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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
 خبرگزاری فارس – 1/7/89تاریخ : 

 شوددرصد کم می 01میلیون یورو به آبخیزداری/خسارت سیل با آبخیزداری  051اختصاص 

درصد خسارت سیل را کاهش  77ها مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه عملیات آبخیزداری معاون آبخیزداری سازمان جنگل

میلیارد تومان به عملیات آبخیزداری اختصاص  1077دهد، گفت: با توجه به اهمیت عملیات آبخیزداری برای مهار سیل، امسال می

 یافت. 
ها، مراتع و آبخیزداری کشور خبرگزاری فارس، خسرو شهبازی معاون آبخیزداری سازمان جنگل به گزارش خبرنگار اقتصادی

میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای انجام  1077میلیون یورو معادل  107امروز در نشست خبری اعالم کرد: امسال 

هزار  077شود از محل این اعتبار یک میلیون و ی میهای آبخیزداری و آبخوان داری در کشور اختصاص یافت که پیش بینطرح

 ها اجرایی خواهد شد.درصد شهرستان 87هکتار عملیات آبخیزداری انجام شود که در 

های اخیر مناطق شمالی، شمال کشور و منطقه جنوب کشور اهمیت و پرداختن به مسئله آبخیزداری در به گزارش فارس، پس از سیل
 ارشناسان و راهکار مقابله با سیل است بیشتر شده است.کشور که مورد تاکید ک

میلیارد  127میلیارد متر مکعب بارش ساالنه  310وی در ادامه به اهمیت آبخیزداری و آبخوان داری در کشور اشاره کرد وگفت: از 

 رود.شود و بقیه آن به واسطه تبخیر یا سیالب از دست میبرداری میمتر مکعب آن بهره
برابر متوسط دنیا است، گفت: باید از  0ها مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه تبخیر در ایران خیزداری سازمان جنگلمعاون آب

های روی زمین را به روی قطره قطره آب در کشور استفاده کرد و راهکار آن این است که با عملیات آبخوان داری و آبخیزداری آب
 زمین هدایت کنیم. 

پس از تاکیدات معظم له اعتبارات تاکیدات مقام معظم رهبری به عملیات آبخیزداری برای کنترل آب اشاره کرد و گفت:شهبازی به 
 ای به این بخش داده شده است.ویژه

تن در هکتار فرسایش خاک وجود دارد که عملیات آبخیزداری  8وی با بیان اینکه فرسایش خاک در کشور ما باال است، گفت: ساالنه 

 تواند تا حدود زیادی آن را کنترل کند.یم
درصدی تبخیر آب و  17ها مراتع و آبخیزداری کشور اشاره کرد: عملیات آبخیزداری باعث کاهش معاون آبخیزداری سازمان جنگل

 شود.تن در هکتار و افزایش میزان آب قنوات می 6ترسیب کربن 

 907میلیارد تومان بود  777میلیون دالر معادل  277ص یافته به آبخیزداری شهبازی با بیان اینکه سال گذشته میزان اعتبار تخصی

 های آبخیزداری انجام شد.شهرستان طرح 031هزار هکتار در 

 داری و آبخیزداری انجام شده که در هفته دولت افتتاح شد.پروژه آبخوان 307امسال وی در ادامه گفت:

 2.2ها به اقدامات بیابان زدایی در کشور اشاره کرد و گفت: تا کنون یگری از صحبتها در بخش دمعاون آبخیزداری سازمان جنگل

دهه گذشته انجام شده  3هزار هکتار مالچ پاشی طی  267میلیون هکتار عملیات بذرکاری و  3.7میلیون هکتار عملیات نهال کاری و 

 است 
 22ون هکتار از این بیابان در کانون بحرانی قرار گرفته که در میلی 10درصد کشور بیابان است، گفت:  61شهبازی با بیان اینکه 

 استان کشور پراکنده است.
ها در عربستان، سوریه و عراق بخشی از این کانون وی در ادامه به کانون گردو غبارها به ویژه در جنوب کشور اشاره کرد وگفت:

تان، خوزستان، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و ایالم واقع های سیستان و بلوچسهای داخلی در استانقرار گرفته و کانون
 شده است.

ای که به تازگی ایجاد شده این است که گردو غبارهای ایجاد شده از آسمان کشور ما هم ها گفت: پدیدهمعاون آبخیزداری سازمان جنگل
 رود.کندو به کشورهای دیگر میعبور می
 محل صندوق توسعه ملی برای احیای مراتع در سال جاریمیلیارد تومان از  96*اعتبار 

 27ها دارد، گفت: اگر سطح پوششی از آبزشهبازی با اشاره به اینکه مراتع نقش بسیار مهمی در تعلیف دام و جلوگیری از هر

 یابد.درصد کاهش می 0درصد برسد میزان جلوگیری از هرز رفتن آب  97درصد به 

 دالر است. 202راتع گفت: بر اساس اعالم فائو ارزش یک هکتار مراتع در سال وی با اشاره به اهمیت م

 برابر شده است. 27میلیارد تومان است که نسبت به سالهای گذشته  177به گفته این مسئول اعتبارات بخش مرتع امسال نزدیک به 

 *اجرای طرح کنترل سیل 
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طرح کالن حوزه آبخیزداری و آبخوان  9خیزداری و کنترل سیل در کنار ها بیان کرد که طرح آبمعاون آبخیزداری سازمان جنگل

 شود.داری اجرایی می
 شهبازی گفت: این طرح در حال تدوین است و به زودی آماده اجرا خواهد شد. 

 درصد کشور در معرض درجاتی از وقوع سیل قرار دارد و ایران جزو کشورهای سیل خیر است.  86وی همچنین گفت:

باید این شود گفت:درصد اعتبار سیل صرف ترمیم خسارت پس از سیل می 77ها با انتقاد از اینکه آبخیزداری سازمان جنگل معاون

 های آبخیزداری هزینه شود.اعتبارات به مسائل پیشگیرانه از سیل مانند طرح
یم گفت: تیم کارشناسی اخیرا از آلمان به ایران آمد های زیرزمینی را دارمیلیارد مترمکعب کاهش سفره 0شهبازی با بیان اینکه ساالنه 

 آبی را با همکاری آنها بررسی کردیم.و مشکالت فرونشست زمین و مقابله با کم
 کنددرصد از خسارت سیل جلوگیری می 77*عملیات آبخیزداری 

 22که نیازمند به تغذیه آب است، گفت: های کشور به اندازهای برداشت مازاد شده میلیون هکتار از عرصه 11.2وی با بیان اینکه 

 ایم.میلیارد تومان در این باره درخواست اعتبار کرده
درصد از  00گیرد و درصد جلوی خسارت سیل را می 77این مقام مسئول در ادامه گفت: انجام عملیات آبخیزداری در کشور تا 

 اندازد.تاخیر میدقیقه زمان وقوع سیل را به  19کند و بروز خسارت جلوگیری می
 لینک خبر
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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان  – 6/7/89تاریخ : 

شود + جزئیاتهای سنتی و حجیم فردا ابالغ میقیمت نان  
شودهای سفارشی سنتی و حجیم فردا ابالغ میهای فانتزی گفت: قیمت نانرئیس اتحادیه نان . 

صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران  های فانتزی، در گفت وگو با خبرنگارمحمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نان
،جوان شودهای سفارشی سنتی و حجیم فردا ابالغ میاظهار کرد: قیمت نان های سفارشینان درباره ابالغ قیمت    . 

شود؛ البته تومان اضافه می ۰۰۰۰تومان و نان سنگک  ۰۰۵کنجدی -های فانتزی ادامه داد: بر روی هر نان بربریرئیس اتحادیه نان
های حجیم و صنعتی، افزایش نرخی اعالم نشده و به شکل دوره قبل استبرای نان . 

کندها نظارت میگذاری نانن حمایت بر قیمتهزار تومان رسید/ سازما ۳نان بربری فانتزی به  :بیشتر بخوانید !  
کنند، اظهار کرد: در ها نظارت میو وزارت صنعت، معدن و تجارت بر قیمت گذاری نان  کرمی با بیان اینکه سازمان حمایت

شودصورت مشاهده تخلف، با افراد خاطی برخورد می . 
قیمت نان در مناطق مختلف متفاوت است، تصریح کرد: زمانی که افراد های فانتزی در پاسخ به این پرسش که چرا رئیس اتحادیه نان
های بازرسی اتحادیه مناطق خود مراجعه ترین زمان ممکن به نیروها را در مناطق مختلف مشاهده کردند در کوتاهاین تفاوت قیمت

 .کنند
در جهان است اظهار کرد: با رشد شهرنشینی در های پرمصرف های حجیم و نیمه حجیم، یکی از نانکرمی با اشاره به اینکه نان

ها، رونق یافته و عرضه آن بیشتر شده استایران، تولید و مصرف این دسته از نان . 
های فانتزی در ادامه گفت: با نظارت وزارت صمت، اتحادیه ها مکف اند، بنرهای افزایش قیمت نان را از روز رئیس اتحادیه نان

ع کنندشنبه در نانوایی ها توزی . 
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
 خبرنگاران جوان – 2/7/89تاریخ : 

 نبود الگوی کشت چالش اصلی پیش روی بازار محصوالت کشاورزی
شادلو گفت: با توجه به آنکه نبود الگوی کشت یکی از چالش های اصلی بازار محصوالت کشاورزی است، برنامه ریزی مدونی 

و صادراتی باید صورت گیرد متناسب با بازار داخل . 
صنعت، تجارت و کشاورزی مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

دانست و گفت: با توجه به اقلیم و  محصوالت کشاورزی الگوی کشت را یکی از مشکالت اصلی بازار ، نبودخبرنگاران جوان
های مختلف امکان خودکفایی در تمامی محصوالت کشاورزی وجود ندارد چرا که ظرفیت آن در داخل وجود نداردپتاسیل . 

تی باید برنامه ریزی مدونی صورت گیرد چرا که وی افزود: برای تولید محصوالت کشاورزی متناسب با بازار داخل و صادرا
 .برنامه روی کاغذ قابل اجرا نیست

 .شادلو ادامه داد: در بسیاری از محصوالت زراعی به سبب نبود الگوی کشت تعادل کشت نداریم
توان محصوالت نمیاین مقام مسئول با بیان اینکه امکان کاهش یا افزایش کشت محصوالت وجود ندارد، بیان کرد: در بسیاری از 

سال تولید نوبرانه محصول زمان نیاز دارد، به  ۰۰تا  ۵مسیر را عوض کرد چرا که در صورت قطع درخت و کاشت مجدد حداقل 
 .همین خاطر مدیریت و ساماندهی بازار امری ضروری است

دارد، افزود: در محصوالت باغی که به پایداری نایب رئیس اتحادیه باغداران با اشاره به اینکه تغییر مسیر باغات نیم قرن زمان نیاز 
های نظام بوده باید قطعیت داشته باشد تا های صادراتی که جز آرمانتولید رسیدیم، تغییر مسیرغیر منطقی است، از این رو بازار
 .بتوانیم از بازار به نفع تولید داخل و ارز آوری استفاده کنیم

ها و دولت مبنی بر افزایش تولید های متعدد به رسانهاغی خبر داد و گفت: با وجود هشداروی از افزایش چشمگیر تولید محصوالت ب
محصوالت باغی، روان سازی بازار و صادرات محصوالت امری ضروری است، در غیر این صورت خسارت جبران ناپذیری به 

شودبخش باغبانی وارد می . 
ه محصول خود را در بازار عرضه کند، امکان هزینه برای سال بعد وجود ندارد که به گفته شادلو، اگر باغدار کمتر از قیمت تمام شد

گیردبدین ترتیب ظرفیت چند میلیون تنی بازار صادراتی و داخل تحت شعاع قرار می . 
بهره، نایب رئیس اتحادیه باغداران با تاکید بر روان سازی صادرات محصوالت باغی بیان کرد: براین اساس اعطای تسهیالت کم 

مشوق صادراتی و کاهش عوارض صادراتی از جمله عوامل موثر در تسهیل صادرات است که متاسفانه تا کنون اقدام جدی صورت 
 .نگرفته است

های تولید نیست و وی افزود: با توجه به نبود الگوی کشت، تولید محصوالت باغی در یک سال به حدی باالست که جوابگوی هزینه
شوندیابد که مصرف کنندگان از ناحیه نوسان قیمت متضرر میتولید کاهش میسال بعد به قدری  . 

برابر نیاز داخل است/رونق صادرات فرصت طالیی برای اقتصاد کشور ۲تولید محصوالت باغی  :بیشتر بخوانید  
برابر نیاز داخلی است، بیان کرد: با توجه به فراوانی عرضه و نبود بازار  ۲این مقام مسئول با اشاره به اینکه تولید محصوالت باغی 

های تولید و حتی برداشت نیست، در حالیکه باغداران و کشاورزان انتظار داشتند ت محصوالت جوابگوی هزینهمناسب صادراتی، قیم
 .که حداقل معیشت زندگی از قبل فروش محصوالتشان تأمین شود

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

های تولید اعم از سم، کود، نیروی انسانی، ماشین به گفته نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران، با توجه به افزایش صددرصدی هزینه
ها، سود جزئی برای گذراندن معیشت تولیدکنندگان در بر ای باشد که ضمن جبران هزینهها، شرایط باید به گونهآالت و سایر نهاده

 .داشته باشد
ساله، توسعه باغات یکی از  ۲۰انداز وی با تأکید بر حمایت مسئوالن از بخش صادرات محصوالت باغی گفت: بر اساس چشم

ی به جایی رسیده که تولید آن قابل قبول است و چنانچه برای های وزارت جهاد کشاورزی بوده است که امروز بخش باغبانبرنامه
رو خواهیم بود که های آتی و افزایش ضایعات در بخش روبهرغبتی تولیدکنندگان در سالای نداشته باشیم، با بیصادرات آن برنامه

روداین امر تحدید جدی برای بخش باغبانی به شمار می . 
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درصدی تولید محصوالت باغی در امسال روان سازی بازار و توسعه  ۵۰ه توسعه باغات و رشد شادلو ادامه داد: با وجود برنام
های صادراتی امری ضروری استبازار . 

وی افزود: در شرایط فعلی که فروش نفت کشور دچار تحریم است، صادرات محصوالت باغی فرصت طالیی برای کل اقتصاد به 
ه در شرایط فعلی که با محدودیت ارز مواجه هستیم، استمرار صادرات محصوالت شود چرا کویژه بخش کشاورزی محسوب می

 .باغی در تأمین ارز موردنیاز کشور تأثیر بسزایی دارد
برابر رشد داشته است، اظهار کرد: با توجه به آنکه  ۳تا  ۲شادلو با اشاره به اینکه تولید محصوالت باغی نسبت به سال قبل حداقل 

های صادراتی از جمله سرمایه در با عطای مشوق  درصد محصوالت باغبانی بیش از نیاز داخل است، از این رو مازاد تولید ۵۰
کندسازی بازار و رونق صادرات کمک میباید صادر شوند چراکه این امر به روان  هاگردش کم بهره به صادرکنندگان و تشکل . 

میلیون تن سیب در  ۴چشمگیر تولید سیب در کشور خبر داد و گفت: با توجه به تولید بیش از  نایب رئیس اتحادیه باغداران از رشد
مشوق صادراتی برای صادرات بیندیشند تا بتوانیم مازاد تولید ها قبل به مسئوالن هشدار داده ایم که تدابیر الزم همچونکشور، از ماه

 .داخل را صادر کنیم
های تولید، سرمایه گذاری عظیم و اشتغالزایی باال در بخش باغبانی، قیمت خرید م نوسان هزینهوی در پایان تصریح کرد: علی رغ

های متعددی برای کشاورزان ایجاد کرده استسال گذشته است که این امر چالش ۰۰همانند محصوالت باغی از باغداران . 
 

  لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
 ایرنا  – 0/7/89تاریخ : 

 میلیون هکتار جنگل داریم 14
وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه ها در گفترضا بیانی مدیرکل مهندسی و مطالعات سازمان جنگل

درصد با  0های کشور با تاج پوشش باالی های کشور چقدر است، گفت: آخرین آماری که از سطح جنگلآخرین آمار سطح جنگل

ایم، ی فضایی بدست آوردههاای و عکساستفاده از تصاویر ماهواره هزار هکتار است 018میلیون و  14 . 
اصله درخت وجود داشته است 0هایی که در آنها در هر هکتار بیش از درصد یعنی جنگل 0تاج پوشش بیش از  .  

درصد  17ش استاندارد فائو با تاج پوش :وی در پاسخ به اینکه سطح استاندارد از نظر سازمان خواروبار جهانی چقدر است؟ گفت

ایم. اما اجازه بررسی با هزار هکتار است که برای فائو گزارش داده 677میلیون و  17های ایران با این استاندارد است و سطح جنگل

درصد را هم داریم 0تاج پوشش  . 
آورنداصله درخت در هر هکتار دارد جنگل به حساب می 17در آمار فائو مناطقی را که بیش از  . 

شود و باید به فائو نحوه سال یکبار انجام می 0ها هر ها اضافه کرد: بررسی سطح جنگلدسی و مطالعات سازمان جنگلمدیرکل مهن

های اجرا را به آنها اعالم کردیم و در و جزئیات کار و روش 2710بررسی و ابزارهای بررسی خود را گزارش دهیم، آمارهای سال 

 .گزارش فائو هم آمده است
ایم که ها و تصایرمان را به ارسال کردهایم و نقشههایمان را به فائو گفتههم روش 2727ی ارزیابی سطح جنگل در سال وی گفت: برا

های قبلی انجام شده و منتظر تایید هستیمای با قدرت بیشتری نسبت به سریدر روش جدید تصاویر ماهواره . 
ها با تغییر کاربری و گفت: کاهش سطح کشت جنگلته چقدر بوده است،بیانی در پاسخ به اینکه تغییرات سطح جنگل ما در گذش

گردد جزو کاهش سطح جنگل به حساب شده دوباره به چرخه برمی سوزیهایی که آتشافتد اما چون جنگلها اتفاق میسوزیآتش
آوریمنمی . 

کم 2717های کشور نسبت به گزارش طح جنگلهزار هکتار از س 12بر اساس گزارشی که فائو اعالم کرده بود ساالنه  :وی گفت

 .شده بود
کاری در کشور انجام دادیم هزارهکتار جنگل 27ها بوده اما سال گذشته هایی در سطح جنگلاین مقام مسئول تاکید کرد اگرچه کاهش

هزار هکتار را در برنامه داریم 117کاری و امسال نیز برنامه جنگل . 
گفت: آمارهایی که در آن زمان بدست آمده سال گذشته کم شده است، 37ها نسبت به که آیا سطح جنگلاین مقام مسئول در این باره 

های و ابزار استفاده شده خیلی دقیق نبوده استخیلی قابل استناد نیست زیرا روش . 
 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
خبرنگاران جوان  – 1/7/89تاریخ :   

سال  ۰۴درجه دمای کشور طی  ۶.۱دهد / افزایش درصد وسعت کشور را مناطق خشک و فراخشک تشکیل می ۱۶

 اخیر
درصد وسعت سرزمین را مناطق خشک و فراخشک تشکیل  ۱۰شهبازی گفت: باتوجه به قرار گرفتن کشور در کمربندی خشک دنیا، 

دهدمی . 
صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار امور ، خسرو شهبازی معاون آبخیزداری، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

سال اخیر خبر داد و  ۴۰گراد دمای کشور طی درجه سانتی ۰.۱ها در نشست خبری امروز از افزایش مراتع و بیابان سازمان جنگل
ها به ها بر تخریب پوشش گیاهی جنگل، فرسایش خاک و افزایش روان آبگفت: موضوع تغییر اقلیم در کشور ما و سایر کشور

رو دامن زده است که بخشی از این گرمایش زمین مربوط به شرایط اقلیمی و بخشی دیگر ای پیشهعنوان یکی از بزرگترین چالش
ها در طبیعت استدستکاری انسان . 

 
کند که بر اساس بررسی و مطالعات و پنجه نرم می او افزود: طی چند سال اخیر نقاط مختلف کشور با پدیده گرد و غبار دست

 شود.ه گرد و غبار کل زمین را مهار کنیم، یک درجه دمای کره زمین خنک میصورت گرفته، اگر بتوانیم پدید
 ۹۹های جنگلداری و بهره برداری از ابتدای سال اجرای طرح بیشتر بخوانید:

ها همچون ایران وجود ها ادامه داد: بحث تخریب سرزمین در بسیاری از کشورگلمعاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جن
 سالی باید سازگاری پیدا کنیم.دارد و همواره باید بپذیریم در کشوری هستیم که با پدیده گرد و غبار و خشک

 
وارد کرده و امنیت غذایی را به خطر ها های اقتصادی و اجتماعی متعددی به عرصهشهبازی با اشاره به اینکه تخریب سرزمین فشار

توان از پوشش گیاهی جنگل و این داری میهای آبخیزداری و آبخوانانداخته است، بیان کرد: این در حالی است که با اجرای پروژه
 خاک و سرزمین حفاظت کرد.

 
ای هاما میزان تخریب سه برابر کشوربه گفته این مقام مسئول با وجود آنکه میزان بارش در کشور ما یک سوم متوسط دنیاست، 

 ریزی داشته باشیم.دیگر است که این امر بدان معناست که برای هر قطره باران، باید برنامه
 

داری در کشور، گفت: باتوجه به تأکید مقام معظم رهبری بر اجرای آبخیزداری و او با اشاره به اهمیت موضوع آبخیزداری و آبخوان
های میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای انجام طرح ۵۰۰میلیون یورو معادل یک هزار و  ۰۵۰ داری، امسالآبخوان

هزار هکتار عملیات  ۳۷۰شود از محل این اعتبار یک میلیون و بینی میداری در کشور اختصاص یافت که پیشآبخیزداری و آبخوان
 آبخیزداری انجام شود.

 
میلیارد مترمکعب  ۰۲۰میلیارد مترمکعب بارش سالیانه  ۴۰۳ها ادامه داد: از ع و بیابان سازمان جنگلمعاون آبخیزداری، امور مرات

 رود.شود و مابقی به واسطه تخریب و سیالب از بین میبرداری میآن بهره
 

ش خاک وجود دارد که تن در هکتار فرسای ۹شهبازی با اشاره به اینکه فرسایش خاک در کشور ما بسیار باالست، افزود: ساالنه 
 تواند تا حدود زیادی آن را کنترل کند.عملیات آبخیزداری می

 
درصد وسعت کشور را مناطق خشک و فراخشک تشکیل داده است، افزود: باتوجه به آنکه در  ۱۰این مقام مسئول با بیان اینکه 

 زایی پیش رویم.با بیابان ریزی برای مقابلهوسوی برنامهکمربندی خشک دنیا قرار داریم، باید به سمت
 

های آبخیزداری اختصاص یافت در حالی که امسال میلیارد تومان اعتبار به پروژه ۷۰۰به گفته او سال گذشته از صندوق توسعه ملی 
خیزداری میلیارد تومان افزایش یافت که با این میزان اعتبار عملیات آب ۵۰۰میلیون یورو معادل بیش از یک هزار و  ۰۵۰این رقم به 

 هزار هکتار در حال انجام است. ۳۷۰شهرستان و یک میلیون و  ۳۷۳داری در و آبخوان
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ها مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به مزایای اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری گفت: معاون آبخیزداری سازمان جنگل
شود. ضمن تن در هکتار و افزایش میزان آب قنوات می ۱بن درصدی تبخیر آب و ترسیب کر ۰۰عملیات آبخیزداری باعث کاهش 

 میلیارد متر مکعب ذخیره آب را به همراه دارد. ۵۳۰آنکه اجرای عملیات آبخیزداری به ازای هر هکتار 
و  کرد های عربستان و عراق اعالمهای بیرون مربوط به کشوروی منشا پدیده گرد و غبار کشور را داخلی و بخش دیگر را از کانون

های داخلی گرد و غبار محسوب های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و رضوی و خوزستان در مناطق کانونگفت: شهر
 شوند.می

میلیون هکتار در نقاط بحرانی قرار دارند، از  ۰۳میلیون هکتار مناطق بیابانی در کشور داریم که  ۳۲.۵شهبازی ادامه داد: هم اکنون 
میلیون هکتار  ۴.۷میلیون هکتار مدیریت روان آب و  ۰.۳هزار هکتار بادشکن،  ۳۰۰میلیون هکتار مالچ پاشی،  ۲۱۳این رو در 

 بذرپاشی برای ترسیب کربن در برابر بیابان زایی صورت گرفته است.
میلیارد  ۲۹۳رو معادل میلیارد یو ۲۱.۷ای به مناطق بیابان شد به طوریکه های اخیر توجه ویژهبه گفته این مقام مسئول، در سال
میلیارد تومان از بند )ه( قانون  ۱۱۰میلیارد تومان از محل ردیف اعتباری به پروژه بیابان و  ۱۵تومان از صندوق توسعه ملی، 

 بودجه برای مالچ پاشی صورت گرفته است.
 ۷میلیون هکتار عرصه پوشش مرتعی در کشور داریم، افزود:  ۳۴.۷معاون آبخیزداری و امور مراتع سازمان جنگل با بیان اینکه 

 گونه از این تعداد به گیاهان دارویی اختصاص دارد. ۰۲۰۰هزار گونه مرتعی شناسایی شده که 
 ۲۰ها دارد، گفت: اگر سطح پوششی از آبزشهبازی با اشاره به اینکه مراتع نقش بسیار مهمی در تعلیف دام و جلوگیری از هر

 یابد.درصد کاهش می ۵درصد برسد میزان جلوگیری از هرز رفتن آب  ۳۰درصد به 
 کنند.های کشور سبک هستند که با تغذیه از مراتع، فشار مضاعفی بر این بخش وارد میدرصد دام ۱۷وی افزود: 

خبر داد و گفت: این میزان های مختلف تن صادرات محصوالت فرعی منابع طبیعی به کشور ۵۰۴شهبازی از صادرات یک هزار و 
میلیون دالر ارزآوری در بر داشته است، ضمن آنکه با توجه به شرایط تحریم به دنبال تسهیل شرایط  ۰۰۰صادرات رقمی معادل 

 صادرات برای صادرکنندگان هستیم.
 .میلیون دالر اعالم کرد ۲۳۲این مقام مسئول، براساس آمار فائو ارزش هر هکتار مراتع در سال را 

طرح کالن حوزه آبخیزداری و آبخوان  ۳ها بیان کرد که طرح آبخیزداری و کنترل سیل در کنار معاون آبخیزداری سازمان جنگل
 شود.داری اجرایی می

 شهبازی گفت: این طرح در حال تدوین است و به زودی آماده اجرا خواهد شد.
طرح کالن حوزه آبخیزداری و آبخوان داری  ۳و کنترل سیل در کنار ها از اجرای طرح آبخیزداری معاون آبخیزداری سازمان جنگل

 اجرایی خبر داد و گفت: این طرح در حال تدوین است و به زودی آماده اجرا خواهد شد.
 های سیل خیر است.درصد کشور در معرض درجاتی از وقوع سیل قرار دارد و ایران جزو کشور ۹۱به گفته وی، 

شود، اظهار کرد: درصد اعتبار سیل صرف ترمیم خسارت پس از سیل می ۷۰ها با انتقاد از اینکه جنگل معاون آبخیزداری سازمان
 های آبخیزداری هزینه شود.اعتبارات به مسائل پیشگیرانه از سیل مانند طرح

بیالن  ها و افزایششستشهبازی درباره دالیل افزایش فرونشست زمین در کشور گفت: برداشت بیش از اندازه آب منجر به همین فرون
 شود که الزم است اقداماتی برای جلوگیری از این امر صورت گیرد.های زیرزمینی میمنفی سفره

های مشخص ایجاد های زیرزمینی با ظرفیتتوان سدهای زیرزمینی افزود: براساس مطالعات انجام شده میوی در ارتباط با ایجاد سد
 های آب شیرین و شور با یکدیگر اختالط بیدا نکنند.آن توجه شود و همچنین مراقب بود که سفره کرد، اما باید به میزان و ظرفیت

های زیرزمینی ساخته شده که این مقام مسئول ادامه داد: در چند نقطه کشور مانند وردیس، کرمانشاه، کرمان، یزد و هرمزگان سد
 دست قرار گرفته است.مورد توجه کشاورزان پایین

 مورد آن آبخوانداری است. ۲۳۰داری در کشور افتتاح شده که پروژه آبخیزداری و آبخوان ۴۵۰وی، امسال  به گفته
های بین المللی در دستور کار های تخریب شده با کمک سازمانها گفت: پروژه احیای جنگلشهبازی درخصوص پروژه احیای جنگل

ریم که ایران کل کار را انجام داده، اما فائو به دالیل مختلف از جمله انتقال پول قرار داده ایم و در این ارتباط با فائو قراردادی دا
 نتوانسته سهم خود را پرداخت کند و به همین خاطر پروژه یکسال به تعویق افتاده است.

های پروزه بیان کرد: پروژه صندوق تسهیالت زیست محیطی جز GEFها درباره پروژه معاون آبخیزداری و مراتع سازمان جنگل

این پروژه  ۲۰۰۱و  ۲۰۰۵های شود که در سالبزرگ مقیاس است که باالی یک میلیون دالر به ایران به واسطه این پروژه کمک می
ها شوند، اما از ایران گروهنفره اعزام می ۲۰های مانند ترکیه تیم را به سازمان ملل ارسال کردیم و در اجالس کنوانسیون از کشور

 شوند و در کنوانسیون اخیر همکاری در زمینه مرتع و بیابان امضا شد.به این کنوانسیون فرستاده می بسیار کمی
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درصدی  ۷۰درصد مناطق کشور ناچیز است/اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری امری مهم در کاهش  ۴وقوع سیل در 
 خسارت سیل

داری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در ادامه این نشست با تاکید بر  ابوالقاسم حسین پور مدیر کل دفتر آبخیزداری و آبخوان
های در ارتباط با آب در جای جای کشور خود را نشان داده است، از این اهمیت آب به عنوان دومین چالش اقتصاد اظهار کرد: بحران

 ام ورزند.رو نیاز است که برنامه ریزان این حوزه به پایداری آب بیش از گذشته اهتم
های وسیعی از شمال غرب، غرب و جنوب کشور را دچار آسیب کرد، هر چندعملیات وی افزود: در ابتدای سال وقوع سیل در بخش

 آبخیزداری و آبخوان داری در مناطقی که صورت گرفته بود، خسارت را به حداقل رساند.
 ۴های پهنه بندی تنها در حسین پور با اشاره به اینکه در تمامی نقاط کشور امکان بروز سیل وجود دارد، بیان کرد: براساس نقشه

رود که باید به آن دهد سیل یک پدیده مهم در کشور به شمار میدرصد مناطق کشور سیل خیزی ناچیز است که این امر نشان می
 های آبخیزداری و آبخوان داری در سیل اخیر نتایج آن برای تمامی مسئوالن ملموس بود.لیتپرداخت چرا که اثر بخشی فعا

درصد کاهش داد، ضمن آنکه  ۷۰توان خسارت سیل را تا این مقام مسئول ادامه داد: با اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری می
دقیقه تاخیر در اجرای  ۰۳تواند تا آبخیزداری و آبخوان داری می افزایش تمرکز در وقوع سیل بسیار حیاتی است که اجرای عملیات

 عملیات اجرا کند.
میلیون هکتار مطالعه آماده اجرا در کشور وجود دارد، از این رو ضرورت توسعه  ۰۴وی در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه در 

ها آمادگی دارد با تخصیص اعتبارات این امر مهم را ان جنگلآبخیزداری و آبخوان داری بیش از گذشته است که به همین خاطر سازم
 تحقق دهد.

 لینک خبر
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 اقلیم و منابع طبیعی 
 خبرنگاران جوان  – 2/7/89تاریخ : 

 ضرورت انتقال محصوالت کشاورزی از فضای باز به مسقف
های شمالی کشاورزان بالفاصله پس از برداشت، محصول خود را به محیط های پراکنده در استانحقیقت گفت: با توجه به بارش

 .مسقف انتقال دهند
وگو بای کشاورزی در گفتمسعود حقیقت مدیرکل شبکه پایش هواشناس گروه اقتصادی باشگاه  صنعت، تجارت و کشاورزی  

الن، مازندران، گلستان، ، از بارش پراکنده در برخی مناطق کشور خبر داد و گفت: امروز برای استان های گیخبرنگاران جوان
 .خراسان شمالی و رضوی، اردبیل، شمال آذربایجان شرقی و غربی بارش پراکنده باران پیش بینی می شود

وی با اشاره به اینکه از روز چهارشنبه تا اواخر هفته پدیده خاصی در اغلب مناطق کشور نداریم، افزود: بنابر نقشه های هواشناسی 
یان هفته آسمان در غالب مناطق کشور صاف خواهد بوداز روز چهارشنبه تا پا . 

حقیقت در توصیه ای به دامداران و عشایر گفت: با توجه به احتمال و برخورد صاعقه در مناطق مرتفع توصیه می شود که دامداران 
ننداز چرای دام در این مناطق اجتناب کنند، ضمن آنکه سیاه چادر خود را در حاشیه رودخانه ها برپا نک . 

مدیر کل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی ادامه داد: اگر در استان های شمالی محصولی آماده برداشت است، کشاورزان نسبت به 
برداشت سریع و انتقال آن به محیط مسقف اقدام کنند. ضمن آنکه در استان های ساحلی خزر تا پایان وقت روز سه شنبه محلول پاشی 

دو سم پاشی را انجام ندهن . 
اسی را جدی بگیرند/محلول پاشی درختان انار با نیترات پتاسیمکشاورزان هشدارهای هواشن :بیشتر بخوانید  

به گفته وی، کشاورزان خراسان رضوی در صورتی که اقدام به برداشت ذرت نکردند، در اسرع وقت تا پایان وقت امروز برداشت 
 .را انجام دهند

استان اردبیل توصیه می شود که محافظت الزم از حقیقت در توصیه ای به زنبورداران گفت: با توجه به کاهش دما به زنبورداران 
 .کندوها را به عمل آورند تا آسیبی از این حیث دچار آنها نشود

این مقام مسئول میزان بارش در سه ماهه فصل پاییز را نرمال ارزیابی کرد و گفت: براین اساس کشاورزان در آغاز سال زراعی 
ر آبیاری سطحی ندارندبه سبب شرایط مساعد اقلیمی، مشکلی د ۹۹-۹۳ . 

