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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آب
 خبرنگاران جوان   – 5/6/89تاریخ : 

  شودسال با حمایت دولت رفع می ۲تمام حواسمان باید به منابع آبی کشور باشد/ مشکل شکر ظرف مدت 
های تولید باید حواسمان به منابع آبی کشور باشد و کسی بدون توجه به آن نباید نظریه دهدکشاورز گفت: در تمامی برنامه .  

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  ، عباس کشاورز معاون امور زراعت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

رونق تولیدوزارت جهاد کشاورزی در نخستین همایش ملی کشاورزی و  های با تاکید بر مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح 
فرنگی، بادمجان، فلفل کنیم که در گروه اول محصوالت همچون گوجهگروه محصول تولید می ۲رونق تولید اظهار کرد: ما در کشور 

ت و علت این امر را باید در نبود تشکل موفق و غیره نه تنها کمبود نداریم بلکه مازاد تولید منجر به متضرر شدن کشاورزان شده اس
 .بخش خصوصی جستجو کرد

باید کنترل شده در   فلفل  زمینی، پیاز، گوجه فرنگی ومعاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود: محصوالتی همچون سیب
 کشور کشت شود تا کشاورزان از این حیث متضرر نشوند.

 های نوین آبیاریهزار میلیارد تومان اعتبار به سامانه ۲اختصاص بیشتر بخوانید: 
شده، اما ای از آن است که در گذشته وارد میکنیم، گندم نمونهمحصولی است که ما آن را وارد می ۸کشاورز ادامه داد: گروه دوم 

 دهد،محصول وابستگی غذایی ما را تشکیل می ۸اکنون کمبودی در این زمینه نداریم، معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه هم
  

وص ایم و در خصرود که در زمینه گندم به خودکفایی رسیدهه این محصوالت به شمار میاین مقام مسئول بیان کرد: گندم و شکر از جمل
 شود.سال مرتفع می ۲شکر اگر دولت حمایت کند مشکلمان ظرف مدت 

 
شور کهای تولید باید حواسمان به منابع آبی به گفته او در بخش کشاورزی کسی بدون توجه به مسئله آب نظریه ندارد و در تمامی برنامه

 باشد.
کشاورز با انتقاد از این مسئله که استراتژی بلندمدت و میان مدت برای کشاورزی نداریم، بیان کرد: با مشارکت بخش خصوصی باید 

 های منطقی ایجاد کنیم.استراتژی
وصی شتر بخش خصها حضور موثری ندارد، افزود: براین اساس زمینه حضور بیگیریوی با اشاره به اینکه بخش خصوصی در تصمیم

 ها باید فراهم شود.در تصمیم سازی
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تولید برخی محصوالت کشاورزی بیش از نیاز کشور است، بیان کرد: هم اکنون تولید 

طح تولید و الگوی خواهیم که سبرخی محصوالت همچون خیار و هندوانه بیشتر از مصرف کشور است و هر چقدر از کشاورزان می
 شود.کشت را رعایت کنند، اما در برخی موارد اثری ندارد که این افزایش تولید ضرر تولیدکنندگان تمام می

غنی های روهای روغنی داریم، گفت: میزان وابستگی به دانهاین مقام مسئول با اشاره به اینکه بیشترین وابستگی را در بخش دانه
درصد انرژی ما وابسته به کنجاله سویاست و همواره پروتئینی که از دام و طیور  ۰۲تا  ۰۱ول تاریخ مشکلی تاریخی است و در ط

 انتظار داریم تولید کند، وابسته به همین کنجاله سویاست.
هزار تن کلزا در کشور تولید شده است، بیان کرد: طرحی برای تامین  ۰۲۱معاون امور زراعت با اشاره به اینکه امسال بیش از 

های روغنی و از طرف کنجاله برای خوراک دام در نظر گرفته شده و طی یک سال و نیم اخیر در این طرح اقلیم، پتانسیل و دانه
 وضعیت منابع آب و خاک در نظر گرفته شده است.

سال امکان  ۳ا به رکورد باالیی دست یافته است، گفت: اگر اراده قوی داشته باشیم، ظرف مدت کشاورز با بیان اینکه امسال تولید کلز
 درصد خودکفایی در این بخش وجود دارد. ۰۱الی  ۰۱دستیابی به خودکفایی 

ند و چشم این ترین گروه درآمدی جامعه هستوی با تاکید بر توجه به کشاورزی دیم در کشور افزود: بهره برداران دیم جز کم درآمد
 افراد به آسمان است تا با بارش باران مقداری گندم یا نخود تولید کنند.

سال فراهم است، بیان کرد:  ۰درصدی تولیدات دیم ظرف مدت زمان  ۲۰معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه امکان افزایش 
 اقتصادی این بخش را باال برد.توان ارزش های انجام شده میریزیبا تناوب کشت و سایر برنامه

و رها  شودهای روغنی و غله کمک کند و زمینه را برای پایداری تولید میتواند به تولید علوفه، دانهکشاورز ادامه داد: تولیدات دیم می
 کردن کشاورزان از نوسانات قیمت فراهم کند.

 کیلو گندم دیم در هر هکتار را داریم. ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۱تولید  میلیمتر باران داشته باشیم، امکان ۲۰۱به گفته وی، در صورتیکه 
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با انتقاد از این مسئله که میزان تولید و مصرف شیر در کشور کم است، اظهار کرد: این 

ج جدیدی برای علوفه که نیاز کمتری به امر به موضوع علوفه گره خورده است چرا که ما آب مناسب برای تولید یونجه نداریم، اما پکی
 شود.آب دارد، در نظر گرفته شده که از پاییز امسال اجرا می
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وی با اشاره به اینکه کمبود آب در کشور نباید منجر به ناامیدی و نگرانی در جامعه شود، بیان کرد: اگرچه بنده اعالم کرده ام که ما 
 توانیم کشاورزی بهتری داشته باشیم.دانش در کشور وجود دارد که با همین میزان آب می کشوری کم آب هستیم، اما آنقدر تکنولوژی و

 کشاورزی با واقعی شدن نرخ ارز جانی دوباره گرفت 
کشاورز با اشاره به اینکه بخش کشاورزی در دنیا و کشور ما دارای سه مسئولیت است، افزود: تقویت امنیت غذایی، افزایش درآمد 

های دنیا فارغ از وضعیت اقتصادی رود که تمام کشورهای بخش کشاورزی به شمار میترین مسئولیتفظ منابع از مهمکشاورزان و ح
ها بسیار مورد اهمیت است و برای گرا، موضوع امنیت غذایی برای آنخود نوع جریان حاکم در دولت و اینکه غربگرا باشند یا شرق

 ها است.ره مورد حمایت دولتکنند و بخش کشاورزی همواآن هزینه می
به گفته وی، برخی از این اهداف مورد نظر کشاورزان و برخی دیگر مورد توجه سیاستگذاران است، اما در نهایت کشاورزان راضی 

 های دولت را دنبال کنند.شوند تا سیاستنگه داشته می
کاریم، در حالیکه اگر کشاورزی گویند چرا گندم زیاد میر میمعاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در این شرایط برخی در داخل کشو

 اروپا را مطالعه کنیم، هیچ یک گندم را فراموش نکردند.
شود، بیان کرد: این در حالی است که در شرایط تحریم قبول ها به ضرر تولید کنندگان تمام میوی با اشاره اینکه واقعی نشدن قیمت

 نرخی است که این امر منجر شده که کشاورزی ما کمی جان بگیرد.کردیم که نرخ واقعی دالر چه 
 رسد و در هر شرایطیاین مقام مسئول ادامه داد: کشاورزی در شرایط فعلی کشور به داد اقتصاد کشاورزی امسال به داد اقتصاد ملی می

 دهد.به رشد خود ادامه می
این بخش اعالم کرد و گفت: مداخالت دولت در این بخش زیاد و کشاورز یکی از مشکالت بخش کشاورزی را مداخالت دولت در 

های فقیر کمتر است. به عنوان مثال هند و پاکستان را در نظر بگیرید که چگونه از ها حداقلی است و این میزان حتی در کشورحمایت
با هر نرخی و با هر حجمی به کشور وارد  شود این محصولکنند، اما در کشور ما اجازه داده نمیتولید پنبه در کشورشان حمایت می

 شود.شود که این امر منجر به از دست رفتن تولید داخلی می
شود، افزود: همه تزریق معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت با بیان اینکه سرمایه زیادی به بخش کشاورزی تزریق نمی

های توقع داشته باشیم همچنین نرخی که این بانک با توجه به سیاست توانیم از بانک کشاورزیسرمایه در بخش کشاورزی را نمی
 دهد باال است.عمومی کشور در اختیار بخش کشاورزی قرار می
ن گذاری در ایها در بخش کشاورزی افزایش یافته، اما کماکان میزان سرمایهگذاریبه گفته وی، در این دولت تا حدودی میزان سرمایه

 بخش پایین است.
اورز با اشاره به اینکه در بخش کشاورزی کمبود تکنولوژی داریم گفت: عالوه بر کمبود تکنولوژی شاهد ناکارآمدی در برخی از کش

 ها دشوار است.های موجود در بخش کشاورزی هستیم و دسترسی به آنتکنولوژی
ژی افزود: میزان تکنولوژی کشاورزان به منظور معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر افزایش میزان دسترسی کشاورزی به تکنولو

 افزایش بهره وری باید باال رود.

تواند کشاورزی بر شمرد و گفت: دولت نمی کشاورز در پایان بروکراسی پیچیده در دولت را یکی از مشکالت پیش روی بخش
 های بخش خصوصی را در یک پنجره واحد فراهم کند.نیازمندی

  لینک خبر
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 آفات 
 خبرنگاران جوان – 6/6/89تاریخ : 

  ی استشیوع آفت مگس زیتون بالی جان باغات / مبارزه بیولوژیک علیه آفت مگس زیتون امری ضرور
مجوز واردات میوه خام زیتون را صادر کرد که منجر به شیوع آفت مگس زیتون در  ۸۳عباسی گفت: سازمان حفظ نباتات در سال 

  .کشور شد
صنعت، تجارت و کشاورزیمهدی عباسی رئیس شورای ملی زیتون در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

مجوز واردات میوه خام زیتون  ۸۳، درباره آخرین وضعیت شیوع آفت مگس زیتون اظهار کرد: سازمان حفظ نباتات در سال جوان
 .را صادر کرد که همین امر منجر به شیوع آفت مگس زیتون در کشور شد

انتقاد از این مسئله که سازمان حفظ نباتات در برابر مبارزه بیولوژیک باغات زیتون شانه خالی کرده است، افزود: بنده معتقدم  وی با
شانه خالی کردن در شرایط اقتصادی و جنگ نابرابر خوب نیست و مسئوالن سازمان حفظ نباتات باید به عواقب مبارزه شیمیایی فکر 

 .کنند
توان پیش بینی خاصی راجع به میزان تولید با توجه به شیوع آفت مگس زیتون در باغات برخی استان ها، نمی عباسی ادامه داد:

 .داشت
رود، بیان کرد: این در حالی است که این مقام مسئول با اشاره به اینکه تامین روغن یکی از اهداف اصلی توسعه زیتون به شمار می

ساله تناقض دارد چرا که تولید زیتون در کشور به منظور برداشت زیتون کنسروی است ۲۱توسعه باغات زیتون با چشم انداز  . 
هزار تن دانه روغنی در کشور ۹ن در باغات/پیش بینی تولید شیوع آفت مگس زیتو :بیشتر بخوانید  

شود، بیان کرد: اگر وضعیت فعلی آفت مگس زیتون در های آینده آغاز میعباسی با اشاره به اینکه برداشت زیتون کنسروی در هفته
ست که چرا مکانیزم مناسبی برای باغ ادامه یازد، تولید زیتون کنسروی نابود خواهد شد که با این وجود جای این سوال مطرح ا

 .مبارزه بیولوژیک نداشتیم
وی ادامه داد: سال گذشته جمعیت آفت مگس زیتون در باغات به سبب شرایط مساعد آب و هوایی کم بود و از طرفی وزارت جهاد 

ر کشور به ثبت ای را در خصوص مبارزه با آفت مگس زیتون دکشاورزی و بخش خصوصی پای کار آمدند و رکورد بی سابقه
 .رساندیم

تا کنون در کشور جواب نداده است، از  ۸۳رئیس شورای ملی زیتون در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه مبارزه شیمیایی از سال 

 .مسئوالن سازمان حفظ نباتات تقاضا داریم که مبارزه بیولوژیک را در دستور کار خود قرار دهند

 

 

 

 

 

  لینک خبر
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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان  – 5/6/89تاریخ : 

خل باشد/ کمبودی در محصوالت مصرفی بخش کشاورزی تنظیم بازار محصوالت کشاورزی باید متکی به تولید دا

  نداریم
تقوی با بیان اینکه کشاورزی باید به سمت صنعتی شدن در کشور ما پیش برود، بر لزوم تنظیم بازار محصوالت کشاورزی با اتکا به 

  .تولید داخل تاکید کرد
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  ، سید رضا تقوی نماینده ولی فقیه وزارت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

 جهاد کشاورزی در همایش ملی کشاورزی و رونق تولید که امروز در سالن خوشه وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، با اشاره به
شود، اظهار کرداینکه تولید از منظر مقام معظم رهبری ارزش محسوب می رهبر معظم انقالب، تسهیل کار برای کارفرمایان،  :

فراهم کردن زمینه صادرات، مردمی کردن اقتصاد، افزایش کیفیت محصوالت تولیدی و جلوگیری از قاچاق را از عوامل موثر در 
 .رونق تولید اعالم کردند

مسئله فرهنگ سازی در کنار رونق تولید اشاره کرد و گفت: تالش شبانه روزی مدیران وزارت جهاد کشاورزی سبب شده تا وی به 
 .در شرایط تحریم، کمبودی در محصوالت مصرفی بخش کشاورزی در بازار وجود نداشته باشد

باید به مسائل فرهنگی در این بخش توجه شود، بیان  نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در کنار رونق تولید
ریزی فرهنگی بسیاری از مشکالت حوزه مصرف فرهنگی حل خواهد شدکرد: تولید نوعی ارزش است، اما با برنامه . 

 سهم ناچیز ایران در تجارت حالل/ نگران احیای مجدد وزارت بازرگانی هستیم :بیشتر بخوانید
محصوالت کشاورزی تقوی در پایان با بیان اینکه کشاورزی باید به سمت صنعتی شدن در کشور ما پیش برود، بر لزوم تنظیم بازار 

 .با اتکا به تولید داخل تاکید کرد
  لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
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 بازار و قیمت ها
 فود پرس – 3/6/89تاریخ : 

یابدگوجه فرنگی کاهش میقیمت رب   
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با توجه به کاهش نرخ گوجه فرنگی نسبت به اصالح نرخ رب گوجه  

اطالع رسانی می کند ۴۲۱فرنگی اقدام و قیمت اصالحی را در سامانه  . 
 

درب مراکز خرید است و پیش بینی شده است تومان به ازای هرکیلوگرم تحویل  0011شاتا، سقف قیمت تعیین شده  به گزارش

سازمان تعاون روستایی با عقد قرارداد با کارخانجات رب سازی نسبت به فروش گوجه فرنگی خریداری شده و یا فرآوری آن اقدام 
 .کند

تصاص همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به تأمین و اخ
 .منابع مورد نیاز برای اجرای طرح فوق از طریق بانک های عامل می باشند

بر اساس این گزارش عملیات خرید حمایتی با قیمت مصوب تا زمان تعدیل و تثبیت قیمت به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی ادامه 
 .خواهد داشت

 
نه های تبعی اجرای طرح برای تأمین هزینه های مذکور از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف به محاسبه هزی

 .سوی سازمان برنامه و بودجه کشور است
 

بر اساس این گزارش مقرر شد، دفتر مقررات صادرات و واردات با دعوت از سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو نسبت به 
گی در قالب نوع بسته بندی، احجام بسته بندی وتعریف استانداردهای مورد نیاز برای صادرات رب گوجه فرن اقدام تا مقدمات  ... 

کیلوگرمی فراهم شود 5و  3الزم برای صدور مجوز صادرات رب گوجه فرنگی در احجام باالتر از  . 
 

فرنگی همچنین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با توجه به کاهش نرخ گوجه فرنگی نسبت به اصالح نرخ رب گوجه 
اطالع رسانی شود 021اقدام و قیمت اصالحی در سامانه  . 

  لینک خبر
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 بازار و. قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 5/6/89تاریخ : 

  هزار تومان قرار گرفت ۴۰تومانی نرخ مرغ در بازار/ قیمت مرغ مجدد در کانال  ۰۴۴افزایش 
هزار و مرغ گرم  ۰۱تومانی به  ۰۱۱متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده با افزایش  عضو هیئت مدیره مرغ داران گوشتی گفت: امروز

هزار تومان است ۰۰ها در خرده فروشی . 
اورزیصنعت، تجارت و کشوگو با خبرنگار برومند چهارآیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغ داران گوشتی در گفت  گروه  

تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ  ۰۱۱، از افزایش اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان است ۰۰هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی  ۰۱زنده درب مرغداری  . 

عرضه را دلیل اصلی نوسان قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و افزود وی کمبود در ابتدای هفته با ازدیاد عرضه، قیمت مرغ با سیر  :

 .نزولی در بازار روبرو شد که مجدد با کاهش عرضه، نرخ محصول با نوساناتی در بازار روبرو شد که این امر کامال طبیعی است
شود که فردا قیمت چهار آیین قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می

۲۰۱هزار و  ۰۰مرغ گرم از مرز   .تومان فراتر رود 
: با توجه به آنکه بازار های مرغداری دانست و افزوداین مقام مسئول نوسان قیمت مرغ در بازار را تابع حجم جوجه ریزی در واحد

این محصول کامال رقابتی است، از این رو بهتر است دولت به جای مداخله در امر قیمت گذاری، بازار محصول را به سیستم عرضه 
 .و تقاضا واگذار کند

کرد: قیمت کنونی کنجاله های دامی متعادل شده است، بیان عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه بازار نهاده
های قبل تفاوت نرخ بسیار چشمگیر بودسویا و ذرت به نرخ مصوب پشتیبانی امور دام نزدیک شده است، در حالیکه ماه . 

هزار تن گوشت مرغ ۰۱۱میلیون و  ۲کمبودی در نهاده دامی نداریم/پیش بینی تولید  :بیشتر بخوانید  
ها در بازار همچنان باالست، گفت: با توجه به آنکه مسئوالن نوید تأمین چهار آیین با انتقاد از این مسئله که قیمت ریز مغذی و واکس

روز آینده شاهد تعدیل قیمت در بازار باشیم تا تولیدکنندگان،  ۰۰تا  ۰۱اند، امیدواریم ظرف تمامی واکسن مورد نیاز صنعت را داده
برای استمرار تولید را داشته باشند انگیزه کافی . 

های اخیر وی با انتقاد از این مسئله که قیمت جوجه یکروزه در بازار همچنان پایین است، افزود: افت قیمت جوجه یکروزه طی هفته
عرضه و  روز آینده منجر به کمبود ۰۱تا  ۰۱های مرغداری است که استمرار این روند ظرف بیانگر کاهش جوجه ریزی در واحد

شودالتهاب قیمت مرغ در بازار می . 
این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: کارگروه تنظیم بازار باید به افت قیمت جوجه یکروزه در بازار توجه جدی داشته باشند و فضا 

ای فراهم کنند که انگیزه کافی برای تولید ایجاد شودرا برای تولید کنندگان به گونه . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 ایرنا  – 2/6/89تاریخ : 

بندی اعالم شدقیمت گوشت قرمز بسته  
بندی را اعالم بندی مواد پروتئینی کشور، قیمت گوشت قرمز بستهدبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته -ایرنا -تهران
  .کرد

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور، به گزارش شنبه  « حداکثر قیمت  افزود:« مسعود رسولی

نرخ حداقلی خرید الشه و طبق ضرایب سازمان حمایت برای گوشت گوساله و گوسفند گرم وارداتی برای   های مصوب انجمن با
هزار لایر،  ۸۹۱ن و بدون چربی به طور کامل پاک و بسته بندی شده مصرف کنندگان برای هرکیلوگرم ران گوساله بدون استخوا

هزار لایر، ۰۰۲۱هزار لایر، ران گوسفندی ممتاز بدون چربی، بسته بندی شده  ۸۸۱دست گوساله بدون چربی و بسته بندی شده 
ندی شده قیمت مصرف کننده هزار لایر، نیم شقه ران گوسفندی، بسته ب ۰۰۰۱دست گوسفندی ممتاز بدون چربی بسته بندی شده 

هزار لایر است ۸۸۱هزار لایر، نیم شقه دست گوسفندی، بسته بندی شده ۸۹۱ . 
هزار لایر می باشد۰۰۱۱به گفته وی، قیمت نیم شقه گوسفندی در قصابی ها حد اقل  . 

های اعالم شده و در بسیاری قیمتای سراسر کشور حداکثر با های زنجیرهرسولی اضافه کرد: گوشت های بسته بندی در فروشگاه
های تشویقی برای رفاه حال خانوارهای ایرانی برای فروش عرضه می شودمواقع با تخفیف . 

وی ادامه داد: شهروندان در صورت هرگونه شکایت و انتقادی از محصوالت پروتئینی بسته بندی می توانند با شماره تلفن 
فی کارفرمایی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور تماس حاصل کنندواحد بازرسی و نظارت انجمن صن ۲۲۰۲۲۰۲۳ . 

بندی گوشت هستند، ملزم به عرضه گوشت گرم گوساله و گوسفندی بندی و بستههای قطعهاعضای این انجمن که شامل شرکت
گان و تولیدکنندگان محاسبه و تعیین وارداتی حداکثر به قیمت تعیین شده توسط انجمن که طبق ضرایب سازمان حمایت مصرف کنند

 .شده هستند
ها در سامانه جامع های گرم وارداتی، از زمان ثبت سفارش تا زمان عرضه در فروشگاهوی اظهار داشت: با توجه به اینکه گوشت

ای قطعه بندی هتجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت می شود و نیز از زمان دام زنده در کشور مبدا تا زمان عرضه گوشت
ها، از نظر بهداشتی به طور کامل تحت نظارت و کنترل مستقیم سازمان دامپزشکی کشور قرار شده و بسته بندی شده در فروشگاه

گیرنددارند، کامال به صرفه و بهداشتی در اختیار مصرف کنندگان نهایی قرار می . 
وتئینی کشور با اشاره به تاثیر منفی دورریز محصوالت پروتئینی روی بندی مواد پردبیرانجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته

محیط زیست کشور گفت: در حال حاضر تولید ضایعات از جمله چربی دورریز مواد پروتئینی عالوه بر ایجاد آلودگی به مساله مهمی 
تی همانند سگ های ولگرد می تواند برای محیط زیست کشور در شهرهای بزرگ تبدیل شده است که یکی از دالیل ازدیاد حیوانا

 .باشد
های خانوار و جلوگیری از های قطعه بندی و بسته بندی با جدا کردن ضایعات گوشت نه تنها به کاهش هزینهوی ادامه داد: شرکت 

ود ورود ضایعات گوشت به سطل های زباله شهری کمک می کنند بلکه این مواد را با فرآوری های مجاز به خوراک دام، ک
کشاورزی یا چربی های صنعتی مانند گریس تبدیل می کنند که همین امر بازگرداندن آنها به چرخه تولید در کنار کمک به حفظ محیط 

 .زیست است که می تواند کمکی برای اقتصاد کشور باشد
تئینی در کاهش قیمت تمام شده صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته بندی مواد پرو رسولی به تاثیر شرکت های زیر مجموعه انجمن

گوشت و قیمت نهایی مصرف کننده اشاره کرد و گفت: با توجه به گرانی قیمت گوشت، شرکت ها با همکاری فروشگاه های 
ای از مبلغ تعیین شده و سود حداقلی خود بخشی را به نفع مردم به صورت تخفیف ارائه می دهندزنجیره . 

سته بندی شده شناسنامه دار اشاره کرد و افزود: این امر نشان دهنده رشد فرهنگ استفاده از های بوی به اقبال مردم از گوشت
های سالم و قابل ردیابی استگوشت . 

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرگزاری فارس – 3/6/89تاریخ :

تومان  044بار/ هندوانه کیلویی قیمت میوه در بازار مرکزی میوه و تره  
بار تهران اعالم شدترهجدیدترین قیمت میوه در میدان مرکزی میوه و  .  

بار تهران کشف قیمت شد. این قلم میوه در میدان مرکزی میوه و تره 58به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت 

ها توسط سه نهاد ناظر بررسی کارشناسی و تعیین شده استقیمت . 
هزار تومان و  ۰۰تا  ۰۲رود. قیمت انبه نیز از کیلویی می هزار تومان به فروش ۲۰۱هزار تا  ۰۲۱میوه خارجی آناناس کارتونی از 

هزار تومان متغیر است 01تا  02موز از  . 
در این روزها اوج تنوع میوه های تابستانه در بازار است و قیمت ها در میدان مرکزی میوه و تره بار در شرایط مناسبی است. آنچه 

کند. در که قیمت از میدان مرکزی به مغازه می رسد افزایش چند برابری پیدا میباعث گالیه مصرف کنندگان میشود این است زمانی 
درصد به نرخ مندرج در فاکتوراضافه کند، قیمت میوه ها در بازار از پایین شهر تا باالی شهر  ۳۱ها تنها مجازند حالی که مغازه

زند قیمت را تعیین می کنندنوسان زیادی دارد و مغازه داران بر اساس نرخ اجاره مغازه که می پردا . 
در روزهای گذشته نجومی شده بود با آمدن سیب زمینی های کشت شده در دیگر نقاط کشور به کیلویی  قیمت سیب زمینی هم که

تومان رسیده است ۳۱۱۱ . 
و این  تومان است. چراغ قرمز برای هندوانه کاران امسال به صدا درآمده است ۰۱۱قیمت هندوانه در بازار بسیار پایین و کیلویی 

 .کاهش قیمت به دلیل عدم اجرای طرح الگوی کشت در کشور است
کنند و سال دیگر سیب زمینی کاران و صیفی ها است قربانی می گیرد. یک سال هندوانه کاران ضرر میاجرای الگوی کشت سال

سال است روی میز دولت جا خوش کرده و اجرا نمی شود ۰۱  رخه تکرار می شود. طرح الگوی کشتکاران و دوباره این چ . 
ای از سوی وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان داده شود و مشخص شود که در این منطقه چه طرح الگوی کشت یعنی نسخه

های به اندازه کشت و برداشت شود و از عرضه محصولی و به چه میزان باید کشت شود این عمل باعث خواهد شد که هر محصول
خواهد شد  کم و زیاد که معموال ساالنه در کشور شاهد آن هستیم جلوگیری . 

میلیون بهره بردار کشاورزی را برای اجرای الگوی کشت متقاعد کرد اما  1.5وزارت جهاد کشاورزی می گوید نمی توان 

و ارائه تسهیالت الزم به سمت محصولی که به صالح کشور و  هااورزان را با مشوقکارشناسان معتقدند می توان مدیریت کرد و کش
خواسته دولت است هدایت کرد می توان کشت محصوالت اساسی را جایگزین محصوالت سبزی و صیفی و هندوانه کرد یا حداقل 

 .آنها را در حد نیاز کشت کرد
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 جوان خبرنگاران  – 7/6/89تاریخ : 

  هزار تومان است ۴۴تا  ۰۴۴هزار و  ۹کمبود عرضه دلیل اصلی نوسان قیمت مرغ/ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 
ت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی گفت: ازدیاد تقاضا به دلیل بازگشت حجاج و فشردگی مراسم عروسی در برابر عضو هیئ

رودعرضه دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ در بازار به شمار می . 
  

صنعت، تجارت و کشاورزیرومند چهار آیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار  گروه  

از استمرار روند افزایشی قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط هر کیلو مرغ زنده  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان  ۰۱۱هزار و  ۰۰تا  ۳۱۱هزار و  ۰۰ها فروشیهزار و مرغ آماده به طبخ در خرده ۰۱تا  ۸۱۱هزار و  ۹درب مرغداری 

 .است
وی کمبود عرضه را دلیل اصلی نوسان قیمت مرغ در بازار اعالم کردو گفت: در ابتدای هفته با ازدیاد عرضه قیمت مرغ با سیر 

ازدیاد تقاضا نرخ این محصول با نوساناتی در بازار روبه برو شد که نزولی در بازار روبرو شد که مجدد با پیک بازگشت حجاج و 
 .این امر کامال طبیعی است

بینی کرد و گفت: باتوجه به بازگشت حجاج و فشردگی مراسم عروسی تا قبل از ایام محرم چهارآیین قیمت مرغ در بازار را پیش
دشود که روند صعودی قیمت در بازار استمرار یاببینی میپیش . 

هزار تومان قرار گرفت ۰۰قیمت مرغ مجدد در کانال تومانی نرخ مرغ در بازار/  ۰۱۱افزایش  :بیشتر بخوانید  
ریزی قیمت مرغ تا دهم شهریور در کانال عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ادامه داد: با توجه به شرایط جوجه

شودزار تعدیل میگیری الشه قمیت مرغ در باشهریور با خنک شدن هوا و بهبود وزن ۰۰هزار تومانی قرار دارد و مجدد از  ۰۰ . 
ریزی، گفت: باتوجه به آنکه قیمت مصوب مرغ زنده با هزینه تمام شده تولید فاصله این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت جوجه

اند که این امر نه تنها منجر به افت قیمت جوجه یک روزه های خود نداشتهریزی در واحددارد از این رو مرغداران تمایلی به جوجه
۰۱تا  ۰۱ازار شده بلکه با استمرار این روند ظرف در ب شودروز آینده عرضه مرغ دچار چالش می  . 

به گفته وی کاهش قدرت خرید خانوار برای گوشت قرمز و جایگزینی گوشت مرغ به جای این محصول پروتئینی کمبود عرضه 
های آتی در نگری در نرخ مصوب مرغ هیچ التهابی ظرف ماهتواند در نوسان بازار تأثیر بسزایی داشته باشد که امیدواریم با بازمی

 .بازار نداشته باشیم
عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی عرضه و تقاضای را مکانیزم مناسب برای کسر قیمت در بازار دانست و گفت: 

گذاری بازار محصول را جای مداخله در امر قیمت باتوجه به آنکه بازار این محصول کامال رقابتی است، از اینرو بهتر است دولت به
 .به سیستم عرضه و تقاضا واگذار کند

های دامی نیست، بیان کرد: قیمت کنونی کنجاله سویا و ذرت به نرخ چهارآیین با اشاره به اینکه دیگر خبری از التهاب بازار نهاده
ت واقعی مرغ را بپذیرند نه تنها نیازی به واردات نداریم بلکه مصوب خود نزدیک شده است که با این وجود اگر مسئوالن امر قیم

های هدف صادر کنیم چرا که با وجود ظرفیت تولید در کشور این امکان وجود دارد که یک توانیم بخشی از مازاد خود را به بازارمی
نصیب کشور گردد های همسایه صادر شود تا یک ونیم میلیارد دالر درآمد ارزیمیلیون تن محصول به کشور . 

ها و واکسن در بازار همچنان باالست، تصریح کرد: با توجه به آنکه مسئوالن وی در پایان با انتقاد از این مسئله که قیمت ریز مغزی
م تا روز آینده شاهد تعدیل قیمت در بازار باشی ۰۰تا  ۰۱اند امیدواریم ظرف نوید تأمین تمامی واکسن مورد نیاز صنعت طیور را داده

کنندگان انگیزه کافی برای ادامه تولید را داشته باشندتولید . 
 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 6/6/89تاریخ :   

  هزار تومان ۴۰مرغ  تومانی نرخ مرغ در بازار/ قیمت هر کیلوگرم ۰۴۴نوسان 
 ۰۰تا  ۰۱۱هزار و  ۰۳انی نسبت به روز قبل توم ۳۱۱ها با افزایش حجت گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ گرم در خرده فروشی

 .هزار تومان است
صنعت، تجارت و کشاورزیعظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت وگو با خبرنگار  دی گروه اقتصا 

 ۹، درباره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان است ۰۰تا  ۰۱۱هزار و  ۰۳و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی  ۰۱۱هزار و  ۹تا  ۲۱۱هزار و  . 

۳۱۱و مرغ گرم  ۰۰۱او با اشاره به اینکه قیمت مرغ زنده نسبت به روز گذشته  تومان در بازار رشد داشته است، افزود: با توجه  
درصد تغییر قیمت داشته که ممکن است فردا درصد جزئی  ۰.۰به ازدیاد تقاضا در ایام پایانی هفته، قیمت مرغ نسبت به روز گذشته 

یابد نرخ مرغ در بازار افزایش . 
بینی بینی کرد و گفت: با توجه به آنکه در آستانه ایام محرم و بازگشت حجاج قرار داریم، پیشحجت قیمت مرغ در بازار را پیش

درصدی در بازار روبرو شود ۲الی  ۰شود که قیمت مرغ در همین حد باقی بماند یا حداکثر با نوسان می . 
های مرغداری به منظور افزایش شود از نگهداری مرغ در واحده مرغداران توصیه میاو افزود: باتوجه به شرایط کنونی بازار ب

ها خواهد شدوزن الشه پرهیز کنند چراکه این امر منجربه متضرر شدن آن . 
هزار تومان قرار گرفت ۰۰تومانی نرخ مرغ در بازار/ قیمت مرغ مجدد در کانال  ۰۱۱افزایش  :بیشتر بخوانید  

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی بازنگری در نرخ مصوب مرغ را امری ضروری دانست و افزود: مسئوالن تنظیم 
 ۹هزار تومان بوده، قیمت مرغ زنده  ۰۳بازار در قیمت گذاری باید دقت کافی را داشته باشند چرا که در مواقعی که نرخ مرغ گرم 

دهد که مسئوالن ست که فاصله یک هزار تومانی قیمت مرغ زنده با نرخ مصوب نشان میتومان ا ۰۱۱هزار و  ۹تا  ۰۱۱هزار و 
 .ستاد تنظیم بازار دقت کافی در امر قیمت گذاری را ندارند

او ادامه داد: با وجود اعتراض مکرر مرغداران به نرخ مصوب مرغ زنده، جای این سوال مطرح است که در سال رونق تولید 
شود؟مانی قیمت مصوب با بازار آزاد قرار است از جیب تولیدکنندگان به جیب چه کسی سوق داده میاختالف یک هزار تو  

تومانی مرغ زنده  ۰۰۱هزار و  ۸قیمت مصوب  :حجت با انتقاد از افزایش ناچیز قیمت مصوب مرغ زنده نسبت به سال قبل گفت

۰۱نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها  درصد رشد داشته است که در حالت عادی  ۰۲.۰یمت مرغ گرم تومان معادل نیم درصد و ق 
کنند، مطلع هستند که اگر تولیدی وجود نداشته باشد، ها به این موضوع واقف هستند و درجهت مسیر صحیح بازار حرکت میکشتارگاه

ا در زمانیکه تنش بازار عمال عرضه برای کشتار نیست که با این وجود در قیمت مصوب مرغ زنده باید بازنگری صورت گیرد ت
شود، مرغداران نگران جوجه ریزی نباشندزیاد می . 

ظرفیت تولید مرغ در ایام محرم، شب عید و مابقی طول سال  :این مقام مسئول با اشاره به اینکه نیازی به واردات نداریم، بیان کرد

ای های همسایه باید به گونهباشد و ارتباط با کشور ها باید به سمت و سوی صادراتدر کشور به حدی است که تمامی برنامه ریزی
رقم بخورد که برای صادرات و ورود ارز استفاده کنیم، در حالیکه متاسفانه برخی افراد تحت هر شرایطی به دنبال واردات، خروج 

 .ارز و بهره بردن منافع شخصی است
دون تردید صادرات خواهیم داشت و در غیراین صورت نه تنها به گفته او، اگر تولیدکنندگان مسیر عادی تولید را طی کنند، ب

های تولیدی خود را راه اندازی کردند شود چرا که اکثر مرغداران با تسهیالت، فارمتولیدکنندگان بلکه سیستم بانکی کشور متضرر می
شودکه در صورت عدم بازگشت پول، کل اقتصاد صنعت دچار چالش می . 

روست، واردات مرغ تنها ضربه مهلکی به تولید داخل وارد یط فعلی که تأمین ارز با مشکالت خاصی روبهحجت ادامه داد: در شرا
کندمی . 

های اخیر میزان گیری داشته است، بیان کرد: طی هفتههای اخیر افت چشمحجت با بیان اینکه قیمت جوجه یک روزه در هفته
ئوالن بر اجرای نرخ مصوب کاهش یافته است که همین امر در افت قیمت های مرغداری به دلیل فشار مسریزی در واحدجوجه

ها روند جوجه ریزی در شهریور نسبت به مرداد جوجه یک روزه در بازار دامن زد، اما با مدیریت قیمت مرغ در بسیاری از استان
تر شده که با این وجود تاحدودی قیمت جوجه یک روزه در بازار تعدیل یافته استمطلوب . 

های دامی فروکش کرده است، اظهار کرد: قیمت کنجاله سویا در بازار آزاد با این مقام مسئول با اشاره به اینکه التهاب بازار نهاده
تومان نوسان دارد، اما در بحث ذرت عرضه از بخش دولتی با جدیت قبلی وجود ندارد  ۲۱۱تا  ۰۱۱نرخ مصوب بسته به کیفیت تنها 
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https://www.yjc.ir/fa/news/7051114/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
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سئله حل شود چرا که عرضه ذرت اوکراین مورد استقبال تولید کنندگان مرغ گوشتی نیست و این نوع ذرت این که امیدواریم این م
گیردها مورد استفاده قرار میذرت بیشتر در بخش دامداری . 

های رفع تنش عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در پایان با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ نداریم، تصریح کرد: با
گیری بهتر الشه و همچنین ازدیاد عرضه در برابر تقاضا کمبودی در توزیع وجود ندارد که بخواهیم بخشی از نیاز گرمایی و وزن

 .کشور را از طریق واردات تأمین کنیم

 لینک خبر 
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https://www.yjc.ir/fa/news/7052429/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%DB%B1%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 1/6/89تاریخ :   

  نفر ۳۲۰هزار و  ۹۰طرح حوزه کشاورزی در هفته دولت/ اشتغالزایی مستقیم برای  ۲۲۴۲بهره برداری از 
نفر به صورت  ۰۲۳هزار و  ۹۰رسد که برای مرانی و تولیدی بخش کشاورزی به بهره برداری میطرح ع ۲۲۰۲در هفته دولت 

شودمستقیم اشتغالزایی می .  
یاد شهیدان ای ضمن گرامی داشت ، وزارت جهاد کشاورزی با صدور اطالعیهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

طرح عمرانی و  ۲۲۰۲، «کشاورزی پایدار، رونق تولید، امنیت غذایی»رجایی و باهنر، اعالم کرد: در هفته دولت امسال با شعار 
 ۹۰ها برای رسد و با بهره برداری از این طرحمیلیارد تومان به بهره برداری می ۲۹۰۰تولیدی بخش کشاورزی با اعتباری بالغ بر 

شودر به صورت مستقیم اشتغالزایی مینف ۰۲۳هزار و  . 
طرح،  ۲۸۱های خراسان رضوی با های افتتاحی هفته دولت در سال جاری به ترتیب به استانبر اساس این گزارش، بیشترین طرح

مورد، دام و طیور با  ۰۳۸۸های آب و خاک با طرح اختصاص دارد و زیربخش ۲۲۱طرح و آذربایجان غربی با  ۲۲۱اصفهان با 
های افتتاحی را دارندمورد، بیشترین فراوانی طرح ۲۸۲مورد و تولیدات باغی و زراعی با  ۰۰۰ . 

 استمرار خودکفایی گندم مستلزم اعالم نرخ منطقی / کاهش خرید تضمینی به معنای اُفت تولید نیست :بیشتر بخوانید
طرح عمرانی و تولیدی بخش  ۳۰۲ر و هزا ۰۲این گزارش با اشاره به این که از ابتدای دولت دوازدهم تا ابتدای شهریورماه، 

 ۰۸۹۸۸های افتتاحی بخش کشاورزی در هفته دولت امسال، کشاورزی به بهره برداری رسیده، تصریح کرده است: با احتساب طرح
 .طرح کشاورزی از آغاز به کار دولت دوازدهم تاکنون افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفته است

های آب و خاک با دهد، زیربخشهای افتتاحی کشاورزی در سه سال اخیر نشان میست: بررسی طرحدر ادامه این گزارش آمده ا
های افتتاحی بخش طرح، بیشترین فراوانی طرح ۰۰۲۲طرح و تولیدات باغی و زراعی با  ۰۸۹۹طرح، دام و طیور با  ۰۱۳۰۰

 .کشاورزی را داشته اند

 لینک خبر 
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https://www.yjc.ir/fa/news/7050040/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B6%DB%B1%DB%B6-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B9%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B7%DB%B6%DB%B3-%D9%86%D9%81%D8%B1
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 6/6/89تاریخ :   

  درصدی شش قلم میوه در بازار ۴۲هزار تومان رسید/افزایش  ۴۰قیمت موز به کیلویی 
هزار تومان رسیده است ۰۳تا  ۰۰مت هر کیلو موز با کاهش نسبی در میدان مرکزی میوه و تره بار به کارگر گفت: هم اکنون قی .  

صنعت، تجارت و کشاورزیاسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

، افزایش قیمت برخی اقالم میوه را مقطعی دانست و گفت: هم اکنون قیمت برخی اقالم همچون موز، خیار، شلیل، خبرنگاران جوان
درصد در بازار نوسان داشته است ۰۲تا  ۰۱های گذشته به طور متوسط سیب، هلو و آلو نسبت به هفته . 

بازگشت حجاج و برگزاری مراسم فشرده عروسی قبل از ایام محرم را دلیل اصلی این نوسانات در بازار دانست و افزود: وی 
رسدها به سبب افت تقاضا به زیر قیمت واقعی خود در بازار میافزایش کنونی نرخ میوه مقطعی است و با آغاز محرم، قیمت میوه . 

۰۰یدان مرکزی میوه و تره بار به کیلویی کارگر با بیان اینکه قیمت موز در م هزار تومان رسیده بود، گفت: این در حالی است که  
شود و علی رغم هزار تومان عرضه می ۰۳تا  ۰۰هم اکنون قیمت موز با حدودی کاهش در میدان مرکزی میوه و تره بار با نرخ 

ها با وش برسانند، اما اعضای ما از این سود صرف نظر کردند و گادرصد سود این میوه را به فر ۳۰آنکه مغازه داران باید با اعمال 
کنندنرخ خرید یا سود بسیار کم این قلم را به مشتری عرضه می . 

هزار تومان! /افزایش قیمت موز در بازار مقطعی است ۰۸تا  ۰۰قیمت هر کیلو موز بین  :بیشتر بخوانید  
 ۰تا  ۳هزار تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر کیلو انجیر سیاه  ۰تا  ۳رئیس اتحادیه میوه و سبزی نرخ هر کیلو انجیر سیاه را 

 ۰تا  ۰هزار، انگور عسگری  ۰تا  ۰هزار، انگور رطبی  ۰۰تا  ۰هزار، انگور بی دانه زرد  ۰۳تا  ۸دانه قرمز  هزار، انگور بی
تا  ۰۱هزار، زغال اخته  ۰۱تا  ۳۰هزار، پسته تازه  ۸تا  ۳هزار، آلو قطره طال  ۸تا  ۰هزار، آلو شابلون  ۹تا  ۲هزار، آلبالو رسمی 

 ۰۱تا  ۲هزار، شلیل شبرنگ  ۸تا  ۰هزار، شلیل انجیری  ۰۱تا  ۰۱۱هزار و  ۳هزار، سیب گالب  ۰تا  ۰هزار، سیب دورنگ  ۰۰
هزار تومان است ۰۱تا  ۰هزار و هلو هسته جدا  ۹تا  ۰هزار، هلو انجیری  ۸تا  ۰هزار، گیالس صورتی  ۰۰تا  ۸هزار، گالبی  . 

