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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آب
 خبرنگاران جوان  – 01/7/89تاریخ : 

های نوین آبیاریهزار هکتار اراضی آبی به سامانه ۲۸۱تجهیز   
شوندهای نوین آبیاری مجهز میهزار هکتار اراضی آبی به سامانه ۲۸۱زارع گفت: براساس برنامه تا پایان سال حدود  . 

صنعت، تجارت و  زارع مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار عباس
هزار هکتار اراضی آبی به  ۲۸۱ا پایان سال حدود ، با اشاره به اینکه تگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

هزار هکتار اراضی آبی اجرا و به بهره  ۲۱های نوین آبیاری در شوند، اظهار کرد: تاکنون سامانههای نوین آبیاری مجهز میسامانه
شودهزار هکتار مابقی در دست اجراست که تا پایان سال تحویل بهره برداران می ۲۳۱برداری رسیده و  . 

 ۰۱۱درصد معادل  ۱۲میلیون یورو اعتبارات صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری  ۲۲۱وی افزود: اخیرا از مجموع 
ها ارسال و در حال ارسال استهای نوین آبیاری اختصاص یافت که میزان اعتبار به استانمیلیارد تومان به سامانه . 

های نوین آبیاری اختصاص یارد تومان اعتبار از بودجه سنواتی اسناد خزانه به سامانهمیل ۲۱۱به گفته زارع، برای امسال قرار است 
 .یابد که تاکنون این میزان تخصیص داده نشده است

های نوین آبیاری ادامه داد: اگرچه وضعیت اعتبارات مصوب شده تاکنون نسبت به سال قبل بهتر است، اما به مجری طرح سامانه
درصد اعتبارات به اجرای این پروژه اختصاص یابد ۲۱۱که تا پایان سال طور کلی امیدواریم  . 

های نوین آبیاری را تقاضا محور دانست و گفت: در اصل بهره برداران و کشاورزان در اجرای این پروژه وی طرح توسعه سامانه
ها با انتخاب مجری یا تولیدکنندگان ندهد و آکارفرماست و دولت کمک خود را به صورت بالعوض در اختیار کشاورزان قرار می

دهندلوازم و تجهیزات مجاز که در سامانه ثبت شدند، کار خود را انجام می . 
های نوین آبیاری هزار هکتار اراضی آبی به سامانه ۰۱۱به گفته زارع، اگرچه در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده که ساالنه 

های نوین آبیاری شرایط فعلی کشور در حدی نیست که این میزان اعتبار به اجرای پروژه مظروط به تامین اعتبار مجهز شوند، اما
 .تخصیص داده شود

هزار هکتار اراضی آبی به سامانه نوین  ۲۲۱هزار میلیارد تومان اعتبار به پروژه سامانه نوین آبیاری/ ۱اختصاص  :بیشتر بخوانید

شوندآبیاری تجهیز می  
این مقام مسئول با اشاره به اینکه پتانسیل تبخیر در کشور ما سه برابر متوسط دنیاست، بیان کرد: براین اساس سیاست وزارت جهاد 

های نوین آبیاری یارانه بیشتری پرداخت کند تا راندمان افزایش برآن بود که حداالمکان در ارتباط با سامانه ۳۳کشاورزی از سال 
 .یابد

ها باال بود، اما خوشبختانه شرایط سیاست گذاری به ، نسبت آبیاری بارانی به سایر روش۳۰و  ۳۳های قبل از : در سالوی ادامه داد
درصد رسید که با این وجود میزان آبیاری با این روش نسبت به  ۱۲های نوین به ای شد که آبیاری بارانی نسبت به سایر روشگونه
د که با وجود تبخیر باال، سیاست صرفه جویی آب و نگه داری منابع آبی محقق شددرصد کمتر ش ۲۱، ۳۰و  ۳۳های سال . 

های نوین آبیاری اعالم کرد و زارع افزایش راندمان آبیاری را که به راندمان کاربر معروف است از جمله مزایای اجرای سامانه
 ۳۱ی داشته باشیم چرا که این امر در افزایش حداقل درصد افزایش راندمان آبیار ۰۰افزود: به طور متوسط پتانسیل آن است که 

درصد مصرف سم و کود  ۳۱درصدی تولید محصول تاثیر گذار است و در صورت مدیریت صحیح، حداقل پتانسیل آن است که 
درصد  ۱۱شیمیایی که در ارتقای کیفیت محصول تاثیر گذار است، کاهش یابد و همواره با کاهش برداشت از منابع زیرزمینی حدود 

 .صرفه جویی در انرژی را خواهیم داشت
های نوین آبیاری در اراضی آبی را به عنوان اصل مدیریت صحیح های سیستمهای نوین آبیاری اجرای پروژهمجری طرح سامانه

سطح  ها چند برابر کشور ماست،هایی که میزان بارش آنمصرف در جهت تولید پایدار امری ضروری دانست و گفت: در کشور
 .بیشتری از اراضی خود را به سامانه نوین آبیاری تجهیز کردند

های کارگری و تولید را از دیگر مزایای وی افزایش تولید، حفظ منابع آب و خاک، کاهش مصرف سم و کود شیمیایی و کاهش هزینه
های نوین آبیاری برشمردتوسعه سامانه . 

درصدی تولید،  ۳۱های نوین آبیاری را سازگار با کم آبی دانست و افزود: افزایش های نوین آبیاری توسعه سامانهمجری طرح سامانه
درصدی مصرف سم و کود و ارتقای مدیریت مزرعه تاثیر بسزایی دارد ۳۱کاهش  . 

ای، افزود: این موضوع به سبب به یارانه آبیاری قطرهزارع با اشاره به پرداخت یارانه به آبیاری زیرسطحی برای محصول پسته مشا
شود، مزایای متعدد با استقبال خوب کشاورزان مواجه شده چرا که در مناطقی که پسته کشت می EC  آب باالست و این موضوع باعث

 ۲۲۱۱ملکرد به کیلوگرم در هکتار شده بود، اما با اجرای آبیاری زیرسطحی، میزان ع ۲۱۱کاهش عملکرد محصول تا حدود 
 .کیلوگرم در هکتار افزایش یافته است
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اند که از این رقم، هکتار از باغات پسته به سامانه آبیاری زیرسطحی مجهز شده ۰۱۱۱به گفته این مقام مسئول، هم اکنون حدود 
فشار استهکتار آبیاری زیرسطحی تحت ۳۰۱۱فشار و هکتار آبیاری زیرسطحی کم ۱۰۱۱ . 

 ۱هزار هکتار از باغات پسته خبر داد و گفت: استفاده از این روش آبیاری باعث افزایش  ۰اری زیرسطحی در وی از اجرای آبی
 .برابری عملکرد درختان پسته شده است

درصدی تبخیر در روش آبیاری زیرسطحی، گفت در مناطقی که ۳۳زارع در پایان با اشاره به کاهش   EC  آب باالست، این امر

نمک در خاک منجر شود، از این رو طبق تحقیقات انجام شده با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی کشور استفاده از این  تواند به تجمعمی

 .روش آبیاری برای درختان پسته کارآیی دارد
  لینک خبر
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 آب 
 خبرنگاران جوان  – 9/7/89تاریخ : 

بر است ف هزینههای ژراستفاده از آب  
های زیادی را در بر داردهزینه های ژرف به دلیل نیاز به تکنولوژینماینده مجلس شورای اسالمی گفت: هم اکنون استفاده از از آب . 

صنعت، تجارت و  وگو با خبرنگارعلی ابراهمی عضو کمسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی شورای اسالمی در گفت
های ژرف گفت: این آب ها بهترین گزینه برای برداری از آب، با اشاره به بهرهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

مطرح و تاکید شد ۳۲در سال  ها برداری از این آببرای اولین بار طرح بهره  است، آبی و خشکسالیعبور از بحران بی . 
توان سرآغازی برای پایان بخشیدن به های چند دهه اخیر است و آن را میترین رخداداو ادامه داد: در واقع این طرح یکی از مهم

کشور برشمرد آبی در مشکالت ناشی از خشکسالی و بی . 
فزود: این کار برای اولین بار در ایران و در خاورمیانه و جهان اجرا شده، است، به طوری که این آب از عمقی بیش از ابراهیمی ا

گیری و آزمایشاتی انجام می شودسالمت آن نمونه آید و برای متر بدون کوچکترین استفاده از پمپ بیرون می ۱۱۱۱ .  
شناسی وی این طرح، افزود: این طرح در زاهدان اجرا شده است و ما از سابقه زمینبا اشاره به مشکالت پیش ر این نماینده مجلس 

متر رسوب در منطقه سیستان وجود دارد و نخستین چاه  ۲۱۱  منطقه اطالع درستی نداشتیم و تنها برخی کارشناسان اعتقاد داشتند که
هزار متری زده شده است ۱در عمق  در این منطقه  . 

 مدیریت جامع آبخیزداری در یک میلیون هکتار از اراضی کشور :بیشتر بخوانید
های های ژرف برخالف آبآبی نخواهیم بود چرا که واحد آبهای ژرف دیگر نگران بیبرداری از آبابراهیمی گفت: پس از بهره

شود که این خود گویای حجم بسیار زیاد شود بر پایه میلیارد مترمکعب مشخص میاساس میلیون مترمکعب سنجیده میچاه نیمه که بر 
هاستاز آب . 

کند و اگر کنار این می  ای که هزینه آب به شدت اُفتگونهرو خواهیم شد بهاو اضافه کرد: با اجرای این طرح با تغییری اساسی روبه
آبی در این منطقه وجود نخواهد داشتانتقال آب از دریای عمان را نیز اجرایی کنیم دیگر چیزی به عنوان بی طرح ملی بتوانیم طرح . 

آب های ژرف آن هم در   عضو کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: هم اکنون استفاده از 

و قطعا انجام این کار هزینه های زیادی را در بر دارد کشور ما نیازمند تجهیزات و تکنولوژی های کامل است . 
  لینک خبر
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 آفات 
 ایرنا  – 9/7/89تاریخ : 

 های مرکبات شمال کشور قابل کنترل هستندها در باغحلزون

های هرز مدیرکل دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور، رعایت نکردن اصول بهداشتی، هرس و وجود علف -ایرنا  -تهران 
 ها قابل کنترل است. های مرکبات شمال کشور عنوان کرد و گفت: این آفت در باغرا علت افزایش حلزون در باغ

های مرکبات شمال کشور و گار اقتصادی ایرنا درخصوص هجوم حلزون به باغروز دوشنبه در گفت و گو با خبرن« اکبر آهنگران»
های مرکبات شمال کشور است و در باغ های جنوب کشور تغدیه آنها از مرکبات افزود: معضل وجود لیسک و حلزون مربوط به باغ

 چنین آفتی را نداریم.
ارداشت: اگر علف هرز سطح باغات کنترل شود رطوبت از بین وی یکی از دالیل شیوع آفات را رطوبت در باغ ها برشمرد و اظه

 می رود از آفات جلوگیری می شود.
به گفته و ی، در صورت تماس شاخ و برگ درختان مرکبات با زمین حلزون می تواند خود را به میوه رسانده و از آن تغذیه کند که 

 همین امر موجب پوسیدگی میوه روی درختان می شود.
رد: بنابراین برای جلوگیری از تشدید چنین آفاتی باید باغداران حذف علف های هرز، هرس به موقع و رعایت اصول وی تصریح ک

 بهداشتی را در دستور کار خود قرار دهند.
مدیرکل دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات گفت: برای کنترل آفت حلزون در باغ های مرکبات می توان از روش های فیزیکی و 

 نیکی همچون طعمه های مسموم و جمع آوری حلزون با دست استفاده کرد.مکا
وی توصیه کرد: الزم است باغداران شمال کشور دستورالعمل های سازمان حفظ نباتات در استان برای مقابله با آفت حلزون را 

 عملیاتی کنند.
آوری کنند و نیازی به بکارگیری از را از سطح باغ ها جمعآهنگران پیشنهاد داد: باغداران می توانند با غروب آفتاب با دست حلزون 

 سموم نیست.

  لینک خبر
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 آفات 
 خبرگزاری فارس – 01/7/89تاریخ : 

 دادآید/ جهانگیری دستور تامین اعتبار موج جدید آفت ملخ صحرایی آخر سال می

وزیر جهاد کشاورزی با اعالم ورود آفت ملخ صحرایی به کشور در پایان سال در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور درخواست 
 اعتبار کرد و وی دستور داد اعتبارش تامین شود. 

ارائه گزارشی  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس؛ وزیر جهاد کشاورزی طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور با
استان جنوبی کشور که از بهمن ماه سال گذشته آغاز و سطح وسیعی از این  8وضعیت مبارزه انجام شده با آفت ملخ صحرایی به 

 استانها را درگیر نمود تشریح کرد.
سابقه بوده ال اخیر بیس 11حجتی در این نامه با اشاره به اینکه هجوم گسترده آفت ملخ صحرایی که در سال گذشته اتفاق افتاد در 

یادآور شد در این راستا وزارت جهاد کشاورزی با محوریت سازمان حفظ نباتات کشور با به کارگیری همه توان، امکانات موجود، 
اعتبارات تخصیصی و با تکیه بر دانش فنی کارشناسان و متخصصین امر در سطح ملی و استانهای کشور و با همکاری استانداران 

الزم را برای مقابله با آفت مذکور به عمل آورد که عالوه بر حفظ امنیت غذایی کشور ، مورد تقدیر سازمان خوار و بار اقدامات 
 جهانی ملل متحد )فائو( و عهدنامه مبارزه با ملخ صحرایی غرب آسیا قرار گرفت.

های قلیمی مطلوب برای تکثیر این آفت در کانونوی افزود: با توجه به گزارشات دریافتی از فائو و هشدارهای صادر شده و شرایط ا
شود در سه ماه آخر سال جاری نیز کشور مورد هجوم بینی میشمال شرق آفریقا و شبه جزیره عربستان همچنین هند و پاکستان ، پیش

جنوب شرقی های کارشناسی، سطح وسیعی از مناطق جنوب، جنوب غربی و گسترده آفت ملخ صحرایی قرار گیرد که طی بررسی
 هزار هکتار خواهد بود. 811کشور را در بر خواهد گرفت که این پیش بینی ها نشان می دهد سطح مبارزه با این آفت رقمی بالغ بر 

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه این نامه از معاون اول رئیس جمهور درخواست کرد طی دستوری آمادگی الزم به سازمان برنامه و 
های جنوبی برای این موضوع داده شود تا بر اساس آن ت کشور )سازمان مدیریت بحران ( و استانداران استانبودجه کشور، وزار

های الزم مبنی بر حمایت حداکثری از سازمان حفظ نباتات کشور و سازمانهای جهاد کشاورزی استانهای مورد بینیاقدامات و پیش
 از برای مواجهه و گذر از این بحران به عمل آید.هجوم در زمینه تأمین اعتبار و امکانات مورد نی

ای به طی نامه 89/17/17جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز پس از دریافت این گزارش با توجه به اهمیت موضوع در تاریخ 

تبار تجهیزات و وزیر کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور داد با توجه شرایطی که اعالم شده ضروری است در تأمین اع
ریزی و همکاری الزم با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات امکانات مورد نیاز برای مقابله با آفت ملخ صحرایی برنامه

 کشور صورت پذیرد.
 فاد آنمتن نامه وزیر جهاد کشاورزی خطاب به معاون اول رئیس جمهور و دستور ایشان برای تامین اعتبار که خبرنگار فارس به م

 دست پیداکرده به این شرح است.
 جناب آقای جهانگیری 

 معاون اول محترم رئیس جمهور 
 سالم علیکم

استان جنوبی کشور )هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان،  8های پایانی سال گذشته گونه که مستحضرید در ماهبا احترام، همان

 رو گردید که در طیبوشهر، فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی و ایالم( با هجوم گسترده آفت ملخ صحرایی روبه
 سابقه بوده است.سال گذشته بی ۲۱بیش از 

در این راستا این وزارت با محوریت سازمان حفظ نباتات کشور، با به کارگیری همه توان، امکانات موجود، اعتبارات تخصیصی و 
های کشور با همکاری استانداران اقدامات الزم را برای با تکیه بر دانش فنی کارشناسان و متخصصین امر در سطح ملی و استان

فت مذکور به عمل آورد که عالوه بر حفظ امنیت غذایی کشور مورد نقد هر سازمان خواروبار جهانی ملل متحد )فائو( و مقابله با آ
 عهدنامه مبارزه با ملح صحرایی غرب آسیا قرار گرفت.

مال های شکانونبنا به گزارشات دریافتی از فائو و هشدارهای صادره، با توجه به شرایط اقلیمی مطلوب برای تکثیر این آفت در 
شرق آفریقا و شبه جزیره عربستان، همچنین هند و پاکستان مجدداً در سه ماه آخر سال جاری، کشور با هجوم گسترده آفت ملخ 

های کارشناسی سطح وسیعی از مناطق جنوب، جنوب غربی و جنوب شرقی کشور را صحرایی روبرو خواهد شد که طبق بررسی
نماید که بر این اساس الزم هزار هکتار اعالم می ۲۱۱ها، سطح مبارزه با این آفت را رقمی بالغ بر بینیدر بر خواهد گرفت. پیش

های درگیر اعم از سازمان حفظ نباتات کشور و سازمان جهاد کشاورزی است اقدامات الزم برای مقابله با آن به عمل آید تا دستگاه
 تمامی امکانات مورد نیاز، توان گذر از این بحران را داشته باشند.های مورد هجوم با حمایت حداکثری و تأمین استان

لذا خواهشمند است دستور فرمایید سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور )سازمان مدیریت بحران( و استانداران محترم در 
 زم را به عمل آورند. های الموعد مقرر برای تأمین اعتبار، تجهیزات، امکانات مورد نیاز مبارزه، پشتیبانی
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معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به نامه وزیر جهاد کشاورزی به وزیر کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه چنین دستور داده 
 است. 

 جنابان آقایان دکتر رحمانی فضلی و دکتر نوبخت»
 «ه استجهت بررسی و کمک به تأمین اعتبار مورد نیاز با توجه به شرایطی که اعالم شد

 متن نامه به این شرح است:
جناب آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و 

 بودجه کشور
وزیر محترم جهاد کشاورزی )تصویر پیوست( در خصوص درخواست تأمین اعتبار،  89/7/3مورخ  121/02799نامه شماره 

ی الزم هاهای جنوبی کشور و پشتیبانیهیزات و امکانات مورد نیاز به منظور مقابله با هجوم گسترده آفت ملخ صحرایی در استانتج
 نوشت فرمودند: به استحضار جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور، پی« در این زمینه

هت بررسی و کمک به تأمین اعتبار مورد نیاز با توجه به شرایطی که اعالم شده جنایان آقایان دکتر رحمانی فضلی و دکتر نوبخت ج
 «است.

 جنابان آقایان دکتر رحمانی فضلی و دکتر نوبخت»
 «جهت بررسی و کمک به تأمین اعتبار مورد نیاز با توجه به شرایطی که اعالم شده است

  لینک خبر
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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان  – 8/7/89تاریخ : 

اجازه کاهش قیمت گوشت را نمی دهنددالالن   
هزار تومانی قیمت دام، اما تاثیر آن در بازار گوشت محسوس نیست چرا که سودجویی عوامل واسطه  ۸سلطانی گفت: باوجود افت 

 .اجازه کاهش قیمت گوشت را نمی دهد
صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارسعید سلطانی مدیر عامل اتحادیه دامداران در گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

خواستار  دامداران های دامداری خبر داد و گفت: با توجه به انباشت دام در واحدها، بسیاری ازاز انباشتگی دام سنگین در واحد ،جوان
ای باشد که سود به جیب دالالن رودصادرات هستند، اما شرایط صادرات نباید به گونه . 

هزار دامدار عضو، اتحادیه دامداران بعد از  ۳۲۱تعاونی شهرستانی و یک میلیون و  ۰۳۲اتحادیه استانی،  ۳۱وی افزود: با توجه به 
رود که حاضر است صفر تا صد صادرات دام را بر عهده بگیردتعاونی روستایی بزرگترین شبکه تعاونی در کشور به شمار می . 

حالیکه اتحادیه کنند، در شود، علت آن را از ما سوال میدچار التهاب می دام زنده و گوشت سلطانی ادامه داد: هر زمانیکه بازار
 .دامداران مسئولیت تولید را بر عهده دارد و هیچ ارتباطی به امر تنظیم بازار ندارد

مسئول با اشاره به اینکه اتحادیه دامداران به عنوان متولی تولید با صادرات دام سنگین مخالفتی ندارد، بیان کرد: البته تدابیر این مقام
ای اتخاذ شود که بازار داخل دچار تنش نشودالزم مربوط به صادرات باید به گونه . 

یگره کور گرانی گوشت قرمز کجاست؟ / مازاد انباشت دام در واحدهای دامدار :بیشتر بخوانید  
هزار تومانی قیمت دام، اما تاثیر آن در بازار محسوس  ۸وی از افت چشمگیر قیمت دام در بازار خبر داد و گفت: علی رغم افت 

گذارد قیمت گوشت در بازار کاهش یابدها و دالالن نمینیست چرا که سودجویی واسطه . 
هزارتومان اعالم کرد ۰۱هزار و دام سبک  ۳۱تا  ۳۲ا مدیر عامل اتحادیه دامداران متوسط قیمت فعلی هر کیلو دام سنگین ر . 

 ۲گذارد قیمت گوشت در طول سال بیش از سلطانی ادامه داد: اگر مسئولیت تنظیم بازار به اتحادیه واگذار شود، به هیچ عنوان نمی
 .درصد افزایش یابد

های مناسب و شرایط مساعد مرتع و به بارندگیگفت: با توجه وی از بهبود وضعیت عرضه دام سبک نسبت به سال قبل خبر داد و
 .تولید دوقلوزایی و دوباره زایی در دام سبک کمبودی در عرضه نداریم

درباره آخرین وضعیت طرح هویت کردن دام گفت: با هویت کردن دام و جلوگیری از قاچاق، بازار   مدیر عامل اتحادیه دامداران
توان پیش بینی خاصی راجع به وضعیت باشد، نمیترلی نباشد و هر کس به دنبال قاچاق دامرسد، در حالیکه اگر کنگوشت به ثبات می

 .بازار داشت

 .وی در پایان تصریح کرد: با اعمال مدیریت صحیح، نیازی به واردات گوشت نداریم چرا که تولید داخل پاسخگوی نیاز کشور است
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
 خبرنگاران جوان  – 01/7/89تاریخ : 

 آرامش حاکم بر بازار میوه های نوبرانه پاییزی/کمبودی در عرضه وجود ندارد
 .کارگر گفت: قیمت تمامی اقالم میوه های نوبرانه پاییز به سبب فراوانی تولید نسبت به هفته گذشته تغییری نداشته است

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

و صیفی خبر داد و گفت: قیمت تمامی اقالم نسبت به هفته گذشته تغییری نداشته  بازار میوه ، از آرامش حاکم برخبرنگاران جوان
آرامش نسبی برخوردار باشد موجب شده بازار از های نوبرانهمیوه های تابستانه و وروداست و همواره تداخل میوه . 

