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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آب
 خبرنگاران جوان  – 61/7/89تاریخ : 

ها در افزایش بهره وری تولید و آبتاثیر توسعه سایه بان  
ها به منظور افزایش بهره وری تولید و آب مورد استقبال قرار گرفته استبانطهماسبی گفت: در مناطق گرمسیری توسعه سایه . 

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

های خصوصی در توسعه گلخانه-سرمایه گذاری با سازوکار مشارکت عمومی»وزارت جهاد کشاورزی در نخستین نشست هم اندیشی 
های گذشته را اقلیم متنوع کشور، عدم آشنایی و تخصص کارشناسان، ضعف در ها در سالشد، علت عدم رشد گلخانهبرگزار « کشور

های اخیر نقطه عطفی در صنعت گلخانه سازی و تولید طراحی ساخت و صنعت گلخانه اعالم کرد و گفت: خوشبختانه در سال
ردم بوده استای توسط مای و پذیرش محصوالت گلخانهمحصوالت گلخانه . 

ها توسط وزیر جهاد کشاورزی در دولت تدبیر و امید، افزود: توسعه گلخانه وی با اشاره به انتخاب مجری طرح برای توسعه گلخانه
های مصوب اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی استاز جمله برنامه . 

ای توسط وزارت علوم، ی برای تولید محصوالت گلخانههای کشاورزطهماسبی با بیان اینکه تربیت نیروی انسانی در دانشکده
ای بومی شده و های گلخانههای ساخت سازهتحقیقات و فناوری، پذیرفته شده است، گفت: همچنین دانش بخش خصوصی در فناوری

شودها صادر میای به سایر کشورهای گلخانههم اکنون سازه . 
های میلیون دالر ارز با تولید میوه ۵۰۰هکتار گلخانه تا پایان سال/جلوگیری از خروج  ۵۰۵هزار و  ۵احداث  :بیشتر بخوانید

 گرمسیری
شد، در گذشته وارد می ها کهای با مهندسی معکوس و نوآوری در حال ساخت است و پالستیک گلخانههای شیشهوی ادامه داد: گلخانه

شودهم اکنون با کیفیت محصوالت وإرادتی در داخل کشور تولید می . 

با اولویت توسعه گلخانه، گفت: به منظور رفع  ۸۵طهماسبی با اشاره به پرداخت تسهیالت از بند الف تبصره 
ها برای حذف ها و استانداریموانع توسعه گلخانه ها، با دستور وزیر جهاد کشاورزی دستورالعملی به استان

 .استعالمات غیرضروری صادر شده است
به صورت فراگیر و ها معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که تشکیل زنجیره تولید گلخانه

ای محدودیت أعمال شد که با دستور ملی در حال انجام است، افزود: در گذشته برای صادرات محصوالت گلخانه

ای وجود نداردوزیر جهاد کشاورزی در حال حاضر هیچ گونه محدودیتی برای صادرات محصوالت گلخانه . 
ی محسوب نمیشود، در جمع سرمایه گذاران بخش طهماسبی با تاکید بر این که ایجاد گلخانه، تغییر کاربر

ها ها در کسور هستیم چراکه توسعه گلخانهخصوصی تصریح کرد: همچنان به دنبال روان سازی ایجاد گلخانه
رود با مشارکت بخش خصوصی و با آورد و امید میهای شغلی و سرمایه گذاری مناسبی به وجود میفرصت

ها در کشور باشیمر گلخانههمراهی دولت شاهد توسعه سریع ت . 
شود و در مناطق ها تسهیالت پرداخت میها در باغبانها گفت: برای احداث سایهبانوی در پایان درباره سایه

ها مورد استقبال قرار گرفته و این موضوع سبب شده تا بهره وری تولید و آب افرایش بانگرمسیری توسعه سایه
 .یابد

  لینک خبر
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 آب 
 خبرنگاران جوان – 61/7/89تاریخ : 

جاتمصرف بی رویه آب به دلیل قیمت ارزان صیفی  
جات به به رقم مصرف باالی آب؛ برخی صیفی ایرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: متاسفانه به دلیل عدم برنامه ریزی زنجیره

 .دلیل پایین بودن قیمت ارزش برداشت ندارد
وگو بااحمد علی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  صنعت، تجارت و کشاورزی 

،خبرنگاران جوان های فراوان حجم آبی جمع آوری شده و در بخش تولید محصوالت مورد استفاده قرار گفت: با هزینه باال و تالش 

دلیل پایین  جات بهای و نبود بازار مناسب به رقم مصرف باالی آب برای برخی صیفیگیرد، اما به دلیل عدم برنامه ریزی زنجیرهمی
 .بودن قیمت ارزش برداشت ندارد

های موجود در مدیریت منابع آب کشور افزود: مصرف کنندگان رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در خصوص چالش
اد ملی های کشاورزی در اقتصعمده از جمله بخش کشاورزی به دلیل اینکه دارای یک برنامه ملی و مدونی نیستند و نقشی برای دشت

ای در تولید محصوالت ندارند عمال در هنگام اند و کشاورزان نیز ارزش افزده قابل مالحضهای به درستی تعریف نکردهو منطقه
توان خواهندپرداخت هزینه آب بها نا . 

از پیشرفت اقتصادی و امنیت غذاییتوسعه کشاورزی، پیش نی :بیشتر بخوانید  
بایست کلیه قوا وظایف خود را انجام او بیان کرد: اگر قرار است کشور بر مدار درستی هدایت شود و راه توسعه خود را طی کند می

های سایر بخشداده و هر دستگاهی که بر اساس قانون وظیفه و ماموریتی دارد تالش کند تا از حریم خود پاسداری کند و اجازه ندهد 
ها ورود کند وتصمیماتی خارج از عرف و قائده علمی بگیرندای در محدوده قانونی وظایف آنتوسعه  

 
  لینک خبر
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 آفات 
 فود پرس – 69/7/89تاریخ : 

های صحرایی از دی ماهحمله دوباره ملخ  
های صحرایی به کشور را خواهیم داشت که ماه سال جاری هجوم دوباره ملخ از اواخر دیسخنگوی سازمان حفظ نباتات گفت:  

شود تا خردادماه سال آینده ادامه داشته باشدمیبینی پیش . 
 

های دریافت شده از سازمان جهانی فائو و از آنجا که شرایط اقلیمی مناسب برای تکثیر محمدرضا میر اظهار کرد: طبق گزارش
ماه سال جاری هجوم دوباره  ها )عربستان و شمال شرقی آفریقا( وجود دارد، در دیصحرایی در کانون اصلی این نوع آفت هایملخ
های سیستان و بلوچستان و هرمزگان خواهد بودهای صحرایی را خواهیم داشت که بیشترین حجم ورود این نوع آفت در استانملخ . 

 
های اصلی این آفت )عربستان و شمال شرقی آفریقا( و هم از سمت پاکستان و بار هم از سمت کانونوی ادامه داد: به دلیل اینکه این 

ها و سطح مبارزه با آنها وجود داردهای صحرایی وارد کشور خواهند شد، احتمال افزایش حجم ورودی ملخهند ملخ . 
 

به باغها  ها، هیچ گونه خسارت جدیکشی این ملخزمینه آفتمیر با اشاره به اینکه در تجربه سال گذشته و مدیریت صورت گرفته در 
ها کشی، تمام ابزار و ادوات مورد نیاز برای مبارزه با این ملخو مزارع کشور وارد نشد، خاطرنشان کرد: در زمینه پشتیبانی و آفت

سازی هستنداند یا در حال آمادهتهیه شده . 
 

شود برای امسال حداقل همان سطح و بینی میزمین مبارزه با ملخ انجام شد که پیشهزار هکتار  ۰۳۰وی افزود: سال گذشته در 
هزار تا یک میلیون هکتار برسد ۰۰۰احتماال سطح مبارزات به  . 

 
های صحرایی در هر های انجام شده در پارسال برای مبارزه با ملخسخنگوی سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه با توجه به هزینه

ها در کشور موجود است کشهزار تومان بودجه احتیاج است، تاکید کرد: اکنون بیش از نیاز یک ساله کشور انواع آفت ۵۰ه هکتار ب
وجود ندارد و در این زمینه هیچ نگرانی . 

 
اده شود که ضرر های صحرایی استفمیر در پایان با تاکید بر اینکه تمام تالش این سازمان این است که از سمومی برای مبارزه با ملخ

روز از گیاهان و محصوالت کشاورزی خارج می  ۴تا  ۳ها طی کشکمتری برای محصوالت داشته باشند، تصریح کرد: اثرات آفت
 .شود

 
جمهوری برای تامین اعتبار مقابله با موج جدید هجوم ملخ صحراییدستور معاون اول رئیس  

 
ای خطاب به وزیر کشور جمهوری در نامهشاورزی اعالم کرد: "معاون اول رئیسرسانی وزارت جهاد کروز چهارشنبه پایگاه اطالع

 ."و رئیس سازمان برنامه و بودجه بر کمک به تامین اعتبار مورد نیاز برای مقابله با موج جدید آفت ملخ صحرایی تاکید کرد
 

اورزی برای مبارزه با آفت ملخ صحرایی در طبق اعالم این وزارتخانه؛ "اسحاق جهانگیری پس از دریافت گزارش وزیر جهاد کش
ای به وزیر کشور و رئیس سازمان برنامه و بینی وقوع آن در سه ماهه آخر سال، با توجه به اهمیت موضوع، طی نامهکشور و پیش

مقابله با آفت  بودجه دستور داد با توجه شرایطی که اعالم شده ضروری است در تأمین اعتبار تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای
ریزی و همکاری الزم با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات کشور صورت گیردملخ صحرایی برنامه ". 

 

  لینک خبر

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=49075c8e745842779ccd0217d60dbb24&Title=%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D9%84%D8%AE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%87


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931 سوم مهرماهاهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 اقتصاد کالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931 سوم مهرماهاهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان – 16/7/89تاریخ : 

ها سدی در برابر ارزانیاسطهاُفت الک پشتی قیمت گوشت با وجود ازدیاد دام در بازار/ و ! 
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به بارشهای مناسب اخیر،  به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی

کنند که قیمت دام زنده اُفت نسبت به مدت مشابه سال قبل، بسیاری از مسئوالن اذعان می تولید دام ایششرایط مساعد مرتع و افز
کنندمحسوسی در بازار داشته است، این در حالی است که مصرف کنندگان این اُفت قیمت را در بازار لمس نمی . 

های دامداری و ازدیاد عرضه باورند که انباشتگی دام در واحد ها بر ایناگرچه بسیاری از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه
درصدی قیمت دام زنده نسبت به ابتدای سال را به همراه داشته است، اما قشر حقوق بگیر جامعه  ۸۵تا  ۸۰در برابر تقاضا اُفت 

 ۵۰ر قاچاق دام، قیمت گوشت بیش از ای نسبت به این موضوع دارند که چرا سال گذشته با نوسان نرخ ارز و داغ شدن بازاشکواییه
درصد در بازار رشد داشت و هم اکنون علی رغم شرایط مساعد تولید، واردات و عدم کمبود در عرضه، اُفت قیمت روند الک پشتی 

 .داشته است
ت که قیمت گوشت رفهای پاییز و افزایش چند برابری تولید دام زنده نسبت به مدت مشابه سال قبل انتظار میبا توجه به زایش

های فعلی مطرح گوسفندی و گوساله به نرخ سابق خود در بازار برسد که متاسفانه هر یک از فروشندگان دالیل متعددی برای قیمت
کنندمی . 

هزار تومان و  ۰۵سعید سلطانی مدیر عامل اتحادیه دامداران معتقد است که در شرایط کنونی قیمت منطقی هر کیلو گوشت گوساله 
های موجود در بازار اختالف معناداری داردهای واقعی با قیمتهزار تومان است که متاسفانه نرخ ۵۵گوسفندی  شقه . 

های موجود در بازار و بی تاثیری قیمت رویم تا از دالیل اختالف قیمت واقعی گوشت با نرخحال به سراغ مسئوالن ذی ربط می
وارداتی با خبر شویمهای گوشت از عرضه مناسب دام زنده و گوشت : 

هزار تومان/جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود عرضه و تنش قیمت در بازار نیست ۰۵نرخ منطقی هر کیلو گوشت گوسفندی   
ای در ، با اشاره به اینکه وقفهو کشاورزی صنعت،تجارت کرمعلی قندالی رئیس سازمان امور عشایر کشور در گفت و گو با خبرنگار

تولید گوشت قرمز وجود ندارد، اظهار کرد: شرایط تولید گوشت قرمز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از وضعیت مناسبی 
ها جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود عرضه و تنش قیمت در بازار نیستبرخوردار است به طوریکه براساس رصد استان . 

های اخیر و تولید مناسب علوفه در صحرا و مرتع و دسترسی بهتر دامداران به وی افزود: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی، بارندگی
درصد افزایش داشته است ۰۰تا  ۸۸علوفه ارزان قیمت، تولید دام نسبت به مدت مشابه سال قبل  . 

های خود دارد، بیان کرد: طبق روال معمول، دامداران پس از پرواربندی دامقندالی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه دام وجود ن
ای در توزیع وجود نداردکنند که بدین ترتیب وقفهاقدام به عرضه در بازار می . 

ر هزار تومانی قیمت هر کیلو دام زنده خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط قیمت ه ۰تا  ۶رئیس سازمان امور عشایر کشور از کاهش 
هزار تومان است که با ابتدای سال اختالف معناداری دارد ۴۰تا  ۳۵کیلو دام زنده در کشور  . 

هزار  ۰۵به گفته وی، با توجه به اُفت چشمگیر قیمت دام زنده سبک نسبت به چند ماه اخیر، نرخ منطقی هر کیلو گوشت گوسفندی 
تاد تنظیم بازار باید بر این موضوع نظارت کندهای باالتر گران فروشی است که ستومان بوده و فروش با نرخ . 

هزار تومان برای تولید کننده مقرون به  ۰۵های تولید، عرضه گوشت با نرخ کمتر از قندالی ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه
های باالتر مزیتی برای تولیدکننده داخل نداردصرفه نیست و فروش با نرخ . 
های هدف بیان کرد: با توجه به آنکه دام ایران برای شور با تاکید بر صادرات دام زنده به بازاررئیس سازمان امور عشایر ک

های حاشیه خلیج فارس مزیت دارد، از این رو صادرات مدیریت شده در ازای واردات مانعی ندارد چرا که همانند دیگر کشور
ارداتها از یک طرف مزیت صادرات داریم و از طرف دیگر مزیت وکشور . 

ها و خرید آن به میزان های دامی در انبارهای دامی تصریح کرد: با وجود ذخایر مناسب نهادهوی درباره آخرین وضعیت تامین نهاده
کافی توسط عشایر جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود نهاده حداقل تا پایان سال نیست که این امر در تعادل و آرامش قیمت گوشت 

در بازار تاثیر گذار استو دام زنده  . 
 اُفت محسوس قیمت دام زنده در بازار/هویت دار کردن دام مانع قاچاق از مرزهای کشور می شود

ش محسوس قیمت دام ، از کاهصنعت،تجارت و کشاورزی سعید سلطانی مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور در گفت و گو با خبرنگار
 ۴۸هزار تومان است، در حالی که در ابتدای سال با نرخ  ۰۵زنده در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو گوساله زنده 

شدهزار تومان خرید و فروش می . 
هزار تومان رسید ۰۰ها به قیمت دام زنده در بازار/نرخ هر کیلو الشه گوسفندی در فروشگاه استمرار روند کاهشی :بیشتر بخوانید  
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ها حاضر نیستند قیمت گوشت برای مصرف کننده در بازار کاهش دهند که وی افزود: علی رغم اُفت محسوس قیمت دام، واسطه
رو شوند، در حالی که با عرضه مناسب های دامداری روبهواحد تمامی این عوامل دست به دست هم داده تا دامداران با انباشت دام در

یابدگوشت، تقاضا برای خرید در بازار افزایش می . 
های دامداری به دنبال مجوز صادرات هستیم چرا که به سبب نبود مشتری برای سلطانی ادامه داد: با توجه به انباشت دام در واحد

شوندرو میکالت متعددی روبههای با وزن باال، دامداران با مشدام . 
هزار تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است که هم  ۰۵مدیر عامل اتحادیه دامداران قیمت منطقی هر کیلو گوشت گوساله را 

شود که این امر اجحاف در حق مصرف کننده است چرا که سودی از این نوسان قیمت های باالیی در بازار عرضه میاکنون با نرخ
شودعاید دامدار نمی . 

 ۸۰تا  ۸۰وی درباره آخرین تحوالت بازار دام سبک زنده افزود: اگرچه قیمت هر کیلو دام زنده گوسفندی در مقایسه با ابتدای سال 
 .درصد کاهش داشته است، اما اُفت قیمت آن همانند گوساله محسوس نیست

هزار تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است که در ابتدای  ۴۰ تا ۴۸سلطانی متوسط قیمت کنونی هر کیلو دام زنده سبک را 
شدهزار تومان در بازار خرید و فروش می ۴۵تا  ۴۰سال هر کیلو گوسفند زنده با نرخ  . 

هزار تومان است  ۵۵این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به نرخ کنونی قیمت دام زنده در بازار، نرخ منطقی هر کیلو شقه گوسفندی 
شودهزار تومان عرضه می ۸۰۰های باالی ها شقه گوسفندی با نرخکه متاسفانه هم اکنون در برخی خرده فروشی . 

به گفته وی، با وجود جمعیت فعلی دام سبک، درخواستی برای صادرات دام زنده گوسفندی نداشتیم و تنها تقاضایمان برای صادرات 
 .دام در خصوص گوساله است

در بازار نیست، بیان کرد: با توجه به  گوشت قرمز دیر عامل اتحادیه دامداران کشور با اشاره به اینکه خبری از تنش مجدد قیمتم
رو شود که این امر با روند کاهشی در بازار روبه قیمت گوشت شود کههای پاییز و ازدیاد عرضه در برابر تقاضا پیش بینی میزایش

خانوار تاثیر بسزایی دارددر افزایش قدرت خرید  . 
وی درباره تاثیر کنترل قاچاق دام بر وضعیت بازار گوشت قرمز گفت: با توجه به آنکه طرح هویت دار کردن دام در سراسر کشور 

رقمی از دامداری تا ارسال به کشتارگاه تمامی اطالعات در  ۸۵شود با اختصاص کد در حال اجراست، از این رو پیش بینی می
شودشود و چنانچه دامی بدون پالک باشد، به عنوان دام قاچاق محسوب میه ثبت میسامان . 

در حال قاچاق است، بیان کرد: با توجه به انعقاد  خلیج فارس های غربی، جنوب شرقی و حوزهسلطانی با اشاره به اینکه دام از مرز
ای پالک گذاری دام و ثبت تمامی اطالعات در سامانه دیگر خبری تفاهم نامه با معاونت امور دام مبنی بر هویت دار کردن دام و اجر

شودنیست که با این وجود نیاز کشور از تولید داخل به طور کامل تامین می قاچاق دام از . 
در به گفته این مقام مسئول، اگر دامی در اثر حوادث طبیعی نظیر سیل، زلزله و ... از بین رود، دامداران مکلف به ثبت اطالعات 

 .سامانه هستند تا این وجود سودجویان نتوانند دام متعلق به دیگران را در بازار به فروش رسانند
 قصابی ها سودهای حداقلی در فروش گوشت لحاظ می کنند

هزار  ۳، از کاهش قیمت نعت،تجارت و کشاورزیصعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت و گو با خبرنگار
هزار تومان به مغازه دار و  ۰۸تا  ۰۰تومانی گوشت در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 

شودهزار تومان به مصرف کننده عرضه می ۸۰۰تا  ۰۵ . 
شود که روند کاهش قیمت در بازار های کشور پیش بینی میدام از مرزبه گفته وی، با استمرار جلوگیری از خروج غیر قانونی 

 .استمرار یابد
ملکی در واکنش به اظهارات مسئوالن پیرامون صادرات دام زنده بیان کرد: با توجه به شرایط فعلی بازار چه دلیلی دارد که 

ها افرادی که منفعتشان در واردات و صادرات است، چنین های خوب خودمان را صادر کنیم و در مقابل واردات انجام دهیم و تنداشته
کننداظهاراتی را مطرح می . 

هزار تومان در بازار صحت ندارد،  ۸۰۰تا  ۸۸۰رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به اینکه عرضه شقه گوسفندی با نرخ 
هزار تومان و سردست گوسفندی  ۸۰۰تا  ۸۸۰هزار تومان، ران گوسفندی  ۸۰۰تا  ۰۵گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی با نرخ 

کنند و تنها شود و برخی افراد قضایا را از یکدیگر موشکافی نمیها عرضه میهزار تومان در خرده فروشی ۸۸۳تا  ۸۰۵با نرخ 
های قبل تفاوتی نداشته استهزار تومان بوده و همچنان با ماه ۸۰۰کنند که قیمت گوشت در بازار همچنان اذعان می . 

برد، بیان کرد: با توجه به شرایط مناسب عرضه، فروشندگان وی با اشاره به اینکه بازار گوشت گوسفندی در رکود به سر می
ها که های باال نیستند و تنها ممکن است برخی فروشگاهفروشند که با این وجود به دنبال سودالشه می ۳تا  ۰ها حداکثر روزانه قصابی
های هنگفتی را از خریداران دریافت کنند، اما به طور کلی در مناطق جنوبی حتی کنند، سودهای الکچری و خاص عرضه میگوشت

رسانند چرا که نگه داری آن مقرون به های اعالمی به سبب رقابت با یکدیگر گوشت خود را به فروش میتر از نرخفروشندگان پایین
فت کیفیت را به همراه داردصرفه نیست و تنها اُ  . 
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هزار  ۴۳تا  ۴۰ملکی از اُفت مجدد قیمت دام زنده در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط قیمت هر کیلو دام زنده در میادین 
ها کمبودی در توزیع وجود نداردتومان است که با توجه به ازدیاد عرضه بیش از تقاضا و انباشتگی دام در واحد . 

عرضه دام وجود ندارد/صادرات دام زنده تاثیری در التهاب بازار ندارد کمبودی در  
 ۰۰، از کاهش باالی صنعت، تجارت وکشاورزی منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور در گفت و گو با خبرنگار

ی اخیر خبر داد و گفت: اگرچه صادرات دام سبک ممکن است بازار داخل را دچار التهاباتی کند، هاهزار تومانی قیمت دام طی ماه
های پاییز، مجدد قیمت دام ها تنها راه حل صادرات است چرا که با زایشاما در بخش سنگین به سبب فراوانی و انباشت دام در واحد

گیرددر پی ازدیاد عرضه روند کاهشی به خود می . 
هزار تومان اعالم کرد  ۳۰تا  ۳۵هزار تومان و با وزن باال  ۴۳تا  ۴۰ت کنونی هر کیلو دام سبک با وزن پایین در میادین را وی قیم

 ۰۵کیلوگرم کمتر از  ۴۰۰هزار تومان و با وزن باالی  ۰۵تا  ۰۰کیلوگرم با نرخ  ۴۰۰و افزود: هر کیلو دام سنگین با وزن پایین 
شودهزارتومان در میدان عرضه می . 

های درصد در بازار افزایش داشته است، بیان کرد: با توجه به بارش ۸۰۰پوریان با اشاره به اینکه عرضه دام نسبت به سال قبل 
ته استاخیر و شرایط مساعد مرتع، میزان عرضه نسبت به سال قبل فزونی داشته که این امر بر کاهش قیمت در بازار تاثیر گذاش . 

این مقام مسئول با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه دام وجود ندارد، افزود: با توجه به شرایط مساعد تولید و ازدیاد عرضه در 
بردبرابر تقاضا، بازار در آرامش به سر می . 

کنون واردات گوشت در رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور در پایان درباره آخرین وضعیت واردات گوشت تصریح کرد: هم ا
شود که در صورت ایجاد بازار برای مازاد تولید داخل، واردات حال انجام است و بخشی از نیاز کشور از این طریق تامین می

 .مشکلی ندارد
  لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
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 بازار و قیمت ها
 ایرنا  – 12/7/89تاریخ: 

 افزایش نسبی قیمت انواع میوه در هفته سوم پاییز

 رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران اعالم کرد: با توجه به کاهش عرضه میوه های تابستانی و ورود -ایرنا -تهران
 میوه های زمستانی قیمت برخی اقالم میوه نسبت به اوایل مهرماه با افزایش نسبی روبرو شده است. 

نامه عمده فروشی محصوالت کشاورزی از وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: طبق نرخامروز )شنبه( در گفت« اسدهللا کارگر»
تومان،  ۵۰۰هزار و  ۸۰هزار تا  ۰هزار تومان، موز بین  ۰۰هزار تا  ۸۰مهرماه جاری قیمت هر کیلوگرم انبه بین  ۰۸هیجدهم تا 

 هزار تومان است. ۰۵۰تا  ۰۸۰هزار تومان و نرخ هرکارتن آناناس بین  ۴۵تا  ۳۵پسته تازه بین 
ن بوده که برای هزار توما ۸۰هزار تا  ۸۰هزار تومان، انبه بین  ۰۶۰تا  ۸۵۰به گفته وی، قیمت هر کارتن آناناس اوایل مهرماه بین 

 هزار تومانی و برای هر کیلو انبه بین دو تا سه هزار تومان افزایش نرخ را نشان می دهد. ۳۰تا  ۰۰هر کارتن آناناس افزایش 
هزار تومان،  ۸۰تومان، پرتقال ناول جنوب بین هفت هزار تا  ۵۰۰تا هفت هزار و  ۵۰۰وی اظهار داشت: انار بین سه هزار و 

هزار تومان، لیموشیرین بین دو  ۶تا  ۵۰۰هزار تومان، نارنگی تخم ژاپنی بین سه هزار و  ۶تا  ۵۰۰دو هزار و  نارنگی انشو بین
هزار تومان، سیب گالب پاییزه بین سه هزار تا هفت هزار  ۶تا  ۵۰۰هزار تومان، خرمالو شمال بین سه هزار و  ۶تا  ۵۰۰هزار و 

هزار تومان و لیموترش  ۵تومان، لیموترش سنگی بین سه هزار تا  ۵۰۰هزار و  ۶تا  تومان، سیب لبنانی زرد و قرمز بین سه هزار
 هزار تومان به فروش می رسد. ۸۵هزار تا  ۸۰میناب بین 

دانه هزار تومان، انگور بی ۸۶هزار تا  ۰دانه قرمز بین رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران تصریح کرد: انگور بی
تومان، انگور عسگری بین پنج هزار  ۵۰۰هزار و  ۶تا  ۵۰۰هزار تومان، انگور شاهانی بین سه هزار و  ۸۸هزار تا  زرد بین پنج

 ۶هزار تومان، شلیل شمس بین  ۰هزار تا  ۶تا هفت هزار تومان، انگور مهری بین سه هزار تا پنج هزار تومان، شلیل شبرنگ بین 
هزار تومان، هلو انجیری بین  ۸۰هزار تا  ۸۰هزار تومان، گالبی شاه میوه بین  ۸۶تا هزار  ۰هزار تومان، گالبی بیروتی  ۸۸تا 

 هزار تومان است. ۰هزار تومان و هلو هسته جدا بین چهار هزار تا  ۸۰چهار هزار تا 
 تومان گذشت ۰۰۶۶قیمت هرکیلوگرم خیار رسمی از مرز 

 ۶ا سه هزار تومان، خیار رسمی و گلخانه ای بین دو هزار تومان تا ت ۵۰۰کارگر اضافه کرد: نرخ هرکیلوگرم خربزه بین هزار و 
تومان، هویج بین هزار  ۳۰۰هزار تومان، گوجه فرنگی بین یک هزار تا دو هزار و  ۶تومان، خیار گلخانه دو هزار تا  ۵۰۰هزار و 

تومان عرضه می  ۵۰۰تا  ۳۰۰دوانه بین و قیمت هرکیلو هن ۵۰۰تا دو هزار و  ۵۰۰تا سه هزار تومان، طالبی بین هزار و  ۵۰۰و 
 شود.

 به گفته وی، این درحالیست که اوایل مهرماه قیمت هر کیلوگرم خیار رسمی و گلخانه ایی بین دو هزار تا پنج هزار تومان بوده است.
 ۳۰۰ر تا دو هزار و وی گفت: همچنین قیمت هرکیلوگرم پیاز قرمز بین دو هزار تا سه هزار تومان، پیاز زرد و شیری بین یک هزا

ای بین هزار تا سه هزار تومان، بادمجان قلمی بین هزار تا دو تومان، سیب زمینی بین دو هزار تا چهارهزارتومان، بادمجان دلمه
هزار تومان، سبزی جور بین  ۸۰هزار تا  ۶ای بین سه هزار تا پنج هزار تومان، بامیه بین تومان، بادمجان گلخانه ۵۰۰هزار و 

هزار تومان،  ۸۰هزار تا  ۶تومان، سبزی خوردن بین دو هزار تا سه هزار تومان، سیرخشک بین  ۵۰۰تا دو هزار و  ۵۰۰و  هزار
تا سه  ۵۰۰تا سه هزار تومان، فلفل تند و ریز بین چهار هزار تا هشت هزار تومان، فلفل دلمه ای بین هزار و  ۵۰۰شلغم بین هزار و 

 هزارتومان است. ۸۰ن پنج هزار تا تومان و فلفل شیری ۵۰۰هزار و 
 ۵۰۰تومان، کاهو پیچ ساالدی بین سه هزار تا چهار هزارو  ۵۰۰به گفته وی، قیمت هر کیلو کدو حلوایی بین دو هزار تا سه هزار و 

یک هزار  تومان تا سه هزار تومان، کدو مسمایی بین دو هزار تا چهار هزارتومان، کرفس بین ۵۰۰تومان، کاهو رسمی بین هزار و 
تومان، گل  ۵۰۰هزارتومان، کلم سفید و قرمز بین هزار و دو هزار و  ۸۴تا  ۸۰تومان، کلم بروکلی بین  ۵۰۰تا سه هزار و  ۵۰۰و 

کلم بین یک هزار تا سه هزار تومان، گوجه زیتونی فله ای بین پنج هزار تا هشت هزار تومان و لوبیا سبز بین دو هزار تا دو هزار و 
 به فروش می رسد.تومان  ۵۰۰

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان – 69/7/89تاریخ : 

هزار تومان ۸۹گوشت ارزان شد / قیمت هر کیلو شقه گوسفندی   
هزار تومان به مصرف کننده  ۸۰۰تا  ۰۵ملکی از کاهش قیمت گوشت در بازار خبر داد و گفت: هر کیلو شقه گوسفندی با نرخ 

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

د اظهار کرد: با توجه به کاهش قدرت خرید بر، با اشاره به اینکه بازار گوشت گوسفندی در رکود کامل به سر میخبرنگاران جوان
 .خانوار و ازدیاد عرضه دام قیمت گوشت گوسفندی در بازار همچنان روند نزولی به خود گرفته است

شقه گوسفندی بدون  هزار تومانی قیمت گوشت طی چند روز اخیر در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو ۳تا  ۰او از کاهش 
هزار تومان به مشتری عرضه  ۸۰۰تا  ۰۵درصد سود معادل  ۸۰دار و با احتساب هزار تومان به مغازه ۰۸تا  ۰۰با نرخ  دنبه
شودمی . 