های اخیر، مشکالت کم آبی کشاورزان را مرتفع کرده است، افزود: با توجه به شرایط مساعد بارش دیگر وی با بیان اینکه بارش
های گذشته دچار کمبود آب نیستند، البته این امر بدان معنا نیست که کشاورزان در منابع آب صرفه جویی کشاورزان همانند سال

 .نکنند
مدیر کل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی در پایان وضعیت آب های سطحی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به استمرار 

 .بارش های مناسب در فصل پاییز انتظار می رود که منابع آبی کمتر دچار مشکل شود
  لینک خبر
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 اقلیم و منابع طبیعی 
 خبرنگاران جوان  – 3/7/89تاریخ : 

میلیمتر فراتر رفت/ افزایش دما در راه است ۸۶۳میزان بارش از   
درصد رشد  ۹۵ر بوده که در مقایسه با سال ماقبل بیش از میلیمت ۳۰۳.۰۳های کشور در سال زراعی گذشته ضیائیان گفت: بارش

 .داشته است
برنگاران شگاه خگروه اقتصادی با صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار وگو باصادق ضیائیان رئیس مرکز خشکسالی کشور در گفت

اظهار کرد: بنابر آخرین آمار مجموع بارش کشور در سال  ۹۳-۹۷، درباره آخرین وضعیت میزان بارش کشور در سال آبی جوان
 میلیمتر بود است. ۲۳۲.۳و ب لند مدت  ۰۱۲.۷میلیمتر بوده در حالی که این میزان مدت مشابه سال ماقبل خود  ۳۰۳.۳زراعی گذشته 

 
درصد رشد داشته است، افزود: این  ۳۷درصد و بلند مدت  ۹۵.۱ضیائیان با اشاره به اینکه میزان بارش نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 درصد کمبود داشته است. ۳۷در حالی است که در سال زراعی ماقبل در این بازه زمانی میزان بارش نسبت به نرمال 
 

های نرمال و بیش متر اعالم کرد و گفت: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و بارشمیلی ۲۳۲.۰۲او مجموع بارش یک سال زراعی را 
 درصد نسبت به متوسط بلند مدت افزایش بارش داشتیم. ۳۷بیش از  ۹۳-۹۷از نرمال در سال آبی 

 
: در ش دریافت کردند بیان کردهادر سال زراعی گذشته بیش از نرمال باررئیس مرکز خشکسالی کشور با اشاره به اینکه تمامی استان

درصد کمترین میزان بارش را  ۵درصد و اردبیل با  ۲درصد بیشترین و کرمان با  ۳۳درصد و لرستان با  ۹۹این میان استان ایالم با 
 اند.نسبت به بلند مدت تجربه کرده

 استان کشور / آسمان پایتخت صاف است ۴رگبار باران همراه با وزش باد و رعد و برق در  بیشتر بخوانید:
میلیمتر بارندگی و اعالم کرد و گفت: بعد از  ۰۰۳۳الن با را مربوط به استان گی ۹۳-۹ سال زارعی ضیائیان بیشترین میزان بارش در

 اند.میلیمتر بیشترین میزان بارندگی را به خود اختصاص داده ۳۷۰.۱میلیمتر و ایالم با  ۹۷۱.۳گیالن به ترتیب استان لرستان با 
 

میزان بارش در فصل پاییز نرمال و بیش از نرمال های اقلیمی بنی کرد و افزود: بنابر نقشههای آتی را پیشهاو میزان بارش و دما در ما
رود که در مهر میزان بارش در محدوده نرمال، آبان قدری بیش از نرمال و آذر کمتر از نرمال خواهد بود، اما به طور کلی انتظار می

ه با توجه به روند افزایش دما ونیم درجه افزایش خواهد داشت کماه فصل پاییز به طور متوسط یک ۳باشد ضمن آنکه میزان دما برای 
 های گذشته این عدد قابل توجه نیست.در سال

 
 های سطحی گفت: از دیدگاه هواشناسیهای مناسب سال زراعی گذشته بر وضعیت آبرئیس مرکز خشکسالی کشور درباره تاثیر بارش

های زیرزمینی ما در خصوص وضعیت آبهای سطحی نرمال است، ادرصدی بارش نسبت به سال ماقبل وضعیت آب ۳۷به سبب رشد 
 اطالعی نداریم و وزارت نیرو باید در این زمینه پاسخ گو باشد.

 
های آتی به معنای خروج از دوره خشک سالی است های نرمال و بیش از نرمال در ماهضیائیان در پایان درباره اینکه آیا میزان بارش

توان گفت که در سال زراعی جدید درصد است از این رو با قاطعیت نمی ۷۰تا  ۱۰ های فصلیگفت: با توجه به اینکه صحت پیش بینی
 ها چگونه خواهد بود.وضعیت بارش

  لینک خبر
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 امنیت غذایی
خبرگزاری فارس – 0/7/89تاریخ :   

 امنیت غذایی در کشور به صدا درآمده است/باالترین میزان امنیت در چه سالی بودزنگ خطر 

شاخص امنیت غذایی خانوارهای کشور به طرز قابل تاملی کاهش یافته است و بیم آن وجود دارد که برای اولین بار  1087در سال 

 ود نماید. درصد ور 90شاخص امنیت غذایی به کانال زیر  1088، در سال 1068پس از سال 

میلیون نفر در سراسر دنیا از انواع  977( حدود 2718خبرگزاری فارس؛ آمارهای جهانی گواه این مطلب است که هم اکنون )سال 

برند. به بیان دیگر حدود یک نهم از مردم جهان برای سالمت و برخورداری از زندگی سالم و پر تحرک، ای رنج میکمبودهای تغذیه
کافی ندارند. در حقیقت گرسنگی و سوء تغذیه خطر شماره یک سالمت جهانی است، خطری حتی بزرگ تر از دسترسی به غذای 

ای از کشورهای درگیر جنگ و های مهلکی چون ایدز، ماالریا و سل. گرچه این واقعیت در ابتدای امر صرفا جلوهترکیب بیماری
ز کشورهای جهان با این مسئله روبرو هستند. به بیان دیگر توزیع مکانی کند ولی بسیاری اکمتر توسعه یافته را در ذهن تداعی می

گرسنگی در سراسر جهان یکسان نیست و سهم اصلی این آمار بر دوش کشورهای آسیایی، آفریقایی و بخشی از کشورهای آمریکای 
 جنوبی است.

 ی پایدار است و لذا با توجه به اهمیت آن، از مسیروسعهترین و ابتدایی ترین نیاز بشر و ضامن تبا این توصیف، امنیت غذایی اساسی
ی امنیت غذایی در بستر قانون گذاری بلند مدت برمبنای محوریت بخش کشاورزی قابل تحقق است. در ایران نیز مقوله ریزیبرنامه

م از اصل چهل و سوم قانون ا 8ام از اصل سوم و بند  10کامال شفاف و مشخص است. تاکید صریح اسناد باالدستی کشور )بند 

 ی "خود اتکایی" در الگویهای کلی اقتصاد مقاومتی( و تصریح و توصیف واژهانداز بیست ساله کشور و سیاستاساسی، سند چشم
اسالمی ایرانی پیشرفت در خصوص تولید محصوالت کشاورزی به عنوان رکنی اساسی در ایجاد امنیت غذایی در کشور موید این 

های مختلف بعد از انقالب قرار داشته و از این رو تالش جهت ایجاد امنیت غذایی پایدار همواره در دستور کار دولت مطلب است.
ی کشور قابل مشاهده است. تردیدی نیست که این تاکیدات ریشه در عمق تفکر اسالمی و های مختلف توسعهردپای آن در برنامه

داشته است، چرا که رد پای امنیت غذایی در متون مرتبط با شرع مقدس اسالم نیز به خوبی های مذهبی نیز هنجارهای قرآنی و آموزه
 قابل مشاهده است.

در بینش الهی اسالم مبداء پیدایش غذا از جانب خداوند است که جهت تندرستی، تداوم حیات و توانمندی در انجام تکالیف به انسان 
ی ی مبارکهسوره 113تا  112و نیز  11تا  17ین زمینه قابل احصا و بیان است. آیات آیه و حدیث در ا 207اعطا شده است. بیش از 

هایی از تاکید قرآن سوره مبارکه ابراهیم نمونه 07از سوره مبارکه بقره و آیه  126و  26از سوره مبارکه رعد، آیات  00نحل، آیه 

ی ی بشری است. عالوه بر این، سه مرتبه همزمانی دو واژهعهبر اهمیت غذا و امنیت آن به عنوان یک اصل در زندگی دنیوی جام
و سوره مبارکه قریش  112، سوره مبارکه نحل آیه 100"جوع" )گرسنگی( و "خوف" )ترس( در کالم وحی )سوره مبارکه بقره آیه 

و مفهوم با یکدیگر است. با این ( خود تاکید مجددی بر ایجاد امنیت اجتماعی از مسیر امنیت غذایی و ارتباط ناگسستنی این د3آیه 

 ای که از امنیت غذایی به دور باشد، امنیت اجتماعی و ملی را نیز درک نخواهد نمود.توضیح ملت و جامعه
با این توصیف و بر اساس چهارچوب قانونی و شرعی بیان شده، ایجاد بستری جهت تامین غذای مردم همواره یکی از رئوس اساسی 

های مختلف بوده و هست که خود نیازمند ارزیابی و نقد علمی منصفانه است. بدون شک آشکار سازی اقدامات و خط مشی عمل دولت
ی شاخصی است که همزمان، فراهم بودن، امکان دسترسی و نیز مطلوبیت و سیاستی انجام شده در این خصوص مستلزم ارائه

های بسیاری همچون مقدار تولید، ضریب خود اتکایی و نیز نرخ پایداری دریافت غذا را به خوبی به تصویر کشد. تاکنون شاخص
د ها به تنهایی امکان ایجااند، با این حال هیچ یک از این شاخصوابستگی به واردات جهت بیان سطح امنیت غذایی به کار گرفته شده

نگر که حقیقا امنیت غذایی کشور را کند و لذا شاخصی جامع و روشتصویری جامع و کامل از وضعیت امنیت غذایی را فراهم نمی
 های آتی بستر و سنگ بنا باشد، نیازی است که باید بدان پرداخته شود.نمایندگی کند و نیز در راستای سیاست گذاری

ای در دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفت و پس از بررسی الگوی مصرف مواد غذایی خانوارهای ایرانی با توجه به این نیاز، مطالعه
شاخص خانواری امنیت غذایی به عنوان جامع ترین شاخص برای هر سال محاسبه گردید. بدین منظور  1087تا  1062از سال 

ی هزار خانوار شهری و روستایی به صورت جامع مورد بررسی قرار گرفت و کلیه 877اطالعات مصرف خوراکی بیش از 

یی تجمیع شد و معادل انرژی دریافتی سبد مصرفی )حاصل از گروه کاال 19کاالهای مصرفی خوراکی این خانوارها در 

کالری روزانه جهت رفع نیاز هر فرد فارغ از سن  2777کربوهیدرات، چربی، قند و پروتئین موجود در غذا( با لحاظ کردن حداقل 

اقدامات سیاستی انجام شده در  ی وضعیت امنیت غذایی و البتهو جنس مورد ارزیابی و محاسبه قرار گرفت. نمودار زیر آشکار کننده
 های مختلف تعبیر متفاوتی خواهد داشت.راستای این هدف است. توجه به این نکته ضروریست که مقدار عددی شاخص در دامنه

درصد شرایط متوسط و  90تا  70درصد شرایط نامطلوب و ضعیف، ما بین 70تا  60درصد شرایط وخیم، بین  60مقادیر کمتر از 

دهد. همچنین عوامل موثر بر ایجاد امنیت غذایی همانند سطح حمایت از درصد شرایط مطلوب تامین غذا را نشان می 90 باالتر از
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ترین پارامترهای اثر گذار بر امنیت غذایی تعیین بخش کشاورزی، تورم کاالهای مصرفی و نیز نرخ واقعی ارز نیز به عنوان اصلی
 مورد استفاده قرار گرفتند. 1089غذایی در سال و شدند و جهت شبیه سازی روند امنیت 

دوره قابل بررسی است و در مجموع بیم و امیدهایی در این زمینه قابل درک است.  6روند امنیت غذایی خانوارهای ایرانی در 

وضعیت امنیت  ادامه دارد. در این دوره هر چند 1077ی اول مرتبط با جنگ تحمیلی و مشکالت ناشی از آن است که تا سال دوره

هایی است که در اصطالح به آن ی بعد مرتبط با سالغذایی در سطح متوسط قرار دارد ولی دارای روندی رو به بهبود است. دوره
شود. در این برهه از زمان شاهد را شامل می 1073تا  1077های شود. این دوره سالدوران تعدیل ساختار اقتصادی نیز گفته می

و  1070عمیقی در وضعیت امنیت غذایی خانوارهای کشور هستیم. برای اولین بار در این دوره در دو سال متمادی  نوسانات شدید و

هایی است که کشور بیشترین تورم و نیز امنیت غذایی روندی کاهشی را تجربه نموده است. این دوران البته متناظر با سال 1073

ی ثروت در جامعه است( را نیز نی هرچه بیشتر باشد بیانگر عدم توزیع عادالنهباالترین ضریب جینی پس از انقالب )ضریب جی
 ی غذایی مردم نیز تحت الشعاع قرار گرفته است.تجربه نموده است. تردیدی نیست که تحت این شرایط سفره

های قتصادی کشور توسط دولتی اهای دوم تا چهارم توسعهاست. در این ایام برنامه 1098تا  1073های دوره سوم مرتبط با سال

هفتم تا دهم اجرایی شد. در این دوران امید بخش، امنیت غذایی جامعه همواره با شیب مالیمی در حال افزایش بوده و نهایتا در سال 
ن زمان ی رشد اقتصاد ایران در ابعاد گوناگون است. در همیاولین اوج خود را تجربه نموده است. این دوره متناظر با دوره 1093

های حقیقی کشور اعم از تولید ناخلص ملی، درآمد ملی، خالص صادرات غیر نفتی، سرمایه گذاری خالص مستقیم ی شاخصکلیه
ی انسانی دارای روندی رو به رشد و نرخ ارز دارای ثبات نسبی بوده خارجی در کشور، سطح ذخایر بین المللی و نیز شاخص توسعه

اند. همگی این عوامل در مجموع تورم و همچنین ضریب جینی روند مطلوب کاهشی خود را طی نموده است. عالوه بر این بیکاری،
 موجب بهبود وضع معیشت و تغذیه خانوارهای کشور شده و در مجموع وضعیت مطلوب و با ثباتی در این زمینه حاصل شده است.

ی پیش از های مطلوب دورهبر برخورداری از تمامی ویژگی است. این دوره عالوه 1087تا  1098های ی بعد مرتبط با سالدوره

ها نیز برخوردار است که در مجموع دوران رشد اقتصاد ایران بعد از ای تحت عنوان هدفمندی یارانهخود، از ویژگی متمایز کننده
النه ترین سطح توزیع درآمد را نیز به را به اوج بلوغ و اقتدار خود رسانیده و همگام با پرداخت جبرانی انجام شده عاد 1007انقالب 

ی اقتصادی در مجموع باالترین سطح شکوفایی های توسعهگیری برنامهی موفق همراه با مداومت در پیهمراه داشته است. این تجربه
حداکثر  1087ال متجلی نموده است. امنیت غذایی در س 1087اقتصاد ایران همراه با عدالت اجتماعی و نیز امنیت غذایی را در سال 

ی دنیا قرار گرفته است. علی هذا این روند رو به ی کشورهای توسعه یافتهمطلق خود را تجربه کرده و از این حیث کشور در زمره
 رشد در دوران پس از آن به دالیل مختلف حفظ و صیانت نشده است.

های وره که در متن حاضر از آن تحت عنوان تحریمشود. این درا شامل می 1086تا  1081های ی پنجم مورد بررسی سالدوره

های حداکثری آمریکا علیه ایران است که در های بین المللی و بویژه تحریمی اول یاد شده است، مصادف با شدت یافتن تحریمدوره
بازار و کاهش ارزش نرخ  ترین و اثر گذارترین بخش خود انتقال ارز به کشور محدود شد. این امر موجب افزایش قیمت دالر درمهم

ها در بازار، رکود در بخش تولید و نهایتا کاهش توان و قدرت خرید ارز کشور گردید. عواقب این رویداد از مسیر افزایش قیمت
( افت امنیت 1073تا  1077های خانوارها رخ نمایی نمود. این مسئله باعث شد برای دومین بار بعد از دوران تعدیل اقتصادی )سال

سال تجربه شود. با این حال، باال  6ذایی برای بیش از دو سال و نیز برای اولین بار پس از انقالب اسالمی به صورت متوالی برای غ

های ساختاری دو دوره قبل از آن به وقوع پیوسته بود، موجب ی امنیت غذایی خانوارها که خود تحت تاثیر سیاستبودن سطح اولیه
های سپری شده ترین زمانای بحران آفرین نیابد. علی هذا وضعیت امنیت غذایی کشور در بحرانیهش جلوهشد تا در مجموع این کا

دهد. این مسئله نوعی از هم گسیختگی سیاستی در یعنی دوران جنگ تحمیلی نیز هیچگاه روند کاهشی مستمر و پایداری را نشان نمی
ها تامین غذای مردم است.تردیدی نیست که کاهش قدرت خرید ظایف ذاتی دولتکند، چرا که یکی از واین زمینه را آشکارسازی می

ی ناشی از رکود واحدهای کاری ایجاد شدهی درآمد در این دوره، عدم مهار به موقع تورم و نیز بیواقعی خانوارها، توزیع ناعادالنه
خود توسط سیاست گذاران و مسئولین امر شناسایی و چاره بایست در جای تولیدی زیربنای این مسئله بوده است که البته هرکدام می

 شد.جویی می
های دور دوم از آن یاد شده است از اواخر سال ی تحریمی تحت بررسی که در متن حاضر تحت عنوان بازهدر نهایت آخرین دوره

ریزی خارجی علیه کشور و نیز عدم برنامهی های شدت یافتهتا کنون ادامه دارد. در این دوره عالوه بر تداوم یافتن تحریم 1086

ای موسوم به برجام و عدم برآورده شدن ی هستهمنسجم داخلی جهت چاره جویی سیاستی در این خصوص، خروج آمریکا از معاهده
مت انتظارات اجتماعی حاصل از این معاهده نیز مزید بر علت شد و شوک جدید و عمیقی به کشور وارد نمود، به صورتی که قی

ها و بویژه قیمت مواد غذایی ی اول، مجددا سه برابر افزایش یافت و متعاقب آن سطح عمومی قیمتافزایش یافته دالر در دوره
ی قبل، کاهش سطح دستمزدها و کوچک شدن سبد ای نمود. این عوامل به همراه رکود تعمیق شده از دورهخانوارها رشد قابل مالحظه

شاخص امنیت غذایی خانوارهای کشور به طرز قابل تاملی کاهش  1087اشت. مطابق نمودار فوق در سال غذایی خانوار را در پی د

 کند. ی روند شتابان کاهش شاخص امنیت غذایی را خاطر نشان میها برای سال آینده نیز ادامهیافته است و پیش بینی
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جوع و خوف به تعبیر قرآن کریم، نیازمند عزمی راسخ، تدبیری  تردیدی نیست که ایجاد امید در بین خانوارها و نیز پرهیز از دام
ای که مدعی واقعی، جدیت در سیاست گذاری، مبارزه با فساد و نیز تصمیات فکورانه و خرد ورزی مشفقانه است. جامعه

ز کاهش مصرف غذا به بایست دارای ساختارهای داخلی توسعه یافته باشد به نحوی که مانع ابرخورداری از امنیت غذایی است می
های سنوات پیشین شده و ی روند پیش رو در این خصوص به زودی موجب بطالن تالشمیزان کمتر از حد الزم شود. چرا که ادامه

درصد ورود نماید.  90شاخص امنیت غذایی به کانال زیر  1088، در سال 1068بیم آن وجود دارد که برای اولین بار پس از سال 

های رفاهی و کاهش آنها در بین آحاد مردم یکسان و متقارن تلقی نخواهد شد. تردیدی ت حاصله از افزایش شاخصبدون شک تبعا
سال از وضعیت مطلوب امنیت غذایی برخوردار بوده به سادگی و به دور از  07نیست که قبول نا امنی غذایی برای ملتی که حدود 

 حاشیه قابل تصور نخواهد بود.
 هللا موسوی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرسدکتر سید حبیب 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس – 2/7/89تاریخ : 

 قیمت جدید انوع نان اعالم شد +جزئیات
 .اتحادیه نانوایان سنتی قیمت انواع جدید انواع نان سنتی از جمله لواش، تافتون و بربری را اعالم کرد 

را اعالم کرد ۹۳مهر  ۰ای از تاریخ ای، نرخ انواع نان با گندم یارانهاتحادیه نانوایان سنتی تهران امروز و با انتشار اطالعیه . 
تومان،  ۳۰۰گرم  ۰۴۰تومان، قیمت تافتون گردان با وزن چانه  ۳۰۰گرم  ۰۴۰براساس این اطالعیه قیمت لواش گردان با وزن چانه 

تومان و قیمت تافتون  ۵۵۰گرم  ۲۳۰قیمت تافتون سنتی با وزن چانه  تومان، ۰۰۰۰گرم  ۵۰۰وزن چانه قیمت بربری ساده با 
تومان اعالم شد ۵۵۰گرم  ۲۳۰خراسانی با وزن چانه  . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 3/7/89تاریخ :   

تر شد/ قاچاق دام صحت نداردهزار تومان ارزان ۵گوشت   
هزار  ۰۰۰تا  ۹۳هزار تومانی قیمت گوشت در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلوو شقه گوسفندی با نرخ  ۵ملکی از کاهش 

شودتومان به مصرف کننده عرضه می . 
صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار وگو بارئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت علی اصغر ملکی گروه اقتصادی باشگاه  

ر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون هزار تومانی قیمت گوشت گوسفندی در بازار خب ۵، از کاهش خبرنگاران جوان
شودهزار تومان به مصرف کننده عرضه می ۰۰۰تا  ۹۳هزار تومان به مغازه دار و  ۹۲تا  ۹۰دنبه با نرخ  . 

تمامی  او کاهش تقاضا و بودجه خانوار برای خرید را از جمله دالیل افت قیمت گوشت در بازار اعالم کرد و افزود: با توجه به آن که
ها در اواخر شهریور هزینه زیادی را برای مدرسه تقبل شدند از این رو طبق روال همه ساله افت تقاضا تا اواسط مهر منجر خانوار

شودبه روند نزولی قیمت در بازار می . 
کشور از خروج های های متولی بر مرزملکی درباره آخرین وضعیت قاچاق دام بیان کرد: با توجه به تشدید نظارت دستگاه

 .غیرقانونی دام جلوگیری شده است که امیدواریم این روند ادامه یابد تا بازار داخل با نوساناتی روبرو نشود
شود که های خاص پیش بینی میهای فصل پاییز و گذراندن ایام و مناسبتادامه داد: با توجه به زایش گوشت گوسفندی رئیس اتحادیه

اتفاق نیفتد نوسان خاصی در بازار گوشت . 
هزار تن گوشت قرمز در بهار امسال ۱۳تولید  :بیشتر بخوانید  

او قیمت دام زنده در ایام اربعین را پیش بینی کرد و افزود: با توجه به آن که تقاضا در ایام اربعین همانند دهه اول عاشورا نیست از 
 .این رو قیمت دام نوسان چشمگیری را نخواهد داشت

تواند در نوسان مجدد قیمت گوشت در بازار دامن بزند، اظهار کرد: بنده مخالف نکه صادرات دام زنده میملکی با اشاره به ای
شودصادرات دام هستم چرا که در صورت صدور مجوز دام نوسانات قبل مجدد در بازار تکرار می . 

کنند، اما این موضوع صحت ندارد و را مطرح میهای دامداری به گفته او اگرچه برخی افراد اظهاراتی مبنی بر انباشت دام در واحد
 .تنها این افراد با بیان این موضوعات به دنبال دریافت مجوز صادرات هستند

هایمان تنها تکاپوی خودمان را رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی افزود: با توجه به خنکی هوا و افزایش مصرف در فصل پاییز داشته
ند سال گذشته با افزایش چشمگیر قیمت گوشت در بازار روبرو خواهیم شددهد و در صورت صادرات همانمی . 

های گذشته هر هزار تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است که در هفته ۴۳تا  ۴۲او قیمت کنونی هر کیلو دام زنده در میادین را 
شدهزار تومان داد و ستد می ۴۷تا  ۴۱کیلو دام زنده با نرخ  . 

ها داخلی است یا وارداتی، اظهار کرد: علی رغم هزار تومان در برخی مغازه ۳۵اینکه آیا عرضه گوشت گرم با نرخ  ملکی درباره
هزار  ۳۵هزار تومان است و عرضه با نرخ  ۹۳تا  ۹۷تعادل قیمت دام در بازار متوسط قیمت کنونی هر کیلو گوشت گوسفندی 

 .تومان مربوط به گوشت داخلی است
هزار تومانی را برای فروش هر کیلو دام  ۳۷گوشت گوسفندی در پایان تصریح کرد: اگرچه بسیاری از مسئوالن نرخ رئیس اتحادیه 

های مختلف صحت نداردکنند، اما این قیمت بر اساس اطالعات ما از شهرستانزنده درب دامداری اعالم می . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 0/7/89تاریخ :   

ردهای نوبرانه در بازار/ روند سقوط قیمت میوه در بازار ادامه داکاهش قیمت میوه  
درصد کاهش یافته است ۲۰تا  ۰۵درصد و انار  ۳۰تا  ۲۵کارگر گفت: هم اکنون قیمت نارنگی نوبرانه در مقایسه با هفته گذشته  . 

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

، درباره آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی اظهار کرد: هم اکنون قیمت برخی اقالم میوه همچون موز، انبه، خبرنگاران جوان
درصد کاهش داشته است ۲۰تا  ۰۵نارنگی و انار نسبت به هفته گذشته به طور متوسط  . 

هزار  ۹تا  ۵هزار تومان اعالم کرد و گفت: قیمت هر کیلو انگور بی دانه زرد  ۰۲تا  ۷وی نرخ هر کیلو انگور بی دانه قرمز را 
 ۹تا  ۱هزار تومان، شلیل شبرنگ  ۳تا  ۴هزار تومان، آلو شابلون  ۹تا  ۵هزار تومان، آلو سانترال  ۷تا  ۵تومان، اتگور عسگری 
تا  ۳هزار تومان، گالبی بیروتی  ۰۲تا  ۳هزار تومان، گالبی شاه میوه  ۹تا  ۴هزار تومان، هلو  ۰۰تا  ۴ی هزار تومان، هلو انجیر

هزار تومان، سیب لبنانی  ۰۲تا  ۱هزار تومان، سیب گالب  ۴۰تا  ۳۰هزار تومان، پسته تازه  ۲۵تا  ۰۵هزار تومان، زغال اخته  ۰۲
هزار تومان، هندوانه  ۳تا  ۵۰۰تومان، خربزه یک هزار و  ۵۰۰هزار و  ۴تا  ۲هزار تومان، خیار گلخانه  ۷تا  ۵۰۰هزار و  ۳

هزار تومان است ۷تا  ۳هزار تومان و انجیر سیاه  ۰۳تا  ۳هزار تومان، انجیر زرد  ۹تا  ۴۰۰ . 
داد و گفت: هم اکنون هر کیلو نارنگی  درصدی انار در بازار خبر ۲۰تا  ۰۵درصدی قیمت نارنگی و  ۳۰تا  ۲۵کارگر از کاهش 

هزار تومان در میدان مرکزی  ۷تا  ۵۰۰هزار و  ۳هزار تومان و انار  ۱تا  ۳هزار تومان، نارنگی انشو  ۷تا  ۴تخم ژاپنی با نرخ 
شودها عرضه میدرصد سود در خرده فروشی ۳۵میوه و تره بار و با احتساب  . 

رضه، برداشت میوه در سراسر کشور و تعطیلی مراسم و مجالس عروسی در ایام محرم را رئیس اتحادیه میوه و سبزی فراوانی ع
شود که روند نزولی قیمت دلیل اصلی افت قیمت در بازار اعالم کرد و افزود: با توجه به ازدیاد عرضه در برابر تقاضا پیش بینی می

درصد  ۳۵تا  ۳۰ت سیب لبنانی سوپر باالست چرا که هر باغی تنها در بازار همچنان ادامه یابد و در شرایط فعلی تنها تا حدودی قیم
 .محصولش درجه یک است

هزار تومان در میدان مرکزی  ۰۰تا  ۳درصدی نسبت به هفته قبل با نرخ  ۲۰تا  ۰۵به گفته وی، هم اکنون هر کیلو موز با کاهش 
شودمیوه و تره بار عرضه می . 

استمرار کاهش قیمت میوه تا پایان ماه َصفرکمبودی در عرضه سیب زمینی و پیاز وجود ندارد/  :بیشتر بخوانید  
هزار  ۲هزار تومان اعالم کرد و گفت: قیمت هر کیلو بادمجان قلمی یک هزار تا  ۵تا  ۳ای را کارگر قیمت هر کیلو بادمجان گلخانه

هزار تومان،  ۳تا  ۵یز هزار تومان ، فلفل تند ر ۰۰تا  ۵هزار تومان، فلفل شیرین  ۳ای یک هزار تا تومان، بادمجان دلمه ۵۰۰و 
هزار و لیمو  ۴تا  ۲هزار تومان، سیب زمینی نو  ۲هزار تومان ، پیاز زرد یک هزار تا  ۲تا  ۵۰۰ای سبز یک هزار و فلفل دلمه

هزار تومان است ۰۲تا  ۳ترش میناب  . 
 ۰۴تا  ۰۰هر کیلو کلم بروکلی با نرخ رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به نرخ سایر انواع صیفی در بازار بیان کرد: هم اکنون 

 ۴تا  ۳هزار تومان، کاهو پیچ ساالدی  ۳تا  ۵تومان، گوجه زیتونی  ۵۰۰هزار و  ۲تا  ۲۰۰هزار تومان، گوجه فرنگی یک هزار و 
هزار تومان، گل کلم  ۵تا  ۵۰۰هزار و  ۲هزار تومان، کدو مسمایی  ۳تا  ۵۰۰تومان، کاهو رسمی یک هزار و  ۵۰۰هزار و 

هزار  ۴تا  ۲هزار تومان، هویج  ۲هزار تومان و کلم سفید یک هزار تا  ۳نا  ۵۰۰هزار تومان، کرفس یک هزار و  ۴تا  ۲ای گلخانه
شودهزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار عرضه می ۰۰تا  ۵تومان، سیر خشک  . 

تومان  ۵۰۰هزار و  ۲تا  ۵۰۰هزار و سبزی جور )پلو، آش، قورمه( را یک هزار و  ۳تا  ۲وی نرخ هر کیلو سبزی خوردن را 
 .اعالم کرد

های های قبلی قیمت میوه به سبب فراوانی بار نسبت به هفتهکارگر قیمت میوه در بازار را پیش بینی کرد و گفت: براساس پیش بینی
ایام محرم در بازار استمرار داشته باشد، ضمن آنکه به سبب شرایط مساعد  شود این روند تا پایاناخیر افت داشته است، پیش بینی می

های نوبرانه از قیمت و کیفیت مناسبی در بازار برخوردار خواهد بودتولید مرکبات، میوه . 
یر، قیمت سیب های اخاین مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه سیب زمینی نداریم، تصریح کرد: اگرچه در ماه

زمینی به سبب کمبود بار در میدان با نوساناتی در بازار روبرو شد، اما هم اکنون با برداشت انبوه محصول از مناطق تولیدی، قیمت 

 .متعادل شده است

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 0/7/89تاریخ :   

 نرخ سبوس گندم تعدیل شد
زی و صمت به دستور وی، نرخ سبوس تعدیل معاون اول ریاست جمهوری با وزرای جهاد کشاور ۹۳/۱/۰۷با توجه به جلسه مورخ 

 .شد
با پیش بینی  سبوس گندم ، بر اساس جلسه اخیر کارگروه تنظیم بازار، نرخ مصوبگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش

هزار تومان تعیین شدیارانه مربوط تعدیل و قیمت هر کیلوگرم از این محصول  . 
 نامه اعتراضی دامداران به رئیس جمهور درباره قیمت سبوس :بیشتر بخوانید

ن اول ریاست معاو ۹۳/۱/۰۷در متن مصوبه کارگروه تنظیم بازار در خصوص قیمت سبوس گندم آمده است: با توجه به جلسه مورخ 
جمهوری با وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و دستور وی مبنی بر تعدیل نرخ سبوس با پیش بینی یارانه مربوط و 

هزار لایر( از ابتدای مهر تعیین ۰۰) ۰۰۰۰۰به منظور حمایت از تولید داخل، نرخ عرضه سبوس درب کارخانه در سراسر کشور 

 .شد

  لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

ایرنا  – 6/7/89تاریخ :   

 دهدسبوس هزار تومانی قیمت تمام شده شیر را افزایش می

دو  شیرخام رئیس انجمن صنفی گاوداران ایران گفت: در پی افزایش نرخ سبوس به یک هزار تومان، قیمت تمام شده -ایرنا  -تهران
 های خوراک دام تاثیرگذار است. تومان می شود که در افزایش دیگر هزینه ۴۰۰هزار و 

و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه تاکنون نرخ جدید سبوس به یک هزارتومان ابالغ روز شنبه در گفت« احمد مقدسی»
 ۳۹۰تومان، دو هزار و  ۳۱۰کیلوگرم شیرخام را با محاسبه هرکیلو سبوس نشده است افزود: پیش از این ستاد تنظیم بازار قیمت هر

 تومان تعیین و مصوب کرده بود.
تومان و  ۲۰وی اظهارداشت: با افزایش هزار تومانی قیمت هرکیلوگرم سبوس، دامداران روی هرکیلوگرم شیر خام تولیدی 

 دهند.تومان ضرر می  ۰۰۰دامپروران روی هر کیلوگرم گوشت تولیدی 
تومان به دست دامداران  ۲۵۰به گفته وی، با تعیین قیمت جدید سبوس هرکیلوگرم از این محصول با کرایه حمل و نقل با مبلغ هزار و 

 می رسد.
های مورد مصرف شود زیرا با افزایش نرخ سبوس قیمت دیگر نهادهوی تصریح کرد: البته این ضرر و زیان به همین جا ختم نمی

 ای، تفاله چغندرقند و کنجاله کلزا افزایش خواهد یافت.ز جمله یونجه، ذرت علوفهخوراک دام ا
رئیس انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه سبوس ارزش غذایی باالیی برای تامین ویتامین در خوراک دام دارد گفت: این افزایش 

ر تواند دهای دامی استفاده کنند که این افزایش تقاضا میدهتواند منجر به این شود که دامداران به جای سبوس از دیگر نهاقیمت می
 افزایش قیمت این نهاده ها نیز تاثیرگذار باشد.

تومان، تفاله چغندرقند دو هزار و  ۵۰۰ای تومان، ذرت علوفه ۵۰۰به گفته وی، اکنون قیمت هرکیلوگرم یونجه حدود دو هزار و 
 .تومان و کنجاله کلزا دو هزارتومان است ۴۰۰

مقدسی درباره اینکه با افزایش نرخ سبوس ممکن است دامداران و دامپروران از نان خشک در تهیه خوراک دام بهره ببرند افزود: 
استفاده از نان خشک در خوراک دامداری های صنعتی شیری ممکن نیست زیرا با افزایش افالتوکسین نه تنها کیفیت شیر کاهش می 

را در پی دارد بنابراین این مواد در خوراک دام واحدهای تولیدی شیرخام استفاده نخواهد شد. اما احتمال یابد بلکه سقط جنین دام ها 
 مصرف نان خشک در تهیه خوراک دامپروری ها که تولید کننده گوشت قرمز هستند، وجود دارد.

تومان بود که در  ۳۱۰امپروری کشور حدود به گزارش ایرنا، پیش از این قیمت هر کیلوگرم سبوس مورد نیاز واحدهای دامداری و د
تومان افزایش یافت که با مخالفت وزیر جهاد کشاورزی و  ۰۲۵۰یکی دوماه اخیر با مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت این محصول به 

بازار طی  ریاست جمهوری قرار شد این قیمت به نرخ قبلی خود بازگردانده شود اما در نهایت طی یکی دو روز اخیر ستاد تنظیم
 ای نرخ این محصول را هزار تومان تعیین کرد.مصوبه

 د.رسشود که بخش عمده آن به مصرف صنایع لبنی میمیلیون تن شیرخام کیفی در کشور تولید می ۰۰طبق آمارها ساالنه بیش از 

 لینک خبر 
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مت ها بازار و قی  

خبرنگاران جوان  – 2/7/89تاریخ :   

 ثبات نرخ مرغ در بازار ادامه دار شد/صادرات غیر رسمی مرغ به بازارهای هدف
و مرغ گرم  ۷۰۰هزار و  ۳ر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده حجت از ثبات نرخ مرغ نسبت به ابتدای هفته خب

تومان است ۵۰۰هزار و  ۰۲ . 
  

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

، با اشاره به اینکه قیمت مرغ نسبت به ابتدای هفته تغییر محسوسی نداشته است، اظهار کرد: امروز متوسط باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۵۰۰هزار و  ۰۲ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۷۰۰هزار و  ۳نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  . 

تا  ۳۰۰هزار و  ۳شود که قیمت مرغ زنده تا پایان هفته در دامنه وی افزود: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می
تومان در نوسان باشد ۷۰۰هزار و  ۰۲تا  ۵۰۰هزار و  ۰۲و مرغ گرم  ۹۰۰هزار و  ۳ . 

تومان و مرغ گرم یک هزار  ۱۰۰د، مرغداران در فروش هر کیلو مرغ زنده حجت ادامه داد: با توجه به متوسط هزینه تمام شده تولی
 .تومان متضرر هستند

میلیون نفر زائر به عراق از کشور  ۳تا  ۲.۵این مقام مسئول قیمت مرغ در ایام اربعین را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به خروج 
ی در حوزه مرغ داشته باشیمو عدم صادرات مرغ بعید است که در ایام اربعین نوسان خاص . 