وی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه میوه وجود ندارد، افزود: تنوع میوه و فراوانی عرضه منجر به ارزانی قیمت شده است که 
پایان محرم و صفر باید مدیریت دقیقی در امر توزیع صورت گیرد تا با ازدیاد تقاضا در برابر عرضه شاهد رشد چشمگیر قیمت 

باشیمن . 
 ۲۲تا  ۲هزار تومان اعالم کرد و گفت: قیمت هر کیلو انگور بی دانه زرد  ۲۰تا  ۳کارگر قیمت هر کیلو انگور بی دانه قرمز را 

 ۳تا  ۰هزار تومان، شلیل شبرنگ  ۲۲تا  ۲۱هزار تومان، انبه  ۸تا  ۰هزار تومان، آلو شابلون  ۲تا  ۲هزار تومان، انگور عسگری 
هزار تومان،  ۳تا  ۰هزار تومان، هلو هسته جدا  ۲۱تا  ۰هزار تومان، هلو انجیری  ۲۲تا  ۸ی بیروتی و شاه میوه هزار تومان، گالب

تومان،  ۸۱۱تا  ۳۱۱هزار تومان، هندوانه  ۰۲تا  ۳۲هزار تومان، پسته تازه  ۱۸تا  ۲۳هزار تومان، زغال اخته  ۲تا  ۳سیب گالب 
هزار  ۰هزار تا  ۳ای هزار تومان، خیار بوته ۳تا  ۲۱۱ومان، خربزه یک هزار و ت ۲۱۱هزار و  ۱تا  ۲۱۱طالبی یک هزار و 

هزار تومان است ۰تا  ۲۱۱هزار و  ۳ای تومان و خیار گلخانه . 
هزار و  ۳های نوبرانه پاییز افزود: هم اکنون هر کیلو انار با نرخ رئیس اتحادیه میوه و سبزی درباره آخرین وضعیت بازار میوه

 ۱تومان، لیمو شیرین  ۲۱۱هزار و  ۰هزار تا  ۳هزار تومان، سیب لبنانی زرد و قرمز  ۲تا  ۰رنگ  ۱هزار تومان، سیب  ۲تا  ۲۱۱
 ۲۱۱هزار  ۰تا  ۲۱۱هزار و  ۱هزار تومان، نارنگی انشو  ۰تا  ۲۱۱هزار و  ۳هزار تومان، خرمالو شمال  ۰تا  ۲۱۱هزار و 

درصد سود در  ۳۲هزار تومان، در میدان مرکزی میوه و تره بار و با احتساب  ۰ تا ۲۱۱هزار و  ۳تومان و نارنگی تخم ژاپنی 
شودها عرضه میخرده فروشی . 

های نوبرانه در بازار/ روند سقوط قیمت میوه در بازار ادامه داردکاهش قیمت میوه :بیشتر بخوانید  
تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار اعالم کرد و گفت: اگرچه قیمت هر  ۲۱۱هزار و  ۲۱تا  ۳وی نرخ فعلی هر کیلو موز را 

ا نوسان یک هزار تومانی قیمت در بازار روبرو شد، اما به طور کلی نسبت به ایام قبل از محرم کاهش کیلو موز در هفته گذشته ب
 .داشته است

 ۱هزار تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر کیلو بادمجان قلمی یک هزار تا  ۱ای را یک هزار تا کارگر نرخ هر کیلو بادمجان دلمه
هزار و  ۱هزار تومان، پیاز زرد و شیری یک هزار تا  ۲۲تا  ۲هزار تومان، بامیه  ۲تا  ۳تومان، بادمجان گلخانه  ۲۱۱هزار و 

هزار تومان، چغندر  ۳تا  ۲۱۱هزار تومان، شلغم یک هزار و  ۲۱تا  ۰هزار تومان، سیر خشک  ۰تا  ۱تومان، سیب زمینی  ۳۱۱
هزار تومان است ۰تا  ۱تومان و کدو مسمایی  ۲۱۱هزار و  ۳تا  ۱هزار تومان، کدو حلوایی  ۳تا  ۱بورش  . 

هزار و  ۰تا  ۳رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به نرخ سایر انواع صیفی در بازار بیان کرد: هر کیلو کاهو پیچ ساالدی با نرخ 
تا  ۰، فلفل تند ریز تومان ۲۱۱هزار و  ۳تا  ۲۱۱هزار تومان، کرفس یک هزار و  ۳تا  ۲۱۱تومان، کاهو رسمی یک هزار و  ۲۱۱

هزار تومان، گوجه فرنگی یک  ۲۱تا  ۲تومان، فلفل شیرین  ۲۱۱هزار و  ۳تا  ۲۱۱هزار تومان، فلفل دلمه سبز یک هزار و  ۸
ای و گل کلم گلخانه ۲۱۱هزار و  ۱هزار تومان، کلم سفید و قرمز یک هزار تا  ۸تا  ۲تومان، گوجه زیتونی  ۳۱۱هزار و  ۱هزار تا 

شودتومان در میدان مرکزی میوه و تره بار عرضه می ۲۱۱هزار و  ۳تا  ۲۱۱و یک هزار  . 
تومان  ۲۱۱هزار و  ۱تا  ۲۱۱هزار تومان و سبزی جور )پلو، آش، قورمه( یک هزار و  ۳تا  ۱وی نرخ هر کیلو سبزی خوردن را 

 .اعالم کرد
های تابستانه است و همچنان تقاضا برای خرید زمان با توزیع میوههای نوبرانه پاییز همکارگر ادامه داد: با توجه به آنکه ورود میوه

های نوبرانه نوسان چندانی نداشته باشدهای فصل تابستان در بازار وجود دارد، از این رو این امر موجب شده تا قیمت میوهمیوه . 
مزرعه تا مصرف کننده در نظر دارد دست  رئیس اتحادیه میوه و سبزی در پایان تصریح کرد: اتحادیه با عرضه مستقیم محصول از

شود بعد از ایام محرم و صفر از این ها را کوتاه کند که بدین منظور اپلیکشنی در حال آماده سازی است که پیش بینی میواسطه

قرار گیرد طریق تامین میوه به مغازه از تعاونی انجام شود و همواره اقالم میوه با حداکثر تخفیف در اختیار مصرف کنندگان . 
  لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
 خبرگزاری فارس – 01/7/89تاریخ : 

 کندماجرای اختالف مراتع در دماوند/اکیپ ممیزی اختالف را حل و فصل میورود وزیر جهاد کشاورزی به 

رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت:وزیر جهاد کشاورزی شخصاً ماجرای اختالف مرتع در منطقه دماوند ورود کرد و قرار است 
 حل و فصل کنند. ای از عشایر موضوع را ها و همچنین نمایندههای ممیزی به ریاست سازمان جنگلاکیپ

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز کرمعلی قندالی رئیس سازمان امور عشایر ایران در نشست خبری به 
مناسبت روز ملی روستا و عشایر در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که جدیدترین اقدامات کمیته رسیدگی به اختالفات مراتع منطقه 

أسفانه در منطقه دماوند استان تهران و کم و بیش در کل کشور برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی مراتعی دماوند چیست، گفت: مت
های زیادی برداری از مراتع را ندارند بنابراین آنها این مراتع را به اشخاص دیگر به قیمتدارند اما به دالیل مختلف دام برای بهره

 دهند که خالف قانون است.اجاره می
 جهاد کشاورزی به اختالف مراتع دماوند ورود کرد*وزیر 

وی درباره اقدامات این کمیته، گفت:وزیر جهاد کشاورزی شخصاً به این ماجرا ورود کرد. جلساتی هم با حضور وزیر جهاد تشکیل 
که حاکی از این است در های راستی آزمایی در استان تهران، سمنان و مازندران ورود کردند. گزارشاتی نیز آماده کردند شد و گروه

 کنند. این مناطق افرادی به صورت غیرقانونی از این مراتع استفاده می
های تهران و ها حاکی از این است که ورود اشخاص حقوقی در استانرئیس سازمان امور عشایر ایران با بیان اینکه گزارش

های اهم شده و قرار است در فصل ییالق که تیر ماه است اکیپمازندران بیش از اشخاص حقیقی است، گفت: نهایتاً مقدمات کار فر
 ای از عشایر موضوع را حل و فصل کنند. ها، مراتع و آبخیزداری کشور و همچنین نمایندهممیزی به ریاست سازمان جنگل

لوت در استان تهران و مازندران ها وجود خواهد داشت اما این کار حتماً باید به صورت پایقندالی ادامه داد: مطمئناً یکسری مقاومت
انجام شود و بعد در کل کشور تسری یابد و هدف ممیزی این است که مراتع را از افرادی که صالحیت ندارند بگیرند و به افراد 

 دار بدهند.صالحیت
د ه روستاییان منطقه دماونبه گزارش فارس، دو ماه پیش نمایندگان عشایر استان سمنان با مراجعه به خبرگزاری فارس اعالم کردند ک

د هند در حالی که مرتع از نظر های بسیار زیاد اجاره میدهند و مراتع خود را به قیمتهای آنها اجازه تعلیف نمیاستان تهران به دام
 قانون متعلق به کسی است که دام داشته باشد.

ای در این زمینه تشکیل شد و وزیر جهاد هم هایتاً کمیتهها نهای خبرنگار فارس از سازمان عشایر و سازمان جنگلپس از پیگیری
دار قرار است های ممیزی مراتع را از افراد غیرصالحیتگوید اکیپطور که رئیس سازمان امور عشایر میشخصاً ورود کرد و آن

 دار بدهند. بگیرند و به افراد صالحیت
 ماه پیش ارزان شد 3*قیمت علوفه نسبت به 

های مور عشایر ایران در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس که آیا عشایر مشکل کمبود علوفه دارند و توزیع نهادهرئیس سازمان ا
شوند که در بنادر تومانی وارد می 1211آید با ارز هایی که از مبادی کشور میوارداتی در بین آنها به چه شکلی است، گفت: نهاده

تومان به فروش  0111رسد به قمیت های همجوار میرود و زمانی که به استانبه فروش می تومان 0311تا  0321شمالی قیمت جو 

 رود.می
های جنوب کشور هم با هزینه ها تبدیل شده و این باعث خواهد شد که استانوی ادامه داد: اخیراً بندر چابهار هم به محل ورود کشتی

 ها را دریافت کنند.حمل کمتری نهاده
ماه پیش کاهش یافته است، گفت: یکی از دالیل کاهش قیمت، افزایش تولید  3ها نسبت به عین حال با بیان اینکه قیمت نهادهقندالی در 

 ها در کشور و واردات کافی است. نهاده
 هزار تن رشد کرد 31*تولید گوشت عشایر 

لید گوشت قرمز توسط جامعه عشایری خبر داد و هزار تنی تو 31رئیس سازمان امور عشایر ایران در عین حال از افزایش تولید 

 هزار تن رسیده است. 081گفت: تولید گوشت به 

هزار تومان است و اگر  71هزار تن عنوان کرد و گفت: قیمت تمام شده گوشت اکنون  91وی قیمت گوشت را در بازار میانگین 

لیدکننده و دامدار خواهد بود که البته باید قیمت تمام شده تولید هزار تومان برسد قیمت مناسبی برای تو 71فروش در بازار به کیلویی 

 هزار تومان کاهش دهند.  01را حداقل 

 طرح عشایری در دولت 3*تصویب 
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قندالی همچنین از تصویب سه طرح در حوزه عشایری خبر داد و گفت: طرح ارتقای سواد جامعه عشایری و طرح ویژه فرهنگی 
 شده و طرح بهداشتی، درمانی و رفاهی هم در آستانه تقدیم به هیأت دولت برای تصویب است.توسط دولت تصویب و ابالغ 

های پاک را از دیگر مصوبات شورای عالی عشایر عنوان کرد و گفت: بر اساس رئیس سازمان امور عشایر ایران استفاده از انرژی
های خورشیدی تجهیز کند و حداکثر دو سال به پنل هزار خانوار عشایری را طی 21این مصوبه وزارت نیرو مکلف شده که 

 درصد خواهد بود. 01کند خودیاری که از آنها دریافت می

شود. همچنین بر اساس ای دارد که اجرایی میوی همچنین گفت: برای تأمین یارانه حمل سوخت و آرد عشایر نیز دولت مصوبه
 درصد مناطق فاقد پوشش تلفن را تجهیز کند. 91است  مصوبه دولت وزارت ارتباطات نیز تا آخر برنامه موظف

میلیارد تومان  121به گفته قندالی، طبق قانون احکام دائمی تسهیالتی نیز برای زنجیره گوشت قرمز تصویب شده که از ابتدای سال 

 ابالغ شده است.
های گذشته با جهش زیادی مواجه در سال رئیس سازمان امور عشایر ایران همچنین به سرمایه صندوق عشایری اشاره کرد و گفت:

 میلیارد تومان رسیده است. 73به  83میلیارد تومان سال  08شده و از 

دهد، زمینه برای ها، عشایر به صورت پایدار و مستمر تولیدات خود را انجام میرغم تحریموی در عین حال تأکید کرد که علی
 ظر تأمین نهاده مشکلی وجود ندارد و اگر مشکلی هم باشد تأمین و توزیع خواهد شد.افزایش دام و تولید فراهم است و امسال از ن

خانوار  7811شود که میلیارد تومان افتتاح می 14پروژه با سرمایه  71قندالی گفت: فردا به مناسبت روز ملی روستا و عشایر 

 برخوردار خواهند شد
  لینک خبر
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 انتصابات
ایرنا  – 01/7/89تاریخ :   

 حبیب امینی سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام شد 

 را به عنوان سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور تعیین کرد. « حبیب امینی »وزیر جهاد کشاورزی در حکمی  -ایرنا -تهران 
استان سمنان، مدیرکل  هایی همچون مدیرکل پشتیبانی امور دام استان سمنان، معاون امور تولیدات دامیامینی پیش از این مسئولیت

پشتیبانی امور دام استان تهران، معاون امور تولیدات دامی استان تهران، مدیرکل دفتر امور طیور و زنبور عسل وزارت جهاد 
 کشاورزی و مدیرکل بازرگانی خارجی شرکت پشتیبانی امور دام کشور را به عهده داشته است.

 سال مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور را بر عهده داشت.پیش از این حمید ورناصری نزدیک به مدت دو 
 لینک خبر 
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 انتصابات 
خبرگزاری فارس – 01/7/89تاریخ :   

 سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور منصوب شد+ حکم

با صدور حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، حبیب امینی مدیرکل بازرگانی خارجی شرکت پشتیبانی امور دام با حفظ سمت به 
 عنوان سرپرست شرکت منصوب شد. 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز با صدور حکمی حبیب امینی مدیرکل 
 ی خارجی شرکت پشتیبانی امور دام را با حفظ سمت به عنوان سرپرست این شرکت منصوب کرد.فعلی بازرگان
های مختلف وزارت جهاد کشاورزی از جمله شرکت پشتیبانی امور دام سال سابقه با عناوین مدیریتی مختلف در بخش 21وی بیش از 

ن امور تولیدات دامی استان سمنان، مدیرکل پشتیبانی امور دام های دیگر با عناوین مدیرکل پشتیبانی امور دام سمنان، معاوو بخش
 استان تهران، مدیرکل دفتر امور طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی مشغول به فعالیت بوده است.

 .شدحمید ورناصری مدیرعامل سابق شرکت پشتیبانی امور دام چند روز پیش به اتهام اخالل در نظام اقتصادی کشور بازداشت 
 
 لینک خبر 
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس – 01/7/89تاریخ : 

قلم میوه ابالغ شد/میوه ارزان در میدان مرکزی و گران در مغازه ۸۸قیمت   
بار تهران ابالغ شدقلم میوه برای فروش در میدان مرکزی میوه و تره ۲۸قیمت مصوب  <کشاورزی . 

 
دهد، اوال بار تهران ابالغ شد، که بررسی این قیمتها نشان میقلم میوه برای فروش در میدان مرکزی میوه و تره 19قیمت مصوب 

های کشاورزان است، ار مرکزی که محل عرضه میوهبفراوانی میوه در بازار زیاد است و دوم اینکه قیمتها در میدان میوه و تره
رودها باال میافتد قیمتداران میها به دست مغازهبسیار مناسب و ارزان است، اما وقتی این میوه . 

 
ز های سطح شهر بعضی موقع بیش ادرصد به فاکتور خریدشان اضافه کنند اما قیمتهای میوه در مغازه 31داران مجازند تنها تا مغازه

رسددرصد هم می 011  

 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 01/7/89تاریخ :   

مرار ثبات نرخ مرغ در بازار/ صادرات مرغ در ایام اربعین تاثیری بر نوسان بازار ندارداست  
هزار  ۲۰تا  ۳۱۱هزار و  ۲۳ها حجت از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز قیمت هر کیلو مرغ گرم در خرده فروشی

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

از ابتدای هفته تاکنون در بازار نوسانی نداشته است، اظهار کرد: امروز  قیمت مرغ ، با اشاره به اینکهباشگاه خبرنگاران جوان
هزار  ۲۰تا  ۳۱۱هزار و  ۲۳ها هزار تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۳متوسط نرخ هر کیلومرغ زنده درب مرغداری 

 .تومان است
و گفت: با توجه به شرایط تولید، میزان جوجه ریزی و روند عادی تقاضا پیش بینی وی قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد 

شود که قیمت مرغ تا پایان هفته نوسان چندانی نداشته باشدمی . 
حجت درباره آخرین وضعیت جوجه ریزی افزود: بنابر آخرین آمار، میزان جوجه ریزی مهر در مقایسه با شهریور اختالف چندانی 

شود که تلورانس شدیدی از لحاظ قیمت تا پایان مهر نداشته باشیمکه بدین ترتیب پیش بینی مینداشته است  . 
هزار تومان اعالم کرد و گفت: این  ۱عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی متوسط نرخ هر قطعه جوجه یکروزه در بازار را 

های درصد تلورانس دارد چرا که برخی فارم ۲۱مرغ مادر  در حالی است که قیمت جوجه یکروزه بسته به نژاد و نوع واحد
کنند و فاصله قیمت جوجه با نرخ مصوب ارتباطی به میزان جوجه ریزی نداردمرغداری، جوجه با کیفیت تری تولید می . 

تومان رسید ۲۱۱هزار و  ۲۳درصدی جوجه ریزی در مهر/قیمت مرغ به  ۲۱پیش بینی کاهش  :بیشتر بخوانید  
آذر به سبب برنامه  شود، اما درمیلیون قطعه جوجه ریزی می ۲۲۱تا  ۲۱۱های مهر و آبان وی ادامه داد: طبق سنوات قبل طی ماه

یابد که این امر در افزایش قیمت جوجه و جبران زیان ریزی برای تامین مرغ شب عید، تقاضا برای خرید جوجه در بازار افزایش می
گذاردتولیدکنندگان بی تاثیر نیست. ضمن آنکه رونق صادرات جوجه یکروزه در تعادل قیمت اثر می . 

پیش بینی کرد و افزود: اگر بحث صادرات به صورت مقطعی در آن پروسه زمانی به عراق حجت قیمت مرغ در ایام اربعین را 
 ۲۳تا  ۲۳هزار تومان افزایش یابد، در غیر این صورت در محدود  ۲۰انجام شود، این احتمال وجود دارد که قیمت هر کیلو مرغ به 

ماندتومان باقی می ۲۱۱هزار و  . 
های دامی وجود ندارد، بیان کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو ذرت در بنادر یک هزار و توزیع نهادهحجت با اشاره به اینکه کمبودی در 

تومان  ۲۱۱هزار و  ۱های استانی و انبار ۰۲۱هزار و  ۱تومان و کنجاله سویا در بندر  ۰۱۱های استانی یک هزار و ، انبار۳۲۱
شودمیاست که با احتساب کرایه حمل و نقل به مصرف کننده توزیع  . 

این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت صادرات مرغ بیان کرد: با توجه به آنکه روند باثباتی در صادرات مرغ به سبب اتخاذ 
ها به سبب های صادراتی را از دست دادیم که ورود مجدد به آن بازارها باال وجود ندارد، از این رو بازارتصمیمات یک شبه و تعرفه

توسط رقبا نیازمند پروسه زمانی است، اما در ایام اربعین با ازدیاد زائر ایرانی به این کشور مقداری صادرات  اشباع شدن محصول
 .به عراق خواهیم داشت که این ان امر به دلیل کاهش مصرف در بازار داخل تاثیری بر تلورانس قیمت ندارد

بیان کرد: با توجه به اخذ عوارض باالی صادرات مرغ و اتخاذ  های هدفوی با اشاره به دالیل صادرات غیر رسمی مرغ به بازار
های هدف اعتمادی به صادرکنندگان ندارند و همین امر موجب شده تا تصمیمات یک شبه مسئوالن مبنی بر ممنوعیت، تجار بازار

ار مرغ نداردهای شمال غرب و کردستان عراق صادر شود که این امر تاثیری در بازمقدار محدودی مرغ به استان . 
تر از سایر رقبا به عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: صادرات مرغ، تنها در صورت عرضه مرغ با نرخ پایین

های هدف شدنی است که با وجود عوارض باالی صادرات این امر توجیه اقتصادی برای صادرکننده ندارد و تجار عراقی تنها بازار
صادرات و دادن تعهد در این خصوص حاضر به خرید مرغ از ما هستند، در حالیکه صادرکنندگان هیچ اطمینان  در صورت تداوم

های گذشته، صادرات مجدد از بهمن ممنوع اعالم شودخاطری از تصمیمات مسئوالن امر ندارند چرا که ممکن است همانند سال . 
بنی بر اتخاذ تصمیمات یک شبه این امکان وجود دارد که ساالنه حداقل به گفته حجت، با کاهش تعرفه و رفع مشکالت صادراتی م

های هدف صادر شودهزار تن مرغ به بازار ۲۱۱ . 
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وی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ نداریم، افزود: طی یک هفته اخیر، مرغداران در امر جوجه ریزی با هیچ گونه 
های آتی اتفاق نیفتدشود نوسانی در بازار مرغ طی روزینی میمشکلی مواجه نبودند که با این وجود پیش ب . 