به  صادرات دام ملکی قیمت گوشت در بازار را پیش بینی کرد و افزود: اگر روال فعلی عرضه دام در بازار استمرار یابد و همچنان
شود که روند کاهش قیمت در بازار استمرار یابد در غیر ف انجام نشود پیش بینی میهای هدصورت رسمی و غیر رسمی به بازار

 .این صورت شاهد تنش مجدد قیمت در بازار خواهیم بود
درصد بیش از نیاز کشور است ۰۵هزار تومانی قیمت گوشت در بازار/واردات گوشت قرمز  ۰۰اُفت  :بیشتر بخوانید  

ها حاکی از آن است که مقداری دام از شنیده ها وبیان کرد: رصد قاچاق دام رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره آخرین وضعیت
غرب کشور به سمت عراق و از استان کرمانشاه به سمت جنوب در حال جابجایی است که اگر تدابیر جدی برای برخورد با 

های آتی افزایش قیمت دور از انتظار نیستقاچاقچیان اندیشیده نشود در روز . 
خرید دام زنده در اربعین حسینی همانند دهه اول محرم و عید قربان نیست بنابراین نوسان به گفته وی با توجه به آنکه تقاضا برای 

 .خاصی را در این روز متصور نیستیم
ها و ازدیاد عرضه در هزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به انباشتگی دام در واحد ۴۳تا  ۴۰ملکی قیمت هر کیلو دام زنده را 

هزار تومان کاهش داشته است ۳تا  ۰های اخیر در بازار برابر تقاضا قیمت دام همانند گوشت قرمز طی روز . 
با توجه به آن که صادرات دام منجر به بر  این مقام مسئول در پایان در واکنش به اظهارات برخی افراد مبنی بر صادرات دام گفت:

ای از افراد که سودشان در واردات و صادرات است اظهاراتی مبنی بر صادرات دام شود از این رو تنها عدههم زدن تعادل بازار می
ها صادر کنیم و ورهای مرغوب خود را به دیگر کشکنند در حالیکه هیچ دلیلی ندارد که داشتهدر ازای واردات گوشت را مطرح می

 .در مقابل گوشت وارد کنید

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 61/7/89تاریخ : 

هزار تومان ۴۱ثبات نرخ مرغ در بازار ادامه دار شد/ حداکثر قیمت هر کیلو مرغ   
هزار  ۸۳چهارآیین از استمرار ثبات نرخ مرغ طی چند روز اخیر در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ گرم 

هزار تومان است ۸۴تا  ۵۰۰و  . 
صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار وگو بابرومند چهارآیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت  گروه  

، از استمرار ثبات نرخ مرغ طی چند روز گذشته در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان  ۸۴تا  ۵۰۰هزار و  ۸۳تومان و مرغ آماده به طبخ  ۰۵۰و هزار  ۰تا  ۰۰۰هزار و  ۰کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

 .است
وی همخوانی عرضه و تقاضا را دلیل اصلی ثبات قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و افزود: با توجه به ازدیاد تقاضا در ایام پایانی 

درصد افزایش یابد ۵تا  ۴شود که قیمت مرغ هفته پیش بینی می . 
های مرغداری برای جوجه ریزی است، بیان کرد: قیمت جوجه شاره به اینکه قیمت جوجه یکروزه تابع تقاضای واحدچهارآیین با ا

تومان افزایش و در روز بعد به دلیل نبود کشش بازار با روند  ۸۰۰درصدی قیمت  ۸۰یکروزه در یک روز به سبب ازدیاد تقاضای 
شودنزولی در بازار روبرو می . 

تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به  ۰۰۰هزار و  ۰تا  ۶۰۰هزار و  ۰متوسط نرخ هر قطعه جوجه یکروزه را  این مقام مسئول
 ۶۰۰ماهه گذشته بالغ بر  ۶های فعلی، تولیدکنندگان جوجه یکروزه از حاشیه زیان خارج شدند، اما نباید فراموش کرد که در نرخ

 .میلیارد تومان متضرر شدند
شود که قیمت هر ها برآورد میام اربعین را پیش بینی کرد و افزود: با توجه به ازدیاد تقاضا و تعطیلی کشتارگاهدر ای قیمت مرغ وی

تومان در ایام اربعین افزایش یابد ۰۵۰کیلو مرغ حداکثر  . 
بازار تغییری نداشته ها نسبت به هفته گذشته در عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه قیمت نهاده

گیرد، اما نرخ های نهاده کشاورزی به سهولت در اختیار مرغداران قرار میاست، اظهار کرد: هم اکنون کنجاله سویا در بازارگاه
های مرغداری به سهولت در دسترس تولیدکنندگان قرار گیرد، قلم نهاده پرمصرف واحد ۰ذرت در بازار نوساناتی دارد که اگر این 

شودلی تولیدکنندگان در زمینه تامین نهاده مرتفع میمشک . 
تومان رسید ۵۰۰هزار و  ۸۳وجه ریزی در مهر/قیمت مرغ به درصدی ج ۸۰پیش بینی کاهش  :بیشتر بخوانید  

تومان اعالم  ۴۵۰هزار و  ۰تا  ۳۰۰هزار و  ۰های کشاورزی را های فروش نهادهوی قیمت کنونی هر کیلو کنجاله سویا در بازارگاه
تومان و در برخی مواقع که فروشندگان  ۰۰۰تا یک هزار و  ۵۰۰کرد و گفت: در شرایط فعلی هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و 

کنند که تومان عرضه می ۸۵۰هزار و  ۰تا  ۸۰۰هزار و  ۰شوند که مرغداران با کمبود ذرت روبرو هستند با نرخ متوجه می
تر روند توزیع و قیمت این نهاده در بازار مطلوب شودامیدواریم هر چه سریع . 

افزود: با توجه به اتخاذ تصمیمات خلق الساعه دولت، خبری از صادرات رسمی به  چهار آیین درباره آخرین وضعیت صادرات مرغ
 .عراق نیست و همچنان صادرات به طور قاچاق در حال انجام است

شود، تصریح کرد: با توجه به وی در پایان با اشاره به اینکه صادرات مرغ در ایام اربعین به طور غیر قانونی به عراق انجام می
های آن رغبتی به این امر ندارند، این در حالی است که وارض صادراتی باال به ازای هر کیلو مرغ صادر کنندهدریافت ع

اگرمسئوالن ذیربط برای تعادل قیمت و جلوگیری از زیان مرغداران حداکثر عوارض صادراتی به ازای هر کیلو مرغ را باید یک 
تومان تعیین کنند ۵۰۰هزار و   

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

 خبرنگاران جوان  – 16/7/89تاریخ : 

تومان رسید ۹۸۸هزار و  ۴۱ثبات نرخ مرغ در بازار/ قیمت هر کیلو مرغ به   
ها تومان در خرده فروشی ۵۰۰هزار و  ۸۳عضو هیئت مدیره کانون مرغداران گوشتی گفت: امروز هر کیلو مرغ گرم با نرخ 

شودعرضه می . 
صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاربرومند چهارآیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت گروه  

درب  مرغ زنده ، از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلواقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۵۰۰هزار و  ۸۳ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۰۰۰هزار و  ۰مرغداری  . 

ندانی نداشته باشدتا پایان هفته تفاوت چ قیمت مرغ شود کهاو افزود: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می . 
شود چهارآیین قیمت مرغ در ایام اربعین را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به ازدیاد تقاضا جهت نذورات در ایام اربعین پیش بینی می

درصد افزایش یابد ۶الی  ۵که قیمت مرغ  . 
ازار خبر داد و اظهار کرد: هم اکنون عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی از افت مجدد قیمت جوجه یک روزه در ب

 ۳شد قیمت به مرز تومان است در حالی که پیش بینی می ۶۰۰هزار و  ۰تا  ۵۵۰هزار و  ۰متوسط قیمت هر قطعه جوجه یک روزه 
 .هزار تومان برسد

هزار تومان رسید ۰۰ها به قیمت دام زنده در بازار/نرخ هر کیلو الشه گوسفندی در فروشگاهاستمرار روند کاهشی  :بیشتر بخوانید  
او کاهش تمایل مرغداران به جوجه ریزی را دلیل اصلی افت قیمت در بازار اعالم کرد و گفت: با توجه به تقاضای کنونی مرغداران 

چندانی نداشته باشدهای عادی نوسان شود که قیمت جوجه در روزپیش بینی می . 
های دامی اظهار کرد: هم اکنون قیمت ذرت و کنجاله سویا در بازار آزاد با نرخ مصوب چهارآیین درباره آخرین وضعیت بازار نهاده

های کشاورزی صورت گیرد معضل های نهادهدرصد اختالف دارد و چنانچه توزیع ذرت همانند کنجاله سویا در بازارگاه ۸۰تا  ۸۰
شودران مرتفع میمرغدا . 

های های نهادهعضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه محبوبیتی در توزیع کنجاله سویا در بازارگاه
های دامی مورد توانند سوخت و نهادهکشاورزی وجود ندارد، بیان کرد: مرغداران به صرف جوجه ریزی و داشتن کد ده رقمی می

شودها تحویل بگیرند که این امر مانع داللی و واسطه گری میا نرخ واقعی کمتر از مدت زمان یک هفته از این بازارگاهنیاز را ب . 
های کشاورزی اعالم کرد و افزود: های نهادهتومان در بازارگاه ۴۰۰هزار و  ۰تا  ۰۰۰هزار و  ۰او قیمت هر کیلو کنجاله سویا را 

شود؛ همچنین هر کیلو ذرت با نرخ یک به مرغداران توزیع می ۰۰۰هزار و  ۰ر آزاد با نرخ سود این در حالی است که در بازا
شودتومان و در برخی مواقع باالتر از این رقم در بازار توزیع می ۵۰۰تا یک هزار و  ۰۵۰هزار و  . 

به عراق هم اکنون مقدار محدودی صادرات چهارآیین درباره آخرین وضعیت صادرات مرغ بیان کرد: با توجه به ازدیاد زائر ایرانی 
 .به صورت قاچاق به این کشور در حال انجام است چرا که اخذ تعرفه باال دست و پای صادرات را بسته است

های هدف این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: با توجه به اتخاذ به تصمیمات خلق الساعه دولت خبری از صادرات رسمی به بازار
های هدف حرفی برای گفتن داشتتوان در بازاردر حالی است که در صورت منطقی شدن تعرفه و عوارض صادرات می نیست این  

 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان – 69/7/89تاریخ : 

هزار تومان ۴۱روند ثبات قیمت مرغ در بازار تداوم دارد/ قیمت هر کیلو مرغ   
هزار  ۸۴ها حدود و گفت: متوسط نرخ هر کیلو مرغ گرم در خرده فروشی حجت از ثبات نرخ مرغ نسبت به ابتدای هفته خبر داد

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

، با اشاره به اینکه قیمت مرغ از ابتدای هفته تا کنون کماکان روند با ثباتی داشته است گفت: امروز متوسط نرخ هر خبرنگاران جوان
 هزار تومان است. ۸۴تا  ۴۰۰هزار و  ۸۳ها هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۰کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

  
 شود که روند فعلی قیمت تا پایان هفته در بازار استمرار یابد.او افزود: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می

  
درصد در بازار رشد داشته است، بیان کرد: هم اکنون  ۴۰زور اخیر حدود  ۰۰روزه نسبت به  ۸حجت با اشاره به اینکه قیمت جوجه 

تومان است و این افزایش قیمت مربوط به صدور مجوز  ۸۰۰هزار و  ۳تا  ۵۰۰هزار و  ۰روزه  ۸جه متوسط قیمت هر قطعه جو
 های اخیر است و هیچ ارتباطی به میزان جوجه ریزی ندارد.صادرات در روز

 تومان رسید ۵۰۰هزار و  ۸۳درصدی جوجه ریزی در مهر/قیمت مرغ به  ۸۰پیش بینی کاهش  بیشتر بخوانید:
درباره آخرین وضعیت جوجه ریزی افزود: بنا بر آخرین آمار میزان جوجه ریزی مهر در مقایسه با شهریور اختالف این مقام مسئول 

 شود نوسان شدیدی از لحاظ قیمت تا پایان هفته نداشته باشیم.چندانی نداشته است که بدین ترتیب پیش بینی می
  

جوجه  میلیون قطعه ۸۸۰تا  ۸۰۰های مهر و آبان سنوات قبل طی ماه عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: طبق
گیرد، اما در آذر به سبب برنامه یزی برای تامین مرغ شب عید تقاضا برای خرید جوجه در های مرغداری صورت میدر واحد ریزی

 تاثیر نیت. یابد که این امر در افزایش قیمت جوجه و جبران زیان تولید کنندگان بیبازار افزایش می
  

در ایام اربعین را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به خروج تعداد قابل توجهی مسافر به سمت عراق و کاهش فشار بر  قیمت مرغ حجت
 درصد افزایش یابد. ۳تا  ۰شود که حداکثر قیمت مرغ در این ایام روی بازار پیش بینی می

  
های صورت گرفته برای کاهش تعرفه صادرات همچنان افزود: علی رغم پیگیری مرغصادرات  این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت

 ایم به همین دلیل صادرات مرغ همچنان به صورت قاچاق در حال انجام است.به نتیجه خاصی نرسیده
  

جود ندارد از ها ویش تعرفهبه گفته وی با توجه به آنکه روند با ثباتی در صادرات مرغ به سبب اتخاذ تصمیمات یک شبه مبنی بر افزا
ها به سبب اشباع شدن محصول توسط رقبا نیازمند پروسه زمانی ایم که ورود مجدد به آنهای صادراتی را از دست دادهاین رو بازار

 است و تنها در ایام اربعین با ازدیاد سفر زوار ایرانی به کشور عراق ممکن است مقداری صادرات صورت گیرد.
  

های هدف اظهار کرد: اخذ عوارض باالی صادرات مرغ و نبود صرفه اقتصادی برای صادر ه به دالیل قاچاق مرغ به بازاراو با اشار
های هدف نسبت به قوانین صادراتی ما همگی دست به دست یک دیگر داده تا مقداری محدودی مرغ کنندگان و بی اعتمادی تجار بازار

 ب و کردستان عراق صادر شود.های شمال غربه صورت قاچاق به استان
  

هفته اخیر مرغداران  ۸عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ نداریم بیان کرد: طی 
 ر یابد.مراشود روند با ثبات قیمت همچنان در بازار استدر امر جوجه ریزی با هیچ مشکلی مواجه نبودند که با این وجود پیش بینی می

  
های استانی هزار و در انبار ۳۵۰گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو ذرت در بنادر هزار و  های دامینهاده او درباره آخرین وضعیت بازار

تومان است که با احتساب کرایه حمل و نقل  ۰۰۰هزار و  ۰های استانی و انبار ۴۵۰هزار و  ۰تومان و کنجاله سویا در بنادر  ۶۰۰و 
شود ضمن آنکه قیمت ذرت در بازار آزاد به سبب مشکالت توزیع بسته به نوع ذرت اوکراین، روسیه و مصرف کننده توزیع میبه 

 درصد اختالف دارد. ۸۰تا  ۵برزیل نسبت به نرخ مصوب 
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ه ن وجود دارد کحجت در پایان تصریح کرد: با کاهش تعرفه و رفع مشکالت صادراتی مبنی بر اتخاذ تصمیمات یک شبه این اماک
تر به نتایج مثبتی ربط هرچه سریعهای هدف صادر شود از این رو امیدواریم مسئوالن ذیهزار تن مرغ به بازار ۵۰۰سالیانه حداقل 

 مبنی بر کاهش تعرفه برسند.
 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 12/7/89تاریخ : 

هزار تن باشد ۱۸درصدی قیمت مرغ در بازار/حداکثر خرید تضمینی مرغ باید  ۴.۱اُفت   
تومان  ۵۰۰هزار و  ۸۳تا  ۰۰۰هزار و  ۸۳درصدی قیمت مرغ خبر داد و گفت: امروز قیمت هر کیلو مرغ گرم  ۸.۵ حجت از اُفت

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

، درباره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: امروز قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری از اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان در  ۵۰۰هزار و  ۸۳تا  ۰۰۰هزار و  ۸۳ها تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۴۰۰هزار و  ۰تا  ۳۰۰هزار و  ۰

 .نوسان است
نسبت به اواخر هفته گذشته در بازار اعالم کرد   درصدی قیمت مرغ ۸.۵تا  ۸وی ازدیاد عرضه در برابر تقاضا را دلیل اصلی افت 

مت های آتی در عرضه صورت گیرد تا روند ثبات قیرود که مدیریت دقیقی طی روزو گفت: با توجه به شرایط کنونی انتظار می
 .مرغ در بازار استمرار یابد

درصد نوسان دارد، بیان کرد: با توجه به روند عادی تولید و علل  ۳تا  ۰از ابتدا تا پایان هفته  قیمت مرغ حجت با اشاره به اینکه
شود که به طور کلی قیمت مرغ تا پایان ماه در همین حد بماند، اما ها پیش بینی میخاص در عرضه مازاد مرغ در برخی روز

 .واسطه گری در این موضوع ممکن است به نابودی صنعت مرغداری دامن بزند
ادیه مرغداران گوشتی درباره آخرین وضعیت جوجه ریزی افزود: بنابر آمار میزان جوجه ریزی مهر در عضو هیئت مدیره اتح

درصد کاهش یافته است ۵مقایسه با شهریور به سبب آزاد شدن صادرات جوجه و اختصاص بخشی از تولید به این سمت،  . 
زار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط قیمت هر قطعه درصدی قیمت جوجه یکروزه نسبت به هفته گذشته در با ۵۰وی از افزایش 
های پنهان بر این موضوع دامن بزنند، هزار تومان است که با توجه به روند صعودی قیمت جوجه، اگر دست ۳جوجه یکروزه 

ردگذاهای آتی بر بازار مرغ میشوند که این امر اثر خود را در ماهمرغداران در امر جوجه ریزی دچار تردید می . 
های اخیر را دلیل اصلی نوسان های تولید در ماههای با سن کم از فارمحجت آزاد سازی صادرات جوجه یکروزه و حذف برخی گله

 .قیمت مرغ در بازار اعالم کرد
هزار تومان ۸۴روند ثبات قیمت مرغ در بازار تداوم دارد/ قیمت هر کیلو مرغ  :بیشتر بخوانید  

این مقام مسئول با اشاره به اینکه قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته تغییر چندانی نداشته است، بیان کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو ذرت 
هزار  ۰های استانی و انبار ۴۵۰هزار و  ۰تومان و کنجاله سویا در بنادر  ۶۰۰های استانی هزار و و در انبار ۵۰۳در بنادر هزار و 

شود ضمن آنکه قیمت ذرت در بازار آزاد به سبب تومان است که با احتساب کرایه حمل و نقل به مصرف کننده توزیع می ۰۰۰و 
درصد اختالف دارد ۸۰تا  ۵یه و برزیل نسبت به نرخ مصوب مشکالت توزیع بسته به نوع ذرت اوکراین، روس . 

های دامی به نرخ ارز بستگی دارد، از یک طرف به سبب ثبات قیمت ارز و از طرف دیگر وی ادامه داد: با توجه به آنکه قیمت نهاده
ق بیفتدهای انتقال بعید است که کاهش قیمت در بازار ذرت و گنجاله سویا اتفابه سبب افزایش هزینه . 

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی درباره آخرین وضعیت بازار صادرات مرغ اظهار کرد: با توجه به آنکه روند با ثباتی 
های صادراتی را از دست ها وجود ندارد، از این رو بازاردر صادرات مرغ به سبب اتخاذ تصمیمات یک شبه مبنی بر افزایش تعرفه

ها به سبب اشباع شدن محصول توسط رقبا نیازمند پروسه زمانی است و تنها در ایام اربعین با ازدیاد سفر مجدد به آن ایم که ورودداده
 .زوار ایرانی به کشور عراق ممکن است مقداری صادرات صورت گیرد

رفه اقتصادی برای صادر های هدف گفت: اخذ عوارض باالی صادرات مرغ و نبود صحجت با اشاره به دالیل قاچاق مرغ به بازار
های هدف نسبت به قوانین صادراتی ما همگی دست به دست یکدیگر داده تا مقدار محدودی مرغ به کنندگان و بی اعتمادی تجار بازار

های شمال غرب و کردستان عراق صادر شود، اما آمار دقیقی از میزان در دسترس نیستصورت قاچاق به استان . 
های پر ت خرید تضمینی مرغ افزود: در شرایطی که قیمت مرغ در بازار روند نزولی دارد، برخی استانوی درباره آخرین وضعی

کنند که با این وجود دیگر نگران تداوم تولید نیستندتولید اقدام به تحویل مرغ تولیدی به پشتیبانی امور دام می . 
سازی مرغ در سردخانه ها، اقدام به توزیع در مواقعی همچون عید که به گفته این مقام مسئول، پشتیبانی امور دام با خرید و ذخیره 

کند، تا با کمبود عرضه بازار دچار تالطم نشودتقاضا باالست می . 
حجت ادامه داد: با توجه به آنکه قیمت خرید تضمینی مرغ با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار همخوانی دارد، از این رو مرغداران در 

کنند که تداوم این طرح به منظور جلوگیری از زیان اقدام به تحویل مرغ تولیدی خود به پشتیبانی امور دام می زمان ازدیاد عرضه
تواند زیان تولید کنندگان را در بر داشته باشد چرا که پشتیبانی امور دام مرغ خریداری شده مرغداران را به صورت منجمد ذخیره می
تواند بازار کند که این امر میریخ انقضا اقدام به عرضه زیر قیمت خرید از مرغداران میکند که در صورت نزدیک شدن به تامی
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تواند بر اقتصاد ملی مرغ گرم را تحت تاثیر خود قرار دهد و از طرفی به سبب هزینه کرد دولت، فورش کمتر از نرخ خرید می
 .ضربه بزند

هزار تن مرغ از تولیدکنندگان در طرح خرید تضمینی  ۵۰خرید حداکثر عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با تاکید بر 
هزار تن مرغ از مرغداران خرید تضمینی کند، دیگر با  ۵۰افزود: اگر پشتیبانی امور دام به منظور ذخایر استراتژیک تنها در حد 

نگران افت قیمت مرغ همزمان با عرضه  های خریداری شده و تولیدکنندگاناین وجود پشتیبانی امور دام نگران منقضی شدن مرغ
 یکباره محصول در بازار نیستند

 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/7101943/%D8%A7%D9%8F%D9%81%D8%AA-%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931 سوم مهرماهاهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 بازار و قیمت ها 
 خبرگزاری فارس – 67/7/89تاریخ : 

 کاهش قیمت گندم و ذرت در بازارهای جهانی

 های روغنی با افزایش مواجه شدند. امروز در بازارهای جهانی قیمت گندم و ذرت کاهش داشت اما قیمت دانه
فارس، امروز در بازارهای جهانی قیمت گندم و انواع غالت مانند ذرت با کاهش قیمت الملل خبرگزاری به گزارش گروه اقتصاد بین

 های روغنی با افزایش قابل توجه قیمت مواجه شدند.مواجه شد اما قیمت دانه
 شکر به عنوان کاالی اساسی هم افزایش اندکی داشت و قیمت دام زنده هم تا حدودی کاهش داشت.

 889وز قیمت گندم در بازارهای جهانی دو دالر کاهش داشت و هر بوشل از این محصول به قمیت بر اساس گزارش بلومبرگ امر

 سنت به فروش رفت. 12دالر و 

 488شود نیز یک و نیم دالر کاهش یافت و هر بوشل از این محصول به قیمت قیمت ذرت که عمدتا به منظور خوراک دام استفاده می

 سنت معامله شد. 12دالر و 

 سنتی همراه شد. 22شود با کاهش ف هم که به عنوان خوراک دام استفاده مییوالو

بینی شده برای چهارمین سال پیاپی در تولید این محصول اساسی و ایران سه سال است در تولید گندم خودکفا بود و امسال هم پیش
 راهبردی خودکفا شویم.

اکی از ایم اما آمار خرید دولتی حگذشته نبود و در تولید این محصول خودکفا شدهکنند تولید امسال گندم کمتر از سال مسئوالن تاکید می
 ایم؟این است که خریدهای امسال گندم نسبت به سال گذشته سه میلیون تن کمتر شده است و آیا واقعا ما در این محصول خودکفا شده

 اند.کز خرید دولتی تحویل ندادهگویند گندم هنوز در انبار کشاورزان است و به مرامسئوالن داخلی می
 دولت پیش از این قرار بود خرید گندم را تا پایان شهریور انجام دهد اما روز گذشته خرید گندم را تمدید کرده است.

درصد وابسته است، ذرت و کنجاله سویا عمده محصوالت وارداتی است. نوسان قیمت  72ایران در تامین خوراک دام و طیور 

 گذارد.های آن تاثیر میشود و روی قیمت دام و فرآوردهانی در این محصوالت باعث نوسان قیمت در داخل میبازارهای جه
 های روغنی در بازارهای جهانی * افزایش قیمت دانه

صول دالر افزایش یافت و هر بوشل از این مح 4212شود امروز در بازارهای جهانی سویا که به منظور استحصال روغن استفاده می

 سنتی داشت. 72دالر به فروش رفت.گیاه روغنی کانوال هم رشد  814272

سنتی داشت اما دام  44سنتی را تجربه کرد و قیمت دام پرواری هم رشد  2قیمت شکر به عنوان محصول اساسی هم افزایش اندک 

 سنت کاهش همراه شد. 42زنده با 

 
  لینک خبر
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 برنامه ها و سیاست ها 
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 برنج
 فودپرس – 69/7/89تاریخ : 

 ایران در تولید برنج خودکفا شد
هزار تن رسید که بر اساس آمار ۰۰۰معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: میزان تولید برنج سفید کشور به دومیلیون و  <کشاورزی

 .رسمی مرکز آمار، نیاز ساالنه کشور به برنج نیز همین میزان است
بر اساس آمار رسمی مرکز آمار، سرانه  ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد:عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه

هزار تن برنج، کافی  822میلیونی کشور، تولید دو میلیون و 94کیلوگرم است و بر اساس نیاز جمعیت  42مصرف برنج هر نفر، 

داشت است و نیازی به واردات برنج نخواهیم . 
 

های مورد نیاز ریزی و تدارکات خوب در زمینه نهادهوی گفت: با تالش کشاورزان و منابع خوب آبی امسال، همچنین برنامه
جویی ارزی از این میزان تولیدکنندگان، وضع تولید برنج در سال زراعی جاری بسیار مناسب بوده که حدود یک میلیارد دالر صرفه

استهمراه داشته تولید به . 
های شمالی به پایان رسیده است و در اکنون برداشت برنج در استانریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: هممعاون برنامه

ها نیز مثل خوزستان که امسال بارش مناسبی داشتیم سطح زیر کشت برنج گسترده و تولید نیز بسیار خوب است و سایر استان
شودآبان شروع می 62ن نیز از برداشت برنج در این استا . 

 
توانیم هزار تن برنج وارد شده است که بخشی از آن، توزیع و بخش دیگر را می 812ماهه نخست امسال، حدود 1در  بخشنده گفت:

عنوان ذخایر راهبردی ذخیره کنیمبه . 
 

ی به ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه و مصوب شده اهای ستاد اقتصاد مقاومتی وزارتخانه بوده که در برنامهوی افزود: برنج از طرح
 .است

 
ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برنج شمال که برداشت آن به پایان رسیده از لحاظ کمیت و کیفیت معاون برنامه

با توجه به افزایش تولید بسیار مطلوب است و درصد برداشت برنج در شمال نیز در مقایسه با پارسال افزایش یافته است که امیدواریم 
 .تا حد برطرف کردن نیاز، مردم نیز از تولید داخلی استفاده کنند

 
هزار هکتار بوده که در سال جاری در برخی  122بخشنده افزود: متوسط سطح زیر کشت برنج در سه سال گذشته در کشور، حدود 

هکتار افزایش زیر کشت داشتیم  142دهد سیده است که نشان میهزار هکتار ر 942ها سطح زیر کشت برنج افزایش یافته و به استان

 .و بر این اساس یک میلیون تن بیشتر برنج تولید شده است و نیازی به واردات نداریم
 

است که دهد و مقداری از واردات برنج در دست شرکت بازرگانی دولتی وی گفت: عمده واردات برنج را بخش خصوصی انجام می
ید امسال بخشی از واردات برنج برای تأمین ذخایر راهبردی استفاده خواهد شدبر اساس تول . 

 
ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره میزان سطح کشت برنج در سال آینده نیز گفت: اگر سال آینده بارش معاون برنامه

شود. دستاورد گیری میکشت در سال آینده تصمیم های جهاد، نیرو و صمت درباره سطح زیرریزی وزارتخانهخوب باشد با برنامه
سابقه بوده استتولید برنج در سال جاری در یک تا دو دهه اخیر بی . 

 
هزار تن و میزان واردات برنج نیز پارسال، یک میلیون و  622وی گفت: میزان تولید برنج در سال زراعی گذشته، دو میلیون و 

هزار تن بوده است 192 . 
 

هزار تن رسیده  822ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: امسال میزان تولید برنج به دو میلیون و همعاون برنام

هزار تن برنج وارد شده است که بخشی از آن توزیع و بخش  812است و فقط در نیمه اول سال قبل از کشت و برداشت برنج، 

عنوان ذخایر راهبردی استفاده خواهد شددیگری به . 
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درصد دیگر در سایر  42درصد در گیالن و مازندران و  61طور متوسط درصد تولید برنج بیشتر شد، که به 81بخشنده گفت: امسال 

دلیل افزایش زیر کشت تولید برنج داشتیمها بهاستان . 
  برلینک خ
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 برنج 

 خبرگزاری فارس – 67/7/89تاریخ : 

 افزایش یک میلیون تنی تولید برنج/ نیاز به واردات نداریم

هزار تن رسید که  ۰۰۰میلیون و  ۰معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: میزان تولید برنج سفید کشور به 
 بر اساس آمار رسمی مرکز آمار، نیاز ساالنه کشور به برنج نیز همین میزان است. 

