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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkر صرفا برروی عناوین در اخبا

 

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

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

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

 .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

انعکاس بهتر مطالب همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت
 ایرنا  – 42/6/89تاریخ : 

 افزایش قیمت سبوس در نرخ شیرخام لحاظ نشده است 

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران گفت: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار برای هرکیلوگرم شیرخام به قیمت دو  -ایرنا  -تهران 
 یست. تومانی سبوس منطقی ن ۰۰۵تومان لحاظ شده است و قیمت یک هزار و  ۰۶۵تومان، نرخ سبوس  ۰۵۵هزار و 

روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره افزایش قیمت سبوس افزود: نرخ تمام شده « سعید سلطانی سروستانی»
شیرخام بیش از نرخ مصوب فعلی است اما ستاد تنظیم بازار تالش داشت تا با متعادل نگه داشتن نرخ شیرخام ضرری متوجه 

 نشود. کنندگان و تولیدکنندگانمصرف
تومان بابت کرایه حمل و نقل در نظر گرفته شده  ۰۵تومان و مبلغ  ۰۶۵به گفته وی، براساس این مصوبه قیمت هر کیلوگرم سبوس 

 است.
درصدی پیدا کرده است اظهارداشت: قیمت هر کیلوگرم سبوس  ۰۵وی با بیان اینکه قیمت سبوس در هفت ماه گذشته دو بار افزایش 

پس از افزایش نرخ  ۷۰تومان و در اوایل سال  ۰۶۵این رقم به  ۷۹تومان بود. در اسفند سال  ۰۳۵گذشته در دی و بهمن سال 
 تومان افزایش یافت. ۰۰۵شیرخام به یک هزار و 

درصد هزینه های تولید شیرخام را خوراک دام تشکیل می دهد گفت: به  ۹۵مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران با بیان اینکه 
ر حتم افزایش نرخ خوراک دام از جمله سبوس روی قیمت تمام شده شیرخام تاثیر دارد و می تواند برای تولیدکنندگان این محصول طو

 مشکالتی را ایجاد کند.
تومانی سبوس در نرخ فعلی شیرخام کذب محض است تصریح کرد: در جلسه ستاد  ۰۰۰۵وی با اشاره به اینکه لحاظ شدن قیمت 

نماینده وزارتخانه ها و دستگاه های متولی از جمله وزارت جهاد کشاورزی حضور داشت اما  ۰۰برای تعیین نرخ سبوس تنظیم بازار 
 ۷۰از بخش خصوصی و اتحادیه های مربوطه کسی حضور نداشته است در حالی که پیش از این برای قیمت گذاری شیرخام در سال 

 از بخش خصوصی اتحادیه ها نیز شرکت داشتند.
 ال بودن قیمت سبوس نسبت به آرد منطقی نیستبا

 ۶۶۵سلطانی گفت: در حال حاضر بیش از هفت میلیون تن گندم از کشاورزانی که اکثرا خودشان دامدار هستند، با قیمت هرکیلوگرم 
 ریداری کند.تومان خریداری و به کارخانجات آرد ارائه شده است که به طور مجدد دامدار باید سبوس را به دو برابر قیمت خ

وی افزود: باال بودن قیمت سبوس نسبت به نرخ آرد یکی از دیگر از چالش های این بخش است. در سالهای گذشته با چنین مشکلی 
روبرو شدیم تا جایی که برخی سودجو در بین کیسه های سبوس کیسه های آرد را که ارزان تر بود جایگزین می کردند و می 

 فروختند.
ی گفت: می دانیم که کارخانجات آرد دچار مشکل هستند اما به طور حتم افزایش نرخ سبوس راهکار مناسبی برای سلطانی سروستان

 رفع مشکل کارخانجات نیست زیرا ادامه این روند موجب زیان دامداران می شود و باید دولت چاره دیگری برای این موضوع بیابد.
درصدی برای  ۰۵: محاسبه متوسط قیمت تمام شده شیرخام در خرداد امسال با سود مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران اظهارداشت

 تومان بوده است. ۰۵۵تولیدکنندگان توسط نرم افزاری تهیه شد که بالغ بر دو هزار و 
نجات هزارتن سبوس توسط کارخا ۰۵۵وی با بیان اینکه سبوس مورد نیاز کشور وارداتی نیست تصریح کرد: ساالنه یک میلیون و 

 آردسازی استحصال می شود که در اختیار دامداران قرار می گیرد و نیازی به واردات نیست.
سلطانی درباره وجود حواله خرید و فروش سبوس توسط دالالن گفت: دالالن در همه بخش ها حضور دارند و این امر برکسی پوشیده 

د و مسئولیت مدیریت تولید تا عرضه سبوس را به بخش خصوصی نیست اما می توان برای کوتاه کردن دست دالالن را کوتاه کر
 آن قابل کنترل باشد. ۰۵۵واگذار کرد تا صفر تا 

تومان تاکنون مکاتباتی با وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت،  ۰۶۵وی ادامه داد: برای بازگشت قیمت هر کیلوگرم سبوس به 
 شود.دولت اعالم کرده است که قیمت سبوس به نرخ قبلی بازگردانده می معدن و تجارت و ریاست جمهوری داشته ایم و سخنگوی

  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
 خبرگزاری فارس – 42/6/89تاریخ : 

 تغییرات قیمت گوشت قرمز و سفید در یک سال و نیم گذشته+نمودار

تا مرداد ماه امسال نشان از نوسان شدید این  89از فروردین ماه سال « گوشت و فرآوردهای آن»بررسی تغییرات ماهانه شاخص 

 کاالی مصرفی در بازار داشته است. 
تا  89از فروردین ماه سال « گوشت و فرآوردهای آن»ه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تغییرات ماهانه شاخص ب

 د ماه امسال نشان از نوسان شدید این کاالی مصرفی در بازار داشته است.مردا
های آنها است که در سبد مصرفی ها و صدف داران و ماکیان و فرآوردهمنظور از این شاخص گوشت قرمز و سفید شامل ماهی

سفید در سبد مصرفی برخی اقشار  روزانه خانوار تاثیر مستقیم دارد. برخی آمارها حکایت از کاهش سرانه مصرف گوشت قرمز و
 کم درآمد جامعه دارد.

درصدی  7.39و همگام با نوسانات شدید ارزی رقم خورده و تورم ماهانه  89باالترین افزایش قیمت این شاخص در مرداد ماه سال 

با رشد قیمتی آن کمتر درصدی را داشته است در ادامه طی شهریور و مهر  .تا  4را نشان می دهد. قبل از آن نیز سیر صعودی 

 درصد ثبت شده است. 7.39بوده و مجددا تا اسفند ماه به اوج تورم ماهانه رسیده و عدد 

های آن با سیر صعودی و افزایش قیمت های اخیر قیمت گوشت قرمز و سفید و فرآوردههای سال جاری نیز روند نزولی ماهدر ماه
 همراه است.

درصد رسیده که  2434برای خانوارهای کشور به  ۰۳۷۰ایران نرخ تورم ساالنه مرداد ماه  براین اساس طبق گزارش مرکز آمار

 دهد.واحد درصد افزایش نشان می 739نسبت به همین اطالع در ماه قبل 

درصد نسبت به ماه قبل کاهش قیمت  ۰۰٧۷درصد و پیاز  ۰۹٧۰درصد، گوجه فرنگی  ۰۰،۰، اقالم سیب زمینی ۰۳۷۰در مرداد ماه 
درصد نسبت به ماه  ۰۵٧۳درصد، پرتقال محصول داخل  ۰.٧۷درصد، مرغ ماشینی  ۰۷،۷ای اند. اقالم چای خارجی بستهشتهدا

 گذشته افزایش داشته اند.
هزار  .7هزار تومان در هر کیلو رسیده بود با افزایش عرضه در بازار به کیلویی  71طی روزهای گذشته قیمت مرغ که به بیش از 

های تولیدکنندگان هزار تومان در کیلو تقریباً تثبیت شده و اتحادیه 96ن کاهش یافته است. قیمت گوشت گوساله هم روی توما 988و 

تواند قیمت را به شدت پایین بیاورد. آنها تولید دام سنگین کشور را مناسب عنوان کرده و ای است که میمعتقدند انباشت دام به اندازه
 اند.هزار تومان را نیز داده 61قول کاهش تا کیلویی 

  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 خبرنگاران جوان  – 48/6/89تاریخ : 

 

دوای درد دولت و گندمکاران« قیمت تضمینی»سیاست   
ها کمک تواند شرایطی را مهیا کند تا کشاورزان اقدام به عرضه گندم در بورس کنند که این موضوع به واقعی شدن قیمتدولت می
 .می کند

خرید تضمینی گندم، که  یکی از مشکالت  ، امسال،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیمه بورس، بانک و به گزارش خبرنگار
های تحویلی به دولت بوده است به طوری شد، کیفیت پایین گندمها از سوی برخی مسئوالن مطرح میالبته در سنوات گذشته نیز بار

های تحویلی، موضوع استاندارد نبودن توری خرید های فراوان در خصوص وجود درصد باالی شن و خاک در گندمکه پس از بحث
م مورد استفاده در فرآیند خرید کند که توری گندگندم مطرح شد؛ به طوری که مدیرکل سازمان ملی استاندارد در این زمینه عنوان می

 .تضمینی گندم با استاندارد ملی ایران انطباق ندارد
را مطرح کرد و  خرید تضمینی گندم های صنایع غذایی ایران موضوع وجود فسادی گسترده در سیستمهمچنین رئیس کانون انجمن

میلیارد تومان را به عنوان گندم  ۰۵۵۵م به ارزش هزار تن ضایعات همچون شن و خاک و ضایعات گند ۹۵۵گفت که دالالن ساالنه 
کنندوارد پروسه خرید و فروش و تحویل گندم به دولت می . 

شد در این موارد باعث شد تا کمیسیون کشاورزی مجلس نیز وارد این موضوع شود. دو عضو حاضر در این کمیسیون معتقدند که می
ها شدع از بروز مشکالت این چنینی و همچنین قاچاق گندم به سایر کشورهای گذشته با اجرای سیاست قیمت تضمینی مانسال . 

هزار تن  ۹۵۵میلیارد تومان منابع با ورود  ۰۵۵۵های تحویلی به دولت و برآورد هدر رفت ساالنه نداشتن کیفیت مطلوب گندم
غیر منطقی خرید تضمینی یکی از ضایعات همچون شن و خاک و ضایعات گندم به پروسه تحویل گندم به دولت در کنار قیمت 

دانندها در هفته گذشته بوده است که نمایندگان مجلس در این زمینه اجرای یک ماده قانونی را راهگشا میهای داغ رسانهسوژه . 
مینیکشف واقعی قیمت محصوالت کشاورزی با طرح قیمت تض :بیشتر بخوانید   

ای مشترک برای بررسی عرضه گندم در بورستشکیل کمیته  
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  بیمه بورس، بانک و  محمدباقر سعادت عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت وگو با خبرنگار

ترین مشکالت در خرید تضمینی گندم امسال، قیمت تعیین شده برای این محصول بود که با توجه به باالتر بودن ، گفت: از اصلیجوان
های همسایه، مشکالتی در این زمینه به وجود آمدنرخ گندم در کشور . 

شود، های کشور میوی افزود: وجود تفاوت قیمتی در بازار داخلی و خارجی منجر به بروز قاچاق محصول به خارج از مرز
تر شود، امکان اینکه بتوانیم جلوی این قاچاق بی بنابراین اگر بتوانیم موجباتی را فراهم آوریم که قیمت خرید و فروش گندم واقعی

ترین گزینه برای جلوگیری از بروز قاچاق گندم و آرد باشدتواند مناسبر این مسیر بورس کاال نیز میرویه را بگیریم وجود دارد. د . 
قانون بهره وری کشاورزی به تصویب مجلس رسیده است، دولت  ۳۳به گفته سعادت، در سیاست قیمت تضمینی که براساس ماده 

ها کمک کننده گندم در بورس کنند که این موضوع در واقعی شدن قیمتتواند شرایطی را مهیا کند تا کشاورزان اقدام به عرضه می
است. البته در اینجا موضوعی که وجود دارد اینکه برای اجرای سیاست قیمت تضمینی به صورت موفقت آمیز الزم است تا این 

تا تصمیمی مناسب اخذ شودموضوع پس از انجام اقدامات کارشناسی شده، به مشورت گذاشته شده و چکش کاری آن صورت گیرد  . 
ای تواند مفید باشد ادامه داد: الزم است تا کمیتهاین عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه عرضه گندم در بورس کاال می

مشترک از جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات وزارت کشاورزی و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و همچنین بورس کاال و فعاالن 
ه تشکیل گردد تا بهترین تصمیم در مورد عرضه و تقاضای گندم گرفته شوداین حوز . 
توانند تصمیماتی بگیرند که مفید باشد، شاید حتی کرد: مسلما اگر تیم متخصص در این خصوص دور هم جمع شوند، می  وی بیان

را ارایه داد که هر دو سیاست خرید و قیمت عرضه گندم در بورس کاال را بتوان با خرید تضمینی تلفیق کرد؛ یعنی بتوان راهکاری 
 .تضمینی مدنظر قرار گیرد. مهم این است که راهی انتخاب شود تا برای کشاورزان بیشترین مزایا را داشته باشد

تواند این شفافیت برای فروش گندم نیز کارساز شود؛ اما همان سعادت تاکید کرد: ذات بورس شفافیت در عرضه و تقاضا است و می
طور که گفته شد باید بورس کاال هم مقدمات و امکانات کافی برای این موضوع را داشته باشد. اگر کشاورز بتواند به طور مستقیم در 

توان امیدوار بود که پول سریعتر به دست وی برسدبورس کاال گندم خود را عرضه کند می . 
 قیمت گذاری صحیح ذات بورس است

گروه اقتصادی باشگاه  بیمه بورس، بانک و ضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت وگو با خبرنگارشمس هللا شریعت نژاد دیگر ع
تواند به مشکالت کنونی این حوزه کمک کند البته برای رح قیمت تضمینی و عرضه گندم در بورس می، گفت: طخبرنگاران جوان

 .انجام این کار نیز باید جوانب مختلف در نظر گرفته شود تا بهترین حمایت از کشاورز رقم بخورد
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تواند یارانه این بخش را حذف کرد و به وی اظهار کرد: در روش خرید تضمینی گندم مشکالتی وجود دارد، اما به یکباره نیز نمی
رسد دولت باید رفته رفته و با فراهم کردن زیر ساخت ها، کشاورزان را با سیاست قیمت تضمینی و عرضه گندم در بورس نظر می

های زیادی استها دارای مزیتها متوجه شوند ورود به بورس برای آنآشنا کند تا آن . 
تواند قاچاق را کمتر کند، چرا که شود، گفت: این اتفاق میبه شفافیت قیمتی منجر می ضه گندم در بورسعر شریعت نژاد با بیان اینکه

های همسایه ایران برابر شود و زمانی که ها ممکن است در بورس از قیمت خرید تضمینی هم باالتر رود و با قیمت کشورقیمت
نیز وجود ندارد ها در دو کشور برابری داشته باشد، امکان قاچاققیمت . 

های همسایه ها با کشوردرست در گندم و آرد و حداقل برابری قیمت دالری آن قیمت گذاری توانیم باشریعت نژاد بیان کرد: ما می
و ای اجرایی شود که فشار به کشاورزان نیاید کنم که این طرح باید به گونهمانع از قاچاق بی رویه این محصوالت شویم، اما تاکید می

تر به پولشان برسند و برای ورود به بورس انگیزه داشته باشنداز طرفی کشاورزان سریع . 
  لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
 خبرگزاری فارس – 49/6/89تاریخ : 

 درجه+توصیه کشاورزی 51کشور/کاهش دما تا  جزئیات ورود موج سرما به

بینی سازمان هواشناسی گفت: بعد از ظهر شنبه هفته آینده و روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل نفوذ توده هوای خنک کارشناس پیش
 شاهد کاهش محسوس دما در برخی شهرها خواهیم بود. 

ر روزهای آتی اظهاوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در تشریح وضعیت جوی شهرهای کشور در فریبا گودرزی در گفت
داشت: امروز و فردا در اغلب مناطق کشور شرایط جوی آرام است البته در شرق کشور خصوصاً زابل خیزش گرد و خاک به دلیل 

 وزش باد شدید دور از انتظار نیست.
به دلیل نفوذ توده هوای بینی سازمان هواشناسی ادامه داد: بعد از ظهر شنبه هفته آینده و روزهای یکشنبه و دوشنبه کارشناس پیش

شود همچنین بارش قابل توجه خنک در نوار شمالی کشور خصوصاً استان اردبیل و سواحل شمال، کاهش محسوس دما پیش بینی می
 شود و دریای خزر مواج خواهد بود.بینی میباران و وزش باد در روز شنبه و خصوصاً یکشنبه پیش

 ۰۰تا  ۹خراسان شمالی همچنین سواحل شمالی کشور از روز یکشنبه کاهش محسوس دما بین  های اردبیل ووی یادآور شد: در استان
 شود.بینی میدرصد پیش

شود همچنین روزهای بینی میگودرزی در تشریح وضعیت جوی پایتخت گفت: آسمان تهران روزهای جمعه و شنبه صاف پیش
درجه است و روز  ۳۹درجه و روز شنبه  ۳۹ا روز جمعه در تهران یکشنبه و دوشنبه صاف تا کمی ابری خواهد بود، بیشینه دم

 درجه خواهد بود. ۰۰درجه و یک شنبه آینده  ۰۳؛ همچنین کمینه دما در تهران فردا یابددرجه کاهش می ۳۳یکشنبه به 
سردترین مرکز استان و درجه باالی صفر  ۹بینی سازمان هواشناسی بیان کرد: روز آینده شهرکرد با کمینه دمای کارشناس پیش

 درجه باالی صفر، گرمترین مرکز استان خواهد بود. ۳۰اهواز با بیشینه دمای 
تا  78ینده کاهش محسوس دما در شمال غرب بین آ در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته با نفوذ جریانات خنک شمالیوی اضافه کرد: 

درجه، در استان خراسان  71تا  78درجه، در استان گیالن بین  74تا  9ن بین ، در استان مازندرادرجه 78تا  9درجه، در غرب  71

درجه و در مرکز  78تا  9های البرز بین درجه، در استان تهران و دامنه 78تا  9درجه، در استان گلستان بین  71تا  78شمالی بین 

 درجه پیش بینی می شود. 9تا  1کشور بین 

درجه و در خراسان  71تا  78شنبه هفته آینده در خراسان رضوی کاهش دما بین نبه و سهگودرزی اظهار داشت: روزهای دوش

 شود.بینی میدرجه پیش 9تا  1جنوبی بین 

، گفت: کشاورزان ضمن توجه به بینی سازمان هواشناسی با اشاره به احتمال ایجاد خسارت به محصوالت کشاورزیکارشناس پیش
م هرس درختان در روزهای آینده خودداری کنند و محافظت از کندوهای زنبور عسل با توجه به از انجاهای کشاورزی، توصیه

 کاهش محسوس دما را در دستور کار قرار دهند.
  برلینک خ
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 اقلیم و منابع طبیعی 

 خبرگزاری فارس – 41/6/89تاریخ : 

ترین شهر کشوردرجه در شمال/ شهرکرد خنک 1افزایش دما تا   
وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار داشت: با توجه به فریبا گودرزی در گفت

هواشناسی امروز تا پایان هفته در اغلب مناطق کشور جوی پایدار حاکم استهای بررسی نقشه . 
شنبه در شمال سیستان و بلوچستان به ویژه شهر زابل و همچنین شرق کرمان افزایش سرعت وزش باد به امروز تا سه وی افزود:

شودبینی میهمراه خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش . 
درجه  1تا  .های ساحلی خزر دمای هوا امروز تا چهارشنبه هفته جاری در استان ان هواشناسی افزود:بینی سازمکارشناس پیش

یابدافزایش می . 
ها روی دریای خزر بارش پراکنده در گودرزی گفت: از بعدازظهر جمعه هفته جاری و روز شنبه هفته آینده با شمالی شدن جریان

 .سواحل خزر خواهیم داشت
شود و این شرایط تا روز جمعه نیز بینی میوی درباره وضعیت جوی پایتخت توضیح داد: آسمان تهران فردا صاف تا کمی ابری پیش

درجه خواهد بود، همچنین کمینه دمای تهران در روزهای  1.درجه و از چهارشنبه تا جمعه  ..ادامه دارد؛ بیشینه دمای تهران فردا 

 .درجه است 21آتی 
ترین مرکز استان و شهرکرد با درجه باالی صفر گرم 21بینی سازمان هواشناسی افزود: فردا اهواز با بیشینه دمای کارشناس پیش

ترین مرکز استان خواهد بوددرجه باالی صفر خنک 8کمینه دمای  . 
  لینک خبر
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 اقلیم و منابع طبیعی 

 خبرگزاری فا رس – 41/6/89تاریخ : 

 درجه در شهرکرد 1درجه در پایتخت/سرمای  51فزایش گرما تا ا

یابد، گفت: فردا درجه افزایش می 1.بینی سازمان هواشناسی با بیان اینکه تا روز چهارشنبه بیشینه دمای تهران به کارشناس پیش

 ترین مرکز استان خواهد بود. درجه باالی صفر خنک 1شهرکرد با کمینه دمای 

رین وضعیت جوی کشور اظهار داشت: امروز و وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در تشریح آخفریبا گودرزی در گفت
های آذربایجان غربی و فردا در مناطقی از سواحل غربی خزر و استان اردبیل بارش پراکنده و در ساعات بعدازظهر در شمال استان

 شود.بینی میآذربایجان شرقی افزایش ابر و رگبار پراکنده پیش
مروز و فردا در شرق کشور خصوصاً منطقه زابل وزش باد شدید همراه با گردوغبار ا بینی سازمان هواشناسی افزود:کارشناس پیش

 شود.بینی میپیش
 شنبه هفته جاری تا پایان هفته در اغلب مناطق کشور آسمان صاف است.وی بیان کرد: روز سه

 دهد.شمالی کشور رخ می درجه در نوار 1تا  .امروز تا چهارشنبه هفته جاری افزایش نسبی دما بین  گودرزی افزود:

بینی سازمان هواشناسی گفت: بعدازظهر جمعه هفته جاری در غرب سواحل خزر بارش پراکنده داریم و به تدریج از کارشناس پیش
 شود.های گیالن و اردبیل آغاز میها روی دریای خزر بارش در استانشنبه هفته آینده با شمالی شدن جریان

درجه خواهد بود،  47و کمینه  4.شود. همچنین بیشینه دما فردا در تهران بینی میهای آینده صاف پیشوی کرد: آسمان تهران روز

 یابد.درجه افزایش می 1.همچنین تا روز چهارشنبه بیشینه دمای تهران به 

درجه باالی صفر  1مای ترین مرکز استان و شهرکرد با کمینه ددرجه باالی صفر گرم 21گودرزی گفت: فردا اهواز با بیشینه دمای 

 ترین مرکز استان خواهد بود.خنک
 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان  – 49/6/89تاریخ : 

هزار تومانی قیمت گوشت در بازار / مخالف صادرات دام زنده هستم ۲کاهش   
هزار تومان  ۰۵۳تا  ۰۵۵ه گوسفندی با نرخ هزار تومانی قیمت گوشت در بازار خبر داد و گفت: هر کیلو شق ۰ملکی از کاهش 

شودفروخته می . 
برنگاران خگروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار وگو باعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت

هزار تومانی قیمت گوشت گوسفندی در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ  ۰، از کاهش جوان
داران به سبب رکود بازار شود ضمن آنکه برخی مغازههزارتومان به مشتری عرضه می ۰۵۳دار و هزار تومان به مغازه ۷۶تا  ۷۳

 کننده هستند.هزار تومان به مصرف ۰۵۵گوسفندی با نرخ در حال عرضه شقه 
 

هزارتومانی قیمت گوشت در بازار اعالم کرد و گفت: با توجه به روند کنونی  ۰او ازدیاد عرضه در برابر تقاضا را از جمله دالیل اُفت 
ی هاوج غیر قانونی دام از مرزشود که اگر اتفاق خاصی در خصوص خرعرضه و تقاضا و زایش دام در فصل پاییز پیش بینی می

 کشور نیافتد نوسانی نخواهیم داشت.
 

ای برای قاچاقچیان وجود های کشور انگیزهملکی درباره آخرین وضعیت قاچاق دام گفت: با توجه به کاهش نرخ دالر و کنترل مرز
 ندارد که امیدواریم این روند ادامه یابد تا بازار داخل با نوسانی روبرو نشود.

 
یس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به اینکه بنده مخالف صادرات دام هستم بیان کرد: اگر چه برخی افراد با بیان اظهاراتی مبنی رئ

های دامداری به دنبال دریافت مجوز صادرات هستند، اما بنده با این موضوع مخالف هستم چرا که در صورت بر ازدحام دام در واحد
 شویم.ش مصرف در فصل سرما با تنش قیمت همانند سال گذشته مواجه میتحقق این امر و افزای

 تومان رسید ۰۵۵هزار و  ۰۰ر بازار/قیمت مرغ گرم به تومانی نرخ مرغ د ۳۵۵اُفت  بیشتر بخوانید:
های برزیلی منجر به او در واکنش به اظهارات برخی مسئوالن مبنی بر واردات بیش از حد گوشت به کشور گفت: واردات گوشت

دولتی به سمت بازار های تنظیم بازار داخل شد و در غیر این صورت به سبب هجوم رستوران داران، هتل داران و بسیاری از ارگان
 گوشت داخل شاهد التهاب قیمت بودیم.

 
 ۳۹هزار تومان اعالم کرد و افزود: اگرچه بسیاری از مسئوالن نرخ  ۳۰تا  ۳۳ملکی نرخ کنونی قیمت هر کیلو دام زنده در میادین را 

های مختلف ر اساس اطالعات ما از شهرستانکنند، اما این قیمت بهزار تومانی را برای فروش هر کیلو دام زده درب دامداری اعالم می
 صحت ندارد.

 
این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: با وجود کاهش تقاضا در شهریور که سبب بازگشایی مدارس و افزایش هزینه خانوار و رکود 

 رود.بازار باید منتظر ماند و دید که قیمت گوشت به کدام سمت و سو می
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 49/6/89تاریخ : 

درصد بیش از نیاز کشور است ۲۲هزار تومانی قیمت گوشت در بازار/واردات گوشت قرمز  ۲۲اُفت   
هزار تومان افت داشته است ۰۵ها پوریان گفت: با توجه به ازدحام عرضه دام زنده، قیمت گوشت قرمز در خرده فروشی . 
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمنصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

اظهار کرد: با توجه به ازدحام عرضه گوشت و دام زنده، شاهد روند  گوشت قرمز ، درباره آخرین وضعیت بازارخبرنگاران جوان
هزار تومان افت داشته  ۰۵ها قیمت در بازار بودیم به طوریکه طبق اذعان فروشندگان قصابی، قیمت گوشت در خرده فروشینزولی 
 .است

هزار تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است که  ۹۰هزار و گوسفندی را  ۰۹او الشه گوساله با استخوان در عمده فروشی را 
شود، هر چند در برخی هزار تومان عرضه می ۷۵تا  ۰۰هزار و الشه گوسفندی  ۹۵تا  ۶۰ها روشیهر کیلو الشه گوساله در خرده ف

های باالتری به فروش رسدها ممکن است به سبب سودجویی مغازه داران با نرخمغازه . 
ی را از جمله علل های پرواربنددرصدی جمعیت دام سبک و انبوه دام سنگین در واحد ۳۵پوریان بهبود وضعیت عرضه و افزایش 

کاهش قیمت گوشت قرمز در بازار دانست و افزود: با توجه به زایش دام در فصل پاییز، بازار گوشت از شرایط بحرانی خارج 
گیردها روند نزولی به خود میشویم، قیمتشود چرا که در مواقعی که با افزایش عرضه در بازار روبرو میمی . 

رود که وزارت صمت مجوز کشور ادامه داد: با توجه به فزونی عرضه در برابر تقاضا، انتظار می رئیس شورای تامین کنندگان دام
های دامپروری با مشکل انباشت دام روبرو هستندصادرات دام سنگین از کشور را بدهد چرا که واحد . 

 گره کور گرانی گوشت قرمز کجاست؟ / مازاد انباشت دام در واحدهای دامداری :بیشتر بخوانید
های هزار تومان اعالم کرد و گفت: اگرچه در میادین با نرخ ۳۰هزار و دام سبک  ۰۰تا  ۰۹وی نرخ هر کیلو دام زنده گوساله را 

شود، اما به سبب انبوه دام، افراد برای خرید به سراغ دامداران رفتند چرا که بسیاری از دالالن همواره سعی بر تری عرضه میباال
های قبلی در بازار دارندعرضه با نرخ . 

ان کرد: درصد بیش از نیاز کشور صورت گرفته است، بی ۰۰این مقام مسئول با تاکید بر اینکه واردات گوشت قرمز دام سنگین 
درصد بیش از میزان نیاز کشور  ۰۰دهد واردات درصد است،، اما آمار نشان می ۰۵میزان نیاز کشور به واردات دام سنگین تنها 

 .انجام شده است
د پوریان ادامه داد: در سه ماهه نخست امسال تمام توجه مسئوالن برای تنظیم بازار به واردات بود که همین امر موجب شد تا از تولی

 .داخل غافل شوند
های دامداری شاهد کاهش وی در پایان درباره آخرین وضعیت دام در ایام اربعین گفت: در ایام اربعین به سبب انباشت دام در واحد

های سبک نه تنها کمبودی در درصدی قیمت گوشت گوساله و به طبع گوشت گوسفند هستیم، ضمن آنکه با آغاز زایش پاییزه دام ۰۵۵
داریم بلکه به سبب مازاد در صدد نامه نگاری با وزارتخانه هستیم تا با صادرات دام سبک بتوانیم مشکالت را در داخل به عرضه ن

 .حداقل برسانیم
  لینک خبر
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 بازار وقیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 49/6/89تاریخ : 

تومان رسید ۰۲۲هزار و  ۲۲تومانی نرخ مرغ در بازار/قیمت مرغ گرم به  ۰۲۲اُفت   
تومانی  ۳۵۵ها با کاهش گوشتی گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ گرم در خرده فروشی عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران

تومان است ۰۵۵هزار و  ۰۰نسبت به روز قبل  . 
شاورزیصنعت، تجارت و ک عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی  

 ۰درب مرغداری  مرغ زنده اظهار کرد: امروز متوسط نرخ هر کیلو بازار مرغ ، درباره آخرین تحوالتباشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۰۵۵هزار و  ۰۰ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۶۵۵هزار و  . 

تومان ناشی از ازدیاد عرضه در  ۳۵۵تومان و مرغ گرم  ۰۵۵ته وی، قیمت کنونی هر کیلو مرغ زنده نسبت به روز گذشته به گف
 .برابر تقاضا افت داشته است

و سایر اقالم مورد نیاز دانش  لوازم التحریر حجت ادامه داد: با توجه به آنکه در ایام پایانی شهریور، عمده خرید خانوار به سمت
شود تا پایان ماه روند فعلی در بازار استمرار یابد و مجدد از ابتدای ماه با کاهش شود، از این رو پیش بینی میزان سوق داده میآمو

گرددسهم خرید دانش آموزان، وضعیت خرید مرغ به روال عادی خود باز می . 
مصوب بازار است، بیان کرد: با آغاز مهر و کاهش سهم این مقام مسئول با انتقاد از این مسئله که قیمت کنونی مرغ کمتر از نرخ 

هزار تومان برسد چرا که تداوم این روند خطرات کاهش جوجه  ۰۳رود که نرخ مرغ گرم به قیمت خرید دانش آموزان انتظار می
 .ریزی و زیان مرغداران را در بر دارد

هزار تومان رسید ۰۳هزار تن گوشت مرغ در کشور/قیمت هر کیلو مرغ به  ۹مصرف روزانه  :بیشتر بخوانید  
های زنجیره تولید را مد نظر قرار ین قیمت گذاری، هزینه تمام شده شرکتبه گفته وی، با توجه به آنکه ستاد تنظیم بازار در تعی

کند، از این رو در مواقعی که نرخ مرغ به کمتر از قیمت مصوب در دهند و به عبارت دیگر کف قیمت تمام شده را اعالم میمی
، بسیار سخت استهزار تایی دارد ۰۵تا  ۰۵رسد، شرایط برای مرغدار عادی که تنها یک واحد بازار می . 

حجت با انتقاد از سود باالی تسهیالت در بخش کشاورزی بیان کرد: اگر به دنبال کاهش هزینه صنعت طیور هستیم، در ابتدا باید 
های شود، کاهش دهیم چرا که مرغداران عالوه بر نوسان هزینه نهادههزینه اعتبارات را که از طریق سیستم بانکی به بخش وارد می

های ثابت در بخش ساختمان، تجهیزات و تصفیه خانه آب روبرو هستند که اگر بنابه هر دلیلی برابری هزینه ۳ا افزایش دامی ب
شود که در چنین شرایطی دولت با اعمال نظارت های تولید میهای تولید تامین نشود، تجهیزات فرسوده منجر به افزایش هزینههزینه

تر نیایدند تا قیمت از نرخ مصوب پاییندر سازمان میادین باید بازار را مدیریت نک . 
تومان اعالم کرد و افزود: هم اکنون قیمت هر کیلو  ۹۵۵هزار و  ۰وی قیمت مصوب هر کیلو ذرت با احتساب کرایه حمل و نقل را 

آزاد عرضه  تومان در بازار ۰۵۵هزار و  ۰تا  ۹۵۵هزار و  ۰های حمل و با احتساب هزینه ۶۰۵هزار و  ۰کنجاله سویا در بنادر 
تا  ۰۰۵هزار و  ۰شود بدون احتساب کرایه حمل استانی رقمی حدود شود، اما قیمت کنجاله سویا که در کارخانجات داخل تولید میمی
تومان بوده چرا که کرایه حمل و نقل بسته به استان مبدا و استان مصرف متغیر است ۶۰۵هزار و  ۰ . 

های دامی نسبت به چند روز اخیر نوسان نداشته در پایان با اشاره به اینکه قیمت نهاده عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی
های استانی توزیع کرد تا کمبود است، تصریح کرد: با توجه به کمبود ذرت ارسالی از بنادر، پشتیبانی امور دام مقداری ذرت از انبار

 .فعلی بازار مرتفع شود
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 49/6/89تاریخ : 

هزار تومان است ۷اُفت قیمت میوه در بازار/ حداکثر قیمت هر کیلو نارنگی نوبرانه   
های عروسی در ایام اتحادیه میوه و سبزی گفت: با توجه به فراوانی عرضه در برابر تقاضا به سبب تعطیلی مراسم و جشنرئیس 

 .محرم و صفر، قیمت میوه در بازار کاهش یافته است
صنعت، تجارت و کشاورزی اسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

، درباره آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی اظهار کرد: با توجه به فراوانی عرضه در برابر تقاضا به سبب خبرنگاران جوان
های عروسی در ایام محرم و صفر، قیمت میوه در بازار کاهش یافته استمراسم و جشن تعطیلی . 

شود این های اخیر افت داشته است، پیش بینی میهای قبلی قیمت میوه به سبب فراوانی بار نسبت به هفتهاو افزود: براساس پیش بینی
 .روند تا پایان ایام محرم در بازار استمرار داشته باشد

هزار، انگور بی دانه  ۹تا  ۳هزار تومان اعالم کرد و گفت: قیمت هر کیلو انجیر سیاه  ۰۰تا  ۰ر نرخ هر کیلو انجیر زرد را کارگ
تا  ۳هزار، سیب دو رنگ  ۰تا  ۳هزار، آلو شابلون  ۹تا  ۰هزار، انگور عسگری  ۷تا  ۰هزار، انگور بی دانه زرد  ۰۳تا  ۰قرمز 

 ۰۹تا  ۰۵هزار، گالبی بیروتی  ۷تا  ۶هزار، شلیل شبرنگ  ۷تا  ۳هزار، شلیل انجیری  ۰۵تا  ۵۵۰هزار و  ۳هزار، سیب گالب  ۹
هزار و هلو  ۰۵تا  ۳هزار، هلو انجیری  ۰۵تا  ۳۰هزار، پسته تازه  ۰۰تا  ۰۳هزار، زغال اخته  ۰۰تا  ۰۵هزار، گالبی شاه میوه 

هزار تومان است ۰۵تا  ۳هسته جدا  . 
هزار، طالبی  ۳تا  ۰۵۵هزار، خربزه یک هزار و  ۰۹تا  ۰۵بزی ادامه داد: هم اکنون هر کیلو انبه با نرخ رئیس اتحادیه میوه و س

هزار و موز  ۳تا  ۰، خیار گلخانه ۰۵۵هزار و  ۳تا  ۰ای ، خیار بوته۷۵۵تا  ۳۵۵، هندوانه ۰۵۵هزار و  ۰تا  ۰۵۵یک هزار و 
شودهزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار عرضه می ۰۰تا  ۰۵ . 

درصدی قیمت برخی انواع صیفی/ قاچاق عامل اصلی گرانی است ۰۰افزایش  :بیشتر بخوانید  
های نوبرانه از قیمت و های نوبرانه پاییز را مناسب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید مرکبات، میوهیوهوی قیمت م

 ۰۵۵هزار و  ۳هزار و انار  ۹تا  ۳کیفیت مناسبی در بازار برخوردار است به طوریکه هم اکنون هر کیلو نارنگی نوبرانه با قیمت 
شودها عرضه میدرصد سود در خرده فروشی ۳۰تا  ۳۵مرکزی میوه و تره بار و با احتساب هزار تومان در میدان  ۹تا  . 

هزار،  ۳تا  ۰هزار تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر کیلو بادمجان قلمی  ۳ای را یک هزار تا کارگر نرخ هر کیلو بادمجان دلمه
هزار، سیر  ۳تا  ۰هزار، سیب زمینی نو  ۰و شیری یک هزار تا  هزار، پیاز زرد ۰۵تا  ۰هزار، بامیه  ۰تا  ۳بادمجان گلخانه 

هزار تومان  ۳تا  ۰۵۵هزار و فلفل دلمه سبز یک هزار و  ۰۵تا  ۰هزار، فلفل شیرین  ۰تا  ۰هزار، فلفل تند ریز  ۰۵تا  ۰خشک 
 .است

 ۰تا  ۰۵۵هزار و  ۳رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به نرخ سایر صیفی در بازار بیان کرد: هر کیلو کاهو پیچ ساالدی با نرخ 
هزار، کلم  ۰۳تا  ۰۵هزار، کلم بروکلی  ۳تا  ۰۵۵، کرفس یک هزار و ۰۵۵هزار و  ۳تا  ۰۵۵هزار، کاهو رسمی یک هزار و 

 ۰تا  ۳۵۵هزار، گوجه فرنگی یک هزار و  ۰تا  ۰، گوجه زیتونی ۰۵۵هزار و  ۳هزار، کلم قرمز یک هزار تا  ۳سفید یک هزار تا 
هزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار  ۳تا  ۰هزار و هویج  ۳تا  ۰هزار، لوبیا سبز  ۰۳تا  ۰، لیموترش میناب ۰۵۵هزار و 

شودعرضه می . 
هزار تومان اعالم  ۳تا  ۰و سبزی خوردن  ۰۵۵هزار و  ۰تا  ۰۵۵آش، قورمه( را یک هزار و وی نرخ هر کیلو سبزی جور )پلو، 

 .کرد
های اخیر، قیمت سیب زمینی به کارگر در پایان با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه سیب زمینی نداریم، تصریح کرد: اگرچه در ماه

، اما هم اکنون با برداشت انبوه محصول از مناطق تولیدی، قیمت متعادل سبب کمبود بار در میدان با نوساناتی در بازار روبرو شد
 .شده است

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 42/6/89تاریخ :   

ها/ذائقه عمومی جامعه در حال تغییر است؟از نوسانات قیمت گوشت تا افزایش ضریب درخواست ابطال جواز رستوران  
و کار برخی از شود، در این میان، کسب های اساسی مردم تعریف میگوشت؛ از نمونه اقالمی است که در دایره محصوالت و نیاز

های توزیع غذا به شدت وابسته به این محصوالت و به تعبیر دیگر قیمت آن هستند و به تبع ها و آشپرخانهصنوف همچون رستوران
 .هر آنچه بر قیمت آن افزوده شود، احتمال تعطیلی این صنوف نیز بیشتر خواهد شد

صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار  تر شدن سایه کسادی پس از سنگین ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

های اقتصادی و رفتند که به نسبت دیگر فعالیتهای فعالیتی به شمار میها از نمونه صنوف و عرصهها و فست فودبازار، رستوران
 .صنفی از کسب و کار به نسبت مطلوب تری برخوردار بودند

ها جاری و ساری است( زیرا این عبارت در میان مردم مصطلح بود )صنوفی که با شکم مردم سر و کار دارد همواره رونق در آن
توانند از نیاز شکم خود صرف نظر کنندمردم نمی . 

هزار تومان رسید ۹۷لو الشه گوسفندی به استمرار روند نزولی قیمت گوشت در بازار/قیمت هر کی :بیشتر بخوانید   
های گذشته، گرانی قیمت گوشت، این نظریه یا فرضیه و یا هر واژه و عنوانی که بتوان بر آن اطالق نمود را ابطال اما در طی ماه

و حتی خدمات عرضه  شود تا مردم از خرید آن کاال، محصولکرد به واقع، این واقعیت اثبات شد که گرانی فراتر از قاعده باعث می
 .شده اجتناب کنند

ها و گزارشات مربوطه تنظیم و منعکس شده و اساسا در این گزارش بنا در خصوص علل و دالیل گرانی گوشت پیش از این مصاحبه
 .نداریم به علل و دالیل این گرانی بپردازیم

های صنفی مز و سفید بر تعطیلی برخی از واحدهای گرانی گوشت قربلکه هدف اصلی از تنظیم این گزارش به تبعات و پیامد
شودمعطوف می . 

هایی است که به دلیل افزایش نرخ گوشت با کاهش شدید مشتری و حتی درخواست ابطال جواز ها و فست فودسخن از رستوران
 .فعالیت و تغییر شغل مواجه هستند

یظرفیت نسبتا قابل توجه مراکز طبخ و عرضه غذا در عرصه اشتغالزای  
روند که عموما اداره آن بصورت انفرادی ناممکن است فلذا برای راه ها از نمونه صنوفی به شمار میها و حتی فست فودرستوران

باید چندین نفر جذب و مشغول به کار شونداندازی و استمرار فعالیت در این عرصه می . 
ری از نمونه عوامل و نیروی انسانی فعال در این صنف به های موتوها و حتی پیکمسئوالن طبخ غذا، گارسون ها، صندوق دار

های شغلی موجود در این صنوف نیز با روند که به تبع در صورت به خطر افتادن کسب و کار این صنف، فرصتشمار می
 .مخاطراتی جدی همراه خواهد شد

صنعت، تجارت و کشاورزی بهروز خردمند، یکی از رستوران داران فعال در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

گوید: مشخصا در ارتباط با رستوران ها، مشاغل و های شغلی موجود در این صنوف می، در ارتباط با ظرفیتخبرنگاران جوان
های موتوری و طباخان غذا ها، پیکها، گارسونموجود در این عرصه، صرفا به مواردی همچون صندوق دارهای شغلی ظرفیت

باید در کنار آن به زنجیره توزیع گوشت قرمز، مرغ، برنج، کاهو، گوجه، خیار و اقالم مورد نیاز دیگر برای شود و میخالصه نمی
ها و... نیز اشاره کردتهیه ساالد . 

های گذشته، نرخ گوشت با نوسانات قابل توجهی همراه شده و در این شرایط، برای بقاء و استمرار تاسفانه طی ماهوی افزود: م
های قید شده در منوی رستوران و افزایش قیمت مرتبط با آن نخواهیم داشتای جز تغییر نرخفعالیت در این حوزه، چاره . 

دیگر سو با کاهش قابل توجه قدرت خرید مردم مواجه هستیم و طبیعتا در شرایطی این رستوران دار فعال در ادامه تصریح کرد: از 
ها یا تهیه غذا از ای برای حضور در رستورانهای اساسی عائله خود دچار مشکل هستند، برنامهکه سرپرستان خانوار در تامین نیاز

ه مشتری به مراکز اینچنینی با اُفت و کاهش قابل کنند و همین موضوع باعث شده ضریب تقاضا و مراجعاین مراکز تعریف نمی
 .توجهی همراه شود

ای جز تعطیلی و تغییر خردمند گفت: شخصا به سختی در حال فعالیت در این عرصه هستم و در صورت ادامه این وضعیت، چاره
کند، آنچنان که با یک مصداق پیدا میماند و این وضعیتی است که برای بسیاری از فعاالن این حوزه، شغل برای بنده باقی نمی

ها یا تعطیل شده اند و یا به تغییر فعالیت صنفی خویش مبادرت بررسی میدانی شاهد این واقعیت خواهیم بود که بسیاری از رستوران
 .ورزیده اند

های طبخ و توزیع غذا نههای شغلی مواجه است، تعطیلی آشپزخاوی افزود: در شرایطی که کشور با بحران بیکاری و کمبود فرصت
افزایدکند و به تعبیری بر ضریب مشکالت موجود در این حوزه میتر میها بار بیکاری را سنگیندر رستوران . 
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ها نیز جاری و ساری است، زیرا افزایش نرخ گوشت )اعم از گوشت گوساله، گوسفندی مساله مذکور به نوعی در ارتباط با فست فود
ها نیز اثر گذار خواهد بودها و کالباسها و حتی سوسیسمحصوالت موجود در فست فودو یا مرغ( بر قیمت  . 

فارغ از مضرات سوسیس، کالباس و گوشت قرمز، نباید این واقعیت را نادیده انگاشت که به هرترتیب بخش قابل توجهی از جامعه، 
های شغلی متعدد و متکثری نیز ایجاد شده که در قَِبِل تخریدار و مصرف کننده این محصوالت هستند و در سایه همین تقاضا، فرص

شوندآن بسیاری از افراد مشغول به فعالیت و کسب و کار در زنجیره تولید و توزیع می . 
ها به یک پنجم تقلیل پیدا کرده استاوضاع فروش خراب است/فروش قصابی  

ها با اشاره به خراب بودن وضعیت فروش و گویی با رسانهچندی پیش، علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت 
شد، اما در حال حاضر های مربوطه فروخته میها و فروشگاهاظهار کرد: تا پیش از این یک الشه گوسفندی به سرعت در مغازه

ستها به یک پنجم تقلیل پیدا کرده اتوان گفت فروش قصابیوضعیت متفاوتی را شاهد هستیم و به نوعی می . 
ها گفته، گرانی گوشت به میزانی افزایش یافته های تهران به رسانهآنچنان که علی اصغر میر ابراهیمی، رئیس اتحادیه رستوران دار

رستوران دار، تقاضا ابطال جواز را مطرح کرده اند ۰۰۵رستوران مجاز پایتخت، قریب به  ۹۵۵که از  . 
 ۳۵های پیش، قریب به های علی اکبر نریمانی، از ماهمطلوب نیست و بنابر گفته اوضاع در ارتباط با صنف چلوکبابی نیز خوب و

 .درصد از فعاالن شاخص این صنف، در خواست ابطال جواز را مطرح نموده اند
 اُفت کمی و کیفی محصوالت و اغذیه، به دلیل گرانی گوشت

انجامد و به تبع ها نمیها و حتی فست فودلوکبابی ها، رستورانهای صنفی همچون چها به تعطیلی مطلق تمامی واحدطبیعتا این گرانی
مورد کمیت و  ۰ها در هر باید یا از کمیت و یا از کیفیت کاست و در برخی از واحدبرای بقاء و ادامه فعالیت در این عرصه می

مه فعالیت دادتوان با همان کیفیت گذشته، اداهای فعلی نمیکنند، زیرا با قیمتکیفیت تجدید نظر می . 
ها از سوی برخی از ها و استفاده از چربی و برخی اقالم غیر استاندارد در کبابیکاهش وزن گوشت خورش ها، کوچک کردن کباب

ورزند و ها و... به آن مبادرت میافراد بی مسئولیت در این عرصه، از نمونه اقداماتی است که برخی چلوکبابی ها، رستوران دار
کنند به هر ترتیب ممکن، فعالیت خویش در این حوزه را ادامه دهندی دیگر نیز با افزایش قیمت تالش میاالبته عده . 

شود، امری که های مجازی، تصاویری از تابلویی با مضمون قیمه و خورش بدون گوشت دست به دست میدر این میان و در شبکه
تر برخی رستوران دارها، در دستور کار قرار گرفته استه تعبیر صحیحها و بظاهرا به عنوان راهکاری سوم برای رستوران دار . 

ای اجباری که در پِِی نوسانات قیمتی نمود باید شاهد تغییر ذائقه برخی از مردم و متقاضیان خرید این اقالم بود، تغییر ذائقهظاهرا می
بیش از گذشته عرضه اندام خواهد کرد تا با تناول آن، پروتئین کند و احتماال قارچ در سبد و سفره غذایی خانوارها، و بروز پیدا می

 .مورد نیاز بدن تامین گردد و به موازات آن، شاید بتوان، با نوسانات قیمتی گوشت نیز کنار آمد و به نوعی آن را پذیرفت و هضم کرد

 لینک خبر 
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ازار و قیمتها ب  

خبرنگاران جوان  – 41/6/89تاریخ :   

تومان ۰۲۲هزار و  ۲۲ثبات نرخ مرغ در بازار ادامه دار شد/ قیمت هر کیلو مرغ   
هزار و  ۰۰و مرغ گرم  ۹۵۵هزار و  ۰امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده  حجت از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت:

تومان است ۷۵۵ . 
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 از ابتدای هفته از ثبات نسبی در بازار برخودار است، اظهار کرد: امروز باشگاه خبرنگاران جوان
تومان  ۷۵۵هزار و  ۰۰ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۹۵۵هزار و  ۰متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

ستا . 
تومان کاهش یافته است، افزود:  ۳۵۵تومان و مرغ گرم  ۰۵۵وی با اشاره به اینکه قیمت هر کیلو مرغ زنده در مقایسه با هفته اخیر 

طبق روال همه ساله در ایام پایانی شهریور اختصاص درآمد خانوار به خرید لوازم التحریر و کاهش تمایل به خرید مواد غذایی منجر 
 .به ازدیاد عرضه در برابر تقاضا و افت قیمت مرغ در بازار شده است

های کارمندی و کارگری در ابتدای ماه و احتمال افزایش خرید با واریز حقوق حجت قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت:
تومان قرار گیرد ۳۵۵هزار و  ۰۳تا  ۰۵۵هزار و  ۰۳شود که قیمت مرغ گرم در دامنه اقالم غذایی سبد خانوار پیش بینی می . 