میلیارد تومان متضرر شدند ۱۰۰تومانی نرخ مرغ در بازار/تولیدکنندگان جوجه یکروزه  ۲۰۰افزایش  :بیشتر بخوانید  
های هدف بیان کرد: با توجه به اخذ عوارض باالی صادرات مرغ و اتخاذ وی با اشاره به دالیل صادرات غیر رسمی مرغ به بازار

های هدف اعتمادی به صادرکنندگان ندارند و همین امر موجب شده تا مسئوالن مبنی بر ممنوعیت، تجار بازار تصمیمات یک شبه
های شمال غرب و کردستان عراق صادر شود که این امر تاثیری در بازار مرغ نداردمقدار محدودی مرغ به استان . 

تر از سایر رقبا به رغ تنها در صورت عرضه مرغ با نرخ پایینعضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: صادرات م
های هدف شدنی است که با وجود عوارض باالی صادرات این امر توجیه اقتصادی برای صادرکننده ندارد و تجار عراقی تنها بازار

صادرکنندگان هیچ اطمینان در صورت تداوم صادرات و دادن تعهد در این خصوص حاضر به خرید مرغ از ما هستند، در حالیکه 
های گذشته، صادرات مجدد از بهمن ممنوع اعالم شودخاطری از تصمیمات مسئوالن امر ندارند چرا که ممکن است همانند سال . 

 ۵۰۰به گفته وی، با کاهش تعرفه و رفع مشکالت صادراتی مبنی بر اتخاذ تصمیمات یک شبه این امکان وجود دارد که ساالنه حداقل 
های هدف صادر شودهزار تن مرغ به بازار . 

 ۷۰۰هزار و  ۲تا  ۴۰۰هزار و  ۲های دامی گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو کنجاله سویا این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت نهاده
دهد تلورانس خاصی در این زمینه نداریمتومان است که این امر نشان می ۷۰۰و ذرت یک هزار و  . 

به اینکه تولیدکنندگان جوجه یکروزه همچنان در حاشیه زیان هستند، اظهار کرد: با توجه به تنش قیمت جوجه و  حجت با اشاره
 .اختالف با نرخ مصوب، تولیدکنندگان همچنان با زیان معناداری در این بخش روبرو هستند

عالم کرد و گفت: با توجه به نرخ تومان ا ۱۰۰تا یک هزار و  ۲۰۰وی نرخ کنونی هر قطعه جوجه یکروزه را یک هزار و 
تومانی در فروش هر قطعه روبرو هستند ۳۰۰تا  ۷۰۰مصوب، مرغداران با زیان  . 

های مرغداری در شهریور نسبت به عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در پایان با اشاره به اینکه میزان جوجه ریزی واحد
های مرغ مادر جوجه ریزی خود را به منظور کنترل نسبی قیمت : با توجه به آنکه فارممرداد تا حدودی افت داشته است، تصریح کرد

های مرغداری تا حدی تاثیر گذاشته است، اما به طور کلی این امر تا حدودی کاهش دادند، از این رو این امر بر جوجه ریزی واحد
 .مشکلی در عرضه ایجاد نخواهد کرد

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 1/7/89تاریخ :   

میلیارد تومان متضرر شدند ۱۴۴تومانی نرخ مرغ در بازار/تولیدکنندگان جوجه یکروزه  ۰۴۴ش افزای  
تومانی نرخ مرغ زنده در بازار خبر داد و گفت: امروز  ۲۰۰عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی از افزایش 

زار تومان استه ۰۳تا  ۵۰۰هزار و  ۰۲هزار و مرغ گرم  ۹متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده  . 
خبرنگار وگو بابرومند چهارآیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

تومانی نرخ مرغ زنده در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو  ۲۰۰فزایش ، از ااقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان است، ضمن آنکه  ۰۳تا  ۵۰۰هزار و  ۰۲ها هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۹مرغ زنده درب مرغداری 

۷ مرغ زنده در استان گلستان قیمت هزار تومان است ۳تا  ۹۰۰هزار و   . 
های های قبلی کاهش اعالم بار و ازدیاد تقاضا در روزاشاره به دالیل افزایش قیمت مرغ در بازار افزود: براساس پیش بینی وی با

های شمالی افزایش تولید بی برنامه عامل اصلی سقوط ابتدایی ماه زمینه را برای نوسان قیمت در بازار فراهم کرده، اما در استان
 .قیمت است

تومانی نرخ مرغ زنده در بازار تاثیر خود را روز آتی در  ۲۰۰در بازار را پیش بینی کرد و گفت: افزایش  مرغ قیمت چهارآیین
 .گوشت مرغ خواهد گذاشت، ضمن آنکه به سبب ازدیاد تقاضا سیر صعودی قیمت مرغ تا پایان هفته استمرار خواهد داشت

درصدی قیمت مرغ  ۰۰تا  ۵کرد و گفت: با توجه به ازدیاد تقاضا، افزایش این مقام مسئول قیمت مرغ در ایام اربعین را پیش بینی 
 .در ایام اربعین دور از انتظار نیست

تومان ۵۰۰هزار و  ۰۲عوارض باالی صادرات بر قاچاق مرغ دامن زد/نرخ هر کیلو مرغ  :بیشتر بخوانید  
وی با اشاره به اینکه قیمت کنونی هر قطعه جوجه یکروزه نسبت به روز گذشته ناشی از افزایش قیمت مرغ زنده باال رفته است، بیان 

تومان است که با نرخ مصوب خود فاصله  ۱۵۰قطعه جوجه یکروزه یک هزار و کرد: هم اکنون هم اکنون متوسط نرخ هر 
تومان متضرر هستند ۹۰۰تا  ۳۰۰معناداری دارد به طوریکه مرغداران در فروش هر قطعه جوجه یکروزه  . 

عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ادامه داد: تولیدکنندگان جوجه یکروزه برای ششمین ماه متوالی وارد زیان شدند 
میلیارد تومان تاکنون از محل اختالف قیمت تمام شده با نرخ فروش متضرر شدند ۱۰۰به طوریکه بنابر آمار رقمی بالغ بر  . 

و  ۷۰۰های دامی تصریح کرد: هم اکنون هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و ن وضعیت بازار نهادهچهارآیین در پایان درباره آخری
تومان فاصله  ۳۰۰ها با نرخ مصوب خود شود که هر یک از این نهادهتومان در بازار آزاد عرضه می ۹۰۰هزار و  ۲کنجاله سویا 

 .دارد
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 0/7/89تاریخ :   

تا پایان سال تغییری نخواهد داشتنرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/قیمت مصوب مرغ   
و مرغ گرم  ۷۰۰هزار و  ۳رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده 

تومان است ۹۰۰هزار و  ۰۲ . 
  

خبرنگار وگو بامهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

، با اشاره به اینکه قیمت مرغ از ابتدای هفته تاکنون نوسان خاصی نداشته است، اظهار کرد: امروز نرخ هر خبرنگاران جوان
هزار و  ۰۲های صنفی هزار، توزیع درب واحد ۰۲، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه ۷۰۰هزار و  ۳اری درب مرغد مرغ زنده کیلو

تومان است ۹۰۰هزار و  ۰۲ها و خرده فروشی ۲۰۰ . 
۰۲ قیمت مرغ و ران مرغ بدون کمر برابر با ۹۰۰هزار و  ۰۰با کمر  ران مرغ به گفته وی، نرخ هر کیلو تومان  ۹۰۰هزار و  

 .است
 ۲۱هزار و فیله مرغ  ۲۴هزار، سینه بدون کتف  ۲۳یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: قیمت هر کیلو سینه با کتف 

 .هزار تومان است
میلیارد تومان متضرر شدند ۱۰۰تومانی نرخ مرغ در بازار/تولیدکنندگان جوجه یکروزه  ۲۰۰افزایش  :بیشتر بخوانید  

ی ازدیاد عرضه در برابر کاهش نسبی تقاضا را دلیل اصلی ثبات قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و گفت: با رئیس اتحادیه پرنده و ماه
شود که نوسان خاصی در بازار خرده فروشی اتفاق نیفتدتوجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می . 

تومان  ۰۵۰زود: براین اساس قیمت مرغ زنده باید تومان اعالم کرد و اف ۵۵۰هزار و  ۳وی نرخ مصوب هر کیلو مرغ زنده را 
 .دیگر کاهش یابد تا به نرخ منطقی خود برسد

یوسف خانی در واکنش به اعتراض مرغداران به نرخ فعلی مرغ در بازار گفت: در جلسه ستاد تنظیم بازار، اتحادیه و انجمن 
تومانی مرغ گرم را پذیرفتند چرا که  ۹۰۰هزار و  ۰۲و  تومانی مرغ زنده ۵۵۰هزار و  ۳مرغداران حضور داشتند و نرخ مصوب 

شدها مصوب نمیدر صورت اعتراض نماینده تولیدکنندگان این نرخ . 
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی درباره آخرین تحوالت بازار مرغ در ایام اربعین گفت: با توجه به میزان جوجه ریزی و شرایط فعلی 

شود تا پایان سال نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار تغییری ین نخواهیم داشت، ضمن آنکه پیش بینی میتقاضا نوسان خاصی در ایام اربع
 .نداشته باشد

 نرخ فعلی تخم مرغ مورد قبول مرغداران نیست **
 ۵۰۰هزار و  ۱وی در بخش دیگر اظهارات خود درباره آخرین تحوالت بازار تخم مرغ افزود: هم اکنون قیمت هر کیلو تخم مرغ 

هزار تومان است که این نرخ به هیچ وجه مورد قبول مرغداران نیست ۰۳ای معادل شانه . 
یوسف خانی در پایان تصریح کرد: با وجود عرضه تخم مرغ کمتر از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار و اعتراض مرغداران به این 

تخم مرغ در بازار به تعادل برسد های آتی با خرید توافقی محصول، قیمتشود که در هفتهموضوع پیش بینی می  
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 2/7/89تاریخ :   

 ابالغ نرخ جدید انواع نان در تهران/ نان بربری هزار تومان شد
ستها ارسال و اعمال شده اپز پایتخت از اول مهر به نانواییهای آزادپز و یارانهصادقی گفت: قیمت جدید انواع نان در نانوایی . 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، یدهللا صادقی در نشست ستاد تنظیم  

 ۳۰۵تومان، سنگک با آرد  تومانی به قیمت یک هزار ۳۳۰پز، بربری با آرد های یارانهبازار استان تهران گفت: در بخش نانوایی
تومان عرضه  ۳۰۰تومانی به نرخ  ۳۲۰تومان و لواش با آرد  ۵۵۰تومانی،  ۳۲۰تومان، تافتون با آرد  ۲۰۰تومانی، یک هزار و 

شودمی . 
گرم باشد ۰۴۰و لواش  ۲۳۰گرم، تافتون  ۵۱۰گرم، سنگک  ۵۰۰وی اظهارداشت: وزن چانه باید برای بربری  . 

ها تومانی اعالم و تشریح کرد: قیمت بربری در این نانوایی ۹۰۰های آزادپز نیز با قیمت گندم د را برای نانواییهای جدیصادقی قیمت
تومانی به نرخ یک هزار و  ۰۷۰تومان، سنگک با آرد یک هزار و  ۵۰۰تومانی به قیمت یک هزار و  ۲۳۰با آرد یک هزار و 

 ۴۵۰تومانی به نرخ  ۲۰۰تومان و لواش با آرد یک هزار و  ۳۵۰ی به قیمت تومان ۲۰۰تومان، تافتون با آرد یک هزار و  ۳۰۰
شودتومان عرضه می . 

گرم لحاظ  ۰۷۰و لواش  ۲۳۰، تافتون ۱۵۰، سنگک ۵۳۰برای بربری باید  های آزادپزنانوایی وی خاطرنشان کرد: وزن چانه در
 .شود

بناست پس از بررسی اعالم شودهای استان برای شهرستان نرخ انواع نان :صادقی تاکید کرد . 
بخوانید بیشتر  یکسان سازی نرخ گندم درمان درد بازار نان :

ها در اختیار استانداران رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعالم کرد: دولت مجوز افزایش قیمت نان را برای استان
ام کرده استقرار داده، اما برای پایتخت خود وزارت صنعت، معدن و تجارت اقد . 

های گذشته با کم کردن چانه یا با عنوان ها برای ساماندهی قیمت نان است، چون در عمل نانوایان طی سالوی تصریح کرد: این نرخ

ها قیمت نان را تغییر داده اندافزودنی . 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگارن جوان  – 0/7/89تاریخ :   

برابری نرخ سبوس ۰افزایش   
های دامداری سلطانی گفت: قیمت پایین نان خشک در برابر سبوس موجب شد تا دامداران اقدام به مصرف نان خشک در واحد

کنندمی . 
صنعت، تجارت و کشاورزی سعید سلطانی مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

،خبرنگاران جوان گیرد، اظهار کرد: هزارتن سبوس در کشور مورد استفاده قرار می ۲۰۰با اشاره به اینکه ساالنه یک میلیون و   

 .سبوس تنها خوراک مصرفی دامداران است که به سبب تولید در داخل، قیمت آن تابع نوسان نرخ ارز نیست
کباره نرخ تومان بود که در خرداد پس از تصویب قیمت شیر شورای آرد و نان به ی ۵۳۰وی افزود: در اسفند قیمت هر کیلو سبوس 

تومان افزایش یافت که این امر بر قیمت تمام شده تولید تاثیر بسزایی دارد ۲۵۰هر کیلو سبوس به یک هزار و  . 
توانند سلطانی با بیان اینکه قیمت کنونی شیر خام از تورم کمتر است، گفت: براساس قانون افزایش بهره وری، تولیدکنندگان می

ه کنند که به همین خاطر همانند سایر محصوالت باید قیمت تضمینی برای شیر و گوشت محصول خود را در بورس کاال عرض
 .مطابق با تورم اعالم شود، در حالیکه نرخ کنونی شیر خام سنخیتی با تورم ندارد

 نان مصرفی مردم جایگزین خوراک دام می شود/اعتراض دامداران به افزایش قیمت سبوس :بیشتر بخوانید
زود: با توجه به نوسان شدید تومان اعالم کرد و اف ۰۰۰این مقام مسئول قیمت خرید هر کیلو شیر خام از دامداران را یک هزار و 

های تولید، دامداران گالیه خود را به مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی اعالم کردند و خواستار تجدید نظر در قیمت شدند که هزینه
 .متاسفانه تاکنون اقدام موثری در این باره صورت نگرفته است
های دامداری خبر داد و گفت: با توجه به قیمت پایین نان بوس در واحدمدیر عامل اتحادیه دامداران از جایگزینی نان خشک به جای س

کنند که این امر زنگ خطری برای کاهش های دامداری میخشک در برابر سبوس، دامداران اقدام به مصرف نان خشک در واحد
رودآرد نان مصرفی مردم به شمار می . 

درصدی قیمت سبوس  ۵۰تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به نوسان  ۱۰۳تا  ۳۵۰در پایان قیمت منطقی هر کیلو سبوس را   وی
قبل از عید، افزایش مجدد نرخ منطقی نیست به طوریکه اگر تمهیداتی برای کاهش نرخ سبوس اندیشیده نشود، به سبب افزایش تقاضا، 

رودمجدد وارد کننده گندم خواهیم شد که این امر خطر جدی در بخش به شمار می . 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 3/7/89تاریخ :   

تومان رسید کمبود عرضه ۵۴۴هزار و  ۶۸نرخ مرغ در بازار/ قیمت هر کیلو مرغ به  تومانی ۰۵۴افزایش   
و مرغ  ۲۰۰هزار و  ۹تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده  ۲۵۰چهارآیین از افزایش 

تومان است ۵۰۰هزار و  ۰۳گرم  . 
صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار وگو باراسری مرغداران گوشتی در گفتبرومند چهارآیین عضو هیئت مدیره کانون س گروه  

هر کیلو مرغ زنده درب ، درباره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: امروز متوسط نرخ اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۵۰۰هزار و  ۰۳ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۲۰۰هزار و  ۹مرغداری  . 

های تومانی قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و گفت: در سال ۲۵۰او ازدیاد تقاضا در برابر کاهش عرضه را دلیل اصلی نوسان 
تقاضا افت چشمگیری داشت در حالی که امسال به سبب ازدیاد تقاضا و کاهش  گذشته در هفته اول مهر قیمت مرغ به سبب کاهش

 .عرضه قیمت با نوساناتی در بازار روبرو شده است
گرم  ۰۰۰کیلو و  ۲کیلو تا  ۲چهارآیین بیان کرد: تا پایان شهریور مرغداران به سبب افت شدید قیمت اقدام به عرضه مرغ با وزن 

روز گذشته نوساناتی را در بازار به همراه داشته است ۴۵تعادل عرضه و افت جوجه ریزی در  در بازار کردند و هم اکنون . 
عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط فعلی عرضه 

 ۹تا  ۲۰۰هزار و  ۹های آتی در دامنه قیمت مرغ در روز شود کههای در حال پرورش پیش بینی میو تقاضا و تعدیل مجری مرغ
تومان باقی بماند ۲۵۰هزار و  . 

تومانی قیمت جوجه یک روزه در بازار خبر داد و اظهار کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر قطعه جوجه یک روزه  ۰۵۰او از افزایش 
تومان است که با نرخ مصوب خود فاصله معناداری دارد به طوری که مرغداران در فروش هر قطعه جوجه یک  ۳۰۰یک هزار و 

تومان متضرر هستند ۵۵۰تا  ۵۰۰روزه  . 
 نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/قیمت مصوب مرغ تا پایان سال تغییری نخواهد داشت :بیشتر بخوانید

ان از محل اختالف قیمت تمام شده با نرخ فروش میلیارد توم ۳۰۰چهارآیین ادامه داد: در چند ماه گذشته تولیدکنندگان به طور متوسط 
میلیارد تومان تقلیل یافته  ۷۰میلیارد تومان به  ۰۰۰متضرر شدند و هم اکنون با افزایش جزئی قیمت زیان ماهانه تولید کنندگان از 

 .است
عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ازدیاد تقاضا برای جوجه ریزی و افزایش گوشت مرغ را دلیل اصلی روند 
صعودی قیمت جوجه یک روزه در بازار اعالم کرد و گفت: با توجه به ایجاد انگیزه تولید کنندگان برای جوجه ریزی پیش بینی 

تومان در بازار برسد ۰۰۰هزار و  ۲تا  ۲قطعه جوجه به  شود که تا پایان هفته متوسط قیمت هرمی . 
او قیمت مرغ در ایام اربعین را پیش بینی کرد و ادامه داد: با توجه به آن که قیمت مرغ تابع عرضه و تقاضاست از این رو پیش بینی 

شود قیمت مرغ در ایام اربعین نوسان چندانی نداشته باشدمی . 
 ۲و کنجاله سویا  ۷۰۰های دامی افزود: هم اکنون هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و یت بازارا نهادهچهارآیین درباره آخرین وضع

درصد اختالف دارد ۰۳شود که با نرخ مصوب دولتی خود تنها تومان در بازار آزاد عرضه می ۹۰۰هزار و  . 
های دامی و اختالف قیمت عدود وارد کنندگان نهادهعضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ادامه داد: با توجه به تعداد م

رود که مسئوالن دولتی در این بازار انحصاری ورود کنند تا وارد کنندگان ذرت و کنجاله سویا با نرخ مصوب دولتی انتظار می
های دامی ورود ی نهادههای دلخواه در بازار کنند که متأسفانه مسئوالن دولتی در بازار انحصارنتوانند اقدام به عرضه با نرخ

هزار مرغ دار که کامال رقابتی دخالت دارند ۳کنند، اما در بازار مرغ با وجود ماهانه حداقل نمی . 
او در پایان درباره آخرین وضعیت صادرات مرغ گفت: با توجه به دریافت عوارض صادراتی باال به ازای هر کیلو مرغ صادر 

رند در حالی که از مسئوالن ذیربط برای تعادل قیمت و جلوگیری از زیان مرغداران انتظار داریم های آن رغبتی به این امر نداکننده
تومان تعیین کنند در غیر این صورت تعرفه باال صادرات  ۵۰۰که حداکثر عوارض صادراتی به ازای هر کیلو مرغ را یک هزار و 

زندهای هدف دامن میبر قاچاق مرغ به بازار  

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 6/7/89تاریخ :   

هزار تومان رسید ۶۸درصدی نرخ مرغ در بازار/قیمت مرغ به  ۸افزایش   
 ۰۲و مرغ گرم  ۹۰۰هزار و  ۳ر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درصدی نرخ مرغ در بازار خب ۳حجت از افزایش 

هزار تومان است ۰۳تا  ۹۰۰هزار و  .  
صنعت، تجارت و کشاورزی عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی  

نسبت به اواخر هفته گذشته خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو  قیمت مرغ درصدی ۳، از افزایش باشگاه خبرنگاران جوان
هزار  ۰۳تا  ۹۰۰و هزار  ۰۲ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۹۰۰هزار و  ۳تا  ۳۰۰هزار و  ۳مرغ زنده درب مرغداری 

 .تومان است
وی پایان فصل خرید لوازم مدرسه و روند عادی خرید مرغ در سبد خانوار را از جمله دالیل اصلی افزایش قیمت در بازار اعالم 

و  هزار ۹تا  ۵۰۰هزار و  ۹به  مرغ زنده شود که نرخ هر کیلوکرد و افزود: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می
هزار تومان در بازار برسد ۰۴تا  ۵۰۰هزار و  ۰۳و مرغ گرم  ۱۰۰ . 

رود که قیمت مرغ گرم تا پایان حجت قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با وجود تعادل قیمت مرغ در بازار انتظار می
تومان برسد، اما تحقق این موضوع به کشش بازار بستگی دارد ۵۰۰هزار و  ۰۳هفته به دامنه  . 

این مقام مسئول با اشاره به اینکه تولیدکنندگان جوجه یکروزه همچنان در حاشیه زیان هستند، بیان کرد: با توجه به تنش قیمت جوجه 
تندو اختالف با نرخ مصوب، تولیدکنندگان همچنان با زیان معناداری در این بخش روبرو هس . 

ر بازار/قیمت مصوب مرغ تا پایان سال تغییری نخواهد داشتنرخ جدید مرغ و انواع مشتقات د :بیشتر بخوانید  
میلیون قطعه جوجه ریزی شد که با  ۰۰۰وی درباره آخرین وضعیت جوجه ریزی در شهریور گفت: بنابر آمار در شهریور بیش از 

شود کمبود یا نوسان خاصی در بازار اتفاق نیفتداین وجود پیش بینی می . 
میلیون  ۳تا  ۲.۵غداران گوشتی قیمت مرغ در ایام اربعین را پیش بینی کرد و افزود: با توجه به خروج عضو هیئت مدیره اتحادیه مر

 .نفر زائر به عراق از کشور و عدم صادرات مرغ بعید است که در ایام اربعین نوسان خاصی در حوزه مرغ داشته باشیم
های دامی به ویژه ر برخودار است، بیان کرد: هم اکنون قیمت نهادههای دامی از ثبات نسبی در بازاحجت با اشاره به اینکه نهاده

های هفته اخیر اقدام به توزیع از انبار ۲کنجاله سویا بسیار متعادل است و بازار ذرت به سبب آنکه شرکت پشتیبانی امور دام در 
تر اعالم شود تا نوسان خاصی ین ماه هر چه سریعاستانی کرده، از این رو تا حدی کمبود قبلی جبران شده است که امیدواریم سهمیه ا

 .اتفاق نیفتد
تومان اعالم کرد و گفت: در  ۷۰۰هزار و  ۲های استانی و انبار ۴۵۰هزار و  ۲وی نرخ کنونی هر کیلو کنجاله سویا در بنادر را 
تومان کرایه حمل برای  ۷۰ساب متوسط تومان و با احت ۱۰۰های استانی یک هزار و شرایط فعلی قیمت هر کیلو ذرت داخلی در انبار

تومان فاصله دارد ۰۰۰شود که با نرخ مصوب تومان تمام می ۱۷۰مصرف کننده یک هزار و  . 
های هدف افزود: با توجه به اخذ عوارض باالی صادرات مرغ و اتخاذ حجت با اشاره به دالیل صادرات غیر رسمی مرغ به بازار

های هدف اعتمادی به صادرکنندگان ندارند و همین امر موجب شده تا ممنوعیت، تجار بازار تصمیمات یک شبه مسئوالن مبنی بر
های شمال غرب و کردستان عراق صادر شود که این امر تاثیری در بازار مرغ نداردمقدار محدودی مرغ به استان . 

تر از سایر رقبا به عرضه مرغ با نرخ پایینعضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: صادرات مرغ تنها در صورت 
های هدف شدنی است که با وجود عوارض باالی صادرات این امر توجیه اقتصادی برای صادرکننده ندارد و تجار عراقی تنها بازار

اطمینان در صورت تداوم صادرات و دادن تعهد در این خصوص حاضر به خرید مرغ از ما هستند، در حالیکه صادرکنندگان هیچ 
های گذشته، صادرات مجدد از بهمن ممنوع اعالم شودخاطری از تصمیمات مسئوالن امر ندارند چرا که ممکن است همانند سال . 

 ۵۰۰به گفته وی، با کاهش تعرفه و رفع مشکالت صادراتی مبنی بر اتخاذ تصمیمات یک شبه این امکان وجود دارد که ساالنه حداقل 
های هدف صادر شودهزار تن مرغ به بازار . 

این مقام مسئول با بیان اینکه عرضه مرغ کمتر از نرخ مصوب با انتقاد شدید تولیدکنندگان روبروست، گفت: با توجه به عرضه مرغ 
ران بتوانند به تولید تر تصمیماتی اتخاذ کنند تا مرغدارود که مسئوالن دولتی هر چه سریعکمتر از نرخ مصوب در بازار انتظار می

توانند مشکالت متعددی در ادامه دهند چرا که هم اکنون مرغ با نرخ کمتر از ستاد تنظیم بازار در حال عرضه است که این امر می
 .امر جوجه ریزی ایجاد کند

هستیم، در ابتدا باید هزینه حجت در پایان با انتقاد از سود باالی سیستم بانکی تصریح کرد: اگر به دنبال کاهش هزینه صنعت طیور 
های دامی شود، کاهش دهیم چرا که مرغداران عالوه بر نوسان هزینه نهادهاعتبارات را که از طریق سیستم بانکی به بخش وارد می
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های ههای ثابت در بخش ساختمان، تجهیزات و تصفیه خانه آب روبرو هستند که اگر بنابه هر دلیلی هزینبرابری هزینه ۳با افزایش 
شودهای پیشرفته میهای تولید و عدم رقابت با واحدتولید تامین نشود، تجهیزات فرسوده منجر به افزایش هزینه . 

 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 6/7/89تاریخ :   

تومانی قیمت ذرت در بنادر شمالی ۵۴۴افزایش   
های تولید شده درصدی هزینه ۴۰تومانی ذرت در بنادر شمالی خبر داد و گفت: این امر منجر به افزایش  ۵۰۰کیهانی از افزایش 

 .است
صنعت، تجارت و  خبرنگارهای کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان در گفت و گو با حسین کیهانی مدیر عامل تعاونی

های دامی اظهار کرد: با توجه به درباره آخرین وضعیت بازار نهاده ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

ها صورت گرفته استکننده، نوساناتی در حوزه نهادهبه موقع به وارد تخصیص ارز عدم . 
 ۳۵۰به یک هزار و  ۳۵۰تومانی ذرت در بنادر شمالی خبر داد و گفت: قیمت هر کیلو ذرت از یک هزار و  ۵۰۰وی از افزایش 

های تولید شده استدرصدی هزینه ۴۰تا  ۳۷تومان رسیده که این امر منجر به افزایش  . 
زمانیکه علوفه را از اختیار وزارت جهاد کشاورزی خارج کردند و اختیارات بازرگانی وزارت جهاد را به  کیهانی ادامه داد: از

تخصصی نیست و از حوزه دامپروری اطالع ندارند وزارت صمت ها اتفاق افتاد چرا کهصمت دادند، این نوسانات در حوزه نهاده . 
به وزارت صمت و عدم تخصیص به موقع ارز به واردات علوفه نوساناتی  هادوزارت ج به گفته این مقام مسئول، با واگذاری وظایف
های آتی از این بحران جلوگیری شودرا در بازار ایجاد کرده که امیدواریم در ماه . 

های دامداری شد/ صادرات بیش از یک میلیون تن محصوالت لبنینان خشک جایگزین سبوس در واحد :بیشتر بخوانید  
گفت: اتخاذ تصمیمات نادرست وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار را دلیل درصدی قیمت سبوس  ۴۰وی با اشاره به دالیل افزایش 

درصد  ۵۰تا  ۴۰درصدی قیمت سبوس در خرداد اعالم کرد، در حالیکه اواخر سال گذشته قیمت این محصول  ۴۰اصلی افزایش 
 .افزایش یافته بود

است کمک از ایشان و ورود رئیس جمهور و معاون امر کیهانی ادامه داد: با توجه به نامه نگاری دامداران به رئیس جمهور و درخو
هزار تومان کاهش یافت که به یک ۲۵۰شهریور از یک هزار و  ۳۰به این حوزه قیمت سبوس در جلسه ستاد تنظیم بازار در تاریخ 

 .این امر در تعدیل هزینه های تولید و بار مالی دامداران تاثیر گذار است
کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان در پایان تصریح کرد: از مسئوالن امر تقاضا داریم که امور مربوط های مدیر عامل تعاونی

های دامی را به وزارت جهاد برگردانند و در غیر این صورت به سبب اتخاذ تصمیمات نادرست وزارت صمت شاهد نابودی به نهاده

 .صنعت دامپروری کشور خواهیم بود
 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 
 فود پرس – 6/7/89تاریخ : 

 نقشه راه تنظیم بازار کشور تدوین شد
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دستور مقام معظم رهبری در خصوص تهیه نقشه راه برای تنظیم بازار کشور،  

ت موسسه مطالعات بازرگانی و اعمال نظرات تعدادی از خبرگان این اظهار داشت: این نقشه راه و الزامات اجرایی آن با محوری
  .حوزه تهیه شده و به مقامات ذیصالح ارسال شده است

به گزارش شاتا، مدرس خیابانی در مورد رویکرد های ویژه نقشه راه تنظیم بازار کشور گفت: در این سند توجه به معشیت عمومی 
گام کاالهای اساسی مورد نیاز کشور، حمایت از تولید داخل و افزایش رقابت پذیری تولیدات، در اولویت قرار دارد و تامین به هن

کنترل و مدیریت واردات، گسترش زیر ساخت های تجاری و لجستیکی همگام با ظرفیت های تولیدی، همگن سازی آمایش تجاری با 
اخلی، بهینه سازی الگوی مصرف، بهره گیری از ظرفیت آمایش صنعتی کشور، تامین حداکثری کاالهای اساسی از محل تولیدات د

شاخص کلیدی در  2های تجاری استان های مرزی، تمرکز سیاست گذاری درتنظیم بازار، کنترل موجودی و قیمت کاال به عنوان 

مراحل مختلف ها هم در تصمیم سازی و هم در های تعاونی و انجمنتنظیم بازار، تقویت نقش تشکل های بخش خصوصی و اتحادیه
اجرا از جمله اجرای دقیق امور مربوط به ذخیره سازی و بکارگیری ابزارهای تنظیم بازار کاالهای استراتژیک ؛ دستور کار اجرایی 

 .مسئوالن خواهد بود
 

وی افزود: همزمان با جهت گیری کاهشی واردات کاالهای غیرضرور و کاالهایی که تولید مشابه در کشور دارند در خصوص 
 .کاالهای اساسی ضمن رعایت این اصل، با اولویت تامین کسری نیاز کشور انجام خواهد شد

 
مدرس خیابانی ادامه داد: جهت گیری مهم دیگر در این نقشه راه کاهش هزینه مبادله کاال و خدمات با اصالح و نوسازی شبکه توزیع 

که اولویت آن ها حذف هزینه ها و نقش واسطه ها در روند توزیع  که در این راستا سامانه های مناسبی طراحی و عملیاتی شده اند
 .کاال در سطح کشور است

 
قائم مقام وزیر صمت تصریح کرد: استفاده از ظرفیت های نوین و نقش استارت آپ ها در شبکه توزیع، کاهش تجارت غیر رسمی و 

باال، تنوع بخشی در بازار ها، متنوع سازی کاالهای تولیدی کاهش قاچاق کاال، تقویت و توسعه محصوالت صادراتی با ارزش افزوده 
 .و تنوع بخشی در بنگاه های تولیدی صادراتی نیز در این نقشه راه به صورت پررنگ دیده شده است

 
مدرس خیابانی خاطر نشان کرد: توسعه صادرات بخشی از نقشه راه تنظیم بازار است چرا که با فعال سازی ظرفیت های خالی 

دهای تولیدی و افزایش تولید مسلما قیمت کاال نیز کاهش یافته و به نفع مصرف کننده نهایی خواهد بودواح . 
 

وی ادامه داد: تقویت برند های ایرانی و ساخت ایرانی با تغییر نگرش عمومی به ویژه در عوامل توزیع و عرضه که به نوعی در 
های نقشه راه تنظیم بازار کشور هستندگیریارند نیز از جهتترویج فرهنگ استفاده از کاالی داخلی نقش مؤثری د . 

 
مدرس خیابانی اظهار داشت: بهره گیری از توان علمی دانشگاه های کشور در اصالح روند اجرایی تنظیم بازار امروز از اهمیت 

 .باالیی برخوردار است
 

ی در بازار گفت: بسیاری از تالطمات بازار ناشی از تکانه های این مسئول با اشاره به اهمیت پیش بینی شرایط فعلی و آتی روند جار
 .شاخص های عمده اقتصادی کشور است که در این برنامه ها اصل فراوانی کاال و مقدم بر قیمت، در دستور کار است

 
روش های نوین قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در چارچوب این سند نگاه ویژه ای به موضوع کنترل بازار و 

 .نظارتی شده است تا از همه ظرفیت های موجود به حفظ ثبات بازار کمک نماییم
 

های ذیربط در این بخش استی دستگاهمدرس خیابانی گفت: تنظیم بازار یک ماموریت کامال فرابخشی و نیازمند همه . 
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ر در این نقشه راه با همکاری همه بخش های مسئول وی خاطرنشان کرد: برنامه های عملیاتی رویکرد ها و چشم انداز های متصو
باشد و تا به عنوان یک الگو و چارچوب معین به روند اصولی تنظیم بازار در کشور کمک کندتدوین و در حال اجرا می . 

 

  لینک خبر
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 برنامه و سیاستها 

 خبرنگاران جوان  – 0/7/89تاریخ : 

شودها در کشور انجام مینیمه دوم مهر بارورسازی ابر  
ها در نیمه دوم مهر امسال در کشور خبر دادگلکار از اجرای بارورسازی ابر . 

صنعت، تجارت و کشاورزی در گفت و گو با خبرنگارها فرید گلکار مدیرکل مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابر گروه اقتصادی  

مختلف با شرایط تجهیزات   ها گفت: برای بارورسازی ابرها، با اشاره به اجرای پروژه بارورسازی ابرباشگاه خبرنگاران جوان
شود، ولی هم اکنون منطقه آن مشخص نیستمتفاوتی به کار گرفته می . 
تری باران دارندشود که نیاز بیشگرفته می  در نظر  های وزارت نیرو، مناطقی برای انجام این کاراو ادامه داد: طی بررسی . 