بر اساس آمار رسمی  عبدالمهدی بخشنده افزود: به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،
هزار تن  ۰۰۰میلیون و  ۰میلیونی کشور، تولید  ۵۳کیلوگرم است و بر اساس نیاز جمعیت  ۳۵مرکز آمار، سرانه مصرف هر نفر، 

 برنج، کافی است و نیازی به واردات برنج نخواهیم داشت.
ریزی و ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با تالش کشاورزان و منابع خوب آبی امسال، همچنین برنامهمعاون برنامه

های مورد نیاز تولیدکنندگان، وضع تولید برنج در سال زراعی جاری بسیار مناسب بوده که حدود یک در زمینه نهاده تدارکات خوب
 میلیارد دالر صرفه جویی ارزی از این میزان تولید به همراه داشته است.

ها نیز مثل خوزستان که امسال بارش های شمالی به پایان رسیده است و در سایر استانوی افزود: هم اکنون برداشت برنج در استان
آبان شروع  ۸۵مناسبی داشتیم سطح زیر کشت برنج گسترده و تولید نیز بسیار خوب است و برداشت برنج در این استان نیز از 

 شود.می
توانیم ا میهزار تن برنج وارد شده است که بخشی از آن، توزیع و بخش دیگر ر ۰۶۰ماهه نخست امسال، حدود  ۶در  بخشنده گفت:

 به عنوان ذخایر راهبردی ذخیره کنیم.
ای به ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه و مصوب شده های ستاد اقتصاد مقاومتی وزارتخانه بوده که در برنامهوی افزود: برنج از طرح

 است.
ده از لحاظ کمیت و کیفیت ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برنج شمال که برداشت آن به پایان رسیمعاون برنامه

بسیار مطلوب است و درصد برداشت برنج در شمال نیز در مقایسه با پارسال افزایش یافته است که امیدواریم با توجه به افزایش تولید 
 تا حد برطرف کردن نیاز، مردم نیز از تولید داخلی استفاده کنند.

هزار هکتار بوده که در سال جاری در برخی  ۶۰۰ته در کشور، حدود بخشنده افزود: متوسط سطح زیر کشت برنج در سه سال گذش
هکتار افزایش زیر کشت  ۰۳۰دهد هزار هکتار رسیده است که نشان می ۵۳۰ها سطح زیر کشت برنج افزایش یافته و به استان

 داشتیم و بر این اساس یک میلیون تن بیشتر برنج تولید شده است و نیازی به واردات نداریم.
است که دهد و مقداری از واردات برنج در دست شرکت بازرگانی دولتی گفت: عمده واردات برنج را بخش خصوصی انجام می وی

 بر اساس تولید امسال بخشی از واردات برنج برای تامین ذخایر راهبردی استفاده خواهد شد.
شت برنج در سال آینده نیز گفت: اگر سال آینده بارش معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره میزان سطح ک

 شود.خوب باشد با برنامه ریزی وزارتخانه های جهاد، نیرو و صمت درباره سطح زیر کشت در سال آینده تصمیم گیری می
 دستاورد تولید برنج در سال جاری در یک تا دو دهه اخیر بی سابقه بوده است. بخشنده تاکید کرد:

هزار تن و میزان واردات برنج نیز پارسال، یک میلیون و  ۸۰۰ان تولید برنج در سال زراعی گذشته، دو میلیون و وی گفت: میز
 هزار تن بوده است. ۶۵۰

هزار تن رسیده است و  ۰۰۰معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: امسال میزان تولید برنج به دو میلیون و 
هزار تن برنج وارد شده است که بخشی از آن توزیع و بخش دیگری به  ۰۶۰سال قبل از کشت و برداشت برنج، فقط در نیمه اول 

 عنوان ذخایر راهبردی استفاده خواهد شد.
درصد دیگر در  ۳۰درصد در گیالن و مازندران و  ۸۰درصد تولید برنج بیشتر شد، که به طور متوسط  ۴۰بخشنده گفت: امسال 

 به دلیل افزایش زیر کشت تولید برنج داشتیم.ها سایر استان
 میلیون هکتار گندم ۶فراهم شدن تدارکات کشت 

میلیون هکتار گندم، برنامه ریزی و تدارکات الزم برای کشاورزان در زمینه تأمین بذر، کود شیمیایی، سموم  ۶وی گفت: برای کشت 
 علف کش و ماشین آالت، شده است.

میلیون  ۶یابد که امیدواریم با کشت هزار هکتار کشت گندم انجام شده و کشت گندم به سرعت ادامه می ۳۵۰تاکنون  بخشنده افزود:
 میلیون تن تولید در این بخش داشته باشیم. ۸۴هکتار گندم، بیشتر از 

ز زا که یکی اوی گفت: با توجه به این که زمان کشت محصوالت پاییزه گندم، کلزا، جو و چغندرقند است، افزود: برای کشت کل
های اقتصاد مقاومتی است برنامه ریزی الزم در این زمینه نیز انجام شده های مهم روغنی است و گندم و کلزا هر دو جزو برنامهدانه

های روغنی به خصوص کلزا هزار تن دانه ۰۰۰تا  ۶۰۰های روغنی داشته باشیم و بتوانیم هزار هکتار کشت دانه ۵۰۰که حداقل 
 م.برداشت کنی
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ای به برنامه معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر این که در زمینه کلزا وابستگی ما زیاد است گفت:
 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای توسعه بیشتر کشت کلزا ارائه کرده ایم.

هزار تن رسید و  ۴۰۰تالش کشاورزان و همکاران، امسال به  هزار تن بود که با ۶۰تولید کلزا در کشور  ۰۳بخشنده افزود: در سال 
هزار تن تولید کلزا افزایش خواهد داشت که با همت کشاورزان  ۵۰۰تا  ۰۰۰براساس برنامه ریزی برای سال آینده، این رقم به 

 امیدواریم به دستاورد مهمی در زمینه کشت کلزا دست یابیم.
 

  لینک خبر
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 برنج 
 ایرنا  – 12/7/89تاریخ : 

 میلیون تن برنج ۹.۸دستیابی ایران به رکورد تولید 

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، گفت: با توجه به افزایش سطح روان آبها در مناطق مستعد جنوب کشور، تولید 
هزار تن رسیده است، که با برآورد انجام شده میزان مصرف این محصول  ۰۰۰میلیون و  ۰محصول برنج در سال زراعی جاری به 

 تن است.  هزار ۰۰۰ساالنه به طور متوسط سه میلیون و 
ه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری وزارت جهاد کشاورزی، مهندس عباس کشاورز در همایش 

درصدی تولید برنج در کشور خبر داد و افزود: این رکورد برای نخستین بار در  ۴۰کشت پاییزه کشاورزان این استان از افزایش 
 بت رسیده است.بخش تولید محصول برنج به ث

میلیارد  ۸.۸این مسؤول تصریح کرد: در صورت خودکفایی پایدار این محصول پرمصرف و حذف واردات آن، ساالنه بیش از 
 آورد.ارزی برای کشور به ارمغان میدالری صرفه جویی

 میلیون تن محصول گندم در کشور در سال زراعی جاری در کشور۸۴تولید 
میلیون تن محصول گندم در سال زراعی جاری خبر داد و گفت:  ۸۴هاد کشاورزی همچنین از تولید معاون امور زراعت وزارت ج

 میلیون تن است. ۸۸.۵این در حالی است که میزان مصرف گندم کشور ساالنه 
ع رد: در توزیهزار تن بذر اصالح شده گندم در سطح کشور برای کشت پاییزه امسال کشاورزان، تاکید ک ۴۶۰وی، با اشاره به تامین 

 بذر محصول گندم و کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان هیچ محدودیتی وجود ندارد.
 هزار تن محصول کلزا در کشور ۰۵۰بینی تولید پیش

هزار تن در سال زراعی گذشته اشاره کرد و افزود: با  ۳۶۰هزار تن به  ۶۰کشاورز، به افزایش تولید محصول دانه روغنی کلزا از 
هزار تن خواهد  ۰۵۰های روغنی، سال زراعی آینده تولید محصول کلزا به بیش از ی جدید دولت در افزایش تولید دانههاسیاست
 رسید.

میلیارد دالر برآورد کرد و گفت: بخش عمده  ۶.۵وی، میزان صادرات محصوالت کشاورزی به خارج از کشور در سال گذشته را 
 جات بوده است.صادرات محصوالت باغی پسته، سیب درختی، انگور و خرما و عمده محصوالت زراعی صادراتی سبزی و صیفی

 طحمعاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه خودکفایی در محصول گندم را در چند سال آینده بدون افزایش س
وری محصول را در سطح زیر کشت باال کنیم، اظهار داشت: باید تالش کنیم میزان بهرهزیر کشت این محصول در کشور تضمین می

 برد.وری محصول هم به سود کشاورز است و هم تولید ناخالص کشور را باال میببریم، باال بردن بهره
میلیون ُتن شکر به  ۰با تولید  ۰۶ُتن در سال عنوان کرد و گفت: در سال  ۰۰۰میلیون و  ۰وی میزان شکر مورد نیاز در کشور را 

 مرز خودکفایی رسیدیم.
درصد خاک زراعی کشور تنها یک درصد آن دارای ماده آلی است، یادآور شد: باید تالش کنیم با  ۰۰کشاورز با بیان اینکه از 

 فزایش دهیم.وری در اراضی کشاورزی را اباالبردن ماده آلی در خاک، بهره
گفتنی است؛ معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی و هیات همراه در این سفر از مزرعه گلدره شهر فرخشهر از توابع 

هکتار کشت کلزا  ۸۰۰هکتار کشت کلزا و مزرعه شهر بلداجی از توابع شهرستان بروجن در سطح  ۳۰شهرستان شهرکرد در سطح 
 دبازدید کردن

  لینک خبر
 

 
 

 
 

 
 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13980720000518/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B2%DB%B9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931 سوم مهرماهاهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 پسته
فودپرس – 16/7/89تاریخ :   

تر از همیشه در بورس کاالپسته خندان   
در پی معامالت موفق گواهی سپرده پسته در بورس کاالی ایران، قرارداد آتی این محصول نیز امروز در بازار مشتقه بورس کاال  

شودمیاندازی راه . 
 

کار بازار معامالت گواهی سپرده پسته فصل نوینی در معامالت این محصول استراتژیک در روز نهم مهرماه امسال بود که با آغاز به
هزار  122صادراتی در بورس کاالی ایران رقم خورد. این در حالی است که به باور کارشناسان حجم تولید امسال پسته در ایران به 

 12درصد پسته تولیدی ایران در بورس معامله شود، امسال شاهد معامله  62د و اگر تخمین اولیه درست ازآب درآید و تن خواهد رسی

 .هزار تن پسته در بورس خواهیم بود
 

 های این بازار، کشاورزان با تحویل محصول خود به انبارهای بورس کاال و دریافت گواهی سپرده کاالییدر این زمینه طبق مکانیزم
که به منزله سند انبار و مالکیت دارایی است، بدون وجود مشکالت مربوط به نقل و انتقال پسته و نگرانی برای دریافت پول ناشی از 

کنندفروش آن، به راحتی محصول خود را در سامانه معامالت بورس کاال عرضه می . 
 

کرد که پذیرش و عرضه پسته در بورس کاال به شفافیت بازار  همچنین در خصوص مزایای گواهی سپرده پسته باید به این نکته اشاره
ها و کند و با توجه به صادراتی بودن این محصول، مزایای متعددی برای سه گروه باغداران، واسطهو کشف قیمت واقعی کمک می

ها داردصادرکننده . 
 

راحت محصول خود را به انبارهای استاندارد و مورد تأیید تواند با خیال عالوه بر این کشاورز به کمک این ابزارهای معامالتی می
 .بورس بسپارد و از دغدغه سرقت یا فساد محصول رهایی یابد

 
عنوان یک مزیت برای فعاالن بازار پسته در این زمینه است؛ از سوی دیگر معافیت مالیاتی بازار معامالت گواهی سپرده کاال هم به

و صادرکنندگان کنترل کیفی محصول خریداری شده است؛ حال با ایجاد بازار پسته در بورس  چرا که دغدغه همیشگی بازرگانان
گیرنددلیل لزوم رعایت استانداردها، اطمینان خواهند داشت که محصولی استاندارد تحویل میبه . 

 
ل کند و شاهد خندان شدن پسته در ها را هم تسهیرود بازار پسته بورس کاال در عین حال معامالت واسطهافزون براین، انتظار می

 .بورس کاال باشیم
 

در نماد انبار  42-41بر این اساس در جریان نخستین روز از شروع معامالت گواهی سپرده پسته در بورس کاالی ایران، پسته فندقی 

را معامله کردند که این  گواهی سپرده پسته 4922گران تا پایان معامالت روزانه تعداد طالی سبز زرندکشف قیمت شد و معامله

 .موضوع حکایت از استقبال کشاورزان این عرضه پسته در بورس کاال دارد
 

از امروز در بازار  89از این رو در پی تجربه موفق رونمایی از گواهی سپرده پسته در بورس کاال، قرارداد آتی پسته تحویل آذر 

نمایی کندتر از همیشه در بورس کاالی ایران جلوهترتیب پسته خندانشود تا بدین اندازی میمشتقه بورس کاالی ایران راه . 
 

گذار یا بر این اساس باید گفت یکی از مزایای قابل توجه معامالت آتی استفاده از اهرم مالی است؛ بدین ترتیب که یک سرمایه
جم بزرگتری از دارایی را مدیریت و معامله کندتواند با حجم اندکی از دارایی وارد معامالت شده و حگر در این بازار میمعامله . 

 لینک خبر 
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 پسته 

خبرنگاران جوان – 16/7/89ریخ : تا  

تر شاهد صیفی جات سردخانه استره بار کممیادین ت/ ۸۹هزار تن پسته در  ۴۱۸صادرات بیش از   
هزار  ۵۰هزار تن خواهد رسید در حالی که پارسال با موج گرما این رقم  ۸۳۰مهرفرد گفت: ترنول متوسط صادرات پسته امسال به 

 .تن بود
صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار ، مهرفرد، معاون وزیر جهاد کشاورزی در گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

ها و اقدامات مسئوالن در تولید و برداشت محصوالت کشاورزی بسیار مهم استمراسم رونمایی از قرارداد آتی پسته گفت: سیاست . 
ای کند به طوری که دیگر در میادین گوجه فرنگی، پیاز و سیب زمینی سردخانهوند خوبی را طی میاو گفت: تولید مواد تره بار ر

 .نمیبینید و ما در تمام فصول سال این محصوالت را داریم
واحد  ۸۶۰مهرفرد بیان کرد: در خشکبار قدرت سرمایه گذاری بهتر و ریسک پذیری کمتر است چرا که ماندگار باالتری را دارد. 

کنندواحد دیگر به صورت نیمه وقت فعالیت می ۶۵آوری و بسته بندی برای پسته وجود دارد که فر . 
ی برای بازارهای بین المللیبرابری تولید پسته/ هدف گذار ۸۰افزایش  :بیشتر بخوانید  

هزار تن خواهد رسید در حال که پارسال با موج  ۸۳۰معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: ترنول متوسط صادرات پسته امسال به 
هزار تن بود ۵۰گرما این رقم  . 

ران تفاوتی ندارد. جالب است هزار تن رسیده است که در قبال آن تولید آمریکا نسبت به ای ۳۰۰او افزود: تولید پسته در داخل به 
 .بدانید که تجارت پسته در آمریکا هم بر اساس پایه گذارب تجار ایرانی شکل گرفت

مهرفرد در ادامه بیان کرد: توسعه تجارت یکی از مهم ترین دالیلی است که تولید را رونق می بخشد، چرا که اگر تولید جایگاهی 
هد بودبرای فروش نداشته باشد قطعا زیان ده خوا . 

 8تا  4هکتاری بوده که از این تعداد  68معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: در سالهای گذشته طرفیت تولید پسته شاهد افزایش 
هکتار آن بازسازی و دوباره کشت شده است. راه برای اینکه تعاونی ها در عرصه فروش محصوالت کشاورزی و خشکبار را رونق 

ر که در زمان جنگ تحمیلی منجر به ر ونق پسته رفسنجان شدندببخشند باز است همانطو . 
او در پایان به کیفیت باالی پسته ایرانی و برندسازی شرکت های تولیدی در عرصه جهانی تاکید کرد و گفت: پسته در کشورهایی 

بهترین بهره وری و تولید در این عرصه نظیر چین، ترکیه و آمریکا نیز به عنوان کاالهای مورد تجارت معنی می شود اما ایران با 
 .باید حرف اول را در دنیا بزند

 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی

 ایرنا  – 12/7/89تاریخ : 

 زدهکمک بالعوض و تسهیالت به کشاورزان سیلمیلیارد ریال  ۱۹۱۸پرداخت 

 ۵۴۰مهرماه پنج هزارو  ۸۵مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی گفت: از ابتدای امسال تا  -ایرنا -تهران
 زدگان بخش کشاورزی پرداخت شده است. میلیارد لایر کمک بالعوض و تسهیالت به سیل

درباره آخرین وضعیت اجرای مصوبات دولت برای پرداخت « سید محمد موسوی»جهاد کشاورزی، به گزارش روز شنبه وزارت 
های جهاد کمک بالعوض به خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، اظهارداشت: بر اساس گزارش های دریافتی از سازمان

هزارو  ۸۴پرونده به مبلغ  ۰۰۳هزار و  ۰۰۰عداد مهرماه ماه سال جاری، ت ۸۵های خسارت دیده از سیل تا تاریخ کشاورزی استان
هزار و  ۸۴۰های تخصصی شهرستان های استان های خسارت دیده از سیل بررسی و تایید شد و تعداد میلیارد لایر در کمیته ۸۰۵
 میلیارد لایر پس از بررسی، مورد تصویب کارگروه استانی قرار گرفته است. ۸۵۵پرونده به مبلغ هفت هزارو  ۴۰۵

های گلستان، مازندران، خوزستان، لرستان، همدان، اصفهان، کردستان، فارس، ایالم، چهارمحال و بختیاری، وی افزود: در استان
میلیارد لایر به مرحله  ۰۰۰پرونده به مبلغ پنج هزارو  ۶۸۸هزارو  ۰۰کرمانشاه،کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و یزد تعداد 

وزیر جهاد کشاورزی، متناسب با میزان  ۰۵بر اساس ماده چهار دستورالعمل اجرایی ابالغی نهم تیرماه پرداخت رسیده است که 
 میلیارد لایر مبلغ مذکور به حساب خسارت دیدگان واریز شد. 216تخصیص، سه هزارو 

 ی به خسارت دیدگان ازمدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی درباره پرداخت تسهیالت قرض الحسنه بانک
میلیارد لایر از طریق  112پرونده به مبلغ هشت هزارو  62هزار و  ۸۸۸سیل در بخش کشاورزی، عنوان کرد: تاکنون، تعداد 

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

 سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان به بانک های عامل معرفی شد.
ایالم، فارس، همدان، چهارمحال و وی ادامه داد: در استان های خوزستان، گلستان، لرستان، مازندران، کردستان، کرمانشاه، 

پرونده به مبلغ دو  411هزارو  14بختیاری، اصفهان، البرز، سیستان و بلوچستان، قزوین و خراسان شمالی در مجموع به تعداد 

 میلیارد لایر خسارت پرداخت شده است. 178هزار و 
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 تخم مرغ

 ایرنا  – 67/7/89تاریخ : 

 بازار صادرات تخم مرغ ایران تحت تاثیر سیاستگذاری های زودگذر

مددیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار کشور گفت: سیاست گذاری های آنی موجب التهاب در بازار  -ایرنا  -تهران 
 صادراتی شده تا جایی که از دست دادن بازارهای صادراتی تخم مرغ را موجب شده است. 

مازاد تولید تخم مرغ کشور به یک تهدید تبدیل شده، روز چهارشنبه در مراسم روز جهانی تخم مرغ با بیان اینکه « رضا ترکاشوند»
 درصد تخم مرغ تولیدی کشور مازاد بر نیاز داخلی است که برای جلوگیری از ضرر تولیدکنندگان باید صادر شود. ۸۰افزود: 

ولید ن خودبه یک تبه گفته وی، اکنون بسیاری از کشورهایی همچون ترکمنستان که تا چندی پیش وارد کننده تخم مرغ بودند، اکنو
 کننده و صادرکننده در این زمینه تبدیل شده اند.

ترکاشوند با بیان اینکه صادرات تخم مرغ ایران به عراق آینده ای ندارد گفت: کشور عراق تمامی مرزها برای جلوگیری از ورود 
 دراتی برای ما اینده ندارد.مرغ و تخم مرغ را به دلیل حمایت از تولید داخلی خود بسته، بنابراین چنین بازار صا

هزارتومان متضرر می شوند گفت: از اواخر سال گذشته تاکنون  ۰وی افزود: تولیدکنندگان روی هر کیلوگرم تخم مرغ تولیدی حدود 
هزار تومان و کمتر از نرخ تمام شده تولید این محصول بوده که نشان می دهد  ۶متوسط نرخ فروش تخم مرغ به طور متوسط 

 ان بابت فروش هر کیلوگرم تخم مرغ دو هزار تومان ضرر و زیان می دهند.مرغدار
 تومان است. ۰۴۰مرغ هفت هزارو به گفته وی، این درحالیست که طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب هر کیلوگرم تخم

میلیون قطعه  ۰۵ذار تجاری کشور به گمدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران میهن تصریح کرد: در حالی که ظرفیت تولید مرغ تخم
هزار تن خواهد  ۴۵۰مرغ در کشور به یک میلیون و رسیده در صورتی که بخواهیم از تمام این ظرفیت استفاده کنیم، میزان تولید تخم

 درصد فعال است. ۴۰تا  ۳۰رسید درحالیکه اکنون ظرفیت تولید در برخی از استان های کشور بین 
ماندهی بازار تخم مرغ کشور را توسعه بازار و مدیریت و کنترل تولید دانست و افزود: با توجه به حجم تولید ترکاشوند راهکار سا

سالیانه و نداشتن بازارهای صادراتی مناسب تنها راهکار برای حمایت از تولید داخلی افزایش سرانه مصرف این محصول در کشور 
 عدد( برسد. ۰۵۰کیلوگرم ) ۸۶عدد ( به  ۰۰۰کیلوگرم در سال )  ۸۰حصول از است به طوری که اکنون باید سرانه مصرف این م
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 تخم مرغ 
 خبرنگاران جوان – 69/7/89تاریخ : 

مرغ در بازار/ گزارشی از شیوع آنفوالنزای حاد پرندگان نداشتیمخ تخمتومانی نر ۹۸۸افزایش   
تومان افزایش  ۰۰۰تا  ۸۵۰های اخیر مرغ درب مرغداری نسبت به روزگذار تهران گفت: قیمت هر کیلو تخمرئیس اتحادیه مرغ تخم

 .داشته است
وه اقتصادی گر صنعت،تجارت و کشاورزی گفت و گو با خبرنگارگذار استان تهران در پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخماسر نبی

کیلو تخم مرغ اکنون متوسط قیمت هر مرغ در بازار خبر داد و گفت: همتومانی نرخ تخم ۰۰۰، از افزایش باشگاه خبرنگاران جوان
 تومان است. ۵۰۰هزار و  ۸۳ای تومان و شانه ۵۰۰هزار و  ۶تا  ۰۰۰هزار و  ۶درب مرغداری 

  
ار مرغ در بازمرغ توسط پشتیبانی امور دام و صادرات غیر رسمی به عراق را دلیل اصلی افزایش قیمت تخموی خرید توافقی تخم

هزار تومان در بازار  ۰مرغ به حداکثر شود که قیمت هر کیلو تخمبینی میاعالم کرد و افزود: با استمرار خرید پشتیبانی امور دام پیش
 برسد.

  
مرغ درب مرغداری، تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به نرخ کنونی تخم ۰۴۰هزار و  ۰مرغ را یمت مصوب کیلو تخمپور قنبی

هزار تومان برسد، جوابگوی  ۰مرغ به شود و چنانچه در شرایط فعلی به طور متوسط هرکیلو تخممرغداران سود چندانی عایدشان نمی
 زیان چند ماهه اخیر آنها نخواهد بود.

  
تن اعالم کرد و گفت: با توجه به احتساب مصرف داخل  ۵۰۰هزار و  ۰تا  ۰۰۰هزار و  ۰مرغ را این مقام مسئول تولید روزانه تخم

 تن از این میزان مازاد بر نیاز کشور بوده که زمینه را برای زیان مرغداران در بازار فراهم کرده است. ۰۰۰تا  ۰۵۰روزانه 
  

 مرغها حاکی از آن است که تا پایان سال مجموع تولید تخمگذار استان تهران ادامه داد: برآوردرئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ و تخم
هزار تن مازاد بر  ۰۰۰مرغ به ازای هر نفر، کیلو تخم ۸۸هزار تن برسد که با احتساب سرانه مصرف  ۸۰۰حداقل به یک میلیون و 

 نیاز کشور است.
  
مرغ به صورت قاچاق ازکشور اکنون میزان محدودی تخمطی دو ماه اخیر خبر داد و گفت: هم مرغصادرات تخم پور از توقفبین

 مرغ ایرانی نیست.شود چرا که عراق به سبب حمایت از تولید داخل حاضر به واردات تخمخارج می
  

ن اعالم کرد و افزود: در بهترین شرایط با آزادسازی صادرات و ت ۴۰۰هزار و  ۸۴مرغ از ابتدای سال را وی مجموع صادرات تخم
های هزار تن نخواهد رسید، این در حالی است که در شرایط فعلی بسیاری از ظرفیت ۰۰۰ها میزان صادرات به رفع ممنوعیت

 مرغداری در کشور خالی است.
  

مرغ در میلیون نفر ظرفیت تولید تخم ۸۰۰با توجه به آنکه برای  گذار استان تهران ادامه داد:رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ و تخم
های ها بسیار پایین است که با تنوع غذایی و همکاری دستگاهکشور ایجاد شده است، اما متأسفانه میزان مصرف در مقایسه با دیگر کشور

ترین پروتئین در دسترس مردم است که زانمرغ ارمربوط همچون وزارت بهداشت باید سرانه مصرف را افزایش دهیم چرا که تخم
های اخیر ذهنیت نادرستی بین عموم افراد مبنی بر کلسترول باالی این محصول ایجاد شده که این موضوع بر کاهش متأسفانه در سال

 مصرف دامن زده است در حالی که طبق اظهارات متخصصان قلب و عروق این موضوع واقعیت ندارد.
  

مرغ در داخل و رونق صادرات اندیشیده نشود، مرغداران همچنان با مانی که راهکاری برای افزایش مصرف تخمبه گفته وی تا ز
 مازاد تولید و نوسان قیمت در بازار روبرو خواهند بود.

  
اکسینه د: باتوجه به وهای مرغداری نداشتیم؛ اظهار کردر واحد آنفوالنزای حاد پرندگان پور با بیان اینکه تا کنون گزارشی از شیوعنبی

های مرغداری های مرغداری علیه بیماری آنفوالنزای حاد پرندگان بعید است که امسال شاهد شیوع این ویروس در واحدشدن گله
 صنعتی باشیم.
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 اکنون: همهای دامی تصریح کردگذار استان تهران در پایان درباره آخرین وضعیت بازار نهادهرئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

هزار و  ۸درصد اختالف دارد، اما قیمت هر کیلو ذرت به سبب کمبود در بازار با نرخ  ۵تا  ۰قیمت کنجاله سویا با نرخ مصوب تنها 
 د رصدی با نرخ مصوب است. ۰۵تا  ۰۰شود که این امر بیانگر اختالف تومان عرضه می ۵۰۰هزار و  ۸تا  ۰۰۰
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان – 67/7/89تاریخ : 

مرغ در آسیا استایران پنجمین تولید کننده تخم  
 .رضایی گفت: ایران از نظر حجم تولید تخم مرغ پنجمین کشور در آسیا و دهمین کشور در دنیا است

در مراسم روز جهانی تخم مرغ با  تخم مرغ زاد طالکش دبیر ستاد ترویجفر ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش 
 ۰۰۰بیان این که ایران رتبه نهم تولید تخم مرغ در جهان و پنجم آسیا را دارد اظهار کرد: مصرف سرانه تخم مرغ در ایران ساالنه 

 است و این رقم در حدود متوسط جهانی است.عدد 
های غلط آنطور که باید تخم مرغ در برای کشورمان چندان قابل قبول نیست و بدلیل برخی باور او افزود: البته این سرانه مصرف

 شود.کشور مصرف نمی
های غلط افزایش کلسترول است در حالیکه کلسترول خوب است و بطور متوسط مصرف یک عدد در طالکش ادامه داد: یکی از باور
 دهد.روز کلسترول را افزایش نمی

 
درصد هم ظرفیت آزاد تولید وجود دارد  ۳۰شود و حدود در حال حاضر ساالنه یک میلیون تن تخم مرغ در ایران تولید می او افزود:

 تن مازاد تولید وجود دارد. ۳۰۰و از سوی دیگر روزانه 
 

 استفاده قرار داد.توان این ظرفیت آزاد را مورد طالکش بیان کرد: با برنامه ریزی مناسب برای صادرات و مصرف داخل حتی می
 هزار تن تخم مرغ در نیمه اول امسال ۸۴صادرات 

گفت: حدود   مرتضی رضایی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه مراسم روز جهانی تخم مرغ و در جمع خبرنگاران
 شده است.اول امسال انجام مرغ در نیمههزار تن صادرات تخم ۸۴چهار ماه است که موافقت برای صادرات ابالغ شده و حدود 

 
کنیم که با هزار تن تخم مرغ نیز از کشورمان صادر شده و تالش می ۵۰های طالیی صادرات تخم مرغ تا حدود او گفت: در سال 

 شرایط الزم به این میزان بازگردیم. ایجاد
 

گذار کشور به صورت هماهنگ شروع به تخمهای مرغ مرغ در کشور بیان کرد: اگر مرغداریهای تولید تخمرضایی درباره ظرفیت
 هزار تن ظرفیت تولید تخم مرغ صنعتی داریم. ۳۰۰تولید کنند حدود یک میلیون و 

 
هزار تن هم تولید  ۸۰۰هزار تن تخم مرغ صنعتی و حدود  ۵۰۰معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی افزود: سال گذشته حدود 

هزار تن  ۴۰۰هزار تن رسیده و تا تکمیل ظرفیت  ۰۰۰مرغ صنعتی به حاضر تولید تخم مرغ بومی داشتیم که امسال در حالتخم
 داریم.فاصله

 
ها به چرخه تولید بیایند، این قابلیت وجود دارد که به ظرفیت شده و اگر مرغداریرضایی اظهار کرد: شرایط اقتصادی الزم فراهم

 تولید حداکثری برسیم.
 