های صورت گرفته، میزان رد: بنابر برآوردعضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی درباره آخرین وضعیت جوجه ریزی بیان ک
میلیون قطعه است و مشکلی در این خصوص نداریم ۰۵۵های مرغداری در شهریور باالی جوجه ریزی واحد . 

درصد باشد، این موضوع تاثیر مثبت یا منفی در میزان  ۰تا  ۳وی ادامه داد: اگر نوسان قیمت مرغ در طول یک هفته در محدوده 
ارد، اما در صورت افت شدید قیمت مرغ، مرغداران تمایلی به جوجه ریزی ندارندجوجه ریزی ند . 

تومان رسید ۰۵۵هزار و  ۰۳تومانی قیمت مرغ تا پایان مهر/قیمت مرغ به  ۳۵۵استمرار نوسان  :بیشتر بخوانید  
حجت با اشاره به علل افت قیمت جوجه یکروزه در بازار گفت: میزان تولید جوجه و جوجه ریزی ماهانه از جمله عواملی است که 

درصدی  ۰۵میلیون قطعه باالتر رود، کاهش  ۰۰۵دهد و چنانچه میزان تولید از قیمت جوجه یکروزه را تحت شعاع خود قرار می
افتد، شود و کمبودی در عرضه اتفاق نمیها جبران میافزایش وزن گیری مرغ در سالن های مرغداری باجوجه ریزی در واحد

درصد باید شاهد تاثیر منفی این موضوع بر عرضه مرغ در بازار بود ۰۵به  ۰۵درحالیکه با افت جوجه ریزی از  . 
زار کنجاله سویا به سبب بارگیری مناسب های دامی افزود: در شرایط فعلی بااین مقام مسئول درباره آخرین وضعیت بازار نهاده

بسیار مطلوب است به طوریکه تفاوت محسوسی میان نرخ مصوب با بازار آزاد این نهاده وجود ندارد، در حالیکه قیمت ذرت به سبب 
 .مشکالت حمل و نقل و کیفی بودن محصول با نوساناتی در بازار روبروست

تومان اعالم کرد و گفت: با احتساب کرایه حمل استانی  ۶۵۵ها را یک هزار و استانهای دولتی وی قیمت هر کیلو ذرت در انبار
تومان است، در حالیکه در بازار آزاد با نرخ یک هزار و  ۳۰۵تومان و در بنادر یک هزار و  ۹۵۵قیمت هر کیلو ذرت یک هزار و 

شودتومان عرضه می ۷۵۵تا یک هزار و  ۰۵۵ . 
تومان اعالم کرد و افزود: هم اکنون قیمت هر  ۹۵۵هزار و  ۰با احتساب کرایه حمل و نقل را حجت قیمت مصوب هر کیلو ذرت 

تومان در بازار آزاد  ۰۵۵هزار و  ۰تا  ۹۵۵هزار و  ۰های حمل و با احتساب هزینه ۶۰۵هزار و  ۰کیلو کنجاله سویا در بنادر 
هزار و  ۰شود بدون احتساب کرایه حمل استانی رقمی حدود ید میشود، اما قیمت کنجاله سویا که در کارخانجات داخل تولعرضه می

تومان بوده چرا که کرایه حمل و نقل بسته به استان مبدا و استان مصرف متغیر است ۶۰۵هزار و  ۰تا  ۰۰۵ . 
میلیون  ۳تا  ۰ه عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در پایان قیمت مرغ در ایام اربعین را پیش بینی کرد و گفت: همه سال

تواند تاثیری روند که ازدیاد نذورات در این ایام به سبب کاهش مصرف این تعداد زائر نمیزائر از ایران برای اربعین به عراق می
بر بازار بگذارد، ضمن آنکه برای جلوگیری از افت شدید قیمت و زیان تولیدکنندگان درصدد ارتباط با کشورعراق برای صادرات 

تواند به سبب احتیاط تولیدکنندگان در جوجه هزار تومان به زیان مرغداران است و می ۷را که کاهش قیمت مرغ به کمتر از هستیم چ
های آتی را تحت تاثیر خود قرار دهدریزی بحث عرضه و قیمت در ماه . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 42/6/89تاریخ :   

تومان رسید ۲۲۲هزار و  ۲۰ت مرغ به تومانی قیمت مرغ تا پایان مهر/قیم ۰۲۲استمرار نوسان   
و مرغ  ۰۵۵هزار و  ۷تا  ۰۵۵هزار و  ۰تومانی در کانال  ۳۵۵تا  ۰۵۵چهارآیین گفت: تا اواخر مهر قیمت مرغ زنده با نوسان 

هزار تومان است ۰۳گرم  . 
خبرنگار وگو بابرومند چهارآیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

، درباره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
های معین تومان و در استان ۰۵۵هزار و  ۰۳هزار تا  ۰۳ها ماده به طبخ در خرده فروشیو مرغ آ ۰۵۵هزار و  ۷مرغداری 

هزار تومان است ۰۳تا  ۰۵۵هزار و  ۰۳هزار و مرغ گرم  ۷تا  ۰۵۵هزار و  ۰مازندران، گلستان و سبزوار قیمت مرغ زنده  . 
موضوع بازگشایی مدارس و افت تقاضا روند نزولی در وی افزود: طبق روال همه ساله، قیمت مرغ از اواسط شهریور تحت تاثیر 

گیرد که خوشبختانه امسال کاهش تقاضا تاثیر معناداری بر قیمت نگذاشته استبازار به خود می . 
تومانی،  ۳۵۵تا  ۰۵۵ها حاکی از آن است که تا اواخر مهر با نوسان چهارآیین قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: برآورد

هزار تومان باقی بماند ۰۳و مرغ گرم  ۰۵۵هزار و  ۷تا  ۰۵۵هزار و  ۰ت مرغ زنده در کانال قیم . 
عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی درباره آخرین وضعیت بازار جوجه یکروزه بیان کرد: هم اکنون متوسط قیمت 

د فاصله معناداری داردتومان است که با نرخ مصوب خو ۶۵۵هر قطعه جوجه یکروزه یک هزار و  . 
ردتومانی نرخ مرغ در بازار/قیمت مرغ در ایام اربعین افزایشی ندا ۰۵۵کاهش  :بیشتر بخوانید  

میلیون قطعه جوجه به تولیدکنندگان مرغ مادر، بی اعتمادی  ۰۳۵وی، تحمیل تصمیم کارگروه تنظیم بازار مبنی بر تولید ماهانه 
های هدف نسبت به استمرار صادرات جوجه یکروزه، تخم مرغ نطفه دار و گوشت مرغ و بی رغبتی مرغداران در سایه بازار
از جمله دالیل کاهش قیمت جوجه یکروزه در بازار اعالم کردهای دستوری به جوجه ریزی را قیمت . 

های قبل چهارآیین ادامه داد: اگرچه کاهش انگیزه مرغداران به امر تولید موجب شده که میزان جوجه ریزی شهریور در مقایسه با ماه
زی ارائه دادتوان آمار دقیقی از میزان جوجه ریدرصد افت یابد، اما تا پایان شهریور نمی ۰۰تا  ۰۵ . 

های دامی در بازار بیان کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو ذرت در بازار آزاد یک این مقام مسئول با انتقاد از نوسان مجدد قیمت نهاده
 ۰۰تا  ۰۳تومان است که با نرخ مصوب خود اختالف  ۰۵۵هزار و  ۳تا  ۳و کنجاله سویا  ۷۵۵تا یک هزار و  ۰۰۵هزار و 

 .درصدی دارد
ها و رود با ورود به موقع به بازار مانع استمرار التهاب قیمت نهادههای نظارتی انتظار میوی در پایان تصریح کرد: از دستگاه

هزار تومان بوده، دچار چالش نشویم و  ۰۰اختالف با نرخ مصوب شوند تا در شرایطی که قیمت دالر طی یک ماه اخیر در کانال 
های قبلی بازگرددها به نرخمجدد قیمت نهاده . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 7/6/89.تاریخ :  

تومان ۲۲۲هزار و  ۲۲رخ هر کیلو مرغ عوارض باالی صادرات بر قاچاق مرغ دامن زد/ن  
هزار تومانی به ازای صادرات هر کیلو  ۰عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی گفت: با توجه به دریافت عوارض 

 .گوشت مرغ و نیاز شدید عراق، قاچاق مرغ در حال انجام است
  

خبرنگار وگو باشتی در گفتبرومند چهارآیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گو گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

درب ، درباره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان است. ضمن آنکه  ۰۳تا  ۰۵۵هزار و  ۰۰ها هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۷تا  ۰۰۵هزار و  ۰مرغداری 
هزار و  ۰۰و مرغ گرم  ۳۵۵هزار و  ۰های شمالی گیالن و مازندران به سبب افزایش عرضه هر کیلو مرغ زنده با نرخ در استان

شودتومان عرضه می ۳۰۵ . 
اشاره به اینکه قیمت مرغ نسبت به روز گذشته تغییر محسوسی نداشته است، افزود: با توجه به کاهش اعالم بار و ازدیاد تقاضا  وی با

تومان افزایش یابد ۰۰۵تا  ۰۵۵های شمالی شود که قیمت هر کیلو مرغ برای فردا به جز استاندر ابتدای ماه پیش بینی می . 
درصد  ۰۵چهارآیین درباره آخرین وضعیت جوجه ریزی بیان کرد: بنابر آخرین آمار میزان جوجه ریزی شهریور نسبت به مرداد 

 .کاهش یافته است، اما علی رغم کاهش، کمبودی در عرضه نیاز داخل نداریم
درصدی قیمت مرغ  ۰۵تا  ۰تقاضا، افزایش  این مقام مسئول قیمت مرغ در ایام اربعین را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به ازدیاد

 .در ایام اربعین دور از انتظار نیست
هزار تومان رسید ۰۳هزار تن گوشت مرغ در کشور/قیمت هر کیلو مرغ به  ۹مصرف روزانه  :بیشتر بخوانید  

 ۶۵۵وی با اشاره به اینکه بازار جوجه یکروزه تعریفی ندارد، بیان کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر قطعه جوجه یکروزه یک هزار و 
 .تومان است که با نرخ مصوب خود فاصله معناداری دارد

مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ادامه داد: تولیدکنندگان جوجه یکروزه برای ششمین ماه متوالی وارد زیان شدند  عضو هیئت
میلیارد تومان تاکنون از محل اختالف قیمت تمام شده با نرخ فروش متضرر شدند ۶۵۵به طوریکه بنابر آمار رقمی بالغ بر  . 

غ گفت: اگرچه محدودیتی در صادرات مرغ وجود ندارد، اما به سبب دریافت عوارض چهارآیین درباره آخرین وضعیت صادرات مر
هزار تومانی به ازای صادرات هر کیلو گوشت مرغ، امکان صادرات از مبادی رسمی وجود ندارد و تنها این موضوع بر پدیده  ۰

 .قاچاق دامن زده است
ر، نیاز شدید عراق به واردات مرغ و کاهش ارزش پول ملی، قاچاق های آبی و خاکی کشوبه گفته وی، با توجه به گستردگی مرز

 ۳۵۵تا یک هزار و  ۰۵۵مرغ توسط قاچاقچیان به طور محدود در حال انجام است، در حالیکه با دریافت عوارض یک هزار و 
 .تومانی به ازای هر کیلو گوشت مرغ، صادرات برای صادرکنندگان مقرون به صرفه است

هزار تن اعالم کرد و گفت: در شرایط فعلی به  ۳۵۵میلیون و  ۰تا  ۳۵۵میلیون و  ۰تولید ساالنه مرغ در کشور را  این مقام مسئول
رسد، در حالیکه فراهم شدن شرایط هزار تن نمی ۰۵۵سبب تصمیمات خلق الساعه مسئوالن دولتی، صادرات ساالنه مرغ به 

های خالی تولید امکان صادرات تا مرز یک میلیون تن وجود داردن ظرفیتهای الزم و به مدار آمدصادراتی و امکان زیرساخت . 
و  ۹۵۵های دامی تصریح کرد: هم اکنون هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و چهارآیین در پایان درباره آخرین وضعیت بازار نهاده

تومان فاصله  ۳۵۵ها با نرخ مصوب خود دهشود که هر یک از این نهاتومان در بازار آزاد عرضه می ۷۵۵هزار و  ۰کنجاله سویا 
 .دارد

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 8/6/89.تاریخ :   

تومان است ۰۲۲قیمت غیر منطقی رب گوجه در بازار/قیمت هر کیلو گوجه فرنگی ربی   
تومان است که با این وجود عرضه رب گوجه با نرخ  ۰۵۵تا  ۹۵۵ر کیلو گوجه فرنگی ربی در میدان کارگر گفت: هم اکنون قیمت ه

هزار تومان نشان از سودجویی کارخانه هاست ۰۰ . 
  

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

های رب سازی، فروشندگان اظهار کرد: سال گذشته کارخانه گوجه فرنگی ، با انتقاد از گرانفروشی کارخانجات ربخبرنگاران جوان
حاضر به کاهش  قیمت گوجه ند، در حالیکه امسال علی رغم افتمیوه و تره بار را متهم اصلی گرانی رب گوجه فرنگی اعالم کرد

 .رب گوجه نشدند
هزار تومان گران فروشی است، افزود: هم اکنون  ۰۰گرمی به قیمت  ۰۵۵وی با اشاره به اینکه فروش یک بسته رب گوجه فرنگی 

تومان هر  ۰۵۵های رب سازی با نرخ خانهتومان است و از آن جا که کار ۰۵۵تا  ۹۵۵قیمت هر کیلو گوجه فرنگی ربی در میدان 
هزار تومان نشان از سودجویی  ۰۰کنند، از این رو فروش یک بسته رب گوجه فرنگی با نرخ کیلو رب گوجه را تهیه می

های تولیدی استکارخانه . 
ها قیمت یک حتساب سایر هزینهدهد، از این رو با اکیلو گوجه یک کیلو رب گوجه می ۶تا  ۰کارگر ادامه داد: با توجه به آنکه هر 

هزار تومان خواهد بود ۰۰گرمی گوجه بسیار کمتر از  ۰۵۵بسته رب  . 
 ۰۰۰۵رسد/آغاز خرید حمایتی گوجه فرنگی با نرخ هزار تن می ۰۵۵میلیون و  ۳تولید گوجه فرنگی به بیش از  :بیشتر بخوانید

 تومان
توجه به رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به اینکه قیمت گوجه فرنگی برای کشاورزان مقرون به صرفه نیست، بیان کرد: با 

فراوانی عرضه گوجه فرنگی و افت چشمگیر قیمت این محصول در بازار باید کارخانجات رب سازی نرخ محصول تولیدی خود را 
 .کاهش دهند که متاسفانه این کار را نکردند

مانع اینگونه سو وی افزود: تقاضای ما از مردم این است که خودشان گوجه فرنگی بخرند و رب مورد نیازشان را تامین کننند تا 
 .استفاده ها شوند

های کارگر در پایان با بیان اینکه گوجه فرنگی در زمان تبدیل به رب گوجه ضایعات چندانی ندارد، تصریح کرد: اگرچه فروشگاه
به ها طبق قیمت درج شده بر روی کاال درصدی عرضه کنند، اما مغازه ۰۰تا  ۰۵ای هر قوطی رب گوجه را با تخفیفات زنجیره

های کاذب محصول از کارخانه رب سازی تقاضا داریم مساعدت الزم را با مردم داشته باشند و رسانند که با توجه به نرخفروش می
 .اقدام به کاهش قیمت محصول در بازار کنند تا اجحافی در حق مصرف کننده صورت نگیرد

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 
 خبرنگاران جوان  – 49/6/89تاریخ : 

 الزامی شدن گواهی ثبت موسسه تحقیقات خاک و آب برای ثبت سفارش کود + سند
ها الزامی شدرزی برای ورود تمامی مواد کودی و کودالزامی شدن گواهی ثبت از موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاو . 

، علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه با ارسال گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
ای به گمرکات اجرایی اعالم کردبخشنامه : 

دفتر  ۷۰/۶/۰۵مورخ  ۷۰/۰۵۰/۳۰۰۰به پیوست تصویر نامه شماره  ۷۶/۰/۰۳مورخ  ۳۰/۷۶/۶۹۰۰۳شماره  پیرو بخشنامه
های بازرگانی مبنی بر لزوم ثبت سفارش و ورود کاال )انواع کود( با اخذ گواهی ثبت از موسسه تحقیقات خاک و مقررات و استاندارد

گردند نیاز به های نمونه که به صورت محدود وارد کشور میکود دارد، صرفاآب وزارت جهاد کشاورزی ارسال و اعالم می
 .اخذمجوز جهاد کشاورزی دارند

  
های اجرایی مربوطه مجوز تخصیص ارز و ثبت سفارش مواد کودی و انواع کودک به دستگاه ۷۹همچنین بعد از تحوالت ارزی سال 

 .)وزارت جهاد کشاورزی موسسه تحقیقات خاک و آب( محول شده است
های بازرگانی نیز بنابراین گزارش، ولی هللا فریادرس مدیرکل معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی دفتر مقررات و استاندارد

ای به وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک جمهوری اسالمی ایران با موضوع لزوم بازگشت با ارسال نامه
ها نوشت. شرح این در خصوص اخذ تایید برای ثبت سفارش مواد کودی و کود ۰۳۷۰/۰/۰۰مورخ  ۷۰/۰۶۶۶۰۳به نامه شماره 

 .نامه درذیل مطلب آمده است
دارا بودن گواهی ثبت از موسسه تحقیقات خاک  ۰۳۷۳/۰/۰۰از تاریخ  ۰۳۷۳/۳/۰۵مورخ  ۷۳/۰۵۰/۰۷۳بر اساس ابالغیه شماره 

های نمونه که به ها الزامی است، همچنین کودش و ورود تمامی مواد کودی و کودو آب وزارت جهاد کشاورزی برای ثبت سفار
شوند، برای ترخیص نیازمند به اخذ تاییدیه از موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی هستندصورت محدود وارد می . 

فارش مواد کودی و انواع کود نیز به ناشی از تحریم اقتصادی مجوز تخصیص ارز و ثبت س ۰۳۷۹بعد از تحوالت ارزی سال 

 .دستگاه اجرایی مربوطه )وزارت جهاد کشاورزی، موسسه تحقیقات خاک و آب( محول شد
  لینک خبر
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 برنج
 فود پرس – 41/6/89تاریخ : 

 وزارت جهاد کشاورزی مسئولیتی در ثبت سفارش و واردات برنج ندارد
توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: از تاریخ دوم مردادماه سال جاری، وزارت معاون  کشاورزی

جهاد کشاورزی هیچ اختیاری در تنظیم بازار برنج، ثبت سفارش، تایید ثبت سفارش، تخصیص و یا تایید ارز، تایید ترخیص یا عدم 
صنعت، معدن و تجارت منتقل شده استترخیص کاالها ندارد و تمام این اختیارات به وزارت  . 

 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علی اکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد 

شبکه یک سیما، در پاسخ به ادعای مطرح شده در خصوص تعیین تکلیف موجودی برنج در بنادر  ۰۰کشاورزی در تحریریه خبر
ر و عدم تخصیص ارز از سوی وزارت جهاد کشاورزی به برنج های وارداتی شرکت بازرگانی دولتی که در بنادر موجود کشو

است، اظهار کرد: از تاریخ دوم مردادماه سال جاری، وزارت جهاد کشاورزی هیچ اختیاری در تنظیم بازار برنج، ثبت سفارش، تایید 
د ترخیص یا عدم ترخیص کاالها ندارد و تمام این اختیارات به وزارت صنعت، معدن و ثبت سفارش، تخصیص و یا تایید ارز، تایی

تجارت منتقل شده است اما قبل از دو ماه پیش، که وزارت جهاد کشاورزی در زمینه های یاد شده مسئولیت داشت، در یک فرایند 
هزار تن برنج وارد کشور شده است ۷۵۵نزدیک به  . 

 
کنیم و یک میلیون تن میلیون تن آن را در داخل تولید می ۰میلیون تن مصرف برنج داریم که بیش از  ۳وی گفت: ما در کشور حدود 

نیاز به واردات داریم که در این چهار سال رویه وزارت جهاد کشاورزی این بوده که در چهار ماه فصل برداشت برنج داخلی، برنج 
ماه دیگر سال انجام شود ۰اردات که حدود یک میلیون تن است در خارجی وارد نشود و این و . 

 
مهرفرد ادامه داد: در سال جاری، کارگروه تنظیم بازار تصویب کرد که این محدودیت واردات به خاطر شرایط تحریم برداشته شود و 

اشته ایماز زمانی که این محدودیت برداشته شد، ما هیچ مسئولیتی در تایید و یا تامین ارز ند . 
 

وی با بیان این که مسئولیت تامین ارز با بانک مرکزی است، یادآور شد: در دوره ای که وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت داشت، 
 .مواردی که بود تایید و برای تخصیص ارز فرستاده شده و از دو ماه قبل، هیچگونه مسئولیتی در این زمینه نداریم

 
در بازار برنج تاکید کرد: ما مسئول تولید هستیم و مسئولیت بازار بر عهده وزارت صنعت، معدن  مهرفرد درباره حضور واسطه ها

 .و تجارت است اما نظر کارشناسی خودم این است که باید برندسازی و توسعه زنجیره ها انجام شود
 

سازی کنند و مانع اختالط برنج خارجی با برنج وی افزود: تشکل های تولیدکننده و تعاونی ها باید شالیکوبی ها را توسعه دهند و برند
شودداخلی شوند و خودشان عرضه کنند که این فرایند عرضه مانع ورود عوامل دیگر به این بازار می . 

 
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اذعان داشت: طبق سیاست وزارت جهاد کشاورزی ما صنایع 

دادیم و برندهایی را در کشور ایجاد کرده ایم اّما هنوز کسانی هستند که به عنوان سوداگری در بازار برنج خرید و  تبدیلی را گسترش
کنندفروش می . 

 
مهرفرد در رابطه با فروشگاه های عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی در سطح کشور خاطرنشان کرد: فروشگاه های عرضه 

شود که سط سازمان تعاون روستایی که تشکل خود کشاورزان بوده، عرضه مستقیم میمحصوالت کشاورزی در سراسر کشور تو
ای هم هستند که به صورت مستقیم محصول را از های زنجیرههزار فروشگاه در سطح کشور دارد، البته بسیاری از فروشگاه ۳حدود 

خودشان عرضه می کنند که بخشی از برنج تولید داخل کشاورزان می خرند و به سیستم سورت و بسته بندی مجهز هستند و کاالها را 
 .در بازار فروشگاهی عرضه می شود و بخشی هم توسط بنکداری ها وارد بازار سنتی می شود
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 برنج 

 خبرنگاران جوان  – 41/6/89تاریخ : 

 وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار برنج مسئولیتی ندارد
جهاد کشاورزی هیچ اختیاری در تنظیم بازار برنج، ثبت سفارش، تخصیص یا تایید ارز  مهرفردگفت: از دوم مرداد امسال، وزارت

 .ندارد
به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علی اکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی و  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

زی وزارت جهاد، در پاسخ به ادعای مطرح شده در خصوص تعیین تکلیف موجودی برنج در بنادر کشور و عدم صنایع کشاور
های وارداتی شرکت بازرگانی دولتی که در بنادر موجود است، اظهارکرد: تخصیص ارز از سوی وزارت جهاد کشاورزی به برنج

ری در تنظیم بازار برنج، ثبت سفارش، تایید ثبت سفارش، تخصیص و از تاریخ دوم مرداد امسال، وزارت جهاد کشاورزی هیچ اختیا
ها ندارد و تمام این اختیارات به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شده است، اما یا تایید ارز، تایید ترخیص یا عدم ترخیص کاال

هزار تن برنج  ۷۵۵های یاد شده مسئولیت داشت، در یک فرایند نزدیک به ماه پیش، که وزارت جهاد کشاورزی در زمینه ۰قبل از 
 .وارد کشور شده است

کنیم و یک میلیون تن میلیون تن آن را در داخل تولید می ۰میلیون تن مصرف برنج داریم که بیش از  ۳وی افزود: ما در کشور حدود 
نیاز به واردات داریم که در این چهار سال رویه وزارت جهاد کشاورزی این بوده که در چهار ماه فصل برداشت برنج داخلی، برنج 

ماه دیگر سال انجام شود ۰خارجی وارد نشود و این واردات که حدود یک میلیون تن است در  . 
فرد ادامه داد: امسال، کارگروه تنظیم بازار تصویب کرد که این محدودیت واردات به خاطر شرایط تحریم برداشته شود و از مهر

یا تامین ارز نداشته ایم  زمانی که این محدودیت برداشته شد، ما هیچ مسئولیتی در تایید . 
هزار تومان ۰۵های شمالی رسد/حداکثر قیمت برنج با کیفیت در استانهزار تن می ۳۵۵میلیون و  ۰تولید برنج به  :بیشتر بخوانید  

ای که وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت داشت، وی با بیان اینکه مسئولیت تامین ارز با بانک مرکزی است، یادآور شد: در دوره
ز فرستاده شده و از دو ماه قبل، هیچگونه مسئولیتی در این زمینه نداریممواردی که بود تایید و تخصیص ار . 

ها در بازار برنج تاکید کرد: ما مسئول تولید هستیم و مسئولیت بازار بر عهده وزارت صنعت، معدن و مهرفرد درباره حضور واسطه
ها انجام شودهتجارت است، اما نظر کارشناسی خودم این است که باید برندسازی و توسعه ذخیر . 

ها را توسعه دهند، برندسازی کنند و مانع اختالط برنج خارجی با برنج ها باید شالیکوبیهای تولیدکننده و تعاونیوی افزود: تشکل
شودداخلی شوند و خودشان عرضه کنند که این فرایند عرضه مانع ورود عوامل دیگر به این بازار می . 

کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی افزود: طبق سیاست وزارت جهاد کشاورزی ما صنایع تبدیلی را  معاون توسعه بازرگانی و صنایع
هایی را در کشور ایجاد کرده ایم، اّما هنوز کسانی هستند که به عنوان سوداگری در بازار برنج خرید و فروش گسترش دادیم و برند

کنندمی . 
های عرضه محصوالت کشاورزی در سطح کشور بیان کرد: فروشگاه های عرضه مستقیم محصوالتمهرفرد درباره فروشگاه

هزار  ۳شود که حدود کشاورزی در سراسر کشور توسط سازمان تعاون روستایی که تشکل خود کشاورزان بوده، عرضه مستقیم می
محصول را از کشاورزان ای هم هستند که به صورت مستقیم های زنجیرهفروشگاه در سطح کشور دارد، البته بسیاری از فروشگاه

کنند که بخشی از برنج تولید داخل در بازار ها را خودشان عرضه میخرند و به سیستم سورت و بسته بندی مجهز هستند و کاالمی

شودها وارد بازار سنتی میشود و بخشی هم به وسیله بنکداریفروشگاهی عرضه می . 
  لینک خبر
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 برنج 
 خبرنگاران جوان  – 41/6/89تاریخ : 

هزار تومان ۲۲های شمالی رسد/حداکثر قیمت برنج با کیفیت در استانهزار تن می ۰۲۲میلیون و  ۲تولید برنج به   
هزار تن  ۳۵۵یون و میل ۰هزار تنی از مرز  ۰۰۵تا  ۰۵۵های قبل با افزایش علی زاده شایق گفت: امسال تولید برنج نسبت به سال

 .کمتر نخواهد بود
صنعت، تجارت و کشاورزی جمیل علی زاده شایق دبیر انجمن برنج کشور در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

با اشاره به اینکه ایام محرم تاثیری بر بازار برنج ایرانی ندارد، اظهار کرد: با توجه به آنکه برنج مورد نیاز ایام ، خبرنگاران جوان
محرم از قبل خریداری شده است، از این رو ماه رمضان، ایام محرم و عید تاثیری بر نوسان قیمت برنج ندارد و تنها برخی مغازه 

ای برای افزایش قیمت برنج در بازار قرار دادندرا بهانه داران ازدیاد تقاضا در این ایام . 
های گیالن، مازندران و غرب گلستان و آفتاب بسیار وی افزود: با توجه به شرایط مساعد بارندگی، ذخیره سازی مناسب آب در استان

ستسال گذشته بی سابقه بوده ا ۰۵مناسب در فصل تابستان، تولید برنج از نظر کمی و کیفی در  . 
هزار تن افزایش داشته است، بیان کرد:  ۰۰۵تا  ۰۵۵های قبل حداقل علی زاده شایق با اشاره به اینکه تولید برنج نسبت به سال

هزار تن کمتر نخواهد بود چرا که اراضی شالیزاری که  ۳۵۵میلیون و  ۰های اولیه حاکی از آن است که تولید برنج از مرز برآورد
به سبب خشکسالی و کم آبی برنج کاشت نشده بود، امسال به زیر کشت رفت ۷۹تا  ۷۰های در سال . 

هزار هکتار فراتر رفت، گفت:  ۶۵۵دبیر انجمن برنج کشور با بیان اینکه امسال سطح زیر کشت برنج به سبب شرایط مساعد آبی از 
شرایط مساعدی برخوردار است های گذشته بدان معناست که تولید ازها بیش از سالذخیره سازی مناسب آب پشت سد . 

درصد افزایش یافت ۶هزار تن برنج در گمرکات معطل تخصیص ارز/ واردات برنج  ۰۵۵ :بیشتر بخوانید  
وی درباره اینکه قیمت فعلی عرضه هیچ ارتباطی به نرخ تمام شده برنج ندارد، افزود: کشاورز برنج کار قیمت محصول خود را با 

ها نباید گران شود، در حالیکه گوید به چه علت محصول آنکند و میها همچون گوشت، تخم مرغ، مرغ و ... مقایسه میدیگر کاال
سال گذشته کاهش یافته است ۰۵قیمت جهانی برنج صادراتی به ویژه هندی همانند امسال  . 

ترین برنج های غیر شمالی تصریح کرد: هم اکنون با کیفیتعلی زاده شایق در پایان با انتقاد از نوسان چشمگیر قیمت برنج در استان
ها هزار تومان بیشتر نیست در حالی که در سایر استان ۰۵ های شمالی از سقفدرصد خرده و بدون ناخالصی در استان ۰با یک الی 

های خارجی، قیمت به شدت باالست به طوری که در درصد و اختالط بخشی از برنج ۰تا  ۹علی رغم افزایش درصد خرده برنج به 
ه از رشت تا گرگان مراکز فروش تهران قیمت در مناطق مختلف شمال، جنوب، مرکز و ... با یکدیگر متفاوت است، در حالی ک

ها با یکدیگر تفاوتی نداردقیمت . 
  لینک خبر
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 برنج 
 خبرنگاران جوان  – 6/89/.4تاریخ : 

 آغاز ممنوعیت توزیع برنج وارداتی تا پایان فصل برداشت
 .قبادی گفت: ثبت سفارش و واردات برنج تا پایان فصل برداشت محصول داخلی در کشور ممنوع شده است

، عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت از ممنوعیت ثبت سفارش و گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
واردات برنج تا پایان فصل برداشت محصول داخلی در کشور خبر داد و افزود: این اعمال ممنوعیت در جهت کمک به تولید داخل و 

 .حمایت از شالیکاران در شمال کشور است
وی گفت: هیچ ابهامی در حال حاضر برای گمرکات ایران به لحاظ واردات برنج وجود ندارد، چون در فصل برداشت برنج هیچ گونه 

ثبت سفارش و واردات نخواهیم داشت و همینطور برنجی که تا قبل از زمان برداشت برنج ایرانی وارد گمرکات کشور شده این 
شودها نگهداری میگمرکات خارج و در انبارها طبق قوانین و مقررات از محموله . 

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر ستاد تنظیم بازار کشور گفت: این وزارتخانه نیز اجازه توزیع برنج 
ر سطح کشور توزیع های وارداتی پس از برداشت و عرضه برنج داخلی دوارداتی را تا پایان برداشت برنج داخلی نخواهد داد. برنج

شودمی . 
 .قبادی بیان کرد: اگر بازار شرایط مناسبی داشته باشد شاید توزیع برنج خارجی با تاخیر زمانی مواجه شود

هزار تن است که از این میزان بیش از دو میلیون تن در داخل تولید و  ۰۵۵وی گفت: مصرف ساالنه برنج کشور سه تا سه میلیون و 
شودت تامین میبقیه از محل واردا . 

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر ستاد تنظیم بازار در خصوص بال تکلیفی پنج هزار تن برنج دارای 
های وارداتی در گمرکات به هیچ وجه صحت نداردپروانه در گمرک چابهار نیز افزود: بالتکلیفی برنج . 

با مشکالت دیگری همچون بروکراسی اداری، گمرکی، پرداخت ارز به فروشنده خارجی و های مزبور شاید وی تشریح کرد: محموله
 .... مواجه باشند

نتوما ۰۵۵هزار و  ۰هزار تن برنج تا پایان سال/قیمت هر کیلو برنج پاکستانی  ۶۵۵پیش بینی واردات یک میلیون و  :بیشتر بخوانید  
های کالن در خصوص لغو ممنوعیت واردات برنج و مواردی از این قبادی گفت: هیچ بخشی از این مشکالت مربوط به تصمیم گیری

 .دست نیست
وی افزود: دولت یک تعهدی به شالیکاران در شمال کشور دارد آنهم اینکه در فصل برداشت محصول داخلی هیچ گونه برنجی 

زیع نکندخارجی را در کشور وارد و تو . 
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت دبیر ستاد تنظیم بازار ضمن اشاره به اینکه اراضی شالیکاری اکثر 

های مناسب بفروشند و شالیکاران در شمال کشور کوچک مقیاس است، بیان کرد: برای اینکه کشاورزان محصول خود را با قیمت
مناسب کاالی مورد نیاز خود را بخرند در فصل برداشت هیچ گونه واردات برنج خارجی به مملکت های مصرف کنندگان نیز با قیمت

 .نخواهیم داشت

شود و امسال نیز به تبعه سنوات گذشته رفتار شده استهای قبل در کشور اعمال میوی بیان کرد: این سیاست از سال . 
 
  لینک خبر
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 برنج
 فود پرس – 41/6/89تاریخ : 

 نحوه ترخیص برنج وارداتی تعیین شد+سند
های وارداتی جای به مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران نحوه تعیین تکلیف برندبیر کارگروه تنظیم بازار در نامه

 .را ابالغ کرد
ای به معاون وزیر کشاورزی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، نحوه دبیر کارگروه تنظیم بازار در نامه

 .تعیین تکلیف برنج های وارداتی را ابالغ کرد
فرایند واردات کاالهای اساسی و ضروری در شهریور ماه صادر شده، آورده است: با عنایت به  42عباس قبادی در این نامه که 

وزارت جهاد کشاورزی قبل از مصوبه سران محترم قوا و انجام و انتقال آن به این وزارتخانه مبنی بر انجام واردات و دریافت قبض 
به آگاهی می انبار با هدف صیانت از منابع ارز رسمی و همزمان انجام ثبت سفارش و متعاقب آن مراجعه در جهت دریافت ارز 

های متقاضیان واردات برنج به بنادر کشور رسیده ولی به دالیل مختلفی ترخیص آنها و مشکل رساند مقادیر قابل توجهی از محموله
مواجه گردیده است. لذا به منظور جلوگیری از ادامه پرداخت هزینه های سنگین دموراژ و کاهش بروز آسیب در کیفیت و کمیت 

به بنادر ناشی از گرما و رکود طوالنی محموله های وارده و همچنین حفظ حقوق مکتسبه صاحبان کاال ناشی از  محموله های رسیده
فت مجوز ورود از وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش و با عنایت به موافقت وزارت جهاد کشاورزی از تمامی صاحبان دریا

های صادر گرددشرح زیر اقدام و مجوز ترخیص محمولههای برنج دارای قبض انبار نسبت به اخذ تعهد به محموله . 
های برنج وارداتی که تأمین ارز شده استمحموله-الف  

در خصوص محموله های دارای ثبت سفارش و تامین ارز شده شرکت بازرگانی دولتی ایران با اخذ تعهد محضری از صاحبان -1

محموله در انبارهای تحت کلید آن شرکت عرضه کاال به نرخ مصوب فقط با های دارای قبض انبار رسمی مبنی بر نگهداری محموله
ریزی تامین توزیع و تنظیم بازار پس از فصل برداشت برنج داخلی نسبت به انجام مکاتبات مجوز و تعیین شبکه مجاز دفتر برنامه

 .الزم با گمرک برای ترخیص اقدام نمایند
ایست با ذکر شماره ثبت سفارش، نام شرکت، مقدار کاال، قبض انبار، شماره تعهد بصدور مجوز ترخیص با عنوان گمرک می -۰

 .محضری و تعیین انبار ذکر شده در تعهد محضری به عنوان تخلیه کاال در اظهار گمرکی صورت پذیرد
های برنج وارداتی که ثبت سفارش شده ولی تامین ارز نشده استمحموله-ب  

رنج وارداتی دارای قبض انبار و ثبت سفارش که تأمین ارز نگردیده اند ضمن اخذ تعهد محضری های ببرای آن دسته از محموله
ها قبض انبار میزان کاال شماره مطابق شرایط ذکر شده در بند الف فوق نسبت به معرفی صاحب محموله با درج شماره ثبت سفارش

دفتر امور خدمات بازرگانی این معاونت جهت طی فرایند  تعهد محضری و بار تحت کلید برای نگهداری کاال پس از ترخیص به
 .تخصیص و تامین ارز اقدام گردد

  لینک خبر
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 برنج 

 خبرنگاران جوان  – 42/6/89تاریخ : 

به وزارت صمت/ تمهیدات عرضه مناسب برنج و حذف واسطه ها نتقال اختیارات تنظیم بازار برنج از وزارت جهاد  
، معدن و تجارت مرداد امسال به وزارت صنعت ۰مهرفرد گفت: اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در مورد تنظیم بازار برنج از 

 .منتقل شده است
شبکه یک سیما  ۰۰، علی اکبر مهرفرد در ارتباط تلفنی با تحریریه بخش خبری گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

، ثبت سفارش و تائید و تخصیص ارز آن مرداد امسال تا کنون در مورد تنظیم بازار برنج ۰تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی از 
 ۷۵۵، در یک فرآیند، حدود ، معدن و تجارت منتقل شده است. اما پیش از آنهیچ اختیاری ندارد و همه اختیارات به وزارت صنعت

برنج  میلیون تن مصرف ۳سال گذشته بر این بود که از حدود  ۳هزار تن برنج وارد کشور شد و رویه وزارت جهاد کشاورزی در 
میلیون تن در داخل تولید و بقیه وارد شود ۰کشور حدود  . 

ماه دیگر وارد شود ۰ماه فصل برداشت برنج داخلی، برنج خارجی وارد نشود و در  ۳وی ادامه داد: رویه این بوده است که در  . 
های ناشی از شرایط تحریم، برداشته تصویب کرد که این محدودیت به علت نگرانی کارگروه تنظیم بازار مهرفرد اضافه کرد: امسال

 .شود و از آن موقع، محدودیت برداشته شد
 .وی افزود: از آن موقع، هیچ محدودیتی در تائید و تامین ارز نداشتیم و همه را تائید کردیم و مسئول تامین ارز، بانک مرکزی است

ها گفت: نظر وه عرضه برنج و حذف واسطهمعاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی درباره نح
های تولیدکننده، تولیدکنندگان و تعاونی ها، شالی کوبی هایشان را توسعه دهند و برندسازی کنند و کارشناسی ما این بود که تشکل

ها و دالالن کمتر شودجلوی اختالط برنج داخلی و خارجی را بگیرند و خودشان عرضه کنند تا ورود واسطه . 
ر بخوانیدبیشت تومان ۰۵۵هزار و  ۰هزار تن برنج تا پایان سال/قیمت هر کیلو برنج پاکستانی  ۶۵۵پیش بینی واردات یک میلیون و  :  

هایی را ایجاد کرد، اما برندهایی داشت و صنایع تبدیلی را گسترش داد و وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه سیاست
 .هنوز سوداگران بازار برنج، وجود دارند

در سراسر کشور، سازمان تعاونی روستایی است که تشکل و  محصوالت کشاورزی های عرضهمهرفرد اضافه کرد: فروشگاه
های برخی از فروشگاههزار فروشگاه در سطح کشور دارند و  ۳تا  ۰اتحادیه کشاورزان است و عرضه مستقیم دارند و حدود 

کنندخرند و عرضه میای هم مستقیم از کشاورزان میزنجیره . 
  لینک خبر
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 برنج 

 خبرگزاری فارس – 41/6/89تاریخ : 

 نحوه ترخیص برنج وارداتی تعیین شد+سند

های وارداتی ای به مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران نحوه تعیین تکلیف برنجدبیر کارگروه تنظیم بازار در نامه
 را ابالغ کرد. 

ای به معاون وزیر کشاورزی و مدیرعامل شرکت به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دبیر کارگروه تنظیم بازار در نامه
 صی بازرگانی دولتی ایران، نحوه تعیین تکلیف برنج های وارداتی را ابالغ کرد.مادر تخص

شهریور ماه صادر شده، آورده است: با عنایت به فرایند واردات کاالهای اساسی و ضروری در  42عباس قبادی در این نامه که 

ین وزارتخانه مبنی بر انجام واردات و دریافت قبض وزارت جهاد کشاورزی قبل از مصوبه سران محترم قوا و انجام و انتقال آن به ا
انبار با هدف صیانت از منابع ارز رسمی و همزمان انجام ثبت سفارش و متعاقب آن مراجعه در جهت دریافت ارز به آگاهی می 

ل ترخیص آنها و مشک های متقاضیان واردات برنج به بنادر کشور رسیده ولی به دالیل مختلفیرساند مقادیر قابل توجهی از محموله
مواجه گردیده است. لذا به منظور جلوگیری از ادامه پرداخت هزینه های سنگین دموراژ و کاهش بروز آسیب در کیفیت و کمیت 

محموله های رسیده به بنادر ناشی از گرما و رکود طوالنی محموله های وارده و همچنین حفظ حقوق مکتسبه صاحبان کاال ناشی از 
ورود از وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش و با عنایت به موافقت وزارت جهاد کشاورزی از تمامی صاحبان  دریافت مجوز

 های صادر گردد.های برنج دارای قبض انبار نسبت به اخذ تعهد به شرح زیر اقدام و مجوز ترخیص محمولهمحموله
 های برنج وارداتی که تأمین ارز شده است محموله-الف
حموله های دارای ثبت سفارش و تامین ارز شده شرکت بازرگانی دولتی ایران با اخذ تعهد محضری از صاحبان در خصوص م-7

های دارای قبض انبار رسمی مبنی بر نگهداری محموله در انبارهای تحت کلید آن شرکت عرضه کاال به نرخ مصوب فقط با محموله
وزیع و تنظیم بازار پس از فصل برداشت برنج داخلی نسبت به انجام مکاتبات ریزی تامین تمجوز و تعیین شبکه مجاز دفتر برنامه

 الزم با گمرک برای ترخیص اقدام نمایند.
بایست با ذکر شماره ثبت سفارش، نام شرکت، مقدار کاال، قبض انبار، شماره تعهد صدور مجوز ترخیص با عنوان گمرک می -۰

 ری به عنوان تخلیه کاال در اظهار گمرکی صورت پذیرد.محضری و تعیین انبار ذکر شده در تعهد محض
 های برنج وارداتی که ثبت سفارش شده ولی تامین ارز نشده است محموله-ب

های برنج وارداتی دارای قبض انبار و ثبت سفارش که تأمین ارز نگردیده اند ضمن اخذ تعهد محضری برای آن دسته از محموله
ها قبض انبار میزان کاال شماره الف فوق نسبت به معرفی صاحب محموله با درج شماره ثبت سفارشمطابق شرایط ذکر شده در بند 

تعهد محضری و بار تحت کلید برای نگهداری کاال پس از ترخیص به دفتر امور خدمات بازرگانی این معاونت جهت طی فرایند 
 تخصیص و تامین ارز اقدام گردد.

  لینک خبر
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 برنج 

 خبرنگاران جوان  – 44/6/89تاریخ : 

هزار تن برنج ثبت سفارش شدهِ وزارت جهاد کشاورزی ۲۶۲تعیین تکلیف   
هزار تن برنج ثبت سفارش  ۰۶۵د قبادی از معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی خواستار تعیین تکلیف تامین ارز حدو

 .شده، شد
ای با معاون توسعه در مکاتبه ستاد تنظیم بازار عباس قبادی دبیرگار گروه ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش 

هزار تن برنج در زمان تصدی آن وزارتخانه بر پورتال  ۰۶۵د بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به ثبت سفارش حدو
های ها و همچنین عدم تامین ارز بخش دیگر محمولهصدور مجوز سامانه جامع تجارت، از تامین ارز و انتقال ارز بخشی از محموله

 .برنج ثبت سفارش شده خبر داد
:بیشتر بخوانید میلیارد دالر ارز دولتی برای واردات اقالم اساسی ۰/۳تخصیص   

ها در بنادر کشور و گرمای شدید بنادر جنوبی و با توجه به در این نامه تاکید شده، با توجه به گذشت زمان طوالنی از تخلیه برنج
انی دولتی ایران است در خصوص تامین ارز و ترخیص مواردی مثل موجودی تخلیه ها مربوط به شرکت بازرگاینکه بخشی از کاال

های دارای ثبت سفارش تامین ارز شده یا تامین ارز نشده است اعالم نظر کنندشده در بنادر، موجودی در راه مربوطه به محموله . 
  لینک خبر
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 برنج 

 ایرنا  – 8/6/89.تاریخ : 

میلیون تن گذشت ۲.۶تولید برنج امسال از مرز   
هزارتن گذشت و این  ۶۵۵میلیون و  ۰دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج گفت: طبق آمارها امسال تولید برنج از مرز  -ایرنا  -تهران 

 .امر می تواند در کاهش واردات این محصول نقش اثرگذاری داشته باشد
برنج کشور  نیاز سالیانه  در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: طبق برآوردهاروز یکشنبه « جمیل علیزاده شایق »

با واردات تامین شد میلیون تن آن از محل تولید و بقیه ۰٧۳تا  ۰٧۰میلیون تن است که سال گذشته بین  سه . 
شده بود، در حالی که اکنون تولید  رآوردهزارتن ب ۰۵۵میلیون و  ۰نزدیک  ۷۰برنامه ریزی تولید برنج در سال   وی اظهارداشت:

 .بیش از رقم برنامه ریزی است
درصد  ۰۵کمتر از  درصد برنج تولیدی کشور مربوط به استان های گیالن و مازندران است و  ۷۵به گفته علیزاده شایق بیش از 

استان های اصفهان، ایالم، کردستان ، خوزستان و غیره تامین می شود برنج تولیدی از . 
شمال کشور است، گفت: برنج تولیدی   دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج با بیان این که ذائقه اکثر مردم کشور به سمت مصرف برنج

در استان های غیر شمالی کشور   ارقام مصرفی برنج دیگر استان های کشور به خود مصرفی همان استان ها می رسد، در عین حال
وت استبا استان های شمالی کشور متفا . 

هزار هکتار آن مربوط  ۰۰۵هزار هکتار است که  ۶۰۵به گزارش ایرنا، بر اساس آمارهای رسمی ، سطح زیرکشت برنج در کشور 
 .به مازندران، گیالن و گلستان می شود

ال های هزارتن برنج وارد کشور شده، بر اساس میزان واردات س ۹۵۵طبق آمارهای موجود، در سه ماهه نخست امسال نزدیک به 
 .گذشته نتیجه گیری کرد که کسری برنج در کشور وجود ندارد و انبارها مملو از برنج های وارداتی است

 
  لینک خبر
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 برنج 

 خبرنگاران جوان  – 8/6/89.تاریخ : 

 تکلیف برنج دپو شده در بنادر مشخص شد
توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: عملیات ترخیص ریزی، تامین، مدیرکل دفتر برنامه <کشاورزی

رو آغاز خواهد شدهای متوقف شده در بنادر در هفته پیشبرنج . 
 

بینی واردات در وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کالمی درباره میزان واردات برنج در سال گذشته و پیش به گزارش
ریزی صورت گرفته بر میلیون تن برنج وارد کشور شده است و برنامه ۰٧۰دهد در سال گذشته ن میها نشاسال جاری گفت: بررسی

 .واردات همین میزان برنج در سال جاری داللت دارد
 

وی با اشاره به اینکه بازار برنج در حال حاضر در شرایطی متعادل قرار دارد، در پاسخ به این سئوال که آیا در سال جاری 
اردات برنج در فصل برداشت لغو شده است یا خیر؟ گفت: برای پاسخ به این سئوال باید به سابقه موضوع اشاره ای کنمممنوعیت و . 

 
، قیمت برنح با رشدی غیرمنطقی روبرو شد از این رو ضرورت کنترل ۰۳۷۹کالمی در توضیح این مطلب اضافه کرد: اواخر سال 

شود، از ممنوعیت فصل ترین صادرکننده برنج به ایران محسوب میکه عمده بازار مطرح شد، از سویی همواره طرف هندی،
بردندها را در چهار ماه ابتدایی سال باال میبرداشت سوء استفاده کرده و قیمت . 