تا یک  ۰۱۱هزار، هندوانه  ۰۰تا  ۸هزار، طالبی  ۳تا  ۰۱۱زار و هزار، خربزه یک ه ۰۰تا  ۸وی ادامه داد: هر کیلو انبه با نرخ 
۰تا  ۲ای هزار، خیار بوته  ۳۰تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار و با احتساب  ۰۱۱هزار و  ۰تا  ۲هزار و خیار گلخانه  

شودها عرضه میدرصد سود در خرده فروشی . 
بیان کرد: با توجه به آنکه امکان دپو و ذخیره سازی خیار وجود ندارد و این محصول کارگر درباره علل گرانی قیمت خیار در بازار 

شود، از این رو ازدیاد تقاضا ناشی از بازگشت حجاج و برگزاری مراسم عروسی و جشن ها، نوسان قیمت در به روز عرضه می
 .بازار را به همراه داشته است

 ۳تا  ۲هزار تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر کیلو بادمجان قلمی  ۳ی را یک هزار تا ااین مقام مسئول نرخ هر کیلو بادمجان دلمه
 ۰۱تا  ۰هزار، سیر خشک  ۲هزار، پیاز زرد و شیری یک هزار تا  ۰۰تا  ۰هزار، بامیه  ۰تا  ۳، بادمجان گلخانه ۰۱۱هزار و 

هزار،  ۸تا  ۰، غوره عسگری ۰۱۱هزار و  ۳تا  ۰۱۱هزار و  ۲هزار، غوره آبگیری  ۰تا  ۰۱۱هزار و  ۲هزار، سیب زمینی نو 
تومان است ۰۱۱هزار و  ۳هزار و فلفل دلمه سبز یک هزار تا  ۰۲تا  ۰هزار، فلفل شیرین  ۸تا  ۰فلفل تند ریز  . 

، ۱۰۱هزار و  ۰تا  ۰۱۱هزار و  ۲وی با اشاره به نرخ سایر صیفی در بازار گفت: هم اکنون هر کیلو کاهو پیچ ساالدی با نرخ 
 ۲هزار، کلم سفید یک هزار تا  ۰۰تا  ۰۱هزار، کلم بروکلی  ۰تا  ۰۱۱هزار و  ۲هزار، کرفس  ۳تا  ۰۱۱کاهو رسمی یک هزار و 

هزار، گوجه فرنگی  ۰تا  ۰هزار، گوجه زیتونی فله  ۰تا  ۲ای هزار، گل کلم گلخانه ۳تا  ۰۱۱، کلم قرمز یک هزار و ۰۱۱هزار و 
۰۱۱یک هزار و  ۲هزار و هویج  ۰۰تا  ۰هزار، لیموترش میناب  ۰تا  ۲هزار، لوبیا سبز  ۳تا    ۰۱۱هزار و  ۰تا  ۰۱۱هزار و  

شودتومان در میدان مرکزی میوه و تره بار عرضه می . 
 هزار تومان اعالم ۳تا  ۲هزار و سبزی خوردن  ۳تا  ۲رئیس اتحادیه میوه و سبزی نرخ هر کیلو سبزی جور )پلو، آش، قورمه( را 

 .کرد
کارگر در پایان قیمت میوه در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به آنکه کمبودی در تولید هیچ یک از محصوالت میوه و 

شود که با آغاز محرم سیر نزولی قیمت مجدد در بازار آغاز شود و جای هیچ گونه نگرانی صیفی نداریم، از این رو پیش بینی می

استمرار روند افزایش قیمت در بازار نیستمبنی بر کمبود عرضه و  . 

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 
 ایرنا  – 5/6/89تاریخ : 

طرح عمرانی و تولیدی بخش کشاورزی ۲۴۲هزار و  ۲برداری ازبهره  
ش کشاورزی با اعتباری بالغ بر دو طرح عمرانی و تولیدی بخ ۲۰۲وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: دو هزار و  -ایرنا -تهران

رسدمیلیارد تومان در هفته دولت به بهره برداری می ۹۰۰هزار و  .  
، با «کشاورزی پایدار، رونق تولید، امنیت غذایی»به گزارش سه شنبه وزارت جهاد کشاورزی، در هفته دولت امسال با شعار 

۰۲۳هزار و  ۹۰ها برای برداری از این طرحبهره شودصورت مستقیم اشتغالزایی مینفر به   . 
طرح و  ۲۲۱طرح، اصفهان با  ۲۸۱های خراسان رضوی با های افتتاحی هفته دولت در سال جاری به ترتیب به استانبیشترین طرح

طرح اختصاص دارد ۲۲۱آذربایجان غربی با  . 
۰۰۰مورد، دام و طیور با  ۳۸۸های آب و خاک با یک هزار و همچنین در زیربخش  ۲۸۲د و تولیدات باغی و زراعی با مور 

های افتتاحی وجود داردمورد، بیشترین فراوانی طرح . 
طرح عمرانی و تولیدی بخش کشاورزی به بهره برداری رسیده  ۳۰۲هزار و  ۰۲از ابتدای دولت دوازدهم تا ابتدای شهریورماه، 

 .است
۹۸۸هزار و  ۸۰های افتتاحی بخش کشاورزی در هفته دولت امسال، با احتساب طرح طرح کشاورزی از آغاز به کار دولت  

 .دوازدهم تاکنون افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفته است
طرح، دام و  ۳۰۰هزار و  ۰۱های آب و خاک با دهد، زیربخشهای افتتاحی کشاورزی در سه سال اخیر نشان میبررسی طرح

اندهای افتتاحی بخش کشاورزی را داشتهطرح، بیشترین فراوانی طرح ۰۰۲۲طرح و تولیدات باغی و زراعی با  ۰۸۹۹طیور با  . 

 
  لینک خبر
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 برنامه و سیاستها 
 خبرنگاران جوان  – 7/6/89تاریخ : 

  هکتار ۹۴۴هزار و  ۰۴پروژه منابع طبیعی در هفته دولت/مقابله با پدیده بیابان زایی  ۰۰۹برداری از بهره
میلیارد تومان  ۳۰۱طبیعی با اعتباری بالغ برهای مختلف منابعپروژه در حوزه ۸۳۹ها، در هفته دولت م سازمان جنگلبر اساس اعال

  رسد. برداری میبه بهره
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش   ۸۳۹ع و آبخیزداری کشور ، در هفته دولت ها، مراتبه نقل از سازمان جنگل 

آبخیزداری، آبخوانداری، احیای مراتع و بیابان زدایی با اعتباری بالغ کاری، طبیعی از قبیل جنگلهای مختلف منابعپروژه در حوزه
رسد. برداری میمیلیارد تومان به بهره ۳۰۱بر  

۳۰ار، مقابله با پدیده بیابان زایی هزار هکت ۸۰۲در سال گذشته در اجرای عملیات آبخیزداری  حوزه هکتار و در  ۹۱۱هزار و  
هزار هکتار عملیات اجرایی صورت گرفته است.  ۰۱۰احیاء و اصالح مراتع   

های نوین آبیاریهزار میلیارد تومان اعتبار به سامانه ۲اختصاص  :بیشتر بخوانید  
های آب این گزارش با اشاره به اثربخش بودن این اقدامات در تقویت پوشش گیاهی، کنترل سیل و فرسایش خاک و تقویت سفره

تن  ۲.۰های ایران قادرند ساالنه یک و نیم تن اکسیژن تولید کرده و به طور میانگین هر هکتار از جنگل افزاید:زیرزمینی، می
را در خود جذب کنندکربن  . 

بازاری و از حفظ آب و خاک، تولید های ادامه این گزارش با اشاره به تولید چوب، تولید علوفه و گیاهان دارویی به عنوان کارکرددر 
طبیعی آمده استمحیطی منابعهای غیر بازاری و زیستاکسیژن و ترسیب کربن به عنوان کارکرد کاری و در بخش جنگل :

های بحرانی روان و مهار کانونهای و برای تثبیت شنتار عملیات اجرایی صورت گرفته هک ۹۱۱هزار و  ۳۳سازی جنگل، غنی
بوته کاری انجام شده استهکتار عملیات نهالکاری و  ۹۲۲۱پاشی و هکتار عملیات مالچ ۰۲۰۰فرسایش بادی در سال گذشته  .  

طبیعی در دست منابعهای تثبیت حاکمیت دولت بر عرصهدهد: اجرای طرح کاداستر و حدنگاری اراضی برای این گزارش ادامه می
طبیعی سند تک برگی های منابعهکتار از عرصهمیلیون  ۰۱تاکنون برای بیش از  ۹۳اجرا بوده و از زمان اجرای این طرح در سال 

بوده استمیلیون هکتار  ۰۰بیش از  ۹۰گرفته شده و عملکرد این بخش در سال  .  
ش، در سال گذشته، توسعه اقدامات آموزشی ترویجی مورد توجه قرار گرفته است و در این راستا برای مجریان و بر اساس این گزار

هزار نفر، آموزش ارائه شده است ۲۰طبیعی به میزان منابعبرداران بهره . 
های هیرکانیجنگلدر این گزارش تصریح شده است: "مدیریت پایدار  " ،" و "اقدامات آبخیزداری و  سازگان زاگرس"مدیریت بوم

ها، مراتع و آبخیزداری کشور های مهم سازمان جنگلشود از اولویتملی اجرا میآبخوانداری" که از محل اعتبارات صندوق توسعه 

  .در سال جاری است
  لینک خبر
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 برنج
 ایرنا  – 2/6/89تاریخ : 

  درصدی قیمت داخلی شد ۲۴ممنوعیت واردات برنج موجب رشد 
ت: این مساله دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور از ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت برنج خبر داد و گف -ایرنا  - تهران

درصدی قیمت برنج داخلی شده است ۲۱موجب افزایش  .  
« سیاست ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت موجب شد که  در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود:« مسیح کشاورز

د قیمت برنج تولید داخل در بازار همین امر می تواند موجب گرانی مجد درصد افزایش پیدا کند و ۲۱قیمت برنج داخلی در شالیزارها 
 .شود

پیرو   مردادماه در نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، نوشت: ۲۲محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 
مرداد هیات وزیران، در خصوص ضرورت اجرای ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری،  ۲۱مذاکرات مطروحه در جلسه 

اهشمند است مراتب به گمرکات کشور جهت رعایت این ممنوعیت ابالغ شودخو . 
میلیون تن آن از محل تولید  ۲ حدود  میلیون تن است که ۳.۲کشاورز تصریح کرد: نیاز مصرف سالیانه برنج در کشور نزدیک به 

ه واردات وجود دارداز محل واردات تامین می شود، بنابراین برای تامین نیاز داخلی، نیاز ب داخل و بقیه .  
هزارتن  ۲۲۱ گفت: اکنون هزارتن انواع برنج خارجی وارد کشور شده، ۸۲۱وی با بیان این که از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به 

که در انتظار ترخیص است برنج وارداتی در گمرکات کشور وجود دارد . 
همچنین فرارسیدن ماه محرم و افزایش مصرف این محصول ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت و  دبیر انجمن مزبور گفت:

 .برای نذورات، احتمال افزایش قیمت برنج وارداتی نیز در بازار مورد انتظار است
برای جبران این موضوع  ۹۲دولت در سال  و کمبود برنج در بازار پدید آمد به دلیل کاهش واردات، ۹۰وی خاطرنشان کرد: سال 

به دلیل واردات بی رویه ، دولت یازدهم اقدام به سیاست   هزارتن برنج کرد، اما در سالهای بعد ۲۰۱اقدام به واردات 
ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی انجام داد گذاری . 

زمان منطقی بود، اما اکنون با کشاورز افزود: سیاست گذاری ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت محصول داخلی برای آن 
توجه به افزایش قیمت برنج داخلی با وجود افزایش تولید، سیاست ممنوعیت واردات در فصل برداشت می تواند عالوه بر افزایش 

 .قیمت برنج داخلی منجر به افزایش نرخ برنج خارجی نیز شود
ر این محصول و حفظ ذخایر استراتژیک ساالنه بخشی از برنج وی اظهارداشت: شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز برای تنظیم بازا

 .مورد نیاز کشور را در سایر ماه های سال تامین و وارد می کند
تا هشت   ۸۱۱هزار و  ۲قیمت هر کیلوگرم برنج خارجی هندی متناسب با برندهای مختلف  به گزارش ایرنا؛ طی ماه های گذشته

هزارتومان در سطح  ۲۰تومان تا  ۰۱۱هزار و  ۰۳قیمت انواع برنج ایرانی در فروشگاه های بزرگ از کیلویی   هزار تومان و
 .خرده فروشی ها عرضه شده بود

هزارتومان نیز می رسد ۲۸تا  ۲۰اکنون قیمت برخی ارقام برنج داخلی در خرده فروشی ها به بیش از  . 
 

  لینک خبر
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 برنج 
 خبرنگاران جوان  – 6/6/89تاریخ : 

  رسد / اختالل در عرضه و نظارت دلیل اصلی گرانی برنجدرصد می ۳۴سطح زیر کشت مکانیزه برنج به 
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی گفت: سرمایه گذاری طی پنج سال اخیر در زمینه مکانیزاسیون برنج 

۰۱تا  ۰۱موجب شده که کشت مکانیزه به محدوده   .درصد برسد 
  

صنعت،تجارت و کشاورزیبیز عباسی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگارکام گروه  

شد، درصد در اراضی شالیزاری مکانیزه کشت می ۰۲.۰تنها  ۹۲، با اشاره به اینکه در سال اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تا  ۰۱اظهار کرد: سرمایه گذاری بی سابقه طی پنج سال اخیر در زمینه مکانیزاسیون برنج موجب شده که کشت مکانیزه به محدوده 

درصد ارتقا یابد ۰۱طح زیر کشت مکانیزه به محدوده کنیم که سدرصد برسد، ضمن آنکه برای سال آینده پیش بینی می ۲۱ . 
شد، افزود: هم اکنون برداشت درصد اراضی شالیزاری مکانیزه برداشت می ۰۱او با اشاره به اینکه در ابتدای دولت یازدهم تنها 

ابقه بوده استدرصد رسیده که این رقم در تاریخ کشاورزی کشور بی س ۸۱درصدی به محدوده  ۰۱۱مکانیزه برنج با رشد  . 
های برنج های شمال منجر به اقتصادی شدن تولید و کاهش هزینهبه گفته عباسی، رشد چشمگیر در حوزه برداشت مکانیزه از شالیزار

 .شده است
ند های تولید و فرآیرئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه افزایش قیمت برنج ارتباطی به هزینه

های بازار، عرضه و نظارت بر توزیع دلیل اصلی گرانی برنج در عملیات مکانیزاسیون ندارد، بیان کرد: مشکالت ناشی از سیاست
رودبازار به شمار می . 

سال گذشته به اراضی شالیزاری اضافه شده است، افزود:  ۲تا  ۰کمباین برداشت برنج طی  ۰۱۱هزار و  ۲تا  ۲او درباره اینکه 
شود در سال پیش رو هزار دستگاه نشا کار به اراضی شالیزاری وارد شده است و پیش بینی می ۰تا  ۰۱۱هزار و  ۰بالغ بر  رقمی

درصد ارتقا یابد ۹۱مکانیزاسیون برنج به محدوده  . 
انیزاسیون برنج به حدی های تولید ارتباطی به عدم توسعه مکانیزاسیون ندارد، گفت: در توسعه مکعباسی با بیان اینکه افزایش هزینه

کنیم که با دست محصول برداشت کنندای را پیدا میهای شمالی کمتر مزرعهتوفیفات باالست که در صورت مراجعه به استان . 
۰۱این مقام مسئول با اشاره به اینکه سال آینده کشت مکانیزه برنج به محدوده   ۰۱رسد، بیان کرد: هم اکنون در محدوده درصد می 

شودهستیم، ضمن آنکه برداشت به طور کامل با کمباین برداشت میدرصد  . 
میلیارد تومانی در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی ۲۱۱هزار و  ۸سابقه سرمایه گذاری بی :بیشتر بخوانید  

 نبود تکنولوژی ماشین آالت از محدودیت های پیش روی توسعه کشت پنبه
شود، واردات تامین می او درباره آخرین وضعیت ماشین آالت زراعت پنبه گفت: با توجه به آنکه بخشی از پنبه مورد نیاز از طریق

 .از این رو تولید پنبه مستلزم اقتصادی شدن تولید است
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی بخشی از اقتصادی شدن تولید را منوط به صنعت ریسندگی و بخش دیگر تکنولوژی 

تکنولوژی ماشین آالت برداشت است چرا که های توسعه کشت پنبه ناشی از نبود تولید دانست و افزود: هم اکنون یکی از محدودیت
 .در سنوات گذشته تنها تعدادی کمباین غوزه چین پنبه وارد کشور شده و بومی سازی تولید آن در داخل صورت گرفته است

شتیم که سال اخیر برای واردات وش چین پنبه در کشور اقدام شده، اما تاکنون توفیقی در این زمینه ندا ۲او ادامه داد: اگرچه طی 
امیدواریم صنعت کشور به فکر بیفتد و برای فرآیند تولید پنبه بویژه در مرحله برداشت راهکاری بیندیشد چرا که در حوزه کاشت و 

های کارنده برای کشت و کار مشکلی نداریمداشت به سبب دارا بودن انواع ماشین . 
شکالت متعددی روبرو هستیم، اظهار کرد: اگرچه در بخشی از مزارع عباسی با اشاره به اینکه در تامین کمباین وش چین پنبه با م

پنبه به سبب عملکرد و رطوبت پایین با دستگاه غوزه چین وارداتی و تولید داخل امکان برداشت وجود دارد، اما برای استان گلستان 
م که متاسفانه تکنولوژی تولید این کمباین که رطوبت، تراکم محصول و عملکرد باالست، برای برداشت نیاز به کمباین وش چین داری

 .در اختیار برخی کشورهاست که رابطه خوبی با ما ندارند
به گفته او، با وجود آنکه در تامین کمباین برداشت با مشکالتی روبرو هستیم، امیدواریم حوزه صنعت کشور به سمتی رود که بخشی 

 .از تکنولوژی را بومی سازی کند
برای سرمایه گذاری در  ۰میلیارد تومان خط اعتباری شماره  ۰۸۱۱کانیزاسیون با اشاره به اینکه تا پایان سال رئیس مرکز توسعه م

شود تا میلیارد تومان اعتبار جذب این حوزه شده و پیش بینی می ۳۱۱حوزه مکانیزاسیون ابالغ شده است، بیان کرد: تا کنون حدود 
دیل اعتبار به ماشین در اختیار کشاورزان قرار گیردمیلیارد تومان جذب و تب ۰۰۱۱پایان سال  . 
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مکانیزاسیون طی شش سال اخیر/تحریم های ظالمانه خودباوری ما در تولید ماشین آالت   سرمایه گذاری بی سابقه در حوزه
 کشاورزی را باال برد

میلیارد تومان در حوزه مکانیزاسیون سرمایه گذاری انجام شد که این میزان سرمایه  ۲۱۱هزار و  ۸تاکنون  ۹۲نیمه سال   او افزود: از
سابقه بوده است. ضمن آنکه روند تزریق تسهیالت و عرضه استاندارد ماشین آالت کشاورزی کماکان در گذاری در تاریخ کشور بی

 کشور ادامه دارد.
  

دستگاه کمباین غالت را در بین کشاورزان خبر داد و گفت: براین اساس  ۲۱۱هزار دستگاه تراکتور و  ۰۲عباسی از توزیع بیش از 
 رسد.درصد می ۳درصد افزایش و میزان ضایعات با کاهش یک تا یک و نیم درصد به حدود  ۲۰تا  ۲۱سطح نشاء کاری کشور حدود 

  
ها کمترین نوسان را در بازار تجربه کرده است، این مقام مسئول با اشاره به اینکه قیمت ماشین آالت کشاورزی نسبت به دیگر بخش

درصد نیاز کشور متکی بر تولید داخل است از این رو نوسان چندانی در حوزه ماشین آالت کشاورزی  ۹۰اظهار کرد: با توجه به آنکه 
های پر مصرف دهد تنها به واسطه افزایش اجزا و قطعات و مواد اولیه، قیمت ماشینها نشان میداریم و آمارها نهمانند دیگر بخش

 درصد رشد داشته است. ۰۱تا  ۰۱بخش کشاورزی که در این حوزه بسیار تاثیر گذار است حدود 
  

نیاز برای حوزه ماشین آالت کشاورزی افزود:  رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر تامین ارز مورد
آالت به خارج وابسته هستیم که در اگر چه در تولید ماشین آالت کشاورزی خودکفا هستیم، اما برای تامین بخشی از قطعات و ابزار

 درصدی قیمت ماشین آالت را به حداقل رساند. ۰۱تا  ۰۱توان افزایش صورت تامین ارز می
های ظالمانه علیه کشور خودباوری های قبل، اعمال تحریمشرایط تحریم بر خوداتکایی تولید داخل گفت: در طول سالاو درباره تاثیر 

درصد نیاز کشور را از تولید داخل تامین  ۰۰الی  ۰۱ما را بیشتر کرده است که هم اکنون با برنامه ریزی مناسب درصدد هستیم تا 
 کنیم.

با توجه   های ظالمانه خود باوری ما را افزایش داده است، ادامه داد:نکه در سنوات گذشته اعمال تحریماین مقام مسئول با اشاره به ای
های به آنکه اعمال تحریم های ظالمانه در سنوات گذشته خودباوری ما را بیشتر کرده است، از این رو در شرایط کنونی، وضع تحریم

د ای وارها که به صورت نمونهتولیدات داخل پیش خواهد برد، اما در برخی فناوری جدید ما را به سمت و سوی خوداتکایی بیشتر در
 تر است چرا که به سبب تعداد معدود این فناوری ها، تولید داخل الزامی ندارد.شود، واردات مقرون به صرفهمی

درصدی واردات  ۰۱تا  ۰صدد بومی سازی های مناسب تنها در عباسی در پایان تصریح کرد: در حوزه تولید داخل با برنامه ریزی
 ماشین آالت و نیاز خاص کشاورزی در کشور هستیم.

  لینک خبر
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 پنبه
 خبرگزاری فارس – 0/6/89تاریخ : 

گردد؟ ها بیش از یک دهه پنبه کشور را رها کردند/آیا طالی سفید به روزهای اوج بر میدولت  
توجهی کشور آغاز شده و میخواهد به زودی در تولید این محصول خودکفا شودو اشتباهات و بینگاه جدیدی به تولید طالی سفید در 

رقم خورد و ایران سرآمد در تولید پنبه را به وارد کننده این محصول تبدیل کرد، جبران کند 91ها که دردهه گذشته دولت .  
روند کاهشی یافت و  91ید طالی سفید در کشور در دهه به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از آنکه وضعیت تول

 .از روزهای اوج و طالیی خود فاصله گرفت دوباره اقبال به این محصول اساسی و استراتژیک در کشور بیشتر شده است
برد به پیش میبافی و پوشاکرا کنی، ریسندگی، پارچهپاکپنبه پنبه محصول استراتژیک و ماده خام صنایع نساجی است چهار صنعت 

و به عنوان کاتالیزور یک صنعت اشتغالزا در کشور است. دولت برنامه خودکفایی این محصول را کلید زده و قرار است تا سال 
در تولید این محصول دوباره خودکفا شویم 0111 .  

بود و زودتر از برنامه، خودکفایی گوید اگر دولت حمایت کند مسیر خودکفایی بسیار هموارتر خواهد مجری تولید پنبه در کشور می
انداز آینده آن با ابراهیم هزارجریبی شود. برای بررسی وضعیت تولید و مشکالت این بخش و چشماین محصول استراتژیک محقق می

وگو کردیممجری طرح تولید پنبه در کشور گفت . 
  

و چه کاربردهایی دارد؟ شودفارس: پنبه یا همان طالی سفید در کشور در چه صنایعی استفاده می  
است که پس از فرآوری در صنایع صنعتی، نساجی، تولید نخ، صنعت پوشاک، « وش»بخشی از غوزه پنبه به نام  :مجری طرح پنبه

بخشی از َوش پنبه تبدیل به الیاف و نخ شده و بخش دیگر به  شود،کشی، تولید اسکناس و صنایع دفاعی استفاده میصنایع روغن
شودکشی استفاده میپنبه در صنایع روغن عنوان تخم .  

آید؟فارس:چه میزان روغن از پنبه به دست می  
کشی از آن روغن  شود، خوراکی است چون حجم تخم پنبه در کشور کم استروغنی که از تخم پنبه استحصال می :مجری طرح پنبه

تومانی  1211کشی وجود دارد و آن هم واردات روغن با ارز غنشود. اما دلیل دومی هم برای عدم استفاده از تخم پنبه برای رونمی

  .است که واردکنندگان ترجیح به واردات دارند. بنابراین تمایلی در داخل کشور برای استفاده از روغن تخم پنبه نبوده است
ستحصال روغن از تخم پنبه در امروز به وزارت جهاد کشاورزی اعالم کردیم که با توجه به افزایش تولید پنبه در کشور امکان ا

کشی وجود داردصنعت روغن .  
تواند روغن مورد نیاز کشور را تامین کند؟فارس: تخم پنبه تولیدی در کشور چه میزان می  

هزار تن برای کشور روغن استحصال کند 05تواند هزار تن است که می 011بینی تولید امسال پنبه پیش :مجری طرح پنبه .  
درصد وابسته به واردات روغن هستیم و هر میزانی که در داخل کشور تأمین شود از  81ر تن رقم خوبی است زیرا هزا 15 :فارس

 .خروج ارز جلوگیری خواهد کرد
اند و تنها چند کارخانه این سیستم کشی پنبه را جمع کردهها سیستم روغنالبته مشکل این است که خیلی از کارخانه :مجری طرح پنبه

ی پنبه دانه را دارندکشروغن .  
 فارس: نیاز کشور به روغن ساالنه چقدر است؟

تأمین   تواند بخشی از روغن مورد نیاز کشور راهزار تن روغن استحصالی از پنبه دانه می 05میلیون تن و 1.5 :مجری طرح پنبه

 .کند
شود؟فارس: امسال چقدر پنبه تولید می  

استان کشور وجود دارد و از برنامه تدوین شده برای  09کاری در هکتار پنبه 251و هزار  81امسال در سطح  :مجری طرح پنبه

بینی شده کشت درصد بیشتر از میزان پیش 01کردیم اما هزار هکتار باید کشت می 92این محصول جلوتر هستیم. طبق برنامه امسال 

رصد رشد داریمد 27هزار هکتار کشت کرده بودیم  71کردیم. نسبت به سال گذشته هم که  .  
بینی شما از تولید امسال چقدر است؟فارس: پیش  

هزار تن وش تولید کنیم 229کنیم امسال بینی میپیش :مجری طرح پنبه . 
شود؟انداز شما از تولید چقدر است و برنامه خودکفایی شما ِکی محقق میفارس: چشم  

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

است اما اگر دولت حمایت کند خودکفایی خیلی زودتر به  0111تا سال برنامه خودکفایی که برای پنبه تدوین شده  :مجری طرح پنبه

هزار تن برسد که با این  292تولید به  0111رویم و قرار است تا پایان سال درصدی پیش می 7نتیجه خواهد رسید. ساالنه با رشد 

هزار تن برسد 292ولید کشور به میزان خودکفایی در کشور ایجاد خواهد شد. بر اساس برنامه ششم توسعه هم قرار است ت . 
 فارس: نیاز کشور به پنبه چقدر است؟

هزار تن  65هزار تن َوش معادل  229اگر با ضریب تبدیل یک دوم تخم پنبه و یک سوم الیاف محاسبه کنیم از  :مجری طرح پنبه

یاز کشور تولید و نیمی از آن وارد هزار تن است در حقیقت نیمی از ن 031شود و نیاز کشور به الیاف پنبه الیاف تولید می

تا  021  هزار تن است اما آمارهای چند ساله ما نشان داده که نیاز صنعت نساجی 211الی  091گوید نیاز کشور شود.نساجی میمی

هزار تن است 031 . 
رسید؟با به خودکفایی نمی 0111درصد رشد دارید پس تا سال  7فارس:اگر ساالنه   

پنبه  مجری طرح رسیمله عرض کردم اگر دولت حمایت کند در این تاریخ به خودکفایی میب : .  
ای باید باشد؟های دولت در چه زمینهفارس: حمایت  

کند و دولت هم اگر همه کشورها برای بخش کشاورزی به ویژه محصوالت استراتژیک خود یارانه پرداخت می :مجری طرح پنبه

د باید به آن یارانه پرداخت کند و از آن حمایت کندمیخواهد این محصول در کشور توسعه یاب .  
ای ندارد؟فارس: دولت برای تولید پنبه یارانه ویژه  

ای نداردیارانه عمومی برای بخش کشاورزی دارد اما برای محصول استراتژیک پنبه یارانه ویژه دولت یکسری :مجری طرح پنبه . 
 

است یا واردات؟ فارس: برای صنعت نساجی خرید از داخل به صرفه  
کند. قیمت الیاف پنبه داخل کند و هم از داخل تهیه میصنعت نساجی پنبه الیاف مورد نیاز را هم از خارج وارد می :مجری طرح پنبه

تر تری وارد کنند قیمت داخل هم گرانکنند اگر با دالر گرانای که از خارج وارد میمتأثر از قیمت وارداتی است. آنها به هر اندازه
شودشود، البته اگر نرخ پنبه وارداتی کمتر شود قیمت پنبه داخلی هم کمتر میمی . 

 فارس: قیمت داخل چه ارتباطی با قیمت واردات دارد؟
توان از کنند تصورشان این است که به همان قیمت هم میزمانی که واردکنندگان پنبه را با قیمت بیشتری وارد می :مجری طرح پنبه

کنند در صورت گران کرد. چون صنایع نساجی تقریبا نیمی از نیازشان به الیاف را از داخل و نیمی را از خارج تهیه می داخل تهیه
شود بنابراین در مورد پنبه قیمت داخلی و قیمت خارجی تقریباً شان به واردات و تأمین از داخل بیشتر میبودن قیمت داخل آنها تمایل

اندبه هم وابسته .  
گیرد؟ زیرا فروش پنبه در بازار هزار تومان بیشتر از نرخ تضمینی چرا دولت نرخ خرید تضمینی پنبه را کمتر در نظر می فارس:
  .است

توانند محصول خود کاران میکند وگرنه پنبهدولت نرخ تضمینی را برای جلوگیری از ضرر کشاورزان اعالم می :مجری طرح پنبه

ی بفروشندتررا در بیرون به قیمت گران .  
 فارس: قیمت خرید تضمینی امسال پنبه چقدر است؟

 .تومان 3600 :مجری طرح پنبه
دهد نرخ واقعی پنبه هزار تومان است نرخ پایینی که دولت اعالم کرده به بازار سیگنال می 5اما قیمت فروش بیرون حدود  :فارس

تومان است 3611 .  
تومان  5151ت اما امسال پیشنهاد کردیم که برای سال آینده قیمت نرخ َوش کیلویی طور اسبله، تا حدودی همین :مجری طرح پنبه

 .باشد
 فارس: از مشکالت تولید پنبه بگویید؟

رود کاران باال میهای تولید در این محصول باالست آفات زیادی دارد به دلیل قیمت باالی سموم هزینه پنبههزینه :مجری طرح پنبه

های برداشت این محصول هم کاری تعطیل شده است. هزینهخوزستان که منطقه گرم است و آفت زیادی دارد پنبهمثالً در استانی مثل 
های ویژه این محصول هم در کشور نیست قیمت باال است چرا که هم برداشت سخت است و محدودیت کارگری وجود دارد و کمباین

نندتوانند تهیه کآن هم بسیار گران است و کشاورزان نمی های بزرگی دارند که البته ها هم نیاز به زمیناستفاده از این کمباین .

هکتار است 3کاران میانگین های پنبههای کشاورزی در کشور ما خرد است. مالکیت زمینزمین . 
کاری رواج بیشتری داشتدر قدیم هزینه کارگری ارزان بود به همین دلیل پنبه هندوستان، ازبکستان، اکنون نیز در کشورهایی مانند  .

مناسبی دارند. برخی کشورها مانند ترکیه، آمریکا، یونان، استرالیا و آرژانتینهم با  چین، آفریقا به دلیل کارگر ارزان تولید پنبه
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ف با پرداخت اما از همه اینها مهمتر در کشورهای مختل  اندآالت تولید خود را افزایش دادهمکانیزاسیون یعنی استفاده از انواع ماشین
شوددهند اما در کشور ما پرداخت نمییارانه به پنبه تولید این محصول را افزایش می . 

کنی، پاکصنعت پنبه 1پردازند چرا که معتقدند این بخش اشتغالزا است و حداقل ای میکشورهای غنی و فقیر برای تولید پنبه یارانه

کنندتفاده میبافی و پوشاک از این محصول اسریسندگی، پارچه .  
دهد؟فارس: چرا دولت یارانه نمی  

کند. در قدیم صنعت دولت یارانه عمومی به کشاورزان دارد اما اختصاصی برای این بخش یارانه پرداخت نمی :مجری طرح پنبه

دو به همدیگر تأثیر شد صنعت نساجی و تولید پنبه هر نساجی در کشور بسیار بزرگ بودو قوی بود و باعث تقویت تولید پنبه هم می
گذارد اکنون صنعت نساجی ما هم ضعیف شده و روی تولید پنبه هم تأثیر منفی گذاشته استمی . 

ای که سابقه بسیار درخشانی داشتیم و پس از آن یک دوره در تولید پنبه داشتیم، دوره 3دولت در گذشته پنبه را تقریبا رها کرد، ما 

ها توجهی نکردند و پس از مرحله سوم نگاه مجدد به این بخش آغاز شده و امسال رها شد و دولت دوره تولید پنبه در کشور تقریباً 
 .تولید پنبه دوباره روند افزایشی آغاز کرده است

ای تولید پنبه رها شد؟فارس: چه دوره  
ها توجه به پنبه را فراموش کرده بودندتا االن تقریباً دولت 91از دهه  :مجری طرح پنبه . 

سفار کنید که چقدر در اشتغالزایی و به جنابعالی به عنوان مجری طرح پنبه چرا اهمیت راهبردی این محصول را مطرح نمی :

شود؟های شما نمیحرکت در آوردن چرخ صنعت این کشور نقش دارد آیا شما زبان اقناع ندارید یا توجهی به حرف  
ششم هم تصویب شده که این محصول در کشور توسعه پیدا کند اما دولت طرح توسعه پنبه داریم و در برنامه  :مجری طرح پنبه

شود اعتبارات را در جاهای آید و مجبور میهای دیگری پیش میکه اولویتتواند یارانه اختصاصی به پنبه داشته باشد چرا نمی
ایت کند و این صنعت رشد بیشتری داشته مندیم که به این بخش توجه بیشتری شود و دولت از آن حما هم عالقهدیگری هزینه کند م

  .باشد چرا که معتقدیم پنبه یک محصول استراتژیک است و صنعت نساجی کشور را رونق خواهد بخشید
 فارس: پیشنهاد شما در آن طرح برای یارانه پنبه چقدر بود؟

میلیارد تومان طی یک سال پرداخت شود 81پیشنهاد کردیم که  :مجری طرح پنبه شورها روش دیگری برای پرداخت یارانه برخی ک .

ای است کاران برود و این همان یارانهتر بخرد تا پول بیشتری به جیب پنبهگویند صنعت نساجی پنبه کشاورزان را گراندارند و می
شودکه به جای دولت از جیب صنایع نساجی پرداخت می . 

هزار  21شود. به جای دالری وارد می 2کند مثالً اگر پنبه ری پیدا میاگر دالر به ارزش واقعی خود برسد تولید داخل ارزش بیشت

شود بلکه احتمال قاچاق از داخل به خارج تومان دو برابر آن پنبه داخلی به فروش خواهد رفت و پنبه به داخل کشور هم قاچاق نمی
  .خواهد بود

 فارس: آیا دالر االن ارزش واقعی خود را ندارد؟
دانم که دالر فعلی ما بیشتر بر پایه نفت است و اگر این دالرها بر اساس تخصص من در این زمینه نیست اما می :مجری طرح پنبه

  .تولید داخل باشد آن موقع ارزش واقعی خود را خواهد داشت و در این حالت محصوالتمان ارزش پیدا خواهد کرد
کند حداقل صنایع نساجی با گران خریدن پنبه داخلی از این بخش پرداخت نمیاید که اگر دولت یارانه آیا شما پیشنهاد داده :فارس

 .حمایت کند چرا که قوت گرفتن تولید پنبه به توسعه صنعت آنها هم کمک خواهد کرد
های بعدی شود شاید اولویت آنها خودرو است و نساجی در ردهدانم چرا انجام نمیبله پیشنهاد داده شده اما من نمی :مجری طرح پنبه

بیننداست که اصالً نمی .  
ها مطرح کردید، ها را به عنوان مانع تولید و افزایش هزینهکوچک بودن زمین :فارس قانون تجمیع اراضی کشاورزی و جلوگیری »

کنید؟پیگیری نمی  تصویب شد و تاکنون اجرا نشده است چرا اجرای آن را 75سال « هااز خرد شدن زمین  
های مجلس هم ها متفاوت باشد، گزارش مرکز پژوهشایم اما شاید روشاجرای این قانون را بارها بحث کرده :مجری طرح پنبه

های کشاورزی خرد نخواهد شدوجود دارد که دنبال اصالح قانون ارث هستند یعنی اگر این قانون اصالح شود دیگر زمین . 
االرث تأکید شده یعنی اینکه وراث سهم خود را از ماترک دریافت سهمقانون ارث ایرادی ندارد در قران در سوره نساء به  :فارس

کنیمها را قطعه قطعه کنند بنابراین ایرادی در قانون ارث نیست بلکه ما اشتباه اجرا میکنند نه اینکه زمینمی .  
های کشاورزی شته زمینهای گذاز نظر فرهنگی کشاورزان با تجمیع اراضی راحت نیستند و باعث شده سال :مجری طرح پنبه

کنندها را تقسیم میهمچنان خرد بماند و در زمان تقسیم ماترک هم متأسفانه خود زمین .  
 فارس: میزان مصرف آب تولید پنبه و دوره رشد آن چقدر است؟
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است هزار مترمکعب  3های مرطوب هزار مترمکعب و در زمین 05های خشک تا مصرف آب پنبه در زمین :مجری طرح پنبه

تمرکز ما برای توسعه این محصول در مناطق شمالی استبنابراین  ماه متغیر است و  8تا  1طول دوره رشد این محصول هم  .

کیلوگرم در هکتار است 2531ین تولید وش میانگ .  
برای اقتصادی کردن اگر تولید پنبه برای کشاورزان اقتصادی باشد آنها حتماً این محصول را کشت خواهند کرد، برنامه شما  :فارس

 این محصول چیست؟
کنیم نخست به دنبال افزایش عملکرد در واحد برنامه راهبردی را برای اقتصادی کردن این محصول دنبال می 4 :مجری طرح پنبه

را افزایش  وری آبدهیم، سوم کار کشت و برداشت پنبه را باید آسان کنیم و چهارم اینکه بهرهها را کاهش میسطح هستیم دوم هزینه
رویکرد تولید پنبه اقتصادی خواهد شد 1دهیم و معتقدیم با ادامه این  .  
 فارس: چه کاری انجام دادید؟

وری آب است، روی عملکرد در واحد سطح هم بذرهای مناسبی را از کشورهای تمرکز ما فعالً روی افزایش بهره :مجری طرح پنبه

هزار هکتار را با  21الی  05دهیم. امسال اسبی دارند و ارقام تولید داخلی را نیز افزایش میایم که تولید منترکیه و یونان وارد کرده

شوددرصد کل سطح زیرکشت را شامل می 25بذر خارجی کشت کردیم که حدود  .  
کنیدفارس: چرا بذر خارجی وارد می درصد بذرهای ما داخلی است 81در گزارشی گفته بودید   . 

دهند و برخی بذرهای ای خارجی معموالً پرمحصول هستند از سوی دیگر قدرت انتخاب را به کشاورزان میبذره :مجری طرح پنبه

ایم. چرا که معتقدیم تواند داشته باشد. امسال برای اولین بار تولید بذر خارجی را در داخل آغاز کردهخارجی عملکرد بهتری هم می
تر تمام اشیم. البته در شرایط تحریم انتقال ارز هم مشکل است و واردات آن گراندر شرایط تحریم باید کامالً به خودمان متکی ب

شودمی . 
توانید با این روش به تولید بذر دهد، شما نمیهای متوالی عملکرد را کاهش میکشت بذر خارجی در داخل و تولید بذر در سال :فارس

 خارجی در داخل ادامه دهید؟
یم هر سال بخشی بذر خارجی وارد کنیم و آن بذر را در داخل تولید کنیمما مجبور هست :مجری طرح پنبه .  

 .فارس: چند رقم داخلی پنبه دارید و آخرین رقمی که سازمان تحقیقات معرفی کرده ِکی بود
از « ابانت»و « پرتو»رقم  2، 87رقم آن کاربرد بیشتری دارد و در اواخر سال  1رقم داخلی پنبه داریم که  10 :مجری طرح پنبه

سوی سازمان تحقیقات معرفی شد که این دو رقم محصول مشترک با سازمان انرژی اتمی و سازمان تحقیقات بود. ویژگی این دو رقم 
 .زودرس بودن آن است

 فارس: تفاوت عملکرد بذور داخلی و خارجی چقدر است؟
تن در  9ها که توسط کشاورزان نمونه تولید شدند اخلیکنند اما دتن در هکتار تولید می 8بذرهای خارجی حدود  :مجری طرح پنبه

  .هکتار است
متر است آسیب جدی وارد میلی 31های شما قدیمی هستند و و به الیاف که طول آنها کمتر از کنیپاکگویند پنبهفارس: کشاورزان می

کندمی .  
ها معموالً وش را مستقیم از کنیپاکتند و خود پنبهقدیمی هستند و برخی هم جدید هس هاکنیپاکبرخی پنبه :مجری طرح پنبه

کنندکنند و پول آن را با توجه به درصد الیاف به پنبه دانه محاسبه و پرداخت میکشاورزان خریداری می . 
پرداختی به شود و رقم دانه کمتر میکنی قدیمی باشد درصد الیاف به پنبهپاکبله دقیقاً مشکل همین جا است زمانی که پنبه :فارس

یابد گالیه کشاورزان هم همین استکشاورز کاهش می . 
آید، های ظریف باشند این مشکل به وجود میها دنبال نخبله، در کل ممکن است چنین مشکلی باشد اما اگر نساجی :مجری طرح پنبه

کندای به آنها وارد نمیها ضربهکنیها به دنبال آن هستند از نوع معمولی است و این پنبه پاکهایی که االن نساجینخ .  
کنید آیا کمباین وارد می 01گویند و شما دی ماه گذشته گفتید فارس: کشاورزان مهمترین مشکل تولید پنبه را نبودن ماشین برداشت می

ها وارد شد؟این کمباین  
ایم. اما مشکل یل مشکالت تحریم هنوز وارد نکردهایم وارد کنیم، پول در بانک ایران است اما به دلتاکنون نتوانسته :مجری طرح پنبه

ها بخشی از آنها برای کار کارگری کارگری امسال چندان نخواهد بود چرا که به دلیل مشکالت اقتصادی و نبودن کار در شهرستان
تواند تا حدود زیادی حل کندکاران را میشوند و این مشکل پنبهدر مزارع سرازیر می .  

ها به راحتی پنبه را وارد کنند شود که نساجیا ازبکستان توافق کردید که تعرفه پنبه در حد پایین باشد و این باعث میها بسال :فارس

زندو این ضربه به تولید داخل می . 
و بخشی کنند هم نیاز به واردات دارند بخشی از آن را از داخل تأمین می درصد است و البته نساجی 5تعرفه پنبه  :مجری طرح پنبه

کندکنند. دولت با این تعرفه از صنایع نساجی حمایت میرا هم وارد می .  
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دهد شما تر و به اسم حمایت از صنایع نساجی در حقیقت تولیدکنندگان پنبه داخلی را تحت فشار قرار میفارس: دولت با تعرفه پایین
کنند در حقیقت قیمت پنبه آنها با تعرفه اندک و با قیمت پایین وارد میخودتان گفتید که قیمت پنبه داخل متأثر از پنبه وارداتی است اگر 

آیدتر میداخلی هم پایین . 
کنیم که تعرفه را افزایش دهندشود پیشنهاد میدرست است هر موقع ببینیم اوضاع خراب می :مجری طرح پنبه .  