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در پایان تصریح کرد: با توجه به عرضه مرغ کمتر از نرخ مصوب در بازار انتظار 
ادامه دهند چرا که هم اکنون مرغ با نرخ  تر تصمیماتی اتخاذ کنند تا مرغداران بتوانند به تولیدرود که مسئوالن دولتی هر چه سریعمی

توانند مشکالت متعددی در امر جوجه ریزی ایجاد کندکمتر از ستاد تنظیم بازار در حال عرضه است که این امر می . 

 لینک خبر 
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ا بازار و قیمت ه  

خبرنگاران جوان  – 01/7/89تاریخ :   

 استمرار ثبات نرخ مرغ در بازار/ صادرات مرغ در ایام اربعین تاثیری بر نوسان بازار ندارد
هزار  ۲۰تا  ۳۱۱هزار و  ۲۳ها حجت از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز قیمت هر کیلو مرغ گرم در خرده فروشی

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

از ابتدای هفته تاکنون در بازار نوسانی نداشته است، اظهار کرد: امروز  قیمت مرغ ، با اشاره به اینکهباشگاه خبرنگاران جوان
هزار  ۲۰تا  ۳۱۱هزار و  ۲۳ها هزار تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۳متوسط نرخ هر کیلومرغ زنده درب مرغداری 

.تومان است و گفت: با توجه به شرایط تولید، میزان جوجه ریزی و روند عادی تقاضا وی قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد 

شود که قیمت مرغ تا پایان هفته نوسان چندانی نداشته باشدپیش بینی می . 
حجت درباره آخرین وضعیت جوجه ریزی افزود: بنابر آخرین آمار، میزان جوجه ریزی مهر در مقایسه با شهریور اختالف چندانی 

شود که تلورانس شدیدی از لحاظ قیمت تا پایان مهر نداشته باشیمکه بدین ترتیب پیش بینی مینداشته است  . 
هزار تومان اعالم کرد و گفت: این  ۱عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی متوسط نرخ هر قطعه جوجه یکروزه در بازار را 

های درصد تلورانس دارد چرا که برخی فارم ۲۱مرغ مادر  در حالی است که قیمت جوجه یکروزه بسته به نژاد و نوع واحد
کنند و فاصله قیمت جوجه با نرخ مصوب ارتباطی به میزان جوجه ریزی نداردمرغداری، جوجه با کیفیت تری تولید می . 

تومان رسید ۲۱۱هزار و  ۲۳درصدی جوجه ریزی در مهر/قیمت مرغ به  ۲۱پیش بینی کاهش  :بیشتر بخوانید  
شود، اما در آذر به سبب برنامه میلیون قطعه جوجه ریزی می ۲۲۱تا  ۲۱۱های مهر و آبان بق سنوات قبل طی ماهوی ادامه داد: ط

یابد که این امر در افزایش قیمت جوجه و جبران زیان ریزی برای تامین مرغ شب عید، تقاضا برای خرید جوجه در بازار افزایش می
گذاردونق صادرات جوجه یکروزه در تعادل قیمت اثر میتولیدکنندگان بی تاثیر نیست. ضمن آنکه ر . 

حجت قیمت مرغ در ایام اربعین را پیش بینی کرد و افزود: اگر بحث صادرات به صورت مقطعی در آن پروسه زمانی به عراق 
 ۲۳تا  ۲۳در محدود  هزار تومان افزایش یابد، در غیر این صورت ۲۰انجام شود، این احتمال وجود دارد که قیمت هر کیلو مرغ به 

ماندتومان باقی می ۲۱۱هزار و  . های دامی وجود ندارد، بیان کرد: هم اکنون قیمت حجت با اشاره به اینکه کمبودی در توزیع نهاده

و  ۰۲۱هزار و  ۱تومان و کنجاله سویا در بندر  ۰۱۱های استانی یک هزار و ، انبار۳۲۱هر کیلو ذرت در بنادر یک هزار و 
شودتومان است که با احتساب کرایه حمل و نقل به مصرف کننده توزیع می ۲۱۱هزار و  ۱ای استانی هانبار . 

این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت صادرات مرغ بیان کرد: با توجه به آنکه روند باثباتی در صادرات مرغ به سبب اتخاذ 
ها به سبب های صادراتی را از دست دادیم که ورود مجدد به آن بازارزارها باال وجود ندارد، از این رو باتصمیمات یک شبه و تعرفه

اشباع شدن محصول توسط رقبا نیازمند پروسه زمانی است، اما در ایام اربعین با ازدیاد زائر ایرانی به این کشور مقداری صادرات 
ی بر تلورانس قیمت نداردبه عراق خواهیم داشت که این ان امر به دلیل کاهش مصرف در بازار داخل تاثیر . 

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 تصمیمات یک شبه مسئوالن مبنی بر ممنوعیت، تجار بازار

های شمال غرب و کردستان عراق صادر شود که این امر تاثیری در بازار مرغ نداردمحدودی مرغ به استان مقدار . 
تر از سایر رقبا به عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: صادرات مرغ، تنها در صورت عرضه مرغ با نرخ پایین

صادرات این امر توجیه اقتصادی برای صادرکننده ندارد و تجار عراقی تنها  های هدف شدنی است که با وجود عوارض باالیبازار
در صورت تداوم صادرات و دادن تعهد در این خصوص حاضر به خرید مرغ از ما هستند، در حالیکه صادرکنندگان هیچ اطمینان 

ات مجدد از بهمن ممنوع اعالم شودهای گذشته، صادرخاطری از تصمیمات مسئوالن امر ندارند چرا که ممکن است همانند سال . 
به گفته حجت، 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 ۲۱۱ . خیر، وی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ نداریم، افزود: طی یک هفته ا

شود نوسانی در بازار مرغ طی مرغداران در امر جوجه ریزی با هیچ گونه مشکلی مواجه نبودند که با این وجود پیش بینی می
های آتی اتفاق نیفتدروز عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در پایان تصریح کرد: با توجه به عرضه مرغ کمتر از نرخ .

تر تصمیماتی اتخاذ کنند تا مرغداران بتوانند به تولید ادامه دهند چرا ود که مسئوالن دولتی هر چه سریعرمصوب در بازار انتظار می
توانند مشکالت متعددی در امر جوجه ریزی که هم اکنون مرغ با نرخ کمتر از ستاد تنظیم بازار در حال عرضه است که این امر می

 .ایجاد کند
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 01/7/89تاریخ :   

هزار تومان رسید ۹۷ها به استمرار روند کاهشی قیمت دام زنده در بازار/نرخ هر کیلو الشه گوسفندی در فروشگاه  
و الشه در بازار خبر داد و گفت: با توجه به ازدیاد عرضه دام سبک زنده در برابر پوریان از استمرار روند کاهشی قیمت دام زنده 

تومان کاهش داشته است ۲۱۱تقاضا، قیمت هر کیلو دام نسبت به هفته گذشته یک هزار و  . 
صنعت، تجارت وکشاورزی منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

، با اشاره به اینکه روند کاهشی قیمت دام زنده و الشه همچنان در بازار استمرار دارد، اظهار کرد: با توجه به خبرنگاران جوان
تومان کاهش داشته که این  ۲۱۱رابر تقاضا، قیمت هر کیلو دام نسبت به هفته گذشته یک هزار و ازدیاد عرضه دام سبک زنده در ب

 .امر در افت قیمت گوشت گوسفندی در بازار تاثیر گذاشته است
ای عرضه های زنجیرههزار تومان در فروشگاه ۲۳دهد که هر کیلوگرم الشه گوسفندی با نرخ ها نشان میوی افزود: آخرین رصد

شود که این امر بیانگر خروج از بحران نوسان قیمت بازار استیم . 
ها همچنان به قوت خود باقی است، بیان کرد: با توجه به انباشتگی گوساله با پوریان با اشاره به اینکه انباشت دام سنگین در دامداری

کیلوگرم و افت چشمگیر قیمت باید راهکاری اندیشیده شود تا دامداران متضرر نشوند ۲۱۱وزن باالی  . 
های اخیر خبر داد و گفت: اگرچه صادرات دام هزار تومانی قیمت دام طی ماه ۱۱رئیس شورای تامین کنندگان دام از کاهش باالی 

ها تنها راه حل به سبب فراوانی و انباشت دام در واحد سبک ممکن است بازار داخل را دچار التهاباتی کند، اما در بخش سنگین
گیردهای پاییز مجدد قیمت دام در پی ازدیاد عرضه روند کاهشی به خود میصادرات است چرا که با زایش . 

درصد بیش از نیاز کشور است ۱۲هزار تومانی قیمت گوشت در بازار/واردات گوشت قرمز  ۱۱اُفت  :بیشتر بخوانید  
هزار تومان اعالم کرد  ۳۳تا  ۳۸هزار تومان و با وزن باال  ۰۳تا  ۰۱ن را وی قیمت کنونی هر کیلو دام سبک با وزن پایین در میادی

 ۱۲کیلوگرم کمتر از  ۰۱۱هزار تومان و با وزن باالی  ۱۸تا  ۱۲کیلوگرم با نرخ  ۰۱۱و افزود: هر کیلو دام سنگین با وزن پایین 
شودهزارتومان در میدان عرضه می . 

های اخیر و درصد در بازار افزایش داشته است، گفت: با توجه به بارش ۲۱۱سال قبل پوریان با بیان اینکه عرضه دام نسبت به 
 .شرایط مساعد مرتع، میزان عرضه نسبت به سال قبل فزونی داشته که این امر بر کاهش قیمت در بازار تاثیر گذاشته است

: با توجه به شرایط مساعد تولید، کمبودی در عرضه این مقام مسئول در پایان درباره آخرین وضعیت عرضه دام در ایام اربعین افزود
 .وجود ندارد که بخواهد بر نوسان قیمت دام در بازار تاثیر بگذارد
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان – 9/7/89تاریخ :   

شود + جدولمهر اجرایی می ۲۱تغییر قیمت انواع نان از   
های مختلف در سطح تهران، قیمت جدید انواع نان آزادپز و دولتی از شنبه نوده فراهانی گفت: با توجه به فروش انواع نان با قیمت

 .اعمال خواهد شد
صنعت،تجارت و کشاورزی اتاق اصناف تهران در گفت وگو با خبرنگار قاسم نوده فراهانی، رئیس گروه اقتصادی باشگاه  

اصالح شد  نان مجدد  قیمت  د: دلیل اینکهدر نانوایی های سطح کشور اظهار کر نرخ نان ، در واکنش به نوساناتخبرنگاران جوان
کردند و قیمت مشخصی برای آن، تعریف نشده استهای متفاوتی تهیه میاین بوده که مردم نان را در نواحی مختلف شهر با قیمت . 

ه ریزی منسجمی برای تمام نانوایی ها خبرداد و گفت: برنام  قیمت نان  رئیس اتاق اصناف تهران از برنامه ریزی برای ثبات در

برای نرخ گذاری نان در سطح شهر صورت گرفته است تا یک نان ساده را با کیفیت به دست مردم برسانیم، در برخی نانوایی ها 
پزند این نوع نان ها نیز سقف قیمتی مشخصی دارد و نباید از می  ها را بر مبنای سفارش مردم شامل کنجد و سبزیجاتبعضی از نان
ول کرداین میزان عد . 

بازرس صنفی برای نظارت/ کمبود بودجه اصناف برای پرداخت حقوق بازرسان ۸۱۱های تهران نیازمند بازار :بیشتر بخوانید   
تومان، سنگک یک رو  ۲۸۱۱از روز شنبه خبرداد و اظهار کرد: نان سنگک  تغییر قیمت انواع نان  نوده فراهانی در ادامه از

که اختیاری است و نانوایان موظف اند در صورت سفارش مشتری آن را پخت کنند، حال اگر نان به صورت   تومان ۱۲۱۱نجدی، ک
تومان است که به  ۲۱۱۱هزار تومان بیشتر باشد. نان بربری  ۳هزار تومان است، بنابراین قیمت نان نباید از  ۳رویه کنجدی بود،  ۱

 ۱۱۱۱شود( روی نان کنجد پاشیده می ۱ه می شود. این در حالی است که نان بربری آزاد هم )که تومان فروخت ۲۲۱۱  همراه کنجد
 .تومان است

رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه تاکید کرد: هدف از قیمت گذاری نان این است که در ابتدا هیچ نانوایی حق تحمیل فروش نان طعم 
ارد و بازرسان اصناف تهران دائم در حال بازرسی هستنددار از جمله کنجدی و سبزیجات را به مردم ند . 

 :جدول ذیل آخرین نرخ تغییرات قیمت نان است که از طرف رئیس اتاق اصناف تهران بیان شده است

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 

خبرنگاران جوان  – 03/7/89تاریخ :   

ال شهرهای شمهای عجیب و غریب در مغازههای قاچاق با اسمهزار تومان! / خودنمایی میوه ۲۱۱ای میوه، دانه  
های اینترنتی و فضای مجازی داغ شده استهای لوکس در سایتها بازار میوهاین روز . 

، با توجه به تنوع اقلیم و جایگاه باالی ایران گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار
های ها بازار میوهشود این روزها پیدا میهای فرنگی در مغازهدر تولید محصوالت باغی و زراعی، اما هر از گاهی سر و کله میوه

های با اسم عجیب و میوه لوکس در بستر سایت های خرید و فروش باز هم داغ شده است. این درحالیست که مدتی بود کمتر خبری از
ای برگشتند و های زنجیرههای شمال شهر و فروشگاهها مجدد به پیشخوان برخی مغازهرسید، اما حاال این میوهغریب به گوش می

 مشتریان پرو پا قرص خود را نیز پیدا کرده اند!
 
 

های باال به چشم ها با قیمتاست، اما همچنان رد پای این میوهها را ممنوع کرده واردات این میوه وزارت جهاد کشاورزی نکهبا وجود آ
 حتی برخی افراد فرصت یک بار چشیدن طعم آن را هم ندارند.  خورد در حالی کهمی
 

های عجیب و قریب با اسم های الکچریمیوه ایهای زنجیرهها و فروشگاهدهد در برخی میوه فروشیهای میدانی نشان میبررسی
ایان، گالبی قرمز آفریقایی، گل موز سوپر، کاستارد اپل بزرگ، جک بروت کامل با پوست، رد کارنت، گوسیبری، با همچون در

 شوند.ای به خریدار عرضه میکنند و به صورت دانههای باال خود نمایی میقیمت
 

های کوله بری ها از طریق قاچاق و مسیرکه آن ها بعید استبسیاری از مسئوالن امر بر این باورند که با وجود کیفیت باالی این میوه
به ایران آمده باشند از این رو وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر باید پاسخگو باشد که با وجود ممنوعیت واردات، پای این 

های آخرین وضعیت توزیع میوهرویم تا از ربط میها باز شده است. حال به سراغ مسئوالن ذیها و فروشگاهها چطور به مغازهمیوه
های سطح شهر با خبر شویمالکچری و نحوه قیمت گذاری آن در مغازه . 

های الکچری با حمل و نقل تخصصی به داخل کشور آورده های الکچری به قاچاق مسافری محدود نیست/ ورود میوهتوزیع میوه
شودمی  

صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

های و فروشگاه  های خرید و فروشهای شمال شهر، سایتهای الکچری فرنگی در مغازه، در واکنش به توزیع میوهخبرنگاران جوان
ای اظهار کرد: با وجود شرایط اقلیمی و تنوع تولید در تمامی فصول و جایگاه باالی ایران در تولید محصوالت زراعی و زنجیره

شودهای سطح شهر پیدا میهای فرنگی در مغازهسر و کله میوه  باغی جای این سوال مطرح است که چطور . 
 

ها همچون امسال تولید محصوالت باغی و ن افزود: با وجود شرایط مساعد اقلیمی در برخی از سالنایب رئیس اتحادیه باغداران تهرا
رساند که کند و کار را به جایی میجالیزی بیش از نیاز کشور است که این امر زمینه را برای اُفت شدید قیمت در بازار فراهم می

تواند زمینه را برای نابودی های لوکس فرنگی میکه حال توزیع میوه دار رغبتی به جمع آوری محصول نداردحتی کشاورز و باغ
 .تولید داخل فراهم کند

ه سال قبلبرابری محصوالت باغی نسبت ب ۱بحران سیب در راه است/رشد  :بیشتر بخوانید  
بینیم، اما هرازگاهی توزیع این های عجیب و قریب نمیهای خارجی با اسماو ادامه داد: علی رغم آنکه هیچ مزیتی در توزیع میوه

های بیشتر در ربط با اعمال نظارتهای ذیرود دستگاهگیرد از این رو انتظار میها در بازار رنگ و بوی جدی به خود میمیوه
ای به تولید داخل وارد نشودسودجویی متخلفان جلوگیری کنند تا خدشه سطح بازار از . 

های داخلی با قیمت مناسب را ندارند، اما در ها توان خرید میوهبه گفته این مقام مسئول در شرایط فعلی که بسیاری از خانوار 

های سرسام آور در حال عرضه استکچری با قیمتهای الکنیم که میوههای شمال شهر مشاهده میای و مغازههای زنجیرهفروشگاه . 
 

های کوله بری و ... به داخل کشور وجود ندارد، بیان کرد: با از طریق مسیر های الکچریقاچاق میوه شادلو درباره اینکه امکان
محدود نیست و تنها این های کوله بری توان گفت که این امر به قاچاق مسافری و مسیرهای فرنگی میتوجه به کیفیت باالی میوه

ربط های تخصصی از نقاط دور دست به داخل کشور آورده شدند. این قضایا باید توسط مسئوالن ذیها از طریق حمل و نقلمیوه
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های کوله بری کیفیت نباید آنقدر باال باشدها از طریق مسیرردیابی شود چرا که در صورت قاچاق این میوه . 
 

یط مساعد اقلیمی و تنوع باالی تولید مسئوالن امر نباید نسبت به قاچاق میوه بی تفاوت باشند چرا که استمرار به گفته وی با وجود شرا
 .این امر سرگردانی کشاورزان و تولیدکنندگان برای تولید را به همراه دارد

 
سیاق خاصی ندارد، گفت: توزیع کنندگان های فرنگی سبک و نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران با اشاره به اینکه قیمت گذاری میوه

های فرنگی توسط یک گروه منسجم، هماهنگ یا کنند چرا که میوههای دلخواه اقدام به عرضه در سطح شهر میاین میوه با قیمت
ها این مغازه ها خود قیمت گذاری و مدیریت کاال بر بازار را بر عهده داند و از آنجا که در تمامیهای خاص آورده شده که آنشرکت
های دلخواه و مد نظرشان اقدام به توزیع کنندتوانند با قیمتشود از این رو میها یافت نمیمیوه . 

 
ها الکچری در رود، افزود: براین اساس توزیع میوههای لوکس جزء ضرورت زندگی به شمار نمیاو با اشاره به اینکه میوه

های نظارتی نتوانند این مسائل را برد مگر امکان دارد دستگاهرشناسی را زیر سوال میهای سطح شهر تنها اصول و عقاید کامغازه
های داخل با مشکل مواجه نشودتولید کاال ،رونق تولید رسد و ارزیابی کنند و با متخلفان امر برخورد کنند تا در سال . 

 
های الکچری همچون آوکادو، موز، پاپایا، دراگون و ... در داخل وجود دارد، اظهار کرد: اگر شادلو درباره اینکه امکان تولید میوه

نظیر است، ابه آن در دنیا بیها را در داخل داریم که مشای است که بسیاری از محصوالت با بهترین کیفیتچه شرایط اقلیمی به گونه
های گرمسیری و الکچری در داخل وجود دارد و تنها طی یک ای و خزری تولید اکثر میوهاما به سبب اقلیم سرد، گرم، مدیترانه

آن در  ها فرنگی و انحصارها دست یافت تا دیگر شاهد ورود میوههای نه چندان دور به تولید آنتوان در سالریزی منسجم میبرنامه
ای از سودجویان نباشیمدست عده . 

های قاچاق در حاشیه میدان مرکزی میوه و تره بارخرید و فروش میوه  
صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاراسدهللا کارگر رئیس اتحادی میوه و سبزی تهران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

های اخیر به سبب انبوه تولید در داخل به صفر رسیده های الکچری طی ماه، با اشاره به اینکه موضوع قاچاق میوهخبرنگاران جوان
های و اینترنتی از سر گرفته شده های زنجیرهای الکچری مجدد در برخی فروشگاهبود، اظهار کرد: این در حالی است که توزیع میوه

دانم چرا که فعالیت این افراد تحت پوشش هیچ سازمانی انجام است، اما بنده به طور کلی فعالیتی در فضای مجازی را غیر قانونی می
شودو در صورت وجود مشکل هیچکس پاسخگو نیستنمی . 

 
ها مجموعه اتحادیه نیست و افراد در صورتت رویت فروش این میوههای زیر های الکچری مربوط به مغازههبه گفته وی توزیع میو

های دارای مجوز بالفاصله موضوع را به ما اطالع دهند تا بازرسان اتحادیه برخورد جدی با این افراد مختلف داشته باشنددر مغزه . 
 

ند تا صحت سالمت آن بررسی شود، اما متاسفانه های خارجی قبل از توزیع باید قرنطینه شوکارگر ادامه داد: با توجه به آنکه میوه
های شمال شهر که تحت نظارت اتحادیه نیستند با ای و مغازههای زنجیرهها از مبادی غیر قانونی در برخی فروشگاهاین میوه

شودهای دلخواه فروشندگان عرضه میقیمت . 
  

های لوکس در بازار نداریم، بیان کرد: بازرسان اتحادیه هر زور یوهرئیس اتحادی میوه و سبزی با اشاره به اینکه نیازی به توزیع م
ها برخورد و نسبت به پلمپ های تحت نظر اتحادیه با آندر سطح شهر نظارت دارند تا در صورت رویت کاالی قاچاق در مغازه

شودمغازه اقدام می . 
 