 
ت وی گفت: در جلسات ستاد تنظیم بازار ضرورت پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی مطرح و مقرر شد تدابیری به منظور ممانع

 .از پرداخت ارز بیشتر و خرید برنج با هزینه باالتر اتخاذ شود
 

او ادامه داد: این در حالی است که برخی بدون توجه به این موضوع، درصدد مخالفت با این مصوبه برآمدند. اوایل مرداد ماه بود که 
ارائه کرد سازمان برنامه و بودجه درخواست برقراری ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت را . 

 
ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: از سوی دیگر عملیات تامین مدیرکل دفتر برنامه

 .ارز واردات برنج از سوی بانک مرکزی نیز با کندی روبرو شد چرا که دیگر کاالها در این دوره واجد اولویت بودند
 

ده سبب شد ستاد تنظیم بازار مجددا به موضوع واردات برنج ورود کند تا تکلیف برنج دپو شده در بنادر وی گفت: اتفاقات رخ دا
 .مشخص شود

 
او در خصوص تصمیمات اتخاذ شده توضیح داد: مقرر است برنج وارداتی که عملیات تامین ارز آن صورت گرفته، با ارائه تعهد 

دولت نسبت به ترخیص این کاال اقدام شود مبنی بر نگهداری کاال در انبارهای تحت نظر . 
 

کالمی گفت: توزیع برنج وارداتی پس از پایان فصل برداشت خواهد بود و عملیات عرضه با توجه به وضعیت بازار صورت خواهد 
 .گرفت

 
ینده عملیات تعهدسپاری جمهوری، در هفته آبه گفته وی، بر پایه مصوبه ستاد تنظیم بازار و کمیسیون واردات دفتر معاون اول رییس

 .واردکنندگان و ترخیص برنج صورت خواهد گرفت

 
  لینک خبر
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 پسته
ایرنا  – 7/6/89.تاریخ :   

هزارتومانی قیمت پسته تازه ۲۲کاهش   
رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران گفت: طبق نرخنامه عمده فروشی محصوالت کشاورزی از یکم تا  -ایرنا -تهران

هزار تومان است که نسبت به هفته گذشته  ۳۵هزار تا  ۳۵سوم مهر، قیمت هرکیلوگرم پسته تازه با وجود پایان فصل تابستان بین 
دهدمیهزارتومانی را نشان  ۰۵کاهش  . 

« وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: طی هفته گذشته قیمت هر کیلوگرم پسته تازه بین امروز )یکشنبه( در گفت« اسدهللا کارگر

هزارتومان بوده است ۰۵تا  ۳۰ . 
فروشی  وی از افزایش پنج هزار تومانی قیمت زغال اخته در شروع فصل پاییز خبرداد و اظهارداشت: براساس نرخنامه عمده

هزار تومان است که افزایش پنج  ۰۰تا  ۰۳محصوالت کشاورزی قیمت هرکیلوگرم زغال اخته با وجود پایان فصل تابستان بین 
 ۰۵تا  ۰۰هزارتومانی را نسبت به یک ماه گذشته نشان می دهد، در حالی که در ابتدای شهریور قیمت هر کیلوگرم زغال اخته بین 

 .هزارتومان بوده است
قیمت دو هزارتومانی موز و گالبی بیروتیکاهش   

رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران گفت: همچنین در نرخنامه جدید فصل پاییز قیمت هر کیلوگرم گالبی بیروتی بین 
هش قیمت هزارتومان است که نسبت به هفته گذشته دو هزارتومان کا ۰۵هزارتومان و موز بین هشت هزار تا  ۰۰هشت هزار تا 

 .دارد
هزارتومان بوده است ۰۰هزار تا  ۰۵هزارتومان و موز بین  ۰۹هزار تا  ۷به گفته وی، قیمت هر کیلوگرم گالبی بیروتی بین  . 

تا هفت  ۰۵۵هزارتومان، انار بین سه هزار و  ۰۰۵تا  ۰۰۵کارگر، افزود: طبق نرخنامه فصل پاییز، قیمت هرکیلوگرم آناناس بین 
هزارتومان، انجیر سیاه بین سه هزار تا هفت  ۰۳هزارتومان، انجیر زرد بین هشت هزار تا  ۰۹هزار تا  ۰۵بین  هزارتومان، انبه

هزارتومان، انگور شاهانی  ۷دانه زرد بین پنج هزار تا هزارتومان، انگور بی ۰۰دانه قرمز بین هفت هزار تا هزار تومان، انگور بی
هزارتومان، انگور عسگری بین پنج هزار تا هفت  ۷ور صاحبی بین چهار هزار تا بین چهار هزار تا هفت هزارتومان، انگ

هزارتومان، آلو شابلون بین چهار تا هشت هزارتومان، سیب دورنگ بین چهار تا هفت  ۷هزارتومان، آلوسانترال بین پنج تا 
 ۰۰تا  ۶هزارتومان، شلیل شمس بین  ۷تا  ۶تا هفت هزارتومان، شلیل شبرنگ بین  ۰۵۵هزارتومان، سیب لبنانی بین سه و 

هزارتومان، نارنگی تخم ژاپنی بین  ۶هزارتومان، نارنگی انشو بین سه هزار تا  ۰۰هزارتومان، گالبی شاه میوه بین هشت هزار تا 
هلو   ن،هزارتوما ۶هزارتومان، انواع هلو بین چهار هزار تا  ۰۵چهار هزار تا هفت هزارتومان، هلو انجیری بین چهار هزار تا 

هزارتومان است ۰۰هزارتومان و لیوترش بین هشت هزار تا  ۷هسته جدا بین چهار هزار تا  . 
 .به گفته وی، اکثر این میوه ها قیمتشان نسبت به هفته گذشته ثابت و برخی با کاهش یک هزارتومانی همراه است

تا سه هزارتومان، خیار رسمی و  ۰۵۵ربزه بین هزار و رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران گفت: نرخ هرکیلوگرم خ
تا سه هزارتومان، پیاز زرد و شیری بین یک تا  ۰۵۵تومان، گوجه فرنگی بین هزار و  ۰۵۵گلخانه ای بین دو هزار تا چهار هزار و 

تا  ۰۵۵ن، طالبی بین هزار و تا سه هزارتوما ۰۵۵دو هزارتومان، سیب زمینی نو بین دو هزار تا سه هزارتومان، هویج بین هزار و 
هزارتومان است ۷، هندوانه بین چهار هزار تا  ۰۵۵دو هزار و  . 

وی تصریح کرد: همچنین قیمت هرکیلوگرم بادمجان دلمه ای بین هزار تا سه هزارتومان، بادمجان گلخانه ای بین سه هزار تا پنج 
تومان، سبزی خوردن بین دو  ۰۵۵تا دو هزار و  ۰۵۵بین هزار و هزارتومان، سبزی جور  ۰۵هزارتومان، بامیه بین پنج هزار تا 

هزارتومان، فلفل تند و ریز بین پنج هزار تا هشت هزار تومان، فلفل دلمه ای   هزار تا سه هزارتومان، شلغم بین دو هزار تا چهار
تا  ۰۵۵هزارتومان، کدو حلوایی بین دو هزار و  ۰۵تومان، فلفل شیرین پنج هزار تا  ۰۵۵تا سه هزار و  ۰۵۵بین هزار و 

تومان تا سه هزارتومان، کدو  ۰۵۵چهارهزارتومان، کاهو پیچ ساالدی بین سه هزار تا چهارهزارتومان، کاهو رسمی بین هزار و 
م بروکلی بین تومان، کل ۰۵۵تومان و سه هزار و  ۰۵۵تومان و پنج هزارتومان، کرفس بین هزار و  ۰۵۵مسمایی بین سه هزار و 

۰۳هزار تا  ۰۵ تومان، گل کلم بین دو هزار تا چهار هزارتومان،  ۰۵۵هزارتومان، کلم سفید و قرمز بین یک هزار و دو هزار و  
 .گوجه زیتونی فله ای بین پنج هزار تا هشت هزار تومان، لوبیا سبز بین دو هزار تا چهار هزارتومان است

 

 لینک خبر 
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 پنبه
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 تامین منابع مالی

 ایرنا  – 49/6/89تاریخ : 

 زدههزار میلیارد ریال خسارت به کشاورزان سیل ۲۲پرداخت 

میلیارد  ۷۳۰هزار و  ۰۰کرد: پرداخت مبلغ مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی، اعالم  -ایرنا -تهران
استان بررسی و تایید شده است و از این میزان مبلغ یک هزار و  ۰۰لایر خسارت به کشاورزان سیل زده پس از بازدید میدانی در 

 میلیارد لایر به خسارت دیدگان پرداخت شده است.  ۳۰۰
درباره اجرای مصوبات دولت جهت پرداخت کمک بالعوض به « یسید محمد موسو»به گزارش چهارشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 

خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، اظهارداشت: به منظور پرداخت کمک بالعوض به خسارت دیدگان سیل بخش 
پرونده به در کمیته های تخصصی شهرستان های خسارت دیده از سیل پس از  ۶۵۶هزار و  ۰۰۰استان کشور،  ۰۰کشاورزی 

میلیارد لایر  ۶۵۹۰پرونده به مبلغ  ۰۰۰هزار و  ۰۰۹شهریور امسال، از این تعداد  ۰۰زدید میدانی، بررسی و تایید شده است و تا با
 پس از بررسی، مورد تصویب کارگروه استانی قرار گرفته است.

 ۹۰هزار و ۶۳ارس و ایالم تعداد های گلستان، مازندران، خوزستان، لرستان، همدان، اصفهان، کردستان، فوی افزود: در استان
میلیارد لایر به مرحله پرداخت رسیده است که بر اساس ماده چهار دستورالعمل اجرایی وزیر جهاد کشاورزی،  ۳۹۰۰پرونده به مبلغ 

 درصد مبلغ مذکور به حساب خسارت دیدگان واریز شد. ۰۵متناسب با میزان تخصیص، 
ها و مبلغ مصوب کارگروه استانی نسبت به گزارش قبل به علت تغییر در آمار ارسالی موسوی یادآوری کرد: کاهش تعداد پرونده

 سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بوده است.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی درباره پرداخت تسهیالت قرض الحسنه بانکی به خسارت دیدگان از 

میلیارد لایر از طریق  ۶۶۵۰پرونده به مبلغ  ۰۳۰هزار و  ۷۹شهریور، تعداد  ۰۰ح کرد: تا تاریخ سیل در بخش کشاورزی، تصری
سازمان جهاد کشاورزی استان های خوزستان، گلستان، لرستان، مازندران، کرمانشاه، کردستان، سمنان، فارس، البرز، همدان، 

صفهان، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی و آذربایجان غربی، یزد، ایالم، قزوین، گیالن، خراسان جنوبی، ا
کهگیلویه و بویراحمد به بانک های عامل معرفی و در استان های خوزستان، گلستان، لرستان، مازندران، کردستان، کرمانشاه، ایالم، 

د لایر به خسارت دیدگان پرداخت شده میلیار ۰۳۰۰پرونده به مبلغ  ۰۰۳هزار و  ۰۰فارس، همدان، اصفهان و قزوین جمعا تعداد 
 است.

درصد به بانک  ۰۰درصد به بانک ملی،  ۰۶درصد به بانک کشاورزی،  ۰۰موسوی گفت: از کل پرونده های معرفی شده مذکور؛ 
درصد به  ۰درصد به بانک تجارت و  ۰درصد به بانک صادرات،  ۶درصد به بانک توسعه تعاون،  ۳درصد به بانک ملت،  ۰سپه، 

 انک رفاه کارگران ارسال شده است.ب
وی با اشاره به پیگیری های صورت گرفته، اظهارداشت: بانک ملت تاکنون از محل اعتبارات سیل، هیچ گونه پرداختی به خسارت 

ا در استان، تاکنون تنه ۰۳میلیارد لایر معرفی شده در  ۳۹۳پرونده به مبلغ  ۶۰۳۰دیدگان نداشته است و بانک صادرات نیز از کل 
 میلیون لایر پرداخت کرده است. ۰۰۵پرونده، مبلغ  ۰۰استان کردستان برای 

  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 7/6/89.تاریخ : 

های کشاورزی ابالغ شدمیلیارد ریال اعتبار برای شهرک ۷۷۷  
میلیارد لایر از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری برای  ۹۹۹های کشاورزی، از ابالغ مدیرعامل شرکت شهرک -ایرنا -تهران

ای خبر دادهای کشاورزی اعم از شیالتی و گلخانهکمک به زیرساخت شهرک . 
تواند جهش مناسبی را در آماده کردن گفت: این منابع می« اشرف منصوریعلی»به گزارش یکشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 

ایجاد کندهای یزد، هرمزگان، گلستان، خراسان جنوبی، بوشهر، خراسان شمالی و گیالن های کشاورزی در استانزیرساخت شهرک . 
های یاد شده قلمداد کردزدایی، ایجاد اشتغال، رونق تولید و امنیت غذایی در استاناین ابالغ را گام مهمی در جهت محرومیت وی . 

  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 

 خبرگزاری فارس – 49/6/89تاریخ : 

 کاران پرداخت شدمطالبات گندم

 میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان پرداخت شده است.  ۳۰۰هزار و  ۰۳رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تاکنون مبلغ

به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل مرکز اطالع رسانی، روابط عمومی و اموربین الملل سازمان برنامه و 
 ۹۵۰میلیون و  ۹بودجه کشور، محمدباقر نوبخت گفت: تا تاریخ بیست و هفتم شهریور ماه سال جاری، مقدار 

 کار خریداری شده است و با پیگیریمیلیارد تومان از کشاورزان گندم ۳۳۶هزار و  ۰۳هزار تن گندم به ارزش 
 میلیارد تومان از مطالبات کشاوزان پرداخت شده است. ۳۰۰هزار و  ۰۳صورت گرفته، تاکنون مبلغ

درصد از مطالبات  ۷۷،۰رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: با احتساب این مقادیر و ارقام، حدود 
میلیارد تومان تامین اعتبار شده و در  ۰۰مانده مطالبات آنان هم برابر کار پرداخت شده و باقیندمکشاورزان گ

 روزهای آینده و حداکثر تا سی ویکم شهریور ماه سال جاری پرداخت خواهد شد.
درصد  ۶وی اظهار داشت: علیرغم افزایش ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان در سال جاری و رشد حدود 

کار نسبت به سال گذشته میلیارد تومان(، مطالبات کشاورزان گندم ۰۰۵هزار و  ۰۰آن نسبت به مبلغ سال قبل )
 شود.یک ماه زودتر تسویه و پرداخت می

نوبخت گفت: با توجه به منابع تأمین شده از محل اعتبارات عمومی و هدفمندسازی و منابع داخلی شرکت 
ارکت جدی نظام بانکی، روند تأمین و پرداخت مطالبات کشاورزان در سال بازرگانی دولتی ایران و نیز مش

 جاری با کمترین مدت زمان تأخیر به طور مطلوب محقق شده است.
 
  لینک خبر
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ

 ایرنا  – 49/6/89تاریخ : 

 هزارتومان شد ۶قیمت خرید حمایتی تخم مرغ مازاد 

گذار کشور گفت: قیمت خرید حمایتی هر کیلوگرم تخم مرغ مازاد از مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخم -ایرنا  -تهران 
 شود. هزارتومان رسید که توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور اجرایی می ۶یدکنندگان به تول
روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: اکنون خرید تخم مرغ مازاد در استان های قم، « رضا ترکاشوند»

 ج به دیگر استان های تولیدکننده تعمیم داده می شود.قزوین، تهران، البرز و خراسان رضوی در حال انجام است و به تدری
به گفته وی، خرید تخم مرغ مازاد به منظور حمایت از تولید داخلی، جلوگیری از ضرر و زیان تولیدکنندگان و ایجاد تعادل در بازار 

 است.
 ۰۵۵زاد قرار بود پنج هزار و روز اخیر از زمان شروع خرید حمایتی، قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ ما ۰۵وی تصریح کرد: در 

هزارتومان  ۶مرغ به تومان خریداری شود اما به دلیل پایین بودن قیمت، شرکت پشتیبانی امور دام نرخ را برای هر کیلوگرم تخم
 رساند تا تولیدکنندگان کمتر متضرر شوند.

ی امور دام کشور و اتحادیه، دو هزارتن تخم مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار گفت: براساس قرارداد شرکت پشتیبان
 مازاد باید خریداری شود که در صورت نیاز میزان خرید تا زمان متعادل شدن قیمت این محصول در بازار، افزایش خواهد یافت.

هفت هزار و ها وی افزود: این درحالیست که طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت واقعی هر کیلوگرم تخم مرغ در محل مرغداری
 تومان است. ۹۳۵

تومان است که همچنان با نرخ مصوب  ۹۵۵به گفته وی، امروز قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری های کشور پنج هزار و 
 ستاد تنظیم بازار تفاوت زیادی دارد یعنی تولیدکنندگان روی هر کیلو تخم مرغ نزدیک دو هزارتومان متضرر هستند.

های کشور روند کاهشی گرفت تا جایی که در دهه د: طی ماه گذشته قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در محل مرغداریترکاشوند یادآورش
تومان رسیده بود که روی هر کیلو  ۰۵۵اول محرم به دلیل کاهش تقاضا قیمت این محصول در محل مرغداری ها به چهار هزار و 

 بودند.تومان تا سه هزار تومان متضرر  ۰۵۵بین دو هزار و 
 هزارتومان است. ۰۰تا  ۰۳به گزارش ایرنا، اکنون قیمت هر شانه دو کیلوگرمی تخم مرغ در بازار بین 

  لینک خبر
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 تخم مرغ 
 خبرنگاران جوان  – 41/6/89تاریخ : 

هزار تن رسید ۲۰نوسان قیمت تخم مرغ در بازار/ صادرات تخم مرغ به   
هزار و  ۰داری تومانی نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغ ۰۵۵نبی پور از افزایش 

تومان است ۰۵۵ . 
صنعت، تجارت و کشاورزی ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار گروه  

تومانی نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو تخم  ۰۵۵، از افزایش برنگاران جواناقتصادی باشگاه خ
هزار تومان است ۰۵ای معادل شانه ۰۵۵هزار و  ۰مرغ درب مرغداری  . 

ور دام از هفته گذشته اقدام به وی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از میزان خرید توافقی تخم مرغ در دسترس نیست، افزود: پشتیبانی ام
هزار  ۶تومان کرده که به منظور کاهش زیان مرغداران قرار است این نرخ را به  ۰۵۵هزار و  ۰خرید توافقی تخم مرغ با نرخ 

 .تومان افزایش دهد
 ۰یانگر زیان باالی های کنونی بتومان اعالم کرد و گفت: فروش با نرخ ۹۰۵هزار و  ۹نبی پور نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار را 

تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ است که با استمرار این روند، تولیدکنندگان قادر به جوجه ریزی  ۰۵۵هزار و 
های خود نخواهند بودواحد . 

: با توجه به آنکه هر ها بیان کردهزار تومان در خرده فروشی ۰۰این مقام مسئول با انتقاد از عرضه هر شانه تخم مرغ با نرخ باالی 
شود، از این رو عرضه هر شانه تخم مرغ با نرخ تومان داد و ستد می ۳۵۵هزار و  ۰تا  ۰کیلو تخم مرغ درب مرغداری با نرخ 

افتدها و سودجویی برخی مغازه داران اتفاق میها در سایه کمبود نظارتهزار تومان در خرده فروشی ۰۰باالی  . 
 افت یک هزار تومانی نرخ مرغ در بازار/افزایش تقاضا در ایام تاسوعا و عاشورا تاثیری در قیمت مرغ ندارد :بیشتر بخوانید

ها حاکی از آن است که تا پایان سال مجموع تولید تخم مرغ به وی با اشاره به اینکه مشکلی در تولید تخم مرغ نداریم، افزود: برآورد
تن از مازاد تولید باید از طریق صادرات یا خرید  ۰۰۵هزار تن برسد که با احتساب مصرف داخل  ۰۵۵لیون و رقمی حدود یک می

 .توافقی از چرخه خارج شود
نبی پور درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ گفت: با توجه به اتخاذ تصمیمات یک شبه مبنی بر ممنوعیت صادرات، تجار 

ماهه اجازه ورود تخم مرغ ایرانی  ۶گویند در صورت انعقاد قرارداد عراقی حاضر به خرید تخم مرغ از صادرکنندگان نیستند و می
دهندبه کشورشان را می . 

تن تخم مرغ  ۰۰۵هزار تن تخم مرغ صادر شده است، در حالیکه تا پایان سال باید  ۰۳ی، بنابر آمار از ابتدای سال تاکنون به گفته و
مازاد از کشور خارج شود که متاسفانه به سبب برخی مشکالت، تجار عراقی تخم مرغ مورد نیاز را با قیمت بسیار باالتر از ترکیه 

کنندخریداری می . 
های دامی تصریح کرد: قیمت فعلی کنجاله سویا در دیره اتحادیه مرغ تخم گذار در پایان درباره آخرین وضعیت نهادهرئیس هیئت م

 .بازار آزاد با نرخ مصوب تفاوت چندانی ندارد، اما قیمت ذرت به سبب کمبود عرضه با نوساناتی در بازار روبروست
  لینک خبر
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 ولیدات زراعی ت

 خبرگزاری فارس – 7/6/89.تاریخ :

 وزیر جهاد کشاورزی: امسال گوجه فرنگی و هندوانه به جای چغندر قند کاشتند

امسال محصوالت دیگر همچون گوجه فرنگی و هندوانه به جای چغندرقند کشت کرده اند که نتیجه آن وزیر جهاد کشاورزی گفت: 
زدگی بازار شده استموجب افزایش تولید این محصوالت و پس . 

 
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی امروز یکشنبه 

 ۰۵ر نشست ادواری با روسای موسسات تحقیقات کشاورزی با اعالم این مطلب افزود: سرانه مصرف آبزیان در کشور نیز با رشد د
کیلوگرم افزایش یافته است ۰۵برابری از حدود یک کیلوگرم به بیش از  . 

ی است، تصریح کرد: الزم است با وی با بیان این که افزایش بهره وری از منابع تولید، راهبرد اساسی وزارت جهاد کشاورز
گسترش ارتباط و تعامالت بین المللی و بهره گیری از دانش و تکنولوژی های روز و یافته های جدید تحقیقاتی در زمینه افزایش بهره 

 .وری در تولیدات کشاورزی از جمله محصوالت شیالتی، اقدام شود
تحقیقات کشاورزی تاکید کرد و افزود: در تحقیقات علوم شیالتی باید زنجیره وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم توجه به اثربخشی نتایج 

تولید از مولد سازی تا عوامل موثر بر افزایش تولید آبزیان در مزارع و همچنین حفظ سالمت و مراقبت این محصوالت در برابر 
 .بیماری ها مورد توجه قرار گیرد

ره تولید ماهی در دریا باید تقویت شود تا اهداف برنامه حاصل گرددحجتی درباره پرورش ماهی در دریا، گفت: زنجی . 
 ضرورت توسعه تحقیقات و معرفی ارقام جدید چای

هزار هکتار عنوان و تصریح کرد: تحقیقات  ۰۰وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از این نشست، سطح باغات چای کشور را 
چای معرفی شوددر زمینه چای باید توسعه یابد و ارقام جدید  . 

حجتی، گسترش سیستم های نوین آبیاری، توسعه مکانیزاسیون و تولید نهال های پربازده را از دیگر موضوعات مورد توجه برای 
میلیمتر، در برخی  ۰۵۵۵بهبود تولید چای کشور برشمرد و اظهار کرد: باغات چای در استان گیالن با میانگین بارش ساالنه بیش از 

سال، نیاز به آبیاری دارد که الزم است در زمینه تامین آب این باغات اقدام شوداز ماه های  . 
وی با بیان به این که تغییرات نرخ ارز، نظام کشت در کشور را تحت تاثیر قرار داده است، خاطرنشان کرد: این تغییر موجب رونق 

منفی داشته زیرا بعضی از کشاورزان به جای رعایت برنامه اثر  چغندرقند شده اما در برخی محصوالت مانند صنعت چای و ابریشم 
کشت این محصول که در کاهش وابستگی کشور به شکر نقش دارد، محصوالت دیگر همچون گوجه فرنگی و هندوانه کشت کرده اند 

زدگی بازار شده استکه نتیجه آن موجب افزایش تولید این محصوالت و پس . 
اکید کرد: به منظور تامین نیاز روغن و کاهش وابستگی کشور به این کاال و نهاده های دامی، وزیر جهاد کشاورزی در پایان ت

موسسات تحقیقات کشاورزی الزم است در زمینه معرفی ارقام جدید دانه های روغنی با عملکرد باال و متناسب با اقلیم و همچنین 

یماری ها، پژوهش و اقدام کنندمعرفی ارقام جدید برنج با نیاز آبی کم و مقاوم به آفات و ب . 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور
 ایرنا  – 48/6/89تاریخ : 

 های سنتیخطر افزایش استفاده از نان خشک در دامداری

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران هشدار داد: به دلیل افزایش قیمت سبوس، احتمال استفاده از نان  -ایرنا  -تهران 
 های سنتی و نیمه صنعتی افزایش یافت. کیفیت در دامداریخشک و بی

ب ناشی از افزایش قیمت روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره عواق« سعید سلطانی سروستانی»
سبوس در خوراک دام افزود: براساس گزارش های رسیده به دلیل پایین بودن نرخ نان و افزایش مجدد نرخ سبوس، 

دامداری های سنتی و نیمه صنعتی برای تامین خوراک دام از نان های ماشینی و ارزان قیمت استفاده می کنند که چنین 
 ت جامعه را با مخاطراتی مواجه سازد.موضوعی می تواند سالمت و بهداش

به گفته وی، قیمت سبوس در هفت ماه گذشته دو بار افزایش یافت به طوری که قیمت هر کیلوگرم سبوس در دی و بهمن 
پس از افزایش نرخ  ۷۰تومان و در اوایل سال  ۰۶۵این رقم به  ۷۹تومان بود که در اسفندماه سال  ۰۳۵سال گذشته 

 تومان افزایش یافت. ۰۰۵ر و شیرخام به یک هزا

وی اظهارداشت: برخی دامداران نان های ماشینی و ارزان قیمت را روی طناب خشک و به شکل پودر در می آورند و به 
 جای خوراک به مصرف دامهایشان می رسانند.

سنتی و نیمه  مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران گفت: برای جلوگیری از مصرف نان خشک در دامداری های
 صنعتی خواستار ورود دولت در این موضوع شد.

وی تصریح کرد: به همین منظور نامه ای به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و هممچنین 
 کمیسیون کشاورزی مجلس ارایه شده است.

  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 _ ایرنا 7/6/89.تاریخ : 

تن مرغ و تخم مرغ ۲۲۲۲خرید حمایتی روزانه   
تن مرغ و تخم مرغ به منظور حمایت از  ۰۵۵مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: روزانه هزار و  -ایرنا  -تهران

 .تولیدکنندگان توسط این شرکت به صورت حمایتی خریداری می شود
شرایط بازار مرغ و تخم مرغ به نحوی است که باید برای   افزود:« حمید ورناصری»یکشنبه وزارت جهاد کشاورزی،  به گزارش

یابدحمایت از تولیدکنندگان خرید تضمینی انجام شود که این اقدام آغاز شده و تا زمان الزم ادامه می . 
ها در حال انجام است و همچنین با توجه به افت غ از مرغداریبه گفته وی، برای جلوگیری از متضرر شدن تولیدکنندگان خرید مر

 .شدید قیمت تخم مرغ به بازار این محصول هم ورود کرده ایم و در حال خریداری مقدار مازاد نیاز هستیم
تا  ۳۵۵بین مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام هیچ محدودیتی برای خرید مرغ و تخم مرغ در استان ها وجود ندارد گفت: روزانه 

ها خریداری می شودبندی از اتحادیه تخم مرغ به صورت بسته  تن مرغ و هزار و تن ۰۵۵ . 
شود و در مواقع لزوم با تشخیص ستاد تنظیم بازار عرضه خواهد وی اظهارداشت: مقادیر خریداری شده در قالب ذخایر نگهداری می

 .شد
کشور فراهم شدهای خوراک دام به همه بنادر شرایط ورود محموله  

شد، اما های غالت فقط به بندر امام خمینی )ره( انجام میمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد: سنوات گذشته ورود کشتی
های حاوی با اقدامات صورت گرفته در جهت تسهیل دسترسی مرغداران و دامداران به خوراک دام شرایط الزم برای ورود کشتی

راک دام به همه بنادر اصلی کشور فراهم شده استهای خومحموله . 
به گفته وی، از این پس عالوه بر بندر امام خمینی )ره( از ظرفیت بندر عباس، بندر چابهار، بندر امیر آباد و بندر نوشهر نیز برای 

شودهای حامل خوراک دام از جمله کنجاله سویا، جو و ذرت استفاده میپهلوگیری کشتی . 
های بندری در اطراف کشور برای تسهیل دسترسی دامداران به خوراک کرد: این اقدام برای استفاده از تمام ظرفیتوی تصریح 

 .مورد نیاز تولیدات شان و همچنین کاهش قیمت تمام شده تولید برای تولیدکنندگان مناطق نزدیک به این بندرها انجام شده است
یابد گفت: همین بیان اینکه قیمت حمل و نقل برای تولید کنندگان با این تدابیر کاهش می مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با
شودشود و این موضوع در شرایط فعلی تحریم موجب یاری تولیدکنندگان میامر موجب کاهش قیمت تمام شده تولید می . 

ها در حال انجام استه اند و کار تخلیه بار کشتیهای حاوی خوراک دام در تمام این بنادر پهلو گرفتبه گفته وی، اکنون کشتی . 
کشتی در بندر امام، سه کشتی در بندر عباس و چندین کشتی نیز در چابهار در نوبت تخلیه  71ورناصری اضافه کرد: هم اکنون 

 .قرار گرفته است و هیچ مشکلی برای تامین خوراک مورد نیاز دامداران و مرغداران وجود ندارد
قیمت کنجاله سویا، جو و ذرت در کشور بیانگر وفور کاال در بازار است و در هر استانی هم که احساس شود نوساناتی وی افزود: 

شودها به حالت تعادل رسانده میدر قیمت هست با استفاده از ذخایر انبارهای پشتیبانی امور دام این قیمت . 
های مختلف کشور کامال رعایت ی مصوب انواع خوراک دام در استانهاادامه داد: قیمت  مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام

است ۰۳۰۵تومان، قیمت ذرت و جو  ۳۰۵شود، چنانچه قیمت مصوب بنادر برای کنجاله سویا می . 
ورناصری با اشاره اینکه در زمان حاضر در بازار خوراک دام ثبات مناسبی وجود دارد گفت: در شش ماهه اخیر بیش از چهار 

های روغنی وارد کشور هزار تن کنجاله سویا و یک میلیون تن دانه 488میلیون تن ذرت، یک و نیم میلیون تن جو، یک میلیون و 

 .شده است و این ارقام در مقایسه با مدت مشابه قبل افزایش حدود سی درصدی داشته است
یبانی امور دام برای تامین نیاز تولیدکنندگان و ثبات بازار در های الزم برای تامین نیاز بازار در شرکت پشتوی اظهار داشت: حمایت

های حمل و نقل قیمت تمام شده برای تولیدکنندگان کاهش یابدکنیم با ادامه این روند و کاهش هزینهحال انجام است و تالش می . 
خوراک دام را از طریق بنادر ورودی، بخش تمام مرغداران و دامداران این امکان را دارند که نیاز خود به   ورناصری اظهارداشت:

 .خصوصی و انبارهای پشتیبانی امور دام با قیمت مصوب فراهم کنند
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 

 خبرنگاران جوان  – 49/6/89تاریخ : 

درصد وزن دام است ۲۲زان استحصال الشه در دام سنگین در حدود می  
درصد وزن دام است ۰۵موسوی گفت: میزان استحصال الشه در دام سنگین حدود  . 

های مصرفی و به نقل از شاتا، سیدداود موسوی معاون نظارت بر کاال ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه میزان استحصال الشه در دام سنگین شبکه
درصد از وزن الشه است که بر  ۰۰حدود درصد وزن دام است، افزود: عالوه بر آن ضایعات واستخوان، خس گیری و  ۰۵در حدود 

درصد وزن دام زنده خواهد بود ۳۰این اساس و با توجه به نوع دام، میزان گوشت حاصل از کشتار دام سنگین میانگین حدود  . 
. های سود عمده و خرده فروشی، افت و..های حمل و نقل، کشتار، ضرایب و درصداو همچنین تصریح کرد: در همین راستا هزینه

نیز به قیمت گوشت قابل عرضه اضافه خواهد شد و مقایسه قیمت دام زنده درب دامداری بدون توجه به تاثیر موارد ذکر شده، با قیمت 
مصرف کننده گوشت درب واحد صنفی و اعالم فروش بیش از سه برابری قیمت گوشت نسبت به دام زنده، مقایسه غلط و کامال 

 .غیرکارشناسی است
یدبیشتر بخوان درصد بیش از نیاز کشور است ۰۰/واردات گوشت قرمز هزار تومانی قیمت گوشت در بازار ۰۵اُفت  :  

های مطبوعاتی اخیر و براساس اطالعات موجود متذکر شد: برخالف مصاحبه  سازمان حمایت  های مصرفیمعاون نظارت برکاال
جاری معادل مرداد ماه سال  ۰۰قیمت این محصول در سامانه قیمت این سازمان، متوسط کشوری قیمت دام زنده سنگین در تاریخ 

کیلوگرم، میزان گوشت حاصله  ۰۵۵تومان است که با فرض وزن یک راس دام زنده سنگین حدود  ۰۰۵هزار و  ۳۳هرکیلو 
هزار تومان  ۰۵کیلوگرم بوده که بر اساس موارد مذکور، قیمت گوشت مخلوط حاصله در کشتارگاه در حدود  ۰۰۰بصورت تقریبی 

های کشتار، حمل تا محل توزیع، درصد ضرایب سود عمده فروشی از آالیش باید هزینه خواهد بود که پس از کسر درآمد حاصل
 .وخرده فروشی، افت و ضایعات و... را به قیمت مذکور اضافه کرد تا قیمت گوشت قرمز مخلوط درب واحد صنفی احصاء گردد

کیلو گرم گوشت مخلوط گوساله در سامانه این موسوی همچنین ادامه داد: در تاریخ مذکور، میانگین کشوری قیمت مصرف کننده هر
تومان به ازای هر کیلوگرم ثبت گردیده که با لحاظ موارد فوق الذکر و قیمت دام زنده دارای تناسب منطقی  ۰۰،۰۵۵سازمان معادل 

 .است
اساس شرایط کیفی هر  او افزود: ضمناً گوشت قرمز بصورت تفکیکی )فیله، راسته، مغز ران، ران، سردست وقلوگاه( در بازار بر

گرددهای متفاوتی عرضه میقسمت، با قیمت . 
های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پایان تصریح های مصرفی و شبکهمعاون نظارت بر کاال

ایش قیمت این کاال در بازار بطور ویژه های گذشته، رصد وپکرد: با توجه به اینکه به دلیل روند افزایشی قیمت گوشت قرمز در ماه
های تنظیمی، مورد توجه و اهتمام ویژه این در دستور کار قرار داشته و چنانچه موضوع مذکور مصداق داشت قطعاً در گزارش

گرفتسازمان قرار می . 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 

 خبرنگاران جوان  – 48/6/89تاریخ : 

 

تومان است ۰۲۲هزار و  ۲۲دالیل افت قیمت جوجه یک روزه در بازار/ قیمت مرغ   
ای هدف نسبت به استمرار صادرات جوجه یک روزه را از دالیل افت قیمت هچهارآیین تولید بیش از نیاز داخل و بی اعتمادی بازار

 .مرغ دانست
صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار وگو بابرومند چهارآیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت گروه  

، درباره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ضمن آنکه در  ۰۵۵هزار و  ۰۰ها فروشیو مرغ آماده به طبخ در خرده ۰۵۵هزار و  ۷تا  ۰۵۵هزار و  ۰مرغداری 

 ۰تا  ۰۵۵هزار و  ۰لی همچون گلستان و مازندران به سبب افزایش عرضه در برابر تقاضا هر کیلو مرغ زنده با نرخ های شمااستان
شود که با این وجود مرغداران در حاشیه زیان هستندتومان عرضه می ۰۵۵هزار و  . 

ت: طبق روال هر سال قیمت مرغ از اعالم کرد و گف افت قیمت مرغ در بازار وی ازدیاد عرضه در برابر تقاضا را دلیل اصلی
های شمالی گیرد و در استاناواسط شهریور تحت تأثیر موضوع بازگشایی مدارس و افت تقاضا روند نزولی در بازار به خود می

 .قیمت مرغ به سبب عرضه بیش از حد نیاز بازار و استرس مرغداران با افت چشمگیری در بازار روبرو شده است
های شمالی و ازدیاد عرضه منجر به افت قیمت در میدان بهمن شده است به طوری که داد: استرس مرغداران استانچهارآیین ادامه 

هزار تومان بوده که با احتساب سود و هزینه حمل و نقل به طور متوسط در  ۰۰هم اکنون قیمت مرغ گرم در میدان بهمن کمتر از 
شودتومان عرضه می ۰۵۵و هزار  ۰۰های استان تهران با نرخ فروشیخرده . 

تومان در فروش هر کیلو مرغ  ۳۵۵تا  ۳۵۵های شمالی و ازدیاد عرضه افت مجدد به گفته وی با استمرار استرس مرغداران استان
 .دور از انتظار نیست

وجه یک روزه در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط قیمت هر قطعه ج قیمت جوجه یک روزه این مقام مسئول از افت مجدد
شود که روند زیان تولید کنندگان تومان است که با نرخ مصوب خود فاصله معناداری دارد و پیش بینی می ۳۵۵هزار تا هزار و 

 .جوجه یک روزه در بازار ادامه یابد
آمار، تولیدکنندگان طی  وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان جوجه یک روزه برای ششمین ماه متوالی متحمل زیان شدند افزود: بنابر

میلیارد تومان متضرر شدند ۶۵۵های اخیر به سبب اختالف جوجه یک روزه با نرخ تمام شده رقمی بالغ بر ماه . 
تومان رسید ۰۵۵هزار و  ۰۰تومانی نرخ مرغ در بازار/قیمت مرغ گرم به  ۳۵۵اُفت  :بیشتر بخوانید  

های هدف نسبت به استمرار صادرات جوجه یک روزه، تخم عضو هیئت مدیره کانون سراسر مرغداران گوشتی، بی اعتمادی بازار
های دستوری به جوجه ریزی و تحمیل تصمیم کارگروه تنظیم بازار دار و گوشت مرغ، بی رغبتی مرغداران در سایه قیمتمرغ نطفه

یلیون قطعه جوجه به تولیدکنندگان مرغ مادر را از جمله دالیل کاهش قیمت جوجه یک روزه م ۰۳۵تا  ۰۰۰مبنی بر تولید ماهانه 
های مرغداری عامل اصلی زیان تولیدکنندگان جوجه دربازار اعالم کرد و گفت: البته اجبار تولیدکنندگان به تولید بیش از نیاز واحد

 .است
ت به چند روز اخیر خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو ذرت در بازار آزاد های دامی نسبچهارآیین در پایان از ثبات قیمت نهاده

درصد  ۰۰تا  ۰۳تومان است که با نرخ مصوب خود  ۰۵۵هزار و  ۳تا  ۳و کنجاله سویا  ۷۵۵تا یک هزار و  ۰۰۵یک هزار و 

 .اختالف دارد
 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 

 ایرنا  – 44/6/89تاریخ :

 هزار راس دام سبک و سنگین پالک گذاری شد ۰۲۲یک میلیون و 

ها تاکنون بیش از یک میلیون و دار کردن داممدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران گفت: از ابتدای طرح هویت -ایرنا  -تهران 
 هزار راس دام سبک و سنگین پالک گذاری شدند که بخش عمده آن، مربوط به دام سبک است.  ۳۵۵

ها، افزود: اکنون برای دو میلیون و در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره هویت دار شدن دام« سعید سلطانی سروستانی»
ها و ثبت در سامانه از خردادماه هزار راس دام تقاضا وجود دارد تا با تامین پالک هویت دار شوند و طرح پالک گذاری دام ۰۵۵

 امسال کلید خورد. 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است تصریح کرد: بخش  ۶۵۵های کشور دار شدن کل داما بیان این که طبق برآوردها برای هویتوی ب

 شود.اندکی از سرمایه اولیه آن توسط اتحادیه مذکور تامین شده و در فرایند پالک گذاری به تدریج هزینه از دامداران گرفته می
 اعتبار ممکن است فرایند خرید و تهیه پالک کار ما را با وقفه روبرو کند.  به گفته سلطانی، به دلیل نبود

 پردازند.ای اختصاص نداده و هزینه آن را دامداران میها دولت بودجهگذاری داموی ادامه داد: برای اجرای طرح پالک
 ۶راس، مبلغ  ۳۵ام سنگین واحدهای باالی مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران گفت: ناچاریم برای پالک گذاری هر راس د

 تومان به ازای هر راس اخذ کنیم. ۳۵۵تر مبلغ هشت هزار و تومان و از واحدهای کوچک ۳۵۵هزار و 
تومان و برای واحدهای  ۰۵۵راس دام مبلغ سه هزار و  ۰۵وی اضافه کرد: برای نصب پالک هر راس دام سبک در واحدهای باالی 

 شود.تومان دریافت میکوچک مبلغ پنج هزار
دار کردن دام از مرکز اصالح نژاد که به پنجره واحد وزارت جهاد سلطانی افزود: فرایند پالک گذاری و ثبت در سامانه هویت

های ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز است و این اقدام گیریها از تصمیمشود و هویت دار شدن دامکشاورزی متصل است، انجام می
تواند در قیمت کند، عالوه براین میهای غیرضروری آنها در کشور جلوگیری میهای دامی و جابجاییقاچاق دام، ورود بیماریاز 

 تمام شده گوشت قرمز نقش موثری داشته باشد. 
صورت نبود ای برخوردار است، زیرا در ها از اهمیت ویژهگذاری داممدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران تصریح کرد: پالک

تا هشت میلیون راس، دام  ۹٧۰شود و در عین حال جمعیت فعلی دام سنگین بین پالک، دام در حال جابجایی به عنوان قاچاق ضبط می
 میلیون راس است و با این اقدام آمارها به روز و دقیق می شود.  ۹۳تا  ۶۳سبک بین 

 ارایه خدمات و تسهیالت با بیمه اجباری دام 
ها بحث بیمه اجباری دام مطرح است که در این ارتباط با صندوق بیمه دار شدن دامح کرد: اکنون در کنار بحث هویتسلطانی تصری

 کشاورزی قراردادی امضا شده است. 
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران با بیان این که دولت برای بیمه اجباری دام تسهیالت مناسبی اختصاص داده است، گفت: 

توانند از هیچگونه خدمات دولتی از قبیل خدمات گذاری و بیمه نشوند، نمیها در موعد مقرر پالکاساس مصوبه دولت، چنانچه دامبر
 ها دریافت کنند. ها و تشکلدامپزشکی، تسهیالت بانکی، دریافت علوفه دامی از تعاونی

ماه و  ۶های سنگین در مدت مصوب شد و مقرر شد برای دام ۷۹ها در بهمن ماه سال وی اضافه کرد: طرح هویت دار ساختن دام
 برای دام سبک یکساله اجرایی شود. 

سلطانی یاداورشد شد: اواخر فروردین ماه امسال با معاونت امور دام قرارداد بسته شد و دوره های آموزشی دایر شد و کار از 
 خردادماه امسال کلید خورد. 

فرایند پالک گذاری دام سنگین تمام شده، بنابراین درخواست شد تا به دلیل تاخیر در شروع کار، وی افزود: طبق مصوبه، مدت زمان 
شود که در این مدت زمان آن تمدید شود که هنوز پاسخی داده نشده است، زیرا هزینه هویت دارشدن دام توسط دامداران پرداخت می

 ا کمک کند. کنند و معتقدند دولت باید این هزینه رزمینه مقاومت می
به گفته سلطانی، اتحادیه سراسری دامداران برای اطالع رسانی با بنر، پالکارد و پوستر اقدام هایی انجام داده، اما این کار کفایت 

 ها باید کمک کنند تا دامداران نسبت به انجام این کار آگاه شوند.کند، بلکه استانداری، فرمانداری، ائمه جماعات و بخشدارینمی

  لینک خبر
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 چای

 خبرنگاران جوان  – 42/6/89تاریخ : 

درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای ۰رشد هزار تن فراتر رفت/ ۲۲۰خرید تضمینی برگ سبز چای از   
میلیارد تومان از  ۰۷۰هزار تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  ۰۵۳جهان ساز گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از 

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

یش ، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای اظهار کرد: براساس آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون بجوان
های گیالن و مازندران خریداری شده استمیلیارد تومان از چایکاران استان ۰۷۰هزار تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  ۰۵۳از  . 

میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت و مابقی  ۰۰۰درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون  ۹۳وی از پرداخت 
شودها به حساب چایکاران واریز میداخت قدرالسهم کارخانهپس از تخصیص اعتبار و پر . 

تن معادل  ۳۰۹هزار و  ۳۰درصد درجه یک و  ۰۳تن برگ سبز چای خریداری شده معادل  ۰۵۳هزار و  ۰۰به گفته جهان ساز، 
است ۰درصد درجه  ۳۹ . 

درصد رشد داشته است،  ۰ت مشابه سال قبل رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه میزان خرید تضمینی برگ سبز چای نسبت به مد
هزار تن باالتر رود، اما به  ۰۰۵شد تا پایان فصل برداشت میزان خرید تضمینی برگ سبز چای از بیان کرد: اگرچه پیش بینی می

ه استشود، اما به طور قطع میزان خرید بیش از سال گذشتها محقق نمیسبب سرمای هوا و شرایط بارندگی بخشی از برآورد . 
هکتار از باغات چای، بهبود اجرای عملیات به زراعی و شرایط مساعد  ۰۵۵هزار و  ۰وی بازگشت چایکاران به باغات، احیای 

اقلیمی را دلیل اصلی رشد خرید تضمینی برگ سبز چای نسبت به مدت مشابه سال قبل اعالم کرد و گفت: با استمرار شرایط مساعد 
هزار تن برسد ۰۰۵تا  ۰۰۰شود که میزان خرید برگ سبز چای تا پایان فصل برداشت به اقلیمی پیش بینی می . 

بز چایهزار تن برگ س ۰۵۰کاهش تعرفه چای وارداتی تأثیری در قیمت ندارد/خرید  :بیشتر بخوانید  
تن چای خشک استحصال شده که در  ۳۰۵هزار و  ۰۳این مقام مسئول ادامه داد: از مجموع بهای برگ سبز خریداری شده تاکنون 

درصد نیاز کشور از منابع تولید داخل تامین شود ۰۶شود که هزار تن برگ سبز چای پیش بینی می ۰۰۵صورت تحقق تولید  . 
های هزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به تغییر ذائقه مصرف کنندگان در سال ۳۰تا  ۳۹ جهان ساز متوسط قیمت چای داخل را

ها در فروش چای اخیر و برندسازی محصول، تقاضا برای خرید چای ایرانی بدون اسانس افزایش یافته که با این وجود کارخانه
 .تولیدی مشکلی ندارند

شود وضعیت واردات چای تصریح کرد: جزئیات واردات چای در سامانه گمرک ثبت نمیرئیس سازمان چای در پایان درباره آخرین 
ها حاکی از آن است که بخواهیم آماری از آن را اعالم کنیم، در این زمینه مسئوالن وزارت صمت باید پاسخگو باشند. اما پیش بینی

 .که واردات به اندازه کافی صورت گرفته است
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/7070161/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%D8%A7%DB%8C
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/7053378/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%D8%A7%DB%8C
https://www.yjc.ir/fa/news/7070161/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%D8%A7%DB%8C


 
آب مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و    

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

 

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

 
 

 حبوبات

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

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


 
آب مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و    

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

 

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

 

 
 خاک

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

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


 
آب مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و    

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

 

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

 

 
 خرما

 ایران اکونا  – 46/6/89تاریخ :

 کندهزار تومان خسارت به هر درخت خرمای خسارت دیده دردی دوا نمی۲۲پرداخت 

هزار  ۰۵عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت:صندوق بیمه محصوالت کشاورزی به هر درخت خرمای خسارت دیده حداکثر 
 دهد. کند این درحالی است که هر درخت خرما یک میلیون و پانصدهزار تومان محصول میتومان خسارت پرداخت می

حبیب هللا نیکزادی پناه عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی در خصوص خسارات 
سال جاری به دلیل تغییرات اقلیمی خرما به عنوان تنها محصول کشاورزی  ناشی از گرما به محصول خرمای کشاورزان، گفت: در

 هزار تن خرما از بین رفت. 748مناطق شرق استان کرمان دچار خسارات سنگینی شد و به صورت متوسط بیش از 

 درصدی به باغات خرمای استان کرمان وارد شده است 98خسارت 

 98با اشاره به اینکه در دو مرحله به برخی از باغات خرمای شرق استان کرمان بیش از نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر 

ها باعث عدم گرده افشانی و در مرحله دوم نیز علی رغم تغییر رنگ درصد خسارت وارد شده است، ادامه داد: مرحله اول خسارت
 ها بودیم.خرما شاهد خشیدگی خوشه

 پرداخت خسارت باغات خرما را نداردصندوق بیمه محصوالت کشاورزی توان 
این نماینده مردم در مجلس شورای با بیان اینکه مسئولین بیمه محصوالت کشاورزی و جهاد کشاورزی استان کرمان از باغات 

ان میزایم تا ستاد بحران با توجه به ای به معاون اول رئیس جمهور درخواست کردهخسارت دیده بازدید کردند، تصریح کرد: در نامه
 ها به موضوع ورود کند زیرا صندوق بیمه محصوالت کشاورزی توان جبران و پرداخت خسارات را ندارد.خسارت

کند هزار تومان خسارت پرداخت می 18وی، افزود: صندوق بیمه محصوالت کشاورزی به هر درخت خرما خسارت دیده حداکثر 

 دهد.هزار تومان محصول میاین درحالی است که هر درخت خرما یک میلیون و پانصد
 انددر کنار باغداران سردخانه داران، تولید کنندگان کارتن و کارگران فصلی نیز دچار خساراتی شده

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه باید به کشاورزان خسارت دیده 
ت پرداخت شود، خاطرنشان کرد: باید کشاورزان در چرخه تولید حفظ شوند، در کنار باغداران های بالعوض و ارزان قیمکمک

 اند./سردخانه داران، تولید کنندگان کارتن و کارگران فصلی نیز دچار خساراتی شده
  لینک خبر
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 خرما 
 جوان خبرنگاران  – 8/6/89.تاریخ : 

هزار تومان است ۲۰درصدی تولید خرما/قیمت هر کیلو خرما در مبدا  ۲۲رشد   
درصدی نسبت به سال قبل به  ۰۵تولید خرما با رشد حداقل  شود کهرشید فرخی گفت: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی می

 .بیش از یک میلیون تن برسد
صنعت، تجارت و کشاورزی محسن رشید فرخی دبیر انجمن خرما در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

شود که تولید روبه پایان است، اظهار کرد: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی می خرما ، با اشاره به اینکه برداشتجوان
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از یک میلیون تن برسد ۰۵خرما با رشد حداقل  . 

