردهی و یا نگرفتن فاکتور توسط فروشندگان و خریداران جرم محسوب می و .  

درصد به قیمت مندرج روی  10داران سطح شهر موظف هستند تنها تا فتحعلی نایب رئیس اتحادیه بارفروشان، مغازهبه گفته علی حاج

های آن متفاوت ها قیمتستون کف، سقف و ممتاز وجود دارد که بر اساس کیفیت میوه 1یمت اعالم شده فاکتور اضافه کنند. در ق

 .است
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرگزاری فارس – 01/4/89 :تاریخ 

نهاد ناظر ابالغ شد+جدول  ۳قلم میوه توسط  ۵۵نرخ مصوب   
قلم میوه توسط سه نهاد ناظر در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران ابالغ شد ۵۵امروز قیمت مصوب  .  

نهاد ناظر  1قلم میوه در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران توسط  ۵۵به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس امروز قیمت 

مرکزی میوه و تره بار تهران، کارشناس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی  شد، مسئول واحد بازرسی و نظارت اصناف میدان  ابالغ
تیر  ۷۶نهاد ناظر بودند که امروز قیمت های جدید میدان مرکزی میوه و تره بار تهران را تا  ۳تهران و کارشناس اتحادیه بارفروشان 

 .ماه اعالم کردند
ممهور به مهر و امضا تحویل  فاکتور سربرگ دار به نام صاحب حجره وفروشندگان میدان مرکزی میوه و تره بار موظف هستند که 

 .دهند
فاکتور فروش  روی درصد می توانند روی نرخ ۳۵به گزارش فارس بر اساس تصویب اصناف مغازه های سطح شهر تنها تا  

درصد بیشتر از نرخ مصوب روی فاکتور  ۲۵۵حاکی استبرخی از مغازه های شهر تا  های میدانی خبرنگار فارساضافه کنند بررسی
 .اقدام به فروش می کنند

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 فود پرس – 00/4/89تاریخ : 

قیمت شد + جدولثابت ماندن قیمت گوشت در خرداد/ سیب زمینی رکورددار افزایش   
سیب »( مربوط به ۷۳۹۱مرکز آمار اعالم کرد، بیشترین افزایش قیمت در خرداد امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل )خرداد  

باشددرصد افزایش می ۲۹٦،٢با « زمینی . 
 

سیب »ه، مربوط به اقالم ، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشت۷۳۹٢بر اساس نتایج به دست آمده در خرداد ماه 
درصد افزایش،  ۷۳،۲با « زمینی « با « برنج ایرانی درجه یک»درصد افزایش و  0101با « پرتقال محصول داخل درصد 10.2

خیار»درصد( ،  ۳٢٨۹« )پیاز»افزایش بوده است. در این ماه اقالم  درصد( نسبت  ۷۲٨٦« )تخم مرغ ماشینی» درصد( و  ۷۹٨٦) «

اندمت داشتهبه ماه قبل کاهش قی . 
 

رب »درصد افزایش،  ۲۹٦،٢با « سیب زمینی»( مربوط به اقالم ۷۳۹۱بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل )خرداد 
درصد افزایش،  ۲.٥٨٦با « گوجه فرنگی « شکر»درصد افزایش و  ۷.۳٨۹با « گوجه فرنگی»درصد افزایش،  .۷٥٦٨با « پیاز » 

باشددرصد افزایش می .۷۷۹٨با  . 

 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 01/4/89تاریخ : 

هزار تومان رسید ۱۱درصدی تولید قارچ/نرخ هر کیلو قارچ به  ۰۲افت   
تن قارچ در کشور  ۵۵۵تا  ۴۵۵های قبل خبر داد و گفت: با آغاز فصل گرما روزانه درصدی تولید نسبت به ماه ۲۵افشار از افت 

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

های کوچک به سبب عدم ، درباره آخرین وضعیت تولید قارچ اظهار کرد: با آغاز فصل گرما، واحداقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
و های بزرگ است که به سیستم سرمایش شوند، تولید منحصربه واحدهای خنک کننده از مدار تولید خارج میتجهیز به سیستم

 .گرمایش مجهز هستند
تن قارچ در کشور تولید  ۵۵۵تا  ۴۵۵های قبل خبر داد و گفت: با آغاز فصل گرما روزانه درصدی تولید نسبت به ماه ۲۵وی از افت 

شودمی . 
ندمان یابد به طوریکه با افت رادرصد کاهش می ۷٢به  ۲٢ها در اثر گرما از افشار ادامه داد: در فصل تابستان، کیفیت کاپوست

شودهای کوچک از چرخه تولید خارج مینسبت به زمستان، واحد . 
تومان ۹۵۵۵رسد/ نرخ فروش هر کیلو قارچ تن می ۴۵۵تولید روزانه قارچ به  :بیشتر بخوانید  

های تولید و قیمت هزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به افزایش هزینه ۷۷این مقام مسئول متوسط قیمت فروش هر کیلو قارچ را 
ب کیفیت باالی قارچ تولیدی، هر ها به سبکنند. البته برخی واحدتومان زیان می ٢۵۵تمام شده، تولیدکنندگان در فروش هر کیلو قارچ 

هزار تومان در بازار عرضه کردند ۷۲کیلو قارچ را با نرخ  . 
وی درباره آخرین وضعیت صادرات قارچ بیان کرد: با توجه به مشکالت سیستم حمل و نقل، صادرات قارچ به عراق افت شدید 

های عراق، حوزه خلیج فارس و ... صادر به کشور هزار تن قارچ ۲داشته است به طوریکه هم اکنون به طور متوسط روزانه 
شود و با رفع مشکالت حمل و نقل در نظر داریم صادرات به روسیه را افزایش دهیممی . 

گیرد، اظهار کرد: اگر با رفع مشکالت هزار تن قارچ در روسیه مورد استفاده قرار می ۳۴۵افشار با اشاره به اینکه ساالنه حدود 
درصد قارچ مورد نیاز بازار روسیه را تامین کنیم، بدون تردید صنعت قارچ ایران از وضعیت  ۳۵قاالت پول بتوانیم حمل و نقل و انت
یابدفعلی نجات می . 

ها در بازار را یکی دیگر از عوامل موثر بر رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در پایان حضور دالالن و جو سازی آن
های اینترنتی قیمت خرید قارچ از تولیدکنندگان شمرد و گفت: دالالن با راه اندازی کانال و از طریق سایتزیان پرورش دهندگان بر

های هنگفتی را به جیب بزننددارند تا بتوانند سودرا پایین نگه می . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 ایران اکونا  – 04/4/89تاریخ : 

 فارس من/تداوم افزایش خودسرانه قیمت لبنیات/ جرایم تعزیراتی بازدارنده نیست 
روز از مجوز ستاد تنظیم بازار برای افزایش نرخ لبنیات میگذرد که برخی برندها دوباره اقدام به افزایش خودسرانه قیمت  ۲۵

تومان بیشتر از قیمت مصوب برچسب زده است ۱۵۵اند یکی از این برندها کرده .  
مین جلسه خود قیمت انواع شیر و لبنیات را به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در حالی که ستاد تنظیم بازار در چهل

در این میان یک برند لبنی ظاهراً به این قیمت ها و به قانون پایبند نیستند به تازگی و به طور خودسرانه  درصد افزایش داد ۲۵حدود 
تومان بیش از قیمت مصوب است 011روی بطری های شیر حک کرده که   قیمت های جدیدی را . 

ستاد  برچسب زده در حالی که بر اساس اعالم تومان ۶۵۵۵چربی را به قیمت   درصد ۳ بطری شیر« ک»روفمع  برند لبنی 

تومان اعالم شده بود ۵۳۵۵خرداد امسال قیمت هر بطری شیر سه درصد چربی  11تنظیم بازاردر  . 
تومانی قیمت در یک بطری شیر حاکی از بی توجهی شرکت های لبنی به قوانین و مصوبات باالدستی است  ۱۵۵افزایش خودسرانه 

اندهای گذشته بارها و بارها از سوی آنها تکرار شده و با همین ترفند قیمت محصوالت لبنی را افزایش دادهکه این موضوع در سال . 
هایی که سازمان تعزیرات حکومتی در برخی رنده این در مقابل خود نمی بیند، پروندهعالوه بر این ها ظاهراً صنایع لبنی قانون بازدا

شگرد صنایع لبنی در سالهای گذشته بر همین پاشنه  مواقع برای آنها تشکیل می دهد در حدی نبوده که بتواند جلوی آنها را بگیرد
توجیه های مختلف مسئوالن را برای افزایش دادن قیمت مجاب  با چرخیده که ابتدا آنها قیمت را خودشان افزایش داده اند و پس از آن

 .کردند
روز به طور خودسرانه به  ۲۵های لبنیقانع کننده نبود که در کمتر از درصدی برای کارخانه ۲۵پرسش اینجاست که آیا افزایش 

اند؟افزایش قیمت دست زده  
ورده است. آنها توان خرید با قیمت باال را ندارند به ویژه اینکه شیر افزایش قیمت محصوالت لبنی صدای قشر متوسط جامعه را در آ

 .و لبنیات یک محصول ضروری و اساسی به ویژه برای کودکان و نوجوانان در حال رشد است
لیتر است در حالی که میانگین این رقم  ٢۵سرانه مصرف شیر در کشور نصف میانگین جهانی است متوسط مصرف شیر در ایران 

لیتر است در بسیاری  ۵۵۵لیتر و در برخی از کشورها تا  ۴۵۵تا  ۳۵۵لیتر و در بین کشورهای اروپایی و آمریکایی  ۷۶۵جهان در 
کنند با کاهش قیمت و یا از کشورها مصرف لبنیات به عنوان شاخص توسعه یافتگی و سالمت به حساب می آید کشورها تالش می

را باال ببرند پرداخت یارانه مصرف این محصول اساسی . 
درخواست پیگیری مسئله  طی موضوعی به عنوان سازمان های نظارتی چرا گرانی لبنیات را پیگیری نمی کنند؟فارس من مخاطبان 

 .گرانی لبنیات شدند
ه اجناس، اما لبنیات پیشتازتر است و هر روز با نرخ بیشتری ها در همآنها در این مطالبه نوشته اند: این روزها با افزایش قیمت

ها نیست که قیمت واحدی را در شود آیا گرانی هر روزه لبنیات با سالمتی مردم مغایرت ندارد؟ چرا نظارتی بر لبنیاتیعرضه می
 عرضه محصوالت خود ارائه دهند؟

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
خبرگزاری فارس – 8/4/89تاریخ :   

تومان شد  0099آید/سیب زمینی تر میمیوه هفته آینده پایین قیمت  
بارفروشان گفتنایب رئیس اتحادیه    .با عرضه بیشتر میوه به بازار هفته آینده قیمت انواع میوه کاهش بیشتری خواهد داشت :

وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه هفته آینده قیمت نایب رئیس اتحادیه بارفروشان در گفت فتحعلیعلی حاج
ها، عرضه با توجه به گرمای هوا و رسیدن فصل برداشت در تعدادی از استانمیوه در بازار کاهش بیشتری خواهد داشت، گفت: 

یابدبیشتر شده و قیمت میوه در بازار کاهش می . 
های گذشته افزایش داشته که زمینی نسبت به هفتهوی با بیان اینکه قیمت میوه طی هفته گذشته کاهشی بوده است، گفت: تنها قیمت سیب

مت افت خواهد داشتبا رسیدن فصل برداشت قی . 
تومان متغیر است. درکشور ساالنه  011هزار و  8تومان تا  011هزار و  0به گزارش فارس، قیمت انواع سیب زمینی در بازار از 

شود. عدم توزیع مناسب، تنظیم شود که بیش از نیاز کشور است و بخشی از آن صادر میمیلیون تن سیب زمینی تولید می 0حدود 

و میزان صادرات و نیز نرسیدن فصل برداشت از عوامل عمده افزایش قیمت در این فصل هستند نکردن زمان . 
ها از بار که محل ورودی میوهها در میدان مرکزی میوه و ترهنایب رئیس اتحادیه بارفروشان در پاسخ به این سئوال که شاید این قیمت

شد اما قیمت در سطح بازار چندان افتی نداشته است، گفتها و عرضه مستقیم کشاورزان است کاهش داشته بااستان  باید بازرسی :

 .اتحادیه فروشندگان میوه و همچنین تعزیرات به قیمت سطح شهر نظارت کنند
فتحعلی افزودحاج داران سطح بار موظف به ارائه فاکتور هستند و مغازهداران میدان مرکزی میوه و ترهداران و غرفههمه حجره :

درصد به قیمت مندرج در فاکتور اضافه کنند 10حق ندارند بیش از شهر  . 
شوند و تعزیرات حاضر گیرند هر دو متخلف محسوب میدهند و خریدارانی که فاکتور نمیبه گفته وی، فروشندگانی که فاکتور نمی

بکنندبار مرکزی و همچنین تعزیرات سطح شهر باید با آنها برخورد جدی در میادین میوه و تره . 
 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 ایرنا  – 8/4/89تاریخ : 

 قیمت مصوب مرغ ثابت ماند
تومانی برای واردات نهاده های مورد نیاز برای تولید مرغ تاکید و اعالم  ۴۲۵۵ستاد تنظیم بازار بر تداوم تخصیص ارز  -ایرنا  -

است کرد: قیمت مصوب مرغ گوشتی هیچ تغییری نکرده .  
به گزارش یکشنبه از پایگاه اطالع رسانی تولید و تجارت ایران، در پی ارائه درخواستی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در 

های تولید و مصرف خصوص اصالح نرخ جوجه یک روزه و گوشت مرغ، ستاد تنظیم بازار با تاکید بر حمایت همزمان از بخش
ها اقدام کنده تأمین، توزیع و نظارت حداکثری بر رعایت قیمت مصوب عرضه نهادهمقرر کرد وزارت جهاد کشاورزی نسبت ب . 

های غیر ضروری ای صورت گیرد تا از رسیدن کاال به دست مرغداران با حذف واسطهبنابراین مقرر شد مدیریت بازار به گونه
 .اطمینان حاصل شود

ر و معاون بازرگانی داخلی و حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر این نشست که با حضور عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازا
های مختلف صنعت، معدن و تجارت در حوزه بازرگانی برگزار شد، اعضای ستاد تنظیم بازار بر فرآیند صدور فاکتور در حلقه

زنده، مرغ کشتار شده توسط ها شامل فرآیند تولید جوجه یک روزه، فروش مرغ زنجیره تولید مرغ تاکید کردند که این حلقه
فروشان استها، مراکز توزیع عمده و خردهکشتارگاه . 

های نظارتی مسئول، طبق تصمیمات پیشین ستاد تنظیم بازار بار دیگر مورد تاکید قرار به این ترتیب تکالیف تعیین شده برای دستگاه
 .گرفت
رف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و های نظارتی مسئول در این راستا، سازمان حمایت از مصدستگاه

ها اعالم شده استهای استاندادستانی . 
های مسئول فقط مسئول کنترل صدور فاکتور خواهند بود و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات دستگاه

ریزی مطابق با نیاز بازار و تحقق الزامات مستمر میزان جوجه حکومتی و وزارت جهاد کشاورزی مکلف هستند ضمن رصد و پایش
 .بازار رقابتی، گزارش الزم برای اتخاذ تصمیمات آتی را به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارائه شود

ان برای تولید ستاد تنظیم بازار با تاکید بر تداوم تولید مرغ و پیشگیری از نیاز به واردات، مقرر کرد در صورت بروز حاشیه زی
کنندگان در زمان کاهش قیمت فروش قیمت کف حمایتی مرغ توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری 

های مربوطه محاسبه و به دبیرخانه ارائه شودهای مسئول و تشکلدستگاه . 
 شرکت پشتیبانی مازاد مرغ را با تمام توان خریداری کند

های خود برای جمع آوری مرغ مازاد بازار استفاده کند و شرکت پشتیبانی امور دام مکلف است از همه ظرفیت بر اساس این گزارش
همچنین پیش بینی شده که وجه ریالی قیمت خرید مرغ در حداقل زمان ممکن پرداخت تا انگیزه فروش و تحویل کاال به دولت کاهش 

 .نیابد
های بعدی شامل شرینگ پک، تومان تعیین شد و هزینه ۷۷،۵۵۵گاه بابت هر کیلوگرم قیمت خرید مرغ گرم کشتار روز درب کشتار

 .انجماد و حمل و نگهداری بعد از خرید بر عهده شرکت پشتیبانی امور دام خواهد بود
با رعایت ها انجام تهاتر خرید مرغ با تحویل نهاده مطابق با میزان جوجه ریزی و به جهت جلوگیری از واسطه گری فروش نهاده

سهمیه بندی نهاده اعالمی وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب دستورالعمل ابالغی وزیر جهاد کشاورزی و تعهد مصرف و عدم 
 فروش نهاده از سوی فروشندگان )تولیدکننده مرغ( خواهد بود

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرگزاری فارس – 00/4/89تاریخ :   

شود هم روی نرخ میوه حساب می /قیمت اجارهقیمت چند برابری میوه از میدان مرکزی تا مغازه  
داران اجاره شود و مغازهها دو برابر میکیلومتر قیمت 1که قیمت میوه باید در حداقل باشد در فاصله کمتر از در فصل برداشت 

کشند مغازه را هم روی نرخ میوه می .  
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عدم نظارت بر بازار میوه باعث شده در فصل برداشت که نقطه اوج عرضه انواع 

بار محصوالت کشاورزی به بازار است میوه با قیمت باالتری در سطح شهر عرضه شود، قیمتها از میدان مرکزی میوه و ترهمیوه و 
درصدی  111ها افزایش تا تهران که نخستین مرحله توزیع برای خریداران عمده است تا رسیدن به دست مصرف کننده در مغازه

 .دارد
بار تهران که محل عرضه مستقیم ست اگرچه قیمت انواع میوه در میدان مرکزی میوه و ترهگزارش میدانی خبرنگار فارس حاکی ا

ها در سطح شهر با های گذشته کاهش زیادی داشته اما همین میوهمحصوالت کشاورزی از سوی کشاورزان است، نسبت به هفته
شود. قانون مصوب اصناف میگویددرصدی قیمت عرضه می 111افزایش تا  : « درصد به نرخ  10دارن حق ندارند بیش از همغاز

اند اضافه کنندای که طبق فاکتور از میدان مرکزی دریافت کردهمیوه .» 
رئیس اتحادیه بارفروشان معتقد استفتحعلی نایبعلی حاج شود که قیمت چند برابری از میدان عدم نظارت بر بازار میوه باعث می :

های سطح شهر کمتر ترین مغازها شاهد باشیم؛ در حالی که فاصله میدان مرکزی میوه تا نزدیکبار تا سطح شهر رمرکزی میوه و تره
بینیمبرابری را نسبت به قیمت میدان مرکزی می 1-1های کیلومتر است قیمت 1از  .  

هکتار قرار دارد و  10بار تهران در انتهای خانی آباد نو، ضلع شمالی بزرگراه آزادگان، در مساحت میدان مرکزی میوه و تره

ها و میادین سطح شود و از این مکان به صورت مویرگی به مغازههای مختلف به این مکان سرازیر میروزی میوه از استانشبانه
شودشهر عرضه می . 

* شودبرابر می 1بار تا مغازه ها از میدان مرکزی میوه و ترهقیمت  
هزار تومان به فروش  1هزار تومان تا  1گرم خیار رسمی در میدان مرکزی میوه گزارش میدانی خبرنگار فارس حاکی است هر کیلو

هزار تومان به فروش  0کیلومتر با این مرکز فاصله دارد کیلویی  1تهران که کمتر از  08رسد اما همین محصول در منطقه می

هزار تومان عرضه  00هزار تومان تا  01ز هزار تومان اما در سطح شهر ا 8رود؛ قیمت موز در میدان مرکزی میوه کیلویی می

رود؛ هزار تومان به فروش می 1تومان اما در سطح شهر  911شود؛ قیمت هر کیلوگرم هندوانه در میدان مرکزی میوه کیلویی می

چنین  ها همهزار تومان است و بقیه میوه 0هزار تومان اما در سطح شهر  1هر کیلوگرم گوجه فرنگی در میدان مرکزی میوه 

  .شرایطی را دارند
نهاد ناظر اعالم شده در جدول زیر قابل رویت است 1قلم میوه و سبزی که توسط  00جدیدترین قیمت  . 

تهران نزدیک میدان 00شود این لیست قیمت از خیابان ابوسعید منطقه در جدول زیر هم قیمت انواع میوه در سطح شهر دیده می

آوری شده استمنیریه جمع بار با ها میدان مرکزی میوه و ترهدهد که تفاوت فاحشی بین قیمتها نشان میاین قیمت بررسی .

های سطح شهر وجود دارد، نکته اینجاست که قیمت مغازه وسط شهر انتخاب شده که معیار درستی باشد اما هرچه به سمت مغازه
شودها بسیار بیشتر میرویم قیمتشمال تهران می . 

* توانندقیمت آن کار تخصصی است و افراد معمولی نمیشناسایی میوه و  !  
ها پاسخگو اسدهللا کارگر رئیس اتحادیه بارفروشان از جمله افراد مسئولی است که باید در باره دلیل افزایش غیرقانونی قیمت در مغازه

 10داران موظف هستند تنها ر حالی که مغازهبار دباشد. وقتی از او درباره دلیل تفاوت چند برابری قیمت با میدان مرکزی میوه و تره

گویدشنویم. او میشود، پاسخ عجیبی میدرصد به نرخ روی فاکتور اضافه کنند، سوال می : « های زیادی دارند و ها تفاوتمیوه

توانند آن را تشخیص دهندشناسایی آنها یک کار تخصصی است و مردم عادی نمی !» 
وگوی ویژه خبری نیز درباره قیمت لیمو مطرح کرد که یکی از مسئوالن حاضر در برنامه گفت این موضوع را یکبار در «کارگر»

ام و کامال به کیفیت لیمو واقف هستم اما وگوی ویژه پاسخ داد: بنده در جنوب کشور که محل اصلی تولید لیمو است بزرگ شدهگفت
های سطح شهر بسیار متفاوت استقیمت .  

* محصول 89ایران در تولید  00جایگاه نخست تا   
محصول کشاورزی جایگاه نخست تا  89کند و براساس آمارهای فائو ایران در تولید میلیون تن میوه تولید می 09ایران بیش از 

دار و انواع توت جایگاه نخست را های هستهپانزدهم جهان را دارد. ایران در تولید محصوالت پسته، زرشک، خاویار، زعفران، میوه
انجیر و سیب، ر جهان دارد. ایران در تولید خرما و زردآلو در رده دوم قرار دارد و در تولید هندوانه، گیالس، خربزه، انواع ملون،د

است خیار جایگاه سوم را از ان خود کرده . 
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 باید اجاره مغازه را در بیاوریم *
های متوسط توان خرید نچنان گران است که بسیاری از خانوادهها در بازار آحال این سوال است که چرا با این تولید میوه قیمت

 .ندارند. میوه عالوه بر محصول غذایی یک محصول دارویی و بسیاری ضروری برای سالمتی است
ها دربیایدباید اجاره مغازه»گویند: برید میها را باال میها در پاسخ به اینکه چرا این همه قیمتاما برخی مغازه » 

رویم افزایش بیشتری ها از مناطق جنوبی هرچه به مناطق شمالی میها در سطح شهر یکسان نیست. میوهنجاست که قیمتجالب ای
کنندهایشان، قیمت میوه را تعیین میاجاره مغازه داران با نرخدارد و مغازه .  

* درصد 10درصدی به جای  111نظارت بر بازار تعطیل شد: افزایش   
ها را افزایش دهند اما توانند قیمتدرصد می 10ها تا اند که مغازهتعطیل است اگرچه خود اصناف تصویب کرده نظارت بر بازار هم

پرسد چرا؟دهند و کسی نمیدرصد هم افزایش می 111تا  
درصد  111کننده بیش از دالیل دیگری هم برای گرانی میوه وجود دارد؛ قیمت میوه از سر زمین کشاورز تا رسیدن به دست مصرف

بار است و بخشی را ها قبل از رسیدن میوه به میدان مرکزی میوه و ترهافزایش قیمت دارد بنابراین بخشی از این باال بودن قیمت میوه
 .هم در فرایند تولید باید جستجو کرد

* سال معطل مانده 11قیمت تمام شده باالی تولید و قانونی که   
سازی اراضی مصوب برای یکپارچه 0100کشاورزی در کشور ما باال است؛ قانونی که در سال قیمت تمام شده میوه و محصوالت 

دهد تکه باشد. آمارهای وزارت جهاد کشاورزی نشان میهای کشاورزی ما تکهشده بود هیچ وقت اجرایی نشد و باعث شد زمین
هکتار است و در مناطق شمالی به حتی کمتر از یک  برداران کمتر از یک و نیمهای کشاورزی توسط بهرهمیانگین مالکیت زمین

آالت دهد چرا که ما ماشینهکتار جواب نمی 0های کمتر از رسد. انجام مکانیزاسیون کشاورزی در کشور ما در زمینهکتار هم می

یلوگرم محصول نسبت به دهد بنابراین یک کهای خرد هزینه علمیاتی کشاورزی را افزایش میهای خرد را نداریم. زمینویژه زمین
شودکشورهای دیگر با قیمت بیشتری تولید می .  

 چرا روسیه از ایران میوه وارد نکرد*
های آمریکا و اتحادیه اروپا واردات میوه از اتحادیه اروپا را ممنوع کرد و سال پیش در واکنش به تحریم 1جمهور روسیه پوتین رئیس

یوه و کشاورزی خود را تامین کند. اولین چراغ سبز پوتین برای واردات از ایران بود که حتی تالش کرد تا از منطقه آسیا نیازهای م
هایش هم آن را مطرح کرد و گفتدر یکی از سخنرانی اگر ما میوه از اتحادیه اروپا نخریم در چند قدمی خودمان که هزینه حمل  »:

نها وارد کنیمتوانیم از آبسیار پایینی هم دارد کشور ایران است و ما می .»  
ها کار کردند و آنها روی واردات سیب، لبنیات و سایر میوه های کارشناسی از روسیه وارد ایران شددر پی چراغ سبز پوتین اکیپ

رفت از ایران میوه وارد نکند که از های کارشناسی شرایط را بررسی کرد. چندین عامل سبب شد که روسیه آنطور که انتظار میتیم
هزار تومان پیشنهاد کردند اما روسیه اعالم کرد با  1ها سیب ارومیه را کیلویی آنها قیمت باالی تولید بود. همان زمان ایرانی جمله

تواند خریداری کندهزار تومان از ترکیه می 1قیمت کمتر از  . 
بسیار مهم باقی مانده سموم بیش از حد ها و موضوع بندی، نبودن پروتکلدیگر موانعی که سر راه این واردات بود عدم بسته 

 .استاندارد بود
 سیاست صادرات محوری وزارت جهاد کشاورزی به جای تامین داخل*

در این میان صادرات محوری وزارت جهاد کشاورزی هم به افزایش قیمت میوه کمک کرده است. طی امسال و سال گذشته وزارت 
کند. آید محصوالت را صادر میخل ترجیح داده است تا کوچکترین فرصتی پیش میجهاد کشاورزی صادرات محصول را به تامین دا

های مسئوالن ارشد کشور به کرات آمده که تامین نیاز البته این اقدام باعث تقویت تولیدکنندگان خواهد شد اما از سوی دیگر در صحبت
  .داخل باید اولویت اصلی باشد

هزار تومان  01زمینی در بازار از کیلویی قیمت سیبکند،زمینی تولید میمیلیون تن سیب 0نه به عنوان مثال در حالی که کشور ساال

مده به نفع بخش کند تا از این فرصت بدست آهم فراتر رفته است. شاید وزارت جهاد کشاورزی با باال بودن نرخ ارز تالش می
خواهد داشت. اما وزارت جهاد   دهد ارزآوری بسیار بیشتری کشاورزی استفاده کند چنانکه هر اندازه صادرات بیشتری انجام

زمینی، گوشت و برنج هایی مانند پیاز، سیبشود. افزایش قیمتفراموش کرده که به همان نسبت هم روی عامه مردم فشار وارد می
درصد مردم است قابل جبران نیست 81اینها که غذای تقریبا  .  

مارجهش صادرات کشاورزی از نگاه آ *  
صادرات بخش کشاورزی رشد  80ماهه سال  8براساس آمار مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در 

های درختی به ارزش یک میلیارد و درصد ارزش صادرات غیرنفتی کشور را شامل شده است. انواع میوه 0401چشمگیری داشته و 
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 108میلیون دالر و زعفران  040های آن به ارزش میلیون دالر، شیر و فراورده 008میلیون دالر، محصوالت جالیزی به ارزش  00

  .میلیون دالر صادر شده است 242میلیون دالر، ماهی و میگو به ارزش 
 چند راهکار*

از نظر کارشناسان برای اینکه قیمت محصوالت کشاورزی کاهش یابد چندین راهکار وجود دارد. نخست اینکه وزارت جهاد 
اورزی تالش کند تا قیمت تمام شده محصوالت کشاورزی را کاهش دهد و آن را در حد استانداردهای جهانی برساندکش مهمترین  .

سال هنوز  11پس از   تصویب شده و 0100سازی اراضی است که در سال اقدام در این زمینه اعمال قانون معطل مانده یکپارچه

های یکپارچه هم خرد خرد های کشاورزی باید یکپارچه شوند و زمینکند که زمیناکید میاین قانون ت .هیچ کاری انجام نشده است

  .نشوند. این اقدام باعث افزایش ضریب مکانیزاسیون در بخش کشاورزی خواهد شد
براساس نکته دوم اینکه تحقیقات و پژوهش و استفاده از بذرهای اصالح شده ضریب نفوذ بیشتری در کشاورزی ما داشته باشد. 

