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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 آب
 ایرنا  – 01/6/89تاریخ : 

 به پاییز نیاز داردارتقای بهره وری آب به تغییر فصل کشت از بهار 

 
مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی گفت: الزمه ارتقای بهره وری آب، باید الگوی کشت تغییر کند و فصل کشت از  -ایرنا  -تهران 

 بهاره به پاییزه منتقل و نیز محدودیت کشت در دشت های ممنوعه اهمیت بسزایی دارد. 
ین همایش سراسری آغاز کشت محصوالت زراعی که در محل این وزارتخانه روز یکشنبه در هفتم« سید محمد حسین شریعتمدار»

برگزار شد افزود: طبق امضای تفاهم نامه ای بین وزارت جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی ایران با موضوع سند بهره وری آب در 
 دو برنامه پنج ساله تهیه شد. ۷۹آذرماه سال 

قرر شد سطح زیر کشت، تولید و عملکرد و بهره وری آب برای هر محصول از لحاظ زمانی وی اضافه کرد: براساس این تفاهم نامه م
کیلوگرم بر مترمکعب و  .۱۳۱به  ۲۳.۱در ابتدا و انتهای هر برنامه مشخص شود که میزان بهره وری آب در محصوالت زراعی از 

 کیلوگرم بر مترمکعب برسد. ۱۳۲۷به  ۷۳۹در محصوالت باغی از 
ا بیان این که کشور ما در وضعیت تنش آبی قرار دارد تصریح کرد: اکنون منابع آبی کشور از جمله با چالش جدی کاهش شریعتمدار ب

 .۲ذخایر سفره های زیرزمینی، افزایش تعداد چاه ها، شورشدن آبهای زیرزمینی روبرو هستیم به نحوی که تعداد چاه های عمیق از 
مورد  ۲۶به  ۲.۳۷مورد قبل از سال  ۶و تعداد دشت های ممنوعه از  ۲.۷۱حلقه در سال هزار  ۲۷۱به  ۲.۳۲هزار حلقه در سال 

 پس از این سال رسیده است.
وی با اشاره به این که طرح تعادل بخشی سفره های زیرزمینی یکی از راهکارهای غلبه بر بحران آب است ادامه داد: برای عبور از 

الزم است تعداد کشاورزان افزایش پیدا کند که در اشتغالزایی نیز تاثیر بسزایی خواهد بحران آب، عالوه بر بکارگیری تکنولوژی 
 داشت.

جویی در بخش کشاورزی صورت درصد صرفه ..میلیارد مترمکعب آب معادل  ۱۷ساله باید  ۲۷طبق سند بهره وری آب تا پایان افق 
 میلیون تولیدات کشاورزی شود. ۲.۱گیرد که می تواند منجر به 

  لینک خبر
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 آب 
 خبرگزاری فارس – 01/6/89تاریخ : 

 وری آب کشاورزیراهکار برای مقابله با بحران آب در کشور/ جزئیات سند بهره ۶

راهکار اساسی برای مقابله با بحران آب در کشور اشاره  ۶وری آب به مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی با تشریح جزئیات سند بهره
 کرد. 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدحسین شریعتمدار مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی امروز در همایش سراسری 
نامه اتاق ایران با وزارت جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، گفت: براساس تفاهم کشت محصوالت زراعی که در

میلیون  031جویی و تولید محصوالت کشاورزی به میلیارد مترمکعب در مصرف آب صرفه 98با اجرای دو برنامه پنج ساله میزان 

 یابد. تن افزایش می
وری آب برای هر محصول در مقاطع زمانی ابتدا ر شده سطح زیرکشت، تولید، عملکرد و بهرهشریعتمدار ادامه داد: بر این اساس مقر

 و انتهای هر برنامه احصاء شود.
 9393به  0339وری در محصوالت کشاورزی از بینی شده که بهرهنامه پیشبه گفته مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی، در این تفاهم

 کیلوگرم بر مترمربع برسد. 930به  130ت باغی از کیلوگرم در مترمکعب و در محصوال

 ساله 01درصدی در مصرف آب کشاورزی در افق  33جویی * صرفه

جویی آب را شاهد درصد صرفه 33در پایان افق ده ساله تعیین شده در این سند  وری آب گفت:شریعتمدار با تشریح جزئیات سند بهره

 خواهیم بود. 
حاکمیت مطلق دولت بر منابع آب کشور، خرد شدن اراضی  ای گذشته استفاده بیش از توان ذاتی سرزمین،هوی اضافه کرد: در سال

 کشاورزی و عدم اشراف دولت و مجلس به بحران آب باعث مشکالتی برای بخش آب و کشاورزی کشور شده است. 
ر مرحله بحران قرار داریم و یک مرحله مانده تا به شریعتمدار با اشاره به مشکالت و بحران آب در کشور، گفت: در حال حاضر ما د

 ایم و این نقطه امید ما است.فاجعه برسیم، اما خوشبختانه به کمبود مطلق آب نرسیده
 بازگشت نرسیده است* کشور در بحران آب به نقطه بی

ین وضعیت را کنترل کنیم گفت: خوشبختانه توانیم قبل از وقوع فاجعه امشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی با طرح این سؤال که آیا می
 توانیم این مسئله را حل کنیم. بازگشت و فاجعه نرسیده و میهای فائو نشان داد که کشور ما هنوز به نقطه بیبررسی

 وی مسئله اشتغال و آب را دو مشکل اساسی برای کشور عنوان کرد و گفت: برای بقا باید حتما این دو مشکل را حل کنیم. 
تمام های نیمهرو برای حل بحران آب در کشور، گفت: واگذاری طرحشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به راهکارهای پیشم

 هزار پروژه نیمه تمام آب در کشور وجود دارد.  6آب به بخش خصوصی یکی از این راهکارها است که ظاهرا 

ها عنوان کرد و گفت: وظیفه دولت در حد حمایت و نظارت باید محدود شود مشاور وزیر همچنین بازچرخانی آب را یکی از راهکار
 و به بخش خصوصی امکان ورود بیشتری داده شود.

 هایی که تراز آب منفی دارند متوقف شود* تولید در دشت
آب در آنجا منفی است،  هایی که ترازوی اشاره کرد: مصرف آب در کشور باید کاهش پیدا کند و هیچ راهی نداریم جز اینکه در دشت

 تولید را حذف کنیم. 
وارد وری آب را از مرئیس مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، تغییر الگوی کشت، تغییر فصل کشت و ارتقای بهره

 اساسی برای کنترل مصرف آب عنوان کرد.
 برابر شده است  333وری مصرف آب کشاورزی * بهره

میلیارد مترمکعب  0130به میزان  61تا  01های های گذشته افزایش یافته است، ادامه داد: در دههوری آب در سالبهرهوی با بیان اینکه 

میلیون مترمکعب آب برای  01این میزان به  86تا  81کردیم، در حالی که در سالهای میلیون تن گندم مصرف می 1آب برای تولید 

  برابر شده است. 333وری به ازای هر مترمکعب آب بنابراین بهره میلیون تن گندم رسیده است، 8تولید 

  لینک خبر
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 آفات 
 خبرنگاران جوان  – 00/6/89تاریخ : 

هزار هکتار رسید/مهار آفت مگس در استان های زنجان و قزوین ۳۱مجموع آلودگی آفت مگس زیتون در باغات به   
هزار هکتار اعالم کرد .۲های زنجان، قزوین و گیالن را میر، مجموع سطح آلودگی باغات زیتون به آفت مگس در استان . 
صنعت، تجارت و کشاورزی باتات کشور در گفت و گو با خبرنگارمحمد رضا میر سخنگوی سازمان حفظ ن گروه اقتصادی باشگاه  

های گیالن، گس زیتون در استاندرباره آخرین جزئیات مبارزه مگس زیتون اظهار کرد: امسال جمعیت آفت م ،خبرنگاران جوان
های زنجان و قزوین، آفت را مهار کردیمزنجان و قزوین بسیار باال بود که با همکاری مناسب باغداران و مبارزه مناسب در استان . 

ن باغات و وی با اشاره به اینکه با مشکالت متعددی در مبارزه آفت مگس زیتون در گیالن روبرو هستیم، افزود: با توجه به رها شد
های دیگر برای استفاده از صعب العبور بودن بسیاری از مناطق استان گیالن امکان سم پاشی وجود ندارد به همین خاطر با ارگان

امکان وجود نداردپهباد در این مناطق در حال رایزنی هستیم که به سبب وزش باد شدید این . 
ر استفاده از هلی کوپتر برای سم پاشی و مبارزه شیمیایی در حال رایزنی هستیمارگان نظامی به منظو ۱میر ادامه داد: با یک الی  . 

استان زنجان و قزوین  ۱هزار هکتار اعالم کرد و گفت: در  .۲سخنگوی سازمان حفظ نباتات مجموع سطح آلودگی این سه استان را 
های نظارتی امیدواریم بتوانیم آفت را مدیریت کنیم تا مبارزه بسیار مطلوب بود و در استان گیالن با استفاده از همکاری دستگاه

ای در بخش آفت مگس زیتون نداشته باشدمحصول زیتون خسارت عمده . 
وری استشیوع آفت مگس زیتون بالی جان باغات / مبارزه بیولوژیک علیه آفت مگس زیتون امری ضر :بیشتر بخوانید  

وی در واکنش به اظهارات شورای ملی زیتون مبنی بر مقصر بودن شیوع آفت مگس زیتون بیان کرد: این موضوع به هیچ عنوان 
شود چرا که سازمان با برگزاری جلسات متعدد با رئیس سازمان استان گیالن و مستقر شدن اکیپ کارشناسی سازمان حفظ تایید نمی

نبال کنترل آفت است که امیدواریم کشاورزان همکاری الزم را در این زمینه داشته باشندنباتات در این استان به د . 
میر در پایان با انتقاد از نبود همکاری مناسب برخی باغداران با سازمان حفظ نباتات تصریح کرد: سازمان حفظ نباتات باید آفت کش 

پاشی کنند که متاسفانه در برخی مناطق گیالن این ها بتوانند اقدام به سممورد نیاز را تهیه و در اختیار کشاورزان قرار دهد تا آن
ها انتظار دارند که سازمان حفظ نباتات و جهاد کشاورزی اقدام به سم پاشی کند، در حالیکه طبق گیرد و آنهمکاری صورت نمی

کاری صورت گرفته استقانون کشاورزان باید این کار را کنند و تنها به سبب شرایط ویژه استان این هم . 

  لینک خبر
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 آفات 

 خبرنگاران جوان  – 09/6/89تاریخ : 

آفت ملخ صحرایی در کشور نیست/خسارت ناچیز فاز اول مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی به باغات خبری از  
شوندهای صحرایی اواخر دی و اوایل بهمن وارد کشور میهای صورت گرفته، موج جدید ملخمیر گفت: براساس پیش بینی . 

خبرنگار محمدرضا میر سخنگوی سازمان حفظ نباتات در گفت و گو با گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

های صورت گرفته، ، با اشاره به اینکه خبری از آفت ملخ صحرایی در کشور نیست، اظهار کرد: براساس پیش بینیخبرنگاران جوان
شوندهای صحرایی اواخر دی و اوایل بهمن وارد کشور مید ملخموج جدی . 

استان کشور مبارزه صورت گرفته است، افزود: در موج اول  ۲۷وی با اشاره به اینکه در موج اول مبارزه علیه ملخ صحرایی در 
های سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و استان هرمزگان صورت گرفته استبیشترین حجم مبارزه در استان . 
استان جنوبی مبارزه صورت گرفت ۲۷هزار هکتار در  ۹۱۳های صحرایی در سطحی معادل میر ادامه داد: در فاز اول ملخ . 

هزار تومان در بر دارد، بیان کرد: با توجه به مبارزه علیه آفت  ۳۷گوی سازمان حفظ نباتات با اشاره به اینکه هر هکتار مبارزه سخن
میلیون تومان هزینه در بر داشت ۱۳۷میلیارد و  ۹.هزار هکتار در فاز اول رقمی حدود  ۹۱۳ملخ صحرایی در سطح  . 

هاکاری عربستان در مبارزه علیه آفت ملخکمهای صحرایی در کشور به پایان رسید/ هجوم ملخ :بیشتر بخوانید  
هاگفت: اگرچه آفت ملخ صحرایی تا حدودی خسارت به باغات و مزارع وی درباره آخرین جزئیات خسارت ملخ صحرایی به استان

 .دیم وارد کرده است، اما در مقایسه با حجم مبارزه در حد صفر است
میلیارد تومان  ۱۷میر درباره آخرین جزئیات تخصیص اعتبارات به مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی افزود: از ابتدای مبارزه تا کنون 

ساله داده شده است که متاسفانه روند تسویه حساب با  .تا  ۱های اعتبار به این امر تخصیص داده و بخشی از اسناد خزانه با موعد
داتی را دچار مشکل کرده است، از این رو در حال رایزنی هستیم تا اعتبار نقد در اختیار سازمان قرار گیرد های آفت کش وارشرکت

 .تا آمادگی الزم برای فاز دوم مبارزه را داشته باشیم
سال وارد های صورت گرفته، فاز جدید مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی که در پایان این مقام مسئول ادامه داد: براساس پیش بینی

میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز دارد ۱۷شود، حداقل کشور می . 
های حاشیه خلیج فارس و وی در پایان با بیان اینکه بحث بیوتروریسم در زمینه آفت ملخ صحرایی منتفی است، تصریح کرد: کشور

قابل قبولی در این مناطق نداشتند، توجیه عربستان کم کاری خود در زمینه مبارزه آفت ملخ صحرایی را به سبب آنکه کشاورزی 

 .کردند

  لینک خبر
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 آفات 
 خبرنگاارن جوان  – 03/6/89تاریخ : 

کندمحصول کشاورزی حمله می ۰۵۲ای به مدیترانه مگس  
کند، کشاورزان در خرید سموم باغات به موقع عمل محصول مختلف حمله می ۱۳۷ای به معین گفت: با توجه به آنکه مگس مدیترانه

 .کنند
صنعت، تجارت   آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور در گفت وگو با خبرنگار سعید معین مدیر مبارزه با

ای در باغات اظهار کرد: مدیترانه ، درباره آخرین وضعیت مبارزه علیه مگسگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

هزار هکتار از باغات کشور صورت گرفته  ۱ای در سطح تاکنون در استان مازندران بیشترین سطح مبارزه علیه آفت مگس مدیترانه
 .است و مبارزه همچنان ادامه دارد

تدارک شده است، افزود: با توجه به آنکه آفت ای تامین و او با اشاره به اینکه سموم و ادوات مورد نیاز علیه آفت مگس مدیترانه
ای یک آفت همگانی است، از این رو باغداران باید اقدام به خرید سموم و امکانات مورد نیاز کنند تا خسارتی از این مگس مدیترانه

 .حیث به محصولشان وارد نشود
روز  ۲۷ها برگزار شده، ضمن آنکه ماتی و شهرستانکالس آموزشی در مراکز خد ۳۷۷معین ادامه داد: تاکنون در مازندران حدود 

های این استان برگزار شد تا مردم نسبت به این آفت آگاه شوند ای در تمامی شهرستانپیش پدافند غیرعامل با موضوع مگس مدیترانه
 .و در زمان مناسب سم پاشی را انجام دهند

های مختلف علیه شود که امسال سطح مبارزه در استانهوایی پیش بینی میبه گفته این مقام مسئول، با توجه به شرایط مناسب آب و 
ای نسبت به سال گذشته بیشتر باشدآفت مگس مدیترانه . 

اولین بار این آفت در  ۳۹های قبل از انقالب دانست و افزود: سال ای را وارداتی و ورود آن را مربوط به سالاو آفت مگس مدیترانه
طق رویت شدمشهد و سپس سایر منا . 

مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات درباره اینکه آیا امکان مبارزه بیولوژیک این آفت وجود دارد، بیان کرد: 
درصد  ۳تا  ۱دانم که در خصوص آفات مختلف، افراد چه اصراری بر مبارزه بیولوژیک دارند، در حالی که در دنیا تنها بنده نمی

گیردیولوژیک صورت میمبارزه ب . 
 کشاورزان هشدارهای هواشناسی بگیرند/هشدار نسبت به آفت مگس مدیترانه ای :بیشتر بخوانید

ای طرح عقیم کردن با اشاره به اینکه امکان مبارزه بیولوژیک برای هر آفتی وجود ندارد، گفت: در خصوص مگس مدیترانه معین
کنیم که در صورت ها را در مناطق مد نظر رهاسازی میای آغاز کردیم و سپس این عقیمهای نر را با استفاده از انرژی هستهمگس

رسیم یا خیرواهد بود. حال باید منتظر ماند و دید که در این خصوص به جمع بندی مثبت میجفت گیری با ماده، تخم بارور نخ . 
 

گیرد، اظهار کرد: با مراجعه به باغات مشاهده ای سم پاشی در باغات صورت نمیاو با اشاره به اینکه علیه آفت مگس مدیترانه
ریزند های مخصوص تله آویزان است که جزئی سم درون آن میظرف متر بطری نوشابه یا ۲۷تا  ۳کنید که از درختان با فاصله می

گیردشوند و به هیچ وجه علیه این آفت سم پاشی در باغات صورت نمیها نابود میکه در صورت تغذیه، مگس . 
کند و همانند محصول مختلف در باغات حمله می ۱۳۷ای به این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه مگس مدیترانه

های کارشناسان سازمان حفظ نباتات توجه کنند چرا مکس زیتون نیست که تنها به سراغ میوه زیتون رود، از این باغداران به توصیه
شرایط خاص آب و هوایی،  کنند، در غیر این صورت به سببها با خرید به موقع سم، باغات خود را در برابر این آفت بیمه میکه آن

کندبه محصوالت مختلف نظیر خرما، پرتقال، انگور، شلیل و نارنگی خسارت وارد می ایمگس مدیترانه آفت . 

 

  لینک خبر
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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت
 ایرنا  – 03/6/89تاریخ : 

 درصد کوچک شد ۶۲بازار تن ماهی 

عضو هیأت مدیره سندیکای صنایع کنسرو ایران گفت: از ابتدای امسال تاکنون به دلیل افزایش قیمت کنسرو تن ماهی،  -ایرنا -تهران
 درصد کاهش یافت و همین امر به تعطیلی برخی کارخانه ها منجر شده است.  ۶۷ش اغلب کارخانه های تولیدی فرو
روز چهارشنبه با بیان اینکه کنسرو تن ماهی در سراشیبی قیمت قرار دارد پیش بینی کرد: با کاهش قیمت دالر و « محمد مختاریانی» 

 ر نتیجه شاهد پایین آمدن قیمت کنسرو تن ماهی در بازار خواهیم شد.شروع فصل صید، قیمت ماهی تن کاهش یابد که د
عضو هیأت مدیره سندیکای صنایع کنسرو ایران تصریح کرد: بسیاری از خانواده ها کنسرو تن ماهی را به عنوان یک وعده غذایی به 

دند اما با باال رفتن قیمت مجبور به حذف آن شده دلیل داشتن امگا و نداشتن هیچ گونه مواد افزودنی در سبد غذایی خود استفاده می کر
 اند.

هزار تومان  ۲۷وی ادامه داد: سال گذشته به دلیل حذف ارز دولتی ماهی و خروج از گروه کاالیی یک، قیمت ماهی داخلی از کیلویی 
 هزار تومان شد. ۲۳تا  ۲۳هزار تومان افزایش یافت و این موضوع دلیل اصلی افزایش قیمت هر قوطی کنسرو تن ماهی به  ۱۳به 

هزارتومان است که این روند کاهشی استمرار خواهد داشت و  ۱۲مختاریانی اظهارداشت: قیمت هر کیلوگرم ماهی تن اکنون در بازار 
 هزارتومان می رسد. ۲۳قیمت به کمتر از 

د تا با حمایت دولت قیمت ها کاهش یاب وی گفت: برای حفظ فرهنگ مصرف کنسرو ماهی باید همه تولیدکنندگان و صیادان تالش کنند
 و قدرت خرید مصرف کننده باال برود و تولید در این بخش پایدار باشد.

به گزارش ایرنا، در ابتدای سالجاری به دلیل حذف ارز دولتی ماهی تن و خروج آن از گروه کاالیی یک، قیمت هر عدد کنسرو ماهی 
تومان قیمت خورد که  ۱۷۷هزار و  ۲۳تومان و کنسرو تن ماهی با روغن زیتون  ۳۷۷هزار و  ۲۳هزار تا  ۲۱گرمی  ۲۳۷معمولی 

 هزار تومان افزایش یافت. ۶حدود 
 هزار تومان بود. ۷تا  ۶۳۷۷در حالی که پیش از این، نرخ هر کنسرو ماهی تن معمولی بین 

 شدن آن منطقی نیست. منتقداِن بر این باورند که با توجه به داخلی بودن مواد اولیه این کاال، گران
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 ایرنا  – 01/6/89تاریخ : 

 گذاری دستوریآینده مبهم در بخش کشاورزی به دلیل قیمت

معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که نگران تولید گندم، شکر و دانه های روغنی دربخش  -ایرنا  -تهران 
 کشاورزی به دلیل قیمت گذاری دستوری دولت هستیم، گفت: این امر دچار ابهام است. 

که در محل این وزارتخانه  ۲.۷۳ -۷۷عی روز یکشنبه در هفتمین همایش سراسری آغاز کشت محصوالت زرا« عباس کشاورز»
برگزار شد، افزود: دولت تدبیر و امید موفقیت های خوبی در این زمینه بدست آورده تا جایی که در تولید شکر به خودکفایی رسیده 

 ایم، اما امسال باوجود بارندگی هایی مناسب نتوانستیم به میزان کافی چغندرقند خریداری کنیم.
استان کشور  ۱۷ودن میزان تولیدات کشاورزی را از جمله گندم و کلزا را وقوع سیل در ابتدای سال در بیش از وی علت پایین ب

 ۷.تا  ۱۷هزارتن و کلزا بین  ۹۷۷تا  ۶۷۷عنوان کرد و اظهارداشت: با وجود ظرفیت ها و توان تولید کشور، امسال تولید گندم بین 
 هزارتن کاهش داشته است.

هزار هکتار آلوده  ۹۳۷استان را در سطح  ۲۷یوع آفت ملخ صحرایی گفت: تاکنون به این شدت با چنین آفتی که کشاورز پیرامون ش
 ماه تاخیر اجرایی شد. ۱کند، روبرو نشده بودیم که تخصیص اعتبار برای مبارزه با این آفت با 

ب ارزیابی کرد و افزود: تغییر نرخ ارز معاون وزیر جهاد کشاورزی تغییر نرخ ارز را برای برخی محصوالت کشاورزی مطلو
 موجب شد تا نرخ برخی محصوالت کشاورزی از وضعیت خوبی در بحث عرضه داخلی و صادراتی برخوردار شود.

 سال به باال  ۲۷بدون صرفه بودن استفاده از بذور 
قام کند شده، زیرا کشاورزان از ار کشاورز وضعیت تولید بذر پرورشی در کشور را کیفی دانست و گفت: ضریب نفوذ ارقام بسیار

تاثیر گذار است و برخی « تن » بذر دارای سن باال استفاده می کنند که همین امر در کاهش ضریب تبدیل عملکرد در مقیاس 
ام رقسال پیش، استفاده می کنند و در استان گلستان و خوزستان از کمترین ا ۱۷کشاورزان امروز از رقم گندم آذردخت که مربوط به 

 تجاری بهره گرفته می شود.
وی از برنامه بذری جدید در بخش کشاورزی خبرداد و تصریح کرد: طبق استانداردهای جهانی و استاندارد ملی کشور، زمان مناسب 

در ساله بهره می گیرند و  ۱۷تا  ۷.، ۱۷سال است، در حالی که کشاورزان از بذور  ۲۷برای استفاده از هر رقم بذر بین هشت تا 
 استفاده از بذور تجاری مقاومت می کنند که

 همین امر در آینده تولیداتشان را با مشکل جدی روبرو می کند.
سال  ۱به گفته وی، کردستان با مشکل کمبود بذر و کاهش تولید به دلیل استفاده از بذور قدیمی روبروست و طبق برنامه ریزی تا 

ر عین حال جابجایی بذور برای انتقال آفات مضر است و در این ارتباط استان خراسان که آینده مشکل تولید این استان حل می شود، د
 همیشه بذر مورد نیاز خود را از

 استان های دیگر تامین می کند، این جابجایی بذور می تواند در انتقال آفات موثر باشد.
در افزایش تولیدات زراعی کشورمان « سمیت » المللی معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی از همکاری های سازمان بین 

و  ۳، ۹قدردانی کرد و گفت: این سازمان بین المللی توانست با انتقال تجربیات خود عملکرد تولید گندم در برخی استان ها را بیش از 
 تن در هکتار برساند که رقم قابل توجهی است. ۲۷

  خطر کاهش تولید کلزا و صیفی با شیوع سه آفت
کشاورز از شیوع آفات سنک، سفیدک کلزا و گل جالیز خبرداد و افزود: بروز این آفت ها می تواند در کاهش تولید کلزا و 

محصوالت صیفی و جالیزی تاثیر داشته باشد و از روسای سازمان حفظ نباتات و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
 چه سریعتر کمیته ای برای سازماندهی مبارزه تشکیل دهند.خواست تا در بحث مقابله با این آفات هر

این مقام مسئول به تولید پنج تن تولید علوفه خشک در هکتار در استان کردستان اشاره کرد و اظهارداشت: اکنون برنامه ای مدون 
 یی خواهد داشت.برای تولید علوفه )یونجه و ذرت( در کشور تدوین شده که در افزایش تولید این محصول نقش بسزا

درصد آب مصرف می کند که می توان از علوفه های کم آب بر  ۱۷درصد سطح زیرکشت  ۳۳۳به گفته وی، محصول یونجه با 
 همچون سورگم، ارزن علوفه ای استفاده کرد و نیز کشت این محصوالت را به پاییز منتقل کرد.

 اجرایی نشدن مصوبه برنج 
قطه از دنیا برنج در اقلیم هایی مانند ایران کشت نمی شود، گفت: با وجود مصوبه ممنوعیت کشت وی ضمن تاکید براین که در هیچ ن

برنج در استان های غیرشمالی، همچنان این محصول در استان های غیرشمالی کشور کشت می شود که ادامه این روند به نفع 
 که چندی بعد استان گلستان نیز با آن روبرو می شود.کشاورزان این مناطق نیست زیرا اکنون استان فارس دچار معضلی شده 

کشاورز با بیان این که مصرف کودهای شیمیایی برای کشت برنج مناسب و کافی نیست و با این مشکل در استان گیالن روبرو هستیم 
 افزود: بحث بذر برنج از اهیمت ویژه ای برای ما برخوردار است که باید نگاه جدی به این موضوع شود.
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میلیارد  ۳۱۷۷وی با تاکید براین که در دولت تدبیر و امید اقدامات خوبی در بخش مکانیزاسیون کشاورزی انجام شد گفت: امسال 
 رسیده است. ۲۳۹۳به  ۲۳۱۶تومان اعتبار به این بخش تخصیص یافته تا جایی که طی سالهای گذشته تاکنون ضریب مکانیزاسیون از 

دستگاه اضافه شد  ۱۷۷ی سالهای اخیر تعداد کمباین های برنج پنج برابر و کمباین غالت به سه هزارو وی ادامه داد: به طوری که ط
 که در افزایش تولید می تواند نقش مهمی داشته باشد.

 ضرورت تغییر رویکرد وزارت صنعت برای واردات ماشین های جدید بخش کشاورزی 
مباین های وارداتی را یادآور شد و گفت: بخش کشاورزی باید با فناوری روز برابری قیمت تراکتورها و ک ۳۳.وی مساله افزایش 

اداره شود، بنابراین نیازمند دستگاه ها و ماشین های مدرن بخش کشاورزی است، درحالی که اکنون کمباین های تولید داخل امکان 
 تن به باال را ندارند. ۶برداشت محصول در مزارع تولیدی بیش از پنج تا 

رز ضمن تاکید براین که کارخانه های داخلی سازنده تراکتور و کمباین نیاز بخش کشاورزی را برطرف نمی کنند، اظهارداشت: کشاو
 رویکرد وزارت صنعت در واردات ماشین های کشاورزی باید تغییر کند.

این روند می تواند موجب کاهش  کشاورز از کمبود مصرف کودهای پایه اوره، فسفاته و پتاسه در کشور خبرداد و افزود: ادامه
 عناصر خاک و آسیب پذیری بخش کشاورزی شود که باید مسئوالن امر و کشاورزان هر چه سریعتر برای رفع این مشکل اقدام کنند.

 

  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 خبرگزاری فارس – 00/6/89تاریخ : 

 کمبودی در بازار محصوالت کشاورزی وجود ندارد
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه کمبودی در بازار محصوالت کشاورزی وجود ندارد، گفت: وزارت جهاد 

 کشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور گام های موثری برداشته است. 
 

ارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر نمایندگی ولی فقیه، حجت االسالم و المسلیمن سید رضا تقوی گفت: به گز
امروز کمبودی در محصوالت کشاورزی مورد نیاز مردم در بازار مشاهده نمی کنیم و این امر حاصل تالش کشاورزان و مدیران 

 بخش کشاورزی است.
به فرهنگ سازی درباره فعالیت ها و دستاوردهای وزارت جهاد کشاورزی برای مردم تاکید و تصریح کرد: وی بر ضرورت توجه 

 وزارت جهاد کشاورزی در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد و فعاالن بخش کشاورزی سربازان خط مقدم این جبهه هستند.
اه اسالمی تولید و تولید کننده ارزش محسوب می شود، خاطرنشان نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که از نگ

 کرد: تولید، ثروت ملی را افزایش می دهد و تولید کننده مجاهد فی سبیل است.

  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 خبرنگاران جوان  – 09/6/89تاریخ : 

تومانی مرغداران در فروش تخم مرغ ۵۲۲هزار و  ۰زیان   
تومان بوده که با نرخ مصوب ستاد  ۱۷۷هزار و  ۳تا  ۳نبی پور گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

تومان اختالف دارد ۳۷۷هزار و  ۱تنظیم بازار  . 
صنعت، تجارت و کشاورزی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگارناصر نبی پور  گروه  

تخم مرغ نسبت به هفته گذشته در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون ، از اُفت یک هزار تومانی نرخ اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۱۷۷هزار و  ۲۷تا  ۲۷ای معادل شانه ۱۷۷هزار و  ۳تا  ۳متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری  . 

جمله دالیل اصلی وی، افت تقاضا در ایام محرم، افزایش تولید، ممنوعیت صادرات به عراق و کاهش قدرت خرید خانوار را از 
 .کاهش قیمت تخم مرغ در بازار اعالم کرد

تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به کاهش  ۹۱۷هزار و  ۹نبی پور نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار برای هر کیلو تخم مرغ را 
یم بازار نرسیم که در شود که تا پایان سال به قیمت ستاد تنظچشمگیر مصرف و عدم تغییر در قدرت خرید مردم پیش بینی می

رودصورت تحقق این امر تولید از بین می . 
های خود رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار درباره آخرین وضعیت صادرات گفت: عراق به دلیل حمایت از تولید داخل مرز

مگیر نیستشود که رقم آن چشتن تخم مرغ به افغانستان صادر می ۱۷تا  ۲۷را بسته است و تنها روزانه  . 
هزار تن تخم مرغ تولید  ۲۷۷تن اعالم کرد و افزود: امسال در مجموع یک میلیون و  ۱۳۷۷وی تولید روزانه تخم مرغ را حداقل 

های هدف صادر شود که اگر تمامی آسیای تن مازاد بر نیاز داخل باید به بازار ۱۳۷شود که با احتساب مصرف داخل رقمی حدود می
هزار تن تخم مرغ صادر شده  ۲۱مرغ بخرد، این رقم صادرات شدنی نیست چرا که از ابتدای سال تا کنون تنها میانه از ما تخم 

 .است
تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ ۱۷۷تخم مرغ ارزان شد / زیان یک هزار و  :بیشتر بخوانید  

نبی پور با تاکید بر خرید توافقی تخم مرغ بیان کرد: دولت به منظور حمایت از تولید داخل و دلگرمی مرغداران به جوجه ریزی باید 
تومانی در فروش هر کیلو تخم مرغ  ۳۷۷هزار و  ۱ها توان زیان تولیدکنندگان کنند چرا که دیگر آناقدام به خرید تخم مرغ مازاد از 

 .را ندارند
ها به مسئوالن تنظیم بازار اعالم کرده ایم که ها گفت: اگرچه باراین مقام مسئول با انتقاد از نرخ باالی تخم مرغ در خرده فروشی

ها نتوانند تخم مرغ را در هر شرایطی با نرخ ها بگذارند تا دالالن و واسطهدر اختیار تشکل غرفه به منظور عرضه مستقیم تخم مرغ
 .باال در بازار عرضه کنند، اما مسئوالن امر تاکنون به این موضوع توجه نکردند

نزدیک شده است و های دامی افزود: قیمت کنونی کنجاله سویا و ذرت به نرخ مصوب دولتی خود وی درباره آخرین وضعیت نهاده
 .تولیدکنندگان مشکلی از این حیث ندارند

نبی پور در پایان قیمت تخم مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به آنکه تا ایام تاسوعا و عاشورای حسینی تقاضایی 
خواهد یافت بلکه احتمال کاهش مجدد برای خرید تخم مرغ در بازار وجود ندارد، از این رو نه تنها قیمت محصول در بازار افزایش ن

 .آن دور از انتظار نیست
  لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس – 09/6/89تاریخ : 

 قیمت مرغ کاهش یافت / نرخ در مراکز عرضه به سطح مصوب رسید
 ۲۱رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفت: قیمت مرغ در مراکز عرضه سطح شهر به نرخ مصوب کیلویی  <مواد غذایی

تومان رسیده و دلیل این امر ازدیاد عرضه است ۷۷۷هزار و  . 
 