های درصد رشد داشته، اما در برخی مناطق وزش باد ۰۵اطق به طور متوسط تولید نسبت به سال قبل وی افزود: اگرچه در برخی من
شده است های خرماخوشه گرم منجر به کاهش . 

گفت: سال گذشته قیمت خرما به سبب نوسان نرخ ارز، رشد صادرات و ورد  بازار خرما رشید فرخی درباره آخرین وضعیت
ا نوساناتی در بازار روبرو بود، اما امسال به سبب ساماندهی بازار صادراتی و واقعی شدن نرخ ارز، ای بصادرکنندگان غیرحرفه

های ظالمانه مشکالتی در نقل و انتقال ارز و حمل و نقل وجود قیمت خرما در بازار متعادل شده است، هر چند به سبب اعمال تحریم
 .دارد

بازار خرما رسد/ضعف در نظارتهزار تن می ۰۰۵تولید خرما به یک میلیون و  :بیشتر بخوانید  
درصد کل محصول تولید با  ۰۹تا  ۰۰شود امسال ی میهای هدف پیش بیندبیر انجمن خرما ادامه داد: با توجه به تقاضای بازار

های هدف صادر شودمیلیون دالر به بازار ۳۵۵ارزآوری حدود  . 
به گفته وی، اگرچه بخشی از افزایش قیمت خرما متاثر از تورم بخش کشاورزی است، اما در مجموع به سبب کاهش نرخ دالر، 
قیمت محصول در مقایسه با مدت مشابه سال قبل متعادل شده و جای هیچ گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد. به عنوان مثال 

های کشاورزی برابری در بازار داشته که با وجود افزایش هزینه داده ۳یر عوامل تولید افزایش قیمت سم، کود، مواد بسته بندی و سا
های گذشته، بدیهی است که کشاورزان مطابق با تورم حاضر به عرضه محصوالت خود در بازار هستندنسبت به سال . 

ر تومان در خرده فروشی را غیر متعارف دانست هزا ۰۵تا  ۳۵گرمی خرما با نرخ  ۹۵۵تا  ۶۵۵رشید فرخی در پایان عرضه بسته 
های نظارتی باید شود، از این رو دستگاههزار تومان عرضه می ۰۰تا  ۰۹و گفت: با توجه به آنکه هر کیلو خرما در مبدا با نرخ 

 نظارت دقیقی بر بازار داشته باشند تا چنین تخلفاتی اتفاق نیفتد
 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات

 ایرنا  – 49/6/89تاریخ : 

 سرعت بخشیدن در اعالم نرخ خرید تضمینی ضامن خودکفایی گندم است

و بودجه درخواست کرد تا پایان  مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی از شورای اقتصاد و سازمان برنامه -ایرنا -تهران
شهریورماه جاری نرخ خرید تضمینی گندم را اعالم کنند، چرا که سرعت بخشیدن در اعالم نرخ خرید تضمینی همانند سال زراعی 

 جاری، ضامن خودکفایی گندم است. 
های وزارت جهاد کشاورزی ریزیگذاری و برنامهدر گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: سیاست« اعیل اسفندیارپوراسم»

و تالش کشاورزان در دولت یازدهم موجب خودکفایی در تولید گندم شد که ناشی از اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی گندم در ابتدای 
 دولت یازدهم بود.

ن این که در شرایط تحریم باید خودکفایی کشور در تولید گندم را حفظ کرد، اظهار داشت: قرار نیست در تولید گندم به وی با بیا
های یاد شده، نزدیک به هفت میلیون تن گندم به عنوان یک واردکننده بازگشت داشته باشیم، زیرا در سال ۰۳۷۵ -۷۰های سال

 واردات انجام شد.
رد: تسهیالت و اعتبارات بخش کشاورزی باید به موقع تخصیص و پرداخت شود و با و جود شرایط اقتصادی اسفندیارپور اضافه ک

فعلی نرخ خرید تضمینی گندم باید برای کشاورزان صرفه اقتصادی داشته باشد در غیر این صورت با کاهش کشت روبرو خواهیم 
 شد.

نباید  ۰۳۷۹ -۷۰که ماجرای کاهش خرید تضمینی گندم سال زراعی  مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، ضمن تاکید بر این
تکرار شود، گفت: درخواست از شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه این است که قیمت منصفانه گندم را تا پایان مهلت قانونی 

 )پایان شهریورماه ( اعالم کنند.
 ضرورت جلب رضایت در روند خرید بذر گندم 

افزود: تاکنون دولت نرخ خرید تضمینی گندم و کلزا را اعالم نکرده و روند خرید بذر اصالح شده گندم مطلوب نیست،  اسفندیارپور
تواند کنند که به دلیل مقاومت نداشتن به آفات و خشکسالی میزیرا در این شرایط تولید کنندگان از بذرهای خود مصرفی استفاده می

 دید تاثیر منفی داشته باشد.در کاهش تولید گندم سال زراعی ج
وی گندم را یک محصول راهبردی و مهم برشمرد و تصریح کرد: نرخ مناسب خرید تضمینی گندم در عملکرد تولید تاثیر مثبتی دارد 

 تواند در تداوم خودکفایی کشور در تولید این محصول نقش ایفا کند.تا جایی که می
 طرح گندم نیازمند ردیف اعتباری مجزا

ر وزیر جهاد کشاورزی از دولت درخواست کرد تا برای استمرار در خودکفایی گندم، برای این محصول ردیف اعتباری مشاو
رو به  گذاریریزی و سیاستمجزایی را تعریف کنند تا سالیانه طرح گندم با مشکل کمبود منابع مالی روبرو نشود و به توان برنامه

 ای در این بخش داشته باشیم.توسعه

هستند تا  ۰۳۷۰ -۷۷گفته وی، اکنون کشاورزان کشور به دنبال اعالم نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی جدید  به
 ریزی کنند.برنامه بتوانند برای کشت

  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 ایرنا  – 44/6/89تاریخ : 

 استمرار خودکفایی کشاورزی در گرو اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی است

رئیس نظام صنفی کشاورزی از دولت خواست برای استمرار خودکفایی و افزایش انگیزه در کشاورزان نرخ خرید  -ایرنا -تهران
 تضمینی را تا پایان شهریور اعالم کنند. 

: دشامگاه سه شنبه در نشست خبری در خصوص تاثیر زمان اعالم نرخ خرید تضمینی در حجم تولید افزو« محمد شفیع ملک زاده»
 در صورت تاخیر در اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی گندم ممکن است کشاورزان رغبتی برای کشت نداشته باشند.

به گفته وی، قانون خرید تضمینی باعث شده تا نه تنها کشاورزان محصول خود را راحت بفروشند بلکه کمترین خسارت متوجه آنها 
 می شود.

هاد کشاورزی مکلف است تا پایان تیرماه هر سال قیمت محصوالت اساسی بخش کشاورزی را وی اظهار کرد: طبق قانون، وزارت ج
 تعیین و به دولت و شورای اقتصاد ارائه دهد.

 ملک زاده ادامه داد: تعیین قیمت محصوالت اساسی کشاورزی براساس هزینه های تمام شده تولید و نرخ تورم ساالنه انجام می شود.
امین منابع مالی الزم نیز پیش از شروع فصل کشت باید نرخ خرید تضمینی را اعالم کند تا کشاورزان برای وی افزود: دولت با ت

 نوع کشت خود تصمیم گیری کنند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: طبق قانون افزایش بهره وری و مفاد در آئین نامه نظام صنفی، وزارت جهاد مکلف است از 

 تعیین قیمت خرید تضمینی استفاده کند که تاکنون این مهم رخ نداده است.ظرفیت تشکل های صنفی در 
های اخیر گاهی در زمان اعالم نرخ خرید تضمینی بین سه تا پنج ماه تاخیر داشته که در کاهش کشت وی یادآور شد: دولت در سال

 محصوالت و تولید تاثیر داشته است.
 است تومان ۸۲۸۲** قیمت منطقی خرید تضمینی گندم 

های گذشته دولت نرخ خرید تضمینی را به نحوی تعیین کرده است تا جایی که در رئیس نظام صنفی کشاورزی تصریح کرد: طی سال
های تولید کشاورزان را نیز پوشش نمی دهد به طوری که سال گذشته چندین بار قیمت گندم تغییر پیدا کرد که باز برخی موارد هزینه

 ان نبود.هم مورد رضایت کشاورز
تومان تعیین کرد که به دلیل اعتراضات قیمت را به  ۰۳۹۵وی افزود: به طور مثال دولت سال گذشته ابتدا قیمت خرید تضمینی را 

تومان تغییر داد که باز هم مورد رضایت کشاورزان نبود و همین امر باعث شد با وجود پیش بینی  ۰۹۵۵تومان و در نهایت  ۰۶۵۵
 د گندم فقط نزدیک هشت میلیون تن خریداری شد.میلیون تنی تولی ۰۳

برای نخستین بار در کشور توانستیم به مرز خودکفایی  ۷۶های متمادی در سال ملک زاده اظهار کرد: در موضوع شکر پس از سال
مواجه ایم  درصدی شکر ۰۵به دلیل تعیین قیمت غیرمنطقی چغندر قند سطح زیر کشت کاهش یافت که با کاهش  ۷۹برسیم اما سال 

 که باید وارد کنیم.
 وی ادامه داد: دولت امسال باید سه میلیون تن گندم مورد نیاز کشور را تامین کند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی از دولت خواست تا نرخ خرید تضمینی را منطقی و به موقع اعالم کنند در غیر این صورت ممکن است 
 د کشور را به یک وارد کننده تبدیل کند.با کاهش کشت گندم مواجه شویم که می توان

درصد  ۰۵ملک زاده افزود: بررسی کارشناسی ما نشان می دهد که قیمت هرکیلوگرم خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید با 
 تومان است. ۰۰۶۰سود برای کشاورزان 

تومان تعیین  ۰۹۵۵د تعیین می شد که دولت تومان بای ۰۵۵۵تا  ۰۷۰۵به گفته وی، قیمت منطقی گندم در سال زراعی جاری بین 
 کرده بود.

درصد در نظر گرفته شود در حالی که ۰۰به گفته وی، طبق قانون برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای کشاورزان باید سود 
 شود.درصد تعیین می ۰۰تا  ۰۵هر سال سود کشاورزان بین 

  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرگزاری فارس – 49/6/89تاریخ : 

 تومان پیشنهاد کرد 0122وزارت جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم را 

تومان به شورای اقتصاد پیشنهاد  4188رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران گفت:وزارت جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم را 

 کرد. 
عطاء هللا هاشمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به اینکه نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم از سوی 

ای اقتصاد چقدر است؟ گفت: ما و وزارت جهاد کشاورزی در قیمت پیشنهادی گندم هم نظر هستیم وزارت جهاد کشاورزی به شور
بنیاد ملی گندمکاران با استفاده از نظرات کارشناسان و استعالم قیمت از استان ها به این جمع بندی رسید که امسال قیمت خرید 

 تومان باشد. ۰۰۵۵تضمینی گندم نباید کمتر از کیلویی 
بنیاد ملی گندمکاران ایران در پاسخ به اینکه نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی به شورای اقتصاد چقدر است؟ گفت آنها رئیس 

 هم در این قیمت هم نظر هستند نظرات کارشناسی ما به هم نزدیک است و قیمت پیشنهادی آنها هم همین رقم است.
گویید یا اطالعی از اعالم قیمت از سوی وزارت جهاد کشاورزی دارید؟ ا میخبرنگار فارس پرسید آیا شما نظر کارشناسی آنها ر

 تومان را پیشنهاد داده است. ۰۰۵۵گفت: می دانم که وزارت جهاد کشاورزی هم قیمت کیلویی 
میلیون تومان  ۰تومان باشد میزان خرید دولتی گندم سال آینده کمتر از  ۰۰۵۵وی هشدار داد که اگر نرخ خرید تضمینی گندم کمتر از 

 خواهد شد.
کنند پارسال نرخ خرید هاشمی در ادامه گفت: دولت و شورای اقتصاد چند سال است که در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم تخلف می

گندم را اواخر بهمن اعالم کردند در حالی که بر اساس قانون نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی باید تا آخر شهریور ماه هر 
یعنی آغاز سال جدید زراعی اعالم شود، کشاورز قبل از آغاز کشت باید بداند سال آینده چه محصولی بکارد و دانستن قیمت سال 

 جدید برای آنها در تصمیم گیری کشت محصول کمک میکند.
فت: دولت اگر با نرخ تومان چه میزان سود برای کشاورز خواهد داشت، گ ۰۰۵۵رئیس بنیاد ملی گندمکاران در پاسخ به اینکه قیمت 

 کاران خواهد داشت.درصدی برای گندم ۰۵تومان گندم را از کشاورزان خریداری کند پس از کسر هزینه ها سود  ۰۰۵۵
تومان  ۰۵۵میلیون تن کاهش داشته است آیا اگر نرخ خرید تضمینی دو هزار و  ۳هاشمی در پاسخ به اینکه امسال خرید دولتی گندم 

در هر کیلو اعالم شود، میزان خرید تضمینی در سال آینده افزایش خواهد یافت؟ گفت: امسال اگرچه خرید تضمینی گندم از سوی 
 دولت کاهش یافته اما در مجموع تولید گندم کمتر از سال گذشته نبوده است.

 دهند*گندم را به جای سبوی به دام می
دلیل کاهش یافته است نخست اینکه قیمت نهادهایی مانند سبوس باالست و بخش زیادی از  ۳ه وی اضافه کرد خرید تضمینی گندم ب

گندم و آرد به خوراک دام و طیور می رود دوم بخش زیادی از گندم توسط صنایع و کارخانه ها خریداری شده است دلیل سوم اینکه 
داشتند چهارم کارخانه ها برای فرار از مالیات خودشان به طور  کشاورزان بخشی از گندم را به امید افزایش قیمت پیش خودشان نگه

 مستقیم گندم خریداری کرده اند.
خبرنگار فارس پرسید شما چگونه می توانید ادعای تولید گندم اندازه سال گذشته را اثبات کنید، گفت: با بررسی های سطح زیر 

ب و کود مصرفی که در سطح کشور بوده همه اینها ما را به این کشت، افزایش عملکرد، برآوردهای کارشناسی، بارش های مناس
توانست بیشتر از سال گذشته هم باشد که سیل های رساند که تولید گندم در سال جاری کمتر از سال گذشته نبوده و حتی مینتیجه می

 اخیر تا حدودی اجازه این کار را نداد.
 کنند*برخی به خاطر منافع واردات گندم را مطرح می

وی در پاسخ به اینکه تیمی قرار است واردات گندم را بررسی کند درحالی که شما ادعا میکنید تولید گندم نسبت به سال گذشته کم 
گری تالش می کنند تا واردات انجام بگیرد چراکه منافع آنها در این کار است است در حالی که کشور نشده است گفت: برخی هوچی

ه واردات ندارد دامن زدن به واردات به ویژه پس از انتقال وظایف بازرگانی به کشاورزی به وزارت صمت به هیچ عنوان نیاز ب
 بیشتر شده است.

  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرنگاران جوان  – 42/6/89تاریخ : 

نابودی خودکفایی محصوالت استراتژیک با اجرای ناقص قانون خرید تضمینی/ زمزمه واردات گندم در سایه بی 

جهی مسئوالنتو  
با باقی ماندن تنها هفت روز تا پایان مهلت قانونی دولت برای اعالم نرخ خرید تضمینی گندم و محصوالت کشاورزی، پیش بینی می 

 .شود این موضوع هم چنان آینده روشنی نداشته باشد
کشاورزی صنعت، تجارت و به گزارش خبرنگار ، با توجه به آنکه تنها کمتر از هفت روز گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

به پایان مهلت قانونی دولت برای اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی زمان باقی است، اما اُفق روشنی پیش رو نیست. 
های مهم خود را در زمینه خودکفایی ت که اجرای ناقص این قانون در سال های گذشته موجب شد برخی از توفیقاین در حالی اس

محصوالت استراتژیک از دست دادیم به طوریکه طبق اذعان یزدان سیف معاون وزیر جهاد کشاورزی واردات گندم به منظور ذخایر 
ی استاستراتژیک ناشی از کاهش خرید تضمینی در حال بررس . 

قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصوالت را قبل از آغاز  ۶براساس تبصره 
فصل کشت مطابق با تورم اعالمی بانک مرکزی یا قیمت تمام شده تولید اعالم کند تا کشاورزان بتوانند تصمیمات الزم برای کشت و 

محصوالت   ه در سال های اخیر، شورای اقتصاد با بی توجهی کامل به قانون، نرخ خرید تضمینیکار را اتخاذ کنند؛ که متاسفان
کشاورزی از جمله گندم را اعالم کرد و کار را به جایی رساند که بسیاری از کشاورزان در سال زراعی جاری از تحویل گندم به 

 .مراکز دولتی امتناع کردند
جهاد کشاورزی در مراسم هفتمین گردهمایی سراسری کشت محصوالت پاییزه با انتقاد از چندی پیش عباس کشاورز معاون وزیر 

سیاست غلط دولت گفت: اتخاذ سیاست های نابه جا و مداخالت دولت موجب شد توفیقات ما در زمینه تولید برخی محصوالت از جمله 
عامل بازرگانی دولتی و معاون وزیر جهاد کشاورزی بر شکر، دانه های روغنی و گندم تحت تاثیر قرار گیرد که یزدان سیف مدیر 

 .این موضوع اتفاق نظر دارد و معتقد است که قیمت گذاری نادرست موجب شده تا کشت چغندرقند به دیگر محصوالت تغییر کند
ی به اجرای قانون خرید حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از تاثیر اتمام مهلت قانونی دولت در اعالم نرخ خرید و بی توجه

 :تضمینی بر خودکفایی محصوالت استراتژیک و همچنین نرخ پیشنهادی خرید تضمینی محصوالت با خبر شویم
 بی توجهی شورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی، خودکفایی تولید گندم را زیر سوال می برد

، با اشاره به اینکه بی صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارتقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفعلی
دهد، اظهار کرد: بنابر برآورد اولیه بنیاد توجهی دولت به قانون خرید تضمینی خودکفایی گندم را تحت تاثیر خود قرار می

تومان به مسئوالن  ۹۵۵هزار و  ۰های تولید توانمندسازی گندمکاران درابتدای تیر، قیمت خرید تضمینی مطابق با تورم و هزینه
درصد بخش  ۶۷جهاد کشاورزی پیشنهاد شد که اخیرا بنابر اظهارات معاون وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اعالم تورم وزارت 

تومان برآورد شد ۰۵۰هزار و  ۰کشاورزی، نرخ خرید تضمینی گندم  . 
اساس مسئوالن سازمان  وی با اشاره به اینکه تورم بخش تولید از میانگین تورم اعالمی بانک مرکزی باالتر است، افزود: براین

ها و وزارت جهاد کشاورزی را بپذیرند چرا که میزان خرید و پایداری تولید به مدیریت و شورای اقتصاد باید نرخ پیشنهادی تشکل
 .سبب بی توجهی دولت دچار آسیب شده است

د تضمینی زمان باقی است، باید منتظر ماند و ایمانی ادامه داد: با وجود آنکه کمتر از هفت روز به اتمام مهلت قانونی اعالم نرخ خری
کنددید که شورای عالی اقتصاد چه تصمیمی در این باره اتخاذ می . 

نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران درباره عواقب تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم و به توجهی به قانون خرید بیان 
اعالم قیمت تضمینی گندم به تاخیر بیفتد، این احتمال وجود دارد که بسیاری از کشاورزان  های گذشته،کرد: اگر امسال همانند سال

گندم کشت نکنند و به سراغ کشت دیگر محصوالت روند که با این وجود خودکفایی گندم و پایداری تولید در ورطه نابودی قرار 
گیردمی . 

 واردات گندم برای ذخایر استراتژیک در حال بررسی/ دالیل متعدد کاهش خرید تضمینی گندم :بیشتر بخوانید
وی، با توجه به شرایط اقلیمی و زمین امکان تغییر کشت گندم برای تمامی آحاد گندمکاران وجود ندارد، چرا که برخی از  به گفته

ای جز تولید گندم ندارند، اما بی توجهی مسئوالن شورای اقتصاد به قیمت تضمینی بدون تردید کاهش سطح زیر کشت گندم ها چارهآن
ه دارددر سال زراعی جدید را به همرا . 
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نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران با اشاره به اینکه عوامل متعددی در خودکفایی گندم تاثیر گذار است، تصریح کرد: قیمت 
ها و ... در خودکفایی محصول تاثیر گذار است که هر اگر هر یک از این خرید، توسعه مکانیزاسیون، آموزش بهره برداران، نهاده

گذاردیب شود، تاثیر مستقیم خود را بر تولید این محصول میها دچار آسبخش . 
 تاخیر در اعالم قیمت تضمینی امری تاثیر گذار در کاهش سطح زیر کشت

، با اشاره به شمارس کشاورزیصنعت، تجارت و علی خان محمدی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفت و گو با خبرنگار
معکوس برای اتمام مهلت قانونی اعالم نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: علی رغم قول مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی در 

تر نرخ خرید تضمینی گندم، اما متاسفانه افق روشنی پیش رو نیستهمایش کشت پاییزه برای اعالم هر چه سریع . 
تاکنون پرداخت نشده است، بدون  ۷۹-۷۰درصد مطالبات گندمکاران مربوط به سال زراعی  ۰۰تا  ۰۵آنکه  وی افزود: با توجه به

گذاردتردید تمامی این عوامل در کنار بی توجهی دولت به قانون خرید تضمینی بر کشت محصول اثر می . 
های نشده است، بیان کرد: با وجود پیگیری خان محمدی با انتقاد از این مسئله که زمان اعالم نرخ خرید تضمینی گندم مشخص

صورت گرفته از شورای اقتصاد و مجلس قرار بود، نرخ خرید تضمینی گندم در نیمه دوم شهریور اعالم شود که متاسفانه این امر 
کند یا خیر؟محقق نشد و همچنان منتظریم که آیا دولت به تکلیف قانونی خود عمل می  

 ۰های مختلف، نرخ های تولید در استانهای اولیه بنیاد گندمکاران از هزینهاران ادامه داد: براساس برآوردمدیر عامل بنیاد ملی گندمک
 ۰۵۵هزار و  ۰تومان پیشنهاد داده شد، در حالی که طبق اذعان مسئوالن وزارت جهاد به عنوان متولی تولید نرخ  ۰۰۵هزار و 

تر نرخ که امیدواریم مسئوالن شورای اقتصاد به پیشنهادات توجه کنند و هر چه سریع تومانی به شورای اقتصاد پیشنهاد داده شده است
 .خرید تضمینی گندم را اعالم کنند تا آینده تولید این محصول استراتژیک در معرض خطر قرار نگیرد

و مواد اولیه منجر به کاهش سطح  هابه گفته خان محمدی، تاخیر در اعالم قیمت تضمینی گندم به سبب افزایش چندبرابری قیمت نهاده
شودزیر کشت و نابودی پایداری تولید می . 

 بی توجهی دولت به قیمت تضمینی به معنای پیچیدن نسخه تولید ملی است
، با اشاره به اینکه در رت و کشاورزیصنعت، تجا مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار

زمینه نرخ خرید تضمینی گندم اعتقاد به رعایت قانون داریم، اظهار کرد: با توجه به آنکه کشاورزان حامی ندارند، از این رو 
 .مسئوالن شورای اقتصاد باید قانون خرید تضمینی را اجرا کنند تا تولید این محصول دچار آسیب نشود

کنند که تابع سخنان مقام معظم رهبری هستند، جای این سوال مطرح است که دلیل جود آنکه مسئوالن دولتی اذعان میوی افزود: با و
 اجرا نشدن مقررات بخش کشاورزی و قانون خرید تضمینی چیست؟

ها به استمرار کشت و به گفته اسدی، بنابر سخنان مقام معظم رهبری، سیاست مسئوالن دولتی باید حمایت از کشاورزان باشد تا آن
 .تولید امیدوار شوند

تومان اعالم کرد و  ۹۵۵هزار و  ۰عضو شورای مرکزی خانه کشاورز حداقل قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده را 
تومان قانون شکنی و ظلم آشکار به کشاورزان است ۹۵۵هزار و  ۰گفت: اعالم قیمت خرید تضمینی یک لایر کمتر از  . 

تومان اعالم کرد و گفت: اگر این قیمت را کف نرخ در نظر بگیریم با  ۷۰۵قیمت واقعی گندم در سال گذشته را یک هزار و  وی
رسیم، در حالیکه برای امیدواری کشاورزان به آینده و احتساب تومان می ۹۵۵هزار و  ۰درصدی به عدد حدود  ۳۵احتساب تورم 

هزار تومان اعالم شود ۳سود منطقی برای تولیدکنندگان نرخ خرید باید  . 
های گذشته اعتقاد به اجرای قانون خرید تضمینی داریم، بنابراین بی توجهی اسدی ادامه داد: با توجه به آنکه امسال همانند سال

ن شورای اقتصاد به این موضوع به معنای پیچیدن نسخه تولید ملی استمسئوال . 
کلزا با بی توجهی دولت به قانون خرید تضمینی محقق نخواهد شد  افزایش سطح زیر کشت  

، تاخیر صنعت، تجارت و کشاورزی های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگارعلیرضا مهاجر مجری طرح دانه
های روغنی دانست و گفت: با توجه به های خوداتکایی تولید دانهدر قیمت خرید تضمینی گندم را در تضاد با شعار سال و سیاست

ده است، از این رو ماه اخیر پیشنهاد خود را به شورای اقتصاد مطرح کر ۰آنکه معاونت امور زراعت به عنوان مجری تولید طی 
تر اعالم شود تا کشاورزان بتوانند برنامه های روغنی هر چه سریعانتظار داریم مطابق با قانون خرید تضمینی و تورم، نرخ دانه

 .ریزی خود را برای تولید سال آینده انجام دهند
هزار  ۰رای سال زراعی جدید نباید کمتر از های روغنی بهای تولید و تورم بانک مرکزی، نرخ دانهوی افزود: با احتساب هزینه

 .تومان باشد
هزار هکتار افزایش دهیم  ۳۵۵مهاجر ادامه داد: رای سال زراعی جدید برنامه ریزی کرده ایم که سطح زیر کشت کلزا را حداقل به 

ها محقق بدون تردید پیش بینیکه اگر مسئوالن شورای اقتصاد همانند سال گذشته به اجرای قانون خرید تضمینی بی اعتنا باشند، 
شودنمی . 
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های روغنی با انتقاد از بی توجهی مسئوالن شورای اقتصاد به فرمول تعیین قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی مجری طرح دانه
زایش درصد اف ۹۵های روغنی را به ساله در نظر داریم که خوداتکایی در زمینه تولید دانه ۰۵بیان کرد: اگرچه طی یک برنامه 

ها را مختل کند چرا که کشاورزان به تواند تمامی این برنامهدهیم، اما تاخیر در اجرای قانون یا اعالم نرخ کمتر از میزان قانونی می
 .سبب نبود صرفه اقتصادی تمایلی به تولید ندارند

د تضمینی دانست و افزود: پیشنهاد مشاور وزیر جهاد کشاورزی آزادسازی قیمت روغن را راه حل مناسب برای جایگزینی نرخ خری
های روغنی را خرید تضمینی کند، بنده آن است که قیمت روغن آزاد شود تا مشکل دولت مرتفع شود، چرا که اگر دولت بخواهد دانه

بتی بودن امکانات مالی برای پرداخت مابه التفاوت این محصول با محصوالت دیگر را ندارد که به همین خاطر آزاد شدن قیمت و رقا
های روغنی استتنها راه حل مشکل دانه . 

 مسئوالن سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد عامل اصلی از بین رفتن خودکفایی محصوالت استراتژیک
، با اشاره صنعت، تجارت و کشاورزی محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار

های نادرست دولت بر نابودی خودکفایی محصوالت استراتژیک دامن زد، اظهار کرد: مسئوالن سازمان برنامه و به اینکه سیاست
 .بودجه و شورای اقتصاد عامل اصلی از بین رفتن خودکفایی محصوالتی همچون گندم، شکر و ... هستند

هزار تن شکر در کشور تولید شد که به دلیل سیاست نادرست در نرخ  ۰۵۵میلیون و  ۰نزدیم  ۷۶: بنابر آمار در سال وی افزود
درصد کاهش یافت ۰۵گذاری و تاخیر در اعالم قیمت تضمینی سال گذشته تولید این محصول  . 

ا کشاورزان به سمت و سوی کشت دیگر به گفته ملک زاده، سیاست نادرست دولت در اجرای قانون خرید تضمینی موجب شد ت
شد ظرف چند سال آینده با افزایش تولید کلزا به های روغنی پیش بینی میمحصوالت روند، این در حالی است که در بحث دانه

 .خودکفایی برسیم
ایش خسارت وارده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در پایان تصریح کرد: نقص اجرای قانون خرید تضمینی به سبب افز

های به کشاورزان موجب شد تا به سبب از بین رفتن خودکفایی محصوالت استراتژیک، در شرایط فعلی تحریم دستمان به سوی کشور
 بیگانه دراز شود

 .لینک خبر
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 دانه های روغنی

 خبرنگاران جوان  – 46/6/89تاریخ : 

اهش وارداتمیلیون دالر ارز از محل ک ۰۲۲هزار تن گذشت/صرفه جویی  ۰۲۲تولید کلزا از   
هزار تن گذشت ۳۵۵استان اصلی، تولید کلزا از  ۳مهاجر گفت: علی رغم وقوع سیل در  . 

صنعت، تجارت و کشاورزی علیرضا مهاجر مجری طرح دانه های روغنی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

هزار  ۳۵۵استان اصلی، تولید کلزا از  ۳اظهار کرد: علی رغم وقوع سیل در  تولید کلزا درباره آخرین وضعیت ،خبرنگاران جوان
درصد رشد داشته است ۰۵تن گذشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل  . 

هزار تن  ۳۰۵هزار تن رقمی حدود  ۳۵۵وی با اشاره به اینکه برداشت کلزا به طور کامل به پایان رسیده است، افزود: از مجموع 
 .کلزا از کشاورزان خرید تضمینی شده که وجه آن به طور کامل پرداخت شده است

هزار هکتار افزایش دهیم که در  ۰۵۵کشت کلزا را به مهاجر ادامه داد: برای سال زراعی آینده برنامه ریزی کرده ایم که سطح زیر 
هزار تن فراتر خواهد رفت ۶۵۵صورت تحقق این امر تولید این محصول از  . 

هزار تن روغن استحصال  ۰۶۵هزار تن کلزا حدود  ۳۵۵با اشاره به اینکه امسال از مجموع تولید  جهاد کشاورزی مشاور وزیر
توان پیش بینی دقیقی نسبت به استحصال های روغنی برداشت نشده است، از این رو نمیه سایر دانهشود، بیان کرد: با توجه به آنکمی

 .روغن و صرفه جویی ارزی از این محل داشت
گفت: امسال کشت سویا به دلیل اختصاص اراضی به  های روغنیدانه های روغنی درباره آخرین وضعیت دیگرمجری طرح دانه

برابر و گلرنک به سبب اشتغال باال در مناطق کم آب افزایش یافته است ۰برنج کاهش و کشت کنجد  . 
مه واردات گندم در سایه بی نابودی خودکفایی محصوالت استراتژیک با اجرای ناقص قانون خرید تضمینی/ زمز :بیشتر بخوانید

 توجهی مسئوالن
های مازندران و گلستان رغبت چندانی به به گفته مهاجر، با توجه به افزایش قیمت برنج و ارزان بودن قیمت سویا، کشاورزان استان

هزار تن برسد ۰۵شود که تولید سویا به تولید سویا ندارند، اما با وجود تمامی مشکالت پیش بینی می . 
هزار تن پیش بینی کرد و گفت:  ۳۵هزار تن و آفتابگردان روغنی را  ۳۵هزار تن، گلرنگ را بیش از  ۹۵تا  ۶۵تولید کنجد را وی 

شوندهای چندگانه جذب بازار میهای روغنی مثل آفتابگردان، گلرنگ و سویا به منظور مصرفبرخی محصوالت دانه . 
میلیون دالر  ۳۰۵تا  ۳۵۵زی از محل استحصال روغن از تولید کلزا را حدود مشاور وزیر جهاد کشاورزی مجموع صرفه جویی ار

تر نرخ خرید تضمینی کلزا برای سال رود که هر چه سریعاعالم کرد و افزود: براین اساس از مسئوالن شورای اقتصاد انتظار می
محقق شودزراعی جدید را اعالم کنند تا برنامه خوداتکایی در تولید روغن و کاهش واردات  . 

وی در پایان با تاکید بر اجرای قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد نرخ خرید 
های تولید و ماه پیش به دولت داده است که امیدواریم شورای اقتصاد بنابر قانون و مطابق با هزینه ۰های روغنی را از تضمینی دانه

د تضمینی را اعالم کند تا برنامه تولید محقق شود. بنابر فرمول قانون خرید تضمینی و رغبت کشاورزان به ادامه تورم، نرخ خری

هزار تومان اعالم شود ۰های روغنی نباید کمتر از تولید، قیمت دانه . 
  لینک خبر
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 دانه های روغنی
 ایرنا  – 7/6/89.تاریخ : 

 لزوم مصرف کود نیترات برای مقابله با سرمازدگی کلزا
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: مبارزه با سرمازدگی در گیاه کلزا با کود نیترات با پایه ازت  -ایرنا  -تهران 

دستور کار قرار گیردبرای فصول پاییز و بهار کارساز است و باید در  . 
در نشست برنامه ابالغی توسعه کشت کلزا که به منظور بررسی « عباس کشاورز»به گزارش یکشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 

پیشرفت فیزیکی تولید برگزار شد، افزود: برای مدیریت و کاهش آسیب ها در مزارع باید در عرصه حضور داشته باشیم و 
کنیمدستورالعمل ها را اجرایی  . 

وی اظهارداشت: برای بررسی مشکالت و مبارزه با آفات از جمله ِسَنک باید ستادی در تهران با مسئولیت سازمان حفظ نباتات با 
پزشکی و تعیین نیروهای معین مناطق تشکیل شود و حداکثر تا دهم آبان دستورالعمل فنی از سوی سازمان حفظ همکاری موسسه گیاه
انها ابالغ شودنباتات تهیه و به است . 

کشاورز با تاکید بر اجرای دستورالعمل ارسال شده در زمینه مبارزه با سرمازدگی در گیاه کلزا در استان ها اظهار داشت: مبارزه با 
 .سرمازدگی در گیاه کلزا چه در پاییز و چه در بهار با کود نیترات پایه ازت، کارساز است و باید در دستور کار قرار گیرد

ها باید برگزار شودهای آموزشی الزم برای کارشناسان پهنه و حفظ نباتات در استانه وی، دورهبه گفت . 
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ستاد تغذیه کلزا با مسئولیت موسسه آب و خاک تشکیل شود گفت: نیازهای 

ردغذایی گیاه در تمام مراحل رشد باید مورد بررسی قرار گی . 
وی ادامه داد: کلزا گیاه مدیریت پذیر است و به خاطر حساسیت باالیی که دارد بیش از هر محصولی در کشور به مراقبت نیاز دارد، 

بنابراین تمام مشکالت این گیاه پیش از آن که منجر به خسارت شود، باید حل و فصل شود، همچنین موضوع بیمه کشاورزان و 
ت بیشتری پیگیری شودمحصوالت آنها باید با جدی . 

  لینک خبر
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 روغن
ایرنا  – 42/6/89تاریخ :   

 تن روغن زیتون در سال جاریهزار  ۰پیش بینی تولید 

هزار تن دانه زیتون تولید شود که  ۰۰۵مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد: برای سال جاری  -ایرنا  -تهران 
 از این میزان بیش از هشت هزار تن روغن زیتون استحصال خواهد شد. 

برداران و های باغداران و بهرهبه شرایط اقلیمی و فعالیت« چهر سید رحمت اله پری» به گزارش یکشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 
هزار تن بود که حدود هفت  ۰۰وضعیت مناسب باغات زیتون اشاره کرد و افزود: نیاز کشور به روغن زیتون سال گذشته حدود 

 تن در داخل کشور تولید شده است. ۰۳۵هزار و 
غن زیتون در کشور، اظهارداشت: روغن زیتون به دلیل ارزش غذایی و دارویی پریچهر با تاکید بر لزوم افزایش سرانه مصرف رو

تواند به افزایش سالمت جامعه و امنیت غذایی کشور کمک کند، عالوه بر آن از نظر اقتصادی نیز تولید این محصول برای باال می
 باغداران مقرون به صرفه خواهد بود.

تومانی( اختصاص نیافته است، بنابراین به منظور  ۳۰۵۵روغن زیتون ارز دولتی )وی تصریح کرد: در سال جاری برای واردات 
تامین روغن زیتون مورد نیاز مردم از تولید داخل، باغداران تالش کنند برای کمک به اقتصاد کشور، سالمت جامعه و افزایش درآمد 

 وغن زیتون عرضه کنند.خود، به جای فروش دانه زیتون، محصول خود را پس از استحصال، به صورت ر
مجری طرح زیتون، به تشکیل زنجیره ارزش افزوده زیتون در مناطق رودبار، طارم سفلی و طارم علیا اشاره کرد و افزود: ارتباط 

خوبی بین تولیدکنندگان، فرآوری کنندگان )صاحبان صنایع( و بازرگانان ایجادشده و بخش خصوصی آمادگی خرید بر اساس 
 دی از باغداران را دارد.کشاورزی قراردا

 وی ادامه داد: زمان برداشت اکنون آغازشده و بر اساس نوع رقم و منطقه برداشت ادامه خواهد داشت.

 
  لینک خبر
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 زعفران
 خبرنگاران جوان  – 49/6/89تاریخ : 

درصدی قیمت طالی سرخ در بازار/ حداقل و حداکثر نرخ زعفران اعالم شد ۲۲اُفت   
 ۹درصدی نرخ طالی سرخ طی یک ماه اخیر در بازار خبر داد و گفت:هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران  ۰۵میری از کاهش 

میلیون تومان است ۷میلیون و حداکثر  . 
و کشاورزیصنعت، تجارت  غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

طی یک ماه اخیر خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر یک کیلو  طالی سرخ درصدی قیمت ۰۵، از کاهش خبرنگاران جوان
میلیون تومان است ۷میلیون و حداکثر  ۹زعفران  . 

زعفران در رکود به سرمی برد، افزود: با توجه به آنکه تا آغاز فصل برداشت زمان زیادی باقی نمانده  او با اشاره به اینکه بازار
دهند که محصول نو خریداری کنند که این امر در کنار ازدیاد عرضه در برابر تقاضا ناشی است، از این رو تجار خارجی ترجیح می

زار دامن زده استاز نیاز نقدینگی کشاورزان بر افت قیمت و رکود با . 
 ۳۰تا  ۳۵میلیون تومان بود که امسال با اُفت  ۰۹تا  ۰۶میری ادامه داد: در آبان سال گذشته قیمت هر یک کیلو زعفران نگین 

میلیون تومان رسیده است، در حالی که خریداری ندارد ۷درصدی به  . 
میلیون تومانی قیمت زعفران در بازار ۳صادرات طالی سرخ تعریفی ندارد/ افت  :بیشتر بخوانید  

باقی است، بیان کرد: با توجه به  روز به آغاز فصل برداشت زمان ۰۵با اشاره به اینکه کمتر از  زعفران نایب رئیس شورای ملی
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بعید است که نوسان قیمتی در بازار رخ دهد ۰۵شرایط مساعد اقلیمی و افزایش تولید حداقل  . 

او با بیان اینکه آمار جدیدی از صادرات در دسترس نداریم، افزود: بنابر آمار سه ماهه گمرک، صادرات زعفران نسبت به مدت 
درصد کاهش یافته و از آن زمان به بعد آماری اعالم نشده است، اما به سبب مشکالت پیش روی صادرات مبنی  ۰۰مشابه سال قبل 

رود که بانک مرکزی بانکی را در خارج از ایران به تعریف چندانی ندارد. از این رو انتظار میبر بازگشت ارز به کشور، صادرات 
ها ارز مورد نیاز را از صادرکننده کننده دریافت منظور تسهیل صادرات به ما معرفی کند یا دولت به واردکنندگان کاال ارز ندهد تا آن

مان و پرداخت دالر به بانک مرکزی صرفه اقتصادی نداردکنند، در غیر این صورت صادرات به سبب دریافت تو . 
تا یک میلیون تومان به  ۰۵۵میری در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه صادرکنندگان در فروش هر کیلو زعفران رقمی حدود 

ای مختلف دنیا روبه رشد خواهد هشوند، بنابراین پدیده قاچاق از طریق افغانستان به دیگر کشورسبب تفاوت تومان با دالر متضرر می
 .بود

  لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/7074215/%D8%A7%D9%8F%D9%81%D8%AA-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/7055908/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.yjc.ir/fa/news/7074215/%D8%A7%D9%8F%D9%81%D8%AA-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF


 
آب مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و    

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

 

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

 
 
 

 زعفران
 خبرنگااران جوان  – 44/6/89تاریخ :

درصدی تولید زعفران در راه است ۲۲درصدی قیمت طالی سرخ/ رشد  ۲۲اُفت   
میلیون است ۹هفته اخیر  ۰ درصدی نسبت به ۰۰تا  ۰۵میری گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو زعفران دسته با اُفت  . 

صنعت، تجارت و کشاورزی غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

هفته اخیر در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل  ۰درصدی قیمت طالی سرخ نسبت به  ۰۰تا  ۰۵، از کاهش خبرنگاران جوان
میلیون تومان است ۰۵هزار و حداکثر قیمت زعفران نگین  ۳۵۵میلیون و  ۹نرخ هر کیلو زعفران دسته  . 

ون تومانی قیمت زعفران شد، افزود: با میلی ۰وی با اشاره به اینکه اتخاذ برخی تصمیمات مسئوالن سازمان بورس منجر به کاهش 
نگین در مقایسه با پوشال همیشه در بازار باالتر است، اما هم اکنون قیمت زعفران پوشال به سبب عدم  قیمت زعفران وجود آنکه

ون تردید داد، بدعرضه در بورس در مقایسه با نگین باالتر است، در حالیکه بنده معتقدم اگر بورس قیمت زعفران را کاهش نمی
کردقیمت این محصول در بازار افت نمی . 

میری درباره آخرین وضعیت صادرات زعفران گفت: بنابر آمار سه ماهه گمرک، صادرات زعفران نسبت به مدت مشابه سال قبل 
، صادرات با روند درصد کاهش یافته است و از پایان خرداد تاکنون آماری دریافت نکردیم، اما بنده معتقدم تا آغاز فصل برداشت ۰۰

 .کاهشی به کار خود ادامه دهد
درصدی تولید خبر داد و گفت: با توجه به افزایش سطح زیر کشت، برآورد  ۰۰تا  ۰۵نایب رئیس شورای ملی زعفران از رشد 

سال زراعی جدید شود که میزان تولید طالی سرخ در میدانی از گل دهی پیاز زعفران و راندمان باالی تولید در هکتار پیش بینی می
تن برسد ۰۵۵تا  ۳۰۵به  . 

وی ادامه داد: با توجه به آنکه کاهش قیمت زعفران منجر به متضرر شدن کشاورزان شده است، از مسئوالن سازمان بورس انتظار 
ها داشته باشندرود تجدید نظری در سیاستمی . 

میلیون تومانی قیمت زعفران در بازار ۳صادرات طالی سرخ تعریفی ندارد/ افت  :بیشتر بخوانید  
درصد زعفران تولیدی صادراتی است، تصریح کرد: با وجود تاثیرگذاری اتخاذ تصمیمات  ۰۵میری در پایان با اشاره به اینکه 

درصدی تولید بازاریابی  ۰۰تا  ۰۵مستقیم بر صادرات، ثبات نسبی قیمت بر توسعه بازار تاثیر بسزایی دارد، از این رو به سبب رشد 

ی امکان توسعه بازار وجود نداردو بازارسازی محصوالت امری ضروری است که متاسفانه در چنین شرایط . 
 لینک خبر
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 زیتون
 خبرگزاری فارس – 6/89/.4تاریخ : 

 آبی/ ایران سیزدهمین تولیدکننده زیتون دنیابا کم های سازگاریتاثیر توسعه تولید زیتون در سیاست

های آب در کشورمان است و به همین دلیل کنندهمعاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بخش کشاورزی یکی از عمده مصرف
بی آاز بحران کمتوسعه و تولید محصوالتی مانند زیتون که به آب کمتری نیاز دارند گامی مؤثر در اصالح الگوی مصرف و گذر 

 است. 
 ، در پاسخ به پرسشیوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارسمحمدعلی طهماسبی معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در گفت

درباره میزان تولید، سطح زیر کشت، جایگاه جهانی و ارزآوری محصوالت باغی ایران به خصوص زیتون اظهار داشت: میزان 
تن کنسرو زیتون فرآوری  18994تن روغن و  9724گزارش شده است که از این میزان  784629، 89ن در سال تولید میوه زیتو

 شده است.
هزار هکتار گزارش شده است، گفت: کشور ایران به لحاظ سطح زیر  88، 89وی با بیان اینکه سطح زیر کشت زیتون در سال 

 ست.کشت رتبه سیزدهم را در دنیا به خود اختصاص داده ا
های موجود و برنامه توسعه برای آینده این محصول باغی اظهار داشت: افزایش ضریب امنیت در پاسخ به پرسشی درباره ظرفیت 

غذایی در کشور با تولید روغن سالم و مفید، دستیابی به تراز مثبت تجاری غذایی در طول برنامه ششم توسعه از طریق افزایش تولید 
وری آب در تولید محصوالت کشاورزی و دار کشاورزی با حفاظت از منابع طبیعی پایه، ارتقاء بهرهروغن زیتون، توسعه پای

های طرح وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تولید زیتون های تولید از جمله اهداف و سیاستبرداری بهینه از سایر نهادهبهره
 است.

های محیطی، ارتقای سطح م بومی با عملکردهای باال و تحمل باال به تنشهای موجود تولید زیتون را وجود ارقاطهماسبی ظرفیت
های فرهنگ مصرف روغن زیتون به عنوان کاالی اساسی در سبد خانوار، افزایش دانش و آگاهی نسبت به شناسایی انواع روغن

 های تحقیقاتی اعالم کرد.های تحقیقاتی در اجرای یافتهزیتون و همکاری بخش
 آبیهای سازگاری با کمسعه تولید زیتون در سیاست* تاثیر تو

های آب در کشورمان است، لذا توسعه کنندهمعاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: بخش کشاورزی یکی از عمده مصرف
الگوی مصرف و مترمکعب( گامی مؤثر در اصالح  2188تا  188.و تولید محصوالتی مانند زیتون که به آب کمتری نیاز دارند )

 آبی است.گذر از بحران کم
رح های مختلف تحقیقاتی با همکاری دفتر طوی در پاسخ به پرسشی درباره نقش و نفوذ تحقیقات در توسعه تولید زیتون گفت: بخش

ست، اقدام آمده ا های تحقیقاتی که تاکنون به دستهای بخش اجرا اقدام نموده و براساس یافتهزیتون نسبت به شناسایی و بررسی چالش
 ها مرتبط نموده است.های اجرایی با کلیه زیربخشریزی و معرفی پروژهبه برنامه

 * مقایسه تولید زیتون در ایران و ترکیه
طهماسبی در پاسخ به پرسشی درباره مقایسه وضعیت ایران و ترکیه در تولید زیتون گفت: کشور ترکیه با سطح زیر کشت بیش از 

هزار تن و میزان  768هفتمین کشور تولیدکننده زیتون در دنیا است. میزان تولید روغن زیتون این کشور بیش از  هزار هکتار 988

هزار تن است؛ لذا این کشور در تولید روغن رتبه پنجم و در تولید کنسرو رتبه سوم را به خود  88.تولید کنسرو زیتون آن بیش از 

 آید.صادرکننده روغن و چهارمین کشور صادرکننده کنسرو دنیا به حساب میاختصاص داده است و ترکیه پنجمین کشور 
هزار تن کنسر, زیتون نهمین  68هزار هکتار سیزدهمین کشور و با تولید بیش از  88وی اضافه کرد: کشور ما با سطح زیر کشت 

 آید.کشور تولیدکننده کنسرو در دنیا به حساب می
در بخش باغبانی با استانداردهای جهانی،  کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره تناسب سرعت پیشرفتمعاون باغبانی وزارت جهاد 

المللی مرتبط مانند کمیته های بینالمللی زیتون و همکاری با سایر بخشاظهار داشت: با توجه به عضویت کشورمان در شورای بین
شود. همچنین المللی تدوین و اجرا میدهای ملی براساس استانداردهای بینالمللی و امثال آن، استاندارکدکس، استانداردهای بین

برداران و کارشناسان المللی برای بهرههای بینهای اجرایی زیتون براساس آخرین یافتههای آموزشی در خصوص عملیاتدوره
 گردد.تون استفاده میهای زیالمللی برای توسعه و اصالح باغهای بینگردد و از آخرین یافتهبرگزار می

  لینک خبر

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13980621000525/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86


 
آب مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و    

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

 

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

 

 

 سالمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
آب مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و    

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

 

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

 
 سیب زمینی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
آب مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و    

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

 

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

 

 شیالت

 فودپرس – 41/6/89تاریخ : 

میلیون دالری ۲ساله برای توقف واردات تخم قزل آال/ صرفه جویی ارزی  ۲برنامه   
میلیون دالری تخم ماهی  ۰های کشاورزی ماهیان سردآبی کشور گفت: برای جایگزینی واردات رئیس اتحادیه تعاونی <مواد غذایی

ساله این اتحادیه برای جایگزینی تولید داخلی به جای وارداتی به سازمان شیالت رفت ۰قزل آال، طرح  . 
های کشاورزی ماهیان سردآبی کشور در نشست خبری اظهار کرد: به دلیل کاهش تولید تخم زاده رئیس اتحادیه تعاونیآرش نبی

کان قطع واردات یک باره این محصول را نداریم؛ این امر منجر به ضرر و زیان هنگفت پرواربندان و آال فعال امزده ماهی قزلچشم
شودآال در کشور میکاهش تولید ماهی قزل . 