بخوانید بیشتر   جو آرام و افزایش نسبی دما در اکثر مناطق کشور/ آلودگی هوای تهران تا پایان هفته رو به افزایش است :
های مختلف گلکار در ادامه با اشاره به مخالفان و موافقان این طرح مذکور افزود: متاسفانه در کشور ما برای اجرای طرح و پروژه

دم باید همه دست به دست هم بدهیم تا راندمان کارهایمان را باال ببریمافرادی موافق و مخالف حضور دارند، ولی معتق . 
دهند، به ها را انجام میکشور پروژه بارورسازی ابر ۱۰ها تصریح کرد: هر ساله مدیرکل مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابر

شوده در کشور انجام میها است، طبق جلسات تشکیل شده نیمه دوم مهر این پروژطوری که کشورما هم جز آن . 
پروژه بارورسازی ابرها را دارد و خوشبختانه تمامی تجهیزات برای   سال سابقه انجام ۲۰  او بیان کرد: ایران بعد از انقالب اسالمی

دهدهای خود را انجام میانجام پروژه مهیا است، وزارت نیرو هم در این زمینه حمایت . 
دهد و امور در انجام این پروژه گفت: سپاه تجهیزات مورد نیاز را در اختیار وزارت نیرو قرار میگلکار با اشاره به همکاری سپاه 

مربوط به اجرای پروژه، هدایت و نظارت توسط وزارت نیرو انجام خواهد شد. امسال هم قرار است هواپیمایی توسط هوافضا تامین 
 .شود

های گذشته اشتراکاتی دارد، فه کرد: البته اجرای این طرح امسال با سالها اضامدیرکل مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابر
آبی اجرایی شود. افزایش های برقمکان این طرح فرق کرده است و احتماال این طرح در اطراف نیروگاه  شرایط ، تجهیزات و  اما

ها از اهمیت زیادی برخوردار استذخیره نیروگاه . 
ها اضافه کرد: طبق آمار دریافتی هزینه اجرای این پروژه برای هر واحد های اجرای طرح بارورسازی ابراو در خصوص هزینه

لایر گزارش شده است ۵۰۰تعریفی وزارت نیرو حدود  . 
های به دلیل بارندگیها مقابله با بحران خشکسالی است. بحرانی که های بارورسازی ابرگلکار ادامه داد: هدف اصلی اجرای پروژه

تر شد به طوری که این پروژه در سال آبی گذشته اجرا نشداخیر کشور کم رنگ . 
  لینک خبر
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 برنج
 فود پرس – 2/7/89تاریخ : 

هزار تن برنج ۰۴۴عبور از قانون انتزاع پشت پرده بالتکلیفی واردات برنج؟/صدور پروانه گمرکی برای   
ماه نخست سال، فراهم شد که همچنان اختالف  ۵هزار تن برنج وارداتی در  ۹۰۰برای ترخیص مشروط همه  در حالی زمینه 

ی جزئیات باقی مانده استنظرها میان وزارت صمت و جهاد کشاورزی برای تعیین تکلیف برخ . 
 

در روزهای اخیر بعد از یک ماه سرگردانی مجوز ترخیص برنجهای در گمرک مانده برای نگهداری در انبارهای تحت نظر شرکت 
 .بازرگانی دولتی صادر شده است

 
اد ماه امسال رئیس مرد 27ماجرای برنج های وارداتی و اعتراضها به ممنوعیت واردات این محصول از این قرار بود که در 

سازمان برنامه و بودجه به مصوبه لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج از سوی کارگروه تنظیم بازار ورود کرده و مدتی بعد نیز این 
 .لغو ممنوعیت به ممنوعیت تبدیل شد

 
استانها صادر شده بود اما با نکته جالب اینکه هر چند دستور ممنوعیت واردات برنج به گمرک و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت 

توجه به عدم تعیین تاریخ شروع فصل برداشت یا ممنوعیت، مقادیر قابل توجهی از برنجهای ثبت سفارش شده پشت دربهای گمرک 
 .باقی ماند

 
وزارت  هزار تن برنج قبل انتقال مسئولیت واردات کاالی کشاورزی به 167همانطور که در مکاتبه زیر قابل مشاهده است حدود 

های اشاره شده به گمرک نیز ها تامین ارز شده بود که به تبع محمولهصمت، ثبت سفارش صورت گرفته است. بخشی از این محموله
رسیده بودند. مدتی بعد با ورود رئیس سازمان برنامه و بودجه و تغییر تصمیم کارگروه تنظیم بازار ممنوعیت واردات برنج اعالم 

شودمی . 
 
 

هزار تن برنج به بنادر مختلف کشور رسیده بود و زمینه برای ترخیص  877ماهه نخست امسال حدود  0دهد درنشان میبررسیها 

مانده با مجوز جدید دبیر کارگروه تنظیم بازار فراهم شده استهای در گمرکبخشی از این محموله . 
 
 

برنج فراهم شد که همچنان اختالف نظرها میان وزارت هزار تن  877برای ترخیص مشروط حدود  بر این اساس در حالی زمینه

صمت و جهاد کشاورزی برای تعیین تکلیف برخی جزئیات باقی مانده است. در همین خصوص معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: 
قل شده است، معدن و تجارت منتمرداد هیچ اختیاری در تخصیص ارز واردات برنج نداریم و همه اختیارات به وزارت صنعت 2از  . 

 
 9ماه فصل برداشت برنج داخلی، برنج خارجی وارد نشود و در  3در واقع هر چند مهر فرد گفته بود، "رویه این بوده است که در 

رسد ریشه اصلی این ماه دیگر وارد شود"، اما زمان دقیق شروع فصل ممنوعیت به گمرک ایران اعالم نشده بود. به نظر می
گردد که اخیرا با مصوبه شورای عالی هماهنگی قوا وظایف از وزارت جهاد کشاورزی به وزرات انتزاع بازمیناهماهنگی به قانون 

ای در زمینه رفع این بالتکلیفی احساس نشده بودصمت منتقل شد و به تبع وظیفه . 
 

از چند سال پیش در دستور  گفتنی است، در بخش کشاورزی قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی
کار قرار گرفت و دولت مکلف شده بود تا همه وظایف مربوط به تأمین تا واردات و تنظیم بازار محصوالت کشاورزی و مواد غذایی 

را با یک مرحله تبدیل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار کند. اما با مصوبه شورای 
ایماهنگی قوا در سال جاری با تشکیل و قوت گرفتن معاونت بازرگانی وزارت صمت، بار دیگر به شرایط قبل بازگشتهعالی هم . 

  لینک خبر
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 برنج 
 خبرنگاران جوان  – 2/7/89تاریخ : 

ای برای افزایش قیمت برنج استهای نظارتی/ ممنوعیت واردات، بهانهگرانفروشی برنج در سایه سکوت دستگاه  
توزیع های اخیر و رشد تولید داخل، کمبودی در بسیاری از مسئوالن بر این باورند که با توجه به میزان مناسب واردات برنج در ماه

روستوجود ندارد و تنها در سایه سکوت دستگاه های متولی، قیمت برنج با نوساناتی در بازار روبه . 
صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار ربط ، اگر چه بنابر تصمیم مسئوالن ذیبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه خ 

اعالم  وزارت صمت در فصل برداشت لغو شود، اما معاون بازرگانی داخلی واردات برنج قرار بود امسال محدودیت و ممنوعیت
مجوز ثبت سفارش  کرده که تا پایان فصل برداشت به منظور کمک به تولید داخل و حمایت از شالیکاران شمال کشور به هیچ عنوان

رو شوددر بازار با نوساناتی روبه قیمت برنج ای شد تاو واردات را نخواهیم داد وهمین امر بهانه . 
درصدی در بازار  ۰۵تا  ۰۰های قبل با نوسانات و خارجی در هفته برنج ایرانی دهد که قیمتها از سطح بازار نشان میبررسی

ها مطرح کردند و همواره از افزایش چشمگیر قیمت برنج یل خاصی را برای این گرانیرو شد و هر یک از فروشندگان دالروبه
هزار تومان همزمان با ورود محصول نو به بازار خبر دادند؛ در حالی که رئیس نظام صنفی کشاورزی معتقد  ۳۰ایرانی به باالی 

هزار تومان به مصرف کننده عرضه شود و در  ۲۰یش از های تولید، هر کیلو برنج نباید با نرخ باست که براساس آنالیز هزینه
کنندهای غیر واقعی در بازار میهای متولی، سودجویان اقدام به عرضه با نرخشرایط فعلی تنها در سایه کمبود نظارت دستگاه . 

و خارجی به سبب ممنوعیت های قبل قیمت برنج ایرانی کند در هفتهمحمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اذعان می
های نو در بازار درصد رشد داشته است که با عرضه برنج ۰۰تا  ۳های مانده در گمرکات کشور واردات و ترخیص نشدن برنج

رو شودرود که قیمت با روند نزولی در بازار روبهانتظار می . 
ت برنج و تاثیر ممنوعیت واردات در فصل برداشت بر حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت تولید و واردا

 :روند قیمت در بازار با خبر شویم
هزار تومان کذب است ۳۰ممنوعیت واردات بهانه سودجویان برای افزایش قیمت/عرضه برنج نو با نرخ باالی   

، با انتقاد صنعت، تجارت و کشاورزی محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار
از گرانی قیمت برنج ایرانی به بهانه ممنوعیت واردات تا پایان فصل برداشت اظهار کرد: براساس مکانیزم کلی، قیمت محصوالت 

زدیاد عرضه قیمت محصول در بازار کاهش و با کمبود کشاورزی از جمله برنج تابع نظام عرضه و تقاضاست به طوری که با ا
یابد و هیچ ارتباطی به ممنوعیت واردات نداردعرضه قیمت افزایش می . 

های مانده در انبار مربوط به سال گذشته، کمبودی وجود ندارد که های نو و برنجوی افزود: با توجه به فصل برداشت، عرضه برنج
ازار قرار گیردقیمت آن دستخوش نوساناتی در ب . 

ملک زاده ادامه داد: بنابر اعالم معاون بازرگانی وزارت صمت، ثبت سفارش و واردات برنج تا پایان فصل برداشت محصول داخل 
در کشور ممنوع است که همین امر موجب شده برخی از واردکنندگان به بهانه عدم ثبت سفارش، موضوع گرانی و کمبود برنج 

آن در برنج داخل را مطرح کنند خارجی و تاثیر گذاری . 
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت را سیاست حمایتی از تولید داخل دانست و 

کنند از واردات در فصل برداشت محصول داخل جلوگیری کنند تا ها برای کمک به تولیدکنندگان داخل سعی میگفت: تمامی دولت
ی در فروش تولید داخل ایجاد نشودمشکل . 

کند که حتی جوابگوی به گفته وی، اگر واردات برنج به سهولت در فصل برداشت انجام شود، قیمت محصول داخل به حدی اُفت می
ال کشور های تولید نخواهد بود، به همین دلیل مسئوالن وزارت صمت به سبب نگرانی از آینده بازار و حمایت از شالیکاران شمهزینه

 .این ممنوعیت را اعمال کردند
ملک زاده با اشاره به اینکه کمبود برنج خارجی به معنای جهش چشمگیر برنج داخل نیست، بیان کرد: با وجود تورم باالی بخش 

ل های تولید، قیمت برنج همانند دیگر محصوالت کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال قبکشاورزی و افزایش چند برابری هزینه
 .نوساناتی داشته است، اما این امر بدان معنا نیست که قیمت برنج ایرانی در سایه کمبود برنج خارجی بی رویه افزایش یابد

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: اگر چه برخی واردکنندگان به سبب دریافت مجوز واردات، اظهاراتی مبنی بر 
های کنند، اما این موضوع واقعیت ندارد و به سهولت دستگاههزار تومان را مطرح می ۳۰ه باالی افزایش قیمت برنج ایرانی ب

توانند از نوسانات بی رویه قیمت در بازار جلوگیری کنندهای بیشتر مینظارتی با اعمال نظارت . 
 نقش کمرنگ احیای وزارت بازرگانی بر کنترل قیمت اقالم اساسی/ مافیای واردات بیدار شدند :بیشتر بخوانید

های تولید و احتساب هزار تومان در بازار را تکذیب کرد و گفت: براساس آنالیز هزینه ۳۰های باالی یمتوی عرضه برنج نو با ق
هزار تومان به مصرف کننده عرضه شود و  ۲۰کرایه حمل و نقل، سود تولیدکننده و فروشنده هر کیلو برنج ایرانی نباید با نرخ باالی 
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مان در بازار توزیع شود، بدون تردید افرادی به دنبال آزادسازی واردات هستند تا بتوانند هزار تو ۲۰های باالی چنانچه برنج با قیمت
 .به تولید داخل ضربه مهلک بزنند

ملک زاده با اشاره به دالیل گرانی عرضه برنج در چند مغازه موجود در یک خیابان گفت: در سایه نبود نظارت صحیح و کنترل بر 
های پایینی محصول را کنند، در حالیکه این افراد با نرخهایی باالیی در بازار عرضه مینج را با نرخبازار، برخی افراد سودجو بر

های چندبرابری محصول را در بازار به فروش های مختلف نظیر کمبود با سوداز کشاورز خریداری کرده و به سبب احتکار و بهانه
ده ندارد و در خصوص بسیاری از محصوالت کشاورزی صادق است. به عنوان رسانند که این موضوع هیچ ارتباطی به تولیدکننمی

فروشند، در حالی که کمتر تومان به دالل و واسطه می ۱۰۰مثال هم اکنون کشاورزان هر کیلو گوجه سر مزرعه را با التماس با نرخ 
یمت از مزرعه تا سفره بیانگر نبود نظارت رسد که فاصله چشمگیر قهزار تومان این محصول به دست مصرف کننده نمی ۵تا  ۴از 

 .مسئوالن بر بازار است
 ضعف عملکرد دستگاه های نظارتی عامل اصلی تفاوت قیمت برنج در شمال با تهران

، تولید برنج از لحاظ کمی و تجارت و کشاورزیصنعت، جمیل علی زاده شایق دبیر انجمن برنج کشور در گفت و گو با خبرنگار
های گیالن، سال گذشته را بی سابقه دانست و گفت: با توجه به شرایط مساعد بارندگی، ذخیره سازی مناسب آب در استان ۰۰کیفی در 

های قبل برخوردار مازندران و غرب گلستان و آفتاب بسیار مناسب در فصل تابستان، تولید برنج از وضعیت مناسبی نسبت به سال
 .است

های اولیه حاکی از آن است که های قبل خبر داد و افزود: برآوردهزارتنی برنج نسبت به سال ۰۵۰تا  ۰۰۰وی از افزایش حداقل 
به سبب  ۹۷تا  ۹۵های هزار تن کمتر نخواهد بود چرا که اراضی شالیزاری که در سال ۴۰۰میلیون و  ۲تولید برنج از مرز 

 .خشکسالی و کم آبی برنج کاشت نشده بود، امسال به زیر کشت رفتند
هزار هکتار فراتر رفته  ۱۰۰علی زاده شایق با اشاره به اینکه امسال به سبب شرایط مساعد آبی، سطح زیر کشت برنج از مرز 

های قبل از ست که تولید برنج در مقایسه با سالهای گذشته بدان معناها بیش از سالاست، بیان کرد: ذخیره سازی مناسب آب پشت سد
 .شرایط مساعدی برخوردار است

های فعلی برنج در سطح بازار ارتباطی به نرخ تمام شده ندارد، گفت: هم اکنون با دبیر انجمن برنج کشور با اشاره به اینکه قیمت
هزار تومان بیشتر  ۲۰شمالی از رشت تا گرگان از سقف  هایدرصد خرده و بدون ناخالصی در استان ۲ترین برنج با یک الی کیفیت

های خارجی، درصد و اختالط بخشی از برنج ۳تا  ۷ها علی رغم افزایش درصد خرده برنج به نیست، در حالیکه در سایر استان
یکدیگر متفاوت است ای در مراکز فروش تهران قیمت در مناطق مختلف شمال، جنوب، مرکز و ... باقیمت به شدت باالست به گونه . 

ها، نه تنها هزینه تولید کاهش نداشته، وی با انتقاد از عدم حمایت دولت از کشت برنج در کشور افزود: با توجه به کم کاری دولتی
ین بلکه به سبب عدم حمایت از تولیدکنندگان ماشین آالت داخل و واردات ماشین آالت خارجی با ارز باال افزایش داشته است که در ا

های ها مجبور به جایگزین کردن کارگر به جای ماشین هستند که بدین ترتیب افزایش هزینهزمینه کشاورز مقصر نیست، چرا که آن
رودهای تولید به شمار میکارگری یکی از دالیل چشمگیر هزینه . 

های نظارتی شی از عملکرد ضعیف دستگاهدبیر انجمن برنج یکی از عوامل اصلی تفاوت قیمت برنج ایرانی در شمال با تهران را نا
 .اعالم کرد

 وزارت جهاد مسئول جلوگیری از اختالط برنج های داخلی با خارجی است
، با ورزیصنعت، تجارت و کشامحمد علی شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار

اشاره به اینکه کمبودی در عرضه برنج خارجی وجود ندارد، اظهار کرد: اگر مسئوالن تنظیم بازار در امر عرضه مدیریت کافی 
های خارجی ها را عرضه کنند، کمبودی در توزیع برنجهای شناسایی شده در انبارهای توزیع، برنجداشته باشند و از طریق شبکه

اند بر نوسان قیمت در بازار دامن بزندنخواهیم داشت که بتو . 
ها به دنبال افزایش قیمت برنج در بازار هستند، اما مسئوالن ذی وی افزود: اگرچه عوامل واسطه و دالل با احتکار محصول در انبار

ها در سطح بازار هستندهای برنج را شناسایی کردند و هم اکنون در حال توزیع این برنجربط انبار . 
با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار برنج مسئولیتی ندارد، بیان کرد: از ابتدای مرداد امسال مسائل شاعری 

مربوط به تنظیم بازار محصوالت کشاورزی از جمله برنج به وزارت صمت واگذار شد، اما وزارت جهاد کشاورزی همچنان مسئول 
های داخل را باید در دستور کار خود قرار دهد تا هویت برنج های دیگر کنترل کیفی برنجکنترل کیفی برنج است و با کمک دستگاه

 .شمال مخدوش نشود
های مختلف سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: دولت در اوایل امسال و اواخر سال گذشته مقادیر زیادی برنج از کشور

شود که با این وجود نگرانی در خصوص کمبود و نوسان قیمت برنج در ریج وارد میوارد کرد که هم اکنون در انبار نگه داری و بتد
 .بازار نداریم
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شود که مسئولیت های بسیار باالیی در بازار عرضه میهای وارداتی پس از اختالط با تولید داخل با نرخبه گفته وی، بخشی از برنج
ها با اعمال کنترل بر سطح بازار به درستی اگر هر یک از این سازمان این کار بر عهده وزارت جهاد و وزارت صمت است چرا که

 .به وظایف خود عمل کنند و با متخلفان برخورد جدی داشته باشند، شاهد چنین تخلفاتی در سطح بازار نیستیم
های آتی گفت: با توجه ر ماهشاعری در پایان با انتقاد از اظهار نظر برخی فروشندگان مبنی بر افزایش چشمگیر قیمت برنج ایرانی د

های کاذب از سطح بازار های اخیر، برخی افراد با بیان چنین اظهاراتی به دنبال سودبه شرایط مساعد تولید و میزان واردات در ماه
 .هستند

 
  لینک خبر
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 پسته
فودپرس – 2/7/89تاریخ :   

 استقبال از عرضه پسته در بورس کاال
نایب رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی گفت:پیش بینی می شود عرضه پسته در قالب گواهی سپرده کاالیی و قرارداد آتی در 

 .بورس کاال با استقبال فعاالن بازار مواجه شود
 

گواهی سپرده و آتی پسته در بورس کاال طی روزهای آینده اشاره کرد و گفت: نمی توان صدرالدین نیاورانی به راه اندازی معامالت 
در تجارت از تکنولوژی روز دنیا فاصله گرفت؛ باید از برنامه های مثبت و تجربه شده جهانی الگو برداری کرد در غیر این صورت 

 .در بلندمدت دچارمشکالتی خواهیم شد
 

در بورس کاال برای کشاورزان مزایایی از جمله شفاف شدن قیمت ها، کنار رفتن واسطه های نیاورانی افزود: عرضه پسته 
غیرضروری و افزایش قدرت عمل کشاورزان در برابر نوسانات بازار به همراه خواهد داشت. همچنین برای پذیرش محصوالت 

ی نزدیک است و این استانداردها، امکان عرضه بیشتر کشاورزی در بورس کاال، استانداردهایی تعریف شده که به استانداردهای جهان
 .محصوالت کشاورزی در بازارهای جهانی را فراهم می کند

 
نایب رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران تاکید کرد: عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال، به دلیل کشف قیمت 

بورس کاال، شرایطی را فراهم می کند که عرضه کاالها در بازارهای جهانی شفاف و تعیین استانداردهای پذیرش کاال در انبارهای 
 .تسهیل شود

 
 نیاورانی ادامه داد: بنابراین نه تنها موافق عرضه پسته در بورس کاال هستم؛ بلکه معتقدم با توجه به ظرفیت باالی تولید در کشور باید

د. کما اینکه در برخی کشورهای دیگر از جمله هلند، بورس کاالی بورس کاالی کشاورزی بزرگتر شده و وسعت بیشتری پیدا کن
کشاورزی وجود دارد و کلیه محصوالت کشاورزی این کشور در بورس عرضه می شود و خریداران هم با مراجعه به سایت بورس 

نندکاالی کشاورزی و فقط بر اساس مشخصات ارایه شده از محصول )بدون رویت محصول( اقدام به خرید می ک . 
 

وی با اشاره به آثار مثبت عرضه پسته در بورس برای صادرکنندگان گفت: تاثیر عرضه پسته در بورس کاال، بستگی به وضعیت 
صادرکنندگان خواهد داشت. شرکت های صادراتی تکنولوژی محور که بر مبنای دانش روز فعالیت می کنند، قطعا از عرضه پسته و 

، در بورس استقبال خواهند کرد و از خدمات این بازار بهره می برند، ولی شاید عرضه پسته سایر محصوالت کشاورزی صادراتی
 .در بورس کاال در مرحله اول برای صادرکنندگان سنتی جذاب نباشد اما به مرور مزایای بورس برای آن ها نیز جذاب خواهد بود

 
نجا است که بخشی از پسته تولیدی کشور در بورس کاال عرضه نایب رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران افزود: نکته ای

خواهد شد. بنابراین صادرکنندگان سنتی که تمایلی به خرید از این بازار نداشته باشند، می توانند همچون گذشته، به فعالیت خود ادامه 
داخلی و صادرات چاره ای جز تحول در دهند. اما بعضی صادرکنندگان از روش های جدید استقبال می کنند که برای رونق بازار 

 سیستم عرضه و تقاضا نیست و باید روش های مدرن عرضه محصوالت در بستر اینترنت را پذیرفت

 لینک خبر 
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 پنبه
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 تامین منابع مالی

 ایرنا  – 6/7/89تاریخ : 

 زدگان پرداخت شدمیلیارد ریال وام به سیل ۶۳۱۸

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهاد کشاورزی، گفت: از ابتدای سال تاکنون یک هزار و  -ایرنا -تهران
 استان کشور پرداخت شده است.  ۰۲میلیارد لایر تسهیالت قرض الحسنه بانکی به خسارت دیدگان بخش کشاورزی از سیل در  ۳۱۳

درباره پرداخت تسهیالت قرض الحسنه بانکی به خسارت « سید محمد موسوی»ی، به گزارش روز شنبه وزارت جهاد کشاورز
میلیارد  ۹۳۰پرونده به مبلغ شش هزار و  ۵۱۵هزار و  ۰۰۰دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، افزود: از ابتدای سال تاکنون، تعداد 

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

ران، کردستان، شمالی و کهگیلویه و بویراحمد به بانک های عامل معرفی و در استان های خوزستان، گلستان، لرستان، مازند
میلیارد لایر  ۳۱۳پرونده به مبلغ هزار و  ۰۳۱هزار و  ۰۳کرمانشاه، ایالم، فارس، همدان، اصفهان، البرز و قزوین در مجموع تعداد 

 به خسارت دیدگان پرداخت شده است.
مک بالعوض به مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی درباره اجرای مصوبات دولت برای پرداخت ک

خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، افزود: بر اساس گزارش های دریافتی از سازمان های جهاد کشاورزی استان های 
 ۳۴۵هزار و  ۲۲۴پرونده ثبت شده در سامانه سجاد، تعداد  ۲۱۰هزار و  ۲۴۳خسارت دیده از سیل تا یکم مهر سالجاری، از تعداد 

ها پس از بازدید میدانی، بررسی و تایید شد و تعداد های تخصصی شهرستانمیلیارد لایر در کمیته ۰۹۵و هزار  ۰۴پرونده به مبلغ 
 میلیارد لایر پس از بررسی، مورد تصویب کارگروه استانی قرار گرفته است. ۱۰۷پرونده به مبلغ پنج هزار و  ۵۴۴هزار و  ۰۲۳

 ۷۰ن، لرستان، همدان، اصفهان، کردستان، فارس، ایالم و کرمانشاه تعداد های گلستان، مازندران، خوزستاوی اظهارداشت: استان
میلیارد لایر به مرحله پرداخت رسیده که بر اساس ماده چهار دستورالعمل اجرایی ابالغی  ۴۰۳پرونده مبلغ پنج هزار و  ۵۷۷هزار و 

 ذکور به حساب خسارت دیدگان واریز شد.درصد مبلغ م ۵۰نهم تیر امسال وزیر جهاد کشاورزی، متناسب با میزان تخصیص، 
موسوی یادآور شد: کاهش تعداد پرونده ها و مبلغ مصوب کارگروه استانی نسبت به گزارش قبل به علت تغییر در آمار ارسالی 

 سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان بوده است.
درصد به بانک  ۰۰درصد به بانک ملی،  ۰۱زی، درصد به بانک کشاور ۵۰وی افزود: از کل پرونده های معرفی شده مذکور؛ 

درصد  ۲درصد به بانک توسعه تعاون، و  ۴درصد به بانک تجارت،  ۵درصد به بانک صادرات،  ۱درصد به بانک ملت،  ۱سپه، 
 هبه بانک رفاه کارگران ارسال شده است که با پیگیری های صورت گرفته، بانک ملت تاکنون از محل اعتبارات سیل، هیچ گون

 ۰۴میلیارد لایر معرفی شده در  ۳۷۲پرونده به مبلغ  ۱۰۳۰پرداختی به خسارت دیدگان نداشته است و بانک صادرات نیز از کل 
 میلیون لایر پرداخت کرده است. ۵۵۰پرونده، مبلغ  ۲۰استان، تاکنون فقط در استان کردستان برای 

 
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 خبرنگاران جوان  – 6/7/89تاریخ : 

 جزئیات پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به کشاورزان سیل زده
میلیارد لایر تسهیالت قرض الحسنه بانکی به خسارت دیدگان بخش کشاورزی از سیل  ۰۳۱۳موسوی گفت: تا تاریخ یکم مهرماه 

 .پرداخت شده است
به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید محمد موسوی درباره اجرای مصوبات  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

های دریافتی از دولت جهت پرداخت کمک بالعوض به خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، اعالم کرد: بر اساس گزارش
پرونده ثبت  ۲۱۰هزار و  ۲۴۳های خسارت دیده از سیل تا تاریخ یکم مهرماه ماه امسال، از تعداد های جهاد کشاورزی استاننسازما

ها پس از های تخصصی شهرستانمیلیارد لایر در کمیته ۰۴۰۹۵پرونده به مبلغ  ۳۴۵هزار و  ۲۲۴شده در سامانه سجاد، تعداد 
میلیارد لایر پس از بررسی، مورد تصویب  ۵۱۰۷پرونده به مبلغ  ۵۴۴هزار و  ۰۲۳و تعداد بازدید میدانی، بررسی و تایید شد 
 .کارگروه استانی قرار گرفته است

های گلستان، مازندران، خوزستان، لرستان، همدان، اصفهان، کردستان، فارس، ایالم و کرمانشاه تعداد وی ادامه داد: در استان
دستورالعمل اجرایی ابالغی شماره  ۴ارد لایر به مرحله پرداخت رسیده است که بر اساس ماده میلی ۵۴۰۳پرونده به مبلغ  ۷۰۵۷۷
درصد مبلغ مذکور به حساب خسارت دیدگان  ۵۰وزیر جهاد کشاورزی، متناسب با میزان تخصیص،  ۹۳-۴-۹مورخ  ۱۷۵۳-۰۲۰

 .واریز گردید
هزار کشاورز ۳۲۷ساله بدهی  ۳میلیارد تومان اعتبار به سیل زدگان/امهال  ۹۰۰اختصاص  :بیشتر بخوانید  

ها و مبلغ مصوب کارگروه استانی نسبت به گزارش قبل به علت تغییر در آمار ارسالی موسوی یادآور شد: کاهش تعداد پرونده
 .سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان بوده است

خسارت دیدگان از  نکی بهمدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی درباره پرداخت تسهیالت قرض الحسنه با
میلیارد لایر از طریق سازمان  ۱۹۳۰پرونده به مبلغ  ۵۱۵هزار و  ۰۰۰سیل در بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: تاکنون، تعداد 

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

های خوزستان، گلستان، لرستان، مازندران، کردستان، کرمانشاه، ایالم، فارس، های عامل معرفی و در استانبویراحمد به بانک
میلیارد لایر به خسارت دیدگان پرداخت شده است ۰۳۱۳پرونده به مبلغ  ۰۳۰۳۱تعداد همدان، اصفهان، البرز و قزوین جمعا  . 

۰۱بانک کشاورزی،  درصد به ۵۰های معرفی شده مذکور؛ موسوی یادآوری کرد: از کل پرونده درصد به  ۰۰درصد به بانک ملی،  
 ۲درصد به بانک توسعه تعاون، و  ۴جارت، درصد به بانک ت ۵درصد به بانک صادرات،  ۱درصد به بانک ملت،  ۱بانک سپه، 

های صورت گرفته، بانک ملّت تاکنون از محل اعتبارات سیل، هیچ گونه درصد به بانک رفاه کارگران ارسال شده است که با پیگیری
 ۰۴شده در میلیارد لایر معرفی  ۳۷۲پرونده به مبلغ  ۱۰۳۰پرداختی به خسارت دیدگان نداشته است و بانک صادرات نیز از کل 

میلیون لایر پرداخت کرده است ۵۵۰پرونده، مبلغ  ۲۰استان، تاکنون تنها در استان کردستان برای  . 
  لینک خبر
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 تخم مرغ

 فود پرس – 6/7/89تاریخ : 

 صادرات تخم مرغ متوقف شد/ سهم بازار ایران به ترکیه رسید
هزارتن تخم  ۰۳رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با بیان اینکه صادرات تخم مرغ متوقف شده است،گفت:در سالجاری تنها  

 .مرغ از کشور صادر شد
ل شرکت پشتیبانی اموردام قیمت خرید تخم مرغ مازاد از تولیدکنندگان را افزایش داده روز قب ۳ناصر نبی پور اظهارداشت: از حدود 

تومان از تولیدکنندگان خریداری می کند ٠٠۰۰واین محصول را کیلویی  . 
یان وی اضافه کرد: این اقدام وزارت جهاد و شرکت پیشتیبانی امور دام جای قدردانی دارد چون مانع شدند که مرغداران به دلیل ز

 .فراوان مرغ های خود را به کشتارگاه بفرستند و یا اینکه جوجه ریزی را متوقف کنند
نبی پور ادامه داد: حدود دو ماه و نیم است که دولت خرید تخم مرغ مازاد را از تولیدکنندگان آغاز کرده که در ابتدا آن را کیلویی 

تومان رسانده است ٠٠۰۰ش داد و در نهایت هم اکنون قیمت را به تومان افزای ٠۰۰۰تومان می خرید سپس نرخ آن را به  ٠٠۰۰ . 
تومان اعالم کرد و درباره وضعیت قیمت ها در هفته های  ٠۰۰۰وی میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ را درب مرغداری حدود 

ه اگر قیمت در بازار به این تومان است ک ۷۷٧۰آتی گفت: در بازار تخم مرغ اتفاق خاصی رخ نخواهد داد، نرخ مصوب این کاال 
 .رقم برسد اتفاق فوق العاده ای است

نبی پور در بخش دیگری از سخنان خود درباره صادرات تخم مرغ نیز با بیان اینکه صادرات کامال متوقف شده است، گفت: یکماه 
 .بیشتر است که صادرات متوقف است

تان تمایلی به واردات تخم مرغ از ایران ندارند، اضافه کرد: دلیل این مساله وی با بیان اینکه کشورهای مقصد از جمله عراق و افغانس
 .عدم تداوم صادرات از سوی ایران است و کشورهای مقصد ترکیه را جایگزین ما کرده اند

یابد می توانیم  نبی پور گفت: اگر رایزنان کشور ما با کشورهای مقصد در این زمینه مذاکره کنند و تعهد بدهند که صادرات ادامه می
 .ترکیه را از میدان رقابت خارج کنیم

هزارتن صادرات  ۰۰هزارتن اعالم کرد و افزود:این رقم بسیار کمی است ما زمانی ماهی  ۰۳تا  ۰۲وی میزان صادرات را تاکنون 
هزارتن صادرات انجام دهیم ۰۳ماه تنها موفق شدیم حدود  ٠داشتیم ولی در حال حاضر طی  . 

  لینک خبر
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان  – 3/7/89تاریخ : 

 چگونه مجوز پرورش قارچ بگیریم؟
برای دریافت مجوز پرورش قارچ باید به نظام مهندسی شهرستان مربوط مراجعه و درخواست خود را افشار گفت: سرمایه گذاران 

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

درباره آخرین وضعیت صدور مجوز تاسیس محلی برای پرورش قارچ اظهار کرد: سرمایه  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
از گذاران برای دریافت مجوز پرورش قارچ باید به نظام مهندسی شهرستان مربوط مراجعه و درخواست خود را مطرح کنند که پس 

های الزم، نظام مهندسی پروانه تاسیس صادر کندشود تا پس از استعالمهای اولیه مدارک به انجمن فرستاده میبررسی . 
کنند و در صورت نیاز تسهیالت بانکی دریافت وی افزود: سرمایه گذاران پس از دریافت پروانه تاسیس شروع به ساخت و ساز می

دهندهای الزم را برای صدور پروانه بهره برداری انجام میرچ، کارشناسان انجمن بررسیکنند، پس از ساخت محل پرورش قامی . 
این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت دریافت مجوز کود کمپوست بیان کرد: سرمایه گذاران برای دریافت مجوز کمپوست از ابتدا 

همچنین برای بذر به اداره بذر و نهال سازمان جهاد کشاورزی کنند، های مربوط به مراجعه میبه سازمان جهاد کشاورزی شهرستان
های مربوط درخواست خود را مطرح کننداستان . 

میلیون تومانی قارچ کاران در روز/فرا رسیدن ایام محرم بر افت قیمت قارچ دامن زد ۷۰۰زیان  :بیشتر بخوانید  
میلیارد  ۴ی رقمی حدود رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی ادامه داد: سرمایه گذاران برای احداث کوچکترین واحد اقتصاد

تن قارچ تولید کنند، ضمن آنکه برای  ۲۳۰توانند سالیانه تومان باید سرمایه گذاری کنند که در صورت این میزان سرمایه گذاری، می
میلیارد تومان باید سرمایه گذاری شود ۱۷راه اندازی یک واحد کمپوست  . 

های دولتی در چارچوب رفع موانع ، سازمانرونق تولید داد و گفت: در سال افشار در پایان از کوتاه شدن زمان دریافت مجوز خبر

حداقل یک سال زمان نیاز داردو حذف کردند، اما با تمامی این تفاسیر دریافت مجوز   ها را کوتاهتولید برخی استعالم . 
  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 خبرنگاران جوان – 6/7/89تاریخ : 

تومانی تولیدکنندگان در فروش هر کیلو قارچ ۳۴۴زیان یک هزار و   
ان در فروش هر کیلو قارچ با زیان یک هزار تومانی روبرو هستندافشار گفت: با توجه به شرایط کنونی بازار، قارچ کار . 

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

تحوالت بازار قارچ اظهار کرد: با توجه به بازگشایی مدارس و کاهش  ، درباره آخریناقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
در بازار افت چشمگیری داشته است قیمت قارچ تقاضا، . 

تومان است که  ۳۰۰و هزار  ۰۰هزار تومان اعالم کرد و گفت: قیمت تمام شده هر کیلو قارچ  ۰۰وی نرخ کنونی هر کیلو قارچ را 
تومانی روبرو هستند ۳۰۰با این وجود قارچ کاران در فروش هر کیلو قارچ با زیان یک هزار و  . 