تومان  ۷۷۷هزار و  ۲۱مهدی یوسف خانی درباره آخرین وضعیت قیمت مرغ در مراکز عرضه گفت: مرغ به قیمت مصوب کیلویی 
شودعرضه می . 

 
روز است که قیمت این کاال کاهش یافته و به نرخ مصوب رسیده است، گفت: دلیل این کاهش نرخ،  .الی  ۱وی با بیان اینکه حدود 

 .افزایش عرضه در بازار است
 

صورت باشد؟، افزود: کنید در روزهای آینده شرایط قیمتی به چه رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی درباره اینکه پیش بینی می
تومان است که هم برای تولیدکنندگان و هم برای  ۳،۳۷۷ماند ضمن اینکه قیمت مرغ زنده نیز فعالً قیمت روی همین سطح باقی می

 .مصرف کنندگان منطقی است
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 03/6/89تاریخ :   

 افت یک هزار تومانی نرخ مرغ در بازار/افزایش تقاضا در ایام تاسوعا و عاشورا تاثیری در قیمت مرغ ندارد
 ۷یوسف خانی از افت یک هزار تومانی نرخ مرغ نسبت به ابتدای هفته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده 

تومان است ۶۷۷هزار و  .۲هزار و مرغ گرم  . 
صنعت، تجارت و کشاورزی مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

زار تومانی نرخ مرغ نسبت به ابتدای هفته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده از افت یک ه ،خبرنگاران جوان
تومان است ۶۷۷هزار و  .۲و خرده فروشی  ۶۷۷هزار و  ۲۱هزار، مرغ آماده به طبخ توزیع به کشتارگاه  ۷درب مرغداری  . 

هزار و  .۲ر کیلو ران مرغ با کمر و بدون کمر برابر با نرخ مرغ وی افزود: با توجه به ازدیاد تقاضا برای خرید ران مرغ، قیمت ه
تومان است ۶۷۷ . 

هزار  ۱۳هزار، سینه بدون کتف  ۱۱یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو سینه با کتف 
هزار تومان است ۱۶و فیله مرغ  . 

رضه در برابر تقاضا را دلیل اصلی افت قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و افزود: با توجه به رئیس اتحادیه پرنده و ماهی ازدیاد ع
شود که ازدیاد تقاضا تاثیری در افزایش قیمت مرغ برای تعطیلی کشتارگاه طی چند روز آینده و شرایط مساعد عرضه پیش بینی می

 .ایام تاسوعا و عاشورا ندارد
تومان ۳۷۷هزار و  .۲اُفت قیمت مرغ در بازار ادامه دار شد/ قیمت هر کیلو مرغ  :بیشتر بخوانید  

 ۲۷ام محرم بر وضعیت بازار مرغ گرم بیان کرد: پشتیبانی امور دام با توزیع هزار تن مرغ منجمد در ای ۲۷وی درباره تاثیر توزیع 
هزار تن مرغ منجمد با نرخ مصوب در ایام محرم در نظر دارد که بخشی از نیاز بازار را تامین کند که با این وجود تقاضا بر بازار 

کاهدیابد و همین امر از نوسانات مقطعی قیمت در بازار میمرغ گرم کاهش می . 
میلیون قطعه و شهریور به  ۲۱۷های مرغداری گفت: بنابر آمار در مرداد یوسف خانی درباره آخرین وضعیت جوجه ریزی در واحد

سبب افزایش قیمت جوجه یکروزه قدری کمتر جوجه ریزی شد که کاهش جوجه ریزی اثرات خود را در اواخر مهر بر افزایش قیمت 
به طور کلی کمبودی در تامین نیاز داخل وجود نداردگذارد، اما مرغ در بازار می . 

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی ادامه داد: اگرچه وزارت صمت اعالم آمادگی برای واردات مرغ به منظور تنظیم بازار را کرده است، 
 .اما به سبب شرایط مساعد تولید و عرضه نیازی به واردات نداریم

هزار تومان ۲۳ر شانه تخم مرغ بازار تخم مرغ متعادل است/ نرخ ه  
وی در بخش دیگر اظهارات خود بازار تخم مرغ را متعادل دانست و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ در خرده 

هزار تومان است ۲۳ای معادل شانه ۳۷۷هزار و  ۹ها فروشی . 
م مرغ در بازار معترضند، اما قیمت فعلی در بازار یوسف خانی در پایان تصریح کرد: اگرچه مرغداران نسبت به نرخ کنونی تخ

مند هستندهزار تومان برسد بازهم گالیه ۱۷کامال متعادل است و مرغداران تخم گذار و گوشتی اگر قیمت به  . 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
ایرنا  – 09/6/89تاریخ :   

 هزار تومان ۶۶قیمت هر کیلو دام زنده گوسفندی در ایام محرم، 

نده فت: قیمت هر کیلوگرم دام زرئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه دام زنده مورد نیاز ماه محرم تامین است گ -ایرنا -تهران
 هزارتومان است.  ۱۶تا  ۱۳گوسفندی کیفی در ماه محرم بین 

روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: نه تنها کمبودی در تامین دام زنده ایام محرم « علی اصغر ملکی»
مسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در این ایام تقاضا کاهش یافته رو هستیم و انداریم بلکه با ازدیاد دام زنده و عرضه آن روبه

 است.
وی علل کاهش تقاضای دام زنده تولید داخل را کاهش توان خرید مردم، عرضه گوشت قرمز دولتی، ازدیاد دام، افت قیمت دالر و 

 جلوگیری از خروج دام به علت کنترل مرزها عنوان کرد.
هزارتومان است و با  ۷۹تا  ۷۱اضافه کرد: قیمت هر کیلوگرم الشه گوسفند برای قصابی ها بین رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی 

هزارتومان برای  .۲۷تا  ۲۷۱درصد باید به دست مصرف کنندگان برسد. قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه بین  ۲۷احتساب سود 
 مصرف کنندگان است.

رای تکایا، مساجد و هیات های مذهبی گوشت قرمز برزیلی دولتی توزیع می کند که وی ادامه داد: همچنین دولت ایام محرم امسال ب
همین امر در کاهش خرید دام زنده داخلی تاثیرگذار است. در حالی که سال گذشتته نگران تامین گوشت تکایا به دلیل کاهش دام زنده 

 بودیم.
 را از مراکز معتبر و تحت نظر ناظران بهداشتی خریداری کنند.ملکی از مردم خواست تا دام زنده و گوشت قرمز مورد نیاز خود 

 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83463422/قیمت-هر-کیلو-دام-زنده-گوسفندی-در-ایام-محرم-۴۶-هزار-تومان
https://www.irna.ir/news/83463422/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%DB%B4%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 
 بازار و قیمت ها 

 خبرگزاری  – 01/6/89تاریخ : 

 

 سبوس به وزارت صمت ابالغ شدتجدید نظر درباره قیمت بازار و قیمت ها 

های گذشته دامداران از آن ناراحت بودند به وزارت صمت ابالغ وزیر جهاد کشاورزی گفت: تجدید نظر درباره قیمت سبوس که در ماه
 شد. 

 
الت محصوبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه هفتمین گردهمایی سراسری کشت 

دولت اختیارات تنظیم بازار را به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار  زراعی درباره مشکالت افزایش قیمت سبوس برای دامداران گفت:
 جمهور هم نامه نوشتیم.مند هستیم و در این باره پیگیری کردیم و به رئیسداده است ما هم از افزایش قیمت سبوس گله

که  کنیمجمهور دستور تجدید نظر درباره قیمت سبوس را داده و به وزارت صمت ابالغ شده و پیگیری میمحمود حجتی افزود: رئیس
 قیمت سبوس متعادل شود.

به گزارش فارس، قیمت سبوس پس از آنکه اختیارات تنظیم بازار محصوالت کشاورزی به وزارت صمت واگذار شد، بالفاصله افزایش 
شود و تاثیر بسیار مهمی در قیمت نجایی که این محصول به عنوان خوراک دام و طیور استفاده میبیش از صد در صدی داشت و از آ

گویند باید قیمت جدید سبوس روی قیمت تمام شده آنها محاسبه شود و به تمام شده دارد باعث اعتراض دامداران شد تا جایی که آنها می
 شان هستند.تر آنها درخواست افزایش قیمت محصوالتمفهوم ساده

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به اینکه کشور وابستگی زیادی به واردات روغن و کنجاله دارد، گفت: امسال تمرکز ما روی 
شود و جای توسعه زیادی هم وجود دارد اما افزایش تولید محصول افزایش تولید محصول کلزا خواهد بود که روغن از آن استحصال می

 های بیشتر دارد.حث و بررسینیاز به ب
ریزی شده که سال آینده جهش بیشتری در تولید این هزار تن محصول کلزا در کشور تولید شده و برنامه 191به گفته حجتی امسال 

 محصول داشته باشد.
رند تا در باره ها نیز حضور داوی درباره همایش سراسری کشت محصوالت زراعی گفت: در این همایش معاونین و مدیران استان

 های کشت محصوالت پائیزه بحث و بررسی شود.برنامه
در وزارت جهاد کشاورزی آغاز شده و به ویژه روی کشت پائیزه  88-89وزیر جهاد کشاورزی گفت: برنامه شروع سال زراعی 

 کنیم و از آنها حمایت خواهیم کرد.های روغنی، چغندر، تمرکز میگندم، جو، دانه
  لینک خبر
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 بازار و قیمت 
 فودپرس – 8/6/89تاریخ : 

درصد حباب دارد ۰۵درصد ارزان شد/ قیمت مواد غذایی  ۳۲حبوبات   
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: قیمت کاالهای اساسی مواد غذایی مردم در ماه های پایانی سال گذشته و  <مواد غذایی

درصد کاهش یابد ۱۳سال جاری به شکل غیر واقعی و هیجانی باال رفته است و پیش بینی می شود که قیمت این محصوالت حدود  . 
 

مواد غذایی در ارتباط با قیمت کاالهای مصرفی مردم در ایام محرم و صفر اظهار کرد: قاسمعلی حسنی دبیرکل اتحادیه بنکداران 
قیمت روغن حداقل تا پایان ماه محرم تغییر نخواهد داشت. انواع آن به نرخ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به 

 .فروش میرسد
 

درصد کاهش یافته است و پیش بینی می شود  01بوده و تا به امروز  وی افزود: قیمت حبوبات نیز در روزهای اخیر رو به سقوط

 .قیمت این محصوالت با توجه به فصل برداشت از هفته آینده دوباره کاهش یابد
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: قیمت برنج خارجی نیز تغییری نداشته است و به قیمت مصوب و در محدوده هفت 

رسدن به فروش میهزار توما . 
 

تومان است اما این محصول به صورت مستقیم توسط فروشگاه های  3111وی تصریح کرد: قیمت مصوب هر کیلوگرم شکر نیز 

 .زنجیره ای به فروش می رسد و بنکداران نقشی در آن ندارند
 

ا میزان خرید مردم کاهش یافته و بازار با حسنی اظهار داشت: مغازه ها و انبارها مملو از کاالهای اساسی و مواد غذایی است ام
 .رکود همراه است

 
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: قیمت کاالهای اساسی مواد غذایی مردم در ماه های پایانی سال گذشته و سال جاری به 

درصد کاهش یابد 90شکل غیر واقعی و هیجانی باال رفته است و پیش بینی می شود که قیمت این محصوالت حدود  . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 ایرنا  – 00/6/89تاریخ :

 قیمت گوشت مرغ متعادل شد

عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با تاکید بر اینکه مرغ مورد نیاز ایام محرم تامین شده است،  -ایرنا  -تهران 
 گفت: قیمت گوشت مرغ به دلیل افزایش عرضه متعادل شده است. 

یمت گوشت مرغ در ماه گذشته روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: علت افزایش ق« برومند چهارآیین»
 )مردادماه( افت شدید محصول و کاهش عرضه در فصل گرم بود. 

 ها در حال متعادل شدن است. وی اظهارداشت: در روزهای اخیر با کاهش گرمای هوا و عرضه مطلوب، قیمت
 ۲۷ها مرغ زنده در مرغداریعضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران تصریح کرد: در مردادماه قیمت متوسط هر کیلوگرم 

هزارو  ۷ها به تومان بود اما امروز نرخ هر کیلوگرم مرغ زنده در مرغداری ۳۷۷هزارو  ۲۱تومان و گوشت مرغ  ۷۷.هزار و 
 تومان رسیده که قیمت فعلی منطقی است. ۳۷۷هزارو  .۲هزار تا  .۲تومان و گوشت مرغ به  ۳۷۷

 شدند.پیش از این تولیدکنندگان جوجه یک روزه و مرغ گوشتی متضرر میچهارآیین گفت: البته این درحالیست که 
 وی پیش بینی کرد: روند قیمت مرغ در همین دامنه باقی بماند و برای آبان ماه افزایش مصرف را داشته باشیم.

 بازار صادراتی ایران از دست رفته است 
تا یک هزار تومان و برای برندهای  ۷۷۷مت جوجه یک روزه بین چهارآیین درباره وضعیت تولید جوجه یک روزه، گفت: اکنون قی

 تومان است. ۲۱۷۷تا  ۲.۷۷معروف بین 
های غیرکارشناسی در بازار موجب ضرر تولیدکنندگان این صنعت وی بازار این محصوالت را رقابتی دانست و افزود: قیمت گذاری

 شده است.
میلیون قطعه  ۲۱۳دامه داد: پیش از این تولیدکنندگان جوجه یک روزه باید عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ا

میلیون  ۲.۷های دستوری خود تولیدکنندگان این صنعت را مجبور به تولید کردند اکنون دولت با بخشنامهتولید و به بازار عرضه می
 هزارتن در ماه بیش از نیاز داخلی است. ۷.قطعه در ماه کرده که نزدیک 

 دارند تا کمتریناند اکنون با توجه به شرایط بازار گام برمیهایی که دیدهاظهارداشت: مرغداران گوشتی به دلیل تجربه و زیانوی 
 شان شود.زیان متوجه

های آنی دولت، بازارهای صادراتی ما برای صادرات جوجه گیریچهارآیین گفت: با وجود رفع ممنوعیت صادرات به دلیل تصمیم
 و گوشت مرغ از دست رفته است و دیگر کسی به تجار ما اعتماد ندارد.  یک روزه

 روز تا یک ماه زمان می برد. ۱۷وی افزود: شرایط برای صادرات به تازگی فراهم شده اما تا تجار ما مشتری پیدا کنند حداقل بین 
های دستوری و آنی برای گذاریقیمت گذاری وعضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی از دولت خواست تا سیاست

 صنعت طیور خودداری کند تا این صنعت دچار آسیب کمتری شود. 
شد اما طی هزارتومان نیز عرضه می ۲۹هزار تا  ۲۳قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ بین  ۷۳به گزارش ایرنا، مردادماه سال 

 شود.تومان عرضه می ۳۷۷هزارو  .۲تا  ۷۷۷زارو ه ۲۱روزهای اخیر قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار مصرف بین 
 کیلوگرم است. ۱۷میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید می شود که مصرف سرانه آن برای هر ایرانی نزدیک  .۱۳اکنون بیش از 

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

خبرگزاری فارس – 8/6/89تاریخ :   

 کندها تعیین میرا اجاره مغازه نظارت بر بازار میوه تعطیل است/قیمت

داران قیمت بار تهران تقریبا مناسب است اما به دلیل عدم نظارت بازار مغازهترهها در میدان مرکزی میوه و در حالی که قیمت میوه
 های ارزان شیرین نشده است.کنند و هنوز کام مردم با میوههایشان تعیین میها را با نرخ اجارهمیوه

 
قلم میوه برای فروش در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران اعالم  ۳۷به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز قیمت 

هکتار است که روزانه از شهر های مختلف میوه های  901شد، میدان مرکزی میوه و تره بار در جنوب تهران و در مساحت حدود 

 ن انجام می دهند.کشاورزان به این محل سرازیر می شود و مغازه داران شهر خرید های عمده خود را از این مکا
درصد  ۷.داران هم مجازند تا در میدان مرکزی میوه و تره بار فروشندگان موظف هستند فاکتور فروش مهردار ارائه دهند و مغازه

 درصد ممنوع است. ۷.روی این قیمت ها اضافه کرده و در سطح شهر به فروش برسانند و افزایش بیش از 
تومان، خربزه  ۱۳۷۷تومان، سیب زمینی، کیلویی  ۱۷۷۷هزار تومان انگور کیلویی  .ه کیلویی تومان،انجیر سیا ۱۷۷قیمت هندوانه 

شود اما قیمت ها در سطح شهر همچنان تومان، موز ده هزار تومان در میدان مرکزی میوه عرضه می۱۷۷۷تومان هلو انجیری  ۲۳۷۷
 باال و نزدیک دو برابر است.

فروشند و کسی به این های دو برابر میها را به قیمتا میدان مرکزی میوه فاصله دارند نیز میوهکیلومتر ب 9هایی که کمتر از مغازه

ا هداران نرخ اجارهیابد و مغازهها افزایش بیشتری میرویم قیمتها نظارتی ندارد، معموال هرچه از پایین شهر به سمت باال میقیمت
 کشند.را روی قیمت میوه می

 بار تهران به این شرح است.میدان مرکزی میوه و ترهها در قیمت میوه
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 01/6/89تاریخ : 

هزار تومان ۳۲۵ن کذب است / نرخ هر کیلو شقه گوسفندی هزار توما ۵۲افزایش قیمت دام به باالی   
هزار تومان در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی  ۳۷ملکی گفت: با توجه به فراوانی عرضه دام در میادین افزایش قیمت به باالی 

 .صحت ندارد
صنعت،تجارت و کشاورزی علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

برد اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی ، با اشاره به اینکه بازار گوشت گوسفندی در رکود کامل به سر میخبرنگاران جوان
شودهزار تومان به مشتری عرضه می ۲۷۶تا  ۲۷۳دار و هزار تومان به مغازه ۷۹تا  ۷۶رخ بدون دنبه با ن . 

در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به آن که تقاضا در این ایام برای  قیمت گوشت گوسفندی وی
م سبک نوسان چندانی در بازار نداردخرید گوشت گوساله بیشتر است از این رو قیمت گوشت گوسفندی و دا . 

هزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به ازدیاد عرضه در برابر تقاضا نوسان خاصی  ۱۳تا  ۱۶ملکی قیمت هر کیلو دام زنده را 
 .را برای بازار متصور نیستیم

مانهزار تو ۱۹گرانی گوشت در بازار قابل قبول نیست/ایام محرم نرخ هر کیلو دام سبک در میادین  :بیشتر بخوانید  
کردند که امسال شرایط همانند سال قبل خواهد بود در حالی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی ادامه داد: بسیاری از دامداران تصور می

های خود به دلیل نبود مشتری روبه رو هستندکه به سبب شرایط مساعد بارندگی و مرتع، دامداران با انباشت دام در واحد . 
های های مذهبی و مساجد نیاز خود را از گوشتوارداتی در بازار خبر داد و گفت: بسیاری از هیئت او از توزیع فراوان گوشت

کنند که همین امر موجب شده تا فشار کمتری به بازار گوشت داخل وارد شودوارداتی تأمین می . 
و عاشورای حسینی صحت دارد بیان کرد: با  هزار تومان در ایام تاسوعا ۳۷به باالی  قیمت دام زنده ملکی درباره اینکه آیا افزایش

ای بیش نیستتوجه به فراوانی عرضه در میادین خبری از این قیمت ها در بازار نبوده و این موضوع شایعه . 
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در پایان تصریح کرد: با وجود کاهش تقاضا در شهریور به سبب بازگشایی مدارس و افزایش هزینه 

رودرکود بازار باید منتظر ماند و دید که قیمت گوشت به کدام سمت و سو می خانوار و . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 01/6/89تاریخ : 

تومان ۵۲۲هزار و  ۳۱اُفت قیمت مرغ در بازار ادامه دار شد/ قیمت هر کیلو مرغ   
تومان کاهش یافته  ۱۷۷تومان و مرغ گرم  ۱۷۷اواخر هفته گذشته به طور متوسط  حجت گفت: قیمت کنونی مرغ زنده نسبت به

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

، با اشاره به اینکه قیمت مرغ در بازار روند کاهشی به خود گرفته است، اظهار کرد: امروز نرخ هر کیلو باشگاه خبرنگاران جوان
 .۲تا  ۷۷۷هزار و  ۲۱ها تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۱۷۷هزار و  ۷تا  ۷۷.هزار و  ۷مرغ زنده درب مرغداری 

تومان است ۳۷۷ر و هزا . 
تومان کاهش یافته  ۱۷۷تومان و مرغ گرم  ۱۷۷به گفته وی، قیمت کنونی مرغ زنده نسبت به اواخر هفته گذشته به طور متوسط 

 .است که علت اصلی آن را باید در کاهش تقاضا جست و جو کرد
شود که تا پایان لوازم التحریر پیش بینی میحجت ادامه داد: با توجه به بازگشایی مدارس و اختصاص بودجه خانوار به خرید 

درصدی در بازار  ۱شهریور قیمت مرغ افزایش نیابد و تنها به سبب ازدیاد تقاضا در ایام پایانی هفته ممکن است با تلورانس یک تا 
 .روبرو شود

دیاد تقاضا در ایام تاسوعا و عاشورا این مقام مسئول قیمت مرغ در ایام تاسوعا و عاشورا را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به از
 .جهت نذورات مردم احتمال نوسانات جزئی قیمت دور از انتظار نیست

هزار تومان قرار گرفت ۲۱تومانی نرخ مرغ در بازار/ قیمت مرغ مجدد در کانال  ۱۷۷افزایش  :بیشتر بخوانید  
ا های دامی بیان کرد: اگرچه شرایط کنونی کنجاله سویعضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی درباره آخرین وضعیت بازار نهاده

های بخش دولتی در توزیع با نوساناتی روبروست به طوریکه با قیمت در بازار مطلوب است، اما قیمت ذرت به سبب، اما و اگر
 .مصوب خود فاصله دارد

تومان اعالم کرد ۳۷۷هزار و  ۱و کنجاله سویا را  ۳۷۷وی قیمت کنونی هر کیلو ذرت در بازار را یک هزار و  . 
حجت بازنگری در نرخ مصوب مرغ را امری ضروری دانست و افزود: مسئوالن تنظیم بازار در قیمت گذاری باید دقت کافی را 

تومان  ۳۷۷هزار و  ۷تا  ۱۷۷هزار و  ۷هزار تومان بوده، قیمت مرغ زنده  .۲داشته باشند چرا که در مواقعی که نرخ مرغ گرم 
دهد که مسئوالن ستاد تنظیم بازار دقت کافی در امر قیمت با نرخ مصوب نشان می درصدی قیمت مرغ زنده ۲۷است که فاصله 

 .گذاری را ندارند
تومانی مرغ  ۳۳۷هزار و  ۳این مقام مسئول با انتقاد از افزایش ناچیز قیمت مصوب مرغ زنده نسبت به سال قبل گفت: قیمت مصوب 

درصد رشد داشته است که این امر با  ۲۱۳۳نیم درصد و قیمت مرغ گرم  تومان معادل ۳۷زنده نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها 
 .واکنش شدید مرغداران روبرو شده است

وی در پایان درباره تاثیر عرضه مرغ منجمد بر بازار تصریح کرد: هر زمانیکه پشتیبانی امور دام اقدام به عرضه مرغ در بازار 
ا که این شرکت بدون توجه به نیاز واقعی بازار تنها برحسب تاریخ انقضا اقدام به شوند چرکند، تولیدکنندگان با زیان روبرو می

شودکند که این امر به سبب تولید کافی منجر به افت قیمت مرغ در بازار میعرضه می . 
  لینک خبر  
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 00/6/89تاریخ : 

هزار تومان ۳۲موز ارزان شد / قیمت هر کیلو موز در میدان تره بار   
هزار  ۲۱تا  ۲۷درصدی نسبت به هفته گذشته در میدان میوه و تره بار  ۱۱تا  .۱کارگر، قیمت کنونی هر کیلو موز را با کاهش 

 .تومان اعالم کرد
صنعت، تجارت و کشاورزی اسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

قلم میوه اعم از موز، خیار، شلیل، هلو  ۶های گذشته، نرخ اهش قیمت میوه در بازار خبر داد و گفت: در هفته، از کخبرنگاران جوان
درصد در بازار به سبب بازگشت حجاج و فشردگی مراسم عروسی افزایش یافته بود که براساس  ۲۳تا  ۲۷و آلو به طور متوسط 

ن اقالم هستیمهای صورت گرفته شاهد روند کاهشی قیمت ایپیش بینی . 
هزار تومان تومان اعالم کرد و افزود: با  ۲۱تا  ۲۷درصدی در میدان مرکزی  ۱۱تا  .۱را با کاهش  موز وی قیمت کنونی هر کیلو

 .آغاز ایام محرم و افت تقاضا، روند نزولی قیمت در بازار ادامه خواهد داشت
 .هزار تومان، انجیر سیاه  ۲۱تا  ۳: قیمت کنونی هر کیلو انجیر زرد درصدی سایر اقالم در بازار خبر داد و گفت ۲۷کارگر از افت 

هزار  ۹تا  ۳هزار تومان، انگور عسگری  ۲۷تا  ۶هزار تومان، انگور بیدانه زرد  ۲۱تا  ۳هزار تومان، انگور بی دانه قرمز  ۹تا 
هزار  ۱۳تا  ۳.هزار تومان، پسته تازه  ۳تا  . هزار تومان، آلو قطره طال ۳تا  ۱هزار تومان، آلو شابلون  ۷تا  ۶تومان، آلبالو 

هزار تومان،  ۹تا  ۱هزار تومان، سیب دورنگ  ۲۷تا  ۳۷۷هزار تومان و  .هزار تومان، سیب گالب  ۲۹تا  ۲۷تومان، زغال اخته 
هزار  ۲۷تا  ۱هزار تومان، هلو انجیری  ۲۶تا  ۲۷هزار تومان، گالبی  ۷تا  ۶هزار تومان، شلیل شبرنگ  ۷تا  ۱شلیل انجیری 

تومان است  هزار ۲۷تا  ۱تومان و هلو هسته جدا  . 
درصدی شش قلم میوه در بازار ۲۱هزار تومان تومان رسید/افزایش  .۲ قیمت موز به کیلویی :بیشتر بخوانید  

هزار تومان،  .تا  ۳۷۷هزار تومان، خربزه یک هزار تومان و  ۲۱تا  ۳رئیس اتحادیه میوه و سبزی ادامه داد: هر کیلو انبه با نرخ 
هزار  ۱تا  ۱ای هزار تومان، خیار بوته ۹تا  ۱، انار ۳۷۷هزار تومان و  ۱تا  ۳۷۷، طالبی یک هزار تومان و ۷۷۷تا  ۱۷۷هندوانه 

شودتومان در میدان مرکزی میوه و تره بار عرضه می ۳۷۷هزار تومان و  ۱تا  ۱تومان و خیار گلخانه  . 
 تا ۱هزار تومان تومان اعالم کرد و افزود: نرخ هر کیلو بادمجان قلمی  .ای را یک هزار تومان تا وی قیمت هر کیلو بادمجان دلمه

هزار  ۱هزار تومان، پیاز زرد و شیری یک هزار تومان تا  ۲۲تا  ۳هزار تومان، بامیه  ۳تا  .هزار تومان، بادمجان گلخانه  .
هزار تومان،  ۳تا  ۳هزار تومان، فلفل تند ریز  ۲۷تا  ۳هزار تومان، سیر خشک  ۱تا  ۳۷۷هزار تومان و  ۱تومان، سیب زمینی نو 

تومان است ۳۷۷هزار تومان و  .تا  ۳۷۷هزار تومان و فلفل دلمه سبز یک هزار تومان و  ۲۷تا  ۳فلفل شیرین  . 
هزار  ۱تا  ۳۷۷هزار و  ۱کارگر با اشاره به نرخ سایر انواع صیفی در بازار بیان کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو کاهو پیچ ساالدی 

 ۲۱تا  ۲۷هزار تومان، کلم بروکلی  ۱تا  ۳۷۷و   فس یک هزارهزار تومان، کر .تا  ۳۷۷و   ، کاهو رسمی یک هزار۳۷۷تومان و 
هزار  ۱تا  ۱هزار تومان، لوبیا سبز  .تا  ۳۷۷و   ، کلم قرمز یک هزار۳۷۷هزار تومان و  ۱تا   هزار تومان، کلم سفید یک هزار

هزار و  ۱تا  ۳۷۷زار تومان و ه ۱هزار تومان و هویج  ۶تا  ۱هزار تومان، گوجه زیتونی فله  ۲۲تا  ۹تومان، لیموترش میناب 
تومان است ۳۷۷ . 

تومان  ۳۷۷و   هزار ۱تا  ۳۷۷هزار تومان و سبزی جور )پلو، آش، قورمه( یک هزار و  .تا  ۱وی نرخ هر کیلو سبزی خوردن را 
 .اعالم کرد

اعالم کرد و گفت: با   ۹۷۷هزار تومان و  ۱تا  ۷۷.رئیس اتحادیه میوه و سبزی قیمت کنونی هر کیلو گوجه فرنگی را یک هزار و 
 .توجه به فراوانی عرضه گوجه فرنگی، نرخ کنونی آن برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیست

 سو استفاده کارخانه های رب سازی در بازار
رب های رب سازی به بهانه افزایش قیمت گوجه، رب را گران کردند و ما را متهم گرانی قیمت وی ادامه داد: اگرچه کارخانه

های رب سازی به سبب خرید انبوه بسیار دانستند، اما هم اکنون حاضر به کاهش نرخ آن نیستند، در حالیکه قیمت گوجه برای کارخانه
شودهای فعلی تمام میکمتر از نرخ . 

جه فرنگی بخرند و های رب سازی گفت: براین اساس تقاضای ما از مردم این است که خودشان گوکارگر با انتقاد از عملکرد کارخانه
های رب سازی به حداقل خود برسدرب مورد نیازشان را تامین کنند تا سو استفاده کارخانه . 

این مقام مسئول قیمت میوه در ایام محرم را پیش بینی کرد و افزود: با توجه به تعطیلی مراسم عروسی و اتمام بازگشت حجاج پیش 
کندنرخ انواع میوه در بازار مواجه شویم چرا که تقاضا برای خرید به شدت افت می شود که تا پایان ماه صفر با کاهشبینی می . 