های بعد از انقالب رشد بسیار خوبی داشته مرغ تصریح کرد: جایگاه ایران در سالیران در تولید تخمرضایی در رابطه با جایگاه ا
 مرغ بودیم، اما در چند سال اخیر ما صادرکننده این محصول هستیم.های اول انقالب ما واردکننده تخماست، در سال

 
 ۰۰مرغ در کشور تولید شده که نزدیک به هزار تن تخم ۰۰۰دود او افزود: بر اساس آمار و اطالعات کارشناسان، در سال گذشته ح

 یابند، تولید شده است.ها پرورش میدرصد توسط مرغان بومی و سایر ماکیانی که در روستا ۸۰های صنعتی و درصد آن توسط واحد
 

درصد رشد در تولید  ۸۸ه معنی رسیدن به میلیون تن برسد که این ببینی امسال ما این است که این عدد به یکرضایی ادامه داد: پیش
 است.

 
مرغ یک دستاورد بزرگ در این درصد رشد در تولید تخم ۸۸درصد است و  ۸.۰او گفت: رشد جمعیت ایران در سال کمتر از 

 شود.صنعت محسوب می
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یان کرد: ما از نظر حجم تولید مرغ در دنیا بمعاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی درباره رتبه ایران در تولید تخم

 شویم.پنجمین کشور در آسیا و دهمین کشور در دنیا هستیم و رتبه دار محسوب می
 

کرد، رتبه باالتری داشتیم البته خسارات آن های کشور را درگیر نمیاو افزود: اگر آنفلوانزای فوق حاد در سه سال پیاپی مرغداری
 سرعت جبران شده است.به
 

ها با مدیریت درست و واردات بسیار جزئی بازار کنترل شد و با همت تولیدکنندگان و تالش بسیار مه داد: در آن سالرضایی ادا
 توانستیم از بحران عبور کنیم.

 
های روز ملی سازی برای مصرف این ماده غذایی بیان کرد: یکی از برنامهمرغ و لزوم فرهنگای تخماو با تأکید بر سالمت تغذیه

 ۰۰دانستند و حدود مرغ را به خاطر کلسترول، غذای سالمی نمیمرغ ترویج مصرف این ماده غذایی است. در محافل علمی تخمتخم
 سال است که این فرضیه در دنیا رد شده است.

 عدد در سال ۰۰۰رسد/ سرانه مصرف تخم مرغ هر ایرانی تولید تخم مرغ به یک میلیون تن می بیشتر بخوانید:
ا باال هد، اما میزان بیماری قلبی و عروقی در این کشورمرغ دارنهایی مانند ژاپن و هند بیشتر از ما مصرف تخمرضایی افزود: کشور

توانند شود اثبات نشده است و مردم میمرغ باعث افزایش کلسترول خون مینیست و در هیچ آزمایشگاهی این فرضیه که کلسترول تخم
 بدون نگرانی از آن استفاده کنند.

 
مرغ تولید مرغ در کشور عنوان کرد: اگر مقدار تخما میزان مصرف تخممعاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در رابطه ب

شود که کمتر مرغ برای هر نفر در سال مصرف میعدد تخم ۰۰۰میلیون نفری کشور تقسیم کنیم حدود  ۵۳کشور را بر میزان جمعیت 
 مرغ برای هر نفر است.از روزانه یک عدد تخم

 
عدد در سال برسانیم راه طوالنی را باید طی کنیم. البته اگر با همین سرعت رشد  ۳۶۵را به  عدد ۰۰۰او افزود: ما برای اینکه این 

 راه را ادامه دهیم به اهداف خود خواهیم رسید.
 

و  مرغ اصالت نداشته باشد، اما تولیدکننده آن اصالت داردمرغ گفت: شاید خود تخمرضایی با تأکید بر لزوم تقدیر از تولیدکنندگان تخم
یار ها و با حجم نقدینگی بسها و خطرات بیماریای که در شرایط بسیار سخت، با انواع ریسکبار از تولیدکنندهاید در سال حداقل یکب

 اند.باال تولید را انجام داده تقدیر کنیم که کار بسیار بزرگ و جهادی در دو سال اخیر انجام داده
 

ریزی تا خروج از سالن تولید، زمان ماه از زمان برنامه ۸۵مرغ حداقل ان کرد: تولید تخممرغ بیاو در رابطه با مدت زمان تولید تخم
 اند.شدهریزیمرغ هستند از دو سال و نیم قبل برای تولید امروز برنامههای تولید در حال تولید تخمهایی که در سالنبرد. مرغمی
 

بندی مرغ، بستهگذار و نهایتاً تخمروزه تخمهای یکهای مادر، جوجهای اجداد، گلههمرغ طبق یک زنجیره از گلهرضایی افزود: تولید تخم
 برد.سال و نیم زمان می ۰شده که این روند حدود ریزیهای وابسته مانند سردخانه برنامهو زنجیره

 
مرغ سال اذعان داشت: تولید تخم مرغ درمعاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با نوسانات میزان مصرف تخم

عنوان مثال شود، اما مصرف متغیر است، بهکنند و کم و زیاد نمیها به اندازه خود تولید میهای داخل قفسصورت خطی است و مرغبه
، درصد است ۴۰ماهه نخست سال درصد و در شش ۶۰ماهه دوم سال مصرف کند، در ششدر ایام عید مصرف تخم کاهش پیدا می

 گیری شود.ریزی و تصمیممرغ باید هوشمندانه برنامهبنابراین برای تنظیم بازار تخم
 تن مازاد تولید تخم مرغ در کشور وجود دارد ۳۰۰روزانه 

تن مازاد تولید تخم مرغ داریم  ۳۰۰در ادامه مراسم رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخمگذار با بیان اینکه حدود 
 بینی ما برای سال آینده تولید بیش از یک میلیون تن است.مرغ داریم و پیشتن تولید تخم ۰۰۰۰تا  ۰۶۰۰فت: روزانه حدود گ

 
دست های صادراتی را بگذارد که برای رفع این مشکل باید مجدد بازارمرغ بر قیمت و تولید آن تاثیر میگفت: این مازاد تولید تخم  او

 بیاوریم.
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اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخمگذار تصریح کرد: با کمک وزارت کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام، بخشی از مازاد مدیرعامل 
 مرغ با قیمتی باالتر از قیمت بازار خریداری شد تا از زیان وارد شده به تولیدکنندگان کاسته شود.تخم
 

های همسایه ایم تاکید کرد: در حالیکه کشورتن صادرات داشته ۵۰۰ار و هز ۸۴تاکنون حدود  ۰۵ترکاشوند با بیان اینکه از اول سال 
 های حمایتی برای صادرات تخم مرغ نداریم.ریزی دارند، ما برنامه مدون و سیاستبرای صادرات برنامه

 
تومان(  ۰۰۴۰یلویی تر از نرخ مصوب )کتومان پایین ۰۰۰۰او افزود: قیمت تخم مرغ از اسفند سال گذشته تاکنون به طور متوسط 

 تومان است. ۰۰۰۰تا  ۶۵۰۰شود و در حال حاضر قیمت تخم مرغ در هر کیلوگرم حدود عرضه می
 

ه حدود مرغ کمدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخمگذار با بیان اینکه برای جلوگیری از ضرر مرغداران، باید سرانه مصرف تخم
 کیلوگرم ۰۰تا  ۸۵های توسعه یافته و در حال توسعه، باالی کیلوگرم برای هر فرد در سال است افزایش پیدا کند، گفت: در کشور ۸۰

 مرغ در سال دارند.مصرف تخم
  لینک خبر
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 تخم مرغ 
 خبرنگاران جوان – 61/7/89تاریخ : 

عدد در سال ۹۸۸رف تخم مرغ هر ایرانی رسد/ سرانه مصتولید تخم مرغ به یک میلیون تن می  
درصدی نسبت به سال قبل به یک میلیون تن برسد ۸۸شود تولید تخم مرغ با رشد رضایی گفت: امسال پیش بینی می . 

زی، مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دامی ، به نقل از وزارت جهاد کشاورگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
در  مرغتخم های پیشرو در تولیددهه است که کشور۰مرغ اظهار کرد: بیش از وزارت جهاد کشاورزی به مناسبت روز جهانی تخم

نیا به نام منظور ترویج مصرف این ماده غذایی در دمرغ، یک روز را بهدنیا دور هم جمع شده اند و به واسطه ارزش غذایی تخم
اندمعرفی کرده اند و دومین جمعه ماه اکتبر را به این روز اختصاص داده« مرغروز جهانی تخم» . 

مرغ مصادف با نهم اکتبر بوده، هرسال همان وی افزود: در ایران با توجه به اینکه در اولین سال برگزاری مراسم روز جهانی تخم
ایماختصاص داده مرغمهر است به روز ملی تخم ۸۰روز را که  . 

مرغ یکی از معجزات غذایی عنوان یک ماده مغذی مهم در زنجیره غذایی بیان کرد: تخممرغ بهرضایی با اشاره به اهمیت باالی تخم
گرمی تمام مواد مورد نیاز یک ارگانیسم تأمین شده است ۶۳تا  ۵۵است، به طوریکه در همین ماده غذایی حدود  . 

دهد این ماده غذایی شود که نشان میروز بدون ارتباط با هیچ جای دنیا، تبدیل به جوجه می ۰۸مرغ پس از وی ادامه داد: یک تخم
اندازه کافی مرغ همه مواد غذایی مورد نیاز را بهچقدر کامل است؛ این در حالی است که در آنالیز ترکیبات شیمیایی و غذایی، تخم

اندازه های محلول در چربی بهگرم کلسترول و ویتامینمیلی ۰۰۰گرم چربی غیرمضر، حدود  ۵گرم پروتئین،  ۶.۳دارد؛ به طوریکه 
مرغ موجود استنیاز روزانه بدن انسان در زرده تخم . 

هفته پس از تولید نیاز به نگهداری در یخچال ندارد؛ اما مواد  ۰  مرغ تامعاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: تخم
شودی دیگر مانند گوشت و سبزی پس از چند ساعت فاسد میغذای . 

تومان ۳۰۰هزار و  ۶تن رسید/قیمت هر کیلو تخم مرغ  ۰۵۰مازاد روزانه تخم مرغ به  :بیشتر بخوانید  
های بعد از انقالب رشد بسیار خوبی داشته است، در مرغ افزود: جایگاه ایران در سالرضایی در ارتباط با جایگاه ایران در تولید تخم

حصول هستیممرغ بودیم؛ اما در چند سال اخیر ما صادرکننده این مهای اول انقالب ما واردکننده تخمسال . 
مرغ در کشور تولید شده که نزدیک به هزار تن تخم ۰۰۰به گفته وی، بر اساس آمار و اطالعات کارشناسان، در سال گذشته، حدود 

یابند، تولید شده ها پرورش میدرصد توسط مرغان بومی و سایر ماکیانی که در روستا ۸۰های صنعتی و درصد آن توسط واحد ۰۰
 .است

درصدی تخم مرغ ۸۸د پیش بینی رش  
درصد رشد در تولید  ۸۸بینی امسال ما این است که این عدد به یک میلیون تن برسد که این به معنی رسیدن به رضایی ادامه داد: پیش

 .است
مرغ یک دستاورد بزرگ در این درصد رشد در تولید تخم ۸۸درصد است و  ۸.۰وی افزود: رشد جمعیت ایران در سال کمتر از 

شودمحسوب می صنعت . 
مرغ در دنیا بیان کرد: ما از نظر حجم تولید معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص رتبه ایران در تولید تخم

شویمپنجمین کشور در آسیا و دهمین کشور در دنیا هستیم و رتبه دار محسوب می . 
کرد، رتبه باالتری داشتیم البته خسارات آن های کشور را درگیر نمیرغداریوی افزود: اگر آنفوالنزای فوق حاد در سه سال پیاپی، م

ها با مدیریت درست و واردات بسیار جزئی بازار کنترل شد و با همت تولیدکنندگان و سرعت جبران شده است؛ البته در آن سالبه
 .تالش بسیار توانستیم از بحران عبور کنیم

های روز ملی سازی برای مصرف این ماده غذایی افزود: یکی از برنامهمرغ و لزوم فرهنگای تخمرضایی با تأکید بر سالمت تغذیه
 ۰۰دانستند و حدود مرغ را به خاطر کلسترول، غذای سالمی نمیمرغ ترویج مصرف این ماده غذایی است. در محافل علمی تخمتخم

 .سال است که این فرضیه در دنیا رد شده است
ها باال مرغ دارند، اما میزان بیماری قلبی و عروقی در این کشورهایی مانند ژاپن و هند بیشتر از ما مصرف تخمکشوروی ادامه داد: 

شود، اثبات نشده است و مردم مرغ باعث افزایش کلسترول خون مینیست و در هیچ آزمایشگاهی این فرضیه که کلسترول تخم
دتوانند بدون نگرانی از آن استفاده کننمی . 

عدد است ۰۰۰مصرف سرانه تخم مرغ در سال   
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مرغ تولید مرغ در کشور گفت: اگر مقدار تخممعاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با میزان مصرف تخم
شود مرغ در سال توسط هر ایرانی مصرف میعدد تخم ۰۰۰میلیون نفری کشور تقسیم کنیم، حدود  ۵۳کشور را بر میزان جمعیت 

مرغ برای هر نفر استکه کمتر از یک عدد تخم . 
عدد در سال برسانیم، راه طوالنی را باید طی کنیم؛ البته اگر با همین سرعت  ۳۶۵عدد را به  ۰۰۰وی افزود: ما برای اینکه این 

 .رشد راه را ادامه دهیم به اهداف خود خواهیم رسید
مرغ اصالت نداشته باشد؛ اما تولیدکننده آن اصالت دارد و مرغ گفت: شاید خود تخمضایی با تأکید بر لزوم تقدیر از تولیدکنندگان تخمر

ها و با حجم نقدینگی ها و خطرات بیماریای که در شرایط بسیار سخت، با انواع ریسکبار از تولیدکنندهباید در سال حداقل یک
اندد را انجام داده تقدیر کنیم که کار بسیار بزرگ و جهادی در دو سال اخیر انجام دادهبسیار باال تولی . 

ریزی تا خروج از سالن تولید، ماه از زمان برنامه ۸۵مرغ حداقل مرغ بیان کرد: تولید تخموی در رابطه با مدت زمان تولید تخم
مرغ هستند از دو سال و نیم قبل برای تولید ی تولید در حال تولید تخمهاهایی که در سالنبرد؛ این در حالی است که مرغزمان می

اندشدهریزیامروز برنامه . 
مرغ، گذار و نهایتاً تخمروزه تخمهای یکهای مادر، جوجههای اجداد، گلهمرغ طبق یک زنجیره از گلهرضایی افزود: تولید تخم

بردسال و نیم زمان می ۰شده که این روند حدود ریزیرنامههای وابسته مانند سردخانه ببندی و زنجیرهبسته . 
مرغ مرغ در سال اذعان داشت: تولید تخممعاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با نوسانات میزان مصرف تخم

مثال عنوان، اما مصرف متغیر است، بهشودوزیاد نمیکنند و کمها به اندازه خود تولید میهای داخل قفسصورت خطی است و مرغبه
درصد است،  ۴۰ماهه نخست سال درصد و در شش ۶۰ماهه دوم سال مصرف کند، در ششدر ایام عید مصرف تخم کاهش پیدا می

گیری شودریزی و تصمیممرغ باید هوشمندانه برنامهبنابراین برای تنظیم بازار تخم . 
هزارتن تخم مرغ ۸۴صادرات حدود   

هایی که توسط وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره آخرین وضعیت صادرات بیان کرد: با تالشوی 
های منظور تنظیم بازار و نوسانات عرضه و تقاضا باید دسترسی به بازارمرغ لغو شد. بهصورت گرفت، ممنوعیت صادرات تخم

محصول از بازار خارج شودصادراتی محیا باشد تا در صورت مازاد تولید،  . 
شده است، اما مرغ انجامهزار تن صادرات تخم ۸۴شده و حدود رضایی افزود: حدود سه ماه است که موافقت برای صادرات ابالغ

شدهزار تن هم صادرات انجام می ۵۰های طالیی هم داشتیم که تا سال . 
صورت هماهنگ شروع گذار کشور بههای مرغ تخمگر مرغداریمرغ در کشور بیان کرد: اهای تولید تخموی در خصوص ظرفیت
مرغ صنعتی داریمهزار تن ظرفیت تولید تخم ۳۰۰میلیون و به تولید کنند حدود یک . 

هزار تن هم تولید  ۸۰۰مرغ صنعتی و حدود هزار تن تخم ۵۰۰معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی افزود: سال گذشته حدود 
هزار تن  ۴۰۰هزار تن رسیده و تا تکمیل ظرفیت  ۰۰۰مرغ صنعتی به یم که امسال در حال حاضر تولید تخممرغ بومی داشتتخم

داریمفاصله . 
ها به چرخه تولید بیایند، این قابلیت وجود دارد که به شده و اگر مرغداریرضایی در پایان تصریح کرد: شرایط اقتصادی الزم فراهم

 .ظرفیت تولید حداکثری برسیم
  لینک خبر
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 تخم مرغ
 ایرنا  – 61/7/89تاریخ : 

 میلیون تن رسید ۴.۱ظرفیت تولید تخم مرغ کشور به 

بینی کرد و گفت: معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تولید تخم مرغ امسال را یک میلیون تن پیش -ایرنا  -تهران 
 هزارتن رسیده است.  ۳۰۰اکنون ظرفیت تولید واحدهای صنعتی مرغ تخمگذار کشور به یک میلیون و 

مرغ افزود: سال گذشته حدود به مناسبت روز جهانی تخم «مرتضی رضایی»به گزارش روز سه شنبه وزارت جهاد کشاورزی، 
درصد توسط مرغان بومی و  ۸۰درصد آن توسط واحدهای صنعتی و  ۰۰مرغ در کشور تولید شده که نزدیک به هزار تن تخم ۰۰۰

 یابند.سایر ماکیانی که در روستاها پرورش می
درصد رشد خواهد یافت در حالی که رشد جمعیت  ۸۸ر سالجاری تولید میلیون تن تخم مرغ دبینی تولید یکوی اضافه کرد: با پیش
 شود.درصد است که این امر یک دستاورد بزرگ در این صنعت محسوب می ۸.۰ایران در سال کمتر از 

تولید  مرغ در دنیا گفت: ایران از لحاظ حجممعاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص رتبه ایران در تولید تخم
 تخم مرغ دارای رتبه پنجمین کشور در آسیا و دهمین کشور در دنیا به حساب می آید.

واسطه ارزش غذایی مرغ در دنیا دور هم جمع شده اند و بهوی اظهارداشت: بیش از دو دهه است که کشورهای پیشرو در تولید تخم
مرغ معرفی کرده اند و دومین جمعه ماه یا به نام روز جهانی تخممنظور ترویج مصرف این ماده غذایی در دنمرغ یک روز را بهتخم

 اند.اکتبر را به این روز اختصاص داده
مرغ مصادف با نهم اکتبر بوده، هرسال همان وی افزود: در ایران با توجه به اینکه در اولین سال برگزاری مراسم روز جهانی تخم

 ایم.تصاص دادهمرغ اخمهر است به روز ملی تخم ۸۰روز را که 
مرغ یکی از معجزات عنوان یک ماده مغذی مهم در زنجیره غذایی تصریح کرد: تخممرغ بهرضایی با اشاره به اهمیت باالی تخم

 گرمی تمام مواد مورد نیاز یک ارگانیسم تأمین شده است. ۶۳تا  ۵۵که در همین ماده غذایی حدود طوریغذایی است، به
دهد این ماده غذایی چقدر شود که نشان میروز بدون ارتباط با هیچ جای دنیا تبدیل به جوجه می ۰۸پس از مرغ وی افزود: یک تخم

گرم  ۶.۳اندازه کافی دارد به طوری که مرغ همه مواد غذایی مورد نیاز را بهکامل است. در آنالیز ترکیبات شیمیایی و غذایی، تخم
اندازه نیاز روزانه بدن انسان در های محلول در چربی بهگرم کلسترول و ویتامینیلیم ۰۰۰گرم چربی غیر مضر، حدود  ۵پروتئین، 
 مرغ موجود است.زرده تخم

مرغ تا دو هفته پس از تولید نیاز به نگهداری در یخچال ندارد اما مواد معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تخم
 شود.چند ساعت فاسد می غذایی دیگر مانند گوشت و سبزی پس از

های بعد از انقالب رشد بسیار خوبی داشته مرغ خاطرنشان کرد: جایگاه ایران در سالرضایی در رابطه با جایگاه ایران در تولید تخم
 مرغ بودیم اما در چند سال اخیر ما صادرکننده این محصول هستیم.های اول انقالب ما واردکننده تخماست، در سال

کرد، رتبه باالتری داشتیم البته خسارات آن های کشور را درگیر نمی: اگر آنفوالنزای فوق حاد در سه سال پیاپی مرغداریوی افزود
 سرعت جبران شده است.به

ها با مدیریت درست و واردات بسیار جزئی بازار کنترل شد و با همت تولیدکنندگان و تالش بسیار رضایی ادامه داد: در آن سال
 یم از بحران عبور کنیم.توانست

 های روزسازی برای مصرف این ماده غذایی خاطرنشان کرد: یکی از برنامهمرغ و لزوم فرهنگای تخموی با تأکید بر سالمت تغذیه
دانستند و حدود مرغ را به خاطر کلسترول، غذای سالمی نمیمرغ ترویج مصرف این ماده غذایی است. در محافل علمی تخمملی تخم

 سال است که این فرضیه در دنیا رد شده است. ۰۰
مرغ دارند اما میزان بیماری قلبی و عروقی در این کشورها باال وی افزود: کشورهایی مانند ژاپن و هند بیشتر از ما مصرف تخم

ست و مردم شود اثبات نشده امرغ باعث افزایش کلسترول خون مینیست و در هیچ آزمایشگاهی این فرضیه که کلسترول تخم
 توانند بدون نگرانی از آن استفاده کنند.می

مرغ مرغ در کشور عنوان کرد: اگر مقدار تخممعاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با میزان مصرف تخم
شود در سال مصرف میمرغ برای هر نفر عدد تخم ۰۰۰میلیون نفری کشور تقسیم کنیم حدود  ۵۳تولید کشور را بر میزان جمعیت 
 مرغ برای هر نفر است.که کمتر از روزانه یک عدد تخم

عدد در سال برسانیم راه طوالنی را باید طی کنیم. البته اگر با همین سرعت رشد  ۳۶۵عدد را به  ۰۰۰وی افزود: ما برای اینکه این 
 راه را ادامه دهیم به اهداف خود خواهیم رسید.
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 مرغ اصالت نداشته باشد اما تولیدکننده آن اصالت دارد ومرغ گفت: شاید خود تخمتقدیر از تولیدکنندگان تخمرضایی با تأکید بر لزوم 
ها و با حجم نقدینگی ها و خطرات بیماریای که در شرایط بسیار سخت، با انواع ریسکبار از تولیدکنندهباید در سال حداقل یک

 اند.نیم که کار بسیار بزرگ و جهادی در دو سال اخیر انجام دادهبسیار باال تولید را انجام داده تقدیر ک
ریزی تا خروج از سالن تولید، ماه از زمان برنامه ۸۵مرغ حداقل مرغ اظهارداشت: تولید تخمزمان تولید تخموی در رابطه با مدت 

ند از دو سال و نیم قبل برای تولید امروز مرغ هستهای تولید در حال تولید تخمهایی که در سالنبرد بنابراین مرغزمان می
 اند.شدهریزیبرنامه

مرغ، گذار و نهایتاً تخمروزه تخمهای یکهای مادر، جوجههای اجداد، گلهمرغ طبق یک زنجیره از گلهرضایی افزود: تولید تخم
 برد.سال و نیم زمان می ۰ شده که این روند حدودریزیبرنامه های وابسته مانند سردخانهبندی و زنجیرهبسته

مرغ مرغ در سال اذعان داشت: تولید تخممعاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با نوسانات میزان مصرف تخم
ثال معنوانشود اما مصرف متغیر است، بهوزیاد نمیکنند و کمها به اندازه خود تولید میهای داخل قفسصورت خطی است و مرغبه

درصد است،  ۴۰ماهه نخست سال درصد و در شش ۶۰ماهه دوم سال مصرف کند، در ششدر ایام عید مصرف تخم کاهش پیدا می
 گیری شود.ریزی و تصمیممرغ باید هوشمندانه برنامهبنابراین برای تنظیم بازار تخم
جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت  هایی که توسط وزارتمرغ اظهار کرد: با تالشوی در رابطه با صادرات تخم

منظور تنظیم بازار و نوسانات عرضه و تقاضا باید دسترسی به بازارهای مرغ لغو شد. بهصورت گرفت، ممنوعیت صادرات تخم
 صادراتی محیا باشد تا در صورت مازاد تولید، محصول از بازار خارج شود.

 هزارتن تخم مرغ طی سه ماه  ۸۴صادرات 
شده است اما مرغ انجامهزار تن صادرات تخم ۸۴شده و حدود ایی افزود: حدود سه ماه است که موافقت برای صادرات ابالغرض
 شد.هزار تن هم صادرات انجام می ۵۰های طالیی هم داشتیم که تا سال

صورت هماهنگ شروع کشور بهگذار های مرغ تخممرغ در کشور بیان کرد: اگر مرغداریهای تولید تخموی در خصوص ظرفیت
 مرغ صنعتی داریم.هزار تن ظرفیت تولید تخم ۳۰۰میلیون و به تولید کنند حدود یک

هزار تن هم تولید  ۸۰۰مرغ صنعتی و حدود هزار تن تخم ۵۰۰معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی افزود: سال گذشته حدود 
هزار تن  ۴۰۰هزار تن رسیده و تا تکمیل ظرفیت  ۰۰۰مرغ صنعتی به د تخممرغ بومی داشتیم که امسال در حال حاضر تولیتخم

 داریم.فاصله
ها به چرخه تولید بیایند، این قابلیت وجود دارد که به ظرفیت شده و اگر مرغداریرضایی اظهار داشت: شرایط اقتصادی الزم فراهم

 تولید حداکثری برسیم.
  لینک خبر
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 تولیدات باغی
 ایرنا  – 16/7/89تاریخ : 

 خرید توافقی سیب درجه سه از باغداران

کیلوگرم سیب  ۴۳۰مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: از ابتدای مهرماه تاکنون دو میلیون و  -ایرنا  -تهران 
 درختی درجه سه از باغداران خریداری شده است. 

 لیدکنندگان داخلیاین اقدام را به منظور حمایت از تو« حسین شیرزاد»به گزارش یکشنبه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، 
 عنوان کرد.

های وی افزود: در روزهای گذشته خرید توافقی سیب درختی درجه سه در استانهای آذربایجان غربی و سمنان آغاز شده و شرکت
های روستایی نقده در استان آذربایجان غربی و اتحادیه تعاونی روستایی استان روستایی سپاس، چونغرالوی پل و اتحادیه تعاونی

 منان با ایجاد مراکز خرید اقدام به خرید این محصول کرده اند.س
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران پیش بینی کرد: با توجه به سال آور باغات سیب درختی کشور، تولید این محصول 

ه لحاظ سایز و کیفیت در رده هزار تن ب ۰۰۰هزار تن در سطح کشور برسد که از این میزان حدود  ۶۵۰میلیون و  ۳به بیش از 
 سیب درختی درجه سه و صنعتی قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه سیب درختی درجه سه قابلیت صادرات ندارد، تصریح کرد: این نوع سیب باید با استفاده در صنابع تبدیلی و 
 تبدیل به کنسانتره و آبمیوه به بازارهای هدف صادراتی ارایه شود.

تومان در هر  ۵۰۰ود: در روزهای اخیر قیمت سیب درختی درجه سه توسط واحدهای صنابع تبدیلی کاهش و به کمتر از شیرزاد افز
 کیلو رسیده بود که این رقم تکافوی هزینه های باالی تولید و معشیت باغداران را نمی داد.

تعاون روستایی ایران مبادرت به خرید توافقی در وی اضافه کرد: به همین منظور با هدف تنظیم بازار این محصول سازمان مرکزی 
سطح قطب های اصلی تولید سیب کشور کرد و امیدوار است با همراهی کارگروه های تنظیم بازار بتواند نسبت به تعدیل قیمت این 

 محصول در بازار به نفع تولید کنندگان و مصرف کنندگان گام بردارد.
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور
 ایرنا  – 68/7/89تاریخ : 

 شودمیپشم چینی گوسفندان قبل از کشتار از دی ماه عملیاتی 

های الشه دام و مخاطرات معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور گفت: به منظور کاهش آلودگی -ایرنا  -تهران 
 بهداشتی، دستورالعمل پشم چینی گوسفندان قبل از کشتار در دی ماه امسال عملیاتی می شود. 

دی ایرنا درباره بخشنامه پشم چینی گوسفندان قبل از کشتار، افزود: روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصا« علی صفر ماکنعلی»
شد که همین امر مشکالت بهداشتی و حتی ها عملیات جدا کردن پشم از پوست گوسفند انجام میتاکنون با کشتار دام در کشتارگاه

 اقتصادی در پی داشت.
شد تا پشم مورد استفاده صنعت فرش کشور پس از کشتار دام موجب می وی افزود: این فرایند عالوه بر احتمال انتقال آلودگی به الشه

 شد.و با عملیات دباغی و نمک سود شدن بدست بیاید که باعث تخریب و کاهش کیفیت پشم برای صنعت فرش کشور می
از دیگر  شدن و استفاده شد و با بکارگیری از فرایند نمک سودبه گفته ماکنعلی، پیش از این برای استحصال پشم، پوست دباغی می

 داد.شد که کیفیت خود را برای بکارگیری در فرش از دست می مواد پشم تولید می
معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: وجود پشم روی دام در حین کشتار آلودگی الشه را افزایش 

ن فرش اعالم کردند پشم استحصالی کیفیت الزم را ندارد و این امر در کاهش دهد بنابراین با توجه به اینکه اتحادیه صادرکنندگامی
 کیفیت فرش ما تاثیر دارد، سازمان دامپزشکی کشور به این موضوع ورود پیدا کرد.