سال آینده تامین امنیت غذایی جهان تنها براساس تحقیقات و پژوهش خواهد بود و توسعه  41فائو سازمان خواروبار جهانی طی  آمار

تواند به تنهایی امنیت غذایی را تامین کندافقی سطح کشت نمی . 
ای امروز روستاها افراد مسن و پا به سن گذاشتهگذاری و حمایت از این بخش باید افزایش یابد.کشاورزان نکته سوم اینکه سرمایه

هایی که امروز در بخش تراکتور و کمباین  هستند که توان تولید ندارند زیرا کشاورزی برای بسیاری از آنها درآمدزا و جذاب نیست.
ومانی و یا فرگوسن چند تواند روی تراکتورهای رشود برای جوانان جذاب و راحت نیست. جوان امروزی نمیکشاورزی استفاده می

  .دهه گذشته بنشیند و کار کشاورزی کند
العاده در کشاورزی کشورها هنوز کشاورزی در کشور ما سنتی و نیمه سنتی است و طوری نبوده های فوقبا گذشت وجود پیشرفت

 .که بتواند حداقل جوانان را آنجا پابند کند
 لینک خبر
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 بازا رو قیمت ها 
 فودپرس – 00/4/89تاریخ : 

درصد گران شد/ابالغ مصوبه به تولیدکنندگان ۱۲شیر خشک نوزاد   
درصدی قیمت این کاال خبر داد و گفت: سازمان غذا و دارو دیروز  ۷۵رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد از افزایش  

 .سرانجام درخواست تولیدکنندگان را اجابت و با افزایش قیمت این محصول موافقت کرد
 

درصد افزایش یافته  ۷۵مت شیر خشک اطفال از افزایش قیمت شیرخشک کودک خبر داد و گفت: از دیروز قی هانی تحویل زاده
 .است

 
وی با بیان اینکه این امر در پی درخواست اعضای انجمن از سازمان غذا و دارو بوده است، افزود: اعضای انجمن سال گذشته از 

ای تولیدکننده سازمان غذا و دارو این درخواست را مطرح کردند که نهایتاً دیروز تصویب و بصورت جداگانه به تک تک شرکت ه
 .اعالم شد

 
وی اضافه کرد: این مصوبه برای هر تولیدکننده جداگانه ارسال شده است چرا که میزان افزایش قیمت برای هریک از تولیدکنندگان 

درصد است ۷۵٨۵تا  ۹٨۵متفاوت و بین  . 
 

درصد در محصول نهایی  ۳۵تحویل زاده درباره دالیل افزایش قیمت شیرخشک گفت: افزایش قیمت شیر خام بدون چربی که حدود 
 .استفاده می شود و افزایش هزینه های انتقال پول به خارج از کشور از جمله دالیل این امر است

 
درصد نسبت به سال قبل  ۳۶٨۵تومان رسیده، دستمزد  ۳۵۵،۳تومان به  ۷،۱۵۵وی توضیح داد: به عنوان مثال قیمت قوطی از 

تومان رسیده است که همه این موارد بر روی قیمت محصول  ۲،۵۵۵تومان به  ۷،۴۵۵افزایش یافته و قیمت شیر خام نیز از حدود 
 .تولیدی ما نیز تاثیر گذاشته است

 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 01/4/89تاریخ : 

 ثبات نرخ مرغ در بازار/ نرخ مرغ در کارگروه تنظیم بازار در حال بررسی است
هزار و مرغ گرم در خرده  ٢و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده چهار آیین از ثبات نرخ مرغ گرم در بازار خبر داد 

هزار تومان است ۷۲ها فروشی . 
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 قیمت هر کیلو مرغ زنده درب  ثبات نرخ مرغ ، ازاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان است ۷۲های اغلب نقاط کشور هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ٢مرغداری  . 

۷۳ قیمت هر کیلو مرغ منجمد اینکه وی با بیان هزار تومان تصویب شده است، افزود: سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده  
هزار تومان  ۷۳به منظور جبران بخشی از زیان پرورش دهندگان، قیمت خرید هر کیلو مرغ منجمد توسط پشتیبانی امور دام را 

استتصویب کرد؛ اما این نرخ هنوز ابالغ نشده  . 
هزار تومان اعالم  ۷۴و مرغ آماده به طبخ را  ۵۵۵هزار و  ۹درب مرغداری را  نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده چهار آیین متوسط

رو هستند که با تصویب نرخ تومانی روبه ۱۵۵کرد و گفت: در حال حاضر مرغداران در فروش هر کیلو مرغ با زیان یک هزار و 
ن تولیدکنندگان جبران خواهد شدمصوب مرغ منجمد، بخشی از زیا . 

 آخرین تحوالت بازار مرغ/ افت و خیز قیمت مرغ همچنان در بازار ادامه دارد :بیشتر بخوانید
ضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه نرخ مصوب مرغ زنده و مرغ گرم در کارگروه تنظیم بازار هنوز ع

به تصویب نرسیده است، گفت: نرخ مرغ زنده و مرغ آماده طبخ برای مصرف کننده، در کارگروه تنظیم بازار کشور در حال بررسی 
کلیف خواهد شدزودی این مساله تعیین تاست و به . 

وی اختالف نظر کارشناسی در زمینه تعیین قیمت مرغ زنده و گوشت مرغ بین دولت و تولیدکنندگان را امری طبیعی دانست و 
های تولیدی، وزارت جهاد کشاورزی و صمت، کارگروه تنظیم بازار و سازمان حمایت، به منظور تأمین منافع مشروع افزود: تشکل

گان و مصرف کنندگان با دقت الزم در حال بررسی موضوع برای رسیدن به یک نظر واحد هستندو قانونی تولید کنند . 
همچنان نامتعارف است، بیان کرد: هم اکنون هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار  های دامیبازار نهاده چهار آیین با انتقاد از این مسئله که

های تولید دامن زده استشود که این امر بر افزایش هزینهزاد عرضه میتومان در بازار آ ۵۵۵هزار و  ۳و کنجاله سویا  ٢۵۵و  . 
تأمین  پشتیبانی امور دام درصد نهاده مورد نیاز دامداران با نرخ مصوب از سوی ۷۵تا  ۷۵این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه 

ن با نرخ مصوب تأمین شود؛ اما پشتیبانی امور دام طبق شود، تصریح کرد: اگرچه مرغداران انتظار دارند تمام نهاده مورد نیازشامی

 .اساسنامه تنها موظف است بخشی از نیاز تولیدکنندگان را به منظور تعادل بازار تأمین کند
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 01/4/89تاریخ : 

 قیمت لبنیات افزایش یافت + جدول
ه، قیمت محصوالت لبنی پرمصرف مانند شیر، ماست و پنیر افزایش یافته استهای گذشتباکری گفت: طی هفته . 

رضا باکری، دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی گفت: نیمه خرداد امسال با توجه به  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
درصدی قیمت لبنیات را به سازمان حمایت مصرف کنندگان  ۷۴های جدید پیشنهادی خود برای افزایش قیمت های تولید،افزایش هزینه

و تولید کنندگان ارائه دادیم که بعد از بررسی و تأیید از سوی این سازمان به ستاد تنظیم بازار برای تصویب و ابالغ ارسال خواهد 
 .شد

حال بررسی استهای اساسی در چالش فعاالن صنعتی برای تأمین ارز/ حذف ارز دولتی از کاال :بیشتر بخوانید   
به همین منظور عباس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: در چهلمین جلسه کارگروه تنظیم 

پرمصرف شامل شیر، ماست و پنیر افزایش یابد که البته هر کدام از  محصوالت لبنی خرداد ماه مصوب شد که قیمت ۲۲بازار مورخ 
های تعیین شده قیمت متفاوتی دارد و براساس همین مصوبه قرار شد قیمت محصوالت لبنی مذکور ها و حجمر اندازهاین محصوالت د
ها به تناسب وزن و درصد چربی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین و ابالغ شوددر دیگر اندازه . 

ها براساس میانگین نرخ خرید شیر خام توسط صنایع لبنی و براساس تاندر سایر اس محصوالت لبنی وی با بیان اینکه قیمت
اکنون وضعیت بازار لبنیات نسبتاً مساعد های ابالغی تعیین خواهد شد، گفت: همتصمیمات کارگروه تنظیم بازار استان در سقف قیمت

کنندبوده و همه تولید کنندگان برهمین اساس محصوالت خود را عرضه می . 

صوالت لبنی پرمصرف شامل شیر، ماست و پنیر مطابق جداول زیر تعیین شده استقیمت مح : 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 01/4/89تاریخ ک 

هزار تومان رسید ۹۷ازار/قیمت هر کیلو الشه گوسفندی به استمرار روند نزولی قیمت گوشت در ب  
شود که روند نزولی قیمت گوشت در بازار ادامه دار پوریان گفت: با توجه به افزایش عرضه و کاهش قیمت دام زنده پیش بینی می

 .شود
صنعت، تجارت و کشاورزیمنصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

نسبت به ایام قبل از عید در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط  هزار تومانی قیمت گوشت ۷۵کاهش  ، ازخبرنگاران جوان
هزار تومان است ۱۹تا  ۱۵هزار و الشه گوسفند  ۶۵ها هر کیلو الشه گوساله در عمده فروشیقیمت  . 

شود که روند نزولی قیمت گوشت در بازار ادامه دار شودپیش بینی می کاهش قیمت دام زنده وی افزود: با توجه به افزایش عرضه و . 
ها بیان کرد: با وجود شرایط مساعد تولید و عرضه، تنها سودجویان فروشیهای باال در خرده پوریان با انتقاد از عرضه الشه با نرخ

ای ایجاد شود تا پس از کشتار، دام را به طور مستقیم به بازار دهند، به همین دلیل باید زنجیرهها اجازه کاهش قیمت را نمیو واسطه
 .عرضه کنیم

هزار تومان رسید ۳۵کاهش محسوس قیمت گوشت در بازار/نرخ هر کیلو دام زنده سبک به  :بیشتر بخوانید  
هزار تومان اعالم  ۳۵هزار و دام سنگین  ۳۶را  دام زنده سبک درب دامداریقیمت هر کیلو  رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده

ها روبرو هستیم کرد و افزود: با توجه به شرایط مساعد بارش و افزایش تولید و عرضه با انبوهی از دام سبک و سنگین در دامداری
 .که این امر زمینه را برای کاهش قیمت در بازار فراهم کرده است

به حدی رسیده است که عرضه  های سبک و سنگیندامپروری اد: باتوجه به افزایش زایش و تعداد گله ها، شرایط دروی ادامه د
کنندگان با نبود بازار روبرو هستند، به همین دلیل راهکاری برای افزایش تولید باید اندیشیده شود چرا که دامداران حاضر به فروش 

 .دام با چک مدت دار نیستند
 ٢۶۵تا پایان سال به  تولید گوشت قرمز شود کههای اخیر و شرایط خوب زایش پیش بینی میدر پایان گفت: با توجه به بارش  پوریان

هزار تن برسد، نکته حائز اهمیت آن است که به سبب شرایط مساعد مراتع و دسترسی عشایر به علوفه رایگان، هزینه تولید کاهش 
 پیدا کرده است

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان – 04/4/89تاریخ : 

  های آتیدرصدی قیمت برنج ایرانی در هفته ۰۵التهابی در بازار اقالم اساسی نیست/افت 
آبان نوسان خاصی در بازار نداشته  ۷۵شود تا حسنی گفت:با توجه به واردات انبوه و فصل برداشت محصوالت داخل پیش بینی می

  .باشیم
یصنعت، تجارت و کشاورزقاسمعلی حسنی دبیر کل بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

، با اشاره به اینکه التهابی در بازار اقالم اساسی نیست، اظهار کرد: با توجه به واردات انبوه و فصل برداشت خبرنگاران جوان
باشیم آبان نوسان خاصی در بازار نداشته ۷۵شود که تا محصوالت داخل پیش بینی می . 

درصد قیمت  ۲۵وی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه روغن وجود ندارد، افزود: بنابر مجوز سازمان حمایت، تولیدکنندگان 
 .محصوالت خود را افزایش داده اند

شود نی میحسنی با بیان اینکه وضعیت بازار برنج ایرانی عادی است، گفت: با توجه به عرضه برنج نو ظرف یک ماه آینده پیش بی
۲۵که قیمت برنج ایرانی با افت  درصدی در بازار روبرو شود ۲۵تا   . 

درصدی قیمت برنج ایرانی در بازار/رکود و سکوت بر بازار اقالم اساسی حاکم است ۷۵کاهش  :بیشتر بخوانید  
میلیون نفر کاال در کشور موجود است که در نهایت به سبب  ۲۵۵دبیر کل بنکداران مواد غذایی ادامه داد: در حال حاضر برای 

ها با روند نزولی در بازار روبرو شودیمتشود قفروانی کاال پیش بینی می . 
تومان اعالم کرد و گفت: قیمت برنج خارجی  ۲۵۵هزار و  ۱تا  ۲۵۵هزار و  ۶وی نرخ هر کیلو برنج خارجی در بنکداری را 

های اخیر تغییری نداشته استنسبت به ماه . 
ها نسبت به یک ماه قبل یان کرد: قیمت حبوبات در بنکداریدبیر کل بنکداران مواد غذایی درباره علل گرانی قیمت حبوبات در بازار ب

نه تنها افزایش نداشته بلکه به سبب کاهش تقاضا در فصل گرما روبه کاهش است، تنها ممکن است خرده فروشانی که از قبل خرید 
های خود را کاهش نداده باشندکردند، نرخ . 

اقتصاد برشمرد و گفتحسنی در پایان اختصاص ارز دولتی به واردات را آفت  این در حالی است که با آزاد سازی نرخ ارز و  :

شودگیرد که سود حاصل از آن نصیب تمامی آحاد جامعه میایجاد رقابت میان واردکنندگان و تولیدکنندگان، اقتصاد جانی دوباره می . 

 
  لینک خبر
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 بازار  قیمت ها 
 خبرنگاران جوان – 01/4/89تاریخ : 

تومان رسید ۱۰۸۲۲تعلل ستاد تنظیم بازار در اعالم نرخ مصوب/ قیمت مرغ به   
بندی نهایی نرسیده است و امیدواریم این موضوع هر چه ن ستاد تنظیم بازار برای اعالم نرخ مصوب مرغ به جمعحجت گفت: تاکنو

تکلیف شودتر تعیینسریع . 
گروه اقتصادی  ت و کشاورزیصنعت، تجار وگو با خبرنگارعظیم حجت، عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت

نسبت به ابتدای هفته در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده  ازافزایش قیمت مرغ ،باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ٢۵۵هزار و  ۷۲ا ت ۷۲ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۱۵۵هزار و  ٢درب مرغداری  . 

به سبب کاهش حجم تولید و  قیمت مرغ شود کهوی افزود: با توجه به تأخیر در وزن گیری مرغ همزمان با افزایش دما پیش بینی می
 .ازدیاد تقاضا به نرخ تمام شده تولید برسد

های دامی را چند ماه قبل وجود آنکه مرغداران پول نهادهبه مرغداران بیان کرد: با  های دامینهاده حجت با انتقاد از تاخیر در تحویل
برد که این امر مشکالت متعددی برای کنند، اما تحویل کاال حداقل یک ماه زمان میاز تحویل کاال به حساب واردکنندگان واریز می

کندتولیدکنندگان ایجاد می . 
 ثبات نرخ مرغ در بازار/ نرخ مرغ در کارگروه تنظیم بازار در حال بررسی است :بیشتر بخوانید

 ۶۵۵نرخی است، گفت: هم اکنون هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و  ۲دامی همچنان های این مقام مسئول با اشاره اینکه بازار نهاده
شود که با نرخ مصوب خود فاصله داردتومان در بازار آزاد عرضه می ۲۵۵هزار و  ۳و کنجاله سویا با نرخ  ۶۵۵تا یک هزار و  . 
ز به تصویب نرسیده است، افزود: نرخ مرغ زنده و مرغ گرم در کارگروه تنظیم بازار هنو نرخ مصوب مرغ زنده وی با بیان اینکه

 .و مرغ آماده طبخ برای مصرف کننده، در کارگروه تنظیم بازار کشور همچنان در حال بررسی است
عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: با توجه به آنکه ستاد تنظیم بازار، تاکنون به جمع بندی نهایی برای اعالم نرخ 

برند که امیدواریم در هفته آتی نرخ مرغ گرم اعالم شود تا مرغ نرسیده است، از این رو مرغداران در بالتکلیفی به سر می مصوب
 .به سبب افزایش مصرف مرغ در فصل تابستان، مرغداران بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری جوجه ریزی کنند

تا  ۵۵۵هزار و  ۷۳ها را و مرغ گرم در خرده فروشی ۵۵۵هزار و  ۹را  هقیمت تمام شده هر کیلو مرغ زند حجت در پایان متوسط
های کنونی بیانگر زیان حداقل یک هزار تومانی مرغداران در فروش هر هزار تومان اعالم کرد و گفت: عرضه مرغ با نرخ ۷۴

د عادی خود را طی کندتر به نرخ تمام شده برسیم تا تولید بتواند رونکیلو مرغ است که امیدواریم هر چه سریع . 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 01/4/89تاریخ : 

میلیون تومان ۱۰رسد/حداکثر قیمت هر کیلو زعفران تن می ۵۲۲تولید طالی سرخ به   
شود که تولیدزعفران در سال زراعی های اخیر و استقبال کشاورزان از توسعه کشت پیش بینی میبا توجه به بارندگیحسینی گفت: 
تن برسد ۵۵۵پیش رو به  . 

صنعت،تجارت و کشاورزی علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

 ۷۲تا  ۷۷میلیون و حداکثر  ٢، از ثبات قیمت طالی سرخ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران جوان
 .میلیون تومان است

رضه، صادرکنندگان به سبب مسئله برگشت ارز به سامانه نیما بالتکلیف وی افزود: علی رغم پیش بینی افزایش تولید و ازدیاد ع
گذاردها نمیهستند، این در حالی است که دولت راه حل مشخصی پیش روی آن . 

حسینی قیمت زعفران در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط فعلی بازار بعید است که کاهش قیمت زعفران استمرار 
های کنونی مطلوب نیستشوند، قیمتهای کنونی تولید که کشاورزان متحمل مین آنکه به سبب هزینهیابد، ضم . 

حسینی ادامه داد: با توجه به آنکه امکان رقابت صادرکنندگان در برابر قاچاقچیان وجود ندارد، بنابراین تا زمانی که معضل بازگشت 
روده کدام سمت و سو میتوان پیش بینی کرد که بازار بارز حل نشود، نمی . 

نرخ طالی سرخ اعالم شدکاهش تقاضا عامل اصلی افت قیمت زعفران/ حداقل و حداکثر  :بیشتر بخوانید  
عضو شورای ملی زعفران با اشاره به راهکار اساسی رفع معضل پیش روی صادرکنندگان بیان کرد: اگر ارز حاصل از صادرات 

معضل  ۱۵کند، همانگونه که در دهه به صورت توافقی به واردکننده واگذار شود، صادرات و واردات روند عادی خود را طی می
 .بازگشت ارز به همین شکل مرتفع شد

تن زعفران به  ۷۲وی با انتقاد از تاخیر گمرک در اعالم آمار صادرات زعفران گفت: اگرچه بنا بر آمار گمرک تا پایان فروردین 
ه استهای مکرر از آن تاریخ به بعد آمار جدیدی در دسترس قرار نگرفتهای هدف صادر شده، اما با وجود پیگیریبازار . 

کنند با افزایش بهره وری، کیفیت محصول عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: با وجود کاهش قیمت زعفران، تولیدکنندگان سعی می
و رونق صادرات به نوعی افت قیمت در بازار داخل را جبران کنند که در صورت استمرار موانع صادرات، دیگر امیدی به تولید 

 .ندارند
های اخیر و استقبال زعفران در پایان درباره آخرین وضعیت تولید طالی سرخ تصریح کرد: با توجه به بارندگیعضو شورای ملی 

تن برسد ۵۵۵شود که تولید این محصول در سال زراعی پیش رو به کشاورزان از توسعه کشت زعفران پیش بینی می . 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 04/4/89تاریخ : 

  تومان رسید ۰۲۲هزار و  ۹تن تخم مرغ مازاد مرغداران از سطح بازار/نرخ هر کیلو تخم مرغ به  ۵۲۲جمع آوری 
فت: با توجه به کاهش شدید نرخ تخم مرغ، پشتیبانی امور دام برای جلوگیری از زیان مرغداران اقدام به خرید و جمع نبی پور گ

۵۵۵آوری    .تن تخم مرغ مازاد کرده است 
گروه  صنعت،تجارت و کشاورزیناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار 

درباره آخرین تحوالت بازار تخم مرغ اظهار کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب ، اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۶۵۵هزار و  ۷۴تا  ۵۵۵زار و ه ۷۴ای معادل شانه ۲۵۵هزار و  ۱تا  ۱مرغداری  . 

ها افزود: با توجه به نرخ کنونی تخم مرغ درب مرغداری، هر شانه تخم مرغ وی با انتقاد از نرخ باالی تخم مرغ در خرده فروشی
ده فروشان ها عرضه شود که متاسفانه به سبب سودجویی خرتومان در خرده فروشی ۵۵۵ای هزار تومان و دانه ۷۱نباید بیش از 

ها هستیمهزار تومان در خرده فروشی ۲۵ای و شانه ٢۵۵شاهد توزیع هر عدد تخم مرغ با نرخ  . 
های اخیر، پشتیبانی امور دام برای جلوگیری از زیان مرغداران نبی پور ادامه داد: با توجه به کاهش شدید نرخ تخم مرغ در هفته

تومان کرد که این امر بر بهبود قیمت محصول در  ۵۵۵هزار و  ۵با نرخ هر کیلو  تن تخم مرغ مازاد مرغداران ۵۵۵اقدام به خرید 
 .بازار تاثیر گذاشت

هزار تومان تخم مرغ به افغانستان صادر شد ۲جمع آوری مازاد تولید تخم مرغ یک راه برای کاهش زیان مرغداران/  :بیشتر بخوانید  
با توجه رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران درباره آخرین وضعیت خرید تخم مرغ مازاد از مرغداران بیان کرد: 

شود، از این رو مرغداران تمایلی به تحویل تومان درب مرغداری خریداری می ۲۵۵هزار و  ۱به آنکه هر کیلو تخم مرغ با نرخ 
تومان به پشتیبانی امور دام ندارند ۵۵۵هزار و  ۵تخم مرغ با نرخ  . 

شود که اگر ازاد تولید تخم مرغ پیش بینی میتن اعالم کرد و گفت: با توجه به م ۲٢۵۵تا  ۲۱۵۵وی تولید روزانه تخم مرغ را 
رسدتومان می ۵۵۵هزار و  ۱های هدف صادر شود، قیمت تخم مرغ به نرخ واقعی خود تن محصول به بازار ۲۵۵روزانه  . 

 های هدفنبی پور درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ افزود: با توجه به آنکه صادرات تخم مرغ به صورت قاچاق به بازار
شود، از این رو آمار دقیقی از میزان صادرات در دسترس نیستانجام می . 

های هدف تصریح کرد: با توجه به آنکه هر کیلو وی در پایان با انتقاد از صادرات غیر قانونی و بی حساب و کتاب تخم مرغ به بازار
د به هر میزانی که دوست داشته باشند، اقدام به شود، از این رو افراهزار تومان در مرز خرید و فروش می ۹تخم مرغ با نرخ 

کنند که به همین دلیل سازمان دامپزشکی و اتحادیه میهن در چند روز اخیر برای جلوگیری از هرج و مرج وارد میدان صادرات می

شوندهای صادراتی نامه دامپزشکی نداشته باشند، دیگر ترخیص نمیشدند به طوریکه اگر تخم مرغ . 
 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 04/4/89تاریخ :

تومان رسید ۵۲۲هزار و  ۱۰تومانی نرخ مرغ در بازار/ قیمت مرغ به  ۳۲۲افزایش   
تومان است ۵۵۵هزار و  ۷۲تا  ۷۲خبر داد و گفت: متوسط نرخ هر کیلو مرغ گرم  تومانی نرخ مرغ ۳۵۵چهار آیین از افزایش  . 

صنعت، تجارت و کشاورزی برومند چهار آیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت وگو با خبرنگار گروه  

تومانی نرخ مرغ از ابتدای هفته در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ  ۳۵۵، از افزایش اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار و  ۷۲تا  ۷۲ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ٢۵۵هزار و  ٢تا  ۵۵۵هزار و  ٢هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

مان استتو ۵۵۵ . 
های در حال پرورش را عامل اصلی نوسان قیمت در بازار وی کمبود عرضه ناشی از افزایش دمای هوا و کاهش وزن گیری مرغ

های آتی به قیمت واقعی شود که نرخ مرغ ظرف روزاعالم کرد و افزود: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می
 .خود در بازار برسد

درصد افزایش یا  ۵هزار تومان با تلورانس  ۷۴و مرغ آماده به طبخ را  ٢۵۵هزار و  ۹ن نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را چهار آیی
کاهش اعالم کرد و گفت: این در حالی است که هم اکنون مرغداران در فروش هر کیلو مرغ با زیان یک هزار تومانی در بازار 

 .روبرو هستند
ماه گذشته/ همگرایی بخش دولتی و خصوصی برای مقابله با تحریم امری  ۶انتقاد تولیدکنندگان از ثبات نرخ مرغ در  :بیشتر بخوانید

 ضروری است
درباره آخرین تعیین تکلیف اعالم قیمت مصوب مرغ در بازار بیان کرد: بنابر عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی 

هزار تومان را برای فروش هر کیلو مرغ منجمد اعالم  ۷۳های صورت گرفته، قرار است ستاد تنظیم بازار نرخ مصوب پیگیری
 .کند، اما هنوز در ارتباط با مرغ گرم و زنده تصمیماتی اتخاذ نکرده است

و  ۵۵۵هزار و  ۳های دامی همچنان آشفته است، اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو کنجاله سویا با نرخ وی با اشاره به اینکه بازار نهاده
شود که با نرخ مصوب خود فاصله معناداری داردتومان در بازار آزاد به مرغداران عرضه می ٢۵۵ذرت یک هزار و  . 

تا  ۳۵های اخیر حدود های حمل و نقل نسبت به ماههای حمل و نقل گفت: کرایهافزایش نامتعارف هزینهچهار آیین در پایان با انتقاد از 

درصد باال رفته است، که این امر در افزایش قیمت تمام شده تولید تاثیر بسزایی دارد ۴۵ . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 01/4/89تاریخ : 

تومان رسید ۱۰۸۲۲تعلل ستاد تنظیم بازار در اعالم نرخ مصوب/ قیمت مرغ به   
بندی نهایی نرسیده است و امیدواریم این موضوع هر چه مصوب مرغ به جمعحجت گفت: تاکنون ستاد تنظیم بازار برای اعالم نرخ 

تکلیف شودتر تعیینسریع . 
گروه اقتصادی  صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعظیم حجت، عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت

نسبت به ابتدای هفته در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده  ازافزایش قیمت مرغ ،باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ٢۵۵هزار و  ۷۲تا  ۷۲ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۱۵۵هزار و  ٢درب مرغداری  . 

به سبب کاهش حجم تولید و  قیمت مرغ شود کهد: با توجه به تأخیر در وزن گیری مرغ همزمان با افزایش دما پیش بینی میوی افزو
 .ازدیاد تقاضا به نرخ تمام شده تولید برسد

امی را چند ماه قبل های دبه مرغداران بیان کرد: با وجود آنکه مرغداران پول نهاده های دامینهاده حجت با انتقاد از تاخیر در تحویل
برد که این امر مشکالت متعددی برای کنند، اما تحویل کاال حداقل یک ماه زمان میاز تحویل کاال به حساب واردکنندگان واریز می

کندتولیدکنندگان ایجاد می . 
 ثبات نرخ مرغ در بازار/ نرخ مرغ در کارگروه تنظیم بازار در حال بررسی است :بیشتر بخوانید

 ۶۵۵نرخی است، گفت: هم اکنون هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و  ۲های دامی همچنان این مقام مسئول با اشاره اینکه بازار نهاده
شود که با نرخ مصوب خود فاصله داردتومان در بازار آزاد عرضه می ۲۵۵هزار و  ۳و کنجاله سویا با نرخ  ۶۵۵ک هزار و تا ی . 

و مرغ گرم در کارگروه تنظیم بازار هنوز به تصویب نرسیده است، افزود: نرخ مرغ زنده  نرخ مصوب مرغ زنده وی با بیان اینکه
در کارگروه تنظیم بازار کشور همچنان در حال بررسی است و مرغ آماده طبخ برای مصرف کننده، . 

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: با توجه به آنکه ستاد تنظیم بازار، تاکنون به جمع بندی نهایی برای اعالم نرخ 
در هفته آتی نرخ مرغ گرم اعالم شود تا  برند که امیدواریممصوب مرغ نرسیده است، از این رو مرغداران در بالتکلیفی به سر می

 .به سبب افزایش مصرف مرغ در فصل تابستان، مرغداران بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری جوجه ریزی کنند
تا  ۵۵۵هزار و  ۷۳ها را و مرغ گرم در خرده فروشی ۵۵۵هزار و  ۹را  قیمت تمام شده هر کیلو مرغ زنده حجت در پایان متوسط

های کنونی بیانگر زیان حداقل یک هزار تومانی مرغداران در فروش هر مان اعالم کرد و گفت: عرضه مرغ با نرخهزار تو ۷۴

تر به نرخ تمام شده برسیم تا تولید بتواند روند عادی خود را طی کندکیلو مرغ است که امیدواریم هر چه سریع . 
 
 لینک خبر
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 برنج
 خبرنگاران جوان – 04/4/89تاریخ : 

  های آتیدرصدی قیمت برنج ایرانی در هفته ۰۵التهابی در بازار اقالم اساسی نیست/افت 
آبان نوسان خاصی در بازار نداشته  ۷۵شود تا حسنی گفت:با توجه به واردات انبوه و فصل برداشت محصوالت داخل پیش بینی می

  .باشیم
یصنعت، تجارت و کشاورزقاسمعلی حسنی دبیر کل بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

، با اشاره به اینکه التهابی در بازار اقالم اساسی نیست، اظهار کرد: با توجه به واردات انبوه و فصل برداشت خبرنگاران جوان
باشیم آبان نوسان خاصی در بازار نداشته ۷۵شود که تا محصوالت داخل پیش بینی می . 

درصد قیمت  ۲۵وی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه روغن وجود ندارد، افزود: بنابر مجوز سازمان حمایت، تولیدکنندگان 
 .محصوالت خود را افزایش داده اند

شود حسنی با بیان اینکه وضعیت بازار برنج ایرانی عادی است، گفت: با توجه به عرضه برنج نو ظرف یک ماه آینده پیش بینی می
۲۵که قیمت برنج ایرانی با افت  درصدی در بازار روبرو شود ۲۵تا   . 