 نوسان قیمت سیب زمینی و پیاز در ایام تاسوعا و عاشورا مقطعی است
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وی در بخش پایانی اظهارات خود درباره اینکه آیا طبق روال همه ساله احتمال نوسان قیمت سیب زمینی، پیاز و سبزی در ایام 
تاسوعا و عاشورای حسینی وجود دارد، بیان کرد: افزایش قیمت در بازار میوه و صیفی مقطعی است و ممکن است قیمت این اقالم به 

شود که مجدد بعد از پایان این مراسم به نرخ های مذهبی و مردم با نوساناتی روبرو مید تقاضا هیئتسبب تعطیلی چند روزه و ازدیا
 عادی خود بازمی گردد

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 00/6/89تاریخ : 

تومان رسید ۰۵۲هزار و  ۳۱ثبات نرخ مرغ در بازار/ قیمت مرغ به   
 .۲تا  ۱۷۷هزار و  .۲و مرغ گرم  ۱۳۷هزار و  ۷تا  ۱۷۷هزار و  ۷چهار آیین گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده به 

تومان رسید ۷۱۳هزار و  . 
صنعت،تجارت و  برومند چهار آیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت و گو با به گزارش خبرنگار

، از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  کشاورزی
 ۱۳۷هزار و  .۲تا  ۱۷۷هزار و  .۲ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۱۳۷هزار و  ۷تا  ۱۷۷هزار و  ۷زنده درب مرغداری 

 تومان است.
 

مرغ  شود قیمتفزونی داشته که با استمرار این روند پیش بینی می او افزود: هم اکنون تقاضا برای خرید مرغ در نقاط مختلف روند
 برای فردا در بازار افزایش یابد.

 
عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی، قیمت مرغ در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی را پیش بینی کرد و گفت: با توجه 

مرغ در این ایام سرازیر شود نرخ مرغ با نوساناتی در بازار رو به رو خواهد به نوسان قیمت گوشت قرمز اگر تقاضا به سمت بازار 
 شد که این افزایش مقطعی خواهد بود.

 
ها قبلی از اواسط شهریور و افت نسبی تقاضا به سبب اختصاص بخشی از درآمد خانوار به چهار آیین ادامه داد: بر اساس پیش بینی

 خواهد بود.  تومان ۱۷۷هزار و  .۲تا  .۲در دامنه  قیمت مرغ گرم  خرید لوازم التحریر،
 

با هزینه تمام شده تولید فاصله دارد از این رو  قیمت مصوب مرغ زنده او درباره آخرین وضعیت جوجه ریزی افزود: با توجه به آنکه
آینده عرضه مرغ دچار چالش  روز ۳۷تا  ۱۷های خود ندارند که با استمرار این روند ظرف مرغداران تمایلی به جوجه ریزی واحد

 شود.نمی
 

بر بازار گفت: با توجه به عرضه ناچیز، مرغ  عرضه مرغ منجمد عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی درباره تاثیر
 ای نداشته است.منجمد هیچ گاه روی بازار مرغ گرم تاثیر قابل مالحظه

 
هزار  ۱ت مرغ منجمد نسبت به مرغ گرم باالتر است، اما شرکت پشتیبانی همیشه به گفته او اگر چه در صورت فرآوری درست کیفی

کند که بسیاری از مصرف کنندگان به سبب فاصله چشمگیر قیمت تومان کمتر از قیمت گرم اقدام به عرضه مرغ منجمد در بازار می
 آن در بازار بسیار ناچیز است. کنند مرغ منجمد کیفیت الزم را ندارد به همین دلیل تقاضا برای خریدتصور می

 
فروکش کرده است تصریح کرده: قیمت کنونی کنجاله سویا و ذرت  های دامینهاده چهار آیین در پایان با اشاره به اینکه التهاب بازار

یم اردات مرغ نداربه نرخ مصوب خود نزدیک شده است که با این وجود اگر مسئوالن امر قیمت واقعی مرغ را بپذیرند نه تنها نیاز به و
 های هدف هستیم.بلکه قادر به صادرات مازاد تولید خود به بازار

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 00/6/89تاریخ : 

تومان رسید ۵۲۲هزار و  ۳۱تومانی نرخ مرغ در بازار / قیمت مرغ گرم به  ۳۵۲جهش   
تومان است ۳۷۷هزار و  .۲و مرغ گرم  ۳۷۷هزار و  ۷لو مرغ زنده چهارآیین گفت: امروز متوسط نرخ هر کی . 

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

اظهار کرد: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب  تحوالت بازار مرغ ، درباره آخریناقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۳۷۷هزار و  .۲ها فروشیو مرغ آماده به طبخ در خرده ۳۷۷هزار و  ۷مرغداری  . 

تومانی نرخ مرغ نسبت به روز گذشته در بازار  ۲۳۷ا برای خرید مرغ در ایام پایانی هفته را دلیل اصلی افزایش او ازدیاد تقاض
ها تا شود که روند افزایشی قیمت به دلیل تعطیلی کشتارگاهاعالم کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می

 .روز شنبه در بازار ادامه یابد
آیین قیمت مرغ در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به نوسان قیمت گوشت قرمز بخشی از چهار

تومانی قیمت دور از  ۷۷.تا  ۱۷۷تقاضا برای نذورات در این ایام به سمت بازار مرغ سرازیر شده است که با این وجود نوسان 
 .انتظار نیست

های قبلی از اواسط شهریور به سبب اختصاص راسری مرغداران گوشتی ادامه داد: بر اساس پیش بینیعضو هیئت مدیره کانون س
با روند نزولی در بازار روبه رو خواهد شد قیمت مرغ گرم التحریربخشی از درآمد خانوار به خرید لوازم . 

تومان  ۷۷.هر قطعه جوجه یک روزه یک هزار و  او با انتقاد از افت قیمت جوجه یک روزه در بازار گفت: هم اکنون متوسط قیمت
های دستوری موجب شده تا تقاضا برای های اخیر اجرای قیمتاست که با نرخ مصوب خود فاصله معناداری دارد چرا که در ماه

لید ادامه داردهای تواین روند تا زمان اعالم قیمت منطقی مرغ متناسب با هزینه  های مرغداری کاهش یابد وجوجه ریزی در واحد . 
های مرغداری صورت گیرد بیان کرد: اگر میلیون قطعه جوجه ریزی باید در واحد ۲۲۳تا  ۲۲۷چهارآیین با اشاره به اینکه ماهانه 

زندتر از این مقدار باشد بدون تردید این امر بر افت قیمت جوجه و زیان تولیدکنندگان دامن میتقاضا برای جوجه ریزی پایین . 
ت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی درباره تأثیر عرضه مرغ منجمد در بازار گفت: با توجه به عرضه ناچیز عضو هیئ

 .پشتیبانی امور دام این موضوع تأثیر چندانی بر بازار مرغ گرم ندارد
تومان ۳۷۷هزار و  .۲اُفت قیمت مرغ در بازار ادامه دار شد/ قیمت هر کیلو مرغ  :بیشتر بخوانید  

تحویل های مصوب فعلی مرغداران حاضر نیستند یک گرم مرغ تولیدی خود را به پشتیبانی امور دام او ادامه داد: با توجه به نرخ
تومان برای مرغ شیرین پک شده تولیدکنندگان حاضر به تحویل مرغ خود به  ۱۷۷هزار و  ۲۱دهند در حالی که با تعیین نرخ منطقی 

پشتیبانی هستند که این امر بر جلوگیری از زیان تولیدکنندگان جوجه یک روزه به سبب ازدیاد تقاضا برای جوجه ریزی تأثیر بسزایی 
کنندها زیان میمیلیارد تومان آن ۷۷تا  ۳۷هم اکنون به طور متوسط ماهانه حدود  دارند در حالی که . 

های دامی فروکش کرده است تصریح کرد: قیمت کنونی کنجاله سویا و ذرت به چهارآیین در پایان با اشاره به اینکه التهاب بازار نهاده
مت واقعی مرغ را بپذیرند نه تنها نیازی به واردات مرغ نداریم نرخ مصوب خود نزدیک شده است که اگر مسئوالن تنظیم بازار قی

های هدف هستیمبلکه قادر به صادرات مازاد تولید خود به بازار . 
  لینک خبر
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 برنامه ها و سیاست ها 
 خبرگزاری فارس – 8/6/89تاریخ : 

 وری کشاورزیساله اجرای کامل قانون بهره 9ستاد ملی رسانه وزارت جهاد تشکیل شد/دالیل تاخیر 

 های مستقل کشاورزی در صدا و سیما پخش شود،وری کشاورزی که قرار بود بر اساس آن برنامهسال از قانون بهره 8در حالی که 

گذرد به تازگی ستاد ملی رسانه در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده و قرار است از این به بعد جدی تر اجرای این قانون دنبال می
 شود. 

تصویب شد و در آن تأکید شده بود که  0398وری کشاورزی در سال اقتصادی خبرگزاری فارس، قانون بهرهبه گزارش خبرنگار 

ای های پراکندههای بخش کشاورزی را برای ترویج بین کشاورزان و مردم پخش کند، اگرچه صدا و سیما برنامهصدا و سیما برنامه
 گذرد، کافی نبوده است. سال از عمر آن می 8قانون که  کند، اما براساس تکلیفرا در حوزه کشاورزی اجرا می

 ابالغ شد، آمده است: 0398وری کشاورزی که سال های قانون بهرهدر مواد و تبصره

ـ به منظور ارتقاء منزلت اجتماعی، دانش و توانمندی های فعاالن بخش کشاورزی و منابع طبیعی و عشایری و پوشش مناسب 09ماده

های تحقیقاتی در این بخش، سازمان صدا و سیمای جمهوری های توسعه انتقال تجارب و یافتهجی و گسترش برنامههای ترویبرنامه
های سراسری داخلی رادیو تلویزیونی و های رادیو و تلویزیونی گروه جهاد در کلیه شبکهاسالمی ایران موظف است عالوه بر برنامه

دانش ترویج و توسعه بخش کشاورزی و »ات خاص استانی و کشوری با ایجاد گروه های استانی متناسب با موضوعهمچنین شبکه
ـ سازمان هواشناسی کشور موظف است 0های ویژه بخش کشاورزی اقدام نماید. تبصرهنسبت به تهیه و پخش برنامه« منابع طبیعی

نیاز بخش کشاورزی را به صورت روزانه ـ  ها و تحلیل های هواشناسی موردبینیها و پیشآخرین اطالعات پردازش شده و یافته
 های رادیو و تلویزیونی سراسری و مراکز استان ها قرار دهد.ای در اختیار شبکههفتگی ـ ماهیانه و دوره

ـ سازمان صدا و سیما جمهوری اسالمی ایران موظف است برنامه موضوع این قانون را به صورت روزانه و ثابت و در 9تبصره

روز و حداقل چهار روز در ماید که بیشترین بیننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبکه حداقل یک ساعت در شبانهزمانی ارائه ن
 هفته برنامه اجراء نماید.

 
نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه به پیشنهاد مشترک سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و وزارت ـ آیین1تبصره

 رسد.وزیران میورزی تهیه و به تصویب هیأتجهاد کشا
در اول تیرماه امسال وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان صدا و سیما دیداری داشتند و در آن توافق شد که همکاری مشترک 

ا معطل ی های کشاورزی از صدا و سیما شدت بیشتری بگیرد. البته اعالم نشد که چرا اجرای این کار تاکنوندرباره پخش برنامه
بسیار کنده انجام شده است.برای اجرای این کار، ستاد ملی رسانه در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده و موضوعات مرتبط را 

 کند.پیگیری می
 یم.وگو کرددر این زمینه با علیرضا اسحاقی مدیرکل دفتر شبکه دانش و رسانه ترویجی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی گفت

به تشکیل ستاد ملی رسانه وزارت جهاد کشاورزی گفت: در دوم تیرماه یعنی یک روز پس از توافق وزیر جهاد  وی با اشاره
هسته تخصصی شکل گرفته و طی تعامل با  09کشاورزی و رئیس سازمان صدا و سیما، این ستاد تشکیل شد و طی این مدت 

کنیم و آنها را دراختیار سازمان زی نیاز کشاورزان را احصاء میها با مراکز وزارت جهاد کشاورهای تخصصی و در استانمعاونت
 های مرتبط با آن تولید شود. دهیم تا برنامهصدا و سیما قرار می

های مرتبط با سوژه ها و موضوعات را وزارت جهاد انجام می دهد و سازمان صدا و سیما برنامهاسحاقی گفت: ارائه محتوا، نیازها،
 ید خواهد کرد. آن را تهیه و تول

های بخش کشاورزی قرار است در شبکه آموزش صدا و سیما، شبکه یک و ستاد رونق تولید به گفته اسحاقی، در گام نخست برنامه
 اندازی کانال های کشاورزی و شبکه کشاورزی در صدا و سیما هستیم. پخش شود، اما در ادامه به دنبال راه
 91بینی ما قرار است طی یک سال ویجی مؤسسه آموزش و ترویج کشاوری گفت: براساس پیشمدیرکل دفتر شبکه دانش و رسانه تر

ای ههای چالشی خواهد بود و از برنامهها شامل فیلم، مستند و بحثهزار دقیقه برنامه کشاورزی در تلویزیون پخش شود. این برنامه
 وگومحور پرهیز خواهد شد. گفت

های تولید ای هم وزارت جهاد کشاورزی پرداخت کند، گفت: هزینهرای این توافق قرار است هزینهاسحاقی در پاسخ به اینکه آیا ب
 ها قرار نیست پولی از ما دریافت شود. ها به صدا و سیما پرداخت خواهد شد اما برای پخش این برنامهبرنامه
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های کشاورزی در صدا ربوط به آن برای پخش برنامههای موری کشاورزی و تبصرهقانون بهره 09وی در پاسخ به اینکه چرا ماده 

ر اندازهایی در مسیو سیما تاکنون به طور جدی اجرا نشده است، گفت: منابع خوبی برای این کار دیده نشده بود و به این دلیل دست
 اجرا ایجاد شد.

یا و دیگر تبلیغات درآمدزا برای صدا و سیما آ از اسحاقی سؤال شد که آیا با توجه به تبلیغات گسترده محصوالتی مانند چیپس و پفک
بت به بخش ها نساندازی شود، گفت: دیدگاهتواند داشته باشد راهکنید شبکه مستقل کشاورزی که معموالً تبلیغات درآمدزایی نمیفکر می

کار را دارند و معتقدم که امروزه کشاورزی در سالهای گذشته بسیار تغییر کرده و سازمان صدا و سیما شاید بیشتر از ما دغدغه این 
 دانند.را همه نهادها می بخش کشاورزی جایگاه ویژه خود را پیدا کرده است و ارزش پرداختن به این بخش

  لینک خبر
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 برنامه و سیاست 
 خبرنگاران جوان  – 01/6/89تاریخ : 

های گرمسیریمیلیون دالر ارز با تولید میوه ۵۲۲هکتار گلخانه تا پایان سال/جلوگیری از خروج  ۵۲۵هزار و  ۵احداث   
رسدهزار هکتار می ۱۷های کشور به بیش از هکتار گلخانه جدید، سطح گلخانه ۳۷۳هزار و  ۳بنی عامری گفت: امسال با احداث  . 

صنعت،تجارت و کشاورزی ها در گفت و گو با خبرنگارولی اله بنی عامری مجری طرح ملی توسعه گلخانه گروه اقتصادی باشگاه  

 ۱۳سال، گلخانه ها به سطح  ۲۷  های کشور اظهار کرد: برنامه ریزی شده تا طی، درباره پیش بینی سطح گلخانهخبرنگاران جوان
هزار هکتار در سال  ۳هکتار در سال اول پایه شروع می شود و تا  ۲۱۷۷از حدود   هکتار برسد ، این رشد پلکانی ۳۳.هزار و 

نی ادامه می یابدپایا . 
در  ۲۱۷۱آغاز و تا افق  ۷۳ها از سال وی با اشاره به اینکه امسال در سال چهارم برنامه قرار داریم، افزود: طرح توسعه گلخانه

رسدهزار هکتار می ۳۳ها تا پایان برنامه به کشور ادامه دارد که با احتساب سال پایه مجموع سطح گلخانه . 
درصد اعالم کرد و افزود:تا حدودی از برنامه عقب هستیم که  .۷طرح گلخانه در سه سال اخیر را  بنی عامری متوسط توسعه

 .امیدواریم این مساله امسال جبران شود
هکتار گلخانه در کشور احداث کنیم که در صورت تحقق این امر  ۳۷۳هزار و  ۳این مقام مسئول ادامه داد: امسال در نظر داریم 

رسدهزار هکتار می ۱۷ور به بیش از های کشسطح گلخانه . 
ها به های توسعه یافته بیان کرد: طی پنج سال اخیر تحولی عظیم در گلخانههای کشور با کشورهای گلخانهوی درباره مقایسه سازه

شود و دیگر میهای گالوانیزه و فلزی در داخل تولید درصد سازه ۲۷۷ویژه مسائل سازه و تاسیسات اتفاق افتاده است به طوریکه 
 .نیازی به واردات نداریم

ایهای گلخانهدرصد سازه ۲۷های جدید کشور همتراز با کشورهای اروپایی است/ ضرورت اصالح کیفیت گلخانه :بیشتر بخوانید  
ای در کشور راه اندازی شده است، بیان کرد: هم های شیشهخانههای ساخت سازه گلبنی عامری با اشاره به اینکه خطوط کارخانه

شود تا پایان سال نهایی شوداکنون در حال ساخت نمونه پایلوت آن هستیم که تصور می . 
ای به خیار و مابقی به کشت درصد تولید محصوالت گلخانه ۶۳تا  ۶۷گفت:  ای در کشورتولید محصوالت گلخانه وی با اشاره به سهم

صوالتی نظیر گوجه فرنگی، بادمجان، فلفل و کاهو اختصاص دارد و گروه دوم به گیاهان زینتی که عمدتا رز، شاخه بریده، مح
شودها و گیاهان نشا فصلی مربوط میگیاهان آپارتمانی، درختچه . 

در   لیموترش حدود یکسال است کهبنی عامری از تولید لیموترش در واحدهای گلخانه ای شمال کشور خبر داد و افزود: اگرچه تولید 
 .کشور آغاز شده و به سرعت در حال رشد است؛ اما هنوز آمار نهایی میزان سطح زیرکشت آن را نداریم

میلیون تن می رسد ۲۷صادرات محصوالت گلخانه ای به   
شود، بیان کرد: ر گلخانه تولید میگروه محصول سبزی، میوه و گیاهان زینتی د .ها با اشاره به اینکه مجری ملی طرح توسعه گلخانه

میلیون تن و شاخه گل به چند  .شود که بدین ترتیب مجموع تولید میوه به محصول در فضای گلخانه تولید می ۲۳۷تا  ۲۷۷باالی 
رسدمیلیارد می . 

میلیون تن اعالم کرد و گفت:در پایان برنامه میزان تولید  .این مقام مسئول میزان کنونی تولید محصوالت گلخانه ای را حدود  

به بازارهای هدف صادر شود  میلیون تن آن ۲۷میلیون تن می رسد که قرار است  ۱۱محصوالت گلخانه ای به  . 
میلیون دالر است و پیش بینی می شود این رقم امسال به  ۳۷۷وی ادامه داد: هم اکنون ارزش صادرات محصوالت گلخانه ای حدود 

   .یک میلیارد دالر برسد
عمده کشورهای همسایه از جمله کردستان عراق، کشورهای آسیای میانه، روسیه، کشورهای حاشیه خلیج فارس و   بنی عامری،

 .افغانستان را مشتری تولید محصوالت گلخانه ای کشور اعالم کرد
درصدی آب در فضای  ۲۱تا  ۲۷ای گرمسیری در فضای گلخانه امری مهم در بی نیازی از واردات موز/بهره وری تولید میوه ه 

 گلخانه نسبت به آزاد
های گرمسیری طبق برنامه باید از سال آینده در جنوب کشور آغاز مجری طرح ملی توسعه گلخانه ها با اشاره به اینکه تولید میوه

های نظیر موز، آناناس و انبه از سال های گرمسیری عمدتا در چابهار است که طبق برنامه تولید میوهیوهشود، اظهار کرد: تولید م
شودآینده شروع می . 
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هایی نظیر جاده، برق و آب شیرین کن و.. است، از های گرمسیری در جنوب مستلزم زیرساختبه گفته وی، با وجود آنکه تولید میوه
تر این طرح اجرا شودمکاری الزم را در این زمینه داشته باشند تا هر چه سریعمسئوالن تقاضا داریم که ه . 

های گرمسیری در هزار هکتار برای تولید آووکادو، موز، آناناس، انبه و سایر میوه ۳این مقام مسئول ادامه داد: در منطقه چابهار 
 .نظر گرفته شده است

ها در حال انجام است، بیان کرد: با توجه به بهره وری های در تمامی استانگلخانههای بنی عامری با اشاره به اینکه توسعه واحد
ها در دستور کار قرار ها در تمامی استانمنابع آب، افزایش تولید و جلوگیری از تلفات و تبخیر آب و فرونشست آب توسعه گلخانه

کند، برابر فضای گلخانه آب مصرف می ۲۱تا  ۲۷داقل گرفته است چرا که به ازای تولید یک کیلوگرم محصول در فضای باز ح
شوددرصد از تلفات آب جلوگیری می ۷۷تا  ۳۷ضمن آنکه بسته به منطقه حداقل  . 

 ۲۷وی درباره اینکه میزان مصرف آب در واحدهای گلخانه نسبت به فضای باز چند درصد کاهش می یابد، بیان کرد: گلخانه تا 
تولید یک کیلوگرم گوجه فرنگی در فضای   ره وری باالتری در زمینه آب دارد. به عنوان مثالبرابر نسبت به فضای باز، به

لیتر آب مصرف کند و گاهی  ۱۷لیتر آب مصرف می کند، در حالیکه تولید این میزان گوجه فرنگی در فضای گلخانه تنها  ۱۳۷  باز
می یابد لیتر کاهش ۲۷تا  با استفاده از تکنولوژی های مربوط   این رقم . 

شود، بیان کرد: میلیون دالر وارد می ۳۷۷هزارتن موز با ارزش بیش از  ۹۷۷ها با اشاره به اینکه ساالنه مجری طرح توسعه گلخانه
هزار هکتار در جنوب سیستان و بلوچستان  ۲۷های گرمسیری در حدود براین اساس امیدوارم با کمک مسئوالن ذی ربط تولید میوه

شویماز شود تا از واردات بی نیاز میسواحل مکران آغ . 
هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز  ۱۷های گرمسیری در جنوب سیستان و بلوچستان رقمی حدود وی در پایان تصریح کرد: تولید میوه

 .دارد چرا که آب شیرین کن سرمایه بر است
  لینک خبر
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 برنامه و سیاست ها 
 خبرنگاران جوان  – 09/6/89تاریخ :

شودخانه سنتی بازسازی میهکتار گل ۵۲۲  
های سنتی ساله برای نوسازی گلخانه ۱شوند و یک زمان های سنتی، بازسازی میهکتار گلخانه ۳۷۷تا  ۱۷۷طهماسبی گفت: ساالنه 
 .کشور مورد نیاز است

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

ای، گفت: های گلخانهها در خصوص توسعه شهرکوزارت جهاد کشاورزی در جلسه رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استان
ها و فرمانداران ابالغ شده استای به سازمانهای استانی این میزان توسعه کشت گلخانهبرش . 

های سنتی ساله برای نوسازی گلخانه ۱شوند و یک زمان های سنتی، بازسازی میهکتار گلخانه ۳۷۷تا  ۱۷۷وی افزود: ساالنه 
 .کشور مورد نیاز است

ایهای گلخانهدرصد سازه ۲۷ورت اصالح های جدید کشور همتراز با کشورهای اروپایی است/ ضرکیفیت گلخانه :بیشتر بخوانید  
نامه، تخصیص ها از قبیل اصالح نظامهای انجام شده در خصوص توسعه گلخانهطهماسبی در این نشست به تشریح تسهیلگری

پرداخت  های اداری و ...بهره، کاهش بروکراسیتسهیالت کم . 
 امنیت غذایی تنها با توسعه گلخانه میسر است

های کشاورزی با بیان اینکه امنیت غذایی کشور از مسیر توسعه شست علی اشرف منصوری مدیرعامل شرکت شهرکدر ادامه این ن
در  ۲۱۷۱های انجام شده، به افق ترسیمی گذرد، اظهار امیدواری کرد که با ابالغ وزیر جهاد کشاورزی و هدفگذاریها میگلخانه

ای دست یابیمهای گلخانهخصوص توسعه شهرک . 
سنجی قرار گرفته است که ای مورد آمایش و امکانهای گلخانهمیلیون هکتار از اراضی کشور برای ایجاد شهرک ۲۶افزود: وی 

ای استهای گلخانههزار هکتار از اراضی مستعد برای ایجاد شهرک .۱۹نتیجه این سنتز، شناسایی  . 
وری ها، آموزش، مدیریت واحد و افزایش تولید و بهرهمجتمعها و این مقام مسئول مهمترین مأموریت شرکت را ساماندهی شهرک

 .اعالم کرد
هکتار اعالم کرد و  ۱.۷۷های کشاورزی کشور را به صورت ناخالص منصوری، برنامه مصوب اجرایی شرکت در توسعه شهرک

ها ابالغ شده استهای استانی آن به مدیران شعب استانافزود: برش . 
  لینک خبر
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 برنج
 ایران اکونا  – 8/6/89تاریخ : 

 کاال عرضه شودبرنج در بورس

عنوان محصول پرمصرف کشور اگر به شکل پرحجم و مستمر نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسالمی گفت: برنج به
 سد. ردر بورس عرضه شود، اختالالت موجود در عرضه و تقاضا و التهابات قیمتی این محصول به حداقل می

محمدحسین قربانی به استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای حمایت از کشاورزان اشاره و اظهار کرد: برنج نوعی تولید ملی و 
ها باید به تنظیم این بازار کمک کنند و الزم است اقدامات ملی برای بهبود شود به همین دلیل تمام گروهاستراتژیک محسوب می
کاال را سبب دستیابی سریع کشاورزان به منابع مالی دانست و صورت گیرد. وی عرضه برنج در بورسمعامالت برنج در بازار 

های مربوطه افزود: همواره شاهد هستیم کشاورزان از عدم پرداخت پول محصوالت خود گالیه دارند که اگر با همکاری دستگاه
فروش محصول در بورس و چگونگی معامالت مطلع شوند، نه کاران از مزایای خصوص برنجشرایطی مهیا شود تا کشاورزان به

رسد بلکه این روش عرضه برنج سبب افزایش کیفیت این محصول نیز خواهد شد. ترین زمان به پول خود میتنها کشاورز در کوتاه
کاال زی در بورسرئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تصویب و اجرای طرح قیمت تضمینی محصوالت کشاورنایب

که این طوریتصریح کرد: طرح قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی، روشی کارآمد و به سود دولت در بخش کشاورزی است به
التفاوت قیمت فروش محصوالت در بورس و قیمت جای خرید کل محصول از کشاورزان، مابهشود تا بهامکان برای دولت فراهم می
 کند.های دولت ایجاد میجویی بزرگی در هزینهداخت کند که این اقدام صرفهتضمینی را به کشاورزان پر

 عرضه برنج در بورس کاال . بورس . بورس کاال . برج
 میزان

  لینک خبر
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 برنج 
 خبرنگاران جوان  -09/6/89تاریخ : 

درصد افزایش یافت ۶هزار تن برنج در گمرکات معطل تخصیص ارز/ واردات برنج  ۰۲۲  
هزارتن برنج در گمرکات کشور منتظر تخصیص ارز است که به سبب ممنوعیت فصلی امکان  ۱۷۷کشاورز گفت: هم اکنون 

 .ترخیص نیست
صنعت، تجارت و کشاورزی مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

، درباره آخرین وضعیت بازار برنج اظهار کرد: قبل از فصل برداشت، مسئوالن وزارت صمت و وزارت جهاد خبرنگاران جوان
ج شدکشاورزی تصمیماتی مبنی بر رفع ممنوعیت واردات اتخاذ کردند که وقفه مجدد واردات منجر به نوسان قیمت در بازار برن . 

هزار تن برنج در گمرکات کشور منتظر تخصیص ارز است، افزود: با وجود آنکه این میزان برنج برای  ۱۷۷وی با اشاره به اینکه 
محرم و صفر و بازگشت حجاج در نظر گرفته شده است، اما به سبب برقراری ممنوعیت فصلی امکان ترخیص برنج مانده در 

 .گمرک وجود ندارد
های مانده در گمرک منجر به نوسان قیمت برنج در بازار شده اد: با توجه به آنکه وقفه در واردات و ترخیص برنجکشاورز ادامه د

هایی که قبل از دوره ممنوعیت آمدند، از گمرکات تر این موضوع را تعیین تکلیف کند تا کاالاست، از این رو دولت باید هر چه سریع
 .ترخیص شود

های تولید بر قیمت برنج ایرانیدرصدی هزینه ۱۷رسد/ تاثیر افزایش هزار تن می ۷۷.میلیون و  ۱تولید برنج به  :بیشتر بخوانید  
: این در حالی تومان اعالم کرد و گفت ۷۷۷هزار و  ۳هزار و پاکستانی را  ۳این مقام مسئول قیمت کنونی هر کیلو برنج هندی را 

 .است که به سبب کمبود عرضه ناشی از وقفه دد ترخیص ممکن است نوساناتی در سطح بازار ایجاد شود
 ۳۶۷ماهه،  ۳وی در واکنش به موضوعات مطرح شده پیرامون افزایش واردات برنج خارجی نسبت به سال قبل بیان کرد: بنابرآمار 

دهددرصد رشد را نشان می ۶مشابه سال قبل  هزارتن برنج وارد کشور شده که نسبت به مدت . 
دهک مردم وجود ندارد، از این رو وقفه در واردات  ۶کشاورز در پایان تصریح کرد: با وجود آنکه امکان خرید برنج ایرانی برای 

ر سبد خانوار شود، در غیر این صورت برنج ایرانی کاالی لوکس دتنها منجر به نوسان غیر منطقی برنج ایرانی در بازار می

شودمحسوب می . 
  لینک خبر
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 پسته
خبرگزاری فارس – 03/6/89تاریخ :   

 خورد/برنامه افزایش دو برابری تولید پسته در کشورغرب کلید توسعه باغات پسته در شمال

غرب کشور در دستور کار معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه برنامه توسعه باغات پسته در شمال و شمال
 یابد. می های اصالحی باغات تولید پسته در کشور تا دو برابر افزایشمعاونت باغبانی است، گفت: با انجام برنامه

وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ اینکه حمدعلی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در گفت
هزار هکتار سطح زیرکشت دارای رتبه اول سطح  108ایم؟ گفت: ایران با آیا ما جایگاه نخست تولید پسته را به آمریکا واگذار کرده

 بوده این در حالی است که آمریکا نزدیک به صد هزار هکتار رتبه دوم جهان را دارد. زیرکشت در دنیا
 *دلیل کاهش عملکرد پسته

هزار  111وی ادامه داد: بیش از نیمی از سطح کشت پسته ایران در یک استان خشک و شور به نام کرمان واقع شده و نزدیک به 

استان متمرکز است که عمده  09شود در هزار هکتار( می 108باغات ) درصد سطح زیرکشت 90هکتار سطح زیرکشت که شامل 

 سطح کشت شده مناطق از کیفیت آب و خاک خوبی برخوردار نبوده و منجر به کاهش عملکرد پسته ایران شده است.
کا در مناطق با معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: این در حالی است که کشت و کار و همچنین توسعه باغات آمری

 شود. شرایط آب و خاک با کیفیت انجام می
های اخیر ضمن تأثیر سوء در عملکرد کمی و کیفی پسته، های پیاپی و تغییرات اقلیمی در سالبه گفته طهماسبی بروز خشکسالی

های مناطق پسته یکی از گونهکشت و توسعه سایر محصوالت باغبانی را با محدودیت بیشتری مواجه ساخته و با توجه به اقلیم این 
 مقاوم در شرایط سخت است.