بل از ینی قای را برای پشم چماکنعلی گفت: برای کشتار بهینه دام و افزایش کیفیت پشم مورد استفاده در صنعت فرش کشور، بخشنامه
 کشتار دام تهیه و به استان ابالغ شده است.

ها از دی ماه امسال این موضوع عملیاتی خواهد شد ها در استانها و تشکلآوری نقطه نظرات کشتارگاهوی افزود: در صورت جمع
 که در کاهش مخاطرات بهداشتی نقش بسزایی خواهد داشت.

ه بر کاهش آلودگی الشه دام، بتوانیم پشم کیفی تولید و عرضه شود تا تولید فرش به گفته این مقام مسئول : تالش می شود که عالو
 کشور دچار مشکل نشود.

میلیون راس دام سبک کشتار  ۸۰معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور خاطرنشان کرد: اکنون ساالنه بیش از 
 شود.هزارتن پشم تولید می ۳۶تا  ۰۴گرم پشم داشته باشد، ساالنه بین شود که اگر هر گوسفند به طور متوسط بین دو تا سه کیلومی

یابد ها ندارد تنها فرایند پشم چینی از بعد از کشتار به قبل از کشتار انتقال میای برای کشتارگاهوی اضافه کرد: این فرایند هیچ هزینه
 شود که از لحاظ بهداشتی و اقتصادی به نفع منافعع ریسندگی میبرد و به طور مستقیم وارد صنایکه دو تا سه دقیقه بیشتر زمان نمی

 ملی کشور خواهد بود.
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان – 67/7/89:تاریخ 

 افت مجدد قیمت جوجه یکروزه در بازار/قیمت مرغ در ثبات نسبی به سر می برد
 ۶۵۰هزار و  ۰های گذشته به تومانی نسبت به روز ۸۵۰چهار آیین گفت: هم اکنون متوسط قیمت هر قطعه جوجه یکروزه با افت 

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

از ابتدای هفته در ثبات نسبی به سر می برد، اظهار کرد: امروز  قیمت مرغ ، با اشاره به اینکهاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
 ۸۳ها تومان و مرغ آماده طبخ در خرده فروشی ۰۳۰ر و هزا ۰تا  ۰۰۰هزار و  ۰متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

هزار تومان است ۸۴تا  ۵۰۰هزار و  . 
تومان در بازار افزایش داشته و به احتمال زیاد قیمت  ۳۰۰وی افزود: علی رغم ثبات قیمت مرغ، نرخ سایر مشتقات بدون هیچ دلیلی 

 .بسته بندی باال رفته است
 ۶۵۰هزار و  ۰روزه در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط قیمت هر قطعه جوجه یکروزه چهار آیین از کاهش قیمت جوجه یک

تومان رسیده بود ۵۵۰هزار و  ۰تا  ۰۰۰هزار و  ۰های قبل به مرز تومان است، در حالیکه طی روز . 
ارش تعداد مرغداران برای عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی نوسان قیمت جوجه یکروزه در بازار را تابع سف

 .خرید جوجه در طول هفته اعالم کرد
تا  ۸۰های دامی بیان کرد: هم اکنون قیمت ذرت و کنجاله سویا در بازار آزاد با نرخ مصوب وی درباره آخرین وضعیت بازار نهاده

های کشاورزی های نهادهر بازارگاهشود که اگر توزیع ذرت همانند کنجاله سویا ددرصد اختالف دارد و همواره پیش بینی می ۸۰
شودصورت گیرد، معضل مرغداران مرتفع می . 

 محدودیتی در عرضه کنجاله سویا در بازارگاه های نهاده کشاورزی وجود ندارد
های کشاورزی وجود ندارد، گفت: مرغداران به شرط های نهادهچهار آیین با بیان اینکه محدودیتی در عرضه کنجاله سویا در بازارگاه

توانند سوخت و نهاده دامی مورد نیاز را با نرخ واقعی کمتر از یک هفته از این بازارگاه رقمی می ۸۰جوجه ریزی و داشتن کد 
رودمحصوالت دام و طیور و آبزی پروری از این طریق در شود، از این رو انتظار میمر مانع داللی میتحویل بگیرند که این ا

 .اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا از معضل بازار آزاد و واسطه گری خالص شویم
تومان اعالم  ۴۰۰هزار و  ۰تا  ۰۰۰هزار و  ۰های کشاورزی را های نهادهاین مقام مسئول قیمت هر کیلو کنجاله سویا در بازارگاه

گیرد، ضمن آنکه هر تومان در اختیار مرغداران قرار می ۰۰۰هزار و  ۰کرد و افزود: این در حالی است که در بازار آزاد با نرخ 
تومان هزار  ۰و در برخی مواقع به دلیل عدم آشنایی مرغداران با بازار تا  ۵۰۰تا یک هزار و  ۰۵۰کیلو ذرت با نرخ یک هزار و 

شودعرضه می . 
 ۵تا  ۴شود که قیمت مرغ وی قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به ازدیاد تقاضا در اواخر هفته پیش بینی می

 .درصد افزایش یابد
 افزایش قیمت مرغ در ایام اربعین در راه است 

به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی، قیمت مرغ در آستانه اربعین تا چند روز بعد به سبب ازدیاد تقاضا جهت 
تومانی در بازار روبرو خواهد شد ۳۰۰تا  ۰۵۰نذورات و نوسان قیمت گوشت قرمز با افزایش حداکثری  . 

تومان رسید ۵۰۰هزار و  ۸۳درصدی جوجه ریزی در مهر/قیمت مرغ به  ۸۰پیش بینی کاهش  :بیشتر بخوانید  
مهر در  ۸۰مرغداری بیان کرد: بنابر آمار میزان جوجه ریزی تا های چهار آیین درباره آخرین وضعیت جوجه روزی در واحد

میلیون قطعه تا پایان ماه برسد که با این  ۸۰۵شود که حداکثر به درصد کاهش داشته است و پیش بینی می ۸۰مقایسه با شهریور 
میلیون قطعه کمتر از شهریور است ۸۰وجود میزان تولید  . 

عرضه مرغ وجود ندارد، اظهار کرد: براساس سرانه مصرف مرغ در کشور، میزان جوجه ریزی وی با اشاره به اینکه کمبودی در 
ای روزانه اقدام به خرید کنندتوانند بدون هیچ گونه دغدغهمیلیون قطعه به اندازه نیاز است و همواره مردم می ۸۰۵در حد  . 

میلیون قطعه سمی خطرناک  ۸۸۰یزان جوجه ریزی باالی عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ادامه داد: افزایش م
تواند منجر به تالطم قیمت در بازار شود، از این رو استمرار تولید مستلزم ثبات رود چرا که میبرای صنعت مرغداری به شمار می

 .بازار است
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تومان اعالم کرد و افزود: اگرچه  ۰۰۰هزار و  ۰درصد سود را  ۸۰این مقام مسئول قیمت تمام شده تولید مرغ زنده با احتساب 
کنند، اما بازار بدون التهاب است و مرغداران ضرری درصد اقدام به عرضه مرغ در بازار می ۳تا  ۰مرغداران با سود حداکثر 

شوندمتحمل نمی . 
از صادرات رسمی به  چهار آیین درباره آخرین وضعیت صادرات مرغ افزود: با توجه به اتخاذ تصمیمات خلق الساعه دولت، خبری

 .عراق نیست و همچنان صادرات به طور قاچاق در حال انجام است
شود، تصریح کرد: با توجه به وی در پایان با اشاره به اینکه صادرات مرغ در ایام اربعین به طور غیر قانونی به عراق انجام می

ن رغبتی به این امر ندارند، این در حالی است که های آدریافت عوارض صادراتی باال به ازای هر کیلو مرغ صادر کننده
اگرمسئوالن ذیربط برای تعادل قیمت و جلوگیری از زیان مرغداران حداکثر عوارض صادراتی به ازای هر کیلو مرغ را باید یک 

تومان تعیین کنند ۵۰۰هزار و   
  لینک خبر
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 چای
 خبرنگاران جوان – 16/7/89تاریخ : 

هزار تومانی قیمت چای در بازار ۱۸هزار تن چای در کشور/ کاهش  ۴۱۸مصرف سالیانه   
کنندهزار تن چای در کشور مصرف می ۸۳۰تا  ۸۰۵ن به طور سالیانه بخشی گفت: ایرانیا . 

صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار سازمان جهانی ، احمدرضا بخشی نماینده گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

گیرد هزار تن چای در کشور مورد استفاده قرار می ۸۳۰تا  ۸۰۵چای در ایران در نشست خبری امروز با اشاره به اینکه سالیانه 
 .اظهار کرد: با توجه به میزان خرید چای در هر استان و واردات به دنبال ارزیابی دقیق مصرف چای هستیم

 
های قبل به دلیل موانع و مشکالت واردات چای خارجی ان افزود: چای تولید داخل در مقایسه با سالنماینده سازمان جهانی چای در ایر

ای در شمال افزایش یافته و همین امر موجب شده ذائقه مردم به سمت و سوی چای ایرانی رود به طوری که هم اکنون هیچ کارخانه
شتر محصول و با کیفیت باید بیهای ُپرباشد، اما به طور کلی در تولید واریتهکشور نداریم که چای خود را در بازار به فروش نرسانده 

 کار کنیم.
  

 محصولهای ُپرهای پژوهشی در ارتباط با تولید واریتهاو ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید موظف است که کار
 نجر به بهبود سطح زیر کشت شود.تواند مو با کی فیت را انجام دهد چرا که این امر می

میلیارد تومانی چایکاران از چین اول برگ  ۸۵۰هزارتن چای خشک با کیفیت ایرانی / کسب درآمد  ۸۸تولید بیش از  بیشتر بخونید:
 سبز چای

ماه گذشته صد در صد رشد  ۵این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت قیمت چای ایرانی در بازار گفت: قیمت چای ایرانی در مقایسه با 
 هزار تومان رسیده است. ۰۰تا  ۵۰هزار تومان به  ۸۵داشته به طوری که از کیلویی 

 
تومانی و اختصاص ارز نیما به واردات به سبب  ۴۰۰۰ارز  بخشی با اشاره به دالیل افزایش قیمت چای خارجی در بازار گفت: حذف

رود ضمن آنکه به دلیل شرایط تحریم های انتقال ارز نیمایی دلیل اصلی افزایش قیمت چای خارجی در بازار به شمار میافزایش هزینه
تومان ارز نیما  ۰۰۰هزار و  ۸۰ هاشود به طوری که وارد کنندگان با احتساب تمامی این هزینههزینه مضاعف بر ما وارد می ۳

شود به همین خاطر موافق حذف ارز نیما و واردات با ارز آزاد هستیم چرا که این امر عالوه بر شفاف شدن بازار و برایشان تمام می
 دهد.از بین رفتن رانت هزینه وارد کنندگان را کاهش می

 
قادر بودیم چای را از تاجران سریالنکا و هندی به صورت ضمانتی خریداری نماینده سازمان جهانی چای در ایران افزود: در گذشته ما 

سال بعد پول آن را بپردازیم، اما هم اکنون به سبب شرایط تحریم قادر به انجام این کار نیستیم و برای واردات  ۸ماه و بعضا  ۶کنیم و 
 باید پول نقد پرداخت کنیم.

 
کنند غذا ودارو شامل تحریم نیست، اما این مسئله صحت ندارد های خارجی اعالم میچه کشوربه گفته نماینده سازمان جهانی چای اگر 

 دهد که غذا و داروهای بانکی تحریم هستند و امکان انتقال ارز وجود ندارد این موضوع نشان میچرا که وقتی بانک مرکزی و سیستم
را در مجامع بین المللی مطرح کنند، اما متاسفانه گوش شنوایی در این شامل تحریم است و با وجود آنکه مسئوالن در نظر دارند آن 

 مجامع وجود ندارد.
 

تومانی و اختصاص ارز نیما به  ۴۰۰۰هزار تومانی قیمت چای خارجی در بازار خبر داد و گفت: با حذف ارز  ۴۰او از کاهش 
تومان رسیده بود که با همکاری قوه قضائیه وزارت صمت و  هزار ۰۵های گذشته قیمت هر بسته چای نیم کیلویی به واردات طی ما ه

هزار  ۴۰هزار تومان کاهش دهیم که این امر بیانگر اُفت  ۵۰تا  ۵۰تعزیرات حکومتی توانستیم قیمت هر بسته چای نیم کیلویی را به 
 تومانی هر کیلو چای است.

 
هزار تومان اعالم کرد و گفت: کیفیت چای ایرانی را  ۰۰تا  ۸۵ن بخشی قیمت منطقی هر بسته چای ایرانی را بسته به نوع و کیفیت آ

 های جهانی صادر کنیم.در حد جهانی باید افزایش دهیم تا بتوانیم این محصول را همانند زعفران با کیفیت ایران به بازار
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مهر  ۰۵تا  ۰۳ت: این مسابقات از او در بخش دیگر سخنان خود از برگزاری اولین دوره مسابقات ملی چای در تهران خبر داد و گف

 ها است.آوری و سرو آن به خانوادههای جدید دمشود و هدف ما ارتقای سرانه مصرف چای و آموزش روشدر تهران برگزار می
 

نیم سازمان ابه گفته وی، نفر اول این مسابقات برای مسابقات جهانی سال آینده اعزام خواهند شد وامیدواریم با برگزاری این مسابقه بتو
 جهانی چای را متقاعد کنیم که دوره بعدی مسابقات را در ایران برگزار کند.

 
بخشی ادامه داد: مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو، اتاق بازرگانی، اتاق اسناد، اتحادیه کارخانجات چای شمال و 

 سازمان چای ازجمله مدعوین این مسابقات هستند.
 

های دم آوری چای خالص، جفت بخش روش ۴مهر در هتل الله در  ۰۵تا  ۰۳افزاید اولین دروه مسابقات ملی چای از می این گزارش
 شود، یکی از اهدافسازی صنعت غذا و چای، ایجاد یک ترکیب نوشیدنی بر مبنای چای و تست چشایی یا حافظه چشایی برگزار می

 نوشیدن چای ایرانی است. ها و فرهنگبرگزاری این مسابقه احداث سنت
 

  لینک خبر
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 خرما
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرگزاری فارس – 68/7/89تاریخ : 

 قلم محصول کشاورزی ابالغ شد+ جدول 52نرخ خرید تضمینی 

 ابالغ کرد.  89-88قلم کاالی کشاورزی را برای سال زراعی  12شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی 

روز تاخیر باالخره به وزارت  68قلم کاالی کشاورزی را با  12ه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شورای اقتصاد نرخ 

ها را تا آخر شهریور اس قانون خرید تضمینی دولت باید این نرخابالغ کرد. براس 89-88جهاد کشاورزی برای اجرا در سال زراعی 

 روز تاخیر داشته است.  68کرد و تا امروز  ماه ابالغ می

 11222ینده درصد و غیرمفید یک درصد برای سال زراعی آ 8براساس ابالغیه شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم با افت مفید 

 لایر قیمت گذاری شده است.  11821م دروم )ماکارونی( هم کیلویی لایر تعیین شده است همچنین گند

لایر 16612لایر، برنج گروه یک خزر  81121لایر، کلزا  89716لایر، پنبه  8867محصوالت دیگر مانند چغندر قند پاییزه 

  گذاری شده است.قیمت
  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرنگاران جوان  – 67/7/89تاریخ : 

تومان اعالم شد ۹۹۸۸ نرخ رسمی خرید تضمینی گندم،  
را  ۰۵-۰۰رییس سازمان برنامه و بودجه مصوبه شورای اقتصاد در زمینه قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی سال زراعی 

 .ابالغ کرد
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش به نقل از صداوسیما؛ رییس سازمان برنامه و بودجه در نامه ای به وزارت جهاد  

را ابالغ کرد ۰۵-۰۰کشاورزی مصوبه شورای اقتصاد در زمینه قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی سال زراعی  . 
آزاد پز، مشمول نرخ یارانه ای نخواهد بودبر اساس مصوبه شورای اقتصاد فروش گندم برای مصارف نان  . 

اورزان گندم به دولت تحویل نمی دهند؟جوالن دالالن در بازار خرید گندم/چرا کش :بیشتر بخوانید  

لایر اعالم شد ۰۰۰۰۶هزار لایر و قیمت گندم دورم  ۰۰بنابراین گزارش قیمت خرید تضمینی گندم  . 
 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرنگاران جوان  – 61/7/89تاریخ : 

تضمینی گندم تضمین شد مدت زمان خرید  
کیا گفت: مهلت قانونی خرید تضمینی گندم تا پایان شهریور ماه بود، اما این مهلت تمدید شده استسعادتی . 

صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار کیا مدیر کل هماهنگی ، مرتضی سعادتیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

میلیون و  ۰خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در حاشیه بازدید از یک کارخانه آرد در شهر دماوند اظهار کرد: تا به امروز 
رت تضمینی از کشاورزان خریداری شده استهزار تن گندم به صو ۰۸۵ . 

توانند کماکان گندم خود او افزود: مهلت قانونی خرید تضمینی گندم تا پایان شهریوربود، اما این مهلت تمدید شده است و کشاورزان می
 .را به مراکز خرید تضمینی گندم تحویل دهند

 جوالن دالالن در بازار خرید گندم/چرا کشاورزان گندم به دولت تحویل نمی دهند؟ :بیشتر بخوانید
خواهد بود و بابت خرید هر ( ۰۵-۰۰مصوب سال زراعی گذشته )کیا ادامه داد: نرخ خرید تضمینی گندم بر اساس نرخ سعادتی

شودتومان به کشاورزان پرداخت می ۸۰۰۰کیلوگرم گندم معمولی  . 
مدیر کل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: موضوع تمدید خرید تضمینی گندم از طریق ادارات 

، اما در این مدت حجم زیادی از گندم خریداری نشده استشهرستانی به اطالع کشاورزان رسیده است . 
هزار تن گلرنگ از کشاورزان  ۵هزار تن، آفتابگردان هزار تن و  ۳۶۰او گفت: میزان خرید تضمینی دانه روغنی کلزا نیز 

 .خریداری شده است
رسد که تا پایان زمان خرید تضمینی افزایش ظر میکیا ادامه داد: مهلت خرید دانه روغنی آفتابگردان به پایان رسیده است. به نسعادتی

 .چندانی نداشته باشند، زیرا مصارف آجیلی دارد
شود میزان خرید تضمینی دانه گلرنگ تا مدیر کل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در پایان گفت: پیش بینی می

انجام شده است  ین محصول تا پایان شهریورهزار تن باشد چرا که عمده خرید ا ۸۰پایان آذر حداکثر  . 
  لینک خبر
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 عفرانز

 ایرنا  – 67/7/89تاریخ : 

 میلیون دالر گذشت  ۸۹ارزش زعفران صادراتی از مرز 

تن زعفران به  ۰۴مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال در پنج ماهه نخست نزدیک به  -ایرنا  -تهران 
 میلیون دالر به کشورهای هدف صادر شد.  ۰۵زش افزون بر ار
روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره ادعای برخی درارتباط با افت قیمت زعفران به دلیل « حسین زینلی»

درصد  ۰۰کنون بیش از تنی زعفران نسبت به سال گذشته، عرضه بی رویه بورس و کاهش صادرات افزود: ا ۸۰۰افزایش تولید 
 ارزش صادرات بخش باغبانی کشور ناشی از
میلیون دالر صادر  ۳۵۸تن زعفران به ارزش  ۰۵۰با وجود تحریم ها نزدیک به  ۰۰صادرات زعفران است به طوری که در سال 

 تن بود. ۸۰۰حدود  ۰۰شده بود، در حالی که میزان صادرات زعفران در سال 
کشور انجام شد که بخش عمده صادرات این محصول  ۴۰نج ماهه ابتدایی، صادرات زعفران به بیش از وی اظهارداشت: امسال در پ

 مربوط به کشورهای اسپانیا، ویتنام، قطر و امارات متحده عربی بود.
ناوری مشاور وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: الزم است با بکارگیری روش های به زراعی، به باغی، به نژادی و استفاده از ف

 روز در این عرصه با افزایش کیفیت محصوالت و پایین آوردن هزینه های تولید بتوانیم شرایط را برای تولید رقابتی فراهم کنیم.
وی پیش بینی کرد: ممکن است کشورهایی مانند هند، افغانستان، یونان، اسپانیا، مراکش، چین و جمهوری آذربایجان کشت زعفران 

 شته باشند، اما هنوز این کشورها نتوانسته اند مانند ایران این گیاه را تولید کنند.در سالهای گذشته ندا
به گفته زینلی، برای صادرات گیاه زعفران هیچگونه محدودیتی وجود ندارد و این محصول می تواند با کیفیت های مختلف توسط 

 بازرگانان صادر شود.
زعفران را ایجاد زنجیره ارزش دانست و گفت: وزارت جهاد کشاورزی تالش  زینلی یکی از اقدام های اساسی در زمینه صادرات

می کند نسبت به گسترش پرورش این گیاه در استان های مختلف مبادرت ورزد و در هر استان زنجیره ارزش ایجاد شود به طوری 
 که زعفران تولیدی هر استان در همان استان مصرف و یا صادر شود.

وجود دارد که براساس بازار داخلی و صادراتی سطح زیرکشت توسعه یا کاهش یابد، بنابراین کشاورزان متوجه وی افزود: این نکته 
می شوند که برای پایداری بازار باید روی سطح زیرکشت کنترل داشته باشند به همین منظور سیاست دفتر گیاهان دارویی این است 

روی انها تمرکز شود، می تواند ارز اوری خوبی برای کشور به همراه داشته که گیاهان دیگری در کشور وجود دارد که چنانچه 
 باشد.

 مشکل انتقال ارز حاصل از صادرات 
مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی یکی از علل کاهش صادرات زعفران را ناشی از مشکالت در نقل و انتقال ارز 

رات دامپینگی )فروش کاال به بهای کمتر از قیمت تمام شده( که بسیاری از تجار انجام بیان کرد و افزود: بازگشت ارز حاصل از صاد
این ارز را به کشور بازگردانند و به همین دلیل  ۰۰دادند، ناشی از آن بود که بانک مرکزی موظفشان ساخت تا از ابتدای سال 
 ور در حال حل شدن است.نگرانی ایجاد شد، اما اکنون مشکل بازگشت ارز حاصل از صادرات به کش

به گفته وی، به تازگی تمهیداتی در بانک مرکزی صورت گرفته که تجار به راحتی نقل و انتقال پول را انجام می دهند و دیگر 
 خسارت ناشی از نقل و انتقال پول در صرافی ها گریبان بازرگانان را نمی گیرد.

 تنی زعفران در سالجاری  ۰۶۶رد افزایش تولید 
تنی زعفران که موجب خسارت سنگین تولیدکنندگان این محصول می شود،  ۸۰۰ادعای برخی درمورد تولید امسال با افزایش  زینلی

تن  ۴۰۴به حدود  ۰۰هزار هکتار تولید شد که این رقم در سال  ۵۵تن زعفران در سطح  ۰۳۰نزدیک به  ۵۶رد کرد و افزود: سال 
 هزار هکتار رسید. ۸۸۳زعفران در سطح 

نشان می دهد به طور متوسط ساالنه بین سه تا پنج هزار هکتار به سطح زیرکشت و بین  ۰۰تا  ۵۶تصریح کرد: آمار سالهای  وی
تن  ۳۰تا  ۰۰نیز در صورت مناسب بودن شرایط آب و هوایی بین  ۰۵تن به تولید اضافه می شود، بنابراین در سال  ۳۰تا  ۰۰

 افزایش تولید خواهیم داشت.
سئول، محصول زعفران را یکی از گیاهان منحصر به فرد و اولویت دار در دفتر گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی این مقام م

 ۰۵برشمرد و گفت: بنابر شرایط آب و هوایی و پیش بینی بارندگی های فصل پاییز، برای جمع بندی میزان تولید زعفران در سال 
 .باید حداقل تا پایان آبان ماه منتظر ماند

 فصل کاشت زعفران از شهریورماه و برداشت اواخر مهر تا آبان ماه هر سال صورت می گیرد.
 افت نرخ ارز موجب کاهش قیمت زعفران شد
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میلیون  ۸۰تا  ۸۸میلیون تومان، نگین  ۸۴تا  ۸۳مشاور وزیر جهاد کشاورزی قیمت فعلی هرکیلوگرم زعفران را برای سوپرنگین 
ومان بیانکرد و افزود: بخش عمده کاهش قیمت زعفران نسبت به ماه های گذشته ناشی از افت نرخ ارز میلیون ت ۰تومان و پوشال 

 است
 تن افزایش یافت ۰۶ظرفیت انبارهای بورس زعفران 

زینلی با بیان اینکه بورس کاال موجب تعادل بازار زعفران شده، گفت: اکنون کل زعفران موجود در بورس حدود پنج درصد کل 
است و هنوز بخشی از زعفران در دست کشاورزان و بقیه در دست دالالن، بازاری ها و صادرکنندگان است و تالطم بازار تولید 

خواستند پولشان را زودتر نقد کنند و در کارهای دیگر بکار گیرند، اما در واقع هیچ زعفران ناشی از این بود که برخی دالالن می
 ت.اتفاقی در بازار بورس نیفتاده اس

وی کاهش قیمت کاال در بورس را به نفع صادرکنندگان دانست و افزود: چنانچه در بورس قیمت محصول کاهش یابد، این امر به نفع 
 صادر کنندگان است زیرا می توانند محصول بیشتری خریداری و صادر کنند.

یی که دالالن و صادرکنندگان اجرا می کنند، زینلی براین باور است که چنانچه کاالی زعفران در بورس عرضه نشود، دمپینگ ها
 خسارت های سنگین تری به تولیدکنندگان وارد می سازد.

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی از راه اندازی بازار بورس زعفران در شهرهای مختلف کشور خبرداد و افزود: 
 شاورزان و تولید پایدار محصول زعفران ایجاد می کند.راه اندازی بازار بورس در شهرهای مختلف محیط امنی برای ک

تنی انبارهای بورس زعفران را یادآور شد و تصریح کرد: براساس اقدامات صورت گرفته در سال گذشته،  ۰۰وی افزایش ظرفیت 
ی زعفران محسوب می تن افزایش یافته، زیرا این انبارها مراکز مطمئنی برای نگهداری کاال ۰۰ظرفیت انبارهای بورس زعفران تا 

 شوند که کشاورزان می توانند از انها استفاده کنند.
  لینک خبر
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 زعفران 
 خبرنگاران جوان – 12/7/89تاریخ : 

رخ در بازاردرصدی قیمت طالی س ۱۸اُفت   
میلیون و  ۶درصدی قیمت زعفران نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران  ۵۰میری از اُفت 

هزار تومان است ۵۰۰ . 
صنعت،تجارت و کشاورزی غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

سال زمان نیاز دارد، اظهار کرد: اگر مسئوالن وزارت جهاد  ۸۰با اشاره به اینکه کشت مکانیزه زعفران حداقل  ،خبرنگاران جوان
سال زمان نیاز دارد که این امر در کشور محقق شود ۰۸کشاورزی از االن اقدام به کشت زعفران کنند، حداقل  . 

شود، افزود: این در حالی است که اگر کشت کل زعفران مکانیزه کشت می  وی با اشاره به اینکه هم اکنون یک درصد مزارع
 .زعفران کشور مکانیزه شود، از آلودگی در زمان برداشت دیگر هیچ خبری نیست

های اخیر بیان کرد: همه ساله سطح زیر کشت زعفران بین ایش سطح زیر کشت زعفران طی سالمیری درباره آخرین وضعیت افز
استان  ۰۳یابد، اما آمار دقیقی از این میزان افزایش در دسترس نیست چرا که هم اکنون کشت زعفران در درصد افزایش می ۰۰تا  ۵

 .کشور در حال انجام است
هزار هکتار اعالم  ۸۰۳تا  ۸۸۴های خراسان رضوی و جنوبی را بین فران در استاناین مقام مسئول مجموع سطح زیر کشت زع

هزار هکتار بود ۸۰۵استان حدود  ۰کرد و گفت: این در حالی است که سال گذشته مجموع سطح زیر کشت در این  . 
درصدی  ۰۰تا  ۸۰توجه به افزایش شود، بیان کرد: با روز آینده در کشور آغاز می ۸۰وی با اشاره به اینکه برداشت زعفران از 

تن برسد ۵۰۰شود که تولید با همین میزان رشد به استان کشور و شرایط مساعد جوی پیش بینی می ۰۳سطح زیر کشت زعفران در  . 
هزارتومان ۶۰درصدی تولید طالی سرخ در راه است/ قیمت واقعی هر مثقال زعفران حداکثر  ۸۵رشد  :بیشتر بخوانید  

های صادراتی توسعه یابد، در نسبت به مدت مشابه سال قبل به همان نسبت باید بازار به گفته میری، با توجه به رشد تولید زعفران
ماندغیر این صورت زعفران تولیدی روی دست کشاورزان می . 

درصدی قیمت طالی سرخ نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: هم  ۵۰نایب رئیس شورای ملی زعفران از افت حداقل 
هزار تومان است ۵۰۰میلیون و  ۵هزار تومان و حداکثر  ۵۰۰میلیون و  ۶کیلو زعفران  اکنون حداقل نرخ هر . 

کنند، از این رو انتظار ها میوی ادامه داد: همه ساله همزمان با آغاز فصل برداشت، دالالن اقدام به خرید زعفران و احتکار در انبار
های هنگفتی به جیب بزنندسودرود دولت تدابیری بیندیشد تا یک عده سودجو نتوانند می . 

های مناسب برای جلوگیری از سودجویی دالالن و افت قیمت زعفران در بازار اعالم میری در پایان خرید توافقی را یکی از راهکار
پایین  ها و دالالن نتوانند از آن حدکرد و گفت: اگر وزارت جهاد کشاورزی قیمت حداقلی را برای محصول در نظر بگیرد تا واسطه

تر، زعفران تولیدی کشاورزان را خریداری کنند و همواره کشاورزان از عرضه یکباره محصول به بازار اجتناب کنند، شاهد تعادل 

 .قیمت زعفران در بازار خواهیم بود
  لینک خبر
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 زعفران 
 خبرنگاران جوان – 12/7/89تاریخ : 

 بازار زعفران از دست ایران خارج شد! / بررسی دالیل تنزل جایگاه صادراتی بزرگترین تولید کننده طالی سرخ
های چین و هند به خود اختصاص داده است این ایران جایگاه سوم صادراتی را پس از کشور ۰۰۸۵های جهانی در سال طبق آمار

رودترین تولید کننده طالی سرخ در دنیا به شمار میدرحالی است که بزرگ . 
  

صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار  ۳، با وجود آنکه تولید زعفران قدمت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

کند، اما کوتاهی مسئوالن دولتی درصد طالی سرخ مورد نیاز به دنیا را کشور ما تامین می ۰۵هزار ساله در ایران دارد و بیش از 
های مناسب موجب شده جایگاه سوم صادرات این محصول به پیرامون مسائلی همچون بازاریابی، برند سازی، سورتینگ و بسته بندی

در حالی است که در صورت توجه مسئوالن دولتی نسبت به مسائلی همچون بازاریابی، بازار سازی، ایران اختصاص یابد. این 
های حاصل از صادرات نفت نداریمجلوگیری از صادرات فله و ... دیگر نیازی به درآمد . 

 
 ۸۵.۴این میزان حدود میلیارد دالر است که از  ۰۸۵ارزش کل صادرات زعفران  ۰۰۸۵های جهانی در سال بر اساس آخرین آمار

رود، درصد دست هند است و علی رغم آنکه ایران بزرگترین تولید کننده طالی سرخ در دنیا به شمار می ۸۴.۵درصد دست چین، 
بندی مناسب، خام فروشی، نبود برند و عدم توجه مسئوالن دولتی به بخش ها همچون نبود بستهاما به سبب وجود برخی چالش

دهد اگر تدابیر جدی درصد از کل صادرات زعفران به ایران اختصاص یابد که این امر نشان می ۸۸.۵ه تنها کشاورزی موجب شد
های صادراتی اندیشیده نشود امکان تنزل جایگاه صادراتی زعفران دور از انتظار نیست که این امر زنگ در رابطه با زیر ساخت

شودیا محسوب میخطر جدی برای بزرگترین تولید کننده زعفران در دن . 
 

رویم تا از آخرین دالیل کوتاهی مسئوالن نسبت به مسائل همچون برند سازی، بازار یابی و نبود حال به سراغ مسئوالن ذیربط می
هزار ساله در ایران  ۳های الزم در رابطه با نبود صادرات زعفران به عنوان یکی از محصوالت استراتژیک که قدمت زیر ساخت
بر شویمدارند با خ . 

های صادراتی شد / دالیل تنزل جایگاه صادراتی بزرگترین تولید کننده ضعف در بسته بندی زعفران منجر به از دست دادن بازار
 زعفران در دنیا چیست؟

وگو با خبرنگارعلی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت رت و کشاورزیصنعت،تجا  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

کنند در صادرات جایگاهی ندارد، اظهار کرد: با توجه به آنکه عمده تجار سعی می ، با اشاره به اینکه بزرگترین تولید کننده جوان
های یک بار مصرف به سبب مشکالت پیش روی صادرات همچون طریق کارت حرکتی در سایه داشته باشند و عمده زعفران را از

کاالی ایرانی کنند از این رو امر موجب شده ماهیتهای هدف صادر میبازگشت ارز به کشور به بازار های دنیا در بسیاری از بازار 

های مرتفع شودرود با رفع مشکالت صادراتی این چالشگمنام بماند که متاسفانه این سیاست غلط صادر کنندگان است که انتظار می . 
 

رضه با برند خود به دیگر او افزود: بسیاری از تجار خارجی بعد از خرید زعفران بالفاصله با تغییر بسته بندی محصول اقدام به ع
افتدکنند کما اینکه این موضوع هم اکنون در هند و چین اتفاق میها میکشور . 

 
هایی همچون حسینی با اشاره به اینکه مجموع تولید زعفران چین و هند جوابگوی مصرف کشور خودشان نیست، بیان کرد: کشور

های جدیدی آن کنند که بالفاصله پس از خرید تحت بسته بندیران خریداری میتن زعفران از ای ۶۰تا  ۵۰چین و هند سالیانه حداقل 
ماند و همین امر موجب شده تا کنند که با این وجود دیگر ردپایی از زعفران ایرانی باقی نمیهای هدف صادر میرا به بازار

 .بزرگترین تولید کننده زعفران در صادرات جایگاه چندانی نداشته باشد
 

ها تالش کنند تا ردپای خود را در رای ملی زعفران ادامه داد: مسئوالن دولتی و صادر کنندگان باید همانند دیگر کشورعضو شو
شودهای هدف حفظ کنند که این امر تنها با حمایت همه جانبه از صادر کنندگان محقق میبازار . 

 
های هدف مشکالتی همچون تنزل بازار سازی مناسب در بازار او با اشاره به اینکه مشکالتی همچون صادرات فلّه، نبود برند و

های جهانی را به همراه داشته است، اظهار کرد: اگر بخواهیم کاالیی را در دنیا با برند خود مطرح جایگاه صادراتی ایران در آمار
تواند مانع این به مصرف کنندگان می های هدف و شناساندن زعفران ایرانیای در کشورهای منطقهکنیم از این رو برگزاری همایش
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های هدف صادر ها به بازارمشکالت باشد و تا زمانی که این استراتژی به کار گرفته نشود همچنان کاالی ایرانی با برند دیگر کشور
شودمی . 

 
توجه به مشکالت صادراتی مبنی حسینی درباره تاثیر قاچاق زعفران در تنزل جایگاه صادراتی بزرگترین تولید کننده در دنیا گفت: با 

های یکبار مصرف رونق گرفته ماه اخیر موضوع قاچاق زعفران و استفاده از کارت ۶بر بازگشت به سامانه نیما طی یک سال و 
هایی همچون چین و هند مربوط به گذشته است های صادراتی مبنی بر اختصاص جایگاه اول و دوم به کشوراست در حالی که آمار

شود چرا که تجار خارجی بالفاصله پس از های هدف به سرعت پاک میدهد ردپای زعفران ایرانی در کشورن امر نشان میکه ای
کنندها میخرید زعفران از ایران اقدام به عرضه محصول با برند خود به دیگر کشور . 

هزارتومان ۶۰درصدی تولید طالی سرخ در راه است/ قیمت واقعی هر مثقال زعفران حداکثر  ۸۵رشد  :بیشتر بخوانید  
به گفته حسینی اگر مسئوالن دولتی در نظر دارند که بزرگترین تولید کننده زعفران به عنوان اولین صادر کننده در دنیا مطرح باشد 

های مربوط به صادرات همچون بازاریابی، بسته بندی و سورتینگ بازار پسند هر چه سریعتر از این رو نیاز است که زیر ساخت
های باالی صادرات را به خود اختصاص دهندا نتوانند با سو استفاده از محصول ایرانی رتبههایجاد شود تا دیگر کشور . 

 
عضو شورای ملی زعفران درباره مقایسه بسته بندی زعفران ایرانی با زعفران خارجی گفت: ایران در بسته بندی زعفران ایرانی 

را که متاسفانه در امر بسته بندی و سورتینگ به فرهنگ هایی دارد که هر چه سریعتر باید این موضوع بر طرف شود چضعف
در حالی که زعفران خارجی   کنیمها صادر میهای فلزی با نقش خاتم به دیگر کشورایم و تنها در بسته بندیها توجهی نکردهکشور

های حضور جدی در بازار دهد برایشود که این امر نشان میها صادر میای به دیگر کشورهای شیک و شیشهدر بسته بندی
بندی محصول کنیممصرف باید مطابق با نیاز خریداران اقدام به بسته . 

 
تر است، افزود: با وجود آنکه در کل برابر ارزان ۴تا  ۳ها حداقل او با اشاره به اینکه قیمت زعفران ایرانی در مقایسه با دیگر کشور

ها و همچنین نرخ شود از این رو قیمت تمام شده آنتن زعفران تولید می ۴۰ثر در طول سال حداک زعفران های تولید کنندهکشور
فروش محصول در بازارهایشان قابل مقایسه با بزرگترین تولید کننده زعفران نیست و همواره نیاز است برای آنکه ارزش افزوده 

ای های جهانی و منطقهرتینگ بازار پسند در بازارسو  بیشتری را نصیب کشور کنیم تنها با بازاریابی، برند سازی، بسته بندی و
 .حضور یابیم

های اصلی پیش روی صادر کنندگانتالطم قیمت طالی سرخ یکی از چالش  
وگو با خبرنگارغالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

، با انتقاد از ارائه آمار عوام فریبانه مربوط به صادرات زعفران، اظهار کرد: بسیاری از سود جویان با ارائه خبرنگاران جوان
و جایگاه ایران به  ۰۰۸۵در سال  جهانی صادرات های های عوام فریبانه قصد دارند ذهن افراد را منحرف کنند چرا که آمارآمار

عنوان سومین صادر کننده پس از چین و هند مربوط به گردش مالی صنایع تبدیلی زعفران است و هیچ ارتباطی به صادرات این 
 .محصول ندارد

 
رت عدم ورود ارز به سامانه ربط در صواو افزود: در شرایطی که امکان بازگشت پول به کشور وجود ندارد و همواره مسئوالن ذی

های جهانی حضور جدی داشته توان انتظار داشت که ایران در بازارکنند نمینیما صادر کنندگان را به مراجع قضایی معرفی می
 .باشد

 
جود برخی سال گذشته در دست تجار ایرانی بوده است هم اکنون و ۴۰هایی که از میری ادامه داد: در شرایط تحریم بسیاری از بازار

توان انتظار داشت در چنین شرایطی بتوان در ها در امر صادرات موجب شده سایر رقبا جای ما را بگیرند از این رو نمیمحدودیت
 .صادرات جایگاه اول در دنیا را به خود اختصاص داد

 
زعفران بیان کرد: اگر چه صادر های پیش روی بزرگترین تولید کننده نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به دیگر چالش

ای باشد که امکان این امر دانند که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند، اما شرایط باید به گونهکنندگان وظیفه خود می
و  شویمایم که در صورت موافقت از این بن بست خارج میداده بانک مرکزی وجود داشته باشد به همین خاطر پیشنهاداتی به

های هدف همچنان حفظ کنیمتوانیم جایگاه صادراتی خود را در بازارمی . 
 

شود و تنها وجود به گفته وی در شرایطی که آمریکا ما را تحریم کرده است، اما زعفران ایرانی همچنان به این کشور صادر می
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جاد کرده که با اتخاذ تدابیر مناسب مربوط به ها و عدم ثبات قیمت در بازار مشکالتی را برای صادر کنندگان ایبرخی محدودیت
های هدف صادر توان به سهولت این محصول استراتژیک را که قردمت دیرینه دارد به بازاربازاریابی و بازار سازی محصول می

 .کرد
 

طالی  ترین صادر کنندهنایب رئیس شورای ملی زعفران درباره تاثیر قاچاق زعفران بر تنزل جایگاه صادراتی ایران به عنوان بزرگ
های صادراتی مسیر قاچاق را باز کرده است و از آن ماه اخیر وجود برخی محدودیت ۶در دنیا بیان کرد: طی یک سال و  سرخ

ها کیلو به آن سوی مرز ۳۰و  ۰۰، ۸۰های ها حجیم نیست و به سهولت امکان قاچاق آن در وزنطرف که زعفران همانند دیگر کاال
های صادر کنند که این های رقیب زعفران ایرانی را با نام خود به دیگر کشوراز این رو موجب شده بسیاری از کشوروجود دارد 

 .امر بر تنزل جایگاه صادراتی ایران دامن زده است
 

ه ایران بزرگترین ها قابل مقایسه نیست، بیان کرد: با توجه به اینکمیری با اشاره به اینکه قیمت طالی سرخ ایرانی با دیگر کشور
های اسپانیا، هلند، بلژیک و ... که جوابگوی رود از این رو قیمت زعفران تولیدی در مقایسه با کشورتولید کننده زعفران به شمار می

تر است، اما آمار دقیقی از قیمت زعفران خارجی نداریممصرف خودشان نیست به طبع پایین . 
 

های جهانی شده است، گفت: با ها مانع حضور جدی صادر کنندگان در بازاروجود برخی محدودیتاین مقام مسئول با اشاره به اینکه 
های پیش رو نتوانستیم برند سازی مناسبی در خصوص زعفران داشته باشیم که این امر زمینه را برای ها و محدودیتتوجه به چالش

توان های هدف میهای مناسب و حضور جدی در بازارزیر ساخت سوء استفاده سایر رقبا فراهم کرده است در حالی که با ایجاد
 .بزرگترین صادر کننده این محصول باشیم

 
دهد که به گفته وی حال زمانی که بازار طالی سرخ به ثبات نرسد برند سازی معنا و مفهوم ندارد از این رو این امر نشان می

های داخل و صادراتی باید تدابیری بیندیشند تا نوسانات نوسان قیمت در بازارمسئوالن امر در وهله اول برای جلوگیری از تالطم و 
های جهانی نشودهای هدف و تقویت سایر رقبا برای حضور جدی در بازارمانع حضور ما در بازار . 

  کوتاهی مسئوالن دولتی نسبت به بخش کشاورزی منجر به تنزل جایگاه صادراتی زعفران ایران شد
وگو با خبرنگارعضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفتمسعود اسدی  گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

رد: با وجود آنکه ایران بزرگترین تولید کننده زعفران های پیش روی صادرات زعفران اظهار ک، با اشاره به چالشخبرنگاران جوان
رود، اما متاسفانه سیاست مسئوالن دولتی و کوتاهی نسبت به بخش کشاورزی موجب شده جایگاه سوم در صادرات به به شمار می

 .ایران اختصاص یابد
 

ورتینگ بازار پسند در خصوص زعفران مانع ربط در مسائل مربوط به بازاریابی، برند سازی و ساو افزود: کوتاهی مسئوالن ذی
های هدف شده است و تا زمانی که به این مسائل توجه نشود همچنان در جایگاه صادراتی تنزل حضور جدی صادر کنندگان در بازار

 .خواهیم داشت
 

د سازی و سورتینگ را مربوط به مسائل بازاریابی، بن بخش خصوصی های الزم برایاسدی ادامه داد: دولت باید زیر ساخت
محصول را فراهم کند، اما متاسفانه سیاست دولت نسبت به بخش کشاورزی انقباظی است و مهربانانه نیست و در صورتی که اقدامات 

 .موثری در این زمینه نداشته باشیم احتمال تنزل مجدد جایگاه صادراتی زعفران دور از انتظار نیست
 

ق زعفران بر تنزل جایگاه بزرگترین تولید کننده زعفران در دنیا بیان کرد: بنده به قاچاق محصوالت این مقام مسئول درباره تاثیر قاچا
کشاورزی اعتقادی ندارم و بیان چنین اظهاراتی تنها راه فراری برای مسئوالن بی کفایت است که قصد دارند سوء مدیریت خود را 

های الزم دلیلی برای فروش محصوالت کشاورزی از و تبدیلی و زیر ساختگردن قاچاق بیندازند چرا که با ایجاد صنایع تکمیلی 
 .جمله زعفران به دالل وجود ندارد

 
تواند محصول خود را به خریداران در بازار عرضه کند و حال اینکه خریداران محصول را در به گفته وی طبق قانون کشاورز می

باطی به کشاورز نداردکنند یا صادراتی است هیچ ارتبازار داخل عرضه می . 
 

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با انتقاد از بسته بندی نا مناسب زعفران تولیدی و صادراتی گفت: علی رغم آنکه کیفیت زعفران 
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های هدف شده است این درحالی است که تجار خارجی ایرانی بسیار باالست، اما ضعف در بسته بندی، مانع حضور جدی ما در بازار
کنند که به سبب ها اقدام میز خرید زعفران ایرانی بالفاصله نسبت به بسته بندی و عرضه محصول با برند خود در دیگر کشورپس ا

دهد برای کسب جایگاه اول صادراتی باید عالوه بر کارکردن شوند که این امر نشان میهای شکیل خریداران جذب آن میبسته بندی
های هدف تبلیغ و بازارسازی کنیم که رقبا نتوانند زعفران ایرانی را با برند خود به قدری در بازار روی بسته بندی محصول باید به

ها صادر کننددیگر کشور . 
 

اسدی در پایان تصریح کرد: اگر مسئوالن امر به دنبال توسعه صادرات و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان هستند از این رو 
و بسته بندی مناسب محصول بتوانیم در  های الزم و امکانات بسته بندی و تبلیغ با ایجاد زیر ساخت باید شرایطی فراهم کنند که

های هدف حرفی برای گفتن داشته باشیم و همچنان جایگاه نخست صادارت به بزرگترین تولید کننده زعفران در دنیا اختصاص بازار
 .یابد

 لینک خبر 
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 زیتون
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 سیب زمینی
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 شیالت
 خبرنگاران جوان  – 67/7/89تاریخ : 

۸۹ماهی آب گرم در سال  هزار تن ۹۸۸تولید   
هزار تن تولیدات ماهیان آب گرم داشتیم ۰۰۰آقازاده گفت: امسال، بیش از  . 

صنعت،تجارت و کشاورزی حسن آقازاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

هزار تن تولیدات ماهیان آب گرم داشتیم، این در  ۰۰۰اظهار کرد: امسال، بیش از  ماهیان آب گرم درباره بازار ،خبرنگاران جوان
به ایده آل تولیدات خود دست یابیم  حالی است که نسبت به سال گذشته نتوانستیم . 

یه ماهیان گرم آبی، بحران، خشکسالی و اخطار تعطیلی مزارع )به علت کمبود آب( برای پروش ماهی، از به گفته مدیرعامل اتحاد
 .عوامل تاثیرگذار در کاهش تولیدات ماهیان آب گرم در سال گذشته بوده است

درصدی تولید ماهیان گرم آبی در راه است 12کاهش  :بیشتر بخوانید   
درصد آن دولتی است، تصریح کرد:  ۰.۵درصد تسهیالت در این صنف به دست بخش خصوصی و تنها  ۰۰نکه آقازاده با اشاره به ای

 .امیدواریم تسهیالت دراین صنف ارتقا یابد
نرخ  ها ناشی از نوسانهای پیش روی تولیدکنندگان اظهار کرد: افزایش قیمت نهادهمدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم با اشاره به چالش

جمله مشکالت پیش روی تولیدکنندگان استاز  ارز درصد ماهیان سرد  ۰۰درصد ماهیان موجود در کشور گرم آبی و  ۵۰هم اکنون  .

 .آبی داریم
  لینک خبر
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 شیالت
 خبرنگاران جوان – 68/7/89تاریخ : 

تومان ۱۸۸هزار و  ۹۴هزار تن قزل آال تا پایان سال / قیمت هر کیلو قزل آال سر مزرعه  ۴۱۸پیش بینی تولید   
هزار تن  ۸۴۰تا  ۸۳۰شود که تولید قزل آال تا پایان سال به حدود ها از مزارع پیش بینی مینبی زاده گفت: بر اساس آخرین رصد

رسدمی . 
صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارهای ماهیان سردآبی در گفتل اتحادیه تعاونیآرش نبی زاده مدیر عام گروه اقتصادی  

: بنابر آخرین آمار قیمت هر کیلو قزل آال سر مزرعه در آال اظهار کرد، درباره آخرین تحوالت بازار قزلباشگاه خبرنگاران جوان
تومان رسیده است ۵۰۰هزار و  ۰۸هزار تا  ۰۰تومانی به  ۰۰۰هزار و   تا مقایسه با دو هفته اخیر با کاهش هزار  . 

کرد و گفت: بر سر مزرعه اعالم  آالقیمت قزل او کاهش قدرت خرید خانوار و ازدیاد عرضه در برابر تقاضا را دلیل اصلی افت
آال متعادل شود چرا که در های آتی بازار قزلشود که طی ماهاساس سنوات گذشته با افزایش مصرف در فصل سرما پیش بینی می

آال در بازار التحریر منجر به کاهش مصرف و افت قیمت قزلاختصاص هزینه خانوار به خرید لوازم مهر ماه بازگشایی مدارس و 
 .شده است

آال در مقایسه با دو هفته گذشته روند کاهشی ها بیان کرد: اگر چه قیمت قزلفروشیخرده  آال درده با انتقاد از قیمت باالی قزلنبی زا
هزار تومان در خرده  ۴۰به خود گرفته است و تولیدکننده از این افت قیمت متحمل زیان شده، اما همچنان هر کیلو قزل آال با نرخ 

شودها عرضه میفروشی . 
ستم دالل بازی عامل اصلی نوسان قیمت ماهیکمبودی در عرضه ماهی شب عید وجود ندارد/ سی :بیشتر بخوانید  

های دولت در آال گفت: با توجه به آنکه وعدههای ماهیان سردآبی درباره آخرین وضعیت تولید قزلمدیر عامل اتحادیه تعاونی
قزل آال   دشود که تولیها هنوز اصالح نشده است از این رو پیش بینی میخصوص سیل اخیر محقق نشد و برخی از مصوبات استان

هزار تن برسد ۸۴۰تا  ۸۳۰همانند سال گذشته به مرز  . 
های چینی برای به چین برای اولین بار خبر داد و گفت: اگر چه بسیاری از تجار با شرکت آالصادرات قزل او از آغاز قرارداد برای

پزشکی واکنشی در خصوص نحوه صادرات به آال منعقد کردند، اما تاکنون سازمان داماولین بار قراردادی در خصوص صادرات قزل
برندچین نشان نداده است و همچنان صادرکنندگان در بالتکلیفی به سر می . 

آالی ایرانی به کشورشان چند برابر تولید ما است از این رو ها برای واردات قزلنبی زاده ادامه داد: با وجود آنکه درخواست چینی
آال ر چه سریعتر شرایط نحوه صادرات به چین را اعالم کند تا به صورت مستقیم صادرات قزلرود سازمان دامپزشکی هانتظار می

 .به چین آغاز شود
ای با نامهآال گفت: در دو سال گذشته تفاهمدر بازار قزل واردات تیالپیا های ماهیان سردآبی درباره تأثیرمدیر عامل اتحادیه تعاونی

سازمان شیالت مبنی بر ممنوعیت واردات تیالپیا امضا کردیم، اما متأسفانه واردات تیالپیا به هیچ عنوان ممنوع نشد به طوری که 
آال را تحت تواند بازار قزلتن محصول وارد کشور شد که این امر در کنار عرضه تولید تیالپیای داخل می ۵۰۰حدود  درابتدای سال

 .تأثیر خود قرار دهد
های تولید، تسهیالت بانکی با نرخ بهره باال و روی تولیدکنندگان قزل آال تصریح کرد: افزایش هزینهاو در پایان درباره چالش پیش

رود مسئوالن تدابیری ایه در گردش موجب شده بسیاری از مزارع با حداقل ظرفیت خود کار کنند از این روانتظار میکمبود سرم

تولید قزل آال از این منظر دچار آسیب نشود  برای افزایش سرمایه در گردش تولیدکنندگان بیندیشند تا . 
  لینک خبر
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 شیر و فرآورده ها
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 صادرات و واردات

 ایرنا  – 67/7/89تاریخ : 

 زودگذربازار صادرات تخم مرغ ایران تحت تاثیر سیاستگذاری های 

مددیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار کشور گفت: سیاست گذاری های آنی موجب التهاب در بازار  -ایرنا  -تهران 
 صادراتی شده تا جایی که از دست دادن بازارهای صادراتی تخم مرغ را موجب شده است. 

اینکه مازاد تولید تخم مرغ کشور به یک تهدید تبدیل شده،  روز چهارشنبه در مراسم روز جهانی تخم مرغ با بیان« رضا ترکاشوند»
 درصد تخم مرغ تولیدی کشور مازاد بر نیاز داخلی است که برای جلوگیری از ضرر تولیدکنندگان باید صادر شود. ۸۰افزود: 

لید د، اکنون خودبه یک توبه گفته وی، اکنون بسیاری از کشورهایی همچون ترکمنستان که تا چندی پیش وارد کننده تخم مرغ بودن
 کننده و صادرکننده در این زمینه تبدیل شده اند.

ترکاشوند با بیان اینکه صادرات تخم مرغ ایران به عراق آینده ای ندارد گفت: کشور عراق تمامی مرزها برای جلوگیری از ورود 
 ازار صادراتی برای ما اینده ندارد.مرغ و تخم مرغ را به دلیل حمایت از تولید داخلی خود بسته، بنابراین چنین ب

هزارتومان متضرر می شوند گفت: از اواخر سال گذشته تاکنون  ۰وی افزود: تولیدکنندگان روی هر کیلوگرم تخم مرغ تولیدی حدود 
 هزار تومان و کمتر از نرخ تمام شده تولید این محصول بوده که نشان می دهد ۶متوسط نرخ فروش تخم مرغ به طور متوسط 

 مرغداران بابت فروش هر کیلوگرم تخم مرغ دو هزار تومان ضرر و زیان می دهند.
 تومان است. ۰۴۰مرغ هفت هزارو به گفته وی، این درحالیست که طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب هر کیلوگرم تخم

میلیون قطعه  ۰۵گذار تجاری کشور به مرغ تخممدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران میهن تصریح کرد: در حالی که ظرفیت تولید 
هزار تن خواهد  ۴۵۰مرغ در کشور به یک میلیون و رسیده در صورتی که بخواهیم از تمام این ظرفیت استفاده کنیم، میزان تولید تخم

 درصد فعال است. ۴۰تا  ۳۰رسید درحالیکه اکنون ظرفیت تولید در برخی از استان های کشور بین 
راهکار ساماندهی بازار تخم مرغ کشور را توسعه بازار و مدیریت و کنترل تولید دانست و افزود: با توجه به حجم تولید ترکاشوند 

سالیانه و نداشتن بازارهای صادراتی مناسب تنها راهکار برای حمایت از تولید داخلی افزایش سرانه مصرف این محصول در کشور 
 عدد( برسد. ۰۵۰کیلوگرم ) ۸۶عدد ( به  ۰۰۰کیلوگرم در سال )  ۸۰صرف این محصول از است به طوری که اکنون باید سرانه م

  لینک خبر
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 صادرات و واردات
 ایرنا  – 67/7/89تاریخ : 

 معاون وزیر جهاد کشاورزی:روند صادرات تخم مرغ ادامه دارد

ل پیش بینی کرد و معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تولید یک میلیون تن تخم مرغ را برای امسا -ایرنا  -تهران 
 گفت: همچنان شرایط برای صادرات تخم مرغ فراهم است و تالش می شود روند صادرات ادامه پیدا کند. 

روز چهارشنبه در حاشیه دهمین روز گرامیداشت جهانی تخم مرغ که در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، « مرتضی رضایی»
توانند یکباره تولید تخم مرغ را کاهش یا افزایش دهند، بنابراین ناگزیر از صادرات مازاد در جمع خبرنگاران افزود: مرغداران نمی 

هزارتن تخم مرغ به کشورهای هدف ا زجمله افغانستان و عراق صادر شده  ۸۴وی افزود: طی سه ماه گذشته نزدیک به تولید هستند.
 ا نیز انجام شود.است و باید تالش شود تا صادرات تخم مرغ به دیگر کشورهای دنی

 عدد  ۰۶۶سرانه مصرف تخم مرغ هر ایرانی 
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی درباره افزایش سرانه مصرف تخم مرغ با بیان اینکه سرانه مصرف تخم مرغ در 

که نشان می دهد سرانه عدد است، گفت: ایران دهمین کشور تولید کننده تخم مرغ دنیاست  ۳۵۰تا  ۳۰۰کشورهای پیشرفته بین 
 عدد است و نسبت به کشورهای دنیا کم نیست. ۰۰۰مصرف این محصول در ایران 

عدد در سال خواهیم  ۳۵۰تا  ۳۰۰وی اضافه کرد: انتظار می رود با روند افزایش تولید، در سالهای آینده به رقم سرانه مصرف 
 رسید.

ماهه  ۶و فصول مختلف افزایش و کاهش دارد و به طور معمول در  رضایی افزود: آنچه مشخص است مصرف تخم مرغ در ماهها
 درصد تخم مرغ تولیدی کشور مربوط به این دوره زمانی باشد. ۶۰دوم سال افزایش مصرف تخم مرغ را داریم و موجب می شود تا 

 احتمال آزادسازی صادرات دام در صورت تداوم کاهش قیمت گوشت
در کشور گفت: با توجه به اینکه چند ماه قیمت گوشت دام سنگین روند کاهشی داشته و چنانچه این رضایی درباره انباشت دام سنگین 

 روند ادامه یابد، صادرات دام سنگین هم انجام شود.
وی درباره کاهش قاچاق دام افزود: براساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز محدودیت حمل دام بدون شناسه و کد هویت 

ممنوع است و چنانچه در پست های قرنطیه، بازرسی و نیروی انتظامی در جاده های کشور دام های بدون هویت را ضبط گذاری 
 کنند، قاچاق محسوب می شود.

 انحصاری در جوجه یکروزه بوقلمون نداریم
ی انحصار بوقلمون مولد معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی درباره ادعای برخی تولیدکنندگان در زمینه مجوزها

واحد مجوز  ۸۸گفت: هیچگونه انحصاری در مجوز بوقلمون مولد وجود ندارد و محدودیتی در این زمینه نیست به طوری که تاکنون 
 دریافت کرده اند.

قلمون ه مولد بووی اضافه کرد: طبق برنامه زنجیره تولید بوقلمون در دستور کار قرار دارد و این بدان معناست که کسی که مجوز گل
را دارد باید فرایند پرورش را نیز داشته باشد یا تعاونی ها را تحت پوشش قرار دهد، در واقع نمی خواهیم مثل صنعت طیور از هم 

 گسیخته باشد.
ه رضایی تصریح کرد: چنانچه با کمبودی در این زمینه روبرو شویم ، مجوز واردات تخم مرغ نطفه دار داده می شود به طوری ک

 هزار قطعه ای صادر شده و چهار شرکت دیگر برنامه واردات دارند. ۸۵۰تاکنون یک مجتمع 
هزار قطعه آن در داخل  ۳۰۰هزار قطعه است و نزدیک به  ۵۰۰تا  ۴۰۰به گفته وی، کل نیاز کشور به جوجه بوقلمون نزدیک به 

 واهد شد تا قیمت ها شکسته شود.هزار قطعه و بیشتر از محل واردات تامین خ ۸۵۰کشور تولید می شود و 
وی پیرامون قیمت گذاری جوجه بوقلمون گفت: دولت به هیچ عنوان وارد بحث های قیمت گذاری نمی شود، زیرا نحوه تعیین قیمت 

 این محصول عرضه و تقاضاست.
 سرانه مصرف پایین تخم مرغ در ایران

گفت: طبق آمارها سرانه مصرف تخم مرغ در ایران نزدیک به سید فرزاد طالکش رئیس ستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغ هم 
عدد است که نشان می دهد سرانه مصرف این محصول در کشور ما نسبت به کشورهای توسعه یافته پایین تر است و این  ۰۰۰

 موضوع ناشی از اعتقاد برخی پزشکان و مردم
 ی تواند عامل بیماری قلب و عروق شود.در ارتباط با وجود کلسترول است که مصرف بیش از حد تخم مرغ م

رئیس ستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغ با اشاره به اینکه افزایش سرانه مصرف این محصول نیازمند فرهنگ سازی است گفت 
 : اکنون باید مصرف تخم مرغ در گروه های سنی مختلف از جمله کودکان، نوجوانان، جوانان و حتی میانساالن افزایش یابد. 