وی افزود: سابقه نشان داده است که هر موقع واردات تخ ماهی قزل آال یا حتی ارز دولتی آن قطع میشود قاچاق این محصول از 
ارمنستان و ترکیه به صورت کولبری اتفاق میافتاد که امکان ردیابی آن نیز وجود ندارد که در نهایت منجر به  کشورهای عراق،

شودآلودگی مزارع کشور به ویروس می .  
 هزار تن ماهی قزل آال به دلیل آلودگی ویروسی از بین رفت 60

هزار تن  68تا  28آال و رصد از تولید تخم چشم زده ماهی قزلد 98های گذشته نیز این اتفاق افتاد و حدود نبی زاده گفت: در سال

های وارداتی از بین رفتخود ماهی به دلیل ویروس . 
شده آال بر اساس آمار ثبتهای کشاورزی ماهیان سردآبی کشور ادامه داد: میزان تولید تخم چشم زده ماهی قزلرئیس اتحادیه تعاونی

شود و در درصد این رقم نیز به صورت غیرثبتی در کشور تولید می 18تا  48قطعه است که میلیون  6.سازمان دامپزشکی کشور 

میلیون قطعه نیازمندیم 188تا  218میلیون قطعه است در حالیکه ساالنه به  68تا  18مجموع رقم تولید آن در این بخش حدود  . 
 مزارع قزل آال چگونه آلوده شد

های گذشته سازمان دامپزشکی اجازه داد که واردات این بیماری به کشور آمد، گفت: در سال زاده در پاسخ به اینکه چرا ایننبی
های تقلبی با گواهی سالمت تقلبی بودیم؛ این محصول در اشکال مختلف به کشور انجام شود، به طوریکه شاهد ورود محموله

و گواهی آمریکا و دیگر کشورهای معتبر تولید کننده را به  محصوالت آلوده از کشورهایی مانند ترکیه و آذربایجان به ایران آمدند
 .صورت جعلی بر روی محصوالت خود داشتند
هاآال نداشتیم اما بعد از این مدت ویروسبیماری رصد شده در حوزه ماهی قزل 7.98وی گفت: قبل از سال   VHS ،IHM و IPM  که

های وسیعی از بخش 84خودش را در کشور نشان داد و در سال  87از سال های اروپایی هستند به کشورمان آمد. این بیماری سویه

آال را از بین بردمزارع تولید ماهی و تخم قزل . 
های کشاورزی ماهیان سردآبی کشور در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم که چرا در آن مقطع شما به عنوان رئیس اتحادیه تعاونی

آال با داتی را دادید گفت: در آن مقطع اتحادیه به دنبال اصالح نژاد و تالقی نسل ماهی قزلهای واراتحادیه اجازه واردات نمونه
های های خارجی بود تا در این محصول افزایش و بهبود عملکرد ایجاد شود اما این کارهای علمی در نهایت تبدیل به فعالیتگونه

ین بخش شدندآال وارد اتجاری شد و حتی خود مراکز تکثیر تخم ماهی قزل . 
هزار دالر پیشنهاد شد اما سازمان شیالت وقت  488آال با طرح اصالح نژاد تخم ماهی قزل 94و  97زاده گفت: در سالهای نبی

 .موافقت نکرد و این بودجه را اختصاص نداد
شرکت همه  78ه غیر از آال در کشور وجود دارد که در حال حاضر بمرکز تکثیر تخم چشم زده ماهی قزل 728وی یادآور شد که 

کنندآنها خود نیز اقدام به واردات تخم ماهی می . 
ساله اتحادیه ماهیان سردآبی برای بی نیازی از واردات تخم ماهی قزل آال اعالم شد .برنامه   

هایی از تخم نسلهای کشاورزی ماهیان سردآبی کشور با بیان اینکه کشورهای تولیدکننده خارجی حاضر نیستند رئیس اتحادیه تعاونی
ماهی را به ما بدهند تا ما بتوانیم بر روی آنها تولید و تکثیر انجام بدهیم گفت: در این زمینه باید خود در کشورمان اقدام به کار 

های تحقیقاتی و علمی کنیم اما این امر در اولویت سازمان شیالت قرار ندارد و بخش خصوصی نیز حاضر نیست برای پروژه
های خارجی در کشور خودمان استگذاری کند؛ راه دیگر تولید مشترک این محصول با شرکته این شکل سرمایهبلندمدت ب . 

آال بگوییم که شما از این بعد اجازه زاده تصریح کرد: در شرایط فعلی اگر به شرکت اصلی واردکننده تخم ماهی چشم زده قزلنبی
گذاری کنید ممکن است به یک باره بازار ایران را خالی از محصول کنند زیرا سرمایه واردات مستقیم در کشورمان ندارید وحتما باید

کننددرصد از نیاز بازار داخلی کشورمان را تامین می 91های تابع آن این شرکت و شرکت  
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دات این محصول سال از وار 1تا  .دهد که ظرف مدت های کشاورزی ماهیان سردآبی این تضمین را میوی گفت: اتحادیه تعاونی

ها در این برنامگینیاز شویم که لزوم آن سپردن مسئولیت تنظیم بازار به این تشکل بخش خصوصی است اما در شرایط فعلی بیبی
کندارتباط وجود دارد و دولت مسئولیت را به بخش خصوصی واگذار نمی . 

های کوچک تولید کننده تخم ر همین اساس در ابتدا با شرکتهای کشاورزی ماهیان سردآبی کشور تاکید کرد: برئیس اتحادیه تعاونی
میلیون  788کنیم به طوریکه در سال اول شویم و آنها را مکلف به تولید این محصول در کشور میآال وارد مذاکره میماهی قزل

ز دست ندادن بازار بزرگ تر را نیز برای اهای دیگر و بزرگسال شرکت 1قطعه از واردات ما کم خواهد شد و در نهایت طی 

شود به کنیم اما قراردادی که در حال حاضر برای واردات تخم ماهی انجام میایران مکلف به تولید در کشورمان به جای واردات می
 .نوعی قرارداد ترکمانچای است

لت به این فکر نیست زیرا آال ورود نکند دووی یادآور شد که در صورتی که خود بخش خصوصی برای اصالح نژاد تخم ماهی قزل
کند و مانند روغن و گوشت توجهی به آن نداردتولید آبزیان را به صورتی فانتزی نگاه می . 

آالی ایران توسط زاده در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار تسنیم در ارتباط با امکان بیوتروریسم بودن آلودگی مزارع ماهی قزلنبی
نیز بنده هم این فکر را داشتند و به بررسی پرداختم و حتی سازمان بازرسی و سازمان  های کشورهای رقیب گفت: اوایلشرکت

دامپزشکی کشور نیز به این موضوع ورود کردند اما باید توجه داشت که طمع واردکنندگان باعث آلودگی مزارع پرورش ماهی شد 
رده بودندهای آلوده، گواهی سالمت تقلبی کزیرا آنان اقدام به واردات تخم ماهی . 

توان ظن بیوتروریسم را رد کرد زیرا این امکان همیشه وجود دارد و همینکه امروز وابسته به وی افزود: به طور قطع اما نمی
تواند یک اقدام بیوتروریستی باشدآال هستیم نیز خود میواردات تخم ماهی قزل . 

خ به این سوال خبرنگار تسنیم که چرا به جای واردات تخم ماهی های کشاورزی ماهیان سردآبی کشور در پاسرئیس اتحادیه تعاونی
کنید، گفت: مخاطرات واردات اسپرم در مقایسه باتخم ماهی بسیار کمتر است و ارز بسیار کمتری برای اقدام به واردات اسپرم نمی

نجام شودشود و همچنین باعث می شود که بخشی از چرخه تولید در داخل کشورمان اواردات آن صرف می . 
وی افزود: استفاده از اسپرم نیز خود نوعی از وابستگی است و باید بتوانیم آن را با دریافت تکنولوژی یا ایجاد مراکز اصالح نژاد و 

 .تحقیقات در کشور خودمان تولید کنیم
تومان  488ت حذف آن به تومان است که در صور 778آال نبی زاده در پایان گفت: در حال حاضر قیمت هر قطعه تخم ماهی قزل

ای برای کار علمی برای آن وجود نداشته استیابد در گذشته نیز این سابقه وجود داشته و انگیزهافزایش می . 
تومان است که در صورت افزایش سطح تولید و استفاده از علم روز  98تا  61آال وی افزود: قیمت تمام شده هر عدد تخم ماهی قزل

ها را نیز کاهش دادزینهتوان این هدنیا می . 
  ک خبرلین
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 شیالت 
 ایرنا  – 41/6/89تاریخ : 

 میلیون قطعه تخم چشم زده در پنج ماه  ۷۰واردات 

قطعه تخم چشم زده  ۳۳۰هزارو  ۰۳۹میلیون و  ۹۰رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون  -ایرنا  -تهران 
 ماهی ترخیص و وارد کشور شده است. 

وی مقدار مجوز صادر شده از س ۷۰روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در سال « علیرضا رفیعی پور»
 هزار قطعه بوده است. ۰۰۰میلیون و  ۰۳۰سازمان دامپزشکی کشور برای واردات تخم چشم زده قزل آالی رنگین کمان 

قطعه مجوز واردات تخم چشم زده قزل آالی رنگین کمان  ۳۰۵هزارو  ۹۹۳میلیون و  ۳۰۰نزدیک  ۷۹وی اظهارداشت: در سال 
 توسط سازمان دامپزشکی کشور صادر شده است.

قطعه تخم چشم  ۰۹۰هزار و  ۶۷۵میلیون و  ۳۵۳سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: از این میزان صدور مجوز، حدود رئیس 
 زده قزل آال به کشور وارد شده است.

وی درباره این ادعای برخی اتحادیه ها درخصوص افزایش بی رویه تخم چشم زده قزل آال گفت: براساس نیاز ساالنه مجوز برای 
 خم چشم زده صادر شده و اینگونه نیست که بیش از نیاز داخلی واردات داشته باشیم.واردات ت

رفیعی پور درخصوص تفاوت آمار سازمان شیالت ایران و گمرک جمهوری اسالمی افزود: طبق صدور مجوز واردات انجام می 
 ظ وزنی و قطعه اماری اعالم شده باشد.شود و من تصور نمی کنم که چنین تفاوت آماری وجود داشته باشد مگر این که از لحا

میلیون قطعه است که طی سالهای اخیر  ۳۵۵به گزارش ایرنا، طبق آمارها نیاز ساالنه کشور به تخم چشم زده قزل آالی رنگین کمان 
 میلیون قطعه آن از محل تولید داخل و مابقی از محل واردات تامین می شد. ۰۰۵نزدیک 

میزان واردات تخم  ۷۹های ماهیان سردآبی، طبق آمار سال های تعاونیعامل اتحادیه سراسری شرکتبه گفته روح اله فرهی مدیر
براساس آمار  ۷۹چشم زده قزل آالی سازمان شیالت ایران و گمرک جمهوری اسالمی متفاوت بوده است به طوری که در سال 

کمان وارد کشور شده اما گمرک جمهوری اسالمی حجم میلیون قطعه تخم چشم زده قزل آالی رنگین  ۰۰۵سازمان شیالت ایران 
 هزار دالر اعالم کرده است. ۹۵۵میلیون قطعه به ارزش پنج میلیون و  ۰۵۵واردات تخم چشم زده قزل آال را 

این درحالیست که قرار بود با حمایت های دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی طی مدت سه سال فرایند تولید تخم چشم زده قزل 
 در داخل کشور انجام شود و ایران به خودکفایی در تولید این محصول برسد اما برخی کارشناسان مدعی هستند به دلیل افزایش بی آال

 رویه واردات این مهم عملیاتی نشده است.
  لینک خبر
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 شیالت 
 خبرگزاری فارس – 7/6/89.تاریخ : 

شودمیگو بدون بیمه اجازه فعالیت داده نمی سال آینده به مزارع  
 .رئیس سازمان شیالت ایران گفت: سال آینده به هیچ یک از مزارع میگو بدون انجام بیمه اجازه فعالیت داده نخواهد شد

میرزایی در به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان شیالت ایران، خون

ستاد میگوی استان گلستان در دفتر استانداری به ریاست حق شناس استاندار گلستان که به منظور  دومین جلسه

گذاری و گزارشی از وقوع بیماری لکه برداری از سایت گمیشان، میزان سرمایهبررسی مراحل ساخت و بهره

است بنابراین سازمان سفید برپا شد، اظهار داشت: فصل پرورش آینده در مجتمع میگوی گمیشان بسیار مهم 

افزایی دامپزشکی بسیار سختگیرانه در مورد مسائلی از جمله بیمه و رعایت الزامات دامپزشکی ورود شیالت با هم

 .خواهد کرد
در سراسر دنیا بیماری به عنوان یک واقعیت در کنار پرورش پذیرفته شده است ما نیز باید پرورش را  وی افزود:

دامپزشکی برای استفاده از  ای با سازماننامهر بیماری ادامه دهیم که در این راستا تفاهمبا احتیاط کامل در کنا

 .دانش روز در این بخش منعقد شده است
رئیس سازمان شیالت ایران با بیان این که سال آینده به هیچ یک از مزارع بدون انجام بیمه اجازه فعالیت داده 

این که پرورش آبزیان مشمول بیمه اجباری شده است سال آینده تک تک مفاد نخواهد شد، تصریح کرد: با توجه به 

ای حق فعالیت بدون بیمه را نخواهد داشتاین بیمه اجباری اجرایی خواهد شد و به هیچ عنوان مزرعه . 
دش های قانونی از جمله صندوق توسعه ملی سرمایه در گرکنیم با استفاده از ظرفیتوی همچنین افزود: تالش می

های بالعوض و یا تسهیالت ویژه رونق دوباره مجتمع دهندگان قرار دهیم و با پرداخت کمکرا در اختیار پرورش

 .پرورش میگو گمیشان را شاهد باشیم
ها، مسیر میرزایی خاطرنشان کرد: با علم به وجود بیماری لکه سفید و در احتیاط کامل و کم کردن آسیبخون

دار خواهد بودن ادامهتوسعه مجتمع میگو گمیشا . 
های اجرایی مرتبط سعی به گفته وی، از زمان وقوع بیماری در مجتمع میگوی گمیشان تاکنون تمام مدیران دستگاه

های روانی و اقتصادی این موضوع داشتند و شایسته است که از همکاری تمامی در همکاری و کم کردن آسیب

تشکر به عمل آیداند، مدیران استان که پیگیر موضوع بوده . 
درصد  ۰۱۱در این نشست محرابی مدیرکل دامپزشکی استان گلستان نیز گفت: این سایت از نظر تامین الرو 

وابسته به مراکز تکثیر جنوب کشور است و این یک نقطه ضعف بزرگ است و حتی در مرکز تکثیری هم که 

منتقل می شود که در هر حال امکان انتقال بیماری را دارد ناپلی داخل سایت ایجاد شده . 
مورد بیماری لکه های آبزیان سازمان دامپزشکی توضیحاتی در در این نشست مدیرکل دفتر بهداشت و بیماری

که اولین واگیری بیماری لکه سفید را در کشور داشتیم توانستیم با به  ۱۰سفید میگو ارائه کرد و گفت: از سال 

ای کارگیری ضوابط بهداشتی، تولید میگو را به یک روال قابل قبول برسانیم. از نظر ما هر پرورش دهنده

باشد و اقدامات پیشگیرانه را خود انجام دهد ما یک بررسی  است باید همیشه منتظر بروز بیماری میگوکار که

ایمجانبه انجام داده و به استاندار ارائه کردههمه . 
تولید  برداری از آخر خط درصد نیست و دنیا متوجه شده نمونه ۰۱۱در بیولوژی هیچ چیز  دکتر قاجاری افزود:

نامه بهداشتی هستند گونه که واحدهای فرآوری دارای نظامکافی نیست و باید برنامه مدیریت بهداشتی داشت. همان

نامه شوندباید مزارع نیز دارای نظام . 
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درصد وقوع  ۰۱وی ادامه داد: در حال حاضر در حال تدوین برنامه ملی مقابله با بیماری لکه سفید هستیم و چون 

از مولدین عاری از بیماریبیماری های آبزیان از منشا بچه ماهی و بچه میگوست لذا برای سال آتی   (spf) 
 .استفاده خواهیم کرد

  لینک خبر
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 شیالت 
 خبرگزاری فارس – 41/6/89تاریخ : 

 برد؟/ تشکیل چند اتحادیه برای یک کارواردات چگونه خودکفایی در تولید تخم ماهی را از بین 

زده خودکفا بودیم اما به دلیل سودآوری خوبی که در در تامین تخم ماهی چشم 94های ماهیان سردآبی گفت: سال مدیرعامل تعاونی

تن ماهی را از هزار  68های مختلفی به کشور آمد و واردات بود تکثیرکنندگان همگی تبدیل به واردکننده شدند و همراه آن بیماری

 بین برد. 
های کشاورزی ماهیان سردآبی در زاده مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونیبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزرای فارس، آرش نبی

ن تکثیرکنندگان کشور در تولید تخم ماهی چشم زده کامال خودکفا بود، گفت: پس از آ 98نشست خبری با بیان اینکه کشور در سال 

های زیادی وارد کشور شد و تولید را فلج کرد. از سوی دیگر طعم شیرین پول به چی شدند و به دنبال آن بیماریان وارداتخودش
 اند. مذاق این تکثیرکنندگان وارداتچی آنچنان خوش آمد که تاکنون ادامه داده

یفی و های کزده وارد کنند تا با تالقی نسل داخلی نمونه ابتدا تکثیرکنندگان با هدف اینکه تخم ماهی چشم 98های زاده گفت: در سالنبی

بهتری ایجاد کنند و بتوانند اصالح در داخل انجام دهند از سازمان شیالت درخواست واردات کردند و آنها هم مجوز دادند و واردات 
 انجام شد. 

شد که تا دیروز م نصیب واردکنندگانی میشد و پول خوبی هوی ادامه داد: تخم ماهی چشم زده با ارز دولتی وارد کشور می
 دادند و کار تولید تخم ماهی چشم زده تقریبا تعطیل شد بهتکثیرکننده بودند، بنابراین آنها دیگر دل به کار تکثیر و تولید داخل نمی

 میلیون قطعه در داخل تولید شده است.  18میلیون قطعه تنها  188طوری که امسال با وجود نیاز بیش از 

مرکز تکثیر تخم ماهی چشم زده ثبت شده  728های کشاورزی ماهیان سردآبی تاکید کرد: در کشور مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی

 های واردات آنها را از مسیر تولید دور کرد. اند و پولواحد آنها کار واردات انجام داده 7.8توان گفت: است که می

 *طرح تولید داخل بایگانی شد
ادامه به کوتاهی برخی مسئوالن هم در کار اصالح نژاد تخم ماهی چشم زده اشاره کرد و گفت: برخی فعاالن بخش خصوصی  وی در

به سازمان شیالت دادند که با  97-94تمایل داشتند تا کار اصالح نژاد را در داخل به هر نحوی پیش ببرند آنها طرحی را در سال 

 داخل انجام شود اما آنها موافقت نکردند. هزار دالر کار اصالح نژاد در  488

زاده مشکالتی که اکنون بر سر تولیدکنندگان تخم ماهی چشم زده آمده نتیجه کار خود آنها است، آنها در اوج خودکفایی به گفته نبی
اصالح نژاد صورت گیرد. کشور مسیر واردات را به غلط انتخاب و اجرا کردند. قرار بود اگر وارداتی هم انجام شود در کنار آن 

یعنی با سرمایه شرکت واردکننده و با همکاری واردکنندگان در داخل کشور کار اصالح تخم ماهی چشم زده انجام شود که هیچکدام 
 از اینها انجام نشد.

 های مختلف برای یک کارهای ماهی/تشکیل اتحادیه*موازی کاری در اتحادیه
وزارت تعاون و  های تعاونی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بخش بازرگانی،گیری شرکتزاده در ادامه به ساختار شکلنبی

اتحادیه تولید، تکثیر و پرورش آبزیان؛ ماهیان  1دهند. در حوزه ماهیان های تولید را شکل میسازمان تعاون روستایی اتحادیه

ته است و یک اتحادیه تولید و تجارت توسط بخش بازرگانی آبی، ماهیان سردآبی و بخش صیادی توسط وزارت تعاون شکل گرفگرم
های کشاورزی و ماهیان سردآبی کشور توسط سازمان تعاونی روستایی به تشکیل شده و از سه سال پیش هم اتحادیه مرکزی تعاونی

 ثبت رسیده است. 
رت جهاد کشاورزی در سازمان مرکزی تعاون مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی کشور گفت: این اتحادیه با دستور وزیر سابق وزا

 استان عضو این اتحادیه هستند.  9روستایی شکل گرفت و در حال حاضر 

کنند مثال های متناقضی مطرح میها به حدی زیاد شده که معموال دو اتحادیه حرفبه گزارش فارس، تشتت و پراکندگی اتحادیه
داند که تولیدکنندگان را فلج کرده است اما شرکت ده دولت را مقصر واردات میای که زیر نظر وزارت تعاون تشکیل شاتحادیه

تعاونی که زیر سازمان تعاون روستایی شکل گرفته معتقد است خود تولیدکنندگان واردات را بر تولید داخلی ترجیح دادند و این بال 
 سرشان آمد. اولی موافق حذف ارز دولتی و دومی مخالف آن است.

ها به حدی است که رئیس سازمان شیالت در نشست خبری چند هفته پیش گفت: ما به دنبال این های اتحادیهیی در صحبتگوتناقض
شود که معلوم است خود این هایی مطرح میها واقعا حرفها و مسوالنشان را بشناسیم چون در نشستهستیم تا اصالت این اتحادیه

 ند و نظر واحدی ندارند. اها هم به آراء واحد نرسیدهاتحادیه
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 هایی اصال وجود دارد یا نه.وی گفت: باید بررسی کنیم که آیا واقعا چنین اتحادیه
 ای هم در قطع واردات و حذف ارز دولتی است * نان عده

 ی روستاییگوید این اتحادیه تحت نظر سازمان تعاونهای کشاورزی ماهیان سردآبی کشور که میمدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی
آنها بر عملکرد این اتحادیه نظارت دارند، گفت: کسانی که اکنون منتقد واردات تخم ماهی چشم زده هستند به دنبال شکل گرفته و 

خواهند با قطع واردات قیمت در داخل خودشان هستند اینها کسانی هستند که اندک تولیدات تخم ماهی چشم زده دارند و می منافع
 و آنها با قیمت باالتری بفروشند. افزایش یابد 

 *قاچاق ماهی تخم چشم زده از ترکیه، عراق و ارمنستان
های شود گفت: در سالوی با بیان اینکه افزایش قیمت تخم ماهی چشم زده در داخل باعث قاچاق از ترکیه، عراق و ارمنستان می

شد که به تخم چشم زده مرزها و توسط کولبران وارد کشور می گذشته هم قاچاق تخم ماهی چشم زده از این کشورها بود و از طریق
 رسید. سمندی معروف بودند. یعنی در خودروهای سمند جاسازی شده و به دست تولیدکنندگان داخل می

هی تخم ما گذاری در داخل بود تاوی ادامه داد: همین تولیدکنندگان داخل بودند که زمانی که شرکت توروتلج آمریکا به دنبال سرمایه
 چشم زده تولید کند آنها گفتند که این شرکت اسرائیلی است و اجازه ندادند این تولید انجام شود. 

 شود. زاده در حال حاضر هم واردات تخم ماهی چشم زده از این شرکت آمریکایی انجام میبه گفته نبی
 داخل افزایش یابد و درآمد آنها بیشتر شود. خواهند قیمت : آنهایی که به دنبال حذف ارز دولتی هستند میوی گفت

 میلیون قطعه تولید تخم ماهی چشم زده  18میلیون قطعه نیاز داخل و  188*

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که میزان تولید تخم ماهی چشم زده در داخل چقدر است، گفت: براساس آماری که رئیس بخش 
درصد  18تا  48میلیون قطعه تخم ماهی چشم زده تولید داخل ثبت شده و حدود  6.م کرده بهداشت آبزیان سازمان دامپزشکی ا عال

شود. در حالی که نیاز این صنعت میلیون قطعه می 18تولید شده است با این حساب حدود تولید داخل  GISآن هم در خارج از شبکه 

 میلیون قطعه است. 188الی  218ساالنه 

 ماهی سوغات بیماری واردات غیر رسمی و قاچاقهزار تن  68*از بین رفتن 

تومانی به واردات تخم ماهی چشم زده اختصاص یافته بیماری تا حدود زیادی کم شده است.  2488زاده ادامه داد: زمانی که ارز نبی

به  87ورد که در سال را به کشور آ IHNو  VHS ،IPNهایی نظیر های تقلبی و جعلی بیماریپیش از این قاچاق و واردات با گواهی

 آال در کشور از بین رفت.هزار تن ماهی قزل 68تا  28میزان 

ه با کردند ککند و باید تولید داخل را تقویت کنیم گفت: برخی فکر میوی در ادامه با بیان اینکه واردات هیچ دردی از ما را دوا نمی
ها دیوانه هستند که بذر اولیه را در کنند اما مگر خارجیگذار در داخل هم وادار میواردات از کشورهای دیگر و آنها را به سرمایه

 کنند تا ما همواره به آنها وابسته باشیم. بگذارند تا ما بتوانیم اصالحات انجام دهیم. معلوم است که آنها چنین کاری نمیاختیار ما 
 افتند. وی تاکید کرد: مقصر تکثیرکارها هستند؛ اگر دو سال از آنها وارد نکنیم آنها به التماس کردن می

های تخم چشم زده را در نامهها اجرای شیوهرد: باید برای نجات از این گرفتاریمدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی کشور تاکید ک
ها با کاهش پلکانی واردات به همان نسبت تولید را در داخل تقویت کنند و درنهایت پس از پنج ها بگذارند و این اتحادیهاختیار اتحادیه

 ع خواهد شد. شود وابستگی قطسال با حمایتی که از تکثیر داخلی انجام می
نفر پرسنل در اتحادیه وجود دارد که قرار  .وی در پاسخ به اینکه اتحادیه شما چند نفر پرسنل دارد و چه میزان سرمایه دارید؟ گفت: 

 گیریم.ای هم نداریم اما به مرور از اعضا میاست دفتری بگیریم و سرمایه
و ترکیه دوباره آغاز خواهد شد و بسیاری پول هنگفتی از آن بدست وی گفت: در صورتی که ارز دولتی حذف شود قاچاق از عراق 

یابد و هزینه یک تومان افزایش می 4888تومان  7788آورند اگر ارز دولتی حذف شود قیمت تخم ماهی چشم زده داخل از می

 رسد. میلیون می 798میلیونی به  788مزرعه 

 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
آب مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و    

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

 

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

 
 
 
 

 شکر
 خبرنگاران جوان  – 46/6/89تاریخ : 

های وارداتی را به کشور باز کرددستاورد خودکفایی شکر بر باد رفت/ احیای دوباره وزارت بازرگانی پای شکر  
مسئوالن و نقض قانون خرید تضمینی تیر   اگرچه تا مرز خودکفایی تولید شکر پیش رفتیم، اما اتخاذ تصمیم های خالف وعده

صی به این محصول استراتژیک زدخال . 
صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار های مناسب امسال، ، با وجود بارندگیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

درصد کاهش یافته که علت این امر را باید در قیمت گذاری نادرست محصول و مداخالت دولت در  ۶۵از کشت چغندر قند بیش 
های قبل جست و جو کرد؛ چرا که بنابر اظهارات عباس کشاورز معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در هفتمین سال

های روغنی تحت شعاع شکر، گندم و دانه صوالت از جملههمایش کشت پاییزه، مداخالت دولت توفیقات ما را در زمینه برخی مح
هایی در این زمینه ایجاد کرده استقرار داده و نگرانی . 

اگرچه تا مرز خودکفایی تولید شکر پیش رفتیم، اما اتخاذ سیاست نادرست مسئوالن و نقض قانون خرید تضمینی ضربه مهلکی به این 
جایی رساند که طبق اذعان یزدان سیف معاون وزیر جهاد کشاورزی امسال از مجموع محصول استراتژیک وارد کرد و کار را به 

شود چرا که قیمت گذاری نادرست هزار تن شکر در داخل تولید می ۳۵۵تولید چغندر قند و نیشکر تنها رقمی حدود یک میلیون و 
مسئله بر طرف شود تا در شرایط فعلی تحریم و موجب شده الگوی کشت به سمت کشت دیگر محصوالت تغییر کند که امیدواریم این 

های بیگانه وارد کنیمهزار تن را از کشور ۳۵۵میلیون و  ۰مشکالت ارزی مجبور نباشیم مابقی نیاز خود تا مرز حداقل  . 
دانند و میبسیاری از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه کشور را مقصر اصلی این اتفاقات 

های تولید با درآمد کشاورزان موجب معتقدند تاخیر در اعالم قیمت تضمینی و به عبارت دیگر دور زدن قانون و نبود سنخیت هزینه
ها به سمت و سوی دیگر محصوالت سوق داده شوند که این امر دستاوردی جز بر باد رفتن خودکفایی محصوالت شد تا آن

های پشت پرده به دنبال این موضوع بودند تا ملی و زیان مهلک کشاورزان نخواهد داشت، هر چند دست استراتژیک، ضربه به منافع
ها پیش احیای مجدد وزارت ای را از طریق واردات به هر قیمتی نصیب خود کنند و به همین خاطر از سالهای باد آوردهبتوانند سود

دانستنداورزی میبازرگانی را تنها راهکار تنظیم بازار محصوالت کش . 
رویم تا از آخرین دالیل کاهش سطح زیر کشت چغندر قند و تیر خالص به خودکفایی شکر و بی حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می

 :توجهی مسئوالن به امر تنظیم بازار از حوزه تولید داخل با خبر شویم
رفتن خودکفایی شکر مسئوالن سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد مقصر اصلی بر باد  

، درباره صنعت، تجارت و کشاورزی محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار
سازمان برنامه و بودجه کشور و  علل کاهش سطح زیر کشت چغندر قند و تیر خالص به خودکفایی شکر، اظهار کرد: مسئوالن

شورای اقتصاد مقصران اصلی این اتفاق هستند چرا که بدعهدی مسئوالن دولتی در قیمت گذاری و بی توجهی به قانون خرید تضمینی 
 .منجر به کاهش سطح زیر کشت چغندر قند و تولید شکر شده است

هزار تن شکر تولید کنیم، اما سیاست  ۰۵۵میلیون و  ۰بیش از  ۷۶ال ها توانستیم در ساو افزود: علی رغم آنکه بعد از گذشت سال
گذاری نادرست مسئوالن دولتی در نرخ گذاری و اعالم نرخ در زمان مقرر موجب شد کشاورزان از کشت این محصول استراتژیک 

دکفایی و خوداتکایی محصوالتی همچون داده بودیم که خو  های الزم را در این زمینهخودداری کنند. هر چند ما در سال گذشته هشدار
 .کلزا، گندم و شکر در معرض خطر است

ملک زاده با اشاره به اینکه بی تدبیری دولت در اجرای قانون خرید تضمینی و عدم حمایت از کشاورزان خودکفایی شکر را در 
های خوبی درخصوص حمایت از اغذ برنامههای مسئوالن با عمل یکسان نیست و تنها روی کمعرض خطر قرار داد، بیان کرد: شعار

شود و همین موضوع کار را به جایی رسانده که پایداری تولید شکر با ها عملیاتی نمیکشاورزان دارند که متاسفانه هیچ یک از آن
راز باشدهای بیگانه دکاهش سطح زیر کشت از بین رود و در شرایط فعلی تحریم برای تامین نیاز کشور دستمان به سوی کشور . 

های ظالمانه در تولید محصوالت رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: اگرچه کشاورزان در برابر اعمال تحریم
استراتژیک به دنبال پایداری بودند، اما نقص قانون خرید تضمینی موجب شد تا این امر مهم محقق نشود، در حالیکه با اعمال حمایت 

ها وجود داردکان به حداقل رساندن خسارتاز کشاورزان ام . 
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های خوب نتوانستیم چغندر به گفته او، علی رغم آنکه در تولید شکر تا مرز خودکفایی پیش رفته بودیم، اما امسال با وجود بارندگی
 .بکاریم که این بحث باید آسیب شناسی شود چرا که به نفع کشور نیست

تضمینی گندمواردات گندم برای ذخایر استراتژیک در حال بررسی/ دالیل متعدد کاهش خرید  :بیشتر بخوانید  
ملک زاده با انتقاد از این مسئله که همه ساله مسئوالن سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای اقتصاد نسبت به نرخ پیشنهادی 

، اما سیاست ۷۶هزار تن شکر در سال  ۰۵۵میلیون و  ۰وزارت جهاد کشاورزی بی اعتنا هستند، بیان کرد: با وجود تولید بیش از 
درصد کاهش یابد، از آن جا که حمایت کافی از  ۶۵تا  ۰۵لت در قیمت گذاری موجب شد تولید شکر سال گذشته گذاری نادرست دو

کشاورزان صورت نگرفت و به عبارت دیگر سرخوردگی ایجاد شد، از این رو کشاورزان به سراغ کشت دیگر محصوالت رفتند که 
 .این امر الگوی کشت را بر هم زد

ی و منابع طبیعی با بیان اینکه در شرایط فعلی تحریم واردات شکر با مشکالت متعددی رو به روست، رئیس نظام صنفی کشاورز
های تولید، قیمت خرید تضمینی چغندر قند بسیار پایین بود که همین امر موجب شد تنها کشاورزان به افزود: علی رغم افزایش هزینه

ایجاد خسارت به منابع آبی، نابودی خودکفایی محصوالت استراتژیک و سراغ کشت محصوالت صیفی روند که این امر عالوه بر 
و شعار سال در تناقض است اقتصاد مقاومتی های بیگانه را در بر دارد، ضمن آنکه با سیاست هایوابستگی شدید به کشور . 

ورزیدند، اما نتیجه این امر موجب شد به گفته او، اگرچه بسیاری از افراد در بدنه دولت بر احیای مجدد وزارت بازرگانی اصرار می
های بیگانه در تامین محصوالت استراتژیک همچون شکر دراز شود که این امر های تحریم، دستمان به سوی کشورتا علی رغم فشار

میلیون بهره بردار بخش کشاورزی نیست ۰به صالح کشور و  . 
هستندمسئوالن وزارت جهاد کشاورزی در شعار حامی تولید داخل   

، با اشاره به اینکه بی صنعت، تجارت و کشاورزی مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار
ظهار کرد: اگرچه تدبیری دولت در اجرای قانون خرید تضمینی موجب شد خودکفایی تولید شکر در ورطه نابودی قرار گیرد، ا

 .مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی در ظاهر طرفدار تولید هستند، اما در عمل این وزارتخانه متولی دولت و نماینده بخش دولتی است
او افزود: اگر وزیر جهاد کشاورزی توان این امر را ندارد که منافع کشاورز را در هیئت دولت استیضاح کند، استمرار حضور ایشان 

وزارتخانه به ضرر کشاورزان است در این . 
اسدی با اشاره به دالیل کاهش تولید شکر، گفت: با وجود سیاست گذاری نادرست دولت در قیمت گذاری، مشکالت حمل و نقل و 

 .دریافت مطالبات بیش از مدت زمان یکسال بدیهی است که کشاورزان دیگر رغبتی به کشت این محصول ندارند
ه کشاورز با بیان اینکه حمایت دولت در بخش کشاورزی تنها در حد شعار و بیان است، افزود: در عضو شورای مرکزی خان

های پشت پرده بر واردات اصرار برد، تولید ملی در دولت جایگاهی ندارد چرا که دستشرایطی که کشور در بحران به سر می
 .دارند

کنند، در حالی ها دخالت میولت به قدری قدرت دارند که در سیاست گذاریبه گفته او، در شرایط فعلی برخی واردکنندگان در بدنه د
دهد و این موضوع ها ایستاد چرا که واردات شکر ارز قابل توجهی را به خود اختصاص میکه در شرایط فعلی ارزی باید جلوی آن
 .خیانت به منافع ملی و تولید داخل است

ت به اجرای قانون خرید تضمینی، تقاضا داریم که مسئوالن ذی ربط به این موضوع احترام اسدی ادامه داد: با مشاهده بی توجهی دول
 .بگذارند چرا که کشاورزان حامی ندارند و نقض قانون ظلم آشکار در حق جامعه کشاورز است

 قیمت گذاری نادرست محصوالت استراتژیک عامل اصلی خسارت به منابع آبی کشور
 ۶۵، از کاهش صنعت، تجارت و کشاورزی مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفت و گو با خبرنگارعلی خان محمدی مدیر عامل 

درصدی کشت چغندر قند خبر داد و گفت: تاخیر در اعالم قیمت تضمینی و نبود حمایت الزم از کشاورزان در برابر افزایش قیمت 
ولید موجب شد کشت چغندر قند اُفت چشمگیری داشته باشدهای تنهاده . 

ها به این های الزم داده شد، اما بی توجهی آناو افزود: اگر چه در خصوص قیمت گذاری نادرست چغندر قند به مسئوالن امر هشدار
این امر عالوه بر باز موضوع کار را به جایی رساند که محصوالت دیگر جایگزین محصوالت استراتژیکی همچون شکر شد که 

 .شدن دروازه های کشور به روی واردات، ضربه مهلکی به منابع آبی کشور وارد می کند
میلیون  ۰تا  ۰۵۵میلیون و  ۰خان محمدی با اشاره به اینکه خودکفایی شکر در ورطه نابودی قرار گرفت، بیان کرد: با توجه به نیاز 

هزار تن شکر در  ۰۵۵میلیون و  ۰حدود  ۷۶ئوالن وزارت جهاد کشاورزی در سال هزار تنی شکر در کشور، به گفته مس ۳۵۵و 
 ۶۵تا  ۰۵کشور تولید شد که در این بخش به مرز خودکفایی رسیدیم که سیاست گذاری نادرست مسئوالن در سال گذشته منجر به اُفت 

 .درصدی تولید شد
های منطقی تولید تصریح کرد: این در مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با تاکید بر افزایش قیمت تضمینی مطابق با هزینه

درصدی تولیدشکر را  ۰۰تا  ۰۵حالی است که نقض اجرای قانون خرید تضمینی و بی رغبتی کشاورزان به کشت چغندر قند، کاهش 
 .به همراه دارد
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با واردات کاال به دنبال تنظیم بازار هستندتصمیم گیران دولت   
، با اشاره صنعت، تجارت و کشاورزی عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار

داد، اظهار کرد: با توجه به آنکه مسئوالن دولتی و تصمیم گیران دولت به اینکه بی تدبیری دولت دستاورد خودکفایی شکر را بر باد 
های زیربنایی و پایدار به تولید داخل توجه کنند، از این افراد فعالی نیستند و حوصله موضوع تنظیم بازار را ندارند تا با اجرای کار

دهند یک شبه اقدام به واردات کنندرو ترجیح می . 
ای جز زیان ملی و آسیب کشاورزان را در بر نخواهد شبه دولت برای تنظیم بازار از طریق واردات نتیجه او افزود: تصمیمات یک

های تنظیم بازار و نبود برنامه ریزی مناسب برای تولید های فراوان، اتخاذ برخی سیاستداشت چرا که علی رغم کسب ارز با مشقت
صوالت استراتژیکی همچون شکر و گندم کنیمموجب شده ارز حاصل از صادرات را صرف واردات مح . 

های متعدد به شورای اقتصاد مبنی بر اجرای صحیح قانون، اما سیاست گذاری نادرست در پاپی زاده ادامه داد: علی رغم هشدار
م که در زمینه قیمت گذاری و تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی موجب شد تا با کاهش سطح زیر کشت چغندر قند رو به رو شوی

های باالتر اقدام به واردات کند که این امر در محصول گندم صادق نهایت دولت برای تامین شکر مورد نیاز داخل مجبور است با نرخ
 .است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با انتقاد از این مسئله که بی توجهی دولت به قانون خرید تضمینی، خودکفایی 
گندم، شکر و کلزا را تحت شعاع خود قرار داده است، بیان کرد: اگرچه دولت حق نقض قانون خرید تضمینی را محصوالتی همچون 
ها اقدام به کشت دهد تا آنهای قبل با تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی، کشاورزان را در شرایط مبهم قرار میندارد، اما طی سال

که با تاخیر در اعالم قیمت تضمینی، تولیدکنندگان اقدام به کشت نکنند که این امر ظلم آشکار کنند چرا که همواره این نگرانی را دارد 
 .به جامعه کشاورزی و برخالف قانون خرید تضمینی است

های مختلفی نظیر استیضاح، طرح سوال و وی در پایان تصریح کرد: مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون خرید تضمینی ابزار
زندهای دیگر را به کار گرفته است، اما متاسفانه دولت با استفاده از خال قانونی، قانون خرید تضمینی را دور میابزار بسیاری از . 

  لینک خبر
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 شکر 
 خبرنگاران جوان  – 7/6/89.تاریخ : 

 تاثیر منفی تغییرات نرخ ارز بر کشت چغندر قند
حجتی گفت: تغییرات نرخ ارز، در کشت محصوالتی مثل چغندرقند تاثیرمنفی داشته و کشاورزان به جای آن، گوجه فرنگی و هندوانه 

 .کاشتند
، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز یکشنبه در نشست ادواری با روسای خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه به گزارش

کیلوگرم  ۰۵برابری از حدود یک کیلوگرم به بیش از  ۰۵موسسات تحقیقات کشاورزی گفت: سرانه مصرف آبزیان در کشور با رشد 
 .افزایش یافته است

ید، راهبرد اساسی وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: الزم است با گسترش ارتباط، او با بیان اینکه افزایش بهره وری از منابع تول
وری، در های جدید تحقیقاتی در زمینه افزایش بهرههای روز و نیز یافتهتعامالت بین المللی، بهره گیری از دانش و تکنولوژی

 .تولیدات کشاورزی از جمله محصوالت شیالتی، اقدام شود
زی بر ضرورت توجه به اثربخشی نتایج تحقیقات کشاورزی تاکید کرد و گفت: در تحقیقات علوم شیالتی باید وزیر جهاد کشاور

زنجیره تولید از مولدسازی تا عوامل موثر بر افزایش تولید آبزیان در مزارع و همچنین حفظ سالمت و مراقبت این محصوالت در 
ها مورد توجه قرار گیردبرابر بیماری . 
ه پرورش ماهی در دریا افزود: زنجیره تولید ماهی در دریا باید تقویت شود تا اهداف برنامه حاصل گرددحجتی دربار . 

 ضرورت توسعه تحقیقات و معرفی ارقام جدید چای
هزار هکتار اعالم کرد و گفت: تحقیقات در  ۰۰وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از این نشست، سطح باغات چای کشور را 

 .زمینه چای باید توسعه یابد و ارقام جدید چای معرفی شود
تومان۳۰۷هزار و  ۰درصدی قیمت خرید تضمینی گندم/نرخ پیشنهادی هر کیلو گندم دروم  ۳۰رشد  :بیشتر بخوانید  

برای  های پربازده را از دیگر موضوعات مورد توجههای نوین آبیاری، توسعه مکانیزاسیون و تولید نهالحجتی، گسترش سیستم
متر، در برخی از میلی ۰۵۵۵بهبود تولید چای کشور برشمرد و افزود: باغات چای در استان گیالن با میانگین بارش ساالنه بیش از 

های سال، نیاز به آبیاری دارد که الزم است در زمینه تامین آب این باغات اقدام شودماه . 
کشور را تحت تاثیر قرار داده است، افزود: این تغییر موجب رونق صنعت  وی با بیان به اینکه تغییرات نرخ ارز، نظام کشت در

چای و ابریشم شده؛ اما در برخی محصوالت مانند چغندرقند اثر منفی داشته، زیرا بعضی از کشاورزان به جای رعایت برنامه کشت 
فرنگی و هندوانه کشت کرده اند که این محصول که در کاهش وابستگی کشور به شکر نقش دارد، محصوالت دیگر همچون گوجه 

زدگی بازار شده استنتیجه آن موجب افزایش تولید این محصوالت و پس . 
های دامی، وزیر جهاد کشاورزی در پایان تصریح کرد: به منظور تامین نیاز روغن و کاهش وابستگی کشور به این کاال و نهاده

های روغنی با عملکرد باال و متناسب با اقلیم و همچنین ارقام جدید دانهموسسات تحقیقات کشاورزی الزم است در زمینه معرفی 

 .معرفی ارقام جدید برنج با نیاز آبی کم و مقاوم به آفات و بیماری ها، پژوهش و اقدام کنند
  لینک خبر
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 صادرات و واردات

 فودپرس – 41/6/89تاریخ : 

ماه ۲۶های کشاورزی طیمیلیارد تومانی تعاونی ۰۶صادرات   
های ملی و کشاورزیرئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: سرجمع صادرات انواع محصوالت کشاورزی توسط اتحادیه

تن به ارزش  ۰۰۳۷۷و چهار ماهه نخست سال جاری میزان  ۰۳۷۹استانی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال 
میلیارد لایر اعالم شده است ۳۶۰٧۰تقریبی  . 

به گزارش پات، حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران طی گزارشی جامع، 
و استانی تعاونی روستایی کشور را تشریح کردهای سراسری آخرین وضعیت عملکرد حوزه تجارت خارجی اتحادیه . 

های تعاونی وی ضمن تأکید بر سیاست وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر فعال نمودن هر چه بیشتر حوزه تجارت خارجی اتحادیه
زرگانی های راهبردی باروستایی اظهار داشت: شناسایی مجاری بازار محور خارجی شبکه و ارزیابی نحوه آرایش و سیاست گذاری

های تحت پوشش بوده های تجاری و مبادالت فرامرزی اتحادیهخارجی از جمله اقدامات زیربنایی سازمان در جهت افزایش فرصت
 است

کشور مختلف دنیا اعم از  79های ملی و استانی تعاونی روستایی با معاون وزیر جهاد کشاورزی، حجم مبادالت کاالیی اتحادیه

 26731های کشاورزی به ارزش تن صادرات محصوالت و فرآورده 77288ماه اخیر را رقمی بالغ بر  76صادرات و واردات طی 

 .میلیارد لایر اعالم کرد
ها خاطرنشان کرد: های حوزه تجارت خارجی اتحادیهرئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به آمار تفکیکی فعالیت

های روستایی کشور در دوره مذکور مشتمل بر محصوالتی نظیر؛ سیر، خرما، سیب درختی، اقالم صادراتی توسط شبکه تعاونی
 .پیاز، خوراک ماهی، کشمش، انواع کنسانتره های سیب و انگور و آب پرتقال می باشد

این مقام مسئول در خصوص پراکنش بازارهای هدف صادراتی یادآورشد: مقصد عمده محصوالت و فرآورده های صادراتی 
های تعاونی روستایی در مدت مذکور، کشورهای اروپایی نظیر آلمان، روسیه و اقلیم کردستان عراق بوده استحادیهات . 