شود، اظهار کرد: در زمانی که بحث تحت نظر اتحادیه انجام نمی های لوکس به هیچ عنوانکارگر با اشاره به اینکه قیمت گذاری میوه
ها در گرفت و تنها دالالن و واسطههای قاچاق و به اصطالح فرنگی بسیار پر رنگ بود در میدان این امر صورت نمیتوزیع میوه

توان به افتد و نمیهای میدان مرکزی میکردند و هم اکنون این اتفاق در کنار گذرهای میدان مرکز با یکدیگر داد و ستد میحاشیه
 .طور کامل این موضوع را انکار کرد

های لوکس از ها باشد/ امکان واردات میوهها و فروشگاههای الکچی در سایتوزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگوی عرضه میوه
 مبادی غیر رسمی وجود ندارد

صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاراسالمی در گفتعباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای  گروه  

اساس قانون  ها، گفت: برها و برخی فروشگاههای الکچری در سایت، در واکنش به توزیع میوهاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
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تمرکز ثبت سفارش محصوالت کشاورزی بر عهده وزارت جهاد است که در این خصوص مسئوالن امر اعالم کردند که به هیچ 
ها را ثبت سفارش نکردندعنوان واردات این گونه میوه . 

 
ندارد، افزود: بر این اساس بخش  های لوکس خارجی با کیفیت باال از مبادی غیر رسمی وجوداو با اشاره به اینکه امکان ورود میوه

های تخصصی و قانونی به کشور آمده و حال برای ما این امر مبهم است که با وجود ممنوعیت های الکچری ز مسیراعظم میوه
شودهای سطح شهر یافت میها در مغازهواردات میوه بجز اقالم نارگیل، آناناس، انبه و موز چطور این میوه . 

 
ها متاسفانه مسئوالن دولتی پاسخی های گزاف در پیشخوان مغازههای لوکس خارجی با قیمته داد با وجود عرضه میوهپاپی زاده ادام

ها با کنند در حالی که طبق قانون واردات این میوهدهند و در زمینه کاهش واردات و کنترل آن اقدامی نمیدر ان خصوص نمی
های عجیب و قریب به کشور ممنوع استاسم . 

 
ها در بازار انحصاری توسط دالالن و وارد عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه قیمت گذاری این میوه

شود، تصریح کرد: با وجود تنوع باالی اقلیم و فراوانی تولید در داخل وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر کنندگان انجام می
های های فرنگی از مسیرها به داخل کشور را پاسخگو باشد ضمن آنکه سازان بازرسی و تعزیرات از ورود میوههباید علت ورود میو

 .قانونی جلوگیری کند
های غیر ضرور به داخل کشورهای خارجی در کشور کند/ ضرورت جلوگیری از واردات میوهوزارت جهاد باید اقدام به تولید میوه  

صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتمحمد علی شاعری سخنگوی ک گروه  

 ۰اظهار کرد: بر اساس قانون واردات  های فرنگی در سطح شهر،، با انتقاد از توزیع میوهاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
 .محصول گرمسیری اعم از انبه، موز، آناناس و نارگیل مجاز و مابقی محصوالت واردات آن ممنوع است

 
های خارجی با محصول گرمسیری، اما شاهدیم که در جای جای کشور میوه ۰های خارجی به جز او افزود: با وجود ممنوعیت میوه

ب درحال عرضه است که دولت باید در این زمینه اقدام جدی کند تا تولید داخل آسیب نبیندهای عجیب و قریاسم . 
 

گیرد که ها صورت میهای خارجی با همکاری برخی دستگاهسخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی افزود: قاچاق میوه
ت کاالی غیر ضرور به داخل کشور جلوگیری شودسازمان بازرسی و تعزیرات باید در این زمینه ورود کند تا از واردا . 

 
فصل بودن کشور در هر کجا که اقلیم و  ۰های خارجی در داخل وجود دارد گفت: با توجه به شاعری درباره اینکه امکان تولید میوه

شود وزارت ی آورده میهای گرمسیری که از خارج به صورت قانونی و غیر قانوندهد باید نسبت به تولید میوهآب و هوا اجازه می
های هنگفتی را به جیب بزنندجهاد با برنامه ریزی دقیق اقدام کند تا برخی سودجویان و متخلفان نتوانند از این طریق پول . 

 
ی هاهای لوکس خارجی معنا و مفهوم خاصی ندارد، گفت: با توجه به آنکه بازار میوهاو در پایان با اشاره به اینکه قیمت گذاری میوه

های دلخواه و مد نظرشان اقدام به ها با قیمتای از افراد است بنابراین آنهای عجیب و قریب انحصارا در دست عدهالکچری با اسم

کنندعرضه می . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
ایرنا -  9/7/89تاریخ :   

 تومان است ۷۱۱۱قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده 

عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران گفت: متوسط قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده امروز در  -ایرنا  -تهران 
تومان است که نسبت به هفته های گذشته ثبات قیمت را نشان می دهد و قیمت  ۱۱۱هزار و  ۳واحدهای تولیدی سراسر کشور حدود 

 ومان است. هزار ت ۲۰تا  ۲۱۱هزار و  ۲۱گوشت مرغ 
روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: اکنون قیمت هرکیلوگرم گوشت مرغ در بازار برای « برومند چهارآیین»

هزارتومان است. پیش از این با افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار مواجه بودیم قیمت  ۲۰تا  ۲۱۱هزار و  ۲۱مصرف کنندگان بین 
 تومان رسیده بود. ۲۱۱هزار و  ۲۱در واحدهای تولیدی به  هرکیلو مرغ زنده

وی تصریح کرد: در پنج سال گذشته در اواخر فصل تابستان و اوایل فصل پاییز همیشه با کاهش قیمت گوشت مرغ در بازار مواجه 
 بودیم اما امسال در مدت زمان مذکور این اتفاق نیفتاده و بازار این محصول متعادل است.

میلیون  ۲۲۲مدیره کانون مرغداران گوشتی وضعیت تولید گوشت مرغ را مطلوب دانست و پیش بینی کرد: با توجه به  عضو هیات
قطعه جوجه ریزی مرغ گوشتی در شهریورماه به نظر می رسد قیمت گوشت مرغ تا پایان مهر ثابت بماند و در اواسط آبان با 

 افزایش تقاضا مواجه شود.
 شرکت پشتیبانی راضی نیستندمرغداران از نرخ خرید 

هزارتومان از تولیدکنندگان خریداری  ۲۳چهار آیین گفت: اکنون شرکت پشتیبانی امور دام کشور هر کیلوگرم گوشت مرغ را نزدیک 
ی تومان برای مراحل انجماد بابت ورود مرغ به تونل انجماد در دمای منف ۲۱۱می کند. تولیدکننده مرغ گوشتی باید حداقل هزار و 

درجه سانتیگراد بپردازد، که این رقم منطقی  ۱۱ساعت، نایلون، مقوا، کارتن، انجماد دردمای منفی  ۲۸درجه سانتیگراد به مدت  ۰۱
 نیست.

وی اظهارداشت: نحوه پرداخت پول توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور به شکل پول نقدی یا نهاده منجر شده تا تولیدکنندگان از 
 اری شرکت پشتیبانی امور دام کشور استقبال نکنند زیرا زمان تحویل و کیفیت نهاده ها مشخص نیست.خرید تنظیم باز

تومان نیز رسیده  ۲۱۱هزار و  ۲۱به گزارش مرکز آمار ایران، گزارش ها از بازار نشان می دهد قیمت هرکیلو گوشت مرغ به 
 است.

هزارتومان است، در حالی که در مرداد امسال نرخ این محصول به  ۲۱در هفته منتهی به شهریور قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ 
 تومان بوده است. ۲۱۱هزار و  ۲۰بیش از 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

ایرنا  – 9/7/89تاریخ :   

 و سیب زمینی در یک ماه گذشتهثبات قیمت پیاز 

رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران از ثبات قیمت هرکیلوگرم پیاز و سیب زمینی و کاهش نرخ گوجه  -ایرنا -تهران
 فرنگی در یک ماه گذشته خبر داد. 

نرخنامه عمده فروشی محصوالت کشاورزی از وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: طبق امروز )دوشنبه( در گفت« اسدهللا کارگر»
هشتم تا دهم مهرماه جاری، قیمت هر کیلوگرم پیاز زرد و شیری بین یک هزار تا دو هزارتومان، سیب زمینی بین دو هزار تا 

ان می تومان است که نسبت اوایل شهریور گذشته ثبات قیمت را نش ۳۱۱چهارهزارتومان، گوجه فرنگی بین یک هزار تا دو هزار و 
 دهد.

 به گفته وی، طی ماه های گذشته در عرضه این محصوالت با تنش قیمتی مواجه بودیم.
 هزارتومان است. ۱۸تا  ۲۳هزارتومان و زغال اخته بین  ۰۲تا  ۳۱وی تصریح کرد: اکنون قیمت هرکیلوگرم پسته بین 

 ۱۰۱تا  ۲۸۱فروشی، قیمت هرکیلوگرم آناناس بین  رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران گفت: طبق نرخنامه عمده
هزارتومان، انجیر سیاه بین سه هزار تا هشت  ۲۲هزار تا  ۲۱تا هفت هزارتومان، انبه بین  ۲۱۱هزارتومان، انار بین سه هزار و 

هزارتومان، انگور شاهانی  ۲۱دانه زرد بین پنج هزار تا هزارتومان، انگور بی ۲۲هزار تا  ۳دانه قرمز بین هزارتومان، انگور بی
هزارتومان، انگور عسگری بین پنج هزار تا هفت  ۳بین چهار هزار تا هفت هزارتومان، انگور صاحبی بین چهار هزار تا 

 هزارتومان است.
ار تا هزارتومان، آلو شابلون بین چهار تا هشت هزارتومان، سیب دورنگ بین چه ۳وی افزود: همچنین قیمت آلوسانترال بین پنج تا 

 ۲۲تا  ۰هزارتومان، شلیل شمس بین  ۳تا  ۰تا هفت هزارتومان، شلیل شبرنگ بین  ۲۱۱هفت هزارتومان، سیب لبنانی بین سه و 
تا پنج  ۲۱۱هزارتومان، نارنگی انشو بین دو هزار و  ۲۲هزارتومان، گالبی بیروتی و گالبی شاه میوه بین هشت هزار تا 

هزارتومان، انواع هلو  ۲۱تومان، هلو انجیری بین چهار هزار تا  ۲۱۱هزار و  ۰چهار هزار تا  هزارتومان، نارنگی تخم ژاپنی بین
هزارتومان  ۲۳هزارتومان و لیموترش میناب بین هشت هزار تا  ۳هزارتومان، هلو هسته جدا بین چهار هزار تا  ۰بین چهار هزار تا 

 است.
تا پنج  ۲۱۱تا سه هزارتومان، خیار رسمی و گلخانه ای بین دوهزار و  ۲۱۱کارگر اضافه کرد: نرخ هرکیلوگرم خربزه بین هزار و 
تومان، طالبی بین  ۲۱۱تا سه هزار و  ۲۱۱تومان، هویج بین هزار و  ۳۱۱هزارتومان، گوجه فرنگی بین یک هزار تا دو هزار و 

 تومان است. ۸۱۱تا  ۳۱۱و قیمت هر کیلو هندوانه بین  ۲۱۱تا دو هزار و  ۲۱۱هزار و 
 ۲۱۱ای بین هزار تا سه هزارتومان، بادمجان قلمی بین هزار تا دو هزار و وی تصریح کرد: همچنین قیمت هرکیلوگرم بادمجان دلمه

تا دو  ۲۱۱هزارتومان، سبزی جور بین هزار و  ۲۱ای بین سه هزار تا پنج هزارتومان، بامیه بین پنج هزار تا تومان، بادمجان گلخانه
تا  ۲۱۱هزارتومان، شلغم بین هزار و  ۲۱سبزی خوردن بین دو هزار تا سه هزارتومان، سیرخشک بین پنح تا تومان،  ۲۱۱هزار و 

 ۲۱۱تا سه هزار و  ۲۱۱تومان، فلفل تند و ریز بین چهار هزار تا هشت هزار تومان، فلفل دلمه ای بین هزار و  ۲۱۱دو هزار و 
 .هزارتومان است ۲۱تومان و فلفل شیرین پنج هزار تا 

تومان، کاهو پیچ ساالدی بین سه هزار تا چهارهزارتومان،  ۲۱۱به گفته وی، قیمت هر کیلو کدو حلوایی بین دو هزار تا سه هزار و 
تومان و پنج هزارتومان، کرفس  ۲۱۱تومان، کدو مسمایی بین دو هزار و  ۲۱۱تومان تا سه هزار و  ۲۱۱کاهو رسمی بین هزار و 

تومان، گل  ۲۱۱هزارتومان، کلم سفید و قرمز بین هزار و دو هزار و  ۲۰تا  ۲۱تومان، کلم بروکلی بین  بین دو هزار تا چهار هزار
کلم بین دو تا چهار هزارتومان، گوجه زیتونی فله ای بین پنج هزار تا هشت هزار تومان و لوبیا سبز بین دو هزار تا چهار 

 هزارتومان است.

 لینک خبر 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83496978/ثبات-قیمت-پیاز-و-سیب-زمینی-در-یک-ماه-گذشته
https://www.irna.ir/news/83496978/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 

 

 بازار وقیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 00/7/89خ : تاری  

هزار تومان رسید ۲۱تومانی نرخ مرغ در بازار / قیمت مرغ به  ۲۱۱افزایش   
مرغ در بازار خبر دادتومانی قیمت  ۲۱۱عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی از افزایش  . 

روه گ صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاربرومند چهارآیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت
تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده  ۲۱۱، از افزایش ناقتصادی باشگاه خبرنگاران جوا

 هزار تومان است. ۲۰تا  ۲۱۱هزار و  ۲۳ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۳۲۱هزار و  ۳تا  ۳۱۱هزار و  ۳درب مرغداری 
 

ده تا شود که قیمت مرغ زنه شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی میاو قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه ب
 هزار تومان باقی بماند. ۲۰تا  ۲۱۱هزار و  ۲۳و مرغ گرم  ۲۱۱هزار و  ۳تا  ۱۲۱هزار و  ۳پایان مهر در دامنه 

 
 ۲۲۱های اخیر به روز عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه قیمت هر قطعه جوجه یک روزه نسبت

تومان است که با این وجود به نرخ  ۲۱۱هزار و  ۱تومان افزایش یافته است، بیان کرد: هم اکنون قیمت هر قطعه جوجه یک روزه 
 مصوب خود رسیده است.

 
 اوضاع جوجه ریزی درهای دامی و کاهش نگرانی تولیدکنندگان در این زمینه در کنار بهبود این مقام مسئول ثبات نسبی بازار نهاده

 های مرغداری دلیل اصلی افزایش قیمت جوجه یک روزه در بازار اعالم کرد.واحد
 

ها به ثبات نسبی ها، واکسن و ریز مغذیهای قبلی بازار نهادهچهارآیین ادامه داد: با توجه به آغاز نیمه دوم سال بر حسب پیش بینی
های نیست که همین امر موجب شده مرغداران تمایل بیشتری به جوجه ریزی در واحد های گذشته خبریرسیده و دیگر از التهاب ماه

 خود داشته باشند.
 

تا یک هزار  ۲۲۱های دامی در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو ذرت در بازار آزاد یک هزار و او از ثبات قیمت نهاده
شود در هفته آینده قیمت ذرت به کمتر از تومان است و پیش بینی می ۳۱۱هزار و  ۱تا  ۸۲۱هزار و  ۱تومان و کنجاله سویا  ۸۱۱و 

 تومان برسد. ۲۱۱هزار و  ۱و کنجاله سویا  ۲۱۱یک هزار و 
 

را تکذیب کرد و گفت: با توجه به گران  مرغداری هایدر واحد تریاک عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی استفاده از
های مرغداری مقرون به صرفه نیست و از آنجا که مرغداران کار اقتصادی استفاده از آن به عنوان مسکن در واحد بودن این ماده

 وری بیشتر تمایل دارند.کنند به کاهش هزینه و افزایش بهرهمی
 تومان رسید ۲۱۱هزار و  ۲۳های مرغداری/قیمت هر کیلو مرغ به تکذیب استفاده از تریاک در آب واحد بیشتر بخوانید:

تر از تریاک در بازار وجود دارد از این رو هیچ دلیلی ندارد که مرغدار به سراغ استفاده های ارزانبه گفته وی با توجه به آن که مسکن
 های نامتعارف و غیرقانونی رود.از دارو یا مسکن

 
ی واریز پول هارد، گفت: با توجه به فروش مرغ به شیوهچهارآیین با اشاره به اینکه خرید تضمینی با شیوه فعلی تأثیری بر بازار ندا

قبل از تحویل فروش عرفی و ... مرغداران تمایلی به تحویل مرغ خود به بازرگانی دولتی یا پشتیبانی امور دام ندارند که هم اکنون در 
ول آن قبل از تحویل کاال به حسابش واریز فروشد و پتومان کمتر از قیمت روز می ۲۱۱شیوه واریزی قبل از تحویل تولیدکننده مرغ را 

گیرد و در شیوه فروش عرفی روزه می ۲۱کند و در مقابل چک شود در شیوه دیگر تولیدکننده مرغ خود را به قیمت روز عرضه میمی
ول و غیرمنطقی کند که به سبب عدم زمان مشخص واریز پماهه دریافت می ۱کند و در مقابل چک تومان به قیمت روز اضافه می ۱۱۱

 کنند.های کارشناسی مرغداران استقبالی از خرید تضمینی نمیبودن قیمت
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عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در پایان تصریح کرد: اگر پشتیبانی امور دام اقدام به خرید مرغ زنده با نرخ 
کیلو و  ۱ها باالست و قادر به تولید مرغ با وزن و دانش فنی آن وریروز از مرغداران کند بدون تردید برخی از مرغدارانی که بهره

گرم هستند در هر موقع از سال بخشی از مرغ تولیدی خود را به عنوان ذخایر استراتژیک در اختیار پشتیبانی امور دام قرار  ۲۱۱
 دهند.می

 لینک خبر 
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 بازار وقیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 9/7/89تاریخ :   

تومان ۸۱۱هزار و  ۲۱ثبات نرخ مرغ در بازار ادامه دار شد/ قیمت هر کیلو مرغ   
هزار و  ۲۱حجت از استمرار ثبات نرخ مرغ طی چند روز اخیر در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ گرم 

تومان است ۲۱۱هزار و  ۲۳تا  ۳۱۱ . 
صنعت، تجارت و کشاورزی عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی  

طی چند روز اخیر در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ  نرخ مرغ ، از استمرار ثباتباشگاه خبرنگاران جوان
هزار و  ۲۳تا  ۳۱۱هزار و  ۲۱ها آماده به طبخ در خرده فروشی و مرغ ۱۱۱هزار و  ۳تا  ۲۱۱هزار و  ۳زنده درب مرغداری 

تومان است ۲۱۱ . 
شود که روند فعلی قیمت وی قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و افزود: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می

درصدی در بازار روبرو شود ۰تا  ۳تقاضا با تلورانس در چند روز آتی ادامه یابد و تنها ممکن است اواخر هفته به سبب ازدیاد  . 
حجت وضعیت کنونی تقاضا در بازار را عادی دانست و گفت: این در حالی است که در صورت فزونی یا افت تقاضا، قیمت مرغ با 

 .نوساناتی در بازار روبرو بود
هزار تومان  ۱اکنون متوسط نرخ هر قطعه جوجه یکروزه این مقام مسئول درباره آخرین تحوالت بازار جوجه یکروزه بیان کرد: هم 

 .بوده که همچنان با نرخ مصوب دولتی فاصله دارد
وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان جوجه یکروزه همچنان در حاشیه زیان هستند، گفت: با توجه به تنش قیمت جوجه و اختالف با نرخ 

رضه جوجه تولیدی به بازار هستندمصوب، تولیدکنندگان همچنان با زیان در حال ع . 
وی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ نداریم، افزود: طی یک هفته اخیر، مرغداران در امر جوجه ریزی با هیچ گونه 

های آتی اتفاق نیفتدشود نوسانی در بازار مرغ طی روزمشکلی مواجه نبودند که با این وجود پیش بینی می . 
تومانی نرخ مرغ در بازار/کاهش قیمت ذرت و کنجاله سویا در راه است ۱۱۱افزایش  :بیشتر بخوانید  

های دامی وجود ندارد، گفت: با توجه به آنکه مرغداران گوشتی با بیان اینکه نوسان خاصی در بازار نهادهعضو هیئت مدیره اتحادیه 
کنجاله سویا از طریق بخش خصوصی و دولتی در حال عرضه است، از این رو نوسان قیمتی در این زمینه وجود ندارد و در 

انی، کمبود خاصی را شاهد نیستیم. هر چند پروسه بارگیری ذرت های استخصوص ذرت به سبب توزیع بخش دولتی از طریق انبار
شوداز طریق بخش خصوصی با تاخیر انجام می . 

تومان اعالم کرد و گفت: در  ۲۱۱هزار و  ۱های استانی و انبار ۰۲۱هزار و  ۱وی نرخ کنونی هر کیلو کنجاله سویا در بنادر را 
تومان کرایه حمل برای  ۲۱تومان و با احتساب متوسط  ۰۱۱های استانی یک هزار و شرایط فعلی قیمت هر کیلو ذرت داخلی در انبار

تومان فاصله دارد ۲۱۱شود که با نرخ مصوب تومان تمام می ۰۲۱مصرف کننده یک هزار و  . 
عراق  حجت قیمت مرغ در ایام اربعین را پیش بینی کرد و افزود: اگر بحث صادرات به صورت مقطعی در آن پروسه زمانی به

 ۲۳تا  ۲۳هزار تومان افزایش یابد، در غیر این صورت در محدود  ۲۰انجام شود، این احتمال وجود دارد که قیمت هر کیلو مرغ به 
ماندتومان باقی می ۲۱۱هزار و  . 

با توجه به اخذ های هدف بیان کرد: عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به دالیل صادرات غیر رسمی مرغ به بازار
های هدف اعتمادی به عوارض باالی صادرات مرغ و اتخاذ تصمیمات یک شبه مسئوالن مبنی بر ممنوعیت، تجار بازار

های شمال غرب و کردستان عراق صادر شود که این صادرکنندگان ندارند و همین امر موجب شده تا مقدار محدودی مرغ به استان
دامر تاثیری در بازار مرغ ندار . 