الکش تصریح کرد: مصرف تخم مرغ به عنوان یک پروتئین ارزشمند تاجایی اهمیت دارد که سازمان فائو کشور های آفریقایی را ط
 ملزم به مصرف این ماده پروتئینی ارزشمند کرده است.

  لینک خبر
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان – 16/7/89تاریخ : 

ها از طریق سامانه / نان حجیم گران نشده استتامین آرد نانوایی  
های حجیم در بازار نداریمرئیس اتحادیه نانوایان حجیم و نیمه حجیم گفت: هم اکنون افزایش قیمتی برای نان . 

صنعت،تجارت و کشاورزی محمدجواد کرمی رئیس اتحادیه نانوایان حجیم و نیمه حجیم صنعتی در گفت وگو با خبرنگار گروه  

در بازار اظهار کرد: خوشبختانه تا به  های حجیمنان وضعیت تولید و توزیعبه اشاره به آخرین  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
 .امروز تغییر نرخ جدیدی در قیمت نان ها حجیم رخ نداده است

ها همانند تصریح کرد: هم اکنون قیمت نان سنتی و حجیم مشخص شده و کماکان قیمت  رئیس اتحادیه نانوایان حجیم و نیمه حجیم،
تذکر است که تمام نانوایی های حجیم و نیمه حجیم ملزم به اجرای قوانین مصوب اتحادیه هستند و هر گونه افزایش گذشته است، قابل 

 .قیمت خارج از قانون تخلف خواهد بود
ئیاتشود + جزهای سنتی و حجیم فردا ابالغ میقیمت نان :بیشتر بخوانید   

تومان، نان بربری  ۵۰۰هزار و  ۰های پرمصرف در بازار خبر داد و تصریح کرد: هر عدد نان باگت کرمی در ادامه از قیمت نان
شودتومان در بازار عرضه می ۵۰۰تومان و نان ساندویچی یک هزار و  ۵۰۰هزار و  ۰هزار تومان، نان همبرگر  ۰فانتزی  . 

نیمه حجیم در پاسخ به این پرسش که برای تهیه نان کمبودی در آرد وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: با رئیس اتحادیه نانوایان حجیم و 
تواند از طریق این سیستم، آرد مورد نظر خود را تامین کندتوجه به شکل گیری سامانه شرکت بازرگانی دولتی، هر نانوایی می . 

بر تمام نانوایی ها نظارت دارند، افزود: هموطنان در صورت مشاهده هر گونه  های نظارتینیرو  کرمی در ادامه با تاکید بر اینکه
 .افزایش نرخ و فروش با قیمت های غیرمتعارف، آن را به نزدیکترین اتحادیه نانوایی خود اطالع دهند تا بتوان به آن رسیدگی کرد

های پرمصرف در جهان است ، حجیم و نیمه حجیم، یکی از نانهای رئیس اتحادیه نانوایان حجیم و نیمه حجیم با تاکید بر اینکه نان

ها، رونق یافته و عرضه آن بیشتر شده استگفت: با رشد شهرنشینی در ایران، تولید و مصرف این دسته از نان . 
  خبرلینک 
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 گل و گیاهان صنعتی

 خبرنگاران جوان  – 67/7/89تاریخ : 

هزار تومان ۴۱تا  ۴۸تبلیغات گل در فضای مجازی معتبر نیست/ گل رز   
ای در فضای مجازی برای گل موجود است که معتبر نیستشاهرخی گفت: هم اکنون تبلیغات گسترده . 

صنعت، تجارت و کشاورزی رئیس اتحادیه فروشندگان گل در گفت وگو با خبرنگاراکبر شاهرخی  گروه اقتصادی باشگاه  

،خبرنگاران جوان آن در فضای مجازی گفت: هم اکنون تبلیغات  با اشاره به جزئیات فروش گل در بازار و ممنوعیت فروش  

های گزاف به مردم فروخته می شود، این در فروش گل دیده می شود که معتبر نیست و با قیمت  ای در فضای مجازی برایگسترده
 .حالی است که هم اکنون اتحادیه گل، درصدد مبارزه با این سایت هاست

ینکه بازار گل در رکود به سر می برد، تصریح کرد: هم اکنون بازار گل آرام است و رئیس اتحادیه فروشندگان گل با اشاره به ا
 .عرضه و تقاضا در بازار وجود ندارد

 ۸۰تا  ۵هزار تومان، گل لیلیوم  ۸۵تا  ۸۰های پرمصرف در بازار خبرداد و تصریح کرد: گل ُرز شاهرخی در ادامه از قیمت گل
رسدهزار تومان در بازار به فروش می ۸۵تا  ۸۰ای زار تومان، گل میخک دستهه ۸۵تا  ۸۰هزار تومان، گل آنتریوم  . 

تامین صددرصدی نیاز گل و گیاه کشور در داخل/ رکود در بازار گل تعدیل نیرو بر گلفروشان مجاز تحمیل کرده  :بیشتر بخوانید

  است
گان گل با اشاره به اینکه هم اکنون قیمت گل در بازار متعادل است، اظهار کرد: با توجه به ایام محرم و صفر رئیس اتحادیه فروشند

پیش بینی کرد  توان افزایش قیمتی برای آنها افزایش چندانی ندارد و نمیقیمت . 
شود، اظهار کرد: ها نمیاست و نظارتی بر آنها در حال افزایش ماشینی و دستفروش  شاهرخی با تاکید بر اینکه تعداد فروشندگان گل

شود تا حدودی با استاندارد های بهداشتی نگهداری نشده است و به زبانی ساده تر آلوده بوده عرضه می  هایی توسط دستفروش هاگل
های کنار خیابان استفاده شده استوجوی  ها از آب فاضالبو برای نگهداری آن . 

شودهایی همچون عراق، سوریه، گرجستان و ترکمنستان صادر میانی و آپارتمانی به کشوراو در پایان گفت: گل گلد . 
  لینک خبر
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 گندم 
 ایرنا  – 69/7/89تاریخ: 

 کشاورزان گندم دوروم بکارند

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی توصیه کرد: با توجه به ابتدای فصل کشت گندم نیاز است کشاورزان  –ایرنا  –تهران 
 نسبت به کشت گندم دوروم مورد نیاز صنف و صنعت و کارخانجات ماکارونی توجه کنند. 

رم افزود: طبق مصوبه شورای اقتصاد قیمت هرکیلوگ روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا« اسماعیل اسفندیارپور»
 تومان تعیین شده است. ۰۰۰۰تومان و گندم دوروم  ۰۰۰۰گندم معمولی 

تومان بیشتر از نرخ گندم معمولی دانست و از کشاورزان خواست برای تامین نیاز صنف و صنعت و  ۰۰وی قیمت گندم دوروم را 
 ب گندم دورم برای کشت خود از این رقم بهره بگیرند.کارخانجات ماکارونی و همچنین قیمت مناس

اسفندیارپور تصریح کرد: تفاهم نامه ای بین صنف کارخانجات ماکارونی و بنیاد ملی گندمکاران به عنوان نماینده کشاورزان به امضا 
و اورزویه( که تولید گندم  رسیده است که کارخانجات ماکارونی در استان هایی همچون خوزستان، فارس، کرمان )جیرفت ، کهنوج

 درصد افزایش قیمت دولتی خریداری کنند. ۸۰دوروم دارند این محصول را با 
 تومان گران تر خریداری خواهد شد. ۰۰۰به گفته وی، این بدان معناست که با این میزان افزایش هر کیلوگرم گندم دوروم 

 هزار هکتار از اراضی  ۰۰۰کشت گندم در 
 ۵۰۰میلیون  ۸۴برای تولید  ۰۰ – ۰۵کشاورزی گفت: با توجه به برنامه کشت و تولید گندم در سال زراعی مشاور وزیر جهاد 
میلیون هکتار از اراضی کشور زیرکشت گندم می رود که از این میزان دو میلیون هکتار برای کشت آبی و  ۶هزارتن گندم حدود 

 چهار میلیون هکتار مربوط به کشت دیم است.
رز است از اول مهر ماه از اقلیم سرد شروع سپس درمناطق معتدل و در ادامه  ۸۰۰دوره کاشت گندم در کشور حدود وی افزود: 

 اقلیم گرم و خشک جنوب و اقلیم گرم و مرطوب نوار ساحل خزر تا هفته اول دیماه خاتمه می یابد.
هزار  ۸۰۰ر گندم آبی و دیم کشت شده که از این میزان هزا رهتا ۰۰۰مشاور وزیر جهاد کشاورزی افزود: از ابتدای مهرماه تاکنون 

 هزار هکتار گندم دیم است. ۶۰۰هکتار مربوط به کشت گندم آبی و 
میلیون هکتار پیش بینی شده زیرکشت گندم برود اظهارداشت: با شر وع بارندگی ها سطح زیرکشت  ۶اسفندیارپور پیش بینی کرد 

 گندم افزایش می یابد.
 خواست در دیم زارها کشت گندم خشکه کاری انجام شود . وی از کشاورزان

 درصد کودهای نیتروژنه و اوره در فصل کاشت  ۵۰لزوم مصرف 
درصد کودهای نیتروژنه و اوره در زمان کاشت مصرف شود تا  ۵۰مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: الزم است 

 روی کمیت وکیفیت تولید موثر واقع شود.
رقم کیفی آماده  ۶۰هزارتن گندم آبی و دیم گواهی شده تحت نظر موسسه بذر و نهال در قالب  ۴۰۵تصریح کرد: اکنون  اسفندیارپور

 ارایه به کشاورزان است.
وی از کشاورزان خواست تا برای تولید گندم کیفی و افزایش عملکرد در واحد سطح از گندم های گواهی شده و یا گندم های بوجاری 

 کنند.شده استفاده 
مشاور وزیر جهاد کشاورزی بذر گواهی شده تولیدی را مربوط به بذور گندم داخلی سال زراعی گذدشته داننست و افزود: کشور ما 

 درصد رشد داشته است. ۶۵در تولید بذر گواهی شده نسبت به سالهای گذشته 
تومان تعیین  ۴۵۰تومان و بذر گندم دیم دو هزارو  ۶۵۰به گفته وی، درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم بذر گندم آبی کیفی دو هزارو 

 شده است که در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.
  لینک خبر
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 گندم 
 خبرنگاران جوان – 12/7/89تاریخ : 

رسدمیلیون تن می ۴۱.۱میلیون هکتار سطح زیر کشت گندم برای سال زراعی جدید/تولیدگندم به  ۶پیش بینی   
میلیون هکتار  ۰شود که سطح زیر کشت گندم آبی به ها برای سال زراعی آینده پیش بینی میاسفندیاری پور گفت: بنابر ظرفیت استان

ر برسدمیلیون هکتا ۴و گندم دیم به  . 
صنعت،تجارت و کشاورزی اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار گروه  

ضعیت سطح زیر کشت و هدف گذاری تولید برای سال زراعی جدید اظهار کرد: ، درباره آخرین واقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
میلیون تن هدف گذاری شده است ۸۴.۵رقمی بالغ بر  ۰۵-۰۰برای تولید گندم در سال زراعی  . 

ر و گندم میلیون هکتا ۰شود که سطح زیر کشت گندم آبی به ها برای سال زراعی آینده پیش بینی میوی افزود: بنابر ظرفیت استان
میلیون هکتار برسد ۴دیم به  . 

های خراسان رضوی استان دارای اقلیم سرد و معتدل شمال و شمال غرب کشور اعم از استان ۸۶به گفته اسفندیاری پور، هم اکنون 
هزار هکتار گندم دیم کشت شده که  ۶۰۰هزار هکتار گندم آبی و  ۸۰۰و شمالی کشت گندم را شروع کردند به طوریکه تا به امروز 

درصد برنامه کشت گندم محقق شده است ۸۰با این وجود  . 
تومان/محدودیتی در توزیع بذور اصالح شده وجود ندارد ۰۰۰هزار و  ۰قیمت هر کیلو گندم دروم برای سال زراعی آینده   

اقلیم کالن  ۴رقم گندم آبی و دیم سازگار با  ۶۰از هزار تن گندم  ۴۰۵مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: امسال 
 .کشور تولید و آماده مصرف برای سال زراعی جدید است که این میزان در تاریخ کشاورزی کشور کم سابقه است

ت مفید وی درباره آخرین جزئیات قیمت گندم برای سال زراعی آینده بیان کرد: بنابر مصوبه قیمت هر کیلو گندم نان با یک درصد اف
تومان  ۰۰۰هزار و  ۰درصد افت غیر مفید  ۴تومان، گندم دروم با یک درصد افت مفید و  ۰۰۰هزار و  ۰درصد افت غیر مفید  ۴و 

درصد باالتر از  ۸۰های ماکارانی طبق تفاهم نامه با بنیاد ملی گندمکاران حاضرند هر کیلو گندم را تا و صنعت و صنعت و کارخانه
داری کنندقیمت گندم نان خری . 

های خوزستان، فارس، کرمان، جنوب کرمان، ایالم، کرمانشاه و ای به کشاورزان گفت: به کشاورزان استاناسفندیاری پور در توصیه
شود که گندم دروم بیشتری بکارند چرا که صنف و صنعت و مناطق مشابه که سابقه و قابلیت کشت گندم دروم را دارند، توصیه می

کارانی اعالم کردند که از کشاورزان گندم را به طور مستقیم با روش قراردادی خریداری کنندهای ماکارخانه . 
ها هستنداحتمال واردات گندم در سال زراعی آینده/ کشاورزان خواستار صادرات گندم به خارج از مرز :بیشتر بخوانید  

ناطق سرد بیان گرد: به کشاورزان مناطق دیم سرد که هم اکنون ای دیگر به گندمکاران ممشاور وزیر جهاد کشاورزی در توصیه
 ۵۰شود که گندم را حتما به صورت خشکه کاری کشت کنند، ضمن آنکه در زمان کاشت مشغول کشت و کار گندم هستند، توصیه می

رد و کیفیت تاثیر بسزایی های اصلی مصرف کنند چرا که این امر در افزایش عملکدرصد کود نیتروژن و اوره در کنار سایر کود
 .دارد

وی با تاکید بر استفاده از بذور اصالح شده برای کشت گندم در سال زراعی جدید افزود: با توجه به آنکه بذور اصالح شده به میزان 
ع وجود های تولیدکننده بذر تحت نظر موسسه تحقیقات و گواهی بذر و نهال تولید شده و محدودیتی در توزیکافی از طریق شرکت

شود که حتما از بذور ضد عفونی و بوجاری برای کشت استفاده کنند و چنانچه کشاورزی ندارد، از این رو به کشاورزان توصیه می
از گندم تولیدی خود به عنوان بذر استفاده کرد، حتما نسبت به بوجاری و ضدعفونی آن اقدام کند تا عملکرد کشت در هکتار کاهش 

 .نیابد
دم بنیان در استان های گندم آبی و دیم کشور در حال اجراستپروژه گن ۰   

پروژه گندم بنیان در سه استان  ۰های مهم دیگر در ارتباط با گندم گفت: مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پروژه
شود، زوین، اردبیل و زنجان اجرا میاستان دیم اعم از همدان، ق ۴گندم آبی کشور همچون خوزستان، گلستان و فارس و همچنین در 

استان دیگر در سال زراعی  ۵استان اعم از کردستان، کرمانشاه، لرستان، آذربایجان شرقی و  ۰ضمن آنکه پروژه امنیت غذایی در 
های کشور شده استگذشته توسعه پیدا کرده است که با این وجود بخشی از تولید گندم دیم توجه دیم زار . 

هاد کشاورزی در پایان تصریح کرد: ارتقای بهره وری و افزایش تولید در این مناطق با اقدامات فنی و معرفی ارقام مشاور وزیر ج
جدید صورت گرفته که هم اکنون در حال توسعه است تا بتوانیم از این فرصت بهره وری مطلوب برای تامین گندم مورد نیاز از محل 

 .تولید داخل محقق شود
  لینک خبر
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 گندم
 خبرنگاران جوان – 68/7/89تاریخ :  

درصدی سطح زیر کشت گندم در سال زراعی آینده / شورای اقتصاد هر چه سریعتر نرخ خرید تضمینی  ۹۸کاهش 

 گندم را اصالح کند
شود که سطح زیر کشت گندم نسبت به مدت مشابه بینی می هاشمی گفت: با توجه به تخلف دولت در اجرای قانون خرید تضمینی پیش

درصد کاهش یابد ۰۰سال قبل حداقل  . 
وگو با خبرنگارکاران در گفتعطاهللا هاشمی رئیس بنیاد ملی گندم گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی 

تومانی  ۰۰۰، از کاهش سطح زیر کشت گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: با توجه به اعالم نرخ دو هزار و جوان
ر مقایسه برای خرید تضمینی هر کیلو گندم و نارضایتی کشاورزان از این نرخ در صورت اصالح نشدن آن، سطح زیر کشت گندم د

درصد کاهش خواهد یافت ۰۰با سال گذشته حداقل  . 
کنند که بدین ترتیب احتمال کاهش وی افزود: امسال بسیاری از کشاورزان از گندم تولیدی خود به عنوان بذر برای کشت استفاده می

یری داشته استعملکرد در واحد سطح وجود دارد چرا که قیمت بذور اصالح شده نسبت به سال گذشته افزایش چشمگ . 
وری تأثیر بسزایی دارد، اما بسیاری از هاشمی ادامه داد: اگرچه استفاده از بذور گواهی شده در راندمان تولید و افزایش بهره

 .کشاورزان به سبب هزینه باالی این بذور اقدام به مصرف بذور تولیدی خود کردند
برای سال زراعی جدید در معرض خطر است بیان کرد: با کاهش حداقل  یی گندمخودکفا کاران با اشاره به اینکهرئیس بنیاد ملی گندم

یابد که بدین ترتیب امنیت غذایی در درصدی سطح زیر کشت میزان خرید تضمینی گندم و تولید به همین نسبت کاهش می ۰۰
های بیگانه برای تأمین نیاز کشور گیرد به طوری که مجدد دست به دامان سایر تولیدکنندگانخصوص گندم در معرض خطر قرار می

شویمکشور می . 
های مربوط پیگیر اصالح نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید هستیم و نامه او ادامه داد: ما از طریق مجلس و سایر نهاد

ها پیگیر تخلف ایم تا آنستادهای برای سازمان بازرسی کل کشور فرایم و حتی اخیرا شکواییههایی در این خصوص انجام دادهینگار
 .دولت در اجرای قانون خرید تضمینی باشند

 
الن در بازار خرید گندم/چرا کشاورزان گندم به دولت تحویل نمی دهند؟جوالن دال :بیشتر بخوانید  

 
های شهریور آغاز شده است اظهار کرد: اگرچه کشت در استان ۸۵های سردسیر از هاشمی با بیان اینکه کشت گندم در استان

درصد کشت انجام شده  ۶۰تا  ۵۰نون تنها سردسیر همچون آذربایجان شرقی، اردبیل و کردستان تا اواسط آبان ادامه دارد، اما هم اک
تومان برای خرید تضمینی هر کیلو گندم به سراغ کشت دیگر محصوالت  ۰۰۰هزار و  ۰چرا که برخی از کشاورزان با اعالم قیمت 

شودرفتند که در صورت تحقق این امر خودکفایی این محصول استراتژیک دچار آسیب می . 
داشتیم نظر وزیر جهاد به ما نزدیک بود و  وزارت جهاد کشاورزی ه داد: طی جلسات مختلفی که باکاران ادامرئیس بنیاد ملی گندم

هزار  ۰دانیم شورای اقتصاد بر چه مبنایی نرخ تومان کمتر باشد و حال نمی ۵۰۰هزار و  ۰ها معتقد بودند که حداقل قیمت نباید از آن
تومانی را اعالم کرده است ۰۰۰و  . 

خبر داد و گفت: علی رغم شرایط مساعد تولید، خرید  ۰۵ – ۰۰درصدی خرید تضمینی گندم در سال زراعی  ۰۵او از کاهش 
درصد افت داشت چرا که بسیاری از کشاورزان حاضر به تحویل گندم تولیدی خود  ۰۵تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه ماقبل خود 

ها قبل هشدار داده بودیم، ها این مسئله را به مسئوالن از ماهی است که بارتومان به دولت نشدند این در حال ۰۰۰با نرخ یک هزار و 
ها اقدامی برای افزایش نرخ نکردنداما آن . 

تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم  ۰۰۰هزار و  ۰هاشمی در پایان تصریح کرد: اگر شورای اقتصاد بنا به هر دلیل به نرخ 
د بدون تردید کشور مجدد واردکننده خواهد شد که این امر عالوه بر خروج قابل توجه از کشور در سال زراعی جدید پافشاری کن

های دیگری به همراه خواهد داشتآسیب . 
 لینک خبر 
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 گندم 
 خبرگزاری فارس – 67/7/89تاریخ : 

 افزودن سنگریزه به گندم قبل یا بعد از خرید تضمینی صورت می گیرد؟ + فیلم

با توجه به مطرح شدن وجود انواع ناخالصی از جمله سنگریزه و شن در گندم از سوی کارخانجات آرد این سوال مطرح است که 
ند و ککه شرکت بازرگانی دولتی گندم را از کشاورزان خریداری میشود. آیا قبل از اینافزودن این ناخالصی در کدام مرحله انجام می

 یا بعد از آن؟ 
های تولید داخل امسال با ادعای اخیر به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مساله آلودگی و وجود ناخالصی در گندم

تن ضایعات شامل شن، خاک، سنگریزه و حتی هزار  722محمدرضا مرتضوی رئیس انجمن آردسازان کشور مبنی بر وجود سالیانه 

دم در هایی برای مرهای گذشته به خود گرفته است بطوریکه با طرح این مساله نگرانیتری نسبت به سالبلوک در گندم ابعاد وسیع
 خصوص مصرف آرد ایجاد شده است که آیا آرد مصرفی از استانداردهای الزم برخوردار است یا خیر؟ 

از مطرح شدن این این موضوع از سوی رئیس انجمن آردسازان کشور ، یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی گفتنی است پس 
 دولتی ایران این مساله را رد کرد. 

افزاید: نیره پیروزبخت رئیس سازمان استاندارد کشور هم در اظهاراتی درباره وجود ناخالصی در گندم و اثرات آن این گزارش می
 و مصرفی گفت: ناخالصی با آلودگی متفاوت است و وجود ضایعات در گندم نشان دهنده آلودگی نیست.  بر آرد تولیدی

سازی،  های آردهای پیشرفته در کارخانهوی همچنین با تاکید بر اینکه مردم نگران وجود ضایعات در آرد نباشد گفت: با وجود سیستم
کند و فقط بحث قیمت گندم بر اثر وجود ضایعات لی برای سالمتی مردم ایجاد نمیشود بنابراین این مساله مشکضایعات کامال جدا می

 مطرح است. 
پیروزبخت بیان داشت: مسئولیت کیفیت گندم بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و آرد به عهده سازمان ملی استاندارد و وزارت 

 بهداشت و نان به عهده وزارت بهداشت است. 
های مختلف از یک کارخانه آرد در های ایجاد شده بین مردم، شرایط بازدید خبرنگاران رسانهو نگرانیبه دنبال طرح این مسائل 

دماوند توسط شرکت بازرگانی دولتی فراهم شد، در این کارخانه براساس مشاهدات و آنچه که محمدمرتضوی رئیس کانون انجمن 
ازی های آرد سهای پیشرفته کارخانهرسد که با استفاده از دستگاهمیصنایع غذایی کشور به آن تاکید داشت و توضیح داد به نظر 

ای تهیه های مختلف برگونه ناخالصی، آلودگی، انواع و اقسام سنگ، سنگریزه و شن از گندم تفکیک و سپس گندم خالص به دستگاههر
 شود.انواع آرد مصرفی منتقل می

 ارخانه آردهای جدا شده از گندم در یک کتصویری از سنگریزه
های پیشرفته حتی امکان مرتضوی در باره عاری بودن آرد مصرفی مردم از هر گونه آلودگی بیان داشت: با استفاده از این دستگاه

 شود. شناسایی جای یک نیش پشه هم بر روی گندم وجود دارد و این موارد هم از سطح گندم پاکسازی می
وی بیان داشت: از طرفی برای اینکه ماشین آالت کارخانه دچار آسیب نشوند باید هر نوع ناخالصی از جمله سنگ و سنگریزه و یا 

 ها شود. ها از گندم جدا شود و سپس گندم خالص برای تهیه آرد وارد دستگاهسایر ناخالصی
روش بسیار حساس و  8ات گندم در کارخانجات آرد از طریق رئیس کانون انجمن صنایع غذایی کشور اظهار داشت: جداسازی ضایع

 گیرد. پیشرفته مثل اندازه، وزن حجمی، رنگ و ... صورت می
ای است که قدرت تشخیص همه وی افزود: بنابراین براساس تعاریفی که آرد استاندارد دارد تجهیزات و چیدمان بوجاری ما به گونه

 ته باشد. آنچه که به غیر از گندم است را داش
 وی با بیان اینکه حجم زیاد ضایعات در گندم از نظر ما طبیعی نیست گفت: این حجم ضایعات ناشی از خریدهای غیر استاندارد است. 

مرتضوی بیان داشت: سازمان استاندارد و وزارت بهداشت و درمان در رابطه با وجود ناخالصی در گندم با ما هم عقیده است اما 
 کند؟ ورزی به دالیلی که برای ما معلوم نیست با ما مخالفت میوزارت جهاد کشا

تا  4شود در حالی این افت حداکثر و نیم درصد به کارخانه وارد می 62تا  8رئیس انجمن آرد سازان کشور بیان داشت: گندم با افت 

 و نیم درصد باید باشد.  4

 کشاورزان* افزودن ناخالصی به گندم توسط مباشرین خرید گندم از 
هزار تن ناخالصی از جمله سنگ و سنگریزه و شن است.  722شود میلیون تن گندمی که وارد کارخانجات می 66وی بیان داشت: از 

 ها ممکن است توسط برخی از مباشرین خرید گندم از کشاورزان وارد گندم شود. ها و به عبارتی ناخالصیاین اشغال
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راست، االجکنند برای همه الزمهای نظارتی تصویب میاکید بر اینکه قوانین باالدستی که سازمانرئیس انجمن آرد سازان کشور با ت
های االجرا است اما گاهی اوقات سازمانهای دولتی الزمگیری ذرات غیر گندم در گندم برای سازمانگفت: رعایت استاندارد اندازه

 کنند. ای عمل میدولتی سلیقه
از دولت تقاضا داریم که رعایت استاندارد گندم همانطور که برای یک کارخانه الزامی است برای دولت هم  وی با بیان اینکه ما

 شود که ابزار در استاندارد ایران تعریف نشده است. الزامی باشد، گفت: متاسفانه در فلسفه خرید گندم از ابزاری استفاده می
و نیم است که  62تا  8شود براساس توری استاندارد بین ها میی که وارد کارخانهمرتضوی با تاکید بر اینکه میانگین ضایعات گندم

 این افت، افت مزرعه نیست. 
 فروشند سنگریزه ندارد* گندم که کشاورزان می

د، هندآرد، گندم مصرفی خود را از دو طریق خرید از شرکت بازرگانی دولتی و کشاورزان انجام میوی با تاکید بر اینکه کارخانه
ریزه و شن و ... ندارد اما گندمی که از شرکت بازرگانی های مثل سنگشود ناخالصیگفت: گندمی که از کشاورزان خریداری می

 شود دارای این نوع ناخالصی است. دولتی خریداری می
دار بوجود آمده که اشغال در گندم ای از مامور دولت، سلیودار و کارخانهرحم و پیچیدهوی بیان داشت: به اعتقاد ما شبکه بسیار بی

 کند. دهند و دولت هم آن گندم که با اشغال مخلوط شده را خریداری میریزند و برای فروش به دولت تحویل میمی
خواهد به همراه گندم آشغال خریداری کند ما کاری به این قضیه نداریم اما خواهش ما از دولت مرتضوی اظهار داشت: اگر دولت می

 است که آن اشغال را به همراه گندم به کارخانجات آرد نفروشد.  این
ها گفت: کیفیت آرد اشکالی ندارد اما رعایت نکردن مشخصات فیزیکی رئیس انجمن آردسازان در مورد کیفیت آرد تحویلی به نانوایی

یابد روی ضحامت نان تاثیر گذار کاهش میو شیمیایی نان منجر به پایین آمدن کیفیت شده است به عنوان مثال وقتی وزن چانه نان 
 دهد. است و همین موضوع کیفیت نان را کاهش می

نفر از مراکز مختلف از جمله انجمن آرد، استاندارد، بهداشت و درمان، اصناف و ...  42وی بیان داشت: در تدوین استاندارد آرد 

 ها در نظر گرفته شده است. ای کیفیت آرد نانواییترین استانداردها برگیرانهحضور دارند و قطعا بهترین و سخت
 کنند. مرتضوی بیان داشت: متاسفانه امروزه شاطرها امروزه اصول فنی تولید نان را رعایت نمی

 هدر بازدید از آزمایشگاه این کارخانه علیرغم اینکه از سوی رئیس سازمان استاندارد اعالم شده است که برای کنترل گندم الزام استفاد
 شود. برای کنترل گندم استفاده می 1در  1بود و از الک  12در  1داریم اما در این کارخانه فاقد الک  12در  1از الک 

 عدم وجود الک استاندارد در آزمایشگاه کارخانه آرد 
داری شده از به گزارش فارس با توجه به مسائل مطرح شده از سوی رئیس انجمن آردسازان ایران مبنی بر اینکه گندم خری

ونه شود حاوی اینگها خریداری میکشاورزان فاقد سنگریزه و ناخالصی است اما گندمی که از شرکت بازرگانی دولتی توسط کارخانه
ها در مرحله شود؟ آیا این ناخالصیای به گندم اضافه میها در چه مرحلهشود که این ناخالصیها است، این سوال ایجاد میناخالصی
شود و به این ترتیب دولت بابت خرید گندم مخلوط با کند اضافه میمینی گندم که شرکت بازرگانی دولتی اقدام به خرید میخرید تض

 هد؟ دپردازد یا اینکه بعد از اینکه گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی خریداری شد این اتفاقات رخ میشن و سنگریزه پول می
گندم اگرچه ظاهرا به دلیل جداسازی هر نوع آلودگی و ضایعات در کارخانجات آرد آسیبی به به هر حال اضافه شدن ناخالصی به 

توان به راحتی از کنار آن عبور کرد زیرا اگر اضافه پوشی نیست و نمیکند اما تخلفی است که قابل چشمسالمتی مردم وارد نمی
رود و اگر بعد از آن مرحله هم انجام شود باز هم مال به هدر میالها در مرحله خرید تضمینی گندم صورت گیرد بیتکردن ناخالصی

تخلف بزرگی است و قابل گذشت نیست و الزم است که توسط مراجع مربوطه به آن رسیدگی شود و دست هر گونه متخلفی را در این 
 زمینه قطع کرد. 