  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرگزاری فارس  – 41/6/89تاریخ : 

 کشور برای صادرات محصوالت دامی ایران 53توافق با 

کشور عضو  6.رئیس سازمان دامپزشکی کشور، گفت: در اجالس منطقه آسیا، اقیانوسیه و خاور دور سازمان بهداشت جهانی دام با 

 برای صادرات محصوالت دامی ایران توافق کردیم. 
بار با  نپور رئیس سازمان دامپزشکی کشور که برای نخستیبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ن علیرضا رفیعی

سپتامبر در اجالس این منطقه در ژاپن شرکت کرده بود گزارشی از این  6تا  4ای آسیا و اقیانوسیه و خاور دور عنوان دبیرکل منطقه

 نشست ارائه کرد.
ا ر پور برای نخستین بار است که ایران دبیرکلی منطقه آسیا، اقیانوسیه و خاور دور سازمان بهداشت جهانی دامبه گفته رفیعی

 کند.تصاحب می
 *همکاری با کشورهای منطقه مهمترین راهکار مقابله با تحریم

های آمریکا است، گفت: این سیاست را دو سال ای بهترین راهکار مقابله با تحریمهای منطقهپور با بیان اینکه افزایش همکاریرفیعی
ق المللی برگزار کنیم و در دومین سال موفبا حضور نهادهای بین کنیم که در سال گذشته موفق شدیم نشستی رااست با جدیت دنبال می

 شدیم جایگاه دبیر کلی منطقه آسیای سازمان بهداشتی جهانی دام را به دست بیاوریم.
و  اهای دیگر مانند آمریکوی با توضیح اینکه منطقه آسیا، اقیانوسیه و خاور دور بسیار جایگاه حیاتی دارد و حتی از دبیر کلی قاره

اروپا بسیار بااهمیت است، گفت: از آنجایی که دو کشور پرجمعیت چین و هند در این قاره قرار دارد و در حقیقت نیمی از جمعیت 
المللی مانند جهان در منطقه آسیا، اقیانوسیه و خاور دور قرار گرفته است از نظر تأمین امنیت غذایی این منطقه برای نهادهای بین

 انی دام بسیار بااهمیت است.سازمان بهداشت جه
رئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره اقداماتی که در نشست ژاپن انجام شد، گفت: در این نشست که با حضور رئیس و مدیر کل 

های مشترک دام و انسان و تأمین امنیت غذایی گرفته سازمان بهداش جهانی دام تشکیل شد تصمیمات راهبردی برای کنترل بیماری
 شود.می

های حقوقی و جنبه OIEشود و در کتاب ثبت می OIEکند که به عنوان کد به گفته وی، در این نشست دبیر کل پیشنهاداتی را ارائه می

 شود.شود، انجام میگیری نهایی در مجمع جهانی که هر ساله در پاریس برگزار میاجرایی آن درج شده و تصمیم
ای به ثبت عضو سازمان بهداشت جهانی دام است که موظف هستند کدهایی را که در نشست منطقه کشور 792پور، به گفته رفیعی

 رسیده است را پس از تصویب نهایی در مجمع جهانی اجرایی کنند.
ارد د رئیس سازمان دامپزشکی کشور اشاره کرد که در منطقه آسیا، اقیانوسیه و خاور دور که نماینده ایران دبیر کلی آن را به عهده

 کشور عضو هستند. 12کشور حضور دارند که در حقیقت  6.

 کشور 9های ایران با نامه*توافق

ها و توافقاتی که در این نشست بین ایران و سایر کشورها انجام شد اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار با نامهوی در ادامه به تفاهم
شود و قرار است اینها در های بهداشتی را توافق کردیم که به زودی امضا میپروتکلکشورهای ژاپن، سنگاپور و بنگالدش مبادله 

 مدت امضا شود.های طوالنی نامهقالب تفاهم
های دامی داشته های نامحدود در حوزه دام و نهادهپور افزود: همچنین با چین، مالزی، کره جنوبی و هند نیز قرار شد همکاریرفیعی
 باشیم.

 آیدمهر به ایران می 72زمان بهداشت جهانی دام * رئیس سا

مهر ماه میهمان  72رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: برای اولین بار توافق حاصل شد که رئیس سازمان بهداشت جهانی دام در 

د و محیط زیست ایران باشد و سه روز کاری حضور خواهد داشت و با وزیر جهاد کشاورزی، وزیر بهداشت، رئیس سازمان استاندار
وگو خواهد کرد. همچنین رئیس سازمان بهداشت جهانی دام از و رئیس کمیسیون کشاورزی و اعضای این کمیسیون دیدار و گفت

 های ایران در زمینه واکسن، دام و طیور بازدید خواهد کرد.توانمندی
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نطقه آسیا، اقیانوسیه و خاور دور سازمان بهداشت پور، در نشست ژاپن توافق شده است که ایران میزبانی نشست مبه گفته رفیعی
 بوده است. 4877دار باشد که آخرین میزبانی ایران در سال عهده .484جهانی دام را در سال 

های طیور با کشورهای عضو مذاکره کردیم، گفت: همه ها و انواع واکسنوی با بیان اینکه در این نشست برای واردات ریزمغذی
اولویت قرار دادن تولید داخل است اما چون تا به حال برای تولید آنها ورود نشده است تقریباً واردکننده این محصوالت تالش ما برای 

 بودیم االن نگاه ما این است که با کشورها ابتدا برای همکاری تولید و پس از آن برای واردات به توافق برسیم.
 برای صادرات محصوالت دامی OIEیانوسیه و خاور دور کشور عضو منطقه آسیا، اق 6.* توافق ایران با 

کشور عضو منطقه آسیا، اقیانوسیه و خاور دور سازمان بهداشت جهانی دام  6.رئیس سازمان دامپزشکی کشور از موافقت ایران با 

ی، آلی و اعضای حالل برای صادرات محصوالت دامی خبر داد و گفت: به توافق رسیدیم محصوالتی مانند لبنیات، مواد اولیه معدن
 مانند روده، پوست و پای مرغ و همچنین اعضای حرام مرغ و طیور را به آنها صادر کنیم.

 وی گفت: این کشورها به صورت ویژه خواستار واردات خرچنگ از ایران هستند.
مچنین کارشناسان اتحادیه اروپا و پور، قرار شده است که سازمان خواروبار جهانی )فائو( هم کارشناسان سازمان و هبه گفته رفیعی

 ها با فائو اعزام کند.های ایران به منظور همکار کردن این آزمایشگاهسازمان بهداشت جهانی دام را برای بررسی آزمایشگاه
های ایران توسط سازمان فائو و اتحادیه اروپا به ثبت برسد از خروج ارز از کشور وی توضیح داد در صورتی که آزمایشگاه

های خام دامی مجبور هستیم آن را به آزمایشگاه کشورهای دیگر ارسال جلوگیری خواهد شد چرا که اکنون برای صادرات فرآورده
 زا است.کنیم که برای ایران هزینه

 آید* تیم سازمان بهداشت جهانی دام اواخر مهر به ایران می
ایم که حوزه بهداشتی و اقتصادی صنعت منطقه درخواست کردهرئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین گفت: از فائو و اعضای 

های خود را در اختیار ما قرار دهند. قصد داریم این کار را در حوزه آبزیان هم انجام دهیم. طیور کشور ما را مطالعه کنند و گزارش
تیمی از این سازمان جهانی به مدت  سازمان دامپزشکی کشور ما را مورد ارزیابی قرار دهد و اواخر مهر OIEهمچنین قرار است 

 سه هفته در ایران خواهند بود تا عملکرد سازمان دامپزشکی را مطالعه کنند.
 وی توضیح داد: نحوه بازدیدهای آنها کامالً سرزده و بدون اطالع قبلی خواهد بود

  لینک خبر
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 صادرات وواردات 
 ایرنا  – 42/6/89تاریخ : 

 میلیارد تومان محصول صادر کردند ۰۶های کشاورزی تعاونی

 ۳۶تن محصول کشاورزی به ارزش  ۳۷۷هزار و  ۰۰مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت:  -ایرنا  -تهران 
ماه گذشته توسط تعاونی ها و اتحادیه های ملی و استانی صادر شده  ۰۶میلیارد لایر ( در  ۳۶۰٧۰میلیون تومان ) ۰۰۵میلیارد و 

 است. 
درباره آخرین وضعیت عملکرد حوزه تجارت خارجی « حسین شیرزاد» تعاون روستایی ایران،به گزارش یکشنبه سازمان مرکزی 

های سراسری و استانی تعاونی های روستایی کشور افزود: سیاست وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر فعال سازی هر چه بیشتر اتحادیه
 های تعاونی روستایی است.حوزه تجارت خارجی اتحادیه

های راهبردی بازرگانی ناسایی مجاری بازار محور خارجی، شبکه و ارزیابی نحوه آرایش و سیاست گذاریوی اظهارداشت: ش
های تجاری و مبادالت فرامرزی خارجی از جمله اقدامات زیربنایی سازمان مرکزی تعاون روستایی در جهت افزایش فرصت

 های تحت پوشش است.اتحادیه
کشور مختلف دنیا در بخش صادرات و واردات اعالم  ۰۰ی ملی و استانی تعاونی روستایی را با هاشیرزاد، مبادالت کاالیی اتحادیه

های روستایی کشور در دوره مذکور شامل سیر، خرما، سیب درختی، پیاز، خوراک ماهی، کرد و گفت: اقالم صادراتی شبکه تعاونی
 کشمش، انواع کنسانتره های سیب و انگور و آب پرتقال می شود.

های تعاونی روستایی درباره پراکنش بازارهای هدف صادراتی افزود: مقصد عمده محصوالت و فرآورده های صادراتی اتحادیه وی
 در مدت مذکور، کشورهای اروپایی نظیر آلمان، روسیه و اقلیم کردستان بوده است.

  خبرلینک 
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 صادرات و واردات 
 ایرنا  – 44/6/89تاریخ : 

 میلیون نفری کشورهای همسایه برای صادرات نان ۰۲۲بازار 

کشور همسایه را برای صنعت آرد و نان مناسب  ۰۳مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران، بازار  -ایرنا -تهران 
 دانست و گفت: صنعت آرد و نان بستر مناسبی برای سرمایه گذاری و صادرات است. 

المللی تهران ی صنعت آرد و نان که در نمایشگاه بینالمللروز جمعه در افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بین« بهمن حسین زاده »
تواند به فرهنگ سازی، اصالح الگوی تولید و مصرف غالت، آرد و نان و برگزارشد؛ افزود: برپایی نمایشگاه صنعت آرد و نان می

 گذاری در صنعت غالت آرد و نان کمک دوچندانی کند.افزایش سطح فعالیت های تجاری و سرمایه
انه مصرف باالی نان در ایران اشاره کرد و اظهار داشت: طبق اعالم سازماِن غذا و دارو سرانه مصرف نان در ایران وی به سر

کیلوگرم است که دو برابر سرانه مصرف اروپایی هاست با این تفاوت که بخش عمده نان مصرفی در اروپا نان صنعتی است  ۰۰۰
درصد است و بستر مناسبی برای سرمایه گذاری بدون ریسک در این حوزه در  ۷تا  ۰در حالی که سهم نان صنعتی در کشور ما 

 زایی وجود دارد.راستای رونق تولید، اصالح الگوی تغذیه ای و اشتغال
میلیون نفری کشورهای همسایه در حوزه نان را نادیده گرفت، تصریح کرد:  ۳۵۵حسین زاده با تاکید بر اینکه نباید به راحتی بازار 

رایط کنونی باید در هر حوزه ای که امکان صادرات و ارزآوری برای کشور وجود دارد ورود کنیم که نان صنعتی یکی از در ش
 آنهاست و برپایی نمایشگاه صنعت آرد و نان می تواند در این زمینه موثر واقع شود. 

و خارجی دستاوردها و توانمندی های خود را شرکت داخلی  ۷۰واحد نان صنعتی در کشور فعال هستند و  ۰۶۵به گفته وی، اکنون 
 در صنعت آرد و نان در فضای حدود هشت هزار مترمربع در معرض دید عموم قرار می دهند.

المللی تهران آغاز کرده است، از های بینشهریور ماه فعالیت خود را در محل نمایشگاه ۰۰نمایشگاه صنعت آرد و نان که از امروز 
 شهریور ماه آماده بازدید عالقه مندان است. ۰۰وز دوشنبه تا ر ۰۰الی ۰۵ساعت 

  لینک خبر
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 غذایی
 ایرنا  – 42/6/89تاریخ : 

 سازی صنعت قهوه، فرصتی برای تولیدکنندگان داخلی ایرانی

های فرآوری قهوه در ایران را های بین المللی ایران، رونق شرکتمدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه -ایرنا  -تهران 
 سازی این صنعت برشمرد. فرصتی ویژه برای ایرانی

 در حاشیه افتتاح اولین جشنواره قهوه ایران این« بهمن حسین زاده » به گزارش یکشنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
نمایشگاه را فرصت مغتنمی برای معرفی کاالی ایرانی به جهانیان دانست و افزود: واردات قهوه خام از آمریکای جنوبی و 

 آسیای جنوب غربی زمینه را برای همکاری بیشتر با این کشورها فراهم ساخته است.

قهوه در ایران و بسته بندی آن  وی بر ضرورت حمایت از این صنعت نوپا در کشور تاکید کرد و اظهارداشت: فرآوری
بندی کشور سازی شده موجب رونق صنعت بستهسازی این محصول شده و صادرات این کاالی ایرانینیز موجب ایرانی

 شود. می
های داخلی و نمایندگان کشورهای خارجی از ایتالیا، سومین نمایشگاه و جشنواره بین المللی قهوه ایران با حضور شرکت

 ۰۵شهریور ماه هر روز از ساعت  52تا  ۰۰پانیا، هلند، فرانسه، سوئیس، امارت متحده عربی و ساحل عاج از ترکیه، اس
 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در حال برگزاری است. ۰۰تا 

فوری و برندهای شاپ، انواع قهوه در این نمایشگاه انواع ماشین آالت رست و فرآوری قهوه، انواع ماشین آالت کافی
معتبر داخلی جهانی قهوه، انواع صنایع، دستگاه ها و تجهیزات تولید و عرضه قهوه و چای از جمله انواع دانه قهوه، 

دستگاه قهوه ساز اتوماتیک خانگی، ماشین آالت ودستگاه های قهوه ساز صنعتی تمام اتوماتیک، انواع دستگاه آسیاب قهوه، 
ه بندی پودر قهوه و همچنین خط تبدیل و تولید قهوه و چای در معرض دید عالقه مندان قرار ماشین ها و دستگاه های بست

 دادند.
در این نمایشگاه توضیحاتی درباره مواد اولیه و نحوه آماده سازی انواع قهوه شامل، قهوه های دمی، اسپرسو، نوشیدنی 

فی در ایران و جهان توسط مدرسین و باریستاهای بین های قهوه دار، کاپوچینو، الته، آمریکانو و دیگر قهوه های مصر
 المللی ارائه می شود.

پذیری در صنعت قهوه کشور، جایگزینی واردات در این صنعت، افزایش سهم گذاری و سرمایههای سرمایهمعرفی ظرفیت
ای فنی و عملی روز های داخلی و آشنایی با آخرین دستاوردهصادرات در بازارهای جهانی، شناسایی و معرفی ظرفیت

 دنیا از مهم ترین اهداف برگزاری سومین نمایشگاه و جشنواره بین المللی قهوه ایران است.
برگزاری مسابقات رست قهوه در محیط نمایشگاه و همچنین ارائه آموزش تهیه انواع مختلف قهوه در غرفه های نمایشگاه 

 اعالم شده است. به شهروندان از دیگر برنامه های جانبی این نمایشگاه
ها و موسسات و صاحبان صنایع قهوه از کشورمان، متخصصان آموزش قهوه در این رویداد بین المللی عالوه بر شرکت

از انجمن قهوه اروپا و ترکیه برای آموزش و پایه گذاری آکادمیک و علمی هنر، صنعت قهوه در گرایش های مختلف 
 قهوه در کشورمان حضور دارند. مانند: باریستا، برشتن )رست(، هنرشیر و

 
 
 
  لینک خبر
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 صنایع غذایی 
 ایرنا  – 6/89/.4تاریخ : 

 واقعی شدن نرخ سبوس منجر به حذف دالالن شد 

 
های صنایع غذایی ایران گفت: واقعی شدن قیمت سبوس ناشی از یک کار کارشناسی رئیس هیات مدیره کانون انجمن -ایرنا  -تهران 

 گران شده است. است که منجر به حذف خرید و فروش حواله توسط دالالن و واسطه
ا اشاره به این که دولت هر ساله سوبسیدی برای روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا ب« سید محمدرضا مرتضوی »

پردازد افزود: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی دیگر محلی برای پرداخت سوبسید اضافه به کارخانجات تولید کننده آرد آرد و نان می
 و دامداران نیست بنابراین باید اقتصاد صنعت،آرد و نان کشور با بودجه تعیین شده، اداره شود.

های کارشناسی با افزایش نرخ وزارتخانه و بررسی 77اظهارداشت: در ابتدای سال جاری ستاد تنظیم بازار با حضور نمایندگان وی 

گران حواله، خوش نیامده شیرخام توانست قیمت سبوس را در نرخ شیرخام واقعی کند این موضوع به مزاج برخی دالالن و واسطه
 است.

تومان در نظر گرفته شده است  418تنظیم بازار نرخ هر کیلوگرم سبوس در قیمت شیر یک هزار و  به گفته وی، طبق مصوبه ستاد

 کند.و این مصوبه حتی یک لایر ضرر و زیان را متوجه دامداران نمی
رد: ک رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران با تاکید بر اینکه در خرید و فروش سبوس رانت وجود دارد تصریح

میلیارد تومانی است و برخی به  ۹۵۵شود که دارای یک رانت هزارتن سبوس حواله صادر می ۰۵۵ساالنه برای حدود یک میلیون و 
 دنبال حفظ این رانت هستند.

وضوع موی با تاکید بر این که قیمت اخیر سبوس کارشناسی شده است ادامه داد: رئیس جمهوری نیز دستور کار کارشناسی روی این 
 را داده که البته این مهم در ستاد تنظیم بازار کارشناسی شده است.

گران از موضوع خرید و فروش مرتضوی گفت: این اقدام ستاد تنظیم بازار موجب حذف حواله و کوتاه شدن دست دالالن و واسطه
آرد ندارد زیرا آنان طبق قانون زیان خود  سبوس شده که به نفع منافع ملی کشور است و این موضوع ارتباط چندانی به کارخانجات

 گیرند.را از دولت می
 به گفته وی، طبق قانون هر کجا قیمت تثبیتی وجود دارد زیان ناشی از آن باید توسط دولت پرداخت شود.

نون یک عده شود، افزود: اکهای سبوس توسط دالالن و واسطه گران انجام میدرصد خرید و فروش حواله 98وی با بیان این که 

خواهند حواله فروشی رواج پیدا توانند همه چیز را تحت تاثیر قرار بدهند و برخی میدالل و حواله گیر در کشور نفوذ دارند که می
 کند.

میلیون تن آرد در سراسر کشور فعال  ۰۰کارخانه آرد سازی با ظرفیت تولید ساالنه  ۳۰۵این مقام صنفی با اشاره به این که اکنون 
 تند، اظهارداشت: برخی به دنبال زمین خوردن صنعت آرد کشور هستند تا بتوانند این محصول را نیز به کشور وارد کنند.هس

 لینک خبر 
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 عسل
 ایرنا  – 41/6/89تاریخ : 

 ها جهت سرشماری ابالغ شد زنبورستانممنوعیت کوچ 

مهر جاری خبر داد و گفت:  ۶ها از مجری طرح توسعه زنبورداری کشور از شروع زمان سرشماری زنبورستان -ایرنا  -تهران 
 ها ممنوع شده است. برای سرشماری، کوچ زنبورستان

ها هر سال در مهرماه انجام که سرشماری زنبورستانبا بیان این« فرهاد مشیرغفاری»به گزارش دوشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 
بندی مهر در سطح کشور توسط کارشناسان سامانه پهنه ۰۷تا  ۶ها از شود، افزود: امسال مدت زمان سرشماری زنبورستانمی

 ها اجرایی می شود.ها و شهرستانسازمان جهاد کشاورزی استان
ها مراجعه کرده و اقدام به آماربرداری و ثبت در صورت حضوری به زنبورستانبه گفته وی، سرشماران و کارشناسان باید به 

 سامانه کنند.
های کشور از ابتدای های اجرایی استانمجری طرح توسعه زنبورداری کشور اظهار داشت: به همین منظور نیاز است کارگروه

ایی را که باید انجام شود به صورت مداوم رصد کنند و ها اقدامات اجرشهریورماه تا پایان مهرماه تشکیل شود و این کارگروه
 مشکالت موجود را منعکس کنند.

مشیر غفاری تصریح کرد: جلسه ویژه سرشماری را با حضور تمام کارشناسان مسئول زنبور عسل کشور برگزار کردیم و جزئیات و 
 آزمایی بیان شد.آمار و راستیتوضیحات الزم در خصوص چگونگی ثبت در سامانه و مباحث نظارتی و کنترل 

ها و کارشناسان های زنبورداری کشور با کارشناسان پهنه بندی جهاد کشاورزی شهرستان ها و استانها و تعاونیوی افزود: اتحادیه
تان و شهرسمسئول زنبورعسل باید دراین زمینه همکاری الزم را داشته باشند تا با استفاده حداکثری امکانات جهاد کشاورزی استان 

 از جمله خودرو، اینترنت و لوازم التحریر این کار به نحو شایسته در کشور عملیاتی شود.
مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: ضرورت دارد کارشناسان پهنه در مدت زمان یاد شده به طور متمرکز در خصوص 

ر انجام شود و بتوانیم به اهداف اصلی سند راهبردی توسعه زنبورداری سرشماری فعالیت کنند تا این اقدام با دقت باال در سطح کشو
 کشور دست پیدا کنیم.

  لینک خبر
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم 
 ایرنا  – 46/6/89تاریخ : 

 جوسازی کارخانجات آرد برای واردات گندم 

یع غذایی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: ادعای وجود خاک و فضوالت در گندم جوسازی کارخانجات آرد و صنا -ایرنا  -تهران 
 است تا بتوانند شرایط را برای واردات گندم فراهم کنند. 

روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا وجود نامتعارف خاک و خاشاک را در گندم دروغ خواند « عطاءاله هاشمی»
نیست، اما کارخانجات آرد با غوغا ساالری و  و افزود: ایران در سالهای گذشته به خودکفایی در تولید گندم رسیده و نیازی به واردات

 خواهند راهی برای واردات گندم باز کنند.کارشکنی در فرایند خرید تضمینی گندم توسط دولت، می
هزارتن خاک و فضوالت داشته ایم  ۹۵۵وی درباره ادعای برخی کارخانجات آرد مبنی بر این که در خرید تضمینی گندم امسال 

کیلوگرم گندم یک کیلوگرم خاک  ۰۵درصد کل خرید تضمینی افت محصول بوده یعنی از هر  ۰۵بدان معناست اظهار داشت: این 
 خریداری شده است.

 امکان تخلف در خرید تضمینی وجود ندارد
ر درئیس بنیاد ملی گندمکاران تصریح کرد: در خرید تضمینی به دلیل وجود دستورالعمل ها و چارت خرید امکان هیچگونه تخلفی 

 خرید گندم با افت باال وجود ندارد زیرا افت مفید و غیرمفید گندم در خرید تضمینی مشخص است.
وی اضافه کرد: در صورت ارایه گندم آلوده و یا دارای افت باال و ناخالصی محموله گندم به فروشنده )کشاورز و گندمکار( 

 بازگردانده می شود و امکان خرید وجود ندارد.
ز دو ماه قبل از خرید تضمینی گندم دستگاه های دولتی از جمله ادارات کل وزارت جهاد کشاورزی، سازمان غله، هاشمی گفت: ا

شرکت بازرگانی دولتی ایران و استانداری ها مقدمات نحوه خرید و نظارت را فراهم می کنند بنابراین تمامی فرایند خرید در سامانه 
 ثبت و کنترل می شود.

سوال که شاید دالالن مبادرت به چنین اقداماتی کنند ادامه داد: خرید تضمینی گندم در سامانه ثبت می شود این بدان  هاشمی درباره این
معناست که اطالعات کشاورزان و گندمکاران شامل نام کشاورز، محل مزرعه، منطقه ، شهر و استان موجود است بنابراین دولت به 

 داری می کند و امکان خرید گندم تضمینی توسط دالالن وجود ندارد.طور مستقیم گندم را از کشاورزان خری
 به گفته وی، مطابق نظارت های صورت گرفته در خرید تضمینی هرگونه محموله دارای مشکل مرجوع می شود.

 ت دروی اظهارداشت: خودکفایی کشور در گندم به نفع صنایع غذایی و کارخانجات آرد نیست زیرا تمامی منفعت صنف و صنع
 واردات گندم است که چرخش مالی باالیی برایشان دارد.

 صنف و صنعت عامل اصلی کاهش خرید تضمینی گندم توسط دولت شد
درصدی خرید تضمینی گندم توسط دولت را پایین بودن نرخ خرید تضمینی، تاخیر در  ۰۰تا  ۰۵رئیس بنیاد گندمکاران علل کاهش 

نعت برای خرید گندم ، مصرف گندم در نهاده های دامی به دلیل باال بودن قیمت جو و مدت زمان پرداخت پول، ورود صنف و ص
انبارکردن گندم توسط خود کشاورزان عنوان کرد و گفت: عامل اصلی کاهش خرید حضور صنف و صنعت بوده که بدون در نظر 

 گرفتن ضوابط قانونی خود به طور مستقیم وارد خرید گندم از کشاورزان شده اند.
وی اظهارداشت: این اقدام کارخانجات آرد در خرید تضمینی گندم کارشکنی در فرایند خرید تضمینی گندم توسط دولت و ضرر 

 کشاورزان بوده است زیرا گندم را نرخ های پایین از کشاورزان خریداری کرده اند.
درصد ارزش افزوده و مالیات  ۷پرداخت  هاشمی تصریح کرد: همچنین ورود صنف و صنعت در خرید گندم باعث شده تا آنها از

 فرار کنند که چنین اقداماتی به نفع منافع ملی کشور نیست.
وی اضافه کرد: حتی در خرید مستقیم کارخانجات آرد و صنایع غذایی از کشاورزان امکان تخلف وجود خاک و خاشاک نامتعارف 

 خریداری نمی کنند.وجود ندارد زیرا صنف و صنعت گندم معیوب با افت باال 
  لینک خبر
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 گندم 
 ایران اکونا  – 8/6/89.تاریخ : 

 علت فساد گسترده در بازار گندم چیست؟
ها فراهم کرده و باعث فساد در این ها و واسطهسخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: دولتی بودن بازار گندم فضا را برای دالل

 .زمینه شده است
در سیستم خرید تضمینی گندم  های صنایع غذایی ایران مبنی بر فساد گستردهان رئیس کانون انجمنعلی ابراهیمی در مورد سخن

دولتی بودن خرید و فروش گندم است. خرید تضمینی گندم توسط دولت  ترین دلیل چنین اتفاقاتی در زمینه گندم،اظهار کرد: اساسی
شود، مجبورند برای کسب سود دست به چنین اعمال ناپسندی بزنند. د نمیشود و از آنجا که سود زیادی نصیب عوامل خریانجام می

ها فراهم کرده استها و واسطهدر واقع دولتی بودن بازار گندم فضا را برای دالل . 
شده و به شود، این مواد به طور مستقیم وارد آرد و نان مردم نماینده مردم شازند در مجلس افزود: وقتی مواد اضافی به گندم وارد می

رود، این در ها به جیب کشاورز میاند که این پولاندازد. بعضی گفتهطور مستقیم امنیت و سالمت غذایی مردم را به مخاطره می
ها ندارند زیرا آنها سر مزرعه گندم را برداشت کرده و به مراکز خرید یا بازیحالی است که کشاورزان هیچ نقشی در این دالل

تر گرفتد. باید حتما به شکلی کیفیت گندم را جدیدهنها میواسطه . 
سخنگوی کمیسیون کشاورزی ضمن ابراز تاسف از به وجود آمدن چنین اقداماتی تصریح کرد: هنوز در کمیسیون کشاورزی گزارشی 

ندهای خود را برای کمیسیون ارسال کنهای مختلف گزارشایم و تقضا داریم که ارگانرسمی در این زمینه ندیده . 
اظهار کرد: کشورهای مختلف سعی « کندگندم یک کاالی بسیار مهم است که امینت غذایی مردم را تامین می»وی با بیان اینکه 

داند که اگر گندم ها آزاد شود و بازار رقابتی شکل گیرد، فروشنده میکنند که به نوعی در این کاال خودکفا شوند. اگر قیمتمی
دهد. به همین دلیل احتمال وقوع چنین کارهای عجیبی در بازار آزاد کم است. در واقع ما ازار را از دست میب کیفیت تولید کند،بی

 .باید کاری کنیم که تامین کیفیت گندم سود داشته باشد یعنی تامین کیفیت باید تبدیل به امری شود که صرفه اقتصادی زیادی داشته باشد
م کارآمدی برخوردهای قضایی در زمینه گندم گفت: بر خالف آنچه که مسئوالن امر فکر ابراهیمی در پایان ضمن تاکید به عد

کنند، اقدامات قضایی به هیچ وجه جوابگوی چنین اتفاقات ساختاری نیست. مگر ما توانایی برخورد قضایی با همه مراکز بازار می
است و باید ساختارهایی فراهم کنیم که بتوان امنیت غذایی مردم جزئی گندم را داریم؟ اقدامات قضایی برای ورود به مسائل هولناک و 

 .را از هرگونه خطری حفظ کنیم
» ای در سیستم خرید تضمینی گندم خبر داد و گفت: های صنایع غذایی ایران از فساد گستردهبه گزارش ایسنا، رییس کانون انجمن

میلیارد تومان به عنوان گندم وارد  ۰۵۵۵خاک و ضایعات گندم به ارزش هزار تن ضایعات همچون شن و  ۹۵۵ای که ساالنه گونهبه
شودپروسه خرید و فروش و تحویل گندم می .» 

 
  لینک خبر
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 گندم 
 خبرنگاران جوان – 7/6/89. تاریخ :

تومان۰۰۰هزار و  ۲دی هر کیلو گندم دروم درصدی قیمت خرید تضمینی گندم/نرخ پیشنها ۰۲رشد   
تومان  ۳۰۷هزار  ۰درصدی  ۳۰ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه نرخ پیشنهادی هر کیلو گندم دوروم را با رشد حجتی در نامه

 .اعالم کرد
ای به محمدباقر نوبخت معاون محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی با ارسال نامه ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

را  ۷۰ــ  ۷۷جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نرخ پیشنهادی خرید محصوالت کشاورزی برای سال زراعی رئیس
 .اعالم کرد

تومان  ۳۰۷هزار و  ۰تومان و گندم دوروم را  ۷۰۰هزار و  ۰وزارت جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی هر کیلوگرم گندم معمولی را 
 ۹۵۵درصد رشد یافته است؛ نرخ خرید تضمینی گندم معمولی در سال گذشته یک هزار و  ۳۰اعالم کرد که در مقایسه با سال قبل 

تومان بود ۹۹۵تومان و گندم دروم یک هزار و  . 
تومان  ۹۳۳تومان به یک هزار و  ۰۶۳درصد رشد داشته و از یک هزار و  ۳۷در سال زراعی  قیمت پیشنهادی هر کیلوگرم جو

 .رسیده است
تومان اعالم شد که در مقایسه با سال گذشته  ۷۰۰هزار و  ۳تومان و  ۰۵هزار و  ۰ترتیب نرخ پیشنهادی چغندر قند بهاره و پاییزه به

درصد رشد داشته است ۳۰و  ۳۳ . 
تومان به مبلغ خرید تضمینی  ۰۵۵تومان و چغندر پاییزه  ۰۵ازای هر کیلوگرم چغندرقند بهاره هدر این نامه همچنین آمده است که ب

شوداضافه می . 
درصد اعالم شده است ۰۰درصد و چغندر پاییزه  ۰۶مبنای عیار قند چغندر بهاره  . 
تومان  ۰۰۵کیلوگرم تفاله خشک با نرخ  ۰۵و  ۹۰۵کیلوگرم قند با نرخ ۰ازای هر تن چغندرقند بهاره همچنین اعالم شده است که به

عنوان تومان به ۰۵۵کیلوگرم تفاله خشک با نرخ  ۰۵تومان و  ۶۰۵کیلوگرم قند یا شکر با نرخ ۰  ازای هر تن چغندرقند پاییزهو به
 .جایزه تحویل شود

کند. نرخ پایین خرید اعالم میگیرد و نرخ نهایی را مورد بررسی قرار می  ها توسط شورای اقتصادیبنابراین گزارش این نرخ
تضمینی گندم و چغندر قند در سال زراعی گذشته باعث شد که کشاورزان از کاشت و تحویل محصول خود به دولت خودداری کنند و 

 .میزان خرید تضمینی کمتر از برآوردها بود
  لینک خبر
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 گندم 
 خبرنگاران جوان  – 49/6/89تاریخ : 

 ۲استمرار خودکفایی گندم در گرو اعالم نرخ تا پایان مهلت قانونی/ نرخ منطقی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم 

تومان ۰۶۰هزار و   
اده استمرار خودکفایی گندم و افزایش رغبت کشاورزان به کشت را در گرو اعالم نرخ خرید تا پایان شهریور و مهلت قانونی ملک ز

 .دولت اعالم کرد
صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار ، محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

کشاورزی و منابع طبیعی شامگاه سه شنبه در نشست خبری خود با تاکید بر اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی تا پایان شهریور در 
بحث تولیدات بخش کشاورزی، قانون خرید تضمینی تنها  جهت استمرار خودکفایی و افزایش انگیزه در کشاورزان اظهار کرد: در

کند تا خسارت تولیدکنندگان به حداقل برسدموضوعی است که به طریقی مختصر از کشاورزان حمایت می . 
، قانون خرید تضمینی در مجلس شورای اسالمی مصوب شد و طبق این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف ۶۰او افزود: در سال 

های تولید و متناسب با تورم بانک مرکزی اعالم کند تا ت محصوالت اساسی را تا قبل از آغاز فصل زراعی براساس هزینهاست قیم
 .تولیدکنندگان بتوانند تصمیمات الزم برای کشت را اتخاذ کنند

لف است از ظرفیت مک جهاد کشاورزی ملک زاده ادامه داد: طبق قانون افزایش بهره وری و مفاد قانون نظام صنفی وزارت
های صنفی کشاورزی های کشاورزی استفاده کنند که متاسفانه تا کنون، وزارت جهاد کشاورزی به هیچ عنوان دعوتی از تشکلتشکیل

کنندها از کارشناسان استفاده میها در آنالیز قیمتنداشتند، در حالیکه تشکل . 
خرید تضمینی گندم در حجم تولید بیان کرد: در صورت تاخیر در اعالم  رئیس نظام صنفی کشاورزی درباره تاثیر زمان اعالم نرخ

سال است که با  ۰تا  ۹به موقع نرخ خرید تضمینی گندم، کشاورزان رغبتی به تولید ندارند که متاسفانه دولت در یک دوره بیش از 
کند که این امر صدمات زیادی را در بر می ماهه نرخ خرید تضمینی محصوالت را اعالم ۰تا  ۹تاخیر چند ماهه و در برخی موارد 

 .داشته است
کنند چرا که قیمت اعالمی او افزود: با تاخیر در اعالم قیمت تضمینی، کشاورزان به سبب بی اطالعی از قیمت استقبالی از کشت نمی

عنوان مثال علی رغم پیش بینی  های تولید باشد. بهنرخ خرید تضمینی گندم در سال گذشته در حدی تعیین نشد که جوابگوی هزینه
میلیون تن گندم به مراکز دولتی تحویل دادند  ۹٧۰شاهدیم که کشاورزان کمتر از  ۷۹-۷۰میلیون تن گندم برای سال زراعی  ۰۳تولید 

م به مرز خودکفایی رسیدی ۷۶ها سال که این سیاست در خصوص نرخ تضمینی چغندرقند تکرار شد که متاسفانه بعد از گذشت مدت
درصدی  ۰۵که در سال بعد به سبب سیاست گذاری نادرست قیمت، کشاورزان رغبتی به کشت نداشتند و همین امر منجر به کاهش 

 .سطح زیر کشت شد
میلیون تن گندم، دولت باید  ۹٧۰میلیون تن اعالم کرد و گفت: با توجه به خرید تضمینی  ۰۵٧۰ملک زاده نیاز ساالنه گندم کشور را 

ها را تحویل دهندمورد نیاز را وارد کند یا سیاستی اتخاذ کند تا کشاورزان و دالالن گندم مانده در انبار مابقی گندم . 
اجرای ناقص قانون خرید تضمینی/ زمزمه واردات گندم در سایه بی  نابودی خودکفایی محصوالت استراتژیک با :بیشتر بخوانید

 توجهی مسئوالن
های قبل از نمایندگان این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به اهمیت اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی گندم و جلوگیری از تخلفات سال

های باقی مانده تا پایان شهریور و مهلت قانونی، شورای زمجلس انتظار داریم که به سبب نقش نظارتی بر عملکرد دولت در رو
اقتصاد را وادار کند تا قیمت عادالنه محصوالت را تعیین و اعالم کند، در غیر این صورت براساس تجربیات چند ساله این هشدار را 

نهایت این امر موجب شده تا در شرایط دهند و در دهیم که با تاخیر در اعالم نرخ، کشاورزان به هیچ عنوان کشت را انجام نمیمی
های خارجی دراز شودفعلی تحریم، دستکان به سمت و سوی کشور . 

های تولید و تورم بیان کرد: دولت قیمت تضمینی او با تاکید بر اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی محصوالت اساسی متناسب با هزینه
های کشور به خودکفایی و ... را باید به موقع اعالم کند تا با استفاده از پتانسیلمحصوالت اساسی اعم از کلزا، شکر، حبوبات، گندم 

رودبرسیم در غیر این صورت منابع آبی و خاکی کشور از بین می . 
 های اخیر که دولت دچار تخلف درملک زاده با انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون بیان کرد: در سال

اعالم نرخ خرید تضمینی شد، اما نمایندگان مجلس نتوانستند به وظیفه خود به درستی عمل کنند، در حالیکه انتظار ما از نمایندگان 
ها به عنوان منتخبان کشاورزان باید نهایت تالش خود را برنظارت عملکرد دولت به کار گیرندمجلس بیش از دولت است و ان . 

تومان ۶۰۶هزار و  ۰هر کیلو گندم آبی قیمت منطقی خرید تضمینی   
 ۰۶۰هزار و  ۰درصد سود  ۰۵را با احتساب  ۷۰-۷۷این مقام مسئول قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم آبی در سال زراعی 

های اخیر نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از جمله گندم را به نحوی تعیین کرد که تومان اعالم کرد و گفت: دولت طی سال
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داد، به عنوان مثال سال گذشته علی رغم اصالح چند باره قیمت گندم، اما باز هم نرخ های تولید را پوشش نمیدر برخی موارد هزینه
تومان اعالم کرد، اما  ۷۰۵رزان نبود، در حالیکه تشکل صنفی از ابتدا پیشنهاد خود را یک هزار و اعالمی مورد رضایت کشاو

 ۹۵۵و نهایتا یک هزار و  ۶۵۵های وارده نرخ یک هزار و تومان و سپس با فشار ۳۹۵شورای اقتصاد در ابتدا نرخ یک هزار و 
ان از تحویل گندم به مراکز دولتی امتناع کنندتومان را اعالم کردند که همین امر موجب شد تا برخی کشاورز . 

های گندم در حال تکرار استتاریخ خالی بودن سیلو   
درصدی سطح زیر کشت چغندرقند در  ۶۵در ادامه این نشست جعفر حسینی مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی از کاهش 

هکتار سطح زیر کشت چغندرقند در این استان بود که  ۶۵۵هزار و  ۳استان فارس شهرتان مرودشت خبر داد و گفت: سال گذشته 
هکتار کشت شد، این در حالی است که اگر شورای اقتصاد سال  ۶۵۵امسال به سبب سیاست گذاری نادرست قیمت یک هزار و 

د ماه گذشته به سبب کمبود گذشته نرخ پیشنهادی ما را قبول کرده بود نه تنها امسال شاهد کاهش سطح زیر کشت نبودیم بلکه در چن
شدعرضه، بازار شکر دچار التهاب نمی . 

او الگوی کشت را ابزار مغفول مانده پیش روی وزارت جهاد کشاورزی و دولت اعالم کرد و گفت: کشاورزی که برای بهار 
ی مدونی برای تولید داشته باشد که تواند برنامه ریزخواهد کشت را انجام دهد، از االن باید تصمیم بگیرد، در غیر این صورت نمیمی

این امر به سبب کاهش سطح زیر کشت محصوالت اساسی همچون چغندرقند بر هم زدن الگوی کشت را به همراه دارد چرا که 
روند که این امر موجب شده نرخ گوجه فرنگی سر های دیگر همچون گوجه فرنگی، صیفی و... میکشاورزان به سمت و سوی کشت

تومان برسد ۶۵۵کمتر از مزرعه به  . 
حسینی ادامه داد: علی رغم اهمیت گندم از منظر استراتژیک بودن تولید و تامین نان مورد نیاز به عنوان قوت اصلی مردم، تاخیر در 

 .اعالم قیمت تضمینی موجب شده تا کشاورزان برای سال زراعی جدید به هیچ عنوان تمایلی برای کشت نداشته باشند
دهند، اما در کشور ما دولت به بهانه ثبات قیمت نان ها به بخش کشاورزی یارانه مین مقام مسئول، با وجود آنکه همه دولتبه گفته ای

کند که این امر در شرایط فعلی تحریم بسیار مشکل آفرین است چرا که در صورت عدم خودکفایی و دست در جیب کشاورزان می
های آمریکا قرار گیردارد که گندم جز لیست تحریماستمرار این روند، این امکان وجود د . 

تومانی  ۳۰۵۵دالر اعالم کرد و گفت: اگرچه دولت مبنای واردات را ارز  ۰۰۷دالر و آمریکا را  ۰۰۳او قیمت گندم آرژانتین را 
 ۳۰۵۵اند با ارز دهد، اما در شرایط فعلی این امکان وجود ندارد که در صورت عدم کشت محصول در داخل دولت بتوقرار می

 .تومانی گندم مورد نیاز کشور را تامین کند
 ۰۵مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: اگر دولت امسال نرخ خرید تضمینی گندم را با تاخیر اعالم کند، حداکثر 

ید، کشاورزان به سمت و سوی های گذشته کشت گندم را خواهیم داشت چرا که در صورت مقرون به صرفه نبودن تولدرصد سال
روندهای پرریسک صیفی میکشت حسینی تاخیر در اعالم قیمت تضمینی تهدیدی برای امنیت غذایی کشور دانست و گفت: در سال .

های کشور ، آقای روحانی در جمع کشاورزان نمونه زمانیکه پیروز انتخابات شدند، بزرگترین دغدغه شان را خالی بودن سیلو۷۰
ردند و گفتند قبل از آنکه دولت را تحویل بگیرم به دنبال این موضوع بودم که چطور نان مردم را تامین کنم، حال به آقای اعالم ک

گوییم که تاریخ در حال تکرار شدن است و برخی مسئوالن به عمد قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی را اعالم روحانی می
خواهد امنیت غذایی کشور دچار مخاطره شودشوند در حالیکه دلمان نمیمی کنند که این امر پاشنه آشیل ما محسوبنمی . 

 خرید تضمینی باید آخرین ابزار حمایتی از کشاورزان باشد
همچنین محمد جواد خاکزاد رستمی مشاور نظام صنفی کشاورزی و دبیر اجرایی استان مازندران با بیان اینکه خرید تضمینی باید 

ز کشاورزان باشد، اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما خرید تضمینی اولین و آخرین ابزار حمایتی است، در آخرین ابزار حمایتی ا
های تولید به قدری مناسب باشد تا کشاورزان بتوانند محصول تولیدی خود را پس از بازاررسانی در بازار حالیکه باید زیرساخت

کشاورز این حق را دارد که محصول خود را به باالترین قیمت به فروش  عرضه کنند چرا که خرید تضمینی بحث حداقل هاست، و
 .رساند

ها نتوانستند محصول خود را در بازار عرضه کنند به دهد تا چنانچه آناو افزود: قانون خرید تضمینی این اجازه را به کشاورزان می
 .منظور کاهش زیان به دولت تحویل دهند

ها بازار به اد زنجیره ارزش گفت: با ایجاد زنجیره ارزش از تولید تا مصرف به سبب حذف واسطهخاکزاد رستمی با تاکید بر ایج
رسد، از این رو درخواستمان از دولت آن است که قبل از خرید تضمینی به فکر بازار باشد تا کشاورزان بتوانند محصول تعادل می

 .خود را به سهولت عرضه کنند
ریح کرد: با توجه به اقلیم و پتاسنیل باالی کشور، باید در هر استانی مطالعات بر مبنای توان بیولوژیکی این مقام مسئول در پایان تص

توانیم خودکفا باشیم، البته این امر بدان معنا نیست که آب را به عنوان مایه حیات خام صورت گیرد چرا که در اکثر محصوالت می
 فدای تولید

  لینک خبر
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 گندم 
 ایرنا  – 8/6/89.تاریخ : 

شده آماده توزیع استهزار تن بذر گندم گواهی ۰۲۲  
شده آبی و دیم برای سال زراعی جدید) هزار تن بذر گندم گواهی ۳۰۵مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت:  -ایرنا -تهران
آماده ارایه به کشاورزان است( ۷۰ -۷۷ . 

« گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه بذر گندم گواهی شده در داخل کشور تولید روز شنبه در « اسماعیل اسفندیارپور

 .و تامین میشود افزود: اکنون برای تامین بذر گندم گواهی شده شناسنامهدار هیچ کمبودی نداریم و بیش از نیاز استانها موجود است
از ارقام جدید مقاوم به خشکی، بیماری و آفات است  وی اظهارداشت: بخش عمده این بذرهای گندم آبی و دیم . 

تومان قیمتگذاری  ۳۰۵و بذر گندم دیم دو هزار و  تومان ۶۰۵مجری طرح گندم تصریح کرد: هر کیلوگرم بذر گندم آبی دو هزار و 
 .شده است

ون بهتر است کشاورزان از بذرهای گلت وی به کشاورزان توصیه کرد: برای افزایش عملکرد مناسب و کیفیت تولید در امر پروتئین و
بذرهای خود مصرفی بپرهیزند زیرا استفاده از بذرهای غیرگواهشده در کاهش  شناسنامهدار و گواهی شده استفاده کنند و از مصرف
 .عملکرد و بروز بیماریها و آفات تاثیر بسزایی دارد

میلیون هکتار در نظر گرفته  ۶در مجموع (  ۷۰ - ۷۷دید )اسفندیارپور گفت: طبق برنامه ریزی برای کشت گندم در سال زراعی ج
که از این میزان دو میلیون هکتار به گندم آبی و چهار میلیون هکتار به گندم دیم اختصاص دارد  شده . 

از که از اواخر اسفندماه از شهرستان جیرفت واقع در جنوب کرمان آغ ۷۹ - ۷۰به گزارش ایرنا، خرید تضمینی گندم سال زراعی 
میلیارد تومان از کشاورزان  ۳۳۶هزار و  ۰۳شهریور ماه امسال به ارزش  ۰۹هزار تن گندم تا  ۹۵۰میلیون و  میزان هفت شد. 
کار خریداری شده استگندم . 

درصد از مطالبات کشاوزان تاکنون پرداخت شده  ۷۷٧۰میلیارد تومان معادل  ۳۰۰هزار و  ۰۳صورت گرفته، مبلغ  هایبا پیگیری
 .است

هزار میلیارد لایر با  ۰۰۳هزار تن گندم به ارزش بیش از  ۳۶۵میلیون و  ۷نزدیک به  ۷۹ - ۷۶براساس آمارها در سال زراعی 
تومان خریداری شده بود ۳۳۵تومان و گندم دوروم به مبلغ یکهزار و  ۳۵۵هزار و مبلغ مصوب یک . 

خرید تضمینی محصوالت اساسی از جمله گندم را مطابق نرخ تورم و طبق قانون دولت مکلف است هر ساله تا پایان شهریورماه نرخ 
به کشاورزان اعالم کند  محاسبه و افزایش هزینه های تولید،  . 

 لینک خبر
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 گندم 
 خبرگزاری فارس – 44/6/89تاریخ : 

 های فساد در آرد/ ماجرای مخلوط شدن فضوالت با گندم چه بود؟ورود سازمان بازرسی به پرونده

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره ماجرای مخلوط شدن فضوالت با گندم توضیح داد و گفت: ما موضوع کاهش خرید 
 کنیم اما بخشی از آن توسط بخش خصوصی خریداری شده که هنوز اعالم نشده است. تضمینی گندم در سال جاری را رد نمی

امروز یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در حاشیه دوازدهمین  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،
نمایشگاه صنعتی غالت و آرد و نان در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که آیا کاهش سه میلیون تن خرید تضمینی گندم از سوی دولت 

ای ندارم اما تیمی نیاز به واردات گندم را ید سررشتهگفت: بنده در زمینه تولبه مفهوم کاهش تولید گندم نسبت به سال گذشته است،
 کند و در صورتی که به این نتیجه رسیدیم واردات خواهیم کرد.بررسی می

شود، گفت: هنوز تصمیم قطعی ها مانع واردات نمیاید و آیا محدودیتخبرنگار فارس پرسید آیا با کشوری در این زمینه مذاکره کرده
 کنیم.گیری شد آن موقع اعالم میه است و هر زمان این تصمیمبه واردات گرفته نشد

بینی کرده بودند میلیون تن خودکفا شد و امسال هم مسئوالن پیش 72به گزارش فارس، سه سال متوالی ایران در تولید گندم با تولید 

ریداری شده است که نسبت به مدت مشابه میلیون تن گندم از سوی دولت خ 9خودکفایی در گندم رقم خواهد خورد اما تا کنون تنها 

 سال گذشته سه میلیون تن کسری دارد.
 741هزار میلیارد لایر خریداری شده و  7.4میلیون تن گندم به ارزش  9مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: تا به امروز 

 هزار میلیارد لایر آن پرداخت شده است.
بخشی از این خریدها هنوز در دست بخش خصوصی و کشاورزان مانده است و ما خرید تضمینی  سیف در ادامه توضیح داد: احتماالً 
 را تا آخر این ماه ادامه خواهیم داد.