درصدی قیمت برنج ایرانی در بازار/رکود و سکوت بر بازار اقالم اساسی حاکم است ۷۵کاهش  :بیشتر بخوانید  
میلیون نفر کاال در کشور موجود است که در نهایت به سبب  ۲۵۵: در حال حاضر برای دبیر کل بنکداران مواد غذایی ادامه داد

ها با روند نزولی در بازار روبرو شودشود قیمتفروانی کاال پیش بینی می . 
تومان اعالم کرد و گفت: قیمت برنج خارجی  ۲۵۵هزار و  ۱تا  ۲۵۵هزار و  ۶وی نرخ هر کیلو برنج خارجی در بنکداری را 

های اخیر تغییری نداشته استبت به ماهنس . 
ها نسبت به یک ماه قبل دبیر کل بنکداران مواد غذایی درباره علل گرانی قیمت حبوبات در بازار بیان کرد: قیمت حبوبات در بنکداری

ی که از قبل خرید نه تنها افزایش نداشته بلکه به سبب کاهش تقاضا در فصل گرما روبه کاهش است، تنها ممکن است خرده فروشان
های خود را کاهش نداده باشندکردند، نرخ . 

این در حالی است که با آزاد سازی نرخ ارز و  :حسنی در پایان اختصاص ارز دولتی به واردات را آفت اقتصاد برشمرد و گفت

شودن نصیب تمامی آحاد جامعه میگیرد که سود حاصل از آایجاد رقابت میان واردکنندگان و تولیدکنندگان، اقتصاد جانی دوباره می . 

 
  لینک خبر
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 پسته
ایرنا  – 9/4/89تاریخ :   

  درصدی صادرات پسته طی دوماهه امسال ۵۲کاهش 
یکی از صادرکنندگان خشکبار کشور گفت: بر اساس آمار گمرک جهوری اسالمی ایران صادرات پسته در ماه های فروردین  -ایرنا 

درصد کاهش داشته است ۵۵هزارتن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۲۵و اردیبهشت  .  
« یرنا درباره وضعیت تولید و صادرات افزود: براساس آمار روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ا« اسدهللا عسگر اوالدی

هزارتن پسته انواع پسته کله قوچی، احمد آقایی، اکبری و فندقی به کشورهای هدف صادر  ۴۵گمرک در دو ماهه اول سال گذشته 
 .شده است

هزارتن دیگر پسته سال  ۲۵هزارتن اعالم کرد و اظهار داشت: اکنون  ۷۶۵تا  ۷۵۵وی مجموع صادرات پسته در سال گذشته را 
 .گذشته ذخیره داریم که تا قبل از شروع فصل برداشت صادر خواهد شد

شودروز آینده تعیین تکلیف می ۷۵مشکالت صادر کنندگان خشکبار طی   
ال پول و پیمان سپاری ذکر کرد و گفت: این فعال بخش خصوصی علت اصلی کاهش حجم صادرات پسته را مشکل در نقل و انتق

شود؛ ما خود براین باوریم که ارز اکنون صادرات محصوالتی همچون خشکبار طبق شرایط بانک مرکزی با محدودیت انجام می
 .ناشی از صادرات باید به چرخه اقتصاد باز گردد

شود پروانه صادراتی را به واردکنندگان بفروشیم م میعسگر اوالدی گفت: طبق پیشنهاد صادرکنندگان به هر میزان که صادرات انجا
 .و در مقابل کاال وارد شود که تاکنون بانک مرکزی به این موضوع عمل نکرده است

روز  ۷۵وی اظهارداشت: بنابراین تقاضا کردیم این موضوع هفته آینده با برگزاری جلسه ای با بانک مرکزی بررسی و در نهایت تا 
ف شودآینده تعیین تکلی . 
هزارتن پست ۲۵۵پیش بینی تولید   

های مناسب وضعیت تولید شهریور جاری عنوان کرد و گفت: امسال به دلیل شرایط بارندگی ۷۵وی فصل برداشت پسته تازه را از 
شوددر باغات کرمان را مطلوب ارزیابی می . 
هزار هکتار تولید خواهد شد که باید با حجم  ٢۵۳هزارتن محصول در سطح  ۲۵۵تا  ۲۲۵عسگراوالدی پیش بینی کرد: امسال بین 

هزارتن مشابه سال گذشته صادرات انجام شود تا بازارهای صادراتی ما از دست نرود ۷۶۵ . 
شود، افزود: هم اکنون نیز قیمت هر کیلوگرم هزار یورو معامله می ۹تا  ٢وی با بیان اینکه هر تن پسته در بازارهای جهانی بین 

هزارتومان است ۷۲۵هزارتومان و سایر ارقام حدود  ۷۴۵و اکبری در بازار داخلی پسته کله قوچی  . 
  لینک خبر 
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 پنبه
 خبرنگاران جوان  – 01/4/89تاریخ : 

رسددرصد می ۶۲رسد/ ضریب خوداتکایی به هزار تن می ۶۵تولید پنبه به   
هزار تن  ۶۵شود که تولید پنبه تصفیه شده به ینی میهای اخیر پیش بکاویانی گفت: با توجه به افزایش سطح زیرکشت و بارندگی

 .برسد
برنگاران گروه اقتصادی باشگاه خ صنعت، تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگارمحمدحسین کاویانی، مدیرعامل صندوق پنبه در گفت

شود، اظهار کرد: با پیش بینی سطح درصد پنبه مورد نیاز کشور از منابع داخلی تامین می ۵۵با بیان اینکه طی چند سال اخیر  ،جوان
پر محصول از یونان و ترکیه و توزیع در  واردات بذر های اخیر وهزار هکتاری، منابع آبی غنی ناشی از بارندگی ٢۵زیر کشت 

هزار تن پنبه تصفیه  ۶۵تا  ۶۵تن برسد که از این میزان رقمی حدود  ۲۵۵شود که امسال تولید وش به پیش بینی میمیان کشاورزان 
آیدشده به دست می . 

درصدی تولید پنبه نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: بر این اساس ضریب خوداتکایی تولید پنبه به  ۷۵وی از افزایش 
رسددرصد می ۶۵ . 

های اقتصاد مقاومتی به شمار می رود، بیان کرد: تا پایان برنامه جز طرح طرح خوداتکایی پنبه ن مقام مسئول با اشاره به اینکهای 

درصد برسانیم 011به  0414درصد و افق  ۱۷ششم در نظر داریم که ضریب خوداتکایی تولید پنبه به  . 
همچون گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز به سبب ارز آوری حاصل از کاویانی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از محصوالت 

صادرات، عایدی بیشتری برای کشاورزان در بر دارد، به همین دلیل تولیدکنندگان تمایل بیشتری به کشت این محصوالت در مقایسه 
 .با زراعت پنبه دارند

های تولیدکننده پنبه از دهند، بیان کرد: کشوره به کشاورزان یارانه میهای تولیدکننده پنباین مقام مسئول با اشاره به اینکه اکثر کشور
کنند، در حالیکه در کشور ما آن طور که باید و شاید این زراعت پر مشقت مورد توجه قرار جهات مختلف از این زراعت حمایت می

 .ندارد
رسدهزار تن می ۶۵درصدی سطح زیر کشت پنبه/ تولید طالی سفید به  ۷۵افزایش  :بیشتر بخوانید  

مقداری به پنبه کمک  زراعی محصوالت با بیان اینکه ردیف اعتباری ویژه ای برای پنبه وجود ندارد، افزود: در کنار سایر  کاویانی
شودمی . 

مدیرعامل صندوق پنبه افزود: درخواست ما این است که اعتبارات ویژه از ستاد اقتصاد مقاومتی دولت به محصول پنبه اختصاص 
 .یابد، اما تا کنون این محصول در اولویت قرار نگرفته است

متوسط قیمت جهانی  ۹۱سنت بوده است، اظهار کرد: سال  ۷٢۵تا  ٢۵۷حدود  ۹۶در سال  قیمت جهانی پنبه وی با بیان اینکه متوسط
سنت بوده که این امر بدان معناست که قیمت جهانی پنبه در سه سال گذشته افزایشی  ۷٢۵سنت و در سه ماهه اخیر حدود  ۷٢۵پنبه 

به واردات پنبه با ارز نیما، اگر مسئوالن  نداشته و در مقابل قیمت پنبه داخلی به سبب نوسان نرخ ارز افزایش یافته است که با توجه
توان انتظار داشت که سطح زیر کشت این محصول افزایش یابددولتی حمایتی از این زراعت نداشته باشند، نمی . 
بدیهی شود، تن پنبه برداشت می ۲٨۵تا  ۲تن پیاز و سیب زمینی و تنها  ۷۵۵تا  ٢۵کاویانی ادامه داد: با توجه به آنکه در هر هکتار 

است که کشاورزان به سبب کسب درآمد ناچیز از زراعت پنبه تمایلی به افزایش سطح زیر کشت این محصول نداشته باشند. به عنوان 
های تولید این نرخ شد که امسال علی رغم افزایش هزینهتومان معامله می ۵۵۵هزار و  ۵تا  ۵مثال سال گذشته هر کیلو پنبه با نرخ 

رسدتومان میهزار  ٢تا  ۱به  . 
مدیر عامل صندوق پنبه با بیان اینکه کشاورزان با مشکالت متعددی در برداشت پنبه روبرو هستند، گفت: با توجه به شرایط تحریم، 

ها وارد شود تا هزینه های برداشت پنبه وجود ندارد، در حالیکه به سبب نبود نیروی کار کافی، باید این ماشینامکان واردات ماشین
اشت و تولید کاهش یابدبرد . 

به کمتر از یک دالر، صنایع نساجی و پوشاک به کمتر از یک دالر،  ٢۲در سال  کاهش نرخ جهانی پنبه وی افزود: با توجه به
صنایع نساجی و پوشاک اقدام به واردات کردند که این امر در شرایطی که با مازاد تولید پنبه روبرو بودیم، زمینه را برای کاهش 

زیر کشت پنبه و تمایل افراد به کشت دیگر محصوالت فراهم کردسطح  . 
 وقوع سیل اخیر بر تولید پنبه تأثیر چندانی نداشت

ها تولید پنبه نسبت به مدت مشابه سال وی درباره تأثیر وقوع سیل اخیر بر تولید پنبه بیان کرد: با توجه به وقوع سیل در برخی استان
درصد افزایش دارد ۷۵تا  ۷۵ها حدود ه براساس پیش بینیقبل نه تنها کاهش ندارد، بلک . 
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هزارتن اعالم کرد و گفت: با احتساب تولید داخل، بخش اعظم نیاز کشور از طریق  ۷۲۵را  صنایع نساجی کاویانی نیاز ساالنه
 ۴۱ز داخل، با مازاد حدود های نه چندان دور عالوه بر تامین صد درصدی نیاشود، این در حالی است که در سالواردات تامین می

ها روبرو بودیمهزارتنی پنبه در انبار . 
تن  ۵۵۵هزار و  ۵۲ماهه گمرک در سال گذشته  ۷۲بیان کرد: بنابر آمار  واردات پنبه مدیرعامل صندوق پنبه درباره آخرین وضعیت

ه درن هایت این امر موجب شد تا برخی هزارتن پنبه وارد کشور شده بود ک ۶۶پنبه وارد شد، در حالیکه مدت مشابه سال ماقبل 
 .صنایع نساجی با کمبود پنبه روبرو شوند

 قاچاق پوشاک بر تضعیف فعالیت صنایع نساجی تاثیر گذار است/ واقعی شدن نرخ ارز عاملی موثر در کنترل قاچاق
با توجه به آنکه قیمت پوشاک قاچاق به سبب  گذارد، اظهار کرد:بر تولید پنبه تاثیر منفی می قاچاق پوشاک کاویانی با اشاره به اینکه

تر از تولید داخل است، از این رو قاچاق پوشاک همانند واردات نخ و پارچه اثر سو بر های گمرکی و غیره پایینعدم پرداخت هزینه
های همسایه استگذارد که این امر به معنای ایجاد اشتغال برای کشورتولید داخل می . 

 ضعیف  اگر صنایع نساجی  به اینکه قاچاق پوشاک بر تضعیف فعالیت صنایع نساجی تاثیر بسزایی دارد، بیان کرد:کاویانی با اشاره 
ماند که در نهایت این امر منجر کاهش تقاضا برای خرید محصول و افت تولید می شودشود، دیگر رغبتی برای استفاده از پنبه نمی . 

قعی شدن قیمت ارز تا حدودی شرایط بهبود یافته است چرا که دیگر قاچاق پوشاک صرفه وی در پایان تصریح کرد: هم اکنون با وا
 .اقتصادی ندارد و این امر در افزایش تولید داخل و تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی تاثیر گذار است

  لینک خبر
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 تامین منابع مالی
 خبرگزاری فارس – 00/4/89تاریخ : 

هزار میلیارد تومانی در بخش طیور برای پایداری تولید  11گذاری نیاز به سرمایه  
هزار میلیارد تومانی در بخش طیور است تا قیمت تمام  00گذاری مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: نیاز به سرمایه

  .شده کاهش و تولید پایدار شده و حاشیه سودی برای مرغداران ایجاد شود
حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در پنجمین همایش و  اقتصادی خبرگزاری فارس، به گزارش خبرنگار 

 ۴۵نمایشگاه جانبی خوراک دام، طیور و آبزیان اظهار کرد: با اشاره به اینکه وضعیت صنعت طیور پایدار نیست، افزود: فعال بودن 
هزار میلیارد تومانی حاکی از نواخته شدن زنگ خطر این صنعت است ۷۷مایه گذاری درصد از بخش طیور و نیاز به سر . 

ها را ندارد این در حالیست تأمین مالی با بانک وی ادامه داد: در حال حاضر صنعت طیور به سبب زیان انباشته توان مذاکره برای 
تولیدکنندگان در بر داشته باشدتواند سود بیشتری را برای گذاری در این بخش میکه افزایش سرمایه . 

روست که این امر نشان از افزایش های خوراک دام با زیان انباشته قابل توجهی روبه واحد در حال حاضر ساختار ترازنامه 

دهدهای دستمزد در این صنعت میهزینه . 
تولیدکنندگان با ریسک باالیی در این صنعت  شیرزاد گفت: در شرایط فعلی باید تدابیری جدی برای این صنعت اندیشیده شود چراکه

 .مشغول فعالیت هستند
گفت: در به گفته مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان اینکه مکانیزمی برای پوشش ریسک این صنعت باید فراهم شود،

یمت تمام شده تا حد ممکن باید کاهش یابدپایداری بلند مدت این صنعت با ریسک فراوانی همراه خواهد بود بنابراین ق غیراینصورت  . 
اکنون ما در حال جنگ با این فضا هستیم و به کند، گفت: هموی با بیان اینکه سرکوب قیمت به کارخانجات خوراک فشار وارد می
 .همین دلیل باید به فکر مکانیزم حمایتی بیشتر برای این صنعت باشیم

های دیگر به ها ارزش سهام اعضای خود را با کشورر پایان تصریح کرد: همه کشورمدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی د
گذارند، اما این موضوع در ایران مغفول استاشتراک می . 

 لینک خبر 
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان  – 04/4/89تاریخ : 

  تومان رسید ۰۲۲هزار و  ۹تن تخم مرغ مازاد مرغداران از سطح بازار/نرخ هر کیلو تخم مرغ به  ۵۲۲جمع آوری 
نبی پور گفت: با توجه به کاهش شدید نرخ تخم مرغ، پشتیبانی امور دام برای جلوگیری از زیان مرغداران اقدام به خرید و جمع 

۵۵۵آوری    .تن تخم مرغ مازاد کرده است 
گروه  صنعت،تجارت و کشاورزیناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار 

درباره آخرین تحوالت بازار تخم مرغ اظهار کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب ، اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۶۵۵هزار و  ۷۴تا  ۵۵۵هزار و  ۷۴ای معادل شانه ۲۵۵هزار و  ۱تا  ۱مرغداری  . 

ها افزود: با توجه به نرخ کنونی تخم مرغ درب مرغداری، هر شانه تخم مرغ وی با انتقاد از نرخ باالی تخم مرغ در خرده فروشی
فانه به سبب سودجویی خرده فروشان ها عرضه شود که متاستومان در خرده فروشی ۵۵۵ای هزار تومان و دانه ۷۱نباید بیش از 

ها هستیمهزار تومان در خرده فروشی ۲۵ای و شانه ٢۵۵شاهد توزیع هر عدد تخم مرغ با نرخ  . 
های اخیر، پشتیبانی امور دام برای جلوگیری از زیان مرغداران نبی پور ادامه داد: با توجه به کاهش شدید نرخ تخم مرغ در هفته

تومان کرد که این امر بر بهبود قیمت محصول در  ۵۵۵هزار و  ۵تخم مرغ مازاد مرغداران با نرخ هر کیلو تن  ۵۵۵اقدام به خرید 
 .بازار تاثیر گذاشت

به افغانستان صادر شد هزار تومان تخم مرغ ۲جمع آوری مازاد تولید تخم مرغ یک راه برای کاهش زیان مرغداران/  :بیشتر بخوانید  
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران درباره آخرین وضعیت خرید تخم مرغ مازاد از مرغداران بیان کرد: با توجه 

شود، از این رو مرغداران تمایلی به تحویل تومان درب مرغداری خریداری می ۲۵۵هزار و  ۱به آنکه هر کیلو تخم مرغ با نرخ 
تومان به پشتیبانی امور دام ندارند ۵۵۵هزار و  ۵مرغ با نرخ تخم  . 

شود که اگر تن اعالم کرد و گفت: با توجه به مازاد تولید تخم مرغ پیش بینی می ۲٢۵۵تا  ۲۱۵۵وی تولید روزانه تخم مرغ را 
رسدتومان می ۵۵۵هزار و  ۱های هدف صادر شود، قیمت تخم مرغ به نرخ واقعی خود تن محصول به بازار ۲۵۵روزانه  . 

های هدف نبی پور درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ افزود: با توجه به آنکه صادرات تخم مرغ به صورت قاچاق به بازار
شود، از این رو آمار دقیقی از میزان صادرات در دسترس نیستانجام می . 

های هدف تصریح کرد: با توجه به آنکه هر کیلو و کتاب تخم مرغ به بازاروی در پایان با انتقاد از صادرات غیر قانونی و بی حساب 
شود، از این رو افراد به هر میزانی که دوست داشته باشند، اقدام به هزار تومان در مرز خرید و فروش می ۹تخم مرغ با نرخ 

یر برای جلوگیری از هرج و مرج وارد میدان کنند که به همین دلیل سازمان دامپزشکی و اتحادیه میهن در چند روز اخصادرات می

شوندهای صادراتی نامه دامپزشکی نداشته باشند، دیگر ترخیص نمیشدند به طوریکه اگر تخم مرغ . 
 لینک خبر
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 تولیدات باغی
 ایرنا  – 8/4/89تاریخ : 

 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای توسعه گلخانه ها نیاز است ۰۲
٢۵۵مجری طرح توسعه گلخانه های کشور از هدف گذاری برای احداث پنج هزارو  - ه در سال جاری خبر داد وگفت: هکتار گلخان 

هزار میلیارد تومان آن از طریق تسهیالت بانکی تامین  ۵هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری دارد که  ۲۵این میزان احداث نیاز به 
  .می شود و مابقی نیز آورده بخش خصوصی خواهد بود

ها، برای سال ساله توسعه گلخانه ۷۵طبق برنامه مصوب  افزود:« ولی اله بنی عامری»به گزارش یکشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 
ها در سه سال اخیر و استقبال هکتار گلخانه هدفگذرای شده بود که به علت رشد مناسب گلخانه ۶۶۳احداث حدود سه هزار و  ۹٢

ایمدرصدی این سطح مصوب را پیش بینی کرده ٢۲عمومی، رشد  . 
ها درصد برای مناطق محروم و غیر محروم به متقاضیان احداث گلخانه ۹تا  ۱بین  وی اظهارداشت: تسهیالت بانکی با کارمزد

 .پرداخت خواهد شد
ها درصد سطح این گلخانه ۶۵تصریح کرد:  ۹٢هکتار گلخانه در سال  ۵٢۵۵بنی عامری درباره برنامه کشت محصوالت در سطح 

مابقی به کاشت درختان میوه اختصاص خواهد یافت درصد گل و گیاهان زینتی و ۲۵به کشت انواع سبزی و صیفی جات،  . 
ها و تسهیل فرآیندهای اجرایی ها در سال جاری نیازمند زیر ساختدرصدی سطح مصوب احداث گلخانه ٢۲وی با بیان اینکه افزایش 

صدور پروانه، های غیر ضروری، اصالح سامانه بیشتر است، گفت: صدور پروانه تأسیس ظرف کمتر از یک هفته، حذف استعالم
۴ها و فواصل بیش از حد و روان سازی مجوز تبصره حذف حریم ماده یک امور اراضی، یکسان سازی تهیه طرح توجیهی فنی و  

درصدی محل اجرای پروژه گلخانه به عنوان  ٢۵اقتصادی بانک عامل و نظام مهندسی کشاورزی، ارائه تسهیالت بانکی با پذیرش 
ها و د تسهیالت با اخذ حمایت بانکی از پیمانکار در قالب برنامه مدیریت مطالعه از جمله این زیر ساختدرص ۱۵وثیقه و پرداخت تا 

 .تسهیل فرآیندهای اجرایی مورد نیاز هستند
های کشور در عین حال بر شناسایی و توسعه بازارهای صادراتی با رعایت قوانین و مقررت حاکم بر مجری طرح توسعه گلخانه

ا در کشورهای خریداری تاکید کرد و اذعان داشت: در حال حاضر روسیه، عراق، افغانستان، کشورهای آسیای میانه و بازار تقاض
شوندای محسوب میقطر از بازارهای مهم هدف ما برای صادرات محصوالت گلخانه . 

م کرد: برای این افزایش سطح احداث استان کشور اعال ۳۲ها در هکتاری گلخانه ۵٢۵۵وی درباره نیازها و امکانات برای توسعه 
هزار تن پوشش پالستیک با احتساب  ۳۵هزار تن انواع پروفیل و ورق گالوانیزه،  ۴۵۵ها در سال جاری از جمله حدود گلخانه

هزار دستگاه انواع فن تهویه و گردش هوا، آموزش و مهارت  ۴۵۵هزار دستگاه گرمایشی،  ۴۵های موجود، تعویض پوشش گلخانه
ای به بازارهای داخلی و خارجی به هزار نفر و تجهیز ناوگان حمل و نقل اختصاصی محصوالت گلخانه ۵٢وزی کارگران به تعداد آم

هزار دستگاه کامیون و تریلی نیاز است ۵تعداد حداقل  . 
البرز و تهران از  های سیستان و بلوچستان، فارس، خراسان رضوی، جیرفت در جنوب کرمان، هرمزگان،بنی عامری گفت: استان

های کشور هستندها ی مهم برای توسعه گلخانهاستان . 
 لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 خبرنگاران جوان  – 01/4/89تاریخ : 

هزار تومان رسید ۱۱درصدی تولید قارچ/نرخ هر کیلو قارچ به  ۰۲افت   
تن قارچ در کشور  ۵۵۵ تا ۴۵۵های قبل خبر داد و گفت: با آغاز فصل گرما روزانه درصدی تولید نسبت به ماه ۲۵افشار از افت 

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

های کوچک به سبب عدم ، درباره آخرین وضعیت تولید قارچ اظهار کرد: با آغاز فصل گرما، واحداران جواناقتصادی باشگاه خبرنگ
های بزرگ است که به سیستم سرمایش و شوند، تولید منحصربه واحدهای خنک کننده از مدار تولید خارج میتجهیز به سیستم

 .گرمایش مجهز هستند
تن قارچ در کشور تولید  ۵۵۵تا  ۴۵۵های قبل خبر داد و گفت: با آغاز فصل گرما روزانه درصدی تولید نسبت به ماه ۲۵وی از افت 

شودمی . 
یابد به طوریکه با افت راندمان درصد کاهش می ۷٢به  ۲٢ها در اثر گرما از افشار ادامه داد: در فصل تابستان، کیفیت کاپوست

شودچک از چرخه تولید خارج میهای کونسبت به زمستان، واحد . 
تومان ۹۵۵۵رسد/ نرخ فروش هر کیلو قارچ تن می ۴۵۵تولید روزانه قارچ به  :بیشتر بخوانید  

های تولید و قیمت هزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به افزایش هزینه ۷۷ام مسئول متوسط قیمت فروش هر کیلو قارچ را این مق
ها به سبب کیفیت باالی قارچ تولیدی، هر کنند. البته برخی واحدتومان زیان می ٢۵۵تمام شده، تولیدکنندگان در فروش هر کیلو قارچ 

هزار تومان در بازار عرضه کردند ۷۲کیلو قارچ را با نرخ  . 
وی درباره آخرین وضعیت صادرات قارچ بیان کرد: با توجه به مشکالت سیستم حمل و نقل، صادرات قارچ به عراق افت شدید 

های عراق، حوزه خلیج فارس و ... صادر هزار تن قارچ به کشور ۲داشته است به طوریکه هم اکنون به طور متوسط روزانه 
د و با رفع مشکالت حمل و نقل در نظر داریم صادرات به روسیه را افزایش دهیمشومی . 

گیرد، اظهار کرد: اگر با رفع مشکالت هزار تن قارچ در روسیه مورد استفاده قرار می ۳۴۵افشار با اشاره به اینکه ساالنه حدود 
یه را تامین کنیم، بدون تردید صنعت قارچ ایران از وضعیت درصد قارچ مورد نیاز بازار روس ۳۵حمل و نقل و انتقاالت پول بتوانیم 

یابدفعلی نجات می . 
ها در بازار را یکی دیگر از عوامل موثر بر رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در پایان حضور دالالن و جو سازی آن

های اینترنتی قیمت خرید قارچ از تولیدکنندگان ایتزیان پرورش دهندگان برشمرد و گفت: دالالن با راه اندازی کانال و از طریق س

های هنگفتی را به جیب بزننددارند تا بتوانند سودرا پایین نگه می . 
 لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور
 ایرنا  – 01/4/89تاریخ : 

  کشتارگاه مرغ زنده را زیر قیمت تمام شده خریداری می کند
کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران خرید مرغ شرکت پشتیبانی امور دام را حمایتی ندانست و گفت: عضو هیات مدیره  -ایرنا 

تومان است که کشتارگاه ها زیر قیمت آن  011هزار و  8قیمت منطقی هرکیلو گرم مرغ زنده با توجه به هزینه های تمام شده تولید 

  .را خریداری می کنند
« اساسنامه شرکت پشتیبانی دام  ۶و  ۵در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: براساس ماده  روز دوشنبه« برومند چهارآیین

شاخص مرغ مازاد تولید کنندگان را جمع اوری و خریداری کند و مانع زیان تولید کنندگان شود ۷۱کشور موظف است که طبق  . 
قیمت تمام شده از تولید کنندگان خریداری شود، اظهارداشت: شرکت وی با بیان اینکه طبق اساسنامه شرکت یاد شده، باید مرغ به 

پشتیبانی امور دام باید مرغ زنده را از تولید کنندگان خریداری کند، اما اکنون این اقدام انجام نمی شود، بلکه کشتارگاه ها مرغ را 
تومان می فروشند ۵۵۵هزارو  ۷۷طبق ضوابطی خریداری و به شرکت پشتیبانی امور دام به قیمت  . 

 ۷۷چهار آیین تصریح کرد: اکنون مرغ منجمد بسته بندی شده )مرغی که کشتار، منجمد، بسته بندی و حمل به انبار شرکت( به نرخ 
تا سه هزارتومان تفاوت قیمت دارد ۲تومان خریداری می شود، درحالی که این اقدامات برای انجماد و بسته بندی  ۵۵۵هزارو  . 

تومان خریداری می شود  ۵۵۵مت هر کیلوگرم مرغ زنده گوشتی در حال حاضر در مرغداری ها نزدیک هفت هزار و وی گفت: قی
تومان به دست مصرف کنندگان می رسد، با توجه به افزایش هزینه های تولید، تولیدکنندگان  ۵۵۵هزار و  ۷۷و با قیمت کمتر از 

ر تومان زیان می دهندهزا ۲تا  ۵۵۵روی هر کیلو گرم مرغ بین یکهزار و  . 
چهارآیین یکی از علل کاهش تقاضای مصرف مرغ را کاهش توان قدرت خرید مردم و افزایش مصرف به سمت گوشت قرمز دانست 

 .و افزود: ادامه روند ضرر و زیان تولید کنندگان می تواند به صنعت طیور کشور آسیب جدی وارد کند
ینبود دسترسی به اطالعات تولید مرغ گوشت  

وی یکی از علل تداوم ضرر و زیان تولید کنندگان مرغ گوشتی را دسترسی نداشتن به اطالعات و آمار دقیق و به روز دانست و 
به سهولت در اختیارشان بگذارد، اما از ارایه  IT گفت: دولت مکلف شده که اطالعات مورد نیاز تولید کنندگان را از طریق فضای

ودداری می شود، زیرا تولید کنندگان می توانند طبق آمار دقیق به سادگی تولیدی متناسب با بازار داشته این اطالعات به بخش تولید خ
 .باشند

چهار آیین اظهارداشت: اکنون تولید کنندگان صنعت طیور کشور در فضای نبود اطالعات صحیح اقدام به تولید می کنند که همیشه 
 .باعث ضرر و زیانشان شده است

 ۵۵۵هزارو  ۷۷تومان، مرغ گرم  ۶۵۵هزار و  ۹رنا، اکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد برای مصرف کنندگان به گزارش ای
 .تومان است

هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید شد به طوری که سرانه مصرف به بیش  ۳۳۳میلیون و  ۲نزدیک به  ۹۱طبق آمارها در سال 
کیلوگرم رسیده است ۲۱از  . 

 لینک خبر 
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 چای
 خبرنگاران جوان  – 04/4/89تاریخ : 

درصد مطالبات چایکاران ۶۲تن گذشت/ پرداخت هزار ۶۳خرید برگ سبز چای از   
میلیارد تومان از  ۲۵۵تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  ۹۵۵زار و ه ۶۳جهان ساز گفت: از ابتدای فصل برداشت تا کنون، 

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

 ۶۳، درباره آخرین وضع خرید تضمینی برگ سبز چای اظهار کرد: براساس آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت تا کنون، جوان
تاستان گیالن و مازندران خریداری شده اس ۲میلیارد تومان از چایکاران  ۲۵۵تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  ۹۵۵هزار و  . 

میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت و مابقی  ۷۷۹٨۵درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون  ۶۵وی از پرداخت 
شودبه مرور پس از تخصیص اعتبار و پرداخت سهم کارخانجات به حسابشان واریز می . 

مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: اگرچه به سبب  درصدی عملکرد باغات چای در چین اول نسبت به ۳۵جهان ساز از افزایش 
های اولیه حاکی شرایط اقلیمی و خشکی هوا در فصل تابستان امکان پیش بینی دقیق تولید نسبت به سال قبل وجود ندارد، اما برآورد

هزار تن برسد ۷۲۵درصدی به  ۷۵از آن است که امسال تولید برگ سبز با رشد  . 
هزار تن رسید/ مشکلی در فروش چای تولید داخل نداریم ۳۲خرید برگ سبز چای به  :بیشتر بخوانید  

تن چای خشک استحصال شده  ۳۵۵هزار و  ۷۴ای برگ سبز خریداری شده تا کنون رئیس سازمان چای ادامه داد: از مجموع به
 .است که به سبب استقبال مصرف کنندگان از چای ایرانی به سبب افزایش کیفیت، مشکلی در فروش وجود ندارد

ل به سبب ازدیاد بیان کرد: بنابر آمار گمرک صادرات چای نسبت به مدت مشابه سال قب صادرات چای وی درباره آخرین وضع
 .تقاضا در بازار داخل، کاهش یافته و از فروردین به بعد آمار دقیقی از میزان صادرات ارایه نشده است

هزارتن چای خشک در کشور تولید و  ۲۵هزار تن اعالم کرد و گفت: سال گذشته  ۹۵جهان ساز سرانه مصرف چای را کمتر از 
شد  هزار تن چای وارد ۲۶برای تامین مابقی نیاز کشور رقمی حدود  . 

رئیس سازمان چای در پایان اختصاص ارز نیما به واردات را عاملی مهم در منتفی شدن قاچاق و منطقی شدن واردات چای دانست و 
گفت: بنابر آمار گمرک، میزان واردات در فروردین نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش و صادرات چای به سبب ازدیاد تقاضا 

رید چای داخل کاهش یافته استبرای خ . 
  لینک خبر
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 حبوبات
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 خرید تضمینی / خدمات 
 ایرنا  – 8/4/89تاریخ : 

میلیون تن گذشت ۳.۸میزان خرید گندم از مرز   
میلیون تن گذشت، اما در مقایسه با سال گذشته نزدیک  ۳٨٢مجری طرح گندم کشور گفت: حجم خرید امسال تاکنون از مرز  -ایرنا  

درصد کاهش را نشان می دهد که بخش عمده آن مربوط به مجوز قانون برنامه بودجه برای خرید صنف و صنعت می شود ۶به  .  
« رداشت گندم از اقلیم ، روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه خرید در فصل ب«اسماعیل اسفندیارپور

 ۶معتدل خزری اندکی کاهش می یابد اظهارداشت: طبق آمارها خرید گندم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش نزدیک به 
است که بخش صنف و صنعت مجاز به خرید گندم مورد نیاز خود شده اند، که  ۷۳۹٢درصدی خرید گندم مربوط به قانون بودجه 

یم سرد در چرخه خرید این موضوع جبران خواهد شدالبته با حضور اقل . 
میلیارد تومان گندم با نرخ  ۵۱۶هزار و ۶هزارتن گندم به ارزش  ٢۵۲وی تصریح کرد: ابتدای فصل برداشت تاکنون سه میلیون و 

ن آن به حساب میلیارد توما ٢۱۷مصوب در استان های سراسر کشور طبق روال توسط دولت خریداری شده که تاکنون پنج هزار و 
 .کشاورزان پرداخت شده است

اسفند یارپور اضافه کرد: طبق مصوبه شورای اقتصاد قیمت هر کیلوگرم گندم نان با افت مفید سه درصد و افت غیرمفید یک درصد 
یفیت گندم و تومان برای گندم دوروم تعیین شده که به دلیل باال بودن ک ۱۱۵تومان برای گندم نان و یک هزار و  ۱۵۵یک هزار و 

تومان نیز خریداری می شود ۱۲۵پاکی مزارع در برخی نقاط کشور متوط قیمت گندم معمولی به نرخ یک هزار و  . 
مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه خرید تضمینی گندم در استان های دارای اقلیم گرم و خشک رو به پایان است و اکنون 

اند، افزود: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، همدان، کرمانشاه و کردستان وارد چرخه خرید شدهاستان های اقلیم سرد از جمله 
هزار هکتار برداشت شده است ۱۵۵تاکنون گندم در سطح یک میلیون و  . 

۵۵۱هزارتن گندم، گلستان  ۳۵۵به گفته وی، استان های خوزستان با یک میلیون و  ب رتبه هزارتن به ترتی ۴۶۵هزارتن و فارس  
 .های اول تا سوم برداشت و خرید گندم را به خود اختصاص داده اند

 ۹۱۵میلیون هکتار در کشور برشمرد و گفت: از این میزان یک میلیون و  ۶اسفندیارپور مجموع سطح زیرکشت گندم را نزدیک 
هزار هکتار گندم دیم است ۹۵۶هزار هکتار گندم آبی و سه میلیون  . 

هزارتن رسید ۳۵۲خرید بذر گندم به   
هزارتن بذر گندم کیفی از کشاورزان براساس نوع رقم و کیفیت  ۲۳۵مجری طرح گندم کشور اظهارداشت: طی مدت مذکور 

 .خریداری شده است
توانند گندم مورد نیاز خود را خریداری کنندقانون برنامه و بودجه، صنف و صنعت می ۷۴به گزارش ایرنا، طبق بند سه ماده  . 

مینی گندم امسال از اواخر اسفند از شهرستان جیرفت واقع در جنوب کرمان آغاز شد و تا اواخر مهر در سراسر کشور خرید تض
 .ادامه خواهد داشت

۷۷۴هزار تن گندم به ارزش بیش از  ۴۶۵میلیون و  ۹نزدیک به  ۹۱ - ۹۶سال زراعی  هزار میلیارد لایر با مبلغ مصوب یکهزار  
تومان خریداری شده بود ۳۳۵وم هزار و تومان و گندم دور ۳۵۵و  . 

 برلینک خ
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 خرید تضمینی / خدمات 

 خبرنگاران جوان  – 01/4/89تاریخ : 

رسدهزار تن می ۰۲۲درصدی خرید تضمینی کلزا/ تولید کلزا به  ۱۵رشد   
درصدی تولید کلزا نسبت به سال قبل است ۷۵د و پرداخت به موقع و افزایش سطح زیر کشت از جمله دالیل رشد مهاجر گفت: خری . 

صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارهای روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفتعلیرضا مهاجر، مجری طرح دانه گروه  

نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: بنابر آمار،  درصدی خرید تضمینی کلزا ۷۵رشد  از،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
اورزان خریداری شده هزار تن کلزا با ارزش بیش از یک میلیارد تومان از کش ۲٢۵از ابتدای فصل برداشت تا چند روز گذشته 

 .است
میلیارد تومان از بهای کلزا خریداری شده پرداخت  ۹۵۵خبر داد و گفت: تاکنون حدود  مطالبات کلزاکاران درصد ۹۵وی از پرداخت 

شودروز پرداخت می ۳تا  ۲و مابقی پس از ثبت در سامانه ظرف مدت زمان  . 
های روغنی در حال کشت است، بیان کرد: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و مزارع پیش بینی مهاجر با اشاره به اینکه سایر دانه

هزار تن فراتر رود ۴۵۵شود که تولید کلزا از می . 
استحصال  روغن هزار تن ۷٢۵هزار تن کلزا رقمی حدود  ۴۵۵های روغنی ادامه داد: در صورت تحقق تولید مجری طرح دانه

میلیون دالر در واردات روغن صرفه جویی خواهد شد ۵۵۵شود که با این وجود رقمی معادل می . 
تن رسید/کاهش واردات روغن در راه استهزار  ۲۱۵خرید تضمینی کلزا به  :بیشتر بخوانید  

درصد رشد داشته باشد، اما وقوع سیل اخیر تا حدودی به  ۲۵به گفته وی، اگرچه انتظار برآن بود که تولید کلزا نسبت به سال گذشته 
های خوزستان، مازندران، ایالم و لرستان خسارت زدتولید کلزا در استان . 

درصدی تولید کلزا نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: خرید و پرداخت به  ۷۵به دالیل رشد  مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره
موقع، افزایش سطح زیر کشت و شرایط مساعد آب و هوایی از جمله دالیل افزایش تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل به شمار 

های تولید دانه سال به خود اتکایی نسبی در ۴تا  ۳ن های روغنی با ارز نیما وارد شود، ظرف مدت زمارود، چنانچه دانهمی
رسیممی روغنی . 

تومانی به واردات روغن، دلسردی کشاورزان از کشت را به همراه دارد، بیان کرد: با  ۴۲۵۵وی با اشاره به اینکه اختصاص ارز 
م، اما به سبب حمایت از مصرف کننده این وجود آنکه پیشنهاد اختصاص ارز نیما به واردات روغن را به مسئوالن ذی ربط داده ای

های تومانی به واردات، مصرف کننده روغن را با نرخ ۴۲۵۵اختصاص ارز  امر مورد موافقت قرار نگرفت، در حالیکه علی رغم
رودکند که ادامه این روند تنها زنگ خطری برای کشت محصول در داخل به شمار میباالیی خریداری می . 

تومان اعالم کرد و گفت:  ۴۵۵هزار و  ۳از کشاورزان را  قیمت خرید تضمینی هر کیلو کلزا های روغنی در پایانمجری طرح دانه
شد که متأسفانه دولت به سبب کسری بودجه هزار تومان باید از کشاورزان خریداری می ۴امسال حداقل هر کیلو کلزا با نرخ 

 .نتوانست رقم خرید را افزایش دهد
  لینک خبر
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 دانه های روغنی

 خبرنگاران جوان  – 01/4/89تاریخ : 

رسدهزار تن می ۰۲۲درصدی خرید تضمینی کلزا/ تولید کلزا به  ۱۵رشد   
لید کلزا نسبت به سال قبل استدرصدی تو ۷۵مهاجر گفت: خرید و پرداخت به موقع و افزایش سطح زیر کشت از جمله دالیل رشد  . 

صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارهای روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفتعلیرضا مهاجر، مجری طرح دانه گروه  

نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: بنابر آمار،  درصدی خرید تضمینی کلزا ۷۵رشد  از،خبرنگاران جواناقتصادی باشگاه 
هزار تن کلزا با ارزش بیش از یک میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده  ۲٢۵از ابتدای فصل برداشت تا چند روز گذشته 

 .است
میلیارد تومان از بهای کلزا خریداری شده پرداخت  ۹۵۵خبر داد و گفت: تاکنون حدود  مطالبات کلزاکاران درصد ۹۵وی از پرداخت 

شودروز پرداخت می ۳تا  ۲و مابقی پس از ثبت در سامانه ظرف مدت زمان  . 
بینی های روغنی در حال کشت است، بیان کرد: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و مزارع پیش مهاجر با اشاره به اینکه سایر دانه

هزار تن فراتر رود ۴۵۵شود که تولید کلزا از می . 
استحصال  روغن هزار تن ۷٢۵هزار تن کلزا رقمی حدود  ۴۵۵های روغنی ادامه داد: در صورت تحقق تولید مجری طرح دانه

میلیون دالر در واردات روغن صرفه جویی خواهد شد ۵۵۵شود که با این وجود رقمی معادل می . 
هزار تن رسید/کاهش واردات روغن در راه است ۲۱۵خرید تضمینی کلزا به  :بیشتر بخوانید  

درصد رشد داشته باشد، اما وقوع سیل اخیر تا حدودی به  ۲۵به گفته وی، اگرچه انتظار برآن بود که تولید کلزا نسبت به سال گذشته 
های خوزستان، مازندران، ایالم و لرستان خسارت زدتولید کلزا در استان . 

درصدی تولید کلزا نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: خرید و پرداخت به  ۷۵مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دالیل رشد 
شت و شرایط مساعد آب و هوایی از جمله دالیل افزایش تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل به شمار موقع، افزایش سطح زیر ک

های تولید دانه سال به خود اتکایی نسبی در ۴تا  ۳های روغنی با ارز نیما وارد شود، ظرف مدت زمان رود، چنانچه دانهمی
رسیممی روغنی . 

مانی به واردات روغن، دلسردی کشاورزان از کشت را به همراه دارد، بیان کرد: با تو ۴۲۵۵وی با اشاره به اینکه اختصاص ارز 
وجود آنکه پیشنهاد اختصاص ارز نیما به واردات روغن را به مسئوالن ذی ربط داده ایم، اما به سبب حمایت از مصرف کننده این 

های نی به واردات، مصرف کننده روغن را با نرختوما ۴۲۵۵اختصاص ارز  امر مورد موافقت قرار نگرفت، در حالیکه علی رغم
رودکند که ادامه این روند تنها زنگ خطری برای کشت محصول در داخل به شمار میباالیی خریداری می . 

تومان اعالم کرد و گفت:  ۴۵۵هزار و  ۳از کشاورزان را  قیمت خرید تضمینی هر کیلو کلزا های روغنی در پایانمجری طرح دانه
شد که متأسفانه دولت به سبب کسری بودجه هزار تومان باید از کشاورزان خریداری می ۴حداقل هر کیلو کلزا با نرخ  امسال

 .نتوانست رقم خرید را افزایش دهد
 
 
 
 
 
  لینک خبر
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 زیتون
 ایرنا  – 01/4/89تاریخ : 

هزارتن زیتون امسال پیش بینی شد ۱۰۲تولید   
درصدی را  ۲۵هزارتن برسد که حداقل رشد  ۷۲۵مجری طرح زیتون کشور پیش بینی کرد: امسال تولید میوه زیتون به  -ایرنا  

ل گذشته نشان می دهدنسبت به تولید سا .  
با بیان اینکه امسال تولید هشت هزارتن روغن زیتون نیز در کشور « رحمت اله پریچهر»به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، 

هزار تن میوه زیتون و هفت هزار تن روغن زیتون تولید شده بود ۷۵۲حدود  ۹۱برآورد شده است افزود: سال  . 
 ۵۶هزار هکتار اعالم کرد و اظهارداشت: از این سطح نزدیک به  ۹۵یر بارور در کشور را های زیتون بارور و غوی سطح باغ

هکتار اصالح و  ۶۵۵هزار هکتار توسعه باغ زیتون و سه هزار و  ۲های بارور هستند که سال گذشته بیش از هزار هکتار باغ
ها انجام شدنوسازی، هرس و تغذیه باغ . 

 ۱۵۵های جدید در مناطق مستعد و سه هزار و هکتار برنامه توسعه باغ ۵۵۵هزار و  ۲بیش از نیز  ۹٢پریچهر اضافه کرد: سال 
های آبیاری به منظور افزایش عملکرد تولید خواهیم داشتها باتغذیه، هرس، بهبود روشهکتار اصالح و نوسازی باغ . 

هکتار دانه زیتون برداشت کرد و افزود: بخش تن در  ۳۵حدود  ۹۱مجری طرح زیتون کشور با بیان اینکه باغدار نمونه سال 
ها، تولید پنج تن در هکتار برای باغداران های کشور بیش از پنج تن در هکتار تولید دارند که با توجه به قیمتای از باغعمده

 .اقتصادی است
ی به واردات روغن زیتون وی گفت: اولویت وزارت جهاد توسعه ارقام روغنی زیتون است، به ویژه که امسال نیز ارز دولت

شود: قیمت روغن زیتون امسال از نظر اقتصادی و معیشتی برای باغداران به صرفه باشداختصاص داده نشده و پیش بینی می . 
تن  ۵۵۵هزار تن بیان کرد و افزود: سال گذشته سه هزار و  ۷۲این متخصص زیتون، مصرف ساالنه روغن زیتون در ایران را 

بیش از پنج هزار  ۹۶کشور و بقیه از محل تولید داخلی تأمین شد در عین حال میزان تولید روغن زیتون در سال  روغن زیتون وارد
 .تن بود

گیرد، گفت: اسپانیا به لحاظ تولید وی با بیان اینکه واردات روغن زیتون از کشورهایی مانند ترکیه، ایتالیا، اسپانیا و یونان صورت می
م نخست و ایران در تولید کنسرو زیتون مقام دهم دنیا را به خود اختصاص داده است، میزان برداشت میوه میوه و روغن زیتون مقا

میلیون تن می رسد ۳٨۳میلیون تن و تولید روغن زیتون نیز به  ۷۱زیتون در دنیا ساالنه بیش از  . 
های یارانه دار و اصالح و باغداران زیتون، ارائه نهالهای فنی و کارشناسی به های تخصصی، ارائه مشاورهپریچهر برگزاری دوره

های این دفتر برای بهبود شرایط کمی و کیفی تولید برشمردتوسعه باغ های زیتون را از برنامه . 
وانند تگیرد و آنان میها برای امسال، نهال یارانه دار در اختیار باغداران قرار میهکتار سطح باغ ۲۵۵۵پریچهر گفت: برای توسعه 

 .با مراجعه به شهرستان مربوطه و ارائه مستندات الزم، نهال یارانه دار دریافت کنند
نفر  ۴۶۵وی، راه اندازی باشگاه تولید کنندگان زیتون با عملکرد بیش از پنج تن در هکتار را یاداور شدو اظهارداشت: نزدیک به 

اندواجد شرایط برای عضویت در این باشگاه شناسایی شده . 
هزار نفر ذکر کرد و گفت: وزارت جهاد برای اعضای این باشگاه  ۴۵جری طرح زیتون کشور تعداد بهره برداران زیتون را م

های آموزش هرس، پیوند و تغذیه را دارد و کار آموزش به طور جدی در همه مناطق تولید در چارچوب افزایش عملکرد کمی برنامه
 .و کیفی تولید صورت خواهد گرفت

 لینک خبر 
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 سالمت
 ایرنا  – 01/4/89تاریخ : 

  روباه و شغال عامل بروز بیماری هاری در تهران
شود اما بیماری هاری در حیوانات خانگی دیده نمیعضو هیات مدیره جامعه دامپزشکان ایران گفت: با وجود این که اکنون  -ایرنا  

  .به دلیل نفوذ روباه و شغال به داخل شهر تهران در آینده نه چندان دور با شیوع این بیماری مواجه خواهیم شد
ن صاحب های بدوروز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه بیماری هاری به دلیل حضور سگ «پیام محبی»

اند ها و شغال ها برای دستیابی به غذا به داخل شهر تهران نفوذ کردهریشه کن نشده است افزود: اکنون حیوانات وحشی همچون روباه
های شهری خطر بروز و شیوع این بیماری وجود دارد، زیرا هیج راهکاری برای مبارزه با ها و گربهکه در اثر درگیر شدن با سگ

ها و حیوانات وحشی از لحاظ واکسیناسیون و کنترل بیماری وجود نداردروباه بیماری هاری در . 
ها در حومه شهرها که وی تصریح کرد: هنوز بیماری هاری در حیوانات خانگی استان تهران گزارش نشده است اما با ازدیاد سگ

تواند این موضوع به یک مساله نده نه چندان دور میتواند شیوع یابد و در آیتوانند کانون بیماری هاری باشند، این بیماری میمی
کننده در استان تهران تبدیل شودنگران . 

توانند به یک کانون و های حومه شهرها هر کدام میمحبی براین باور است که روباه و شغال مخزن هاری هستند و با ازدیاد سگ
اله توجه کنندها باید بیشتر به این مسمخزن هاری باشند بنابراین شهرداری . 

رئیس سابق جامعه دامپزشکان ایران تصریح کرد: در حال حاضر شهرداری برنامه ریزی منسجمی برای کنترل حیوانات بالصاحب 
دهند و حتی برخی در حمایت از های مردم نهاد اقدام به کارهای حمایتی و اشتباه به عمد یا سهوی انجام میندارد و یک سری سازمان

کنند کنند و پول بابت عقیم کردن و پالک گذاری دریافت میکنند به طوری که قراردادهایی با شهرداری منعقد میی میحیوانات کاسب
کننداما به قراردادهایشان عمل نمی . 

های حیوانات خانگیافزایش چند برابری قیمت واکسن علیه بیماری  
زایش قابل توجهی پیدا کرده اما هنوز با محدودیت در تأمین محبی تصریح کرد: در حال حاضر در تهران قیمت خرید واکسن اف

 .واکسن مواجه نیستیم
شود محدودیت و مشکالتی وجود دارد وی با بیان اینکه در واکسن حیوانات خانگی، برای آنهایی که بیماری به حیوانات منتقل می

 .گفت: برای واکسن هاری محدودیتی وجود ندارد
های واگیرانات خود عامل شیوع بیماریممنوعیت واردات خوراک حیو  

های حیوانات خانگی را ممنوعیت واردات خوراک عنوان رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران یکی دیگر از معضالت شیوع بیماری
این  ها از مواد غذایی به حیوانات خانگی و حتی شیوعتواند در آینده باعث انتقال بسیاری بیماریکرد و گفت: این ممنوعیت می

ها به انسان شودبیماری . 
به گزارش ایرنا، این درحالیست که به تازگی رامین سالمتی رئیس نظام دامپزشکی استان تهران اعالم کرده است که نبود واکسن و 

بد به های حیوانات خانگی که ریشه کن شده بود، مجدداً شیوع یاعدم استفاده مناسب از امکانات بهداشتی، باعث شده برخی بیماری
طوری که بیماری هاری در بین چند حیوان خانگی شنیده شده و این در حالی است که قبل از این، بیماری هاری به طور کامل در 

 .استان ریشه کن شده بود
درصد جمعیت دامپزشک کشور را در بر دارد ۷۹هزار دامپزشک نزدیک به  ۶به گفته وی، استان تهران بیش از  . 

ها اشاره کرد و گفت: در بحث احداث ای از مشکالت موجود در بدنه شهرداریی استان تهران، همچنین به پارهرئیس نظام دامپزشک
های حرفه پزشکی در ها به وجود آمده است که علی رغم اجازه رسمی احداث کلینیکهای دامپزشکی مشکالتی با شهرداریکلینیک
ایمهای منطقه در این زمینه شدهای شهرداریردهای سلیقههای مسکونی، اما متأسفانه بارها شاهد برخومجتمع . 

هزار حیوان خانگی در استان تهران داریم که این حجم، غیرقابل انکار است و نیاز به همکاری شهرداری  ۳۵۵تا  ۷۵۵به گفته وی، 
شوداحساس می . 

  لینک خبر
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 سالمت 
 خبرگزاری فارس – 01/4/89تاریخ : 

های چین به دلیل تب خوکی تلف شدند نیمی از خوک  
اند که اند یا معدوم شدههای موجود در چین به دلیل تب خوکی یا تلف شدهمنبع آگاه در حال حاضر حدود نیمی از کل خوک 4به گفته 

  .این آمار دو برابر آمار رسمی است
، درحالی که دولت چین در تالش است تا با ارائه آمار رویترزالملل خبرگزاری فارس به نقل از به گزارش خبرنگار اقتصاد بین

های منبع آگاه نسبت به اوضاع دامداری 4تری از تلفات اپیدمی تب خوکی در این کشور ارائه دهد اما کارانه آمارهای متعادل محافظه

انداند و یا تلف شدهور به دلیل تب خوکی یا معدوم شدهها در این کشاین کشور اعالم کردند که حدود نیمی از خوک . 
احتماال به افزایش قیمت مواد غذایی و ایجاد شرایط بغرنج در   این مسئله شکاف زیادی در تامین گوشت در چین ایجاد کرده و

 .دامداری روستایی این کشور منجر خواهد شد
ساله در چین است و در سراسر این کشور  04ی و کشاورزی با سابقه ادگار واین جانسون که مؤسس یک شرکت مشاوره امور دام

انددرصد از دام خوک در چین به دلیل تب خوکی از بین رفته 01گوید: حدود مشتری دارد، می . 
از بین درصد دام خوک به دلیل اپیدمی بیماری  01تا  41گویند های غذایی و امور ژنتیکی میسه مدیر شرکت تولید واکسن، افزودنی

ها آمار ارائه شده را از محل کاهش فروش تولیدات خود و همچنین اطالعات به دست آمده از رفته است که البته این شرکت
اندهای سراسر چین، ارائه کردهدامداری .  

ماری دام خود را تاثیر اپیدمی تب خوکی در چین فقط در تلف شدن یا معدوم شدن حیوانات نیست بلکه دامداران نیز از ترس این بی
کنندها ارسال میپیش از موعد به کشتارگاه .  

از ابتدای ماه جاری تاکنون روند افزایش قیمت گوشت در چین آغاز شده و وزارت کشاورزی چین اعالم کرده است که به دلیل 
های آینده افزایش خواهد یافتدرصد طی ماه 01اپیدمی تب خوکی در این کشور، قیمت گوشت تا  درصد از  81شت خوک حدود گو .

شودمصرف گوشت مردم چین را شامل می . 
های مولد این شود اعالم کرده است که طی ماه جاری تعداد خوکچین که بزرگترین تولید کننده گوشت خوک در جهان محسوب می

درصد کاهش داشته است 1108های گذشته کشور نسبت به ماه . 
 لینک خبر 
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 سالمت 
خبرنگاران جوان  – 00/4/89تاریخ :   

تن فرآورده خام دامی غیر قابل مصرف از  ۵۲۲های طیور/جمع آوری ماهانه درصدی در کنترل بیماری ۷۹موفقیت 

 سطح بازار
درصدی  ۹۱ی در کنترل بیماری طیور با موفقیت رفیعی پور گفت: با توجه به رصد، تشخیص، واکسیناسیون و اقدامات بهداشت

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

موج طغیان  ۹۱و  ۹۶های اظهار کرد: طی سال های طیوربیماری درباره آخرین وضعیت مبارزه در حوزه،خبرنگاران جوان
به سبب تشخیص، رصد، واکسیناسیون و سایر اقدامات بهداشتی با  ۹۱های طیور را در کشور داشتیم که در نیمه دوم سال بیماری

مواجه شدیم درصدی در کنترل بیماری ۹۱موفقیت  . 
درصد کاهش دادیم ۱۵تا  ۳٢حدود   های مشترک دام و انسان همچون تب برفکی، تب مالت، سیاه زخم و ... راوی افزود: بیماری . 

رفیعی پور در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضعیت ثبت سفارش واردات گوشت گفت: بنابر آخرین آمار از ابتدای سال تا 
گرم و منجمد گوساله و گوسفندی ثبت سفارش شده که این میزان بیش از مدت مشابه  واردات گوشت ار تن برایهز ۵۵کنون بیش از 
 .سال قبل است

نداریم، بیان کرد: علی رغم حذف ارز یارانه ای، واردات  تامین گوشت قرمز رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به اینکه مشکلی در
هزار تن برسد ۷۵۵تا  ۷۴۵شود تا پایان سال میزان واردات به است، پیش بینی میگوشت به صورت مرتب در حال انجام  . 

گفت: با توجه به اقدامات مناسبی که در حوزه آنفلوانزا حاد پرندگان  ۹٢وی درباره آخرین وضعیت آنفلوانزا حاد پرندگان در سال 
ا سپری کنیمشود امسال، سالی بدون طغیان آنفلوانزا رانجام دادیم، پیش بینی می . 

مجهز هستند ۲کشتارگاه کشور به خط  ۶۵ی مرغ ممتاز/ هاافزایش ماندگاری یکی از ویژگی :بیشتر بخوانید  
رفیعی پور ادامه داد: با توجه به ارتقای برنامه ملی کنترل آنفلوانزا و نیوکاسل و اقدامات خاصی که در این حوزه صورت گرفته 

بهتر شده باشد ۹۱نسبت به سال  ۹٢در پایان سال  بیماری نیوکاسل است، امیدواریم وضعیت . 
میلیون کیلوگرم فرآورده خام دامی غیر قابل مصرف از چرخه بازار ٢ساالنه  جمع آوری  

میلیون کیلوگرم فرآورده خام دامی از سطح کشور جمع آوری  ٢تا  ۱این مقام مسئول در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه ساالنه 
کیلو فرآورده  ۲۵۵و ماه رمضان بیش از یک میلیون و شود، اظهار کرد: بنابر آمار سه ماهه، در طرح تشدید نوروز و معدوم می

 .خام دامی غیر قابل مصرف جمع آوری و معدوم شده است
 ۴۵۵ها از مراکز عرضه و تولید دارند، ماهانه رقمی حدود وی در پایان تصریح کرد: بنابر نظارتی که ادارات کل دامپزشکی استان

شوندتن فرآورده خام دامی از سطح کشور جمع آوری و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می ۵۵۵تا  . 
 لینک خبر 
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 سیب زمینی
 ایرنا  – 01/4/89تاریخ : 

  تاخیر در برداشت، علت گرانی سیب زمینی است
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه حجم تولید سیب زمینی مورد نیاز کشور کاهش نیافته است گفت: به دلیل بارش های  -ایرنا  

سال جاری برداشت و عرضه به بازار سیب زمینی طرح استمرار با تاخیر مواجه شد که همین امر موجب افزایش مقطعی ابتدای 
  .قیمت این محصول شده است

« روز چهارشنبه در حاشیه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره افزایش قیمت برخی محصوالت کشاورزی از « محمود حجتی

توجه به تولید سیب زمینی در فصول مختلف سال، این محصول تأمین است و کمبودی در این زمینه  جمله سیب زمینی افزود: با
 .نداریم

های دامی مورد نیاز تولیدکنندگان عالوه بر تولید داخلی از محل های دامی اظهار داشت: نهادهوی درباره وضعیت عرضه نهاده
های مناسب به دست مصرف کنندگان برسد فرآیند توزیع آن مورد پایش و شود و حتی برای اینکه با قیمتواردات نیز تأمین می

 .نظارت قرار دارد به طوری که نتیجه این عملکرد در قیمت نهایی مرغ قابل مشاهده است
ا ای برای افزایش قیمت مرغ ندارد، اما از آنجایی که بوی درباره احتمال افزایش قیمت مرغ گفت: وزارت جهاد کشاورزی برنامه

های تولید دچار افزایش قیمت شود به طور مثال محصولی که ها مواجه هستیم ممکن است برخی از شاخهافزایش سطح عمومی قیمت
 .قبالً توسط ستاد تنظیم بازار مصوب شده در صورت لزوم در نرخ گذاری آن تجدید نظر خواهد شد

از به افزایش داشته باشد، موضوع توسط تولیدکنندگان و وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در مواردی که قیمت محصولی نی
های مربوطه از جمله سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بررسی و در نهایت توسط ستاد تنظیم بازار مصوب دستگاه

مت آن به منظور استمرار تولید انجام های تولید و علوفه داخلی آنالیز قیشود همانند قیمت شیرخام که به دلیل افزایش هزینهو ابالغ می
 .و نرخ مصوب جدید توسط ستاد تنظیم بازار تصویب و ابالغ شد

شودهای مصوب دستخوش تغییر میوی ادامه داد: الزم است که شیرخام در داخل کشور تولید شود بنابراین گاهی برخی قیمت . 
دهد بنابراین هرگونه افزایش قیمت با رزی را افزایش نمیحجتی گفت: وزارت جهاد کشاورزی خودسرانه قیمت محصوالت کشاو

شودتصمیم ستاد تنظیم بازار انجام می . 
  لینک خبر
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 سیب زمینی 
 ایرنا  – 01/4/89تاریخ : 

 قیمت سیب زمینی با افزایش عرضه روند کاهشی خواهد داشت
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان این که افزایش قیمت سیب زمینی  -ایرنا  - تهران

مختلف روند کاهشی به خود مقطعی است گفت: به طور حتم قیمت سیب زمینی تا دو هفته آینده به دلیل افزایش عرضه از استان های 
  .می گیرد

« روز دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اصناف کشاورزی کشور در پاسخ به ایرنا « حسین شیرزاد

رف های این سازمان برای جلوگیری از ضرر تولید کنندگان و مصدر ارتباط با علل نوسان قیمت برخی محصوالت کشاورزی و اقدام
کنندگان افزود: برای جلوگیری از چنین نوسان قیمتی، سازمان مرکزی تعاون روستایی با دریافت خط اعتباری، سیب زمینی را به 

کندموقع جمع آوری و خریداری و به کالن شهرها ارسال می . 
 دالالن عامل گرانی محصوالت کشاورزی

ها و ع محصوالت کشاورزی در حوزه میادین میوه و تره بار شهرداریها حاصل چالش در نظام توزیوی تصریح کرد: افزایش قیمت
های کشور استها و شهرستانمیادین مرکزی در استان . 