 توضیحات رئیس انجمن آردسازان ایران در مورد وجود ناخالصی در گندم 
  لینک خبر
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 گوشت قرمز

 خبرنگاران جوان – 61/7/89تاریخ : 

توجه به شرایط اقتصادی کشور افزایش تولید گوشت قرمز/تعیین قیمت خرید تضمینی گندم با  
های های پربازده مانند دوقلوزا، سه قلوزا و دامحجتی گفت: تولید گوشت قرمز کشور افزایش پیدا کرده که علت آن مراتع مناسب و دام

 .پر بازده است
به نقل از خانه ملت محمود حجتی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسائل مربوط  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

به گوشت قرمز را باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت جویا شوید، زیرا وزارت جهاد کشاورزی در گذشته متولی تولید و تامین 
 .بود، اما در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تامین گوشت است

های رسیده تولید گوشت قرمز کشور افزایش پیدا کرده که علت آن مراتع مناسب و جهاد کشاورزی گفت: براساس گزارشوزیر 
استهای پر بازده است که تمامی این عوامل در افزایش عرضه و تولید موثر بودههای پربازده مانند دوقلوزا، سه قلوزا و دامدام . 

د تضمینی گندم و احتمال کاهش انگیزه کشت این محصول به دلیل شرایط اقتصادی، وزیر جهاد کشاورزی درباره قیمت خری
خاطرنشان کرد: شورای عالی اقتصاد برای تعیین قیمت تضمینی گندم مسائل اقتصادی کنونی را مد نظر قرار داده و با توجه به این 

ستتومان را به عنوان قیمت خرید تضمینی گندم تصویب کرده ا ۰۰۰۰مسائل نرخ  . 
مسائل اقتصادی کنونی را مد نظر قرار داده و با توجه به این مسائل  قیمت تضمینی گندم وی گفت: شورای عالی اقتصاد برای تعیین

های کشاورزی به تومان را به عنوان قیمت خرید تضمینی گندم تصویب کرده است. در شورای عالی اقتصاد کنترل قیمت نهاده ۰۰۰۰
تومانی،  ۴۰۰۰از طریق اختصاص ارز  -شودکود، بذر و ... که برای کشت محصوالت استراتژیک استفاده می هایی مانندویژه نهاده

 .تصویب شد
وجود  های کشاورزینهاده وزیر جهاد کشارزی در پاسخ به پرسش مبنی بر اینکه آیا ضمانت اجرایی برای جلوگیری از گران شدن

ها براساس ارز دولتی شود و قیمت این نهادهتومانی تخصیص داده می ۴۰۰۰ها ارز ادهدارد، گفت: در حال حاضر برای تامین این نه
گیرددر اختیار کشاورزان قرار می . 

ها نیز، گفت: ملخ آفتی است که خاستگاه آن صحرای آفریقا است که به ملخ آفریقایی معروف است و پیش از وی درباره خطر ملخ
شود و تابستان گذرانی آن در شبه قاره، هند و پاکستان استهای ایران روانه مین به سمت مرزپایان زمستان از شبه جزیره عربستا . 

هادیگر کشورماندگی تحقیقات دامپزشکی در مقایسه با عقب :بیشتر بخوانید  
های رسیده ها روبه رو شد، براساس گزارشحجتی افزود: ایران در بهار و ماه ابتدایی تابستان سال گذشته با هجوم بی سابقه ملخ

ها مناسب نیست، اما تمهیدات الزم پیش بینی شده استوضعیت درباره هجوم ملخ . 

های و سم پاش های سم پاششود و بیشتر از هواپیمابالگرد استفاده نمیوزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: برای مبارزه با ملخ از 
شود. در حال حاضر آمادگی الزم وجود دارد که اگر نیمه دوم سال و به ویژه دستی و تراکتوری استفاده می

ها روبه رو شویم اقدامات الزم انجام شودزمستان سال جاری با هجوم ملخ . 
 لینک خبر 
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 متفرقه
 خبرگزاری فارس – 12/7/89تاریخ : 

 توان به روش سنتی اداره کرد/شکاف جدی بین وضع موجود و خواسته کشاورزانبازار را نمی

های دهد دیگر با روشمدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: با توجه به افزایش تولید که در بخش کشاورزی رخ می
توان بازار محصوالت کشاورزی را اداره کرد و به این دلیل گسل جدی میان عینیت موجود در بخش کشاورزی و ذهنیت سنتی نمی

 کشاورزان وجود دارد. 
الملل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، حسین شیرزاد در خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی و امور بینبه گزارش 

سابقه تولید و خرید محصول گوجه فرنگی جلسه کمیسیون هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران درخصوص افزایش بی
شده اما در هزار تن گوجه فرنگی، تنظیم بازار این محصول محقق می ۳۵الی  ۳۰های گذشته با خرید حمایتی به میزان گفت: در سال

 ایم.هزار تن محصول نیز به تعادل و تنظیم بازار دست نیافته ۰۶۰سالجاری، بنا به شرایط خاص و جبر تکنولوژیک، حتی با خرید 
 داند اما واقعیت اینوط به جبر تکنولوژیک میبه گزارش فارس؛ این مقام مسئول افزایش تولید گوجه فرنگی در سال جاری را مرب

طرح الگوی »برد و آن عدم اجرای است که افزایش تولید گوجه فرنگی و متعاقب آن کاهش قیمت از یک مریضی چند ساله رنج می
جه آن کند و نتیسال است روی میز مسئوالن جا خوش کرده و کسی آنرا اجرا نمی 62در کشاورزی کشور است، طرحی که « کشت

شود که محصوالتی مانند گوجه فرنگی وپیاز وسیب زمینی که خاصیت انبارداری ضعیفی هم دارند یکسال بیشتر و سال دیگر می
 کند به منحنی تار عنکبوتی در علم اقتصاد معروف شده است.کمتر تولید شود و نمودار عرضه و تقاضایی که ایجاد می

طح کند اگر امسال قیمت بیشتر باشد سمسال سطح کشت کشاورز را در سال آینده تعیین مییعنی مدیریتی بر تولید نیست و قیمت ا
 شود.یابد و اگر قیمت پایین باشد سطح کشت سال آینده کمتر میکشت همان محصول در سال آینده افزایش می

ال سطح بیشتری گوجه بکارند و واقعیت این است که قیمت گوجه فرنگی در سال گذشته گران بود و کشاورزان ترغیب شدند امس
تولید بیشتر باعث کاهش قیمت و نارضایتی کشاورزان شده است یعنی مدیریتی بر اساس طرح الگوی کشت نشد و کشاورز تنها بر 

 اساس حدس و گمان خود اقدام به کشت کرد.
از یک شیب مالیمی پیروی کرده و  تاثیر تکنولوژی در تولید کشاورزی واضح است اما ضریب تاثیرگذاری آن در سالهای گذشته

 اینطور نبوده که یکساله انفجار در تولید ایجاد کند.
دار بودن معضل یادشده افزود: بزودی و در آینده نه چندان دور، با ورود معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به گستردگی و ریشه

ود. ضمن آنکه هنوز از سونامی گوجه فرنگی عبور نکرده، گوجه فرنگی جنوب به بازار و مسائل خاص آن نیز مواجه خواهیم ب
شویم! وی در ادامه گفت: مسائل بعدی نیز مربوط به قضایای پیاز و سیب زمینی است که درگیر بحران سیب درجه سه درختی می

م، تخصیص اعتبارات الز ازجمله معضالت قابل پیش بینی بازار بوده و در کنار موضوع همه ساله تنظیم بازار سیب و پرتقال و عدم
سازمان مرکزی تعاون روستایی و مجموعه بخش کشاورزی را دچار چالش جدی خواهد کرد بطوریکه قطعا این سازمان مجبور به 

ای، هم جامعه کشاورزی و هم فعالین صنایع تبدیلی، صرف منابع داخلی خود بوده و با این کمبود و قلّت منابع دولتی، باید به گونه
 و فرآوری را نیز راضی نگه داریم.  تکمیلی

های نوین و بذرهای هیبرید اصالح شده با قابلیت چندین بار برداشت، موجب این مقام مسئول با ذکر این نکته که بکارگیری تکنولوژی
وجه ن، گهای تخصیص یافته به کشاورزااست، خاطرنشان کرد: با صرف یارانهافزایش چشمگیر در تولید محصوالت کشاورزی شده

تومان از کشاورز خریداری  ۸۰۰۰تا  ۰۵۰شده را به میزان تومان خریداری می ۶۰۰تا  ۵۰۰ای که در بازار حداکثر به قیمت 
کنید که با وجود پرداخت این یارانه، همچنان جامعه کشاورزی ناراضی است! دکتر شیرزاد در ادامه تصریح نمودیم ولی مشاهده می

ید های پیشین و پسین تولها به بخش کشاورزی در حلقهواکاوی اصولی و علمی از کل داستان تزریق یارانه کرد: این موضوع نیاز به
ها برسیم تا حداقل بارقه ای از رضایتمندی را در جامعه دارد تا به چرایی و دالیل نارضایتی جامعه کشاورزی با تمامی این تالش

 کشاورزی ایجاد نماییم .
هزار تن محصول گوجه فرنگی را تنها در استان  ۸۰۰ط افزود: تاکنون سابقه نداشته که این سازمان نزدیک به شیرزاد در این ارتبا

فارس خریداری کرده باشد و این یک اتفاق نادر است! و درحالیکه در دو سوی این ماجرا یارانه دولتی پرداخت شده، اما کشاورز ما 
بایست تجدیدنظر اساسی و عاجل پیرامون خشی از روند کار دارای ایراد است و میهمچنان ناراضی است. باید پذیرفت که قطعا ب

برداری ما بنا به جبر تکنولوژیک، رو به تولید افزونتر بازار محصوالت کشاورزی صورت گیرد. وی گفت: هرچه نظامات بهره
کارهای کهنه را ادامه دهیم مسلما" تزریق هر روند، به همان نسبت درگیری با مناسبات بازاری سنتی جدی تر شده و اگر سازومی
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 میزان یارانه به بخش کشاورزی نیز منجر به حل مسئله نخواهد شد.
دبیر هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران اظهار داشت: هم اکنون یک تناقض یا ُگسل جدی میان عینیت موجود در بخش 

این گسل پر نشود قطعا جامعه تولیدکننده ما را در مناسبات آتی دچار چالش های  شود. اگرکشاورزی و ذهنیت کشاورزان ما دیده می
گردد. درصورت برخورداری بخش کشاورزی از جدی خواهد کرد و همه این مسائل به حوزه امور صنفی بخش کشاورزی بر می

عهده بگیرد، ساختار مدیریتی و سلسله  ها و تعهدات اساسی صنف و بازار را بهنظام صنفی پرقدرت که بتواند بخشی از مسئولیت
مراتبی درستی داشته باشد، خواهیم توانست همه این قضایا را به آن واگذار کنیم. هم اکنون واگذاری این امور به امری المحال بدل 

ای شود، آیندهمیهایی که در حوزه نظام صنفی و بویژه درخصوص اصالح ساختار و تشکیالت آن انجام شده است. امیدواریم با تالش
 برداران به دنبال داشته باشد.پرامید درجهت حل مسائل مبتالبه کشاورزی کشور برای تولیدکنندگان و بهره

  لینک خبر
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 متفرقه 
 خبرگزاری فارس – 61/7/89تاریخ :

 نظام صنفی کشاورزی به شورای نگهبان/طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس برگردانید 25نامه 

های مختلف کشور با ارسال نامه ای به شورای نگهبان، با اشاره به مغایرت های طرح تشکیل نظام صنفی کشاورزی استان 41

 وزارت بازرگانی با قوانین و اسناد باالدستی خواستار بازگردانده شدن این مصوبه به مجلس شدند. 
رزی استان های مختلف کشور با ارسال نامه ای به شورای نظام صنفی کشاو 41به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 

نگهبان، با اشاره به مغایرت های طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قوانین و اسناد باالدستی خواستار بازگردانده شدن این مصوبه به 
 مجلس شدند. متن کامل این نامه در ادامه آمده است:

 حضرت آیت هللا جنتی
 گهبانریاست محترم شورای ن

 سالم علیکم
که تفکیک وزارت نحویطی دوسال اخیر، دولت از طرق مختلف در پی لغو قانون تمرکز و تشکیل وزارت بازرگانی بوده است. به

بار هم ( در صحن علنی مطرح و رد شده بود. یک87بار نیز در قالب طرح )مرداد ( و یک87بار در قالب الیحه )تیر صمت یک

گیری استمزاجی از این خصوص به مجلس ارائه کرد و در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار گرفت و با رأیدولت پیشنهادی در 
ا باره مجلس بگیری رسمی نرسید. پس از مخالفت سهنمایندگان مجلس، رد شد و کار به ارائه الیحه و بررسی در صحن علنی و رأی

های گسترده با نمایندگان مجلس توانست نظر مثبت اعضای خانه از البی تفکیک وزارت صمت، دولت با تغییر استراتژی و استفاده
 ملت را جلب نماید.

 *ذبح تولید با لغو قانون تمرکز
واسطه یکپارچه شدن مدیریت تولید و بازار و جلوگیری از و پس از تصویب آن، به 81شود که از سال قانون تمرکز در حالی لغو می

های پیش از تصویب این قانون مترقی، وزارت اند. در سالتولیدکننده طعم واقعی حمایت را چشیدهمنطق، تولید و واردات بی
کننده، ریشه تولید را منطق در فصل برداشت محصوالت مختلف و به بهانه حمایت از مصرفبازرگانی با واردات گسترده و بی

، ضمن انحالل این 82در نهایت مجلس را بر آن داشت تا در سال  زد. میل و عطش شدید این وزارتخانه به واردات اقالم مختلف،می

نیز مجلس با تصویب قانون تمرکز، روحی تازه  86وزارتخانه، آن را در وزارت صنایع و معادن ادغام نماید. پس از آن و در سال 

یاری ز سوی متولی تولید، کشور در تولید بسکه پس از تصویب این قانون و مدیریت بازار انحویدر کالبد تولید و تولیدکننده دمید. به
از اقالم اساسی به خودکفایی دست یافت. خودکفایی در تولید محصوالت استراتژیکی همچون گندم و شکر، کاهش وابستگی در تأمین 

تراز تجاری  میلیارد دالری 2های روغنی، اجرای سیاست بازار در ازای بازار، کاهش واردات غیرمنطقی و در نهایت بهبود دانه

 رود.ای از این دستاوردهای ملی به شمار میبخش کشاورزی، نمونه
 *ورود سیاسی دولت به ماجرای تشکیل وزارت بازرگانی
ماه سال گذشته با استفاده از اهرم البی و فشار سیاسی به نمایندگان مجلس با وجود دستاوردهای متعدد قانون تمرکز، دولت از بهمن

ها برای تشکیل وزارت بازرگانی را آغاز نمود. در همین راستا و با وجود مخالفت قاطبه نمایندگان با تشکیل شدور جدیدی از تال
ماهه، دولت چندین بار طرح مذکور را با هماهنگی برخی نمایندگان حامی خود وارد فضای  1وزارت بازرگانی، طی بازه زمانی 

ها با این طرح، آن را از دستور کار مجلس خارج نمود. مجلس، ملجأ مخالفتشدن با موج بررسی در صحن و البته پس از مواجه
آن هم علیه قانون تمرکز که -گذاری و حراست از قوانینی است که خود، آن را تصویب نموده است؛ لکن تبعیت مجلس از دولتقانون

 تواند داشته باشد؟چه معنایی می -در مجلس به تصویب رسیده است
های موجود در بازار و با اخذ مجوز سران قوا مبنی بر انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران، ابزار به بهانه نابسامانیمسئوالن دولتی 

و اختیار الزم برای واردات اقالم مختلف را به دست آورده بودند. حال سؤال اینجاست که با وجود این، علت اصرار دولت بر تشکیل 
 ون تمرکز وظایف بخش کشاورزی چیست؟مجدد وزارت بازرگانی و لغو قان

های ضربه به تولید محصوالت تدریج، بارقهسازد که پس از انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت، بهخاطر نشان می
توجه تعرفه بسیاری از اقالم اساسی کشاورزی، اساسی کشاورزی آغاز شد. آزادسازی واردات برنج در فصل برداشت، کاهش قابل

کنندگان و تولیدکنندگان به واردات مرغ و .... از جمله اقداماتی بود که در زمان کوتاه انتقال دید رئیس سازمان حمایت از مصرفته
 شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت صورت گرفتند.
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 *تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی بدون توجه به لزوم رأی دو سوم
های متعدد طرح از سوی اداره کل قوانین مجلس و ح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، مغایرتماه اخیر و پس از ارائه طر 7طی 

های تشکیل وزارت بازرگانی با قانون برنامه ششم توسعه و کارشناسان مختلف اعالم گردید. با وجود مسجل بودن مغایرت
ود. پس از تصویب این طرح در مجلس، بسیاری از های کلی نظام در بخش کشاورزی، اما رأی مجلس به این طرح، مثبت بسیاست

های تشکیل وزارت بازرگانی و تبعات حاصل از واردات گسترده محصوالت استراتژیک، نمایندگان مخالف طرح با یادآوری مغایرت
سوم را اخذ رأی دو شکنی ابراز داشتند. لکن رئیس مجلس با نادیده گرفتن قانون،گریزی و قانوناعتراض خود را نسبت به این قانون

ضروری ندانست تا با گرفتن رأی مثبت نمایندگان، راه را برای واردات کاالهای اساسی و ضایع شدن حقوق تولیدکنندگان هموار 
 نمود.

 های قانونی تشکیل وزارت بازرگانی*مغایرت
 اند از:ها عبارتترین این مغایرتمهمطرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با قوانین و اسناد باالدستی مغایرت دارد. 

های اجرائی و در نتیجه قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش اندازه و ساختار مجموع دستگاه( ۰۵ماده )« الف»* مغایرت با بند 
 قانون اساسی به دلیل عدم رای گیری این طرح در مجلس به صورت دو سوم نمایندگان مجلس 12مغایرت با اصل 

 های ناشی از ایجاد تشکیالت جدیدقانون اساسی به علت افزایش هزینه( ۰۵یرت با اصل هفتاد و پنجم )*مغا
 های عمومی کشورهای کلی اقتصاد مقاومتی به سبب افزایش هزینهسیاست( ۸۶*مغایرت با بند )
 «نطقی ساختن تشکیالت نظام اداریسازی و مچابک سازی، متناسب»های کلی نظام اداری مبنی بر سیاست( ۸۰*مغایرت با بند )

 *شورای نگهبان؛ ملجأ و حامی حقوق تولیدکنندگان
های قانونی طرح تشکیل وزارت بازرگانی، کارشناسان، مراکز کارشناسی و اعتنایی مجلس نسبت به مغایرتبا توجه به بی

ح های آشکار این طررود تا ضمن بررسی دقیق مغایرتمیانتظار  -دار دفاع از قانونعنوان پرچمبه–تولیدکنندگان از شورای نگهبان 
قانون اساسی( طرح خالف قانون تشکیل وزارت بازرگانی را  12با قوانین و اسناد باالدستی و مغایر دانستن آن با قانون اساسی)اصل 

د و جهت تصویب آن از به مجلس شورای اسالمی برگرداند تا بصورت کامل این موضوع مجددا در مجلس مورد بررسی قرار گیر

 .رای دوسوم نمایندگان استفاده شود
  لینک خبر
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 نهاده
 ایرنا  – 12/7/89تاریخ : 

 تعیین تکلیف شد ۸۹نرخ کود اوره سال 

های خدمات حمایتی کشاورزی توسط هیات وزیران قیمت فروش کود اوره واحدهای تولیدی برای تحویل به شرکت -ایرنا -تهران
 تصویب و ابالغ شد. 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، قیمت فروش هر کیسه پنجاه کیلویی کود اوره را درب  ۸۳۵هیات وزیران به استناد اصل 
 لایر تعیین کرد. ۸۰۵هزارو  ۳۰۵حویل به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به مبلغ واحدهای تولیدی و ت

براساس این مصوبه، قیمت فروش کود اوره به کشاورزان با افزودن هزینه های جانبی مورد تایید سازمان برنامه و بودجه کشور 
 محاسبه می شود.

یی برعهده وزارت جهاد کشاورزی )شرکت خدمات حمایتی همچنین مسئولیت نظارت بر توزیع کودهای یاد شده تا مصرف نها
 کشاورزی( است.

ماهه گذشته با قیمت فروش  ۶سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ما به التفاوت حداقل قیمت کشف شده در بورس کاال در 
ب و یش بینی کند تا پس از تصویشرکت های پتروشیمی به بخش کشاورزی را پس از حسابرسی یارانه ای در لوایح بودجه سنواتی پ

 تخصیص اعتبار توسط وزارت جهاد کشاورزی در اختیار شرکت های مذکور قرار گیرد.
 این مصوبه به دستور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری تصویب و ابالغ شده است.

 لینک خبر
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 نهاده 
 ایرنا  – 61/7/89تاریخ : 

 هزارتن بذر در کشت و صنعت های تعاونی ۶تولید بیش از 

تن بذر در کشت و صنعت های تحت پوشش  ۰۵۰هزار و  ۶مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت:  -ایرنا  -تهران 
 هزار تن نزدیک خواهد شد.  ۰۰این سازمان تولید می شود و ظرفیت این بخش به 

های انجام شده، ظرفیت تولید ریزیس برنامهافزود: براسا« حسین شیرزاد»به گزارش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران )پات(، 
 هزار تن بالغ خواهد شد. ۸۰انواع بذور اصالح شده در واحدهای کشت و صنعت به بیش از 

وی با اشاره به مجموعه امکانات بالقوه و بالفعل کشت و صنعت های تحت پوشش این سازمان نظیر کشت و صنعت شهید رجایی 
 -۰۵جیرفت در خصوص تولید بذر محصوالت اساسی و سبزی و صیفی در سال زراعی دزفول)خوزستان( و کشت و صنعت 

 افزود: کشت و صنعت شهید رجایی دزفول با ۸۳۰۰
تن بذر  ۵۰تن بذر کلزای ارقام بهاره شامل  ۰۰۰های تنظیمی در زمینه محصوالت بذری، موفق به تولید یک هزارو توجه به برنامه

OP  طق شمالی مناسب منا« برسیم»با استانداردهای ملی و کیفیت بسیار باال و همچنین تولید بذر شبدر  تن بذر هیبرید برابر ۸۵۰و

 تن شده است. ۰۵۰کشور به میزان 
های تحقیق و توسعه در واحدهای کشت و صنعت تصریح کرد: مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ارتباط با طرح

ها و توانمندی قابل توجه ارقام خارجی برتر با همکاری شرکت ل به منظور استفاده از ظرفیتکشت و صنعت شهید رجایی دزفو
 ایتالیایی( اقدام به -امریکن ژنتیک )یونانی 

بذر ذرت هیبرید خالص کرده که با  ۶۰هکتار بذر والدین برای تولید حدود  ۴۰آزمایش های سازگاری ارقام و کشت میزان 
 مدت، این میزان، تا سقف یک هزار تن بذر ذرت هیبرید قابل افزایش است.یانهای مدون مریزیبرنامه

شیرزاد ضمن یادآوری تولید پنج هزار تن بذر گندم ارقام گرمسیری در تمام طبقات بذری در کشت و صنعت شهید رجایی دزفول، 
هزار تن نیز امکان پذیر بوده ضمن آنکه  ۸۵های مختلف در کشور افزایش این ظرفیت تا حدود خاطرنشان کرد: چنانچه نیاز استان

 کشت و صنعت یاد شده در زمینه تولید بذر
 تن در سال زراعی جاری، از ظرفیت تولید یک هزار تن از این محصول برخوردار است. ۰۴۰کنجد با تولید بالغ بر 

رقام بهاره کشور در سایت کشت و صنعت درصد بذر کلزای ا ۰۰رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اعالم تولید حدود 
شهید رجایی دزفول گفت: در کشت و صنعت جیرفت نیز با توجه به شرایط اقلیمی ویژه منطقه، مطالعات اولیه در خصوص تولید 

 بذور سبزی و صیفی در گلخانه و فضای آزاد در
متخصصان داخلی و خارجی در این واحد به تولید انبوه و همچنین بذر هیبرید کلزا زیر نظر  OPحال انجام بوده و مقرر است که بذر 

 برسد.
  لینک خبر
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 نهاده 
 خبرنگاران جوان – 61/7/89تاریخ : 

های تعاون روستاییهزار تن بذور اصالح شده در کشت و صنعت ۴۸تولید بیش از   
هزارتن می رسد ۸۰ده، ظرفیت تولید بذور اصالح شده در این واحدها به بیش از های انجام شریزیشیرزاد گفت: با برنامه . 

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسین شیرزاد مدیر عامل سازمان مرکزی  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

های تحت پوشش این سازمان در زمینه تولید بذر تعاون روستایی ضمن اشاره به مجموعه امکانات بالقوه و بالفعل کشت و صنعت
های تنظیمی در زمینه محصوالت مهها، با عنایت به برنامحصوالت اساسی و سبزی و صیفی اظهار کرد: یکی از این مجموعه

تن بذر ۵۰تن بذر کلزای ارقام بهاره شامل  ۸۰۰۰بذری، موفق به تولید   OP  های ملی و تن بذر هیبرید برابر با استاندارد ۸۵۰و

تن شده است ۰۵۰مناسب مناطق شمالی کشور به میزان « برسیم»کیفیت بسیار باال و همچنین تولید بذر شبدر  . 
های کشت و صنعت افزود: این های تحقیق و توسعه در واحدزمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در ارتباط با طرحمدیرعامل سا

ایتالیایی( -ها و پتانسیل قابل توجه ارقام خارجی برتر با همکاری شرکت امریکن ژنتیک )یونانیمجموعه به منظور استفاده از ظرفیت
بذر ذرت هیبرید خالص کرده که با  ۶۰هکتار بذر والدین جهت تولید حدود  ۴۰شت میزان اقدام به آزمایشات سازگاری ارقام و ک

تن بذر ذرت هیبرید قابل افزایش خواهد بود ۸۰۰۰مدت، این میزان، تا سقف های مدون میانریزیبرنامه . 
ن مجموعه بیان کرد: در صورت اعالم هزار تن بذر گندم ارقام گرمسیری در تمام طبقات بذری در ای ۵شیرزاد، با اشاره به تولید 

هزار تن نیز امکان پذیر بوده؛ ضمن اینکه کشت و صنعت یاد شده  ۸۵های مختلف در کشور افزایش این ظرفیت تا حدود نیاز استان
ستتن از این محصول برخوردار ا ۸۰۰۰تن در سال زراعی، از ظرفیت تولید  ۰۴۰در زمینه تولید بذر کنجد با تولید بالغ بر  . 

هزار تن رسید ۰۴۰خرید توافقی گوجه فرنگی به  :بیشتر بخوانید  
درصد بذر کلزای ارقام بهاره کشور در یکی از این  ۰۰در پایان با اعالم تولید حدود   رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

ه منطقه، مطالعات اولیه در خصوص تولید بذور مجموعه ها، تاکید کرد: در کشت و صنعت جیرفت با توجه به شرایط اقلیمی ویژ
و همچنین بذر هیبرید کلزا زیر نظر  OP سبزی و صیفی در گلخانه و فضای آزاد در حال انجام بوده و مقرر است که بذر

به تولید انبوه برسدمتخصصان داخلی و خارجی در این واحد  . 
 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/7097751/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B0%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/7095010/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7097751/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B0%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931 سوم مهرماهاهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 
 
 

 نوغان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931 سوم مهرماهاهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 

 
 گزارشات جهانی

 خبرنگاران جوان  – 67/7/89تاریخ : 

 همکاری ایران و استرالیا در زمینه تغییر اقلیم
اکبری گفت: الزم است همکاری ایران و استرالیا در زمینه تغییر اقلیم با تاکید بر مسایل مربوط به کربن آلی خاک و ترسیب کربن 

 .گسترش یابد
، به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علیمراد اکبری معاون گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در نشست مشترک با سفیر جمهوری اسالمی ایران در استرالیا که در دفتر این معاونت در تهران 
کشور استرالیا در زمینه مدیریت مصرف آب در طرح پایلوت رفسنجان با مشارکت  برگزار شد، تصریح کرد: استفاده از تجارب

 .بخش خصوصی دو کشور ضروری است
های آبیاری در کشور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر لزوم همکاری دو کشور در زمینه هوشمندسازی سیستم

ایران و استرالیا در زمینه تغییر اقلیم با تاکید بر مسایل مربوط به کربن آلی به ویژه در مزارع نیشکر، گفت: الزم است همکاری 
 .خاک و ترسیب کربن گسترش یابد

 افزایش تولید گوشت قرمز/تعیین قیمت خرید تضمینی گندم با توجه به شرایط اقتصادی کشور :بیشتر بخوانید
برای های دو کشور، در این دیدار، سفیر جمهوری اسالمی ایران در استرالیا نیز ضمن تاکید بر ضرورت توسعه و گسترش همکاری

 .پیگیری مسائل مورد نظر اعالم آمادگی کرد
  لینک خبر
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