 غرب و غرب کشور در دستور کار وزارت جهاد* توسعه باغات پسته در شمال
غرب کشور در دستور کار معاونت باغبانی قرار دارد گفت: با اجرای وی با بیان اینکه توسعه باغات پسته در مناطق غرب و شمال

با ارقام تجاری و مناسب با منطقه عملکرد  9کاری باغات پسته قدیمی و درجه له تغییر رقم و سرشاخهعملیات اصالح باغات از جم

 توان افزایش داد. را دو برابر می
 سال 01درصدی تولید پسته ایران در طی  03*افزایش 

لید پسته در ایران است، گفت: درصدی تو 03ساله حاکی از رشد  01معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بررسی روند 

رسیده است و در خصوص عملکرد نیز همین  0386هزار تن در سال  990به  0390هزار تن در سال  060تولید پسته در کشور از 

 گونه بوده است. 
 یابدهزار هکتار باغ پسته توسعه می 01استان/ساالنه  99*کشت پسته در 

فت: ، گهای خاصی مانند کرمان و رفسنجان بوده استهای گذشته محدود به استانته در سالطهماسبی در پاسخ به اینکه چرا تولید پس
هزار  01شود و ساالنه بیش از استان کشور کشت و کار می 99آبی است و در بیش از پسته محصول متحمل به شرایط شور و کم

 کشت پسته افزایش یافته است.درصد سطح زیر 33سال اخیر بیش از  01یابد و طی هکتار پسته توسعه می

 های توسعه باغ پسته در کشور*برنامه
ندی کشت بهایی برای توسعه این محصول استراتژیک و اساسی در کشور دارید، گفت: از لحاظ تقسیموی در پاسخ به اینکه چه برنامه

کرمان، خراسان و یزد هستند و پس از آن های پیشرو و قدیمی مانند بندی وجود دارد نخست استانپسته در ایران سه نوع تقسیم
های جدید مانند آذربایجان غربی و شرقی، بندی آخر استاناند و در تقسیم، مرکزی و قم قرار گرفتهرو مانند قزوینهای میانهاستان

 زنجان، اردبیل، لرستان، همدان، کردستان، کرمانشاه، خراسان شمالی و ایالم هستند.

ورزی ادامه داد: تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آبی و به تبع شور شدن اراضی در معاون وزیر جهاد کشا
رو و حتی جدید شده است و توسعه باغات های میانههای قدیمی منجر به توسعه باغات به ویژه در استاناستان

شته و شاهد توسعه رو و جدید نیز وجود داهای میانهشود و توسعه پسته در استانپسته به دو استان ختم نمی

سال گذشته مواجه بوده  01درصدی طی  33گیر بودیم به طوری که تولید پسته در ایران با رشد قابل توجه چشم

 است.
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 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی

 ایرنا  – 03/6/89تاریخ : 

 شودمیلیارد تومان بدهی گندمکاران پرداخت می ۳۰۲۲

ین میلیارد تومان به گندمکاران بدهکاریم که در صورت تام ۷۷۷وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر هزار و  -ایرنا  -تهران 
 شود. اعتبار توسط دولت، پرداخت می

روز چهارشنبه در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: عقب افتادگی پول گندمکاران به تاخیر تامین « محمود حجتی»
اند، بر ها بخشی از تعهداتشان را پرداخت نکرده اعتبار از طرف سازمان برنامه و بودجه از محل تبصره یارانه ها و اینکه بانک

 گردد.می
وی اظهارداشت: به همین منظور امروز روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در هیات دولت قول دادند که نسبت به 

 تامین اعتبار پول گندمکاران اقدام کنند.
استان های غربی و شمال روز گذشته دانست و گفت: این بدهی مربوط به  ۷.وی باقیمانده پول گندمکاران را مربوط به بیش از 

 غرب کشور است که گندم خود را تحویل داده اند اما هنوز پولی دریافت نکرده اند تا بتوانند هزینه کمباین را بپردازند.
وزیر جهاد کشاورزی از دولت خواست تا هر چه سریعتر نسبت به این موضوع تامین اعتبار شود زیرا استان های غرب و شمال 

 ردسیر هستند و از چند روز آینده باید نسبت به کشت جدید گندم اقدام کنند.غرب از مناطق س
 ستاد تنظیم بازار در قیمت گذاری سبوس تجدیدنظر کند

گذاری سبوس گفت: نسبت به افزایش قیمت سبوس توسط ستاد تنظیم بازار معترض هستیم و مکاتباتی را در این حجتی درباره قیمت
 شته ایم.زمینه با ریاست جمهوری دا

 وی افزود: رئیس جمهوری نیز خواستار رسیدگی این موضوع و همچنین تجدیدنظر ستاد تنظیم بازار شده است.
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 01/6/89تاریخ : 

 هزار میلیارد تومان تسهیالت است  ۰۲توسعه گلخانه ها نیازمند

صورت گرفته در کشت  وزیر جهاد کشاورزی گفت: بررسی ها نشان می دهد با وجود ظرفیت های موجود و اقدامات -ایرنا  -تهران 
 هزار میلیارد تومان تسهیالت نیاز است.  ۱۷گلخانه ای ، از دنیا و حتی کشورهای همسایه عقب هستیم که برای توسعه این مهم 

روز یکشنبه در هفتمین همایش سراسری آغاز کشت محصوالت زراعی که در محل این وزارتخانه برگزار شد، « محمود حجتی»
 ۱۶تا  ۱۳ا با سرعت بسیار بیشتری در توسعه کشت گلخانه ای حرکت می کنند، زیرا با وجود اینکه سال گذشته افزود: کشورهای دنی

 هزارهکتار گلخانه وجود دارد.  ۲۳درصد رشد توسعه گلخانه ها را در کشور محقق شده، اما اکنون 
 نان عقب ماندگی برطرف نشده است.به گفته وی، این میزان رشد کشت گلخانه ای در کشور بی سابقه بوده، اما همچ
هزار هکتار و در یکی از استان های کشور چین  ۹۷وی اظهارداشت: اکنون در کشور ترکیه سطح زیر کشت گلخانه ها نزدیک به 

 هزار هکتار است. ۱.۳کشت گلخانه ای 
یی که مصرف آب به ازای تولید وزیرجهاد کشاورزی تصریح کرد: توسعه کشت گلخانه ای در حل مشکل کم آبی موثر است، تا جا

 درصد کاهش پیدا می کند.  ۷۷تا  ۳٨هرکیلوگرم 
وی ضمن انتقاد از عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیالت به بخش کشاورزی گفت: بانک ها نبود اعتبار را بهانه می کنند که این امر 

 رداخت تسهیالت تسهیل گری کنند.قابل قبول نیست، بنابراین انتظار می رود بانک ها در سراسر کشور برای پ
هزار میلیارد تومان آن  ۱۷هزار میلیارد تومان پرونده تشکیل شود تا  ٠۷حجتی افزود: بنابراین برای توسعه کشت گلخانه ای باید 

 تصویب و محقق شود. 
جاد لتحصیالن روبرو شده ایم، ایوی یکی از چالش های اصلی کشور را اشتغال بیان کرد و گفت: اکنون در شرایطی که با انبوه فارغ ا

 نفر اشتغال ایجاد می کند که در رفع بخشی از این مشکل موثر است.  ۲۷هر هکتار گلخانه برای 
امروز با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس  ۷۷ - ۷۳هفتمین همایش سراسری کشت محصوالت زراعی 

 ، استانی و شهرستانی این وزارتخانه به همراه کشاورزان نمونه آغاز به کار کرد.شورای اسالمی، معاونین و مدیران ارشد
 سال آینده ۲۷جهش تولیدات کشاورزی در 

ساله گفت: معتقدم با اقدامات زیربنایی و زیرساختی د رحوزه  ۲۷میلیون تن محصول کشاورزی در افق  ۲.۱وی درباره ارزیابی تولید 
سال آینده است زیرا اکنون ساالنه بیش از یک میلیون تن محصول از  ۲۷میزان ارزیابی ها برای  آب و خاک میزان تولید بیش از

میلیون تن تولید  ۲۷شود؛ بنابراین اگر هیچ بحش دیگری فعالیت نداشته باشد تنها از توسعه کشت گلخانه ای ها تولید میتوسعه گلخانه
 خواهیم داشت.

 کود اوره بخش کشاورزیقول مساعد پتروشیمی ها برای تامین 
وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت عرضه کود اوره توسط پتروشیمی ها پیش از این با مشکل مواجه شده بود گفت: دولت و 

 ها قول مساعد برای عرضه کود اوره بخش کشاورزی داده اند تا مشکالتی که پیش امده بود، جبران شود. پتروشیمی
ی تشدید فشار اقتصادی با بکارگیری از همه امکانات صف آرایی سختی را در مقابل ملت ما انجام داده وی با بیان این که دشمن برا

 است افزود: در این شرایط ما به عنوان متولی تولید که با معیشت مردم سر و کار داریم باید تالش خود را به حداکثر ممکن برسانیم.
 درصد شد ۲۹خوداتکایی کشور در تولید روغن 

 ۶های روغنی وابستگی زیادی داریم اضافه کرد: در سالهای گذشته میزان وابستگی از بین پنج تا ی با بیان این که در بخش دانهحجت
درصد رسیده است که این رقم در مقابل تقاضا بسیار ناچیر است درحالی که باید در تولید روغن و کنجاله خوداتکا  ۲۹درصد به نزدیک 

 باشیم.
ها را آنقدر می برند و می آورند تا ورزی در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: برخی پرسنل اداری، ارباب رجوعوزیر جهاد کشا

 بتوانند در جایی او را تیغ بزنند.
ها و مصوبات، کار را بر مردم دشوار کرده است بنابراین از وی خطاب به این افراد گفت: به مردم سخت نگیرید؛ برخی از آئین نامه

اون امور اقتصادی و برنامه ریزی و دیگر مدیران می خواهم که جهت تسهیل قوانین و مقررات اقدامات الزم را به عمل بیاورند به مع
 طور مثال با چند ابالغیه در حوزه امور دام و گلخانه ها تسهیل گری شد.
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 های روغنی را جدی بگیریم و امیدواریمولید دانهحجتی خطاب به تولیدکنندگان و مسئوالن گفت: ضرورت دارد طرح تحول در افزایش ت
 های الزم نظارت و کنترل را در این زمینه اعمال کنیم.بتوانیم عالوه بر پشتیبانی و حمایت

ها و استان ها خواست تا دستیاری ویژه برای پاسخگویی به مردم در نظر بگیرد تا وی از مسئوالن جهادکشاورزی در سطح شهرستان
 ن مشکل را حل کنیم.بتوانیم ای

  لینک خبر
 

 تامین منابع مالی 
 خبرگزاری فارس  – 01/6/89تاریخ : 

 های کشاورزیهزار میلیارد ریال تسهیالت برای تهیه نهاده ۶اختصاص 

های کشاورزی و تأمین کود مورد نیاز بخش هزار میلیارد لایر تسهیالت به منظور تهیه و تدارک نهاده 1هیأت وزیران مبلغ 

 کشاورزی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اختصاص داد. 

سانی ریاست جمهوری، هیأت وزیران به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع ر

های کشاورزی و تأمین کود مورد نیاز بخش هزار میلیارد لایر تسهیالت به منظور تهیه و تدارک نهاده 1مبلغ 

 کشاورزی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اختصاص داد.
های تکثیری رز، ی اقالم شامل تعدادی انواع لوبیا، اندامدولت در ادامه، با اصالح و کاهش حقوق ورودی برخ

فروشی و چای سیاه و نیز ایجاد تعرفه روزه بوقلمون گوشتی، کوبیده دربسته غیرخردهتخم نطفه دار و جوجه یک
 برای برخی انواع لوبیا و بذر پیاز موافقت کرد.

 ن پنج درصد تعیین شدمطابق این تصمیم، حقوق ورودی و تعرفه های اقالم فوق به میزا
 
 لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 خبرگزاری فارس – 01/6/89تاریخ : 

 کاران کشوردرصد از مطالبات گندم 78پرداخت 

 محموله از کشاورزان کشور خریداری شده است. 900هزار تن گندم در قالب یک میلیون و 601میلیون و 0تاکنون 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ بهای این مقدار گندم بالغ بر 
 میلیارد لایر است. 389 هزار و 030

 کاران پرداخت شده است.درصد از مطالبات گندم 90میلیارد لایر معادل  301هزار و  001براساس این گزارش، تاکنون بیش از 

 مرکز بوده است. 0090در این گزارش آمده است: تعداد مراکز خرید این محصول در سال جاری 

تن گلرنگ خریداری  6199، خراسان رضوی ، سیستان بلوچستان ، فارس و کرمان استان اصفهان  0این گزارش می افزاید: در 

 شده است.
 تن خریداری شده است. 0001تن و اصفهان مقدار  1008در پایان این گزارش آمده است، بیشترین مقدار گلرنگ در استان فارس ، 

  لینک خبر
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 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان  – 01/6/89تاریخ : 

هزار تومانی قیمت تخم مرغ با نرخ مصوب ۱اختالف   
هزار تومان است که با نرخ مصوب  ۳تا  ۳۷۷هزار و  ۱ترکاشوند گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

هزار تومان فاصله دارد .ستاد تنظیم بازار  . 
میهن در گفت و گو با خبرنگارداران رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه مرغ گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

د تولید و کاهش تقاضا در ایام محرم ، با اشاره به اینکه بازار تخم مرغ تعریفی ندارد، اظهار کرد: با توجه به مازاخبرنگاران جوان
 .قیمت تخم مرغ افت چشمگیری در بازار داشته است

هزار تومان است که با نرخ مصوب ستاد  ۳تا  ۳۷۷هزار و  ۱درب مرغداری  نرخ هر کیلو تخم مرغ او افزود: هم اکنون متوسط
هزار تومان فاصله دارد .تنظیم بازار  . 

های اخیر به مرغداران وارد شده است موضوع ن ادامه داد: با توجه به زیان سنگینی که طی ماهداران میهمدیرعامل اتحادیه مرغ
و تنها   ای نرسیدهبه نتیجه  ایم که متأسفانه تاکنونآوری تخم مرغ مازاد از سطح بازار را طی دو هفته اخیر پیگیری کردهجمع
که برای خرید و ذخیره سازی مازاد تخم مرغ وارد بازار شود هایی داده شده است تا به شرکت پشتیبانی اجازه دهندقول . 

هفته  ۱های صورت گرفته طی بیان کرد: با وجود پیگیری جمع آوری تخم مرغ مازاد از سطح بازار ترکاشوند با انتقاد از تعلل در
 .اخیر تاکنون، دلیلی ندارد که تصمیم گیری در این زمینه با تعلل صورت گیرد

ها دلیل تعلل در تصمیم گیری جمع آوری مازاد تخم مرغ داران میهن ادامه داد: بنده معتقدم چندگانگی مسئولیتادیه مرغمدیرعامل اتح
گویند وظیفه این امر بر عهده وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید است و بار دیگر از سطح بازار است چراکه یک بار می
دانندنظیم بازار میمسئول این امر را وزارت صمت و ت . 

در فروش هر کیلو تخم مرغتومانی مرغداران  ۱۷۷تخم مرغ ارزان شد / زیان یک هزار و  :بیشتر بخوانید  
ها شده است داران میهن با اشاره به اینکه احیای مجدد وزارت بازرگانی منجر به ایجاد چندگانگی مسئولیتمدیرعامل اتحادیه مرغ

ر کند که مسئولیت این امر به تنظیم بازاهای صورت گرفته وزارت جهاد کشاورزی اذعان میبیان کرد: با وجود مکاتبات و پیگیری
همکاری الزم را در زمینه جمع آوری مازاد تخم مرغ از سطح بازار   محول شده است که بر این اساس وزارت صمت به ما قول داده

 .داشته باشد
هزار تن تخم مرغ  ۹۳هزار تن اعالم کرد و گفت: در ایام عادی ماهانه به طور متوسط  ۳۳تا  ۳۱او تولید ماهانه تخم مرغ را حدود 

گیرد که با توجه به ایام محرم و کاهش مصرف به ویژه در دهه اول ضروری است که مازاد تخم رد استفاده قرار میدر کشور مو
 .مرغ از سطح بازار جمع آوری شود

هزار  ۲۱داران میهن درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ گفت: بنابر آمار از ابتدای سال تاکنون تنها مدیرعامل اتحادیه مرغ
های اخیر صادرات به شدت افت داشته است که بنده معتقدم های هدف صادر شده است ضمن آن که در هفتهمرغ به بازارتن تخم 

بر استهای اخیر موجب شده بازار این محصول را از دست بدهیم و بازگشت مجدد به بازار عراق زمانممنوعیت صادرات در ماه . 
تومان اعالم کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون متوسط  ۹۱۷هزار و  ۹لو تخم مرغ را او نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار برای هر کی

تومان بیانگر زیان  ۹۱۷هزار و  ۹تومان بوده که مابه التفاوت آن با نرخ مصوب  ۶۷۷هزار و  ۳قیمت فروش هر کیلو تخم مرغ 
تولید حمایت الزم را از تولیدکتنندگان داشته باشند تا رود در سال رونق فاحش تولیدکنندگان است. از مسئوالن ذی ربط انتظار می

 .تولید این محصول دچار آسیب نشود
های دامی وجود ندارد تصریح کرد: هم اکنون داران میهن در پایان با بیان اینکه مشکل خاصی در بازار نهادهمدیرعامل اتحادیه مرغ

های اخیر به سبب زیان رود که طی ماهپیش روی تولیدکنندگان به شمار میهای اساسی مشکل مازاد و قیمت پایین تخم مرغ از چالش

ها وارد شده استچشمگیر در فروش هر کیلو تخم مرغ فشار سنگین بر آن . 
  لینک خبر
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 تخم مرغ 
 خبرنگاران جوان  – 01/6/89تاریخ : 

تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ ۶۲۲تخم مرغ ارزان شد / زیان یک هزار و   
هفته گذشته در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تومانی نرخ هر کیلو تخم مرغ نسبت به  ۲۷۷نبی پور از کاهش 

است ۱۷۷هزار و  ۶تا  ۷۷.هزار و  ۶تخم مرغ درب مرغداری  . 
تجارت و کشاورزی صنعت، وگو با خبرنگارناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت گروه  

تومانی نرخ هر کیلو تخم مرغ نسبت به هفته گذشته در بازار خبر داد و گفت: هم  ۲۷۷، از کاهش اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
 ۲۱تا  ۶۷۷هزار و  ۲۱ای معادل شانه ۷۷۱هزار و  ۶تا  ۷۷.هزار و  ۶اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

تومان است ۳۷۷هزار و  . 
یافت های کلوچه سازی در بازار افزایش میدر شهریور به سبب ازدیاد تقاضا کارخانه تخم مرغ وی افزود: در سنوات گذشته قیمت

روند کاهشی در بازار روبرو شده استکه متاسفانه امسال نه تنها قیمت تخم مرغ باال نرفت، بلکه به دلیل ازدیاد تولید با  . 
رود، اما کاهش قدرت خرید خانوار نبی پور ادامه داد: علی رغم آنکه تخم مرغ ارزانترین پروتئین در دسترس افراد به شمار می

 .موجب شده بازار تخم مرغ تعریف چندانی نداشته باشد
هزار تن تخم مرغ به  ۲۱: بنابر آمار از ابتدای سال تا کنون این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ بیان کرد

هزار تن صادرات  ۲۷، ماهانه حداقل ۷۱های هدف صادرشده که در برابر مازاد تولید بسیار ناچیز است. در حالیکه در سال بازار
 .تخم مرغ داشتیم

تومان ۳۷۷هزار و  ۶مازاد تولید تخم مرغ دردسر ساز شد/ قیمت هر کیلو تخم مرغ  :بیشتر بخوانید  
های کنونی زاد تولید، فروش با نرختومان اعالم کرد و گفت: با توجه به ما ۹۱۷هزار و  ۹  را  وی قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ

تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ است۱۷۷تا یک هزار و  ۱۷۷بیانگر زیان یک هزار و  . 
تا  ۱۱۷تن اعالم کرد و گفت: از مازاد روزانه  ۱۹۷۷رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار تولید روزانه تخم مرغ را بیش از 

شود چرا که عراق به های هدف صادر میتن تخم مرغ به صورت غیر رسمی به بازار ۲۷۷تا  ۳۷حدود  تن تخم مرغ، رقمی ۱۳۷
 .سبب حمایت از تولید داخل تمایلی به واردات تخم مرغ ایرانی ندارد

توافقی تخم وی در پایان درباره آخرین وضعیت خرید توافقی تخم مرغ تصریح کرد: با وجود درخواست معاونت امور دام برای خرید 
وارد میدان نشده است، در حالیکه اگر مرغدار به قیمت تمام  مرغ به منظور کاهش زیان تولیدکنندگان، اما تاکنون پشتیبانی امور دام

 .شده تولید نرسد، رغبتی برای ادامه تولید نخواهد داشت
 لینک خبر 
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 تولیدات باغی
 خبرگزاری فارس – 01/6/89تاریخ : 

 ها در تحویل کود به کشاورزانمهری پتروشیمیماندگی دارد/ بیتوسعه گلخانه در کشور عقب

ها در ماندگی دارد، گفت: پتروشیمیها در کشور نسبت به کشورهای همسایه عقبوزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه توسعه گلخانه
های گذشته جبران کاریهایی که دولت داده است کماند که امیدواریم با قولمهری کردهداخل کشور در تحویل کود به کشاورزان بی

 شود. 
وزیر جهاد کشاورزی در هفتمین گردهمایی محصوالت  امروز محمود حجتی خبرگزاری فارس،خبرنگار اقتصادی به گزارش 

های گذشته بوده، اما همچنان هایی که در سالها در کشور گفت: متاسفانه به رغم پیشرفتزراعی با اشاره با اهمیت توسعه گلخانه
 ها در آنها بیشتر است.ها از کشورهای همسایه هم عقب هستیم و سرعت توسعه گلخانهنسبت به ظرفیت

 00های کشور به های کشور داشتیم، گفت: با این وجود سطح گلخانهدرصد رشد در توسعه گلخانه 90با بیان اینکه سال گذشته  وی

هزار هکتار محصوالت  130هزار هکتار است و تنها در یک استان چین  01هزار هکتار رسیده در حالی که این رقم در ترکیه 

 آید.ای به عمل میگلخانه
نفر به ازای یک هکتار ایجاد  01درصدی مصرف آب و اشتغال  90ها باعث کاهش زیر جهاد کشاورزی توسعه گلخانهبه گفته و

 ای نیز موثر است.زایی در مراحل پیشین و پسین تولید محصوالت گلخانهکند و این اشتغالمی
 ای کشور هنوز مسیر زیادی را برای: تولیدات گلخانهها وجود دارد، گفتهای زیادی در توسعه گلخانهحجتی با تاکید بر اینکه ظرفیت

 گویی تقاضای موجود در کشورهای همسایه دارد.پاسخ
 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. 91ای در کشور حداقل به های توسعه گلخانهوی افزود: امسال برای تحقق برنامه

ها تسهیالت الزم را به رسد، گفت: بانکماه به درآمدزایی می 6ر از وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه توسعه گلخانه در کمت

 دهندگان گلخانه رقم زیادی نیست.دهند و میزان آورده توسعهداران ارائه میگلخانه
 ها در ارائه کود به کشاورزانمهری پتروشیمی*بی

ولت داده هایی که دد، گفت: با پیگیری که انجام شده و قولمهری کردنها در ارائه کود به کشاورزان بیحجتی با بیان اینکه پتروشیمی
 اند را جبران کنیم.ها انجام دادههایی که تا به امروز پتروشیمیکاریامیدواریم کم

وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: ایران وابستگی شدیدی به واردات روغن و کنجاله که به عنوان خوراک دام استفاده 
 دارد. شود،می

درصد رسیده اما همچنان نسبت به  93های روغنی امروز به درصدی به دانه 0به گفته وزیر جهاد کشاورزی اگرچه وابستگی مواد 

 تقاضا به این محصول اساسی فاصله زیادی داریم
  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 خبرنگاران جوان – 00/6/89تاریخ : 

درصد محصوالت باغبانی ۵۲برابری تولید محصوالت باغی / ضرورت صادرات  ۱رشد   
 ۳۷برابری محصوالت باغی نسبت به سال قبل بدان معناست که  .تا  ۱اتوجه به رشد نایب رئیس اتحادیه باغداران تهرانگفت: ب

 .درصد این محصوالت بیش از نیاز داخل است
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

های درصدی محصوالت باغی خبر داد و گفت: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و بارش ۶۷تا  ۳۷، از رشد خبرنگاران جوان
اشتیمدرصد رشد د ۶۷تا  ۳۷مناسب، امسال در بسیاری از محصوالت باغی نسبت به مدت مشابه سال قبل  . 

های تولید و حتی برداشت او افزود: با توجه به فراوانی عرضه و نبود بازار مناسب صادراتی، قیمت محصوالت جوابگوی هزینه
 .نیست در حالی که باغداران و کشاورزان انتظار داشتند که حداقل معیشت زندگی از قبل فروش محصوالتشان تأمین شود

این موضوع را پیگیر نشوند، بدون تردید ادامه برداشت محصوالت باغی همچون سیب، کیوی،  شادلو ادامه داد: اگر مسئوالن امر
اندگیری داشتهشوند چراکه در مقایسه با سال قبل رشد چشمانار و مرکبات دچار چالش جدی می . 

کشاورزان به صدا درآمد اختالف نظر مسئوالن بر سر نرخ خرید تضمینی گندم/ زنگ خطر کاهش سطح زیر کشت :بیشتر بخوانید  
های تولید اعم از سم، کود، نیروی انسانی، ماشین به گفته نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران با توجه به افزایش صددرصدی هزینه

ر بر ها، سود جزئی برای گذراندن معیشت تولیدکنندگان دای باشد که ضمن جبران هزینهها، شرایط باید به گونهآالت و سایر نهاده
 .داشته باشد

های ساله، توسعه باغات یکی از برنامه ۱۷انداز این مقام مسئول با تأکید بر حمایت مسئوالن از بخش صادرات، گفت: بر اساس چشم
وزارت جهاد کشاورزی بوده است که امروز بخش باغبانی به جایی رسیده که تولید آن قابل قبول است و چنانچه برای صادرات آن 

رو خواهیم بود که این امر تحدید های آتی و افزایش ضایعات در بخش روبهرغبتی تولیدکنندگان در سالی نداشته باشیم، با بیابرنامه
رودجدی برای بخش باغبانی به شمار می . 

اد به او ادامه داد: در شرایط فعلی که فروش نفت کشور دچار تحریم است، صادرات محصوالت باغی فرصت طالیی برای کل اقتص
شودویژه بخش کشاورزی محسوب می . 

شادلو با اشاره به اینکه تولید برخی محصوالت باغی دو برابر نیاز داخل است، افزود: در شرایطی که با محدودیت ارز مواجه 
باید به هستیم، استمرار صادرات محصوالت باغی در تأمین ارز موردنیاز کشور تأثیر بسزایی دارد از این رو روابط دیپلماتیک 

ای دنبال شود تا با رونق صادرات بازار محصوالت به تعادل برسدگونه . 
سال گذشته تفاوت چندانی نداشته است،  ۲۷نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران با انتقاد از این مسئله که قیمت محصوالت باغی با 

هزار تومان از  .هزار تا  ۲، اما محصوالت باغی کیلویی ها مطابق با تورمهای تولید و نهادهرغم افزایش هزینهبیان کرد: علی
ها نیست و ادامه این روند تحدید جدی برای سرمایه ملی به های آنشود که به هیچ عنوان جوابگوی هزینهباغداران خریداری می

رودشمار می . 
 ۶۷تا  ۳۷اعالم شود، بیان کرد: باتوجه به افزایش های صادراتی باید تر جایزهاین مقام مسئول با تأکید بر این مسئله که هرچه سریع

ها های صادراتی از جمله سرمایه در گردش کم بهره به صادرکنندگان و تشکلدرصدی محصوالت باغی مسئوالن امر باید مشوق
کندسازی بازار و رونق صادرات کمک میدهند چراکه این امر به روان . 

های هدف صادر شود، تصریح او در پایان با اشاره به اینکه مازاد تولید محصوالت باغی بر نیاز کشور باید به طرق مختلف به بازار
درصد محصوالت باغبانی  ۳۷دهد برابر رشد داشته که این امر نشان می .تا  ۱کرد: تولید محصوالت باغی نسبت به سال قبل حداقل 

های تولید نیستهای فعلی جوابگوی هزینهکه باید صادر شوند چراکه قیمتبیش از نیاز داخل است  . 
 
  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 خبرنگاران جوان  – 01/6/89تاریخ : 

درصدی محصوالت باغی در راه است ۶۲رشد   
درصدی روبرو  ۶۷تا  ۳۷نورانی گفت: باتوجه به شرایط مساعد اقلیمی، تولید محصوالت باغی نسبت به سال قبل حداقل با رشد 

 .خواهد بود
صنعت، تجارت و کشاورزی رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

، شرایط تولید محصوالت باغی نسبت به مدت مشابه سال قبل مطلوب دانست و گفت: سال گذشته سرمازدگی برخی خبرنگاران جوان
درختی موجب شد با کمبود عرضه و نوسان قیمت در بازار روبرو شویم، در حالیکه امسال تولید ها به ویژه در سیب استان

درصدی نسبت به سال قبل روبروست ۶۷تا  ۳۷محصوالت باغی با رشد حداقل  . 
 .شود تولید سیب درختی درصدی تولید نسبت به سال قبل پیش بینی می ۶۷تا  ۳۷وی افزود: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و رشد 

میلیون و نیم تن برسد .تا  . 
نورانی با تاکید بر یارانه صادرات محصوالت کشاورزی گفت: با توجه به رشد چشمگیر تولید محصوالت باغی باید تمهیداتی برای 

شودش جدی مواجه میتوسعه صادرات بیندیشند و در غیر این صورت تولید با چال . 
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی درباره مقایسه صادرات محصوالت باغی و زراعی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیان کرد: 

، ۷۶سال گذشته به سبب افت تولید، افزایش قیمت و مقرون به صرفه نبودن صادرات مالک و معیار ما نیست، اما در مقایسه با سال 
های حوزه خلیج فارس، روسیه، عراق و افغانستان افزایش یافته استچند ماهه امسال به کشور صادرات در . 

دد وزارت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار نمره قبولی ندارد/ دلیل اصرار مسئوالن بر احیای مج :بیشتر بخوانید

 چیست؟
وی با انتقاد از این مسئله که تاکنون وزارت صمت برای توسعه صادرات کاری نکرده است، بیان کرد: با توجه به انکه نقش سازمان 

رود که صادرات رنگ و بوی توسعه تجارت، برای صادرات بسیار کمرنگ است، از این رو با احیای وزارت بازرگانی انتظار می
های نفتی برای صادرات استفاده نکنیمبه خود بگیرد تا همانند گذشته از ارزدیگر  . 

نورانی با اشاره به اینکه مخالف واردات بی رویه محصوالت کشاورزی هستیم، اظهار کرد: همانند سنوات گذشته وزارت بازرگانی 
استراتژیک مورد نیاز باید وارد شود تا مصرف نباید رویکرد اصلی خود را واردات قرار دهد و تنها مواد اولیه یا محصوالت 

 .کنندگان متحمل زیان نشوند
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه توسعه صادرات، رونق کشور را در بر دارد، از این 

وزه باشیمهای چشمگیری در این حرود با احیای وزارت بازرگانی شاهد پیشرفترو انتظار می . 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور

 ایرنا  – 03/6/89تاریخ : 

 ریزی در پنج ماهه اخیر درصدی جوجه ۰رشد 

تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، افزایش تولید جوجه یکروزه را در سال جاری ناشی از افزایش معاون امور  -ایرنا  -تهران
 ۷طور میانگین روزه و گوشت مرغ نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته بهیک تقاضای بازار دانست و گفت: میزان تولید جوجه

 درصد افزایش پیدا کرده است.
، بیش ۷۳میلیون قطعه و در تیر سال  ۲۷۱، حدود ۷۹افزود: در تیر سال « مرتضی رضایی» به گزارش وزارت جهاد کشاورزی،

، ۷۳میلیون قطعه جوجه تولید شده و در زمان مشابه در سال  ۲۷۹میلیون قطعه جوجه تولیدشده است. مرداد سال گذشته نیز  ۲۱۱از 
 میلیون قطعه رسیده است. ۲۱۳روزه به میزان تولید جوجه یک

 رغ ایام محرم تامین استگوشت م
معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه گوشت مرغ بازار ایام محرم تامین است اضافه کرد: گوشت مرغی که 

 درصد رشد داشته است. ۱۷اکنون به بازار آمده مربوط به جوجه ریزی تیرماه است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
مت تر از قیدهد که بازار این کاال متعادل است و در برخی مناطق قیمت گوشت مرغ پایینند قیمتی بازار نشان میبه گفته وی، رو

 مصوب است.
 عنوان نیاز به واردات نداریم کما هیچهای باالیی که در تولید داریم، بهوی اظهارداشت: با توجه به افزایش تولید و در کنار آن ظرفیت

 ایم.گذشته هم وارداتی نداشته اینکه در چند سال
ها، تأمین جوجه، تأمین های تولید اعم از تأمین نهادهمعاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی براین باور است که با ایجاد زنجیره

 م.مرغ و در نهایت بازار می توان نه تنها بیش از سالهای گذشته تولید داشت بلکه می توانیم صادرات را افزایش دهی
 انتشار فیلم معدوم سازی جوجه یکروزه غیراخالقی است

روزه در برخی واحدهای تولیدی به دلیل عدم فروش به موقع های یکسازی جوجهرضایی درباره انتشار تصاویری مبنی بر معدوم
 فروش و پرورش ندارند.ها که نر هستند و قابلیت گفت: معدوم سازی برخی کاالها یک امر طبیعی است به ویژه آن بخش از جوجه

ازی سسازی برخی کاالها در یک صنعت تنها مربوط به ایران نیست افزود: ضبط و پخش فیلم معدوموی با تاکید بر اینکه معدوم
 جوجه ها یک کار غیراخالقی است.