های بخش کشاورزی، اتحادیه این سازمان در کنار اتحادیه تعاونی :مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهارداشت

کشاورزی آمادگی دارند تا با همکاری تنگاتنگ با میادین میوه و تره بار شهرداری تهران  های روستایی و نظام صنفی بخشتعاونی
 .منجر به حذف حاشیه بازار و واسطه گران در این عرصه شوند

توانند با واگذاری غرف و فضای مناسب در ها و میادین مرکزی میوه و تره بار نیز میوی افزود: میادین میوه و تره بار شهرداری
های منصفانه به دست مردم ختیار تولدی کنندگان، موجب کاهش نوسان قیمتی محصوالت کشاورزی شوند تا این محصوالت با قیمتا

 .در کالن شهرها برسد
های خود را در اختیار تولید کنندگان قرار دهند، اما درصد غرفه ۲۵ها موظف هستند طبق مصوبه میادین میوه و تره بار شهرداری

ین موضوع عملیاتی نشده استتاکنون ا . 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان  – 01/4/89تاریخ : 

ال دچار خسارت شدنددرصد مزارع قزل آ ۶۲  
های پرمحصول دچار خسارت شدند و درصد مزارع قزل آال در استان ۶۵تا  ۴۵قاسمی گفت: با توجه به وقوع سیل اخیر حدود 

 .برخی مزارع به طور کامل از بین رفتند
صنعت، تجارت و کشاورزی ارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفت و گو با خبرنگار گروه  

، درباره آخرین وضعیت تولید ماهیان سردآبی و گرم آبی اظهار کرد: با توجه به وقوع سیل اخیر اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
های پرمحصول دچار خسارت شدند و برخی مزارع به طور کامل از بین رفتندع قزل آال در استاندرصد مزار ۶۵تا  ۴۵حدود  . 

وی با اشاره به اینکه مزارع ماهیان گرم آبی در سیل اخیر کمتر دچار آسیب شدند، افزود: با وجود خسارت صفر تا صد درصدی 
یم که بدین منظور بخشی از خسارت تولیدکنندگان پرداخت شده مزارع به دنبال تامین منابع مالی برای جبران خسارت وارده هست

 .است
قاسمی با بیان اینکه تولید قزل آال تحت تاثیر سیل اخیر افت محسوسی داشته است، گفت: براین اساس پرورش دهندگان درصدند تا 

 .افت تولید را با افزایش بهره وری جبران کنند
خسارتی به مزارع میگو وارد نکرده است، اظهار کرد: براساس رصد مزارع پیش بینی  این مقام مسئول با بیان اینکه سیل اخیر

توان درصدی را برای آن اعالم کردشود که امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، تولید میگو افزایش یابد، اما هم اکنون نمیمی . 
استان کشور ۴تن تیالپیا در  ۷۵۵درصد تخم چشم زده قزل آال وارداتی است/ تولید  ۶۵ :بیشتر بخوانید  

درصد مزارع گرم آبی در سیل اخیر بین یک تا صد  ۲۵تا  ۲۵دآبی و درصد مزارع سر ۵۵وی با اشاره به اینکه به طور متوسط 
 .درصد دچار خسارت شدند، بیان کرد: با افزایش بهره وری امیدواریم بخشی از افت تولید جبران شود تا با مشکل بازار روبرو نشویم

فت: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، پیش مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان درباره آخرین وضعیت بازار ماهی گ
های متعدد دشوار استبینی بازار به سبب پارامتر . 

در پایان درباره آخرین وضعیت بازار صادرات تصریح کرد: اگرچه محصوالت شیالتی بازار سنتی خود را دارد، اما در   وی
رود که امیدواریم تمهیداتی برای رفع این صادرکنندگان به شمار میشرایط فعلی تحریم، نقل و انتقال ارز تنها چالش اصلی پیش روی 

 .بحران اندیشیده شود

 لینک خبر 
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 شیر و فرآورده ها
 فودپرس – 00/4/89تاریخ : 

درصد گران شد/ابالغ مصوبه به تولیدکنندگان ۱۲شیر خشک نوزاد   
درصدی قیمت این کاال خبر داد و گفت: سازمان غذا و دارو دیروز  ۷۵رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد از افزایش  

 .سرانجام درخواست تولیدکنندگان را اجابت و با افزایش قیمت این محصول موافقت کرد
 

درصد افزایش یافته  ۷۵از افزایش قیمت شیرخشک کودک خبر داد و گفت: از دیروز قیمت شیر خشک اطفال  هانی تحویل زاده
 .است

 
وی با بیان اینکه این امر در پی درخواست اعضای انجمن از سازمان غذا و دارو بوده است، افزود: اعضای انجمن سال گذشته از 

را مطرح کردند که نهایتاً دیروز تصویب و بصورت جداگانه به تک تک شرکت های تولیدکننده  سازمان غذا و دارو این درخواست
 .اعالم شد

 
وی اضافه کرد: این مصوبه برای هر تولیدکننده جداگانه ارسال شده است چرا که میزان افزایش قیمت برای هریک از تولیدکنندگان 

درصد است ۷۵٨۵تا  ۹٨۵متفاوت و بین  . 
 

درصد در محصول نهایی  ۳۵درباره دالیل افزایش قیمت شیرخشک گفت: افزایش قیمت شیر خام بدون چربی که حدود  تحویل زاده
 .استفاده می شود و افزایش هزینه های انتقال پول به خارج از کشور از جمله دالیل این امر است

 
درصد نسبت به سال قبل  ۳۶٨۵رسیده، دستمزد تومان  ۳،۳۵۵تومان به  ۷،۱۵۵وی توضیح داد: به عنوان مثال قیمت قوطی از 

تومان رسیده است که همه این موارد بر روی قیمت محصول  ۲،۵۵۵تومان به  ۷،۴۵۵افزایش یافته و قیمت شیر خام نیز از حدود 
 .تولیدی ما نیز تاثیر گذاشته است

 
 لینک خبر
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 صادرات و واردات
 فودپرس – 01/4/89تاریخ : 

 صادرات چای هند به ایران سه برابر شد
میلیون کیلوگرم رسید ۲۱٨۵۹سه برابر شد و به  ۲۵۷۹صادرات چای هند به ایران در چهار ماه نخست سال   . 

های آمریکا را برای ها نسبت به از دست رفتن بازار ایران به دلیل تحریمشود، نگرانیاین رقم صادرات که معموالً ساالنه حاصل می
ها رفع کردهندی . 

۱٨۵۴طبق گزارش اکونومیک تایمز، قیمت صادرات چای هند به ایران نیز بر مبنای ساالنه   ۲۶۹٨۶۲و به  درصد افزایش یافت 
 .روپیه به ازای هر کیلوگرم چای ارتدوکس رسید

آنیش بهانسالی از شرکت صادرات چای "بهانسالی اند کامپانی" به اکونومیک تایمز گفت: واردکنندگان ایرانی به دلیل نگرانی از متأثر 
ت کردندهای آمریکا، پول خرید چای ارتودکس هندی را از پیش پرداخشدن روند پرداخت از تحریم . 

های مالی که از سوی دهند زیرا تحریمانجام می UCO هند و ایران تجارت دوجانبه را با استفاده از یک حساب روپیه در بانک

آمریکا وضع شده است، تجارت با ایران را دشوار کرده است. طبق این مکانیزم، هند پول خرید نفت از ایران را در این حساب 
کندز این حساب برای پرداخت پول به صادرکنندگان هندی استفاده میکند و ایران اواریز می . 

 
کند و یکی از بزرگترین بازارها برای این چای گران میلیون کیلوگرم چای ارتدوکس را از هند خریداری می ۳۵تا  ۲۵ایران معموالً 

 .قیمت است
 لینک خبر
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 صادرات و واردات 
خبرنگاران جوان  – 04/4/89تاریخ :   

درصدی محصوالت باغی در راه است ۶۲باغی فرصت طالیی پیش روی کشور/رشد  افزایش صادرات محصوالت  
درصدی تولید محصوالت باغی، افزایش صادرات و ایجاد ارز آوری برای کشور فرصت بی نظیری  ۶۵شادلو گفت: با توجه به رشد 

 .است که تمامی ارکان نظام باید برای تحقق این موضوع تالش کنند
صنعت، تجارت و کشاورزی یس اتحادیه باغداران تهران در گفت و گو با خبرنگارمجتبی شادلو نایب رئ گروه اقتصادی باشگاه  

ز گاهی کشت محصوالت از جمله سیب زمینی به سبب ، درباره آخرین وضعیت بازار سیب زمینی اظهار کرد: هر اخبرنگاران جوان
زندافتد که همین امر بر نوسان قیمت دامن میشرایط اقلیمی محدود یا به تعویق می . 

های مکرر بهاره و تاخیر زمین برای آماده شدن کشت، برداشت سیب زمینی به تعویق افتاد که با وی افزود: با توجه به بارندگی
ها خواهیم بودزمینی در هفته های آتی شاهد تعدیل قیمتعرضه و فراوانی سیب  . 

شادلو با اشاره به اینکه افزایش قیمت محصوالت کشاورزی امری طبیعی است، بیان کرد: با وجود نوسان نرخ ارز، گرانی نهاده ها، 
توان ری بدیهی است و نمیها امماشین آالت، حمل و نقل و نیروی انسانی، نوسان قیمت محصوالت کشاورزی همانند سایر بخش

های پایین عرضه کنندهای تولید، محصوالت خود را با قیمتانتظار داشت که کشاورزان با وجود افزایش شدید هزینه . 
هزار تومان ۲۲الس تکدانه های تابستانه در بازار/حداکثر قیمت هر کیلو گیآخرین وضعیت عرضه و قیمت میوه :بیشتر بخوانید  

نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران ادامه داد: اگرچه وضعیت محصوالت کشاورزی به سبب شرایط اقتصادی در تالطم است، اما در 
 .مجموع باید تدابیری اندیشیده شود تا تولید استمرار داشته باشد

ی نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته است، گفت: با توجه به وی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه تولید محصوالت باغ
درصدی تولید محصوالت باغی، تمامی مسئوالن باید تالش کنند تا این افزایش تولید به صادرات منتج شود  ۶۵تا  ۵۵پیش بینی رشد 

 .چرا که بازار داخل ظرفیت محدودی دارد
ای جز کاهش مصرف میوه در سبد مصرفی خود ندارند، که اگر ها چارهد، خانواربه گفته شادلو، با توجه به شرایط کنونی اقتصا

شوندهای هدف صادر نشود، تولیدکنندگان با ضرر و زیان روبرو میمازاد تولید به بازار . 
ح کرد: این مقام مسئول در پایان افزایش صادرات محصوالت باغی و ارز آوری را فرصت طالیی برای کشور برشمرد و گفت تصری

ای دنبال درصدی تولید، تمامی تالش ارکان نظام و روابط دیپلماسی باید به گونه ۶۵تا   ۵۵با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و رشد 

 .شود تا صادرات به طور قابل توجهی افزایش یابد تا بازار محصوالت به تعادل برسد
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
خبرنگاران جوان  – 00/4/89تاریخ :   

افزایش واردات کره ضربه مهلکی به صنعت دامداری وارد می کند/خودکفایی کره با جایگزینی دام های پربازده شدنی 

 است
هزار تن کره وارد شده است که این  ۳۵ماه ابتدای سال  ۲ل، اما در هزار تن کره در داخ ۵۵سلطانی گفت: با وجودمصرف ساالنه 

شودامر به ضرر صنعت تمام می . 
صنعت، تجارت و کشاورزی سعید سلطانی مدیر عامل اتحادیه دامداران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

هزار  ۳۵ماهه ابتدای سال  ۲دهد که در های اخیر اظهار کرد: آمار گمرک نشان میدر ماه واردات بی رویه کره ، با انتقاد ازجوان
 .تن کره حیوانی وارد شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش چشمگیری داشته است

تومانی ضربه مهلکی به تولید  ۴۲۵۵با ارز  هزار تنی کره ۳۵واردات  افزود: با وجود افزایش تولید کره نسبت به سال گذشته، وی
کندداخل وارد می . 

هزار تن اعالم کرد و گفت: طبق روال معمول، در مواقعی که تفاوت قیمت  ۵۵سلطانی مجموع نیاز ساالنه کل صنایع لبنی به کره را 
یابداحتمال سودجویی و رانت در واردات افزایش می  ها باالست،المیان کا . 

ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ممکن است ناشی  ۲در  افزایش واردات کره :مدیر عامل اتحادیه دامداران ادامه داد

های خود ها به سبب جلوگیری از کمبود در بازار اقدام به پر کردن انباراز سیاست دولت برای ذخایر استراتژیک باشد یا کارخانه
 .کرده اند

درصدی قیمت گوشت درب دامداری تا خرده فروشی ۵۵های دامی/اختالف کاهش نرخ نهاده :بیشتر بخوانید  
های داخل، بدیهی است که ضربه مهلکی کره و عدم رقابت با قیمت تومانی به واردات ۴۲۵۵به گفته وی، با توجه به اختصاص ارز 

شوددامداری وارد می  به صنعت . 
ساله شدنی است، اظهار کرد: طی یک برنامه چند ساله با  ۶تا  ۵سلطانی با بیان اینکه دست یابی به خودکفایی کره ظرف برنامه 

ره داخل به خودکفایی رسیدتوان در تولید کهای پربازده به سهولت میجایگزینی دام . 
تومانی، ضربه  ۴۲۵۵های مشابه تولید داخل به سبب اختصاص ارز مدیرعامل اتحادیه دامداران ادامه داد: واردات بی رویه کاال

کندمهلکی به تولید داخل وارد می . 
 بخش از مشکالت توزیع نهاده های دامی در بازار مرتفع شده است

های دامی در بازار مرتفع شده است، بیان کرد: با اشاره به اینکه بخشی از مشکالت مربوط به نهادهوی در بخش دیگر سخنان خود 
های دامی که قبل از عید وجه آن توسط دامداران پرداخت شده، هنوز به دستشان نرسیده است که همین امر البته مقداری از نهاده

ید نهاده از بازار آزاد کنندها برای تامین نیاز خود اقدام به خرموجب شده تا آن . 
تومان  ۲۵۵هزار و  ۳و کنجاله سویا را  ۱۵۵تا یک هزار و  ۱۵۵سلطانی در پایان نرخ کنونی هر کیلو ذرت و جو را یک هزار و 

هزار تومان به  ۲هزار و ذرت و جو  ۵های اخیر هر کیلو کنجاله سویا با نرخ باالی اعالم کرد و گفت: این درحالی است که در هفته

رسیددست دامدار می . 
 لینک خبر
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 صادرات و واردات 
خبرگزاری فارس – 00/4/89تاریخ :   

 ارز چندنرخی بالی جان تولید است/ واردات خوراک دام توسط دامداران 
امور دام وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر ایجاد زنجیره تولید و واردات خوراک دام و طیور توسط خود واردکنندگان، گفت:  معاون

  .ارز چندنرخی در حال حاضر بالی بخش تولید است
جانبی دام و طیور المللی و نمایشگاه به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرتضی رضایی امروز در پنجمین همایش بین

ای قرار گرفته و باید خود تولیدکنندگان و بخش خصوصی مشکالت خودشان را حل در تهران با بیان اینکه کشور در شرایط ویژه
آیند و اکنون هم باید اند که به راحتی از پس مشکالت برمیکنند، گفت: در حال حاضر تولیدکنندگان ما در صنعت خود ثابت کرده

های خود را خودشان انجام دهندهواردات نهاد . 
های تولیدی و زیرمجموعه آنها باید با ایجاد وی با بیان اینکه زنجیره تولید در همه دنیا یک اصل پذیرفته شده است، گفت: شرکت

شندها، حتی بازار فروش و واردات را انجام دهند و نیازی به دولت در این زمینه نداشته بازنجیره تولید، تأمین نهاده . 
میلیون تن مرغ و  1توانند با تولید بیش از اند، میمعاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تولیدکنندگانی که ثابت کرده

مرغ تولید مناسبی داشته باشند، اکنون برازنده نیست که برای تأمین خوراک دام خود در انتظار دولت و یا دیگر یک میلیون تن تخم
مانندها ببخش . 

های تولیدی هم با تر از گذشته باشد و بخشهای بخش خصوصی گفت: در شرایط فعلی باید این بخش فعالرضایی با تأکید بر ظرفیت
های تولید تمام نیازهای این بخش را تأمین کنداندازی زنجیرهراه .  

ود و اگر تولیدکنندگان امروز منتظر افزایش قیمت از ایجاد زنجیره تولید بر کاهش قیمت تمام شده هم مؤثر خواهد ب :وی تأکید کرد

 .سوی ستاد تنظیم بازار هستند، در صورتی که قیمت تمام شده آنها کاهش یابد حاشیه سود آنها حفظ خواهد شد
هزار تن شیر هم به  011معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در عین حال گفت: سال گذشته عالوه بر تأمین نیاز داخل 

ها دیگر دامداران ما نباید ورهای دیگر صادر شده و این نشان از ظرفیت تولیدکنندگان داخل است، بنابراین با دارا بودن این قابلیتکش
 .برای تأمین خوراک دام به غیر از خودشان به افراد دیگری اتکا کنند

تومانی وارد  4111ها با ارز خوراک دام و نهادهرضایی همچنین وجود ارز دو نرخی را مشکالت تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: 

شودگیرد، بنابراین یک هزینه پنهانی برای دولت ایجاد میشود و صادرات این محصوالت با ارز آزاد صورت میمی . 
 سال در این صنعت 41در پایان این همایش از پیشکسوتان صنعت تأمین خوراک دام و طیور به ویژه از محمود زند تفرشی که 

 .فعالیت داشته و از بنیانگذاران این صنعت بوده قدردانی و تجلیل شد
 لینک خبر
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 صادرات و واردات 
خبرگزاری فارس – 01/4/89تاریخ :   

هزار تن مرغ در معرض خطر  099ماه هرز رفت/ظرفیت صادرات  4میلیارد دالر ارز طی 4  
ماه به هرز رفت و  4میلیارد دالر ارز طی  4نایب رئیس هیئت مدیره کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور با بیان اینکه 

است، گفت هزار تن مرغ در معرض خطر قرار گرفته 911ظرفیت صادرات  میلیارد تومان ضرر  001از ابتدای سال مرغداران  :

اندکرده .  
حبیب اسدهللا نژاد نائب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: 

های مربوطه ،وزارت جهاد م از تشکلالز  آوری اطالعات ومستنداتمرجع اصلی تعیین قیمت کارشناسی مرغ پس از استعالم وجمع
 .کشاورزی به عنوان متولی تولید و تنظیم بازار است

ها وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی در آنالیز کارشناسی ارسالی برای کارگروه تنظیم بازار جهت تصویب با در نظر گرفتن حداقل
تومانی قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده را  ۴۲۵۵ها با ارز رصد نهادهد ۷۵۵های موثر بر قیمت تمام شده و با لحاظ تأمین در ریز مولفه

تومان اعالم کرده است ۷۲۹۵۵تومان و مرغ گرم برای مصرف کننده را  ٢٢۵۵ . 
 میلیارد تومان زیان به مرغداران تحمیل شد 750 *
تومان کمتر  ۷۵۵۵تا  ٢۵۵مانی، این عدد بین تو ۴۲۵۵ها با ارز درصد نهاده ۳۵اسدهللا نژاد ادامه داد: با توجه به عدم تامین حداقل 

را به جهت عدم انطباق با قیمت واقعی تمام شده همراه داشته   ها و مرغداراناز قیمت تمام شده واقعی است و اعتراض گسترده تشکل
 .است

به فرمایش مقام معظم رهبری است با این اسدهللا نژاد ادامه داد: اما متاسفانه کارگروه تنظیم بازار در سالی که مزین به رونق تولید بنا 
و ضد تولید از ابتدای سال تاکنون بطور متوسط بالغ بر   با دالیل غیر فنی و عجیب موافقت نکرده و این سیاست غلط  ها همحداقل
ر زمینه تامین تواند مزیت خودکفایی دکشور تحمیل کرده است و عدم اصالح این رویه می  میلیارد تومان زیان به مرغداران ۱۵۵

های تولید را به چالشی و ظرفیت  در سال در صورت استفاده بهینه از پتانسیل  هزار تن مرغ ٢۵۵مرغ و امکان صادرات بیش از 
 .بزرگ تبدیل کرده و امنیت تولید و اشتغال را در این بخش دچار مخاطره کند

ماه هرز رفت 4میلیارد دالر ارز طی  4 *  
ر افزایش قیمت عوامل موثر بر قیمت تمام شده مرغ با دست و دلبازی آنچنانی عمل کرده و یا با عدم نظارت کسانی که د :وی افزود

تومان که با این  ۲۲۵۵تومانی هرز رفته و مثالً سویای  ۴۲۵۵میلیارد دالر ارز  ۴دقتی باعث شدند در عرض چند ماه بیش از و بی
ست تولید کننده برسد، حق ندارند به بهانه حمایت از بازار مصرف، اشتباهات خود تومانی به د ۵۵۵۵ارز وارد کشور شده با قیمت 

ای را که با سوء مدیریت آن به جیب سودجویان و واسطه رفته از جیب تولید کننده برداشته و را به دوش تولیدکنندگان انداخته و یارانه
بدهند  به مصرف کنندگان . 

سازمان حمایت یک بار به بهانه ماه مبارک رمضان یک  نفی مرغداران گوشتی کشور گفت:نایب رئیس هیئت مدیره کانون انجمن ص
بار به بهانه عید یک بار به بهانه پایین بودن قیمت مرغ در بازار و عدم امکان افزایش قیمت در چنین شرایطی، زیان های شدید به 

کندمرغداران تحمیل می . 
که قیمت مرغ تابع عرضه و تقاضا است که در این صورت دولت نباید اصال به آن ورود کند و باید اسدهللا نژاد افزود: یا باید بپذیریم 

قیمت گذاری باشد که در این صورت باید مطابق قانون بر اساس   تعیین کند و یا باید تابع  بازار قیمت مرغ را بدون دخالت دولت
اران، قیمت تعیین و اعالم شود و با عوامل برهم زننده این قیمت هم مولفه های موثر بر قیمت تمام شده و با رعایت حقوق مرغد

برخورد قاطع صورت گیرد و پذیرفته نیست که در این راستا با دالیل غیر فنی و به قیمت ورشکستگی تولیدکنندگان ابالغ و اجرای 
 .قیمت به تاخیر بیفتد

شود که کارشناسان معتقدند مرغداران یش قیمت در حالی انجام میبه گزارش خبرگزاری فارس، تالش تولید کنندگان مرغ برای افزا
های دیگر بخشی از حاشیه توانند با راهکارهایی مانند مدیریت تولید، جلوگیری از پرت انرژی، کاهش ضریب تبدیل دان و راهمی

ای پایداری تولید مورد انتظار استها و اعالم منطقی قیمت از سوی مسئوالن برسود خود را جبران کنند. البته نظارت بر قیمت . 
 
 لینک خبر 
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 صنایع غذایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 عسل

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 
 علوفه

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 
 گیاهان صنعتیگل و 

 خبرنگاران جوان  – 04/4/89تاریخ : 

 زیره کاران از مزایای بورس کاال بهره مند می شوند/باز شدن پنجره ای جدید در اقتصاد کشاورزی
ها برای عرضه زیره سبز در بورس کاال فراهم شده و شاهد باز شدن پنجره جدیدی در اقتصاد کشاورزی افضلی گفت: سازوکار

 .ایران هستیم
صنعت، تجارت و کشاورزی نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگارنظر افضلی نماینده مردم  گروه  

رای عرضه انواع محصوالت کشاورزی در بورس های مناسب ب، اظهار کرد: با طراحی برنامهاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
زیره  ایران در حال باز شدن است که آغازگر این حرکت عرضه زعفران بود و امروز به اقتصاد کشاورزی کاال، پنجره جدیدی در

های مهم کشاورزی به بورس خواهیم بودسبزرسیده و به زودی شاهد ورود کاال . 
در بورس کاال فراهم شده و به مرور شاهد باز شدن پنجره جدیدی در اقتصاد  زیره سبز ها برای عرضهوی ادامه داد: سازوکار

ی تواند دورنمای روشنی را برای بخش کشاورزکشاورزی ایران هستیم که این اتفاق در این شرایط تحریم و بحران اقتصادی می
 .ایران رقم بزند

رونق تولید در سال این نماینده مجلس گفت: براساس فرموده مقام معظم رهبری باید از همه امکانات داخلی برای حمایت از تولید  

واند یاری دهنده تولید به خصوص در بخش تدر این زمینه می بورس کاالی ایران داخلی و تولیدکنندگان کشور استفاده کنیم که مکانیسم
 .کشاورزی باشد

تواند با ورود به بورس از این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: با توجه به عرضه موفق زعفران در بورس کاال، زیره هم می
عی حاصل زحمات خود دست های واقهای عادالنه برخوردار شود تا کشاورزان این حوزه به سودهای شفاف و کشف نرخمزایای آمار

 .پیدا کنند

 
 کشاورزان هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند/ ضرورت برقراری سیستم تهویه مناسب در واحدهای مرغداری :بیشتر بخوانید

 
بر شفاف سازی و کشف  بورس کاال این نماینده مجلس با تاکید بر شفاف سازی قیمت محصوالت در بورس کاال بیان کرد: ماهیت

قیمت است و با توجه به تولید قابل توجه زیره در کشور، قرار گرفتن این محصول بر تابلوی بورس به رشد انگیزه تولیدکنندگان و 
شودرونق صادرات منجر می . 

رند که در صورت رسیدن به گفته وی، زیره ایران در دنیا مورد توجه است البته رقبایی همچون هند در بازار این محصول حضور دا
های توانیم به افزایش تولید و صادرات زیره در سالهای واقعی به تولیدکنندگان این بخش در پی رونق معامالت زیره بورسی، میسود

 .آینده امیدوار باشیم
اظهار کرد: در حال  این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه شیوه آموزش و تبلیغات در دنیای امروز متفاوت شده است،

کنند و فرصت مناسبی در برای مسووالن بخش کشاورزی و بورس حاضر بیشتر کشاورزان از تلفن همراه و اینترنت استفاده می
های الزم را از طریق تلفن همراه انجام دهندفراهم شده تا اطالع رسانی و آموزش . 