های هدف شدنی است که با وجود تر از سایر رقبا به بازاروی ادامه داد: صادرات مرغ، تنها در صورت عرضه مرغ با نرخ پایین
عوارض باالی صادرات این امر توجیه اقتصادی برای صادرکننده ندارد و تجار عراقی تنها در صورت تداوم صادرات و دادن تعهد 

رغ از ما هستند، در حالیکه صادرکنندگان هیچ اطمینان خاطری از تصمیمات مسئوالن امر ندارند در این خصوص حاضر به خرید م
های گذشته، صادرات مجدد از بهمن ممنوع اعالم شودچرا که ممکن است همانند سال . 

د که ساالنه حداقل به گفته حجت، با کاهش تعرفه و رفع مشکالت صادراتی مبنی بر اتخاذ تصمیمات یک شبه این امکان وجود دار
های هدف صادر شودهزار تن مرغ به بازار ۲۱۱ . 
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تر رود که مسئوالن دولتی هر چه سریعاین مقام مسئول افزود: با توجه به عرضه مرغ کمتر از نرخ مصوب در بازار انتظار می
نرخ کمتر از ستاد تنظیم بازار در حال عرضه  تصمیماتی اتخاذ کنند تا مرغداران بتوانند به تولید ادامه دهند چرا که هم اکنون مرغ با

توانند مشکالت متعددی در امر جوجه ریزی ایجاد کنداست که این امر می . 
حجت در پایان تصریح کرد: اگر به دنبال کاهش هزینه صنعت طیور هستیم، در ابتدا باید هزینه اعتبارات را که از طریق سیستم 

های برابری هزینه ۳های دامی با افزایش یم چرا که مرغداران عالوه بر نوسان هزینه نهادهشود، کاهش دهبانکی به بخش وارد می
های تولید تامین نشود، تجهیزات ثابت در بخش ساختمان، تجهیزات و تصفیه خانه آب روبرو هستند که اگر بنابه هر دلیلی هزینه

شودهای پیشرفته میهای تولید و عدم رقابت با واحدفرسوده منجر به افزایش هزینه . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 8/7/89تاریخ :   

تومان ۸۱۱هزار و  ۲۱نرخ مرغ تا پایان صفر نوسانی ندارد/قیمت هر کیلو مرغ   
شود که قیمت با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی گفت:

تومان باقی بماند ۲۱۱هزار و  ۲۳و مرغ گرم  ۱۲۱هزار و  ۳مرغ زنده تا پایان صفر در حد  . 
صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار وگو بابرومند چهارآیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت گروه  

، از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۲۱۱هزار و  ۲۳ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۱۲۱هزار و  ۳مرغداری  . 

تومان کاهش یافته است، افزود: نبود تمایل مرغداران  ۱۲۱های قبل روزه نسبت به روزوی با اشاره به اینکه قیمت هر جوجه یک
ار گوشتی به خرید مرغ با نرخ باال و عمل نکردن تعدادی از تولیدکنندگان مرغ مادر به جمع آوری تخم مرغ نطفه دار از سطح باز

 .موجب شد قیمت جوجه یکروزه در بازار با روند نزولی روبرو شود
تومان در بازار اعالم کرد و گفت: فروش با  ۳۲۱هزار و  ۱تا  ۳۱۱هزار و  ۱چهار آیین قیمت کنونی هر قطعه جوجه یکروزه را 

های فعلی به سبب اختالف با نرخ مصوب به زیان تولیدکنندگان استنرخ . 
های رباره آخرین وضعیت جوجه ریزی بیان کرد: با توجه به افزایش قیمت جوجه، میزان جوجه ریزی در واحداین مقام مسئول د

شود که روند جوجه ریزی افزایش یابدمرغداری کاهش یافت که مجدد با افت قیمت پیش بینی می . 
شود که قیمت مرغ تا پایان اضا پیش بینی میوی قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تق

ها به تومان باقی بماند و مجدد با پایان صفر و ازدیاد تقاضا همزمان با آغاز مجالس عروسی و مهمانی ۱۲۱هزار و  ۳صفر در حد 
هزار تومان خواهد رسید ۲۱تا  ۰۱۱هزار و  ۳مرز  . 

 نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/قیمت مصوب مرغ تا پایان سال تغییری نخواهد داشت :بیشتر بخوانید
های واریز قبل رآیین با اشاره به اینکه خرید تضمینی با شیوه فعلی تاثیری بر بازار ندارد، افزود: با توجه به فروش مرغ به شیوهچها

از تحویل، فروش عرفی و ... مرغداران تمایلی به تحویل مرغ خود به بازرگانی دولتی یا پشتیبانی امور دام ندارند چرا که هم اکنون 
فروشد و پول آن قبل از تحویل کاال به حسابش تومان کمتر از قیمت روز می ۲۱۱قبل از تحویل، تولیدکننده مرغ را  در شیوه واریزی

گیرد و در روزه می ۲۱کند و در مقابل چک شود، در شیوه دیگر مرغدار، مرغ تولیدی خود را به قیمت روز عرضه میواریز می
کند که به سبب عدم زمان مشخص واریز ماهه دریافت می ۱کند و در مقابل چک تومان به قیمت روز اضافه می ۱۱۱شیوع عرفی 

کنندهای کارشناسی، مرغداران استقبالی از خرید تضمینی میپول و غیر منطقی بودن قیمت . 
تومان بابت انجماد و هزینه  ۳۲۱زار و عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ادامه داد: پرداخت هزینه حداقل یک ه

حمل کاال درب انبار از دیگر دالیلی است که مرغداران تمایلی به تحویل مرغ تولیدی خود به پشتیبانی امور دام ندارند، از این رو 
 .پیشنهاد تغییر شیوه خرید را به مسئوالن بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام داشتیم

یبانی امور دام، اقدام به خرید مرغ زنده از مرغداران با نرخ روز کند، بدون تردید بخشی از مرغدارانی که بهره به گفته وی، اگر پشت
گرمی دارند، در هر موقع از سال بخشی از مرغ تولیدی خود را به  ۱۰۳۱۱ها باالست و قادر به تولید مرغ وری و دانش فنی آن

دهندی امور دام قرار میعنوان ذخایر استراتژیک در اختیار پشتیبان . 
های دامی دچار تالطم شده بود، گفت: در چند روز اخیر اختالف نرخ روز اخیر بازار نهاده ۳تا  ۱این مقام مسئول با بیان اینکه طی 

 ۲۱به شود در هفته آتی این اختالف درصد رسیده بود که پیش بینی می ۲۳تا  ۲۱های دامی با بازار آزاد به بیش از مصوب نهاده
 .درصد برسد

 ۱تا  ۸۲۱هزار و  ۱و کنجاله سویا را  ۸۱۱تا یک هزار و  ۲۲۱چهارآیین قیمت فعلی هر کیلو ذرت در بازار آزاد را یک هزار و 
شود که قیمت ذرت به کمتر از یک هزار و تومان اعالم کرد و افزود: این در حالی است که در هفته آینده پیش بینی می ۳۱۱هزار و 

تومان برسد ۲۱۱هزار و  ۱نجاله سویا و ک ۲۱۱ . 
های دامی و اختالف قیمت عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ادامه داد: با توجه به تعداد معدود وارد کنندگان نهاده

وارد کنندگان رود که مسئوالن دولتی در این بازار انحصاری ورود کنند تا ذرت و کنجاله سویا با نرخ مصوب دولتی انتظار می
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های دامی ورود های دلخواه در بازار کنند که متأسفانه مسئوالن دولتی در بازار انحصاری نهادهنتوانند اقدام به عرضه با نرخ
هزار مرغ دار که کامال رقابتی دخالت دارند ۳کنند، اما در بازار مرغ با وجود ماهانه حداقل نمی . 

ات مرغ به صورت قاچاق در حال انجام است، تصریح کرد: با توجه به دریافت عوارض وی در پایان با اشاره به اینکه صادر
های آن رغبتی به این امر ندارند در حالی که از مسئوالن ذیربط برای تعادل قیمت و صادراتی باال به ازای هر کیلو مرغ صادر کننده

تومان تعیین  ۲۱۱به ازای هر کیلو مرغ را یک هزار و  جلوگیری از زیان مرغداران انتظار داریم که حداکثر عوارض صادراتی
زندهای هدف دامن میکنند در غیر این صورت تعرفه باال صادرات بر قاچاق مرغ به بازار . 

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 
 ایرنا  – 8/7/89تاریخ : 

 محصول استراتژیک طی سه سال در ستاد فرمان امام ۲۱۱۱تولید 

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام )ره( گفت: به منظور حمایت از تولید داخلی و عدم وابستگی در واردات برخی  -ایرنا  -تهران 
محصول استراتژیک ظرف مدت سه سال را  ۲۱۱۱های انرژی، دامداری و کشاورزی و دارویی برنامه تولید محصوالت در حوزه

 داریم. 
اسم امضای تفاهم نامه همکاری فناورانه در راستای حمایت از تولید داخلی در حوزه های روز سه شنبه در مر« محمد مخبر»

انرژی، دامداری و کشاورزی با جهاد دانشگاهی افزود: یکی از کاربردی ترین و هوشمندترین و اساسی ترین راهبردی که مقام معظم 
 برد تولید است.رهبری با توجه به شرایط کشور طی چند سال گذشته اتخاذ کردند راه

وی اظهارداشت: مباحث متفاوتی مبنی بر تمرکز اقتصاد یک کشور بر روی اشتغال، توسعه اقتصادی، کنترل تورم، سرمایه گذاری 
خارجی وجود دارد اما آنچه همه را یکجا پوشش می دهد و از مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی و نسخه نجات کشوراست، بحث 

 تولید است.
اف اقتصاد مقاومتی افزایش تولید و مردمی کردن اقتصاد را برشمرد و تصریح کرد: راهبرد ستاد اجرایی امام )ره( ایجاد وی از اهد

یک شبکه مردمی تولید است که با نامگذاری امسال تحت عنوان رونق تولید توسط مقام معظم رهبری برنامه ریزی را با همکاری 
 ه های ستاد شکل دادیم و این شبکه را ساماندهی کردیم.مردم و فعالیت رشته های منطبق با رشت

به گفته وی، تولیدات ناشی از اقدامات ستاد اجرایی زیر یک دهم درصد تولید ناخالص کشور است که توانسته طی سالهای اخیر با 
ا تحت نظارت و شغل در کشور ایجاد کند که این طرح ه ۳۱۱طرح خانگی و  ۲۱۱مدیریت، مشارکت و سرمایه مردم روزانه 

 بازرسی این ستاد است.
نفر عضو دارد که به نظر می رسد تا  ۰۱۱وی ادامه داد: این یک شبکه هوشمند و موفق است که شبکه تسهیل گری شغل تاکنون 

روستاها شناسایی، تا دو هزار نفر برسد. اینها رابطه استخدامی ندارند اینها وظیفه دارند استعدادها را در  ۲۱۱پایان سال به هزار و 
 آموزش، تسهیالت، بازاررسانی و فروش محصوالت را انجام بدهند.

 میلیارد تومانی برای تولیدات کشاورزی، انرژی و دارو  ۱۱۱سرمایه گذاری 
قلم محصول استراتژیک طی مدت سه سال آینده با مشارکت مردم و  ۲۱۱۱رئیس ستاد اجرایی فرمان امام)ره( از تولید حداقل 

بانی این ستاد خبرداد و گفت: این اقدامات در چهار مقوله امنیت دارویی، غذایی، نفت و گاز اجرایی می شود که اکنون با گذشت پشتی
 ماه از شروع اجرای این پروژه از برنامه جلو هستیم. ۰

میلیارد  ۲۲۲دانشگاهی مبلغ وی اظهارداشت: به منظور حمایت از تولید داخلی و راهبردهای اقتصاد مقاومتی طی تفاهمی با جهاد 
 تومان برای تولیدات کشاورزی، دارویی، انرژی سرمایه گذاری شده است.

درصد داروهای کشور در داخل تولید می شود که برای تامین مواد اولیه بخشی از این داروها با  ۳۲وی درباره امنیت دارویی افزود: 
می شود که تالش کردیم با مشارکت با سندیکای مواد اولیه دارویی ظرف مدت میلیون دالر از خارج کشور تامین  ۲۱۱خروج ساالنه 

 سال کشور را در این امر خودکفا کنیم. ۱۰۲
درصد نهاده های دامی، گوشت، کره و شکر وابستگی دارد که انتظار می رود با  ۳۱مخبر تصریح کرد: در حال حاضر کشور ما 

ید پنج هزار جنین گاوهای نژاد ممتاز و اصالح نژاد دامی در کشور این مشکل بزودی یک سرمایه گذاری دو میلیارد تومانی و تول
 برطرف شود.

وی در بخش نفت، گاز و پتروشیمی ادامه داد: اکنون عمر چاه های نفت کشور به نیمه دوم رسیده است بنابراین برای استخراج نفت 
هزار  ۲۰۱ز تولید داخلی تامین کنیم به طوری که مبلغ دو میلیارد تومان و نیاز است بتوانیم برخی از دستگاه ها را به جای واردات ا

 یورو سرمایه گذاری برای پمپ های درون چاهی انجام شده است.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام )ره( اضافه کرد: همچنین برای تعمیر سه هزار حلقه چاه نفتی که نیاز به تعمیر، نگهداشت سطح تولید 

 ۳تولید دارند به دستگاه دکل حفاری تعمیراتی نیاز داریم که پیش از این از دیگر کشورها تامین می شد به همین منظور و افزایش 
میلیون دالر سرمایه گذاری در این خصوص انجام شده که در صورت به نتیجه رسیدن سطح خوبی از امکانات در داخل کشور شکل 

 می گیرد.
ای قرار دارد که همه کشورهای اطرافش نفتی هستند، بنابراین وجود چنین تکنولوژی هایی در کشور به گفته وی، کشور ما در نقطه 
 از جایگاه ویژه برخوردار است.

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83498501/تولید-۱۰۰۰-محصول-استراتژیک-طی-سه-سال-در-ستاد-فرمان-امام


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

مخبر براین باور است که اکنون کشوری که به لحاظ امنیت نظامی و سیاسی از قدرت باالیی برخوردار است نباید دچار ضعف در 
 انرژی باشد. تامین امنیت دارویی، غذایی و

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام )ره( گفت: این ستاد از سالهای گذشته با جهاد دانشگاهی یک همکاری عمیق و خوبی به خصوص در 
زمینه درمان با سلول های بنیادی داشته است که اکنون شرکت دانش بنیان سل تک را داریم که در منطقه بی نظیر است به طوری که 

 کشورها برای بهره گیری از این تکنولوژی مکرر به ما مراجعه می کنند.امروز برخی از 
 تجاری سازی سلول های بنیادی توسط ستاد اجرایی فرمان امام )ره( 

رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه تولید ما باید به لحاظ کیفیت و قیمت رقابت پذیر باشد گفت: کشور ما باید « حمیدرضا طیبی» 
 ری پیشرفته داخلی باشد که از ماموریت های جهاد دانشگاهی تولید فناوری و تجاری سازی فناوری است.متکی به فناو

وی اظهارداشت: اکنون جهاددانشگاهی با کمک ستاد اجرایی فرمان امام )ره( توانسته فناوری سلول های بنیادی را تجاری سازی کند 
داد دیگری فناوری جدید تولید و فناوری های ما در سطح گسترده تجاری سازی بنابراین امروز طی تفاهمی با این ستاد قرار شد تع

 شود.
رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه اکنون در حوزه فنی و مهندسی، نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع باالدستی، صنایع میان دستی و 

ی درون چاهی برای استخراج نفت از چاه ها در عمق پایین دستی هدف گذاری هایی شده است تصریح کرد: قرار است تولید پمپ ها
 درجه سانتیگراد داشته باشیم. ۱۲۱سه تا چهار کیلومتری زمین و دمای 

 وی این پروژه را تکنولوژی های تک دانست و ادامه داد: اکنون ما توان طراحی و ساخت این دستگاه را داریم.
ی کشاورزی را در دستور کار داریم که در زمینه توسعه گلخانه ها طیبی گفت: در بخش کشاورزی نیز تکنولوژی هوشمندساز

 قراردادی در این زمینه منتعقد شده است.
وی اضافه کرد: در زمینه اصالح نژاد دام برنامه ای داریم تا با تامین دام های اصالح نژاد شده و تولید جنین های مرغوب بتوانیم با 

 رخام وابستگی کشور به واردات گوشت قرمز و کره را کاهش دهیم.افزایش تولید گوشت قرمز و چربی در شی
 به گفته وی، در زمینه پزشکی بحث تولید دارو را برای درمان و حفظ سالمت جامعه در دستور کار داریم.

بزرگ  رئیس جهاد دانشگاهی افزود: در صورت موفقیت ما در این پروژه ها قرار است برای بازاررسانی محصوالت خود دو شرکت
 تاسیس کنیم تا محصوالت ما عالوه بر تامین نیاز داخلی به کشورهای منطقه و بین المللی راه پیدا کند.

  لینک خبر
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 برنامه و سیاست 
 خبرگزاری فارس – 01/7/89تاریخ : 

 اجرای طرح کشت سبزی و صیفی در گلخانه از سال آینده در کشور

و  کند، گفت: انتقال کشت بخشی از سبزیمی ای امنیت غذایی کشور راتضمینمعاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشت گلخانه
 شود. های کشور اجرا میدر کلیه استان 0388استان آغاز شده و در سال  9صیفی از فضای باز به گلخانه به صورت پایلوت در 

ت های کشوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به سیاستجهاد کشاورزی در گفت محمدعلی طهماسبی معاون وزیر
عه مدت روی توسمدت و بلندمدت است که در بخش کوتاهمدت، میانهای باغبانی در سه بخش کوتاهای در کشور، گفت: سیاستگلخانه
 وری متمرکز است.جویی در مصرف آب و افزایش بهرهنظورصرفهها در کشور به مها و تولید محصوالت باغی در گلخانهگلخانه

 شود استان/سال آینده درکل کشور اجرا می 9ای در *آغاز کشت پایلوت سبزی و صیفی گلخانه

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: طرح انتقال کشت بخشی از سبزی و صیفی از فضای باز طبق دستور وزیر جهاد 
های کشور اجرا خواهد در کلیه استان 0388استان کشور آغاز به کار کرده و در سال  9ه صورت پایلوت از امسال در کشاورزی ب

 شود. ریزی میها برنامهشد. همچنین این طرح در آینده روی انتقال کشت بخشی از گل و گیاهان زینتی فضای باز به گلخانه
هزار  00هزار تن عنوان کرد که از سطحی معادل  987میلیون و  2های کشور را وی کل تولید سبزی و صیفی از محل گلخانه

 تن در هکتار بوده است.  242ای برداشت شده که میانگین عملکرد آنها هکتار سطح گلخانه

هزار تن بوده و پس از  294میلیون و  2خیار به میزان ها مربوط به بر اساس این گزارش، بیشترین تولید سبزی و صیفی از گلخانه

 هزار تن بوده است. 93هزار تن و سایر سبزیجات  012هزار تن، فلفل  041هزار تن، قارچ خوراکی  341فرنگی با تولید آن گوجه

 مل آمده است. های کشور به عهزار تن گیاهان دارویی نیز از گلخانه 4فرنگی و هزار تن توت 21به گفته طهماسبی، 

های فراوان تولیدات های مهم وزارت جهاد کشاورزی استفاده از ظرفیتمعاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه یکی از سیاست
شود که تولیدکنندگان در تمام فصول سال فعالیت داشته باشند و ای باعث میای در کشور است، گفت: کشت محصوالت گلخانهگلخانه

تواند تأمین شود. ضمن اینکه عملکرد در هکتار ای مینیاز مردم در فصول سرد سال از طریق محصوالت گلخانه بخش زیادی از
رد خوبی ها عملکتوانند با کنترل شرایط دما و مصرف نهادهای نسبت به فضای باز بیشتر است و تولیدکنندگان میمحصوالت گلخانه

 یافت. داشته باشند و درآمد آنها هم افزایش خواهد
 میلیون تن بوده است.  3هزار هکتار نزدیک به  01ای از به گفته این مسؤول، جمع محصوالت گلخانه

 میلیون دالر گل و گیاهان زینتی صادر شده است. 1101وی گفت: تنها در سال گذشته 

  نک خبرلی
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 برنج
 خبرنگاران جوان  – 8/7/89تاریخ : 

های شمالیدرصدی قیمت برنج در استان ۲۱کاهش   
هزار تومان رسیده  ۲۸تا  ۲۲های شمالی به درصدی در استان ۲۱تا  ۲علی زاده شایق گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو برنج با کاهش 

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

، با اشاره به اینکه برداشت برنج در حال انجام است، اظهار کرد: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی، عملکرد و خبرنگاران جوان
سال اخیر بی سابقه بوده است ۲۱فیت برنج تولیدی طی کی . 

های اولیه حاکی از آن است های قبل خبر داد و گفت: برآوردهزار تنی تولید برنج نسبت به سال ۲۲۱تا  ۲۱۱وی از افزایش حداقل 
به سبب  ۳۲تا  ۳۲های الهزار تن کمتر نخواهد بود چرا که اراضی شالیزاری که در س ۰۱۱میلیون و  ۱که تولید برنج از مرز 

 .خشکسالی و کم آبی برنج کاشت نشده بود، امسال به زیر کشت رفت
هزار هکتار فراتر رفت، افزود: ذخیره  ۰۱۱علی زاده شایق با بیان اینکه امسال سطح زیر کشت برنج به سبب شرایط مساعد آبی از 

ه تولید از شرایط مساعدی برخوردار استهای گذشته بدان معناست کها بیش از سالسازی مناسب آب پشت سد . 
های گذشته های شمالی خبر داد و گفت: علی رغم آنکه در سالدرصدی قیمت برنج در استان ۲۱تا  ۲دبیر انجمن برنج از کاهش 

ه سال قبل شد، اما با کاهش نسبی نسبت بطبق روال معمول، قیمت برنج از دهه سوم شهریور و اول مهر با روند افزایشی روبرو می
های شمالی رسیده استهزار تومان در استان ۲۸تا  ۲۲به حدود  . 

وی ادامه داد: با توجه به پایان فصل برداشت از آبان به بعد و استمرار مصرف و تقاضا، قیمت برنج با روند افزایشی در بازار 
 .روبرو خواهد شد

ای برای افزایش قیمت برنج استهای نظارتی/ ممنوعیت واردات، بهانهگرانفروشی برنج در سایه سکوت دستگاه :بیشتر بخوانید  
های های شمالی، اما متاسفانه قیمت برنج در بازاردرصدی قیمت برنج در استان ۲۱تا  ۲به گفته علی زاده شایق، با وجود کاهش 

 .بزرگ همچون تهران تغییری نداشته است
ین مقام مسئول در واکنش به اظهارنظرات واردکنندگان مبنی بر دالیل گرانی برنج داخلی در بازار تهران بیان کرد: علی رعم آنکه ا

ممنوعیت واردات هیچ ارتباطی به گرانی برنج داخلی ندارد، اما واردکنندگان با بیان چنین اظهار نظراتی به دنبال واردات هستند، در 
های مانده در گمرک داده نشودرود تا بعد از آبان مجوز ترخیص برنجعاون وزیر صمت انتظار میحالیکه طبق قول م . 