تومان برسد از فرایند  ۳۳۷وی ادامه داد: به دنبال راهکاری هستیم تا با صادرات محدود، قیمت جوجه به قیمت مصوب دو هزار و 
 جلوگیری شود.سازیمعدوم

روزه صادرشده است و اگر قیمت این کاال افت معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی معتقد است: مجوز صادرات جوجه یک
 کند، صادرات انجام خواهد شد.

 فروش کیلویی جوجه یکروزه صحت ندارد
عنوان کیلویی به فروش  هیچروزه بهوزه کیلویی به فروش می رسد گفت: جوجه یکررضایی درباره این موضوع که جوجه یک

 شده صحت ندارد.شود، بنابراین ادعای مطرحای خرید و فروش میصورت قطعه یا دانه رسد، بلکه بهنمی
ی از زیان اردیبهشت امسال برای برخی محصوالت طیور جهت جلوگیر ۱۲به گزارش ایرنا، وزارت جهاد کشاورزی در 

 تولیدکنندگان به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد رفع ممنوعیت صادرات داد.
ای به گمرک جموری اسالمی ایران صادرات چهار قلم کاالی طیور را وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز هفتم خرداد امسال طی نامه

 وان کرد.به شکل مدیریت شده و با تاییدیه وزارت جهاد کشاورزی بالمانع عن
در این لیست صادرات جوجه یک روزه گوشتی، تخم مرغ نطفه دار گوشتی، گوشت مرغ و جوجه یک روزه تخمگذار رفع ممنوعیت 

 شده است.
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  – 03/6/89تاریخ : 

های نر امری طبیعی استدرصدی تولید جوجه یکروزه/معدوم سازی جوجه ۰افزایش   
درصد افزایش پیداکرده  ۷طور متوسط روزه و گوشت مرغ نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل بهرضایی گفت:میزان تولید جوجه یک

 .است
به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مرتضی رضایی معاون امور تولیدات  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

طور سال قبل به  با بیان اینکه میزان تولید جوجه یکروزه و گوشت مرغ نسبت به مدت زمان مشابه اد کشاورزیوزارت جه دامی
ایمدرصد رشد تولید داشته ۱۷ها مانند تیر بیش از درصد افزایش پیداکرده است، اظهار کرد: در بعضی ماه ۷متوسط  . 

میلیون قطعه جوجه تولیدشده است،  ۲۱۱میلیون قطعه و در تیر امسال، بیش از  ۲۷۱وی با اشاره به اینکه در تیر سال گذشته، 
، میزان تولید جوجه یکروزه به ۷۳میلیون قطعه جوجه تولید شده و در زمان مشابه در سال  ۲۷۹افزود: همچنین در مردادسال گذشته 

میلیون قطعه رسیده است ۲۱۳ . 
ی، افزایش تولید جوجه را ناشی از افزایش تقاضای بازار دانست و در ارتباط با معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورز

های تولیدی، گفت: اگرچه مطرح شده افزایش تولید باعث این های یکروزه در برخی واحدسازی جوجهتصاویر منتشرشده از معدوم
یک امر طبیعی در این سازی زدند که ایندست به معدوم موقع بفروشندها که نتوانستند جوجه خود را بهکشیاتفاق بوده و برخی جوجه

شوند و این مسئله تنها سازی میها که نر هستند و قابلیت فروش و پرورش ندارند، معدومصنعت است و معموالً آن بخش از جوجه
 .مربوط به ایران نیست

میلیارد تومانی تولیدکنندگان جوجه یکروزه/مازاد جوجه یکروزه معدوم شد ۲۷۷زیان ماهانه  :بیشتر بخوانید  
های هستیم تا با صادرات محدود، قیمت سازی جوجه ها، افزود: به دنبال راهکاروی با غیراخالقی دانستن ضبط و پخش فیلم معدوم

ها جلوگیری شودسازیتومان برسد و از این معدوم ۱۳۳۷جوجه به قیمت مصوب  . 
فت کند، صادرات انجام خواهد شدرضایی ادامه داد: مجوز صادرات جوجه یکروزه صادرشده و اگر قیمت این کاال ا . 

شده در خصوص فروش کیلویی جوجه یکروزه بیان معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی درارتباط با ادعای مطرح
شود، بنابراین ادعای ای خرید و فروش میصورت قطعه یا دانهرسد، بلکه بهعنوان کیلویی به فروش نمیهیچکرد: جوجه یکروزه به

شده صحت نداردمطرح . 
اندازه نیاز بازار در ایام محرم تولیدشده است، گفت: گوشت مرغ که در ایام محرم به رضایی با اشاره به این نکته که مرغ گوشتی به

د دهدرصد نسبت به سال قبل رشد تولید داشتیم و روند قیمتی بازار هم نشان می ۱۷بازار آمده، مربوط به جوجه ریزی تیر است که 
تر از قیمت مصوب استکه بازار این کاال متعادل است و در برخی مناطق قیمت گوشت مرغ پایین . 

عنوان نیاز به واردات نداریم کما اینکه هیچهای باالیی که در تولید داریم، بهوی افزود: با توجه به افزایش تولید و در کنار آن ظرفیت
ایمدر چند سال گذشته هم وارداتی نداشته . 

ها، تأمین جوجه، های تولید اعم از تأمین نهادهمعاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در پایان تصریح کرد: تمام زنجیره
های قبل تولید داشته باشیم و بتوانیم صادر تأمین مرغ و در نهایت بازار باید متعادل باشد تا این امکان فراهم شود که بیش از سال

 .کنیم
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرگزاری فارس – 09/6/89تاریخ : 

 های مختلف کشوردر استان« مورسیا»اجرای طرح پرورش بز نژاد 

های زایی و رونق تولید دام سبک را در استانرئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی گفت: پرورش بز نژاد مورسیا با هدف اشتغال
 کنیم. مختلف پیگیری و اجرا می

رویز فتاح امروز در بازدید از مرکز ، پبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
پرورش بز مورسیا در مجتمع کشاورزی و دامپروری مگسال در شهرستان آبیک استان قزوین بیان کرد: خوشبختانه پرورش بز 

 آید.های نمونه در جهاد کشاورزی کشور به حساب میمورسیا رشد خوبی پیدا کرده و یکی از طرح
استان کرمان و قزوین عملیاتی شده است، اظهار داشت:  ۱لین بار در کشور در دست اجرا است و در وی با بیان این که این طرح او

 هزار راس برسانیم. ۳ها در هر استان را به به دنبال این هستیم که تعداد این بز
آن احساس نشد و به دنبال آن  های بیشتری را از اسپانیا وارد کنیم، اما فعال ضرورتتوانستیم بزفتاح همچنین اظهار داشت: ما می

 ها تکامل یابد. هستیم که شیردهی این بز
رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی اظهار داشت: با رشد این طرح به دنبال تکثیر این نژاد دامی هستیم تا به چرخ صنعت 

 دامپروری کشور رونق ببخشیم.
های دام سبک در هلدینگ دامپروری و کشاورزی بنیاد مستضعفان اسپرمفتاح به طرح تحقیقاتی لقاح مصنوعی از طریق فریز کردن 

ماه آینده به نتیجه برسند و ما بتوانیم برای اولین بار شاهد تحول بزرگی در زمینه  ۱اشاره کرد و گفت: امیدواریم این طرح در 
 دامپروری کشور باشیم.

د از مجتمع مگسال، بیان کرد: این مرکز به دانشگاه دامپروری خوبی در رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی با اشاره به بازدید خو
 های دامی دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد.تواند به عنوان مرکز پژوهشکشور تبدیل شده و می

ن تالش کنیم ایدرصدی علوفه اشاره کرد و گفت: یکی از مشکالت کشور ما واردات در زمینه علوفه است که باید  ۹۳به واردات  وی
 وابستگی به از میان برداشته شود.

بز نژاد مورسیا در مرکز کشاورزی و دامپروری مگسال به عنوان اولین شرکت کشاورزی و دامپروری که  ۱۶۷۷بنابراین گزارش 

 .شونداز طریق بنیاد مستضعفان در سازمان بورس عرضه شده، نگهداری می
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرگزاری فارس – 03/6/89تاریخ : 

 جلوگیری از وابستگی ژنتیکی کشور با اجرای تلقیح مصنوعی دام

مدیر عامل هلدینگ کشاورزی بنیاد مستضعفان گفت: با اجرای طرح تحقیقاتی تلقیح مصنوعی و اصالح ژنتیکی دام سبک توسط 
مواد  های مبدا برای پایداری و تامینهای سبک کشور، وابستگی به کشورشرکت مگسال بنیاد، ضمن افزایش توان ژنتیکی و تولید دام

 یابد. ژنتیکی کاهش می
وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره فواید طرح تلقیح مصنوعی دام سبک که به صورت صنعتی ایی در گفتعظیم رج

بیان کرد: استفاده از برنامه تلقیح مصنوعی در گاو شیری امری مرسوم است که رسیدن به تولید باال و شود در کشور اجرا می
 فواید آن است. همچنین توسعه برنامه اصالح نژاد برتر از

های اصالح شده وارداتی با توجه به اینکه در کشور ما پرورش دام سبک مانند بز به صورت صنعتی و استفاده از نژادوی ادامه داد: 
 با هدف افزایش بهره وری رو به گسترش است دستیابی به این تکنولوژی به یک ضرورت در صنعت دامداری تبدیل شده است.

اخلی به های دگ کشاورزی و دامپروری بنیاد مستضعفان تأکید کرد: متاسفانه برای افزایش پتانسیل ژنتیکی گلهمدیرعامل هلدین
ا خلوص های بهای مبداء وابسته بودیم و بر اساس تحقیق کارشناسان مشخص شد که تنها با استفاده از ثبت شجره و نگهداری دامکشور

 رود.های مبداء از میان میصالح نژادی، وابستگی به کشورهای اژنتیکی باال و استفاده از برنامه
های پرورش بز شیری، تولید و های تولیدی در داخل گلهرجایی افزود: با عنایت به محدودیت منابع ژنتیکی و تعداد محدود دام

 شود.های ماده به عنوان هدف اصلی واحد پرورش در نظر گرفته میپرورش بزغاله
افزود: گله پرورش بز شیری شرکت مگسال به عنوان یک مرکز پرورش کشاورزی و دامپروری بنیاد مستضعفان مدیرعامل هلدینگ 

تخصصی بز شیری تحت مدیریت بنیاد مستضعفان در زمینه تلقیح مصنوعی و همچنین انجماد اسپرم در سطح کشور تحقیقات 
های پرورش و نگهداری ح تلقیح مصنوعی موفق شد تا پروژهای را آغاز کرد و به عنوان یک شرکت پیشرو با اجرای طرگسترده

ای، ویژههای سبک در محیط بسته بهتر و با بهره وری بیشتر مدیریت کند و دانش مدیریت دامهای بز را نسبت به گذشته باصرفهگله
 های پر تولید توسعه و از تخریب منابع و مراتع کشور جلوگیری شود.نژاد

مدیریت زمان ازدیاد نسل و ثبت زمان دقیق باروری، پیشگیری از  فواید استفاده از طرح تلقیح مصنوعی گفت: رجایی درباره دیگر
برابری  ۱۷های دام، بومی سازی این تکنولوژی برای ازدیاد دام سبک، کاهش هزینه نگهداری دام نر در داخل گله، افزایش بیماری

های فاقد دام نر ت ژنتیکی دام نر برتر در سالیان متمادی و بکارگیری روش تلقیح در گلهاستفاده از یکبار استخراج، استفاده از ظرفی
 از دیگر فواید این روش است.

ویژه نژاد پرتولید در مناطق محروم، مردمی کردن فعالیت دامپروری و به وی اضافه کرد: بهترین راهبرد گروه بنیاد در این رشته
  وری تولید در مناطق ای دانش دامپروری جهت افزایش باز دهی و بهرهو حمایت جدی از توسعهها آموزش کاربردی تولید کننده

 اقتصادی است 
 

  لینک خبر
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 چای 
 خبرنگاران جوان  – 03/6/89تاریخ :

درصد مطالبات چایکاران ۲۰هزار تن رسید/ پرداخت  ۳۲۱خرید برگ سبز چای به   
میلیارد تومان از چایکاران  ۱۳۳ر تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر هزا .۲۷جهان ساز گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون 

 .خریداری شده است
صنعت، تجارت و کشاورزی ساز رئیس سازمان چای در گفت و گو با خبرنگارحبیب جهان وه اقتصادی باشگاه خبرنگاران گر 

 .۲۷، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای اظهار کرد: براساس آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون جوان
استان گیالن و مازندران خریداری شده است ۱میلیارد تومان از چایکاران  ۱۳۳هزار تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  . 

میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت و مابقی  ۱۷۱خبر داد و گفت: تاکنون  مطالبات چای کاران درصد ۹۱خت وی از پردا
شودها به حساب چایکاران واریز میپس از تخصیص اعتبار و پرداخت قدرالسهم کارخانه . 

درصد درجه  ۱۶هزار تن معادل  ۱۳درصد درجه یک و  ۳۱هزار تن برگ سبز چای خریداری شده معادل  ۳۳به گفته جهان ساز، 
 .دو است

درصد رشد داشته است،  .۲رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه میزان خرید تضمینی برگ سبز چای نسبت به مدت مشابه سال قبل 
صل برداشت رشد خرید تضمینی شود که تا پایان فهای اخیر و جبران خشکی فصل تابستان پیش بینی میبیان کرد: با توجه به بارش
 .برگ سبز چای ادامه یابد

هکتار از باغات چای، بهبود اجرای عملیات به زراعی و شرایط مساعد  ۳۷۷هزار و  ۳وی بازگشت چایکاران به باغات، احیای 
تمرار شرایط مساعد اقلیمی را دلیل اصلی رشد خرید تضمینی برگ سبز چای نسبت به مدت مشابه سال قبل اعالم کرد و گفت: با اس

هزار تن برسد ۲۱۷تا  ۲۲۳شود که میزان خرید برگ سبز چای تا پایان فصل برداشت به اقلیمی پیش بینی می . 
هزار تومان است ۶۷ن گذشت/قیمت هر کیلو چای داخلی ممتاز ت ۳۷۷هزار و  ۳۷خرید برگ سبز چای از  :بیشتر بخوانید  

هزار تن چای خشک استحصال شده که در صورت  ۱۱جهان ساز ادامه داد: از مجموع بهای برگ سبز خریداری شده تاکنون حدود 
مین شوددرصد نیاز کشور از منابع تولید داخل تا ۱۶شود که پیش بینی می سبز چای هزار تن برگ ۲۱۷تحقق تولید  . 

های چای مشکلی در فروش چای خشک تولیدی ندارند، افزود: با توجه به تغییر ذائقه این مقام مسئول با اشاره به اینکه کارخانه
های اخیر و برندسازی محصول، تقاضا برای خرید چای ایرانی بدون اسانس افزایش یافته که با این وجود مصرف کنندگان در سال

چای تولیدی مشکلی ندارند ها در فروشکارخانه . 
درصد  ۷.تا  ۱۷وی در پایان افزایش مجدد قیمت چای داخل را تکذیب کرد و گفت: قیمت کنونی چای نسبت به چای بهاره و تابستانه 

شودهزار تومان عرضه می ۳.تا  ۹.کاهش یافته است به طوریکه هم اکنون هر کیلو چای در عمده فروشی با نرخ  . 

 

  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 ایرنا  – 01/6/89تاریخ : 

 میلیون تن گذشت ۲.۶خریدتضمینی گندم از مرز 

هزارتن گندم  ٠۷۷میلیون و  ۹مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون حدود  -ایرنا  -تهران 
 از کشاورزان سراسر کشور خریداری شده است. 

ران در جمع خبرنگا ۷۷ - ۷۳روز یکشنبه در حاشیه هفتمین همایش سراسری کشت محصوالت زراعی « اسماعیل اسفندیارپور»
 افزود: دولت با اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی گندم و همچنین تعیین قیمت مناسب، انگیزه کشاورزان را افزایش دهد.

وی درباره نرخ پیشنهادی گندم اظهارداشت: وزارت جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد اعالم کرده که در 
 صورت تصویب اعالم می شود.

شود، تصریح کرد: برای سال اره به این که کشت گندم پاییزه از شهریورماه در غرب و شمال غرب کشور شروع میوی با اش
 میلیون تن است. .۲میلیون تن گندم هدف گذاری شده درحالی که نیاز مصرفی کشور به این محصول حدود  ۲۱۳۳زراعی جدید تولید 

امروز با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس  88 - 89الت زراعی به گزارش ایرنا، هفتمین همایش سراسری کشت محصو

کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی، معاونان ارشد، مدیران استانی و شهرستانی وزارتخانه یادشده به همراه کشاورزان نمونه 
 در وزارت جهاد کشاورزی آغاز به کار کرد.

 تولیدات زراعی مورد تجلیل قرار گرفتند.در این مراسم کشاورزان نمونه کشور در بخش 
  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرگزاری فارس – 01/6/89تاریخ : 

 نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم به شورای اقتصاد اعالم شد

مجری طرح گندم با بیان اینکه نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم از سوی وزارت جهاد به شورای اقتصاد اعالم شده است، 
 امیدواریم دولت با اعالم به موقع ومناسب نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان حمایت کند. گفت:

پور در مراسم گردهمایی سراسری کشت اسفندیاریبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اسماعیلی 
محصوالت زراعی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم از سوی وزارت جهاد 

 شود.به شورای اقتصاد اعالم شده و به محض اینکه نهایی شد اعالم می
م نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی مجری طرح گندم با توجه به نزدیک بودن پایان شهریور زمان اعال

گفت:امیدواریم دولت با اعالم به موقع قیمت خرید تضمینی گندم و تعیین نرخ مناسب از کشاورزان گندم کار 
 حمایت کند.
و نیم میلیون گندم انجام شده این در حالی  01هدف گذاری تولید  89-88برای سال زراعی پور گفت:اسفندیاری

 و نیم میلیون تن است.  03تا  03صرف داخلی بین است که میزان م

 هزار تن گندم از کشاورزان کشور خریداری شده است 611میلیون و 0وی گفت: تاکنون 
  لینک خبر
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 دانه های روغنی

 ایرنا  – 00/6/89تاریخ : 

 میلیون تن کلزا در سال زراعی جدید ۳.۳تولید 

هزارتن کلزا در سطح  ۲۷۷های روغنی وزارت جهادکشاورزی از ابالغ برنامه تولید یک میلیون و مجری طرح دانه -ایرنا -تهران
 خبر داد.  ۷۳-۷۷هزار هکتار در سال زراعی  ۶۲۶زیرکشت 

، نشایی و شالیزاری با بیان اینکه سطح زیرکشت کلزا امسال به صورت دیم« علیرضا مهاجر »به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، 
هزار هکتار کشت شالیزاری انجام  ۱۷هزار هکتار کشت نشایی و  ۱۱هزار هکتار کشت دیم،  ۲۷۶خواهد بود گفت: براساس برنامه 

 خواهد شد.
هکتار تولید شد و استان های گلستان،  ۲۳۷هزار و  ۱۱۲هزار تن کلزا در سطح  ۱۱۷، ۷۹-۷۳وی افزود: در سال زراعی 

 بودند. ۷۹-۷۳زندران، ایالم، کرمانشاه و اردبیل به عنوان عمده تولیدکنندگان برتر در تولید کلزا در سال خوزستان، ما
رشد بسیار خوبی داشته است اظهار داشت: نیاز ساالنه  ۷۷وی با بیان اینکه سطح زیر کشت و تولید دانه های روغنی کلزا از سال 

 کیلوگرم است. ۲۷وغن در کشور میلیون تن و سرانه مصرف ر ۲۳۳کشور به روغن 
میلیون دانست و تصریح کرد: ظرفیت  ۲۳۱میلیون تن و واردات آن را  ۳۳.مجری طرح دانه های روغنی میزان نیاز به کنجاله را 

 میلیون تن است. ۳۷.میلیون تن و ظرفیت تصفیه روغن  ۶کشی کشور روغن
تلف گفت: برای مناطق گرم از جمله استان های خوزستان، گلستان و کلزا دراستان های مخ pvsمهاجر با اشاره به کشت مزارع 

ها ارسال شده ها رقمرقم جهت کشت ارسال شد، همچنین برای استان های زنجان، گیالن و ایالم بنا به درخواست استان ۲۳فارس، 
 است.

 خراسان رضوی ارسال شده است. رقم جهت کشت به استان های قزوین، کرمانشاه و ۱۲به گفته وی، برای مناطق سرد نیز 
تن بذر از ارقام مختلف بهاره و زمستانه  ۹۷۷هزار و  .وی اقدامات و حمایت های تأثیرگذار در این بخش را تامین و تدارک حدود 

ن دستگاه ادوات شامل بذرکار دانه ریز مخصوص کلزا، نشا کار، هد برداشت و ساقه خرد ک ۳۷۳عنوان کرد و ادامه داد: همچنین 
 تأمین اعتبار شده است.

هزار میلیارد لایر بهای محصول  ۲۱های روغنی وزارت جهاد کشاورزی پیگیری و تسهیل خرید و پرداخت حدود مجری طرح دانه
تولیدی کشاورزان در سال جاری را از دیگر اقدامات انجام شده برشمرد و افزود: پیگیری اجرای طرح پایلوت انتقال دانش فنی و 

 استان نیز از دیگر اقدامات در این حوزه بوده است. ۲۷هکتار در  ۳۷۷تولید کلزا از کشورهای پیشرو در سطح هزار و  تکنولوژی
 ۱۳میلیون لایر، پیگیری تأمین مقدار  ۳۷مهاجر ادامه داد: هماهنگی و پیگیری برای پرداخت تسهیالت کشت کلزا به ازای هر هکتار 

استار برای کنترل علف های هرز هم خانواده کلزا، اجرای پایلوت بررسی کنترل علف هرز گل کش بوتیزان لیتر علف ۶۷۷هزار و 
دار با حشره کش استان گلستان، کرمانشاه، ایالم، فارس و چهارمحال و بختیاری، تأمین بذرهای پوشش ۳جالیز در مزارع کلزا در 

تن و برنامه ریزی و  ۲۷۷شمالی کشور )کک کلزا( به مقدار کروزر به منظور مبارزه با آفات اول فصل مزارع کلزا در مناطق 
تن  ۳۷۷هزار و  ۳هزار تن سوپر فسفات تریپل،  ۳۳هزار تن سولفات آمونیم و  ۲۱۷هزار تن کود اوره و  ۲.۳پیگیری جهت تأمین 

 سولفات پتاسیم توسط شرکت خدمات حمایتی نیز انجام شده است.
)مزارع  pvsتخصصی گیاه پزشکی، کنترل گل جالیز، بذر و هواشناسی، گفت: اجرای مزارع  وی با اشاره به تشکیل کمیته های فنی

استان و تهیه نقشه های هواشناسی استان ها  .رقم سردسیری در  ۱۲استان و  ۶رقم مناطق گرم در  ۲۳مقایسه ارقام کلزا( به تعداد 
 آبی و دیم نیز پیگیری و انجام شده است.به تفکیک شهرستان جهت اجرای الگوی کشت دانه های روغنی اعم از 

مجری طرح دانه های روغنی اظهار کرد: توسعه کشت کلزا در اراضی دیم و آیش کشور بر اساس نقشه تناسب اراضی و اطالعات 
تا هزار هکتار  ۲۷۷اقلیمی و هواشناسی کشور، توسعه کشت نشائی کلزا به منظور بهره وری بیشتر از منابع آب و خاک تا سطح 

، افزایش سطح زیر کشت و عملکرد کلزا در اراضی آبی کشور با بکارگیری اصول بهزراعی و دانش و ۲۱۷۷-۲۱۷۲سال 
تکنولوژی روز دنیا، توسعه کشت کلزا در اراضی شالیزاری به منظور استفاده بهینه از اراضی شالیزای پس از برداشت شالی و 

 ن های مازندران و گیالن نیز از برنامه های آتی برای اجرا است.استفاده از اثرات تناوبی گیاه کلزا در استا
وی حذف یکی از ردیف های اعتباری مخصوص طرح دانه های روغنی و کاهش اعتبارات مورد نیاز اجرای طرح در سال زراعی 

اره و تابستانه و های روغنی با قیمت سایر محصوالت به خصوص در کشت های بهجاری و عدم تناسب قیمت های تضمینی دا نه

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83461232/تولید-۱-۱-میلیون-تن-کلزا-در-سال-زراعی-جدید


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

های موجود در این بخش عنوان کرد و ادامه محصول وارداتی و خسارات ناشی از سیل در استان های مختلف کشور را از چالش 
داد: عدم امکان تهیه به موقع و به اندازه بذرهای مورد نیاز، طغیان برخی آفات و علف های هرز با توجه به افزایش سطح زیر کشت 

از قبیل سنک کلزا و گل جالیز که منجر به کاهش عملکرد در برخی مزارع گردید از مشکالت  ۷۹-۷۳سال زراعی  و شرایط جوی
 خارج از کنترل بوده است.

موقع قیمت تضمینی موقع اعتبارات طرح دانه های روغنی، اعالم بهمهاجر، برقراری مجدد ردیف های اعتباری و تخصیص به
ی متناسب با سایر محصوالت، پرداخت خسارت های ناشی از سیل اخیر و ترغیب کشاورزان به کشت منصفانه برای دانه های روغن

 موقع برشو واردات دانه های روغنی با ارز غیر دولتی را خواستار شد و گفت: از استان ها نیز انتظار می رود تا تعیین و ابالغ به
تهیه بستر مناسب، رعایت تاریخ کاشت، مصرف بهینه و به اندازه بذر  سطوح قابل کشت شهرستان ها بر اساس برنامه ابالغی و بر

رویشی، مصرف کود پایه مناسب به رویشی و پس)حداکثر چهار کیلوگرم(، رعایت عمق مناسب کشت، استفاده به موقع از سموم پیش
 بندی، استفاده از، آبیاری در زمان غالفخصوص پتاس، استفاده از ریزمغذی ها، استفاده از سولفات آمونیوم در زمان ابتدای گلدهی

 حداقل دو مرحله قارچکش نظارت داشته باشند.
رود با توجه به توسعه کشت دانه روغنی کلزا و طغیان آفات و بیماری ها و علف های وی ادامه داد: از سایر بخش ها نیز انتظار می

آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان حفظ نباتات با حساسیت  هرز از جمله سنک و گل جالیز، انتظار می رود سازمات تحقیقات،
 pvsبیشتر در خصوص کنترل این عوامل فعال باشند و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در روند اجرای مزارع 

 حضور فعال تری به خصوص در استان ها داشته باشد.
  لینک خبر
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 دانه های روغنی 
 خبرنگاران جوان  – 01/6/89تاریخ : 

هزار تن گذشت / مخالفت حجتی با افزایش قیمت سبوس ۶۰۲تولید کلزا از   
های روغنی با یک جهش مواجه انههزار تن گذشته و برای سال آینده در زمینه تولید د ۱۱۷حجتی گفت: امسال تولید کلزا از مرز 

 .خواهیم بود
، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

که در محل وزارت جهاد کشاورزی ( ۷۳-۷۷سم هفتمین همایش سراسری کشت محصوالت زراعی ) آغاز سال زراعی حاشیه مرا
برگزار شد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در بحث روغن و کنجاله، کشور وابستگی زیادی دارد، اظهار کرد: بر این اساس، یکی 

ها و حمایت الزم را از تولید این ایم، کلزا است و امیدواریم که بتوانیم پشتیبانیاز محصوالتی که ما بر روی آن تمرکز بیشتری کرده
 .محصول به عمل بیاوریم
هزار تن بوده است، افزود: امسال تولید این محصول از  ۱۷تا سه سال پیش تولید کلزا در کشور حدود  ۱او با اشاره به اینکه طی 

های روغنی با یک جهش مواجه خواهیم بوددر زمینه تولید دانههزار تن گذشته و برای سال آینده  ۱۱۷مرز  . 
حجتی با بیان اینکه دولت اختیار قیمت گذاری سبوس را به ستاد تنظیم بازار واگذار کرده است، گفت: بنده مخالف افزایش قیمت 

این زمینه تجدیدنظر کند؛ چرا که ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت ابالغ کرد که در جمهور در نامهسبوس بودم. همچنین رئیس
 .رئیس ستاد تنظیم بازار، وزیر صنعت است؛ اما متأسفانه االن دوباره ستاد تنظیم بازار، افزایش قیمت سبوس را تصویب کرده است

های ما در حال انجام است و امیدواریم که در این زمینه تجدیدنظر شودبه گفته وی، بر این اساس پیگیری . 
شاورزی درباره ممنوعیت صادرات جوجه یک روزه اظهار کرد: بنده از ابتدا مخالف این بودم که صادرات محصوالت وزیر جهاد ک

امجمهور مکاتباتی داشتهکشاورزی ممنوع شود و در این رابطه با رئیس . 
رسیدمیلیون تن  ۳درصدی به ۲۳امتناع کشاورزان از تحویل گندم به دولت /خرید تضمینی گندم با افت  :بیشتر بخوانید  

های دولتی وجود دارد، باید از صادرکننده حجتی بیان کرد: برای تأمین نیاز داخلی، وقتی مزیت حبابی به دلیل پرداخت یارانه
 .عوارض صادراتی اخذ شود نه اینکه صادرات را به طور کل ممنوع کنیم

اظهار کرد: در توسعه  ۷۷ - ۷۳سال محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در هفتمین گردهمایی سراسری کشت محصوالت زراعی 
ها با های همسایه عقب هستیم و این کشورهایی که در کشور داریم و حتی کشورای در مقایسه با ظرفیتایجاد محصوالت گلخانه

کنندسرعت بسیار بیشتری از ما حرکت می . 
ایم هزار هکتار رسیده ۲۳اما با این وجود تازه به  ها را در کشور داشتیم،درصد رشد توسعه گلخانه ۱۶تا  ۱۳وی افزود: سال گذشته 

هزار هکتار گلخانه ایجاد شده  ۱.۳هزار هکتار است و در یک استان کشور چین تنها  ۹۷مان ترکیه که این رقم در کشور همسایه
 .است

شود که ها منجر به آن میوزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه به دو موضوع آب و خاک به طور همزمان گفت: توسعه گلخانه
ها منجر شود. همچنین توسعه گلخانهنفر اشتغالزایی مستقیم ایجاد می ۲۷درصد کاهش یابد و در هر هکتار  ۷۷و  ۳۳مصرف آب تا 

شودهای پیشین و پسین میبه اشتغالزایی در الیه . 
های بسیار های همسایه نیست و هنوز ظرفیتکشور ای ما در کشور پاسخگوی تقاضای موجود درحجتی یادآور شد که تولیدات گلخانه

ای وجود داردزیادی برای افزایش سطح زیرکشت محصوالت گلخانه . 
های کشور صورت گرفته است، گفت: کشاورزان ما درصد اشتغال صورت گرفته در سال گذشته در روستا .۱وی با بیان اینکه 

هزار میلیارد تومان تسهیالت  ۱۷ند، اما در سال جاری نیز تنها در بخش گلخانه توانستند اعتبارات اشتغالزایی را به خوبی جذب کن
 .داریم

ها به مرحله ماه فعالیت آن ۳تا  ۶دهند در کمتر از داران میها تسهیالت را به گلخانهبه گفته وزیر جهاد کشاورزی، بعد از اینکه بانک
ور استرسد و بسیار بهرهتولید می . 