دی است تصریح کرد: این محصول کم آب بر بوده و در شرایط دیم به خوبی این نماینده مجلس با اشاره به این که تولید زیره اقتصا
شود بنابراین محصول مناسبی برای رشد تولید و صادرات است که در صورت آشنایی کشاورزان و حمایت مسووالن با تولید می

 .رونق معامالت زیره سبز در بورس مواجه خواهیم شد
های پر شمار با منابع محصوالت کشاورزی، وجود واسطه اختاری در روند تولید و فروشافضلی در پایان گفت: یکی از مشکالت س

زند. از این رو باید همه تالش کنیم با ورود محصوالت کشاورزی مالی مناسب است که این امر به کشاورز و تولید کشور ضربه می
جیب کشاورزان رود که این در خودکفایی انواع ها به و فروش مستقیم محصوالت به مصرف کنندگان، سود اصلی فروش کاال

 .محصوالت کمک کننده خواهد بود
 لینک خبر 
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 گندم 
 ایرنا  – 01/4/89تاریخ : 

 ناوگان کمباین برداشت گندم باید نوسازی شود
زاسیون، ناوگان معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: ضروری است با استفاده از خط اعتباری مکانی -ایرنا  -

سال نوسازی شود 1فرسوده کمباین برداشت گندم در استان ها در مدت  .  
به گزارش روز دوشنبه وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز در هفتادمین جلسه کمیته فنی گندم که با موضوع ارزیابی فنی و 

هاد کشاورزی برگزار شد، پس از دریافت گزارش اقتصادی فرآوری بذر گندم و سنجش تلفات کمباینی برداشت گندم در وزارت ج
برآورد ضایعات برداشت کمباین در مزارع گندم کشور گفت: شرکت های سازنده کمباین باید موظف به نصب سامانه پایش ضایعات 

رود این موضوع اجباری شودو عملکرد برداشت در کمباین باشند و انتظار می . 
الی یکهزار دستگاه کمباین تامین  ۱۵۵نوسازی ناوگان کمباین دارد، گفت الزم است ساالنه حدود  وی با اشاره به اینکه کشور نیاز به

 .شود و سازندگان در این زمینه نیز باید تالش کنند
کشاورز تصریح کرد: مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی باید مشکالت و موضوع آورده و وثیقه کشاورزان برای خرید کمباین را 

استفاده از تسهیالت، مورد پیگیری و بررسی قرار دهد و مشکالت موجود را اصالح و رفع نماید به منظور . 
های فناوری های مکانیزه تشکیل شود و آموزش کشاورز خاطرنشان کرد: امروز در استان ها باید اکیپ برداشت با مدیریت اداره

 ۲ی که از ناوگان فرسوده کمباین در برداشت استفاده می کنند در مدت های الزم را به کمباین داران ارائه کنند، همچنین استان های
 .سال باید با توجه به امکان استفاده از خط اعتباری مکانیزاسیون نسبت به نوسازی ناوگان کمباین اقدام کنند

کشور جدی گرفته شوند و ها و موارد مطرح شده در خصوص سامانه های فرآوری بذر گندم در وی ضمن تاکید بر اینکه باید گزارش
ها، استقبال و بهره برداری شود، گفت: تمامی دستگاه های بوجاری باید مطابق با استانداردهای موجود فعالیت کنند تا از از دیدگاه

 .زیان مادی و نیز هدر رفت بذر جلوگیری شود
ساختن دستگاه های خود برنامه داشته باشند و معاون وزیر جهاد کشاورزی به شرکت های سازنده داخلی توصیه کرد: برای به روز 

همچنین دستگاه ها هر چند سال یکبار باید جایگزین، اصالح و بازسازی شوند و آموزش اپراتورها نیز باید با همکاری انجمن تولید 
 .کنندگان بذر اصالح شده همزمان انجام گیرد

فنی و اقتصادی فرآوری بذر گندم در سامانه های داخلی و خارجی با هفتادمین جلسه کمیته فنی گندم به منظور مقایسه و ارزیابی 
 .هدف بهبود فرآوری بذر کشور و سنجش تلفات کمباینی برداشت گندم کشور برگزار شد

  لینک خبر
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 گندم 
 خبرگزاری مهر – 01/4/89تاریخ : 

 ناوگان کمباین برداشت گندم باید نوسازی شود
معاون امور زراعت وزارت جهاد تأکید کرد: با استفاده از خط اعتباری مکانیزاسیون، ناوگان فرسوده کمباین برداشت گندم در استان 

 .ها طی دو سال باید نوسازی شود
برگزاری مهرخ به گزارش های به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز در هفتادمین جلسه کمیته فنی گندم گفت: شرکت 

 .سازنده کمباین باید موظف به نصب سامانه پایش ضایعات و عملکرد برداشت در کمباین باشند و این موضوع باید اجباری باشد
دستگاه کمباین  ۷۵۵۵الی  ۱۵۵گان کمباین دارد، گفت که الزم است ساالنه حدود وی با اشاره به اینکه کشور نیاز به نوسازی ناو

 .تأمین شود و سازندگان در این زمینه نیز باید تالش کنند
وی تصریح کرد: مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی باید مشکالت و موضوع آورده و وثیقه کشاورزان برای خرید کمباین را به 

هیالت، مورد پیگیری و بررسی قرار دهد و مشکالت موجود را اصالح و رفع نمایدمنظور استفاده از تس . 
های الزم را به های مکانیزه تشکیل شود و آموزشها باید اکیپ برداشت با مدیریت ادارات فناوریکشاورز خاطرنشان کرد: در استان

 .کمباین داران ارائه نمایند
کنند طی دو هایی که از ناوگان فرسوده کمباین در برداشت استفاده میأکید کرد: استانمعاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی ت

 .سال باید با توجه به امکان استفاده از خط اعتباری مکانیزاسیون نسبت به نوسازی ناوگان کمباین اقدام کنند
های و موارد مطرح شده در خصوص سامانه کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود در این جلسه با تاکید بر اینکه باید گزارشات

های بوجاری فرآوری بذر گندم در کشور جدی گرفته شوند و از نقطه نظرات استقبال و بهره برداری شود، عنوان کرد: تمامی دستگاه
 .باید مطابق با استانداردهای موجود کار کنند تا هم از زیان مادی و هم از هدر رفت بذر جلوگیری شود

های خود برنامه داشته باشند و های سازنده داخلی توصیه کرد: برای به روز کردن دستگاهیر جهاد کشاورزی به شرکتمعاون وز
ها هر چند سال یکبار باید جایگزین، اصالح و بازسازی شوند و آموزش اپراتورها نیز باید با همکاری انجمن تولید همچنین دستگاه

دم گیرکنندگان بذر اصالح شده همزمان انجا . 
 لینک خبر
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 گندم 
 ایرنا  – 8/4/89تاریخ : 

میلیون تن گذشت ۳.۸میزان خرید گندم از مرز   
میلیون تن گذشت، اما در مقایسه با سال گذشته نزدیک  ۳٨٢مجری طرح گندم کشور گفت: حجم خرید امسال تاکنون از مرز  -ایرنا  

درصد کاهش را نشان می دهد که بخش عمده آن مربوط به مجوز قانون برنامه بودجه برای خرید صنف و صنعت می شود ۶به  .  
« در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه خرید در فصل برداشت گندم از اقلیم ، روز یکشنبه «اسماعیل اسفندیارپور

 ۶معتدل خزری اندکی کاهش می یابد اظهارداشت: طبق آمارها خرید گندم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش نزدیک به 
عت مجاز به خرید گندم مورد نیاز خود شده اند، که است که بخش صنف و صن ۷۳۹٢درصدی خرید گندم مربوط به قانون بودجه 

 .البته با حضور اقلیم سرد در چرخه خرید این موضوع جبران خواهد شد
میلیارد تومان گندم با نرخ  ۵۱۶هزار و ۶هزارتن گندم به ارزش  ٢۵۲وی تصریح کرد: ابتدای فصل برداشت تاکنون سه میلیون و 

میلیارد تومان آن به حساب  ٢۱۷روال توسط دولت خریداری شده که تاکنون پنج هزار و مصوب در استان های سراسر کشور طبق 
 .کشاورزان پرداخت شده است

اسفند یارپور اضافه کرد: طبق مصوبه شورای اقتصاد قیمت هر کیلوگرم گندم نان با افت مفید سه درصد و افت غیرمفید یک درصد 
تومان برای گندم دوروم تعیین شده که به دلیل باال بودن کیفیت گندم و  ۱۱۵زار و تومان برای گندم نان و یک ه ۱۵۵یک هزار و 

تومان نیز خریداری می شود ۱۲۵پاکی مزارع در برخی نقاط کشور متوط قیمت گندم معمولی به نرخ یک هزار و  . 
مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه خرید تضمینی گندم در استان های دارای اقلیم گرم و خشک رو به پایان است و اکنون 

اند، افزود: استان های اقلیم سرد از جمله آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، همدان، کرمانشاه و کردستان وارد چرخه خرید شده
هزار هکتار برداشت شده است ۱۵۵میلیون و  تاکنون گندم در سطح یک . 

۵۵۱هزارتن گندم، گلستان  ۳۵۵به گفته وی، استان های خوزستان با یک میلیون و  هزارتن به ترتیب رتبه  ۴۶۵هزارتن و فارس  
 .های اول تا سوم برداشت و خرید گندم را به خود اختصاص داده اند

 ۹۱۵میلیون هکتار در کشور برشمرد و گفت: از این میزان یک میلیون و  ۶ اسفندیارپور مجموع سطح زیرکشت گندم را نزدیک
هزار هکتار گندم دیم است ۹۵۶هزار هکتار گندم آبی و سه میلیون  . 

هزارتن رسید ۲۳۵خرید بذر گندم به   
و کیفیت هزارتن بذر گندم کیفی از کشاورزان براساس نوع رقم  ۲۳۵مجری طرح گندم کشور اظهارداشت: طی مدت مذکور 

 .خریداری شده است
توانند گندم مورد نیاز خود را خریداری کنندقانون برنامه و بودجه، صنف و صنعت می ۷۴به گزارش ایرنا، طبق بند سه ماده  . 

خرید تضمینی گندم امسال از اواخر اسفند از شهرستان جیرفت واقع در جنوب کرمان آغاز شد و تا اواخر مهر در سراسر کشور 
خواهد داشتادامه  . 

۷۷۴هزار تن گندم به ارزش بیش از  ۴۶۵میلیون و  ۹نزدیک به  ۹۱ - ۹۶سال زراعی  هزار میلیارد لایر با مبلغ مصوب یکهزار  
تومان خریداری شده بود ۳۳۵تومان و گندم دوروم هزار و  ۳۵۵و  . 

 لینک خبر 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 ایرنا  – 01/4/89تاریخ : 

محصوالت کشاورزی با اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشیافزایش تولید   
مجری طرح جامع شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور گفت: اجرای شبکه های فرعی آبیاری و  -ایرنا 

عملیات در سطح کشور شروع شده تا پایان مهرماه سال جاری  ۷۳۹۴استان غربی و شمال غربی کشور از سال  ۶زهکشی در 
  .اجرایی آن به پایان خواهد رسید

 
« استان غربی و  ۶امروز )چهارشنبه( در جمع خبرنگاران گفت: اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی در « سید رحیم سجادی

نج هزار شمال غربی کشور )شامل ایالم، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل( با اعتباری بیش از پ
آغاز شده است ۷۳۹۴میلیارد تومان ازسال  . 

شوددرصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا پایان مهرماه امسال عملیات اجرایی آن تمام می ۹۵وی افزود: این طرح تاکنون بیش از  . 
ل، تولید هزار هکتار از اراضی استان اردبی ۴۲مجری طرح جامع شبکه های فرعی اظهار داشت: اجرای این طرح در سطح 

دهدهزار تن به بیش از یک میلیون تن افزایش می ۳۵۵محصوالت کشاورزی را از  . 
کیلوگرم در هکتار  ۵۵۵وی ادامه داد: در شرایط خشکسالی چندسال اخیر در اراضی دیم، میزان برداشت محصوالت کشاورزی به 

 .تقلیل یافته بود
آبیاری و زهکشی میزان متوسط برداشت محصوالت کشاورزی حداقل به چهار سجادی بیان کرد: با اجرای طرح شبکه های فرعی 

شودتن در هکتار افزایش خواهد یافت؛ ضمن اینکه امکان کشت دوم نیز برای کشاورزان و بهره برداران ممکن می . 
  لینک خبر
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 مکانیزاسیون و ماشین آالت 
 خبرگزاری مهر – 01/4/89تاریخ : 

 ناوگان کمباین برداشت گندم باید نوسازی شود
معاون امور زراعت وزارت جهاد تأکید کرد: با استفاده از خط اعتباری مکانیزاسیون، ناوگان فرسوده کمباین برداشت گندم در استان 

 .ها طی دو سال باید نوسازی شود
برگزاری مهرخ به گزارش های به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز در هفتادمین جلسه کمیته فنی گندم گفت: شرکت 

 .سازنده کمباین باید موظف به نصب سامانه پایش ضایعات و عملکرد برداشت در کمباین باشند و این موضوع باید اجباری باشد
دستگاه کمباین  ۷۵۵۵الی  ۱۵۵وی با اشاره به اینکه کشور نیاز به نوسازی ناوگان کمباین دارد، گفت که الزم است ساالنه حدود 

 .تأمین شود و سازندگان در این زمینه نیز باید تالش کنند
ن برای خرید کمباین را به وی تصریح کرد: مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی باید مشکالت و موضوع آورده و وثیقه کشاورزا

 .منظور استفاده از تسهیالت، مورد پیگیری و بررسی قرار دهد و مشکالت موجود را اصالح و رفع نماید
های الزم را به های مکانیزه تشکیل شود و آموزشها باید اکیپ برداشت با مدیریت ادارات فناوریکشاورز خاطرنشان کرد: در استان

مایندکمباین داران ارائه ن . 
کنند طی دو هایی که از ناوگان فرسوده کمباین در برداشت استفاده میمعاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: استان

 .سال باید با توجه به امکان استفاده از خط اعتباری مکانیزاسیون نسبت به نوسازی ناوگان کمباین اقدام کنند
های د در این جلسه با تاکید بر اینکه باید گزارشات و موارد مطرح شده در خصوص سامانهکشاورز در بخش دیگری از سخنان خو

های بوجاری فرآوری بذر گندم در کشور جدی گرفته شوند و از نقطه نظرات استقبال و بهره برداری شود، عنوان کرد: تمامی دستگاه
دی و هم از هدر رفت بذر جلوگیری شودباید مطابق با استانداردهای موجود کار کنند تا هم از زیان ما . 

های خود برنامه داشته باشند و های سازنده داخلی توصیه کرد: برای به روز کردن دستگاهمعاون وزیر جهاد کشاورزی به شرکت
نجمن تولید ها هر چند سال یکبار باید جایگزین، اصالح و بازسازی شوند و آموزش اپراتورها نیز باید با همکاری اهمچنین دستگاه

دکنندگان بذر اصالح شده همزمان انجام گیر . 
 لینک خبر
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 مکانیزاسیون و ماشین آالت 

 خبرنگاران جوان  – 00/4/89تاریخ : 

  گذاری است؟آالت کشاورزی/ بخش کشاورزی کشور چقدر نیازمند سرمایهدرصدی در تولید ماشین ۷۵خوداتکایی 
درصدی در حوزه ماشین آالت و ابزارآالت کشاورزی دست یافته  ۹۵تا  ۹۵طی چند سال گذشته با تکیه بر توان داخلی به خوداتکایی 

  .ایم
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  هایی ، عرصه کشاورزی از نمونه حوزهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

کند و در صورت خلل و نارسایی در این عرصه فرآیند است که توسعه و پیشرفت آن نقش بسزایی بر رشد اقتصادی کشور ایفا می
لیدرونق توتحقق  مانددر بخش کشاورزی ناقص و ابتر باقی می  . 

توان هایی است که با تکیه بر آن میهای کشاورزی یکی از مولفهدر چند سال گذشته توسعه بخش مکانیزاسیون، ابزارآالت و ماشین
ا افزایش دادهای مختلف از جمله زراعت، باغبانی، دام و طیور و آبزیان ربه سرعت ضریب توسعه و شکوفایی در زیربخش . 

ها و ابزار آالت حوزه کشاورزی موجب شده است تا کشاورزی ایران از زراعت سنتی پیشرفت چشمگیر در عرصه تولید ماشین
های چشمگیری دست یابد، همچنین در شرایط فعلی فاصله بگیرد و با تکیه بر ابزار آالت داخل و توسعه مکانیزاسیون به موفقیت

ابزار آالت و تجهیزات مورد نیاز از منابع داخل جای هیچ گونه نگرانی در این حوزه  درصد ۹۵تحریم به واسطه تامین بیش از 
 .وجود ندارد

رویم تا از آخرین وضع تولید ماشین آالت، مکانیزاسیون و ابزار آالت کشاورزی و تأثیر شرایط حال به سراغ مسئوالن ذیربط می
 :تحریم بر خودکفایی، تولید و واردات با خبر شویم
رصد ماشین آالت کشاورزی تولید داخل استد ۹۵  

، صنعت،تجارت و کشاورزیکامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار 
 ۹۵تا  ۹۴شود، در بیش از صنعت و توان داخل مرتفع می با تکیه بر  های کشاورزیها در حوزه ماشیناکثر نیاز  اظهار کرد:

های تولید داخل صورت می گیرددرصد مزارع غالت برداشت با کمباین . 
ای و های کشت و کار تولید داخل است، افزود: در حوزه محصوالت ردیفی همچون ذرت دانهوی با اشاره به اینکه تمامی بذرکار

گیرد که این امر بیانگر خودکفایی صد درصدی در این های داخلی صورت میاشت با بذرکارای صد در صد عملیات کذرت علوفه
 .حوزه و بی نیازی از واردات است

های شود، بیان کرد: البته برخی از ماشینهای ماشینی از صنعت داخلی مرتفع میعباسی با اشاره به اینکه در اکثر محصوالت نیاز
شود و امیدواریم ارز های نوین و خاص در حوزه دام، طیور و آبزی کماکان از خارج تأمین میشیردوش، زراعت برنج و ماشین

هایی که امکان تولید آن در داخل وجود ندارد، به موقع تخصیص داده شود تا تولید کنندگان در امر تولید با مورد نیاز به حوزه ماشین
 .مشکلی مواجه نشوند

هایی که امکان تولید آن در داخل وجود ندارد در ارت جهاد کشاورزی ادامه داد: واردات ماشینرئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وز
۲۵۵هزار و  ۴های اساسی کشور تأثیر بسزایی دارد، از این رو با درایت وزیر جهاد کشاورزی ارز تأمین نیاز تومانی به واردات  

های خاص حوزه دام و طیور و آبزی پروری و برخی ماشینهای شیردوش های زراعت برنج، نشاء کار برنج، ماشینماشین
 .اختصاص داده شده است

های ارزی کشور تومانی به واردات ماشین آالت مورد نیاز در مقایسه با سایر نیاز ۲۵۵هزار و  ۴وی با بیان اینکه اختصاص ارز 
های کشاورزی که ضامن امنیت که به صنعت ماشین بسیار ناچیز است، اظهار کرد: بر این اساس از حوزه صنعت کشور تقاضا داریم

های دو چندان شود اما متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت آن طور که باید و شاید به صنعت ماشین  غذایی کشور است، توجه
 .کشاورزی همانند سایر صنایع توجه نمی کند

 
درصد ماشین آالت کشاورزی در داخل تولید  ۹۵میلیارد تومان اعتبار به مکانیزاسیون کشاورزی/ ۷٢۵۵اختصاص  :بیشتر بخوانید

شودمی  

 
هایی کتهای خارجی نداشته است، افزود: خوشبختانه اکثر شرهای جدید تاثیری در ارتباط با شرکتعباسی با بیان اینکه اعمال تحریم

که در گذشته با ما ارتباط داشتند، کماکان ارتباط خود را حفظ کردند و تنها وارد کنندگان با مشکل نقل و انتقال پول برای واردات و 
 .قطعات مورد نیاز روبرو هستند که امیدواریم سیاست جدید وزارت امور خارجه به این بخش کمک کند
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درصد نیاز ماشین آالت کشاورزی به ویژه در محصوالت اساسی نظیر گندم و  ۹۵تا  ۹۵معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 
های مورد نیاز کشت و کار در شود، ادامه داد: این در حالی است که اگر امکان تولید ماشین و بذرکارجو از تولید داخل تأمین می

کردندن تولید کنندگان بخش کشاورزی با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم میداخل وجود نداشت، هم اکنو . 
سال گذشته سرمایه  ۶تا  ۵های گذشته در حوزه مکانیزاسیون خبر داد و گفت: در وی از افزایش سرمایه گذاری بی نظیر طی سال

های کشور از تولید داخل مرتفع شود، این در زنیا میلیارد تومان در این حوزه موجب شد بخش عمده ۵۵۵هزار و  ۱گذاری بیش از 
حالی است که در گذشته برای کشت و کار کلزا به عنوان مهمترین دانه روغنی اثرگذار ماشین نداشتیم، اما در چند سال گذشته با تولید 

ن از ماشین تولید داخل های کاشت کلزا مشکل برطرف شد، به طوریکه هم اکنون در اکثر محصوالت نیاز بهره بردارابومی ماشین
شودتأمین می . 

های کشاورزی تولید داخل نداشته است، گفت: البته جو های جدید تأثیری بر تولید و پیشرفت ماشینعباسی با بیان اینکه اعمال تحریم
های وفور ماشین روانی مباحث تحریم موجب شده است تا تغییراتی در قیمت ایجاد شود، اما به طور کلی به لحاظ موجودیت کاال و

 .کشاورزی با مشکلی مواجه نیستیم
های کشاورزی داخل مملو از ماشین آالت، ابزار و قطعات های اکثر سازندگان ماشینبه گفته این مقام مسئول، در حال حاضر انبار

د با گشایشی که در حوزه نقل یدکی است به طوریکه جوابگوی تمام نیاز داخل خواهد بود و امیدواریم بخش اندکی که نیاز به ارز دار
تومانی به واردات استمرار یابد تا بتوانیم این دوران  ۲۵۵هزار و  ۴شود، همچنان اختصاص ارز و انتقاالت پولی کشور حاصل می

 .سخت را پشت سر بگذرانیم
ی کشاورزی و به طور کلی هارئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه وضعیت تولید و تأمین ماشین

۹۱بخش مکانیزاسیون نسبت به سال  بهبود یافته است، افزود: با توجه به وضعیت سرمایه گذاری و جذب سرمایه ارتقای حوزه  
های قابل توجهی دست یافته ایم که با این وجود از حوزه سیاست گذاری صنعت های گذشته به پیشرفتمکانیزاسیون نسبت به سال

های کشاورزی توجه بیشتری داشته باشندرود تا به صنعت ماشینانتظار می . 
 

شوددرصد تجهیزات آبیاری وارد می ۷۵های نوین آبیاری تولید داخل است/ تنها درصد تجهیزات اجرای سامانه ۹۵   
، با بیان اینکه ظرفیت صنعت،تجارت و کشاورزیهای نوین آبیاری در گفت و گو با خبرنگار عباس زارع مجری طرح توسعه سامانه

درصد  ۹۵های نوین آبیاری در کشور صورت گرفته است، اظهار کرد: با توجه به آن که سازی مناسبی در خصوص سامانه
سی داریم، از این رو اعمال هزار هکتار ظرفیت مهند ۴۵۵های نوین آبیاری تولید داخل است و برای تجهیزات اجرای سامانه

های نوین ایجاد نخواهند کردهای جدید مشکلی را در اجرای سامانهتحریم . 
های همجوار ای است که امکان صادرات خدمات فنی به کشوروی افزود: وضعیت تولید لوازم و تجهیزات آبیاری در کشور به گونه

 .وجود دارد
درصد تجهیزات مورد  ۷۵تا  ۱و تجهیزات آبیاری مورد نیاز مشکلی نداریم، گفت: هم اکنون زارع با اشاره به اینکه در تأمین لوازم 
های دانش بنیان و واردکنندگان با انتقال دانش و تکنولوژی در شود، به همین دلیل شرکتنیاز آبیاری از طریق واردات تأمین می

 .سنوات آتی به دنبال آن هستند تا به مرز خودکفایی برسیم
های نوین آبیاری به عنوان یکی از های نوین آبیاری ادامه داد: در چند سال اخیر طرح توسعه سامانهطرح توسعه سامانه مجری
های اولویت دار افزایش راندمان تولید و حفاظت از منابع آب و خاک مورد توجه مسئوالن دولتی قرار گرفت که با توجه به پروژه

های اب و خاک، های مناسبی در خصوص زیرساختمنابع پایه به نحو مطلوب سرمایه گذاری اهمیت امنیت غذایی و استفاده از
های اولویت دار آبیاری تحت فشار در برنامه قرار تجهیز و نوسازی اراضی سنتی، زهکشی، احیا و مرمت قنوات و سایر پروژه

 .گرفته است
های ری در کاهش مصرف آب و افزایش بهره وری متقاضی برای سامانههای نوین آبیابه گفته وی، با توجه به اهمیت اجرای سامانه

شود وجود داردای که اعتبار به این بخش تخصیص داده مینوین آبیاری به اندازه . 
ها محوریت خودکفایی لوازم و تجهیزات آبیاری در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کردزارع با بیان اینکه با آغاز تحریم : 

های نوین جهاد کشاورزی موضوع افزایش ضریب خوداتکایی و امنیت غذایی را از طریق افزایش بهره وری توسعه سامانهوزارت 
آبیاری در دستور کار خود قرار داده است که بدین منظور با انتقال دانش تکنولوژی و بومی سازی در صدد خودکفایی صد در صدی 

 .در تأمین نیاز کشور هستیم
کمترین وابستگی را به خارج از کشور داردبخش کشاورزی   

، درباره صنعت،تجارت و کشاورزیزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار عباس پاپی
هایی است که کمترین ر کرد: بخش کشاورزی از جمله بخشآخرین وضع تولید ماشین آالت، ابزار و لوازم مورد نیاز کشور اظها

 .وابستگی به خارج از کشور دارد و با تکنولوژی که در داخل وجود دارد، پاسخگوی نیاز مردم است
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وی افزود: اگرچه در بخش اندکی از تکنولوژی پیشرفته ابزارآالت و مکانیزاسیون به خارج از کشور وابسته هستیم، اما برای وارد 
کنیم چرا که با سرمایه گذاری در کشور و استفاده از دانش بومی و ها محدودیتی احساس نمیردن دانش مورد نیاز تولید این ابزارک

توان به خوداتکایی یا خودکفایی در این حوزه دست یافتفنی می . 
کشور وجود دارد تا نیاز به واردات در حوزه زاده ادامه داد: با توسعه سرمایه گذاری در داخل امکان افزایش دانش خارجی در پاپی

 .مکانیزاسیون را به حداقل ممکن برسانیم
به گفته این مقام مسئول، اگرچه در شرایط فعلی این امکان وجود ندارد که صد در صد نیاز کشور در حوزه ماشین آالت و 

ش کشاورزی کمترین آسیب را خواهد دیدمکانیزاسیون از تولید داخل تأمین شود، اما در صورت اعمال تحریم شدید، بخ . 
ها تصریح کرد: در شرایط تحریم تبادل دانش با دیگر عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان با تأکید بر تبادل دانش با دیگر کشور

ی نیاز به ها به سهولت قابل انجام است چرا که برای خودکفایی صد در صدی در حوزه مکانیزاسیون و ابزار آالت کشاورزکشور
 .تکنولوژی و بومی سازی دانش داریم تا بتوانیم از واردات بی نیاز شویم

  لینک خبر
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 متفرقه
 ایرنا – 01/4/89تاریخ : 

  و امید محقق شد درصدی بخش کشاورزی در دولت تدبیر ۰رشد 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت -ایرنا   میلیون تن  ۷۲۵اکنون بخش کشاورزی با تولید  :

هزار میلیارد تومان رشد چهاردرصدی بخش کشاورزی را در دولت تدبیر و امید منجر شده است ۳۵۵محصول به ارزش  .  
« در مراسم افتتاح دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اصناف کشاورزی کشور در محل این سازمان افزود: بررسی « حسین شیرزاد

سازی بخش کشاورزی با یک عقب ماندگی تاریخی روبرو بودیم که انتظار می رود آن را جبران ها نشان می دهد در حوزه نهادینه 
های حقوقی، قانونی بخش کنیم، زیرا اعتقاد داریم وسعه کشاورزی از روستایی جدا نیست و هرگونه تالشی در تقویت زیرساخت

عان بخش کشاورزی را حول یک سیاست منسجم و واحد گرد هم های تولید کمک کند و همه ذینفتواند به پایداری زنجیرهکشاورزی می
های الزم را انجام تا امکان برخورداری اعضای نظام صنفی بیاورد، وظیفه وزارت جهاد )تعاون روستایی( این است که کمک

ها حاصل شودکشاورزی از انواع معافیت . 
اورزی کشور بر استقرار و برقراری نظام های اصناف وی اظهارداشت: افتتاح دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اصناف کش

گیردهای صنفی بخش کشاورزی را در بر میهای بخش کشاورزی سطح ملی و استانی کنترل دارد و کل نظامها و اتحادیهتشکل . 
شاورزی است و های بخش کها و اتحادیهبه گفته شیرزاد، نظام صنفی بخش کشاورزی به نوعی عنصر هویت بخشی و استقالل تشکل

ها فرایند هویت شغل در بخش کشاورزی کدگذاری شده که مبنای آن بر اساس استانداردهای بین المللی است و این شغل ۳۵۵اکنون 
سپاری را دارند که در این خصوص نظام صنفی بخش کشاورزی، تشکل مستقلی است که با به عضویت در اوردن بیش از یک 

های متکثر و متنوع بخش کشاورزی، هویت مستقلی ره برداران بخش کشاورزی و تولید کنندگان حوزههزارنفر از به ۲۵۵میلیون و 
 .دارند

نظام استانی صنفی، و پوشش حمایتی نظام صنفی مرکزی کشور که  ۳۲ها، نظام صنفی در سطح شهرستان ۴۷۳وی گفت: اکنون 
هایی که در زمان حاضر توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی درحال یک نهادسازی جدید است، شکل گرفته و باکمک اصالحیه

شان دارد، بهره مند پیگیری است برخورداری اعضای نظام صنفی ازانواع حقوق و امتیازاتی که در بخش کشاورزی و تولید برای
 .خواهند شد

های های انرژی، گسترش پوشش بیمه معافیتهای حاملهای مالیاتی، تعرفهاین مقام مسئول، مزایای نهاد جدید مزبور را معافیت
ی، های بخش کشاورزی، عضویت نمایندگان نظام صنفی در سطوح استانهای تأمین اجتماعی روستاییان و فعالیتکارفرمایی در حوزه

های نظام صنفی کشاورزی های بخش کشاورزی برای ایجاد خدمات بیشتر را از هدفشهرستانی و ملی و تأثیرگذاری در زنجیره
 .برشمرد

های های کشاورزی، شرکتوی گفت: یکسال گذشته تشکیل اتحادیه گلخانه سازی، فدراسیون صنایع غذایی ایران، شورای عالی تشکل
های بین المللی برای تولید بذر، اولین فدراسیون تخصصی بذر کشور، تقویت خرید و فروش بورس شرکتسهامی زراعی در کشور، 

 .انجام شده که تاثیر بسزایی در ارتقای بخش کشاورزی دارد
 تن زعفران سال گذشته در بورس کاال عرضه شد ۶۵

تن زعفران در بورس کاالی  ۶۵ل گذشته حدود شیرزاد درباره وضعیت عرضه زعفران در بورس کاال گفت: برای نخستین بار سا
کشاورزی عرضه شد که این رکورد جدیدی در محصوالت کشاورزی بوده تا جایی که موجب مدرن سازی بازار زعفران شد تا 

 .عالوه بر تجار، تولید کنندگان از منافع مالی آن بهره مند شدند
الزم را برای فعالین بازار سرمایه نداشت، تصریح کرد: با این اقدام برای های وی با بیان اینکه پیش از این بخش کشاورزی جذابیت

نخستین بار فعالین بازار پول و سرمایه وارد بازار زعفران شدند، همان چیزی که بخش کشاورزی همیشه از غفلت و کمبود منابع 
بردای آن رنج میسرمایه . 

هایی در زمینه خرید و فروش و قراردادهای آتی مان بورس کاال با آموزشبه گفته مدیرعامل سازمان تعاون روستایی مرکزی، ساز
 .توانست از نوسان های شدید در بازار زعفران در یکسال گذشته جلوگیری کند

کند تا وی اظهارداشت: امسال سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران دخالتی در عرضه زعفران در بورس کاال ندارد، اما کمک می
های تولید روستایی بتوانند در خریدهای توافقی زعفران مشارکت داشته باشند تا های تعاونیها به خصوص تشکلها و تشکلاتحادیه

 .بازار این محصول متعادل شود
وی اضافه کرد: اکنون به منظور شفاف سازی معامالت به جز محصول زعفران، خرمای استعمران و جو وارد بورس کاال شده 

 .است
م سازمان تعاون روستایی از فهرست خصوصی سازیخروج نا  
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های خصوصی سازی خبرداد و گفت: مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از خروج نام این سازمان از فهرست شرکت
بدهنداین امر یک اتفاق مهم برای تولید کنندگان و صنف بخش کشاورزی است که با تمام توان به فعالیت تولیدی خود ادامه  . 