وی ادامه داد: بنابر آمار از ابتدای سال یک میلیون تن برنج وارد کشور شده است، در حالیکه نیازی به این میزان واردات نبود. اما 
و سود شیرین واردات به دنبال این موضوع هستندانجمن واردکنندگان به سبب کاهش قیمت جهانی برنج  . 

دبیر انجمن برنج کشور در پایان درباره تاثیر احیای وزارت بازرگانی بر امر واردات گفت: اگرچه با احیای وزارت بازرگانی و 

امیدوار هستمگیرد، اما بنده به قول معاون وزیر صمت استمرار واردات بی رویه، تولید داخل در ورطه نابودی قرار می . 
 

  لینک خبر
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 پسته
خبرنگاران جوان  – 01/7/89تاریخ :   

درصدی قیمت پسته در بازار ۱۱افت   
درصد کاهش  ۳۱احمدی گفت:با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و رشد چشمگیر تولید، قیمت پسته نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل 

 .داشته است
صنعت، تجارت و کشاورزی مصطفی احمدی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

اظهار کرد: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و رشد چشمگیر تولید،  خشکبار و بازار آجیل ، درباره آخرین وضعیتخبرنگاران جوان
درصد کاهش داشته است ۳۱یمت پسته نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ق . 

درصد افت قیمت در بازار را تجربه کردند، افزود: با  ۳۱تا  ۲۱وی با اشاره به اینکه تمامی اقالم آجیل و خشکبار به طور متوسط 
ازار بیشتر نشان دهدها خود را در بشود که کاهش قیمتورود محصول جدید از هفته آینده پیش بینی می . 

احمدی درباره آخرین وضعیت صادرات آجیل و خشکبار بیان کرد: با توجه به شرایط تحریم و مشکالت بازگشت ارز، صادرات 
وضعیت مناسبی ندارد که امیدواریم با اتخاذ تدابیر خاص در سالی که شرایط تولید مناسب است، شاهد رشد صادرات و درآمد ارزی 

باشیماز این محل  . 
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران از کمبود مغز بادام در بازار خبر داد و گفت: سرمازدگی ابتدای سال موجب شده تا کیفیت مغز 

بادام تعریف چندانی نداشته باشد، اما باز هم محصول کشاورزی است و باید یک ماه دیگر تا پایان فصل برداشت منتظر ماند و دید که 
چگونه خواهد بود وضعیت تولید . 

های مصرف پسته تازه را جدی بگیرندآجیل و خشکبار ارزان شد/مردم هشدار :بیشتر بخوانید  
هزار تومان کاهش یافته است، بیان کرد:  ۰۱تا  ۲۱یمت هر کیلو بادام هندی نسبت به مدت مشابه سال قبل وی با اشاره به اینکه ق

تجار از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی تقاضا دارند که اجازه واردات بادام هندی با ارز آزاد را دهند تا همانند سال گذشته، بازار 
رداین محصول دستخوش تغییر و تحوالت قرار نگی . 

احمدی ادامه داد: علی رغم آنکه مراوده خوبی با وزارت جهاد کشاورزی داریم، اما مسئوالن این وزارتخانه با واردات بادام هندی 
مخالف هستند و معتقدند که ذائقه ایرانی تغییر یافته است، در حالیکه همچنان برای این محصول در بازار مشتری وجود ندارد و تنها 

شوداین وزارتخانه، بادام هندی از طریق قاچاق وارد کشور میبه سبب مخالفت  . 
شود که امسال تولید پسته به رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران افزود: بر اساس شرایط مساعد اقلیمی و برآورد باغات پیش بینی می

هزار تن بود ۲۲هزار تن برسد، در حالیکه سال قبل مجموع تولید  ۱۱۱بیش از  . 
شود که مصرف داخل افزایش یابد چرا که سال ها پیش بینی میپایان تصریح کرد: امسال با افزایش تولید و متعادل شدن قیمتوی در 

گذشته به سبب جهش یکباره قیمت، قدرت خرید مردم کاهش یافت و کار به جایی رسیده بود که بسیاری از مردم اقالم آجیل و 

دندخشکبار را از سبد خانوار خود حذف کر . 
 لینک خبر 
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 پنبه
 خبرنگاران جون – 01/7/89تاریخ : 

 خرید تضمینی پنبه دانه راهی برای کاهش واردات روغن
هزار تن روغن خوراکی  ۲۸تا  ۲۲هزار تن تخم پنبه روغنی داخل رقمی معادل  ۲۱۱کاویانی گفت: امسال در صورت خرید حداقل 

آیددر کارخانجات روغن کشی بدست می . 
صنعت، تجارت وکشاورزی د حسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه کشور در گفت و گو با خبرنگارمحم گروه اقتصادی باشگاه  

 ۲۱۱تا  ۰۱۱شهریور در استان گلستان آغاز شده است، اظهار کرد: تاکنون  ۲۲، با اشاره به اینکه برداشت پنبه از خبرنگاران جوان
 .تن پنبه در استان گلستان تولید شده است

شود و در تومان از کشاورزان خریداری می ۳۱۱هزار و  ۲هزار تا  ۰بسته به کیفیت از  وش پنبه وی افزود: هم اکنون هر کیلو
گیردهزار تومان در اختیار صنعت نساجی قرار می ۲۱نهایت پنبه تصفیه شده با رقمی بالغ بر  . 

 ۳۱۱هزار و  ۳کاویانی از کاهش قیمت تخم پنبه روغنی در بازار خبر داد و گفت: در ابتدای فصل هر کیلو تخم پنبه روغنی با نرخ 
تومان تقلیل یافته است که همین امر موجب شده تا قیمت  ۰۱۱هزار و  ۱شد، در حالی که هم اکنون این نرخ به تومان خریداری می
 .وش پنبه کاهش یابد

شود، از این درصد روغن مورد نیاز از طریق واردات تامین می ۳۱مدیر عامل صندوق پنبه کشور ادامه داد: با توجه به آنکه حداقل 
هزار تن روغن خوراکی در  ۲۸تا  ۲۲هزار تن تخم پنبه روغنی داخل رقمی معادل  ۲۱۱رو امسال در صورت خرید حداقل 
آید که این امر در کاهش واردات و خروج ارز از کشور تاثیر بسزایی داردکارخانجات روغن کشی بدست می . 

نی، قیمت تضمینی برای پنبه دانه های روغوی با تاکید بر خرید تضمینی پنبه دانه گفت: اگر وزارت جهاد کشاورزی همانند سایر دانه
درصد کنجاله استحصال خواهد شد که برای خوراک دام  ۸۱تا  ۲۸هزار تن تخم پنبه حدود  ۲۱۱تعیین کند، بنابراین از خرید حداقل 

 .بسیار مناسب است
درصد پنبه داخل از طریق  ۲۱چمدانی و رسمی پوشاک، تولید طالی سفید را به ورطه نابودی کشاند/ تامین واردات  :بیشتر بخوانید

 واردات
های روغنی برای تخم پنبه قیمت تضمینی اعالم کند چرا که در دهم که دولت به عنوان یکی از دانهبه گفته کاویانی، بنده پیشنهاد می

آید باید ارز قابل توجهی از کشور خارج شودهزار تن روغن که از این طریق بدست می ۲۸ا ت ۲۲شرایط فعلی تحریم برای واردات  . 
این مقام مسئول با اشاره به اینکه کاهش قیمت تخم پنبه در قیمت تمام شده پنبه تولیدی تاثیر سو دارد، بیان کرد: این در حالی است که 

ت تخم پنبه، امکان رقابت پنبه تولید داخل با خارجی وجود دارد، در غیر این با تعیین قیمت تضمینی و جلوگیری از روند کاهشی قیم
 .و افزایش قیمت پنبه تصفیه شده، تمایل به واردات محصول بیشتر است پنبه صورت به سبب افت قیمت تخم

درصد افزایش یافت ۱۲سطح زیر کشت پنبه   
تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است که هم اکنون هر کیلو تخم پنبه  ۳۱۱هزار و  ۳کاویانی قیمت واقعی هر کیلو تخم پنبه را 

شود که این امر موجب شده قیمت پنبه تصفیه شده در بازار افزایش یابدتومان خریداری می ۰۱۱هزار و  ۱ا نرخ از کشاورزان ب . 
درصدی سطح زیر کشت پنبه نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی  ۱۲وی از افزایش 

هزار تن پنبه  ۰۲تا  ۰۱هزار تن وش،  ۱۱۱تا  ۱۱۱هکتار سطح زیر کشت،  هزار ۳۱شود که از مجموع بیش از پیش بینی می
هزار تن تخم پنبه روغنی تولید شود ۲۲۱تا  ۲۱۱تصفیه شده و  . 

هزار تن پنبه در  ۲۱۱تا  ۲۱۱مدیر عامل صندوق پنبه کشور درباره آخرین وضعیت واردات پنبه اظهار کرد: در سنوات گذشته بین 
هزار تن پنبه وارد کشور شد، اما امسال صنایع  ۲۱گیرد که برحسب تولید داخل، سال گذشته فاده قرار میصنایع نساجی مورد است

 .نساجی اعالم کردند که با ورود و نصب یک سری ماشین آالت جدید، ظرفیتشان افزایش پیدا کرده است
 افزایش واردات پنبه در راه است

هزار تن افزایش یافته است، گفت: با توجه به افزایش ظرفیت صنایع نساجی،  ۲۰۱کاویانی با بیان اینکه ظرفیت صنایع نساجی به 
 .میزان واردات باید افزایش یابد

وی سخت بودن زراعت پنبه، نبود همخوانی قیمت پنبه با سایر محصوالت کشاورزی، طوالنی بودن زمان زراعت و کاهش عملکرد 
ر واحد سطح را از دیگر عوامل موثر در کاهش تولید پنبه اعالم کردد . 

به گفته این مقام مسئول، اگر قیمت تضمینی پنبه همانند سایر محصوالت کشاورزی مناسب باشد، به سهولت امکان تامین صد درصدی 
 .نیاز کشور از تولید داخل وجود دارد
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به کمتر از یک دالر،  ۸۱ولید پنبه گفت: با توجه به کاهش نرخ جهانی پنبه در سال کاویانی با اشاره به عوامل نابودی خودکفایی ت
صنایع نساجی و پوشاک به کمتر از یک دالر، صنایع نساجی و پوشاک اقدام به واردات کردند که این امر در شرایطی که با مازاد 

یل افراد به کشت دیگر محصوالت فراهم کردتولید پنبه روبرو بودیم، زمینه را برای کاهش سطح زیر کشت پنبه و تما . 
رود، افزود: این درحالی است که واردات و قاچاق بی وی با اشاره به اینکه ایران در زمره تولید کننده پنبه در جهان به شمار می

 .رویه پوشاک، تعطیلی و نیمه تعطیلی بسیاری از صنایع نساجی را به همراه داشته است
پنبه دور از انتظار نیست خودکفایی مجدد تولید  

هزار  ۳۲۱مدیرعامل صندوق پنبه درباره اینکه آیا امکان خودکفایی مجدد تولید پنبه در داخل وجود دارد، بیان کرد: در سنوات گذشته 
زی مناسب شد و هم اکنون با برنامه ریهای هدف صادر میهزار تن از این میزان به بازار ۱۱۱تن پنبه تصفیه شده در کشور تولید و 

توان به خودکفایی دست یافتمجدد می . 
تن در هکتار دور از  ۰تا  ۰کاویانی در پایان تصریح کرد: با توجه به واردات بذور پنبه از خارج، امکان افزایش عملکرد پنبه به 

ولید کردتوان به اندازه نیاز کشور تانتظار نیست و تنها در صورت اعمال مدیریت صحیح و اقتصادی بودن کشت می . 
  لینک خبر
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 پنبه 
 خبرگزاری فارس – 8/7/89تاریخ : 

 شودنخستین همایش ملی روز جهانی پنبه در کاشمر برگزار می

نخستین همایش ملی روز جهانی پنبه در شهرستان کاشمر المللی ژنو سوییس؛ همزمان با بزرگداشت روز جهانی پنبه در اجالس بین
 المللی پنبه است.شود، ایران عضو ناظر انجمن بینبرگزار می

براساس « المللی پنبهانجمن بین»کشور عضو  31به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه همایش ملی روز جهانی پنبه، 

شود؛ هفتم ماه اکتبر یاد می« طالی سفید»اقتصاد جهان، که از آن به عنوان  درک جایگاه این محصول در کشاورزی، صنعت و
المللی پنبه را نیز با همکاری انجمن مذکور، اند و اولین اجالس بینبار روز جهانی پنبه نامیدهمهرماه( را برای نخستین 01)مقارن با 

 کنند.( در همین تاریخ در ژنو سوییس برگزار میFAOد )( و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحWTOسازمان تجارت جهانی )

های جهاد کشاورزی و ، با همکاری وزارتخانه«مثلث اقتصاد مقاومتی»براساس این گزارش، همایش ملی روز جهانی پنبه با عنوان 
 نساجی کاشمر به گذاری دماوند و کارخانجاتصنعت، معدن و تجارت و نیز مرکز آموزش عالی کاشمر و حمایت گروه سرمایه

 شود.برگزار می« ترشیز کهن»های اقتصاد مقاومتی در منطقه عنوان معین
های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه پنبه و ایجاد هماهنگی در زنجیره صنعت پنبه هدف از برگزاری این همایش ملی، تبیین برنامه

یت محصول، بهبود فناوری و انتقال دانش به مزرعه، بررسی زنجیره وتولید پنبه با ارتقای کیفبوده و محورهای آن شامل توسعه کشت
 ارزش از مزرعه تا صنعت، بازرگانی و اقتصاد پنبه و درنهایت نوسازی و توسعه صنایع اصلی و جانبی پنبه است.

ورای جمهوری، مجلس شبنا بر این گزارش، مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست
های کاشمر، اسالمی، صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران، سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و فرمانداری شهرستان

های کشاورزی و صمت در روزه هستند که با حضور مدیران وزارتخانهآباد از دیگر حامیان این همایش ملی یکبردسکن و خلیل
وصنعت در حوزه پنبه و صنایع وابسته و نیز های فعال در بخش کشتی و شرکتسراسر کشور، نمایندگان مجلس شورای اسالم

 نظران بخش دولتی و خصوصی برگزار خواهد شد.مدیران، اندیشمندان، محققان، کارشناسان، فعاالن و صاحب
، زاران حکومتیحسینی استاندار خراسان رضوی، سه ضلع مثلت توسعه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی کارگبه گفته علیرضا رزم

گذران و کارآفرینان و نمایندگان مجلس شورای اسالمی هستند که ائمه جمعه نیز به عنوان ناظران عالی در درون آن جای سرمایه
معین اقتصادی در میانه مثلث به عنوان کارآفرین  91منطقه تقسیم شده و  02دارند. برای اجرای این طرح، استان خراسان رضوی به 

مورد افزایش خواهند  011دهند و طبق برنامه تا ها را فعاالن بخش خصوصی تشکیل میدرصد آن 91اند که ین مناطق شدهدار اعهده

های اقتصادی منطقه ترشیز کهن شامل کاشمر و گذاری دماوند و کارخانجات نساجی کاشمر نیز در زمره معینیافت. گروه سرمایه
 اند.هایی را با مسئوالن استانی و محلی منعقد کردهنامهدر این چارچوب تفاهم آباد هستند کهسرخ، بردسکن و خلیلکوه

نوان عسوی خودکفایی در تولید و فرآوری پنبه بهبر این اساس، برگزارکنندگان این همایش ملی در جهت برداشتن گامی مؤثر به
ین همایش ملی روز جهانی پنبه را در دستور محصولی استراتژیک در کشور و در منطقه استان خراسان رضوی، برگزاری نخست

 اند.کار خود قرار داده
  لینک خبر
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 پنبه 

 خبرگزاری فارس – 01/7/89تاریخ : 

 برگرددحجتی: امیدوارم توجهات دوباره به سمت پنبه 

جانبه مسؤولین و وزیر جهاد کشاورزی گفت: امیدوارم بار دیگر توجهات به سمت محصول ارزشمند پنبه جلب و با همکاری همه
 بخش خصوصی در زنجیره تولید و بازرگانی، تصمیمات مؤثری در زمینه ارتقاء پنبه کشور اتخاذ شود. 

نی وزارت جهاد کشاورزی، متن پیام محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسا
 این شرح است:

اندرکاران محترم همایش، پنبه به عنوان محصول راهبردی در ضمن تبریک روز جهانی پنبه و قدردانی از زحمات کلیه دست
ی، نقش مهمی در اقتصاد ملی و حفظ ترین مصارف جامعه اعم از پوشاک، روغن، خوراک دام و سایر محصوالت صنعتضروری

 اشتغال دارد.
در شرایط فعلی و به منظور کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم، دستیابی به توسعه پایدار پنبه یک ضرورت انکارناپذیر است. 

ین محصول فراتر از اقدامات رو برای پایداری تولید ا های پیش؛ اما حجم نیازها و فرصتهای اخیر امیدبخش بودهگرچه اقدامات سال
 موجود است.

سوابق درخشان صنعت پنبه کشور، مسؤولیت ما را در بهبود شرایط آن و تقویت زنجیره ارزش پنبه از مزرعه تا صنعت سنگین 
 های مرتبط میسر نخواهد بود.کند و دستیابی به این مهم و تداوم آن جز با مشارکت، همکاری و تعامل صنعت و تشکلمی

برای مهیا نمودن زمینه توسعه پایدار کشت و تولید پنبه؛ افزایش عملکرد، بهبود کارایی مصرف آب، توسعه ضریب مکانیزاسیون و 
ها در دستور کار قرار های جهاد کشاورزی استانرود در ستاد و سازمانانتقال فناوری از راهبردهای اساسی است که انتظار می

 گیرد.
ن جانبه مسؤولیرصتی فراهم نماید تا بار دیگر توجهات به سمت محصول ارزشمند پنبه جلب و با همکاری همهامید دارم این نشست ف

 و بخش خصوصی در زنجیره تولید و بازرگانی، تصمیمات مؤثری در زمینه ارتقاء پنبه کشور اتخاذ گردد.
 
  لینک خبر
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 پنبه 

 خبرگزاری فارس – 01/71/89تاریخ : 

 سال 5درصدی وابستگی به واردات پنبه طی  02کاهش 

درصد وابستگی به این محصول را کم کردیم و یکی از  ۱۱سال گذشته  ۲تا  ۰طی  معاون زراعت وزارت جهادکشاورزی گفت:
 دالیل این رشد شفاف شدن قیمت ارز است. 

اری فارس به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی، عباس کشاورز در اولین همایش ملی ه گزارش خبرگز
های وزارت جهاد کشاورزی و روز جهانی پنبه که با حضور فعاالن و صاحبنظران بخش دولتی و خصوصی با هدف تبیین برنامه

این به علت فرایند بسیار متنوع صنعتی و تقاضای روزافزون برای  هماهنگی در زنجیره صنعت پنبه در کاشمر برگزار شد، افزود:
های کشاورزی را با خود دارد و ما باید بیش از پیش به این الیاف طبیعی است و یکی از چند محصولی است که تمام تکنولوژی

 محصول توجه کنیم.
دهد که از نظر ایجاد وابستگی، تأثیر در درصد از بازار ما را تشکیل می ۳۰محصولی است که  ۸وی اظهار داشت: پنبه یکی از 

های اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی بر اساس این محصوالت امنیت غذایی، خروج ارز و اشتغال از دست رفته اهمیت دارد و طرح
 تهیه شده است.

محصول را کم کردیم و یکی از دالیل این رشد شفاف  درصد وابستگی به این ۱۱سال گذشته  ۲تا  ۰کشاورز خاطرنشان کرد: طی 
ها سطح زیر کشت باال رفته و اردبیل رکورددار تولید پنبه با عملکرد باال شدن قیمت ارز است و به غیر از خراسان در تمام استان

 است.
ه ست(، مصرف باالی آب و هزینوی تصریح کرد: عملکرد پایین پنبه )که مربوط به رقم، مدیریت تولید و تکنولوژی کشت و کار ا

 های کشت پنبه در ایران است.باالی تمام شده از چالش
نی های فمعاون وزیر در امور زراعت تأکید کرد: قراردادی کردن کشت پنبه با حمایت بخش صنعت، مدیریت بذر و تأسیس شرکت

تواند به حل مشکالت تولید ی حمایتی خاص میهاخصوصی، سختگیری در ورود محصوالتی با منشأ پنبه به کشور و اعمال سیاست
 پنبه کمک کند

  لینک خبر
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 تامین منابع مالی

 ایران اکونا  – 01/7/89تاریخ : 

میلیارد تومان برای آبرسانی در خراسان جنوبی ۸۱۱اختصاص   
میلیارد تومان امضا شد که گام مهمی در  ۲۱۱های آبرسانی خراسان جنوبی به مبلغ نامه تکمیل مجتمعوزیر نیرو گفت: موافقت

 .افزایش جمعیت برخوردار از آب پایدار است
رضا اردکانیان عصر دوشنبه در ششمین همایش ملی روز روستا و عشایر که با حضور معاون اول رئیس جمهوری در بیرجند 

شوند و ت آب سالم و بهداشتی برخوردار میهزار نفر از نعم ۲۳روستای استان با جمعیت  ۲۲۱برگزار شد افزود: از این طریق 
درصد خواهد رسید ۸۱درصد به  ۲۲شاخص برخورداری از  . 

های مسئوالن به ویژه نمایندگان مجلس شورای وی بیان کرد: به مدد پایداری، صبوری، پشتیبانی و درک و فهم هموطنان و حمایت
ایمایی و شهری داشتهاسالمی دستاوردهای بزرگی در عرصه آب و برق در جوامع روست . 