ریزی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه مسئله پشتیبانی و ادامه داد: بانک، معاونت برنامهاین مقام مسئول 
کنندتامین منابع مالی مورد نیاز کشاورزان را پیگیری و حل می . 
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دهد گفت: در این میهای خود با بیان اینکه دشمن جنگ سخت و خشنی را علیه ملت ایران انجام حجتی در بخش دیگری از صحبت
های موجود در کشور به خوبی بهره بگیریم؛ دشمن از قدرت نظامی و اقتصادی خود در این شرایط باید از تمام امکانات و ظرفیت

کند تا فشار را بر ملت ایران افزایش دهدراستا استفاده می . 
ها، ماشین آالت و کود و سم باید برای تامین به موقع نهادهها در کشور هستیم وی افزود: در این شرایطی که به دنبال توسعه گلخانه

 .کشاورزان نیز تالش و همکاری صورت گیرد
کنندلطفی میها در قبال کشاورزان کمپتروشیمی  

اند، اما بر اساس هایی برای ارائه کود به کشاورزان داشتهمهریها بیوی با اشاره به مشکالت تامین کود و سم گفت: پتروشیمی
هایی که تا کاریام و قولی که دولت در این خصوص داده است امیدوارم که کمها انجام دادههایی که از دوستانم در پتروشیمیپیگیری

 .امروز انجام شده جبران شود
د های نوین آبیاری صددرصشود فالن شبکه مدرن در کشور توسعه یافته است سیستموزیر جهاد کشاورزی افزود: اگر گفته می

میلیون هکتار رسیده و تجهیز و نوسازی در اراضی کشاورزی افزایش یافته باید اثرات آن نیز در  ۱افزایش یافته و به مرز 
های الزم استها و انجام نظارتمحصوالت کشاورزی مشخص شود که شرط این امر تامین به موقع نهاده . 

درصد خوداتکایی  ۶تا  ۳های روغنی وابستگی زیادی به خارج از کشور داریم، اما با این وجود از حجتی ادامه داد: در ارتباط با دانه
ایم که در مقایسه با تقاضای موجود در کشور بسیار اندک استدرصد رسیده ۲۹به  . 

کند در بخش کنجاله نیز که نیاز صنایع ن روغن ما را وابسته میهای روغنی عالوه بر اینکه در بخش تامیوی گفت: وابستگی به دانه
های روغنی به طور جد در دستور کار جهاد کشاورزی دام و طیور است نیز وابستگی به همراه دارد از این رو افزایش تولید دانه

 .قرار گرفته است
سالت تاریخی برعهده ما قرار گرفته است که این حجتی در ادامه خطاب به معاونین و روسا و مسئوالن حاضر در جلسه گفت: ر

 .مسئولیت در واقع لطف خداوند است که بر گردن ما قرار دارد
رشد داشته است این در  ۷۱درصد در مقایسه با سال  ۱۶شود تولید محصوالت کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی افزود: وقتی گفته می

ی جلو برودواقع لطف خداوند است، اما باید با سرعت بیشتر . 
هایی تنها در حجتی با اشاره به مسائل مربوط به تامین آب و خشکسالی در کشور گفت: بروید مشاهده کنید که آبا و اجداد ما چه کار

ایم، اما در بخش مهندسی، طراحی اند این همت در شرایطی انجام شده که ما به ابزار محدودی دسترسی داشتهبخش قنوات انجام داده
های بزرگی در آن زمان انجام شده استنقشه و دقت عمل فعالیتاجرای  . 

تواند تولید ما را هایی دسترسی داریم که میوی افزود: درست است که در گذشته جمعیت ما کم بوده، اما اکنون به ابزار و تکنولوژی
اتمان استفاده نکردیمبه اندازه کافی و حتی بیشتر از نیاز افزایش دهد، اما ما به اندازه نیاز از تجهیز . 

زدایی در این خصوص وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: نباید نسبت به ارباب رجوع و کشاورزان سخت گرفته شود و باید مقررات
 !صورت گیرد و الکی به مردم نگوییم که بروید و بعدا بیایید و به اصطالح وی را سرکار بگذاریم

اند که نیاز به آب نداشته باشندگرفتهاز پرورش دهندگان شترمرغ تعهد محضری   
دهندگان شترمرغ ام که از پرورشکرد گفت: من مشاهده کردهوی که خطاب به همکاران خودش در این وزارتخانه صحبت می

ژیم اند از آمریکا یا راند که برای گرفتن مجوز تعهد محضری دهند که نیاز به آب ندارند. کسانی که این تعهد را گرفتهخواسته
اند بلکه همکاران خود ما در وزارت جهاد کشاورزی بودندصهیونیستی نبوده . 

کند چگونه به او نه بگویند و یا او حجتی گفت: برخی به دنبال آن هستند که وقتی ارباب رجوع به وزارت جهاد کشاورزی مراجعه می
خواهد خرج خانواده خود گرفتن مجوز آمده است می دهند؛ حل مشکالت مردم عبادت است و کشاورزی که برایرا سرکار قرار می

 .را در بیاورد و از طرفی به تولید ملی کشور بیفزاید
زنندارباب رجوع را برای دادن مجوز تیغ می  
اندازند این به معنی آن است که ارباب رجوع را در شود و به طور مرتب کارش به عقب میوی افزود: وقتی که کار مردم انجام نمی

کنم که مراقبت کنید نگذارید این اتفاقات بیفتد و اینطور با شود خواهش میی دیگر تیغ بزنند. موارد به این شکل بسیار مشاهده میجا
 .ارباب رجوع برخورد شود

و کارش برم به خاطر وجود این مشکالت و نباید اجازه دهیم که ارباب رجوع را تیغ بزنند وزیر جهاد کشاورزی گفت: به خدا پناه می
 .را به تاخیر بیندازند تا بتوانند اقدام ناپسند خود را انجام دهند

حجتی افزود: در صورتی که قرار بود کار کشاورزان برای صدور مجوز حل شود همان اول باید حل شود و نباید بعد از مانع تراشی 
اشته باشد؟توند دها چه معنی میاین موانع به نحوی مرتفع شود این تاخیر انداختن کار ! 

خواهم دستیاری در این ارتباط قرار دهند تا به امور مردم رسیدگی کند و بلکه ها میهای خود گفت: از تمام استانوی در پایان صحبت

 .پرسنل نظارت انجام دهند تا ما را از این منجالب موجود نجات دهد
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 عفرانز

 خبرنگاران جوان  – 03/6/89تاریخ : 

درصد رشد کرد/ثبات قیمت زعفران در ایام تاسوعا و عاشورا ۳۲تولید طالی سرخ   
رسدتن می ۳۷۷درصدی به  ۲۷ر کشت، تولید زعفران با رشد حداقل حسینی گفت: با توجه به افزایش سطح زی  

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

میلیون  ۲۲تا  ۲۷میلیون و حداکثر  ۹، از ثبات نسبی بازار طالی سرخ خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران جوان
 .تومان بوده که نسبت به یک ماه اخیر نوسانی نداشته است

های عمده در این مقطع کاهش ه دارد، خریدآذر ادام ۲۳مهر در کشور آغاز و تا  ۱۷وی افزود: با توجه به آنکه برداشت زعفران از 
 .یافته است چرا که تجار داخلی و خارجی منتظر ورود زعفران نو به بازار هستند

حسینی درباره آخرین وضعیت صادرات زعفران گفت: بنابر آمار سه ماهه گمرک، صادرات زعفران نسبت به مدت مشابه سال قبل 
د این روند تا پایان شهریور ادامه یابد، در حالیکه با برداشت زعفران نو و ورود به بازار شودرصد کاهش یافت که پیش بینی می ۲۳

 .شاهد جهش صادرات خواهیم بود
میلیون تومان ۲۱برد / حداکثر قیمت هر کیلو زعفران بازار طالی سرخ در سکوت به سر می :بیشتر بخوانید  

عضو شورای ملی زعفران با انتقاد از بی توجهی وزارت جهاد کشاورزی به قیمت تمام شده زعفران بیان کرد: وزارت جهاد 
رزی به عنوان متولی تولید موظف است قیمت تمام شده محصول را قبل از فصل برداشت محاسبه و اعالم کند که متاسفانه کشاو

کندوزارت جهاد در این امر کوتاهی می . 
که برند چرا وی ادامه داد: با توجه به کوتاهی وزارت جهاد کشاورزی در اعالم قیمت تمام شده، کشاورزان در سردرگمی به سر می

دانند محصول نو خود را باید با چه نرخی در بازار به فروش رسانند و اینکه بخواهیم کاال را براساس عرضه و تقاضا توزیع نمی
 .کنیم، مکانیزم درستی نیست

الن در به گفته حسینی، قیمت تمام شده تمامی محصوالت کشاورزی باید قبل از ورود به بازار اعالم شود تا تولیدکنندگان اسیر دال
 .بازار نشوند که متاسفانه این نقص در بازار زعفران وجود دارد

شود های صورت گرفته و افزایش سطح زیر کشت پیش بینی میدرصدی تولید زعفران خبر داد و گفت: بنابر برآورد ۲۷وی از رشد 
درات امری ضروری استهای جدید و رشد صاتن برسد که به همین خاطر ورود به بازار ۳۷۷که تولید زعفران به  . 

عضو شورای ملی زعفران در پایان قیمت طالی سرخ در ایام محرم را پیش بینی کرد و افزود: با توجه به شرایط کنونی عرضه و 

شود بازار همچنان در آرامش به سر بردتقاضا، افزایش قیمتی را برای ایام تاسوعا و عاشورا متصور نیستیم و پیش بینی می . 
  لینک خبر
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 سالمت
 ایرنا  – 09/6/89تاریخ : 

 تشدید نظارت بهداشتی و شرعی بر ذبح دام در ایام محرم 

ر ر ناظمدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور گفت: طبق برنامه ریزی بیش از سه هزا -ایرنا  -تهران 
 کنند. های ایام محرم نظارت میبهداشتی و شرعی در قالب دو هزار اکیپ ثابت و سیار بر ذبح دام

روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: هر ساله در ایام خاص همچون ایام محرم طرح « سامد برومندفر»
محرم را داریم که امسال نیز دستورالعمل هایی به ادارات کل دامپزشکی  ویژه نظارت بهداشتی و شرعی دام های قربانی در ایام

 استان ها و اداره دامپزشکی شهرستان ها ابالغ شده است.
به گفته وی، در این طرح قرار است ناظران بهداشتی ) دکتری دامپزشکی، کارشناسان، تکنسین ها و مهندسان بهداشتی( ناظران 

 یپ های ثابت و سیار حضور داشته باشند.شرعی )روحانیون( در قالب اک
های مختلف مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی اظهارداشت: به همین منظور قبل از ماه محرم با دستگاه

کل ها، ائمه جماعات، ادارات کل جهاد کشاورزی، ادارات ها، شهرداریاستانی و شهرستانی شامل استانداری ها، فرمانداری
 دامپزشکی، کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان و مراکز بهداشت هماهنگی الزم انجام شده است.

وی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی کشور متولی نظارت بر فرآورده های خام دامی همانند دام زنده، گوشت قرمز، گوشت مرغ، 
های قربانی است تا بیماری مشترک عمومی جامعه بابت مصرف گوشتماهی و شیرخام است گفت: هدف ما تامین سالمت و بهداشت 

 بین انسان و دام منتقل نشود.
اکیپ ثابت و سیار  ۷۷۷ناظر شرعی در قالب یک هزار و  ۳۹۷ناظر بهداشتی،  ۶۷۷، دو هزار و  ۷۹برومندفر یادآورشد: در سال 

 زرسی بهداشتی شد.هزار رأس دام قربانی با ۶۳استان کشور فعالیت داشتند و  ۱.در 
الشه به دلیل مشکالت بهداشتی ضبط و معدوم شد که نشان دهنده اهمیت  ۷۷.وی اضافه کرد: از این تعداد دام حدود چهار هزار و 

 حضور دامپزشکان و ناظران بهداشتی در این عرصه است.
ثابت برعهده ادارات کل دامپزشکی استان  مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی افزود: اصل هدایت اکیپ های

 ها و اداره دامپزشکی شهرستان ها است و اکیپ های سیار در تکایا، مساجد و هیات های مذهبی حضور خواهند یافت.
وی درباره مصرف شیرخام در تکایا و هیات های مذهبی در این ایام گفت: شیرخام از فسادپذیری باالیی برخوردار است، بنابراین 

 دقیقه جوشانده شده، باشد. ۱۷نتظار می رود شیرخام مصرفی نذرها به طور حتم شیر پاستوریزه یا شیرخامی که حداقل ا
به گفته وی، اکیپ های ثابت و سیار دامپزشکی از ابتدای محرم فعالیت خود را آغاز کرده و برای روزهای تاسوعا و عاشورای 

 ائه خدمات به تکایا و هیات های مذهبی را دارند.شب آمادگی ار ۷بامداد تا  ۹حسینی )ع( از 
برومندفر از شهروندان خواست دام زنده، گوشت قرمز، گوشت سفید و شیرخام مورد نیاز هیات های مذهبی و تکایا را برای حفظ 

 سالمت مردم از مراکز مجاز و معتبر تحت نظر سازمان دامپزشکی کشور خریداری کنند.
سازمان دامپزشکی کشور تماس  ۲۳۲۱برای کنترل دام زنده و گوشت و همچنین ذبح آن با شماره تماس وی افزود: همچنین مردم 

 بگیرند تا اکیپ های سیار در اسرع وقت برای کنترل بهداشتی دام ها در تکایا، مساجد و هیات های مذهبی حضور یابند.
  لینک خبر
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 سیب زمینی
 خبرنگاران جوان  – 09/6/89تاریخ : 

تومان ۶۲۲هزار و  ۰رسد/قیمت هر کیلو سیب زمینی سر مزرعه اوج میبرداشت سیب زمینی در مهر به   
شود سیب زمینی رسد، پیش بینی مینیازی گفت: با توجه به آنکه برداشت سیب زمینی از مناطق سردسیر در مهر به اوج خود می

ای در بازار توزیع شودقابل مالحظه . 
صنعت، تجارت و کشاورزی با خبرنگار رحیم نیازی رئیس انجمن ملی سیب زمینی در گفت و گو گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

ون برداشت سیب زمینی از ماه آینده در کشور ادامه دارد، اظهار کرد: هم اکن ۱، با اشاره به اینکه برداشت سیب زمینی تا جوان
های زنجان، خراسان رضوی و شمالی، چهار محال های آتی استانهای اردبیل، کرمانشاه و همدان در حال انجام است و در هفتهاستان

شوندبختیاری و اصفهان به مدار برداشت افزوده می . 
م کرد و گفت: با توجه به آنکه برداشت سیب هزار هکتار اعال ۷۱تا  .۷وی سطح زیر کشت سیب زمینی در مناطق سردسیر را 

ای در بازار توزیع شود سیب زمینی قابل مالحظهرسد، از این رو پیش بینی میزمینی از مناطق سردسیر در مهر به اوج خود می
 .شود

ت: اگر سیب زمینی تومان اعالم کرد و گف ۶۷۷هزار و  ۱تا  ۲۷۷هزار و  ۱نیازی قیمت کنونی هر کیلو سیب زمینی سر مزرعه را 
شودبرابر مبدا در خرده فروشی عرضه شود، این موضوع هیچ ارتباطی به تولیدکننده ندارد و تنها به مشکالت نظارتی مربوط می ۱ . 

میلیون تن اعالم کرد و افزود: با احتساب سایر  .رئیس انجمن ملی سیب زمینی تولید سیب زمینی در مناطق سردسیر را بیش از 
توان آمار دقیقی اعالم کردمیلیون تن کمتر نباشد، اما تا پایان فصل برداشت نمی ۳شود که تولید سیب زمینی از بینی می مناطق پیش . 

این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت سایر کاالها، مصرف سیب زمینی در سبد خانوار افزایش یافته است که مابقی 
شودهای هدف صادر میینی بذری به بازارمازاد تولید با کسر سیب زم . 

تومان ۳۷۷هزار و  .رسد/نرخ هر کیلو سیب زمینی سرمزرعه میلیون تن می ۳تولید سیب زمینی به  :بیشتر بخوانید  
های ها را امری ضروری دانست و گفت: با وجود تعادل قیمت سیب زمینی سر مزرعه، دستگاهوی در پایان نظارت بر خرده فروشی

بازار باید از گران فروشی جلوگیری کنند چرا که فشار بر تولیدکننده به منظور تعدیل قیمت به های بیشتر بر نظارتی با اعمال نظارت
شودضرر پایداری تولید تمام می . 

 
  لینک خبر
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 شیالت
 فودپرس – 03/6/89تاریخ : 

 میلیون دالر ارزش تجاری قزل آالی ایران
میلیون دالر در کشور تولید  ۳۳۷هزار تن قزل آال به ارزش تجاری  ۲۹۷معاون سازمان شیالت ایران با بیان اینکه  <مواد غذایی

شرکت در واردات تخم چشم زده فعال هستند ۲۲می شود، گفت:  . 
 ۱.حسین عبدالحی در نشست خبری با اشاره به اینکه ایران براساس آمار فائو رتبه اول جهان را در تولید قزل آال دارد، گفت: تمام 

درصد آن در  ۷۳تا  ۷۷هزار تن قزل آال در کشور تولید شده که  ۲۹۷حدود  ۷۹ینه فعال هستند و در سال استان کشور در این زم
شودداخل مصرف می . 

 
هزار نفر اشتغال  ۱۹واحد پرورش قزل آال در کشور اضافه کرد: این صنعت فقط برای  ۳۷۷هزار و  ۶وی با اشاره به فعالیت 

میلیون دالر، ارزش تجاری آن است ۳۳۷میلیون دالر ارزش تولید و  ۱۷۷ مستقیم ایجاد کرده ضمن اینکه بیش از . 
 

 ۲۳معاون آبزی پروری سازمان شیالت در ادامه با اشاره به واردات کشت تخم چشم زده ماهی قزل آال به کشور اظهار داشت: 
م به واردات کردندشرکت سال گذشته و سال ماقبل آن اقدا ۲۲شرکت تقاضای واردات داشتند که از این تعداد  . 

 
ها تولید کنندگان های تولید کننده تخم چشم زده ماهی قزل آال در جهان برخی از شرکتعبدالحی با اشاره به اینکه در بین شرکت

های متقاضی واردات به تر و شاخص تری هستند، تصریح کرد: در بحث ارزی براساس دستورالعمل بانک مرکزی، شرکتبزرگ
داشته باشند ۷۶توانند وارد کنند و کارت بازرگانی را باید قبل از اسفند می ۷۶و  ۷۳میزان متوسط واردات سالهای  . 

 
های قدیمی اگر یک سال سابقه داشته باشند یک میلیون دالر و اگر دو سال سابقه داشته باشند، دو میلیون وی ادامه داد: برای شرکت

تواند واردات انجام دهنددالر می . 
 

به مدت دو ماه واردات تخم  ۷۹روز و سال  ۱۳، ۷۶به مدت یک ماه، سال  ۷۳کرد: ما در سال معاون سازمان شیالت خاطرنشان 
چشم زده را ممنوع کردیم. چرا که در این مدت، اوج تولید داخلی بود که این اقدام ما با انتقاد زیادی از سوی تولید کنندگان قزل آال 

 .مواجه شد
 

گیرد، اضافه کرد: در کشور تخم چشم عنوان نهاده بخش تولیدی قزل آال مورد استفاده قرار میوی با اشاره به اینکه تخم چشم زده به 
کنیمها نیست و ما شروع کردیم روی این مسائل کار میشود اما راندمان سازمان دهی و رشد آنها به اندازه وارداتیزده تولید می . 

 
های خارجی در طول دوره رشد استای داخلی عدم رقابت با نمونههبه گفته این مقام مسئول بزرگترین مشکل تخم چشم زده . 

 
های آبزیان در کشور گفت: یکی از عمده عبدالحی در بخش دیگری از سخنان خود درباره احتمال بیوتروریسم بودن بیماری

زند و این ل خسارت میهای آبزی پروری بحث بیماری است. به عنوان مثال بیماری لکه سفید میگو به تولید این محصوخسارت
گذارد. درباره اینکه آیا این های مختلف اثرات خود را میمسئله در همه جای دنیا وجود دارد. االن در نقاط مختلف دنیا، بیماری

ای هها بیوتروریسم است یا خیر، سازمان دامپزشکی و وزارت اطالعات باید رسماً اعالم کند چرا که نیاز به بررسی و کنترلبیماری
ها درگیر استکرد که بیماری ویروسی ندارد اما االن با این بیماریدقیق دارد. اما مثالً کشور صهیونیست قبالً اعالم می . 

 
تواند کامالً ممنوع شود که تولید کنندگان داخلی نیاز داخل را به طور وی با اشاره به اینکه واردات تخم چشم زده در صورتی می

جهان، قزل آال رتبه یک،  ۲۷فیت آن را نیز تضمین نمایند، ادامه داد: ایران در زمینه تولیدات آبزی پروری رتبه کامل تأمین کنند و کی
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و ماهیان خاوریاری با رتبه سه قرار دارد که این آمار براساس اعالم فائو است. بنابراین ما االن جایگاه  .۲و  ۲۱ای بین میگو رتبه
 .خوبی داریم

 
ت ایران درباره اینکه آیا از اعتباراتی که به بخش تحقیقات شیالت تخصیص داده شده، راضی هستید؟ گفت: معاون سازمان شیال

 .شروع خوبی بوده است
 

 علت اختالف آمار گمرک با سازمان دامپزشکی
 

پاسخ به پرسش عیسی گلشاهی، مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت نیز در این نشست در 
خبرنگار مهر درباره تناقض آماری گمرک و سازمان دامپزشکی درباره میزان واردات تخم چشم زده در سال گذشته گفت: براساس 

میلیون دالر وارد کشور شده است. گمرک هیچگاه  ۳۳۹میلیون عدد تخم چشم زده به ارزش  ۱۳۳آخرین اعالم سازمان دامپزشکی 
توان به عدد تبدیل کرد چرا که کند و وزن را به راحتی نمیکند گمرک وزن اعالم میت تعداد اعالم نمیمیزان واردات را به صور

شود حاوی مواد نگهدارنده هستندهایی که وارد گمرک میمحموله . 
 

ررسی کنیم تا به وی اضافه کرد: بنابراین وزنی که از سوی گمرک اعالم شده وزن ناخالص ورود کاال بوده و ما باید این عدد را ب
کنم در نهایت به یک تلورانس معمول و منطقی با رقم اعالم شده از سوی سازمان دامپزشکی دست وزن خالص دست یابیم که فکر می

 .یابیم
 

از این کاال وارد کشور شده است ۱۷حدود  ۷۹تن تخم چشم زده و در  ۲۷حدود  ۷۶به گفته گلشاهی براساس آمار گمرک در سال  . 
  لینک خبر
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 شیالت 
 ایرنا  – 00/6/89تاریخ :

 آال شدزده قزلایران صاحب دانش فنی تخم چشم

آالی زده و بچه ماهی قزلرئیس موسسه تحقیقات علوم شیالت ایران گفت: کشور ما به دانش فنی و تکنولوژی تخم چشم -ایران -تهران
 و سالم دست پیدا کرد که امیدواریم با کمک بخش خصوصی فرایند اصالح نژادی آن هرچه زودتر انجام شود.  SPFرنگین کمان 

آال افزود: برای دستیابی به این دانش نشست خبری خود درباره وضعیت تحقیقاتی تخم چشم زده قزلروز دوشنبه در « محمود بهمنی»
و بچه ماهی سالم تولید  SPFآالی رنگین کمان در مرکز تنکابن با کار روی پیش مولدین و تکثیر آن در شرایط امنیتی تخم چشم زده قزل

 ر است.شد که رشد این ماهیان از رشد ماهیان معمولی بیشت
 SPFهای مازندران و آذربایجان غربی به اتمام رسید و ماه در استان 36پس از گذشت  80به گفته وی، این پروژه اواخر مهرماه سال 

 یعنی نسل سوم والدین سالم که جدشان سالم بوده است.
کمیت آب و شرایط آب و هوایی  وی تصریح کرد: مرکز اصالح نژاد یاسوج یک مرکز اختصاصی ماهیان سردابی از لحاظ کیفیت و

 آال به این مرکز انتقال داده شدند.و نسل اول قزل SPFبرای ماهیان قزل آال فعالیت خود را شروع کرد به طوری که ماهیان 

های مرکز میلیون تومان برای زیرساخت 011میلیارد و  9وی اظهارداشت: امسال با کمک معاونت فناوری ریاست جمهوری مبلغ 

 د.شونژاد یاسوج هزینه شد و در صورت تامین اعتبار تا پایان سالجاری سه میلیارد تومان دیگر برای این مرکز هزینه می اصالح
 ۱۳درصدی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و مشارکت مالی  ۳۷وی ادامه داد: موسسه تحقیقات علوم شیالت با حمایت 

را در مرکز  spfآال عاری از بیماری یا درصدی موسسه طرح تولید ماهیان قزل ۱۳درصدی استانداری مازندران و مشارکت مالی 

 تحقیقات ماهیان سردابی کشور در تنکابن به انجام رساند.
رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالت ایران گفت: معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری اعالم کرد به شرط همکاری این مرکز 

 میلیارد تومان دیگر به این بخش اختصاص یابد. 01 تخصصی با بخش خصوصی، مبلغ

 کارگروه رفع مشکل ماهیان سردآبی تشکیل شد
بهمنی از تشکیل کارگروه بررسی چالش ها و رفع مشکل صنعت آبزی پروری ماهیان سردآبی خبرداد و افزود: این کارگروه عالوه 

ال ها این فناوری را به بخش خصوصی انتقسط کارشناسان و تکنسینهای آموزشی توبر بررسی رفع مشکالت تالش دارد با ایجاد کالس
 دهد.

مزرعه سالم به موسسه تحقیقات علوم شیالتی  ۲۱وی اظهارداشت: در مرحله اول با همکاری سازمان های شیالت ایران و دامپزشکی 
فامیلی  ۳۲جمعیت و  ۶که این مولدین از مزرعه رسالم برای روش های بهگزینی مولدین انتخاب شدند  ۳معرفی شد که پس از بررسی 

 آال هستند.زده قزلبرای ذخایر اولیه تخم چشم
 هفته اول مهرماه دوره آموزشی پرورش قزل آال برگزار می شود

بهمنی با بیان این که در دو سال گذشته کارشناسانی از فائو و نروژ دعوت کردیم که طرح ساختاری و برنامه ریزی را ارایه دادند، 
گفت: برای هفته اول مهرماه امسال نیز یک پروژه مشترک با سازمان شیالت ایران با فائو داریم که کارشناسان خارجی به عنوان 

 نفر از بخش خصوصی، سازمان شیالت و موسسه تحقیقات در ان حضور می یابیم. 00مدرس وارد کشور می شوند و ما با مشارکت 

 ا چهار روزه خواهد بود.به گفته وی، این دوره اموزشی سه ت
خواهیم مجوزی وی ادامه داد: تحقیقات به عنوان محور دانشی توسعه در بحث های توسعه ای بخش کشاورزی حضور دارد، اگر می

را برای تولید صادر کنیم عالوه بر دستگاه دیگر باید مجوز فعالیت از سوی این موسسه نیز صادر شود تا در آینده با مشکل مواجه 
 م.نشوی

  لینک خبر
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 شیالت 
 خبرگزاری فارس – 00/6/89تاریخ : 

 ای در آمار واردات ماهیمیلیون قطعه 052زده با وجود ظرفیت خودکفایی/ اختالف اصرار بر واردات تخم ماهی چشم

سال قبل به جای حمایت از تولید  03خودکفایی، مسئوالن از  مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردابی با بیان اینکه به رغم وجود ظرفیت

 کنند، گفت: گرایش به واردات به دلیل بازار سودآور و جذاب، بیشتر شد. داخل از واردات حمایت می
ل اتحادیه ماهیان سردابی امروز در نشست مشترک با رئیس مؤسسه به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مدیرعام

دگی مانهای گذشته به دلیل عقبتحقیقات علوم شیالت کشور با گالیه از روند اصالح نژاد در بخش شیالت کشور گفت: طی سال
جود ظرفیت تولید در داخل، سال به رغم و 03آال، کشور واردکننده این محصول شده و روند واردات اصالح نژاد تخم ماهی قزل

 ادامه یافته است.
به گفته مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردابی مدیران در حالی اصرار به واردات دارند که حمایتی از تولیدکنندگان داخل نیز انجام 

 زده کند.شمتواند اقدام به تولید و اصالح تخم ماهی چزنند که بخش خصوصی در داخل نمیدهند و شرایطی را رقم مینمی
زده در دهند و در مقابل بستر تولید ماهی چشمفرهی گفت: مدیران دولتی برای واردات تخم ماهی چشم زده ارز دولتی تخصیص می

 تر و سودآورتر است.کنند، ظاهراً بازار واردات برای آنها جذابداخل کشور را فراهم نمی
 ای در آمارهای دو سازمانمیلیون قطعه 901*اختالف 

زده وارد کشور شده، اما میلیون قطعه تخم ماهی چشم 901به گفته این مقام مسؤول، بر اساس آمار سازمان دامپزشکی در سال گذشته 

 هزار دالر بوده است. 011میلیون و  0میلیون قطعه به ارزش  011کیلوگرم معادل  3311آمار گمرک رقم دیگری اعالم کرده که 

تفاوت آمار دو برابری در گزارش دو مقام رسمی کشور وجود دارد، گفت: پیش از این مسؤوالن  فرهی در پاسخ به اینکه چرا
 است.  GISها در سامانه زده توسط شرکتهای تخم چشمسازمان دامپزشکی اعالم کرده بودند که این مسأله به لحاظ عدم ثبت محموله

های گذشته در کشور انجام نشده است، گفت: خود چشم زده در سال وی با بیان اینکه واقعیت این است که اصالح نژاد تخم ماهی
 تر وارد کارهای تحقیقاتی شوند.مسؤوالن هم این را قبول دارند و ما انتظار داریم که حداقل در ادامه مسؤوالن بخش تحقیقاتی جدی

زده انجام شود اما  ید و اصالح نژاد ماهی چشمکار تحقیقی درباره تول 93به گفته مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردابی، قرار بود سال 

سال تمام به جای حمایت از تولید داخل  03ای نوشت و اعالم کرد که نیاز به تولید نداریم و واردات انجام خواهیم داد و شیالت نامه

 واردات انجام دادند.
ها چه میزانی را تولید و بخش خصوصی و اتحادیهفرهی در پاسخ به اینکه چه میزان در کشور برای تخم ماهش چشم زده نیاز است 

آن را به رغم فراهم نبودن میلیون قطعه  901میلیون قطعه نیاز کشور است و بخش خصوصی  111کنند، گفت: در حال حاضر می

 شود.ق میکنند که اگر حمایتی انجام شود، قطعاً خودکفایی به زودی محقشرایط و رقابت نابرابر با واردکنندگان تولید می
 آال اجازه به تولید داخل نداد*بازار جذاب واردات تخم ماهی قزل

 93وی با بیان اینکه بازار جذاب و سودآور واردات تخم چشم زده باعث شده که واردات را بر تولید ترجیح دهند، گفت: در سال 

 ها به واردکننده تبدیل شدند. واردات از نروژ انجام شد و پس از آن خود اعضای اتحادیه در کنار دیگر شرکت
کند که تولید دهد و هم اعالم میمدیرعامل اتحادیه ماهیان سردابی ادامه داد: در حالی که دولت هم ارز دولتی به واردات تخصیص می

 تواند با این شرایط رقابت کند.در داخل نیست، چطور بخش خصوصی می
 آال*بایگانی نامه پیشنهاد تولید ماهی قزل

های خصوصی پیشنهاد داد و اعالم کرد که تولید و اصالح نژاد را با هزینه فرهی گفت: حتی به سازمان شیالت یکی از بخش
 دهد، اما این نامه بایگانی شد و هیچ اقدام عملی در آن مورد انجام نشد.شخصی انجام می

یچ شود و هشور ما تنها برای توسعه کمی و اشتغال انجام میوی در ادامه به مشکالت بخش تولید اشاره کرد و گفت: تولید ماهی در ک
توانیم در بازارهای جهانی رقابت کنیم، یکی از دالیل آن نبودن تحقیق در این بخش بوده و توجیه اقتصادی ندارد و به هیچ عنوان نمی

شود که برای هزار تن ماهی تولید می 001واحد مزرعه تنها  6011عملکرد ما در این بخش پایین است. به عنوان مثال در کشور از 

های جهانی نیست و عملکرد کشورهای دیگر بسیار هزار تن است و این رقم تولید اصالً قابل طرح در مقیاس 31هر مزرعه حدود 

 باال است.
است نه توجیه اقتصادی سال گذشته  91و  01آال در کشور ما طبق روش مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردابی ادامه داد: روش تولید قزل

 شود.دارد و نه مالحظات زیست محیطی در آن رعایت می
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های گذشته هیچ مدیریتی بر درصد اختالف تمام شده دارد و طی سال 11روش تولید ماهی در کشور ما با همدیگر  1به گفته فرهی، 

 روش تولید از سوی متولیان آن صورت نگرفته است.
خشک قرار دارد ات باید با ارائه کارهای تحقیقی به تولیدکنندگان کمک کند، گفت: کشور ما در منطقه نیمهوی با بیان اینکه بخش تحقیق

های متناسب تولید با این منطقه به آنها در افزایش عملکرد و بازدهی و افزایش حاشیه و باید مسؤوالن تحقیقاتی بتوانند با ارائه روش
 سود آنها کمک کنند.