میلیون نفر در صنف و صنعت بخش  ۶میلیون نفر بهره بردار در بخش کشاورزی و نزدیک  ۴٨۵به گفته وی، اکنون بیش از 
 .کشاورزی فعالیت دارند

 لینک خبر 
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 متفرقه 
خبرگزاری فارس – 8/4/89تاریخ :   

 دالیل کاهش سودآوری در بخش درآمد زای کشاورزی در ایران 
ریزی درازمدت در کنار تبعیض در صادرات از جمله عوامل کاهش سودآوری بخش کشاورزی تصمیمات یک شبه و نبود برنامه

 .است
خبرگزاری فارس، به گزارش تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی در برنامه تیتر امشب چنگیز اسفندیاری مدیرکل دفتر صنایع   

شبکه خبر در خصوص وضعیت بخش کشاورزی کشور گفت: در سال گذشته بیش از یک هزار میلیارد تومان تسهیالت به این بخش 
 .داده شده است

خش صنایع تبدیلی و فناوری این در ب های محصوالت کشاورزی از پیشرفت خوبی برخوردار بوده ووی ادامه داد: وجود زنجیره
کننده استبخش خصوصی است که تعیین . 

ای های کشاورزی و تولید محصوالت کشاورزی مانند فرآوری زعفران، تولیدات گلخانهاین مقام مسئول افزود: در برخی از حوزه
  .بخش کشاورزی سودآور بوده است

تواند به بقا و حیات خود زی با بیان اینکه صنعتی که سودآور نباشد نمیمدیرکل دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاور
میلیون تن ظرفیت فرآوری در کشور ایجاد شده  ۷۲۵درصد از صنایع غذایی خصوصی است و بیش از  ۹٢ادامه دهد، گفت: بیش از 

 .است
خورده استاسفندیاری تأکید کرد: بخش تولید کشاورزی به امنیت غذایی و امنیت ملی گره   . 

و  ۷۶بر اساس این گزارش نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در ادامه برنامه تصریح کرد: در بخش کشاورزی حدود 
میلیون تن تولید محصوالت کشاورزی وجود دارد، اما کشاورزی از  ۷۲۵نیم میلیون هکتار زمین کشاورزی و باغی با بیش از 

گیردگذاری کالن در بخش کشاورزی صورت نمینیست به همین دلیل سرمایههای مناسبی برخوردار حمایت . 
ریزی درازمدت در کنار تبعیض در صادرات را از جمله عوامل کاهش نورانی تصمیمات یک شبه، دیوانساالری و نداشتن برنامه

 .سودآوری کشاورزی دانست
ه کرد و افزودرئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی به تنوع اقلیمی کشور اشار ریزی مناسب تصمیمات یک شبه، نداشتن برنامه :

شودگذاری مناسب میدر کنار تبعیض در صادرات مانع از سرمایه . 
 تحقق شعار سال در بخش کشاورزی شدنی است  *

از زمین زراعی  میلیون هکتار زمین کشاورزی در کشور وجود دارد، افزود: کمتر از نیمی ۳٢نورانی با بیان اینکه در اصل حدود 
گیردکشاورزی مورد استفاده قرار می . 

کشی و نداشتن برنامه ها را با وقتگذاری در بخش تولید سخن گفت: نباید فرصتکشی به عنوان مانعی برای سرمایهوی از وقت
 .مناسب از بین برد

هایی که برای صادرات انجام ریزیبر اساس برنامه این مقام مسئول با بیان اینکه یک شبه نباید تغییر قانون داد، افزود: صادرکننده
تواند در مدت کوتاه تغییر موضع بدهددهد نمیمی . 

توانیم در بسیاری از اقالم مورد نیاز خودکفا شد. اگر تولید حمایت وی رونق تولید را وابسته به صادرات ارزیابی کرد و گفت: می
 .شود به صادرات به موقع و مناسب خواهیم رسید

توان تضمین داد که کاال سالم به مقصد برسدرئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی افزود: با وجود دست به دست شدن کاال نمی . 
ساعت طول  ۷۵ساعته قطر امروزه  ۵ها گفت و افزود: مسیر وی از افزایش طول مسیر نقل و انتقاالت صادرات به دلیل تحریم

 .خواهد کشید
های صادرات را خواستار شداختنورایی مهیا شدن زیرس . 

 
ها کار کردعلی اکبری در ارتباط تلفنی از اعتمادسازی سخن گفت و افزود: کشاورزی سود است و باید بیشتر روی روش . 

های دستوری مانع از دستیابی بخش کشاورزی به جایگاه مناسب شده استهای پنهان و قیمتنماینده مجلس گفت: مالیات . 
ها را از چرخه تولید تا صادرات حذف کرد. باید تولید گربه اعتقاد من باید تعادل در قیمت وجود داشته باشد و واسطه وی ادامه داد:

 .کننده به حق واقعی خود برسد
 لینک خبر 
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 متفرقه 
ان جوان خبرنگار – 00/4/89تاریخ :   

میلیارد تومان  ۰۲های صحرایی و مراکشی در کشور/اعتبار مبارزه با آفت ملخ به آخرین جزئیات مبارزه با آفت ملخ

  رسید
هکتار مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی  ۷۴۴هزار و  ۱۷۶استان جنوبی کشور و در سطحی به میزان  ۹تیر در  ۷۲میر گفت: تا 

 .صورت گرفته است
صنعت، تجارت و کشاورزیمحمد رضا میر سخنگوی سازمان حفظ نباتات در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

استان جنوبی  ۹تیر در  ۷۲، درباره آخرین وضع مبارزه با آفت ملخ صحرایی اظهار کرد: براساس آخرین آمار تا خبرنگاران جوان
هکتار مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی صورت گرفته است ۷۴۴هزار و  ۱۷۶ر و در سطحی به میزان کشو . 

هکتار باالترین سطح مبارزه را به خود اختصاص داده است، افزود:  ۹۷۵هزار و  ۲۵۹وی با اشاره به اینکه سیستان و بلوچستان با 
۶۵۵هزار و  ۷۵۳هکتار، بوشهر  ۶۵و  ۷۴۴هکتار، هرمزگان  ۴۲۵هزار و  ۷۴٢های جنوب کرمان با استان  ۴۳هکتار، فارس  

هزار و  ۷۵هکتار، کهگیلویه و بویر احمد  ۲۹۵هزار و  ۷۲هکتار، شمال کرمان  ۱۱۷هزار و  ۳۹هکتار، خوزستان  ۹۴۶هزار و 
ه با آفت ملخ صحرایی های بعدی مبارزهکتار به ترتیب در رده ۳۵۵هکتار و خراسان جنوبی با  ۵۵۱هزار و  ۳هکتار، ایالم  ۲٢۵

 .قرار دارند
های های جنوبی کشور صورت گرفته است، گفت: براساس پیش بینیریزش در استان ۷۱۳میر با بیان اینکه از ابتدای بهمن تا کنون 

های جنوبی به یک میلیون هکتار خواهد رسیدفائو تا پایان شهریور، سطح مبارزه در استان . 
های دامه داد: هفته گذشته وزیر جهاد کشاورزی و تعدادی از مدیران وزارتخانه طی بازدید از کانونسخنگوی سازمان حفظ نباتات ا

سیستان و بلوچستان، وضع آفت ملخ صحرایی را کنترل شده ارزیابی کردند مبارزه با آفت ملخ صحرایی در استان . 
ت، بیان کرد: اگرچه سازمان حفظ نباتات نسبت به مبارزه های صحرایی به کشور ادامه خواهد داشوی با اشاره به اینکه ریزش ملخ

های هند و پاکستان است، چرا ها کشورکند، اما مقصد اصلی موج جدید ریزشهای صحرایی با جدیت تمام اقدام میعلیه موج دوم ملخ
ی وجود ندارددرجه سانتی گراد و نبود تغذیه، امکان تخم ریز ۵۵که به دلیل شرایط گرمای هوا و دمای باالی  . 

های صحرایی/ خسارت جدی به باغات و مزارع وارد نشده استآخرین جزئیات مبارزه با موج دوم ورود ملخ :بیشتر بخوانید  
ها گفت: بنابر آمار یک ماه اخیر، مقداری سخنگوی سازمان حفظ نباتات درباره آخرین جزئیات خسارت ملخ صحرایی به استان

شدند، وارد شد مزارع که به صورت دیم در اراضی مرتعی کشت میخسارت به باغات مرکبات استان هرمزگان و برخی باغات و 
که هم اکنون کارشناسان در حال برآورد نهایی میزان خسارت هستند، اما در مجموع میزان خسارت در مقایسه با سطح مبارزه در حد 

 .صفر است
های مکرر سازمان حفظ نباتات برای این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت تخصیص اعتبارات بیان کرد: با وجود درخواست

 ۷۵میلیارد تومان اعتبار به استمرار عملیات مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی، سازمان مدیریت و برنامه هفته گذشته  ۲۵اختصاص 
ال طی میلیارد تومان اعتبار دیگر به این امر اختصاص داد که هم اکنون مراحل تخصیص اعتبار به حساب سازمان حفظ نباتات در ح

میلیارد تومان اعتبار  ۲۵شدن است. با این وجود از ابتدای عملیات مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی تا کنون در استان های جنوبی 
 .تخصیص داده شده است

که  ها گفته استبه گفته وی، سازمان مدیریت و برنامه زمان دقیقی برای اختصاص مابقی اعتبارات اعالم نکرده است، اما دولت بار
 .در صورت نیاز به اعتبارات بیشتر، همکاری الزم را خواهد داشت

هزار هکتار رسید ۹۳سطح مبارزه آفت ملخ مراکشی در نوار شمالی کشور به   
سخنگوی سازمان حفظ نباتات در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضع مبارزه علیه آفت ملخ مراکشی بیان کرد: بنابر آخرین 

هزار هکتار مبارزه علیه آفت ملخ مراکشی صورت گرفته است ۹۳ون در کن آمار تا . 
طبق روال همه ساله در این مناطق با آفت ملخ  :میر با بیان اینکه ملخ مراکشی در نیمه شمالی کشور تحت کنترل است، افزود

حجم این آفت در نوار شمالی کشور های اخیر جمعیت و رو هستیم، امسال تنها به سبب شرایط آب و هوایی و بارشمراکشی روبه
به سبب آنکه این آفت کامال تحت کنترل است، جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد  بیشتر شده است، اما . 

های صحرایی است، بیان کرد: اگرچه امسال به سبب شرایط های مراکشی کمتر از ملخوی با اشاره به اینکه قدرت تخریبی ملخ
آفت ملخ بومی در نوار شمالی کشور بیشتر شده است، اما این آفت کامال تحت کنترل است و جای هیچگونه مساعد آب و هوایی، حجم 

ها باید مبارزه صورت گیرد تا خسارتی به باغات و شوند، علیه آنوارد فاز خسارت می  نگرانی وجود ندارد و تنها در شرایطی که
 .مزارع وارد نشود
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نکه کمبودی در تامین آفت کش و سموم مورد نیاز برای مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی و مراکشی این مقام مسئول با اشاره به ای
بخش تکنیکال و ماده موثره و سموم  ۲وجود ندارد، بیان کرد: سموم مورد نیاز برای مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی و مراکشی در 

گیرد و ها در اختیارشان قرار میشده است که بنابر نیاز استان های جدیدی واردشود، اخیرا محمولهآماده مصرف وارد کشور می
 .هیچگونه کمبودی در این زمینه نداریم
هزار هکتار باالترین سطح مبارزه آفت ملخ مراکشی را به خود اختصاص داده است،  ۳۳وی با اشاره به اینکه استان اردبیل با 

۷۳افزود: استان زنجان با   ۱هکتار، گیالن  ٢۱۴هزار و  ۹هکتار، قزوین  ۷۵۵هزار و  ۷۵ان رضوی هکتار، خراس ۲۵۵هزار و  
هکتار،  ۱۷۴هزار و  ۲هکتار، خراسان شمالی  ۷۹۷هزار و  ۵هکتار، تهران  ۶٢۹هزار و  ۵هکتار، گلستان  ۵۵۵هزار و 

 ۷۵۵هکتار و سمنان  ۳۵۵هکتار، مازندران یک هزار و  ۲۵۵هزار و  ۲هکتار، آذربایجان شرقی  ۵۲۵هزار و  ۲آذربایجان غربی 
های بعدی مبارزه علیه آفت ملخ مراکشی قرار دارندهکتار در رده . 

 لینک خبر 
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 متفرقه 
خبرگزاری فارس – 01/4/89تاریخ :   

 موانع رونق تولید در بخش کشاورزی/عملکرد پایین نسبت به میانگین جهانی 
های روغنی و کنجاله نسبت به متوسط جهان شکاف بیشتری دارد که از عملکرد محصوالت اساسی ایران مانند گندم، جو، ذرت، دانه

  .موانع رونق تولید در بخش کشاورزی است
گذاری شده است، شناسایی موانع که تحت عنوان سال رونق تولید نام 0189اقتصادی خبرگزاری فارس، در سال به گزارش خبرنگار 

ای از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط و راهکارهای رونق تولید در بخش کشاورزی از اهمیت باالیی برخوردار است. بخش عمده
تواند موتور است. عالوه بر آن کشاورزی به عنوان محور توسعه می به محصوالت کشاورزی و صنایع و خدمات وابسته به آن

ها نیز باشدمحرکه برای رشد سایر بخش . 
ها ریزی دولتثباتی در بازارهای جهانی کشاورزی، بالیای طبیعی، تغییرات اقلیم و مالحظات سیاسی بین کشورها، منجر به برنامهبی

های دهد بخش کشاورزی با چالشهای این گزارش نشان میهای غذایی شده است. یافتهستمبرای ایجاد ثبات و روند رو به رشد در سی
وکار، ضعف جدی در حاکمیت شرکتی و توسعه ناپایدار، مواجه است که وری پایین، فضای نامساعد کسبای، از جمله بهرهعدیده

توان انتظار رونق جدی در تولید را داشتبدون رفع آنها نمی . 
ل با وجود توفیقاتی که در زمینه عملکرد در واحد سطح محصوالت اساسی حاصل شده است، ولی در خصوص محصوالتی برای مثا

های روغنی شکاف عملکرد ایران و متوسط جهان افزایش یافته استهای روغنی و کنجاله دانهمانند گندم، جو، ذرت، دانه در نهایت  .

های ها و تشکلالعات دریافتی از صاحبنظران و فعاالن بخش کشاورزی و سازمانهای گزارش و همچنین اطنیز بر اساس یافته
وکار وری، بهبود فضای کسببندی و در سه دسته افزایش بهرهربط، راهکارهای دستیابی به رونق تولید در بخش کشاورزی جمعذی

های بازرگانی قابل طرح استو توسعه فعالیت .  
رزی موانع رونق تولید در بخش کشاو  

های کلیدی بخش کشاورزی که منجر به اختالل های جدی در تولیدات کشاورزی، در ادامه گزارش، موانع و چالشبا توجه به کاستی
تواند کمک شایانی را به ها، میهای اساسی در این حوزهشود. شناخت چالشدر عملکرد این بخش شده است، بررسی می

ریزی بهتر ارائه دهدنامهگذاران و مجریان امر برای برسیاست . 
وری پایین تولیدات در این بخش وری پایین یکی از مهمترین دلیل پایین بودن صرفه اقتصادی تولید در بخش کشاورزی، بهرهبهره

 توان در آنوری را میهایی از نازل بودن بهرهاست. مشکالت بخش کشاورزی هر چه باشد، صرفنظر از تأثیر عوامل بیرونی، نشانه
ها، روشهای تولید، پیدا کرد. این مشکالت در کلیه مراحل قبل و پس از تولید محصوالت کشاورزی از قبیل تأمین و مصرف نهاده

ونقل، نگهداری، توزیع، تبدیل و مصرف مشهود استبرداشت، حمل . 
وری در بخش ها بر بهرهرآمدی حمایتهای کنترل دولتی و ناکاعالوه بر اینها عوامل طبیعی و محیطی، نوسانات نرخ بازار، سیاست

تر دهنده پایینهای اقتصادی کشور نشانوری در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشکشاورزی مؤثرند. مقایسه رشد شاخصهای بهره
هاستوری نیروی کار نسبت به سایر بخشوری نهاده سرمایه و باالتر بودن رشد بهرهبودن رشد بهره . 
تر حاکی از آن است که های دقیقبهبودیافته است، ولی بررسی 0190-0180ری نیروی کار کشاورزی در دوره والبته هرچند بهره

 .این میزان در مقایسه با شماری از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اراضی خرد و پراکنده، بسیار پایین است
 لینک خبر 
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 متفرقه 
خبرگزاری فارس – 01/4/89تاریخ :   

44هزار هکتار اراضی پایاب سد خداآفرین تا پایان مهرماه به زیر کشت می رود   
هزار هکتاری پایاب سد خداآفرین در استان  ۴۲معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: پیشرفت فیزیکی اجرای طرح 

درصد رسید  ۹۵اردبیل به بیش از   
پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علیمراد اکبری با بیان اینکه پیشرفت فیزکی  خبرگزاری فارس به نقل از به گزارش

درصد رسیده است ، گفت: پیش بینی می شود در ۹۵هزار هکتاری پایاب سد خداآفرین در استان اردبیل به بیش از  ۴۲اضی ار
 .صورت تامین آب مورد نیاز از سوی وزارت نیرو این اراضی تا پایان مهرماه سال جاری به زیر کشت برود

ور زیر کشت محصوالت باغی و زراعی قرار گرفته است ، افزود: هکتار از اراضی مذک ۵۵۵هزار و ۵با بیان اینکه هم اکنون  وی
هزار هکتار باقی مانده نیز آماده بهره برداریاست ۲۵ . 

میلیارد تومان برآورد شده که از این ۴۱۵هزار و  ۷اکبری خاطرنشان کرد: کل اعتبار پیش بینی شده برای این پروژه بزرگ و ملی 
آن تخصیص یافته و بالغ بر یک هزار و شش میلیارد تومان آن نیز پرداخت شده استمیلیارد تومان  ۷۲۶هزار و  ۷میزان  . 

هزار کیلومتر ۷۷کیلومتر جاده بین مزارع ایجاد شده است، گفت:همچنین  ۶۲۳اکبری با تاکید به اینکه در اجرای این طرح بیش از 
لیون انواع اتصاالت استفاده شده استمی ۷۲هزار قطعه انواع شیرآالت و بیش از ۲۳۲کانال کشی و لوله گذاری،  . 

درصد از آنان ۹۵تا  ٢۵نفر به صورت مستقیم اشتغال داشتند و ۷۵۵۵معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در این پروژه 
دستگاه انواع ماشین آالت سبک و سنگین نیز در این پروژه مورد استفاده قرار گرفته است۴۵۵اند، افزود: بومی بوده . 

 بزرگترین سامانه آبیاری سنترپیوت جهان در ایران*
باشد، گفت: با در برگیری ی سنتر پیوت میهزار هکتار از اراضی مجهز به سامانه۷۹اکبری با تاکید به اینکه در این پروژه بالغ بر 

دستگاه، این پروژه بزرگترین سامانه آبیاری از این نوع در جهان محسوب می شود ۷۳۵۵ . 
کشی پایاب سد خداافرین یکی از طرح های بزرگ و مهم کشور محسوب می شود د: طرح انتقال آب در شبکه آبیاری و زهوی افزو

می شود که منابع آب آن توسط رودخانه ارس و سد مخزنی خداآفرین تامین  . 
برای تنظیم جریان های روزانه پیش  کیلومتر پایین تر از سد مخزنی مذکور ۷۲اکبری ادامه داد: همچنین سد تنظمی قیز قلعه سی نیز 

 .بینی شده است
معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید به اینکه با اجرای کامل این طرح بزرگ و ملی تولیدانواع محصوالت کشاورزی بیش از یک 

شتغالزایی پایدار هزار نفر به صورت مستقیم ا ۷۲میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت،افزود: این طرح همچنین برای بیش از 
 .خواهد کرد

اکبری از دیگر مزایای این طرح را احداث صنایع تبدیلی تکمیلی جانبی و فراوری محصوالت کشاورزی و جلوگیری از خام فروشی 
عنوان کرد و ادامه داد:توسعه و تولید محصوالن کشاورزی در فضای بسته و گلخانه ای ،تاثیر مستقیم در رونق اقتصادی و امنیت 

ذایی در تراز ملی و استانی و همچنین محرومیت زدایی از دیگر اهداف این طرح بوده استغ . 
با موافقت مقام معظم رهبری برای تخصیص اعتبار  ۹۳معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: اجرای این طرح از سال 

 .از محل صندوق توسعه ملی آغاز شده است
 لینک خبر 
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 متفرقه 
خبرگزاری فارس – 01/4/89تاریخ :     

محصول کشاورزی را اخذ کرد  ۳۵المللی ارگانیک برای ایران گواهی بین  
المللی ارگانیک از جمله گواهی ارگانیک اتحادیه اروپایی مجری ملی برنامه ترویج و توسعه کشاورزی پایدار گفت: ایران گواهی بین

محصول کشاورزی اخذ کرد ۳۵را برای  .  
پیدا  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، استفاده از محصوالت ارگانیک، امروزه در کشورهای جهان رواج بیشتری

اند. استفاده از محصوالت ارگانیک عالوه بر تاثیر آن کرده و مردم هم به سبب تأثیر آن در سالمتی بیشتر طالب این محصوالت شده
در سالمت، در زمینه متعادل ساختن تولید، برقراری توازن در محیط زیست و تأثیر آن در تولید پایدار بین مردم اهمیت بیشتری پیدا 

  .کرده است
« شودشود که در تولید آن از هیچگونه مواد و سموم شیمیایی استفاده نمیبه محصوالتی گفته می« ارگانیک . 

میلیون دالری محصوالت ارگانیک سبب شده کشورها رقابت برای تصاحب سهم بیشتری از این بازار داشته  ٢۵المللی تجارت بین
های دولت از این بخش ، حمایت۹۵ی توسعه کشاورزی ارگانیک در سال باشند. در کشور ما ایران هم پس از ابالغ سند راهبرد

هزار هکتار رصد و  ۳۵۵هزار هکتار استخراج شده البته در سطح  ۴۵بیشتر شده و برند محصوالت ارگانیک در کشور از سطح 
شودپایش از سوی مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی انجام می .  

وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اعالم رویج و توسعه کشاورزی پایدار، در گفتمحمد شریفی مقدم مجری طرح برنامه ت
محصوالت کشاورزی  ۳۵المللی ارگانیک از جمله گواهی ارگانیک اتحادیه اروپا در ایران به تازگی موفق به کسب گواهی بین :کرد

  .شده است
مقدم،به گفته شریفی پسته، انار، زعفران، خرما، برنج، عناب، زیتون، زرشک، کشمش، عسل و  توان بهاین محصوالت می از جمله  

 .گیاهان دارویی اشاره کرد
های ارگانیک، بندی فنی مزارع کشور براساس پتانسیلدبیر طرح ارتقای سالمت محصوالت کشاورزی همچنین گفت: پایش و سطح

المللی ارگانیک از ترسازی برای ارتقای استانداردهای ملی و بینهای الگویی ترویجی و پشتیبانی فنی و اعتباری و بسایجاد سایت
هکتار اراضی کشاورزی در سال جاری است ۳۵۵گرفته در سطح های صورتجمله اقدام .  

 لینک خبر 
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 متفرقه 
خبرگزاری فارس – 01/4/89تاریخ :   

وری پایین نیروی کار مانع رونق تولید کشاورزی در ایران بهره  
وری نیروی بهرهساله  00بر اساس آمار بانک جهانی در یک دوره  وری پایین نیروی كار از موانع رونق تولید کشاورزی است،بهره

برابر نسبت به کشور ما بیشتر رشد کرده است 400کار برخی کشورها تا  .  
چالش ها و  های مجلس شورای اسالمی درگزارشی موانعبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش 

پایین بودن تاریخی   اشاره شده است،در بخش کشاورزی را بررسی کرد، در این گزارش  0189های رونق تولید در سال راهکار

وری نیروی کار در بخش کشاورزی کشور با رجوع به آمار جهانی قابل بررسی استشاخص بهره ( ۲۵۵۱آمار بانک جهانی ) .

درصدی را تجربه  ۷۹، رشد ۲۵۵۳-۷۹۹۲ساله  ۷۷وری نیروی کار بخش کشاورزی ایران در دوره حاکی از آن است که بهره
۶۶، ۱۵، ٢۵حالی که این میزان در کشورهای برزیل، کره جنوبی، ژاپن و چین به ترتیب کرده است، در  درصد بوده است۴۵و   .  

، ۲۵۷۴در سال   برابر این میزان در ایران بوده است. ۷۴وری نیروی کار بخش کشاورزی در ژاپن جالب اینکه در این دوره بهره
های اشغالی، انگلیس، ژاپن، کره جنوبی، ژانتین، آمریکا، بلژیک، سرزمینوری نیروی کار بخش کشاورزی در کشورهای آربهره

۷٨٢، ۲٨۷، ۲٨۳، ۲٨۱، ۴٨٢، ۵٨۲، ۹٨۶، ۷۳٨۵، ۷۳٨۶، ۷۱٨۵، ۶۱٨۶آفریقای جنوبی، ترکیه، مالزی، شیلی و تونس به ترتیب  و  
برابر میزان این شاخص در ایران بوده است ۷٨٢ .  

گذاری، ر بخش کشاورزی کشور تا حد زیادی، ناشی از فقدان برنامه جدی و اساسی برای سرمایهوری نیروی کاالبته پایین بودن بهره
گذاری ناکافی در بخش کشاورزی، مانع از ها و نهایتاً توسعه کشاورزی در کشور است. مخارج عمومی و سرمایهاصالح زیرساخت

های جهانی شده است و این بخش قادر به نشان دادن جوهره تر آن در بازارهای اساسی این بخش و حضور پررنگشکوفایی قابلیت
شودوری نیروی کار در بخش کشاورزی پرداخته میوجودی خود نشده است. در ادامه برخی از دالیل پایین بودن بهره .  

آموختگان کشاورزی در بخش کشاورزیاشتغال ناچیز دانش  
ی کشاورزان به پیشرفتهای علمی و دانش کشاورزی است که منجر یکی از مشکالت موجود در بخش کشاورزی، نبود توجه کاف

آموختگان کشاورزی شود عمده فعاالن در این بخش به شیوه سنتی تولید خود ادامه دهند. یکی از دالیل این امر عدم اشتغال دانشمی
ا رشته تخصصی خود روی های کشاورزی به مشاغلی غیرمرتبط بآموختگان رشتهدر بخش کشاورزی است. بسیاری از دانش

توان به عدم عالقه فرد به رشته و فعالیت کشاورزی، نداشتن تجربه کافی، شرایط زندگی آورند. این امر دالیل مختلفی دارد که میمی
آموختگان سهم اشتغال دانش 01روستایی و فاصله علوم فراگرفته به صورت تئوری با کشت و عملیات کشاورزی اشاره کرد. جدول 

دهدآموختگان کشاورزی شاغل را نشان میته کشاورزی شاغل در مشاغل کشاورزی از کل دانشرش . 
در حال افزایش بوده است؛ اما در بهترین حالت در  ۷۳۹۴-۷۳٢۹آموختگان کشاورزی در بخش کشاورزی طی دوره اشتغال دانش

درصد رسیده است ۷۵٨۲این سهم به  ۷۳۹۴سال  درصد از شاغالن دارای تحصیالت عالی در  ۷۵٨۲ تنها  دهداین عدد نشان می .