تن قارچ مازاد تولیدکنندگان را از سطح بازار جمع  ۰۵محرم، انجمن  ۰۰تا  ۳افشار ادامه داد: با توجه به تعطیلی رستوران ها از 
آوری و روانه صنایع تبدیلی کرد، در غیر این صورت به سبب مازاد عرضه در برابر تقاضا قارچ کاران با افت بیشتر قیمت در 

 .بازار روبرو بودند
زار عرضه می شود، بیان کرد: این در حالی تن قارچ در با ۷۰این مقام مسئول با اشاره به اینکه در شرایط عادی روزانه بیش از 

تن رسیده است که امیدواریم از ابتدای مهر بازار مساعد شود ۳۵تا  ۳۰است که هم اکنون عرضه روزانه قارچ به  . 
هزار تن قارچ تا پایان سال ۳۰کمبود عرضه، قیمت قارچ را منطقی کرد / پیش بینی صادرات  :بیشتر بخوانید  

به شرایط کنونی بازار، قارچ تن اعالم کرد و گفت: با توجه  ۴۰۰رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی تولید روزانه قارچ را 
 .کاران در فروش هر کیلو قارچ با زیان یک هزار تومانی روبرو هستند

وی درباره آخرین وضعیت صادرات قارچ گفت: با خنک شدن هوا و رونق صادرات پیش بینی می شود که تا پایان سال مجموع 
هزارتن برسد ۳۰صادرات به  . 

ب مشکالت حمل و نقل توفیق چندانی در صادرات نداشتیم که با هماهنگی های صورت گرفته افشار ادامه داد: در فصل گرما به سب
هزار تن قارچ صادر شود ۳مبنی بر سیستم حمل یکسره تا مرز عراق در نظر داریم ماهانه حداقل  . 

تان ، صادرات افت با توجه به گرمای هوا در فصل تابس  رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در پایان تصریح کرد:
چشمگیری داشته است، از این رو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی درصدد رفع آن هستیم، ضمن آنکه مشکل تخلیه و بارگیری در 

های یخچال دار، صادرات بدون توقف از مبدا به مرز داشته باشیممرز عراق همچنان رفع نشده است تا بتوانیم با کامیون . 
 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور
 ایرنا  – 0/7/89تاریخ : 

 صنعت لبنیات آماده تامین شیر مدارس است

دبیر انجمن صنایع لبنی ایران گفت: صنعت لبنیات ایران با ورودی ساالنه بیش از هفت میلیون تن شیرخام، آمادگی  -ایرنا  -تهران 
 س سراسر کشور به هر میزان که توافق شود را دارد. تامین شیرمدار

میلیون تن شیرخام  ۰۰روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان این که ساالنه در کشور بیش از « رضا باکری»
یار تم شیر کیفی در اختتولید می شود، افزود: در صورت تامین اعتبار و توافق وزارت آموزش و پرورش با صنعت لبنیات به طور ح

 مدارس سراسر کشور قرار خواهد گرفت.
های لبنی مورد نیاز با بهترین و مجهزترین دستگاه ها و تکنولوژی روز تولید و وی اظهارداشت: درحال حاضر انواع شیر و فراورده
 گیرد.در اختیار مصرف کنندگان داخلی و خارجی قرار می

شود، درصد آن صادر می ۰۰رسد و تنها های لبنی کشور به مصرف داخلی میرصد فراوردهد ۹۰باکری با بیان این که اکنون 
میلیون دالر به کشورهای هدف صادر شده بود که این  ۳۳۰های لبنی به ارزش هزارتن انواع فراورده ۴۷۵، ۹۱تصریح کرد: سال 

 یلیون دالر رسید.م ۷۷۳های لبنی به ارزش هزارتن انواع فراورده ۳۹۳به  ۹۷میزان در سال 
ماهه صنعت لبنیات توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم نشده است، گفت: به نظر  ۱وی با بیان این که هنوز آمار صادرات 

 ها میزان صادرات صنعت لبنیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته با اندکی کاهش روبرو شده باشد.می رسد به دلیل شرایط تحریم
 

 لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83490446/صنعت-لبنیات-آماده-تامین-شیر-مدارس-است
https://www.irna.ir/news/83490446/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان – 7/7/89تاریخ : 

کندجوز مرغداری صادر نمیوزارت جهاد م  
های مرغداری، حجت گفت: بنابر دستور وزیر جهاد کشاورزی، چندین سال است که در کشور به سبب ظرفیت بیش از نیاز واحد

شودمجوز احداث صادر نمی . 
صنعت، تجارت و کشاورزی عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی  

، با اشاره به اینکه مجوز جدیدی برای احداث واحد مرغداری صادر نمی شود، اظهار کرد: بنابر دستور باشگاه خبرنگاران جوان
های مرغداری، مجوز احداث صادر ر کشور به سبب ظرفیت بیش از نیاز واحدوزیر جهاد کشاورزی، چندین سال است که د

شودنمی . 
ها داشته باشیم، بدون تردید به یک های مرغداری، اگر بتوانیم ظرفیت حداکثری از این ظرفیتوی افزود: با توجه به تعداد فعلی واحد

شویمکشور صادر کننده تبدیل می . 
هزار تن تا یک میلیون تن اعالم کرد و گفت: اختالف وزنی ظرفیت  ۵۰۰های مرغداری را حجت مازاد ظرفیت ساالنه واحد

کیلوگرم است ۳تا  ۳۰۰های مرغداری ناشی از برداشت مرغ زنده در وزن یک کیلو و واحد . 
هزار تنی از ظرفیت مازاد تولید مرغ به  ۵۰۰عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: هم اکنون امکان بهره برداری 

 .منظور صادرات وجود دارد، به همین خاطر نیازی به ایجاد ظرفیت سازی جدید نیست
هزار تومان رسید ۰۳هزار تن گوشت مرغ در کشور/قیمت هر کیلو مرغ به  ۷مصرف روزانه  :بیشتر بخوانید  

برند، بیان کرد: براین به سبب کمبود نقدینگی مرغداران در تعطیلی به سر می مرغداری هایوی با اشاره به اینکه بسیاری از واحد
توانند به جای سرمایه گذاری ثابت، از سرمایه فعلی بهره برداری کنند که این ن سرمایه گذاری در این صنعت میاساس افراد خواها

های تولید تاثیر گذار استامر در کاهش هزینه . 
پیگیری  های استانیهای تعطیل را از طریق اتحادیهتوانند آمار واحدبه گفته حجت، افراد خواهان سرمایه گذاری در این صنعت می

 .کنند
های تعطیل مرغداری نیاز به سرمایه گذاری ثابت ندارد، تصریح کرد: براین اساس این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه واحد

سرمایه گذاران، سرمایه تولیدی شان به عنوان سرمایه در گردش بستگی به پرورش و سایز مرغ تولیدی دارد. اما حداقل سرمایه 
تومان است تا تولید با آرامش پیش رود ۵۰۰هزار و  ۳کیلو وزن مرغ  گذاری برای هر . 

شناسنامه دار کردن تخم مرغ  میلیون تومان دریافت مجوز ۴۰۰هزینه   
، درباره صنعت، تجارت و کشاورزی ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار

آخرین وضعیت صدور مجوز شناسنامه تخم مرغ اظهار کرد: مرغداران برای دریافت شناسنامه تخم مرغ باید به سازمان دامپزشکی 
 .منطقه مراجعه کنند تا مسئوالن پس از بازدید از اتاق بسته بندی و... مجوز الزم را صادر کنند

برابری دریافت مجوز شناسنامه تخم مرغ طی یک سال و نیم اخیر خبر داد و گفت: مرغداران تخم گذار  ۴تا  ۳وی از افزایش 
خواهان دریافت شناسنامه پس از مراجعه به سازمان دامپزشکی و بررسی الزم مسئوالن سازمان دامپزشکی باید به انجمن تخم مرغ 

شود و مشکلی در این زمینه وجود ها صادر میدریافت، مجوز برای آن شناسنامه دار مراجعه کنند و سپس بعد از گذراندن مراحل
 .ندارد

میلیون تومان اعالم کرد و افزود: با  ۰۰۰نبی پور در پایان هزینه دریافت مجوز شناسنامه تخم مرغ در سال گذشته را رقمی بالغ بر 

ون تومان برای دریافت مجوز هزینه کنندمیلی ۴۰۰تا  ۳۰۰توجه به افزایش هزینه ها، مرغداران امسال حداقل باید  . 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان – 2/7/89تاریخ : 

میلیارد تومانی تولیدکنندگان جوجه ۶۰۴روزه همچنان نامساعد است/زیان ماهانه بازار جوجه یک  
فارغی گفت: با وجود افت قیمت جوجه یکروزه و زیان شدید تولیدکنندگان مرغ مادر، مسئوالن توجهی به این موضوع ندارند و تنها 

 .در شعار حمایت می کنند
صنعت، تجارت و کشاورزیکروزه در گفت و گو با خبرنگارغالمعلی فارغی دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه ی گروه اقتصادی  

رد: علی رغم افت قیمت همچنان نامساعد است، اظهار ک جوجه یکروزه ، با انتقاد از این مسئله که بازارباشگاه خبرنگاران جوان
کنندجوجه یکروزه و زیان شدید تولیدکنندگان مرغ مادر، مسئوالن توجهی به این موضوع ندارند و تنها در شعار حمایت می . 

دانیم چه بالیی قرار است سر تولیدکنندگان یکروزه و شرایط نامساعد بازار نمی قیمت جوجه وی افزود: با توجه به استمرار افت
یدکشور بیا . 

فارغی ادامه داد: علی رغم برگزاری جلسات متعدد، اما تاکنون تصمیم نهایی برای رفع این بحران به کار گرفته نشده و گویی قرار 
 .است تولید جوجه یکروزه در کشور زمین گیر شود

ازار اعالم کرد و گفت: تومان در ب ۷۰۰تا یک هزار و  ۴۰۰مسئول متوسط قیمت هر قطعه جوجه یکروزه را یک هزار و این مقام
تومان بوده که این  ۴۰۰هزار و  ۲ها بیش از این درحالی است که قیمت تمام شده هر قطعه جوجه یکروزه در پی نوسان نرخ نهاده

 .امر بیانگر زیان حداقل یک هزار تومانی تولیدکنندگان در فروش هر قطعه است
یدتومان رس ۵۰۰هزار و  ۰۳تومانی قیمت مرغ تا پایان مهر/قیمت مرغ به  ۳۰۰استمرار نوسان  :بیشتر بخوانید  

میلیارد تومانی روبرو  ۰۲۰تا  ۰۰۰دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با اشاره به اینکه تولیدکنندگان جوجه ماهانه با زیان 
ای در بر نداشته های متعدد برای صادرات به منظور کاهش زیان تولیدکنندگان، اما تاکنون نتیجههستند، بیان کرد: با وجود پیگیری

های هدف شده استیک شبه منجر به از دست دادن بازار چرا که تصمیمات . 
های دیگر وجود ندارد، از این رو به سبب های همسایه به بازارفارغی ادامه داد: با توجه به آنکه امکان صادرات جوجه جز کشور

 .ممنوعیت یکباره صادرات و مسائل سیاسی، تجار عراق حاضر به خرید جوجه از صادرکنندگان نیستند
این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه مشکالتی در روابط بانکی بین المللی تحت تاثیر شرایط تحریم و مسائل سیاسی وجود دارد، 
تصریح کرد: مشکالت بین المللی در کنار مسائل داخل همچون اخذ عوارض و تصمیمات یک شبه صادرات، تولیدکنندگان را با 

 .مشکالت متعددی روبرو کرده است
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 

 خبرنگاران جوان  – 6/7/89تاریخ : 

برند/ احداث واحد جدید دامداری صرفه اقتصادی نداردهای دامداری در تعطیلی به سر میدرصد واحد ۰۴  
توانند در این برند، از این رو سرمایه گذاران میهای دامداری در تعطیلی به سر میدرصد واحد ۴۰سلطانی گفت: با توجه به آنکه 

سال اقدام به ساختمان سازی کنند ۲نند که با این وجود دیگر نیاز نیست های تعطیل سرمایه گذاری کواحد . 
صنعت، تجارت و کشاورزی سعید سلطانی مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور در گفت و گو با خبرنگار روه اقتصادی باشگاه گ 

توانند مند در حوزه دامداری میدرباره آخرین وضعیت دریافت مجوز دامداری اظهار کرد: سرمایه گذاران عالقه ،خبرنگاران جوان
به نظام مهندسی استان و شهرستان خود مراجعه کنند تا پس از کسب اطالع از شرایط نسبت به دریافت مجوز دامداری اقدام کنند چرا 

در صورت ممنوعیت احداث دامداری در یک منطقه، سازمان نظام مهندسی کشاورزی به سرمایه گذاران حوزه اطالع رسانی که 
کندمی . 

برند، بیان کرد: براین اساس سرمایه گذاران این حوزه های دامداری در تعطیلی به سر میدرصد واحد ۴۰وی با اشاره به اینکه 
سال اقدام به ساختمان سازی کنند، چند ماه  ۲یل سرمایه گذاری کنند که با این وجود دیگر نیاز نیست های تعطتوانند در این واحدمی

 .برای دریافت مجوز منتظر استعالم سازمان دامپزشکی، وزارت راه و شهرسازی، محیط زیست و ... باشند
کنم افراد بی تجربه برد، توصیه میعطیلی به سر میهای دامداری در تدرصد واحد ۴۰سلطانی ادامه داد: در شرایط فعلی که بیش از 

های تعطیل دچار نشونددر این حوزه ورود نکنند تا به سرنوشت دامداری . 
های دامداری شد/ صادرات بیش از یک میلیون تن محصوالت لبنینان خشک جایگزین سبوس در واحد :بیشتر بخوانید  

قتصادی ندارد و بعید است که افراد به دنبال به گفته این مقام مسئول، در شرایط فعلی اقتصاد، احداث واحد دامداری جدید صرفه ا
 .سرمایه گذاری در این حوزه باشند

مدیر عامل اتحادیه دامداران در پایان میزان سرمایه گذاری در این بخش را تابع میزان زمین، تعداد راس، سازه و بسیاری از عوامل 
 دیگر دانست

  لینک خبر
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 چای
 خبرنگاران جوان – 0/7/89تاریخ : 

عرفه واردات چای بر رکود بازار داخل دامن زدهزار تن گذشت/کاهش ت ۶۴۵خرید برگ سبز چای از   
میلیارد تومان از  ۲۹۴هزارتن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  ۰۰۵جهان ساز گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از 

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

، با اشاره به اینکه برداشت چای تا پایان مهر ادامه دارد، اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش جوان
های گیالن و مازندران خریداری شده استمیلیارد تومان از چایکاران استان ۲۹۴هزار تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  ۰۰۵از  . 

های آتی بخش اعظم مطالبات چایکاران پرداخت و مابقی پس درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: در روز ۷۳وی از پرداخت 
شودت به حساب چایکاران واریز میها و دولاز واریز قدرالسهم کارخانه . 

 ۴۷تن معادل  ۲۴۷هزار و  ۴۹درصد درجه یک و  ۵۳تن برگ سبز خریداری شده معادل  ۲۴هزار و  ۵۱به گفته جهان ساز، 
است ۲درصد درجه  . 

درصد رشد داشته  ۵تا  ۴نسبت به مدت مشابه سال قبل  خرید تضمینی برگ سبز چای رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه میزان
هزار تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری  ۰۲۵تا  ۰۲۰شود که است، بیان کرد: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی می

 .شود
درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای ۳هزار تن فراتر رفت/رشد  ۰۰۴خرید تضمینی برگ سبز چای از  :بیشتر بخوانید  

هزار تن برگ سبز چای پیش  ۰۲۰تحقق تولید  تن اعالم کرد و گفت: در صورت ۱۳۱هزار و  ۲۳او مجموع تولید چای خشک را 
درصد نیاز کشور از منابع تولید داخل تامین خواهد شد ۲۱شود که بینی می . 

جهان ساز درباره تاثیر کاهش تعرفه واردات چای بر تولید داخل بیان کرد: با توجه به اعالم مسئوالن وزارت صمت مبنی بر کاهش 
رو شده چرا که تعرفه نرخ برابری چای تولید داخل با رید و فروش چای داخل با مشکالتی روبهدرصد، میزان خ ۵تعرفه واردات به 

 .وارداتی است
ها به سمت واردات است و تا زمان متعادل شدن تعرفه واردات، این مقام مسئول ادامه داد: با کاهش تعرفه واردات، بخشی از نگاه

گیردای در چای داخل صورت نمیخرید و فروش عمده . 
تصریح کرد: مسئوالن تنظیم بازار باید در خصوص   جهان ساز در پایان درباره تاثیر کاهش تعرفه واردات بر بازار چای خارجی،

تاثیر تعرفه واردات بر چای خارجی پاسخگو باشند، اما این موضوع بر کاهش خرید و فروش چای داخل تاثیر گذار است چرا که 
دهند به چای ایرانی چای خارجی خریداری کنندترجیح میتجار پس از تحلیل اقتصادی  . 

  لینک خبر

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/7076838/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B2%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/7070161/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%D8%A7%DB%8C
https://www.yjc.ir/fa/news/7076838/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B2%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 

 حبوبات

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 خاک

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 خرما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرگزاری فارس – 2/7/89تاریخ : 

 دارندقانون خرید تضمینی دوباره نقض شد /کشاورزان در تاریکی گام برمی

امسال دولت قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را که بر اساس قانون تا آخر شهریور هر سال تعیین شده، اعالم نکرد در 
 حالی که امنیت غذایی کشور به رعایت این قانون گره خورده است. 

ر که بر اساس قانون تا آخبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امسال دولت قیمت خریدتضمینی محصوالت کشاورزی را 
 شهریور هر سال تعیین شده، اعالم نکرد تا چرخه نقض قانون توسط دولت ادامه یابد.

ماه اعالم کرد، مثال نرخ خرید تضمینی محصوالت  9های یکماه تا دولت در سالهای گذشته هم نرخ خرید تضمینی را با تاخیر

را در اسفند اعالم کرد. سالهای قبل از این  80را در بهمن ماه و سال  86خ سال نر کشاورزی را سال گذشته در اردیبهشت سال بعد،

قانون خرید تضمینی محصوالت »ها هم به ندرت در زمان خودش یعنی آخر شهریور اعالم کرده بود. در حالی که تاکید تاریخ
 ها حتما تا آخر شهریو ر دالیل کارشناسی دارد.به اعالم نرخ« کشاورزی

دولت موظف است قیمتهای مصوبه مزبور را قبل »کند که ماده واحده قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی تاکید می 2تبصره 

در  1069شهریور ماه یک  21این قانون « های عمومی اعالن نماید.آخرشهریور ماه( از طریق رسانهاز آغاز هر سال زراعی )

 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 1069.6.22شورای اسالمی تصویب و در تاریخمجلس

بردار کشاورزی و به طور غیر میلیون بهره 3.0نقض این قانون توسط دولت محدود به افراد معدود نیست بلکه به طور مستقیم 

اعالم به گیرد که امنیت غذایی آنها وابسته به مدیریت مناسب از سوی دولت از جمله میلیون جمعیت کشور را در برمی 97مستقیم 

موقع نرخ خرید تضمینی است، دولت اگر نرخ خرید تضمینی را مناسب و به موقع اعالم کند، در تولید و درآمد کشاورزان موثر 
 شود.خواهد بود و کشت کشاورزان به سمت محصوالت اساسی و راهبردی مانند گندم که قوت اصلی مردم است هدایت می

است و تکرار آن در سالهای گذشته تعجب برانگیزتر. در حالی که هم قانون تاکید دارد که نقض قانون توسط دولت تعجب برانگیز 
های خرید چرخد و دولت نرخدهند اما هر سال در به همان پاشنه میها به موقع اعالم شود و هم کارشناسان هرساله هشدار مینرخ

تواند منتظر بماند و باید زیاد است. کشاورز نمیها هم بحثان نرخکند که البته در باره میزتضمینی را با ماهها تاخیر اعالم می
دهد زیرا هر محصولی زمان کشت معینی دارد و خارج از آن ای را نمیمحصول خود را بکارد یعنی شرایط آب و هوایی چنین اجازه

واقع به خودش کمک کند که مسئول امنیت توان کشت کرد دولت هم باید این را بداند و به کشاورز در این زمینه کمک کند در نمی
خرید تضمینی چیست؟ در حالی که وزارت جهاد  غذایی کشور است. واقعا دلیل این همه تاخیر شورای اقتصاد در اعالم نرخ

با  ماه پیش اعالم کرده است واقعا دولت قصد ندارد رویه خود را اصالح کند؟ این رفتار دولت 0های پیشنهادی را کشاورزی قیمت

 کشاورزان تا کجا پیش خواهد رفت؟
کند، زمانی که کشاورز از نرخ خرید خود آگاه نیست مانند نقض قانون خرید تضمینی توسط دولت امنیت غذایی کشور را تهدید می

کر ودانه م، شکارد و نتیجه آن نیز شانسی خواهد بود چه بسا سال آینده به جای گندانداختن تیری در تاریکی است، کشاورز شانسی می
میلیون تن گندم از مردم خریداری  11بادمجان و هندوانه برداشت شود! دولت فکر کند که روغنی از زمین کشاورز گوجه فرنگی،

میلیون تن! رویای خودکفایی شکر را در سر بپروراند اما به یکباره بیش از یک میلیون تن شکر  9شود خواهد کرد اما در نهایت می

ها را رها کنند و بسپرند به کاران هم زمینها هم آنقدر زیاد شود که بریزند جلوی گوسفندان و هندوانهدیگر سو گوجه وارد کند! در
 پرندگان.

های مناسب پنبه قیمت چغندرقند، های روغنی،دانهها را به موقع و برای محصوالت راهبردی مانند گندم، ذرت، جو،دولت اکر نرخ
سال آینده محصوالتی از این دست کشت خواهند کرد و منجر به افزایش ضریب امنیت غذایی کشور و جلوگیری اعالم کند، کشاورز 

 ها دالر ارز از کشور خواهد شد.از خروج میلیون
  لینک خبر
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 / خدمات خرید تضمینی 
 خبرنگاران جوان – 0/7/89تاریخ : 

درصدی سطح زیر کشت ۸۴تاخیر مجدد در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم/ هشدار به مسئوالن نسبت به کاهش   
خرید تضمینی گندم افق روشنی نیست روز از به پایان رسیدن مهلت قانونی دولت برای اعالم نرخ ۵با گذشت  . 

   
صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار روز از به پایان رسیدن مهلت  ۵، با گذشت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

محصوالت کشاورزی از جمله گندم اُفق روشنی پیش رو نیست که این امر  خرید تضمینی قانونی شورای اقتصادی برای اعالم نرخ
های اخیر قانون خرید تضمینی را به درستی هایی نسبت به آینده محصوالت استراتژیک ایجاد کرده است چرا که دولت در سالنگرانی

 .اجرا نکرده و در اجرای قانون مرتکب تخلفاتی شده است
قانون خرید تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی دولت موظف است نرخ خرید تضمینی تمامی محصوالت را  ۱بر اساس تبصره 

کمتر نباشد بانک مرکزی ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ گاه از تورم اعالم شدهقبل از شروع فصل کشت به گونه . 
شود شاورزی که امسال برای چندمین بار متوالی تکرار میبی توجهی دولت و شورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی محصوالت ک

های جدی را به همراه دارد به طوری که اگر مسئوالن ذیربط باز هم به نظر کارشناسان و دست اندرکاران بخش کشاورزی پیامد
را در معرض خطر قرار روند که این امر آینده خودکفایی گندم اهمیت ندهند بی تردید کشاورزان به سمت تغییر الگوی کشت می

دهدمی . 
های تأخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم و تأثیر آن بر تغییر الگوی کشت و رویم تا از پیامدحال به سراغ مسئوالن ذیربط می

 .جایگزینی آن با محصوالت صیفی همچون هندوانه، گوجه فرنگی با خبر شویم
درصدی قیمت تضمینی گندم مورد قبول کشاورزان نیست ۵۳نقض قانون خرید تضمینی در سال جدید/ افزایش   

مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با انتقاد از تأخیر شورای اقتصاد در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: بر 
ه با گذشت چند روز از اساس قانون دولت باید نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را تا پایان شهریور اعالم کند که متأسفان

 .آغاز مهر هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است
او افزود: در آخرین روز مهلت مقرر شورای اقتصاد در اعالم نرخ خرید تضمینی وزیر جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خود را به 

 .سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد که این امر نشان از نقض قانون خرید تضمینی است
درصدی خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل و  ۳۵بیان کرد: با توجه به پیشنهاد وزیر کشاورزی مبنی بر افزایش اسدی 

توان گفت که نرخ پیشنهادی وزیر نرخ تحمیلی و مدنظر رئیس سازمان برنامه و بودجه به وزارت جهاد اطالعات موثق می
نه باالتر از این رقم بودکشاورزی است چرا که نرخ پیشنهادی وزارتخا . 

هزار  ۳۰جلوگیری از واردات گوشت، راه حل اساسی تعادل قیمت در بازار/عرضه گوشت گوساله با نرخ باالی  :بیشتر بخوانید

قی استتومان غیر منط  
تومانی به ازای خرید تضمینی هر کیلو گندم در شورای  ۲۹۵هزار و  ۲عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ادامه داد: اگر نرخ 

های تولید کارشناسان گیرد چرا که بر حسب هزینهاقتصاد به تصویب برسد بدون تردید آینده خودکفایی گندم در معرض خطر قرار می
تومان اعالم کردند ۷۰۰هزار و  ۲تضمینی هر کیلو گندم حداقل نرخ را برای خرید  . 

درصدی نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل مورد قبول کشاورزان نیست، اظهار  ۳۵او با اشاره به اینکه افزایش 
کمتر از میزان  ۹۳ -۹۷سال  کرد: متأسفانه همان سوء مدیریتی که سال گذشته رخ داد و موجب شد میزان خرید گندم در سال زراعی

تومانی به هیچ عنوان توجیه اقتصادی برای کشاورزان ندارد و  ۲۹۵هزار و  ۲تولید باشد امسال مجدد تکرار خواهد شد چرا که نرخ 
دهند گندم خود را صرف خوراک دام کنندها ترجیح میبا این وجود آن . 

تواند منجر به دلسردی ذایی تأثیر به سزایی دارد تأخیر در اعالم نرخ میبه گفته او در شرایط فعلی که تولید گندم در امنیت غ
 .کشاورزان نسبت به کشت محصول و تغییر الگوی کشت به سمت و سوی محصوالت دیگر را به همراه داشته باشد

افزود: با توجه به اینکه کشت در  تر باید قیمت تضمینی گندم را اعالم کند،این مقام مسئول با تأکید بر این مسئله که دولت هرچه سریع
تر نرخ منطقی گندم ها هستند از این رو دولت باید هرچه سریعبرخی نقاط آغاز شده و همواره کشاورزان گوش به زنگ اعالم قیمت

ر نشود را اعالم کند تا در برداشت محصول برای سال جدید مجدد سناریوی امسال مبنی بر کاهش گندم تحویلی به مراکز خرید تکرا
چرا که مسئوالن دولتی سال قبل به حرف کارشناسان و دست اندرکاران بخش کشاورزی گوش نکردند و همین امر موجب شد میزان 

ها انجام نشودخرید مطابق با پیش بینی . 
ای جدی برای تولید این ههای تولید پیامداسدی با اشاره به اینکه تأخیر در اعالم قیمت و یا تعیین نامناسب مطابق با تورم و هزینه

محصول استراتژیک به همراه دارد، گفت: با وجود آن که قوت غالب مردم گندم است دولت باید نرخ منطقی برای این محصول را 
 .اعالم کند در غیر این صورت احتمال واردات گندم در سال آینده دور از انتظار نیست
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هستندگندم کاران منتظر اعالم قیمت خرید تضمینی گندم   
صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار وگو باعطاءهللا هاشمی رئیس بنیاد ملی گندم کاران در گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

در تخلف از قانون خرید تضمینی اظهار کرد: علی رغم آغاز فصل کشت و گذشت چند روز  های گذشته، با انتقاد از رویه سالجوان
ها اعالم نشده استاز مهلت قانونی دولت، اما افق روشنی پیش رو نیست و هنوز قیمت . 

قبل را به درصدی نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به سال  ۳۵های اخیر وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد افزایش او افزود: در روز
های های تولید از استانرئیس سازمان برنامه و بودجه داد که این نرخ به هیچ عنوان قابل قبول نیست چرا که بر اساس آنالیز هزینه

تومان اعالم شود ۵۵۰هزار و  ۲مختلف نرخ خرید تضمینی گندم نباید کمتر از  . 
تومان بود از این رو  ۷۰۰لو گندم در سال زراعی گذشته یک هزار و هاشمی بیان کرد: با توجه به آن که نرخ خرید تضمینی هر کی

شد و حال تومان به شورای اقتصاد پیشنهاد داده می ۳۳۰هزار و  ۲درصدی نرخ برای سال زراعی جدید باید  ۳۵با احتساب افزایش 
اندتومانی را محاسبه کرده ۲۹۵هزار و  ۲جای این سوال مطرح است که وزارت جهاد کشاورزی بر چه مبنایی نرخ  . 

های شمال غرب آذربایجان، کردستان، رئیس بنیاد ملی گندم کاران ادامه داد: با توجه به آن که کشت در مناطق سردسیر همچون استان
و نقض  ها هستند که تأخیر در اعالم قیمتشود، اما همچنان کشاورزان گوش به زنگ اعالم قیمتمهر آغاز می ۲۰تا  ۰۵اردبیل از 

کنندهای گذشته ضربه مهلکی به خودکفایی تولید گندم وارد میقانون همانند سال . 
درصد کاهش  ۳۰های سردسیر نسبت به مدت مشابه سال قبل های اولیه سطح زیر کشت گندم در استاناو بیان کرد: بر اساس برآورد

ها رغبتی به کشت ستند و در صورت اعالم نرخ غیرمنطقی آنیافته است چرا که کشاورزان منتظر اعالم نرخ خرید تضمینی گندم ه
تواند در کاهش کشت این محصول در سال زراعی آینده تأثیر سویی به جای بگذارد به طوری که این محصول ندارند که این امر می

شودهای بیگانه دراز میدر شرایط فعلی تحریم دستمان مجدد به سوی کشور . 
هزار و  ۲خ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: اگر بنابه هر دلیلی قیمت هاشمی با انتقاد از نر

درصد کاهش  ۳۰شود که سطح زیر کشت گندم در کل کشور نسبت به سال قبل حداقل تومانی به تصویب برسد پیش بینی می ۲۹۵
ز داخل خواهد شد که مشکالت متعددی همچون تأمین ارز، رانت و فساد، حمل و یابد که این امر منتج به واردات گندم برای تأمین نیا

 .نقل و... را در شرایط فعلی تحریم به همراه خواهد داشت
تر نرخ منطقی گندم رود هرچه سریعبه گفته وی با توجه به اهمیت باالی تولید این محصول استراتژیک از مسئوالن دولتی انتظار می

د کارشناسان و دست اندرکاران بخش کشاورزی را اعالم کنند تا در تأمین قوت غالب مردم خللی وارد نشودمتناسب با برآور . 
درصدی قیمت خرید تضمینی گندم  ۳۵دهد/ افزایش تداوم تأخیر در اعالم قیمت تضمینی آینده تولید گندم را در معرض خطر قرار می

کنداز چه قانونی تبعیت می  
 

صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار وگو بایب رئیس بنیاد ملی گندم کاران در گفتقلی ایمانی ناعلی گروه اقتصادی باشگاه  

های اخیر اظهار کرد: بر اساس قانون مینی گندم در سال، با انتقاد از قانون شکنی دولت در اعالم نرخ خرید تضخبرنگاران جوان
است دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصوالت را مطابق با  ۱۳خرید تضمینی محصوالت کشاورزی که مصوب سال 

درصدی  ۳۵های تولید و تورم اعالم کند و حال جای این سوال از وزیر جهاد کشاورزی مطرح است که بر چه مبنایی افزایش هزینه
 .نرخ خرید تضمینی گندم را به شورای اقتصاد پیشنهاد داده است

درصدی نرخ خرید تضمینی گندم از چه قانونی تبعیت  ۳۵درصد در بخش کشاورزی افزایش  ۴۰او افزود: با وجود تورم باالی 
کندمی . 

به اظهارنظر دست اندرکاران بخش کشاورزی  ایمانی ادامه داد: مسئوالن ذیربط نباید نرخ این محصول استراتژیک را با بی توجهی
درصدی قیمت  ۳۵های گذشته شورای اقتصاد افزایش دادند چرا که ممکن است همانند سالبه سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می

اشخاص در نسبت به سال قبل را قبول نکند و کمتر از این نرخ قیمت تضمینی گندم را افزایش دهد که این موضوع و تصمیم فردی 
تواند آینده تولید گندم به عنوان مهمترین مسئول استراتژیک در امنیت غذایی را در معرض خطر قرار دهداعالم نرخ می . 

تومانی به ازای خرید  ۵۵۰هزار و  ۲نایب رئیس بنیاد ملی گندم کاران ادامه داد: با وجود آن که معاونت زراعت وزارت جهاد نرخ 
ا قبول نداشت و معتقد بود که نرخ باید باالتر از این رقم باشد حال جای این سوال مطرح است که وزیر جهاد تضمینی هر کیلو گندم ر

 .کشاورزی بر چه مبنایی این نرخ را اعالم کرده است
 های صورت گرفته مبنی بر افزایش نرخ خرید تضمینی گندم مسئوالن شورای اقتصاداو بیان کرد: سال گذشته علی رغم پیگیری

توجهی به این موضوع نداشتند که همین امر موجب شد کشاورزان از تحویل گندم به مراکز خرید امتناع کنند و در نهایت میزان خرید 
 .گندم کمتر از میزان تولید باشد

های تولید و اظهارنظر کارشناسان را تر قیمت منطقی گندم متناسب با هزینهایمانی با تأکید بر این مسئله که دولت باید هرچه سریع
اعالم کند، اظهار کرد: اگر امسال بنابه هر دلیلی توجهی به اجرای خرید قانون تضمینی نشود بدون تردید کشت گندم تحت تأثیر قرار 
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که کشاورزان با تغیر الگوی کشت به سمت و سوی دیگر محصوالت همچون گوجه، پیاز، سیب زمینی و...  گیرد به طوریمی
دهدروند که این امر عالوه بر هدررفت سرمایه کشاورز منابع آبی را در معرض خطر قرار میمی . 

، افزود: با توجه به اهمیت باالی تولید گندم از دهدنایب رئیس بنیاد ملی گندم کاران با بیان اینکه قوت غالب مردم را گندم تشکیل می
های گذشته را در اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت به کار نگیرند تا کشاورزان به کشت رود که رویه سالمسئوالن انتظار می

باز کند و اتخاذ این  های وارداتی را مجدد به کشورتواند پای گندممحصول ترغیب شوند چرا که هرگونه اهمال در اجرای قانون می
تصمیمات خلق الساعه باعث نابودی کشاورزی کشور شود چرا که چشم امید کشاورزان به تولید چند قلم کاالی استراتژیک از جمله 

ها و تولید این محصوالت مهم رفتار کنند باید کمیته امدادی برای گندم، جو و کلزاست که اگر مسئوالن دولتی این گونه با آن
ان راه اندازی شود چرا که دیگر تولیدی در کشور نخواهیم داشتکشاورز . 

او در پایان تصریح کرد: علی رغم تأکیدات مقام معظم رهبری بر حمایت از محصوالت استراژیک و خودکفایی گندم، اما مسئوالن 
نی بنابر هر دلیل تخلف و اهمال های گذشته در قانون خرید تضمیدولتی توجهی به این موضوع ندارند که اگر امسال همانند سال

روند و از آنجا که این محصوالت صورت بگیرد کشاورزان به جای کشت گندم به سراغ کاشت هندوانه و دیگر محصوالت صیفی می
رود کنند و به سبب نبود مشتری باید صرف خوراک دام شود بدون تردید منابع ملی کشور به هدر میچند برابر گندم آب مصرف می

حالی که با حمایت از کشاورزان و تولید این محصوالت استراتژیک نه تنها از واردات بی نیاز هستیم بلکه به سبب رغبت  در
 .کشاورزان به تولید این محصول استراتژیک دیگر شاهد هدر رفت منابع ملی نیستیم
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 دانه های روغنی
 خبرنگاران جوان  – 2/7/89تاریخ : 

میلیون تومانی به ازای هر هکتار کشت کلزا ۵برابر رشد کرد/ اعطای تسهیالت  ۶۴ا تولید کلز  
هزار تن رسیده است ۴۰۰برابری به بیش از  ۰۰با رشدی حدود  ۹۴هزار تن در سال  ۴۱های روغنی از مهاجر گفت: تولید دانه . 

، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا مهاجر مجری طرح دانه های ی باشگاه خبرنگاران جوانگروه اقتصادبه گزارش
 ۴۰۰برابری به بیش از  ۰۰با رشدی حدود  ۹۴هزار تن در سال  ۴۱های روغنی از گفت: تولید دانه جهاد کشاورزی روغنی وزارت

رسیده است  هزار تن . 
وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش وابستگی به روغن و پایداری تولید غالت، اجرای طرح های ترین برنامهوی افزود: یکی از مهم

گردان و کلزا را دنبال های روغنی کنجد، گلرنگ، سویا، آفتابهای روغنی است و در این طرح، افزایش تولید دانهافزایش تولید دانه
کنیممی . 

ناطق سرد غرب و شمال غرب کشور از جمله همدان، زنجان، آذربایجان های روغنی، مناطق عمده کشت کلزا را ممجری طرح دانه
شهریور آغاز شده و از کشاورزان تقاضا دارم  ۰۵شرقی، آذربایجان غربی، شمال ایالم و کرمانشاه اعالم کرد و گفت: کشت کلزا از 

مانده هر چه زودتر در یک هفته آینده انجام دهندکشت کلزا را در مناطق باقی . 
شود و در مناطق کمی سرد از جمله قسمتی از آذربایجان مهر کشت انجام می ۵امه داد: در مناطق خیلی سرد مانند اردبیل از وی اد

مهر امکان کشت این محصول وجود دارد ۰۵غربی، قسمتی از آذربایجان شرقی و قسمتی از همدان و کرمانشاه تا  . 
میلیون دالر ارز از محل کاهش واردات ۴۵۰هزار تن گذشت/صرفه جویی  ۴۰۰تولید کلزا از  :بیشتر بخوانید  

هایی است که قبل از زمان کشت و در اندازه کافی فراهم شده است، گفت: امسال جز سالکه بذر داخلی و خارجی بهمهاجر با بیان این
شده و همچنین امکانات و ادوات مورد هزار هکتار بذر تهیه ۵۰۰مردادماه بذر در اختیار کشاورزان قرار گرفته است، برای بیش از 

شودات نیز پرداخت مینیاز را تأمین و یارانه برای خرید ادو . 
ریزدانه »ایم با مهندسی معکوس دستگاه ویژه کلزا، تصریح کرد: خوشبختانه توانستههای روغنی بهوی با اشاره به کشت مکانیزه دانه

ن را در کشور تولید کنیم و سه هزار عدد از این دستگاه توسط وزارت جهاد کشاورزی با پرداخت یارانه در اختیار کشاورزا« کار
 .قرار گرفته است و در نهایت استفاده از این دستگاه توانست تحول خوبی را در کشت مکانیزه ایجاد کند

 مطالبات کشاورزان به طور کامل پرداخت شد
ماه ۲های روغنی به کشاورزان ندارد، گفت: در گونه بدهی از بابت خرید تضمینی دانهمهاجر با بیان اینکه در حال حاضر دولت هیچ

شده است و با توجه به قیمت کلزا این نوید را به صورت کامل پرداختته مطالبات کشاورزان علیرغم مشکالت دولت بهگذش
دهم که امسال درآمد خوبی خواهند داشتکشاورزان می . 

های فزایش تولید دانههای روغنی، تصریح کرد: از اهداف اصلی برنامه اوی با اشاره به تأمین علوفه برای دام و طیور از کنجاله دانه
درصد دارد و با استقبال دامداران مواجه  ۴۰روغنی بعد از تأمین روغن، تأمین کنجاله است که خوشبختانه کنجاله کلزا پروتین باالی 

 .شده است
جرای برنامه شده است و امیدواریم با امیلیون تن علوفه وارد کشور می ۳.۵های گذشته حدود این مقام مسئول ادامه داد: در سال

های روغنی را در میلیون تن کنجاله کلزا و سایر دانه ۲توسعه یک میلیون هکتاری کشت کلزا در تناوب با غالت )گندم و جو( بتوانیم 
تواند تحول بزرگی را در صنعت دام و طیور ایجاد کندداخل تولید کنیم که می . 

هزار تن کنجاله استحصال شد ۲۳۰ا حدود هزار تن کلز ۴۰۰از   مهاجر افزود: در سال زراعی گذشته . 
کنند، گفت: تسهیالت های روغنی کشت میمشاور وزیر جهاد کشاورزی در پایان با اشاره به پرداخت تسهیالت به کشاورزانی که دانه

اقل قیمت ازجمله میلیونی برای کارنده، تسهیل بیمه محصوالت کشاورزی با حد ۷تا  ۵میلیونی برای هر هکتار کشت کلزا، یارانه  ۵

های روغنی قرارگرفته استتسهیالتی است که در اختیار کشاورزان دانه . 
  لینک خبر
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 عفرانز

 ایرنا  – 2/7/89تاریخ : 

 چرا قیمت زعفران نصف شد؟

هزارتومان بود، به دالیلی از جمله  ۵۰۰میلیون و  ۰۷تا  ۰۵قیمت هرکیلوگرم زعفران که آبان ماه سال گذشته بین  –ایرنا  –تهران 
 هزار تومان کاهش یافت.  ۵۰۰کاهش تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی به هشت میلیون و 

الهای استراتژیک صادراتی کشور تبدیل کرده است؛ تاجایی که میلیون دالری زعفران، این محصول را به یکی از کا ۵۰۰صادرات 
 کند.این سالها نقشی قابل توجه در صادرات غیرنفتی ایران ایفا می

زعفران ایران به عنوان یک کاالی منحصر به فرد در دنیا از لحاظ حجم تولید، سطح زیرکشت و صادرات رتبه اول جهان را به خود 
تن از این محصول به ارزش  ۲۳۲که با وجود تحریم ها و مشکالت در نقل و انتقال پول سال گذشته اختصاص داده است به طوری 

 کشور صادر شد. ۴۷میلیون دالر به  ۳۲۰بیش از 
هزار هکتار از اراضی کشاورزی تولید شده است  ۰۰۳تن زعفران در سطح بیش از  ۳۳۰دهد که بیش از نشان می ۹۷آمارهای سال 

 درصد تولید مربوط به استان های خراسان رضوی و جنوبی و مابقی به دیگر استان های کشور تعلق دارد. ۹۲ که از این میزان
درصد محصول زعفران تولیدی ایران  ۳۰دهد هر ساله بیش از سرانه مصرف این محصول ساالنه حدود یک گرم است که نشان می

 رسد.درصد آن به مصرف داخلی می ۲۰صادر و کمتر از 
 تن زعفران توسط بورس کاال قیمت را نصف کرد ۴۰ عرضه

شنبه در گفت و گو با ایرنا گفت: کاهش صادرات، کاهش تقاضا نایب رئیس شورای ملی زعفران ایران روز سه« غالمرضا میری»
قل و انتقال در بازار داخلی و جهانی، افزایش سطح زیرکشت، عرضه زعفران با قیمت پایین در بورس کاالی ایران، عدم امکان ن

 پول از عوامل کاهش قیمت محصول زعفران به نصف است.
 ۵۰۰میلیون و ۰۰هزارتومان تا  ۵۰۰میلیون و  ۰۰وی اظهارداشت: براساس آمارها در مردادماه امسال هرکیلوگرم زعفران با قیمت 

 ۲۰۰میلیون و  ۹قیمت کیلویی تن زعفران به  ۴۰هزار تومان از کشاورزان خریداری می شد که با ورود بورس کاال و عرضه 
 هزارتومان قیمت این محصول در بازار شکسته شد.

میری نتیجه این اقدام بورس کاال را ضرر برای کشاورزان و تجار دانست و افزود: چنین اقداماتی در بازار جهانی این محصول نیز 
 شود.دن آنها میتاثیرگذار است تا جایی که موجب کاهش قیمت محصول فروخته شد و یا مرجوع ش

نایب رئیس شورای ملی زعفران تصریح کرد: یکی دیگر از دالیل کاهش صادرات زعفران سختگیری بانک مرکزی برای بازگشت 
 ارز ناشی از صادرات این محصول است.

ییه معرفی و جریمه وی ادامه داد: اگر بازرگانان زعفران صادرات انجام دهند و نتوانند ارز آن را به کشور بیاورند، به قوه قضا
 ۹۳شوند؛ این امر در کاهش صادرات این محصول تاثیر بسزایی دارد؛ به طوری که میزان صادرات زعفران در سه ماه اول سال می

 درصد کاهش یافته است. ۰۵در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
داد اکنون این میزان به سه یون دالر صادرات انجام میمیل ۴۰تا  ۲۰میری اظهارداشت: به طور مثال پیش از این اگر تاجری ساالنه 

 تا پنج میلیون دالر رسیده است.
وی افزایش عرضه زعفران در بازار را یکی دیگر از مشکالت برشمرد و تصریح کرد: اکنون با افزایش سطح زیرکشت زعفران در 

های خراسان صد صادرات زعفران برعهده استاندر ۹۵درصد تولید و  ۹۲استان کشور روبرو هستیم درحالی که نه تنها  ۲۵
 رضوی و جنوبی است بلکه به دلیل شرایط اقتصادی تقاضای آن در بازار داخلی و خارجی کاهش یافته است.

این مقام صنفی براین باور است که به دلیل کمبود منابع آبی در استان های خراسان رضوی و جنوبی کشاورزان این مناطق چاره ای 
زعفران ندارند و تمامی امرار معاش آنان از این مسیر تامین می شود بنابراین افزایش سطح زیرکشت در استان های دیگر  جز کشت

 خطراتی از جمله مهاجرت به شهرها را می تواند منجر شود.
مک های بالعوض وی اظهارداشت: دولت برای افزایش تولید زعفران در کشور تسهیالت ارزان قیمت با کارمزد چهار درصد و ک

ارایه می دهد که همین امر موجب افزایش سطح زیرکشت این محصول طی سالهای اخیر شده است که به طور طبیعی افزایش تولید 
 در کاهش نرخ آن تاثیر دارد.

 شود.به گفته وی، زعفران در بازار داخلی با یک درصد سود و برای بازار خارجی با دو تا پنج درصد سود عرضه می
 قیمت گذاری برای زعفران ضرورت دارد

هایی را به تجار زعفران معرفی کند تا این میری از دولت و بانک مرکزی خواست تا سیستم بانکی کشور، برای مبادله ارزی صرافی
دگان ه صادرکننگروه بتوانند پول حاصل از مبادله تجاری خود را به تومان در داخل کشور دریافت کنند و یا اینکه واردکنندگان را ب
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معرفی کنند تا برای مبادله پولی بتوانیم ارز حال از محل صادرات و واردات را در داخل کشور جابجا کنیم تا پول حاصل از 
 صادرات زعفران به دست تجار برسد.

د تا در صورت وی پیشنهاد داد: برای جلوگیری از ضرر زعفران کاران بهتر است دولت برای این محصول قیمت گذاری انجام بده
 ضرر تولید کنندگان دولت این محصول را با نرخ مناسبی از کشاورزان خریداری کند.

  خبرلینک 
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 زعفران 
 خبرنگاران جوان  – 3/7/89تاریخ : 

هزار تومان ۱۴برد/ قیمت هر مثقال زعفران حداکثر بازار طالی سرخ در رکود به سر می  
حسینی گفت: در آستانه فصل برداشت، بازار عمده فروشی و صادرات زعفران به علت انتظار محصول جدید در رکورد کاملی به 

بردسر می . 
صنعت،تجارت و کشاورزی علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

زمان باقی است، اظهار کرد: با توجه به آستانه فصل برداشت،  زعفران روز به فصل برداشت ۲۰، با اشاره به اینکه کمتر از جوان
خریداران خارجی منتظر ورود محصول نو به بازار هستندبازار عمده فروشی و صادرات از رکورد کاملی برخوردار است چرا که  . 

ای زعفران میلیون تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به آنکه افراد غیرحرفه ۰۰میلیون و حداکثر  ۷وی حداقل نرخ هر کیلو زعفران 
حصول شده است، پیش بینی را به منظور افزایش قیمت خریداری کردند، از این رو عرضه بیش از تقاضا منجر به اُفت قیمت م

شود که که روند کاهش قیمت تا فصل برداشت استمرار یابدمی . 
حسینی ادامه داد: با توجه به آغاز فصل برداشت، مسئوالن دولتی باید سیاست مناسبی را به منظور رونق صادرات محصوالت 

مت محصول و سردرگمی بخش صادرات، کشاورزان را نا کشاورزی اتخاذ کنند تا کشاورزان به تولید امیدوار شوند چرا که نوسان قی
 .امید کرده است

هزار تومان اعالم کرد و گفت: مسئوالن ذی ربط برای  ۱۰تا  ۵۰عضو شورای ملی زعفران قیمت متعادل هر مثقال زعفران را 
های متفاوتی عرضه نشودا نرخها محصول بحفظ منافع تولیدکننده و صادرکننده باید تدابیری را بیاندیشند تا در خرده فروشی . 

مان اُفت کردمیلیون تو ۲درصدی تولید طالی سرخ /نرخ زعفران در بازار  ۲۰رشد  :بیشتر بخوانید  
به گفته وی، با توجه به آنکه زعفران مصرف مستمر ندارد، فروشنده اصطالح سرمایه و حاشیه سود را باید در نظر بگیرد و به 

ای عبارت دیگر فروش آن با محصولی همچون لبنیات که مصرف روزانه دارد، قابل قیاس نیست، از این رو بازار باید به گونه
ها این اتفاق در خرده فروشی بیفتد تا اجحافی در حق مصرف کننده نشودرت کاهش قیمت در عمده فروشیمدیریت شود که در صو . 

حسینی در پایان درباره آخرین وضعیت صادرات زعفران تصریح کرد: بنابر آمار سه ماهه گمرک، صادرات زعفران نسبت به مدت 
آماری اعالم نشده است، اما به سبب مشکالت پیش روی صادرات مبنی درصد کاهش یافته و از آن زمان به بعد  ۰۵مشابه سال قبل 

 .بر بازگشت ارز به کشور، صادرات تعریف چندانی ندارد

 لینک خبر 
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 سالمت
 خبرنگاران جوان  – 1/7/89تاریخ : 

نفر رسید ۶۴۴تعداد مبتالیان تب کریمه کنگو به   
ها جان خود را از نفر از آن ۰۰نفر به تب کریمه کنگو مبتالشدند که  ۰۰۰رفیعی پور گفت: بنابر آخرین آمار وزارت بهداشت تاکنون 

 .دست دادند
صنعت،تجارت و کشاورزی نگاردر گفت و گو با خبر  علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور گروه اقتصادی باشگاه  

،خبرنگاران جوان ر نف ۰۰۰کنگو در کشور اظهار کرد: بنابر آخرین آمار وزارت بهداشت تاکنون  تب کریمه درباره آخرین وضعیت 

ها جان خود را از دست دادندنفر از آن ۰۰به تب کریمه کنگو مبتالشدند که  . 
سال گذشته با رنج مبتالیان و تلفات انسانی تب کریمه کنگو در کشور مواجه هستیم، افزود: امسال  ۰۰وی با اشاره به اینکه طی 

یگر تغییر خاصی از لحاظ بروز بیماری و تعداد فوتی همانند سال قبل عارضه شیوع تب کریمه کنگو در کشور داشتیم و به عبارت د
های قبل نداشتیمنسبت به سال . 

رفیعی پور ادامه داد: با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی، توسعه دامپروری و تردد بیشتر دام در کشور شرایط مخاطرات به سبب 
ها یابد به طوریکه اگر دام در کشتارگاهان هستند، افزایش میها که عامل اصلی انتقال دهنده بیماری مشترک دام و انسفعالیت کنه

 .کشتار نشود، احتمال آلودگی و افزایش تعداد مبتالیان دور از انتظار نیست
نفر رسید/ گزارشی از شیوع تب کریمه کنگو در تهران نداشتیم ۹۱تعداد مبتالیان به تب کریمه کنگو به  :بیشتر بخوانید  

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه سیستان و بلوچستان باالترین آمار تلفات را به خود اختصاص داده است، افزود: بنابر 
های همسایه است که به ها مربوط به این استان است که این امر بیانگر آلوده بودن مناطق مرزی و کشورنفر از تعداد فوتی ۳آمار 

شودتر مین انتقال عوامل بیماری در این مناطق پررنگسبب قاچاق دام، امکا . 
های مخاطره آمیز همچون کشتار دام خارج از ای به دامداران گفت: با توجه به آنکه بیماری تب کریمه کنگو با رفتاروی در توصیه

های خود علیه سبت به سم پاشی اسطبلشود که نیابد، از این رو به افرادی که با دام سروکار دارند، توصیه میکشتارگاه افزایش می
 .کنه اقدام کنند

به گفته رفیعی پور، با خرید دام و گوشت از مراکز مجاز جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر شیوع تب کریمه کنگو نیست و تنها برخی 
کندم میهای پرخطر مبنی بر خرید گوشت از مراکز غیر مجاز زمینه را برای بروز بیماری در کشور فراهرفتار . 

های آتی رویه تکرار بیماری رئیس سازمان دامپزشکی در پایان تصریح کرد: از مردم تقاضا داریم با رعایت اصول بهداشتی در سال

های آتی را کاهش دهند یا به صفر برساننددر سال . 
  لینک خبر
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 سالمت 
 خبرنگاران جوان  – 0/7/89تاریخ : 

سدرهزار تن می ۸۴کاهش یک سومی تولید با شیوع بیماری لکه سفید/تولید میگو به   
های بوشهر، هرمزگان و گلستان مدیر عامل اتحادیه پرورش و صادرات آبزیان گفت: با وجود شیوع بیماری لکه سفید میگو در استان

هزار تن برسد ۳۰شود تولید به پیش بینی می . 
صنعت، تجارت و کشاورزی ارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفت و گو با خبرنگار  گروه  

در مزارع اظهار کرد: موجود زنده همراه با  لکه سفید میگو ،درباره آخرین وضعیت شیوع بیماریاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
ره پرورش دهندگان طی این سال ها یادگرفتند که در کنار بیماری لکه سفید چطور به امر تولید بیماری زندگی می کند و هموا

 .بپردازند
وی افزود: هم اکنون تولیدکنندگان استان های بوشهر، هرمزگان و گلستان گرفتار بیماری لکه سفید میگو هستند، البته میزان شیوع به 

اردحدی نیست که بر افت چشمگیر تولید اثر بگذ . 
کنند و همواره تولید را رها کردند، بیان کرد: قاسمی با انتقاد از این مسئله که سازمان شیالت و دامپزشکی به وظایف خود عمل نمی

ای به سازمان دامپزشکی ارسال کرد تا جلوی خوراک دستی به میگو گرفته شود که متاسفانه سال پیش اتحادیه نامه ۷الی  ۱طی 
ع نشدتوجهی به این موضو . 

یسیل، تولید قزل آال را کاهش داد/ضرورت واگذاری امور تجارت به وزارت بازرگان :بیشتر بخوانید  
مدیر عامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ادامه داد: سازمان نظام دامپزشکی، پروانه بهداشتی را در قبال پول صادر می 
کند و دستگاه های ناظر و بهداشتی که متاسفانه خود را به خواب زدند و تمامی این عوامل موجب شده تا پرورش دهندگان طی سال 

ری لکه سفید کماکان روبرو باشندهای اخیر با شیوع بیما . 
به گفته وی، با وجود ضعف نظارت سازمان های متولی همچون سازمان دامپزشکی و شیالت، احتمال شیوع بیماری های نوظهور 

 .دیگر در مزارع پرورشی دور از انتظار نیست
ها پیش بینی لکه سفید در مزارع برخی استاناین مقام مسئول درباره آخرین وضعیت تولید میگو بیان کرد: با وجود شیوع بیماری 

هزار تن میگو را  ۴۰هزار تن برسد. این در حالی است که امسال پیش بینی تولید  ۳۰شود که با کاهش یک سومی، تولید به می
 .داشتیم

ت به عنوان متولی قاسمی در پایان با انتقاد از پیش بینی های سازمان شیالت در خصوص تولید میگو تصریح کرد: سازمان شیال
تولید همیشه رویایی فکر می کند و آمارهای چندبرابری تولید میگو و ماهی نسبت به واقعیت اعالم می کند و به عبارت دیگر این 

 .سازمان به دنبال آمار سازی است
  لینک خبر
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 سالمت 
 خبرنگاران جوان  – 2/7/89تاریخ : 

میلیون دالر ارز برای واردات واکسن طیور ۸۰اختصاص  ! 
میلیون دالر ارز به متقاضیانی که برای تامین واکسن، دارو و مواد بیولوژیک ثبت سفارش  ۳۴رفیعی پور گفت: سال گذشته بیش از 

 .کرده بودند، اختصاص یافت
ازمان دامپزشکی کشور در گفت و گو با خبرنگارعلیرضا رفیعی پور رئیس س گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  

ا حوزه دامپزشکی اظهار کرد: قبل از آغاز ، درباره آخرین وضعیت ذخایر استراتژیک واکسن و اقالم مرتبط بخبرنگاران جوان
هایی مبنی بر ها که اولویت اصلی مسائل پیشگیری است، تالشهای مرتبط با حوزه دامپزشکی همچون واکسنها در تامین نهادهتحریم

ماه صورت گرفته تا تولیدکنندگان نگرانی از این حیث نداشته باشند ۱تا  ۳ثبت سفارش و واردات برای حداقل  . 
ها ثبت میلیون دالر ارز به متقاضیانی که برای تامین واکسن، دارو، مواد بیولوژیک و ریز مغذی ۳۴وی افزود: سال گذشته بیش از 

 .سفارش کرده بودند، اختصاص یافت
نفلوانزا به میزان های کشور موجود است، بیان کرد: واکسن آرفیعی پور با اشاره به اینکه واکسن آنفلوانزا به میزان کافی در سردخانه

های مرغ مادر و تخم گذار علیه بیماری خطرناک آنفلوانزا حاد پرندگان واکسینه شوندشود تا پولتها ارسال میکافی وارد و به استان . 
هاار مقابله با تحریمای راهکهای منطقهایران میزبان اجالس سازمان بهداشت جهانی دام شد/همکاری :بیشتر بخوانید  

های خطرناک خبر داد و گفت: با توجه به آموزش بهره رئیس سازمان دامپزشکی کشور از اجرای واکسیناسیون هدفمند در استان
برداران، رصد، پایش و تشخیص به موقع و سریع بیماری در مناطق مختلف روستایی و صنعتی با اجرای واکسیناسیون هدفمند، سال 

مات موفق آمیزی در کنترل آنفلوانزای حاد پرندگان انجام شد که امیدواریم امسال همانند گذشته این روند ادامه یابدگذشته اقدا . 
درصد واکسن  ۹۷های دامی بیش از های اصلی واکسن نداریم، گفت: در حوزه واکسنوی با اشاره به اینکه مشکلی در خصوص نهاده

درصد واکسن کشور از طریق تولید داخل و مابقی واردات  ۳۰تا  ۲۵ا در حوزه طیور تنها شود، اممورد نیاز در داخل تولید می
شودتامین می . 

کنند تا در آینده نزدیک های داخلی از این سهم استفاده میاین مقام مسئول ادامه داد: با توجه به تدابیر الزم برای تامین واکسن، شرکت
االی تولید برسنددر حوزه تامین بتوانند به عدد و رقم ب . 

وی در پایان تصریح کرد: در تامین واکسن به صورت ذخایر استراتژیک تولید و توزیع یا پیش بینی انجام شده تا در آینده مشکلی 

 .ایجاد نشود
  لینک خبر
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 شیالت
 خبرنگاران جوان  – 0/7/89تاریخ : 

رسدهزار تن می ۸۴کاهش یک سومی تولید با شیوع بیماری لکه سفید/تولید میگو به   
های بوشهر، هرمزگان و گلستان ه پرورش و صادرات آبزیان گفت: با وجود شیوع بیماری لکه سفید میگو در استانمدیر عامل اتحادی

هزار تن برسد ۳۰شود تولید به پیش بینی می . 
صنعت، تجارت و کشاورزی ارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفت و گو با خبرنگار  گروه  

در مزارع اظهار کرد: موجود زنده همراه با  لکه سفید میگو ،درباره آخرین وضعیت شیوع بیماریاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
این سال ها یادگرفتند که در کنار بیماری لکه سفید چطور به امر تولید  بیماری زندگی می کند و همواره پرورش دهندگان طی

 .بپردازند
وی افزود: هم اکنون تولیدکنندگان استان های بوشهر، هرمزگان و گلستان گرفتار بیماری لکه سفید میگو هستند، البته میزان شیوع به 

 .حدی نیست که بر افت چشمگیر تولید اثر بگذارد
کنند و همواره تولید را رها کردند، بیان کرد: د از این مسئله که سازمان شیالت و دامپزشکی به وظایف خود عمل نمیقاسمی با انتقا

ای به سازمان دامپزشکی ارسال کرد تا جلوی خوراک دستی به میگو گرفته شود که متاسفانه سال پیش اتحادیه نامه ۷الی  ۱طی 
 .توجهی به این موضوع نشد

دبیشتر بخوانی  سیل، تولید قزل آال را کاهش داد/ضرورت واگذاری امور تجارت به وزارت بازرگانی :
تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ادامه داد: سازمان نظام دامپزشکی، پروانه بهداشتی را در قبال پول صادر می  مدیر عامل اتحادیه

کند و دستگاه های ناظر و بهداشتی که متاسفانه خود را به خواب زدند و تمامی این عوامل موجب شده تا پرورش دهندگان طی سال 
روبرو باشندهای اخیر با شیوع بیماری لکه سفید کماکان  . 

به گفته وی، با وجود ضعف نظارت سازمان های متولی همچون سازمان دامپزشکی و شیالت، احتمال شیوع بیماری های نوظهور 
 .دیگر در مزارع پرورشی دور از انتظار نیست

ها پیش بینی رخی استاناین مقام مسئول درباره آخرین وضعیت تولید میگو بیان کرد: با وجود شیوع بیماری لکه سفید در مزارع ب
هزار تن میگو را  ۴۰هزار تن برسد. این در حالی است که امسال پیش بینی تولید  ۳۰شود که با کاهش یک سومی، تولید به می

 .داشتیم
قاسمی در پایان با انتقاد از پیش بینی های سازمان شیالت در خصوص تولید میگو تصریح کرد: سازمان شیالت به عنوان متولی 

لید همیشه رویایی فکر می کند و آمارهای چندبرابری تولید میگو و ماهی نسبت به واقعیت اعالم می کند و به عبارت دیگر این تو
 .سازمان به دنبال آمار سازی است

  لینک خبر
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 شیالت 
 خبرنگاران جوان  – 0/7/89تاریخ : 

 رونق دوباره قاچاق تخم چشم زده با حذف ارز دولتی
رئیس اتحادیه تعاونی های کشاورزی ماهیان سردآبی گفت: هم اکنون طی یک برنامه منسجم در خصوص اصالح نژاد ظرف مدت 

 .زمان حداکثر پنج سال امکان خودکفایی مجدد در تولید تخم چشم زده در داخل وجود دارد
 

صنعت، تجارت و  آرش نبی زاده رئیس اتحادیه تعاونی های کشاورزی ماهیان سردآبی کشور در گفت و گو با خبرنگار
، با اشاره به اینکه خودکفایی تولید تخم چشم زده قزل آال دور از انتظار نیست، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

در خصوص تولید تخم چشم زده قزل آال خودکفا بودیم و هم اکنون با یک برنامه زمان بندی دقیق  ۳۲و  ۳۰های اظهار کرد: طی سال
توان مجدد به خودکفایی دست یافتو منسجم در خصوص اصالح نژاد می . 

های کیفی از سازمان ابتدا تکثیرکنندگان با هدف اصالح نژاد تخم چشم زده داخل و تالقی نسل داخلی با نمونه ۳۰افزود: در سال وی 
ها هم مجوز دادند و واردات انجام شدشیالت درخواست واردات کردند و آن . 

نصیب واردکنندگان کرد، بیان کرد: براین اساس این  نبی زاده با اشاره به اینکه واردات تخم چشم زده با ارز دولتی، سود خوبی را
افراد دیگر رغبتی به کار تکثیر و تولید داخل ندادند و واردات با ارز دولتی موجب شد تا تولید تخم چشم زده در داخل تعطیل شود به 

شودور در داخل تولید میمیلیون قطعه از نیاز کش ۵۰میلیون قطعه تخم چشم زده تنها  ۵۰۰طوریکه امسال با وجود بیش از  . 
واحد کار واردات را انجام  ۰۳۰مرکز تکثیر تخم ماهی چشم زده در کشور ثبت شده است، گفت:  ۰۴۰این مقام مسئول با بیان اینکه 

دهند و به عبارت دیگر اختصاص ارز دولتی، مراکز تکثیر را از مسیر تولید دور کرده استمی . 
ذی ربط نسبت به امر اصالح نژاد تخم چشم زده قزل آال در داخل افزود: اگرچه برخی فعاالن بخش  وی با انتقاد از کوتاهی مسئوالن

به هر نحوی تمایل داشتند که کار اصالح نژاد را در داخل انجام دهند و بدین منظور طرحی را به  ۳۲و  ۳۰های خصوصی در سال
ها موافقت نشداین امر را در داخل انجام دهند، اما با طرح آنتوانند هزار دالر می ۲۰۰سازمان شیالت ارائه کردند که با  . 

های کشاورزی ماهیان سردآبی مشکالت تولیدکنندگان تخم چشم زده را نتیجه کار مسئوالن ذی ربط دانست و رئیس اتحادیه تعاونی
اشتباه انتخاب کردند، در حالیکه قرار گفت: مسئوالن ذی ربط در اوج خودکفایی تخم چشم زده قزل آال در داخل مسیر واردات را به 

 .بود واردات در کنار اصالح نژاد صورت گیرد که متاسفانه توجهی به این موضوع نشد
استان کشور ۴تن تیالپیا در  ۰۰۰درصد تخم چشم زده قزل آال وارداتی است/ تولید  ۱۰ :بیشتر بخوانید  

تومانی به واردات تخم ماهی چشم زده  ۴۲۰۰تومانی به واردات تخم قزل آال افزود: زمانیکه ارز  ۴۲۰۰وی درباره تاثیر ارز 
شد حدود زیادی کاهش یافته است. در حالیکه پیش از این تخم چشم زده به صورت قاچاق وارد کشور میاختصاص یافت، بیماری تا 

های مختلف در تولید قزل آال بود و به اعتقاد بنده حذف ارز دولتی، تنها منجر به رونق قاچاق و که همین امر عامل اصلی بیماری
شودآسیب به تولید داخل می . 

فرادی که منتقد واردات تخم چشم زده هستند، در واقع به دنبال منافع خود هستند تا بتوانند تولید محدود تخم چشم نبی زاده ادامه داد: ا
های باالیی در بازار عرضه کنندزده قزل آال را با ممنوعیت واردات با نرخ . 

وجه به کاهش تولید تخم چشم زده، قطع یکباره وی با اشاره به اینکه امکان قطع یکباره واردات تخم چشم زده وجود ندارد، افزود: با ت
کند چرا که براساس تجربیات قبلی قطع یکباره واردات یا حذف ارز واردات زمینه را برای کاهش تولید قزل آال در کشور فراهم می

بی واردات از کند که عدم امکان ردیاهای عراق، ارمنستان و ترکیه فراهم میدولتی زمینه را برای قاچاق محصول از کشور
شودهای مبدا منجر به آلودگی مزارع و زیان تولید کنندگان میکشور . 

ساله این اتحادیه برای جایگزینی  ۵میلیون دالری تخم چشم زده قزل آال، طرح  ۵به گفته این مقام مسئول، برای جایگزینی واردات 
 .تولید داخل به جای واردات به سازمان شیالت رفت

های تولیدکننده خارجی های تخم ماهی از کشورهای کشاورزی ماهیان سردآبی درباره اینکه امکان واردات نسلاونیرئیس اتحادیه تع
های تخم ماهی را در اختیار ما بگذارند تا ما بتوانیم بر های تولیدکننده حاضر نیستند نسلمیسر نیست، بیان کرد: با توجه به آنکه کشور

های تحقیقاتی کنیم که متاسفانه این امر در اولویت انجام دهیم، از این رو باید خود در کشور اقدام به کار ها تولید و تکثیر راروی آن
های بلندمدت به این شکل سرمایه گذاری کندسازمان شیالت قرار ندارد و از طرفی بخش خصوصی حاضر نیست برای پروژه . 

های پیش رو برای قطع وابستگی دانست و گفت: البته ی را یکی از راهکارهای خارجی در زمینه تخم ماهوی تولید مشترک با شرکت
های اصلی وارد کننده به یکباره بگوییم که اجازه واردات مستقیم را ندارید و حتما باید در این خصوص سرمایه گذاری اگر به شرکت

 .کنید، ممکن است بازار ایران را خالی از محصول کنند
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دهد که از واردات تخم چشم سال این تضمین را می ۵تا  ۳های کشاورزی ظرف مدت یح کرد: اتحادیه تعاونینبی زاده در پایان تصر
زده بی نیاز شد، اما تحقق این امر منوط به واگذاری مسئولیت تنظیم بازار به بخش خصوصی است که متاسفانه دولت حاضر به 

 .واگذاری این مسئولیت نیست
  لینک خبر
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 شیالت 
 خبرگزاری تسنیم  – 0/7/89تاریخ : 

 ممنوعیت صید ماهی خاویار خزر تمدید شد
 .رئیس سازمان شیالت کشور از تداوم ممنوعیت برداشت ماهیان خاویاری از دریای خزر خبر داد

 
،ی تسنیمخبرگزار به گزارش در رابطه با ممنوعیت برداشت ماهیان خاویاری از دریای خزر گفت: با  نبی هللا خون میرزایی  

های ساالنه انجام شده از وضعیت ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر، دو کشور شرایط را نگران کننده تبیین کرده اند و بررسی
دریای خزر همچنان ادامه داشته باشد موافقت کردیم تا ممنوعیت برداشت تجاری این ماهی از . 

معاون وزیر جهاد کشاورزی بابیان اینکه وضع ماهیان خاویاری در دریای خزر مناسب نیست، افزود: بر این اساس با امضای تفاهم 
یابدای میان سازمان شیالت ایران و روسیه مقرر شد تا ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری از دریای خزر ادامه نامه . 

شود و تا زمانیکه میزان این ماهیان به حد متناسب نرسد وی ادامه داد: هر ساله شرایط ماهیان خاویاری در دریای خزر بررسی می
یابدممنوعیت صید تجاری ادامه می . 