از تولید داخلی حمایت کند ولی اتفاق نیفتاده است تواند با افزایش تعرفه و محدود کردن واردات در حقیقتفارس: دولت می .  
بله، حمایت از کشاورزان از سه طریق پرداخت یارانه مستقیم به کشاورز، ملزم کردن صنایع نساجی به خرید با  :مجری طرح پنبه

دهدآنها را انجام نمیتواند انجام شود اما دولت هیچ کدام از کاران و نیز افزایش تعرفه وارداتی میقیمت بیشتر از پنبه .  
ها از نخ پنبه به الیاف مصنوعی بیشتر شده و این میزان تقاضا به پنبه را کاهش داده استهای گذشته گرایش نساجیفارس: در سال .  

درصد کاهش یافته در  31درصد به  69میزان تقاضا به نخ پنبه از  2101تا سال  0861درست است از سال  :مجری طرح پنبه

درصد رشد داشته است 61.5درصد به  22که نیاز به الیاف مصنوعی از حالی  . 
کنند که کیفیت پنبه تولید داخل پایین است و به همین دلیل بیشتر تمایل به واردات دارندها گالیه میفارس: نساجی . 

ریزند و باعث افزایش میزان تیکی میهای پالسها را در کیسهکیفیت تولید داخلی پایین نیست در برخی صنایع پنبه :مجری طرح پنبه

ها نشان کنند کیفیت بهتری دارد؟ بررسیها وارد میشود اما سؤال این است آیا محصول خارجی را که نساجیناخالصی الیاف پنبه می
آنها جنس خوب را ها بدترین نوع پنبه را به صنایع نساجی ما داده بودند مثالً موردی بود که استرالیایی دهد که اینطور نیستمی

تر هستیمدهند، هر اندازه به تولید داخلی بها بدهیم موفقکیفیت را به ما میهای بیخودشان برمیدارند و جنس .  
شود؟فارس: پنبه تراریخته در کشور تولید شده آیا اجازه کشت داده می  

شود و های رسمی انجام میر اساس پروتکلهم ب زراعت محصوالت تراریخته در ایران ممنوع است وارداتش :مجری طرح پنبه

شود، بذور آن تهیه کند. پنبه تراریخته در تحقیقات استفاده میکمیسیونی وجود دارد که مرتب این محصوالت را در کشور رصد می
 .شده اما هنوز در عرصه نیامده است و فعال هم قرار نیست بیاید

چیست؟ فارس: نظر شخصی شما در مورد محصوالت تراریخته  
کنند های زیادی دارد و کشورهای پیشرفته هم از این محصول تراریخته پنبه استفاده میمعتقدم چون پنبه آفت :مجری طرح پنبه

تواند برای کشور ما در افزایش تولید کمک کندمی البته اگر اثرات جانبی دارد در حوزه اطالعات من نیست اما تحقیقات زیادی  .

ود دارددرباره مزایای آن وج . 
فارس: به همان اندازه هم در مضرات استفاده از محصوالت تراریخته تحقیق شده است مثالً دانشگاه آمریکا تحقیقی کرده که استفاده 

از محصوالت تراریخته عالوه بر انسان برای حیوانات هم به شدت خطرآفرین بوده، تحقیقی در مورد گاو و موش انجام شده و برای 
ز بوده استساآنها مسأله .  

توانم اظهارنظر کنم اما هنوز هم در طبیعت بله، به هر حال اطالعات من در حوزه سالمت کافی نیست و نمی :مجری طرح پنبه

ها وجود دارد که ما راه فراری نداریم مثالً آلودگی هوا یا مشکالتی که استفاده از موبایل برای سالمتی دارد اما ما خیلی گرفتاری
از آنها فرار کنیم توانیمنمی . 

توانید آن را از کند میاگر موبایل برای شما ایجاد مشکل می  هایی که زدید قابل مقایسه با خطرات تراریخته نیستاین مثال :فارس

های انسانی، حیوانی و طبیعت تغییراتی رخ بدهد شما چگونه خود دور کنید اما اگر با استفاده از محصوالت تراریخته در ژنوم
ها را از طبیعت حذف کنید؟توانید این ژنومیم  

  .به هر حال باید تحقیقات در این زمینه انجام شود و بهتر است پس از اطمینان کامل در کشور ترویج شود :مجری طرح پنبه
آن چه بود؟ اوج تولید طالی سفید را داشت و پس از آن روند تولید این محصول کاهشی شد دالیل 51های فارس: کشور ما در دهه  

میزان تولید  75های بعد هم به تولید مناسبی رسیدیم مثالً در سال تولید خیلی خوبی داشتیم اما در سال 51در دهه  :مجری طرح پنبه

سبزی و کاری،پذیری این محصول در بازار در مقابل برنجهم بیشتر بود اما به دالیل مختلفی از جمله عدم رقابت 55ما از سال 

های کارگری تولیدش کاهش یافت. در سوی دیگر دولت هم از این محصول حمایتی نکرد. زمانی ری و نیز باال رفتن هزینهکاصیفی
توانیم هندوانه را به کشورهای عربی بفروشیم و دو برابر آن گندم خریداری کنیم پس نیازی به تولید گندم این تفکر وجود داشت که می

ین چنین تفکری باعث شد که محصوالت سبزی، صیفی و هندوانه جایگزین شودنیست در برابر پنبه هم شاید ا فارس  . این دالیل  :

خورد چطور محصول سبزی و صیفی جایگزین محصول است که واقعاً آدم افسوس می ارزشای بیبرای کاهش تولید پنبه به اندازه
که اکنون مجبور شویم جای محصوالت استراتژیک را با استراتژیکی مثل پنبه شده است چرا الگوی کشت در کشور اجرا نشد 

بر پر کنیمارزش و آبمحصوالت کم .  
بردار کشاورزی داریم که به آنها میلیون بهره 1.5وزارت جهاد کشاورزی قادر به اجرای این طرح نبود،  :مجری طرح پنبه

توانیم امر و نهی کنیمنمی . 
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ها و پرداخت یارانه و تسهیالت تواند با ساماندهی مشوقند نه اینکه زور بگوید، میوزارت جهاد کشاورزی باید مدیریت ک :فارس

تواند نرخ تضمینی محصوالت استراتژیک را افزایش دهد کشاورزان را به سمت کشت محصوالت استراتژیک و اساسی ببرد مثالً می
تواند کارساز باشداین میو در مقابل تسهیالت کشت سبزی و صیفی و هندوانه و خربزه را قطع کند و  . 

شودمجری طرح پنبه: بله درست است اگر با مدیریت بخواهیم کنترل کنیم می . 
های گذشته سازمان پنبه تبدیل به دفتر محصوالت نباتی شده است یعنی جایگاه تشکیالتی این محصول استراتژی از در سال :فارس

د در کاهش تولید پنبه تأثیرگذار باشدتوانسازمان به دفتر تنزل پیدا کرده است و این می . 
تواند تأثیرگذار باشد افزایش یا کاهش تولید مربوط به عملکرد ما استالبته جایگاه در کاهش تولید نمی :مجری طرح پنبه . 

ن طور کم کند یعنی نگاه مسؤوالن نسبت به آن محصول هم همیزمانی که ساختار تشکیالتی از سازمان به دفتر تنزل پیدا می :فارس

کنید دریافت کنید. با ساختار در سطح هایی را که االن از آن انتقاد میتوانید اعتبار و یا حمایتشده است. شما با تشکیالت سازمانی می
تاندفتر، سطح مطالبات یابد؟هم کاهش می   

 .درست است، حق با شما است :مجری طرح پنبه
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی

 ایرنا  – 6/6/89تاریخ : 

زده اعالم شدآخرین وضعیت پرداخت غرامت به بخش کشاورزی استان های سیل  
عیت پرداخت غرامت به بخش مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی، آخرین وض -ایرنا  - تهران

زده را اعالم کردکشاورزی استان های سیل .  
پرداخت کمک  دولت برای درباره اجرای مصوبه های« سید محمد موسوی » به گزارش چهارشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 

تا چهارم شهریور بالعوض به خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، اظهار داشت: امسال از ابتدای برآورد خسارت ها 
۹۸۰هزارو  ۰۰پرونده به مبلغ  ۲۰۲هزار و  ۲۰۰جاری، تعداد  ماه  

میلیارد لایر در کمیته های تخصصی شهرستان های خسارت دیده از سیل در استان های خوزستان، لرستان، گلستان، مازندران، 
همدان، آذربایجان غربی، تهران، زنجان، سمنان، کرمانشاه، کردستان، فارس، اصفهان، البرز، چهارمحال وبختیاری، مرکزی، 

 سیستان و بلوچستان، گیالن، ایالم، یزد، قم، قزوین،
خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی پس از بازدید میدانی،بررسی 

میلیارد لایر پس از بررسی، مورد تصویب کارگروه استانی قرار گرفته  ۰۸۰۰پرونده به مبلغ  ۹۹۲هزار و  ۰۱۰و تایید شده و تعداد 
 .است

 ۰۲۲هزار و  ۰۱وی تصریح کرد: استان های گلستان، مازندران، خوزستان، لرستان، همدان، اصفهان، کردستان و فارس تعداد 
تیرماه  دستورالعمل اجرایی ابالغی نهم ۰س ماده که بر اسا میلیارد لایر به مرحله پرداخت رسیده  ۳۸۱پرونده به مبلغ سه هزار و 

وزیر جهاد کشاورزی، متناسب با میزان ۹۸  
به حساب خسارت دیدگان واریز شد درصد مبلغ مزبور ۰۱تخصیص،  . 

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی درباره پرداخت تسهیالت قرض الحسنه بانکی به خسارت دیدگان از 
پرونده به مبلغ پنج هزار  ۰۰۰هزار و  ۰۸بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: همچنین تا چهارم شهریور ماه، تعداد  سیل در

سازمان جهاد کشاورزی میلیارد لایر توسط  ۹۱۲ و  
ایالم،  استان های خوزستان، گلستان، لرستان، مازندران، کرمانشاه، کردستان، سمنان، فارس، البرز، همدان، آذربایجان غربی، یزد،

بختیاری، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی به بانک های عامل معرفی و در  قزوین، خراسان جنوبی، گیالن، اصفهان، چهارمحال و
 استان های خوزستان، گلستان، لرستان،

پرونده  ۰۰۱مجموع تعداد هفت هزار و   مازندران، کردستان، کرمانشاه، ایالم، فارس، همدان و چهارمحال و بختیاری در
میلیارد لایر به خسارت دیدگان پرداخت شده است۸۸۲  مبلغ به . 

درصد  ۰۰درصد به بانک ملی،  ۰۲درصد به بانک کشاورزی،  ۰۲موسوی یادآوری کرد: از کل پرونده های معرفی شده مذکور؛ 
ت، پنج درصد به درصد به بانک صادرا ۲به بانک سپه، پنج درصد به بانک ملت، سه درصد به بانک توسعه تعاون، 

و دو درصد به بانک رفاه کارگران ارسال شده است  تجارت بانک . 
در استان  استان، تاکنون  ۰۲میلیارد لایر معرفی شده در  ۲۹۰پرونده به مبلغ   ۸۰وی تصریح کرد: بانک ملت از کل چهار هزارو 

میلیارد لایر پرداخت کرده است ۰۳۲پرونده، مبلغ  ۰۲۸همدان برای  . 
ل دفتر مدیرییت بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهاد کشاورزی افزودمدیرک پرونده  ۰۹۰بانک صادرات نیز از کل پنج هزارو  :

۰۰۱پرونده، مبلغ  ۲۰استان، تاکنون تنها در استان کردستان برای  ۰۳میلیارد لایر معرفی شده در  ۳۳۹به مبلغ  میلیون لایر  
 .پرداخت کرده است

  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 2/6/89تاریخ : 

خواهدهزار میلیارد تومان اعتبار می ۴۲فاز دو طرح احیای دشت خوزستان   
های خوزستان و ایالم دوم طرح احیای دشتمدیر عامل موسسه جهاد نصر وزارت جهاد کشاورزی گفت: اجرای فاز  -ایرنا  -تهران

هزار میلیارد تومان اعتبار است که امیدواریم هرچه سریعتر تامین اعتبار آن انجام شود ۰۲هزار هکتار نیازمند  ۲۰۰در سطح  .  
« هزار هکتاری دشت  ۰۰۱روز شنبه در نشست خبری خود به مناسبت هفته دولت افزود: طرح « محمد جواد صالحی نژاد

۲۹۰کلید خورد و فاز اول آن در سطح  ۸۹زستان و ایالم در سال خو به بهره برداری رسیده است ۹۰هزار هکتار در پایان سال   . 
سیالب اوایل امسال، افزایش تولیدات کشاورزی در دو   و ۹۰های سال وی اظهار داشت: اثربخشی این طرح علیرغم خشکسالی

یون تن بوده است که امیدواریم با ظرفیتی که در اجرای فاز اول داشتیم بتوانیم فاز دوم را استان ایالم و خوزستان به میزان سه میل
 .دنبال کنیم

گذاری شده دوران دفاع مقدس، پاکسازی و به اراضی زراعی تبدیل شد هزار هکتار از اراضی مین ۰۱وی تصریح کرد: در فاز اول 
 .و امسال شاهد برداشت محصول از این اراضی بودیم

استان و شهرستان خوزستان و سه  ۲۱  ای را دربه گفته وی، اجرای فاز اول این طرح توانست تعادل بخشی و توازن منطقه
شهرستان ایالم تحت پوشش قرار دهد و مهاجرت معکوس در شهرستان های آبادان، خرمشهر، دشت عباس، عین خوش و فکه را به 

 .دنبال داشته است
ای از معاون ها برای تسریع اجرای این طرح در فاز دوم نامهوزارت جهاد کشاورزی گفت: با پیگیری مدیرعامل موسسه جهاد نصر

امور ویژه دفتر رهبر معظم انقالب به دفتر رئیس جمهوری جهت استحضار معاون اول رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد ارسال شده 
و امیدواریم از منابع صندوق توسعه ملی و تسهیالت فاینانس بتوانیم  که به دنبال آن وزیر جهاد کشاورزی نیز مکاتباتی داشته است

 .اعتبارات فاز دو این طرح را تامین کنیم
های جهاد کشاورزی و نیرو آمادگی الزم را برای اجرای همزمان وی با بیان اینکه برای اجرای فاز دوم این طرح وزارتخانه

 ۲۰پنج سال دارند افزود: به محض تامین اعتبار در سالجاری می توانیم در سطح  های اصلی و فرعی در بازه زمانی کمتر ازشبکه
 .هزار هکتار با اولویت شمال خوزستان طرح را اجرا کنیم

هزار هکتار دیگر از اراضی فاز دوم در دستور کار است که در صورت تامین اعتبار اجرایی  ۰۱به گفته صالحی نژاد، مطالعات 
 .می شود

تخصیص آب برای نواحی عمرانی و حوزه های آبخیز، تدوین نظام  ۹۲فروردین سال  ۰۰د: طبق مصوبه هیات دولت در وی ادامه دا
های استان خوزستان با اولویت شمال خوزستان در دست های تولید، افزایش تولید و تامین آب شهرستانبرداری، تقویت تعاونیبهره

 .پیگیری است
میلیون تن  ۹.۰  های خوزستان و ایالمهزار هکتاری دشت ۰۰۱ود: دستاوردهای تکمیل طرح مدیرعامل موسسه جهاد نصر افز
میلیارد تومان است.مصوبه سفر مقام معظم  ۰۲هزار شغل، افزایش درآمد سالیانه به میزان  ۳۱۱افزایش تولیدات کشاورزی، ایجاد 

 .رهبری به این دو استان و عنایت دولت و مجلس شورای اسالمی بوده است
فاینانس چین  میلیارد دالر ۰.۰هزار هکتاری خوزستان نیازمند  ٥٥۱اجرای بخشی از فاز دو طرح   

هزار هکتاری خوزستان از طریق  ٥٥۱بع مالی طرح مدیر عامل موسسه جهاد نصر وزارت جهاد کشاورزی، از تامین بخشی از منا
میلیارد دالر از این اعتبار از طریق کشور چین برای اجرای شبکه فرعی  ۰.۰فاینانس چین خبر داد و گفت: پیش بینی می شود 

 .آبیاری تامین شود
رت گرفته است افزود: دو سال گذشته وی با بیان اینکه با سفر اخیر وزیر جهاد کشاورزی به چین ، استقبال خوبی از این طرح صو

هزار هکتار مطرح شده بود که اکنون مقدمات اولیه آن انجام شده و به نظر می  ۰۰۱بحث سرمایه گذاری کشور چین در طرح احیای 
به نتیجه برسد ۰۳۹۹رسد این فاینانس در سال  . 

درصدی احیای دشت خوزستان در کاهش ریزگردها ۰۲اثربخشی   
ی دیگر از اقدامات این موسسه را مقابله با ریزگردها در جنوب کشور دانست و تصریح کرد: به دنبال خشکسالی صالحی نژاد، یک

های متوالی، خشکی و شوری اراضی، خشکی تاالب های فصلی منصوره و شریفه که طی دو دهه اخیر در استان خوزستان رخ داده 
مخاطره روبرو کرده است میلیون نفر جمعیت اهواز را با ۰.۰زیست بوم و حیات  . 

۰۱وی  منشا خارجی دانست و اظهارداشت: در سفر رئیس جمهوری به این   درصد آن را با ۳۱درصد منشا ریزگردها را داخلی و  
استان، ماموریت کنترل ریزگردها در سه بخش به وزارت جهاد کشاورزی محول شد که موسسه تحقیقات جنگل ها متولی مطالعات، 

صر متولی تامین، انتقال و توزیع آب به عرصه های بحرانی گرد و غبار و منابع طبیعی استان متولی عملیات موسسه جهاد ن
 .بیولوژیک و تثبیت گرد و غبار شده است
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هزار  ۳۰۱مدیرعامل موسسه جهاد نصر وزارت جهاد کشاورزی افزود: براساس مطالعات انجام شده هفت کانون بحرانی در سطح 
شد که کانون فوق بحرانی در جنوب شرق و جنوب شهر اهواز در اولویت برنامه ها قرار گرفتهکتار شناسایی  . 

 ۳۱کیلومتر، عرض  ۲۱وی گفت: همچنین مقرر شد موسسه جهاد نصر برای تامین و انتقال آب از رودخانه کارون کانالی به طول 
ن کانال به بهره برداری رسیده استمترمکعب در ثانیه را اجرایی کند که اکنون ای ۲۱متر و ظرفیت عبور  . 

سازه در تقاطع های مهم  ۰۰میلیون مترمکعب ادامه داد: به همین منظور  ۰.۰وی با اشاره به اجرای عملیات خاکی کانال با ظرفیت 
فرعی به  رشته کانال ۰۳طول مسیر مثل راه آهن، خطوط انتقال گاز، نفت، جاده و شبکه های اصلی انتقال آب انجام شده است که 

درصدی در دست اجراست ۰۰رشته از این کانال با پیشرفت فیزیکی  ۹کیلومتر در این ارتباط پیش بینی شد که  ۰۲۱طول  . 
های شادگان عنوان کرد و گفت: برای حل این مشکل وزارت نیرو طرح وی یکی دیگر از مشکالت استان خوزستان را نیاز آبی نخل

میلیارد تومان اعتبار  ۰۱۱نزدیک  ۹۲و  ۹۰احداث کانالی برای انتقال آب از انتهای رودخانه کارون را ارائه داد که در سالهای 
از محل انتقال آب برای ریزگردها تامین اعتبار نخیالت شادگان نیز انجام شود تخمین زده شده بود و قرار شد . 

کیلومتر احداث کرد که نهر  ۰۲وی افزود: موسسه جهاد نصر برای این کار با اعتبار ناچیز انتهای کانال اصلی، کانالی را به طول 
مترمکعب آب ایجاد شد ۰۲.۰ظرفیت  منصوره بر روی رودخانه جراحی بازسازی شد و همچنین ایستگاه پمپاژ با . 

درصد دانست و  ۰۲های خوزستان و ایالم و همچنین اقدامات انتقال آب را برای کنترل ریزگردها وی اثربخشی طرح احیای دشت
ن بحران کانال فرعی پیش بینی شده است که با شروع انتقال آب به کانو ۹میلیارد تومان برای بایمانده کار و ایجاد  ۹۲گفت: امسال 

 .چهار امیدواریم وضعیت گرد و غبار استان خوزستان تا پایان سال تثبیت شود
هزار هکتار آن  ۰۰  انتقال آب برای  هزار هکتار است. تاکنون ۰۰۲به گفته مدیرعامل موسسه جهاد نصر، کانون بحرانی چهار 

 .انجام شده و بقیه بزودی اجرایی می شود
های بحران کنترل ریزگردها سازمان منابع طبیعی سطح و سطوح را افزایش دهد و مالچ پاشی کانون وی ادامه داد: امیدواریم برای

برعهده سازمان منابع طبیعی کشور است  گرد و غبار نیز . 
 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
ایران اکونا  – 7/6/89تاریخ :   

زده آخرین وضعیت پرداخت غرامت به بخش کشاورزی استان های سیل  
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی، آخرین وضعیت پرداخت غرامت به بخش کشاورزی استان های 

زده را اعالم کردسیل .  
جرای مصوبات دولت جهت پرداخت کمک به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، سید محمد موسوی درباره ا

 ۲۰۲هزار و  ۲۰۰شهریور ماه سال جاری، تعداد  ۰بالعوض به خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، اظهار داشت: تا تاریخ 
میلیارد لایر در کمیته های تخصصی شهرستان های خسارت دیده از سیل در استان های خوزستان، لرستان،  ۰۰۹۸۰پرونده به مبلغ 

گلستان، مازندران، کرمانشاه، کردستان، فارس، اصفهان، البرز، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، همدان، آذربایجان غربی، تهران، 
زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، گیالن، ایالم، یزد، قم، قزوین، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد، 

پرونده به مبلغ  ۹۹۲هزار و  ۰۱۰ان شمالی پس از بازدید میدانی، بررسی و تایید شده و تعداد هرمزگان، آذربایجان شرقی و خراس
میلیارد لایر پس از بررسی، مورد تصویب کارگروه استانی قرار گرفته است ۰۸۰۰ . 

 ۰۲۲هزار و  ۰۱ وی ادامه داد: در استان های گلستان، مازندران، خوزستان، لرستان، همدان، اصفهان، کردستان و فارس تعداد
-۲۰۰۸دستورالعمل اجرایی ابالغی شماره  ۰میلیارد لایر به مرحله پرداخت رسیده است که بر اساس ماده  ۳۳۸۱پرونده به مبلغ 

درصد مبلغ مذکور به حساب خسارت دیدگان واریز  ۰۱وزیر جهاد کشاورزی، متناسب با میزان تخصیص،  ۹۸-۰-۹مورخ  ۱۲۱
 .گردید

ت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی درباره پرداخت تسهیالت قرض الحسنه بانکی به خسارت دیدگان از مدیرکل دفتر مدیری
میلیارد لایر از  ۰۹۱۲پرونده به مبلغ  ۰۰۰هزار و  ۰۸شهریور ماه، تعداد  ۰سیل در بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: تا تاریخ 

، لرستان، مازندران، کرمانشاه، کردستان، سمنان، فارس، البرز، همدان، طریق سازمان جهاد کشاورزی استان های خوزستان، گلستان
آذربایجان غربی، یزد، ایالم، قزوین، خراسان جنوبی، گیالن، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی به 

ستان، کرمانشاه، ایالم، فارس، همدان و بانک های عامل معرفی و در استان های خوزستان، گلستان، لرستان، مازندران، کرد
میلیارد لایر به خسارت دیدگان پرداخت شده است ۸۸۲پرونده به مبلغ  ۰۰۱هزار و  ۰چهارمحال و بختیاری جمعا تعداد  . 

۰۲درصد به بانک کشاورزی،  ۰۲موسوی یادآوری کرد: از کل پرونده های معرفی شده مذکور؛  درصد  ۰۰درصد به بانک ملی،  
 ۲درصد به بانک تجارت و  ۰درصد به بانک صادرات،  ۲درصد به بانک توسعه تعاون،  ۳درصد به بانک ملت،  ۰به بانک سپه، 

 .درصد به بانک رفاه کارگران ارسال شده است
۰۲میلیارد لایر معرفی شده در  ۲۹۰پرونده به مبلغ  ۰۱۸۰وی عنوان کرد: بانک ملّت از کل  ا در استان همدان استان، تاکنون تنه 

میلیارد لایر پرداخت کرده است ۰۳۲پرونده، مبلغ  ۰۲۸برای  . 
استان، تاکنون تنها در استان  ۰۳میلیارد لایر معرفی شده در  ۳۳۹پرونده به مبلغ  ۰۰۹۰موسوی افزود: بانک صادرات نیز از کل 

میلیون لایر پرداخت کرده است ۰۰۱پرونده، مبلغ  ۲۰کردستان برای  . 
 
 لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 5/6/89تاریخ : 

هزار میلیارد ریال تسهیالت به بخش کشاورزی ۴۴۰پرداخت   
هزار میلیارد لایر تسهیالت پرداخت شده است که تا  ۰۰۸تاکنون  ۹۸مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: از ابتدای سال  -ایرنا -تهران

هزار میلیارد لایر افزایش خواهد یافت ٥۲۱پایان امسال به  .  
« روز سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت درباره سود تسهیالت پرداختی افزود: تامین تسهیالت « روح هللا خدارحمی

اورزی است و بر همین اساس طیف وسیعی از سودها برای کسب و کارهای بخش کشاورزی در ارزان قیمت یک اصل در بانک کش
 .نظر گرفته شده است

درصد عنوان کرد ۰١تا  ۰۲مدیرعامل بانک کشاورزی متوسط سود تسهیالت پرداختی توسط بانک کشاورزی را  . 
درصد، سود تسهیالت  ۲سهیالت اشتغال روستایی وی اظهارداشت: سود تسهیالت پرداختی از محل سپرده ها چهار درصد، سود ت

درصد و  ۰٥درصد، سود تسهیالت برای تامین برق  ۹مشاغل کوچک همچون گلخانه ها، گیاهان دارویی، پرورش ماهی در دریا 
درصد است ۰۸تسهیالت برای تامین سرمایه در گردش  . 

یح کردمدیرعامل بانک کشاورزی درباره سپرده گذاری در بانک کشاورزی تصر افزایش سپرده گذاری در بانک های کشاورزی  :

هزار میلیارد لایر رسیده است ۹۲۱هزار میلیارد لایر بوده که امسال به  ۰۱۲سال گذشته  . 
 ۸٥٥هزار و  ١١میلیارد دالری اعتبار به توسعه مناطق روستایی اشاره کرد و گفت: بانک کشاورزی تاکنون  ۰.٥وی به تخصیص 
یالت در قالب این طرح از سهم خود پرداخت کرده استمیلیارد لایر تسه . 

هزار کسب و کار کوچک در روستاها تامین مالی شده است ١۸خدارحمی افزود: از این محل  . 
میلیون تومان برشمرد و ادامه داد: در طرح توسعه  ۰۲۱وی متوسط پرداخت تسهیالت در طرح توسعه اشتغال پایدار در روستاها را 

نفر به ازای هر کسب و کار فراهم شده است ۲یی امکان اشتغال حداقل اشتغال روستا . 
هزار شغل جدید در قالب طرح اشتغال  071رود که بر همین اساس های ما به شمار میبه گفته وی، افزایش اشتغال یکی از دغدغه

 .روستایی در دستور کار قرار گرفته است
میلیارد تومان تسهیالت که برعهده بانک کشاورزی بوده  611هزار و رداخت یکوی اضافه کرد: از محل طرح اشتغال روستایی پ

درصد به روستاییان و عشایر پرداخت خواهد شد ۲مانده که به تدریج و با سود باقی . 
امسال ایم، افزود: طی سه ماهه نخست وی بابیان اینکه رشد قابل توجهی در پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به بخش کشاورزی داشته

درصدی داشته است ۰۰منابع تسهیالت ارزان قیمت نسبت به گران قیمت رشد  . 
 ۰، به میزان  ۹۸مدیرعامل بانک کشاورزی درباره پرداخت پول گندمکاران گفت: گندم خریداری شده از ابتدای سال تا مردادماه 

هزارمیلیارد آن پرداخت شده است ۰۲هزارتن بود که بیش از  ۲۲۹میلیون و  . 
هزار میلیارد لایر رشد دارد افزود: توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی از  ۰۱۱ی با تاکید بر این که منابع بانک کشاورزی و

هزار میلیارد تومان در این زمینه پرداخت شده است ۲سال گذشته حدود  ۲اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که طی  . 
میلیارد لایر  601فقره تسهیالت به میزان سه هزار و  ۸۰۲هزار و  ۰۰ت برنج تاکنون خدارحمی اظهارداشت: برای مکانیزاسون کش

درصد پرداخت شده است ۰۰با نرخ سود  . 
ای برشمرد و ادامه داد: طبق های پراهمیت برای بخش کشاورزی را پرداخت تسهیالت برای توسعه کشت گلخانهوی از دیگر فعالیت

درصدی احداث خواهد شد 8امسال پنج هزار هکتار گلخانه با تسهیالت توافقی با وزارت جهاد کشاورزی  . 
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به خسارت سیل اخیر بخش کشاورزی اظهار داشت: برای جبران خسارت سیل به بخش 

ردگیمیلیارد تومان با سود چهار درصد در نظر گرفته شده که در اختیار کشاورزان قرار می ۹۱۱کشاورزی  . 
درصد در پرداختی به  71خسارت ناشی از سیل اخیر استان لرستان در اولویت قرار دارد و تاکنون  به گفته وی، در لیست پرداخت

زدگان این استان پیشرفت داشتیمسیل . 
شدهایی داریم که هرچه سریعتر پرداخت خواهد افتادگیزدگان عقبخدارحمی ادامه داد: در زمینه پرداخت خسارت سیل . 

هزار کشاورز خسارت دیده گفت: مبلغ تسهیالت پرداخت شده به این کشاورزان  273مدیرعامل بانک کشاورزی درباره امهال وام 

میلیارد تومان آن مشمول بخشودگی جرایم شده است ۲۰۱میلیارد تومان بوده که به میزان یک هزارو  ۰۱۱سه هزار و  . 
 
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 5/6/89تاریخ : 

فشارهای آبیاری تحتمیلیون یورو برای اجرای طرح ۴۵۴اختصاص   
های آبیاری میلیون یورو برای اجرای طرح ۰۰۱معاون صنایع آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال  -ایرنا -تهران

فشار اختصاص یافتتحت .    
« به مناسبت هفته  « کشاورزی محور رونق تولید و محرک توسعه اقتصادی»روز سه شنبه در همایش ملی « مراد اکبریعلی

های آبیاری تحت فشار اجرا هزار هکتار طرح ۰۰۱کشاورزی برگزار شد، افزود: با این رقم  وزارت جهاد که در محل دولت 
۰۰شود که می ها در کشور در حال انجام استهزار هکتار نیز از این طرح ۰۳۱هزار هکتار انجام شده و   . 

عتبار نیاز استمیلیارد تومان ا ۰۱۱های برنامه ششم توسعه ساالنه به وی اضافه کرد: برای اجرای طرح .   
درصد در حال حاضر  ۰۰به  ۹۲درصد در قبل از سال  ۳۹معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشت: میزان راندمان آبیاری از 

   .رسیده، بنابراین با افزایش بهره وری آب مواجه هستیم
میلیارد متر  ۸.۲، ۰۳۹۲قم قبل از سال آب در راستای جبران کم آبی، تصریح کرد: این ر جوییوی درباره افزایش پتانسیل صرفه

میلیارد متر  ۰۲میلیارد متر مکعب کم آبیاری را جبران کردیم که در مجموع رقمی بالغ بر  ۳.۰مکعب بوده و در چند سال گذشته نیز 
 .مکعب بوده است

گرم بر مترمکعب  ۰۰۰۱به  ن گرم بر متر مکعب بوده که اکنو ۹۲۱حدود  ۰۳۹۲اکبری ادامه داد: افزایش بهره وری قبل از سال 
 .رسیده است

متر مربع  ۳۱۸هزارو  ۲۸متر مربع بوده که اکنون به  ۸۲۹هزارو  ۲۰نزدیک  ۰۳۹۲وی گفت: طرح احیای قنوات قبل از سال 
 .رسیده است

شده است، لحاظ افزایش بهره وری در حدود هشت درصد از سطح اراضی زراعی کم  معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه به
به طور ویژه در کشت گندم، سطح  درصدی در تولیدات بخش زراعت فراهم شده، ضمن این که  ۲۸اظهارداشت: همچنین افزایش 

درصد افزایش تولید این محصول استراتژیک را شاهد هستیم ۳۱درصد کاهش یافته اما در کل  ۲۰زیر کشت حدود  . 
درصد کاهش  ۳۱سال گذشته حدود  ۰۰تا  ۰۱های مؤثر در معاون صنایع آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: میزان بارش

 .یافته است
میلیارد متر مکعب  ۳۱به گفته وی، در چهار دهه اخیر افزایش دما بر میزان تبخیر و منابع آب تأثیرگذار بوده است و ساالنه بیش از 

ر افزوده می شود که بر میزان نیاز آبی گیاه و منابع آبی کشور تأثیر داردبه میزان تبخی . 
هر گونه سیاستگذاری و برنامه ریزی برای آب بدون توجه به مدیریت خاک کشور امکانپذیر نیست، گفت:  اکبری با تأکید بر اینکه

شودزودی ابالغ میآیین نامه قانون حفاظت از خاک در مجلس شورای اسالمی در حال تدوین است و ب . 
تواند در حفظ آب تاثیرگذار باشدوی افزود: دو عامل آب و خاک باید با هم مدیریت شوند زیرا ارتقای حاصلخیزی خاک می . 
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 هاتحقیقات و نوآوری 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان  – 9/6/89تاریخ : 

  هزار تومان رسید ۴۴هزار تن قارچ مازاد از سطح بازار/قیمت قارچ به  ۰۴جمع آوری 
هزار تن قارچ مازاد از سطح بازار جمع  ۳۱ها به تهران، افشار گفت: با توجه به سرازیر شدن بخشی از قارچ تولیدی شهرستان

 .آوری و روانه صنایع تبدیلی شده است
صنعت، تجارت و کشاورزیدهندگان قارچ خوراکی در گفت و گو با خبرنگار  محمد حسن افشار رئیس انجمن پرورش گروه  

ازیر شدن بخشی از قارچ تولیدی درباره آخرین تحوالت بازار قارچ اظهار کرد: با توجه به سر ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان کاهش یافته است ۰۱ها به تهران، قیمت هر کیلو قارچ به سبب ازدیاد عرضه به شهرستان . 

او افزود:گرمای هوا و کاهش تقاضا تجار عراقی برای خرید، افت تقاضا بازار داخل در ایام محرم و بازگشایی مدارس در کنار 
مگی مزید بر علت شده تا قیمت قارچ به نرخ واقعی خود در شهریور نرسدکاهش قدرت خرید خانوار ه . 

تن قارچ مازاد از سطح بازار جمع آوری و روانه صنایع تبدیلی شده است چرا که در غیر  ۳۱افشار ادامه داد: طی یک هفته اخیر 
 .این صورت با افت محسوس قیمت و زیان تولیدکنندگان در بازار روبرو بودیم

۸۱۱هزار و  ۰۰ام مسئول قیمت تمام شده هر کیلو قارچ بدون احتساب سود را این مق های تومان اعالم کرد و گفت: عرضه با نرخ 
۰۱۱کنونی بیانگر زیان یک هزار و  تومانی تولیدکنندگان در فروش هر کیلو قارچ است ۰۱۱تا یک هزار و   . 
هزار تن قارچ در سه ماهه نخست سال ۲تن رسید/ صادرات  ۰۰۱تولید روزانه قارچ به  :بیشتر بخوانید  

ادرات قارچ به عراق تعریف چندانی ندارد، او با اشاره به اینکه ص  
های متعدد مبنی بر صادرات قارچ بیان کرد: با توجه به گرمای هوا، صادرات به عراق افت چشمگیری داشته است و علی رغم تالش

های یخچال دار توفیقی نداشتیمبا کامیون . 
قارچ گفت: هم اکنون صادرات قارچ به روسیه به  رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی درباره آخرین وضعیت صادرات

سبب مشکالت حمل و نقل و گمرگ با اختالالتی روبروست که به همین خاطر با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در صدد رفع آن 
صادرات بدون  های یخچال دار،هستیم، ضمن آنکه مشکل تخلیه و بارگیری در مرز عراق همچنان رفع نشده است تا بتوانیم با کامیون

 .توقف از مبدا به مرز داشته باشیم
های هدف صادر شده است، تصریح کرد: البته بنده هزارتن قارچ به بازار ۲افشار در پایان با بیان اینکه در سه ماهه ابتدای سال 

هزارتن قارچ به عراق صادر شده است ۳تا  ۲معتقدم میزان صادرات بیش از این رقم است چرا که ماهانه  . 
  لینک خبر
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 طیورتولیدات دام و 
 ایرنا  – 5/6/89تاریخ : 

رسدمیلیون تن می ۴۲به  ۴۰۴۴تولید شیرخام تا   
میلیون تن پیش  ۰۰معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تولید شیرخام در کشور را برای سالجاری  -ایرنا  - تهران

میلیون تن برسد ۰۲باید به  ۰۰۱۱بینی کرد و گفت: طبق برنامه ریزی این رقم برای سال  .  
« که   ک توسعه اقتصادی به مناسبت هفته دولتروز سه شنبه در همایش ملی کشاورزی محور رونق تولید و محر« مرتضی رضایی

افزود در محل این وزارتخانه برگزار شد، کیلوگرم است اما سرانه مصرف  ۰۲۱میانگین مصرف شیرخام در کشورهای پیشرفته  :

نجر به ها تولید شیرخام ما بیش از مصرف داخلی است که مدر کشور ما به دلیل ذائقه مردم کمتر است تا جایی که در برخی سال
 .افزایش صادرات می شود

 ۸۱۱در کشور افزایش دهیم به طوری که   وی اظهارداشت: الزم است براساس فرهنگ سازی میزان مصرف شیر و لبنیات را

 .هزارتن شیر و محصوالت لبنی کشور ما صادر می شود که به معنی خودکفایی در تولید است
میلیون تن است که به دلیل وابستگی به نهاده های وارداتی قیمت  ۲.۰لید طیور معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: میزان تو

 .آن دچار نوسان می شود اما با این وجود قیمت مرغ در کشور ما ارزان است که در افزایش مصرف تاثیردارد
شت مرغ جایگزینی داشته باشیم که وی براین باور است که با وجود وابستگی کشور به تامین نهاده های تولید باید برای جایگزینی گو

 .شترمرغ به دلیل مصرف به جای گوشت قرمز و مرغ می تواند جایگزین خوبی باشد
این رقم به  ۰۰۱۱هزارتن پیش بینی شده است و به نظر می رسد در سال  ۹۸۰نزدیک  ۹۸رضایی گفت: تولید تخم مرغ در سال 

هزارتن برسد ۰۱۳یک میلیون و  . 
تن برسد در حالی  ۰۰۱۱، میزان تولید پیله تر ابریشم به ۹۸وی درباره قیمت گذاری پیله تر ابریشم افزود: به نظر می رسد در سال 

هزارتن بود ۹۰۸حدود  ۹۰که رقم تولید آن در سال  . 
تن برسد ۰۱۱هزارو این رقم در پیله تر ابریشم به دو  ۰۰۱۱به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، تالش داریم برای سال  . 

وی از اجرای هفت طرح پایلوت برای پرروش شتر خبر داد و اظهارداشت: این طرح ها در استان هایی که تولید اکولوژیکی شتر را 
و آبخیزداری به امضا رسیده است  دارند، اجرایی می شود که به همین منظور تفاهم نامه ای با سازمان جنگل ها، مراتع . 

د کشاورزی در امور تولیدات دامی گفت: توسعه تولید شتر مرغ در دستور کار استمعاون وزیر جها . 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 

 خبرنگاران جوان  – 5/6/89تاریخ : 

  امتناع دامداران در عرضه دام شایعه ای بیش نیست/ثابت ماندن قیمت دام در ایام محرم
های دامی، موضوع امتناع در عرضه دام سبک صحت ام پرواربندی در واحدسلطانی گفت: با توجه به هزینه بردار بودن نگهداری د

  .ندارد
صنعت، تجارت و کشاورزیسعید سلطانی مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

، با اشاره به اینکه امتناع دامداران در عرضه دام سبک صحت ندارد، اظهار کردخبرنگاران جوان با توجه به آنکه تا یک زمانی  :

شود و از آن زمان به بعد تنها هزینه اضافه است، از این رو نگه داری دام می رسد، تبدیل به گوشت میمیزان غذایی که به دام
های دامداری صرفه اقتصادی نداردپرواربندی در واحد . 

هزار تومان اعالم کرد و گفت: با وجود آنکه یک چهارم دام تولیدی در تهران مصرف  ۰۲وی متوسط قیمت دام در سطح کشور را 
شودتومان عرضه میهزار  ۰۰های واسطه و دالل به طور متوسط در میادین تهران شود، بنابراین هر کیلو دام به سبب حلقهمی . 

های اخیر و شرایط مساعد تولید، بازگشت حجاج سلطانی درباره تاثیر بازگشت حجاج بر قیمت دام زنده افزود: با توجه به بارش
 .نوسان چندانی بر قیمت دام زنده در بازار ندارد

یشترین مصرف غیر متعارف در عید قربان این مقام مسئول قیمت دام زنده در محرم را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به آنکه ب
ای بیش نیستهزار تومان در بازار محرم شایعه ۰۰تا  ۰۲است، از این رو عرضه دام زنده با نرخ  . 

 آمادگی دامداران برای عرضه مستقیم گوشت قرمز/ علت افزایش قیمت گوشت با وجود رشد تولید چیست؟ :بیشتر بخوانید
گین در کشور روبرو هستند، بیان کرد: در ابتدای سال هر کیلو گوساله زنده با نرخ وی با اشاره به اینکه دامداران با انباشت دام سن

هزار تومان تقلیل یافته است ۳۲شد که به سبب ازدیاد عرضه نرخ گوساله به هزار تومان در بازار عرضه می ۰۰تا  ۰۱ . 
ر کرد: با توجه کاهش قدرت خرید خانوار و جلوگیری مدیر عامل اتحادیه دامداران با اشاره به اینکه خبری از قاچاق دام نیست، اظها

درصد  ۰۱های کشور، دامداران با انباشت دام روبرو هستند که به همین خاطر حاضرند دام تولیدی را حداکثر با از قاچاق دام از مرز
 .سود در بازار عرضه کنند

دی به سمت عراق تاثیری بر بازار دارد، تصریح کرد: با توجه سلطانی در پایان درباره اینکه آیا صادرات دام و سرازیر شدن دام تولی

ای فراهم شود که دامدار به سود منطقی خود برسدبه آنکه تولید داخل اشتغالزایی مناسبی در بر دارد، از این رو باید شرایط به گونه . 
 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 

 خبرنگاران جوان  – 5/6/89تاریخ :

  تومان ۰۴۴هزار و  ۲بازار جوجه یکروزه ملتهب است/ قیمت تمام شده هر قطعه جوجه یکروزه 
ان فعلی در فروش هر قطعه جوجه یکروزه، تولیدکنندگان دیگر قادر به استمرار تولید نخواهند بودفارغی گفت: با استمرار زی .  