 هزار تن گندم خرید 988* بخش خصوصی 

از هزار تن هم خرید  988سیف همچنین گفت: بخشی از این خریدهای گندم در سامانه شرکت بازرگانی دولتی ثبت نشده است و 

 طریق بخش خصوصی به طور رسمی اعالم شده است.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تأیید اینکه خرید تضمینی گندم امسال نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، گفت: ما 

 ده است.کنیم اما بخشی از آن توسط بخش خصوصی خریداری شده که هنوز اعالم نشموضوع کاهش خرید تضمینی را رد نمی
وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید شرکت بازرگانی دولتی گندم کشاورزان را خریداری کرده چطور آن را به طور 

هزار تن خرید در سامانه شرکت بازرگانی دولتی ثبت شده  788باالخره این اتفاق افتاده است و تا کنون  کامل ثبت نکرده است، گفت:

 است.
 کندور پرونده فساد در آرد را بررسی می* بازرسی کل کش

دارانی که در این نمایشگاه حضور دارند آذربایجان شرقی که گندم با کیفیت کمتری خبرنگار فارس پرسید به گفته یکی از کارخانه
فیت ه و برای باال بردن کیهای دیگر گندم وارد کردتوانند از استاندارند به دلیل ممنوعیت نقل و انتقاالت بین استانی گندم و آرد نمی

اعالم کنند مشکلی از نظر نقل و انتقال ندارند چرا که  GTCهایی که گندم خریداری کنند و در سامانه گفت: کارخانهاستفاده کنند،

 نیروهای انتظامی هم برای این سامانه بازرسی دارند.
بخشی از سهمیه خود را به صورت آزاد به دیگران  هاخبرنگار فارس پرسید سه نرخی آرد بودن باعث فساد شده و نانوایی

کنم به هر حال زمانی که تفاوت نرخ وجود داشته باشد فساد هم وجود دارد اما سامانه گفت: من این موضوع را رد نمیفروشند،می
 اندازی شده است تا حدود زیادی از این تخلفات کم کرد است.فروش آرد که راه

ند کهای فروش آرد وارد شده و آنها را بررسی میبازرسی کل کشور هم درباره پروندهدولتی ایران گفت:مدیرعامل شرکت بازرگانی 
 تا اینگونه فسادها به حداقل برسد.

در این جلسه مرتضوی رئیس کانون صنایع غذایی ایران نسبت به سوال خبرنگار فارس واکنش نشان داد و گفت: هیچ خریدی از 
شود و من حاضر هستم در حضور خبرنگاران و عکاسان با فردی که این موضوع را مطرح کرده جام نمیداران انسوی کارخانه
 صحبت کنم.

 * ماجرای مخلوط شدن فضوالت با گندم چه بود
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره ماجرای اصلی قاطی شدن فضوالت و خاک با گندم توضیح داد: یک مرغداری یک 

انگاری مأمور تحویل، وجود خاک در زیر محموله گندم مشخص دهد که به دلیل سهلا به یکی از سیلوهای گندم تحویل میکامیون ر
شود که در کف آنها خاک کامیون از یک مرغداری کشف می .7شود که بالفاصله نیروی انتظامی وارد شده و پس از بررسی نمی

 گندم جاسازی شده بوده است.
 اند.ها را آلوده کردهاین فضوالت مربوط به کبوتران سقف مرغداری بوده که گندم ه فضوالت هم گفت:وی درباره مسئل
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 تنی گندم را آلوده کرده است. 688های آلوده یک کندوی به گفته مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران این محموله
شود و مسئوالن دولتی خود را آماده واردات گندم محقق نمیبینی خودکفایی مسئوالن برای چهارمین سال به گزارش فارس، پیش

کنند مربوط به نرخ خرید تضمینی است که سال هایی که مسئوالن درباره خرید تضمینی میاند. ریشه این مسئله جدا از فرافکنیکرده
کشاورزان را به کاشت این محصول گذشته اعالم شد و به گفته کارشناسان بسیار کمتر از برآوردهای کارشناسی بود به طوری که 

 راهبردی ترغیب نکرد.
اسبی کنند که باید نرخ منامسال از دو هفته دیگر دولت باید نرخ خرید تضمینی گندم را اعالم کند و از همین االن کارشناسان تأکید می

 تومان باشد4981تعیین شود و قیمت نباید کمتر از کیلویی 

  لینک خبر
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 گندم 
 خبرنگاران جوان  – 41/6/89تاریخ : 

هایی که در گمرک مانده اندبات گندم کاران پیش از آغاز مهر تسویه می شود/ تعیین تکلیف برنجمطال  
شودهزار میلیارد لایر از مطالبات باقی مانده گندم کاران تا پایان این هفته و پیش از مهر پرداخت می ۳سیف گفت:  . 

به نقل از صدا و سیما، یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: در  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

هزار میلیارد لایر آن پرداخت شده است و  ۰۳۵هزار میلیارد لایر خرید تضمینی گندم انجام شده که تاکنون  ۰۳۳سال زراعی جاری 
شودم کاران پرداخت میمبلغ باقی مانده پیش از مهرماه به گند . 

ها به هزار تن از این محصول خرید تضمینی شده و در سامانه ۹۵۵میلیون و  ۹سیف افزود: از ابتدای فصل خرید گندم تا امروز  

میلیون تن برسد ۰شود تا آخر شهریور این رقم به ثبت رسیده است که پیش بینی می . 
هزار میلیارد لایر است که  ۰۳۳بازرگانی دولتی در قالب خرید تضمینی دولتی  وی گفت: ارزش کل گندم خریداری شده توسط شرکت

هزار میلیارد لایر آن به کشاورزان پرداخت شده است ۰۳۵تاکنون  . 
سیف افزود: از رئیس جمهور تا رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنعت و وزیر جهاد کشاورزی در تالشند که تا پایان این هفته 

پرداخت شود و رقم بدهی دولت در این حوزه به طور کامل تسویه شود مطالبات گندم کاران آغاز مهر کل و پیش از . 
اقص قانون خرید تضمینی/ زمزمه واردات گندم در سایه بی نابودی خودکفایی محصوالت استراتژیک با اجرای ن :بیشتر بخوانید

 توجهی مسئوالن
هزار تنی خرید تضمینی گندم امسال نسبت به سال گذشته گفت: درسال زراعی جاری سه  ۳۹۵وی با اشاره به افت یک میلیون و 

ق گرمسیر افزایش چشم گیری داد به اتفاق به صورت هم زمان رخ داد، اول بارندگی آبان تا فروردین که کشت برنج را در مناط
برابری داشت ۹طوری که در برخی مناطق گرمسیری برداشت این محصول نسبت به سال گذشته افزایش  . 

لرستان و گلستان به وقوع سیف افزود: اما از سوی دیگر دومین اتفاق سیلی بود که در همین مناطق گرمسیری مانند خوزستان، 
ن تن محصول گندم در این مناطق را از بین بردپیوست و قریب به یک میلیو . 

ها از اردیبهشت کاهش یافت به طوری که این موضوع سبب افت وی گفت: اتفاق سوم نیز این بود که در مناطق سردسیر بارندگی
 .برداشت گندم در مناطق سردسیری نسبت به سال گذشته شده است

نیز با توجه به آزاد سازی قیمت گندم صنف و صنعت باعث کاهش خرید  خرید گندم سیف افزود: همچنین ورود بخش خصوصی به
هزار تن گندم امسال توسط بخش خصوصی  ۰۵۵تا  ۹۵۵های صنفی و صنعتی های انجمندولتی شد به طوری که بنابر گزارش

ها به ثبت رسیده و بخشی دیگر در حال ثبت استخریداری شده است که بخشی از این میزان در سامانه . 
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به تاثیر قیمت خرید تضمینی گندم در میزان تولید این محصول گفت: در حال حاضر 

تومان است که این قیمت تاثیر مستقیمی در انگیزه گندم کاران برای تولید دارد ۹۵۵قیمت خرید تضمینی گندم هزار و  . 
هایی که دهد و تجربه نشان داده در گروه کاالکه رفتار تولید کننده را تحت تاثیر قرار می وی افزود: قیمت، یک متغیر اقتصادی است

توان کتمان کرد که اگر قیمت تضمینی سرکوب قیمتی وجود ندارد تولید افزایش یافت که گندم نیز از این قاعده مستثنی نیست و نمی
یابدگندم افزایش یابد تولید نیز افزایش می . 

های دولت را هم باید در نظر گرفت چرا که برای تعیین خرید قیمت تضمینی گندم توسط دولت و شورای اما سیاستسیف گفت: 
شود و در نهایت بر های مختلفی همچون شرایط اقتصادی کشور و منابع مورد نیاز یارانه نان هم در نظر گرفته میاقتصاد مولفه

شودها قیمت نهایی تعیین میاساس این مولفه . 
وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد، اقدامات الزم را درجهت تعیین قیمت نرخ تضمینی گندم، برای سال پیش رو 

آغاز کرده اند و طبیعی است که قیمت فعلی افزایش خواهد داشت، ولی میزان آن هنوز مشخص نیست و باید در شورای اقتصاد 
اذ شودتصمیم مقتضی در این خصوص اتخ . 

های روغنی گفت: ارزش این میزان خرید هزار تن دانه ۳۹۰مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی همچنین با اشاره به خرید تضمینی 
میلیارد تومان به عنوان بدهی باقی مانده است که این مبلغ نیز تا پایان  ۰۶هزار و دویست میلیارد تومان است که از این مبلغ تنها 

دهیم که منابع مورد نیازشان را برای کشت پاییزه فراهم کنیمشود و به کشاورزان اطمینان خاطر میاخت میهفته جاری پرد . 
 در مقادیر ناخالصی گندم بزرگ نمایی شده است

هزار تن ناخالصی در گندم ارائه شده وجود  ۰۵۵مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی در خصوص موارد مطرح شده مبنی بر اینکه 
است اظهار داشت: گفتن چنین ارقامی یا ناشی از نا آگاهی است یا اینکه برخی به دلیل درگیری منافعشان با این موضوع این  داشته

کنندموارد را مطرح می . 
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میلیون تن گندم خریداری شده که این محصول در قالب یک میلیون و سیصد هزار  ۰سیف خاطر نشان کرد: تا به امروز قریب به 
ها نمونه برداری شده و در یل شرکت بازرگانی دولتی بخش خصوصی و کارخانجات آرد شده است و از تمامی این محمولهنمونه تحو
ها بررسی شده و به ثبت رسیده استهای دارای صالحیت میزان افت آنآزمایشگاه . 

وده استب ۰٧۵۳تا  ۰٧۵۰های گندم به ثبت رسیده بین وی افزود: میزان افتی که برای کل محموله . 
میلیون تن خرید تضمینی گندم مربوط به کارخانجات آرد تخصیص یافته  ۰هزار تن از  ۹۵۵سیف با اشاره به اینکه یک میلیون و 

ها است گفت: ادعای برخی از این کارخانجات مبنی بر وجود ناخالصی غیر متعارف در گندم نادرست است چرا که براساس بررسی
صدم درصد ثبت شده است و مشخص نیست که برخی از این کارخانجات چگونه ادعای افت  ۰۳خانجات میزان افت محصول این کار

کننددرصد را مطرح می ۰۵تا  ۰میان  . 
رسد معاون وزیر صنعت و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی افزود: همچنین هرگونه جابه جایی گندم با گواهی کیفیت به انجام می

جابه جایی گندم از مقصد تا مبدا باید در برگه گواهی کیفیت ثبت شود و اگر رقم نامتعارفی به عنوان افت  به طوری که افت ناشی از
شودشود و به پژوهشکده غله ارسال میمبدا تا مقصد گندم به ثبت برسد این محصول در مقصد تخلیه نمی . 

های نادرست برای بردن بهره اقتصادی دور از ها از جنس منافع اقتصادی است و متوسل شدن به روشوی گفت: برخی صحبت
 .انصاف است

ای که ادعای افت غیر سیف افزود: رویه سنجش افت گندم در کشور قدمت سی ساله دارد و آمادگی داریم در مورد هر کارخانه
ستها نادرست اکند مدارک الزم را ارائه دهیم تا همه متوجه شوند که این صحبتمتعارف گندم را مطرح می . 

هایی که در گمرک مانده اند مشخص شدتکلیف برنج  
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی در خصوص محصول برنجی که توسط وارد کنندگان بخش خصوصی به کشور وارد شده و مدتی 

ای به شنامهها روشن شده و به صورت بخاست به دلیل محدودیت واردات در گمرکات باقی مانده اند گفت: تکلیف ترخیص این برنج
 .شرکت بازرگانی دولتی ابالغ شده است

دهند ها تامین شده است با تعهدی که وارد کنندگان به شرکت بازرگانی دولتی میوی افزود: محصوالتی که ثبت سفارش شده و ارز آن
ها زیر نظر آن ماند و زمان توزیعهای مشخصی باقی میشود، ولی این محصوالت در انبارمحصولشان از گمرک ترخیص می

شودوزارت صنعت است به طوری که تا پایان فصل برداشت برنج وارداتی به بازار تزریق نمی . 
هایی که ثبت سفارش شده، ولی ارز مورد نیازشان تامین نشده است مقرر شد شرکت بازرگانی دولتی سیف گفت: در خصوص محموله

ی انجام دهدبرای تامین این ارز مکاتبات الزم را با بانک مرکز . 
ای از کشور توزیع نشود و بعد از فصل در فصل برداشت در هیچ نقطه های وارداتیبرنج وی افزود: عزم دولت بر این است که

 .برداشت برای حمایت از مصرف کنندگان وارد بازار شود

هزار تن است ۰۵۵الغ بر های وارداتی که هم اکنون در گمرکات کشور باقی مانده، بسیف خاطر نشان کرد: میزان برنج . 
 

  خبر لینک
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 گندم 
 خبرنگاران جوان  – 44/6/89تاریخ : 

متعدد کاهش خرید تضمینی گندمواردات گندم برای ذخایر استراتژیک در حال بررسی/ دالیل   
 .سیف گفت: با توجه به کاهش خرید تضمینی گندم واردات برای افزایش ذخایر استراتژیک در حال تصمیم گیری است

، یزدان سیف مدیر عامل شرکت بازرگانی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار
اظهار  خرید تضمینی گندم دولتی در افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بین المملی آرد و نان در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت

میلیارد تومان از کشاورزان خریداری  ۰۵۵هزار و  ۰۳میلیون تن گندم با ارزش بالغ بر  ۰تا کنون حدود  کرد: بر اساس آخرین آمار
 هزار میلیارد آن پرداخت شده است. ۰۰۰شده که تا به امروز 

  
هزار  ۹اکنون  میلیارد تومان آن قبل از تاسوعا به حساب کشاورزان واریز شده است افزود: هم ۳۷او با شاره به اینکه یک هزار و 

 ای از آن طی هفته آتی پرداخت شود.میلیارد لایر دیگر از مطالبات کشاورزان باقی مانده که امیدوار هستیم که بخش عمده
 

و نیم میلیون تن گندم از چرخه خرید تضمینی خارج شده است بیان کرد: بخشی از گندم توسط بخش  ۰سیف درباره اینکه آیا حدود 
 یا همان بازرگان دولتی ثبت و بخش اعظم آن ثبت نشده است. GTCه که بخشی از آن در سامانه خصوصی خریداری شد

 
هزار تن گندم خریداری شده بخش خصوصی در سامانه ثبت شده است افزود: این  ۰۵۵معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه 

 تن گندم توسط بخش خصوصی خریداری شده است. ۰۵۵تا  ۹۵۵در حالی است که بنابر گفته فعاالن این بخش حدود 
 

رید به ایم، اما میزان خاو با اشاره به اینکه کمبودی در تامین نیاز گندم کشور نداریم گفت: اگر چه در خرید تضمینی گندم کاهش داشته
ندم حال تصمیم گیری هستیم که گاندازه مصرف سال است و مشکلی در این زمینه نداریم و تنها برای افزایش ذخایر استراتژی گندم در 

 وارد کنیم یا خیر.
 های همسایه بستر مناسبی برای صادرات صنعت آرد و نانکشور بیشتر بخوانید:

شد بیان کرد: این در حالی است که امسال خرید تنها تا پایان انجام می سیف با اشاره به اینکه همه ساله خرید تضمینی گندم تا پایان آبان
های دولت تحویل دهند چرا که از این های خود را به سولهشود از این رو کشاورزان تا این تاریخ فرصت دارند گندمشهریور انجام می

 شود.تاریخ به بعد دیگر گندمی خریداری نمی
 

زان خواهیم آمار مناسبی از میلتی درباره علت کاهش زمان خرید تضمینی گندم گفت: با توجه به آنکه میمدیر عامل شرکت بازرگانی دو
 کنیم.خرید و تولید داشته باشیم و درباره شرایط تصمیم گیری کنیم از این رو تنها تا پایان شهریور گندم از کشاورزان خریداری می

 
ن گذشته تا فروردین امسال منجر به رشد تولید و افزایش کیفیت گندم در برخی مناطق او ادامه داد: شرایط مساعد بارندگی از آبا

 گرمسیری شد.
 

و گلستان  های خوزستان، لرستانسیف درباره تاثیر وقوع سیل اخیر بر میزان تولید گندم گفت: این اتفاق باعث شد بخش زیادی از گندم
 ۰۰۵میلیون و  ۰هزار هکتار از اراضی گندم را از دست دادیم، اما با این حال  ۳۰۵را از دست بدهیم به عنوان مثال در خوزستان 

 تن گندم از این منطقه خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
 

رد ندم بر شمهای پیش روی تولید گمعاون وزیر جهاد کشاورزی عدم بارندگی و تنش دما در اردیبهشت و خرداد را یکی دیگر از چالش
و گفت: این اتفاق در مناطق سردسیر مشکالتی را برای محصوالت گندم به وجود آورد ضمن آنکه افزایش قیمت گندم صنف و صنعت 

ای را ایجاد کرد که بخش خصوصی به طور مستقیم خود به بخش خرید تومان و اختالف آن با قیمت دولتی انگیزه ۰۰۵هزار و  ۰به 
 ین عوامل دست به دست هم داد که خرید تضمینی گندم توسط بخش دولتی کاهش یابد.ورود کند و تمامی ا

 و نیم میلیارد دالر است ۳ارزش افزوده صنعت شیرینی و شکالت 
 توانم اظهار نظر قطعی کنم واو درباره اینکه آیا کاهش خرید تضمینی گندم به معنای افت تولید است بیان کرد: در حوزه تولید نمی

 امور زراعت باید در این زمینه صحبت کند.معاون 
 

سیف در بخشی دیگر از اظهارات خود با اشاره به اینکه از حضور ایران در کنفرانس بین المللی غالت که در امارات برگزار شد به 
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های باناسبب شرایط تحریم جلوگیری شد گفت: بخش خصوصی کنفرانسی مشابه آن را در آذر با حضور بخش خصوصی خارجی و آسی
 کند.بین المللی در کشور برگزار می

 
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به اینکه زنجیره گندم آرد شکر روغن و تبدیل آن به غذا از جمله صنایعی است که بخش 

ن ایجاد کرده و ارزش هزار شغل در ایرا ۳۵۵کند گفت: صنعت شیرینی و شکالت بیش از ای از انرژی مردم دنیا را تامین میعمده
 رسد.برابر می ۰و نیم میلیارد دالر است که با احتساب بخش صنف این رقم به  ۳افزوده این بخش 

 
تا کنون هیچگاه در کشور کم نشده و همچنان  ۹۳هایی بوده که صادرات آن از سال او ادامه داد: بخش شیرینی و شکالت جزء حوزه

 رو به فزونی بوده است.
 

 های همسایه و توسعه یافته کم نیست.های ما در زمینه شیرینی و شکالت به کشوریف بازاربه گفته س
 

های اساسی مردم گره خورده است ها و مواد اولیه این صنعت به تامین کاالمدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به اینکه نهاده
 کاال برای صادرات به دنبال رفع این موارد هستیم.بیان کرد: با تسهیل بر تجارت مواد اولیه و ورود موقت 

 رسدهزار تن می ۳۵۵میلیون و  ۰تولید شکر به 
داری هایی که خریها و دشوار شدن کار برای فعاالن صنعت گفت: اگر کارخانجات گندماو درباره ممنوعیت جا به جایی گندم بین استان

 ی در نقل و انتقال آن نخواهند داشت.کنند در سامانه بازرگانی دولتی ثبت کنند مشکلمی
 

هزار تن شکر از محل تولید چغندر  ۹۰۵تا  ۹۵۵سیف در بخش دیگر اظهارات خود درباره آخرین وضعیت واردات کشور گفت: حدود 
 رسد.هزار تن می ۳۵۵میلیون و  ۰شود که با این وجود تولید شکر به هزار تن از محل نیشکر در کشور تولید می ۶۵۵و 
 

ه گفته او مشکالت قیمت گذاری در حوزه شکر موجب شد الگوی کشت به سیستم دیگر محصوالت تغییر کند و امیدواریم این مسئله ب
 رفع شود.

 
 گیرد.سیف بیان کرد: واردات شکر داشتیم و داریم و همواره به اندازه مصرف و نیاز کشور صورت می

 
کامیون  ۰۳ات خود درباره خرید گندم آلوده در گنبد کاووس توضیح داد و گفت: معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش پایانی اظهار

 اند.های گندم خالی کردهکامیون بار خود را در سیلو ۰۳تنی گندم آلوده کشف شده که  ۰۰
خلوط کرده وی افزود: ماجرا از آنجا شروع شد که یک مرغداری این تعداد گندم را در مرغداری خود ذخیره و در آن خاک گندم م

گیری توانسته بود محصوالت خود را تخلیه و آن را به دولت بفروشد که با ورود بود؛ مالک این مرغداری با تبانی دو کارگر نمونه
 نیروی انتظامی در چهاردهمین کامیون این تخلف کشف شد.

زمانی که فرد متخلف گندم را در مرغداری  سیف درباره اینکه در داخل این گندم فضوالت پرنده نیز وجود داشته گفت: این فضوالت
 خود ذخیره کرده بود به آن اضافه شده است.

 اند و مسئول آزمایشگاه نیز با قرار وثیقه آزاد است.وی افزود: دو نفر از کارگران سیلو در این ارتباط بازداشت شده
  لینک خبر
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 گندم 
 ایرنا  – 46/6/89تاریخ : 

 های گندم کذب استادعای وجود نامتعارف خاک در محموله

 مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ناخالصی نامتعارف خاک در محموله های گندم را کذب دانست و گفت: طبق -ایرنا -تهران
 درصد است.  ۰٧۵۳تا  ۰٧۵۰های گندم بین های آزمایشگاهی میزان افت گندم ناشی از وجود خاک محمولهبررسی

هزار تن ناخالصی در گندم را ناشی  ۹۵۵ادعای برخی مبنی بر وجود « یزدان سیف»شنبه وزارت جهاد کشاورزی، به گزارش سه
می را مطرح می کنند یا آگاهی کافی در این زمینه ندارند یا به دنبال منافع از ناآگاهی عنوان کرد و افزود: افرادی که چنین ارقا

 خودشان هستند.
هزارتن گندم خریداری شده که این محصول در قالب یک میلیون  ۹۵۵وی اظهارداشت: از ابتدای فصل خرید تاکنون هفت میلیون و 

ها برای انجام خانجات آرد شده که از تمامی این محمولههزار نمونه تحویل شرکت بازرگانی دولتی، بخش خصوصی و کار ۳۵۵و 
 آزمایش نمونه برداری شده است.

 های دارای صالحیت بررسی و ثبت می شود.به گفته وی، میزان افت گندم در آزمایشگاه
 صدم درصد است ۲۸افت گندم کارخانجات آرد 

هزار تن از مجموع گندم خریداری شده مربوط به  ۹۵۵یون و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اینکه یک میل
کارخانجات آرد است تصریح کرد: ادعای برخی از این کارخانجات مبنی بر وجود ناخالصی غیرمتعارف در گندم نادرست است زیرا 

ز این کارخانجات صدم درصد ثبت شده است و مشخص نیست که برخی ا ۰۳ها میزان افت محصول این کارخانجات براساس بررسی
 کنند.درصد را مطرح می ۰۵تا  ۰چگونه ادعای افت میان 

د تا مبدا جایی گندم از مقصرسد گفت: افت ناشی از جابهجایی گندم با گواهی کیفیت به انجام میسیف با تاکید بر اینکه هرگونه جابه
مبدا تا مقصد گندم به ثبت برسد این محصول در مقصد نه باید در برگه گواهی کیفیت ثبت شود و اگر رقم نامتعارفی به عنوان افت 

 شود.شود بلکه به پژوهشکده غله ارسال میتنها تخلیه نمی
های نادرست برای بردن بهره اقتصادی دور از وی اضافه کرد: برخی سخنان از جنس منافع اقتصادی است و متوسل شدن به روش

 انصاف است.
ساله دارد افزود: شرکت بازرگانی دولتی ایران آمادگی دارد تا هر  ۳۵گندم در کشور قدمت  وی با بیان اینکه رویه سنجش افت

 کند، مدارک الزم را ارائه دهیم تا صحت این مطالب روشن شود.ای که ادعای افت غیر متعارف گندم را مطرح میکارخانه
 میلیارد تومان مطالبات گندمکاران تا مهرماه ۰۴۴پرداخت 

هزار  ۰۳۳هزارتن گندم به ارزش  ۹۵۵ت بازرگانی دولتی گفت: از ابتدای فصل برداشت گندم تاکنون هفت میلیون و مدیرعامل شرک
کاران هزار میلیارد لایر آن پرداخت شده است و مبلغ باقیمانده پیش از مهرماه به گندم ۰۳۵میلیارد لایر خریداری شده که تاکنون 

 شود.پرداخت می
 زان خرید تضمینی تا پایان شهریور به هشت میلیون تن برسد.سیف پیش بینی کرد: می

وی ادامه داد: برای پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران تمامی دستگاه ها از جمله رئیس جمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه، 
از مهر کل مطالبات گندم کاران وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت تالش دارند تا پایان هفته جاری و پیش از آغ

 پرداخت شود بدهی دولت تسویه شود.
هزار تنی خرید تضمینی گندم امسال نسبت به سال  ۳۹۵مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به افت یک میلیون و 

ن محصول گندم در این مناطق از گذشته اظهارداشت: سیل در استان های خوزستان، لرستان و گلستان باعث شد نزدیک یک میلیون ت
 بین برود.

ها از اردیبهشت کاهش یافت به طوری که این موضوع سبب افت برداشت گندم در وی گفت: همچنین در مناطق سردسیر بارندگی
 مناطق سردسیری نسبت به سال گذشته شده است.

 هزارتن گندم توسط صنف و صنعت خریداری شد ۲۴۴بیش از 
بخش خصوصی به خرید گندم نیز با توجه به آزادسازی قیمت گندم صنف و صنعت باعث کاهش خرید دولت شد سیف افزود: ورود 

هزار تن گندم امسال توسط بخش خصوصی خریداری شده  ۰۵۵تا  ۹۵۵های صنفی و صنعتی های انجمنبه طوری که بنابر گزارش
 دیگر در حال ثبت است.ها به ثبت رسیده و بخشی است که بخشی از این میزان در سامانه
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وی با اشاره به تاثیر قیمت خرید تضمینی گندم در میزان تولید این محصول گفت: در حال حاضر قیمت خرید تضمینی گندم یک هزار 
 تومان است که این قیمت تاثیر مستقیمی در انگیزه گندمکاران برای تولید دارد. ۹۵۵و 

دهد ن اینکه قیمت، یک متغیر اقتصادی است که رفتار تولید کننده را تحت تاثیر قرار میمدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیا
اظهارداشت: تجربه نشان می دهد در گروه کاالهایی که سرکوب قیمتی وجود ندارد، تولید افزایش می یابد که گندم نیز از این قاعده 

 یابد.افزایش یابد تولید نیز افزایش می توان کتمان کرد که اگر قیمت تضمینی گندممستثنی نیست و نمی
مچون های مختلفی هگذاری ها، برای تعیین خرید قیمت تضمینی گندم توسط دولت و شورای اقتصاد مولفه سیف گفت: طبق سیاست

 ین مینهایی تعیها قیمت شود که در نهایت بر اساس این مولفهشرایط اقتصادی کشور و منابع مورد نیاز یارانه نان در نظر گرفته می
 شود.

وی ادامه داد: اقدامات الزم برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال پیش رو توسط سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد 
 در حال انجام است.

یم اقتصاد تصم به گفته وی، به طور حتم قیمت فعلی گندم افزایش خواهد یافت اما میزان آن هنوز مشخص نیست و باید در شورای
 مقتضی در این خصوص اتخاذ شود.

 مطالبات کلزاکاران تا ابتدای مهر پرداخت می شود 
های روغنی گفت: ارزش این میزان خرید یک هزار هزار تن دانه ۳۹۰مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به خرید تضمینی 

تومان به عنوان بدهی باقیمانده است که این مبلغ نیز تا پایان هفته جاری  میلیارد ۰۶میلیارد تومان است که از این مبلغ فقط  ۰۵۵و 
 شود.پرداخت می

 وی به کشاورزان اطمینان داد که منابع مورد نیازشان برای کشت پاییزه فراهم شود.
  لینک خبر
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 گندم 
 ایرنا  – 41/6/89تاریخ : 

 رود سود ناشی از اختالط خاک در گندم به جیب دالالن می

اشی از اختالط خاک و شن در گندم به جیب های صنایع غذایی ایران گفت: سود نرئیس هیات مدیره کانون انجمن -ایرنا  -تهران 
 گران می رود. دالالن و واسطه

روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان این که مشکل مخلوط سازی خاک در گندم « سید محمدرضا مرتضوی »
وط شده با خاک، شن و ماسه نشات گرفته از باشد، افزود: بروز چنین مشکالتی در خرید گندم مخلمربوط به سالهای گذشته نیز می

 شود دالالن از این موضوع سود ببرند.گیران درخصوص افزایش قیمت گندم است که باعث میگذاری های اشتباه تصمیمسیاست
اشاک و خ شوند خاک،ها باعث میهای هوای کمباینبه گفته وی، با افزایش قیمت گندم توسط دولت، برخی سودجویان با نبستن دریچه

 های باالتری آنها را به فروش برسانند، زیرا این حجم اختالط خاک در گندم منطقی نیست.شن با گندم مخلوط شود تا با قیمت
وی اظهارداشت: آنچه مشخص است، یک لایر از این پول به جیب کشاورزان و گندم کاران نمی رود و آنان از این موضوع منتفع 

 شوند.نمی
ها در سالهای اخیر نشان کرد: درحالی کارخانجات آرد سازی حق افزایش قیمت محصول خود را ندارند که بررسیمرتضوی تصریح 

رود که تمامی دهد که درصد قابل توجهی از گندم مخلوط شده با خاک است که جز ضایعات در صنعت آرد و نان به شمار میمی
 شود. خسارت ناشی از این ضایعات توسط صنعت آرد پرداخت می

رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران براین باور است که گندم تولیدی کشور از کیفیت باالیی برخوردار است اما 
با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، اختالط خاک در گندم صنایع آرد سازی را با مشکل جدی روبرو کرده زیرا بخش عمده فعالیت 

 آرد کشور، پاکسازی خاک و ضایعات از گندم شده است.های تولید کارخانه
میزان اختالط خاک در گندم هفت درصد بود که با تالش های وزارت جهاد کشاورزی این میزان  ۷۶به گزارش ایرنا، طبق آمار سال 

حدود دو دهم درصد به پنج درصد رسیده بود؛ این درحالیست که در اکثر کشورهای دنیا میزان وجود خاک در گندم برداشت شده 
 است.

  لینک خبر
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 گندم 
 خبرگزاری فارس – 46/6/89تاریخ : 

 کنند/ رد پای دالالن در میان استکشاورزان به هیچ عنوان گندم را با خاک قاطی نمی

کنند و قاطی کردن شن و ماسه و کاران ایران معتقد است کشاورزان همواره به گندم به عنوان برکت خدا نگاه میرئیس بنیاد ملی گندم
 دانند. حرمتی به نعمت خداوند مییا هر چیز دیگری را با گندم بی

 اقتصادی خبرگزاری فارس گفت بهعطاهللا هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران در گفت و گو با خبرنگار 
کنند آنچه که اخیراً در رسانه ها هیچ عنوان گندمکاران کشور خاک شن ماسه و یا فضوالت قاطی گندم نمی

مطرح شد شن و ماسه و فضوالت حیوانی با گندم قاطی شده و تحویل مراکز خرید داده اند این کار از سوی 
 ل سود خودشان هستند.دالالن و قاچاقچیان بوده که همواره دنبا

وی ادامه داد در ماه های گذشته برخی دالالن سودجو گندم از کشاورزان خریداری کرده اند و اکنون به خاطر 
این که پول بیشتری نصیب شان شود آن را با خاک و شن و ماسه مخلوط کرده و به یکی از مراکز خرید تحویل 

 داده بودند.
ون گندم مخلوط به خاک و شن و ماسه و نیز فضوالت حیوانی زمان تحویل مدتی پیش در گنبد کاووس یک کامی

کامیون نیز به همین منوال در یکی  ۰۳به مرکز خرید گندم توسط نیروهای انتظامی شناسایی و پس از رهگیری 
 های اطراف کشف شده است.از مرغداری

اند و قاطی کردن شن و ماسه و یا ه کردههاشمی توضیح داد کشاورزان همواره به گندم به عنوان برکت خدا نگا
ه اند، می دانند کدانند کسانی که در روستا زندگی کردهحرمتی به نعمت خداوند میهر چیز دیگری را با گندم بی

گندم نان و آرد آنچنان حرمتی بین روستاییان دارد که هر کسی به خودش اجازه نمی دهد این نعمت خدا را 
 کند و آن را گناه بزرگ می دانند. ضایع، خراب و یا تباه

کامیون گندمی که در گنبد کاووس با خاک قاطی شده بود  72رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران در پاسخ به اینکه 

کار چه کسانی بود؟ گفت: اینها کار دالالن و قاچاقچیان بود که پیش از این گندم را از کشاورزان خریداری کردند 
وزهای آینده به قیمت باالتری بفروشند و چون قیمت باال نرفت چنین کار بدی را مرتکب شدند به امید آن که در ر

 اند.های گندم را همراه با خاک به مراکز خرید تحویل دادهو محموله
وی ادامه داد البته دولت هم مقصر است چرا که پول گندمکاران را به موقع تحویل نمی داد و کشاورزان مجبور 

 یم پیشنهادهای اغوا کننده دالالن بشوند.بودند تسل
هزار تن  988رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران در ادامه گفت: رئیس انجمن صنایع غذایی گفته است که امسال 

 78شن و ماسه و فضوالت حیوانی قاطی گندم شده است که این به هیچ عنوان درست نیست چرا که این رقم 

 تواند واقعیت داشته باشد.ت که به هیچ عنوان نمیدرصد خرید تضمینی کل کشور اس
 لینک خبر
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 گندم 

 خبرنگاران جوان  – 8/6/89.تاریخ : 

ای آخرین جزئیات آلودگی و وجود ناخالصی در گندم های داخلی/موضوع آلوده کردن گندم به شن و خاک، تنها بهانه

 برای واردات است
حث آلودگی گندم تولید داخل و وجود ناخالصی در آن سر و صدای زیادی در فضای رسانه ها به پا می کند که با هر از گاهی ب

 .واکنش شدید مسئوالن روبرو شده است
  

صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  های آلودگی گندم هر از گاهی موضوع  

رو شده ای سر و صدای زیادی به پا کرده و با واکنش کشاورزان و مسئوالن امر روبهو ناخالصی آن در فضای رسانه تولید داخل
ال نظارت دقیق بر امر خرید تضمینی، امکان چنین تخلفی وجود ندارد و تنها افراد سودجو با بیان چنین است؛ چرا که با توجه به اعم

 .اتهاماتی به گندم تولید داخل به دنبال واردات و کسب سودهای هنگفت هستند
است که به اعتقاد بسیاری از  های گذشته این مسائل بارها مطرح شده، اما امسال در ابعاد جدیدتری گسترش پیدا کردهاگر چه در سال

توان به کل تولید تعمیم دادمسئوالن کسب یک تخلف را نمی . 
بر فساد گسترده در سیستم خرید تضمینی گندم اخیرا محمدرضا مرتضوی رئیس کانون انجمن صنایع غذایی کشور اظهاراتی مبنی

ارزش هزار میلیارد تومان وارد پروسه چرخه خرید هزار تن ضایعات همچون شن و خاک به  ۹۵۵داشته است و گفته: سالیانه 
های متعدد به وزیر جهاد کشاورزی، اما توجهی به این موضوع نشده استرغم هشدارشود که علیتضمینی می . 

 
یا در حالی که یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی این اظهارات را تکذیب کرد و گفت: چنین ارقامی یا ناشی از نا آگاهی 

میلیون تن گندم در  ۰کنند چرا که تا به امروز از مجموع برخی به دلیل درگیری منافعشان با این موضوع این موارد را مطرح می
برداری و در ها نمونههزار نمونه تحویل بازرگانی دولتی و کارخانجات آرد شده که از تمامی آن ۳۵۵قالب یک میلیون و 

یزان اُفت بررسی و به ثبت رسیده استهای دارای صالحیت مآزمایشگاه . 
 

بر آغشته به شن و خاک به بهانه واردات رویم تا از دالیل اتهامات وارده به گندم تولید داخل مبنیحال به سراغ مسئوالن ذیربط می
 .باخبر شویم

 
وگو با خبرنگارکاران در گفتقلی ایمانی نایب رئیس شورای ملی گندمعلی گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

های گندم تولید داخل به شن و ماسه را تکذیب کرد و گفت: در ابتدای دولت تدبیر و امید، مقام معظم ، بحث آلودگیخبرنگاران جوان
ر خودکفایی گندم به عنوان یکی از مهمترین محصوالت استراتژیک تأکید کردند که وزارت جهاد با تدابیر اندیشیده رهبری همواره ب

 .شده در مباحث مختلف علمی و فنی، تهیه نهاده، مکانیزاسیون و توزیع بذور اصالح شده به این دستاورد مهم دست یافت
 

هاد کشاورزی در دولت تدبیر و امید توانستند به خودکفایی گندم برسند که او افزود: بعد از گذشت چند سال مسئوالن وزارت ج
های مختلف بسیاری از وارد کنندگان گندم همزمان با خودکفایی این محصوالت استراتژیک که منافعشان به خطر افتاده بود، با ترفند

ز مباحث دیگر سعی بر واردات مجدد این محصول همچون کیفیت نامرغوب گندم تولید داخل، ارزان بودن گندم خارجی و بسیاری ا
شان را با واردات مجدد به اکنون بحث اختالس گندم با شن و خاک و ماسه را مطرح کردند تا بتوانند منافع از دست رفتهداشتند و هم
 .دست آورند

 
رت جهاد کشاورزی و بازرگانی دولتی بر کاران ادامه داد: در زمان خرید تضمینی گندم، نمایندگان وزانایب رئیس شورای ملی گندم

 ۳و  ۰درجه یک،  ۳، کیفیت گندم را بر ۰۵۳های تعریف شده های تحویلی نظارت دارند و به عبارت دیگر بر اساس استانداردنمونه
م در چرخه است که باز ه ۳درصد درجه  ۹و  ۰درصد گندم تولیدی، درجه یک و  ۷۳کنند که بر حسب این استاندارد حدود تقسیم می

گیردمصرف انسانی مورد استفاده قرار می . 
دوای درد دولت و گندمکاران« قیمت تضمینی»سیاست  :بیشتر بخوانید  

هیچ موقع دست به عمل زشت اختالس گندم تولید داخل با شن و ماسه  کارگندم این مقام مسئول با تأکید بر این موضوع که کشاورزان
کنند، از این رو های هرز استفاده میها برای از بین بردن علفکشبیان کرد: با توجه به آنکه کشاورزان از بهترین علف زنند،نمی

درصد و اُفت غیرمفید  ۳بیان اتهاماتی همچون اختالس شن و ماسه با گندم تولید داخل واقعیت ندارد ضمن آنکه متوسط افت مفید گندم 
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درصد افت غیرمفید دارد که این  ۰دهم درصد اُفت مفید و  ۳لی که گندم تحویلی کشاورزان تنها یک و دهم درصد است در حا ۰و  ۳
کنندهای تعریف شده را رعایت میدهد کشاورزان استانداردامر نشان می . 

 
خودکفایی گندم را به  ایمانی ادامه داد: در شرایط فعلی اقتصاد و تحریم نباید زحمات چندساله دولت، وزارت جهاد و کشاورزان در

های آب و دالالن در خصوص اختالس گندم با شن و بر تبانی کارخانهای سودجو گره بزنیم چراکه ممکن است تخلفاتی مبنیمنافع عده
ماسه در خارج از فصل خرید صورت گیرد که این موضوع هیچ ارتباطی به کشاورزان ندارد چرا که در زمان خرید اسامی تمامی 

توانند گندم خود را تحویل مراکز دولتی دهندن در سامانه وجود دارد و دالالن نمیکشاورزا . 
 

بر اختالس گندم با شن و ماسه و خاک از طرف کشاورزان وجود ندارد، اظهار کرد: اگر چه او با اشاره به اینکه هیچ ادغامی مبنی
های نظارتی باید برخورد جدی با متخلفان داشته نیست، اما دستگاه بر اختالس گندم با شن و ماسه و خاک دور از انتظارتخلفاتی مبنی

 .باشند تا خودکفایی این محصول استراتژیک زیر سوال نرود
کنند / ضرورت مجازات سنگین برای افراد متخلفخران اقدام به اختالس گندم با شن و ماسه میسلف  

خبرنگار وگو بامسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

اظهار کرد: ، با اشاره به اینکه موضوع اختالس و آلوده کردن گندم به شن و ماسه برخالف منافع ملی کشور است، خبرنگاران جوان
گویم که هیچ کشاورزی شود، اما بنده با اطمینان کامل میاگر چه موضوع آلوده کردن گندم به شن و ماسه به اسم کشاورزان تمام می

توان این موضوع را عام دانستدهد و اگر در مواردی این موضوع دیده شده، به ندرت و خاص است که نمیاین عمل را انجام نمی . 
 

کنند و سپس ها خریداری میای دالل و سودجو گندم تولیدی کشاورزان را به سبب نیاز مالی کشاورز به طور نقد از آنعدهاو افزود: 
دهندچنین اقدامات قبیحی را انجام می . 

 
ت، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه حرمت گندم برای کشاورزان این سرزمین از اهمیت باالیی برخوردار اس

خر که گندم تولیدی کشاورزان را به سبب نیاز شدید مالی ای دالل و سلفبیان کرد: بر این اساس تنها در مواردی اتفاق افتاده که عده
ها در نظر بگیرد تا دهند که از دستگاه قضایی تقاضا داریم مجازات سنگینی برای آنخرید کردند، این عمل را انجام میها پیشاز آن

وانند چنین اقداماتی را به جامعه کشاورزی نسبت دهندها نتآن . 
 

های آلوده به شن این مقام مسئول درباره اینکه باتوجه به ثبت نام کشاورزان در سامانه خرید تضمینی، پس چطور ممکن است که گندم
کشاورزان گندم را وارد سامانه خران به اسم و ماسه وارد چرخه خرید تضمینی شوند، افزود: البته ممکن است که دالالن و سلف

چرخه خرید تضمینی کرده باشند چراکه برخی از کشاورزان به سبب نیاز مالی وجه گندم تولیدی خود را از قبل از دالالن دریافت 
اند، البته این بین کشاورز نیز تعداد محدودی کشاورزنما وجود داشته باشدکرده . 

 
خران گندم را به اسم کنند از این رو دالالن و سلففروش میخران پیشد را از قبل به سلفاسدی ادامه داد: کشاورزانی که گندم خو

شود و ارتباطی به دهند در حالی که روند بارگیری و دریافت پول توسط این افراد انجام میآن کشاورزان تحویل مراکز دولتی می
درصد کشاورزان افرادی هستند که در تولید نان مردم  ۷۷م که بیش از کنکار ندارد و به عبارت دیگر بنده به صراحت اعالم میگندم

شوندو این کاالی با ارزش و برکت خدا هیچگونه تخلفی را مرتکب نمی . 
 

والی، خوابیدن گندم روی زمین و وضعیت اراضی ممکن است مقداری خاک در زمان به گفته او با توجه به آغشته شدن گندم به گل
کنباین وارد سیستم خرید تضمینی شود که این موضوع هیچ ارتباطی به اختالس گندم با شن و ماسه ندارد چراکه این برداشت گندم با 

گروه  ۰شود که از دستگاه قضایی تقاضا داریم مجازات سنگین برای هر عمل قبیح فقط توسط دالالن و افراد کشاورزنما انجام می
های آتی را بسته شوداعمال کند تا راه برای این افراد در سال . 

های ای برای واردات / دالالن با شایعه پراکنی به دنبال اهداف شوم خود و سودموضوع آلوده کردن گندم به شن و خاک، تنها بهانه
 کاذب هستند

صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارکاران در گفتءهللا هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمعطا گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

هزار تن ضایعات شن و خاک به چرخه خرید تضمینی را تکذیب  ۹۵۵بر ورود ساالنه ، اظهارات انجمن صنایع غذایی مبنیجوان
های نظارتی در کنار عوامل خرید در مراکز مستقر هستند، از این قبل از خرید تضمینی دستگاهها کرد و گفت: با توجه به آنکه از ماه

هزار تن فضوالت حیوانی، شن و ماسه و خاک به مراکز دولتی وجود ندارد و تنها این افراد با بیان چنین  ۹۵۵رو امکان تحویل 
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 .اظهاراتی به دنبال واردات هستند
 

خوار با بیان چنین اظهاراتی سعی در واردات گندم و ای رانتانجمن صنایع غذایی به عنوان نماینده عده او افزود: بنده معتقدم که
کاران در طول تاریخ صداقت خود را نادیده گرفتن زحمات کشاورزان و مسئوالن وزارت جهاد در امر خودکفایی دارند چراکه گندم

اندور داشتند و همواره منافع ملی را به منافع خود ترجیح دادهها حضثابت کردند و بعد از انقالب در تمامی عرصه . 
 

توانند گندم خود را کار میای است که تنها کشاورزان گندمکاران ادامه داد: نظام خرید تضمینی گندم به گونهرئیس بنیاد ملی گندم
رشناسان پهنه مورد ارزیابی قرار گرفته که با این ها و متوسط تولید توسط کاتحویل مراکز دولتی دهند ضمن آنکه از قبل اراضی آن

 .وجود امکان خرید از افراد دیگر یا گندم بیش از میزان ارزیابی شده وجود ندارد
 

این مقام مسئول با بیان اینکه افراد سودجو با بیان چنین اظهارات و شایعاتی به دنبال واردات گندم و منافعشان هستند، بیان کرد: اگر 
ریزی موله در سطح کشور ممکن است شرایط اختالس با شن و ماسه را داشته باشد، اما این افراد با شایعه پراکنی و برنامهمح ۰۵چه 

اندازند در حالی که امکان ندارد مراکز خرید شن و ماسه و خاک را به عنوان خواهند این موضوع را به گردن کشاورزان بیدقیق می
یل بگیردگندم تولیدی از کشاورزان تحو . 

 
بر آلوده کردن گندم تولید داخل وجود دارد، خران مبنیهای آردسازی با دالالن و سلفهاشمی درباره اینکه آیا امکان تبانی کارخانه

کند درصد اقدام به خرید آزاد کردند و هیچ عقل سلیمی قبول نمی ۷های آرد سازی به سبب فرار از پرداخت مالیات بیان کرد: کارخانه
کنند تا با گران با شایعه پراکنی این موضوعات را مطرح میکارخانجات به جای گندم خاک تحویل بگیرد و تنها دالالن و البی که

های باال دست یابندواردات گندم بتوانند به اهداف شوم خود و سود . 

  لینک خبر
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 گوجه فرنگی
 ایرنا  – 46/6/89تاریخ : 

 خرید حمایتی گوجه فرنگی همچنان ادامه دارد

هزارتن گوجه  ۹۳رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعالم کرد: تاکنون حدود  -ایرنا  -تهران 
میلیارد لایر به منظور حمایت از کشاورزان خریداری شده است که روند خرید در سراسر کشور ادامه خواهد  ۹۳۰فرنگی به ارزش 

 یافت. 
درباره روند اجرای طرح خرید حمایتی گوجه فرنگی « حسین شیرزاد» ن مرکزی تعاون روستایی ایران، به گزارش سه شنبه سازما

افزود: برنامه خرید حمایتی گوجه فرنگی امسال در استان های فارس، اصفهان، خراسان رضوی و اردبیل کلید خورد و به دیگر 
 استان های کشور تعمیم داده شده است.

رح را پایداری تولید، حفظ قیمت محصول در بازار و جلوگیری از ضرر و زیان تولید کنندگان دانست و وی هدف از اجرای این ط
هزار تن، ۰۳هزار تن، خراسان رضوی بیش از  ۰۳اظهارداشت: از مجموع خرید حمایتی گوجه فرنگی، سهم استان فارس بیش از 

 تن بوده است. ۳۵۵اصفهان و اردبیل بیش از پنج هزارو 
کارخانه فرآوری گوجه فرنگی جهت تولید رب گوجه با این سازمان همکاری می کنند گفت: تالش برای اجرای  ۰۳یان اینکه وی با ب

 موفق طرح خرید حمایتی گوجه فرنگی همچنان ادامه خواهد داشت.
فرنگی با قیمت توافقی هزار تن گوجه  ۰۷معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون بالغ بر 

توسط شرکت ها و اتحادیه های تعاون روستایی در استان های جنوب کرمان، هرمزگان، فارس، اصفهان، مرکزی، خراسان جنوبی و 
 همدان از کشاورزان خریداری شده است.

ه رب گوجه به صورت وی ادمه داد: این میزان گوجه فرنگی خریداری شده به منظور صادرات در کارخانجات فرآوری تبدیل ب
 اسپتیک )روش استریل و عاری از میکروب ( بسته بندی شده است.

به گفته شیرزاد، مجموع گوجه فرنگی مازاد بر نیاز بازار تازه خوری و صنعتی که به صورت حمایتی و توافقی از کشاورزان 
 هزار تن است ۰۶۰خریداری شده، بالغ بر 

و نهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار خرید حمایتی محصول گوجه فرنگی توسط این سازمان  به گزارش ایرنا، طبق تصمیم گیری چهل
 تومان برای هر کیلوگرم از این محصول انجام می شود. ۰۰۵در سطح کشور با قیمت یک هزار و 

اوج دوره برداشت استان کشور تولید می شود که  ۰۹هزار هکتار  ۰۰میلیون تن گوجه فرنگی در سطح  ۳٧۰حاضر بیش از درحال
 محصول گوجه فرنگی مربوط به نیمه مرداد تا پایان شهریور ماه هر سال است.