ضا رسید، خون میرزایی همچنین در خصوص مفاد دیگر سند همکاری که روز پنجشنبه میان سازمان شیالت ایران و روسیه به ام
به تصویب مجلس  76بین دو کشور امضا شده و در سال  70اظهار داشت: موافقت نامه همکاری شیالتی ایران و روسیه در سال 

این  80شورای اسالمی رسیده است. طبق این موافقت نامه باید ساالنه کمیسیون مشترک شیالتی دو بار تشکیل جلسه دهند که از سال 

جام شده و امسال جلسه دهم برگزار شدجلسات به صورت منظم ان . 
های مشترک با هم به های دو کشور را برای همکاریوی افزود: هیئت روسیه با تیم ایرانی جلسات مختلفی را داشتند و ظرفیت

 .اشتراک گذاشتند
یالتی در چهارچوب موافقت های همکاری شخون میرزایی در رابطه مفاد تفاهم نامه خاطرنشان کرد: این تفاهم نامه در زمینه فرصت

های علمی و تحقیقاتی در دریای خزر و بررسی ذخایر عمیق منابع کمتر امضا شد که در آن به افزایش همکاری 70نامه سال 

های فراسرزمینی اشاره شده استبرداشت شده در دریای عمان در آب . 
های ها را بردارند و مواضع هم راستا برای کمیسیون کشوریوی ادامه داد: دو طرف متعهد شدند موانع اجرایی موجود بر سر همکار

 .حاشیه دریای خزر را تبیین کنند
رئیس سازمان شیالت ایران با اشاره به جلسات بخش خصوصی با تیم روسیه اذعان داشت: بخش خصوصی ایران و تیم روسیه در 

د دارند و ما حداکثر نیاز دو کشور را برای این تبادالت جلساتی که در طی سه روز داشتند به افزایش سطح مبادالت تجاری تاکی

 .تجاری فراهم خواهیم کرد
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://telegram.me/share/url?url=https://tn.ai/2105800&text=%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa+%d8%b5%db%8c%d8%af+%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c+%d8%ae%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%a7%d8%b1+%d8%ae%d8%b2%d8%b1+%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af+%d8%b4%d8%af-+%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c+-+%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1+%d8%aa%d8%b3%d9%86%db%8c%d9%85++-+Tasnim
https://telegram.me/share/url?url=https://tn.ai/2105800&text=%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa+%d8%b5%db%8c%d8%af+%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c+%d8%ae%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%a7%d8%b1+%d8%ae%d8%b2%d8%b1+%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af+%d8%b4%d8%af-+%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c+-+%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1+%d8%aa%d8%b3%d9%86%db%8c%d9%85++-+Tasnim
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/07/05/2105800/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 
 شیالت 
 خبرنگاران جوان  – 3/7/89تاریخ : 

 ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری از دریای خزر
خون میرزایی از بررسی ذخایر ماهیان خاوریار و شرایط نگران کننده آن خبر داده و گفت: ممنوعیت صید تچاری ماهیان خاوریار 

 .هم چنان ادامه خواهد داشت
،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش هللا خون میرزایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، صدا و سیما، نبی  به نقل از 

های انجام شده از وضعیت ذخایر ماهیان خاویاری از دریای خزر گفت: با بررسی ماهیان خاویاری در رابطه با ممنوعیت برداشت
ایط را نگران کننده تبیین کرده اند و به همین دلیل، توافق کردیم تا ممنوعیت برداشت تجاری این ماهی از کشور شر ۲دریای خزر، 

 .دریای خزر، همچنان ادامه داشته باشد
ای میان سازمان شیالت ایران و وی با بیان اینکه وضع ماهیان خاویاری در دریای خزر مناسب نیست، افزود: با امضای تفاهم نامه

، مقرر شده تا ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری از دریای خزر ادامه یابدروسیه . 
شود و تا زمانیکه میزان این ماهیان به حد میرزایی ادامه داد: هر ساله شرایط ماهیان خاویاری در دریای خزر بررسی میخون

یابدمتناسب نرسد ممنوعیت صید تجاری ادامه می . 
هاهشدار رئیس سازمان شیالت ایران برای ورود مواد آالینده به رودخانه :بیشتر بخوانید  

میان سازمان شیالت ایران و روسیه به امضا رسید، اظهار کرد: او همچنین در خصوص مفاد دیگر سند همکاری که روز پنجشنبه 
به تصویب مجلس شورای اسالمی  ۷۱بین دو کشور امضا شده و در سال  ۷۵موافقت نامه همکاری شیالتی ایران و روسیه در سال 

 .رسیده است
این جلسات به  ۹۵ل جلسه دهند که از سال بار تشکی ۲وی اظهار کرد: طبق این موافقت نامه باید سالیانه کمیسیون مشترک شیالتی 

 ۲های صورت منظم برگزار شده و امسال جلسه دهم برگزار شد؛ ضمن اینکه روسیه با تیم ایرانی جلسات مختلفی را داشتند و ظرفیت
های مشترک با هم به اشتراک گذاشتندکشور را برای همکاری . 

های همکاری شیالتی در چهارچوب موافقت کرد: این تفاهم نامه در زمینه فرصتخون میرزایی در رابطه مفاد این تفاهم نامه تاکید 
های علمی و تحقیقاتی در دریای خزر و بررسی ذخایر عمیق منابع کمتر امضا شد که در آن به افزایش همکاری ۷۵نامه سال 

های فراسرزمینی اشاره شده استبرداشت شده در دریای عمان در آب . 
ها را بردارند و مواضع هم جهت برای کمیسیون کشورهای طرف متعهد شدند موانع اجرایی موجود بر سر همکاری ۲وی ادامه داد: 

 .حاشیه دریای خزر را تبیین کنند
رئیس سازمان شیالت ایران با اشاره به جلسات بخش خصوصی با تیم روسیه بیان کرد: بخش خصوصی ایران و تیم روسیه در 

داشتند به افزایش سطح مبادالت تجاری تاکید دارند و ما حداکثر نیاز دو کشور را برای این تبادالت  جلساتی که در طی سه روز

 .تجاری فراهم خواهیم کرد
 لینک خبر 
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 شکر
 خبرنگاران جوان  – 7/7/89تاریخ : 

بازار شکر دامن زد دلیل تالطم مجدد قیمت شکر در بازار چیست؟ /مشکالت توزیع بر التهاب  
بسیاری از مسئوالن بر این باورند که اُفت چشمگیر تولید ناشی از سیاست گذاری نادرست مسئوالن در امر قیمت گذاری، کمبود 

 .عرضه، اختالالت ارز و انحصار واردات بازار شکر را دچار تالطماتی کرده است
صنعت، تجارت وکشاورزی به گزارش خبرنگار از اوایل اسفند سال گذشته به  قیمت شکر ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

قیمت هر یک کیلو این التهابات تا اوایل امسال ادامه داشت به طوری که   سبب تاخیر در برداشت نیشکر دچار نوسان شده است و
هم رسید  هزار تومان ۰۰شکر به مرز  . 

رو شد که هر یک از چندی از این ماجرا نگذشت که مجدد از چند روز مانده به ایام محرم، قیمت شکر در بازار با نوساناتی روبه
کنندها مطرح میبرای این گرانی  مسئوالن دالیلی متفاوتی را . 

های مناسب، سطح زیر کشت چغندرقند نسبت به سال گذشته به رند که امسال علی رغم بارندگیمسئوالن بخش کشاورزی بر این باو
درصد کاهش یافته و تحت تاثیر جو روانی بازار، قیمت شکر دچار تالطماتی  ۱۰سبب سیاست گذاری نادرست مسئوالن دولتی، 

کشور از طریق واردات، اختالالت ارزی و انحصار شود این بحران به سبب تامین بخشی از نیاز عجیب شده است، پیش بینی می
 .واردات همچنان در بازار ادامه پیدا کند

در کشور تولید شده است که امسال با اُفت چشمگیری،  شکر هزار تن ۱۰۰براساس آمار سال گذشته وزارت صمت یک میلیون و 
هزار تن، مابقی شکر  ۲۰۰میلیون و  ۲دهد تا نیاز ان میهزار تن خواهد رسید ، این امر نش ۱۰تولید این محصول به یک میلیون و 

مورد نیاز باید از طریق واردات تامین شود که به سبب انحصار در واردات و اختصاص ارز دولتی بعید است با این روش نیز بازار 
به آرامش برسد؛ چرا که صفر تا صد این امر در دست دولت است، در حالیکه با حذف ارز دولتی و ایجاد رقابت سالم با بخش 

لیل پایان یافتن رانت و فساد در این بخش، شاهد فروکش شدن التهابات در بازار خواهیم بودخصوصی به د . 
رویم تا از آخرین وضعیت عرضه، قیمت شکر، تولید محصول و نیاز به واردات آن تا پایان سال حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می

 :و همچنین شرایط عرضه در ایام اربعین با خبر شویم
ه عامل اصلی نوسان قیمت شکر در بازار آزاد/عرضه شکر با نرخ مصوب قابل اجرا نیستکمبود عرض  

، با صنعت، تجارت و کشاورزی غالمحسین بهمئی دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه کنندگان شکرخام در گفت و گو با خبرنگار
سان قیمت شکر در بازار اظهار کرد: کمبود عرضه ناشی از کاهش تولید نیشکر و چغندر قند در پی وقوع سیل اشاره به دالیل نو

روداخیر عامل اصلی اختالف قیمت مصوب شکر با بازار آزاد به شمار می . 
ها با احتساب سود و تومان اعالم کرد و افزود: این در حالی است که کارخانه ۵۰هزار و  ۴وی قیمت مصوب هر یک کیلو شکر را 

کنندتومان اقدام به عرضه شکر در بازار می ۳۰۰هزار و  ۴تا  ۷۰۰هزار و  ۴های حمل و نقل با نرخ هزینه . 
روست. بهمئی ادامه داد: با توجه به آنکه عرضه شکر کمتر از تقاضاست، از این رو قیمت محصول در بازار آزاد با نوساناتی روبه

هزار تومان رسیده بود کمی آرام شده، اما همچنان اختالف معنادار است ۰۰تا  ۳چند ماه گذشته که تا مرز هر چند بازار نسبت به  . 
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه کنندگان شکرخام با بیان اینکه قیمت مصوب شکر قابل اجرا نیست، گفت: با افزایش عرضه، 

مانی که عرضه نسبت به تقاضا کمتر است، بدیهی است که تولید کننده شود، اما زشکر زیر قیمت مصوب در بازار توزیع می
کندبرحسب کشش بازار نرخ را تعیین می . 

های قبل خبر داد و افزود: با توجه به وقوع سیل اخیر، تولید نیشکر و چغندر قند وی از کاهش چشمگیر تولید شکر نسبت به سال
های خودکفایی شکر بر باد رفته استبا این وجود دستاوردهای قبل اُفت چشمگیری داشته که نسبت به سال . 

هزار تن شکر از مجموع تولید  ۳۰۰بهمئی در واکنش به اظهار نظر مدیر عامل بازرگانی دولتی مبنی بر تولید یک میلیون و 
 ۵۰ند به یک میلیون و چغندرقند و نیشکر بیان کرد: طبق اظهارات دبیر انجمن قند و شکر امسال مجموع تولید نیشکر و چغندرق

هزار تن شکر در کشور تولید  ۳۰میلیون و  ۲، ۹۱هزار تن و سال  ۱۰۰هزار تن خواهد رسید، در حالیکه سال گذشته یک میلیون و 
 .شد

نداریم ای جز واردات به گفته این مقام مسئول، با توجه به کاهش چشمگیر تولید شکر نسبت به سال قبل، برای تامین نیاز داخل چاره
های انجمن صنفی و مابقی بخش دولتی وارد خواهد کردکه یک مقدار کارخانه . 

های وارداتی را به کشور باز کرددستاورد خودکفایی شکر بر باد رفت/ احیای دوباره وزارت بازرگانی پای شکر :بیشتر بخوانید  
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ایط فعلی تحریم، واردات شکر از برزیل به سبب مشکالت نقل و انتقال ارز و تخصیص ارز با مشکالتی وی ادامه داد: در شر
روست که امیدواریم با واردات به موقع بتوانیم از التهاب بازار جلوگیری کنیمروبه . 

با توجه به عرضه چغندر قند  دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه کنندگان شکرخام قیمت شکر در بازار را پیش بینی کرد و گفت:
های آتی به سبب کمبود عرضه ممکن است شود که تا پایان مهر نوسانی در حوزه شکر نداشته باشیم، اما در ماهداخلی پیش بینی می

 .بازار دچار بحران شود
مل اصلی افزایش قیمت ضعف دستگاه های نظارتی بر التهاب بازار شکر دامن زد/افزایش واردات و اختالالت ارزی یکی از عوا

 شکر
، با اشاره صنعت، تجارت و کشاورزی محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار

خیر و سیاست گذاری نادرست دولت در امر قیمت به اینکه امسال تولید شکر جوابگوی نیاز کشور نیست، اظهار کرد: وقوع سیل ا
ای جز واردات نخواهیم گذاری موجب شد خودکفایی تولید شکر دچار مشکالتی شود به طوریکه امسال برای تامین نیاز کشور چاره

 .داشت
خیابان، محصول با  های نظارتی شاهدیم که در یکوی افزود: با توجه به نوسان نرخ ارز، انحصاری بودن واردات و ضعف دستگاه

شودهای متفاوتی عرضه میکیفیت مشابه با نرخ . 
ملک زاده ادامه داد: اگر چه رئیس جمهور اعالم کرد که با احیای وزارت بازرگانی تمامی مشکالت مربوط به تنظیم بازار ظرف 

ارت جهاد به وزارت صمت نه تنها شود، اما با گذشته بیش از یک ماه از واگذاری وظایف بازرگانی وزمدت یک هفته مرتفع می
شودمشکالت حل نشده، بلکه مسائل مربوط به تنظیم بازار روز به روز بدتر می . 

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه تمامی دست اندرکاران و مسئوالن بخش کشاورزی مخالف احیای مجدد 
ساز احیای مجدد وزارت بازرگانی در کشور زده شد، هشدار دادیم که این امر ها قبل که وزارت بازرگانی بودند، گفت: از ماه

مشکالت متعددی به همراه خواهد داشت چرا که مسئوالن وزارت صمت به بهانه تنظیم بازار به هر قیمتی اقدام به واردات خواهند 
گذاردکرد که این امر اثرات سو بر بازار می . 

ناشی از سیاست گذاری نادرست مسئوالن دولتی اعالم کرد و گفت: کمبود نظارت و کنترل در وی کاهش تولید شکر در داخل را 
سطح بازار در کنار تامین بخشی از نیاز کشور از طریق واردات و اختالالت ارزی بر نوسانات قیمت در بازار دامن زده، در حالی 

کردبوط به بازار شکر فروکش میهای ذی ربط بخشی از نوسانات مرکه با اعمال نظارت دقیق دستگاه . 
 انحصار واردات شکر امری در نوسان قیمت در بازار

، با اشاره به دالیل افزایش صنعت، تجارت و کشاورزیقاسمعلی حسنی دبیر انجمن بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با خبرنگار
بخش  به طور انحصار در دست دولت است، از این رو تا زمانی که شکر زار گفت: با توجه به آنکه وارداتقیمت شکر در با

نتواند اقدام به واردات کند، التهاب بازار شکر ادامه خواهد داشت خصوصی . 
در دست دولت است و وی با اشاره به اینکه قیمت شکر دستوری و ترجیحی است، افزود: با توجه به آنکه خرید، تولید و عرضه 

هایی در حوزه شکر ایجاد کرده استسیستم بازار آزاد دخالتی ندارد، بنابراین این موضوع نا بسامانی . 
مرداد اقدام به توزیع شکر با  ۲۰درصدی قیمت شکر در بازار آزاد خبر داد و گفت: بخش دولتی آخرین بار در  ۳۰حسنی از افزایش 

های حمل و نقل، انبارداری و سود بنکدار ه بنکداران بخش خصوصی کرد که با احتساب هزینهتومان ب ۵۰هزار و  ۴نرخ مصوب 
قیمت هر کیلو شکر باالتر از این رقم بود که همین امر موجب شده بازار شکر همانند ابتدای سال دستخوش تغییر و تحوالتی قرار 

 .گیرد
رسد، بیان کرد: براین اساس شکر با نرخ مصوب دولتی به دست بنکداران نمی دبیرکل بنکداران مواد غذایی با انتقاد از این مسئله که

ای و نیمایی از واردات شکر و ایجاد رقابت آزاد تنها راه حل کنترل بازار استحذف ارز یارانه . 
درصد  ۲۵آنکه  مند هستند، افزود: با توجه بهوی با اشاره به اینکه صنف و صنعت نسبت به نوسان قیمت شکر در بازار گالیه

های تولید تاثیر بسزایی مصرف شکر خانگی و مابقی مربوط به صنف و صنعت است، از این رو نوسان قیمت بر افزایش هزینه
یابددارد، در حالی که در صورت صدور مجوز واردات به بخش خصوصی بخشی از التهابات بازار کاهش می . 

به بخش خصوصی ندارد، تصریح کرد: با وجود آنکه واردات انحصارا در دست حسنی با بیان اینکه کمبود عرضه شکر ارتباطی 
 .دولت است، بنابراین مسئوالن دولتی باید پاسخگوی کمبود و افزایش قیمت شکر در بازار باشند

 توقف سهمیه شکر بنکداران در یک ماه اخیر، بازار محصول را دچار تالطم کرد
، درباره آخرین وضعیت صنعت، تجارت و کشاورزی مواد غذایی در گفت و گو با خبرنگار محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران

بازار شکر اظهار کرد: حدود یک ماه است که دولت به بنکداران سهمیه نداده و همین امر منجر به نوسان قیمت در بازار شده است، 
رسدها به اندازه کافی، قیمت محصول به تعادل میا توزیع مجدد سهمیهدر حالیکه ب . 
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وی با اشاره به اینکه تولید داخل جوابگوی بازار نیست، افزود: طبق اظهار نظر مسئوالن، تولید شکر نسبت به سال قبل اُفت 
 .چشمگیری داشته است، از این رو بخشی از نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود

رو شده های منفی از بازار، قیمت محصول با نوساناتی در بازار روبهبه گفته آقاطاهر، با وجود کمبود عرضه شکر و دریافت سیگنال
دور از انتظار نیست اربعین است که با استمرار روند فعلی توزیع، التهاب شکر در ایام . 

یش بینی کرد و گفت: با توجه به افزایش قیمت مصوب هر کیلو شکر از رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی قیمت شکر در بازار را پ
تومان، دیگر نباید قیمت محصول در بازار نوساناتی داشته باشد، هر چند ممکن است با استمرار  ۷۰۰هزار و  ۴به  ۴۰۰هزار و  ۳

 .روند کمبود عرضه، التهاب بازار همچنان ادامه یابد
تی و خصوصی را تنها راه حل کنترل بازار شکر دانست و افزود: بنده معتقدم با حذف ارز دولتی وی در پایان رقابت میان بخش دول

رسد و تا زمانی که واردات انحصاری در دست دولت است، تنها و ایجاد رقابت میان بخش دولتی و خصوصی، بازار به تعادل می
شودات با ارز آزاد، بهترین قیمت کشف میشود، در حالیکه با وارداین امر منجر به ایجاد رانت و فساد می . 

هزار تن شکر نیاز دارد ۵۰درصدی قیمت شکر در بازار/صنعت شیرینی و شکالت ماهانه  ۳۰افزایش    
، نیاز ساالنه تجارت و کشاورزی صنعت، ای رئیس انجمن بیسکوئیت شیرینی و شکالت در گفت و گو با خبرنگارجمشید مغازه

هزار تن اعالم کرد و گفت: در اواخر سال که قیمت شکر با  ۷۰۰هزار تن و آرد را  ۵۰۰صنعت شیرینی و شکالت به شکر را 
هزار تن شکر برای این صنعت در نظر گرفت و  ۴۰هزار تن و اردیبهشت  ۴۰رو شد، دولت برای اسفند با نوساناتی در بازار روبه

هزار تن شکر تنها بخش  ۳۰رغم آنکه تمامی وجه آن واریز شده، اما بخشی از آن به صنایع تخصیص داده نشده ، ضمن آنکه علی 
هزار تن شکر مورد استفاده صنعت شیرینی و شکالت است ۵۰کوچکی از نیاز صنایع است چرا که به طور متوسط ماهانه  . 

داد و گفت: این در حالی است که با توجه نقدینگی و قدرت خرید مردم قیمت درصدی قیمت شکر در بازار خبر  ۳۰وی از افزایش 
که با آغاز برداشت چغندر انتظار داریم که بخشی از مشکالت در این زمینه مرتفع   درصد افزایش یافته است ۲۰تا  ۰۰شکالت تنها 

 .شود
  لینک خبر
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 شیر و فرآورده ها
 ایرنا  – 1/7/89تاریخ : 

 شیر مدرسه در انتظار تخصیص بودجه

ر شوند که به تبع شیها کنار گذاشته میتجربه نشان داده است که در زمان کمبود منابع دولت، به اجبار برخی از ردیف -ایرنا -تهران
 ست اما باید توجه داشت که شیر مدرسه چیزی نیست که بتوان به دلیل کمبود بودجه آن را کنار گذاشت. مدرسه نیز جز این بخش ا

ها خبر داد؛ خبری که جمهوری مبنی بر پرداخت معوقات معلمروز گذشته وزیر آموزش و پرورش در فضای مجازی از دستور رئیس
فراهم ساخت اما اگر مدرسه را که رکن و پایه آموزش کشور است را  در آغاز سال تحصیلی موجبات دلگرمی و خوشحالی معلمان را

شود های انسانی بخواهیم معرفی کنیم توامان معلم و دانش آموزش را باید با هم ببینیم لذا وقتی صحبت از مدرسه میبر اساس شاخص
 به طور حتم منظور دانش آموز و معلم است.
ساعات تابستان با خبری خوش به پیشواز معلمان در مهر رفت باید پرسید برای بال دیگر حال که وزیر آموزش و پرورش در آخرین 

 ای قرار است انجام شود.آموزان چه کار ویژهیعنی دانش
آید مشخص است که به دنبال مرتفع کردن آنطور که از سخنان محسن حاجی میرزایی به عنوان وزیر جدید آموزش و پرورش بر می

رتخانه مهم و مفغول مانده است اما باید گفت یکی از ارکان مهمی که در جریان مدرسه و فضای آموزشی همواره مشکالت این وزا
شود یعنی درباره آموزان است و وقتی از بهداشت و سالمت در مدرسه سخن گفته میمورد تاکید بوده مساله سالمت و بهداشت دانش

 نحوه آموزش زیست سالمت آنها صحبت شده است.
میلیارد تومان به منظور توزیع رایگان شیر  ۲۰۰ال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسالمی در تصویب الیحه بودحه سال جاری س

چنین ردیفی در بودجه  ۹۷و  ۹۱شود که بدانیم در دو سال مدرسه تصویب و به دولت ابالغ کردند، این موضوع وقتی مهم تلقی می
 در نظر گرفته نشده بود.

ها بیان داشت این مهم بعد ه همان زمان معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به یکی از خبرگزاریآنچنان ک
گیرد بنابر این باید گفت امسال بر طبق آنچه در بودجه بیان شده است دولت مکلف به توزیع دوباره شیر مدرسه سال انجام می ۲از 

 است.
گذارد و به تبع شیر مدرسه نیز جز ها را کنار میر زمان کمبود منابع دولت به اجبار برخی از ردیفهرچند تجربه نشان داده است د

این بخش است اما باید یادآور شد که مقوله شیر مدرسه چیزی نیست که بتوان به دلیل کمبود بودجه آن را کنار گذاشت زیرا این مبحث 
ها را دارد و معتقد است که به بخش بهداشت بیش از دیگر مسئولیت هدفمندی یارانهاز دو منظر بسیار مهم است: اول آنکه اگر دولت 

مباحث توجه دارد باید بیان داشت که وزارت بهداشت همواره درباره پایین بودن سرانه مصرف شیر در ایران و امراضی که در آینده 
 مترتب کشور است هشدار داده است.

ای هدفمندتر و بهتر از شیر مدرسه که هم از ای فرزندان کشور چه یارانهبهبود کیفیت تغذیهاز سوی دیگر باید عنوان داشت برای 
ند کهای استاندارد نزدیک میای دانش آموزان را به شاخصکند و هم کیفیت تغذیهگیری میهای هنگفت در آینده پیشامراض و هزینه

 وجود دارد.
سازی در هنگ مصرف شیر است زیرا بهترین بستر و جایگاه برای فرهنگدومین اصل مهم در این مبحث، بخش آموزش و فر

رسد دولت با اجرای این موضوع مفقول مانده هم یارانه را هدفمندتر و هم بحث مدرسه و در سنین پایین است لذا به نظر می
 سازی در راستای سالمت را پیگیری کرده است.فرهنگ

کند اما باید بیان داشت میزان هدفمندی و های کالن پرداخت میهای متفاوت یارانهف به بخشدستگاه اجرایی به دالیل و عناوین مختل
بازگشت و نتیجه آن بخش کجاست، باید از دولتمردان مطالبه کرد آیا هزینه کم توزیع شیر مدرسه که هم هدفمند است و هم بازدهی 

 د؟فرهنگی و آموزشی در آن نهفته است نباید در الویت قرار گیر
دهد آیا مطالبات دانش آموزان نیز حال که در شب بازگشایی مدارس وزیر آموزش و پرورش خبراز پرداخت مطالبات معلمین می

 شود؟پرداخت می
 های متولی و اجرایی است.شیر مدرسه یکی از مطالبات مهم مغفول مانده است که نیازمند نگاه دقیق و وسیع دستگاه

  لینک خبر
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 صادرات و واردات

 فود پرس – 6/7/89تاریخ : 

مرغ متوقف شد/ سهم بازار ایران به ترکیه رسیدصادرات تخم   
 ۰۳رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با بیان اینکه صادرات تخم مرغ متوقف شده است،گفت:در سالجاری تنها  <مواد غذایی

 .هزارتن تخم مرغ از کشور صادر شد
قیمت خرید تخم مرغ مازاد از تولیدکنندگان را افزایش داده روز قبل شرکت پشتیبانی اموردام  ۳ناصر نبی پور اظهارداشت: از حدود 

تومان از تولیدکنندگان خریداری می کند ٠٠۰۰واین محصول را کیلویی  . 
وی اضافه کرد: این اقدام وزارت جهاد و شرکت پیشتیبانی امور دام جای قدردانی دارد چون مانع شدند که مرغداران به دلیل زیان 

ا به کشتارگاه بفرستند و یا اینکه جوجه ریزی را متوقف کنندفراوان مرغ های خود ر . 
نبی پور ادامه داد: حدود دو ماه و نیم است که دولت خرید تخم مرغ مازاد را از تولیدکنندگان آغاز کرده که در ابتدا آن را کیلویی 

تومان رسانده است ٠٠۰۰ن قیمت را به تومان افزایش داد و در نهایت هم اکنو ٠۰۰۰تومان می خرید سپس نرخ آن را به  ٠٠۰۰ . 
تومان اعالم کرد و درباره وضعیت قیمت ها در هفته های  ٠۰۰۰وی میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ را درب مرغداری حدود 

ین تومان است که اگر قیمت در بازار به ا ۷۷٧۰آتی گفت: در بازار تخم مرغ اتفاق خاصی رخ نخواهد داد، نرخ مصوب این کاال 
 .رقم برسد اتفاق فوق العاده ای است

نبی پور در بخش دیگری از سخنان خود درباره صادرات تخم مرغ نیز با بیان اینکه صادرات کامال متوقف شده است، گفت: یکماه 
 .بیشتر است که صادرات متوقف است

مرغ از ایران ندارند، اضافه کرد: دلیل این مساله  وی با بیان اینکه کشورهای مقصد از جمله عراق و افغانستان تمایلی به واردات تخم
 .عدم تداوم صادرات از سوی ایران است و کشورهای مقصد ترکیه را جایگزین ما کرده اند

نبی پور گفت: اگر رایزنان کشور ما با کشورهای مقصد در این زمینه مذاکره کنند و تعهد بدهند که صادرات ادامه می یابد می توانیم 
از میدان رقابت خارج کنیم ترکیه را . 

هزارتن صادرات  ۰۰هزارتن اعالم کرد و افزود:این رقم بسیار کمی است ما زمانی ماهی  ۰۳تا  ۰۲وی میزان صادرات را تاکنون 
هزارتن صادرات انجام دهیم ۰۳ماه تنها موفق شدیم حدود  ٠داشتیم ولی در حال حاضر طی  . 

  لینک خبر
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 صادرات و وادرات 
 خبرنگاران جوان  – 7/7/89تاریخ : 

بردواردات گندم، تالش کشاورزان را زیر سوال می  
ایمانی گفت: با توجه به ذخایر گندم مانده در انبارها، تصمیم عجوالنه برای واردات، زحمات چند ساله کشاورزان را زیر سوال 

بردمی . 
صنعت، تجارت و کشاورزی و با خبرنگاروگعلیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

 ۳اکنون حدود اظهار کرد: بنابر آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت ت خرید تضمینی گندم ، درباره آخرین وضعیتخبرنگاران جوان
 .میلیون تن گندم از کشاورزان سراسر کشور خریداری شده است

درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: بنابر دستور وزیر جهاد کشاورزی مابقی مطالبات تا قبل از آغاز  ۹۹.۳او از پرداخت 
 .مهر به حساب کشاورزان واریز شده است
تواند تصمیماتی را پیرامون امون واردات گندم بیان کرد: شرکت بازرگانی دولتی نمیایمانی در واکنش به حواشی مطرح شده پیر

واردات گندم به عنوان ذخایر استراتژیک اتخاذ کند و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر میزان دقیق تولید را بررسی و 
 .مطابق با آن تصمیماتی را پیرامون واردات خواهد گرفت

تومان به طور  ۳۵۰میلیون تن گندم مورد نیاز صنف و صنعت با نرخ یک هزار و  ۳ا توجه به آنکه قرار بود حدود به گفته او، ب
 .مستقیم خریداری شود، از این رو بخشی از میزان خرید صنف و صنعت در سامانه بازرگانی دولتی ثبت نشده است

ان کرد: بر اساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر، تولید ایمانی با اشاره به اینکه نیازی به واردات گندم نداریم، بی
های در بخش خرید اتفاق افتاده استگندم انجام شده و تنها نارسایی . 

ای آخرین جزئیات آلودگی و وجود ناخالصی در گندم های داخلی/موضوع آلوده کردن گندم به شن و خاک، تنها بهانه :بیشتر بخوانید

 برای واردات است
ات نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: با توجه به ذخایر گندم مانده در انبارها، تصمیم عجوالنه برای واردات، زحم

بردچند ساله کشاورزان و وزارت جهاد کشاورزی را زیر سوال می . 
های کشاورزان است تا آمار نهایی تولید، خرید و نیاز کشور را به گفته وی، هم اکنون وزارت جهاد کشاورزی در حال رصد انبار

 .اعالم کند
وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی جدید قیمت بذر  ایمانی با انتقاد از افزایش چشمگیر قیمت بذر گندم نسبت به سال قبل گفت:

کنند که به سبب باال تومان خریداری می ۷۰۰تومان اعالم کرده، در حالی که گندم را با نرخ یک هزار و  ۱۵۰هزار و  ۲گندم را 
 .بود نرخ بذر در برابر گندم، بسیاری از کشاورزان گندم خود را به عنوان بذری نگه داشتند

مسئول با اشاره به تاثیرات سو واردات گندم بر تولید داخل بیان کرد: واردات گندم به سبب وارد شدن بیش از نیاز داخل منجر ماین مقا
هزارتن  ۳۰۰شود. به عنوان مثال اگرچه سالیانه ها میبه از بین رفتن انگیزه تولیدکنندگان و ماندن محصول تولیدی روی دست آن

میلیون برنج شاهد متضرر شدن کشاورزان داخل  طریق واردات تامین شود، اما به سبب واردات بیش از یکبرنج نیاز داریم که از 
افتدهستیم که در صورت واردات گندم این امر اتفاق می . 

ذشته از وی با اشاره به اینکه کمبودی در تولید گندم وجود ندارد، بیان کرد: علی رغم وقوع سیل در خوزستان، بیش از میزان سال گ
ها اتفاق افتاده ها رشد تولید در بسیاری از استاناین استان خرید داشتیم که به سبب شرایط مساعد جوی و افزایش عملکرد در دیم زار

و تصمیم گیری برای واردات زود است چرا که این امر زحمات تمامی مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان را با چالش 
ندکرو میجدی روبه . 

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره تصمیم اخیر دولت مبنی بر آنکه تا پایان شهریور تنها مراکز دولتی گندم تولیدی کشاورزان 
گیرند، بیان کرد: با توجه به شرایط سخت نگه داری و آفت گندم، مسئوالن دولتی اعالم کردند که تا پایان شهریور بیشتر را تحویل می

ها را به مراکز خرید تحویل دهندتر گندمکاران محصول تولیدی مانده در انبارکنند تا هر چه سریعخریداری نمیکشاورزان گندماز  . 
 ۵۵۰هزار  ۲تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی، خودکفایی گندم را در ورطه نابودی قرار می دهد/ حداقل نرخ خرید تضمینی گندم 

 تومان
تومان بود، افزود: با توجه به  ۵۵۰هزار  ۲های تولید های اخیر نرخ پیشنهادی ما بر اساس تورم و هزینهنکه در ماهایمانی با بیان ای

برابری کود شیمیایی و همچنین افزایش قیمت تراکتور از ابتدای مهر قیمت خرید  ۲درصدی تولید و زمزمه افزایش  ۱۹اعالم تورم 
هزار تومان باشد ۳اید کمتر از تضمینی گندم برای سال زراعی جدید نب . 
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ها اعالم نکرده و همچنان منتظر این مقام مسئول ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی تا کنون نرخ پیشنهادی خود به کشاورزان و تشکل
طقی را نرخ نهایی از سوی شورای اقتصاد است که امیدورایم کارشناسان با بررسی قیمت تمام شده و در نظر گرفتن تورم نرخ من

 .اعالم کنند تا کشاورزان بتوانند بر اساس آن تصمیمات الزم برای کشت را اتخاذ کنند
های گذشته، و به توجهی به قانون خرید بیان کرد: اگر امسال همانند سال خرید تضمینی گندم او درباره عواقب تاخیر در اعالم نرخ

جود دارد که بسیاری از کشاورزان گندم کشت نکنند و به سراغ کشت دیگر اعالم قیمت تضمینی گندم به تاخیر بیفتد، این احتمال و
گیردمحصوالت روند که با این وجود خودکفایی گندم و پایداری تولید در ورطه نابودی قرار می . 

چرا که برخی از ایمانی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و زمین امکان تغییر کشت گندم برای تمامی آحاد گندمکاران وجود ندارد، 
ای جز تولید گندم ندارند، اما بی توجهی مسئوالن شورای اقتصاد به قیمت تضمینی بدون تردید کاهش سطح زیر کشت گندم ها چارهآن

 .در سال زراعی جدید را به همراه دارد
های دامی احتمال تبدیل گندم در هنایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در پایان تصریح کرد: با وجود گرانی جو و سایر نهاد

های آردسازی به سبوس به عنوان مصرف در خوراک دام وجود دارد که این امر زنگ خطری برای تولید گندم محسوب کارخانه
گندم  های تولید اقدام نکنند، بدون تردید خودکفاییشود و اگر امسال مسئوالن امر نسبت به نرخ خرید تضمینی گندم مطابق با هزینهمی

در ورطه نابودی قرار می گیرد و کشاورزان به سراغ کشت دیگر محصوالت می روند که این امر می تواند ضربه مهلکی به منابع 

 .آبی کشور وارد کند
  لینک خبر
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 گندم 
 ایرنا  – 0/7/89تاریخ : 

 نیازمند بازنگری در روش برداشت استکاهش ضایعات گندم 

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: کاهش ضایعات گندم نیازمند بازنگری در روش برداشت توسط  –ایرنا  –تهران 
 کشاورزان و رانندگان کمباین است تا با دقت بیشتری نسبت به برداشت محصول گندم اقدام کنند. 

ارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: سالهای گذشته به علت برجای ماندن بقایای روز چه« اسماعیل اسفندیارپور» 
گندم و جو )کاه و کلش ( در مزارع عالوه بر حفظ رطوبت و حاصلخیزی خاک در افزایش تولید نیز تاثیرگذار بوده، بنابراین به منظور 

درصد بقایای گندم و جو )کاه و کلش( در مزارع باقی  ۳۵تا  ۳۰صول بین تقویت و حفظ رطوبت خاک نیاز است پس از برداشت مح
 بماند.

وی استفاده از بقایای محصول از جمله ساقه و پوسته را در اراضی کشاورزی به نوعی خاک ورزی حفاظتی دانست و اظهارداشت: 
 .وجود بقایای گندم و جو در سطح خاک موجب تقویت و غنی سازی خاک کشاورزی می شود

اسفندیار پور تصریح کرد: این اقدام باعث می شود در فصل کاشت مصرف آب در دوره های آبیاری کاهش یابد و موجب صرفه جویی 
 در مصرف آب بخش کشاورزی نیز خواهد شد.

یاه از خاک نیاز گمجری طرح گندم با بیان این که تمام نیاز گیاه با مصرف انواع کودهای شیمیایی تامین نمی شود گفت: باید بخشی از 
خوب تامین شود، تجربه نشان می دهد مزارعی که سوزانده نمی شوند و بقایای حاصل از برداشت محصول به زمین بازگردانده می 

 شود عالوه بر افزایش محصول و تقویت خاک از مواد آلی، مصرف آب و انواع کودهای شیمیایی در درازمدت را سبب می شود.
 ه در دنیا دستیابی به افزایش تولید و خودکفایی در گندم به حفظ عناصر و مواد مغذی خاک بستگی دارد.وی اضافه کرد: امروز

اسفندیارپور اضافه کرد: در حال حاضر کمباین های گندم قادرند در برداشت محصول عالوه بر جمع آوری علوفه حجیم مورد نیاز 
 ه و روی خاک باقی بگذارند.خوراک دام، بخشی از بقایای ساقه و پوسته را خرد کرد

وی افزود: همچنین اکنون دستگاه های کارنده مناسب کاشت بذر گندم و جو در کشور وجود دارد که می تواند بدون ایجاد شخم و شیار 
 بذر را روی بقایای خاک بکارد.