صنعت،تجارت و کشاورزیغالمعلی فارغی دبیر انجمن تولید کنندگان جوجه یکروزه در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی  

، با اشاره به اینکه بازار جوجه یکروزه به شدت ملتهب است، اظهار کرد: با استمرار روند کنونی قیمت باشگاه خبرنگاران جوان
 .جوجه یکروزه در بازار، تولیدکنندگان از مسیر تولید خارج خواهند شد

تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی  ۸۱۱تا یک هزار و  ۰۱۱در بازار را یک هزار و او متوسط قیمت هر قطعه جوجه یکروزه 
تومان است که با استمرار زیان فعلی در فروش  ۰۱۱هزار و  ۲تا  ۳۱۱هزار و  ۲است که قیمت تمام شده هر قطعه جوجه یکروزه 

د ادامه دهندهر قطعه جوجه یکروزه، تولیدکنندگان دیگر قادر نخواهند بود که به تولی . 
میلیارد  ۰۱۱میلیون قطعه جوجه یکروزه بیش از  ۰۱۱تا  ۸۱فارغی ادامه داد: در سه ماه ابتدای سال، تولیدکنندگان در فروش ماهانه 

توانند با این شرایط ادامه دهند؟تومان متضرر هستند، حال جای این سوال مطرح است که تولیدکنندگان جوجه یکروزه تا کجا می  
خوانیدبیشتر ب تومان رسید ۰۱۱هزار و  ۰۰اُفت چشمگیر قیمت جوجه یکروزه در بازار/ نرخ مرغ به  :  

مازاد تولید را دلیل افت قیمت جوجه یکروزه در بازار اعالم کرد و افزود: با وجود آنکه مسئوالن در نظر دارند که  این مقام مسئول
های وزارت تولید جوجه یکروزه را افزایش دهند، اما بازار کشش چندانی ندارد که با استمرار نگاه غیر کارشناسی تولید و کشمکش

نابودی قرار خواهد گرفت صمت و جهاد کشاورزی، صنعت در ورطه . 
میلیون میلیون قطعه  ۰۰۱میلیون قطعه اعالم کرد و افزود: با توجه به آنکه ماهانه  ۰۰۸تا  ۰۰۲او تولید ماهانه جوجه یکروزه را 

های هدف صادر شودنیاز کشور است، از این رو باید مازاد آن به بازار . 
از ممنوعیت صادرات جوجه یکروزه بیان کرد: با توجه به آنکه کمبود عرضه مرغ دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با انتقاد 

 .هیچ ارتباطی به تولید جوجه یکروزه ندارد، از این ممنوعیت صادرات تنها بر افت قیمت جوجه در بازار دامن زده است
مرغ در بازار اعالم کرد و گفت: این در  فارغی در پایان گرمای هوا و شیوع بیماری نیوکاسل را دلیل اصلی تلفات و نوسان قیمت

 .حالی است که با خنک شدن هوا و بهبود تولید دیگر کمبودی در عرضه مرغ نخواهیم داشت
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 

 خبرگزاری فارس – 0/6/89تاریخ : 

ها ورود نکرده است ممانعت برخی افراد از ورود دام عشایر استان سمنان به مراتع/سازمان جنگل  
شوند، گفت: به رغم ای افراد سودجو مانع از ورود دام عشایر استان سمنان به مراتع میبیان اینکه عده نماینده عشایر استان سمنان با

ها یا وزارت جهاد کشاورزی برای بررسی مشکل نیامده استبیان چندین باره مشکالت هنوز نمایندگانی از سازمان جنگل .  
با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: عشایر استان سمنان که  وگوعلیرضا یوردخانی نماینده عشایر استان سمنان در گفت

 .مجبورند دام خود را برای تعلیف به ییالقات منطقه فیروزکوه بیاورند با مشکالت زیادی مواجه هستند
* دهنداجازه ورود دامهای عشایر را به مراتع نمی  

اند و از خارج از کشور هستند مراتع این منطقه را در دست گرفتهای در منطقه فیروزکوه که حتی ساکن عده :یوردخانی ادامه داد

کنندخواهی میدامداران و عشایر این منطقه و استان سمنان که مجبورند دامهای خود را برای تعلیف به این منطقه بیاورند باج . 
آواز با این افرداد سودجو و فرصت طلب همبه گفته نماینده عشایر استان سمنان، حتی شورای اسالمی روستاهای منطقه فیروزکوه هم 

د اجازه ورود به مراتع نمی کشور بر دوش آنها است،  شده و به دامهای عشایری که بخش زیادی از تولید گوشت ومحصوالت لبنی
 .هند

 مزاحمان عشایر خودشان دام ندارند*
درصد جمعیت کشور را شامل  2عشایری که تنها درصد صنایع دستی کشور را جامعه  35درصد گوشت و  31وی با بیان اینکه 

گفتکنند،شود، تامین میمی شوند خودشان اصال دام ندارند، و اینها متاسفانه کسانی که مانع از ورود دام عشایر به این منطقه می :

را با این اقدام  کنند و در عوض امنیت غذایی کشورای سودجو و فرصت طلب هستند که تنها منافع خودشان را دنبال میعده
کننداشان تهدید مینسنجیده . 

شوند پروانه چرای دام دارند، گفتیوردخانی در پاسخ به اینکه آیا کسانی که مانع ورود دام شما می طبق قانون مراتع باید در اختیار  :

ته باشد از نظر قانون باطل استکسانی باشد که دام دارند و گرنه هر کسی که دام نداشته باشد حتی اگر پروانه چرای دام هم داش . 
ها است که به شهر یا وی گفت: در گذشته برخی از اینها که دام داشتند دولت به آنها پروانه چرای دام داده اما اینها سالها وشاید دهه

پروانه چرا»اند و همچنان با همان حتی خارج از کشور رفته کنندادعای مالکیت می « .  
منان تاکید کرد: این افراد شرور، و سود جو حتی اقدام به تهدید و آتشنماینده عشایر استان س کشیدن چادرهای عشایر و سوزاندن   

کنند تا از این طریق آنها را بترسانند و از محل فراری دهندها در محل استقرار عشایر میعلوفه . 
گفت:بیش از یک میلیون راس دام ساالنه به مراتع این است، آیند چقدریوردخانی در پاسخ به اینکه تعداد دامهایی که به این منطقه می

آید که منطقه می شود و عشایر برای تعلیف دامهای خود هزار راس آن از منطقه سمنان است که متاسفانه این افراد مانع آنها می 700

اندمستاصل مانده . 
* اندها یا وزارت جهاد کشاورزی هنوز نیامدهنماینده سازمان جنگل  

ماینده عشایر استان سمنان گفتن ایم و قرار است کردهها بیانبارها مشکالت خود را به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل :

نیامده است  اما متاسفانه اکیپ وزارت جهاد کشاورزی به منطقه اکیپی برای بررسی و پایش موضوع به منطقه اعزام شود، . 
نگهداری، توسعه و رسیدگی به مراتع کشور را به عهده داردکشور مسئولیت حفظ، مراتع و آبخیزداریسازمان جنگلها، . 

  لینک خبر
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13980531000703/%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 
 

 تولیدات دام و طیور 
 خبرگزاری فارس – 0/6/89تاریخ : 

 پروانه چرای دام تنها به دامدار باید داده شود/اجاره مرتع خالف قانون است 
رئیس سازمان امور عشایر با بیان اینکه روز شنبه اکیپی از نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی برای بررسی مشکالت عشایر به 

ام تنها باید به دامدار داده شود و اجاره مراتع به هر عنوانی خالف قانون استگفت: پروانه چرای دروند،منطقه فیروزکوه می .  
نماینده مردم عشایر استان سمنان با مراجعه به خبرگزاری فارس، ازمشکالت عشایر این منطقه گفت که  به گزارش خبرنگار فارس،

منطقه فیروزکوه در البرز مرکزی استان تهران،   ا به مراتعهزار راس دام آنه 711ای افراد به دالیل غیرقانونی مانع از ورود عده

اندشود و عشایر برای تعلیف دامهایشان مستاصل ماندهمی . 
ها، مراتع و علیرضا یوردخانی این را هم گفت که مشکالت خود را بارها به مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل

ای نکرده استسی توجهی نکرده و مراجعهاند و هنوز کآبخیزداری کشور اعالم کرده . 
وگو کردیمبرای بررسی موضوع مشکالت این عشایر با کرمعلی قندالی رئیس سازمان عشایر ایران گفت . 

در پاسخ به اینکه چرا مشکالت عشایر منطقه استان سمنان را که به گفته آنها بارها به مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی هم وی 
کنید، گفترسیدگی نمی اند،گفته و نمایندگانی از امور عشایر به منطقه فیروزکوه که   هاروز شنبه اکیپی از مسئوالن سازمان جنگل :

چرای دام  روند تا موضوع را بیشتر بررسی کنند.همچنین این اکیپ سالمت پروانهاند، میعشایر استان سمنان آنجا مشکل پیدا کرده
 .افراد را بررسی خواهد کرد

از نظر قانون مراتع مال  :رئیس سازمان امور عشایر ایران با تایید مشکالت گفته شده از سوی نماینده عشایر استان سمنان، گفت

را به افراد دیگر اجاره دهند و این   توانند مراتعدامدار است و کسانی که دام ندارند حتی اگر پروانه چرای دام هم داشته باشند نمی
 .خالف قانون است

ای داده است و اکنون این افراد دام ندارند اما خودشان را مالک و صاحب علوفه وی افزود: در گذشته دولت پروانه چرای دام به عده
دهند اما از نظر قانون مراتع مال دامدار است نه کسی که دامی ندارددانند و ساالنه آن را به افراد دیگر اجاره میآن مراتع می . 

هزار  511اشاره به مشکالت دیگری گفت: بخشی از مراتع این کشور در دست نهادها و مراکز نظامی است که حدود قندالی با 

دهند و بخشی هم به عنوان حریم روستا است که شوراهای اسالمی روستا به افراد شود و اجازه ورود دام را نمیهکتار را شامل می
دهنددیگر اجاره می . 

قانون اجاره مرتع به هر دلیلی خالف قانون است، گفت: باید با اینگونه افراد برخورد شود و پروانه چرای دام  وی با بیان اینکه طبق
 .را به افرادی باید داد که دام دارند

یر دولت باید پروانه چرای دام را از افرادی که دام ندارند بگیرد و به افردای که اکنون دام دارد بدهد و خواسته عشا :قندالی گفت

 .استان سمنان هم همین است
ای شود،گفت: با عدهدر پاسخ به اینکه آیا با کسانی که پروانه چرا دارند و دام ندارند، برخورد نمی  رئیس سازمان امور عشایر ایران

 .از این افردا برخورد شده اما هنوز افراد زیادی هستند که دام ندارند و برخورد هم نشده است
بخش ممیزی مراتع روستاها را تعیین کرد و حریم به روستاها داد و این شرایط را برای جامعه عشایری  61هه وی ادامه داد در د

خواری و مشکالت دیگری به خاطر این حریم در روستاها به وقوع پیوستها و کوهخواریتنگ کرد و پس از آن هم زمین . 
  لینک خبر
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 خاک

 خبرنگاران جوان  – 5/6/89تاریخ : 

  های کشور کمتر از یک درصد مواد آلی دارنددرصد خاک ۲۴بیش از 
های درصد خاک ۲۱اکنون بیش از  رود، گفت: هماکبری با اشاره به اینکه کمبود مواد آلی یکی از بزرگترین مشکالت ما به شمار می

  .کشور کمتر از یک درصد مواد آلی دارند
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  معاون امور آب و خاک ، علیمراد اکبری گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

وزارت جهاد کشاورزی در نخستین همایش ملی کشاورزی و رونق تولید با اشاره به اهداف کالن معاونت آب و خاک اظهار کرد: 
ارتقای بهره وری منابع آب و خاک کشاورزی، حفاظت کمی و کیفی از منابع پایه و تقویت امنیت غذایی از جمله اهداف پیش رو به 

رودشمار می . 
درصد منابع آب شیرین دنیا در کشور ما موجود است ۰.۰به گفته وی حدود  . 

سیر نزولی در کشور داشته است، بیان کرد: بر اساس آمار میزان  ۹۸تا  ۲۱های اکبری با اشاره به اینکه شرایط بارندگی طی سال
درصد کاهش یافته است ۳۱های موثر در چند سال گذشته بارندگی . 

هایی که چند سال اخیر در کشور اتفاق افتاده و خاک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: تعداد بارندگی یا بارندگی معاون امور آب
متر بوده که این امر تأثیری در بخش تولید نداشته استمیلی ۰۱کمتر از  . 

های نوین آبیاریهزار میلیارد تومان اعتبار به سامانه ۲اختصاص  :بیشتر بخوانید  
درصد خارج از فصل آبیاری  ۰۱ها در فصل آبیاری و درصد بارش ۳۱ها گفت: او درباره میزان پراکنش و توزیع فصلی بارندگی

افتداتفاق می . 
سانتی گرانتی گراد میزان دما افزایش یافته است، بیان کرد: بر این  ۱.۰چند دهه اخیر ساالنه حدود  اکبری با اشاره به اینکه طی

میلیارد مترمکعب به تبخیر آب  ۳۱درجه حرارت طی چند دهه گذشته ساالنه  ۰.۰اساس تبخیر آب افزایش یافته و به ازای همین 
 .اضافه شده است

میلیون هکتار در چرخه کشت  ۰۸.۰میلیون هکتار به اراضی قابل کشت،  ۳۰خاک کشور هکتار منابع  ۰۲۰به گفته وی از مجموع 
میلیون هکتار به میزان اراضی آبی کشور اختصاص دارد ۸.۰تا  ۸.۰و  . 

رود چرا که اکبری درباره آخرین وضعیت خاک کشور گفت: کمبود مواد آلی یکی از بزرگترین مشکالت پیش روی ما به شمار می
درصد مواد آلی دارند و چنانچه نتوانیم میزان مواد آلی و کربن را اضافه کنیم در آینده  ۰های کشور کمتر از درصد خاک ۲۱بیش از 

شویمدچار مشکل می . 
میلیون هکتار اراضی کشور بدون محدودیت مواد آلی و کربن هستند ۰.۳به گفته این مقام مسئول در حال حاضر تنها  . 

میلیون هکتار، زهکشی  ۲های نوین آبیاری در سطح های عملیاتی معاونت آب و خاک گفت: توسعه روشمهاکبری با اشاره به برنا
های آبیاری های فرعی آبیاری و زهکشی و احداث کانالهزار هکتار، انتقال آب برای توسعه اراضی شیبدار، احداث شبکه ۳۱۱در 

رودهای این معاونت به شمار میاز دیگر برنامه . 
هزار هکتار شبکه فرعی آبیاری زهکشی در کشور داشتیم،  ۰۱۰۹، ۹۲وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تا قبل از سال  معاون

هزار  ۰۰۰درصدی نسبت به قبل، شبکه فرعی آبیاری به  ۰۲تا کنون با رشد  ۹۲های بیان کرد: این در حالی است که طی سال
 .هکتار رسیده است

 ۰۲تا کنون با رشد  ۹۲های های مدرن آبیاری در کشور داشتیم که طی سالهزار هکتار روش ۲۹۱، ۹۲سال  وی ادامه داد: قبل از
ها به بیش از یک میلیون هکتار رسیده استهای مدرن آبیاری طی این سالدرصدی، روش . 

 ۰۲۳تا کنون  ۹۲های هزار هکتار طرح زهکشی در کشور انجام شد، در حالیکه طی سال ۲۳۰، ۹۲به گفته اکبری، تا قبل از سال 
درصدی نسبت به گذشته است ۰۲هزار هکتار زهکشی در کشور صورت گرفته که این امر بیانگر رشد حدود  . 

ان وجود دارد که تولید معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: با اجرای طرح زهکشی در بسیاری از مناطق این امک
تن افزایش دهیم ۲تن تا  ۰.۰را از  . 

میلیارد تومان بود، بیان کرد: این در حالی است که هم  ۸تنها رقمی حدود  ۹۳وی با اشاره به اینکه اعتبار مرمت قنوات در سال 
میلیارد  ۰۱۱ف برنامه ششم توسعه، ساالنه میلیارد تومان افزایش یافته است. ناگفته نمماند برای دستیابی به اهدا ۰۲۰اکنون به رقم 

 .تومان اعتبار نیاز داریم
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درصد افزایش یافته است که بدین ترتیب به ازای هر واحد  ۰۰قبه  ۹۲درصد سال  ۳۹به گفته اکبری، میزان راندمان آبیاری از 
شودمیلیارد متر مکعب آب صرفه جویی با بهینه مصرف می ۲راندمان حدود  . 

گرم در متر مکعب اعالم کرد و گفت: هم اکنون میزان بهره وری به  ۹۲۱را  ۹۲ول افزایش بهره وری آب در سال این مقام مسئ
گرم در متر مکعب رسیده است ۰۰۰۱ . 

وی از تشکیل دفتر خاک خبر داد و افزود: با توجه به آنکه خاک مخزن آب است و برنامه ریزی برای آب بدون خاک به نتیجه 
شود. از بهره برداران تقاضا این رو آیین نامه قانون حفاظت از خاک در حال تدوین است و به زودی ابالغ می نخواهد رسید، از

 .داریم که در بخش خاک غفلت نکنند چرا که آینده کشاورزی کشور در گرو منابع آب و خاک کشور است
 ۸.۲، ۹۲ی جبران کم آبی گفت: این رقم قبل از سال معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش پتانسیل صرفه جویی آب در راستا

 ۰۲میلیارد متر مکعب کم آبیاری را جبران کردیم که در مجموع رقمی بالغ بر  ۳.۰میلیارد متر مکعب بوده و در چند سال گذشته نیز 
 .میلیارد متر مکعب بوده است

درصد از سطح اراضی زراعی کم شده است،  ۸وری در حدود ها و به لحاظ افزایش بهره وی با اشاره به اینکه با انجام این طرح
درصدی در تولیدات بخش زراعت فراهم شده، ضمن اینکه به طور خاص در کشت گندم، سطح زیر  ۲۸بیان کرد: همچنین افزایش 

درصد افزایش تولید این محصول استراتژیک را شاهد هستیم ۳۱درصد کاهش یافته، اما در کل  ۲۰کشت حدود  . 
میلیون یورو اعتبار به آبیاری تحت فشار ۰۰۱اص اختص  

علیمراد اکبری معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه همایش ملی کشاورزی و رونق تولید در جمع خبرنگاران 
های آبیاری طرحهزار هکتار  ۰۰۱میلیون یورو اعتبار برای آبیاری تحت فشار خبر داد و گفت: امسال با این رقم  ۰۰۱از اختصاص 

هزار هکتار از  ۰۳۱هزار هکتار آبیاری نوین انجام شده و این طرح در  ۰۰توانیم اجرا کنیم که هم اکنون در تحت فشار را می
 .اراضی کشور در حال انجام است

های آبیاری تحت فشار در حال انجام است و به طور مرتب قسمتی از آن تمام هزار هکتار اجرای عملیات طرح ۰۳۱اکبری افزود: 
هزار هکتار است ۰۰۱گیرد، اما مجموع اجرای طرح برای امسال شود و قسمتی دوباره در مدار اجرایی قرار میمی . 

ساله الگوی کشت به سبب محدودیت منابع آبی در حال تغییر است، معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان با اشاره به اینکه همه 
تصریح کرد: الگوی کشت متناسب با شرایط آب و خاک کشور در حال تدوین است که اجرای آن در اقتصادی شدن کشاورزی تاثیر 

 .بسزایی دارد
  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 

 ایرنا  – 1/6/89تاریخ : 

  شهریورماهپایان مهلت خریدتضمینی گندم تا پایان 
قائم مقام مدیرعامل و معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: عملیات خرید تضمینی گندم  -ایرنا  - تهران

براساس ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی تا پایان شهریورماه انجام می شود و پس از آن همه مراکز خرید تعطیل خواهد شد؛ بنابراین 
تحویل هرچه سریعتر گندم خود اقدام کنند کشاورزان نسبت به .  

 ۰۳۰میلیون و  ۰روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: از ابتدای فصل برداشت تاکنون  « حسن حنان»

ل گذشته هزار میلیارد تومان از استان های سراسر کشور خریداری شده است که نسبت به مدت مشابه سا ۰۳هزارتن گندم به ارزش 
 .درصد کاهش خرید تضمینی را نشان می دهد ۰۸

هزارتن گندم از کشاورزان خرید تضمینی شده بود ۲۲۸میلیون و  ۹به گفته وی، سال گذشته در همین مقطع زمانی  . 
ران به درصد پول گندمکا ۸۰تومان معادل   میلیارد ۰۳۰هزار و  ۰۰وی تصریح کرد: با توجه به میزان خرید گندم تاکنون مبلغ 

درصد پول کشاورزان پرداخت شده بود بنابراین ارقام نشان می  ۲۰حسابشان واریز شده است درحالی که سال گذشته در همین مقطع 
درصد رشد داشته است ۲۰دهد که پرداخت پول کشاورزان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته  . 

میلیارد تومان باقیمانده که   ۹۱۱اخت شده است اظهارداشت: مبلغ یک هزار و مردادماه پرد ۰۰حنان با بیان این که پول کشاورزان تا 
با عنایت رئیس جمهوری و تالش وزرای جهاد کشاورزی و صنعت و معدن طی روزهای آتی به صورت نقدی به کشاورزان 

 .پرداخت می شود
فروردین ماه امسال یک هزار و  ۰۰رید گندم از قائم مقام مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: با توجه به شروع فصل خ

گندم تا پایان شهریورماه ادامه خواهد  شد که طبق دستورالعمل ابالغی عملیات خرید تضمیمی مرکز خرید در سطح کشور دایر ۰۱۸
 .داشت

خرید تضمینی گندم در سراسر کشور فعال بود  مرکز ۰۰۳به گفته وی، سال گذشته یک هزار و  . 
هزار محموله گندم به مراکز خرید تحویل داده شده که نسبت به سال گذشته با  ۲۰۰کرد: امسال حدود یک میلیون و  حنان اضافه

درصد کاهش داشته ایم ۰۰  هزار محموله 112تحویل یک میلیون و  . 
 ۰۰۲  که سال گذشتههزار کشاورز گندم خود را به مراکز خرید تحویل داده اند درحالی  ۰۳۱نزدیک  89وی ادامه داد: در سال 

 .هزار کشاورز به مراکز خرید مراجعه کرده بودند که پنج درصد کاهش را نشان می دهد
تن  ۲.۰میانگین وزنی هر محموله ما در مراکز خرید  ۹۸معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: سال 

بوده که پنج دهم درصد تناژ محموله های امسال نسبت به سال گذشته  ۲.۰۰  است درحالی که در مدت مشابه سال گذشته این میزان
 .بیشتر بوده است

و دامنه وزن  درصد ۰۳.۳۲تا  ۰۱.۲به گفته حنان، در زمینه کیفیت گندم از لحاظ پروتئین ، امسال پروتئین گندم خریداری شده بین 
۰۰.۰۲یک مترمکعب گندم  د را دارد و نسبت به سال گذشته افزایش داشته استدرصد است که رنج استاندار  ۸۰.۰۳تا   . 

۰.۰۰و غیرمفید  ۰.۰افت مفید گندم نزدیک  89وی ادامه داد: همچنین در سال   20نزدیک  87است که نسبت به مدت مشابه سال   

 .درصد کاهش افت مفید و غیرمفید را نشان می دهد
بوده است ۰.۳۰ید و غیرمف ۰.۲۰افت مفید گندم نزدیک  ۹۰به گفته وی، سال  . 

تومان و برای  711قائم مقام مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: قیمت خرید هر کیلوگرم گندم معمولی امسال یک هزار و 

 .تومان است 770گندم دوروم یک هزار و 
مراکز خرید شرکت بازرگانی دولتی وی افزود: طبق بخشنامه ابالغی خرید تضمینی گندم به طور قطع در پایان شهریورماه فعالیت 
 .ایران به پایان می رسد بنابراین کشاورزان نسبت به تحویل گندم خود هر چه زودتر اقدام کنند

  لینک خبر
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 ایرات اکونا  – 6/6/89تاریخ :

 

میلیارد تومان مطالبات  ۴۰۰هزار و  ۴۴میلیون تن گذشت/ پرداخت  ۳.۵خرید تضمینی گندم از  خشکسالی

  گندمکاران
هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شده  ۰۲۸میلیون و  ۰شهریور ماه سال جاری،  ۲از آغاز فصل برداشت تا تاریخ 

 .است
ی وزارت جهاد کشاورزی، بنا بر اعالم مرکز فناوری به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسان

 ۰۳۸هزار و  ۰۰میلیارد تومان بوده که تا تاریخ یاد شده  ۰۱۸هزار و  ۰۳اطالعات و ارتباطات، ارزش گندم خریداری شده تاکنون 
نده طلب گندمکاران نیز میلیارد تومان باقیما ۹۰۱میلیارد تومان بهای آن به کشاورزان گندمکار پرداخت شده است و یک هزار و 

 .پرداخت خواهد شد
هزار  ۰۱۳هزار تن، کردستان  ۲۰۹هزار تن، فارس با  ۳۱۰بر اساس این گزارش، تا کنون استان های خوزستان با یک میلیون و 

اندهزار تن بیشترین میزان خرید گندم از کشاورزان را به خود اختصاص داده ۰۰۰هزار تن و کرمانشاه با  ۰۰۹تن، گلستان  . 
  لینک خبر
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 عفرانز
 خبرنگاران جوان  – 5/6/89تاریخ : 

  میلیون تومان اُفت کرد ۲درصدی تولید طالی سرخ /نرخ زعفران در بازار  ۲۴رشد 
درصدی به  ۲۱تا  ۰۰شود که تولید زعفران با رشد های اخیر پیش بینی میعضو شورای ملی زعفران گفت: با توجه به بارندگی

تن برسد ۰۱۱ .  
صنعت،تجارت و کشاورزیعلی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت وگو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

های اخیر و افزایش سطح زیر کشت، پیش بینی اظهار کرد: با توجه به بارندگی  ، درباره آخرین وضعیت تولید طالی سرخجوان
۲۱تا  ۰۰شود که تولید زعفران با رشد می تن برسد ۰۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به  . 

او با اشاره به اینکه به آینده تولید زعفران امیدوار هستیم، افزود: با وجود آنکه تولید به تنهایی چاره کار نیست، از این رو باید 
های هدف را برای تولید انبوه زعفران به کار گرفتتمهیداتی همچون توسعه بازار . 

ی در کشور ما به فراموشی سپرده است، بیان کرد: با توجه به آنکه بزرگترین تولیدکننده حسینی با انتقاد از این مسئله که صنایع تبدیل
تر روی بحث صنایع تبدیلی کار کرد تا زعفران رویم، از این رو برای توسعه پایدار تولید باید جدیزعفران در دنیا به شمار می

 .کاران برای توسعه کشت محصول دچار سردرگمی نشوند
درصد افت داشته است که همین  ۲۱تا  ۰۱لی زعفران ادامه داد: قیمت هر کیلو زعفران در مقایسه با ابتدای فصل، عضو شورای م

هایی را برای کشاورزات ایجاد کرده است، در حالیکه برای توسعه کشت محصول و پایداری تولید باید بورس بی ثباتی بازار، نگرانی
 .بین المللی زعفران را راه اندازی کرد

های همجوار خطر جدی برای تولید این محصول استراتژیک در کشور به این مقام مسئول با اشاره به اینکه قاچاق زعفران به کشور
رود، گفت: با توجه به مشکالت صادرات مبنی بر بازگشت ارز به سامانه نیما زمینه برای قاچاق این محصول به افغانستان شمار می

رود چرا که افغان ها، زعفران ناب ایرانی را به اسم جدی برای بزرگترین تولیدکننده زعفران به شمار میمهیا شد که این امر خطر 
کنندهای هدف ما را اشباع میها صادر و بازارخود به دیگر کشور . 

میلیون تومان ۰۲برد / حداکثر قیمت هر کیلو زعفران بازار طالی سرخ در سکوت به سر می :بیشتر بخوانید  
میلیون تومان اعالم کرد و گفت: قیمت کنونی هر کیلو  ۰۰تا  ۰۱میلیون تومان و حداکثر  ۰حسینی حداقل قیمت هر کیلو زعفران را 

میلیون تومان کاهش یافته است ۲ماه اخیر،  ۳تا  ۲زعفران نسبت به  . 
عضو شورای ملی زعفران درباره تاثیر احیای وزارت بازرگانی بر صادرات تصریح کرد: احیای وزارت بازرگانی بدون اقدام و 

ها و مشکالت پیش روی تولید و صادرات را کند و به عبارت دیگر این وزارتخانه باید چالشنمیعمل و کار مدیریتی مشکلی را حل 
کنند، در حالیکه های چشمگیری خریداری میهای تولید را با قیمتیکی پس از دیگری حل کند، چرا که هم اکنون کشاورزان نهاده

 .هیچ تضمینی برای خرید محصولشان در بازار وجود ندارد
  لینک خبر
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 سالمت
 خبرگزاری فارس – 5/6/98تاریخ : 

میلیون دوز به طیور بومی  15طرح ملی مبارزه با بیماری نیوکاسل آغاز شد/ برنامه تزریق   
کند، گفت: طرح ها خسارت جدی وارد میسال است به مرغداری 61رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه بیماری نیوکاسل 

این بیماری در حد استانداردهای جهانی باشدمبارزه با این بیماری آغاز شده و قرار است تا سال آینده کنترل  .  
پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز در حاشیه همایش ملی به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علیرضا رفیعی

ون مبارزه کشاورزی و رونق تولید، از آغاز به کار اجرای طرح ملی مبارزه با نیوکاسل در کشور خبر داد و گفت: طرح واکسیناسی
ماهه به طیور بومی تزریق شود 1میلیون دوز واکسن در سه وعده  15با این بیماری شروع شده و قرار است  . 

کند در حد ها آسیب جدی وارد میسال است به مرغداری 61این بیماری در کشور که  88وی ابراز امیدواری کرد که تا سال 

  .استانداردهای جهانی کنترل شود
در ادامه به بیماری تب کریمه کنگو و آخرین تلفات این بیماری اشاره کرد و گفتپور رفیعی نفر در کشور به واسطه این  5تاکنون  :

اندنفر هم مبتال شده اما بهبود یافته 51اند و بیماری فوت شده . 
های ت: در صورتی که افراد به توصیههایی درباره انتقال این بیماری از دام به انسان، گفرئیس سازمان دامپزشکی کشور به نگرانی

 .بهداشتی توجه کنند، از مواجهه با کنه پرهیز کرده و گوشت خام مصرف نکنند این بیماری به انسان منتقل نخواهد شد
ساعت در دمای یخچال نگهداری شود 21وی توصیه کرد که قبل از مصرف گوشت حداقل  . 

اند که در برخی موارد صنعتی تلفات زیادی دادههای نیمهدر حاشیه تهران مرغداریپور در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که رفیعی
درصد  31ها و حتی نصف آنها از بین رفته است آیا بیماری جدیدی شایع شده است، گفت: در صورتی که تعداد تلفات از یک سوم گله

ورود پیدا کند ما بیماری خاصی که شیوع پیدا کرده باشد به ما های میدانی انجام شود و دامپزشکی به آنها فراتر برود باید ارزیابی
های بیشتری صورت بگیردگزارش نشده است اما باید بررسی . 

  لینک خبر
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 سالمت 
 خبرنگاران جوان  – 5/6/89تاریخ : 

  واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در کشور آغاز شد
است رفیعی پور گفت: واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل از ابتدای شهریور در کشور آغاز شده .  

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  ، علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

تولید درباره کنترل بیماری تب کریمه کنگو در کشور اظهار کرد: اگر در  دامپزشکی کشور در حاشیه همایش ملی کشاورزی و رونق
شود. به عنوان مثال اگر مردم از مواجهه با این زمینه آموزش و فرهنگسازی به درستی انجام گیرد، بیماری تا حد زیادی کنترل می

 کنه پرهیز و
ست، افزودسال اخیر بیماری تحت کنترل بوده ا ۰۱وی با اشاره به اینکه طی  نفر و تعداد  ۰تا  ۰ها آمار تلفات بین در این سال :

۰۱مبتالیان در هر سال بین  نفر بوده است ۰۱۱تا   . 
ها جان خود را از دست داده نفر از آن ۰نفر به تب کریمه کنگو مبتال شدند و  ۰۰رفیعی پور ادامه داد: براساس آخرین آمار امسال 

 .اند
تومان رسید ۰۱۱هزار و  ۰۰اُفت چشمگیر قیمت جوجه یکروزه در بازار/ نرخ مرغ به  :بیشتر بخوانید  

 ۰۰سیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل از ابتدای شهریور در کشور آغاز شده است، گفت: حدود وی با اشاره به اینکه واک
میلیون دوز واکسن علیه نیوکاسل  ۰۰قطعه طیور بومی در کشور داریم که این طیور در هر چهار ماه با استفاده از نزدیک به 

شوندواکسیناسیون می . 
توان شود، بیان کرد: با این اقدامات مییناسیون طیور هر چهار ماه یک بار در کشور تکرار میرفیعی پور با اشاره به اینکه واکس

شودبیماری نیوکاسل در کشور کامال کنترل می ۹۹گفت که در سال  . 
رت وی با اشاره به اینکه نیوکاسل یک بیماری مدیریتی است، افزود: اگر به موقع واکسیناسیون انجام شود و مدیریت الزم صو

درصد نخواهد بود ۰بگیرد، هیچ گاه تلفات ناشی از این بیماری بیشتر از  . 
سال اخیر مجوزی در خصوص صادرات دام و گوشت صادر نکرده ایم ۲طی   

رئیس سازمان دامپزشکی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره اینکه این سازمان برای صادرات دام و گوشت مجوز صادر 
ال است که مجوزی در این زمینه نداشته ایم و آنچه که صادر شده، دام مولد سنگین بوده، چرا که ایران در س ۲کرده است، گفت: 

کندهای مولد صادر میزمینه تولید دام پیشرفت داشته و دام . 
های و طی سالرفیعی پور در پایان درباره بیماری مشمشه گفت: با وجود آنکه بیماری مشمشه در کشور استراتژیک نیست، از این ر

های آلوده در این زمینه مواجه بوده ایماخیر با کاهش کانون . 
  لینک خبر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/7050881/واکسیناسیون-طیور-بومی-علیه-بیماری-نیوکاسل-در-کشور-آغاز-شد
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/7040149/%D8%A7%D9%8F%D9%81%D8%AA-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7050881/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 سیب زمینی
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 شیالت
 ایرنا  – 6/6/89تاریخ : 

کمانآالی رنگینهمکاری فائو و ایران برای بهبود ژنتیک قزل  
بهبود ژنتیک ماهی »مالی پروژه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( با هماهنگی دولت ایران اقدام به تأمین  -ایرنا -تهران

کمان استآالی رنگینای که هدف آن ایجاد یک گونه بومی از قزلکرده است. پروژه« کمان در ایرانآالی رنگینقزل .  
های فنی و راهبردی الزم را در زمینه اجرای نظام به گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو(، این پروژه کمک

دهدبه ایران ارائه می کمان،آالی رنگینپارچه و پایدار برای بهگزینی ماهی قزلمدیریت یک . 
ها و از تأثیرات مثبت کاربرد فناوری« وضعیت جهانی منابع ژنتیک آبزی»ترین گزارش ساالنه خود همچنین درباره فائو در تازه

ی آبزی و ماهیان خبر دادپروری و افزایش تولید محصوالت غذایهای بهبود ژنتیک در آبزیتکنیک . 
پروری و به طور خاص های بهبود ژنتیک در آبزیها و تکنیکبر اساس این گزارش، کاربرد گسترده، مناسب و درازمدت فناوری

های مورد نیاز برای پرورش ماهیان، به رشد تولید محصوالت غذایی دریایی و تأمین بدون افزایش قابل توجه نهاده بهگزینی آبزیان،
در مقایسه با زراعت و پروی شود این در حالی است که آبزیتقاضای فزاینده برای ماهیان و محصوالت غذایی آبزی منجر می

و مسئله بهبود منابع ژنتیک با هدف تولید محصوالت غذایی دچار تأخر است دامداری، از نظر مختصات . 
پروری از طریق بهبود قابل توجه تولید پایدار در عرصه آبزی هرچند در این گزارش تأکید شده که همچنان فرصت کافی برای

۰۰۱مدیریت و توسعه راهبردی شماری از  شوند، وجود داردپروری استفاده میاکنون در آبزیگونه آبزیانی که هم  . 
تفاوت اندکی با  های ماهیان پرورشیدرصد گونه ۰۰های دریایی متکی است و پروری همچنان تا حد زیادی بر پرورش گونهآبزی

 .همتایان دریایی خود دارند
پرورشی تأکید شده است در این گزارش بر امکان بالقوه تقویت تولید پایدار آبزیان از طریق بهبود ژنتیک منابع آبزی . 

از  درصد در سال شود. ۰.۲طبق اعالم فائو رشد جمعیت انسان بر کره خاکی طی دهه آتی موجب افزایش مصرف ماهیان با نرخ 
میلیون تن برسد ۲۱۱میالدی به بیش از  ۲۱۳۱شود که تولید ماهیان و محصوالت غذایی آبزی در سال سوی دیگر تخمین زده می . 

پروریگیری از امکان بالقوه آبزیبهره  
میلیون تن در سال ثابت مانده است و نظر به اینکه حدود  ۹۰تا  ۹۱با توجه به اینکه میزان صید ماهیان دریایی در جهان در سطح 

اند، جز کاهش ضایعات و بهبود مدیریت امکان دیگری برای یک سوم ذخایر ماهیان دریایی بیش از حد مورد صید قرار گرفته
پروری تا حد زیادی به آبزی افزایش تولید در آینده وجود ندارد. در نتیجه برای تأمین تقاضای فزاینده برای مصرف ماهیان الزم است

 .روی آورد. در این شرایط، استفاده مسئوالنه و پایدار از منابع ژنتیک آبزی نقشی حیاتی دارند
های بهگزینی با طراحی های متعددی برای بهبود منابع ژنتیک آبزی در دسترس هستند، فائو تمرکز بر برنامهشرایطی که فناوری 

درصد افزایش دهند۰۱های آبزی را طی هر نسل تا وری گونهتوانند بهرههایی که میکند، برنامهیه میمناسب و افق بلندمدت را توص . 
های آبزی دریایی در معرض تهدید قرار دارندشمار زیادی از گونه  

وضعیت جهانی منابع ژنتیک آبزی»بخش دیگری از گزارش جدید فائو درباره  همچنان  های ماهیان پرورشیآمده است که گونه «

ها در معرض تهدید قرار دارند، ضروری است های مشابه در محیط طبیعی هستند؛ و در شرایطی که بسیاری از این گونهدارای گونه
 .که مسئله حفظ حفاظت آنها به صورت خاص در اولویت قرار بگیرد

ماهی اند شامل تاسشدید جمعیت قرار گرفتههای ماهیان موجود در محیط طبیعی که در معرض کاهش بیشترین گونه به گفته فائو،
سرخ هستندآالی خالماهی، آزادماهی اطلس و قزلروسی، آزادماهی دانوب، فیل . 

فائو تأکید دارد که امنیت تغذیه به تنوع و سالمت سبد غذایی بستگی دارد که محصوالت غذایی آبزی بخش مهمی از آن را تشکیل 
های مرتبط با تأمین امنیت غذایی و تغذیه در نظر گرفته شوندمنابع ژنتیک آبزی در سیاستدهند. در نتیجه الزم است که می . 

  لینک خبر
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 شیالت 
 خبرنگاران جوان  – 6/6/89تاریخ : 

  ۹۰هزار تن قزل آال در سال  ۲درصد تولید قزل آال نابود شد/صادرات 52
ای اصلی تولیدکننده از بین رفتهدرصد تولید قزل آال در استان ۲۰تا ۲۱نبی زاده گفت: با توجه به وقوع سیل اخیر،  .  

صنعت، تجارت و کشاورزیآرش نبی زاده مدیر عامل اتحادیه ماهیان سردآبی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

هزار و  ۲۲تا  ۲۲، از روند صعودی قیمت قزل آال در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو قزل آال با نرخ خبرنگاران جوان
شودتومان سر مزرعه عرضه می ۰۱۱ . 

هزار  ۳۸تا  ۳۰ها افزود: با توجه به سودجویی دالالن هر کیلو قزل آال با نرخ وی با انتقاد از نرخ باالی قزل آال در خرده فروشی
کنندها عرضه میمان در خرده فروشیتو . 

ها به دنبال عرضه مستقیم محصول از مزرعه تا بازار هستیم که در صورت تحقق این نبی زاده ادامه داد: با ایجاد برخی استارت آپ
 .امر به سبب کوتاه شدن دست واسطه گران و دالالن دیگر خبری از فاصله چشمگیر قیمت نیست

هزار تن پیش بینی کرد و گفت: با توجه به وقوع سیل اخیر، بخشی  ۰۰۱تا  ۰۳۱یان سردابی تولید قزل آال را مدیر عامل اتحادیه ماه
های اصلی تولید از بین رفتاز تولید قزل آال در استان . 

های اصلی تولیدکننده از بین رفتدرصد تولید قزل آال در استان ۲۰تا ۲۱به گفته وی، با توجه به وقوع سیل اخیر،  . 
هزار تومان ۳۸ها حداکثر قیمت هر کیلو قزل آال در خرده فروشی/ ۹۸هزار تن قزل آال در سال  ۰۰۱پیش بینی تولید  :بیشتر بخوانید  

هزارتن  ۲نابر آمار از ابتدای سال تاکنون های هدف صادر شد، گفت: بهزارتن قزل آال به بازار ۰۱نبی زاده با بیان اینکه سال گذشته 
های هدف صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت چشمگیری داشته استقزل اال به بازار . 