  لینک خبر
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 شکر
 فودپرس – 00/6/89تاریخ : 

اساسی/خودکفایی شکر دو سال به تاخیر افتادمحصول  3تاثیر مداخله دولت در کاهش تولید   
معاون وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد از مداخله دولت در بخش کشاورزی گفت: انتقادهای نابجا تولید سه محصول  <کشاورزی

 .کشاورزی گندم، دانه روغنی و شکر را تحت تاثیر قرار داد و خودکفایی شکر را دو سال به تاخیر انداخت
 

ز معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی، در همایش کشت محصوالت زراعی با اشاره به اینکه مداخالت دولت عباس کشاور
 .در بخش کشاورزی منطقی نیست، گفت: در سال جاری مداخله دولت روی سه محصول گندم، چغندرقندر و کلزا تاثیر منفی گذاشت

 
ها توسط حله خودکفایی در تولید شکر نزدیک شده بود اما فریز کردن قیمتمعاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشور به مر

تاثیر این مداخالت را امسال در تولید شکر خواهیم دید و حداقل خودکفایی شکر را دو سال به گفت: دولت باعث کاهش تولید شد،
 .تاخیر انداخت

 
ها و تعیین نرخ خرید ی درباره مداخله دولت در قیمتهای معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزبه گزارش فارس، صحبت

های خرید تضمینی متناسب با نرخ ارز افزایش یابد و نرخ محصوالت استراتژیک را پایین دهد نرختضمینی است که اوال اجازه نمی
گیرنددر نظر می . 

 
نه قند در جنوب کشور یکی دیگر از دالیل کاهش نبود کارخاکشاورز درباره اینکه تولید چغندر قند در حال آسیب دیدن است، گفت:

آیدتولید به حساب می . 
 

* تنی تولید گندم خوزستان به خاطر سیل 011کاهش   
 

تن از گندم این استان به خاطر  011تا  611گفت: حدود وی با بیان اینکه سیل اخیر در استان خوزستان به تولید گندم آسیب وارد کرد،

های جدی شدن تولید کلزا دچار خسارتسیل از بین رفت و همچنی . 
 

استان کشور را درگیر کردند که  01ها امسال ملخ ها به کشور اشاره کرد و گفت:معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به هجوم ملخ

شدشد خسارت به بخش زراعی بسیار جدی میاگر کنترل به موقع انجام نمی . 
 

بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: این تغییرات سیستم اقتصادی کشاورزان را بر هم زده است و کشاورز تاثیرات تغییر نرخ ارز در 
ها و درآمدها متغیر شده استمیزان هزینه . 

 
 هشدار به کشاورزان شمال *

 
وضعیت  شود وها از آبان آغاز میهای هواشناسی از وضعیت بارندگی و دما اشاره کرد و گفت: بارشبینیوی در ادامه به پیش

افتد و الزم است یابد. در آبان و اوایل آذر سرما در شمال اتفاق میمناسبی خواهد داشت و این روند در آذر ماه هم ادامه می
شان را به موقع انجام دهند تا سرما زدگی وجود نداشته باشدکشاورزان کشت . 

 
 اگر الزم است نیروی خارجی برای کنترل آفت بیاورید*
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آفت سنگ برای کلزا کاران مشکل جدی است و هیچ جهاد کشاورزی در ادامه به مشکالت کلزا اشاره کرد و گفت:معاون وزیر 

ای هم برای آن وجود ندارد. این آفت مشکالت جدی برای کشاورزان کرمانشاه ایجاد کرده که باید سازمان حفظ نباتات به آن چاره
 .ورود کند

 
کند و باید دیگر کلزا است و همچین آفت گل جالیز هم در این مزارع خسارت جدی وارد می آفت سفیدک هم مشکل کشاورز افزود:

ها کمک بگیریمکمیته مقابله با این آفات تشکیل شود و اگر الزم است برای کنترل آن از خارجی . 
 

* های غیر از شمال تاثیر عکس گذاشتمصوبه ممنوعیت کشت برنج در استان  
 

علیرغم این مصوبه عکس آن اتفاق افتاده  های غیر شمالی گفت:دولت برای محدودیت کشت برنج در استان وی با اشاره به مصوبه
 .ومیزان کشت در خوزستان به دلیل آب زیاد این منطقه بیشتر شده است

 
دهد هم نشان میمعاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید به عدم کشت برنج در مناطق غیر از شمال کشور گفت: سابقه کشاورزی مصر 

بر مانند برنج در کشوری مثل مصر چه بالیی سر آنها آوردکه کشت محصوالت آب .  
 

تر استکشاورز تاکید کرد که ما موافق تولید هستیم ولی پایداری تولید از تولید مقطعی با اهمیت . 
  لینک خبر
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 شیر و فرآورده ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 

 

 

 
 صادرات و واردات

 فودپرس – 01/6/89تاریخ : 

 صادرات نخود آزاد است
های انجام شده خبر دادوزیر جهاد از آزاد شدن صادرات نخود با پیگیری <کشاورزی . 

 
، محمود حجتی در هفتمین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه گفت: جدیت همه جانبه در وزارت جهاد کشاورزیبه گزارش 

وضعیت اقتصادی کشور در موضوع اقتصاد مقاومتی باعث شده که علیرغم فشارهای دشمنان و تحریم های اقتصادی بی سابقه، 
 .شرایط با ثبات و مناسبی قرار داشته باشد و اقتصاد کشور چندان متاثر از تحریم ها دچار اختالل نشود

 
وی با بیان این که در پیشبرد طرح های اقتصاد مقاومتی نیز در همه زیربخش ها از جمله کشاورزی توفیقات ملموس و قابل توجه و 

یح کرد: مقاوم کردن اقتصاد ملی برای همه کشورها از بدیهیات است و ما در کشور ایران هم باید با خوبی حاصل شده است، تصر
 .جدیت و از سال ها قبل در این موضوع با جدیت بیشتر ورود می کردیم

 
خود که از وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره صادرات نخود گفت: با پیگیری های انجام شده، صادرات ن

 .محصوالت شاخص استان های غربی به خصوص کرمانشاه است آزاد شده است
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
فودپرس – 01/6/89تاریخ :   

 موافقت مالزی برای واردات محصوالت لبنی ایران
 .در دیدار رئیس سازمان دامپزشکی ایران و مالزی راه های توسعه همکاری ها ی دو طرف مورد بررسی قرار گرفت <مواد غذایی

 
،علیرضا رفیعی پور در این دیدار اعالم کرد: ایران امادگی الزم برای انعقاد توافقنامه با سازمان دامپزشکیبه گزارش روابط عمومی 

ت دام و دامپزشکی دارو و واکسن و نهاده های دامی دارا می باشدمالزی را در حوزه های بهداش . 
 

ایران امادگی استفاده از  :وی از موافقت نهایی کشور مالزی برای واردات محصوالت لبنی ایران قدردانی کرد و اعالم داشت

 .تکنولوژی های توسعه یافته در زمینه واکسن های دام و طیور از مالزی را دارد
 

شکی مالزی نیز اعالم کرد: در بازرسی های انجام شده توسط تیم کارشناسی مالزی از ایران زیر ساخت های بهداشتی ریس دامپز
 ایران مطلوب ارزیابی شده و بر این اساس مجوز واردات محصوالت لبنی از ایران صادر شد

 
ردوی گفت: هنوز راه های زیاد دیگری بین دو کشور برای توسعه همکاری ها وجود دا . 

 
 .در این دیدار، قرار شد توافقنامه توسعه همکاری ها بین دو کشور تدوین و نهایی گردد

 
الزم به ذکر است ایران کرسی دبیرکلی و مالزی کرسی نایب ریسی منطقه آسیا و اقیانوسیه را دارا می باشند و این دیدار در حاشیه 

 .در ژاپن برگزار گردید oie اجالس منطقه ای
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
خبرگزاری فارس – 8/6/89تاریخ :   

 مجوز صادرات آبزیان ایران به کره جنوبی صادر شد

دبیرکل اتاق بازرگانی ایره و کره جنوبی گفت: با توجه به صدور مجوز صادرات آبزیان به کره جنوبی از این پس امکان صادرات 
 جنوبی فراهم شده است. این محصوالت از ایران به کره

 ان به کره جنوبیوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: مجوز صادرات محصوالت آبزیان ایرپویا فیروزی در گفت
 صادر شده و براساس این مجوز از این پس امکان صادرات محصوالت دریایی ایران به کره فراهم شده است. 

دبیرکل اتاق ایران و کره در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به تحریم ها مشکلی برای صادرات این محصوالت وجود ندارد، افزود: 
ها مشکل خاصی برای صادرات این محصوالت ات آبزیان جزء صادرات محصوالت غذایی است تحریمخیر، با توجه به اینکه صادر

 آورد. بوجود نمی
 مندیوی افزود: با توجه به بازارسنجی که از سوی کره جنوبی انجام شده است آنها برای واردات محصوالت آبزی ایران ابراز عالقه

های اتاق های الزم از سوی اتاق بازرگانی ایران و کره و اتحادیه آبزیان و تشکلیکردند بنابراین پیرو در خواست آنها پیگیر
 بازرگانی و جهاد کشاورزی انجام شد و باالخره مجوز صادرات این محصوالت به کره جنوبی در هفته گذشته صادر شد. 

مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی برای صادرات های فیروزی با بیان اینکه اتحادیه وارد کنندگان کره جنوبی به تازگی لیست شرکت
آبزیان را دریافت کرده است، گفت: اتاق بازرگانی ایران و کره از ظرفیت صادراتی این محصوالت اطالعات کاملی ندارد اما قطعا 

 این اطالعات در اختیار حوزه مرتبط است. 
کار مالی آن مشخص نشده است اما معضل نقل و انتقاالت مالی بین وی در مورد نحوه نقل و انتقاالت مالی اظهار داشت: هنوز ساز و 

ها الزم انجام شود تا امکان نقل و انقال مالی برای این ریزیدو کشور وجود دارد و قطعا باید از سوی بانک مرکزی برای آن برنامه
 منظور بوجود آید. 

 لینک خبر 
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 غالت 
 ایرنا  -09/6/89تاریخ : 

 های آلوده چیست؟ماجرای ذرت

 آرانیمصطفی 
های آلوده را دوباره داغ کرد. مرداد ماه امسال، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، ماجرای واردات ذرت -ایرنا  -تهران 

 آغاز شده و بعد از حدود یک سال و نیم، هنوز به پایان نرسیده است. ۲.۷۶داستانی که از اواخر سال 
ای کشور، سر و صدایی به پا کرده است. این گزارش ماجرا را از فضای رسانه های آلوده درحدود یک ماه است که ماجرای ذرت

 کند.ابتدا تا به امروز برای شما روایت می
کنند. از این میزان هزار تن ذرت وارد کشور می ۳۷۷چند واردکننده دولتی و خصوصی حدود  ۲.۷۶خالصه گزارش: تابستان 

هزار تن است( آلوده به سمی به نام  ۲۱۳در گزارش ذکر شده ولی رقم دقیق همین  هزار تن )اعداد و ارقام مختلفی ۲۱۳حدود 
: مانددهد و به دالیل تجاری، امکان ارجاع کاال هم نیست. دو راه باقی میآفالتوکسین بود. سازمان استاندارد مجوز خروج کاال را نمی

دهد که کاال باید ارجاع کند، رئیس جمهوری، دستور میالش میصادرات یا امحا. در شرایطی که واردکننده برای اخذ مجوز ورود ت
ها پیدا شده ممکن است بتواند یا امحا شود. امحای کاال هزینه و دردسر زیادی دارد و برای همین هم حاال یک خریدار که برای ذرت

 سازی استفاده کنند.از این ذرت برای الکل خواهندکاال را به کشورهایی صادر کند که استاندارد متفاوتی در این زمینه دارد یا می
 حاال به طور تفصیلی ماجرا را با هم بررسی کنیم:

شود که خبرگزاری تسنیم در خبری به نقل از و وقتی آغاز می ۲.۷۶اسفند سال  ۲۱های آلوده، از . خبرهای اولیه: داستان ذرت۲
هزار تن ذرت آلوده در گمرک این استان خبر داد.  ۲۱۶ف و توقیف از کش« یک مقام مسئول در بندر امام خمینی استان خوزستان»

های آلوده توسط واردکنندگان بخش خصوصی وارد شده اما ضمنا گفته شده بود که بخشی از این در این خبر آمده بود که عمده ذرت
های آلوده از کشور مده ذرتشرکت( طبق این گزارش، ع ۲۹های دولتی وارده شده است. )مجموعا محصوالت نیز توسط سازمان

های مورد بعد از تایید و احراز آلوده بودن ذرت»( وارد شده و ۲.۷۶ماه اخیر )تا بازه زمانی انتهای تابستان  ۶برزیل و ظرف 
ری لوگیها جها پلمب شده و از ترخیص محمولهاشاره )به قارچ آفالتوکسین( توسط اداره استاندارد استان، انبارهای نگهداری این ذرت

شرکت آلوده به  ۲۹های توان گفت که کل محمولهنمی»البته این خبرگزاری یک روز بعد هم در گزارشی آورده بود که « شده است.
ها آلوده بوده و در مورد چند شرکت نیز تنها بخشی از محموله با قارچ مذکور است و بر این اساس کل محموله برخی از این شرکت

 «بوده است.آلودگی قارچی مواجه 
ها: بعد از آن ماجرا تقریبا به صورت راکد درآمد ولی ظاهرا فشارهای شدیدی از . رکورد یک سال و نیمه همراه با فشار البی۱

، مسلم بیات معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد در ۲.۷۹سوی واردکنندگان وجود داشت چرا که مثال در دی ماه سال 
دا اکتفا های مباگر فقط به تائیدیه»های آلوده گفت: ن اتاق بازرگانی تهران در زمینه جلوگیری از ورود این ذرتنشست هیات نمایندگا

نمونه آزمایش انجام شد تا  ۲۷۷توانستیم جلوی واردات این میزان ذرت آلوده را بگیریم؛ در این باره بیش از هزار و کردیم نمیمی
یری از واردات ذرت آلوده برسیم. جلوگیری از واردات ذرت آلوده برای حفظ سالمتی مردم و افراد بتوانیم به نتیجه قطعی برای جلوگ

جامعه صورت گرفته است. در این باره تحت هیچ شرایطی کوتاه نیامدیم حتی در سطوح باال هم قسم شدیم اگر این اقدام به قیمت از 
 «اه نیامدیم.دست دادن پست و جایگاه خود هم شده کوتاه نیاییم و کوت

مجلس به  ۷۷. آغاز دوباره قصه: ماجرا دوباره از نهم مرداد امسال و وقتی داغ شد که امیر خجسته، نایب رئیس کمیسیون اصل .
بندر امام خمینی )ره( رفته بود تا از روند واردات کاالهای اساسی در این بندر، بازدید کند. آن طور که ایرنا نوشته، خجسته در 

هایی در جابجایی کاالهای وارداتی مورد نیاز که از طریق این بندر تامین می خواستار عملکرد بهتر وزارتخانه»بازدید حاشیه این 
در انبارها وجود دارد که باید هرچه سریعتر این  ۷۳هزار تنی ذرت آلوده از سال  ۲۱۷شود، شد و گفت: به عنوان مثال یک محموله 

 «موضوع تعیین تکلیف شود.
ور رئیس جمهوری: یک روز بعد، کاظم پالیزدار، مشاور معاون اول رئیس جمهوری و دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی . دست.

روز گذشته با دستور قاطع و صریح رئیس »های آلوده داد و نوشت: جمهوری در زمینه ذرتدر توییتر خود خبر از دستور رئیس
های آلوده به کشور متوقف شد. ایشان همچنین دستور برخورد و معرفی واردات ذرت های افراد برایجمهور محترم، آخرین تالش

باشد. طی این مدت فشارهای زیادی متخلفین به دستگاه قضایی را صادر نمودند. این موضوع چند سالی است که در دست پیگیری می
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به نقل از نیره پیروزبخت، رئیس سازمان استاندارد، دو روز بعد یعنی در دوازدهم مرداد ماه، خبرگزاری فارس « را تحمل کردیم.
رئیس جمهور تکلیف کرده اگر این محموله مرجوع نشود »جمهور را اعالم کرد که طبق آن، جزییات محدودی از این دستور رئیس

 «باید امحاء شود.
ها را هم اعالم کرد: آلودگی این ذرت وگو با صداوسیما، جزییاتی ازها چه مشکلی داشت؟ پیروزبخت دو روز بعد، در گفت. ذرت۱
در گمرک بندر امام خمینی )ره( پهلو گرفت و از همان ابتدا میزان سم در آن باال بود و باید به کشور  ۷۳کشتی این محموله در سال »

سین است که شد که این اقدام صورت نگرفت. یکی از مشکالت محصول وارداتی ذرت از برزیل وجود سم آفالتوکمبداء مرجوع می
 ۲۱۷پیش بینی شده است، اما در این محموله « ۳ppb»در همه جای دنیا میزان استاندارد آن برای خوراک دام شیری و گوشتی 

ها این بود. دو هزار بار آزمایش از محموله ذرت انجام و نتیجه آزمایش« ۳ppb»هزار تنی میزان سم بیشتر از استاندارد و باالتر از 

برای سالمتی انسان مضر است عالوه بر آن با گذشت سه سال از توقف محموله در ورودی کشور، میزان سم آن نیز شد که محموله 
باالتر هم رفته است. وزیر کشور در این باره گزارش الزم را به رئیس جمهوری داده است که در نهایت روحانی باتوجه به اهمیت 

 «کاال مرجوع نشده باید امحاء شود. این موضوع در سالمت مردم تاکید کردند که اگر
مرداد، میزان  ۱۳ها سه برابر شد: اما نکته عجیب بود که امیر خجسته، نماینده مجلس پیگیر این موضوع روز . ناگهان، ذرت۳

ست. او های دولتی مربوط دانهزار تن افزایش داد و ضمنا واردات کل آن را به شرکت ۳۷۷هزار تن، به  ۲۱۷های آلوده را از ذرت
، ۷۳یافته توسط بانک مرکزی در سال میلیون دالر ارز تخصیص ۳.شرکت دولتی با  .۲»در این روز به خبرگزاری فارس گفت: 

ها از بدو ورود آلوده به سم آفالتوکسین بوده هزار تن ذرت آلوده به سم آلفاتوکسین را وارد کشور کردند.طبق مستندات این ذرت ۱۷۲
ها برایش هزار تن به کشور وارد شده و متأسفانه باید بگویم که هر دامی که این ذرت ۳۷.ر تن ذرت آلوده هزا ۱۷۲است. از این 

های وارد شده دارای گواهی تأیید بهداشت برزیل از شود. ذرتاستفاده شده باشد، شیر و محصوالت لبنی آن آلوده به این سم می
 «نیستند. SGSالمللی سازمان بین

ها را وارد کرده است؟ در واکنش به این سخنان، حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور روز رت. آیا دولت ذ۶
هزارتن است و توسط بخش خصوصی  ۲۱۷سی مرداد به خبرگزاری مهر گفت: این واردات مربوط به حدود سه سال پیش و حدود 

کت پشتیبانی امور دام ندارد. اما امیر خجسته، این بحث را ادامه داد و انجام شده است )و( ربطی به وزارت جهاد کشاورزی و شر
گمرک این بندر ) بندر امام خمینی )ره( ( یک بندر و یک گمرک کامال دولتی و »روز دوم شهریور به خبرگزاری فارس گفت: 

در و گمرک آن را دارند. بر همین اساس های دولتی و شبه دولتی حق واردات و ترخیص کاال از این بندولتی است و تنها شرکتشبه
های آلوده کردند یا دولتی بودند یا شبه دولتی و شرکت پشتیبانی دام که زیر مجموعه هایی که اقدام به واردات ذرتقاعدتا شرکت

شرکت های آلوده به شرکت بوده است. های واردکننده ذرتوزارت جهادکشاورزی و یک شرکت کامال دولتی است یکی از شرکت
به  ۷۳دیماه  ۳و به تاریخ  ۱۲۱۷۷۶۶۱هزار تن ذرت آلوده را از طریق گمرک بندر امام به شماره کوتاژ  ۶۶پشتیبانی دام قریب به 

های آلوده توسط شرکت پشتیبانی هزار تن آن متروکه شده است و مابقی ذرت ..هزار تن، بیش از  ۶۶کشور وارد کرد که از این 
های آلوده واردشده توسط هزار تن از ذرت ..شده است. عالوه بر این الزم به ذکر است که بیش از  دام ترخیص و وارد کشور

متروکه و در اختیار  ۲.۷۶اردیبهشت  ۱۷مورخ  ۱۷۱۱۳۳« کوتاژ»بارنامه موسوم به  شرکت پشتیبانی دام به شماره اظهارنامه
 «اموال تملیکی قرار گرفته است.

توضیحاتی  ۲.۷۳شهریور، در خصوص خبر ذرت های وارداتی در سال  ۳زار تن بود؟ گمرک در روز ه ۳۷۷ها . آیا واقعا ذرت۹
شرکت عمده واردکننده این محصول به  ۷هزار تن ذرت دامی متعلق به  .۳۲مقدار  ۷۳در سال »ارائه داد. به گزارش این نهاد، 

ن آن قبل از اظهار به گمرک توسط اداره استاندارد بندر مذکور هزار ت ۱۷انبارهای بندر امام خمینی )ره( وارد شده است که مقدار 
گردد از خروج کاال جلوگیری بعمل آید. براساس این گزارش مابقی کاال مغایر با استاندارد و آلوده به سم آفالتوکسین اعالم و مقرر می

گردد. متعاقبا گمرک بندر امام خمینی ر میفقره اظهارنامه واردات قطعی به گمرک اظها .۲هزارتن ذرت دامی طی  .۱۷به مقدار 
)ره( برابر ضوابط و مقررات جاری در خصوص ترخیص محموله های مزبور از سازمان دامپزشکی )قرنطینه( و استاندارد استعالم 

ی کند که پس از انجام کلیه مراحل قانونهزار تن ذرت دامی مجوز ترخیص صادر می ۶۳.های مذکور برای نموده و سازمان
 ۲۱۳تشریفات واردات قطعی, این محموله ها از گمرک بندر امام خمینی )ره( ترخیص می شوند. براساس نظر اداره استاندارد مقدار 

هزار تن ذرت دامی به دلیل عدم انطباق با استاندارد و آلوده به سم آفالتوکسین غیر قابل ترخیص اعالم می گردد. گمرک نیز با استناد 
هزار تن ذرت دامی آلوده، اظهارنامه متروکه تنظیم و  ۲۱۳د و سپری شدن مهلت توقف قانونی کاال, برای مجموع به نظر استاندار

 «نماید.مراتب را به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان خوزستان اعالم می
ها از همان ابتدا آلوده بوده تقد است که این ذرتها از ابتدا آلوده بود؟ امیر خجسته، همان طور که پیش از این گفتیم مع. آیا ذرت۳

است. او این عقیده را یک بار به صورت صریح و یک بار به صورت یک احتمال بیان کرده است ولی پیش از این از قول معاون 
این خصوص گفته: شهریور در  ۹هایی در مبدا وجود داشته و ضمنا رئیس گمرک هم در روز سازمان استاندارد خواندیم که تاییدیه

اند، اما متاسفانه ها تائیدیه سالمت داشتهوجو کردیم در زمان بارگیری محموله ذرت از مبداء، این ذرتما از صاحبان محموله پرس»
 «اند.کم آلوده شدهدر طی مسیر کم
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پیش نیامده و طبق دستور رئیس  . آیا ممکن است که این کاالها وارد کشور شود؟ تاکنون امکانی برای ورود این کاالها به کشور۷
با تاکید براینکه »وگویی جمهوری هم امکان رود کاال به کشور نیست. حتی مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک کشور در گفت

شود، گفته: برای اینکه خیال مردم راحت باشد ما قرار های آلوده )دپو شده در بندر امام خمینی( به هیچ وجه وارد کشور نمیذرت
ایم هر کشوری که این محموله ذرت را با عنوان غذای دام پذیرفت در لحظه ورود محموله به بنادر آن کشور کنسولگری یا اشتهگذ

در این شرایط دو راه دیگر برای خالصی از « سفارت ایران تائیدیه ورود و تخلیه در آن کشور را برای گمرک کل ایران ارسال کند.
 فروختن آن به یک کشور دیگر و دوم معدوم کردن آن.این ماجرا وجود دارد: نخست 

این سطح از »ها را صادر کرد؟ پاسخ این سوال مثبت است چرا که به قول رئیس گمرک برخی کشورها، توان ذرت. آیا می۲۷
تن  هزار ۲۱۷در خصوص صادرات »و وزارت جهاد کشاورزی نیز معتقد است: « کنند.آلودگی برای مصارف دامی را قبول می

های بین المللی حفظ نباتات عمل شود، در صورتی که کشوری برای بازپروری یا محصول آلوده نیز باید بر اساس شاخص ذرت
 ها قرارها را به آنها بدهیم اما طرف مقابل باید در جریان وضعیت آلودگی ذرتتوانیم، ذرتثانویه به این ذرت نیاز داشته باشد می

 «گیرد.
موضوع خریداری هم پیدا شده و حتی یک خبرگزاری مدعی شده که سازمان اموال تملیکی استان خوزستان طی  ظاهرا برای این

جهت مرجوع کردن از کشور واگذار کرده است. اما در « ش»کاالی موجود را که آلوده است به آقای  ۷۹بهمن سال  ۲۶حکم فروش 
 ۱های آلوده پیدا شده گفته که به دنبال خریداری که برای این ذرت»جلسه اخیر کمیسیون اصل نود در این خصوص اعالم شده که 

ها به دنبال مقصد مناسب است. این ِکشتی با ظرفیت باالست تا کاالی خریداری شده را از منطقه ما خارج کند اما با توجه به تحریم
 «اقدامات )به دستور رئیس جهور( تحت نظر وزارت اطالعات در حال انجام است.

در حالی است که طبق یک گزارش، پیش از این ممنوع بودن صادرات ذرت، تبعات سیاسی ناشی از صادرات کاالی الوده و  این
 های مجوز دهنده برای صادرات، مانع از صادرات این کاال شده بود.لزوم اخذ نظر سازمان

نیست چرا که به قول امیر خجسته، نماینده مجلس:  ها گزینه مناسبیشوند؟ گزینه امحا برای این ذرتها معدوم نمی. چرا ذرت۲۲
هزار کامیون سنگین  ۹روز زمان و  ۲۷۷۷تا  ۹۷۷میلیارد تومان هزینه برای امحاء این ذرت آلوده نیاز است. بین  ۱۷۷بیش از »

اگر این »آمده است:  ها ایرادات دیگری هم داشت. در یک گزارشالبته امحای ذرت« برای حمل و نقل کاالی آلوده مورد نیاز است.
دهی شده از آن استفاده کنند و ترین حالت به صورت غیرسازمانبینانهکاالی آلوده در زمین دفن شود ممکن است مردم محلی در خوش

 «از طرفی با توجه به تخمین حجم آلودگی محیطی فضای کافی برای امحا از طریق آتش زدن این کاال نیز وجود ندارد.
ها به مبدا بازگردند ولی طبق یک ها در همان زمان هم این بود که این ذرتبرگشت داده نشدند؟ یکی از گزینه ها. چرا ذرت۲۱

 ها شده بود.گزارش، حجم باالی محصول آلوده و همچنین قوانین بین المللی مانع از ارجاع این ذرت
 LCها به شیوه اعتبار اسنادی یا است. این ذرت . یک مشکل دیگر: مشکل دیگری که در این پرونده وجود دارد مساله پول.۲

ها منوط خواهند و هرگونه کاری در مورد این ذرتها هم یک طرف این ماجرا هستند و پول خود را میخریداری شدند و حاال بانک
 ها هم بوده است.به موافقت بانک

جهاد کشاورزی، رئیس سازمان ملی استاندارد، . آخرین پیگیری درمجلس: پس از آنکه کمیسیون اصل نود با حضور وزیر ۲۱
 ۳۷۷استاندار خوزستان و مسئوالنی از سازمان بازرسی کل کشور، تعزیرات، گمرک و دیوان محاسبات با موضوع تعیین تکلیف 

ور خارج هزار تن ذرت آلوده ظرف یک ماه امحا شود یا از کش ۲۱۷هزار تن ذرت آلوده به قارچ آفالتوکسین تشکیل شد و مقرر شد 
 شود و اسناد سالمت باقی این میزان نیز به مجلس ارایه شود.

. آخرین خبر دولت: آخرین خبر در این زمینه در دولت هم این بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت، در نشست خبری خود گفت: ۲۳
تور رسیدگی به آن صادر شده است. هزار تن ذرت آلوده بوه است که دس ۲۱۷های واصله، آنچه که من اطالع دارم و طبق گزارش»

توانم بیاورم. هزارتن ذرت وارد شد که اسم شرکت که مربوط به بخش خصوصی هست را نمی ۲۷۷توسط بخش خصوصی  ۷۳سال 
موضوع میزان سم افالتوکسین است که سازمان دامپزشکی و سازمان استاندارد هر کدام استاندارد مشخصی داشته اند و استاندارد 

 ۱۷واحد اختالف وجود داشت. واحد سازمان دامپزشکی را  ۲۱یا  ۲۶تر بوده و میان این دو استاندارد استاندارد سختگیرانهسازمان 
پی پی ام بوده است که این اختالف قابل توجه بوده است. آنچه برای ما مالک قرار گرفت سازمان استاندارد بوده است. این سازمان 

ع یا امحاء شوند. بنابراین اجازه ورود و ترخیص به کشور داده نشده است. االن نظر دیگری هم پیدا شده معتقد بود که آنها باید مرجو
است که باید آنها را به الکل سازی مرجوع کنند. بنابراین اجازه ورود ذرت، گندم یا ... هرچیز وارداتی)آلوده( به کشور داده نشده 

 «.خت گیرانه استاست و مالک و استاندارد ما در این زمینه س
  لینک خبر
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 گندم 
 خبرنگاران جوان – 01/6/89تاریخ : 

رسید هزار تن ۶۲۲میلیون و  ۲آغاز کشت پاییزه گندم از شهریور/ خرید تضمینی گندم به   
هدف گذاری  ۷۷-۷۳اسفندیاری پور از آغاز کشت گندم پاییزه در غرب و شمال غرب کشور خبر داد و گفت:برای سال زراعی جدید

میلیون تن گندم داریم ۲٠۳٨تولید  . 
اری پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در مراسم ، اسماعیل اسفندیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

 ۹( در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تاکنون حدود ۷۷-۷۳هفتمین گردهمایی سراسری کشت محصوالت زراعی )آغاز سال زراعی 
هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده است ٠۷۷میلیون و  . 

 ۷۷-۷۳شود، افزود: برای سال زراعی جدیدغرب و شمال غرب کشور شروع میوی با بیان اینکه کشت گندم پاییزه از شهریور در 
میلیون تن است ۲.۳٨تا  .۲میلیون تن گندم داریم که میزان مصرف داخلی بین  ۲٠۳٨هدف گذاری تولید  . 