گفت: آتش زدن مزارع گندم  مجری طرح گندم به کشاورزان نسبت به آتش زدن مزارع گندم پس از برداشت محصول هشدار داد و
عالوه بر از بین رفتن کاه و کلش منجر به نابودی مواد و عناصر مغذی خاک می شود که می تواند کاهش تولید را در سال های آتی 

 بدنبال داشته باشد.
ن جیرفت واقع در جنوب ( تاکنون از شهرستا ۹۷به گزارش ایرنا، خرید تضمینی گندم از ابتدای فصل برداشت ) اواخر اسفندماه سال 

میلیارد تومان از  ۳۴۱هزار و  ۰۳شهریور ماه امسال به ارزش  ۲۷هزار تن گندم تا  ۷۰۵کرمان آغاز شد که میزان هفت میلیون و 
 کار خریداری شده است.کشاورزان گندم

تومان و گندم  ۷۰۰ک هزار و طبق مصوبه شورای اقتصاد هرکیلوگرم گندم معمولی با افت چهاردرصد مفید و یک درصد غیرمفید ی
 شود.تومان خریداری می ۷۷۰دروم یک هزار و 

هزار میلیارد لایر با  ۰۰۴هزار تن گندم به ارزش بیش از  ۴۱۰میلیون و  ۹نزدیک به  ۰۳۹۱ -۹۷براساس آمارها در سال زراعی 
 خریداری شده بود.تومان  ۳۳۰تومان و گندم دوروم به مبلغ یکهزار و  ۳۰۰هزار و مبلغ مصوب یک

طبق قانون دولت مکلف است هر ساله تا پایان شهریورماه نرخ خرید تضمینی محصوالت اساسی از جمله گندم را مطابق نرخ تورم و 
 افزایش هزینه های تولید، محاسبه و به کشاورزان اعالم کند.

  لینک خبر
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 گندم 
 خبرنگاران جوان  – 7/7/89تاریخ :  فرنگی گوجه

بردواردات گندم، تالش کشاورزان را زیر سوال می  
ایمانی گفت: با توجه به ذخایر گندم مانده در انبارها، تصمیم عجوالنه برای واردات، زحمات چند ساله کشاورزان را زیر سوال 

بردمی . 
صنعت، تجارت و کشاورزی و با خبرنگاروگعلیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

 ۳اکنون حدود اظهار کرد: بنابر آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت ت خرید تضمینی گندم ، درباره آخرین وضعیتخبرنگاران جوان
 .میلیون تن گندم از کشاورزان سراسر کشور خریداری شده است

درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: بنابر دستور وزیر جهاد کشاورزی مابقی مطالبات تا قبل از آغاز  ۹۹.۳او از پرداخت 
 .مهر به حساب کشاورزان واریز شده است

تواند تصمیماتی را پیرامون پیرامون واردات گندم بیان کرد: شرکت بازرگانی دولتی نمیایمانی در واکنش به حواشی مطرح شده 
واردات گندم به عنوان ذخایر استراتژیک اتخاذ کند و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر میزان دقیق تولید را بررسی و 

 .مطابق با آن تصمیماتی را پیرامون واردات خواهد گرفت
تومان به طور  ۳۵۰میلیون تن گندم مورد نیاز صنف و صنعت با نرخ یک هزار و  ۳، با توجه به آنکه قرار بود حدود به گفته او

 .مستقیم خریداری شود، از این رو بخشی از میزان خرید صنف و صنعت در سامانه بازرگانی دولتی ثبت نشده است
بیان کرد: بر اساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر، تولید  ایمانی با اشاره به اینکه نیازی به واردات گندم نداریم،

های در بخش خرید اتفاق افتاده استگندم انجام شده و تنها نارسایی . 
ای آخرین جزئیات آلودگی و وجود ناخالصی در گندم های داخلی/موضوع آلوده کردن گندم به شن و خاک، تنها بهانه :بیشتر بخوانید

 برای واردات است
زحمات نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: با توجه به ذخایر گندم مانده در انبارها، تصمیم عجوالنه برای واردات، 

بردچند ساله کشاورزان و وزارت جهاد کشاورزی را زیر سوال می . 
های کشاورزان است تا آمار نهایی تولید، خرید و نیاز کشور را به گفته وی، هم اکنون وزارت جهاد کشاورزی در حال رصد انبار

 .اعالم کند
فت: وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی جدید قیمت بذر ایمانی با انتقاد از افزایش چشمگیر قیمت بذر گندم نسبت به سال قبل گ

کنند که به سبب باال تومان خریداری می ۷۰۰تومان اعالم کرده، در حالی که گندم را با نرخ یک هزار و  ۱۵۰هزار و  ۲گندم را 
 .بود نرخ بذر در برابر گندم، بسیاری از کشاورزان گندم خود را به عنوان بذری نگه داشتند

مسئول با اشاره به تاثیرات سو واردات گندم بر تولید داخل بیان کرد: واردات گندم به سبب وارد شدن بیش از نیاز داخل منجر مقاماین 
هزارتن  ۳۰۰شود. به عنوان مثال اگرچه سالیانه ها میبه از بین رفتن انگیزه تولیدکنندگان و ماندن محصول تولیدی روی دست آن

میلیون برنج شاهد متضرر شدن کشاورزان داخل  از طریق واردات تامین شود، اما به سبب واردات بیش از یکبرنج نیاز داریم که 
افتدهستیم که در صورت واردات گندم این امر اتفاق می . 

ل گذشته از وی با اشاره به اینکه کمبودی در تولید گندم وجود ندارد، بیان کرد: علی رغم وقوع سیل در خوزستان، بیش از میزان سا
ها اتفاق افتاده ها رشد تولید در بسیاری از استاناین استان خرید داشتیم که به سبب شرایط مساعد جوی و افزایش عملکرد در دیم زار

و تصمیم گیری برای واردات زود است چرا که این امر زحمات تمامی مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان را با چالش 
کندیرو مجدی روبه . 

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره تصمیم اخیر دولت مبنی بر آنکه تا پایان شهریور تنها مراکز دولتی گندم تولیدی کشاورزان 
گیرند، بیان کرد: با توجه به شرایط سخت نگه داری و آفت گندم، مسئوالن دولتی اعالم کردند که تا پایان شهریور بیشتر را تحویل می

ها را به مراکز خرید تحویل دهندتر گندمکاران محصول تولیدی مانده در انبارکنند تا هر چه سریعخریداری نمیرزان گندماز کشاو . 
 ۵۵۰هزار  ۲تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی، خودکفایی گندم را در ورطه نابودی قرار می دهد/ حداقل نرخ خرید تضمینی گندم 

 تومان
تومان بود، افزود: با توجه به  ۵۵۰هزار  ۲های تولید های اخیر نرخ پیشنهادی ما بر اساس تورم و هزینهایمانی با بیان اینکه در ماه

برابری کود شیمیایی و همچنین افزایش قیمت تراکتور از ابتدای مهر قیمت خرید  ۲درصدی تولید و زمزمه افزایش  ۱۹اعالم تورم 
هزار تومان باشد ۳سال زراعی جدید نباید کمتر از تضمینی گندم برای  . 

ها اعالم نکرده و همچنان منتظر این مقام مسئول ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی تا کنون نرخ پیشنهادی خود به کشاورزان و تشکل
گرفتن تورم نرخ منطقی را نرخ نهایی از سوی شورای اقتصاد است که امیدورایم کارشناسان با بررسی قیمت تمام شده و در نظر 

 .اعالم کنند تا کشاورزان بتوانند بر اساس آن تصمیمات الزم برای کشت را اتخاذ کنند
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های گذشته، و به توجهی به قانون خرید بیان کرد: اگر امسال همانند سال خرید تضمینی گندم او درباره عواقب تاخیر در اعالم نرخ
فتد، این احتمال وجود دارد که بسیاری از کشاورزان گندم کشت نکنند و به سراغ کشت دیگر اعالم قیمت تضمینی گندم به تاخیر بی

گیردمحصوالت روند که با این وجود خودکفایی گندم و پایداری تولید در ورطه نابودی قرار می . 
اران وجود ندارد، چرا که برخی از ایمانی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و زمین امکان تغییر کشت گندم برای تمامی آحاد گندمک

ای جز تولید گندم ندارند، اما بی توجهی مسئوالن شورای اقتصاد به قیمت تضمینی بدون تردید کاهش سطح زیر کشت گندم ها چارهآن
 .در سال زراعی جدید را به همراه دارد

های دامی احتمال تبدیل گندم در نی جو و سایر نهادهنایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در پایان تصریح کرد: با وجود گرا
های آردسازی به سبوس به عنوان مصرف در خوراک دام وجود دارد که این امر زنگ خطری برای تولید گندم محسوب کارخانه

ون تردید خودکفایی گندم های تولید اقدام نکنند، بدشود و اگر امسال مسئوالن امر نسبت به نرخ خرید تضمینی گندم مطابق با هزینهمی
در ورطه نابودی قرار می گیرد و کشاورزان به سراغ کشت دیگر محصوالت می روند که این امر می تواند ضربه مهلکی به منابع 

 .آبی کشور وارد کند
  لینک خبر

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/7078168/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان  – 0/7/89تاریخ : 

هزار تومان  ۳۴جلوگیری از واردات گوشت، راه حل اساسی تعادل قیمت در بازار/عرضه گوشت گوساله با نرخ باالی 

 غیر منطقی است
های دامداری از مسئوالن تقاضا داریم مجوز صادرات بدهند یا توجه به انباشت دام در واحدرئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: با 

 .جلوی واردات بگیرند تا بازار به تعادل برسد
زیصنعت، تجارت و کشاور احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

، با انتقاد نسبت به نوسان نرخ سبوس در بازار اظهار کرد: با توجه به انتقاد دامداران نسبت به نوسان شدید قیمت خبرنگاران جوان
ئیس جمهور به آقای جهانگیری دستور دادند که علت ای به رئیس جمهور زدند که براساس آن رسبوس، وزیر جهاد کشاورزی نامه

ها را بررسی کنندموضوع نوسان قیمت و تحویل ندادن کارخانه . 
های شیری را تکذیب کرد و گفت: با هدفمندی یارانه ها، کاهش ضایعات و کم وی استفاده از نان خشک به جای سبوس در گاوداری

ای در های شیری به سبب نوسان قیمت سبوس از یونجه و ذرت علوفهن گاوداریشدن نان این موضوع واقعیت ندارد و هم اکنو
کنندهای خود استفاده میواحد . 

تومان  ۱۰تومان خریداری کنند، رقمی بالغ بر  ۲۵۰مقدسی ادامه داد: اگر دامداران قرار باشد هر کیلو سبوس را با نرخ یک هزار و 
غیر این صورت تولیدکنندگان در حاشیه زیان هستند قیمت تمام شده شیر باید افزایش یابد، در . 

درصد بیش از نیاز کشور است ۲۵ت گوشت قرمز هزار تومانی قیمت گوشت در بازار/واردا ۲۰اُفت  :بیشتر بخوانید  
تومان اعالم کرد  ۰۰۰های حمل درب دامداری را یک هزار و رئیس انجمن صنفی گاوداران قیمت هر کیلو شیرخام با احتساب هزینه

 .و گفت: این درحالی است که قیمت تمام شده شیر خام به سبب نوسان نرخ هزینه های تولید باالتر از این رقم است
تا  ۲۹های اخیر خبر داد و افزود: هم اکنون قیمت هر کیلو گوساله نر هزار تومانی قیمت گوساله زنده نسبت به ماه ۰۰وی از کاهش 

هزار تومان است ۳۰ . 
 هزار تومان غیر منطقی ۳۰تا  ۷۵به گفته مقدسی، با توجه به کاهش قیمت گوساله زنده، فروش هر کیلو گوشت گوساله با نرخ باالی 

 .است
های دامداری از مسئوالن تقاضا داریم مجوز رئیس انجمن صنفی گاوداران در پایان تصریح کرد: با توجه به انباشت دام در واحد

 .صادرات بدهند یا جلوی واردات بگیرند تا بازار به تعادل برسد
  لینک خبر
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 خبرنگاران جوان  – 0/7/89تاریخ : 

هکتار اراضی آبی به سامانه نوین آبیاری ۰۴۴میلیون و  ۰تجهیز بیش از   
اند که نقش های نوین تجهیز شدهآن، به سامانهمیلیون هکتار  ۲.۲زارع گفت: از مجموع هشت میلیون هکتار اراضی آبی، بیش از 

وری منابع دارندبسزایی در بهره . 
، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عباس زارع مشاور وزیر و مجری طرح گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

 ۲.۲زارت جهاد کشاورزی گفت: بیش از هشت میلیون هکتار اراضی آبی در کشور وجود دارد که بیش از های نوین آبیاری وسامانه
وری منابع دارنداند که نقش بسزایی در بهرههای نوین تجهیز شدهمیلیون هکتار آن، به سامانه . 

هزار هکتار اراضی آبی به سامانه نوین  ۰۵۰هزار میلیارد تومان اعتبار به پروژه سامانه نوین آبیاری/ ۲اختصاص  :بیشتر بخوانید

شوندآبیاری تجهیز می  

های نوین آبیاری، بر اساس تاکید وزیر جهاد کشاورزی با جدیت پیگیری خواهد شدسامانهوی افزود: اجرای طرح  . 
  لینک خبر
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 متفرقه
 متفرقه  – 6/7/89تاریخ : 

 آخرین وضعیت مجوز پرورش عقرب در کشور
رفیعی پور گفت: تاکنون مجوز پرورش عقربی در کشور صادر نشده است و متقاضیان در ابتدا باید مجوزهای الزم را از محیط 

 .زیست و وزارت بهداشت بگیرند
صنعت، تجارت و کشاورزی علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

، درباره آخرین وضعیت مجوز پرورش عقرب اظهار کرد: متقاضیانی که به دنبال سرمایه گذاری و بهره مندی از خبرنگاران جوان
ها همچون از حشرات یا حیوانات هستند، ضمن دریافت مجوز از سازمان دامپزشکی باید از سایر دستگاه های نسبی برخیمزیت

های الزم را داشته باشندمحیط زیست و وزارت بهداشت مجوز . 
وزارت  های الزم از محیط زیست ووی افزود: متقاضیان سرمایه گذار در زمینه پرورش عقرب، مار و موارد مشابه ابتدا باید مجوز

های الزم در حوزه خود را برای آغاز کار اقتصادی به سرمایه گذاران بهداشت را دریافت کنند و سپس سازمان دامپزشکی مجوز
دهدمی . 

رفیعی پور درباره مدت زمان دریافت صدور مجوز پرورش عقرب از سازمان دامپزشکی گفت: در حوزه دامپزشکی، متقاضیانی که 
بالفاصله صدور پروانه یا مجوز توسط سیستم انجام می   برابر با دستورالعمل ها باشد، به سبب سیستمی بودن مدارک و مستندات آنها

 .شود
هاای راهکار مقابله با تحریمهای منطقهایران میزبان اجالس سازمان بهداشت جهانی دام شد/همکاری :بیشتر بخوانید  

رئیس سازمان دامپزشکی در پایان درباره تعداد صدور مجوزهای پرورش عقرب بیان کرد: تاکنون مجوز پرورش عقربی در کشور 
 .صادر نشده است

نوپا بودن این صنعت و عدم نیاز به مکان بزرگ و سرمایه زیاد برای پرورش در کنار قیمت باالی زهر آن   افزاید: این گزارش می
در دنیا موجب شده در گوشه و کنار کشور برخی افراد اقدام به طرح پرورش عقرب و تجارت سم کنند، در حالیکه رئیس سازمان 

عقرب صادر نکردیم که این امر نشان از قاچاق این صنعت دارد دامپزشکی می گوید تا کنون مجوزی برای پرورش . 
 لینک خبر
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 متفرقه 
خبرنگاران جوان  – 0/7/89تاریخ :   

 سیاست گذاری نادرست دولت در قیمت گذاری، تعادل الگوی کشت را بر هم زد
شود که تولید سیب زمینی همانند سال گذشته حداقل یرئیس انجمن ملی سیب زمینی گفت: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی م

میلیون تن برسد ۵به  . 
صنعت، تجارت و کشاورزی رحیم نیازی رئیس انجمن ملی سیب زمینی کاران در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

های متعددی را در بر با اشاره به اینکه سیاست گذاری نادرست دولت در بحث قیمت محصوالت استراتژیک چالش ،خبرنگاران جوان
کند، در تومان محاسبه می ۲۰۰هزار و  ۴های تولید را بر مبنای دالر داشته است، اظهار کرد: دولت در امر قیمت گذاری، هزینه

های کارگری، حمل و نقل و نوسان تعمید قطعات و لوازم یدکی غیر واقعی استبه سبب افزایش هزینهحالیکه  . 
های تولید، سخت بودن شرایط کار کشاورزی، فقدان آموزش مناسب دانش آموختگان و عدم حمایت از وی افزود: افزایش هزینه

ش یابدکشاورزان تمامی دست به دست یکدیگر داده تا عملکرد مزارع کاه . 
ها قابل رقابت نیست، بیان کرد: براین اساس رشد سرمایه گذاری در بخش نیازی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی با سایر بخش

 .کشاورزی منفی است و از طرفی قیمت گذاری نادرست محصوالت موجب شده تا کشاورزان رغبتی به کشت نداشته باشند
تومان ۱۰۰هزار و  ۲رسد/قیمت هر کیلو سیب زمینی سر مزرعه برداشت سیب زمینی در مهر به اوج می :بیشتر بخوانید  

محصوالت های جهانی گفت: مسئوالن دولت عالوه بر محاسبه قیمتهای تولید مطابق با نرخاین مقام مسئول با تاکید بر محاسبه هزینه
ها استفاده کنند چرا که متاسفانه فاصله گرفتن از این امر در الگوی تصمیم گیری ها درهای جهانی باید از نظرات تشکلبر مبنای نرخ

 .کشت، بازار و تولید اثر گذار است
به گفته وی، الگوی کشت در تمامی محصوالت کشاورزی باید اجرا شود تا همه ساله با مازادیا کاهش تولید که منجر به بر هم زدن 

شود، روبرو نشویمبازار می . 
ی وضعیت تولید سیب زمینی را مناسب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید و عرضه دیگر همانند گذشته خبری نیاز

 .از نوسان قیمت سیب زمینی در بازار نیست
اعالم تومان  ۵۰۰هزار و  ۲تا  ۵۰۰رئیس انجمن ملی سیب زمینی کاران قیمت فعلی هر کیلو سیب زمینی سرمزرعه را یک هزار و 
هایی باالیی در بازار عرضه کرد و گفت: این در حالی است که به سبب سودجویی عوامل واسطه و دالل، سیب زمینی با نرخ

شودمی . 
وی با اشاره به اینکه مشکلی در عرضه سیب زمینی نداریم، بیان کرد: با توجه به آغاز برداشت از مناطق سردسیری و تولید مناسب 

رضه نداریممحصول کمبودی در ع . 
میلیون تن  ۵شود که تولید سیب زمینی همانند سال گذشته حداقل به به گفته نیازی، با توجه به شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی می

 .برسد
رئیس انجمن ملی سیب زمینی در پایان درباره آخرین وضعیت صادرات سیب زمینی تصریح کرد: بنابر آمار گمرک، صادرات سیب 

به مدت مشابه سال قبل یک سوم کاهش داشته است، اما با احتساب مصرف داخل و نیاز صنایع باید مازاد تولید به زمینی نسبت 
های هدف صادر شودبازار . 

 لینک خبر 
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 متفرقه 
خبرنگاران جوان  – 0/7/89تاریخ :   

ها سدی در مقابل محصوالت کشاورزیحضور واسطه  
ها روبه رو استای در حوزه قیمت گذاری و حضور واسطهنماینده مردم کرمانشاه: بازار محصوالت کشاورزی با مشکالت عدیده . 

صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار وگو بااحمد صفری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

ها و سود کم ای در حوزه قیمت گذاری، حضور واسطه، اظهار کرد: بازار محصوالت کشاورزی با مشکالت عدیدهخبرنگاران جوان
از جمله فروش مستقیم محصوالت با قیمت  بورس کاال در محصوالت کشاورزی اگر مزایای ورودکشاورزان روبه رو است که 

ها و دریافت سریع وجه معامالت به کشاورزان آموزش داده واقعی از سوی کشاورزان، کنار رفتن واسطه ها، رشد کیفیت کاال
بدون شک شاهد توسعه بخش کشاورزی و تولیدات خواهیم بود  شود؛ . 

اشتغالزایی در بخش کشاورزی افزایش  
توانیم برای عرضه بیشتر محصوالت کشاورزی در بورس کاال انجام دهیم، این نماینده مجلس ادامه داد: یکی از اقداماتی که می

ها با بورس های جهاد کشاورزی استانهای کشاورزی هر استان از جمله اداره کل تعاون و سازمانبرقراری هماهنگی میان نهاد
شودالست که این موضوع در نهایت به سود اقتصاد آن استان تمام میکا . 

هزار  ۳۰اله با نرخ باالی جلوگیری از واردات گوشت، راه حل اساسی تعادل قیمت در بازار/عرضه گوشت گوس :بیشتر بخوانید 

 تومان غیر منطقی است
وی افزود: در هر استانی محصوالت منحصر به فردی برای عرضه در تاالر کشاورزی بورس کاال وجود دارد برای مثال در استان 

ر مدت کشاورزان را به عرضه محصوالت شان در بورس کاال تشویق کنیم، د محصوالت زراعی کرمانشاه اگر بتوانیم در بخش
کوتاهی شاهد تقویت اشتغالزایی در استان خواهیم بود چراکه وقتی سود اصلی حاصل از تولید به جیب کشاورز برود، انگیزه برای 

رودیابد و تقاضا برای کار در این بخش باال میتولید بیشتر افزایش می . 
بیکاری است، گفت: آشنایی کشاورزان و جوانان با بورس های کشور با باالترین نرخ صفری با بیان اینکه کرمانشاه از جمله استان

شود. توان یک انگیزه خوب برای استان کرمانشاه باشد که در این زمینه نیاز به فرهنگ سازی و آموزش بیشتر احساس میکاال می
ز واسطه گری در اقتصاد بخش ها باید در سراسر کشور از شهر تا روستا رقم بخورد تا سهم تولید االبته تقویت بورس و عرضه کاال

 .کشاورزی بزرگتر شود
 ارتباط بورس با کاهش مهاجرت روستاییان به شهر

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی در پایان گفت: از دالیل اصلی مهاجرت روستاییان به شهر، کسب درآمد بیشتر 
ها بتوانند محصولشان را به آسانی و با روستاییان نهادینه شود و آن است، اما به طور حتم اگر مفاهیم بورس در میان کشاورزان و

شودتر مییابد و نقش بورس کاال در کل کشور پررنگقیمت واقعی بفروشند، مهاجرت کاهش می . 
اهم کرد تا همه های استانی، زمینه آشنایی کشاورزان با بورس کاال را فروی در پایان تاکید کرد که باید از طریق رسانه ملی و شبکه

های بورس کاال آشنا شوندها با مزیتآن . 
 لینک خبر
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فودپرس – 1/7/89تاریخ : 

 نشست تخصصی تامین و تولید ماشین آالت و ادوات مدرن کشاورزی برگزار می شود
نشست تخصصی تامین و تولید ماشین آالت و ادوات مدرن کشاورزی توسط کمیسیون کشاورزی و صنایع  -اقتصاد غذا  <کشاورزی

 .وابسته اتاق ایران و با همکاری بخش تجاری سفارت ایتالیا چهارشنبه سوم مهرماه در تهران برگزار می شود
 

ی روز چهارشنبه سوم مهرماه سال جاری در محل اتاق ، این نشست تخصص«فود پرس»به گزراش پایگاه خبری اقتصاد غذا 
شودطبقه اول ساختمان جدید برگزار می  170بازرگانی ایران به آدرس خیابان طالقانی شماره   

 لینک خبر 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا  – 0/7/89تاریخ : 

 وزیر جهاد کشاورزی عازم قزاقستان شد

وزیر جهاد کشاورزی در صدر هیاتی بلند پایه اقتصادی و به منظور شرکت در شانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک  -ایرنا  -تهران 
 ری و علمی و فنی ایران و قزاقستان عازم نورسلطان پایتخت این کشور شد. همکاری های، اقتصادی، تجا

به گزارش چهارشنبه شب پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در این سفر استاندار گلستان، نماینده دشتستان در مجلس 
ین الملل و سازمان های تخصصی و شورای اسالمی، معاونین وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل امور ب

تن از مقام های اقتصادی، بانکی و تجاری از دستگاه های مختلف از جمله وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت  ۵۰بیش از 
معدن و تجارت، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه، وزیر جهاد 

 را همراهی می کنند. کشاورزی
همچنین نمایندگانی از وزرارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، نیرو، گمرک جمهوری اسالمی ایران، بانک مرکزی و چند بانک عامل، 

سازمان ملی استاندارد ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اتاق بازرگانی و تعدادی از مدیران عامل اتحادیه ها و 
 ن شرکت های تولیدی، صادراتی و اقتصادی به همراه محمود حجتی عازم قزاقستان شدند.نمایندگا

 
 لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83491488/وزیر-جهاد-کشاورزی-عازم-قزاقستان-شد
https://www.irna.ir/news/83491488/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 نهاده
 ایرنا – 0/7/89تاریخ : 

 همکاری ایران و ترکیه برای توسعه صنعت بذر در کشور

وزارت جهاد کشاورزی در زمینه توسعه صنعت بذر در  معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: سیاست -ایرنا  -تهران 
 بخش خصوصی در این حوزه است.  گذاریکشور، تکیه بر سرمایه

ر معاونت امور زراعت ای با وی که ددر دیدار هیأت ترکیه« عباس کشاورز »به گزارش روز چهارشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 
ه آنکارا ب -ای از موضوع های نشست قبلی در خرداد ماه امسال نشان دهنده عالقمندی تهرانبرگزار شد، افزود: پیگیری طرف ترکیه

 های مشترک است تا دو طرف زمینههمکاری
های جدی تری برداشته انتقال تجربیات گامهای بهتری را در آینده داشته باشند و برای توسعه هرچه بیشتر همکاری ها و همکاری

 شود.
وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر توسعه صنعت بذر در کشور با  معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سیاست

و تجربیات دبخش خصوصی در این حوزه، پیشنهاد داد: به منظور انتقال دانش فنی و استفاده از  گذاریحمایت و تکیه بر سرمایه
 ای با مشارکت طرف ایرانی در زمینه بذر کارگاه آموزشی در ایران برگزار می کند.کشور، طرف ترکیه

وی، جایگاه ایران در تولید محصوالت سبزی و صیفی را مناسب توصیف کرد و با تاکید بر اهمیت انتقال فناوری تولید بذر این 
ر زمینه انتقال فناوری تولید بذر به ایران، حمایت های الزم را انجام می دهد و محصوالت به کشور گفت: وزارت جهاد کشاورزی د

 آمادگی هرگونه همکاری در این زمینه نیز وجود دارد.

 
 لینک خبر
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 نهاده 
 خبرگزاری صدا و سیما  – 0/7/89تاریخ : 

 

ایران و ترکیه برای توسعه صنعت بذرهمکاری   
گذاری بخش خصوصی استسیاست وزارت جهاد کشاورزی در زمینه توسعه صنعت بذر، تکیه بر سرمایه . 

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: سیاست وزارت جهاد کشاورزی در زمینه توسعه صنعت بذر در کشور، تکیه بر 
 حوزه است. گذاری بخش خصوصی در اینسرمایه

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، آقای عباس کشاورز در دیدار با هیئت  خبرگزاری صدا و سیما به گزارش
پیگیری موضوعات نشست ای برای ای که در محل سالن جلسات معاونت امور زراعت برگزار شد، با قدردانی از طرف ترکیهترکیه

های مشترک دانست و اظهار امیدواری کرد: دو جاری، این موضوع را نشان از عالقمندی طرفین به همکاریقبلی در خرداد ماه سال
ی ترهای جدیّ ها و انتقال تجربیات گامهای بهتری را در آینده داشته باشند و برای توسعه هرچه بیشتر همکاریطرف زمینه همکاری

 بردارند. را
گذاری بخش وی با اشاره به سیاست وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر توسعه صنعت بذر در کشور با حمایت و تکیه بر سرمایه

رف ای با مشارکت طخصوصی در این حوزه، پیشنهاد کرد: به منظور انتقال دانش فّنی و استفاده از تجربیات دو کشور، طرف ترکیه
 اه آموزشی در ایران برگزار کند.ایرانی در زمینه بذر کارگ

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، جایگاه ایران در تولید محصوالت سبزی و صیفی را مناسب توصیف کرد و با تاکید بر 
 هاهمیت انتقال تکنولوژی تولید بذر این محصوالت به کشور، گفت: وزارت جهاد کشاورزی در زمینه انتقال تکنولوژی تولید بذر ب

 دهد و آمادگی هرگونه همکاری در این زمینه نیز وجود دارد.های الزم را انجام میایران، حمایت
ید ای رسیده ایم که باهای همکاری خوبی با دو طرف داشته اند، گفت: به نقطهای با اشاره به این که زمینهدر این نشست، طرف ترکیه

 کنم.در آینده برسیم و ما با امید به آینده نگاه می های خوبیحرکت سریع داشته باشیم تا به پیشرفت
ها را ها و تجربیات معاون امور زراعت، آمادگی هرگونه همکاری با طرف ایرانی در همه زمینهوی افزود: ما با استفاده از توصیه

 داریم.
  لینک خبر
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 جهانیگزارشات 

 خبرگزاری فارس – 1/7/89تاریخ : 

 کنداندازی میهای کشاورزی ایران سنگهالمللی با پروژآمریکا در همکاری نهادهای بین

بار جهانی و صندوق المللی سازمان خوارونهاد بین 2مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها گفت: آمریکا در برابر همکاری 

 کند. اندازی میهای کشاورزی ایران سنگهتسهیالت زیست محیطی جهانی با پروژ

ور بیابان سازمان جنگل ها به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فرهاد سرداری مدیرکل دفتر ام
ها برگزار شد، در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس که پرسید آیا درنشست خبری که امروز در سازمان جنگل

 المللی پسهای آمریکا خللی بوجود آمده است؟گفت: برخی سازمان های بینالمللی پس از تحریمهای بینهمکاری
ء استفاده کرده و مبلغی را که در قالب همکاری با ایران قرار بود های اخیر آمریکا علیه ایران سواز تحریم

 پرداخت کنند، نکردند.
مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها با بیان اینکه آمریکا مسبب این عدم همکاری آنها است، گفت: با 

فته ایران داریم که این نهاد های تخریب یاای برای احیای جنگلساله 0وبار جهانی)فائو( قرارداد سازمان خوار

 المللی اعتباری را که قرار بود از بابت این همکاری پرداخت کند نکرده است.بین

سال است تمام شده و برای دور دوم همکاری سهم اعتباری خود را  0وی ادامه داد: دور نخست این همکاری که 

 اندازد.های واهی به تاخیر میکند و به بهانهپرداخت نمی
دیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها همچنین گفت: قرارداد همکاری هم با صندوق تسهیالت زیست م

کند و سهم اعتباری خود را های آمریکا مشابه فائو عمل میمحیطی جهانی داریم که این صندوق هم پس از تحریم
 کند.پرداخت نمی

المللی و صندوق بایدپرداخت کنند چقدر است؟ ن نهاد بینوی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که اعتباراتی که ای
 ها هر کدام از آنها بیش از یک میلیون دالر است.گفت: این قراردادها در سطح بزرگ است و سهم پرداختی

ها ها مشکل اصلی ما خود تحریمیمدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها همچنین گفت: در میان این تحریم
 شود فرصت بسیاری استثنایی برایوانسیون مقابله با بیابانزایی که هر دوسال یکبار برگزار میاست، در کن

کارشناسان و برقراری تعامل و همکاری با آنها است که متاسفانه در کنوانسیون اخیر در حالی که از کشور 
جنگلها و برخی از معاونین نفر حضور داشتند اما از کشور ما تعداد اندکی محدود به رئیس سازمان  20ترکیه 

 آنها حضور یافتند.
تواند انواع قراردادهای همکاری با با ای موثر است که میها به اندازهوی گفت: حضور در این کنوانسیون

 شود.کشورهای عضواین کنوانسیون منعقد کرد اما حضور ایران کم رمق انجام می
ها درباره عدم همکاری صندوق تسهیالت ی سازمان جنگلخسرو شهبازی معاون آبخیزدار در ادامه این بحث؛

ماه دیگر ارزیابی و اعالم  6زیست محیطی توضیح داد:این صندوق قول داده که همکاری خود با ایران را تا 

 کند.می
پروژه های صندوق تسهیالت زیست محیطی جهانی)جف( توسط سازمانهای اجرایی نظیر بانک جهانی، برنامه 

حد و برنامه محیط زیست و یا سایر آژانس های اجرایی سازمان ملل به اجراء در می آید. از عمران ملل مت

 کشور جهان را کمک مالی کرده است. 160پروژه در بیش از 0277تاکنون جف بیش از 1882سال

ش آمایمحدوده کاری شامل تنوع زیستی، تغییر آب و هوا، آبهای بین المللی، تنزیل خاک و  6پروژه های جف در 

 زمین، حفاظت از ازن و مواد آلی پایدار است.
  لینک خبر
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	آب
	اختصاص 150 میلیون یورو به آبخیزداری/خسارت سیل با آبخیزداری 70 درصد کم میشود

	اقتصاد کلان
	اقتصاد محصولات
	قیمت نانهای سنتی و حجیم فردا ابلاغ میشود + جزئیات
	نبود الگوی کشت چالش اصلی پیش روی بازار محصولات کشاورزی

	اقلیم و منابع طبیعی
	14 میلیون هکتار جنگل داریم
	۶۱ درصد وسعت کشور را مناطق خشک و فراخشک تشکیل میدهد / افزایش ۱.۶ درجه دمای کشور طی ۴۰ سال اخیر
	ضرورت انتقال محصولات کشاورزی از فضای باز به مسقف
	میزان بارش از ۳۱۸ میلیمتر فراتر رفت/ افزایش دما در راه است

	امنیت غذایی
	زنگ خطر امنیت غذایی در کشور به صدا درآمده است/بالاترین میزان امنیت در چه سالی بود

	انگور/کشمش
	بازار و قیمت ها
	قیمت جدید انوع نان اعلام شد +جزئیات
	گوشت ۵ هزار تومان ارزانتر شد/ قاچاق دام صحت ندارد
	کاهش قیمت میوههای نوبرانه در بازار/ روند سقوط قیمت میوه در بازار ادامه دارد
	نرخ سبوس گندم تعدیل شد
	سبوس هزار تومانی قیمت تمام شده شیر را افزایش میدهد
	ثبات نرخ مرغ در بازار ادامه دار شد/صادرات غیر رسمی مرغ به بازارهای هدف
	افزایش ۲۰۰ تومانی نرخ مرغ در بازار/تولیدکنندگان جوجه یکروزه ۶۰۰ میلیارد تومان متضرر شدند
	نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/قیمت مصوب مرغ تا پایان سال تغییری نخواهد داشت
	ابلاغ نرخ جدید انواع نان در تهران/ نان بربری هزار تومان شد
	افزایش ۲ برابری نرخ سبوس
	افزایش ۲۵۰ تومانی نرخ مرغ در بازار/ قیمت هر کیلو مرغ به ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسید کمبود عرضه
	افزایش ۳ درصدی نرخ مرغ در بازار/قیمت مرغ به ۱۳ هزار تومان رسید
	افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت ذرت در بنادر شمالی

	برنامه ها و سیاست ها
	نقشه راه تنظیم بازار کشور تدوین شد
	نیمه دوم مهر بارورسازی ابرها در کشور انجام میشود

	برنج
	عبور از قانون انتزاع پشت پرده بلاتکلیفی واردات برنج؟/صدور پروانه گمرکی برای ۹۰۰ هزار تن برنج
	گرانفروشی برنج در سایه سکوت دستگاههای نظارتی/ ممنوعیت واردات، بهانهای برای افزایش قیمت برنج است

	پسته
	استقبال از عرضه پسته در بورس کالا

	پنبه
	تامین منابع مالی
	۱۸۶۳ میلیارد ریال وام به سیلزدگان پرداخت شد
	جزئیات پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به کشاورزان سیل زده

	تحقیقات و نوآوری ها
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