گرانی خوراک، نبود سرمایه در گردش با سود مناسب  :این مقام مسئول در پایان درباره چالش پیش روی تولیدکنندگان تصریح کرد

رود که از این رو رفع قوانین صادراتی و ایجاد بازار مناسب امری ضروری به الت اصلی پیش روی تولید به شمار میاز جمله مشک

رودشمار می . 
  لینک خبر
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 شیالت 
 خبرگزاری فارس – 3/6/89تاریخ : 

استان  0کشتی متخلف صید فانوس ماهیان متوقف شد/ صدور مجوز پرورش تیالپیا در 61  
فروند همچنان فعالیت  81کشتی متخلف متوقف شد اما  06رئیس شیالت در خصوص صید فانوس ماهیان در جنوب کشور گفت: 

کنندمی .  
میرزایی در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی هللا خوناقتصادی خبرگزای فارس، امروز نبیبه گزارش خبرنگار 

زده در کشور انحصاری است و قرار بود دو سال گوید واردات تخم ماهی چشمهای سردابی میاتحادیه تولید کنندگان ماهی  بر اینکه
های فرانسوی و یابد، گفت: واردات تخم ماهی چشم زده تنها از شرکتادامه می های خاصیسال است توسط شرکت 05وارد شود اما 

کنیم و هیچ شود؛ از همه واردکنندگانی که بخواهند واردات انجام دهند استقبال میهای دیگری هم وارد میاسپانیایی نیست و از شرکت
 .محدودیتی وجود ندارد

ولید کننده شیوه نامه واردات تخم ماهی چشم زده از ابتدا اشتباه بوده چرا که پرورش و تولید های توی در این باره که به اعتقاد اتحادیه
هم  85ها تدوین شد و در سال با حضور اتحادیه 81شیوه نامه در سال  اند، گفت:این نوع ماهی را به عهده خود وارد کنندگان گذاشته

ها حضور داشتنددر تدوین شیوه نامه اتحادیه .  
ادامه داد: در حال حاضر مراکز اصالح نژاد تخم ماهی چشم زده در دستور کار است و دو مرکز اصالح در مازندران و یک وی 

 051مرکز تولید تخم ماهی چشم زده در کشور فعال است که سال گذشته  31مرکز اصالح نژاد در لرستان وجود دارد و همچنین 

 .میلیون عدد از این نوع تخم تولید کردند
به دلیل کافی نبودن تولید در کشور مجبور هستیم از  گفت:میلیون تخم ماهی چشم زده است، 500وی با بیان اینکه نیاز کشور به 

 .برخی کشورها وارد کنیم. ضمن اینکه اگر وارد نکنیم رقابت ناسالمی در بین تولید کنندگان محدود کشور ایجاد خواهد شد
الی  3ها طی قرار شد که اتحادیه 0399میرزایی در سال به گفته خون انجام دهند که البته انجام ندادند   آال راسال اصالح نژاد قزل 5

 .و اگر امروز تکلیفی بر زمین مانده وظیفه همه ما است که آن را تکمیل کنیم
های ما حضور داشتند و هیچ جلسه گیریاریم گفت: آنها در همه تصمیمها دها و اتحادیهوی با بیان اینکه بیشترین ارتباط را با تشکل

ها دعوت به عمل نیامده باشدگیری نبوده که از اتحادیهتصمیم . 
ها همصدا نیستند و ارتباط خوبی هم با یکدیگر مشکلی که االن وجود دارد این است که اتحادیه رئیس سازمان شیالت ایران گفت:

کنند آیا مسئولیت قانونی ای میزنند و اصال مشخص نیست آنهایی که مسائلی را رسانهآنها حرف خودشان را می ندارند. هر کدام از
  .آن را دارند یا نه

های قانونی و غیرقانونی را از همدیگر تمییز دهیم و این طور نباشد که آنها موجب میرزایی گفت: به دنبال آن هستیم تا اتحادیهخون
 .تشتت آرا شوند

فروند کشتی متخلف صید ماهی فانوس دریایی در جنوب متوقف شد 06فعالیت  *  
فروند کشتی  06فعالیت  گفت:وی در ادامه در پاسخ به اینکه آخرین وضعیت صید فانوس ماهیان در دریای جنوب چگونه است،

 .متخلف صید فانوس ماهی در جنوب متوقف شد
ناوگان صید فانوس ماهیان پرتعداد است و البته تخلفاتی هم وجود داشته است، گفت: عمدتا  رئیس سازمان شیالت ایران با بیان اینکه

فروند کشتی انجام گرفته بود که فعالیت آنها متوقف شد و دیگر مجوز فعالیت ندارند 06تخلف توسط  . 
فروند کشتی دیگر هم اکنون در دریای جنوب برای صید 81حدود میرزایی ادامه داد:خون نوس ماهیان مطابق با برنامه فعال فا  

شودمتری انجام می 911تا  211المللی ایران و عمان و در عمق های بینبین آب  هستند. صید این ماهیان در . 
گفتهای ایران کاهش یافته است،وی در پاسخ به این سؤال که ذخایر ماهی در آب اخیرا انجام شده ذخایر   ای کهبر اساس مطالعه :

هزار تن  22هزار تن برداشت را دادند که سال گذشته کمتر از  211هزار تن برآورد شده و در برنامه ساالنه اجازه  811 ماهیان

  .صید داشتیم
توانیم ناوگان صید فانوس ماهیان را افزایش دهیم، رئیس سازمان شیالت ایران با بیان اینکه بر اساس مطالعات مرکز تحقیقات می

ن نیست که چشم خود را به تخلفات ببندیممفهوم آن ای گفت: . 
توانیم برای کنترل تخلفات در صید های آنالین استقرار ناظر معین و اعمال ضوابط از کارهایی است که میکنترلمیرزایی گفت:خون

 .فانوس ماهیان جنوب داشته باشیم
میزان صادرات فانوس ماهیان چقدر بوده و یا اینکه  وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که با متخلفان چه برخوردهایی کردید و

 65فروند کشتی تخلف داشت که سازمان شیالت مجوز آنها را ابطال کرد اما  06 ها مربوط به کشور چین بوده است، گفت:این کشتی

کنندکشتی غیر ایرانی همچنان فعالیت می 51کشتی ایرانی و  . 
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شوندد بیشتر آنها به صورت اجاره به شرط تملیک استفاده میکننهایی که فعالیت میوی افزود: کشتی . 
جلوتر است تولید ماهیان خاویاری از برنامه *  

های مناسب توانست تکثیر طبیعی ماهیان خاویاری گذاریرئیس سازمان شیالت ایران در باره ماهیان خاویاری گفت: ایران با سرمایه
دا کندرا انجام دهد و به تولید خاویار دست پی . 

مزرعه 026میرزایی با بیان اینکه خون استان کشور در حال فعالیت است، گفت: برنامه شیالت توسعه ماهیان خاویاری است  21در  

تن تولید شود 1شش تن خاویار پرورشی استحصال کردیم که طبق برنامه قرار بود  87های خوبی دارد به طوری که در سال و افق . 
تن  011به میزان  0111هزار تن گوشت خاویار و در سال  5تن خاویار و  11به میزان   0111کنیم تا سال بینی میپیشوی گفت:

هزار تن گوشت خاویار برسیم 01خاویار و  . 
میلیون دالر عنوان کرد 5رئیس سازمان شیالت ایران ارزآوری حاصل از صادرات خاویار را   

سکمبود سرمایه مانع اصلی پرورش ماهی در قف *  
میرزایی با اشاره به اینکه پرورش ماهی در قفس فرصت بسیار مناسبی برای افزایش تولید در بخش شیالت است، گفت: در این خون

این   گذاری وجود دارد ومیلیون تومان سرمایه 11تا  31زمینه مطالعه و پهنه بندی الزم انجام شده اما برای هر تن تولید نیاز به 

گذاری کنندباعث شده بسیاری نتوانند در این زمینه سرمایهگذاری سنگین سرمایه . 
با بیان اینکه عمده تجهیزات الزم وارداتی و ارزبر هستند، گفت: صنایع وزارت دفاع در این زمینه اعالم آمادگی کرده که   وی

 .تجهیزات الزم برای پرورش ماهی در قفس را تهیه کند
هزار تن برسد 211تولید پرورش ماهی در قفس به  89در سال  بینی کردرئیس سازمان شیالت ایران پیش . 

استان صادر شد 1مجوز پرورش تیالپیا در  *  
تواند ها میشود،؛گفت: با توجه به تکثیر مناسب این نوع ماهیمیرزایی با بیان اینکه واردات تیال پیا به صورت محدود انجام میخون

 .در سبد خانوار قرار بگیرد
شود گفت: مجوز پرورش این نوع به سؤال خبرنگار فارس که آیا ماهی تیالپیا از نظر کارشناسان مهاجم محسوب میوی در پاسخ 

هایی را که پرورش این نوع استان خراسان، یزد، سمنان و قم از سوی سازمان محیط زیست صادر شده و ما باید فرصت 1ماهی در 

ه این ماهی مهاجم است یا نه در حوزه سازمان محیط زیست استکند نیز در نظر بگیریم و اینکماهی ایجاد می . 
  لینک خبر
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 شیالت 
 ایرنا – 3/6/89تاریخ : 

طرح شیالتی در هفته دولت ۴۴۰افتتاح   
 ۹۱۱طرح شیالتی به ارزش دو هزار و  ۰۰۳رئیس سازمان شیالت ایران گفت: همزمان با هفته دولت بیش از  -ایرنا  - تهران

سر کشور به بهره برداری خواهد رسیدهای سرامیلیارد لایر در استان .  
« روز یکشنبه در نشست خبری هفته دولت ) دوم تا هشتم شهریور« نبی هللا خون میرزایی شود با راه افزود: پیش بینی می ( 

شود نفر اشتغالزایی مستقیم ایجاد ۰۱۱تن به تولیدات شیالتی و برای دو هزارو  ۰۱۱پنج هزار و   پروژه های یاد شده اندازی  . 
میلیون تن ۰.۲  گذر تولید محصوالت شیالتی کشور از   

سال  ۰۱های تولید، صادرات و تراز تجاری سازمان شیالت با وجود تداوم تحریم رئیس سازمان شیالت ایران با بیان اینکه
گفت افزایش پیدا کرده، گذشته انقالب اسالمی به یک هزار تن در اوایل  ۳۲چهار دهه گذشته تولید محصوالت شیالتی از رقم  :

هزار تن در پایان سال گذشته رسید ۲۲۲میلیون و  . 
میلیون دالر رسید که  ۰۰۲میلیون دالر و تراز تجاری به  ۰۲۰وی اضافه کرد: سال گذشته ارزش صادرات محصوالت شیالتی به 

 .این میزان ارز آوری فراتر از برنامه ریزی است
افزود:  هزار تن در سال گذشته رسید، ۰۰۱هزار تن در اوایل انقالب اسالمی به  ۲۹زان صید از می با اشاره به اینکه این مقام مسئول

های نوین صید و بومی سازی دانش فنی صید با قالب از دیگر دستاوردهای پرورش میگو، ماهیان خاویاری، کپور ماهیان، روش
در حوزه شیالت است دوره چهل سال گذشته . 

بر شمرد و گفت: توسعه سواحل مکران، پرورش متراکم با  ۹۸های سال برنامه های تولید را ازخون میرزایی، تقویت زنجیره
های نوین، توسعه مکانیزاسیون، تقویت صندوق حمایت بهره برداران و تولیدکنندگان، افزایش سطح بیمه ها، جلب همکاری روش

شدیدهای خارجی برای سرمایه گذاری، تشرکت  
برخورد با متخلفان صیادی، بازنگری ضوابط بر صید فانوس ماهیان، توسعه صید فراساحل، توسعه روش صید با قالب، تکمیل 

های در برنامه های صیادی و افزایش برداشت از منابع کمتر برداشت شده به عنوان دیگرهای شناور صیادی، توسعه اسکلهپروژه
 .دستور کار این سازمان بیان کرد

هزار نفر شاغل در بخش صید و بیش  ۰۰۱هزار ناوگان صیادی،  ۰۰مرکز تخلیه صید،  ۰۲۱بندر صیادی،  ۰۱به گفته وی، اکنون 
هزار نفر شاغل در بخش آبزی پروری وجود دارد ۰۱از  . 

  سرانه مصرف آبزیان استان های ساحلی بیش از میانگین کشوری
عیت سرانه مصرف آبزیان در کشور گفت: مصرف سرانه آبزیان در مناطق ساحلی رئیس سازمان شیالت ایران درباره آخرین وض

های مختلف و فرهنگ با مشارکت دستگاه  شمال و جنوب کشور که دسترسی به دریا دارند، بیش از میانگین کشوری است، بنابراین
 .سازی باید مصرف آبزیان را در کشور ارتقا داد

جغرافیایی، دسترسی به مواد غذایی، قدرت خرید و ذائقه  مختلف از جمله شرایط ابع فاکتورهایبه گفته وی، سرانه مصرف آبزیان ت
 .مردم است

میلیون قطعه تخم چشم زده قزل آال  ۰۰۱تولید داخلی   
زده تولید داخلی گفت: انتقادات پیرامون واردات تخم چشم  آال باوجودخون میرزایی درباره علت واردات تخم چشم زده ماهی قزل 

بخشی از این موضوع به دیگر سازمان ها از جمله سازمان دامپزشکی و موسسه تحقیقات علوم  ساله دارد و ۰۰ماهی قزل آال سابقه 
 .شیالتی مربوط می شود

خم میلیون قطعه ت ۰۰۱میلیون قطعه دانست و افزود: با توجه به تولید تنها  ۰۱۱وی نیاز ساالنه کشور به تخم چشم زده قزل آال را 
 .چشم زده در داخل کشور ناچاریم مابقی نیاز را از طریق واردات تامین کنیم

رئیس سازمان شیالت با اشاره به این که توقف واردات این محصول می تواند در افزایش قیمت و رقابت ناسالم بین تولیدکنندگان 
میلیون قطعه تخم چشم  ۲۱  ن مازندران با ظرفیت تولیدیکی از مراکز تولید تخم چشم زده ماهی دراستا :تاثیرگذار باشد اظهارداشت

 .زده ماهی قزل آال فعال است که اکنون در حال احداث یکی دیگر از این مراکز در استان مازندران هستیم
مرکز تولید تخم چشم زده قزل آال در کشور داریم ۳۱به گفته وی، در مجموع  . 

   ضرورت سرمایه گذاری برای پرورش ماهی در قفس
تن  ۰۱۱ پیرامون وضعیت پرورش ماهی در قفس گفت: براساس تجربیات پرورش ماهی در قفس با ظرفیت کمتراز  خون میرزایی

میلیون تومان است ۳۰تا  ۳۱تن سوددهی باالیی دارد، زیرا هزینه تولید هر تن ماهی در قفس  ۰۱۱۱به صرفه نیست، اما بیش از  . 
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اکثر تجهیزات پرورش ماهی در قفس وارداتی است، اما مشکلی  جود می آورند و در عین حالوی اظهارداشت: تحریم ها موانعی بو
سرمایه گذاری مناسب در این بخش نیاز است  به در تامین این تجهیزات نداریم و . 

میلیون دالری صادرات گوشت و خاویار  ۰  ارزآوری ساالنه  
، تولید گوشت ۹۰صورت گرفته در سال  اقدام های  ری گفت: براساسرئیس سازمان شیالت ایران درباره پرورش ماهیان خاویا

که ارزآوری صادراتی آن ساالنه پنج میلیون دالر  تن خاویار در کشور تولید شده  ۲تن رسید و  ۸۳۹هزارو  ۲ماهیان خاویاری به 
 .است

 ۰۱تولید  ۰۰۱۰پرورشی و برای سال  هزارتن خاویار ۰۱تولید پنج هزارتن گوشت خاویاری و  ۰۰۱۱به گفته وی، براساس افق 
هزارتن خاویار هدف گذاری شده است ۰۱۱و  هزارتن گوشت . 

هزارتن میگو تولید شد ۰۰سال گذشته بیش از   
بیش از سال  تن عنوان کرد و گفت: میزان تولید میگوی امسال ۸۱۱هزار و  ۰۰  را حدود ۹۰میرزایی تولید میگو در سال خون

 .گذشته پیش بینی می شود
وی درباه مشکالت پرورش دهندگان میگو و باال بودن قیمت نهاده های تولید این محصول اظهارداشت: سازمان از مشکالت 

ت و از آنان حمایت می کند، اما به دلیل صادراتی تولیدکنندگان میگو در استان های مختلف از جمله سیستان و بلوچستان باخبر اس
و مقرون به صرفه بودن این محصول، به نظر می رسد تولیدکنندگان از عهده هزینه های تولید برآیند  بودن . 

 مجوز تولید تیالپیا تنها در چهار استان کشور
رئیس سازمان شیالت ایران درباره تولید ماهی تیالپیا اضافه کرد: اکنون چهار استان خراسان جنوبی، قم، سمنان و یزد با نظر 

هزارتن از این محصول تولید و به بازار عرضه  ۲۱سازمان حفاظت محیط زیست امکان تولید ماهی تیالپیا را دارند که سال گذشته 
 .شد

ات محصول تیالپیا ممنوع نیست، بلکه به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی واردات آن محدود شده، وارد  وی با بیان اینکه
کاهش  آن نیست، اما با توسعه واحدهای پرورشی امکان قیمت تمام شده ماهی تیالپیای تولید داخل، قابل مقایسه با وارداتی افزود:

داخلی فراهم می شود قیمت این محصول . 
  لینک خبر
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 شیالت 
 ایرنا – 3/6/89تاریخ : 

فروند شناور صیادی به علت تخلف لغو شد ۴۲فعالیت   
انی به دلیل تخلف از ضوابط فروند کشتی و شناور صیادی غیرایر ۰۲رئیس سازمان شیالت ایران گفت: مجوز صید  -ایرنا  - تهران

  .صید فانوس ماهیان لغو و ابطال شد
« روز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت افزود: ناوگان صید فانوس ماهیان از تعداد قابل « نبی هللا خون میرزایی

ه خوبی تبعیت می کردند، اما توجهی برخوردار است که بسیاری از آنها از ضوابط صید و برنامه های نظارتی سازمان شیالت ب
فروند از این شناورها صورت گرفته بود که فعالیتشان متوقف شده است ۰۲تخلفاتی در زمینه برداشت توسط  . 

ها براساس مصوبه کار ویژه مرز شورای امنیت پرچم این کشتی ضوابط مورد نظر، بازنگری ثبت پرچم،  وی اظهارداشت: بر اساس
ادر لغو شد که همین امر موجب ابطال مجوز صید این شناورها توسط سازمان شیال ت ایران شدکشور از سوی سازمان بن . 

فروند شناور ثبت پرچمشان برابر ضوابط سازمان بنادر دریانوردی کشور صورت گرفته بود که پس از آن به  ۰۲به گفته وی، 
عنوان کشتی های ثبت پرچم شده ایرانی به سازمان شیالت ایران معرفی شدند و براساس بومی شدن پرچم، مجوز صید دریافت کردند 

صید فانوس ماهیان اختصاص یابد ملکی برای و قرار بود که این شناورها اجاره به شرط تملیک یا . 
شناورهای زیادی از سازمان  برداری در آبهای ایران را ندارند ومجوزی برای بهره شناور یاد شده، ۰۲ خون میرزایی اضافه کرد:

ین کنند، بنابراین صید را تام نتوانستند در مهلت زمانی مقرر کشتی و تجهیزات  شیالت ایران مجوز بهره برداری گرفته بودند که
ابطال شد موافقت اصولی آنها . 

های ایرانی بودند، اند، شرکتفانوس ماهیان را اخذ کرده وی خاطرنشان کرد: شرکت هایی که از سازمان شیالت ایران مجوز صید
طشان در سازمان بنادر شرکت ها بستند که بعد از آن ضواب های غیرایرانی قراردادهایی را در قالب تملیک و خریداریبا شرکت اما

 .مورد بازنگری قرار گرفت
تاکید براین که ناوگان فانوس ماهیان در خلیج فارس نباید فعال باشد افزود: عمده فعالیت این  رئیس سازمان شیالت ایران ضمن

 .دریای عمان است  شناورها مربوط به حوزه
شرط تملیک باشد، هر کسی می تواند برای سرمایه گذاری ورود پیدا  دارای مالکیت ایرانی یا اجاره به وی اضافه کرد: کشتی چنانچه

درصد سهام باید ایرانی باشد ۰۱اما طبق ضوابط بیش از  کند، . 
فروند کشتی خارجی اجاره به شرط تملیک مربوط به سه شرکت ایرانی بود که از سازمان شیالت  ۰۲وضعیت   خون میرزایی گفت:
مطابق ضوابط و قانون باشد  وابط و قوانین فعالیت بهره برداری داشته باشند، اما فعالیت دریایی بایدتا مطابق ض ایران مجوز گرفتند

از نظر شیالت فعالیتش قابل قبول باشد تا . 
درصد  ۰۱۱ فروند از آنها ۲۰  فروند کشتی دیگر در این زمینه فعالیت دارند که ۹۱ رئیس سازمان شیالت ایران تصریح کرد: اکنون

۰۱فروند بیش از  ۲۱، ایرانی  .درصد سهم ایرانی دارند 
خریداری یا اجاره به شرط تملیک ذکر کرد و اظهارداشت: اکثر این کشتی ها خارجی و به  وی وضعیت مالکیت این کشتی ها را

یمتوان ساخت فناوری صید فانوس ماهیان را نداشت زیرا در گذشته نیز کشورهای آسیای جنوب شرقی و چین تعلق دارند، . 
هزارتن است ۹۱۱ذخایر فانوس ماهیان ساالنه   

و صیدشان مطابق برنامه  ذخایر دریایی محسوب می شوند رئیس سازمان شیالت ایران با اشاره به این که فانوس ماهیان به عنوان
متری وجود دارند  ۱۱۸تا  ۲۱۱انجام می شود، افزود: بخش عمده فانوس ماهیان در آبهای بین المللی بین ایران و عمان در اعماق 

هزارتن است که طبق برنامه ریزی  ۹۱۱  مراکز تحقیقاتی و مشاور ساالنه ذخایر این گونه سه دهه گذشته براساس مطالعات  که
هزارتن آن را برداشت کرد ۲۱۱  ساالنه می توان . 

با برنامه برداشت این گونه فاصله زیادی هزارتن از فانوس ماهیان صید شد، بنابراین  ۲۲وی گفت: طبق آمارها سال گذشته کمتر از 
تخلفات  ظرفیت ناوگان صیادی و میزان صید فانوس ماهیان را طبق ضوابط صید افزایش داد، اما با بنابراین می توان وجود دارد،

 .برخورد می شود
صادراتی فانوس ماهیان   میلیون دالر ارزش ساالنه ۰۱بیش از   

میلیون دالر است ۰۱.۰میلیون دالر، ارزش پودرماهی تولیدی  ۳۱ان ساالنه وی گفت: ارزش صادراتی فانوس ماهی . 
فانوس ماهیان برای تامین نیاز پودر ماهی  خون میرزایی با بیان این که فانوس ماهیان مصرف خوراکی ندارند، اظهارداشت: اکنون

گر است، برداشت می شود، زیرا افزایش صید برای مصارف مرغداری ها و آبزی پروری ها که وابسته به واردات از کشورهای دی
تولید پودرماهی برای ما ضروری است فانوس ماهیان برای تامین خوراک کارخانه های . 
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عمده صید فانوس ماهیان در کارخانه های فراوری نوار ساحلی جنوب کشور به منظور تولید پودر ماهی   وی اضافه کرد: اکنون
 .تخلیه می شود

مایل از خط  ۰۲خون میرزایی میانگین عمر فانوس ماهیان را یکسال برشمرد و گفت: طبق ضوابط برداشت باید شناورها در باالی 
متری برداشت فانوس ماهیان را انجام دهند، اما به طور عمده نیز سیسستم طراحی صید این گونه به  ۸۱۱تا  ۲۱۱ساحلی در عمق 

کان برداشت ندارندشکلی است که در آبهای کم عمق ام . 
رین و پایش مداوم و استقرار ناظ کنترل آنالین شناورهای دریایی مدیریت صید حجمی، بوسیله رئیس سازمان شیالت ایران افزود: امروز

 از این تخلفات و انحرافات جلوگیری کرد  مقیم در حال انجام است که با تقویت سامانه و اعمال ضوابط و کنترل دقیق می توان
  لینک خبر
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 شکر
 فودپرس – 6/6/89تاریخ : 

فروشندقیمت شکر در آستانه ماه محرم/ بنکداران شکر نمی  
کیلوگرم به فروش می رسد  ۳تومان و با محدودیت حداکثر  ۳۰۱۱نرخ فروش هر کیلوگرم شکر تنظیم بازاری در آستانه ماه محرم  

تومان است ۸۱۱۱تا  ۰۰۱۱گرمی  ۹۱۱اما قیمت شکر بسته بندی  . 
 

تومان اعالم شده است اما برای خرید این محصول به این قیمت در بازار کار خیلی آسانی  3111قیمت مصوب هر کیلوگرم شکر 

 .پیش روی خریداران وجود ندارد
 

 811ار به راحتی پیدا کنند شکر بسته بندی شده است. قیمت هر کیلوگرم شکر بسته بندی شکری که مصرف کنندگان بتوانند در باز

هزار تومان به فروش می رس،د همچنین قیمت هر کیلوگرم شکر فله در بازار آزاد در  9111تومان تا  7511گرمی در تهران 

تومان است 5511صورتی که یافت حدود  . 
 

رد با نرخ دولتی و به اصطالح فروشندگان تعزیراتی است، هر کیلوگرم شکر دولتی به نوع دیگر شکری که در بازار وجود دا
به فروش می رسد  تومان 3511  قیمت . 

 
این محصول در کیسه های یک کیلوگرمی ریخته شده است اما به خریداران این محصول حداکثر سه بسته معادل سه کیلوگرم  

ید به فروشگاه های زنجیره ای مراجعه کردشود و برای خرید این محصول بافروخته می . 
 

فروشندبنکداران دیگر شکر نمی  
 

بنابراین گزارش قاسمعلی حسنی دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در این ارتباط اظهار کرد: با توجه به اینکه قیمت شکر در 
ط ندارند و سود فروش این محصول برای بنکداران مناسب بازار تعزیراتی شده است بنکداران مواد غذایی دیگر فعالیتی در این ارتبا

 .نیست
 

وی افزود: این محصول به نرخ مصوب دولتی در فروشگاه های زنجیره ای به فروش میرسد و به صورت مستقیم در اختیار این 
 .بخش قرار می گیرد

 
  لینک خبر
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 شکر 
 خبرگزاری فارس – 5/6/89 :تاریخ 

شود کشور تا دو سال دیگر در شکر خودکفا می  
مانع تولید در بخش کشاورزی گفت: در صورتی که دولت حمایت کند طی دو سال آینده  6به  معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره

درصد روغن مورد نیاز از داخل تأمین خواهد شد 51شویم و در سه سال آینده حدود در تولید شکر خودکفا می .  
در وزارت جهاد کشاورزی با حضور به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز همایش ملی کشاورزی و رونق تولید 

 .وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وزارتخانه برگزار شد
مانع رونق تولید در بخش کشاورزی، گفت: متأسفانه در  6عباس کشاورز معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به 

برای رسیدن به امنیت غذایی یارانه به بخش  شود به طوری که در همه کشورهاکشور ما از بخش کشاورزی حمایت خوبی نمی
ها بر راضی نگه داشتن کشاورزان است و حداقل هیچ کدام از این تمام تالش دولت  پردازند ودهند و هزینه آن را میکشاورزی می

اندها تولید گندم را فراموش نکردهدولت . 
د، گفت: این تفکر اشتباهی است ما باید بدانیم که امنیت غذایی در وی با بیان اینکه در کشور ما برخی به دنبال واردات گندم هستن

ارزد و هزینه آن را بپردازیم و البته در کنار امنیت غذایی، امنیت آبی و امنیت سیاسی را باید دنبال کنیمکشور ما چقدر می . 
ی آنها وجود ندارد، گفت: چرا دولت اگر کشاورز با بیان اینکه کشاورزی در کشور ما مظلوم واقع شده و فضایی برای شنیدن صدا

دهد اما هزینه آن ای به مردم میهاست نان یارانهخواهد نان ارزان به مردم بدهد هزینه آن را کشاورزان باید بپردازند؟ دولت سالمی
شوداز جیب کشاورزان پرداخت می . 

داشتن نرخ ارز در کشور اشاره کرد و گفت: هزینه آن به  معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به سالها تالش دولت به پایین نگه
  .بهای سرکوب شدن تولید تمام شده است

وی در ادامه گفت: بخش کشاورزی ظرفیت کمک به اقتصاد ملی را دارد به طوری که در مدت گذشته با افزایش نرخ ارز کشاورزی 
ای گرفت و حتی به اقتصاد کشور هم کمک کردجان تازه . 
در ادامه به مداخله دولت در بخش کشاورزی به عنوان مانع بخش تولید اشاره کرد و گفت: در کشورهای دیگر حمایت کشاورز 

کنند اما در کشور ما چنین شود مثالً کشورهایی مثل هند و پاکستان با جدیت از تولید پنبه حمایت میای از کشاورزان انجام میویژه
شودکمکی انجام نمی . 

ها را از بانک کشاورزی توان همه سرمایهاینکه کمبود سرمایه در بخش کشاورزی از موانع عمده تولید است، گفت: نمیوی با بیان 
گذاری خوبی در بخش کشاورزی انجام شده اما همچنان نسبت انتظارات بسیار کمتر بوده استگرفت و اگر چه در این دولت سرمایه . 

نولوژی در بخش کشاورزی ما اشاره کرد و گفتمعاون وزیر جهاد کشاورزی به کمبود تک کشاورزی کشور ما از فقدان و کمبود  :

های ما در بخش آبیاری و بذر و مکانیزاسیون بسیار پایین است و این به تولید این بخش برد، تکنولوژیتکنولوژی به شدت رنج می
زندضربه می . 

بری را برای گرفتن یک مجوز تولیدکننده باید مسیرهای مختلف و زمان واحدی در کشاورزی ما وجود ندارد مثالً  وی گفت: پنجره
 .سپری کند و این برای بخش کشاورزی اصالً مناسب نیست

مدت در بخش کشاورزی گالیه کرد و گفت: با حمایت بخش خصوصی باید کشاورز در ادامه از نبودن استراتژی بلندمدت و میان
شود استراتژی مناسبی در این زمینه تهیه .  

وی همچنین گفت: نهاد خصوصی در بخش کشاورزی تصمیمات مؤثری ندارد و باید به سمت محول کردن اختیارات بیشتر به بخش 
 .خصوصی برویم و این بخش را توانمندتر کنیم

آن است معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین به صورت تلویحی از عدم اجرای الگوی کشت در کشور که خود این معاونت متولی 
دهند در حالی که به جای این درصد میزان واردات این بخش را تشکیل می 81محصول اساسی در کشور ما  9گالیه کرد و گفت: 

شودها در کشور صیفی و هندوانه کاشته میزمین .  
اساسی در حالی  جات به جای محصوالتبر مانند صیفیهای این مسؤول درباره جایگزینی محصوالت آببه گزارش فارس، صحبت

سال است معطل مانده و خود این معاونت هم مسؤول اجرای آن است 01شود که طرح اجرای الگوی کشت مطرح می .  
شودکشور تا دو سال دیگر در تولید شکر خودکفا می *  

فا خواهد شد، گفت: کشاورز در ادامه با بیان اینکه در صورتی که دولت حمایت کند کشور تا دو سال دیگر در تولید شکر خودک
مهمترین مشکل بخش کشاورزی کمبود آب است و لطفاً کارشناسان بدون در نظر گرفتن منابع آبی موردنیاز کشاورزان تِزهای عجیب 

 .و غریب ندهند
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سال 3درصدی دولت در روغن طی مدت  51برنامه خوداتکایی  *  
سال در وزارت جهاد  3درصدی روغن طی مدت  51خوداتکایی  معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه برنامه

درصد واردات  81های گذشته های روغنی بیشترین وابستگی را دارد و در سالشود گفت: کشور در تأمین دانهکشاورزی اجرا می

 .این محصول وابسته بودیم
هزار تن کلزا در کشور تولید شده که این رقم  121امسال  شود، گفت:های افزایش تولید در کشور اجرایی میوی با بیان اینکه برنامه

درصد تأمین روغن را از داخل داشته  51ریزی قرار است تا سه سال آینده کشور هزار تن بود و طبق برنامه 311در سال گذشته 

  .باشد
هایی که آب کمتری مصرف ، علوفهکشاورز به پروژه افزایش تولید شیر اشاره کرد و گفت: مهمترین برنامه ما تولید علوفه است

شودکنند و عملکرد بیشتری دارند و یک بسته جدیدی است که برای همه مناطق کشور با توجه به آمایش سرزمینی ارائه میمی . 
ای نکرد که قرار است چه میزان تولید شیر افزایش یابد اما در همین جلسه ها اشارهمعاون وزیر جهاد کشاورزی در این صحبت

میلیون تن برسد 02به  0111میلیون تن و در سال  00میلیون تن به  01.5بینی کرد که تولید شیر امسال از عاون امور دام پیشم . 
کیلوگرم است 061وی همچنین از کمبود سرانه شیر در کشور گالیه کرد و گفت: در کشورهای دیگر سرانه مصرف  .  

کیلوگرم متغیر است اما 002تا  55در کشور آمارهای متفاوتی گفته شده که از به گزارش فارس، درباره آمار سرانه مصرف شیر

کیلوگرم اجماع دارند 91کارشناسان روی  . 
توان با کمبود آب تولید کافی انجام داد، گفت: متأسفانه بسیاری آیه یأس و معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه می در ادامه

هایی دارد و باید کارشناسان ما خالقیت داشته باشند و راهکارهای عملی برای تولید حلبود آب در کشور راهخوانند اما کمناامیدی می
آبی را اجرایی کنندخوب در شرایط کم . 

 
  لینک خبر

. 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرگزاری فارس – 5/6/89تاریخ : 

شود رسد/ پرورش شتر در کشور احیا میمیلیون تن می 11تولید شیر امسال به   
 7رسد، گفت: پرورش شتر در میلیون تن می 00معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تولید شیر در کشور امسال به 

  .منطقه کشور به صورت پایلوت آغاز شده است
ی رضایی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در همایش ملی به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز مرتض

میلیون تن برسد در  02به  0111میلیون تن و در سال  00بینی کرد که تولید شیر در کشور امسال به کشاورزی و رونق تولید، پیش

میلیون تن بود 01.5حالی که تولید آن در سال گذشته  . 
تولید دام در کشور کمبود علوفه است که در این همایش معاون زراعت توضیح داد که طبق به گزارش فارس، یکی از موانع افزایش 

های آتی افزایش خواهد یافتبرنامه افزایش میزان تولید علوفه، دام هم در سال . 
بینی پیشهزار تن گوشت قرمز در کشور تولید شده و  911به میزان  87به گفته معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در سال 

هزار تن برسد 811به  0111هزار تن و در سال  931کرد که امسال تولید به  . 
رضایی با بیان اینکه وابستگی به تأمین نهاده، خوراک دام و طیور، مانعی برای افزایش تولید است، گفت: با این حال تولید طیور 

میلیون تن برسد 2.7به  0111د تا سال شوبینی میمیلیون تن بوده که پیش 2.3به میزان  87کشور در سال  . 
به  0111هزار تن و در سال  897به میزان  89هزار تن اعالم کرد و در سال  810مرغ را در سال گذشته وی همچنین تولید تخم

بینی کردهزار تن پیش 013میزان یک میلیون و  . 
دلیل فراوانی اکنون مرغداران به دنبال صادرات و تثبیت  مرغ در کشور از مرز خودکفایی گذشته و بهبه گفته رضایی، تولید تخم

 .قیمت هستند
بینی کرد که هزار تن اعالم کرد و پیش 81معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی همچنین میزان تولید عسل را در سال گذشته 

هزار تن برسد 83امسال به  . 
توصیف کرد و گفت: در سال گذشته  های عسل است را بسیار باارزشوی ژل رویال که از فرآورده تن از این محصول در کشور  4

شودگرمی انجام میشود که فروش آن به صورت میلیتولید شد که در لوازم آرایشی و بهداشتی استفاده می . 
ش یابددرصد افزای 25بینی کرد که تولید آن امسال تن بود پیش 0111رضایی با بیان اینکه تولید پیله تر در سال گذشته  . 

های مولد دومنظوره از طریق تلقیح مصنوعی عنوان کرد و های افزایش تولید گوشت در کشور را افزایش جمعیت داموی از برنامه
هزار رأس خواهد  611به  0111رأس و در سال  3511هزار رأس بوده که امسال پیش به  291ها در سال گذشته گفت: تولید این دام

  .رسید
ای هم که با نامهم وزارت جهاد کشاورزی همچنین از پروژه پرورش شتر در کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس تفاهممعاون امور دا

منطقه از کشور انجام شود 7ها امضا شده، پرورش شتر به صورت پایلوت در سازمان جنگل .  
ساندررضایی گفت: برخالف تصور اشتباه پرورش شتر به هیچ عنوان به مراتع آسیب نمی . 

درصدی تولید بوقلمون در سال گذشته اشاره کرد و گفت 05وی همچنین به رشد  تواند بوقلمون دو گوشت قرمز و سفید دارد و می :

  .کشور را برای رسیدن به خودکفایی در گوشت کمک کند
  لینک خبر
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 صادرات و واردات

 فودپرس – 1/6/89تاریخ : 

تن خرچنگ از کشور صادر شد + سند 552جزئیات صادرات گوشت و لبنیات در سال گذشته/   
هزار تن  02راس گوساله و تلیسه کشتاری معادل حدود  533هزار و  09راس گوسفند و بز و  ۲۲۱هزار و  ۲۰۳ <مواد غذایی

 .گوشت صادرات شده است
مجوز فقره مجوز بهداشتی به  ۰۸۳تن انواع لبنیات در قالب  ۲۹۰۲به میزان  ۹۰بر اساس آمار سازمان دامپزشکی کشور در سال 

راس گوساله و  533هزار و  09راس گوسفند و بز و  ۲۲۱هزار و  ۲۰۳ین کشورهای دیگر صادر شده است. در این مدت همچن

 .تلیسه کشتاری صادر شده است
 33تن گوشت مرغ منجمد و سرد و  ۹۳۲۰نفر شتر و  ۲۱۰آمارهای سازمان دامپزشکی کشور حاکی از این است که در سال گذشته 

۰۸۰تن تخم مرغ خوراکی و  ۲۰۸تن میگو و  85هزار و  قطعه تخم مرغ نطفه دار به کشورهای دیگر صادر شده  ۸۲۰  هزار و 

 .است
تن و  ۹۰۰هزار و  ۰۲۱خوراک دام و طیور و آبزیان   تن و ۲۰۹هزار و   ۰۳در این مدت صادرات آالیش دام و طیور به میزان 

میلیون هنگ روده به کشورهای دیگر صادر شده است 1.5قطعه پرنده زینتی و بیش از  ۰۲۲هزار و  ۰۰۸ . 
فقره مجوز بهداشتی صادر شده است ۸۰تن انواع خرچنگ از کشور صادر شده است که برای این کار  ۲۲۰چنین در سال گذشته هم . 

 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

خبرگزاری فارس – 3/6/89تاریخ :   

 جوهر تعلیق قانون انتزاع خشک نشده واردات مرغ شروع شد 
کشوری که زیرساخت و توانایی صادرات یک میلیون تن مرغ در سال را دارد، سیاست واردات در آن طنزی تلخ است که با تعلیق 

  .قانون انتزاع کلید خورده است
اری فارس، در حالی که پتانسیل،زیرساخت و توانایی تولید مرغ کشور به گونه ای ست که امکان صادرات حدود به گزارش خبرگز

های موجود وجود دارد، تصمیم به تامین ذخایر استراتژیک از محل یک میلیون تن مرغ در سال در صورت استفاده از ظرفیت
استمرار و پایداری تولید و اشتغال در صنعت مرغداری است  به ریشه واردات بسیار عجیب و دور از ذهن ،طنزی تلخ و تیشه زدن . 

وگو با خبرنگار فارس گفتحبیب اسدهللا نژاد نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور در گفت وقتی بحث تعلیق  :

و نگرانی مخالفین و دلسوزان  سال مطرح شد ،دغدغه ۲قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی به مدت 
۲های غلط و ضد تولید تولید بود متاسفانه در حالیکه هنوز مرکب امضای قانون تعلیق بخش کشاورزی همین نگاه ساله قانون انتزاع   

شودپیشنهاد و مصوب می  خشک نشده شاهد هستیم که موارد غیر منطقی مانند واردات مرغ . 
کند که این به نفع پایداری و ها به جای اینکه مشکل و مسئله را حل کنند صورت مسئله را پاک میدستگاهوی افزود: متاسفانه برخی 

می تواند تبعات بدی را برای تولید و اشتغال در صنعت مرغداری به همراه داشته باشد  استمرار تولید و اشتغال نیست و . 
در مقاطع طوالنی نهادها را به دو برابر قیمت   مرغداران  هان و توزیع نهادهاسدهللا نژاد گفت:وقتی که در سایه عدم نظارت بر تامی

کردند و با سودجویی های برنامه ریزی شده، عده ای فرصت طلب باعث شدند قیمت تمام تومانی خریداری می ۰۲۱۱واقعی با ارز 
مرغداران   اصرار به استمرار وضعیت و زیانشده مرغ باال و قیمت فروش مرغ پایین باشد و آقایان برای رضایت بازار مصرف 

داشتند و بدون توجه به واقعیات موجود تمام تالش خود را معطوف به پایین نگه داشتن قیمت می کردند باید برخی از پیش بینی ها را 
 .می کردند

نگرانی در خصوص تامین ذخائر مورد نیاز کشور را کامالً تامین و   اسدهللا نژاد افزود: حجم تولید به گونه ای است که مرغ
بنابراین طرح و تصویب واردات مرغ در چنین شرایطی حاصل از  .استراتژیک هم پایین تر از قیمت های جهانی وجود ندارد

مورد ارز از کشور و اقدامی ضد تولید استسازی برای سود جویی برخی عوامل، خروج بیزمینه . 
مرغ های منجمد وارداتی در سنوات گذشته   شور با اشاره به کیفیت نامناسب نهاده ها ونایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران ک

مواقعی برای سوداندوزی بیشتر کاالهای نامرغوب را وارد می کنند و بهتر   افزود :تجربه نشان داده است که کاسبان تحریم در چنین
داده و با رفع مشکالت و تنگناهای فعالین بخش زمینه استفاده از  است به جای واردات مرغ های منجمد خارجی به تولید داخلی اهمیت

هزار تومانی فراهم آید ۰۱در سال به جای واردات   ها و پتانسیل صادرات یک میلیون تن مرغتمام ظرفیت . 
کندریزی زیان تولیدکنندگان را چند برابر میگذاری دستوری در افزایش جوجهسیاست *  

ماهیانه جوجه اشاره کرد و افزود  افزایش تولید  ت بهوی به اصرار وزارت صم تعادل بین عرضه و تقاضا یک اصل پذیرفته شده   :

های تولید یا مصرف است و در حال حاضر در بخش مرغ این تعادل ایجاد و در علم اقتصاد برای جلوگیری از زیان و آسیب به حلقه
تومان است اما  ۲۰۰۱این گونه نیست و در حالی که قیمت مصوب جوجه  قیمت واقعی شده است؛ اما در بخش جوجه و مرغ مادر

۰۰۱۱قیمت بازار آن حدود  هستند؛ از طرفی افزایش تولید جوجه باعث انباشت   تومان است و واحدهای مرغ مادر در حال زیان 
شود؛ دن هوا از اواخر شهریور میو افزایش وزن دهی با خنک ش  پیش بینی کاهش تلفات  با توجه به  واحدهای مرغداری  مرغ در

 .لذا این تصمیم غیر کارشناسی است و مورد تایید تشکلهای صنعت نیست
اسدهللا نژاد با اشاره به سیاست دستوری در مقوله تولید گفت: سیاست دستوری کارایی و خاصیت خود را در اقتصاد از دست داده 

یمت را دستوری اجرا کنند ،تجربه چندین ساله نشان داده است که پاسخگو نبوده و جواب نخواهد داد. این که ق  است و در مقوله تولید
 .نخواهد بودو حاصلش هزینه های گزاف برای کشور ،ایجاد التهاب و بار روانی در بازار است

ینکه جوجه که اجرای این مصوبه یعنی ا سیاست دستوری افزایش میزان تولید جوجه در ماه در کشور اشاره کرد و گفت :  وی به
تومان است باز هم با کاهش قیمت مواجه شود و زیانهای واحدهای مرغ مادر  ۰۰۱۱تومان و قیمت بازار آن  ۲۰۰۱قیمت مصوب آن 
 .را دوچندان کند
گذاری و چه در حجم های دستوری چه در قیمتهای سیاستهم غلط است و هم غیر عملیاتی و نسخه  این سیاست  وی تاکید کرد:

آوری شودد در قبال صنعت مرغداری باید جمعتولی . 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

ایرنا  – 3/6/89تاریخ :   

میلیارد دالری صادرات محصوالت کشاورزی ۲.۰ارزآوری   
 ۲.۰مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی گفت: صادرات بخش کشاورزی و غذا در سال گذشته،  -ایرنا  - تهران

لیارد دالر برای کشور ارزآوری داشته استمی .  
و  ۹۲با بیان این که روند افزایشی صادرات بخش کشاورزی از سال « شاهرخ شجری»به گزارش یکشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 

بخش  با شروع به کار دولت تدبیر و امید آغاز شده است، افزود: با افزایش تولید، رشد صادرات و کاهش واردات، تراز تجاری
 ۹۰میلیارد دالر در سال  ۰.۳میلیارد دالری به منفی  ۳.۸با کاهش  ۹۲میلیارد دالر در سال  ۸.۰کشاورزی و غذای کشور از منفی 

 .بهبود یافته است
میلیون دالر از  ۳۰۰میلیارد و  ۰هزار تن محصوالت کشاورزی به ارزش  ۰۰۱، چهار میلیون و ۹۲وی با اشاره به این که در سال 

هزار تن محصوالت بخش کشاورزی و غذای  ۹۰۰، صادرات شش میلیون و ۹۰صادر شده است، تصریح کرد: در سال  کشور
میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشته است ۰۱۱میلیارد و  ۲کشور،  . 