میلیون تن رسید ۳درصدی به ۲۳امتناع کشاورزان از تحویل گندم به دولت /خرید تضمینی گندم با افت  :بیشتر بخوانید  
طرح گندم اظهارامیدواری کرد: دولت با اعالم به موقع قیمت خرید تضمینی گندم و تعیین نرخ مناسب انگیزه کشاورزان را  مجری

 .برای تولید افزایش دهد
اسفندیاری پور درباره اینکه نرخ پیشنهادی وزارت جهاد برای گندم چقدر بوده است؟، تصریح کرد: وزارت جهاد نرخ پیشنهادی خود 

ورای اقتصاد اعالم کرده به محض اینکه نهایی شود اعالم خواهد شدرا به ش . 
  لینک خبر
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 گوجه فرنگی
 خبرنگاران جوان  – 00/6/89تاریخ : 

 قیمت گوجه فرنگی غیرمنطقی است/ افزایش قیمت برنج با ممنوعیت واردات
هزار تومان در بازار غیر  ۱۱تا  ۳۷۷ر و هزا .۲آقاطاهر گفت: با وجود کاهش قیمت گوجه فرنگی، عرضه رب گوجه با نرخ 

 .منطقی است
  

صنعت، تجارت و کشاورزی محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با خبرنگار شگاه گروه اقتصادی با 

های اخیر قیمت برنج ایرانی با درباره آخرین تحوالت بازار اقالم اساسی در ایام محرم اظهار کرد: در هفته ،خبرنگاران جوان
نوساناتی در بازار روبرو شد که بعد از آن مقدار جزئی برنج خارجی به سبب عدم ثبت شفارش و اجرای ممنوعیت هرساله افزایش 

 .یافت
درصدی برنج هندی خبر داد و گفت: با توجه به ازدیاد تقاضا برای  ۱رصدی قیمت برنج ایرانی و پاکستانی و د ۲۷وی از افزایش 

تر باید تمهیداتی اندیشیده شود، در غیر این صورت با گرانی مواجه خرید برنج در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی هر چه سریع
 .خواهیم شد

وغن گفت: قیمت روغن برای ایام محرم نوسانی نداشته چرا که قیمت گذاری آن دست دولت آقاطاهر درباره آخرین وضعیت بازار ر
 .است، ضمن آنکه عرضه روغن جامد نسبت به گذشته بهبود یافته است

روز گذشته قیمت برخی اقالم حبوبات  ۲۷رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از ثبات قیمت حبوبات در بازار خبر داد و گفت: در 
سانات جزئی داشت که درصد آن قابل ذکر نیست و از آن جا که مصرف اقالم حبوبات در سبد کاالی محرم بسیار کم است، افزایش نو

 .قیمتی را برای آن متصور نیستیم
 ساز گرانی اقالم اساسی در بازار محرم کوک می شود/ عرضه مناسب راه حلی برای کنترل قیمت کاالها :بیشتر بخوانید

درصد افزایش یافت که با  ۲۱۷تا  ۲۷۷تومانی و اختصاص ارز نیما قیمت چای خارجی  ۱۱۷۷آقاطاهر ادامه داد: با حذف ارز 
 .اعمال نظارت دستگاه نظارتی روند کاهشی به خود گرفته است

ی رغم کاهش قیمت گوجه فرنگی، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با انتقاد از قیمت باالی رب گوجه فرنگی دد بازار بیان کرد: عل
شود که این نرخ غیر واقعی است و هزار تومان در بازار عرضه می ۱۱تا  ۳۷۷هزار و  .۲رب گوجه فرنگی همچنان با نرخ 

تر قیمت آن باید در بازار کاهش یابدهرچه سریع . 
یابد که در صورت ورات مردم افزایش میمحرم به سبب نذوی در پایان تصریح کرد: با وجود کاهش قدرت خرید، تقاضا در ایام

 .تزریق به موقع کاال، نوساناتی را شاهد نخواهیم بود
  لینک خبر
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت

 ایرنا  – 8/6/89تاریخ : 

 میلیارد تومانی برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی  ۵۰۲۲سرمایه گذاری 

 ۱۷۷رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی گفت: از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون هشت هزارو  -ایرنا  -تهران 
 شده است. گذاری انجاممیلیارد تومان در بخش مکانیزاسیون کشاورزی سرمایه

تاکنون افزود: از این  ۷۱جذب شده از سال با اشاره به میزان تسهیالت « کامبیز عباسی»به گزارش شنبه وزارت جهاد کشاورزی، 
 ۲۱درصد آورده شخصی کشاورزان و حدود  ۱۷هزار میلیارد تومان از محل تسهیالت بانکی،  ۶گذاری بیش از میزان سرمایه

 درصد خریدهای نقدی بوده است.
زایش بهره وری و رونق تولید استفاده وی درباره اقدامات این مرکز در سال رونق تولید اظهارداشت: یکی از فاکتورهای مهم در اف

 حداکثری از منابع و عوامل تولید و همچنین توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی است.
گذاری را در بخش کشاورزی یک اتفاق نادر برشمرد و تصریح رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی این میزان سرمایه

 در عرصه تولید نفوذ باالیی دارد. ای و اثرگذار،کرد: این کاالی سرمایه
د ها رونوی به عدم توقف توسعه مکانیزاسیون از زمان اعمال تحریم تاکنون اشاره کرد و گفت: در تحریم ها علیرغم تمام محدودیت

 ۷۷.از  با وجود این که در شرایط بسیار سخت تحریم قرار گرفتیم اما تاکنون بیش ۷۳توسعه مکانیزاسیون متوقف نشد و در سال 
 شده است.میلیارد تومان تسهیالت از محل خط اعتباری شماره هفت مکانیزاسیون کشاورزی کشور جذب

ها، تولیدکنندگان و شده تر بوده و کارخانهها کنترلمراتب از سایر بخشهای کشاورزی بهوی افزود: روند نوسان قیمت در ماشین
 ها را به دست کشاورزان برسانند.ینکنندگان توانستند با کمترین نوسان ماشتأمین

های هزار دستگاه بذرکار در اختیار کشاورزان قرارگرفته و تعداد دستگاه ۱۷عباسی ادامه داد: از ابتدای دولت یازدهم تاکنون حدود 
 هزار دستگاه رسیده است. ۳۷بذرکار موجود در انبار مرکز مکانیزاسیون در حال حاضر به 

آالت مکانیزه و ویژه در حوزه گندم استفاده از ماشینتورهای مهم در خوداتکایی محصوالت کشاورزی بهوی یکی از عوامل و فاک
کشت مکانیزه دانست و اظهارداشت: توسعه مکانیزاسیون بر کاهش ضایعات کشاورزی تاثیر بسزایی دارد و میزان ضایعات برداشت 

 نظیر بوده است. غالت به کمتر از چهاردرصد رسیده که در سنوات گذشته کم
هزار و  .هزار دستگاه تراکتور، حدود ۲۱۷تاکنون بیش از  ۷۱رئیس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی اضافه کرد: از ابتدای سال 

کمباین نشاکار  ۲۷۷هزار و  .دستگاه کمباین برداشت برنج، بیش از  ۹۷۷هزار و  ۶دستگاه کمباین برداشت غالت، بیش از  ۱۷۷
 قرارگرفته است. در اختیار کشاورزان
درصد نوسازی شده  ۳۷تا  ۱۷صورت میانگین بین سال گذشته، ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی کشور به ۶عباسی ادامه داد: در 

 است.
نیم، پاشی نوین را وارد عرصه کهای سمپاشی، توانستیم تکنیکپاشی گفت: برای اجرای عملیات سموی درباره استفاده از پهپادهای سم

اولین بار توسعه پهپادهای کشاورزی در سطح وسیع در کشور مورداستفاده قرار گرفت که این پهپادها سهم خوبی را در مبارزه  برای
 با آفت ملخ داشتند.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی افزود: این پهپادها ظرفیت باالیی برای حمل سم دارند و مصرف سموم را به میزان 
پاشی مناطق دهد و سرعت کار باالیی داشته و برای سمهکتار را پوشش می ۳۷تا  ۱۷دهند، در یک روز حدود باالیی کاهش می

 شود.العبور هم از آن استفاده میصعب
و با وجود شروع  ۷۹وی با اشاره به میزان جذب سرمایه برای بخش مکانیزاسیون کشاورزی در سال گذشته عنوان کرد: در سال 

میلیارد تومان تسهیالت جذب بخش مکانیزاسیون کشاورزی شد و اگر با آورده شخصی کشاورزان محاسبه  ۲۳۷۷د ها، حدوتحریم
 گذاری در این حوزه اتفاق افتاد.هزار میلیارد تومان سرمایه ۱شود، بیش از 

ن های نویسالی، تکنیکبا خشکهای ضد تگرگ، مبارزه با سرمازدگی، مبارزه های نوین مانند سامانهعباسی بیان کرد: در فّناوری
ی های نوین شیردوشی اتفاقات بسیار بزرگهای هواده در شیالت و سیستمآب، سیستم های تصفیهدر عملیات برداشت باغبانی، سیستم
 در مکانیزاسیون رقم خورده است.

هزار دستگاه کمباین و تراکتور  ۱۷از کمتر  ۷۱های کشاورزی اظهار کرد: تا پیش از سال وی با اشاره به طرح پالک گذاری ماشین
 هزار دستگاه رسیده است.۱۱۲پالک گذاری شده بود که از زمان شروع دولت تاکنون میزان پالک گذاری به 

اندازی کارت سوخت برای رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ادامه داد: با پالک گذاری خودروهای کشاورزی به سمت راه
های نفتی های پلیس راهور، وزارت اطالعات و شرکت پخش فرآوردهپالک شده حرکت کردیم و با همکاری های کشاورزیماشین

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83459363/سرمایه-گذاری-۸۲۰۰-میلیارد-تومانی-برای-توسعه-مکانیزاسیون-کشاورزی


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

ور و بانکی تعبیه کردیم تا تراکتصورت پایلوت در سه استان تهران، سمنان و کهکیلویه و بویراحمد بر روی کارتکارت سوخت را به
 گیری کنند.سوخت سوختدار بتوانند با استفاده از کارت های پالککمباین

گیری تواند مانند صاحبان خودروهای دیگر باکارت سوخت خود سوختوی افزود: با این اقدام یک تراکتوردار و کمباین دار هم می
 شده و ادامه خواهد داشت.مند شود. این عملیات در این سه استان از تیرماه شروعکرده و سوخت آن بر روی کارت ذخیره و نظام

های وزارت جهاد های فرسوده هم از اولویتآالت فرسوده گفت: طرح جایگزینی ماشیندر رابطه با طرح جایگزینی ماشین عباسی
سازی مصرف سوخت شرایطی برای پالک گذاری و کارت کشاورزی است به همین منظور مقرر شد با همکاری شرکت بهینه

شده جایگزین های در نظر گرفتهها و با مشوقجویی سوخت این ماشینرفههای فرسوده هم از محل صماشین سوخت فراهم شده است،
 شود.کنیم که این طرح هم در این سه استان شروع می

جویی سوخت، تراکتورهای نو جایگزین نامه با بانک کشاورزی قرار شد از محل صرفهوی تصریح کرد: همچنین در قالب یک تفاهم
عنوان مشوق د راختیار کشاورزان قرار بدهیم تا آنها با این مشوق و تسهیالتی که در اختیارش بهتراکتور فرسوده شود که بخشی را 

دهیم، یک کمباین و تراکتور نو خریداری کنند که این امر نه تنها در کاهش مصرف سوخت و بهبود فرایند کشاورزی بلکه قرار می
 در منافع ملی کشور تاثیرگذار است.

  لینک خبر
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 متفرقه
 خبرگزاری فارس – 01/6/89تاریخ : 

 کندرئیس مجمع سازمان بهداشت جهانی دام به تهران سفر می

در ژاپن با دکتر مارک شیپ رئیس مجمع سازمان بهداشت جهانی  oieرئیس سازمان دامپزشکی کشور در حاشیه اجالس منطقه ای 

 دام دیدار کرد. 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی، در این دیدار 
های آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، تب برفکی، پی پی ار و ل بیماریگزارشی از اقدامات ایران در مبارزه و کنتر

 بروسلوز به ریس سازمان بهداشت دام ارائه گردید.
رفیعی پور دبیرکل منطقه آسیا و اقیانوسیه و رئیس سازمان دامپزشکی کشورمان ضمن برشمردن نقش ایران در 

صادراتی به روی محصوالت ایرانی اشاره کرد و های اخیر ایران در باز کردن بازارهای منطقه به موفقیت
 گفت: امروز کیفیت محصوالتی دام و طیور و آبزیان ایران مورد تأیید بسیاری از کشورهای دنیاست.

وی افزود: ایران به دنبال نقش واقعی خود در حوزه سالمت دام دنیا است و در این راه برنامه های ملی خود را 

 دوین و ابالغ کرده است.ت oieمطابق استانداردهای 

های سفر رئیس سازمان بهداشت جهانی دام به ایران با دکتر مارک شیب هماهنگ گردید و در این دیدار، برنامه
 مقرر شد به زودی انجام پذیرد.

بنا بر این گزارش، رئیس سازمان بهداشت جهانی دام در سفر به ایران با وزرای جهاد کشاورزی و بهداشت و 
شاورزی مجلس دیدار خواهد کرد و از مراکز علمی و اجرایی دامپزشکی بازدید می نماید. مراسم کمیسیون ک

 روز دامپزشکی نیز با حضور نامبرده برگزار خواهد شد
  لینک خبر
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایرنا  -  01/6/89تاریخ : 

 حجتی: با ممنوعیت صادرات محصوالت کشاورزی مخالفم

وزیر جهادکشاورزی گفت: از ابتدای فعالیتم مخالف ممنوعیت صادرات محصوالت کشاورزی بودم که در این ارتباط  -ایرنا -تهران
 ای به رییس جمهوری درباره محدودیت صادرات به جای ممنوعیت صادرات نوشتم. نامه

ت زراعی در جمع خبرنگاران در محل این روز یکشنبه در حاشیه هفتمین همایش سراسری آغاز کشت محصوال« محمود حجتی»
 وزارتخانه اظهار داشت: به جای ممنوعیت صادراتی باید عوارض صادراتی برای محصوالت کشاورزی اعمال شود. 

وی در ادامه به موضوع ممنوعیت صادرات جوجه یک روزه اظهار داشت: ساز و کار این مهم به تصویب رسیده اما هنوز مشخص 
 برای جوجه یک روزه اجرایی می شود.نیست این موضوع 

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از این گفت و گو، ضمن مخالفت خود با افزایش قیمت سبوس توسط وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت، گفت: همچنان پیگیر کاهش قیمت سبوس هستیم.

جمهوری نیز مخالف افزایش قیمت سبوس بوده و وی ادامه داد: نامه ای در این زمینه برای رئیس جمهوری ارسال شده و رئیس 
 خواستار تجدید نظر در قیمت آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است.

حجتی اظهار داشت: بهمن ماه پارسال با وجود اینکه یکبار شاهد افزایش قیمت سبوس بودیم، امسال بار دیگر افزایش قیمت این 
 رسیده است.محصول به تصویب ستاد تنظیم بازار 

 های روغنی و حبوبات در سال آینده **جهش تولید دانه
هایی که در تولید برخی محصوالت کشاورزی مانند دانه های روغنی ها و محدودیتوی تصریح کرد: با توجه به وضعیت تحریم

 داشتیم اما در سالهای اخیر تولید دانه های روغنی به ویژه کلزا رشد چشمگیری داشته است. 
هزار تن بوده است، گفت: امسال تولید این محصول از مرز  ۱۷تی با بیان این که در سه سال گذشته تولید کلزا در کشور حدود حج

 های روغنی با یک جهش مواجه خواهیم شد. هزار تن گذشته و برای سال آینده در زمینه تولید دانه ۱۱۷
ی روغنی و حبوبات جهش تولید ایجاد کنیم به همین منظور تالش شده که کشت وی ادامه داد: امیدواریم سال آینده در تولید دانه ها

 حبوبات را به پاییز منتقل کنیم که در این خصوص به نتایج مثبتی دست پیدا کرده ایم.
 حجتی اضافه کرد: با توجه به بارش های مناسب امسال و ذخایر آبی افزایش تولید کشت پاییزه را پیش بینی می کنیم.

امروز با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس  ۲.۷۳-۷۷زارش ایرنا، هفتمین همایش سراسری کشت محصوالت زراعی به گ
کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی، معاونان ارشد، مدیران استانی و شهرستانی وزارتخانه یادشده به همراه کشاورزان نمونه 

 در وزارت جهاد کشاورزی آغاز به کار کرد.
 لینک خبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83460388/حجتی-با-ممنوعیت-صادرات-محصولات-کشاورزی-مخالفم
https://www.irna.ir/news/83460388/%D8%AD%D8%AC%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%85


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 

 نهاده
 ایرنا  – 00/6/89تاریخ : 

 میلیون تن کود نیاز دارد ۶بخش کشاورزی ساالنه به 

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: بر اساس محاسبات موسسه تحقیقات خاک و آب، ساالنه نیاز کودی  -ایرنا -تهران
 هزار تن کود مصرف شده است.  ۱.۲نزدیک به دو میلیون و  ۷۹میلیون تن است و در سال  ۱کشور 

مورد توجه قرار دهیم  ۷۷مین و مصرف کود را در دهه افزود: اگر روند تا« حمید رسولی»به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، 
 ۱۳۱با  ۷۹هزار تن مصرف کود در کشور داشتیم و در سال  ۳۱۳یک میلیون و  ۷۱همیشه میزان مصرف کمتر بوده است. در سال 

 میلیون تن بیشترین مصرف ثبت شده است.
 ۶از بزرگترین تولیدکنندگان کود اوره است و ساالنه  وی درباره میزان مصرف کود اوره تصریح کرد: علیرغم اینکه ایران یکی

هزارتن تولید داریم میزان مصرف بسیار پایین است به طوری که سال گذشته مصرف کود اوره به نزدیک دو میلیون  ۳۷۷میلیون و 
 تن رسید.

 .هزار تن رسیده است .۷۳به گفته وی میزان مصرف کود پتاسه هم پنج برابر افزایش یافته و به 
افزایش قابل توجهی داشت  ۷۱وی با اشاره به ثبات نسبی در قیمت کود در کشور گفت: قیمت کودهای ازته، فسفاته و پتاسه تا سال 

 دهد.درصد به این بخش یارانه می ۳۷اما پس از آن رشد قیمتی چندانی نداشته است و دولت بیش از 
درصد آن به مصرف  .۳هزار تن کود پتاسه  .۷۳از دو میلیون و  ۷۹به گفته مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، سال 

 رسیده است.
درصد رسید.  ۷۳، به ۷۹درصد تامین کود مورد نیاز را در کشور داشتیم که در سال  ۹۳، حدود ۷۷وی افزود: اوایل دهه 

 خوزستان، فارس، گلستان و خراسان رضوی بیشترین میزان تامین کود را دارند.
نوع کود رسیده است. همچنین سال  ۱۲۱نوع کود غیر یارانه ای هم توزیع کردیم که در سال جاری به  ۳۲سال گذشته رسولی گفت: 

افزایش قابل توجهی در تقاضا برای کود داشتیم. این برنامه را با وجود تحریم و چالش های پتروشیمی به  ۷۷گذشته نسبت به دهه 
 روز از تامین کود اوره خودداری کردند. ۱۷شرکت های پتروشیمی حدود یک ماه تا خوبی مدیریت کردیم؛ این در حالی است که 

درصد از کود اوره را باید از پردیس عسلویه تحویل بگیریم در حالی که حمل زمینی آن محدود است به همین علت  ۱۶وی افزود: 
 ها ارسال کردیم.ندی و به استانهزار تن کود اوره را به صورت فله به بندرعباس بردیم و در آنجا کیسه ب ۶۲۶

درصد کود در سال قبل مستقیم از مبادی وارداتی به کارگزاری ها ارسال شد  ۶۶مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: 
 ۷۳۱درصد کود مورد نیاز تامین قطعی شده،  ۱۳نیز  ۷۳هزار تن بود. در پنج ماهه نخست سال  ۹۳۳و میزان آن دو میلیون و 

 تن هم حمل شده و در شبکه های کارگزاری به فروش رسیده است. هزار
شود، نظارت و پایش کارگزاران استان ها وی افزود: کودهای ارسالی به استان ها در قالب دستورالعمل های ابالغی کنترل کیفی می

ات آموزشی و تحقیقاتی در مصرف های موسسبه درستی انجام شده و کودهای وارداتی باید نظارت و پایش شود و توجه به توصیه
 کودهای کشاورزی الزم و ضروری است.

  لینک خبر
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 نهاده 

 خبرگزاری فارس – 01/6/89تاریخ : 

 زا در تولیدات مونستانتو /آلمان استفاده این سم را کنار گذاشتیک سم کشاورزی سرطان

و  شود از فهرست کشاورزی آلمانزایی که توسط شرکت جنجالی مونستانتو تولید میکش گلیفوسات مشکوک به سرطانمصرف علف
 شود. اتحادیه اروپا کنار گذاشته می

ی جالکش جنالملل خبرگزاری فارس به نقل از اسوشیتدپرس، آلمان اعالم کرد که استفاده از علفبه گزارش خبرنگار اقتصاد بین
دهد، کنار خواهد گذاشت. حشرات مفید در طبیعت به عنوان مبارز گلیفوسات را به دلیل اینکه جمعیت حشرات مفید را کاهش می

 .کندناپذیری بر اکوسیستم طبیعت وارد میآید و کاهش جمعیت آنها خسارات جبرانهای هرز به حساب میها و علفطبیعی بیماری
سیاری از کارشناسان مشکوک به عامل ایجاد سرطان در انسان نیز است، قرار است تا پایان سال کش گلیفوسات که از سوی بعلف

از چرخه مصرف حذف شود. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از وزرای کشاورزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا  9193

 زمان مصرف آن اکنون به پایان رسیده و باید کنار گذاشته شود.
 ها تاثیرتواند روی تنوع گونهاند که میشناسان بارها در باره کاهش جمعیت حشرات در جهان هشدار دادهاین گزارش زیست بر اساس
د تواند زنجیره غذایی طبیعی را از بین ببرزایی داشته باشد و به اکوسیستم طبیعت آسیب وارد کند. کاهش جمعیت حشرات میخسارت

 ا خسارت وارد کند.هافشانی طبیعی گلو به گرده
 رساند، به انسان هم آسیب خواهد رساند.سونجا اسکولز، وزیر محیط زیست آلمان هشدار داده هر آنچه که به حشرات آسیب می

ر ها درود باید نگران آینده باشیم. به این مفهوم زمانی که میوههای ما به سمت لوکس شدن میوی همچنین تاکید کرده زمانی که میوه
 آیند، معموال ظاهر خیلی زیبا و لوکس ندارند، اما طبیعی، مفید و مغذی هستند.طبیعی به عمل می شرایط

 به گفته وی دنیا بدون حشرات جایی برای سکونت و زندگی نخواهد بود.
به بازار  رانداپکش تحت نام تجاری های کشاورزی و صنایع شیمیایی برای تداوم استفاده از گلیفوسات البی کردند که این علفگروه

 شود.تانتو تولید میشود و توسط شعب شرکت بایر وابسته به شرکت مونستعرضه می
زایی است و همچنین سموم های گذشته به خاطر تولید محصوالت تراریخته که مشکوک به سرطانشرکت مونست تانتو در سال

 زا تحت انتقادهای شدیدی قرار گرفته است.شیمیایی سرطان
 شود.برگ استفاده میکش مزارع باریککش سالهاست به عنوان علفش فارس در ایران؛ این علفبه گزار

مونسانتو، شرکت عمومی آمریکایی و چندملیتی صنایع کشاورزی و زیست فناوری )بیوتکنولوژی( است، که دفتر مرکزی آن در 
 شهر کرو کور، میزوری قرار دارد.

کش شرو در حوزه مهندسی ژنتیک بوده، همچنین یکی از بزرگترین تولیدکنندگان بذر و علفهای پیشرکت مونسانتو، یکی از شرکت
به جمع تولیدکنندگان  ۲۷۱۷توسط جان فرانسیس کوئینی تأسیس شد و از دهه  ۲۷۷۲شود. این شرکت در سال در جهان محسوب می

 عمده پالستیک، شامل انواع یونولیت و الیاف مصنوعی پیوست.
است. به عنوان نمونه این شرکت، اولین توجهی دست یافتهآوردهای قابلتو به عنوان یک شرکت شیمیایی، به دستشرکت مونسان

دی در جهان است. مونسانتو در طول دوران فعالیت خود، چندین بار اقدام به تولید محصوالت جنجالی نموده ئیتولیدکننده انبوه ال
 بی و عامل نارنجی اشاره کرد. سی، پیتوان به ددتها میاست، که از جمله آن

فرانسیسکو شرکت مونسانتو را به جرم فروش سموم حاوی گلیفوسات، محکوم به پرداخت دادگاهی در سان ۱۷۲۳اوت  ۲۷در تاریخ 
 میلیون دالر به لی جانسون باغبان مبتال به سرطان کرد. ۱۷۷

های یهودی صهیونیست است، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مواد سمی و ترین خانوادهشرکت مونسانتو که متعلق به یکی از بدنام
رود که در حال حاضر نبض جریان تولید و تجارت محصوالت تراریخته شمار میبمبهای شیمیایی و اتمی طی قرن بیستم میالدی به

 را در اختیار دارد.
نتو، این شرکت را محکوم کردند؛ این کمپانی برای دستیابی به ای علیه مونسادادگاههای آمریکا در پرونده 9110ششم ژانویه سال 

پایه اندونزی رشوه پرداخت کرده بود که رتبه و دونکارمند عالی 011کشتزارها و منسوجات پنبه و بازار کشور اندونزی، به 

 ها در دادگاه به اثبات رسید.پرداخت این رشوه
  لینک خبر
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 گزارشات جهانی

 ایرنا  – 00/6/89تاریخ : 

 فائو: قیمت جهانی مواد غذایی در ماه آگوست کاهش یافت

 
اخص قیمت سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( اعالم کرد: افت قیمت جهانی ذرت و گندم منجر به کاهش ش -ایرنا -تهران

 دهند. مواد غذایی فائو در ماه آگوست شد، این در حالی است که برآوردهای جدید از افزایش تولید جهانی غالت خبر می
ترین گزارش خود از کاهش قیمت جهانی مواد غذایی در ماه به گزارش جمعه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو(، در تازه

 دهد، کاهشی که تا حد زیادی ناشی از افت قابل توجه قیمت غالت )ذرت و گندم( و شکر است.ر( خبر میشهریو ۷آگوست )منتهی به 
سنجد، در ماه آگوست المللی را میهای مواد غذایی مورد مبادله در تجارت بینشاخص قیمت مواد غذایی فائو که تغییرات ماهانه قیمت

 ۲۳۲درصد نسبت به ماه پیش از آن )جوالی( کمتر بود، هرچند همچنان  ۲۳۲که بود  ۲۶۷۳۳طور میانگین برابر با به ۱۷۲۷سال 
 ( بیشتر است.۱۷۲۳درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته )اگوست 

درصد کاهش یافته است. در این میان، قیمت  ۶۳۱طبق این گزارش، شاخص قیمت غالت فائو در ماه آگوست نسبت به ماه پیش از آن 
که بزرگترین  –ها درباره میزان برداشت این محصول در ایاالت متحده آمریکا بینیافزایش دوباره پیش جهانی ذرت به علت

به شدت کاهش یافته است. طی این مدت، قیمت گندم نیز کاهش یافته است، افت قیمتی  –تولیدکننده و صادرکننده ذرت در دنیا است 
المللی است. از سوی دیگر قیمت برنج به علت تأثیرات فصلی و بینکه نتیجه فراوانی این محصول برای صادرات در سطح 

 وهوا بر برداشت این محصول در تایلند، افزایش یافته است.های موجود درباره اثرگذاری وضعیت آبنگرانی
تا حد زیادی درصد کاهش یافته است که  ۱دهد که شاخص قیمت شکر در ماه آگوست نسبت به ماه پیش از آن گزارش فائو نشان می

 انداز صادرات بیشتر این محصول از سوی هند و مکزیک است.همچنین چشم« لایر برزیل»ناشی از کاهش ارزش 
ماه  ۲۲درصدی داشت و به باالترین میزان طی  ۳۳۷های نباتی فائو در ماه آگوست رشدی اما از سوی دیگر شاخص قیمت روغن

وهوایی در مناطق اصلی جهانی برای واردات روغن پالم همچنین شرایط نامناسب آب اخیر رسید. این افزایش ناشی از رشد تقاضای
های روغن سویا نیز طی ماه آگوست افزایش داشته است که ناشی از عدم تحقق میزان تولید این محصول در اندونزی بوده است. قیمت

 شده تولید سویا در آمریکای شمالی است.بینیپیش
اکنون این شاخص نسبت به ابتدای سال درصدی داشت. هم ۷۳۳شتی فائو نیز در ماه آگوست رشدی شاخص قیمت محصوالت گو

 تر( است.درصد بیشتر )گران .۲۱۳( ۲.۷۹جاری میالدی )دی 
درصد افزایش داشته و روند کاهشی دو ماه  ۷۳۳شاخص محصوالت لبنی فائو نیز در ماه آگوست نسبت به ماه پیش از آن )جوالی( 

 اند.آن را معکوس کرده است. در این میان قیمت پنیر، شیر خشک بدون چربی و شیر خشک کامل، افزایش یافتهپیش از 
 های جدید فائو از تولید جهانی غالتبینیپیش

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( همچنین گزارش جدیدی را درباره وضعیت جهانی عرضه و تقاضای غالت منتشر 
میلیون ُتن افزایش یافت که  ۹۷۳میلیارد و  ۱میلیون ُتنی به  ۱۱بر این اساس، برآوردها از تولید جهانی غالت با افزایشی  کرده است.

 است. ۱۷۲۳شده در سال درصد بیش از تولید محقق ۱۳۲حدود 
در همین حال، فائو برآورد خود از  ها درباره تولید ذرت در ایاالت متحده آمریکا است.بینیاین تغییرات عمدتا ناشی از افزایش پیش

وری پایین در اتحادیه اروپا و روسیه کاهش داده است، هرچند برآورد فائو از را به خاطر بهره ۱۷۲۷تولید جهانی گندم در سال 
ی خود از بیناست. فائو همچنین پیش ۱۷۲۳درصد بیشتر از میزان گندم تولید شده در سال  ۷۳۳میزان تولید گندم در جهان همچنان 

ولید جهانی کند که تبینی میتولید جهانی برنج را با تکیه به افزایش تولید این محصول در چین و آمریکا افزایش داده است. فائو پیش
 میلیون تن برسد. ۳۲۹به حدود  ۱۷۲۷برنج در سال 

میلیون تن برسد که تا حد قابل توجهی  ۹۲۳ میلیارد و ۱رو به رقم رود که میزان استفاده از غالت در جهان در سال پیشانتظار می
میلیون تن خواهد بود که به معنای افزایش سرانه نیم کیلوگرمی استفاده از آن  ۳۲۷ناشی از رکورد تاریخی مصرف برنج به میزان 

 ها درباره میزان استفاده از گندم، ذرت و جو نیز افزایش یافته است.بینینسبت به سال گذشته است. پیش
دهد که میزان ذخایر غالت در جهان در پایان فصل انداز موجود از وضعیت خوب برداشت محصوالت کشاورزی نشان میچشم

میلیون تن کمتر از میزان ذخایر غالت در آغاز  ۲۶میلیون تن برسد، با این حال این میزان همچنان  ۳۱۹به  ۱۷۱۷زراعی در سال 
ذرت در آمریکا به شدت افزایش یابد، از سوی دیگر میزان ذخیره گندم در چین با  رود میزان ذخیرهفصل زراعی است. انتظار می

 درصدی به بیشترین رقم خود در تاریخ خواهد رسید. ۹۳۷رشدی 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83467072/فائو-قیمت-جهانی-مواد-غذایی-در-ماه-آگوست-کاهش-یافت


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

مانده است، میلیون تن باقی ۱۲۳ها از حجم تجارت جهانی غالت بدون تغییر چندانی همچنان در سطح بینیدر گزارش تازه فائو پیش
 کند.ت که افزایش تجارت گندم و برنج تا حدودی کاهش تجارت جهانی ذرت و سورگوم را جبران میبه این صور

 

  لینک خبر
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