آموختگان که موفق به درصد از دانش ٢۵رشته کشاورزی، در بخش کشاورزی اشتغال دارند که رقم بسیار اندکی است و شغل حدود 
ول زیر، شامل کارمندان اند، غیرکشاورز بوده است. البته این نکته را نیز باید در نظر داشت که آمار ارائه شده در جدیافتن شغل شده

های تولیدی کشاورزی مشغول به کار هستند شود و لذا سهم کارشناسانی که مستقیماً و با انگیزه خود در واحدها و بنگاهدولت هم می
التحصیالن کشاورزی بیکار هستندخیلی کمتر از این آمار است. به عالوه اینکه تعداد بسیار زیادی از فارغ . الن روند کلی سهم شاغ

دارای تحصیالت عالی در حوزه کشاورزی از کل شاغالن بخش کشاورزی در حال افزایش است، به طوری که این سهم از 
رسیده است. در واقع سهم کشاورزان دارای تحصیالت دانشگاهی  ۷۳۹۴درصد در سال  ۵٨۶۳به  ۷۳٢۹درصد در سال   ۵٨۴

هم نرسیده است ، حتی به یک درصد۷۳٢۹-۷۳۹۴کشاورزی در کشور در دوره  .  
آموختگان کشاورزی در این بخش، دشوار بودن دسترسی ایشان به اراضی کشاورزی و منابع از دیگر دالیل کم بودن اشتغال دانش

بنیان و علمی های دانشبرداری یا مالکیت است؛ به طوری که آنها قادر به اجرای طرحطبیعی، چه در قالب برخورداری از حق بهره
های اقتصادی مردمی، فقرزدا و در عین حال ها و برنامه مشخصی برای توسعه بنگاهاراضی مناسب نیستند. سیاستخود در 
آموختگان مجرب و جامعه محلی تدوین و اجرا نشده است. آمار نیز حاکی از باالتر بودن بنیان با همکاری دانشگرا و دانشصادرات

های تحصیلی استایسه با سایر رشتهآموختگان کشاورزی در مقنرخ بیکاری دانش . 
 لینک خبر 
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 متفرقه 
ایرنا  – 8/4/89تاریخ :   

هزار هکتار عبور کرد ۹۲۲مبارزه با ملخ صحرایی از مرز   
ق آلوده هکتار از مناط ۷۴۴هزار و  ۱۷۶تاکنون در سطح  ۹۱های ملخ صحرایی به کشور از بهمن سال حمله دسته ۷۱۳با حمله  :

های جنوبی کشور مبارزه شده استبا ملخ صحرایی در استان .  
هکتار از اراضی استان خوزستان،  ۹۷۵هزار و  ۲۵۹به گزارش یکشنبه سازمان حفظ نباتات کشور، مبارزه با این آفت در سطح 

هزارو  ۴۳هکتار بوشهر،  ۵۶۵هزارو  ۷۵۳هکتار استان هرمزگان،  ۶۵هزارو  ۷۴۴هکتار در جیرفت کرمان،  ۴۲۵هزار و  ۷۴٢
هکتار  ۲٢۵هزارو  ۷۵هکتار در کرمان،  ۲۹۵هزارو  ۷۲هکتار در استان خوزستان،  ۱۱۷هزارو  ۳۹هکتار استان فارس،  ۹۴۶

هکتار در خراسان جنوبی انجام شده است ۳۵۵هکتار در استان ایالم،  ۵۵۱هزارو  ۳کهگیلویه و بویراحمد،  . 
استان جنوبی کشور با مخاطره مواجه شده  ۶تاکنون اراضی کشاورزی و منابع طبیعی بیش از  ۹۱هجوم ملخ صحرایی از بهمن سال 

 .است
ها در ایران و ایجاد شرایط آب و هوایی مساعد به دلیل افزایش بارندگی ۹۱سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد )فائو( از بهمن سال 

های زیره عربستان به سمت ایران هشدار دادند تا تدابیر الزم از سوی دستگاهجهای گسترده ملخ از شبهبرای آفات، نسبت به حمله
 .متولی دیده شود

های بین های ملخ صحرایی در بندر نخیلو استان هرمزگان گزارش شد و تاکنون این ملخ در گروهاز هشتم بهمن پارسال نخستین دسته
گان، بوشهر، خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس و جزایر قشم های جنوبی ایران از جمله هرمزتایی به استان ۳۵۵تا  ۶۵

اندو کیش هجوم آورده . 
ها در سطحی با حمله ملخ ۷۳۴۵سابقه بوده است تا جایی که در سال های صحرایی به ایران در بیش از پنج دهه اخیر بیهجوم ملخ

شده بودهزار هکتار زمین کشاورزی مبارزه  ۵۵۵بیش از دو میلیون و  . 
 لینک خبر 
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 متفرقه 
خبرگزاری فارس – 00/4/89تاریخ :   

 دشمن امنیت غذایی کشور را نشانه گرفته است/نقش تولید کنندگان در مقابله باتحریم 
گفت: نقش تولید کنندگان در مقابله امنیت غذایی کشور را نشانه گرفته است، رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه دشمن

  .باتحریم بسیار مهم است
و نمایشگاه جانبی  المللی به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس؛علیرضا رفیعی پور امروز در مراسم پنجمین همایش بین

کشور با جنگ تمام عیار اقتصادی دشمن  تهران برگزار شد گفت:  وگو گفتخوراک دام؛ طیور و آبزیان که در محل بوستان 
حوزه غذا و دارو تحت برنامه تحریم نیست، اما دشمنان برای به مخاطره انداختن امنیت غذایی مردم، حوزه غذا و دارو روبروست،

نشود و اهرم فشاری برای جامعه باشد اند بطوری که برای واردات یک فناوری، امکان انتقال ارز فراهمرا هدف قرار داده . 
رفیعی پور با اشاره به اینکه اکنون نفت تبدیل به ابزار دشمنان علیه جمهوری اسالمی شده، تصریح کرد: نباید سرمایه نفت؛ تنها تکیه 

د را به توسعه گاه کشور باشد، بلکه زمان آن رسیده که کشور از تکیه بر صنعت نفت و تک محصولی بودن خارج شود و توجه خو
های غیرنفتی همچون حوزه کشاورزی معطوف کندفناوری، دانش و تولید در بخش . 

وظیفه خود، نقش مهمی در خنثی سازی جنگ اقتصادی دشمن بر عهده دارد، گفت:  بنابر رفیعی پور با بیان اینکه سازمان دامپزشکی
زار واحد تولیدی دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته نظارت دارد و ه ۳۵۵های اقتصادی علیه ایران، بر این سازمان با وجود تحریم

دهدخدمات زیادی را در حوزه تولید و بهداشت به آنها ارائه می . 
وی تصریح کرد: امنیت غذایی نقش مهمی در تغذیه سالم جامعه دارد و ضروری است از تولیدکنندگان کشور به ویژه فعاالن در 

ت قرمز و سفید، عسل و کرم ابریشم حمایت کرد تا شاهد رشد و پویایی در این حوزه باشیم، زیرا این زمینه تولیدات انواع گوش
 .صنعت نقش بسزایی در مباحث اقتصادی بر عهده دارند

، ها و تولیدات دامیدر زمینه واکسن درآینده وی افزود: نباید یک وارد کننده محصوالت مورد نیاز باشیم، بلکه باید تالش شود تا
و فعاالن در این حوزه حمایت الزم را به عمل آوریم توکیدکنندگان بتوانیم به خودکفایی برسیم و در این راه از . 

 لینک خبر 
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 متفرقه 
خبرگزاری فارس – 00/4/89تاریخ :   

های بسته بندی کشاورزی در چالدران/ظرفیتهای عظیم اشتغال در روستا اجرای پروژه  
ماه  0زایی بنیاد علوی تا اشتغالمیلیارد لایر و از محل اعتبارات  11بندی عسل، حبوبات و خشکبار با اعتباری بالغ بر واحدهای بسته

برداری خواهد رسیدآینده به بهره .  
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اولین واحد شهرک صنعتی شهرستان چالدران که به همت بنیاد علوی و در راستای 

عسل و حبوبات و خشکبار است که با بندی طرح ملی آبادانی و پیشرفت شهرستان چالدران اجرا خواهد شد، شامل واحدهای بسته
برداری خواهد رسیدماه آینده به بهره 0زایی بنیاد علوی مصوب گردیده تا میلیارد لایر و از اعتبارات اشتغال 20اعتباری بالغ بر  . 

ام دهه فجر سال جاری نفر تا ای 40هزار تن در سال و با ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از  1بندی بیش از این واحد با ظرفیت بسته

حضور سعیدیکیا در این شهرستان به  همچنین واحد پرورش دام )گوساله( صنعتی 011 رأسی با .به بهرهبرداری خواهد رسید

برداری رسیدبهره .  
را  تواند بخشی از نیازهای مصرف منطقهتن گوشت را در سال دارد و می 91شایان ذکر است که این واحد ظرفیت تولید بیش از 

برداری رسیده استمیلیارد لایر از اعتبارات بنیاد علوی به بهره 0تأمین کند، همچنین واحد با استفاده از  .  
 91رأسی )شترمرغ( با اعتبار بالغ بر  811های رئیس بنیاد مستضعفان در چالدران بازدید از طرح صنعتی پرورش از دیگر برنامه

های ریسندگی و تولید نخ از پشم گوسفند، بازدید از کارگاه ی بنیاد علوی، بازدید از کارگاهزایمیلیارد لایر از اعتبارات اشتغال
افزایی جوامع استکشی، بازدید از کارگاه نمونه تولید عسل و نیز بازدید از طرح توانجوجه .  

های ت خرد روستایی درون صندوقپرونده اخذ تسهیال 811در راستای تحقق طرح رشد و آبادانی شهرستان چالدران تاکنون بیش از 

برداری رسیده استطرح به بهره 101طرح آبادانی شهرستان تشکیل شده است که از این تعداد پرونده، بیش از  . 
 لینک خبر 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 خبرگزاری فارس – 01/4/89تاریخ : 

 انتقاد تند حجتی از وابستگی در صنعت دامپروری/ دنباله روی از آمریکا در صنعت طیور باید اصالح شود 
رو آمریکا وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد از وابستگی شدید صنعت دامپروری به خارج از کشور،گفت: در صنعت طیور دنباله

باید اصالح شودایم، این الگوگیری به خاطر تفاوت اقلیم غلط است و شده .  
محمود حجتی در نشست با   خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، به گزارش

روز بیشتر معاونین خود و روسای مؤسسات تحقیقات کشاورزی با بیان اینکه وابستگی صنعت دامپروری کشور به خارج روزبه
سال پیش صنعت دامپروری کشور کامالً بومی بود و همه تولیدات آن نظیر پشم در صنعت فرش و  ۵۵: در شود، خاطرنشان کردمی

شدمنسوجات استفاده و موجب افزایش درآمد و اشتغال در کشور می . 
یری به خاطر وی با اشاره به اینکه در صنعت دامپروری از دیگر کشورها مانند آمریکا الگوگیری شده است، اظهار داشت: این الگوگ

 .تفاوت اقلیم غلط است و باید اصالح شود
* ایمرو آمریکا شدهدر صنعت طیور دنباله ! 

ایم، یادآور شدرو آمریکا شدهحجتی بابیان اینکه در صنعت طیور دنباله های اقلیمی امکان تولید اروپائیان مانند ما به خاطر محدودیت :

گی، کنجاله کلزا را جایگزین کنجاله سویا در تغذیه طیور کردند اما با این موضوع در کنجاله سویا را نداشتند و برای کاهش وابست
 .کشور ما مخالفت شد

وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی برای کاهش وابستگی صنعت دامپروری کشور به خارج با 
زود: برای پایداری تولید انواع گوشت دام و طیور و لبنیات در کشور، توسعه های بومی و اقلیمی تأکید کرد و افگیری از ظرفیتبهره

های جدید در تأمین خوراک دام در داخل ضروری استها و یافتهکارگیری روشهای پربازده و بهپرورش دام . 
ها در یک ای در تغذیه داملوفهجای یونجه و جایگزینی خصیب جو به جای ذرت عوی با اشاره به جایگزینی کاه حاصل از گندم دیم به

شود، شیر گیری از گیاهی که با استفاده از آب باران تولید میواحد دامداری پیشرو در استان تهران گفت: با این اقدام ضمن بهره
داخلی و  گیری از تجاربیافته و الزم است محققان ما با مطالعه و بهرهتولیدی و ارزش غذایی آن در این واحد دامداری افزایش

های بومی و در سازگاری با اقلیم تالش کنندهای موردنیاز صنعت دامپروری با توجه به ظرفیتالمللی در زمینه جایگزینی نهادهبین . 
 در کشور ما ارزش اقتصادی دام منحصر به گوشت آن شده است*

دی دام در کشور ما بیشتر به گوشت آن منحصر چیز دورریختنی نیست، یادآور شد: ارزش اقتصاحجتی بابیان اینکه در طبیعت هیچ
افزوده این شود و تولیدکنندگان از ارزشکه در کشورهای پیشرفته از همه اجزای دام در صنایع مختلف استفاده میشده است درحالی

شوندمی مندفعالیت اقتصادی بهره . 
های تحقیقاتی مانند یافتهید کرد و خواستار تسریع در انتقالوزیر جهاد کشاورزی بر لزوم ترسیم نقشه راه صنعت دامپروری کشور تأک

های نیشکر و خرما برای تأمین خوراک دام و صنعتی سازی و ترویج این تحقیقات شداستفاده از سرشاخه . 
د های دست کاشت در مناطق مستعد را برای حفظ پوشش گیاهی کشور ضروری عنوان کرحجتی در ادامه این نشست، توسعه جنگل

۳۵۵و افزود: در مناطقی که میانگین بارش باالی  های دست کاشت، زراعت چوب و گیاهان متر دارند، امکان ایجاد جنگلمیلی 
توان به اقتصاد و اشتغال این مناطق کمک کردهای یادشده میگیری از ظرفیتدارویی وجود دارد و با بهره . 

دار وجود دارد و به این ویژه اراضی شیبابع طبیعی در مناطق مستعد بهامکان زراعت چوب در اراضی من :وی خاطرنشان ساخت

 .موضوع باید بیشتر پرداخته شود
* ها، تعرفه واردات چوب را کاهش دادیمبرای جلوگیری از غارت جنگل  

فه واردات ها توسط سودجویان، تعرمنظور کاهش فشار و غارت جنگلحجتی با اشاره به کاهش واردات چوب به کشور گفت: به
یابدچوب کاهش یافته است و برای واردات آن ارز نیمایی اختصاص می . 

وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت مشتری محوری در انجام تحقیقات کشاورزی تأکید کرد و گفت: ایران در گیاهان دارویی 
های مختلف و فرآوری تناسب با اقلیمفردی دارد و الزم است در زمینه توسعه گیاهان دارویی منظیر و منحصربههای بیظرفیت

بنیان اقدام شودهای دانشگیاهان دارویی با همکاری شرکت . 
  لینک خبر
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 نهاده
 ایرنا  – 00/4/89تاریخ: 

  درصد نهاده های دامی با ارز ترجیحی وارد می شود ۷۲
درصد نهاده های مورد نیاز همچون  ۹۵معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای حمایت از تولید، بیش از  -ایرنا 

خوراک، واکسن، افزودنی ها، مواد اصلی جیره، ویتامین ها و جوجه صنعت دام، طیور و آبزیان با ارز ترجیحی تامین و وارد کشور 
  .می شود

« روز سه شنبه در حاشیه مراسم پنجمین همایش بین المللی و نمایشگاه جانبی خوراک دام؛ طیور و آبزیان ایران « مرتضی رضایی

 ۳۵دهد و های مورد نیاز صنعت تشکیل میهای تولید را نهادهدرصد هزینه ۱۵مع خبرنگاران افزود: نزدیک در ج ۲۵۷۹فیداکسپو 
های کارگری، بیمه و انرژی استهای تولید مربوط به هزینهدرصد هزینه . 

ات خوراک درصد خوراک صنعت دام کشور از طریق کارخانج ۴۵درصد خوراک صنعت طیور و  ۵۵تا  ۵۵به گفته وی، بیش از 
کنندشود مابقی را خودشان تأمین و تولید میآماده دام تأمین می . 

 ۷٢وی بر این باور است که تنها راهکار صنعت خوراک دام تولید قراردادی به همراه زنجیره تولید است تا این صنعت به ظرفیت 
 .میلیون تنی تولید دست پیدا کند

اد کشاورزی نیستتومانی سبوس مورد قبول وزارت جه ۷۲۵۵قیمت   
معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت سبوس توسط وزارت صمت گفت: وزارت جهاد کشاورزی به 

تومانی هر کیلوگرم سبوس معترض است و این قیمت به هیچ عنوان مورد قبول این وزارتخانه نیست زیرا اعمال آن  ۷۲۵۵قیمت 
های تولید شودتواند موجب افزایش هزینهمی . 

 ۵۵۵تومان برای هر کیلوگرم سبوس منطقی است زیرا پیش از این قیمت این محصول اندکی بیش از  ٢۶۵وی اضافه کرد: قیمت 
 .تومان بوده است

 .وی افزود: همچنان وزارت جهاد کشاورزی با افزایش قیمت این محصول مخالف است و کاهش آن را در دست پیگیری دارد
با حواله، ذرت دریافت کنند تولیدکنندگان  

تومان  ۷،۱۵۵تا  ۷۶۵۵تومان و جلوی در واحدهای دام و طیور بین  ۷،۳۵۵رضایی تصریح کرد: اکنون قیمت دولتی ذرت در بنادر 
 .است بنابراین نیاز است تا تولیدکنندگان با ارائه حواله، ذرت مورد نیاز خود را دریافت کنند

ندازه کافی در کشور وجود دارد گفت: حواله بستگی به ظرفیت واحدهای تولیدی دامی و طیور دارد تا وی با تاکید بر اینکه ذرت به ا
های وارد کننده، نهاده مورد نیاز خود را دریافت کنندبا معرفی به شرکت . 

های دامی نداریمانحصاری در واردات نهاده  
های دامی انحصاری نیست زیرا اکنون برای واردات ذرت و ادهمعاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام کشور افزود: واردات نه

شرکت وارد کننده فعالیت دارند ۲۵شرکت و برای سویا بیش از  ۷۱۵جو بیش از  . 
های دامی مورد نیاز این بخش های بزرگ صنعت دام و طیور کشور خود اقدام به واردات نهادهوی پیشنهاد داد: تولیدکنندگان و تشکل

ی تأمین نهاده دچار مشکل نشوندکنند تا برا . 
با حضور مسئوالن  ۹٢تیر  ۷۷امروز سه شنبه  (۲۵۷۹)پنجمین همایش و نمایشگاه بین المللی خوراک دام، طیور و آبزیان فیداکسپو 

های داخلی در نمایشگاه تخصصی شهرداری تهران واقع در بوستان گفت و گو آغاز به کار بلند پایه وزارت جهاد کشاورزی و شرکت
 .کرد و به مدت سه روز تا سیزدهم تیرماه ادامه خواهد داشت

فعال حوزه تولید خوراک دام، طیور و آبزیان  ۷۹پیشکسوت صنعت خوراک دام کشور و از « محمود زند تفرشی»در این همایش از 
ها های خوزستان، گلستان و لرستان که بعد از وقوع سیل با تولید خوراک از تولید کنندگان دام، طیور و آبزیان این استاندر استان

 .حمایت کردند؛ تجلیل شد
  لینک خبر
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 نهاده 

 خبرنگاران جوان  – 04/4/89تاریخ : 

  نهاده دامی به اندازه کافی در بنادر موجود است/واکنش وزارت جهاد به افزایش بی رویه قیمت سبوس
ی گفت: علی رغم فراوانی نهاده دامی در بنادر، اما افزایش کرایه حمل و نقل و دریافت ملبغ مازاد پشت بارنامه برای مقدس

  .تولیدکنندگان دردسر ساز شده است
صنعت، تجارت و کشاورزیناصر مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

های دامی در بازار خبر داد و گفت: با وجود آنکه کامیون داران با تعرفه وزارت راه، ، از فراوانی عرضه نهادهخبرنگاران جوان
های تولید و ند، از این رو دریافت مبلغ مازاد پشت بارنامه منجر به افزایش هزینهکنها حمل نمیهای دامی را از بنادر به استاننهاده

شودفشار مضاعف بر تولیدکنندگان می . 
وی با اشاره به اینکه کنجاله سویا و ذرت به اندازه کافی در بنادر موجود است، افزود: این در حالی است که افزایش کرایه حمل و 

۲۷۵سر ساز شده است چرا که هم اکنون کرایه بارنامه برای حمل هر کیلو نهاده نقل برای تولیدکنندگان درد تومان است که  ۲۲۵تا  
گیردتومان می ۲۵۵متاسفانه کامیون داران برای حمل هر کیلو نهاده مبلغ باالی  . 

های دامی شود، گفت: در حال حاضر قیمت نهادههای دامی مورد نیاز با نرخ مصوب تامین میدرصد نهاده ۲۵مقدسی با بیان اینکه 
های گذشته تا حدودی تعدیل شده استدر بازار آزاد نسبت به هفته . 

زار نرخ مصوب شیر رئیس انجمن صنفی گاوداران با انتقاد از افزایش بی رویه قیمت سبوس در بازار بیان کرد: اگرچه ستاد تنظیم با
٢۵را با سبوس هر کیلو  تومان افزایش یافته که این  ۲۵۵تومان تصویب کرد، اما هم اکنون قیمت هر کیلو سبوس به یک هزار و  

 .امر با واکنش شدید وزارت جهاد کشاورزی روبرو شده است
دتن تخم مرغ مازاد از سطح بازار جمع آوری ش ۶۵۵افزایش یک هزار تومانی نرخ تخم مرغ در بازار/ :بیشتر بخوانید  

 کارخانه ها از عرضه کره به بازار امتناع می کنند/واسطه گری عامل اصلی قیمت باالی گوشت در خرده فروشی ها
این مقام مسئول در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضعیت واردات کره بیان کرد: علی رغم آنکه سال گذشته مجموع واردات 

۲هزار تن بود، اما در  ۳۲کره  تومانی وارد شد. در شرایط کنونی به سبب قطع  ۴۲۵۵هزار تن کره با ارز  ۳۵ماهه ابتدای سال  
کنندها از عرضه کره به بازار امتناع میتومانی، کارخانه ۴۲۵۵ارز  . 

ها فروشی وی با انتقاد از واردات بی رویه گوشت قرمز گفت: افزایش واردات گوشت منجر به سقوط قیمت دام زنده و الشه در عمده
ها همچنان باالستشد، در حالیکه به دلیل فاصله فاحش تولید تا مصرف قیمت در خرده فروشی . 

هزار تومان اعالم کرد  ٢۵تا  ۱۵هزار و الشه درب عمده فروشی را  ۲۹تا  ۲٢مقدسی نرخ هر کیلو گوساله زنده درب دامداری را 
ها کاهش نیابدی موجب شده تا قیمت گوشت در خرده فروشیو افزود: این در حالی است که واسطه گری و دالل باز . 

تن  ۳۷۵هزار و  ۲۹رئیس انجمن صنفی گاوداران در پایان وضعیت تولید شیر خام در کشور را مساعد ارزیابی کرد و گفت: روزانه 
بنیات سنتی و مابقی به تن جذب ل ٢۵۵هزار و  ۶تن آن جذب صنایع لبنی،  ۵۵۵هزار و  ۲۲شود که شیر خام در کشور تولید می

گیرد که استمرار روند مساعد تولید به تصمیمات مسئوالن ذی ربط بستگی ها مورد استفاده قرار میصورت خود مصرفی در استان

 .دارد
 لینک خبر 
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 نهاده 
 خبرگزاری فارس – 00/4/89تاریخ : 

المللی و نمایشگاه جانبی خوراک دام و طیور آغاز به کار کرد پنجمین همایش بین  
وگو آغاز به کار کردالمللی و نمایشگاه جانبی خوراک دام و طیور امروز در بوستان گفتپنجمین همایش بین .  

المللی و نمایشگاه جانبی خوراک دام و طیور در بوستان گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز پنجمین همایش بین به
رخانجات و وگو آغاز به کار کرد و تا دو روز دیگر ادامه خواهد داشت. در این همایش که تولیدکنندگان خوراک دام و طیور، کاگفت

دهندهایی در این بوستان ارائه میواحدهای صنفی حضور دارند، این واحدها دستاوردهای خودشان را در غرفه . 
همایش خوراک دام و طیور امروز با حضور رئیس سازمان دامپزشکی کشور، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی، رئیس 

ناسان برگزار شدسازمان مرکزی تعاون روستایی و تعدادی از کارش . 
های خوراک شده محصوالت پروتئینی مربوط به خوراک دام است و کارخانهدرصد قیمت تمام ۱۵تا  ۶۵در این همایش تاکید شد که 

کننددرصد ظرفیت کار می ۴۵دام کشور با  . 
بینی شود که برای تامین نیاز داخل کافی نیست. پیشتن خوارک دام و طیور در کشور تولید می میلیون ۷۵حدود  ۹۱بر اساس آمار 

واحد تولیدی به ظرفیت تولید خوراک دام و طیور کشور اضافه شود که به سطح تولید خوراک دام  ۷۵۵، ۷۴۷۵شده است که تا سال 
تن اضافه خواهد کرد میلیون ۱طیور  . 

  لینک خبر
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 نهاده 
 خبرگزاری فارس – 00/4/89تاریخ : 

درصدی خوراک در قیمت پروتئین  ۹۲کنند/ تأثیر درصدظرفیت کار می ۰۲های خوراک دام با کارخانه  
درصد در قیمت محصوالت پروتئینی نقش  ۱۵مدیرکل دفتر تغذیه امور دام وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: هزینه خوراک دام تا 

کننددرصد ظرفیت کار می ۴۵های داخل خوراک دام با دارد، در حالی که کارخانه .  
امور دام وزارت جهاد کشاورزی امروز در  تورج صارمی مدیرکل دفتر تغذیه به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،

رصد در  ۱۵تا  ۶۵وگو، با بیان اینکه خوراک دام طیور در بوستان گفت  المللی و نمایشگاه جانبی خوراک دام وپنجمین همایش بین
ت خارجی باید مرغ نقش دارد، گفت: برای رقابت با محصوالقیمت تمام شده و کیفیت محصوالت پروتئینی مانند گوشت، مرغ و تخم

  .ضمن افزایش تولید، کیفیت خوراک دام را نیز باال ببریم
شود و زیربنای این مرغ و عسل در کشور ظرفیت تولید میمیلیون تن انواع گوشت قرمز، سفید، تخم ۷۴٨۱به گفته صارمی، ساالنه 

  .تولید، خوراک دام و طیور است که باید خیال تولیدکننده از تأمین آن آسوده باشد
میلیارد تن خواهد بود، گفت: برای تولید  ۷٨۶۴تولید انواع محصوالت پروتئینی جهان  ۲۵۵۵بینی فائو که تا سال وی با اشاره به پیش

میلیارد تن خوراک دام است ۷٨۱این میزان محصوالت پروتئینی نیاز به  .  
 ۵۵۵کشور به ارزش  ۷۳۵ارد تن خوراک دام و طیور در میلی ۷٨۷۲به میزان  ۲۵۷٢به گفته مدیرکل دفتر تغذیه امور دام، در سال 

کشور جهان از جمله چین، آمریکا، برزیل، مکزیک، هند و روسیه بزرگترین تولیدکننده خوراک دام  ۱میلیارد دالر تولید شده است و 
  .در جهان هستند

ملی برای کاهش ضریب وابستگی کشورها به یابد و این عابینی فائو، تولید مرغ در جهان افزایش میصارمی گفت: براساس پیش
به ظرفیت  ٢۱فعالیت خود را در زمینه تأمین خوراک دام آغاز کرده و در سال  ۷۳۳۲محصوالت پروتئینی است. ایران در سال 

میلیون تن رسانده است ۷۵اسمی  .  
میلیون تن رساند، در حالی که  ۲۷ه کارخانه تولید خوراک دام خود را ب ۱۵۵ایران ظرفیت اسمی  ۹۱به گفته صارمی، در سال 
میلیون تن است ۷۵٨۵ظرفیت واقعی آن حدود  .  

 ۵٨۱تولید خوراک دام از  ۹۱تا  ۹۲شود و از سال وی گفت: ساالنه یک میلیون تن به ظرفیت تولید خوراک دام در کشور اضافه می
میلیون تن رسیده است ۷۵٨۵درصد به  ۷۴میلیون تن با رشد  .  

 ۲۵تواند برای گذاری دارد که میهزار میلیارد تومان سرمایه ۷۷به گفته صارمی، صنعت تأمین خوراک دام در حال حاضر نیاز به 
های خوراک دام و طیور اضافه واحد تولیدی دیگر به تولیدکننده ۷۵۵، ۷۴۷۵بینی شده است در سال هزار نفر ایجاد اشتغال کند. پیش

هزار تن به کشورهایی نظیر عراق، ترکیه، قطر، عمان،  ۲۷٢یلیون تن خواهد بود. سال گذشته ایران م ۱شود که رقمی معادل 
  .بحرین و کویت خوراک دام صادر کرده است

درصد ظرفیت کار  ۴۵های کشور با های خوراک دام و طیور در این همایش اعالم کردند که کارخانهبه گزارش فارس، تولیدکننده
های انتقال و شرایط تحریم، باال رفته و اعث شده قیمت تمام شده تولید داخل باال باشد و بخش وارداتی هم به دلیل هزینهکنند و این بمی

 .در هزینه تولید داخل تأثیر گذاشته است
درصد خوراک دام طیور مصرفی در  ۱۵درصد در قیمت تمام شده محصوالت پروتئینی نقش دارد،  ۱۵در حالی که خوراک دام تا 

شود که امکان تولید آنها در داخل کشور واحدهای تولیدی، وارداتی است. خوراک دام و طیور بیشتر از ذرت، کنجاله، سویا تأمین می
را گونه محصوالت تولید این های سطح کشت،میلیون هکتار زمین ۷٢تواند با مدیریت وجود دارد. وزارت جهاد کشاورزی می

 .جایگزین محصوالتی مانند خربزه و هندوانه کند
  لینک خبر
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 نهاده 
 خبرگزاری فارس – 00/4/89تاریخ : 

برد ای واردات خوراک دام و طیور صنعت مرغداری را از بین میمافی  
درصد خوراک مورد نیاز این صنعت را وارد  ۱۵نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور گفت: مافیای واردات، 

رسدتری به دست مرغدار میها با قیمت گرانکند و به دلیل عدم نظارت، این نهادهمی .  
وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: نژاد نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور در گفتهللاحبیب اسد

ها و همچنین سپردن سرنوشت صنعت مرغداری به یک عده که از گذشته واردات کالن خوراک دام و عدم نظارت بر توزیع و قیمت
تمام شده مرغ در کشور به شدت افزایش یابد به طوری که از ابتدای سال صنعت  اند باعث شده قیمتکشور را به دست گرفته

میلیارد تومان ضرر کرده است 001مرغداری کشور  .  
درصد واردات خوراک طیور کشور را یک نفر با نام ۱۵  نژاد،حدودبه گفته اسدهللا « دهد و دولت تاکنون نتوانسته انجام می« م

باشدجایگزینی برای وی داشته  .  
بیندهای پیش دست این مافیا است و صنعت طیور از این ناحیه آسیب جدی میوی گفت: واردات خوراک دام از سال . 

به گفته نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور، در ایام عید قیمت سویا که با ارز دولتی وارد شد و باید از 
تومان است به دست  1401هزار تومان رسید و اکنون نیز که قیمت مصوب  0به   شدتومان توزیع می 1411کیلویی   قرار

رسدتومان می 1001کننده مصرف . 
شود، گفت: وزارت جهاد کشاورزی، متولی تنظیم بازار نژاد در پاسخ به اینکه چرا خوراک طیور با قیمت مصوب عرضه نمیاسدهللا

دهند، تأمین خوراک دام به دست یک نفر سپرده شده و ر این زمینه کاری انجام نمیکدام از آنها دو وزارت صمت ناظر است و هیچ 
درصد خوراک طیور را از  ۱۵رغم اینکه تعدادی واردکنندگان دیگر هم در کنار ایشان هستند اما این فرد به تنهایی حدود علی

کندکشورهای دیگر وارد می .  
تومانی اختصاص یافته  4111برای واردات خوراک دام ارز   میلیارد دالر 100  از بیش ۹۱سال  ماهه دوم 8به گفته وی، تنها در 

۴۲۵۵است اما در این مقطع هیچگاه نهاده با ارز  تومانی بدست مرغدار نرسید و قیمتی که مرغدار نهاده را خریداری کرده دو  
د میلیاردی یارانه ای که از جیب ملت داده شد و به تولید برابر این عدد بود و دستگاههای مسئول باید پاسخ دهند مابه التفاوت چند ص

اند،کجا رفته است؟کننده نرسیده و مردم هم آن را ندیده  
  لینک خبر
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