تولید پسته، فقط شجری بابیان اینکه سال گذشته در محصوالت باغی سال خوبی برای محصول پسته نبوده است، گفت: به دلیل کاهش 
شود امسال سال خوبی برای صادرات بینی میمیلیون دالر این محصول صادر شده است. البته پیش ۰۲۱هزار تن به ارزش  ۰۲.۰

های گذشته تکرار خواهد شدهزار تنی سال ۰۲۱پسته خواهد بود و صادرات  . 
بینی می شود با توجه به باشد، تصریح کرد: همچنین پیش سال خوبی برای محصوالت باغی ۹۸وی با ابراز امیدواری به اینکه سال 

ریزی صادراتی انجام شودمیلیون تنی این محصول برنامه ۰تن مازاد تولید  ۸۱۱تا  ۰۱۱درختی ، باید برای تولید سیب . 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

خبرگزاری فارس – 3/6/89تاریخ :   

های آلوده کیست؟ مقصر واردات ذرت  
هزار تن ذرت آلوده در گمرک کشور خبرساز شد و  ۰۰۱مرداد امسال انباشت  ۰۰ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،

شد که قرار بود به عنوان غذای خوراک دام استفاده می ای از ذرتنگاه ها را به خود جذب کرد. خبر شوکه کننده بود حجم گسترده
تواند پس از استفاده دام در شیر و یا گوشت آن تجمع یافته می  اکنون باید معدوم شوند. این ذرت ها آلوده به سم آفالتوکسین هستند که

 .و برای مصرف کننده مسمومیت خطرناک ایجاد کند
ی واردات این حجم ذرت هزینه شده است یعنی خوراکی که در شرایط سخت تحریم و با میلیون دالر ارزی که برا ۳۰یعنی عمال 

 .مشکالت سخت وارد کشور شده بدون اینکه به مصرف دام برسد و به تولید گوشت و لبنیات بینجامد باید دور ریخته شود
تقصیر را به گردن دیگری می اندازد. با گذشت دو هفته از این ماجرا هنوز مقصری در این زمینه معرفی نشده و هر مسئولی 

انتقادات را به سمت وزارت کشاورزی و وزارت اقتصاد تیز کرده است مجلس پیکان 81کمیسیون اصل  . 
دهندتوضیح می 81های آلوده به کمیسیون اصل وزرای اقتصاد و کشاورزی درباره ذرت *  

های آلوده ی و جهاد کشاورزی برای توضیح درخصوص ذرتمجلس گفت: وزاری امور اقتصادی و دارای 81دبیرکمیسیون اصل 

آیندمجلس می 81خریداری شده به کمیسیون اصل  . 
وزیر امور  دژپسند خانی نماینده مردم فردوس در مجلس شورای اسالمی به خبرنگار فارس، گفت: فرهادمحمدرضا امیرحسن

لوده خریداری شده از کشور های آه برای توضیح درخصوص ذرتهفته آیند کشاورزی اقتصادی و دارایی و محمود حجتی وزیر جهاد
شوندحاضر می 81برزیل در کمیسیون اصل  . 

های آلوده این نماینده مجلس به عدم پاسخگویی مسئوالن اشاره کرد و گفت: یکی از مشکالتی که برای ما به ویژه در بحث ذرت
گیر درباره این ها و نهادهای متعدد تصمیمد دارد این است که دستگاهخریداری شده که در یکی از گمرکات جنوب انبار شده وجو

بندی الزم صورت گیرد و یک نهاد پاسخگوی این مساله هستند اما هیچ نهاد پاسخگوی واحدی وجود ندارد و باید در این زمینه جمع
 .موضوع باشد
های جنوب در یکی از گمرک 85سم آفالتوکسین از سال های آلوده به مجلس حتی این را هم گفت که ذرت 81اصل  دبیر کمیسیون

تواند محیط اطراف خود را نیز آلوده کنندانبار شده و با وجود گرما و رطوبت هوا می . 
ها معطوف به شرکتهای وابسته به هبه گزارش فارس، زمانی که واردات یک محصول کشاورزی مطرح است در مرحله نخست نگا

دهند البته در کنار آنها افراد یا ای از واردات را خودشان انجام میر یکی دو سال گذشته حجم گستردهجهاد کشاورزی است که د
های کمتر واردکننده هستندهای دیگری هم در حجمشرکت . 

پشتیبانی امور دام با این عنوان که  نخستین واکنش به این خبر از سوی شرکت « م نشده های دولتی انجاهای آلوده توسط شرکتذرت

مطرح شد« است . 
های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است و وظیفه حمایت از امور دام کشور را دارد و در مدیرعامل این شرکت که از شرکت

دهد با بیان اینکه واردات ذرت های آلوده ربطی به این کنار آن واردات مایحتاج آنها را با همکاری افراد و شرکتهای دیگر انجام می
ت و وزارت جهاد ندارد،گفت: بخش خصوصی این واردات را انجام داده استشرک . 

شرکت دولتی با ارز  ۰۳برخی نمایندگان مجلس گفته بودند   گویند. چنانکه پیش از ایناما نمایندگان مجلس چیز دیگری می
اند، حمید ورناصری هزار تن ذرت آلوده به سم آفالتوکسین را وارد کشور کرده ۰۱۱یافته توسط بانک مرکزی قریب به تخصیص

هزارتن است و  ۰۰۱مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با رد این موضوع گفت: این واردات مربوط به حدود سه سال پیش و حدود 
تیبانی امور دام نداردتوسط بخش خصوصی انجام شده است و هیچ ربطی به وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پش . 

: شرکت پشتیبانی امور دام یکی از واردکنندگان ذرت آلوده به کشور است81رئیس کمیسیون اصلنایب *  
مجلس در واکنش به اظهارات مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: شرکت پشتیبانی  81اما این بار نایب رئیس کمیسیون اصل 

توانند مسئولیت این واردات را رد کنندذرت آلوده به کشور است و آنها نمیامور دام یکی از واردکنندگان  . 
هزار تن ذرت آلوده به وزارت جهاد  ۰۰۱در واکنش به اظهارات ورناصری، صراحتا عدم ارتباط واردات  ۹۱رئیس کمیسیون نایب

هزار تن ذرت آلوده را از  66قریب به  شرکت پشتیبانی امور دام :کشاورزی و شرکت های وابسته اش را رد کرده و گفته است

 33هزار تن، بیش از  66به کشور وارد کرد که از این  85دیماه  5و به تاریخ  20281661طریق گمرک بندر امام به شماره کوتاژ 

های آلوده توسط شرکت پشتیبانی دام ترخیص و وارد کشور شده استهزار تن آن متروکه شده است و مابقی ذرت . 
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های آلوده واردشده توسط شرکت پشتیبانی امور دام به هزار تن از ذرت 33خاطرنشان کرد: بیش از  81یس کمیسیون اصل نایب رئ

بارنامه موسوم به  اظهارنامه شماره « متروکه و در اختیار اموال تملیکی قرار گرفته است 86/2/21مورخ  281199« کوتاژ . 
های آلوده کردند یا دولتی بودند یا شبه دولتی و شرکت پشتیبانی که اقدام به واردات ذرتهایی وی افزود: بر همین اساس قاعدتا شرکت

های آلوده به شرکت های واردکننده ذرتدام که زیر مجموعه وزارت جهادکشاورزی و یک شرکت کامال دولتی است یکی از شرکت
 .بوده است

* میلیون دالر ارز برای واردات ذرت آلوده 35خروج   
میلیون دالر ارز برای واردات ذرت آلوده از کشور خارج  35مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه  81ئیس کمیسیون اصل نایب ر

شده است گفت: اداره استاندارد پاسخگو باشد به چه عنوان کاالی آلوده را وارد کشور شده و اگر تایید پزشکی برای ورود کاال وجود 
 .دارد ارائه شود
شرکت  03میلیون دالر ارز برای واردات ذرت آلوده از کشور خارج شده که معادل سرمایه  35گویند که مسئوالن میبنابراین آنطور 

روز زمان و  0111تا  711میلیارد تومان هزینه برای امحاء این ذرت آلوده نیاز است.بین  211دولتی است که تنها بیش از  هزار  7

ده مورد نیاز استکامیون سنگین برای حمل و نقل کاالی آلو . 
کنند و در های لبنی را تامین میمیلیون تن شیر و فراورده 01هزار تن گوشت،  951ها غذای دام است که مهمتر از همه، این ذرت

 .شرایط تحریم وارد کشور شده و قرار بود ذخایر راهبردی در شرایط نیاز کشور باشد
و ذرت آلوده را وارد کشور  ولتی و غیردولتی چنین خطای فاحشی را انجام دادهاین سوال مطرح است که کدام یک از واردکنندگان د

ها و سموم ناشی از آنها اند؟ اگر چنین است چرا سازمان استاندارد مجوز ورود آن را داده است؟ و اگر در انبارها به این قارچکرده
ری از مشکالت آتی باید افراد مقصر شناسایی، معرفی و آلوده شده مسببان آنها چه کسانی هستند؟ در هر دو حالت برای جلوگی

 .مجازات شوند
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
خبرگزاری فارس – 2/6/89تاریخ :   

مجلس: شرکت پشتیبانی دام یکی از واردکنندگان ذرت آلوده به کشور است  04رئیس کمیسیون اصلنایب  
های واردکننده ذرت آلوده به وزارت جهاد کشاورزی گفت: یکی از شرکتامیر خجسته در واکنش به تکذیب یک خبر از سوی 

های وزارت کشاورزی استکشور، شرکت پشتیبانی دام از زیر مجموعه .  
شواری اسالمی به   مجلس 81نایب رئیس کمیسیون اصل  خبرگزاری فارس، امیر خجسته به گزارش خبرنگار پارلمانی

دولتی واکنش  شرکت 03هزار تن ذرت آلوده توسط  511وزارت جهاد کشاورزی درباره خبر منتشرشده مبنی بر واردات  تکذیبیه

ان دادنش . 
وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در واکنش به این تکذیبیه گفت: با توجه به در گفت مجلس 81نایب رئیس کمیسیون اصل 

هزار تن ذرت آلوده  511استعالمی که ما از رئیس بنادر استان خوزستان در جریان بازدید خود از گمرکات خوزستان داشتیم، حدود 

دولتی است و تنها از بندر امام وارد شده است؛ گمرک این بندر یک بندر و یک گمرک کامال دولتی و شبه به سم آلفاتوکسین
های دولتی و شبه دولتی حق واردات و ترخیص کاال از این بندر و گمرک آن را دارندشرکت . 

یا دولتی بودند یا شبه دولتی و شرکت پشتیبانی های آلوده کردند هایی که اقدام به واردات ذرتوی افزود: بر همین اساس قاعدتا شرکت
های آلوده به شرکت های واردکننده ذرتدام که زیر مجموعه وزارت جهادکشاورزی و یک شرکت کامال دولتی است یکی از شرکت

 .بوده است
ه شماره کوتاژ هزار تن ذرت آلوده را از طریق گمرک بندر امام ب 66خجسته اظهار داشت: شرکت پشتیبانی دام قریب به 

هزار تن آن متروکه شده است و مابقی  33هزار تن، بیش از  66به کشور وارد کرد که از این  85دیماه  5و به تاریخ  20281661

های آلوده توسط شرکت پشتیبانی دام ترخیص و وارد کشور شده استذرت . 
های آلوده واردشده هزار تن از ذرت 33است که بیش از خاطرنشان کرد: عالوه بر این الزم به ذکر  81نایب رئیس کمیسیون اصل 

متروکه و در اختیار اموال  86/2/21مورخ  281199« کوتاژ»بارنامه موسوم به  اظهارنامه توسط شرکت پشتیبانی دام به شماره

 .تملیکی قرار گرفته است
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات

خبرگزاری فارس – 5/6/89تاریخ :   

برابر شده است  64صادرات کشاورزی   
برای جمعیت رو به رشد کشور و کاهش وابستگی به واردات با اتکا به تولید حجتی گفت: ارتقای امنیت غذایی، تولید کاالهای اساسی 

رودهای بخش کشاورزی به شمار میها، استعدادها و منابع، از اولویتظرفیتها،داخلی و استفاده بهینه از قابلیت .  
جهاد کشاورزی با حضور به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز همایش ملی کشاورزی و رونق در وزارت 

شودمسؤوالن بخش برگزار می . 
 :محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی پیامی به شرح زیر را خطاب به این همایش قرائت کرد

های اقتصادی است که مستقیماً با امنیت غذایی و سالمت جامعه در ارتباط بوده و بخش کشاورزی در جهان یکی از مهمترین بخش
توسعه و استقالل کشورها داردای در نقش برجسته . 

خوداتکایی در تأمین امنیت غذایی از طریق ارتقای تولید محصوالت کشاورزی است. متأسفانه از نگاه کشورهای جهان سلطه، غذا 
گرایانه بدل شده های اعمال فشار بر سایر کشورها برای پیشبرد سیاست خارجی و اغراض سلطهها و حربهعمالً به یکی از اهرم

است. این مهم به خوبی نشانگر اهمیت دو چندان بخش کشاورزی و ضرورت عدم وابستگی و استقالل حداکثری در تولید غذا و تأمین 
تواند با رشد خود زمینه تولید های اقتصادی دارد میای که با سایر بخشامنیت غذایی کشور است. این بخش به علت ارتباطات گسترده

آوری، اشتغال، و رشد صنعت را فراهم نماید. البته در این میان توجه ویژه به هر کدام از اجزاء و عوامل ثروت، ایجاد بازار، ارز
ای برخوردار استدخیل در تولید غذا اعم از آب، خاک، نیروی انسانی متخصص، دانش و تکنولوژی از اهمیت ویژه . 

شد کشور و کاهش وابستگی به واردات با اتکا به تولید داخلی و ارتقای امنیت غذایی، تولید کاالهای اساسی برای جمعیت رو به ر
رودهای بخش کشاورزی به شمار میها، استعدادها و منابع، از اولویتظرفیتها،استفاده بهینه از قابلیت . 

از  0387تا  0356های با تکیه بر همین اصول، کل تولیدات بخش کشاورزی در فاصله میلیون تن  022میلیون تن به حدود  26

جانبه از بخش کشاورزی است، سهم بخش کشاورزی دهنده اهتمام کشور به موضوع امنیت غذایی و حمایت همهافزایش یافته که نشان
درصد و سهم ارزش افزوده کسب و کار کشاورزی در ارزش افزوده تولید شده به بیش  01درصد به  5.9در تولید ناخالص داخلی از 

است که از نقش و اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ملی حکایت دارددرصد رسیده  32.5از  . 
درصدی از رشد  369میلیون نفر رسیده، ولی تولیدات کشاورزی با رشد  90میلیون به  35در این مدت اگر چه جمعیت کشور از 

 .جمعیت پیشی گرفته است
ر تأمین نیازهای داخلی و خوداتکایی در محصوالتی این روند افزایشی تولید محصوالت کشاورزی در کشور موجب شده، عالوه ب

مرغ و لبنیات و بهبود چشمگیر ضریب خوداتکایی در سایر محصوالت به واسطه به کارگیری فناوری و چون گندم، مرغ، تخم
ن لایر میلیو 000میلیون لایر به  33درصد رشد از  238تولید در واحد سطح، ارزش افزوده سرانه بخش کشاورزی با   افزایش

برسد، به  0387دالر در ابتدای سال  70به  0356دالر در سال  03افزایش یابد و صادرات سرانه محصوالت کشاورزی از حدود 

 5511میلیون دالر به  113برابر شده و از  01های نسبی و رقابتی بیش از عبارت دیگر صادرات کشاورزی با استفاده از مزیت

 .میلیون دالر رسیده است
اندرکاران تولید در اندیشی و تشریک مساعی دستشک همشده است، بی« رونق تولید»ین شرایط و در سالی که مزین به نام در ا

همایش ملی »ریزان، مجریان و تولیدکنندگان و دیگر فعاالن بخش در قالب برگزاری گذاران، برنامهبخش کشاورزی اعم از سیاست
رای تشریح دستاوردهای بخش کشاورزی و تبیین جایگاه رفیع این بخش در اقتصاد ملی، فرصتی است ب« کشاورزی و رونق تولید

ها و موانع رونق تولید و شناسایی راهکارهای ساز شناخت بهتر آسیبتواند زمینهرونق تولید، اشتغالزایی، ارزآوری و ... و می
روی تولید باشدرفت و پیشبرون . 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

فودپرس – 4/6/89تاریخ:   

صادرات محصوالت کشاورزی و مواد غذایی تعلیق ضوابط جدید  
 .ضوابط جدید صادرات محصوالت کشاورزی و مواد غذایی صادراتی با پیگیری های گمرک ایران تعلیق شد 

 
گمرک، وزارت صنعت ، معدن و تجارت با توجه به انتقال اعتراضات بخش خصوصی به ویژه صادرکنندگان نسبت به  به گزارش

والت کشاورزی و مواد غذایی در رابطه با اینکه ؛ محصوالت کشاورزی و غذایی، میوه و تره بار ضوابط جدید صادرات محص
صرفا در گمرکات استانی با رعایت ضوابط و شاخص های بسته بندی و تایید قرنطینه و جهاد باید اظهار و ارزیابی گردد و صادرات 

می ایشان و با کارت بازرگانی صاحبان واقعی کاال و یا نماینده محصوالت غذایی صرفا توسط واحدهای تولیدی و یا نماینده رس
 .رسمی ایشان مجاز است را لغو کرد

 
این بخشنامه اواخر اردیبهشت ماه از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت صادر شده بود و با گذشت سه ماه با پیگیری های 

  .مسئوالن گمرک لغو شده است

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

فارسخبرگزاری  – 4/6/89تاریخ :   

تن خرچنگ صادر شد + سند  552جزئیات صادرات گوشت و لبنیات در سال گذشته/   
۲۰۳هزار تن گوشت صادرات شده است 02راس گوساله و تلیسه کشتاری معادل حدود  533هزار و  راس گوسفند و  ۲۲۱هزار و  

   18بز و 
تن انواع  ۲۹۰۲به میزان  ۹۰بر اساس آمار سازمان دامپزشکی کشور در سال  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،

 ۲۲۱هزار و  ۲۰۳مجوز فقره مجوز بهداشتی به کشورهای دیگر صادر شده است. در این مدت همچنین  ۰۸۳لبنیات در قالب 
هزار و  09و  گوسفند و بز راس تلیسه کشتاری صادر شده است راس گوساله و 533 . 

 33تن گوشت مرغ منجمد و سرد و  ۹۳۲۰نفر شتر و  ۲۱۰آمارهای سازمان دامپزشکی کشور حاکی از این است که در سال گذشته 

۰۸۰تن تخم مرغ خوراکی و  ۲۰۸تن میگو و  85هزار و  قطعه تخم مرغ نطفه دار به کشورهای دیگر صادر شده  ۰۸۲  هزار و 

 .است
تن  ۹۰۰هزار و  ۰۲۱خوراک دام و طیور و آبزیان   تن و ۲۰۹هزار و   ۰۳مدت صادرات آالیش دام و طیور به میزان  در این 

میلیون هنگ روده به کشورهای دیگر صادر شده است 1.5پرنده زینتی و بیش از  قطعه ۰۲۲هزار و  ۰۰۸ و . 
بهداشتی صادر شده است فقره مجوز ۸۰که برای این کار  تن انواع خرچنگ از کشور صادر شده است ۲۲۰چنین در سال گذشته هم . 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

خبرنگاران جوان  – 5/6/89تاریخ :   

  رسدهزار تن می ۰۵۹های لبنی/ تولید گوشت قرمز به هزار تن شیر و فرآورده ۰۴۴صادرات 
های هدف صادر شد که این امر بیانگر خودکفایی در تولید های لبنی به بازاردههزار تن شیر و فرآور ۸۱۱رضایی گفت: سال گذشته 

 .این محصول است
  

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  ، مرتضی رضایی معاون امور تولیدات جوان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 

میلیون تن شیر  ۰۱.۰دامی وزارت جهاد کشاورزی در نخستین همایش ملی کشاورزی و رونق تولید با اشاره به اینکه سال گذشته 
نین برای سال میلیون تن عبور کند و همچ ۰۰شود که تولید شیر خام از مرز خام در کشور تولید شد، اظهار کرد: امسال پیش بینی می

میلیون تن برسد ۰۲برنامه ریزی شده که تولید به بیش از  ۰۰۱۱ . 
کیلوگرم اعالم کرد و افزود: با فرهنگ سازی مناسب باید سرانه مصرف شیر  ۰۲۱او میانگین سرانه مصرفی جهانی شیر خام را 

ها تولید به حدی باالست که برای جلوگیری از ضرر و زیان تولید کنندگان خام در کشور را افزایش دهیم چرا که در برخی سال
شویممجبور به صادرات می . 

های هدف صادر شد که این امر نشان از خودکفایی در های لبنی به بازاردههزار تن شیر و فرآور ۸۱۱رضایی ادامه داد: سال گذشته 
 .تولید این محصول است

 ۰۰۱تا  ۰۱۱معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در تولید گوشت قرمز خودکفا نیستیم، بیان کرد: بر این اساس ساالنه 
شودریق واردات تأمین میهزار تن گوشت مورد نیاز هم از گاوی و هم گوسفندی از ط . 

های نوین آبیاریهزار میلیارد تومان اعتبار به سامانه ۲اختصاص  :بیشتر بخوانید  
برنامه ریزی شده که تولید گوشت  ۰۰۱۱ن گوشت قرمز در کشور تولید شود و برای هزار ت ۸۰۹شود به گفته او امسال پیش بینی می

هزار تن برسد ۹۱۱قرمز در کشور به بیش از  . 
میلیون تن اعالم کرد و گفت: امسال  ۲.۳رضایی مجموع تولید گوشت طیور هم از مرغ بومی، صنعتی و بوقلمون در سال گذشته را 

برنامه ریزی شده که تولید از  ۰۰۱۱میلیون تن برسد ضمن آن که برای سال  ۲.۰شود که تولید گوشت طیور به حدود پیش بینی می
میلیون فراتر شود ۲.۰مرز  . 

رود، اظهار کرد: علی نوار به شمار میهای در دسترس خاترین پروتئیناین مقام مسئول با اشاره به اینکه تخم مرغ یکی از ارزان
میلیون قطعه مرغ تولد؟ و تخم مرغ گذار از بین رفت، اما خوشبختانه با تمهیدات  ۲۲بیش از  ۹۲و  ۹۰های رغم آن که طی سال

 .صورت گرفته و همکاری تنگانتگ با سازمان دامپزشکی رخداد بیماری در کشور کاهش پیدا کرده است
 

هزار تن اعالم کرد و گفت:  ۹۱۰دامی وزارت جهاد کشاورزی مجموع تولید تخم مرغ سال گذشته در کشور را  معاون امور تولیدات
ایم که برنامه ریزی کرده ۰۰۱۱هزار تن برسد و همچنین برای سال  ۹۸۰شود که تولید تخم مرغ به رقمی حدود امسال پیش بینی می

تن ارتقا یابد ۰۰۱۳تولید به رقم  . 
هزار  ۹۳شود که تولید عسل به هزار تن عسل در کشور تولید شده است، افزود: امسال پیش بینی می ۹۱ینکه سال گذشته وی با بیان ا

۰۰۱۱تن برسد و برای سال  هزار تن عسل در کشور محقق شود ۹۸برنامه ریزی کرده ایم که تولید بیش از   . 
تن در  ۰شود و حدود گرمی تولید میژل رویال است که میلی رضایی ادامه داد: یکی از محصوالت تولیدی در حوزه زنبورعسل،

تولید شد که از نظر اقتصادی و فنی بسیار ارزشمند است ۹۰سال  . 
درصد رشد خواهد داشت،  ۲۰تر تر در کشور تولید شد، افزود: امسال تولید پیلهتن پیله ۰۰۱۱رضایی با اشاره به اینکه سال گشذع 

تن است ۲۰۱۱بیش از  ۰۰۱۱برای سال  بینی تولیدضمن اینکه پیش . 
هزار گوسفند پربازده در  ۲۱، ۹۰های وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تولید گوشت قرمز گفت: در سال وی درباره برنامه

رسدهزار رأس می ۸۱۱به  ۰۰۱۱هزار رأس و در سال  ۲۲۱به  ۹۸کشور تولید شده که این جمعیت در سال  . 
ها باالست و های پربازده، سرعت تکثیر این نژادوزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به نژاد مطلوب گوسفندمعاون امور دام 
 .چندقلوزا هستند
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های ما برای تولید گوشت، تأمین قسمتی از این نیاز از گوشت گاو است، اظهار کرد: در سال رضایی با بیان اینکه یکی از برنامه
هزار رأس  ۲۱۱به  ۰۰۱۱هزار رأس و در سال  ۳۰۱هزار رأس بوده که این رقم امسال به  ۲۸۱آمیخته  هایگذشته جمعیت گاو

 .خواهد رسید
های پیش روی این معاونت برشمرد و گفت: افزایش تولید معاون امور تولیدات دامی افزایش تولید گوشت بوقلمون را از دیگر برنامه

درصد رشد  ۰۰گوشت قرمز را جبران کند چرا که در طول یکسال تولید گوشت بوقلمون تواند کمبود گوشت بوقلمون تا حدودی می
 .دارد

هایی که از نظر توان اکولوژیکی، کند، افزود: در استانپایلوت پرورش شتر در کشور شروع به کار می ۰وی با بیان اینکه امسال 
ها صورت گرفته، چرا ای با سازمان جنگلین زمینه تفاهمنامهظرفیت پرورش شتر را دارند، این طرح استمرار خواهد یافت و در ا

شود، اما این مسئله هیچ وقت ثابت نشده استشود شتر باعث از بین رفتن مراتع میکه با وجود آنکه گفته می . 
 ۰۲امسال به  خبر داد و گفت: این رقم ۹۰تن در سال  ۰۱۱۱واحد زنجیره تولید گوشت قرمز با ظرفیت تولید  ۰رضایی از تشکیل 

رسدواحد می . 
های ارزش بسیار نقش دارند و باید های سازمالن تعاون روستایی در توسعه زنجیرهمعاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: تشکل

 .بتوانند تمام مراحل را از مزرعه تا سفره عملیاتی کنند
 .به گفته وی، تمام صنعت طیور کشور در سامانه سما صط ثبت خواهند شد

** شدنی شدنی است/ انتقاد وزارت جهاد کشاورزی از نرخ باالی سبوس در کشور ۰۰۱۰خودکفایی گوشت قرمز تا افق   
مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دامی در حاشیه همایش ملی کشاورزی و رونق تولید در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 

هایی کردند، بنابراین این دامهایشان را به بازار عرضه نمیکرد: اگر دامداران دام امتناع دامداران از عرضه دام صحت ندارد، اظهار
های اقتصادی خود را دارد ریزیای برنامهآید؟ ضمن آنکه هر تولیدکنندهشود، از کجا میکنندگان عرضه میکه کشتار و به مصرف

کندگیرد، دام خود را چه زمانی وارد بازار که براساس آن تصمیم می . 
ها را به همراه داشته ها ضرر و زیان آنای که آنوی افزود: اگر میزان دام به حد اشباع برسد و روی دست تولیدکننده بماند؛ به گونه

شود، اما در حال حاضر در این نقطه قرار نداریم که صادرات دام آزاد شودباشد، صادرات به منظور تنظیم بازار، آزاد می . 
ریزی در میلیون قطعه جوجه ۰۲۰به اینکه کمبودی در عرضه مرغ وجود ندارد، بیان کرد: در مرداد امسال بیش از رضایی با اشاره 

هزار تن  ۳۰میلیون قطعه افزایش داشته است که با این وجود  ۰۰تا  ۰۲کشور انجام شده که نسبت به مرداد سال گذشته، حدود 
 .گوشت مرغ مازاد داریم
شودک ه در صورت مراجعه مشتری به مغازه کاالیی زی ادامه داد: کمبود مرغ زمانی در بازار عنوان میمعاون وزیر جهاد کشاور

ها در هر ساعتی مرغ برای عرضه وجود داردها و فروشگاهبرای عرضه وجود نداشته باشد، در حالیکه هم اکنون در تمامی مغازه . 
ر بازار بیان کردرضایی درباره عرضه مستقیم گوشت به وسیله دامداران د ای دراین خصوص با حضور اتحادیه اگرچه جلسه :

ای، سازمان میادین و تولیدکنندگان جلساتی را برگزار کردیم و همواره این آمادگی وجود دارد که های زنجیرهدامداران، فروشگاه
 .گوشت به صورت مستقیم در بازار عرضه شود، اما تا کنون این امر اجرا نشده است

ها روبرو هستیم، از کاهش قیمت گوشت گوساله در بازار خبر داد و گفت: با توجه به آنکه با دپو گوساله پرواربندی در واحد رضایی
های آینده روند کاهشی داشته باشدسود که قیمت طی روزبینی میپیش . 

ی ستاد تنظیم بازار تصریح کرد: تومان برای سبوس از سو ۰۲۰۱معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی درباره تعیین قیمت 
های وزیر جهاد ایم و یکی از دغدغههایی در این زمینه انجام دادهنگاریوزارت جهاد کشاورزی این رقم را قبول ندارد، ما نامه

 هزار ۸۱ای حدود های زنجیرهکشاورزی در حال حاضر همین مسئله است. ضمن آنکه هم اکنون قیمت هر کیلو ران در فروشگاه
 .تومان است، در حالیکه شب عید باالتر از این رقم بود

۰۳۰۱وی با انتقاد از نرخ فعلی سبوس در بازار گفت: زمانیکه قیمت جو کیلویی   ۲۰۱تومان است، از این رو نرخ یک هزار و  
نه جو و غالت باشدچرا درصد دا ۹۱تومان برای سبوس به هیچ عنوان منطقی نیست و در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد که نرخ سبوس 

هایشان حذف کنند که این امر به نفع تولید نیستکه موجب شده دامداران سبوس را از جیره غذایی دام . 
تومان اعالم کرده است که این نرخ به هیچ  ۲۰۱به گفته این مقام مسئول، کارگروه تنظیم بازار نرخ هر کیلو سبوس را یک هزار و 

های انجام عنوان مد نظر وزارت جهاد کشاورزی نیست و همواره وزیر جهاد روی این موضوع دغدغه داشته و رسما نامه نگاری
 .داده است

ندارد، اما ازدیاد رضایی درباره علل افزایش قیمت گوشت گوسفندی در بازار گفت: اگرچه کمبودی در تولید این نوع گوشت وجود 
شود. در حالیکه تا قبل از این ایام، تقاضا در ایام حج و محرم برای گوسفند منجر به نوسان قیمت گوشت گوسفندی در بازار می

شود که بعد از این ایام مجددا روند کاهشی قیمت گوشت گوسفندی و دام بینی میآرامشی نسبی در بازار ایجاد شده بود و همواره پیش
ه آغاز شودزند . 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان درباره اینکه امکان خودکفایی گوشت قرمز در کشور وجود دارد، تصریح کرد: وزارت خانه 
خودکفایی به گوشت قرمز دست یافتنی  ۰۰۱۰های دومنظوره دارد که برهمین اساس تا افق هایی برای توسعه استفاده از گاوبرنامه
 .است
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان  – 6/6/89تاریخ : 

  مشکلی در تامین سبوس مورد نیاز صنایع آردسازی وجود ندارد
آردسازی، شیر و ماکارانی وجود ندارد تابش گفت: در حال حاضر هیچ مشکلی در تامین سبوس مورد نیاز صنایع .  

کنندگان و تولیدکنندگان، عباس تابش معاون ،به نقل از سازمان حمایت مصرفگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 
گردد که بر قیمت سبوس به تغییر قیمت شیرخام و ماکارانی برمیوزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه آخرین تصمیم در مورد 

تومان لحاظ شده است و پس  ۰۲۰۱خرداد سال جاری، قیمت سبوس در نرخ تمام شده شیرخام و ماکارانی  ۲۲این اساس، در تاریخ 
کنندگان و تولیدکنندگان فاز آن هیچ افزایش نرخ دیگری در نظر گرفته نشده است؛ این در شرایطی است که سازمان حمایت مصر

شود در یک بخش به عنوان حمایت از دامداران در تعیین قیمت شیر خام، نرخ سبوس را یک قیمت اعالم کرد و در اعالم کرد که نمی
 .بخش دیگری نرخ دیگری را برای این کار در نظر گرفت

قیمت سبوس در بازار بسیار سخت است؛ اما  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از سوی دیگر، علیرغم اینکه رصد
تومان داشته باشد، قیمت  ۸۰۱سازمان حمایت این آمادگی را دارد که اگر وزارت جهاد کشاورزی اصرار به کاهش قیمت سبوس به 

ست، تومان در محاسبات نرخ آن در نظر گرفته شده ا ۰۲۰۱آرد و شیرخام را هم کاهش دهد تا بتوان نرخ تمام شده سبوس که 
 .اصالح نماید

:بیشتر بخوانید هزار تن رسید ۰۲۸میلیون و  ۰خرید تضمینی گندم به   
تومان کاهش یابد، اما آنالیز  ۸۰۱تومان فعلی به  ۰۲۰۱او تصریح کرد: پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی این است که قیمت سبوس از 

تومان سبوس است که بر این اساس، اگر قرار است نرخ سبوس  ۰۲۰۱یرخام بر اساس نرخ قیمتی برای تعیین نرخ ماکارانی و ش
پس این وزارتخانه باید جمع بندی نهایی خود را در این خصوص اعالم  .کاهش یابد، باید نرخ شیر خام و ماکارانی را هم کاهش داد

شوداد و رانت میتوان برای سبوس دو نرخی عمل کرد، چون منجر به فسنماید؛ چراکه نمی . 
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بیان کرد: در حال حاضر هیچ مشکلی در تامین سبوس مورد نیاز صنایع 

آردسازی، شیر و ماکارانی وجود ندارد و وزارت جهاد کشاورزی به دلیل مصارف این کاال در بخش دام سبک، اصرار به کاهش 
های الزم را بر روی قیمت انجام ضر هستیم اسناد قیمتی دام سبک را از وزارت جهاد دریافت کرده و بررسینرخ دارد؛ بنابراین حا

ها دهیم. به این معنا که هر عددی برای سبوس در بخش دام سبک، تعیین شود، همان را در ماکارانی و شیرخام هم لحاظ کرده و قیمت

 .را کاهش دهیم
  لینک خبر
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 علوفه
 ایرنا  – 5/6/89تاریخ : 

  شوداجرا می تولید علوفه پاییزبسته جدید 
معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بسته جدید تولید علوفه در کشور به دلیل اهمیت مصرف در  -ایرنا  - تهران

شودصنعت دامداری تدوین شده که از پاییز امسال در مناطق مختلف کشور اجرا می . 
« که به مناسبت هفته « اورزی محور رونق تولید و محرک توسعه اقتصادیکش»روز سه شنبه در همایش ملی « عباس کشاورز

در محل این وزارتخانه برگزار شد افزود  دولت با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی پروژه افزایش تولید شیرخام را در دستور  :

ای تولید علوفه متکی به آب باران، مصرف کم آب و کار دارد چونآب متناسب با تولید یونجه نداریم، بنابراین به تازگی بسته جدیدی بر
 بهره وری باال تدوین شده است

را در برنامه داریم اظهارداشت: این   وی با بیان اینکه برای تحقق این طرح استفاده از بذرهای فرمول شده و تغذیه متناسب سیلو
در هر منطقه با توجه به شرایط آب و هوایی انجام می شود  طرح . 

کشاورز افزود: ایران کشور کم آبی است اما با توجه به وجود تکنولوژی و روش های جدید می توانیم با استفاده از آنها تولیدات 
ناامیدی و نمی شود ها را کنار بگذرایم»کشاورزی را افزایش دهیم پس بهتر است  ». 

ویت برنامه های خود دارند و با حمایت همه جانبه از وی تصریح کرد: در حال حاضر همه کشورهای دنیا امنیت غذایی را در اول
بخش کشاورزی، برای آن هزینه می کنند تاجایی که کشاورزان خود را برای پایداری تولید راضی نگه می دارند این درحالی است که 

نمونه کشور انگلستان گندم مورد در کشور ما برخی ادعا می کنند چرا ما باید گندم بکاریم و چرا واردات انجام نمی دهیم. به عنوان 
 .نیاز خود را خودش تولید می کند بنابراین باید هزینه امنیت غذایی را همانند امنیت سیاسی و آبی بپردازیم

وی با بیان اینکه کشاورزان همواره مظلوم هستند افزود: قیمت گندم در کشور ما با قیمتنان گره می خورد و هزینه های آن را باید 
ن بپردازند به دلیل اینکه در کشور ما اجازه واقعی شدن قیمت ها داده نمی شود و این امر به ضرر تولیدکنندگان استکشاورزا . 

 بخش کشاورزی امسال به داد اقتصاد ملی می رسد
تحریم  می رسد اظهارداشت: بخش کشاورزی در هر شرایطی حتی  کشاورز با تاکید بر این که کشاورزی امسال به داد اقتصاد ملی

 .به رشد خود ادامه خواهد داد
وی تصریح کرد: حمایت های دولت از بخش کشاورزی حداقلی است تاجایی که از کشورهای فقیر نیز کمتر است به طور مثال تولید 

اما در کشور ما اجازه واردات داده می شود  پنبه در کشورهای هند و پاکستان حمایت می شود . 
هاد کشاورزی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری زیادی به بخش کشاورزی وارد نمی شود ادامه داد: با معاون امور زراعی وزارت ج

وجود اینکه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در دولت تدبیر و امید افزایش یافته اما همچنان میزان آن پایین است. همه سرمایه ها 
همچنین نرخی سودی که این بانک با توجه به سیاست های عمومی کشور دارد، را نمی توانیم از بانک کشاورزی توقع داشته باشیم 

 .برای بخش کشاورزی باالست
وی از دیگر مشکالت بخش کشاورزی را کمبود تکنولوژی عنوان کرد و گفت: شاهد برخی ناکارامدی ها در تکنولوژی بخش 

سی کشاورزان به تکنولوژی می تواند موجب افزایش میزان کشاورزی هستیم که دسترسی به آنها را دشوار کرده است میزان دستر
 .بهره وری شود

های روغنی گفت: در حال حاضر کشور بیشترین میزان و ابستگی را در واردات دانه های روغنی دارد در کشاورز درباره تولید دانه
درصد انرژی غذایی از این بخش تامین می شود، به همین منظور طرحی برای تامین دانه های روغنی و کنجاله برای  ۰۲حالی که 

سال اخیر مطرح شده که در این طرح اقلیم، پتانسیل و وضعیت منابع آب و خاک مورد بررسی قرار گرفته  ۰.۰خوراک دام طی 
 .است

هزار تن می رسد که رکورد چشمگیری  ۰۲۱تن کلزا بود که این رقم در سال جاری به هزار  ۳۲۱به گفته وی، تولید کلزا در کشور 
درصدی تولید در سه سال آینده برخوردار شویم ۰۱است و به طور حتم با مشارکت بخش خصوصی می تواند از افزایش خوداتکایی  . 
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ت بخش کشاورزی برشمرد و اضافه کرد: دولت وی بوروکراسی و نبود استراتژی های بلند مدت و کوتاه مدت را از دیگر مشکال
نمی تواند نیازمندی های بخش خصوصی را در یک پنجره واحد فراهم کند اما با مشارکت بخش خصوصی باید استراتژی منطقی 

سازی ها بهره بگیریمها و تصمیمایجاد کنیم و باید از مشورت بخش خصوصی در تصمیم گیری . 
وی کشت را از دیگر مشکالت دانست و افزودتوجهی کشاورزان به الگوی بی تولید بیش از اندازه برخی محصوالت کشاورزی  :

همچون خیار، گوجه فرنگی و هندوانه را داریم که تولیدشان بیش از نیاز داخلی است و هر چقدر از کشاورزان می خواهیم که سطح 
اورزان باید بدانند این مسئله موجب ضرر و زیان خودشان می شودتولید و الگوی کشت را رعایت کنند نه تنها تاثیری ندارد بلکه کش . 

کار کمترین میزان سطح درآمد را دارند گفت: این گروه از کشاورزان چشم انتظار بارش باران هستند وی با بیان اینکه کشاورزان دیم
ریزی ها در کشت دیم می توان به تولید علوفه، دانه تا بتوانند تولید و درآمدی داشته باشند در حالی که با تناوب کشت و سایر برنامه 

 .روغنی و غله کمک شود که منجر به پایداری تولید خواهد شد
کیلوگرم  ۰۱۱تا دو هزار و  ۰۱۱دو هزار و   میلیمتر باران داشته باشیم، باید بیش از ۲۰۱به گفته کشاورز، در هر شرایطی اگر 

 .گندم تولید شود
زی در امور زراعی گفت: اکنون به دلیل محدودیت منابع آب با مشکل تولید شکر مواجه هستیم که در معاون وزیر جهاد کشاور

های دولتی این مسئله طی دو سال حل می شودصورت حمایت . 
  لینک خبر
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 گندم 
 ایرنا  – 1/6/89تاریخ : 

  پایان مهلت خریدتضمینی گندم تا پایان شهریورماه
قائم مقام مدیرعامل و معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: عملیات خرید تضمینی گندم  -ایرنا  - تهران

براساس ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی تا پایان شهریورماه انجام می شود و پس از آن همه مراکز خرید تعطیل خواهد شد؛ بنابراین 
  .کشاورزان نسبت به تحویل هرچه سریعتر گندم خود اقدام کنند

 ۰۳۰میلیون و  ۰داشت تاکنون روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: از ابتدای فصل بر « حسن حنان»

هزار میلیارد تومان از استان های سراسر کشور خریداری شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۰۳هزارتن گندم به ارزش 
 .درصد کاهش خرید تضمینی را نشان می دهد ۰۸

رزان خرید تضمینی شده بودهزارتن گندم از کشاو ۲۲۸میلیون و  ۹به گفته وی، سال گذشته در همین مقطع زمانی  . 
درصد پول گندمکاران به  ۸۰تومان معادل   میلیارد ۰۳۰هزار و  ۰۰وی تصریح کرد: با توجه به میزان خرید گندم تاکنون مبلغ 

درصد پول کشاورزان پرداخت شده بود بنابراین ارقام نشان می  ۲۰حسابشان واریز شده است درحالی که سال گذشته در همین مقطع 
درصد رشد داشته است ۲۰که پرداخت پول کشاورزان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته  دهد . 

میلیارد تومان باقیمانده که   ۹۱۱مردادماه پرداخت شده است اظهارداشت: مبلغ یک هزار و  ۰۰حنان با بیان این که پول کشاورزان تا 
و معدن طی روزهای آتی به صورت نقدی به کشاورزان با عنایت رئیس جمهوری و تالش وزرای جهاد کشاورزی و صنعت 

 .پرداخت می شود
فروردین ماه امسال یک هزار و  ۰۰قائم مقام مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: با توجه به شروع فصل خرید گندم از 

م تا پایان شهریورماه ادامه خواهد گند شد که طبق دستورالعمل ابالغی عملیات خرید تضمیمی مرکز خرید در سطح کشور دایر ۰۱۸
 .داشت

خرید تضمینی گندم در سراسر کشور فعال بود  مرکز ۰۰۳به گفته وی، سال گذشته یک هزار و  . 
هزار محموله گندم به مراکز خرید تحویل داده شده که نسبت به سال گذشته با  ۲۰۰حنان اضافه کرد: امسال حدود یک میلیون و 

درصد کاهش داشته ایم ۰۰  هزار محموله 112تحویل یک میلیون و  . 
 ۰۰۲  هزار کشاورز گندم خود را به مراکز خرید تحویل داده اند درحالی که سال گذشته ۰۳۱نزدیک  89وی ادامه داد: در سال 

مراکز خرید مراجعه کرده بودند که پنج درصد کاهش را نشان می دهد هزار کشاورز به . 
تن  ۲.۰میانگین وزنی هر محموله ما در مراکز خرید  ۹۸معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: سال 

موله های امسال نسبت به سال گذشته بوده که پنج دهم درصد تناژ مح ۲.۰۰  است درحالی که در مدت مشابه سال گذشته این میزان
 .بیشتر بوده است

و دامنه وزن  درصد ۰۳.۳۲تا  ۰۱.۲به گفته حنان، در زمینه کیفیت گندم از لحاظ پروتئین ، امسال پروتئین گندم خریداری شده بین 
۰۰.۰۲یک مترمکعب گندم  ایش داشته استدرصد است که رنج استاندارد را دارد و نسبت به سال گذشته افز  ۸۰.۰۳تا   . 

۰.۰۰و غیرمفید  ۰.۰افت مفید گندم نزدیک  89وی ادامه داد: همچنین در سال   20نزدیک  87است که نسبت به مدت مشابه سال   

 .درصد کاهش افت مفید و غیرمفید را نشان می دهد
بوده است ۰.۳۰و غیرمفید  ۰.۲۰افت مفید گندم نزدیک  ۹۰به گفته وی، سال  . 