براساس محاسبات سازمان مرکزی تعاون روستایی، قیمت تمام شده گوجه فرنگی )روی بوته ( در استانهای شمالی به دلیل دسترسی 
 تومان است. ۶۰۵تا  ۶۳۵با توجه به کمبود آب بین  تومان و در استانهای مرکزی و جنوبی ۰۹۵تا  ۰۵۵به منابع آبی، 

  لینک خبر
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 گوجه فرنگی 
 خبرگزاری فارس – 8/6/89.تاریخ : 

 زیگزاگ قیمت گوجه فرنگی در بازار/ مشکل اقتصاد گوجه فرنگی کجاست؟
تبدیلی کافی و نداشتن برنامه مناسب صادراتی ضرر کار به دلیل عدم اجرای الگوی کشت، نبودن صنایع امسال کشاورزان صیفی

ای که حتی اجرای طرح خرید حمایتی گوجه فرنگی از سوی سازمان تعاون روستایی هم نتوانست کاری از پیش ببردکردند؛ بگونه . 
نها درآمدی ندارند تکاران نهبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس قیمت گوجه فرنگی امسال به حدی پایین آمده که صیفی

فرنگی را به امانت فروش خود از جمله گوجه اند دربیاورند؛ کشاورز محصولای را که پای محصول گذاشتهتوانند هزینهبلکه نمی
و معموال پایان تابستان زمان تسویه  فرستد تا محصول را برای او بفروشد،ها کیلومتری در شهر دیگری میداری با فاصله دهوحجره

داران استها و حجرهفروشب با این به اصطالح امانتحسا . 
رود دخترخانواده که امسال کالس اول است به پدر سفارش میدهد تا کیف و کفش و شلوار و وقت موعود می رسد. پدر به شهر می

پدر از شهر برگردد دخترک کیف و کفش به مدرسه برود. تا وقتی  مقنعه برایش بخرد تا اول مهر را مثل بقیه بچه ها با لباس نو و
روند و لحظه شماری می ای، مقنعه آبی کالس درس مدام جلوی چشمش رژه میرویاهای خود را می بافد. کیف مشکی، کفش سرمه

 گردد. دخترک به استقبالش می رود اما دستان پدر خالیست وکند تا پدر بیاید. اما پدر با دستان خالی و پایی که نای آمدن ندارد برمی
ریزد، قیمت محصول آنقدر پایین بوده که پول میاش را در هم فشرده. به یکباره تمام رویاهای دخترک فروشرمندگی از خانواده چهره

ای که برایش فرستاده را نیز در نیاورده استالعمل حجره دار و هزینه جعبهحق ! 
تومان فروخته شده است. گوجه  7888یوه و تره بار کیلویی تومان و در میادین م 988قیمت گوجه فرنگی امسال در مزرعه کیلویی 

ای یکبار،کارگری، خاک و کود دادن پای بوته و برداشت فرنگی محصولی پر هزینه است. از آماده سازی زمین گرفته تا آبیاری هفته
 .هزینه های زیادی دارد

 کشت گوجه فرنگی چقدر هزینه دارد؟ *
امسال گوجه فرنگی »هکتار گوجه فرنگی کاشته است به خبرنگار فارس گفت:  1نی که علی عزیزی کشاورز صیفی کار قوچا

های کارگری بسیار کشیم. هزینهتومان به فروش می رود و قیمت بسیار پایین است. شش ماه است زحمت می ۰۵۵۵تا  ۰۵۵کیلویی 
های گرانقیمت گرفته تا آماده سازی زمین و مجبور باال است. از ابتدای فروردین فقط پول پای این محصول ریختیم. از خرید بذر 

ای یک بار این محصول را آبیاری کنیم. آب به این آسانی گیر نمی آید و مجبوریم برای آبیاری زمین آب خریداری کنیم هستیم هفته
برابر حد معمول علف کش  اند و مجبوریم دو تا سهتاثیر شدهها بی.هزینه های از بین بردن علف های هرز بسیار باال است. سم

 «.استفاده کنیم. استفاده چندین باره از علف کش باعث می شود هزینه های ما باال برود
گویند قالبی هستند و تاثیری در از بین بردن علف اند. بعضی میتأثیر شدهها بیکشدانم چه اتفاقی افتاده که علفنمی»گوید: وی می

برداینکه محصول از بین نرود چندین بار سمپاشی کنیم. همه اینها قیمت تمام شده ما را باال می های هرز ندارند و ناچاریم برای .» 
تومان افزایش یافته و البته هزینه  ۰۵۵امسال هزینه کرایه ها هم بیشتر شده است. هزینه حمل نسبت به سال گذشته »عزیزی گفت: 

بیشتر شده است. امسال نه تنها قیمت محصول گوجه فرنگی پایین است بلکه جعبه هایی که گوجه فرنگی را داخل آن می ریزیم نیز 
ماند. به زور شاید بتوانیم هزینه های خودمان را در بیاوریمهای تمام شده هم باال رفته و در نهایت هیچ سودی برای ما نمیهزینه .» 

ربایجان شرقی و استان اردبیل هم امسال بسیار ناراحتی کشاورزان صیفی کار فقط مربوط به قوچان نیست کشاورزان منطقه آذ
های صادراتی ندارد و نظارتی بر تنظیم بازار ها نسبت به هزینه ها بسیار پایین است. دولت برنامهگویند قیمتناراضی هستند، آنها می

 .نمی کند
نفره هستیم که از ابتدای سال  ۳واده یک خان»کار ساکن استان اردبیل به خبرنگار فارس گفت: ابراهیم موسی زاده کشاورز صیفی

کنیم. اینجا این طور نیست که کارها با ماشین انجام شود اصوالً کار تاکنون هر روز در این زمینی که گوجه فرنگی کاشته ام کار می
مجبوریم خودمان  شود و ما چون پول نداریم به کارگر پرداخت کنیمماشینی نیست و بیشتر کارها توسط کارگر انجام می صیفی کاری

 «.هر روز صبح تا شب در این زمین کار کنیم تا بتوانیم کارهای آن را تمام کنیم
در خزانه  هزار تومان خریداری کرده و ۳۵۵بذر گوجه فرنگی بسیار گران است هر کیلو بذر وارداتی را »موسی زاده گفت: 

به زمین اصلی  س از چندین بار شخم زدن آماده کرده و نشاها راآماده شد. زمین اصلی را پ  پس از یک ماه مراقبت نشاها کاشتیم
مجبوریم چندین بار علف کش  کنیم وهای هرز آن را وجین میکنیم و مرتب علفای یکبار آبیاری میو از آن موقع هفته انتقال دادیم

است. اما حاال که وقت محصول است گوجه فرنگی های بسیاری را برای ما داشته استفاده کنیم. سه بار کود دادیم که همه اینها هزینه
کیلومتر آن طرف تر ببریم و در شهر اردبیل به  ۶۵رود مجبوریم برای فروش این محصول آن را به تومان به فروش می ۰۵۵

 «.فروش برسانیم که این حتی هزینه حمل جعبه و هزینه برداشت ما را هم در نمی آورد
با تراکتور هم باال رفته است هزینه شخم یک هکتار زمین پنجاه هزار تومان است است که باید امسال هزینه های شخم » وی گفت:

 «.چندین بار شخم بزنیم به دلیل کم آبی در این منطقه هم باید پول زیادی برای خرید آب بدهیم
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 منحنی زیگزاگ سطح زیر کشت و قیمت گوجه فرنگی *
نمودار آن خطی نیست و کامال  ه فرنگی در سالهای مختلف نشان می دهد کهبررسی نمودار سطح کشت محصوالت صیفی و گوج

یک منحنی زیگزاگی است یعنی سطح کشت محصوالت صیفی در سالهای مختلف مرتب نوسان پیدا می کند و متناسب با آن 
شودمحصول نیز باال و پایین می قیمت . 

هاست که کشاورزان ما با این وضع پیش می روند یک سال ت دههنوسان قیمت محصوالت کشاورزی در اقتصاد ما بحث جدیدی نیس
کنند. منحنی قیمت ها آنقدر باال است که مردم توان خرید ندارند و سال دیگر قیمت ها آنقدر پایین است که کشاورزان ضرر می

کبوتی معروف شده استعرضه و تقاضای محصوالت کشاورزی در اقتصاد کشورهای جهان سوم و چهارم ایران به منحنی تار عن . 
 مشکل اقتصاد گوجه فرنگی کجاست؟ *

شود که کشاورزان محصولی را یک سال بیشتر و یک سال کمتر بکارند؟ طرح الگوی کشت حلقه مفقوده در اما چه عاملی سبب می
که ده سال است روی میز دولت جا خوش کرده و هنوز اجرایی نشده است این بخش است . 

های هر استان اعالم کند که چه محصولی به چه میزان باید کاشته شود و مشخص شود کشاورزان بررسی ظرفیتقرار بود دولت با  

 .هر استان چه میزان باید گوجه فرنگی، خیار و یا محصوالت دیگر را بکارند
یار سخت است، علیمراد اکبری معاون حفاظت از آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در این باره گفت: اجرای الگوی کشت بس

الزاماتی دارد که باید همه آنها مدنظر قرار بگیرد این الزامات از آمایش سرزمین گرفته تا مالحظات اقتصادی کشاورزان را شامل 
شودمی . 

های کشاورزی و اینکه چه استانی چه محصولی را به چه میزانی زمین وی ادامه داد: اجرای الگوی کشت تنها محدود به بررسی
کند کشاورز چه بکارد و چه نکاردند، نیست بلکه سود آن محصول است که تعیین میکشت ک . 

ها یاری کنند تا مشکل کشت گوجه فرنگی حل شودهمسایه *  
جوان سرافرازی مدیرکل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی نیز در یک نشست خبری گفت: طرح الگوی کشت در وزارت جهاد 

است اما مشکل و محدودیت ما در اجرا است، باید همه نهادها از جمله وزارت کشور و قوه قضاییه با وزارت کشاورزی تقریباً آماده 
 .جهاد کشاورزی در اجرای این طرح همکاری کنند

بردار کشاورزی در کشور وجود دارد و اینکه به آنها اجبار کنیم چه محصولی میلیون بهره 231منظور این مقام مسئول این است که 

را بکارند و چه محصولی را نکارند امکانپذیر نیست و باید نهادهایی مانند قوه قضاییه هم با ما همکاری کنند تا کشاورزان را مجبور 
  .به کشت یا عدم کشت برخی محصوالت بکنند

رایی شدن آن زمان دهند هنوز برای اجرسد اگرچه مسئوالن بخش کشاورزی از آماده شدن این طرح خبر میبه هر حال به نظر می
 .زیادی در پیش است

 تنظیم بازار محصوالت کشاورزی در دستان اهلش نیست*
 این است که مسئولیت تنظیم بازار از متولی دلیل بعدی که بازار محصوالت کشاورزی به هم ریخته و قیمت گوجه فرنگی پایین آمده

ه شد. رئیس جمهور با این بهانه که وضعیت مردم پس از آن یعنی وزارت جهاد کشاورزی گرفته شده و به وزارت صمت سپرد
کرده و   تشکیل وزارت بازرگانی بهتر خواهد اگر چه موفق به تشکیل این وزارتخانه نشد اما قانون انتزاع را به مدت دو سال معلق

 .شرکت بازرگانی دولتی را از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت انتقال داد
سال پیش توسط مجلس تصویب و در شورای  6بازرگانی کشاورزی دروزارت جهاد موسوم به قانون انتزاع قانون تمرکز وظایف 

شدنگهبان تایید شد که بر اساس آن باید بخش بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد مدیریت می . 
 

های تبدیلی کافی نیستکارخانه *  
های نظیر رب، دیلی کافی در کشور است. محصول گوجه فرنگی فرآوردهدلیل بعدی کاهش قیمت گوجه فرنگی نبودن کارخانه های تب

توان خشک نیز می توان از آن درست کرد. این محصول پر استفاده را همچنین می دارد و حتی ترشی و شور گوجه فرنگی  پوره
 .کرده و در زمان مورد نیاز استفاده کرد

ارسال محصوالت گوجه فرنگی  ر واقع این کارخانه ها در جاهایی واقع هستند کهاز سوی دیگر کارخانه ها پراکنش نامناسبی دارند. د
 .هزینه زیادی برای کشاورزی دارد و معموالً کشاورزان از خیر این کار می گذرند

  خرید حمایتی گوجه فرنگی موفق بود؟  *
زیانشان و قیمت   که از ضررو  های کشاورزانتنها اقدامی که دولت امسال انجام داده خرید حمایتی گوجه فرنگی است. اما صحبت

تا فروش گوجه  دهد که این طرح موفقیت آمیز نبوده و نتوانسته قیمت محصول گوجه فرنگی را افزایش دهدگویند نشان میپایین می
استان کشور آغاز شده است 9برای صیفی کاران به صرفه باشد. این طرح در مرداد ماه و در  . 
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ل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران هدف از اجرای این طرح، پایداری تولید، حفظ قیمت محصول در بازار و به گفته مدیر عام
 .جلوگیری از ضرر و زیان تولید کنندگان است

میلیارد لایر از کشاورزان خریداری شده است، که  9.7هزار تن گوجه فرنگی به ارزشی بالغ بر  .9شیرزاد گفت: تاکنون بیش از 

هزارو  1هزار تن و استان های اصفهان و اردبیل بیش از .7هزار تن، استان خراسان رضوی بیش از  12استان فارس بیش از  سهم

تن است 88. .  
طرح خرید حمایتی گوجه فرنگی اگر در کنار سایر اقدامات نظیر برنامه صادراتی، اجرای الگوی کشت و افزایش ظرفیت کارخانه 

شدشاید موفق می شدهای تبدیلی انجام می . 
های دولت باید طرح الگوی کشت را اجرایی کند که برای اجرای آن نیاز به طرح آمایش سرزمین هم است همچنین نرخ خرید

های تبدیلی افزایش یابد، تضمینی را طوری تعریف کند که کشاورزان به سمت محصوالت راهبردی هدایت شوند، ظرفیت کارخانه
دولت باید نرخ خرید تضمینی را طبق قانون تا آخر شهریورماه ارسال اعالم کند. همچنین  هدفمند پیش برود وهای صادراتی برنامه

چندانی در تنظیم بازار بخش  توانند موفقیتمتولی تنظیم بازار باید وزارت جهاد کشاورزی باشد زیرا وزارتخانه های غیر مرتبط نمی

 .تولید کشاورزی داشته باشند
  لینک خبر
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 گوشت قرمز

 ایرنا  – 49/6/89تاریخ : 

 قیمت دام زنده روی گوشت قرمز تاثیر مستقیم دارد

معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان  -ایرنا  -تهران 
ت: قیمت گوشت قرمز همواره تابع قیمت دام زنده بوده و بررسی روند تغییرات قیمت دام زنده و گوشت این موضوع را تایید می گف

 درصد وزن زنده آن است.  ۳۰کند و میزان گوشت دام سنگین 
ه به این که میزان با اشار« سیدداود موسوی»به گزارش روز چهارشنبه پایگاه اطالع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، 

درصد وزن دام است، افزود : عالوه بر آن ضایعات و استخوان ،خس گیری ) جدا سازی  ۰۵استحصال الشه در دام سنگین در حدود 
درصد از وزن الشه است که بر این اساس و با توجه به نوع دام، میزان گوشت حاصل از  ۰۰استخوان از گوشت( و غیره حدود 

 درصد وزن دام زنده خواهد بود. ۳۰یانگین حدود کشتار دام سنگین م
وی تصریح کرد: هزینه های حمل ونقل ، کشتار ،ضرایب و درصدهای سود عمده و خرده فروشی و افت به قیمت گوشت قابل 

گوشت عرضه اضافه خواهد شد و مقایسه قیمت دام زنده درب دامداری بدون توجه به تاثیر موارد ذکر شده ،با قیمت مصرف کننده 
 درب واحد صنفی و اعالم فروش بیش از سه برابری قیمت گوشت نسبت به دام زنده ، مقایسه غلط و کامال غیرکارشناسی است.

معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهارداشت: 
مرداد  ۰۰صول در سامانه قیمت سازمان حمایت، متوسط کشوری قیمت دام زنده سنگین در براساس اطالعات موجود، قیمت این مح

کیلوگرم، میزان  ۰۵۵تومان است که با فرض وزن یک راس دام زنده سنگین حدود  ۰۰۵هزار و  ۳۳ماه امسال معادل هرکیلو گرم
 ۰۵گوشت مخلوط حاصله درکشتارگاه در حدود  کیلوگرم بوده که بر اساس موارد مزبور، قیمت ۰۰۰گوشت حاصله بصورت تقریبی 

هزار تومان خواهد شد که پس از کسر درآمد حاصل از آالیش باید هزینه های کشتار، حمل تا محل توزیع،درصد ضرایب سود عمده 
 .فروشی وخرده فروشی، افت و ضایعات و... را به قیمت اضافه کرد تا قیمت گوشت قرمز مخلوط درب واحد صنفی لحاظ شود

به گفته موسوی، تاریخ یاد شده به عنوان میانگین کشوری و قیمت مصرف کننده هرکیلو گرم گوشت مخلوط گوساله در سامانه این 
تومان به ازای هر کیلوگرم ثبت شده که با توجه موارد باال و قیمت دام زنده دارای تناسب منطقی  ۰۵۵هزارو  ۰۰سازمان معادل 

 است.
به صورت تفکیکی )فیله،راسته، مغز ران، ران، سردست وقلوگاه( در بازار بر اساس شرایط کیفی هر وی افزود: گوشت قرمز 

 شود.های متفاوتی عرضه میقسمت، با قیمت
معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: روند 

های گذشته، رصد وپایش قیمت این کاال در بازار به طور ویژه در دستور کار قرار داشته و  ز در ماهافزایشی قیمت گوشت قرم
چنانچه موضوع مزبور) قیمت فروش در دامداری با نرخ مصرف کننده تفاوت بیش از سه برابر( در بازار وجود داشت، در 

 گرفت.میهای تنظیمی ، مورد توجه و رسیدگی ویژه این سازمان قرار گزارش
  لینک خبر
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان  – 46/6/89تاریخ : 

هزار تومان رسید ۲۰هزار تن گوشت مرغ در کشور/قیمت هر کیلو مرغ به  ۷مصرف روزانه   
هزار تن اعالم کرد و گفت: این در حالی است که صادرات  ۹تا  ۰۵۵هزار و  ۶چهارآیین مصرف روزانه گوشت مرغ در کشور را 

هفته کشور نیست ۰ساالنه گوشت مرغ به اندازه مصرف  . 
خبرنگار وگو بابرومند چهارآیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

اظهار کرد: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب  بازار مرغ ، درباره آخرین تحوالتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
های شمالی گلستان و هزار تومان است. ضمن آنکه در استان ۰۳ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۰۰۵هزار و  ۷مرغداری 

تومان  ۰۵۵هزار و  ۰۰غ گرم و مر ۰۵۵هزار و  ۰مازندران به سبب افزایش عرضه در برابر تقاضا هر کیلو مرغ زنده با نرخ 
شودعرضه می . 

تومانی نرخ مرغ نسبت به ابتدای هفته در بازار اعالم کرد و گفت: طبق  ۰۰۵وی ازدیاد عرضه در برابر تقاضا را دلیل اصلی افت 
ر به خود روال همه ساله، قیمت مرغ از اواسط شهریور تحت تاثیر موضوع بازگشایی مدارس و افت تقاضا روند نزولی در بازا

گیردمی . 
تومانی،  ۳۵۵تا  ۰۵۵ها حاکی از آن است که تا اواخر مهر با نوسان چهارآیین قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: برآورد

هزار تومان باقی بماند ۰۳و مرغ گرم  ۰۵۵هزار و  ۷تا  ۰۵۵هزار و  ۰قیمت مرغ زنده در کانال  . 
جوجه یکروزه در بازار خبر داد و افزود: هم اکنون متوسط قیمت هر قطعه جوجه یکروزه یک  این مقام مسئول از افت مجدد قیمت

شود که روند تومان است که با نرخ مصوب خود فاصله معناداری دارد و همواره پیش بینی می ۶۵۵تا یک هزار و  ۰۵۵هزار و 
 .زیان تولیدکنندگان جوجه یکروزه در بازار ادامه یابد

تومان رسید ۰۵۵هزار و  ۰۳/قیمت مرغ به تومانی قیمت مرغ تا پایان مهر ۳۵۵استمرار نوسان  :بیشتر بخوانید  
وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان جوجه یکروزه برای ششمین ماه متوالی متحمل زیان شدند، بیان کرد: بنابر آمار تولیدکنندگان طی 

شدند میلیارد تومان متضرر ۶۵۵های اخیر به سبب اختالف قیمت جوجه یکروزه با نرخ تمام شده رقمی بالغ بر ماه . 
میلیون قطعه جوجه به تولیدکنندگان مرغ مادر، بی  ۰۳۵تا  ۰۰۰چهارآیین تحمیل تصمیم کارگروه تنظیم بازار مبنی بر تولید ماهانه 

های هدف نسبت به استمرار صادرات جوجه یکروزه، تخم مرغ نطفه دار و گوشت مرغ و بی رغبتی مرغداران در اعتمادی بازار
به جوجه ریزی را از جمله دالیل کاهش قیمت جوجه یکروزه در بازار اعالم کرد و گفت: البته اجبار های دستوری سایه قیمت

های مرغداری عامل اصلی زیان تولیدکنندگان جوجه استتولیدکنندگان به تولید بیش از نیاز واحد . 
توانند صادرات حداقلی تخم مرغ نطفه عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ادامه داد: زمانیکه صادرکنندگان نمی

های های هدف به سبب اتخاذ تصمیمات یک شبه تضمین کنند، از این رو تجار بازاردار، جوجه یکروزه و تخم مرغ را به تجار بازار
کنندصادراتی استقبالی از تولید ما نمی . 

 ۰م کرد و گفت: علی رغم ساالنه به اندازه مصرف هزار تن اعال ۹تا  ۰۵۵هزار و  ۶وی مصرف روزانه گوشت مرغ در کشور را 
هفته کشور صادرات نداریم، جای این سوال مطرح است که مسئوالن امر بر چه مبنایی از صادرات جوجه یکروزه و گوشت مرغ به 

های در بازارکنند؟ این در حالی است که به سبب کیفیت باالی مرغ تولیدی، امکان نفوذ بهانه افزایش قیمت مرغ جلوگیری می
 .صادراتی به سهولت وجود دارد و تنها تصمیمات خلق الساعه مسئوالن امر، صادرکنندگان را گرفتار کرده است

هزار  ۰به گفته چهارآیین، اگرچه صادرات مرغ آزاد است و محدودیتی در این میان وجود ندارد، اما به سبب دریافت عوارض 
تومانی صادرات به ازای هر کیلو گوشت مرغ، امکان صادرات یک گرم مرغ وجود ندارد و تنها چنین تصمیمات و عوارض غیر 

دهد، در حالیکه تنها ابزار تعادلی عرضه و تقاضا، صادرات استکارشناسی به پدیده قاچاق و پیله وری رونق می . 
های دامی در بازارتصریح کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو ذرت در بازار آزاد یک نهادهوی در پایان با انتقاد از نوسان مجدد قیمت 

 ۰۰تا  ۰۳تومان است که با نرخ مصوب خود اختالف  ۰۵۵هزار و  ۳تا  ۳و کنجاله سویا  ۷۵۵تا یک هزار و  ۰۰۵هزار و 
 درصدی دارد

  لینک خبر
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 متفرقه
 ایران اکونا  – 49/6/89تاریخ : 

 "میلیارد تومانی ۲۲۲۲فساد "واکنش وزارت کشاورزی به خبر 

های صنایع غذایی ایران و اظهارات وی مبنی بر وجود فساد گسترده وگوی سه روز پیش ایسنا با دبیرکل کانون انجمنبه دنبال گفت
لمال برای خرید شن، سنگ و دیگر امیلیارد تومان از بودجه بیت ۰۵۵۵در فرایند خرید تضمینی گندم که ساالنه منجر به پرداخت 

 ای ارسال کرد. شود؛ وزارت جهاد کشاورزی جوابیهضایعات مخلوط با گندم می
ایم که فساد سیدمحمدرضا مرتضوی اظهار کرده بود که "ما سه سال است که به وزیر جهاد کشاورزی هشدار داده و متذکر شده

 شود".است، اما توجهی نمیای در سیستم خرید تضمینی گندم شکل گرفته گسترده
 متن جوابیه وزارت جهاد کشاورزی به خبر یاد شده، به شرح زیر است:"

با  ریزه( همه ساله توسط دولتهای مفید )شکستگی گندم( و غیرمفید )علف هرز و سنگقیمت تضمینی خرید گندم داخلی بر پایه افت
میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری و در قالب یک  ۹٧۹ی حدود شود. در سال جاردر نظر گیری یک جدول ماتریسی تعیین می

ها هزار نمونه تحویل شرکت بازرگانی دولتی، بخش خصوصی و کارخانجات آرد شده است و از تمامی این محموله ۳۵۵میلیون و 
های انجام شده توسط یابیهای دارای صالحیت میزان افت آنها بررسی شده که براساس ارزبرداری شده و در آزمایشگاهنمونه

درصد بوده  ۰٧۵۷درصد و افت غیرمفید  ۰٧۵۳های خریداری شده پژوهشکده غالت در قالب جدول پاکی، متوسط افت مفید گندم
های کیفی کارخانه آردسازی کشور که بهترین ارزیاب ۰۹۳هزار تن گندم توسط  ۹۵۵است. از این میزان گندم حدود یک میلیون و 

صدم و افت  ۰۰ر دارند، خریداری شده است که طبق اطالعات سامانه، کارخانجات خرید خود را با میانگین افت مفید را در اختیا
 اند.صدم درصد انجام داده ۰۳غیرمفید 

ساله دارد و امسال  ۳۵که رویه سنجش افت گندم در کشور قدمت با عنایت به اعالم مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی مبنی بر این
تا  ۰های گذشته از ابزار سنجش )الک( مشابه استفاده شده است، طرح ادعای ورود گندم با متوسطه افت غیرمفید ز مانند همه سالنی

هزار تن شن و خاک و ضایعات به کارخانجات و وجود ناخالصی نامتعارف در گندم خریداری شده و اختالط  ۹۵۵درصد یعنی  ۰۵
 شود.ه، صحت نداشته و قویا تکذیب میآن با خاک، ادعایی کامال کذب بود

کنیم، اما باید تاکید ها رو انکار نمیشماری از محمولههرچند بروز برخی تخلفات موردی و جزیی از سوی دالالن در موارد انگشت
مان بدو تحویل میلیون تن گندم خریداری شده بسیار جزیی است و عمده اینگونه تخلفات در ه ۹٧۹شود این موارد در مقایسه با حجم 

هزار تن ناخالصی در  ۹۵۵رسد طرح ادعای محموله به عوامل خرید و سیلوها شناسایی و برخورد شده است. بنابراین به نظر می
که برخی به دلیل درگیری منافعشان با این موضوع، این موارد را مطرح گندم خریداری شده یا ناشی از ناآگاهی افراد است و یا این

 کنند.می
کند، تاسف بار بوده و جای سوال بسیار دارد. های کذب که امنیت روانی و غذایی جامعه را تهدید میاین اساس طرح اینگونه شائبهبر

های موجود در پروسه خرید گندم، آرد گندم مورد کنیم که در کنار نظارتعالوه بر این خدمت مردم شریف کشورمان اعالم می
گونه مخاطره در بهداشت و سالمت آرد گندم های مستمر دیگر نیز است و هیچندارد اجباری و نظارتاستفاده نانوایان دارای استا

کنندگان وجود ندارد و سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد نیز به صورت مستمر بر تولید آرد نظارت برای مصرف
 کنند".می

  لینک خبر
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا  – 46/6/89تاریخ : 

 های یازدهم و دوازدهم استدستاورد دولتهای روستایی توسعه زیرساخت

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: تخصیص تسهیالت کم بهره، افزایش اشتغالزایی و توسعه  -ایرنا  -تهران 
 ها در روستاها از دستاوردهای دولت های یازدهم و دوازدهم است. زیرساخت

مهرماه در خراسان  ۰۰ریزی همایش ملی روز روستا و عشایر که و برنامه امروز سه شنبه در نشست هماهنگی« محمد امید»
دهد که توجهی ویژه به روستاها و اقتصاد شود، افزود: عملکرد دولت تدبیر و امید در مدت فعالیت خود نشان میجنوبی برگزار می

 روستاییان کشور داشته است.
 روز روستا و عشایر در تقویم کشور نهادینه شود.  مهرماه تحت عنوان ۰۰وی تصریح کرد: سعی داریم روز 

شود، اظهارداشت: تالش داریم همزمان با برپایی همایش و امید با بیان اینکه امسال روز روستا و عشایر در خارج از تهران برپا می
باطات، بهداشت و درمان، های زیربنایی و خدماتی آب، برق، جاده، مسکن، ارتنمایشگاه روز روستا پروژه های مختلفی در بخش

 رسد.آموزش و پرورش، گردشگری، کشاورزی و ورزش به بهره برداری می
های مختلف پروژه های خدماتی و زیربنایی افتتاحی روستاهای ها و دستگاهبه گزارش ایرنا، در این نشست نمایندگان وزارتخانه

 کشور را اعالم کردند.
راه روستایی در کشور آسفالت شده است؛ در این  ۰۵۵هزار و  ۳رد: تاکنون سه هزار تا نماینده وزارت راه و شهرسازی اعالم ک

 درصد است.  ۳۷درصد و میانگین استان خراسان جنوبی  ۰۳زمینه میانگین کشوری 
الت شایری آسفبه گفته وی، قرار است تا پایان امسال دو هزار کیلومتر و تا پایان دولت دوازدهم سه هزار کیلومتر راه روستایی و ع

 شود.
های این نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست اعالم کرد: اشتغال و درآمد روستاییان در اولویت برنامه

 وزارتخانه قرار دارد.
رسانی برای هزارنفری عشایر کشور پروژه های آب ۰۵۵نماینده وزارت جهادکشاورزی نیز گفت: با توجه به جمعیت یک میلیون و 

 نقطه عشایری در نظر گرفته شده است.  ۰۳
جمهوری برگزار مهرماه در خراسان جنوبی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس ۰۰ششمین همایش روز روستا و عشایر 

 شود.می
  لینک خبر
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 مصاحبه ، سخنرانی ، بازدید ها 
 خبرگزاری فارس – 49/6/89تاریخ : 

 رئیس بنیاد مستضعفان از بزرگترین دامپروری بنیادبازدید 

 رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی امروز در سفر به استان اصفهان از شرکت کشت و دام قیام بازدید کرد. 

شهریورماه، سید  49امروز پنج شنبه عمومی بنیاد مستضعفان  روابط به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از

 پرویز فتاح در سفر خود به استان اصفهان از شرکت کشت و دام قیام بازدید کرد.
زیر مجموعه شرکت هلدینگ کشاورزی  ۰۵۳۳۰با شماره ثبت بنابراین گزارش شرکت کشت و دام قیام اصفهان 

 و دامپروری پارس بنیاد مستضعفان است.
چنین فعالیت کشاورزی و باغداری هم در این شرکت فعالیت عمده این شرکت، دامپروری و تولید شیر بوده و هم

 شود.انجام می
م های قابل توجه و کبزرگترین دامپروری بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی است که دارای رکورد این دامپروری

 نظیری در تولید شیر به ازای هر راس دام در کشور است.
تعداد کل دام در گله لیتر در این شرکت ثبت شد،  ۰۵۰۳۰۷در پنج ماهه اول امسال میزان تولید شیر روزانه 

کیلوگرم شیر به  ۳۰٧۳۶به میزان  ۷۰ماهه نخست  ۰رأس و تولید  ۰۳۵۰رأس، تعداد دام مولد  ۰۵۰۰۰شرکت 
 ازای هر راس دام، است.

  لینک خبر
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 مصاحبه ،سخنرانی ، بازدیدها 

 خبرگزاری فارس – 22/6/89تاریخ : 

 خورد؟نمایشگاه آرد و نان افتتاح شد/ هر ایرانی چقدر نان می

 گیرد. روز معرض دید عالقمندان قرار می .المللی تهران افتتاح شد و آرد و نان در محل نمایشگاه بینامروز نمایشگاه صنعت غالت،

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز دوازدهمین نمایشگاه صنعت غالت و آرد و نان در محل دائمی نمایشگاه 
ار است دستاوردهای این صنعت به مدت سه روز در معرض دید عالقمندان قرار گیرد. در این نمایشگاه المللی افتتاح شد که قربین
 شرکت داخلی و خارجی حضور دارند.  81

ای برای رفع مشکالت فعاالن این بخش تواند زمینهها و دستاوردهای بخش کشاورزی میضمن ارائه توانمندی برگزاری این نمایشگاه
 باشد.

 و نرخی فساد آفرین است* آرد د
وگو با خبرنگار فارس، گفت: کیفیت آرد در استان آذربایجان داران آرد آذربایجان در حاشیه نمایشگاه در گفتیکی از کارخانه

 آنجایی که حمل و نقل بین استانی گندم و آرد ممنوع شده است برای افزایش کیفیت آرد با مشکل مواجه هستیم. ساز است و از مشکل
 های دیگر گندم کیفی وارد کنیم تا از طریق آن کیفیت آرد را باال ببریم.توانیم از استانوی گفت: ما نمی

ها که آرد را دار اضافه کرد: دو نرخی بودن قیمت آرد باعث فساد در این بخش شده است به طوری که بخشی از نانواییاین کارخانه
 فروشند.ها میهای خود را به صورت آزاد به کارخانهد سهمیهکننبه نرخ دولتی و نیمه دولتی دریافت می

 * سرانه مصرف نان در ایران دو برابر اروپا است
اند به توالمللی گفت: نمایشگاه صنعت غالت و آرد و نان میزاده مدیرعامل شرکت نمایشگاه بیندر حاشیه این نمایشگاه بهمن حسین

گذاری در صنعت های تجاری و سرمایهرف غالت، آرد و نان و افزایش سطح فعالیتاصالح الگوی تولید و مص سازی،فرهنگ
 غالت ، آرد و نان کمک کند. 

کیلوگرم است  741وی با اشاره به سرانه مصرف نان در ایران گفت: طبق اعالم سازمان غذا و دارو سرانه مصرف نان در ایران 

تفاوت که بخش عمده نان مصرفی در اروپا نان صنعتی است. در حالی که سهم  ها است. با اینکه دو برابر سرانه مصرف اروپایی
 درصد است.  8تا  9نان صنعتی در کشور ما 

میلیون نفری کشورهای همسایه در حوزه نان را نادیده گرفت، تصریح کرد: در  288زاده با تاکید بر اینکه نباید به راحتی بازار حسین

هایی که امکان صادرات و ارزآوری برای کشور وجود دارد ورود کنیم که نان صنعتی یکی از آنها شرایط کنونی باید در هر حوزه
 واحد نان صنعتی در کشور فعال است.  768است. در حال حاضر 

 در این نمایشگاه دو شرکت از ترکیه نیز حضور داشتند
  لینک خبر
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 نهاده
 خبرگزاری فارس – 42/6/89تاریخ : 

 جدید بذرهای گندم اعالم شد قیمت

 های جدید بذر گندم از سوی معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اعالم شد. قیمت
جهاد کشاورزی در آستانه آغاز سال جدید زراعی به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، معاون امور زراعت وزارت 

شود و کشاورزان و گندمکاران کشور در انتظار قیمت انواع بذر گندم را ابالغ کرد. تا یک هفته دیگر سال جدید زراعی آغاز می
 اعالم قیمت خرید تضمینی هستند.

 )واحد: کیلوگرم / لایر( 7.89قیمت فروش و میزان یارانه تخصیصی بذر گندم در طبقات مختلف در سال 

 طبقات بذری قیمت فروش بذر گندم نان و گندم دوروم

 آبی .پرورش  49948

 دیم .پرورش  49948

 مادری آبی 49848

 مادری دیم 46188

 گواهی شده آبی 46188

 گواهی شده دیم 42188

روش بذر تر از قیمت اعالم شده نسبت به فتوانند پایینمیهای تولیدکننده تبصره: مبالغ تعیین شده برای سقف فروش بذر بوده و شرکت
 به کشاورزان اقدام نمایند.

شود، و مزارع کشاورزان کمتر به آفت و بیماری دچار استفاده از بذرهای اصالح شده موجب افزایش تولید و درآمد کشاورزان می
 شود.می

 تومان برای بذر گواهی شده دیم متغیر بوده است. 7918تا  آبی .تومان برای پرورش  4718سال گذشته قیمت بذر گندم از 

  لینک خبر
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 نهاده 
 خبرگزاری فارس – 7/6/89.تاریخ : 

 دهها کشتی خوراک دام در بنادر کشور در نوبت تخلیه است

نیز در مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: هم اکنون پانزده کشتی در بندر امام، سه کشتی در بندر عباس و چندین کشتی 
 .چابهار در نوبت تخلیه قرار گرفته است و هیچ مشکلی برای تأمین خوراک مورد نیاز دامداران و مرغداران وجود ندارد

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام ورناصری به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حمید گفت: عالوه بر بندر امام از  

سویا،  کنجاله های حامل خوراک دام از جملهبندر امیر آباد و بندر نوشهر نیز برای پهلوگیری کشتیظرفیت بندر عباس، بندر چابهار، 
شودجو و ذرت استفاده می . 

های بندری در اطراف کشور برای تسهیل دسترسی دامداران به خوراک مورد وی ادامه داد: این اقدام برای استفاده از تمام ظرفیت
ن کاهش قیمت تمام شده تولید برای تولیدکنندگان مناطق نزدیک به این بندرها انجام شده استنیاز تولیدات شان و همچنی . 

یابد و این موضوع هم موجب کاهش قیمت تمام شده تاکید کرد: با این تدابیر قیمت حمل و نقل برای تولیدکنندگان کاهش می ورناصری
شودری تولیدکنندگان میشود و این موضوع در شرایط فعلی تحریم موجب یاتولید می . 

اند و کار تخلیه بار های حاوی خوراک دام در تمامی این بنادر پهلو گرفتهمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: هم اکنون کشتی
ها در حال انجام استکشتی . 

اضافه کرد ورناصری شتی نیز در چابهار در نوبت تخلیه هم اکنون پانزده کشتی در بندر امام، سه کشتی در بندر عباس و چندین ک :

 .قرار گرفته است و هیچ مشکلی برای تأمین خوراک مورد نیاز دامداران و مرغداران وجود ندارد
سویا، جو و ذرت در کشور بیانگر وفور کاال در بازار است و در هر استانی  کنجاله مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: قیمت

ها به حالت تعادل رسانده های پشتیبانی امور دام این قیمتاناتی در قیمت هست با استفاده از ذخایر انبارهم که احساس شود نوس
شودمی . 

شود، چنانچه قیمت مصوب بنادر های مختلف کشور کامالً رعایت میهای مصوب انواع خوراک دام در استانوی ادامه داد: قیمت
است ۰۳۰۵و جو تومان، قیمت ذرت  ۳۰۵سویا  کنجاله برای . 

با اشاره اینکه در زمان حاضر در بازار خوراک دام ثبات مناسبی وجود دارد گفت: در شش ماهه اخیر بیش از چهار  ورناصری
های روغنی وارد کشور سویا و یک میلیون تن دانه کنجاله میلیون تن ذرت، یک و نیم میلیون تن جو، یک میلیون و دویست هزار تن

رقام در مقایسه با مدت مشابه قبل افزایش حدود سی درصدی داشته استشده است و این ا . 
های الزم برای تامین نیاز بازار در شرکت پشتیبانی امور دام برای تامین نیاز تولیدکنندگان و ثبات بازار در وی اظهار داشت: حمایت

نقل قیمت تمام شده برای تولیدکنندگان کاهش یابد های حمل وکنیم با ادامه این روند و کاهش هزینهحال انجام است و تالش می . 
تاکید کرد: تمام مرغداران و دامداران این امکان را دارند که نیاز خود به خوراک دام را از طریق بنادر ورودی، بخش  ورناصری

های پشتیبانی امور دام با قیمت مصوب فراهم کنندخصوصی و انبار . 
خاطرنشان کرد: شرایط بازار مرغ و تخم مرغ به نحوی است که باید برای حمایت از تولید  مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام

یابدکنندگان خرید تضمینی انجام شود که این اقدام آغاز شده و تا زمان لزوم ادامه می . 
نین با توجه به افت شدید ها در حال انجام است و همچوی افزود: برای جلوگیر از متضرر شدن تولیدکنندگان خرید مرغ از مرغداری

 .قیمت تخم مرغ به بازار این محصول هم ورود کرده ایم و در حال خریداری مقدار مازاد نیاز هستیم
شود تن مرغ خریداری می ۰۵۵تا  ۳۵۵تأکید کرد: هیچ محدودیتی برای خرید در هیچ استانی وجود ندارد و روزانه حدود  ورناصری

ها در حال خریداری استهای هزار تنی از اتحادیهخم مرغ نیز به صورت بستههای انجام شده تو با هماهنگی . 
وی ادامه داد: این مقادیر خریداری شده در قالب ذخایر نگهداری میشود و در مواقع لزوم با تشخیص ستاد تنظیم بازار عرضه 

 .میشود
 لینک خبر 
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 نهاده 
 ایرنا  – 7/6/89.تاریخ : 

 تامین کودهای کشاورزی موردنیاز کشور از تولیدکنندگان داخلی
جمله عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: کودهای کشاورزی مورد نیاز کشور از  -ایرنا  -تهران

 .پتاسه، فسفاته و اوره برای سال زراعی جدید به منظور حمایت از تولید، از شرکت های داخلی خریداری می شود
روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره مناقصات تامین کود از منابع داخلی که اخیرا توسط « حمید رسولی  »

ته است افزود: این شرکت با برگزاری مناقصات مستمر و برنامه ریزی شده بخشی از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی صورت گرف
 .نیاز کشور به کودهای فسفاته و پتاسه را از تولیدکنندگان داخلی تامین کرده است

شرکت های  وی اظهارداشت: در هفته جاری پنج قرارداد، برای تامین کودهای فسفاته و چهارقرارداد، برای تامین کودهای پتاسه با
 .معتبر داخلی تولیدکننده کود نهایی شده است
تصریح کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در ادامه سیاست های خود برای تامین  مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

تی اقدام کرده استکودهای کشاورزی با اولویت تولیدکنندگان داخلی نسبت به برگزاری مناقصات تامین کودهای کشاورزی در هفته آ . 
وی گفت: سیاست حمایت از تولیدکنندگان داخلی کودهای کشاورزی محدود به تولیدکنندگان کودهای پتاسه و فسفاته نیست و این 

شرکت معتبر داخلی اقدام کرده است که این فرصت مناسبی برای  ۰۰شرکت در سال جاری نسبت به انعقاد تفاهمنامه همکاری با 
است شرکت های داخلی . 

 قلم کود توسط شبکه های کارگزاری توزیع می شود ۰۰۵
از طریق شبکه کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی   قلم انواع کودهای مورد نیاز کشاورزان  ۰۰۵رسولی افزود: بنابراین حدود 

 .به کشاورزان عرضه می شود
کنون با هدف معرفی محصوالت این شرکت ها به کارگزاران وی ادامه داد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از ابتدای سال جاری تا

همایش یک روزه در سراسر کشور برگزار  ۰۵توزیع نهاده ها، کشاورزان، کارشناسان ترویج و سایر ذینفعان کودهای کشاورزی 
مورد برسد ۳۵کرده که به دلیل استقبال صورت گرفته قرار است تا پایان سالجاری تعداد این همایش ها به  . 

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: تحویل کود اوره از طریق شرکت های پتروشیمی داخلی به نحو قابل قبولی در 
 .حال انجام است

  لینک خبر
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 گزارشات جهانی

 ایرنا  – 6/89/.4تاریخ : 

 المللی بخش دامپزشکیهای بینها با توسعه همکاریشکست تحریم

ای ایران در زمینه صادرات محصوالت غیرحالل و های منطقهرئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: توسعه همکاری -ایرنا -تهران
های یکجانبه تواند موجب شکسته شدن تحریمحالل تحت نظارت دامپزشکی با کشورهای منطقه آسیا، اقیانوسیه و خاور دور می

 آمریکا شود. 
ها علیه ایران ما به دنبال توسعه و قبل از تشدید تحریم ۷۹شنبه در نشست خبری خود افزود: ابتدای سال  روز« علیرضا رفیعی پور»

رفت بنابراین با های یکجانبه آمریکا علیه ایران به شمار میای بودیم زیرا این بهترین راه مقابله با تحریمهای منطقههمکاری
یس سازمان دامپزشکی ایران برای نخستین بار کرسی دبیر کل منطقه آسیا و هایی که در دو سال اخیر صورت گرفت رئتالش

 اقیانوسیه سازمان بهداشت جهانی دام را از آن خود کرد.
( oieای سازمان بهداشت جهانی دام )میزبان اجالس منطقه ۰۵۰۳رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت: ایران در سال 

 میزبان این اجالس جهانی در تهران شده بود. نیز ۰۵۰۰شود؛ ایران در سال می
( است، افزود: حضور وی oieمهرماه امسال میزبان رئیس سازمان بهداشت جهانی دام ) ۰۳رفیعی پور با بیان اینکه ایران در 

زیرا ایران در  ها نقش داشته باشدها و مکملهایی همچون واکسن، ریزمغذیتواند در حل برخی مشکالت کشورمان در تولید نهادهمی
 تامین برخی محصوالت واردکننده صرف است.

د توانهای سازمان دامپزشکی کشور را تولید داخل دانست و تصریح کرد: این امر فرصتی است که میوی اولویت سیاست گذاری
 انند کشورهای کره جنوبی وها به یک تولیدکننده یا تولید کننده تحت لیسانس مها و مکملکشورمان را در تولید واکسن و ریزمغذی

 ژاپن تبدیل کند.
شود که ایران در آینده نزدیک از یک واردکننده صرف به تولید کننده و صادر کننده رفیعی پور معتقد است چنین اقدامی باعث می

 تبدیل شود.
 مقاصد صادراتی محصوالت غیرحالل ایران

های خام دامی، ایران در زمینه محصوالت غیرحالل و حالل وردهرئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهارداشت: برای صادرات فرا
 است.کم مصرف مانند پای مرغ، موافقت کشورهای عضو منطقه آسیا، اقیانوسیه و خاور دور را دریافت کرده

 شود.میبه گفته وی، محصوالت غیرحالل دام و طیور شامل روده و پوست و آبزیان همچون ماهی مرکب، مار ماهی، خرچنگ 
رفیعی پور با بیان اینکه به دنبال مثبت شدن تراز تجاری کشور هستیم گفت: توسعه صادرات به کشورهای منطقه عالوه بر ارز 

 زایی به همراه دارد.آوری، اشتغال
ایران با سه ( oieکشور رسمی عضو منطقه آسیا، اقیانوسیه و خاور دور سازمان بهداشت جهانی دام ) ۳۰وی ادامه داد: اکنون از 

کشور چین، کره جنوبی و هند پروتکل دارد و قرار است با سه کشور دیگر ژاپن، بنگالدش و سنگاپور پروتکل امضا کند که این امر 
 های خام دامی به این کشورها کمک خواهد کرد.به فرایند صادرات فراورده

 های ایران با همکاری فائو تولید بذر واکسن و ثبت آزمایشگاه
های ایران با سازمان خواربار و س سازمان دامپزشکی کشور افزود: برای تولید بذر، واکسن و ریجستری شدن آزمایشگاهرئی

های مشترکی داشته ایم که این امر در ارتقای ( و اتحادیه اروپا تفاهمoieکشاورزی ملل متحد )فائو(، سازمان بهداشت جهانی دام )

 ثر است.فرایند اقدامات دامپزشکی کشور مو
تواند وی ادامه داد: اکنون سه کشور ایران، ترکیه و روسیه به دنبال ریجستر شدن آزمایشگاه های دامپزشکی خود هستند که ایران می

 با چنین اقدامی هزینه های ارزی خود برای انجام برخی آزمایشات در خارج از کشور را کاهش دهد.
ا میزبان نماینده سازمان بهداشت جهانی دام بود یادآورشد: ایران در حوزه اقتصادی رفیعی پور با بیان این که چندی پیش کشور م

های خواستار ارزیابی مطالعاتی صنعت طیور و آبزیان و همچنین اقدامات و عملکرد سازمان دامپزشکی کشور توسط سازمان
 بهداشت جهانی دام شده است که اواخر مهرماه تیمی به ایران اعزام خواهد شد.

ئیس سازمان دامپزشکی کشورمدت زمان حضور این تیم ارزیابی در ایران را یک هفته عنوان کرد و ادامه داد: با چنین اقدامی نقاط ر
های بعدی شود که همین امر در برنامه ریزیهای سازمان دامپزشکی ایران مشخص میضعف و قوت عملکرد و سیاست گذاری

 تواند موثر واقع شود.می
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اشت: همچنین ایران خواستار اعزام تیمی از دامپزشکان متخصص بخش دولتی و خصوصی جهت آموزش به کشورهای وی اظهار د
 عضو سازمان بهداشت جهانی دام در منطقه آسیا، اقیانوسیه و خاور دور از جمله ژاپن شده است.

( در شهر سندایی کشور ژاپن با oieدام )به گزارش ایرنا، چندی پیش مراسم اختتامیه اجالس منطقه ای سازمان بهداشت جهانی 

 کشور منطقه و هیات رییسه و نیز مدیر کل سازمان بهداشت جهانی دام برگزار شد. ۳۰حضور 
 

  لینک خبر
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