 ۳۳طرح بزرگ با اعتبار  ۱۱۱در کشور خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری بیش از « ب ایران -الف »وزیر نیرو به آغاز پویش 
 .هزار میلیارد تومان در سراسر کشور افتتاح خواهد شد

به صورت  ۳۸روز شنبه سیزدهم مهرماه  با هدف افتتاح هر هفته یک طرح بزرگ بخش آب و برق از« ب ایران -الف »کمپین 
 .رسمی و از استان کهگیلویه و بویراحمد کلید خورد

های اقتصادی ترین تحریمترین و پیچیدهاردکانیان افزود: دنیا این ارقام و دستاوردها را مدنظر خواهد داشت چراکه در ایامی که سخت
کشور در حال حرکت است های توسعهکه هدف آن تاثیرگذاری بر شهروندان است، چرخ . 

ها، ها خاتمه یابد اکنون که بر ما تحمیل شده از خاکستر تحریموی اظهار داشت: در عین حال که سعی خواهیم کرد این تحریم
خوداتکایی بیشتر و اتکای کمتر به درآمدهای نفتی را عاید خود و فرزندانمان خواهیم کرد تا کشوری آبادتر و در حال توسعه رقم 

یمبزن . 
ها در مناطق روستایی فراهم کرده و خواهیم کرد شرط الزم است اما کافی نیست وزیر نیرو گفت: آنچه در توسعه زیرساخت

ای است، مخالفتی نداریمای نقش تعیین کنندههیچکدام ما، هموطنان و جامعه جهانی با اینکه نقش آب و انرژی در هر جامعه لذا  . 
های مهم است اظهار داشت: امروز میزان دسترسی وی با بیان اینکه در دنیا موضوع تامین آب و دسترسی به آب سالم یکی از دغدغه

درصد است ۲۲به آب در جوامع روستایی دنیا حدود  . 
وتر هستیم که از درصد از شاخص جهانی جل ۱۱درصد است که بیش از  ۳۲اردکانیان گفت: دسترسی روستاهای کشور به آب اکنون 
 .دستاوردهای مهم و ارزنده جمهوری اسالمی ایران است

وی بیان کرد: طبق تعریف ما در فرهنگ عامه برای دسترسی به آب )تا آشپزخانه( در مسیر رو به رشد هستیم و اکنون جمعیت 
درصد است ۲۲برخوردار در این زمینه حدود  . 

ای که به طور های خوبی از نظر دسترسی به آب در کشور حاصل شده به گونهشرفتهای متمادی گذشته پیوزیر نیرو گفت: در سال
شد و بعد از آن به طور متوسط هر روستا به شبکه آب سالم و پایدار وصل می ۱۰۱متوسط تا قبل از شروع دولت یازدهم هر سال 

روستا به شبکه آب پایدار وصل شده است ۰۳۳هزار و سال یک . 
م برابری اتصال روستاها به شبکه آب پایدار در دولت تدبیر و امید خبر داد و گفت: جمعیت برخوردار از آب و نی ۰وی از رشد 

میلیون نفر افزایش  ۲۱به  ۲۰۱۱هزار نفر رسیده است و تا تابستان سال  ۸۱۱میلیون و  ۰هزار نفر به  ۳۱۱پایدار در کشور از 
 .خواهد یافت

ها و تامین روستای کشور را با حمایتی که از ناحیه مجموعه دستگاه ۸۱۱دبیر و امید سه هزار و اردکانیان افزود: تا پایان دولت ت
های آب سالم و پایدار وصل خواهیم کردکنندگان منابع مالی انجام خواهد شد به شبکه . 

نوان مصوبه شورای عالی وی بیان کرد: این توفیق را داریم با تصمیمی که مسئوالن گرفتند و امروز توسط رئیس جمهوری به ع
آوری و تصفیه رسانی به روستاییان نه تنها در بخش تامین آب که در حوزه و عرصه جمعاداری نیز ابالغ شد جهشی در مسیر خدمت

های پیش رو شاهد باشیمفاضالب در سال . 
ها ب و فاضالب در استانوزیر نیرو گفت: در راستای این مصوبه دو شرکت آب و فاضالب شهری و روستایی به یک شرکت آ

ها و ساختارهای اداری بیش از هر چیز ها از منابع انسانی تا تجهیزات و دسترسیشود و این به معنای تمرکز همه ظرفیتتجمیع می
 .به کمک و مدد توسعه روستایی خواهد آمد

درصد بود که اکنون  ۰۳دولت یازدهم مندی آب شرب روستایی در ابتدای وی افزود: در استان مرزی خراسان جنوبی شاخص بهره
درصد رسیده است ۲۲۰۲به  . 
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میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی برای آبرسانی روستایی استان هزینه شده و از  ۱۱۲تاکنون  ۳۱اردکانیان گفت: از ابتدای سال 
 ۸۱۱ین در این مدت یک هزار و مند شدند همچنهزار نفر از نعمت آب شرب پایدار بهره ۰۲روستا با جمعیت  ۲۰۲این بابت 

گذاری شده استکیلومتر لوله . 
معاون اول رئیس جمهوری به همراه شماری از وزرا و مسئوالن کشوری روز دوشنبه برای شرکت در همایش ملی روز روستا و 

 .عشایر و افتتاح چند طرح عمرانی وارد خراسان جنوبی شد
خستین بار در استانی غیر از پایتخت و عصر امروز در سالن اجالس دانشگاه پیام ششمین همایش ملی روز روستا و عشایر امسال ن

ها چهار مورد استنامهنامه در این همایش امضا شد که سهم خراسان جنوبی از این تفاهمنور بیرجند برگزار و هشت تفاهم . 
  خبرلینک 
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان  – 8/7/89تاریخ : 

تومان ۱۱۱هزار و  ۶تن رسید/قیمت هر کیلو تخم مرغ  ۱۸۱مازاد روزانه تخم مرغ به   
میزان تن از این ۱۲۱تن اعالم کرد و گفت: با احتساب مصرف، روزانه  ۳۱۱هزار و  ۱مرغ را حدود خمنبی پور تولید روزانه ت

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

، درباره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۰۱۱هزار و  ۲۱تا  ۲۱۱هزار و  ۲۱ای معادل شانه ۳۱۱هزار و  ۰تا  ۱۱۱هزار و  ۰مرغداری  . 

کند، افزود: تومان از مرغداران خریداری می ۲۱۱هزار و  ۰وی با اشاره به اینکه پشتیبانی امور دام هر کیلو تخم مرغ را با نرخ 
رخ و جلوگیری از زیان مرغداران در نظر دارد که به مرور قیمت خرید تخم مرغ را به ن تنظیم بازار پشتیبانی امور دام به منظور

 .مصوب ستاد تنظیم بازار برساند
مرغ به نبی پور قیمت تخم مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به مازاد عرضه در برابر تقاضا بعید است که قیمت تخم

 .نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار برسد
تن  ۲۱۱هزار و  ۱تن تخم مرغ از مرغداران/تولید روزانه تخم مرغ به باالی  ۲۱۱د توافقی بیش از یک هزار و خری :بیشتر بخوانید

 رسید
کرد به رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار ادامه داد: اگر پشتیبانی امور دام اقدام به خرید توافقی تخم مرغ از تولیدکنندگان نمی

ای جز حذف گله نداشتندچشمگیر با قیمت تمام شده، مرغداران چاره سبب نبود کشش بازار و فاصله . 
تن  ۱۲۱تا  ۱۱۱تن اعالم کرد و گفت: با احتساب مصرف، روزانه  ۳۱۱هزار و  ۱تا  ۸۲۱هزار و  ۱مرغ را وی تولید روزانه تخم

میزان مازاد بر نیاز داخل استاز این . 
کامل طی یک ماه اخیر متوقف شده است، گفت: با وجود مازاد چشمگیر تولید باید  به طور صادرات تخم مرغ نبی پور با بیان اینکه

 .رایزنی مناسبی در این زمینه صورت گیرد
هایی روبرو هستند های دامی افزود: هم اکنون مرغداران در تامین ذرت با چالشدر پایان درباره آخرین وضعیت بازار نهاده  نبی پور

خصوص به مرغداران کمک کندهای استانی در اینور دام با توزیع از انبارکه امیدواریم پشتیبانی ام . 
 لینک خبر
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان  – 02/7/89تاریخ : 

تن رسید ۱۱۱تولید قارچ در کشور به روزانه   
شود که با احتساب مصرف داخل کمبودی نداریمتن قارچ در کشور تولید می ۰۱۱تا  ۳۱۱افشار گفت: براساس آمار روزانه  . 

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

، درباره آخرین وضعیت بازار قارچ اظهار کرد: در شهریور قیمت قارچ به سبب مصادف شدن با اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزارتومان رسید که خوشبختانه از ابتدای مهر اوضاع بازار بهتر شد ۸م و بازگشایی مدارس با افت چشمگیر به ایام محر . 

 
هزار تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است که انجمن قیمت هر کیلو قارچ  ۲۱تا  ۲۱وی متوسط قیمت فعلی هر کیلو قارچ را 

هزار تومان اعالم کرده است ۲۰درجه یک را  . 
 

 .افشار ادامه داد: با توجه به آنکه کامپوست های این ماه عملکرد الزم را ندارند، از این رو این امر منجر به کمبود عرضه می شود
 

تن اعالم کرد و گفت: با توجه به علمکرد پایین کامپوست ها، عرضه روزانه به  ۲۱این مقام مسئول متوسط نرمال روزانه قارچ را 
ل یافته است که همین امر موجب شده قیمت نسبت به ماه های گذشته وضعیت بهتری داشته باشدتن تقلی ۰۱حدود  . 

 
تومان اعالم کرد  ۸۱۱هزار و  ۲۲قیمت تمام شده هر کیلو قارچ بدون احتساب سود را  قارچ خوراکی رئیس انجمن پرورش دهندگان

هزار تومان عرضه کند، متحمل زیان نمی شوند، در  ۲۱ولیدی خود را و افزود: در شرایط فعلی اگر تولیدکننده حداقل هر کیلو قارچ ت
می شودغیر این صوزت فروش با نرخ های کمتر به زیان پرورش دهندگان تمام . 

 چگونه مجوز پرورش قارچ بگیریم؟ :بیشتر بخوانید
ا، ازدیاد مصرف، کاهش عرضه سایر سبزی ها و ازدیاد تقاضا برای غذاهای گرم پیش بینی می شود به گفته افشار، با خنک شدن هو

هزار تومان برسد ۲۰که قیمت قارچ در روزهای آتی به  . 
 

تن اعالم کرد و گفت: با توجه به نیاز بازار، کمبودی در عرضه وجود ندارد ۰۱۱تا  ۳۱۱کل کشور را  قارچ وی تولید روزانه . 
 

قام مسئول درباره آخرین وضعیت صادرات قارچ گفت: در فصل تابستان مشکالت حمل و نقل و جابه جایی محصول در مرز این م
منجر به کاهش صادرات شد، اما هم اکنون با متعادل شدن ارز زمینه صادرات فراهم است که با بهبود مشکالت گمرکی و حمل و نقل 

هزار تن برسد ۳۱تا  ۱۱صادرات قارچ به عراق به رقمی حدود پیش بینی می شود که تا پایان سال میزان  . 
  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 خبرنگاران جوان  – 01/7/89تاریخ : 

برابری محصوالت باغی نسبت به سال قبل ۱بحران سیب در راه است/رشد   
ادراتی با بحران روبرو شود که در صورت نبود برنامه مدون صمیلیون تن سیب در کشور تولید می ۰۰۲نورانی گفت: امسال بیش از 

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

های صورت گرفته، امسال ، از رشد چشمگیر تولید محصوالت باغی در کشور خبر داد و گفت: براساس پیش بینیخبرنگاران جوان
شود که در صورت نبود برنامه مدون برای توسعه صادرات با بحران این میلیون تن سیب درختی در کشور تولید می ۰۰۲بیش از 

 .محصول در کشور روبرو خواهیم شد
به قیمت نجومی محصوالتی همچون سیب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز در سال گذشته، بسیاری از کشاورزان به وی افزود: با توجه 

 .تولید این محصوالت هجوم بردند که همین امر زمینه را برای کاهش قیمت و زیان تولیدکنندگان در بازار فراهم کرده است
همچون سیب درختی به سبب سرمازدگی کاهش محسوسی داشت، اما نورانی ادامه داد: سال گذشته تولید برخی محصوالت باغی 

برابری تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل شد ۱امسال شرایط مساعد اقلیمی منجر به رشد  . 
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با تاکید بر اختصاص مشوق صادراتی به سیب درختی بیان کرد: با توجه به مازاد تولید 

گیردهای صادراتی فراهم نشود، آینده تولید در معرض خطر قرار میتر زیرساختهر چه سریعسیب، اگر  . 
شود هزار تن پسته در کشور تولید شد، گفت: این در حالی است که امسال پیش بینی می ۰۱وی با بیان اینکه سال گذشته کمتر از 

هزارتن برسد ۱۰۱تولید پسته به بیش از  . 
مهری مسئوالن نسبت به کشاورزان/ اعطای مشوق صادراتی به محصوالت باغی اندرخم یک کوچه باقیستبی :بیشتر بخوانید  

مسئله که برنامه مدونی برای صادرات نداریم، بیان کرد: با وجود شرایط مساعد اقلیمی و رشد چشمگیر تولید نورانی با انتقاد از این
دراتی و اختصاص مشوق و یارانه صادراتی امری به منظور جلوگیری از مازاد های صامحصوالت باغی، فراهم کردن زیر ساخت

 .تولید روی دست کشاورزان امری ضروری است
ای و دریایی باید برنامه ریزی مدونی های حمل و نقل جادهبرابری قیمت کاغذ، هزینه ۲این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به افزایش 

ای در بر ندارد چرا نتیجه های دی و بهمناز االن برای صادرات صورت گیرد، در غیر این صورت اتخاذ تمهیدات صادراتی در ماه
شودکه ازدیاد عرضه در بازار منجر به افت شدید قیمت می . 

حادیه ملی محصوالت کشاورزی در پایان با اشاره به اینکه قیمت هر کانتینر یخچالی برای صادرات از بنادر بوشهر به هند رئیس ات
های دالر رسیده است، بیان کرد: براین اساس امکان صادرات از بندر بوشهر به دیگر بازار ۲۱۱دالر به یک هزار و  ۲۱۱از 

 .جهانی وجود ندارد

 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور
 فودپرس – 9/7/89تاریخ : 

آوری مرغ مازادمصوبه ستاد تنظیم بازار برای جمع  
ستاد تنظیم بازار مصوب کرد تا به منظور حمایت از تولید داخل و جلوگیری از ضرر و زیان مرغداران، شرکت پشتیبانی امور دام  

تن، اقدام به خرید مرغ مازاد از مرغداران نماید ۲۱۱روزانه تا سقف  . 
لف کرد تا نسبت به خرید مرغ مازاد از ستاد تنظیم بازار به منظور حمایت از تولید داخلی، شرکت پشتیبانی امور دام را مک

 .مرغداران اقدام نماید
تن مرغ مازاد را خریداری  ۲۱۱بر اساس این مصوبه، مقرر گردید تا در مرحله اول شرکت پشتیبانی امور دام، تا سقف روزانه 

تن را هم دارد ۲۱۱۱کرده که البته این سقف، قابلیت افزایش تا سطح  . 
 

های بزرگ مرغ و ت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به تمامی زنجیرهیک مقام مسئول در وزار
های مرغداران کشور اعالم آمادگی شده است که در هشت استان کشور که قطب تولید مرغ کشور هستند، مرغ مازاد خود را اتحادیه

 .به شرکت پشتیبانی امور دام تحویل دهند
 

هایی که مرغ مازاد وجود داشته باشد، آمادگی خرید وجود اس مصوبه ستاد تنظیم بازار، در سایر استانوی افزود: همچنین بر اس
ریزی و نیز جلوگیری از ضرر و زیان تولیدکنندگان مرغ استخواهد داشت. در واقع این اقدام دولت به منظور تداوم جوجه  

  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  – 01/7/89تاریخ : 

تومان رسید ۸۱۱هزار و  ۲۱درصدی جوجه ریزی در مهر/قیمت مرغ به  ۲۱پیش بینی کاهش   
میلیون قطعه برسد که در  ۲۱۲های مرغداری به شود که میزان جوجه ریزی در واحدچهارآیین گفت: تا پایان مهر پیش بینی می

درصد افت خواهد داشت ۲۱صورت تحقق این امر، جوجه ریزی در مقایسه با شهریور  . 
صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار باوگو برومند چهارآیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت گروه  

، درباره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۲۱۱هزار و  ۲۳ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۳۱۱هزار و  ۳تا  ۱۲۱زار و ه ۳مرغداری  . 

تومانی در بازار  ۳۱۱تا  ۱۱۱وی افزود: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا قیمت مرغ تا پایان صفر تنها با تلورانس 
 ۲۰هزار تومان و مرغ گرم  ۲۱ود که قیمت هر کیلو مرغ زنده به شروبروست، اما با ازدیاد تقاضا بعد از ایام صفر پیش بینی می

 .هزار تومان برسد
چهارآیین از کاهش مجدد قیمت جوجه یکروزه در بازار خبر داد و گفت: قیمت جوجه یکروزه به تقاضای مرغداران برای جوجه 

تومان افزایش و در روز بعد به دلیل  ۱۱۲درصدی قیمت  ۲۱ریزی بستگی دارد به طوریکه در یک روز به سبب ازدیاد تقاضای 
شودنبود کشش بازار با روند نزولی در بازار روبرو می . 

تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به  ۲۱۱هزار و  ۱تا  ۰۱۱هزار و  ۱این مقام مسئول متوسط نرخ هر قطعه جوجه یکروزه را 
 ۰۱۱ماهه گذشته بالغ بر  ۰ارج شدند، اما نباید فراموش کرد که در های فعلی، تولیدکنندگان جوجه یکروزه از حاشیه زیان خنرخ

 .میلیارد تومان متضرر شدند
میلیون قطعه جوجه ریزی شده است که  ۲۱های مرغداری بیان کرد: بنابر آمار تاکنون وی درباره آخرین وضعیت جوجه ریزی واحد

قطعه برسد که در صورت تحقق این امر نسبت به  ۲۱۲جه ریزی به شود که مجموع میزان جودر باقی مانده ماه مهر پیش بینی می
میلیون قطعه افت داشته است ۲۱شهریور میزان جوجه ریزی  . 

میلیون قطعه جوجه ریزی اعالم کرد و گفت: در صورت این میزان جوجه ریزی در  ۲۲۱تا  ۲۱۲چهار آیین نیاز ماهیانه کشور را 
ر تمامی نقاط کشور به سهولت به مرغ مورد نیازشان دسترسی داشته باشند و جای هیچ گونه توانند دهای مرغداری، مردم میواحد

 .نگرانی در این زمینه نیست
تومان رسید ۲۱۱هزار و  ۲۳های مرغداری/قیمت هر کیلو مرغ به تکذیب استفاده از تریاک در آب واحد :بیشتر بخوانید  

ها نسبت به هفته گذشته در بازار تغییری نداشته به اینکه قیمت نهاده عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره
گیرد، اما نرخ ذرت های نهاده کشاورزی به سهولت در اختیار مرغداران قرار میاست، بیان کرد: هم اکنون کنجاله سویا در بازارگاه

به سهولت در دسترس تولیدکنندگان قرار گیرد، مشکلی های مرغداری قلم نهاده پرمصرف واحد ۱در بازار نوساناتی دارد که اگر این 
شودتولیدکنندگان در زمینه تامین نهاده مرتفع می . 

تومان اعالم  ۰۲۱هزار و  ۱تا  ۳۱۱هزار و  ۱های کشاورزی را های فروش نهادهوی قیمت کنونی هر کیلو کنجاله سویا در بازارگاه
تومان و در برخی مواقع که فروشندگان  ۳۱۱تا یک هزار و  ۸۱۱کرد و گفت: در شرایط فعلی هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و 

کنند که تومان عرضه می ۲۲۱هزار و  ۱تا  ۲۱۱هزار و  ۱شوند که مرغداران با کمبود ذرت روبرو هستند با نرخ متوجه می
روند توزیع و قیمت این نهاده در بازار مطلوب شودتر امیدواریم هر چه سریع . 

این مقام مسئول با اشاره به اینکه صادرات مرغ به صورت قاچاق در حال انجام است، اظهار کرد: با توجه به دریافت عوارض 
ذیربط برای تعادل قیمت و های آن رغبتی به این امر ندارند در حالی که از مسئوالن صادراتی باال به ازای هر کیلو مرغ صادر کننده

تومان تعیین  ۲۱۱جلوگیری از زیان مرغداران انتظار داریم که حداکثر عوارض صادراتی به ازای هر کیلو مرغ را یک هزار و 
زندهای هدف دامن میکنند در غیر این صورت تعرفه باال صادرات بر قاچاق مرغ به بازار . 

مرغداری را تکذیب کرد و گفت: با توجه به گران بودن این ماده استفاده از آن به عنوان های چهار آیین استفاده از تریاک در واحد
کنند به کاهش هزینه و افزایش های مرغداری مقرون به صرفه نیست و از آنجا که مرغداران کار اقتصادی میمسکن در واحد

وری بیشتر تمایل دارندبهره . 
تر از تریاک در بازار وجود دارد، های ارزانوشتی ادامه داد: با توجه به آنکه مسکنعضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گ

های نامتعارف و غیرقانونی روداز این رو هیچ دلیلی ندارد که مرغدار به سراغ استفاده از دارو یا مسکن . 
های واریز پول با توجه به فروش مرغ به شیوهوی با اشاره به اینکه خرید تضمینی با شیوه فعلی تأثیری بر بازار ندارد، بیان کرد: 

قبل از تحویل فروش عرفی و ... مرغداران تمایلی به تحویل مرغ خود به بازرگانی دولتی یا پشتیبانی امور دام ندارند که هم اکنون 
از تحویل کاال به حسابش  فروشد و پول آن قبلتومان کمتر از قیمت روز می ۲۱۱در شیوه واریزی قبل از تحویل تولیدکننده مرغ را 

گیرد و در شیوه روزه می ۲۱کند و در مقابل چک شود در شیوه دیگر تولیدکننده مرغ خود را به قیمت روز عرضه میواریز می
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کند که به سبب عدم زمان مشخص واریز ماهه دریافت می ۱کند و در مقابل چک تومان به قیمت روز اضافه می ۱۱۱فروش عرفی 
کنندهای کارشناسی مرغداران استقبالی از خرید تضمینی نمینطقی بودن قیمتپول و غیرم . 