تومان و برای  711امل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: قیمت خرید هر کیلوگرم گندم معمولی امسال یک هزار و قائم مقام مدیرع

 .تومان است 770گندم دوروم یک هزار و 
وی افزود: طبق بخشنامه ابالغی خرید تضمینی گندم به طور قطع در پایان شهریورماه فعالیت مراکز خرید شرکت بازرگانی دولتی 

به پایان می رسد بنابراین کشاورزان نسبت به تحویل گندم خود هر چه زودتر اقدام کنند ایران . 
  لینک خبر
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 گندم 
 ایرنا  3/6/89تاریخ : 

میلیون تن گذشت ۲.۵خرید گندم تعاونی ها کشاورزی از مرز   
گندم توسط  مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت که از آغاز فصل برداشت تاکنون خرید تضمینی -ایرنا -تهران

۰۱۱میلیون و  ۲استان کشور از مرز  ۲۹شبکه تعاونی ها و اتحادیه های بخش کشاورزی    .هزار تن عبور کرد 
افزود: خرید محصول گندم به صورت تضمینی و « حسین شیرزاد»به گزارش روز یکشنبه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، 

ام شده استمباشرتی توسط شبکه تحت پوشش این سازمان انج . 
هزار تن گندم مربوط به استان خوزستان است که رکوردی ملی محسوب می شود ۹۱۱به گفته وی، خرید  . 

شیرزاد اظهار داشت: شبکه تعاونی ها و اتحادیه های بخش کشاورزی با توجه به ظرفیت و وجود زیرساخت های مناسب، هر ساله 
 .اقدام به خرید محصول راهبردی گندم می کنند

هزار تن آن  ۰۱۱هزار تن گندم خریداری شده در سال جاری، دو میلیون و  ۰۱۱یادآور شد: تاکنون از مجموع هفت میلیون و  وی
متعلق به شبکه تعاونی ها و اتحادیه های بخش کشاورزی بوده که با وجود سیالب که استان های خورستان، کرمانشاه، لرستان و 

ت در خرید محصول گندم نسبت به سال زراعی گذشته عملکرد چشمگیری داشته باشدفارس را درگیر خود کرده بود، توانس . 
 
  لینک خبر
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 گوشت قرمز
 خبرگزاری فارس – 5/6/89تاریخ : 

  6040یابد/ دستیابی به خوداتکایی گوشت تا سال هزار تن افزایش می 04تولید گوشت قرمز امسال 
یافتنی است، گفتدست 0111معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه خودکفایی در گوشت تا سال  امسال تولید گوشت  :

یابدهزار تن افزایش می 31قرمز در کشور  .  
نگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرتضی رضایی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی امروز در حاشیه همایش به گزارش خبر

ملی کشاورزی و رونق تولید در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که وزارت صنعت اعالم کرده که اگر وزارت جهاد مرغ به بازار 
ام که تولید مرغ در داخل به اندازه کافی نیست، گفت: بارها این موضوع را گفته کند آیا تولید در داخلتزریق نکند اقدام به واردات می

 017ریزی کردیم که نسبت مشابه سال گذشته که میلیون قطعه جوجه 021کشور به هیچ عنوان کمبود ندارد. ما در مرداد امسال 

مبود مرغ نداریم بلکه اضافه هم وجود داردمیلیون قطعه افزایش یافته است بنابراین ما نه تنها ک 07میلیون قطعه بود    
های مادر را افزایش دادیم های پیش گلهوی با بیان اینکه مصرف گوشت مرغ در کشور باال است گفت: ما با توجه به این مسأله از ماه

ا در هر زمانی از روز ها نباشد امفروشیشود وجود دارد که مرغ در مرغها بیشتر شد. کمبود زمانی گفته میو تولید مرغداری
ها فراوان وجود داردفروشیمراجعه کنید مرغ در مرغ . 

رضایی درباره وضعیت گوشت قرمز هم گفت: به اندازه کافی گوشت پرواری زنده دپو شده و بیش از نیاز بازار وجود دارد و هیچ 
 .مشکلی از نظر تأمین نیست

شود علت افزایش قیمت گوشت در بازار به دلیل ممانعت دامداران نکه گفته میمعاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به ای
ای صحت ندارد و هر میزان تقاضایی که برای گوشت انجام شود دامداران آماده از عرضه دام زنده به بازار است، گفت: چنین مسأله

  .عرضه هستند
ی اخیراً افزایش یافته آیا کمبودی در تولید این نوع دام است، وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس که قیمت گوشت گوسفند

گفت: تولید گوشت گوسفند در کشور خطی است و این طور نیست که در مقطعی تولید افزایش یا کاهش یابد و در حال حاضر هم 
اشد و حتی به دلیل غنی شدن مراتع مشکلی از نظر تأمین نیست شاید دلیل باال رفتن قیمت بیشتر شدن حجم تقاضاها به دلیل ایام حج ب

ها در آینده کاهش یابدکنیم که با افزایش تولید قیمتبینی میما پیش . 
رسیم، هزار تن خواهد رسید آیا به مرز خودکفایی می 811تولید گوشت قرمز به  0111اید در سال خبرنگار فارس پرسید: شما گفته

هزار تن نیاز به واردات داریم و آن زمان هم همین  051تا  011تن است و حدود گفت: مصرف کشور در حال حاضر به یک میلیون 

 .میزان نیاز واردات خواهد بود
بینی از خوداتکایی گوشت برای آینده بدهید، گفت: با توجه به توانید با توجه به افزایش تولید، پیشخبرنگار فارس پرسید که آیا شما می

یافتنی استرسیدن به خوداتکایی گوشت دست 0111بینی ما این است که تا سال شود پیشانجام می اقداماتی که برای افزایش تولید .  
تومان  0351تومان برای سبوس در حالی که جو کیلویی  0251رضایی در ادامه با گالیه از افزایش قیمت سبوس گفت: قیمت کیلویی 

نگاری کرده و اعتراض خود را وزارت جهاد با وزارت صمت نامه رود غیرعلمی و غیرمنطقی است و در این زمینهبه فروش می
 .مطرح کرده است

به گزارش فارس، پس از آنکه قانون انتزاع معلق شد و تنظیم بازار به وزارت صمت داده شده است در اولین گام این وزارتخانه 
 .قیمت سبوس را افزایش داد که فشار برای تولیدکنندگان است

  لینک خبر
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 گوشت مرغ
 ایرنا  -2/6/89تاریخ : 

شودمیلیون تن گوشت مرغ امسال تولید می5.0  
میلیون  ۲معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد: تولید گوشت مرغ در سال جاری از مرز  -ایرنا -تهران

فراتر خواهد رفتهزار تن  ۰۱۱و  .  
افزود: با توجه به اینکه قیمت گوشت قرمز در مقایسه با گوشت مرغ « مرتضی رضایی»به گزارش شنبه وزارت جهاد کشاورزی، 

کنیم تا با افزایش تولید باعث کاهش کنندگان از گوشت مرغ افزایش داشته و ما تمام تالش خود را میباالتر است، استقبال مصرف
غ باشیمقیمت گوشت مر . 

ها، بنادر و انبارهای شرکت پشتیبانی امور دام و بخش های دامی در دامداریهای دامی اظهار داشت: نهادهوی در رابطه با نهاده
خصوصی به مرز اشباع رسیده است و به هیچ وجه کمبودی از نظر دانه جو، ذرت و کنجاله سویا که با نرخ ترجیحی وارد کشور 

شود، نداریممی . 
رضایی در رابطه با کیفیت خوراک دام هندی و اوکراینی در مقایسه با خوراک دام برزیلی تصریح کرد: هیچ دو ماده خوراکی در 

ای حتی در یک مزرعه ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی متفاوتی دارددنیا شبیه به هم نیستند و هر ماده . 
بدیهی است که واحدهایی که صنعتی بوده و به صورت علمی اداره معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی افزود: 

کنند و بهترین جیره را اصطالحاً باالنس یا نویسی میشوند با توجه به ترکیبات که هر کنجاله ذرت و سویا دارد، جیرهمی
کنندگذاری میارزش . 

ها دسترسی جا نباشیم تا بتوانیم به تمام نهادهو وابسته به یک ها را وارد کنیموی تصریح کرد: ما مجبوریم از تمام کشورهای دنیا نهاده
 .داشته باشیم

میلیون تن عبور خواهد کرد ۰۰بینی کرد: تولید شیر امسال از رضایی میزان تولید را مناسب دانست و پیش . 
 لینک خبر 
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 گوشت مرغ 
خبرگزاری مهر – 5/6/89تاریخ :   

 عوارض صادراتی هر کیلوگرم گوشت مرغ پنج هزار تومان تعیین شد
 .وزارت صمت در نامه ای به گمرک ایران، عوارض صادراتی گوشت مرغ را به میزان هر کیلوگرم پنجاه هزار لایر اعالم کرد

، علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران پیرو نامه قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی، خبرنگار مهربه گزارش 
ا ر« تعیین عوارض صادراتی گوشت مرغ به میزان هر کیلوگرم پنجاه هزار لایر» در بخشنامه ای به کلیه گمرکات اجرایی موضوع

 .اعالم کرد
مرداد ماه صادر شده، آمده بود: صدور هر کیلوگرم مرغ  ۲۸در نامه مدرس خیابانی خطاب به رئیس کل گمرک ایران که در تاریخ 

مشمول پرداخت پنجاه هزار لایر  ۱۲۱۰۰۰۹۱و  ۱۲۱۰۰۰۰۱، ۱۲۱۰۰۰۲۱، ۱۲۱۰۰۲۰۱، ۱۲۱۰۰۲۱۱تحت ردیف تعرفه های 
 .عوارض صادراتی می گردد

 لینک خبر 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
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 متفرقه
 فودپرس – 3/6/89تاریخ : 

کشاورزی اعالم شدمهمترین دستاوردهای طرح های شاخص بخش   
و هدفگذاری  ۹۰به مناسبت گرامی داشت هفته دولت، مهمترین دستاوردهای اجرای طرح های شاخص بخش کشاورزی در سال  

در گزارشی از سوی مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی اعالم شد ۹۸اجرای این طرح ها سال  . 
 

جهاد کشاورزی، متن این گزارش که بر اساس داده های موسسه پژوهش های برنامه ریزی،  به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت
 :اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی تدوین شده، به شرح زیر است

 
در ادامه فعالیت های سال های اخیر حول محور تولید ملی، حمایت از کاالی ایرانی و تقویت اقتصاد ملی با  وزارت جهاد کشاورزی

و توجه به توسعه زیرساخت ها و تامین نهاده های نظرداشت اهمیت امنیت غذایی و ارتباط آن با امنیت ملی و استقالل و اقتدار کشور 
که عمدتاً طی سال های اخیر در راستای سیاست های اقتصاد -تولید؛ پایداری تولید، اشتغال و خودکفایی در محصوالت اساسی 

را به عنوان پروژه های محوری بخش کشاورزی در دستور کار قرار داده است -مقاومتی تعریف شده  . 
 

وری عوامل و راستا تـالش زیادی شده است که با عمل به بیانات و تاکیدات مقام معظم رهبری و اجـرای راهبرد ارتقای بهرهدر این 
های قبل و پس از تولید مواد خام کشاورزی به طور ویژه اهتمام شودمنابـع تولید به ویژه آب، نسبت به مهار و رفع چالش . 

 
های اساسی و به دست آمده بیانگر ایجاد تحوالت ساختاری در بسیاری از زمینه ۰۳۹۰که در سال  اینتایج حاصل از اقدامات گسترده

زیربنایی بوده و ارتقاء ضریب خوداتکایی کشور در محصوالت اساسی یکی از دستاوردهای مهم وزارت جهاد کشاورزی ناشی از 
لیدملی و اشتغال می باشد که نشان دهندۀ توفیق بخش کشاورزی اجرای پروژه های اولویت دار و برنامه های اجرای برنامه رونق تو

درصد ارزش مصرف مواد غذایی مورد  ۹۱ها بوده است، بطوری که ارزش مواد غذایی تولید داخلی معادل در کاهش وابستگی
 .مصرف در کشور بوده است

 
* محصول زراعی ۵افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت راهبردی اساسی در   

 
دسترسی به غذای کافی و سالم از محورهای اصلی توسعه و سالمت جامعه است. نقش تغذیه در سالمت، افزایش کارایی، یادگیری 

سال اخیر با مبانی علمی و شواهد تجربی به  ۲۰انسان ها و ارتباط آن با توسعه اقتصادی طی تحقیقات وسیع جهانی بخصوص در 
 .اثبات رسیده است

 
بستگی به واردات این دسته از محصوالت اساسی با توجه به اهمیت و ارزش غذایی این محصوالت و افزایش به منظور قطع وا

هزار تن سیب زمینی،  ۹۳۰میلیون و  ۰هزار تن حبوبات،  ۲۹۲مصرف سرانه آن در سبد غذایی مردم و تامین امنیت غذایی کشور، 
تولید شد ۹۰دانه ای در سال  هزار تن ذرت ۹۰۰میلیون تن جو و  ۳میلیون تن شلتوک،  ۳ . 

 
 ۲۹۰میلیون و  ۰هزار تن جو،  ۰۸۸میلیون و  ۳هزار تن شلتوک،  ۳میلیون و  ۳هزار تن حبوبات،  ۰۰۰نیز تولید  ۹۸در سال 

۳۱۱هزار تن سیب زمینی و یک میلیون و   .هزار تن ذرت دانه ای هدفگذاری شده است 
 

 گندم*
 

تولید شد. با کنترل مناسب  ۹۰هزار تن گندم در سال  ۳۱۱میلیون و  ۰۳تکا به گندم تولید داخل، با هدف تامین امنیت غذایی کشور با ا
 ۲۰درصد رسید و درصد بهره مندی کشاورزان از بذور گواهی شده از متوسط  ۱.۳آفت سن گندم، درصد سن زدگی به کمتر از 

درصد افزایش یافت ۰۰به  ۹۲درصد سال  . 
 

لیون تن گندم هدفگذاری شده استمی ۰۰، تولید ۹۸برای سال  . 
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 دانه های روغنی*

 
باشند که عالوه بر تأمین روغن نباتی مورد نیاز به عنوان منبع های روغنی بعد از غالت از مهمترین محصوالت کشاورزی میدانه

طیور، نقش مهمی را ایفا  های غذایی، کنجاله آن به عنوان خوراک دام وانرژی برای افراد جامعه و ماده اولیه صنایع فرآورده
نمایدمی . 

 
به منظور کاهش وابستگی کشور به روغن و جلوگیری از خروج ارز، اجرای طرح افزایش خوداتکایی در دانه های روغنی در 

 .دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد
 

 ۰۱هزار تن گلرنگ،  ۰۰هزارتن سویا،  ۸۳هزار تن دانه کلزا،  ۳۰۱هزار تن انواع دانه های روغنی شامل ۰۹۱، ۹۰در سال 
هزار تن انواع دانه های روغنی هدفگذاری  ۸۱۱نیز برای تولید  ۹۸هزار تن آفتابگردان تولید شد و در سال  ۰۲هزار تن کنجد و 

 .شده است
 

 چغندرقند*
 

استراتژیک کشور غیر قابل انکار نقش و جایگاه محصول چغندرقند به منظور تولید شکر مورد نیاز کشور همانند دیگر محصوالت 
زیست موجب بوده و ارتقاء خوداتکایی در تولید چغندرقند با هدف افزایش تولید و پایداری آن با تکیه بر کشاورزی پایدار و محیط 

لید و های توتامین بخشی از امنیت غذایی کشور و کاهش واردات شکر می گردد که در برنامه های تولید این محصول کاهش هزینه
 .اقتصادی نمودن آن در دستور کار می باشد

 
۲تولید   ۰۱میلیون تن چغندر قند پائیزه، پرداخت حدود  ۰میلیون تن چغندرقند بهاره و حدود  ۰.۰هزار تن شامل؛  ۰۱۱میلیون و  

 ۹خت تولید داخل درصد یارانه خرید دستگاه های نشاءکار ریشه ل ۰۱درصد هزینه خرید بذر چغندرقند پائیزه، پرداخت حدود 
دستگاه، افزایش ضریب اشتغال و افزایش  ۰۲درصد یارانه خرید دستگاه های ست برداشت چغندرقند حدود  ۳۱دستگاه، پرداخت 

ضریب مکانیزاسیون و کاهش هزینه های تولید، بهبود مدیریت بهینه منابع آبی و کاهش مصرف آب، افزایش رویکرد تحقیقات دانش 
ع نیازهاو اولویت های تحقیقاتی بخش و کاهش ضایعات و توجه به محیط زیست از جمله مهمترین دستاوردهای بنیان و توجه به رف

۹۸بوده است. در سال  ۹۰پروژه افزایش خوداتکایی در چغندرقند در سال  هزار تن چغندرقند  ۳۳۰میلیون و  ۰نیز برای تولید  
 .هدفگذاری شده است

 
 پنبه*

 
ترین مصارف جامعه د دیگر محصوالت استراتژیک ضرورینقش و جایگاه پنبه همانن غذا، پوشاک و تهیه محصوالت صنعتی( را )

ترین محصول باشد. این گیاه اصلیگوید و تأثیر تولید این محصول بر اقتصاد ملی و اشتغال از برتری مطلق برخوردار میپاسخ می
گردد. پنبه در بیش از ا فرآورده با ارزش صنعتی دیگر نیز تولید میهلیفی جهان است که عالوه بر روغن و خوراک دام، از آن ده

نمایدکشور از جمله ایران برای صدها میلیون نفر ایجاد اشتغال می ۲۱ . 
 

تأمین ماده اولیه مورد نیاز صنایع نساجی با کیفیت و قیمت مناسب و کاهش واردات و تامین پنبه مورد نیاز از محل تولید داخل از 
داف طرح افزایش خوداتکایی در تولید پنبه استجمله اه . 

 
هزار  ۰۲۰با تأمین بذر مناسب و انتقال تکنولوژی، توسعه مکانیزاسیون، ارتقاء بهره وری در زراعت و تصفیه وش،  ۹۰در سال 

هزار تن وش پنبه هدفگذاری شده است ۲۲۸نیز تولید  ۹۸تن وش پنبه تولید شد و برای سال  . 
 

* والت کشاورزی از داخلتامین بذور محص  
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باشد. با هدف افزایش بذر اصالح شده به عنوان مهمترین نهاده تولید از جایگاه ویژه ای در تولید محصوالت زراعی برخوردار می
 ها وهای محیطی، توسعه زیرساختکمی و کیفی تولید بذر چغندرقند با رویکرد تولید بذور منوژرم مقاوم به انواع بیماری ها و تنش

 ۹۰تجهیزات الزم جهت تهیه، تکثیر و ارقام جدید، افزایش عملکرد در واحد سطح و تامین بذور مورد نیاز کشور از داخل، در سال 
تن یونیت بذر چغندرقند،  ۰۱۱هزار و  ۳۰تن بذر برنج،  ۲۰۱۱تن بذر جو،  ۰۲۱هزار و  ۳۲هزار تن بذر گندم،  ۰۰۲به میزان 

۲۲۱۱تن بذر دانه های روغنی،  ۲۸۱۱ هکتار بذر سیب زمینی تولید شد. در  ۰۰۱۱تن بذر حبوبات و در سطح  ۹۱۱تن بذر پنبه،  
 ۰۲تن بذر پنبه،  ۳۰۱۱تن بذر حبوبات،  ۲۰۱۱تن بذر برنج،  ۳۰۱۱هزار تن بذر جو،  ۰۲هزار تن بذر گندم،  ۰۱۱، تولید ۹۸سال 

۰۰هزار تن بذر ذرت،  هکتار، هدفگذاری شده است ۰۰۱۱سیب زمینی در سطح  یونیت بذر چغندرقند و تولید بذر ۰۱۱هزار   . 
 

 تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی*
 

های کشاورزی، بذر، کود و سم ...، مدیریت زمان، انجام به موقع عملیات کشاورزی، توسعه مکانیزاسیون با مدیریت مصرف نهاده
وری از منابع کیفی محصوالت کشاورزی را فراهم ساخته و با افزایش بهرههای تولید، موجبات ارتقاءکمی و کاهش ضایعات و هزینه

های بخش کشاورزی، شرایط زند. در این پروژه کلیه اولویتو عوامل تولید، تولید اقتصادی و توسعه پایدار کشاورزی را رقم می
و بخش خصوصی، درگیر در ارائه خدمات مورد برداران، توان صنعتی کشور های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهرهاقلیمی، قابلیت

 .نیاز به حوزه مکانیزاسیون و منابع قابل دسترس ملحوظ گردیده است
 

با توزیع انواع تراکتور زراعی، باغی و کمباین غالت و شالیزاری و توزیع انواع ادوات زراعی، انواع ادوات باغی و  ۹۰در سال 
اسب بخار در هکتار افزایش یافت و این  ۱.۰۰مکانیزاسیون کشاورزی به میزان تجهیزات دام و طیور و آبزی پروری، ضریب 

اسب بخار در هکتار رسید ۰.۰۲ضریب به  . 
 

اسب بخار در هکتار برای شاخص ضریب مکانیزاسیون کشاورزی و دستیابی به ضریب مکانیزاسیون  ۱.۰۲افزایش ساالنه میزان 
پیش بینی شده است ۸۹اسب به بخار در هکتار تا پایان سال  ۰.۸۹ . 

 
 شیر و گوشت*

 
تامین پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه، حفظ و حراست از ذخایر ژنتیکی دام و استفاده بهینه از منابع خوراک دام و علوفه مرتعی 

 .کشور از جمله اهداف طرح افزایش خوداتکایی در تولید شیر و گوشت است
 

۰۱هزار تن گوشت قرمز شامل گوشت گاو و گاومیش، شتر، گوسفند و بز و  ۸۳۱، ۹۰در سال  هزار تن شیر خام  ۰۰۸میلیون و  
۸۸۱تولید  ۹۸در کشور تولید شد و برای سال  هزار تن شیر خام هدفگذاری شده است ۳۱۲میلیون و  ۰۰هزار تن گوشت قرمز و   . 

 
 مرغ و تخم مرغ*

 
های مؤثر مرغ است. عوامل و فعالیتکشور تولیدکننده گوشت طیور و نهمین کشور تولیدکننده تخمکشور ایران در تولید جهانی دهمین 

سازی تأسیسات، تجهیزات و جایگاه طیور، های پرورشی، بهینهمرغ شامل؛ بهسازی و نوسازی و تجهیز سالندر افزایش تولید گوشت
وری و افزایش عملکرد در واحد سطح از طریق به زایش بهرهای، افاصالح ساختار کسب و کار صنعت طیور به صورت زنجیره

 .روز رسانی واحدهای تولیدی و فعالسازی واحدهای نیمه فعال و غیرفعال از طریق تأمین نقدینگی و تجهیز و نوسازی بوده است
 

ک مورد نیاز صنعت هزار تن تخم مرغ تولید و ضمن تامین خورا ۹۱۲هزار تن گوشت طیور و  ۳۲۰، دو میلیون و ۹۰در سال 
میلیون قطعه  ۰۰۳۱میلیون قطعه جوجه تخم گذار تامین شد و  ۰۰میلیون قطعه نیمچه گوشتی و  ۰۰۳۳طیور، جوجه یکروزه شامل 

 .انواع طیور صنعتی بیمه گردید
 

ه استهزار تن تخم مرغ هدفگذاری شد ۲۳هزار تن گوشت مرغ و یک میلیون و  ۰۰۰برای تولید دو میلیون و  ۹۸در سال  . 
 

 توسعه آبزی پروری و پرورش ماهی در دریا*
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های شدید یک اهمیت امنیت غذایی از طریق تولید محصوالت شیالتی، محدودیت های استفاده از منابع آب شیرین ناشی از خشکسالی

به منظور افزایش  های دریاییگیری از آبفارس و دریای عمان، ضرورت بهرهدهه اخیر، ویژگی های اقلیمی دریای خزر، خلیج
های بومی با ارزش کیلومتر نوار ساحلی مناسب برای توسعه ماهیان دریایی، وجود گونه ۰۱۱۱پروری، وجود بیش از تولیدات آبزی

پروری و صادرکنندگان های صید و صیادی، آبزیاقتصادی باال، ضرورت کاهش فشار صید بر ذخایر آبزیان دریایی، وجود تشکل
تانسیل تولید قابل توجه براساس مطالعات مقدماتی و تکمیلی )برآورد اولیه بیش از دو میلیون تن(، توسعه پرورش آبزیان، وجود پ

تن و استفاده از تجارب کشورهای پیشرو توان اشتغالزایی و میلیون ۳.۰کشور دنیا با مجموع تولید بیش از  ۲۰ماهی در قفس در 
یف و تصویب پروژه توسعه آبزی پروری و پرورش ماهی در دریا شدارزآوری قابل توجه در این صنعت موجب تعر . 

 
هزار تن ماهی در قفس هدفگذاری شده  ۰۱۱تولید  ۰۰۱۰هزار تن ماهی در قفس و در افق  ۲۱۱تا پایان برنامه ششم توسعه، تولید 

میلیون قطعه بچه ماهی و ۳۰.۰اد تن شامل تعد ۳۳۱۱۱مزرعه با ظرفیت اسمی تولید  ۰۱، جهت تامین نهاده های ۹۰است. در سال 
میلیون قطعه بچه ماهی از خارج از کشور  ۰۰.۰تن خوراک مورد نیاز برنامه ریزی و موضوع واردات بیش از  ۰۲۰۱۱مقدار 

 ۲۰۰۳۰برای مزارع پرورش ماهی در قفس پیگیری شد. همچنین، پیگیری تامین تسهیالت بانکی مورد نیاز متقاضیان به مبلغ 
پروژه پایلوت  ۰، انعقاد تفاهم نامه بین سازمان شیالت ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مبنی بر اجرای میلیارد لایر

استان از دیگر اقدامات برای توسعه آبزی پروری دریایی بوده  ۰پرورش ماهی در دریا توسط شرکت های تعاونی صیادی منتخب 
 .است

 
نفر اشتغال غیر مستقیم  ۲تن تولید یک نفر اشتغال مستقیم و  ۰۰م ناشی از تحقق اهداف به ازاء هر میزان اشتغال مستقیم و غیر مستقی

نفر اشتغال غیر مستقیم  ۳۳۰۳نفر اشتغال مستقیم و  ۰۲۰۲تن ماهی تولید شده در قفس تعداد  ۲۸۰۱۱صورت می گیرد که برای 
 .ایجاد شده است

 
 ۹۰هزار تن در سال  ۰۰۸فقره پروانه تاسیس با ظرفیت تولید  ۰۱۳هزار تن و  ۱۳۱فقره موافقت اصولی با ظرفیت تولید  ۲۹۸

میلیارد لایر و  ۰۸۲۰صادر و طرح پرورش ماهی در قفس و حلقه های مرتبط به منظور دریافت تسهیالت ارزان قیمت به میزان
 .هزار یورو معرفی شده است ۳۲۹۳۰

 
هزار تن ماهی در دریا )قفس( برنامه ریزی شده است ۰۱۱برای تولید  ۹۸در سال  . 

 
 توسعه گلخانه ها*

 
وری و مدیریت راهبردی آب است؛ به طوری که های افزایش بهرهای در ایران یکی از مهمترین سیاستهای گلخانهتوسعه کشت

کیفی تولیدات دست یافت. الزم به ذکر است از های تولید و آب به چندین برابر افزایش کمی و توان با مصرف مقدار کمی از نهادهمی
هکتار آن مربوط به انتقال کشت سبزی و صیفی از  ۳۰۱۱۱ها در برنامه اقتصادمقاومتی، مقدار هکتار توسعه گلخانه ۰۸۳۰۰میزان 

محصوالت هزار هکتار از اراضی زراعی که زیر پوشش کشت  ۳۰۱باشد که با تحقق این هدف، حداقل فضای باز به گلخانه می
میلیارد متر  ۰.۲گردد. همچنین بیش از اند، جهت کشت و توسعه محصوالت استراتژیک در فضای باز آزاد میسبزی و صیفی بوده

جوئی خواهد شدمکعب در مصرف آب صرفه . 
 

جویی در و صرفه وریافزایش کمی و کیفی تولیدات گلخانه ای و کمک به تأمین امنیت غذایی کشور، مصرف بهینه آب، ارتقاء بهره
ای مازاد در جهت مثبت نمودن تراز تجاری کشور، ایجاد زمینه اشتغال پایدار و آب، افزایش و رونق صادرات محصوالت گلخانه

مولد، استفاده بهینه از نهاده های تولید از جمله خاک، آب، نیروی انسانی، انرژی، افزایش اشتغال پایدار به خصوص برای دانش 
کشاورزی از جمله اهداف توسعه گلخانه ها در کشور است آموختگان بخش . 

 
هکتار از واحدهای گلخانه ای انجام گرفت و ضمن  ۰۳۹هکتار گلخانه و اصالح و بازسازی  ۲۲۰۰احداث و توسعه  ۹۰در سال 

نفر  ۰۱میلیون متر مکعب، با احتساب به طور متوسط  ۳۰۱افزایش بهره وری و صرفه جوئی در مصرف آب به میزان بیش از 
۲۲۰۰با توسعه  ۰۳۹۰ماهه سال  ۰۲اشتغال زایی مستقیم برای هر هکتار، مجموعا طی   ۰۳۹هکتار گلخانه و اصالح و نوسازی  

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

ر اشتغال غیر نف ۲۱.۱۱۱نفر اشتغال مستقیم و برای بیش از  ۳۱.۱۱۱هکتار( برای بیش از  ۳۰۹۳هکتار گلخانه در کشور )جمعا 
 .مستقیم ایجاد شده است

 
۳۱.۱۱۱عالوه بر این، منابع و نهاده های اصلی تولید از جمله آب و خاک حفظ و بیش از  هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت  

هکتار  ۰۳۹هکتار و اصالح، بازسازی و نوسازی  ۳۲۲۳، توسعه ۹۸سبزی و صیفی در فضای باز آزادسازی شده است. برای سال 
لخانه هدفگذاری شده استگ . 

 
 توسعه باغات در اراضی شیبدار*

 
های طرح ایجاد باغات دیم در اراضی شیبدار شامل انجام مهم ترین اهداف و ماموریت « ها، مهندسی رواناب مهندسی سامانه

ارامترهای اقلیمی، بوده که مباحث مربوط به الگوی کشت، ایجاد تنوع کشت پایش تغییرات پ« ها و مهندسی بسترمیکروکچمنت
های تحلیلی و تصمیم، اقتصاد بارش، جغرافیا و چرخه بارش، توازن و مدیریت جامع بارش را ها و سیستممباحث مدیریت باغی، مدل

گیرددربرمی . 
 

هداف جلوگیری از تخریب، تبدیل، تغییر کاربری نامناسب اراضی زراعی و ملی با ایجاد باغات مثمر از طریق آب سبز از جمله ا
 .توسعه باغات در اراضی شیبدار است

 
در زمینه تدوین برنامه تولید و اشتغال پروژه ارتقاء معیشت مناطق مرزی از طریق توسعه باغات در استان های مرزی  ۹۰در سال 

باغبانی،  شده کشور حسب توصیه موسسه تحقیقات علومها و ارقام تجاری و سازگار مناطق تعیینکشور، تامین نهال برای گونه
حوزه های آبخیز برای توسعه باغ های دیم، تدوین برنامه جامع توسعه باغ های  ۲۰۰در تطبیق اطالعات  GIS بکارگیری نرم افزار

هکتار از اراضی ملی و  ۰۳۹۰۰دیم محصوالت فندق، انگور، انار و گردو با همکاری موسسات تحقیقاتی مرتبط، شناسایی و تایید 
میلی متر از  ۳۱۱هکتار باغ در اراضی مستعد و شیبدار با حداکثر بارندگی  ۲۳۱۱۱مستثنیات در کارگروه های استانی اقدام شد و 

هزار هکتاری طرح در استان ها انجام گرفت ۲۹برنامه مصوب  . 
 

اری شده استهزار هکتار باغات در اراضی شیبدار هدفگذ ۲۱برای توسعه  ۹۸در سال  . 
 

 توسعه و فرآوری گیاهان دارویی*
 

گیاهان دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند درگستره وسیع منابع طبیعی ایران هستند که در صورت شناخت علمی، کشت، توسعه و 
ع آب و هوا و بهره برداری صحیح می توانند نقش مهمی در سالمت جامعه، اشتغال زایی و صادرات غیرنفتی داشته باشند. تنو

شرایط اکولوژیک مختلف، باعث تنوع و غنای گیاهان دارویی در سراسر ایران شده است. خوشبختانه در سال های اخیر، تالش های 
فراوانی برای شناخت همه جانبه گیاهان دارویی از نظر نوع گیاهان و پراکنش آنها در ایران، شرایط اکولوژیک، استفاده های 

تجزیه، شناسایی مواد موثره، کشت و اهلی کردن، اصالح گونه های مهم، بررسی روش های نوین در افزایش دارویی، استخراج، 
 .مواد موثره و مطالعه اثرات دارویی آنها صورت گرفته و نتایج جالب توجهی نیز حاصل شده است

 
، مبتنی بر دانش بنیان بودن پروژه می باشد و یابی مناطق مستعد برای توسعه کشت گیاهان داروییاز نکات بارز این پروژه پتانسیل

ثبت ذخایر ژنتیکی  :فعالیت های اصلی طرح در خصوص گیاهان دارویی دارای اولویت در سه محور به شرح ذیل انجام خواهد شد

ها و تهیه پروتکل گیاهی و ارقام بومی و محلی گیاهان داروئی، تهیه استانداردهای مزرعه و بذر، نهال و نهالستان گیاهان داروئی و
 .دستورالعمل های کنترل و گواهی بذر و نهال گیاهان داروئی

 
هکتار، حضور مؤثر در بازارهای بین المللی با  ۲۸۰۰۹۱رسیدن سطح زیر کشت گیاهان دارویی در پایان برنامه ششم توسعه به 

افزوده و ارزآوری، مدیریت مصرف بهینه آب با تولید استاندارد و توسعه نشان های تجاری با هدف افزایش صادرات ایجاد ارزش 
توسعه کشت گیاهان دارویی و اصالح الگوی کشت کشاورزی، توسعه سالمت و بهداشت عمومی و احیاء و توسعه رویشگاه های 

 .گیاهان دارویی )منابع طبیعی( از جمله اهداف اجرای طرح توسعه گیاهان داروئی است
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تن محصول تولید شد. هماهنگی جهت  ۰۲۰۲۲هکتار انجام و بیش از  ۰۲۰۲۱روئی در سطح ، توسعه کشت گیاهان دا۹۰در سال 
تولید کشاورزی مبتنی بر قرارداد، کمک به ایجاد یک تشکل منسجم جهت توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی در سطح تعاونی ها، 

هماهنگی وزارت بهداشت و صمت و افزایش  ایجاد پنجره خدمت در راستای تسهیل خدمت رسانی به متقاضیان این عرصه با
 .صادرات محصوالت گیاهان دارویی از دیگر اقدامات در این حوزه بوده است

 
هکتار افزایش سطح زیرکشت این گیاهان هدفگذاری شده  ۲۰۰هزار و  ۲۰تن گیاهان داروئی و  ۰۰۸هزار و  ۲۰، تولید ۹۸در سال 

 .است
 

 تامین نهال های اصالح شده*
 

ترین ابزارهای تحول بخش باغبانی در جهت مقابله با نهال اصیل و سالم، اصالح فرآیندهای تولید نهال، به عنوان یکی از اساسیتولید 
های موجود در بخش باغبانی، مورد توجه قرار گرفته است. ها و مزیتهای محیطی و بیولوژیکی و استفاده از فرصتتهدیدات و تنش

ریزی الزم از طریق ایجاد ر دستیابی به تولید نهال گواهی شده و تامین نهال اصالح شده داخلی، برنامهلذا در این پروژه به منظو
های مادری در حال انجام استهای اولیه ارقام تجاری وارداتی و بومی و همچنین باغهای الزم از جمله هستهزیرساخت . 

 
تند از: تولید نهال سالم، اصیل و استاندارد، تدارک و تامین انواع نهال و عبار ۹۰مهمترین اقدامات انجام شده در این حوزه در سال 

هسته های اولیه اندام تکثیری یارانه دار، حمایت از تامین ژرم پالسم عاری از ویروس ارقام تجاری و به روز دنیا از طریق واردات 
م های تکثیری، حمایت از ایجاد هسته های اولیه، باغ توسط بخش خصوصی، ایجاد صندوق ملی حمایت از سرمایه گذاری نهال و اندا

ژنوتیپ  ۰و  ۹۳و کاشان  ۹۰های مادری از طریق بخش خصوصی، پیگیری تکثیر ارقام توزیع شده گل محمدی شامل ارقام یزد 
بط قضایی به برتر، پیگیری تفاهم نامه بین موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان ضا

 .منظور جلوگیری از تولید و توزیع نهال از سطح نهالستان های غیر مجاز
 

میلیون اصله نهال اصالح شده هدفگذاری شده است ۲۹.۹، برای تامین داخلی ۹۸در سال  . 
 

 احداث و تکمیل شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی*
 

وری آب کشاورزی به نوسازی اراضی کشاورزی با هدف ارتقای بهرههای فرعی آبیاری و زهکشی و تجهیز و احداث و تکمیل شبکه
هزار هکتار اجرا  ۹۳.۲در سطح  ۹۰منظور افزایش توان تولیدی بخش کشاورزی و امکان ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در سال 

 .شد
 

میلیون متر معکب در برنامه  ۲۳۰وری از آن ها و پتاسیل صرفه جویی آب به میزان حفاظت از منابع آب و خاک و ارتقا، بهره
سالیانه، انتقال مدیریت منابع آب کشاورزی به بهره برداران از طریق ایجاد تعاونی های تولید و امکان دو نوبت کشت در سال از 

 .جمله اهداف اجرای این طرح بوده است
 

های آبریز کشور، طرح جامع احداث هزار هکتار از حوضه ۰های فرعی آبیاری و زهکشی در سطح برای احداث شبکه ۹۸در سال 
های فرعی آبیاری و هزار هکتار، اجرای فاز دوم احداث شبکه ۲۰های فرعی آبیاری و زهکشی شمال و غرب کشور در سطح شبکه

 ۰ن در سطح هکتار دشت سیستا ۰۲۱۱۱هزار هکتار و اجرای طرح انتقال آب با لوله  ۰۰۳زهکشی خوزستان و ایالم در سطح 
 .هزار هکتار هدفگذاری شده است

 
 سامانه های نوین آبیاری*

 
به منظور حفاظت کمی و کیفی از منابع آب و خاک و افزایش راندمان آبیاری و همچنین تولید پایدار محصوالت کشاورزی، انواع 

یابدهای نوین آبیاری در سطح کشور توسعه میسامانه . 
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درصدی در  ۳۱میلیارد مترمکعب مصرف آب در سطح برنامه ریزی شده، پتانسیل افزایش حداقل  ۰.۰پتانسیل صرفه جویی ساالنه 
درصدی مصرف  ۲۰درصدی مصرف بذر و سم و کود شیمیایی، متوسط پتانسیل کاهش  ۲۰عملکرد محصول، امکان کاهش حداقل 

بیاری استانرژی )در منابع آب زیرزمینی( از جمله اهداف اجرای طرح سامانه های نوین آ . 
 

میلیون مترمکعب آب بخش  ۸۹۰هکتار، امکان صرفه جویی  ۲۱۳۰۱۲، با اجرای سامانه های نوین آبیاری در سطح ۹۰در سال 
درصدی مصرف سم و  ۲۰درصدی عملکرد محصول، کاهش حدود  ۳۱کشاورزی متناسب با عملکرد پروژه، امکان افزایش حدود 

انرژی )درمنابع آب زیرزمینی( در سطح یاد شده فراهم گردید درصدی مصرف ۲۰کودشیمیایی و کاهش حدود  . 
 

هزار هکتار پیش بینی شده است ۰۰۱، اجرای طرح سامانه های نوین آبیاری در سطح ۹۸در سال  . 
 

 اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک *
 

آبی در مناطق مختلف کشور به ویژه در  در دو دهه اخیر، فعالیت های آبخیزداری نقش موثری در بهبود و پایداری وضع منابع
العبور داشته و این مهم مورد اقبال عمومی و همچنین مسئولین نظام در سطوح مختلف قرار گرفته مناطق روستائی دورافتاده و صعب

یزداری به حجم پروژه آبخیزداری نشان داده است که به طور متوسط می توان با اجرای عملیات آبخ ۰۱است. نتایج ارزیابی بالغ بر 
تن در هکتار، کنترل رسوب سالیانه به  ۹مترمکعب در هکتار، کنترل فرسایش سالیانه به میزان  ۰۳۱آب استحصالی سالیانه حدود 

کیلو گرم در هکتار، دست یافت. بر اساس نتایج ارزیابی ۰۲۱مترمکعب در هکتار، افرایش تولید علوفه سالیانه به مقدار  ۰میزان 
متر مکعب  ۰۱۱۱وسط پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در اثر اجرای هر هکتار عملیات آبخوانداری حدود صورت گرفته ت

 .آب استحصال شده است
 

حفاظت از منابع پایه طبیعی، مدیریت یکپارچه و نظام مند حوزه آبخیز و ارتقاء بهره وری و استفاده پایدار از منابع و بهبود شاخص 
پوشش گیاهی و معیشت ساکنان حوزه های آبخیز از اهداف اجرای این طرح است های پایداری آب، خاک، . 

 
۸۰۰، عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز سدها و حوزه سایر مناطق در سطح ۹۰در سال  هزار  ۰۱۱هزار هکتار از یک میلیون و  

و شاخص های زیستی و تشکیل مجمع خیرین  هکتار اجرا شد. توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی متناسب با وظایف محوله
 .آبخیزدار و مشارکت آنها در طرح های توسعه آبخیزداری در مناطق مختلف از جمله دیگر اقدامات در این حوزه بوده است

 
هزار هکتار از اراضی پیش بینی شده است ۸۱میلیون و  ۲، اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در سطح ۹۸در سال  . 

 
 تامین کود مورد نیاز بخش کشاورزی*

 
های کشاورزی به دلیل قرار گرفتن در ابتدای زنجیره ارزش بخش کشاورزی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. با حوزه نهاده

و توزیع هدف افزایش سهم تولید و تامین انواع کود مورد نیاز در داخل کشور و گسترش بازار نهاده های کشاورزی، ساماندهی خرید 
 ۹۰ها و افزایش کارایی کود و مدیریت تغذیه گیاه در سال کودهای شیمیایی با اولویت تامین از داخل و استقرار زنجیره عرضه نهاده

هزار  ۲۰۱هزار تن و پتاس  ۰۰۱هزار تن، فسفات  ۸۱۱هزار تن کود به شرح اوره یک میلیون و  ۲۱۱میلیون و  ۲تامین و تدارک 
دامات دیگری همچون کنترل فنی انواع کود شیمیایی، برگزاری کارگاه های آموزشی در سطح کشور در خصوص تن انجام شد و اق

مصرف بهینه انواع نهاده های گشاورزی عمدتاً کود شیمیایی، دسترسی راحت کشاورزان آزمایش آب و خاک و انواع نهاده با کیفیت 
اتژیک انواع کودهای کشاوزی نیز صورت گرفتبا قیمت مناسب، آموزش کشاورزان و تامین ذخیره استر . 

 
هزار تن کودهای کشاورزی هدفگذاری شده است ۸۰۱میلیون و  ۲تامین و تدارک  ۹۸در سال  . 

 
 تامین آفت کش های غیرشیمیایی*

 
کنترل آفات  برنامه ریزی در خصوص مدیریت تلفیقی آفات و در کنار آن تامین و تدارک بیشتر نهاده های کم خطر مورد نیاز برای

 .در سطح کشور از اولویت های بخش کشاورزی است
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های شیمیایی در عملیات کنترل عوامل خسارتزای گیاهی و کشافزایش سطح کنترل بیولوژیک و غیرشیمیایی آفات نسبت به آفت

هداف این طرح استساماندهی واردات، تولید داخلی و مصرف آفتکش های غیرشیمیایی و بیولوژیک و بومی سازی تولید از ا . 
 

افزایش سطح کنترل بیولوژیک و غیرشیمیایی آفات و بومی سازی تولید آفت کش های غیر شیمیایی و بیولوژیک، افزایش سطوح 
های غیرشیمیایی و بیولوژیک و جایگزینی تدریجی آفتکش های شیمیایی با آفت کش های غیر شیمیایی، تولید کشتحت پوشش آفت

ش های غیرشیمیایی و بیولوژیک از جمله مهمترین اقدامات در این حوزه استداخلی و مصرف آفتک . 
 

هزار هکتار پیش بینی شده است ۹۰۸افزایش سطوح تحت پوشش آفتکش های غیرشیمیایی و بیولوژیک در سطح  ۹۸در سال  . 
 

 گسترش زیرساخت های اطالعاتی و ارتباطی بخش کشاورزی*
 

پهنه بندی کشاورزی و ثبت و جمع آوری اطالعات به هنگام از فرآیند تولید انواع محصوالت و طراحی و پیاده سازی سامانه جامع 
صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته جهت استفاده در برنامه ریزی های تولید و تجارت محصوالت، خرید تضمینی محصوالت شناسنامه 

والت نیازمند حمایت در بخش کشاورزی و ... از جمله اهداف این دار، ایجاد امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیر نقدی به تولید محص
 .بخش است

 
قلم کاال  ۲۳ثبت پرونده های بهره برداران در سامانه، گزارش پایش بازار کاالها و محصوالت کشاورزی و پایش اطالعات 

جمله مهمترین اقدامات در این حوزه هزار پرونده بهره برداران کشاورزی توسط کارسناسان مسئول پهنه از  ۲۱۱کشاورزی و ثبت 
است ۹۰در سال  . 

 
هزار بهره بردار در این سامانه پیش بینی شده است ۰۱۱، ثبت اطالعات ۹۸در سال  . 

 
 حمایت از توسعه صادرات تولیدات صنایع تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی *

 
ارتقاء سطح فناوری و استانداردهای بهداشتی و کیفی فراهم آوردن شرایط مناسب جهت افزایش صادرات بخش کشاورزی از طریق 

های های مفقوده و توسعه زنجیرهدهی حمایت ها به سمت تکمیل حلقهتولیدات صنایع تبدیلی، تسهیل و تشویق برندسازی و جهت
 .عرضه محصوالت از اولویت های بخش کشاورزی است

 
ی بخش کشاورزی، ارتقاء رقابت پذیری صادرکنندگان در بازارهای بین توسعه بازارهای صادراتی محصوالت صنایع تبدیلی و تکمیل

المللی، بهبود کیفیت و افزایش ارزش افزوده محصوالت کشاورزی و ماندگاری در بازارهای هدف صادراتی و فراهم آوردن شرایط 
وق، میوه های خشک و ...(، جهت افزایش صادرات بخش کشاورزی با اولویت خشکبار )پسته، خرما، کشمش، بادام، گردو، فند

زعفران، شیر و فراورده های لبنی، اسانس و عرقیات، وسمه، حنا و سایر محصوالت نباتی، خوراک دام، طیور و آبزیان، میوه و 
فراوری میوه، سبزیجات تازه و فراوری شده، فرآوری آبزیان، ارتقاء فناوری ها و سطح استانداردهای کیفی و بهداشتی از جمله 

ف این بخش استاهدا . 
 

ساماندهی برندهای موجود و معرفی برندهای جدید در قالب گروه های کاالیی،حضور فعاالن بخش خصوصی در نمایشگاه های بین 
المللی، نهایی شدن زنجیره ملی و ثبت برند زنجیره سیب ایرانیان توسط بخش خصوصی مرتبط و رشد فزاینده صادرات محصوالت 

می باشد ۹۰اوری شده نسبت به مدت مشابه سال قبل از جمله مهمترین اقدامات در این حوزه در سال کشاورزی و محصوالت فر . 
 

میلیون دالر صادرات محصوالت صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی هدفگذاری شده است ۲۰۱میلیارد و  ۰برای  ۹۸در سال  . 
  لینک خبر
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایرنا  – 6/6/89تاریخ : 

  محصوالت کشاورزی مصرفی مردم با وجود تحریم ها تامین است
کشاورزی نشد  نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: شرایط تحریم هم مانع از تامین محصوالت مصرفی بخش -ایرنا  

  . و این اقالم با فعالیت مسئوالن این وزارتخانه که تداوم هم دارد، در بازار تامین است
سید رضا تقوی »به گزارش روز چهارشنبه وزارت جهاد کشاورزی، حجت االسالم و المسلمین  تسهیل فرایند کار برای  افزود: «

تصاد، افزایش کیفیت محصوالت تولیدی و جلوگیری از قاچاق از عوامل کارفرمایان، فراهم سازی زمینه صادرات، مردمی شدن اق
موثر در رونق تولید محسوب می شود که انتظار می رود مسئوالن براساس خواست رهبر معظم انقالب در تحقق بخشیدن این سیاست 

 .ها فعالیت جدی داشته باشند
اظهارداشت  و فرهنگ سازی در کنار رونق تولید را یادآور شد وی موضوع تالش مدیران وزارت جهاد کشاورزی سبب شده تا در  :

 .شرایط تحریم، کمبودی در محصوالت مصرفی بخش کشاورزی در بازار وجود نداشته باشد و این برنامه استمرار خواهد داشت
در این بخش توجه شود، گفت:  نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در کنار رونق تولید باید به مسائل فرهنگی

ریزی فرهنگی بسیاری از مشکالت حوزه مصرف فرهنگی حل خواهد شدتولید نوعی ارزش است، اما با برنامه . 
بر لزوم تنظیم بازار محصوالت کشاورزی با  کشاورزی برای کشور مهم است و وی اضافه کرد: حرکت در مسیر صنعتی سازی

 .اتکا به تولید داخل تاکید کرد
 لینک خبر 
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 مصاحبه ، سخنرانی ، بازدیدها 
ایران اکونا  – 6/6/89ریخ : تا  

شود؟ دقتی میدرواکنش به باال رفتن قیمت سبوس/روحانی خطاب به وزیر صمت: چرا بی  
شود؟ دقتی میرئیس جمهور درباره موضوع گرانی قیمت سبوس خطاب به وزیر صنعت نوشت: چرا بی  

کان لم یکن »به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس رئیس جمهور در واکنش به نامه وزارت جهاد کشاورزی با موضوع 

دقت می شود؟ خطاب به وزیر صمت نوشته است چرا بی «کردن قیمت ابالغ شده سبوس گندم  
تومان افزایش یافت و پس از آن طی یکماه گذشته قانون انتزاع دو سال  ۸۰۱به   تومان در هر کیلو ۰۲۱قیمت سبوس اوایل امسال از 

 ۰۲۰۱این وزارتخانه به یکباره قیمت سبوس را به کیلویی  معلق شد و اختیارات بازرگانی کشاورزی به وزارت صمت واگذار شد
ادتومان افزایش د . 

افزایش قیمت سبوس باعث باالرفتن قیمت تمام شده تولید محصوالت پروتئینی مانند گوشت مرغ و فرآورده های لبنی می شود در 
وزیر صنعت  ای به رئیس جمهور نوشته و آقای رئیس جمهور هم خطاب بهاعتراض به این موضوع وزیر جهاد کشاورزی نامه

شود؟چرا بی دقتی می »نوشت کرده که پی » 

 لینک خبر 
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 متفرقه 
ایرنا  – 3/6/89تاریخ:   

 دستاوردهای بخش کشاورزی در دولت تدبیر و امید
وزارت جهاد کشاورزی در دولت تدبیر و امید حول محور تولید ملی، حمایت از کاالی ایرانی، تقویت اقتصاد ملی  -ایرنا  - تهران

مه هایی را به مورد اجرا گذارده که تامین امنیت غذایی به منظور حفظ امنیت ملی ، استقالل و اقتدار کشور، توجه به توسعه برنا
  .زیرساخت ها و تامین نهاده های تولید؛ پایداری تولید، اشتغال و خودکفایی در محصوالت اساسی را به دنبال داشته است

های به دست آمده، بیانگر ایجاد تحوالت ساختاری در بسیاری از زمینه  ۰۳۹۰ی که در سال ا بنتایج حاصل از اقدامات گسترده
اساسی و زیربنایی بوده و ارتقاء ضریب خوداتکایی کشور در محصوالت اساسی یکی از دستاوردهای مهم وزارت جهاد کشاورزی 

 ناشی از اجرای پروژه های اولویت دار و برنامه های
به طوری که ارزش مواد غذایی تولید  به واردات محصوالت بوده، رونق تولیدملی و اشتغال است که نشان دهنده کاهش وابستگی

است درصد ارزش مصرفی آن ۹۱داخلی، معادل  . 
محصول زراعی ۵افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت راهبردی اساسی در   

ابستگی به واردات محصوالت اساسی زارعی با توجه به اهمیت و ارزش غذایی قطع و براساس برنامه ریزی انجام شده به منظور
هزار تن حبوبات، چهار میلیون و  ۲۹۲این محصوالت و افزایش مصرف سرانه آن در سبد غذایی مردم و تامین امنیت غذایی کشور، 

هزار تن سیب زمینی، سه میلیون تن ۹۳۰  
تولید شد ۹۰دانه ای در سال  هزار تن ذرت ۹۰۰شلتوک، سه میلیون تن جو و  . 

 ۲۹۰پنج میلیون و   هزار تن جو،  ۰۸۸هزار تن شلتوک، سه میلیون و  ۳هزار تن حبوبات، سه میلیون و  ۰۰۰نیز تولید  ۹۸سال  

هزار تن ذرت دانه ای هدفگذاری شده است ۳۱۱هزار تن سیب زمینی و یک میلیون و  . 
 استمرار خودکفایی گندم 

با   تولید شد که ۹۰هزار تن گندم در سال  ۳۱۱میلیون و  ۰۳همچنین با هدف تامین امنیت غذایی کشور با اتکا به گندم تولید داخل، 
درصد رسید و درصد بهره مندی کشاورزان از بذور گواهی شده از  ۱.۳کنترل مناسب آفت سن گندم، درصد سن زدگی به کمتر از 

درصد ۰۰به  ۹۲درصد سال  ۲۰متوسط   
افزایش یافت ۹۰در سال  . 

میلیون تن خواهد رسید که این رقم هدف برنامه است ۰۰ امسال گندم تولیدی به رقم . 
 افزایش تولید دانه های روغنی 

که عالوه بر تأمین روغن نباتی مورد نیاز به عنوان منبع  های روغنی بعد از غالت از مهمترین محصوالت کشاورزی استدانه
های غذایی، کنجاله آن به عنوان خوراک دام و طیور، نقش مهمی را ایفا افراد جامعه و ماده اولیه صنایع فرآوردهانرژی برای 

نمایدمی . 
همچنین به منظور کاهش وابستگی کشور به روغن و جلوگیری از خروج ارز، اجرای طرح افزایش خوداتکایی در دانه های روغنی 

قرار دارددر دستور کار وزارت جهاد کشاورزی  . 
 ۰۱هزار تن گلرنگ،  ۰۰هزارتن سویا،  ۸۳هزار تن دانه کلزا،  ۳۰۱هزار تن انواع دانه های روغنی شامل ۰۹۱ بالغ بر ۹۰سال  

هزار تن انواع دانه های روغنی هدفگذاری  ۸۱۱نیز برای تولید  ۹۸هزار تن آفتابگردان تولید شد و در سال  ۰۲هزار تن کنجد و 
 .شده است
 چغندرقند

غیر قابل انکار بوده و   نقش و جایگاه محصول چغندرقند به منظور تولید شکر مورد نیاز کشور همانند دیگر محصوالت راهبردی
زیست موجب تامین ارتقاء خوداتکایی در تولید چغندرقند با هدف افزایش تولید و پایداری آن با تکیه بر کشاورزی پایدار و محیط 

و کاهش واردات بخشی از امنیت غذایی کشور  
آن در دستور کار است های تولید و اقتصادی سازیکه در برنامه های تولید این محصول کاهش هزینه شکر می شود . 

درصد هزینه خرید بذر چغندرقند  ۰۱میلیون تن چغندر قند پائیزه، پرداخت حدود  میلیون تن چغندرقند بهاره و حدود یک ۰.۰ تولید
۰۱پائیزه، پرداخت حدود  درصد یارانه خرید دستگاه  ۳۱دستگاه، پرداخت  ۹درصد یارانه خرید دستگاه های نشاءکار تولید داخل  

دستگاه، ۰۲های برداشت چغندرقند حدود   
افزایش ضریب اشتغال و افزایش ضریب مکانیزاسیون و کاهش هزینه های تولید، بهبود مدیریت بهینه منابع آبی و کاهش مصرف 

تحقیقات دانش بنیان و توجه به رفع نیازها و اولویت های تحقیقاتی بخش و کاهش ضایعات و توجه به محیط آب، افزایش رویکرد 
مهمترین دستاوردهای پروژه زیست از   
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هزار تن چغندرقند هدفگذاری  ۳۳۰میلیون و  نیز برای تولید هفت ۹۸در سال  بوده و ۹۰افزایش خوداتکایی در چغندرقند در سال 
 .شده است

 پنبه
ترین مصارف جامعه ضروری نقش و جایگاه پنبه همانند دیگر محصوالت راهبردی غذا، پوشاک و تهیه محصوالت صنعتی( را )

عالوه بر روغن و  تأثیر تولید این محصول بر اقتصاد ملی و اشتغال از برتری مطلق برخوردار است، این گیاه دهد و پاسخ می
زش صنعتی دیگرخوراک دام، از آن ده ها فرآورده با ار  

کشور از جمله ایران برای صدها میلیون نفر ایجاد اشتغال داشته است ۲۱در بیش از  شود و  نیز تولید می . 
تأمین ماده اولیه مورد نیاز صنایع نساجی با کیفیت و قیمت مناسب و کاهش واردات و تامین پنبه مورد نیاز از محل تولید داخل از 

اتکایی در تولید پنبه استجمله اهداف طرح افزایش خود . 
هزار تن وش  ۰۲۰با تأمین بذر مناسب و انتقال فناوری، توسعه مکانیزاسیون، ارتقاء بهره وری در زراعت و تصفیه وش،  ۹۰سال 

هزار تن وش پنبه هدفگذاری شده است ۲۲۸نیز تولید  ۹۸پنبه تولید شد و برای سال  . 
 تامین بذور محصوالت کشاورزی از داخل

با هدف افزایش  صالح شده به عنوان مهمترین نهاده تولید از جایگاه ویژه ای در تولید محصوالت زراعی برخوردار است وبذر ا
های محیطی، توسعه کمی و کیفی تولید بذر چغندرقند با رویکرد تولید بذور اصالح نژادی )منوژرم ( مقاوم به انواع بیماری ها و تنش

هت تهیه، تکثیرها و تجهیزات الزم جزیرساخت  
هزار تن بذر گندم،  ۰۰۲به میزان  ۹۰و ارقام جدید، افزایش عملکرد در واحد سطح و تامین بذور مورد نیاز کشور از داخل، در سال 

تن بذر دانه  ۸۱۱هزارو  ۲تن یونیت بذر چغندرقند،  ۰۱۱هزار و  ۳۰بذر برنج،  تن ۰۱۱تن بذر جو، دو. هزار و  ۰۲۱هزار و  ۳۲
۹۱۱بذر پنبه،  تن ۲۱۱، دو هزارو های روغنی  

هکتار بذر سیب زمینی تولید شد ۰۱۱پنج هزارو   تن بذر حبوبات و در سطح  ۰۲هزار تن بذر گندم،  ۰۱۱، تولید ۹۸در سال  .

هزار تن بذر  ۰۲تن بذر پنبه،  ۰۱۱حبوبات، سه هزارو  تن بذر ۰۱۱دو هزارو   تن بذر برنج، ۰۱۱هزار تن بذر ، سه هزارو 
یونیت بذر چغندرقند و تولید بذر سیب ۰۱۱هزار  ۰۰ ذرت،  

هکتار، هدفگذاری شده است ۰۱۱زمینی در سطح پنج هزارو  . 
 تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی

های کشاورزی، بذر، کود و سم ، مدیریت زمان، انجام به موقع عملیات کشاورزی، توسعه مکانیزاسیون با مدیریت مصرف نهاده
وری از منابع های تولید، موجبات ارتقاءکمی و کیفی محصوالت کشاورزی را فراهم ساخته و با افزایش بهرهضایعات و هزینه کاهش

 و عوامل تولید، تولید اقتصادی و توسعه
جتماعی و های اقتصادی، اهای بخش کشاورزی، شرایط اقلیمی، قابلیتزند. در این پروژه کلیه اولویتپایدار کشاورزی را رقم می

برداران، توان صنعتی کشور و بخش خصوصی، درگیر در ارائه خدمات مورد نیاز به حوزه مکانیزاسیون و منابع قابل فرهنگی بهره
 .دسترسی مورد توجه قرار گرفته است

ادوات باغی و  با توزیع انواع تراکتور زراعی، باغی و کمباین غالت و شالیزاری و توزیع انواع ادوات زراعی، انواع ۹۰سال  

اسب بخار در هکتار افزایش یافت و این   ۰.۱۰تجهیزات دام و طیور و آبزی پروری، ضریب مکانیزاسیون کشاورزی به میزان 
اسب بخار در هکتار رسید ۰.۰۲ضریب به  . 

مکانیزاسیون  اسب بخار در هکتار برای شاخص ضریب مکانیزاسیون کشاورزی و دستیابی به ضریب  ۰.۱۲افزایش ساالنه میزان 
پیش بینی شده است ۹۸اسب به بخار در هکتار تا پایان سال  ۰.۸۹ . 

 شیر و گوشت
تامین پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه، حفظ و حراست از ذخایر ژنتیکی دام و استفاده بهینه از منابع خوراک دام و علوفه مرتعی 

و گوشت استکشور از جمله اهداف طرح افزایش خوداتکایی در تولید شیر  . 
۰۱هزار تن گوشت قرمز )گوشت گاو و گاومیش، شتر، گوسفند و بز ( و  ۸۳۱، ۹۰سال  هزار تن شیر خام در  ۰۰۸میلیون و  

۸۸۱تولید  ۹۸کشور تولید شد و برای سال  هزار تن شیر خام هدفگذاری شده است ۳۱۲میلیون و  ۰۰هزار تن گوشت قرمز و   . 
 مرغ و تخم مرغ

های مؤثر در افزایش تولید مرغ است. عوامل و فعالیتگوشت طیور و نهمین کشور تولیدکننده تخم تولید  جهان در ایران دهمین کشور
سازی تأسیسات، تجهیزات و جایگاه طیور، اصالح ساختار های پرورشی، بهینهمرغ شامل؛ بهسازی و نوسازی و تجهیز سالنگوشت

 کسب و کار صنعت طیور به صورت
وری و افزایش عملکرد در واحد سطح از طریق به روز رسانی واحدهای تولیدی و فعالسازی واحدهای نیمه زایش بهرهای، افزنجیره

 .فعال و غیرفعال به وسیله تأمین نقدینگی و تجهیز و نوسازی بوده است
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مورد نیاز صنعت هزار تن تخم مرغ تولید و ضمن تامین خوراک  ۹۱۲هزار تن گوشت طیور و  ۳۲۰، دو میلیون و ۹۰سال  

۰۳۳طیور، جوجه یکروزه شامل یک میلیون و  میلیون قطعه جوجه تخم گذار تامین شد و یک میلیون و  ۰۰قطعه نیمچه گوشتی و  

میلیون قطعه انواع طیور صنعتی بیمه شد ۰۳۱ . 
ذاری شده استهزار تن تخم مرغ هدفگ ۲۳هزار تن گوشت مرغ و یک میلیون و  ۰۰۰برای تولید دو میلیون و  ۹۸سال   . 

 توسعه آبزی پروری و پرورش ماهی در دریا
های شدید یک اهمیت امنیت غذایی از طریق تولید محصوالت شیالتی، محدودیت های استفاده از منابع آب شیرین ناشی از خشکسالی

یایی به منظور افزایش های درگیری از آبفارس و دریای عمان، ضرورت بهرهدهه اخیر، ویژگی های اقلیمی دریای خزر، خلیج
۰۱۱۱پروری، وجود بیش از تولیدات آبزی   

های بومی با ارزش اقتصادی باال، ضرورت کاهش فشار صید کیلومتر نوار ساحلی مناسب برای توسعه ماهیان دریایی، وجود گونه
جود پتانسیل تولید قابل توجه پروری و صادرکنندگان آبزیان، وهای صید و صیادی، آبزیبر ذخایر آبزیان دریایی، وجود تشکل

 براساس مطالعات مقدماتی و تکمیلی )برآورد
تن و استفاده از میلیون ۳.۰کشور دنیا با مجموع تولید بیش از  ۲۰اولیه بیش از دو میلیون تن(، توسعه پرورش ماهی در قفس در 

ب تعریف و تصویب پروژه توسعه آبزی پروری تجارب کشورهای پیشرو توان اشتغالزایی و ارزآوری قابل توجه در این صنعت موج
 .و پرورش ماهی در دریا شد

۰۰۱۰هزار تن ماهی در قفس و در افق  ۲۱۱تا پایان برنامه ششم توسعه، تولید  هزار تن ماهی در قفس هدفگذاری شده  ۰۱۱تولید  
میلیون قطعه بچه ماهی و ۳۰.۰تن شامل تعداد  ۳۳۱۱۱مزرعه با ظرفیت اسمی تولید  ۰۱، جهت تامین نهاده های ۹۰است. در سال 

تن خوراک مورد نیاز ۰۲۰۱۱مقدار   
میلیون قطعه بچه ماهی از خارج از کشور برای مزارع پرورش ماهی در قفس  ۰۰.۰برنامه ریزی و موضوع واردات بیش از 

میلیارد لایر، انعقاد تفاهم نامه بین سازمان  ۲۰۰۳۰پیگیری شد. همچنین، پیگیری تامین تسهیالت بانکی مورد نیاز متقاضیان به مبلغ 
 شیالت ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست

استان از دیگر اقدامات  ۰پروژه پایلوت پرورش ماهی در دریا توسط شرکت های تعاونی صیادی منتخب  ۰جمهوری مبنی بر اجرای 
 .برای توسعه آبزی پروری دریایی بوده است

نفر اشتغال غیر مستقیم  ۲تن تولید یک نفر اشتغال مستقیم و  ۰۰و غیر مستقیم ناشی از تحقق اهداف به ازاء هر میزان اشتغال مستقیم 
نفر اشتغال غیر مستقیم  ۳۳۰۳نفر اشتغال مستقیم و  ۰۲۰۲تن ماهی تولید شده در قفس تعداد  ۲۸۰۱۱صورت می گیرد که برای 

 .ایجاد شده است
 ۹۰هزار تن در سال  ۰۰۸فقره پروانه تاسیس با ظرفیت تولید  ۰۱۳هزار تن و  ۳۱۱ت تولید فقره موافقت اصولی با ظرفی ۲۹۸

میلیارد لایر و  ۰۸۲۰صادر و طرح پرورش ماهی در قفس و حلقه های مرتبط به منظور دریافت تسهیالت ارزان قیمت به میزان
هزار یورو معرفی شده است ۳۲۹۳۰ . 
هی در دریا )قفس( برنامه ریزی شده استهزار تن ما ۰۱۱برای تولید  ۹۸در سال  . 

 توسعه گلخانه ها
وری و مدیریت راهبردی آب است؛ به طوری که های افزایش بهرهای در ایران یکی از مهمترین سیاستهای گلخانهتوسعه کشت

ست یافت. الزم به ذکر است از های تولید و آب به چندین برابر افزایش کمی و کیفی تولیدات دتوان با مصرف مقدار کمی از نهادهمی
ها درهکتار توسعه گلخانه ۰۸۳۰۰میزان   

باشد که با تحقق هکتار آن مربوط به انتقال کشت سبزی و صیفی از فضای باز به گلخانه می ۳۰۱۱۱برنامه اقتصادمقاومتی، مقدار 
اند، جهت کشت و توسعه صیفی بوده هزار هکتار از اراضی زراعی که زیر پوشش کشت محصوالت سبزی و ۳۰۱این هدف، حداقل 

 محصوالت استراتژیک در فضای باز آزاد
جوئی خواهد شدمیلیارد متر مکعب در مصرف آب صرفه ۰.۲گردد. همچنین بیش از می . 

 جویی دروری و صرفهافزایش کمی و کیفی تولیدات گلخانه ای و کمک به تأمین امنیت غذایی کشور، مصرف بهینه آب، ارتقاء بهره
ای مازاد در جهت مثبت نمودن تراز تجاری کشور، ایجاد زمینه اشتغال پایدار و آب، افزایش و رونق صادرات محصوالت گلخانه

 مولد، استفاده بهینه از نهاده های تولید از جمله
ه اهداف توسعه خاک، آب، نیروی انسانی، انرژی، افزایش اشتغال پایدار به خصوص برای دانش آموختگان بخش کشاورزی از جمل

 .گلخانه ها در کشور است
هکتار از واحدهای گلخانه ای انجام گرفت و ضمن  ۰۳۹هکتار گلخانه و اصالح و بازسازی  ۲۲۰۰احداث و توسعه  ۹۰در سال 

نفر  ۰۱میلیون متر مکعب، با احتساب به طور متوسط  ۳۰۱افزایش بهره وری و صرفه جوئی در مصرف آب به میزان بیش از 
۰۲اشتغال زایی مستقیم برای هر هکتار، مجموعا طی   
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هکتار( برای بیش  ۳۰۹۳هکتار گلخانه در کشور )جمعا  ۰۳۹هکتار گلخانه و اصالح و نوسازی  ۲۲۰۰با توسعه  ۰۳۹۰ماهه سال 
نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد شده است ۲۱.۱۱۱نفر اشتغال مستقیم و برای بیش از  ۳۱.۱۱۱از  . 

هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت  ۳۱.۱۱۱این، منابع و نهاده های اصلی تولید از جمله آب و خاک حفظ و بیش از  عالوه بر
هکتار  ۰۳۹هکتار و اصالح، بازسازی و نوسازی  ۳۲۲۳، توسعه ۹۸سبزی و صیفی در فضای باز آزادسازی شده است. برای سال 

 .گلخانه هدفگذاری شده است
شیبدار توسعه باغات در اراضی  

ها، مهندسی رواناب بوده که مهندسی سامانه»های طرح ایجاد باغات دیم در اراضی شیبدار شامل انجام مهم ترین اهداف و ماموریت
های تحلیلی و ها و سیستممباحث مربوط به الگوی کشت، ایجاد تنوع کشت پایش عوامل تغییرات اقلیمی، مباحث مدیریت باغی، مدل

گیردرش، جغرافیا و چرخه بارش، توازن و مدیریت جامع بارش را دربرمیتصمیم، اقتصاد با . 
جلوگیری از تخریب، تبدیل، تغییر کاربری نامناسب اراضی زراعی و ملی با ایجاد باغات مثمر از طریق آب سبز از جمله اهداف 

 .توسعه باغات در اراضی شیبدار است
ال پروژه ارتقاء معیشت مناطق مرزی از طریق توسعه باغات در استان های مرزی در زمینه تدوین برنامه تولید و اشتغ ۹۰در سال 

شده کشور حسب توصیه موسسه تحقیقات علوم باغبانی، ها و ارقام تجاری و سازگار مناطق تعیینکشور، تامین نهال برای گونه
 در تطبیق اطالعات GIS بکارگیری نرم افزار

های دیم، تدوین برنامه جامع توسعه باغ های دیم محصوالت فندق، انگور، انار و گردو با  حوزه های آبخیز برای توسعه باغ ۲۰۰
در کارگروه های استانی اقدام شد  هکتار از اراضی ملی   ۹۰۰هزارو  ۰۳همکاری موسسات تحقیقاتی مرتبط، شناسایی و تایید 

هکتار باغ در اراضی مستعد و هزار ۲۳  و  
هزار هکتاری طرح در استان ها انجام گرفت ۲۹میلی متر از برنامه مصوب  ۳۱۱شیبدار با حداکثر بارندگی  . 

هزار هکتار باغات در اراضی شیبدار هدفگذاری شده است ۲۱برای توسعه  ۹۸در سال  . 
 توسعه و فرآوری گیاهان دارویی

در صورت شناخت علمی، کشت، توسعه و گیاهان دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند درگستره وسیع منابع طبیعی ایران هستند که 
بهره برداری صحیح می توانند نقش مهمی در سالمت جامعه، اشتغال زایی و صادرات غیرنفتی داشته باشند. تنوع آب و هوا و 

 شرایط اکولوژیک مختلف، باعث تنوع و غنای
فراوانی برای شناخت همه جانبه گیاهان گیاهان دارویی در سراسر ایران شده است. خوشبختانه در سال های اخیر، تالش های 

دارویی از نظر نوع گیاهان و پراکنش آنها در ایران، شرایط اکولوژیک، استفاده های دارویی، استخراج، تجزیه، شناسایی مواد 
 موثره، کشت و اهلی کردن، اصالح گونه های مهم،

آنها صورت گرفته و نتایج جالب توجهی نیز حاصل شده بررسی روش های نوین در افزایش مواد موثره و مطالعه اثرات دارویی 
 .است

یابی مناطق مستعد برای توسعه کشت گیاهان دارویی، مبتنی بر دانش بنیان بودن پروژه می باشد و از نکات بارز این پروژه پتانسیل
واهد شدفعالیت های اصلی طرح در خصوص گیاهان دارویی دارای اولویت در سه محور به شرح ذیل انجام خ ثبت ذخایر ژنتیکی  :

 گیاهی و ارقام بومی و محلی گیاهان
ها و دستورالعمل های کنترل و گواهی بذر داروئی، تهیه استانداردهای مزرعه و بذر، نهال و نهالستان گیاهان داروئی و تهیه پروتکل

 .و نهال گیاهان داروئی
هکتار، حضور مؤثر در بازارهای بین المللی با  ۲۸۰۰۹۱سعه به رسیدن سطح زیر کشت گیاهان دارویی در پایان برنامه ششم تو

تولید استاندارد و توسعه نشان های تجاری با هدف افزایش صادرات ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری، مدیریت مصرف بهینه آب با 
 توسعه کشت گیاهان دارویی و اصالح الگوی

و توسعه رویشگاه های گیاهان دارویی )منابع طبیعی( از جمله اهداف کشت کشاورزی، توسعه سالمت و بهداشت عمومی و احیاء 
 .اجرای طرح توسعه گیاهان داروئی است

۰۲۰۲۲هکتار انجام و بیش از  ۰۲۰۲۱، توسعه کشت گیاهان داروئی در سطح ۹۰سال   تن محصول تولید شد. هماهنگی جهت  

سجم جهت توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی در سطح تعاونی ها، تولید کشاورزی مبتنی بر قرارداد، کمک به ایجاد یک تشکل من
 ایجاد پنجره خدمت در راستای تسهیل

خدمت رسانی به متقاضیان این عرصه با هماهنگی وزارت بهداشت و صمت و افزایش صادرات محصوالت گیاهان دارویی از دیگر 
 .اقدامات در این حوزه بوده است

هکتار افزایش سطح زیرکشت این گیاهان هدفگذاری شده  ۲۰۰هزار و  ۲۰تن گیاهان داروئی و  ۸۰۰هزار و  ۲۰، تولید ۹۸سال  

 .است
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 تامین نهال های اصالح شده
ترین ابزارهای تحول بخش باغبانی در جهت مقابله با تولید نهال اصیل و سالم، اصالح فرآیندهای تولید نهال، به عنوان یکی از اساسی

های موجود در بخش باغبانی، مورد توجه قرار گرفته است. ها و مزیتطی و بیولوژیکی و استفاده از فرصتهای محیتهدیدات و تنش
 لذا در این پروژه به منظور دستیابی

های های الزم از جمله هستهریزی الزم از طریق ایجاد زیرساختبه تولید نهال گواهی شده و تامین نهال اصالح شده داخلی، برنامه
های مادری در حال انجام استقام تجاری وارداتی و بومی و همچنین باغاولیه ار . 

عبارتند از: تولید نهال سالم، اصیل و استاندارد، تدارک و تامین انواع نهال و  ۹۰مهمترین اقدامات انجام شده در این حوزه در سال 
هسته های اولیه م تجاری و به روز دنیا از طریق واردات اندام تکثیری یارانه دار، حمایت از تامین ژرم پالسم عاری از ویروس ارقا

 توسط بخش خصوصی، ایجاد صندوق ملی
حمایت از سرمایه گذاری نهال و اندام های تکثیری، حمایت از ایجاد هسته های اولیه، باغ های مادری از طریق بخش خصوصی، 

ژنوتیپ برتر، پیگیری تفاهم نامه بین موسسه  ۰و  ۹۳شان و کا ۹۰پیگیری تکثیر ارقام توزیع شده گل محمدی شامل ارقام یزد 
 تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و سازمان

 .تعزیرات حکومتی به عنوان ضابط قضایی به منظور جلوگیری از تولید و توزیع نهال از سطح نهالستان های غیر مجاز
میلیون اصله نهال اصالح شده هدفگذاری شده است ۲۹.۹، برای تامین داخلی ۹۸سال   . 

 احداث و تکمیل شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی
وری آب کشاورزی به های فرعی آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی با هدف ارتقای بهرهاحداث و تکمیل شبکه

هزار هکتار اجرا  ۹۳.۲در سطح  ۹۰افزوده و اشتغال در سال منظور افزایش توان تولیدی بخش کشاورزی و امکان ایجاد ارزش 
 .شد

میلیون متر معکب در برنامه  ۰۲۳وری از آن ها و پتاسیل صرفه جویی آب به میزان حفاظت از منابع آب و خاک و ارتقا، بهره
و امکان دو نوبت کشت در سال از  سالیانه، انتقال مدیریت منابع آب کشاورزی به بهره برداران از طریق ایجاد تعاونی های تولید

 .جمله اهداف اجرای این طرح بوده است
های آبریز کشور، طرح جامع احداث هزار هکتار از حوضه ۰های فرعی آبیاری و زهکشی در سطح برای احداث شبکه ۹۸سال  

های فرعی آبیاری و داث شبکههزار هکتار، اجرای فاز دوم اح ۲۰های فرعی آبیاری و زهکشی شمال و غرب کشور در سطح شبکه
هزار ۰۰۳زهکشی خوزستان و ایالم در سطح   

هزار هکتار هدفگذاری شده است ۰هکتار دشت سیستان در سطح  ۰۲۱۱۱هکتار و اجرای طرح انتقال آب با لوله  . 
 سامانه های نوین آبیاری

مچنین تولید پایدار محصوالت کشاورزی، انواع به منظور حفاظت کمی و کیفی از منابع آب و خاک و افزایش راندمان آبیاری و ه
یابدهای نوین آبیاری در سطح کشور توسعه میسامانه . 

درصدی در  ۳۱میلیارد مترمکعب مصرف آب در سطح برنامه ریزی شده، پتانسیل افزایش حداقل  ۰.۰پتانسیل صرفه جویی ساالنه 
درصدی مصرف  ۲۰درصدی مصرف بذر و سم و کود شیمیایی، متوسط پتانسیل کاهش  ۲۰عملکرد محصول، امکان کاهش حداقل 

 انرژی )در منابع آب زیرزمینی( از جمله
 .اهداف اجرای طرح سامانه های نوین آبیاری است

میلیون مترمکعب آب بخش  ۸۹۰هکتار، امکان صرفه جویی  ۲۱۳۰۱۲، با اجرای سامانه های نوین آبیاری در سطح ۹۰سال  

درصدی مصرف سم و  ۲۰درصدی عملکرد محصول، کاهش حدود  ۳۱اورزی متناسب با عملکرد پروژه، امکان افزایش حدود کش
درصدی مصرف ۲۰کودشیمیایی و کاهش حدود   

 .انرژی )درمنابع آب زیرزمینی( در سطح یاد شده فراهم گردید
پیش بینی شده است هزار هکتار ۰۰۱، اجرای طرح سامانه های نوین آبیاری در سطح ۹۸سال   . 

 اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک 
دو دهه اخیر، فعالیت های آبخیزداری نقش موثری در بهبود و پایداری وضع منابع آبی در مناطق مختلف کشور به ویژه در مناطق  

در سطوح مختلف قرار گرفته است. العبور داشته و این مهم مورد اقبال عمومی و همچنین مسئولین نظام روستائی دورافتاده و صعب
پروژه ۰۱نتایج ارزیابی بالغ بر   

 ۰۳۱آبخیزداری نشان داده است که به طور متوسط می توان با اجرای عملیات آبخیزداری به حجم آب استحصالی سالیانه حدود 
مترمکعب در هکتار،  ۰میزان تن در هکتار، کنترل رسوب سالیانه به  ۹مترمکعب در هکتار، کنترل فرسایش سالیانه به میزان 

کیلو گرم۰۲۱افرایش تولید علوفه سالیانه به مقدار   
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در هکتار، دست یافت. بر اساس نتایج ارزیابی صورت گرفته توسط پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در اثر اجرای هر هکتار 
متر مکعب آب استحصال شده است ۰۱۱۱عملیات آبخوانداری حدود  . 

پایه طبیعی، مدیریت یکپارچه و نظام مند حوزه آبخیز و ارتقاء بهره وری و استفاده پایدار از منابع و بهبود شاخص  حفاظت از منابع
 .های پایداری آب، خاک، پوشش گیاهی و معیشت ساکنان حوزه های آبخیز از اهداف اجرای این طرح است

۸۰۰اطق در سطح ، عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز سدها و حوزه سایر من۹۰سال   هزار  ۰۱۱هزار هکتار از یک میلیون و  

هکتار اجرا شد. توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی متناسب با وظایف محوله و شاخص های زیستی و تشکیل مجمع خیرین 
 آبخیزدار و مشارکت آنها در طرح های توسعه

زه بوده استآبخیزداری در مناطق مختلف از جمله دیگر اقدامات در این حو . 
هزار هکتار از اراضی پیش بینی شده است ۸۱میلیون و  ۲، اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در سطح ۹۸سال   . 

 تامین کود مورد نیاز بخش کشاورزی
ست. با های کشاورزی به دلیل قرار گرفتن در ابتدای زنجیره ارزش بخش کشاورزی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار احوزه نهاده

هدف افزایش سهم تولید و تامین انواع کود مورد نیاز در داخل کشور و گسترش بازار نهاده های کشاورزی، ساماندهی خرید و توزیع 
 کودهای شیمیایی با اولویت تامین از داخل و

هزار تن  ۲۱۱میلیون و  ۲ک تامین و تدار ۹۰ها و افزایش کارایی کود و مدیریت تغذیه گیاه در سال استقرار زنجیره عرضه نهاده
هزار تن انجام شد و اقدام های دیگری همچون  ۲۰۱هزار تن و پتاس  ۰۰۱هزار تن، فسفات  ۸۱۱کود به شرح اوره یک میلیون و 

 کنترل فنی انواع کود شیمیایی، برگزاری کارگاه
عمده کود شیمیایی، دسترسی راحت های آموزشی در سطح کشور در خصوص مصرف بهینه انواع نهاده های کشاورزی به طور 

کشاورزان آزمایش آب و خاک و انواع نهاده با کیفیت با قیمت مناسب، آموزش کشاورزان و تامین ذخیره استراتژیک انواع کودهای 
 .کشاوزی نیز انجام شد

هزار تن کودهای کشاورزی هدفگذاری شده است ۸۰۱میلیون و  ۲تامین و تدارک  ۹۸سال   . 
های غیرشیمیایی کشتامین آفت  

برنامه ریزی در خصوص مدیریت تلفیقی آفات و در کنار آن تامین و تدارک بیشتر نهاده های کم خطر مورد نیاز برای کنترل آفات 
 .در سطح کشور از اولویت های بخش کشاورزی است

کنترل عوامل خسارتزای گیاهی و های شیمیایی در عملیات کشافزایش سطح کنترل بیولوژیک و غیرشیمیایی آفات نسبت به آفت
کش های غیرشیمیایی و بیولوژیک و بومی سازی تولید از اهداف این طرح استساماندهی واردات، تولید داخلی و مصرف آفت . 

افزایش سطح کنترل بیولوژیک و غیرشیمیایی آفات و بومی سازی تولید آفت کش های غیر شیمیایی و بیولوژیک، افزایش سطوح 
های غیرشیمیایی و بیولوژیک و جایگزینی تدریجی آفتکش های شیمیایی با آفت کش های غیر شیمیایی، تولید کشآفتتحت پوشش 

 داخلی و مصرف آفتکش های
 .غیرشیمیایی و بیولوژیک از جمله مهمترین اقدامات در این حوزه است

هزار هکتار پیش بینی شده است ۹۰۸افزایش سطوح تحت پوشش آفتکش های غیرشیمیایی و بیولوژیک در سطح  ۹۸سال   . 
 گسترش زیرساخت های اطالعاتی و ارتباطی بخش کشاورزی

طراحی و پیاده سازی سامانه جامع پهنه بندی کشاورزی و ثبت و جمع آوری اطالعات به هنگام از فرآیند تولید انواع محصوالت و 
تولید و تجارت محصوالت، خرید تضمینی محصوالت شناسنامه  صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته جهت استفاده در برنامه ریزی های

 دار، ایجاد امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیر
 .نقدی به تولید محصوالت نیازمند حمایت در بخش کشاورزی و ... از جمله اهداف این بخش است

قلم کاال  ۲۳ورزی و پایش اطالعات ثبت پرونده های بهره برداران در سامانه، گزارش پایش بازار کاالها و محصوالت کشا
هزار پرونده بهره برداران کشاورزی توسط کارسناسان مسئول پهنه از جمله مهمترین اقدامات در این حوزه  ۲۱۱کشاورزی و ثبت 

است ۹۰در سال  . 
هزار بهره بردار در این سامانه پیش بینی شده است ۰۱۱، ثبت اطالعات ۹۸سال   . 

تولیدات صنایع تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزیحمایت از توسعه صادرات    
فراهم آوردن شرایط مناسب جهت افزایش صادرات بخش کشاورزی از طریق ارتقاء سطح فناوری و استانداردهای بهداشتی و کیفی 

های یرههای مفقوده و توسعه زنجدهی حمایت ها به سمت تکمیل حلقهتولیدات صنایع تبدیلی، تسهیل و تشویق برندسازی و جهت
 عرضه محصوالت از اولویت های بخش

 .کشاورزی است
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توسعه بازارهای صادراتی محصوالت صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، ارتقاء رقابت پذیری صادرکنندگان در بازارهای بین 
و فراهم آوردن شرایط  المللی، بهبود کیفیت و افزایش ارزش افزوده محصوالت کشاورزی و ماندگاری در بازارهای هدف صادراتی

 جهت افزایش صادرات بخش کشاورزی با
، زعفران، شیر و فراورده های لبنی، اسانس و (...اولویت خشکبار )پسته، خرما، کشمش، بادام، گردو، فندوق، میوه های خشک و 

زیجات تازه و فراوری شده، عرقیات، وسمه، حنا و سایر محصوالت نباتی، خوراک دام، طیور و آبزیان، میوه و فراوری میوه، سب
 فرآوری آبزیان، ارتقاء فناوری ها و سطح

 .استانداردهای کیفی و بهداشتی از جمله اهداف این بخش است
ساماندهی برندهای موجود و معرفی برندهای جدید در قالب گروه های کاالیی، حضور فعاالن بخش خصوصی در نمایشگاه های بین 

ی و ثبت برند زنجیره سیب ایرانیان توسط بخش خصوصی مرتبط و رشد فزاینده صادرات محصوالت المللی، نهایی شدن زنجیره مل
 کشاورزی و محصوالت فراوری شده

است ۹۰نسبت به مدت مشابه سال قبل از جمله مهمترین اقدامات در این حوزه در سال  . 
میلیون دالر صادرات محصوالت صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی هدفگذاری شده است ۲۰۱برای پنج میلیارد و  ۹۸سال   . 

 
  لینک خبر
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