چهارآیین در پایان تصریح کرد: اگر پشتیبانی امور دام اقدام به خرید مرغ زنده با نرخ روز از مرغداران کند بدون تردید برخی از 
گرم هستند در هر موقع از سال بخشی  ۲۱۱کیلو و  ۱با وزن  ها باالست و قادر به تولید مرغوری و دانش فنی آنمرغدارانی که بهره

دهنداز مرغ تولیدی خود را به عنوان ذخایر استراتژیک در اختیار پشتیبانی امور دام قرار می . 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرگزاری فارس – 01/7/89تاریخ : 

 راسی 55طرح الگویی مردمی پرواربندی دام سنگین 

راسی سنگین در روستاها با هدف ایجاد اشتغال و درآمد برای جوانان روستایی با همکاری مرکز  01طرح الگویی پرورش دام 

 اقتصاد مقاومتی حامی اجرا می شود. 
، راه اندازی کسب و کارهای کوچک از اقتصاد مقاومتی حامیبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی مرکز 

 جمله راهکارهای توسعه اقتصادی است که امتحان خود را با موفقیت در کشورهای پیشروی دنیا پس داده است.
 ٥مان کوتاهی مسیر توسعه را طی کند و اکنون جزو به طور مثال چین با توزیع تولید در کارگاه های کوچک توانست در مدت ز

 کشور قدرتمند اقتصادی قرار گیرد.
در تمام کشورهای جهان تامین منابع پروتئینی با هدف حفظ امنیت غذایی در اولویت قرار دارد ضمن اینکه فعالیت اقتصادی در این 

محسوب می شود. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و  حوزه یکی از پرسود ترین فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی و غذا
تواند منبع درآمد مناسبی برای های دشمنان، راه اندازی واحدهای دامپروری عالوه بر کمک به تامین امنیت غذایی میتحریم

 گذارانی باشد که با منابع مالی محدود به دنبال کسب و کار با سود مناسب هستند.سرمایه
وری بیشتر از پتانسیل نیروی کار امداری به منظور تقویت توانایی مالی خانوارهای ساکن در مناطق محروم و بهرهایجاد واحدهای د

 تواند ضمن رونق و افزایش درآمد خانوارها مانع از مهاجرت ساکنان به شهرهای بزرگ شود.موجود در خانوارهای آن مناطق می
شود و اگر ما کش جامعه تامین میچراکه کاالهای اساسی مردم از این قشر زحمت روستاها نقطه آغازین اقتصاد مقاومتی هستند،

بتوانیم اقتصاد مقاومتی در روستاها را تحقق ببخشیم، یقینا تولیدات داخلی کشورمان نیز رونق پیدا کرده و بی نیاز از واردات خواهیم 
 د و توسعه اقتصاد روستایی، کشاورزی و دامپروری است.شد. چرا که راهکار مقابله با تهاجم اقتصادی دشمن، تاکید بر رش

زایی مرکز اقتصاد مقاومتی حامی چندسالی است با تالش در استانهای محروم و کم برخوردار کشور سعی در الگوسازی برای اشتغال
 مناسب هستند. گذارانی با منابع مالی محدود دارد که به دنبال فعالیت اقتصادی با سودجوانان و جلب توجه سرمایه

ی دامداران ایران مشغول به فعالیت هستند که وظیفه هزار واحد دامداری زیر نظر اتحادیه 711در حال حاضر، حدود یک میلیون و 

 تأمین گوشت و شیر کشور را به عهده دارند.
دامپروری کشور در قالب میلیون نفر در امور  301بر اساس آمارهای اعالم شده توسط وزارت کشاورزی، در حال حاضر حدود 

ها در زیربخش دام و طیور بیش از ی آنواحدهای صنعتی، سنتی، دامی کوچک و بزرگ و عشایری فعالیت دارند که ارزش سرمایه
 هزار میلیارد لایر است. 211

 راسی  01طرح الگویی مردمی پرواربندی دام سنگین 

ز اقتصاد مقاومتی حامی به منظور الگوسازی و تکثیر مدیریت بهینه راسی( مرک 01طرح الگویی مردمی پرواربندی دام سنگین )

زنجیره تولید تا مصرف، تقویت حضور مردم در تولید محصوالت دامی، فعال سازی منابع و ظرفیت های بدون استفاده، کمک به 
خانوار روستایی و کاهش  011 هزار و 2هزار ُتن گوشت و کمک به ایجاد اشتغال مولد برای  01امنیت غذایی با تولید بیش از 

 استان کشور برنامه ریزی و در حال اجرا و راه اندازی است. 24های اجتماعی در آسیب

واحد آن به بهره برداری نهایی  007واحد پرواربندی گوساله درمناطق محروم استان کشور راه اندازی شده که  047مرحله آزمایشی 

 ین طرح ملی در آینده در برنامه راه اندازی قرار دارد.رسیده است و واحدهای باقی مانده از ا
ها فرزند بوده و به رغم تمام کم و کاستی 3ساله و اهل روستای حسین آباد شال استان قزوین است. او پدر  38مجید برزگر کارآفرین 

 کند.ایت میو کمبود امکانات در روستا به دامداری مشغول است و از زندگی در کنار خانواده اش احساس رض
ماهی است که با طرح الگویی مردمی پرواربندی دام سنگین آشنا شده و  9کنند. وی در این شغل همسر و فرزندش او را همراهی می

 مشغول پرواربندی دام است.
 01ضمانت،  میلیون تومان تسهیالت از بانک و پرداخت آن به مرکز اقتصاد مقاومتی حامی به عنوان 91او در این طرح با دریافت 

 کند.گوساله را در حیاط بزرگ منزل خود نگه داری می 01گوساله دریافت کرده است. مجید 

ای گوید؛ به شغل دامداری عالقه زیادی داشتم و در روستا هم باتوجه به وجود پتانسیل و ظرفیت دامپروری از اینکه سرمایهمجید می
اسبی برای دامپروری داشتم، زیرا حیاط خانه ما بسیار بزرگ بود و مجوز دامداری برای خرید گوساله نداشتم ناراحت بودم. مکان من

ای برای پرورش دام سنگین نداشتم و وامی هم به این نام نتوانستم فراهم کنم تا اینکه به را نیز از قبل دریافت کرده بودم، اما سرمایه
گوساله پرواری را از این مرکز دریافت کنم و از این شرایط کاری عدد  01لطف خدا و حمایت مرکز اقتصاد مقاومتی حامی توانستم 

 بسیار راضی هستم.
ماه از  9کیلوگرم بود، اما االن با گذشت  091ها را تحویل گرفتم وزنشان به طور میانگین ماه پیش که این گوساله 9وی ادامه داد: 

 کیلوگرم رسیده است. 111ها وزن آنها به طور میانگین به نگهداری این گوساله
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کیلوگرم افزایش وزن داشته است که با یک حساب سرانگشتی با احتساب قیمت هر  311به عبارت دیگر هر گوساله میانگین حدود 

میلیون تومان برای  4هزار تومان( و هزینه خوراک، سود خالص هر گوساله حدود  31کیلو گوشت گوساله در ابتدای پروار) 

 دامدارخواهد شد.
 کند، بیکار بودند.های اقتصاد مقاومتی نبود تعداد زیادی از خانودهای روستایی که او در آن زندگی میاگر طرح ید معتقد است؛مج

 اند. عالقمند به دامداری از این طرح استفاده و برای خود اشتغالزایی کرده ها تعداد زیادی خانوادهبه گفته وی؛ در روستای آن
اندازی دامداری اندازی دامپروری توصیه کرد: عالقمندان به پرورش دام در ابتدا تهیه مکانی مناسب جهت راهراهمجید به عالقمندان 

 های مربوطه باشند.را مد نظر قرار دهند و سپس به دنبال اخذ کلیه مجوزهای الزم از سازمان
 خانواده ام پابه پای من زحمت کشید
صبح بیدار هستند  7قیت در این کار نیازمند همراهی خانواده است، افزود: در خانه ما همه ساعت این کارآفرنین با تاکید بر اینکه موف

کند و در تهیه خوراک دام و آماده سازی کنند. همسرم از صبح زود پا به پای من کار میو بعد از خوردن صبحانه شروع به کار می
همسرم در کنار کارهای خانه و خانه داری همراه من به کار کشاورزی یونجه کمک می کند. او استاد خرد کردن خوراک دام است. 

کند. همسرم از اینکه پردازد. او حتی در تمیز کردن محیط دامداری کمک کرده و هیچوقت از خستگی در کار با من صحبت نمیمی
 شود.گوید وقتم تلف نمیکند راضی است و میبه من کمک می

کارم. از محصوالت کشاورزی تولید خودمان برای های پدرم یونجه، جو و گندم میاری در زمینمجید یادآور شد: غیر از دامد
کنم که دامداران برای خودشان زمینی را برای کشت کنیم که این شیوه بسیار به صرفه است و توصیه میها استفاده میخوراک دام

 محصوالت کشاورزی فراهم کنند.
 کمتر شود های پرداخت وام بایدگیریسخت

گفت: بسیاری از جوانان روستائی انگیزه بسیار باالیی دارند و توانایی  های پرداخت وام به روستائیان،وی با انتقاد از سخت گیری
 ها شرایط سختی برایرا ندارند چراکه بانک شود، اما بسیاری از آنها توان گرفتن وامکارآفرینی و اشتغالزایی نیز در آنها دیده می

ها درحالی است که برای رشد، تولید و ایجاد رونق تولید باید موانع تولید را کم کرد. مانت و پرداخت وام دارند. سختگیری بانکض
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته امکانات اولیه و زیرساختی برای تولیدکننده فراهم است و وام های کم بهره به تولیدکنندگان تعلق 

 شود.که در ایران این موضوع کمتر دیده می می گیرد درصورتی
 عدد گاو می توان یک زندگی را چرخاند 1با داشتن 

افزود:  راس گوساله نیز می توان یک زندگی را چرخاند، 2راس گاو و  2این کارآفرین با تاکید بر اینکه در حال حاضر با داشتن 

ها ماه گوساله 8ملیون دست پیدا کرد، به این نحو که طی  1تا  3مد ماهانه ها شیری باشند یا پرواری در نه ماه می توان به درآگاو

رسد و دو راس گاو هم بعد از لقاح صاحب یک گوساله کیلوگرم می 111کیلوگرم به  011ها از شوند و میانگین وزن آنپروار می

 یابد.داری شما توسعه میشود و دامها اضافه میخواهند شد. با ادامه این روند هرسال به تعداد گوساله
گویند مجید با تاکید بر اینکه در روستاها ظرفیت و پتانسیل خوبی برای اشتغالزایی وجود دارد، گفت: من متعجبم از جوانانی که می

یافت رکار نیست. بیشترجوانان منتظر کار اداری هستند اما این تفکر سخت اشتباه است چراکه کار و اشتغال فقط پشت میز نشینی و د
های خود می توانند منبع درآمد خانواده باشند. جوانان ها و داشتهحقوق ماهیانه نیست، جوانان ما با تحمل کمی سختی و اتکا به ظرفیت

های اشتغالزایی و کارآفرینی در روستاها را آموزش داد تا برای کار به شهرها های بسیار خوبی هستند تنها باید به آنها راهما جوان
 جرت نکنند.مها

گردند، اظهار روند بعد از مدتی دوباره سرخورده به روستاها بر میوی در پایان با بیان اینکه جوانانی که به شهرها برای کار می
 های اجتماعی را کاهش داد.های اشتغالزایی جوانان کارآفرین تربیت کرد و آسیبتوان با ایجاد اشتغال و فراهم کردن زمینهکرد: می

با احتساب  ۳۲ن امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی متوسط مصرف سرانه پروتئین حیوانی را به ازای هر نفر در سال معاو
گرم اعالم کرد و افزود: سرانه مصرف گوشت  ۱۳۰۲گرم در روز و بدون احتساب شیالت  ۳۱گوشت وارداتی و محصوالت شیالتی،

 کیلوگرم است.۱۳غ بیش از کیلوگرم، گوشت مر ۲۱قرمز به ازای هر نفر 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  – 01/7/89تاریخ : 

 !قاچاق دام از سر گرفته شد
ر این روند، شاهد نوسان قیمت در بازار داخل خواهیم بودملکی گفت: مقداری دام در حال خروج از غرب کشور است که با استمرا . 

صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار وگو باعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

، با اشاره به اینکه بازار گوشت گوسفندی در رکود کامل به سر می برد، اظهار کرد: با توجه به کاهش توان خرید خبرنگاران جوان
ها در ایام پایانی شهریور به خرید لوازم التحریر، تقاضایی مردم، قیمت باالی گوشت گوسفندی و اختصاص بخشی از درآمد خانوار

در بازار وجود نداردگوسفندی  گوشت برای خرید . 
طی چند هفته اخیر در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه  قیمت گوشت هزار تومانی ۲وی از کاهش 

شودهزار تومان به مصرف کننده عرضه می ۲۱۱تا  ۳۸هزار تومان به مغازه دار و  ۳۱تا  ۳۲با نرخ  . 
بینی کرد و افزود: براساس اطالعات رسیده به ما، مقداری دام در حال خروج از غرب کشور  ملکی قیمت گوشت در بازار را پیش

های قبل از این ماه است که با استمرار این روند، شاهد نوسان قیمت در بازار داخل خواهیم بود، اما در صورتی که همانند ماه
یابدجلوگیری شود، روند نزولی قیمت در بازار استمرار می . 

س اتحادیه گوشت گوسفندی ادامه داد: در شرایط فعلی که ایام و اعیاد خاصی پیش رو نیست، از این رو دامداران امتناعی در رئی
ای برای افزایش قیمت و عرضه دام به امید افزایش قیمت ندارند، اما اگر موضوع قاچاق دام ادامه دار شود، همین موضوع بهانه

دشوامتناع دامداران در عرضه می . 
به گفته وی، با توجه به آنکه تقاضا برای خرید دام زنده در اربعین حسینی همانند دهه اول محرم و عید قربان نیست، بنابراین نوسان 

 .خاصی در این روز متصور نیستیم
درصد بیش از نیاز کشور است ۱۲هزار تومانی قیمت گوشت در بازار/واردات گوشت قرمز  ۱۱اُفت  :بیشتر بخوانید  

های اخیر هر کیلو دام هزار تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است که در ماه ۰۰تا  ۰۳قیمت کنونی هر کیلو دام زنده را ملکی 
شدهزار تومان در میدان مرکزی عرضه می ۲۱تا  ۰۸زنده با نرخ  . 

های هزار تومان درب دامداری را تکذیب کرد و افزود: اگرچه قیمت دام نسبت به ماه ۳۰تا  ۳۱این مقام مسئول عرضه دام با نرخ 
کنمهایی را تایید نمیاخیر کاهش داشته است، اما هرگز چنین نرخ . 

شود، تصریح کرد: با توجه به آنکه وی در پایان با بیان اینکه صادرات دام در ازای واردات منجر به برهم زدن تعادل بازار می
یاست صادرات در ازای واردات سال گذشته تنها زمینه را برای رانت و فساد در کشور ایجاد کرد، از این رو برخی افراد به دلیل س

 .منافع خود به دنبال صادرات هستند، در حالیکه با ثبات نرخ دالر انگیزه برای قاچاق دام وجود ندارد
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرگزاری فارس – 01/7/89تاریخ : 

 شویممی زنگ خطر برای صنعت مرغ/اگر دولت اقدام نکند وارد کننده

 فروشند، گفت در شرایط جنگ اقتصادیرئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با بیان اینکه مرغداران کمتر از قیمت تمام شده می
 و تحریم باید از این صنعت حمایت کرد و گرنه دولت مجبور خواهد شد مرغ و تخم مرغ را هم وارد کند. 

 شود مرغداران برای متعادل ساختنقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه گفته میوگو با خبرنگار اغالمعلی فارغی در گفت
سازی چقدر بوده است؟ گفت: تولیدکنندگان جوجه یکروزه اند این میزان معدومسازی جوجه یکروزه کردهبازار اقدام به معدوم

نارضایتی بین تولیدکنندگان از بازار ایجاد کرده و آنها جوجه  هاریزی و تداخل برنامهاند،ضعف برنامهههای خود را معدوم کردجوجه
 یکروزه خود را معدوم کردند و فیلم آن نیز منتشر شد.

دار را که قرار بود از هر کدام از آن دو تا سه کیلو مرغ حاصل شود برای خوراک میلیون تخم مرغ نطفه 7وی ادامه داد: آنها حتی 

 تومان است. 111ندند که ارزش آن تنها مرغ در بازار به فروش رساتخم

 کند*مرغدار با فروش یک کیلو مرغ هزار تومان ضرر می
دار به جای خوراکی گفت: در حال حاضر قیمت تمام شده تخم مرغ مرغ نطفهسازی و عرضه تخمفارغی در پاسخ به دلیل این معدوم
عنی در واقع هر تولیدکننده با فروش یک کیلوگرم مرغ هزار تومان فروشیم هزار تومان کمتر است یاز قیمتی که به صورت عمده می

 کند. ضرر می
تومان بود در حالی که  0731ماهه نخست سال میانگین فروش جوجه یکروزه  4رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: در 

 نها باعث ورشکستگی مرغداران شده است. شد و همه ایتومان تمام می 2311قیمت تمام شده آن برای تولید کننده هر قطعه 

میلیون جوجه تولید شد که  491ماهه نخست سال  4ریزی چیست، گفت: در فارغی در پاسخ به اینکه منظور شما از عدم برنامه

 تومان کمتر از قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار بفروشیم.  811مجبور شدیم 

 زارها وستاد تنظیم با*پراکندگی وظایف وزارتخانه
شد اما اکنون ستاد های قیمت در وزارت صمت مدیریت میهای تولید در وزارت جهاد و سیاستوی ادامه داد: پیش از این سیاست

میلیون قطعه جوجه تولید کند و تولید کنندگان هم این کار را  021کند. این ستاد گفته بود که بخش تولید تنظیم بازار آمده و دخالت می

 شود. ا اکنون که قیمت بازار افت کرده هیچ حمایتی از تولید کننده نمیانجام دادند ام
ت تر از بازار باشد باید توسط دولگذاری است در صورتی که قیمت آن پایینفارغی تاکید کرد: طبق قانون محصولی که مشمول قیمت

 خریداری شود. 
دلیل نبود تقاضا برای جوجه یکروزه آنها را معدوم کردند و برخی رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: تولیدکنندگان به 

 های مرغ خود را حذف کنند.تولیدکنندگان ناچار شدند گله
 *زنگ خطر برای صنعت مرغ به صدا در آمد 
تر از فروشند و اکنون هم مرغ را پایینتر میماه است تولیدکنندگان جوجه را ارزان 4فارغی درخصوص عواقب این اقدامات گفت: 

مرغی متضرر شده و باید به واردکننده این فروشند و اگر این روند ادامه یابد در آخر سال مرغداران گوشتی و تخمقیمت تمام شده می
 محصوالت وارد شویم. 

ها خودکفا است، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم باید از این صنعت حمایت وی با بیان اینکه صنعت مرغداری در همه زمینه
 کرد و گرنه با ادامه این وضعیت دولت مجبور خواهد شد مرغ و تخم مرغ را هم وارد کند.

با خبرنگار فارس معتقد است که مدیریت معیوب در تولید  البته احمدعلی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در گفت و گو
های دولتی در کند اما از سوی دیگر دخالتمرغ وجود دارد از یکسو بخش خصوصی با در نظر گرفتن هزینه و فایده عمل می

 ها همواره وجود دارد.صادرات و تحویل و تامین نهادهواردات،
ها در تولید جوجه یکروزه، گوشتی و مرغ های متفاوت دخالت دارند، گفت: این دخالتوی با بیان اینکه واحدهای مختلف در حلقه

شوند که این آمارها شرایط واقعی بازار شود که تولیدکنندگان دچار شک و تردید و شبهات آماری میمادر وجود دارد و نتیجه این می
 دهد.را نشان نمی

  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 

 خبرنگاران جوان  – 01/7/89تاریخ : 

تومان رسید ۸۱۱هزار و  ۲۱های مرغداری/قیمت هر کیلو مرغ به تکذیب استفاده از تریاک در آب واحد  
دهای مرغداری دارو و واکسن تحت نظارت دامپزشک انجام می شود، از این رو استفاده از حجت گفت: با توجه به آنکه در واح

 .تریاک در واحدهای مرغداری حرف های کوچه بازاری است
تجارت و کشاورزی صنعت، عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی  

از ابتدای هفته تاکنون نوسانی نداشته است، اظهار کرد: امروز متوسط نرخ  قیمت مرغ ، با اشاره به اینکهباشگاه خبرنگاران جوان
 ۲۱۱هزار و  ۲۳تا  ۳۱۱هزار و  ۲۱ها در خرده فروشی و مرغ آماده به طبخ ۸۱۱هزار و  ۸هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

 .تومان است
شود که قیمت مرغ تا پایان وی قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می

درصد نوسان داشته باشد که این میزان تاثیر چندانی در بازار ندارد ۳تا  ۱هفته تنها  . 
تومان خواهد  ۲۱۱هزار و  ۲۳تا  ۲۳به گفته حجت، با توجه به میزان جوجه ریزی و کشش تقاضا، قیمت مرغ تا پایان ماه در دامنه 

 .بود
هزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به  ۱عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی نرخ فعلی هر قطعه جوجه یکروزه را 

و اختالف با نرخ مصوب، مرغداران همچنان در حاشیه زیان هستند  قیمت جوجه کاهش تقاضای مرغداران برای جوجه ریزی و تنش
شود قیمت به نرخ مصوب خود در بازار برسدکه با افزایش جوجه ریزی پیش بینی می . 

های مرغداری صورت گرفته است، بیان کرد: میلیون قطعه جوجه ریزی در واحد ۲۲۱حدود وی با اشاره به اینکه در شهریور 
های گرمایی و کاهش وزن گیری در درصد کاهش یافته است، اما به سبب تنش ۲میزان جوجه ریزی در شهریور نسبت به ماه قبل 

ی در بازار نداردها تاثیر منفدرصدی جوجه ریزی با بهبود وزن گیری مرغ ۲فصل تابستان، افت  . 
های دامی گفت: هم اکنون بازار کنجاله سویا به سبب تسریع در بارگیری مشکلی ندارد و حجت درباره آخرین وضعیت بازار نهاده

تنها بارگیری ذرت از طریق بخش خصوصی با مشکالتی روبروست که با اتخاذ تدابیر پشتیبانی امور دام، بازار این نهاده مشکلی 
 .ندارد

تومان اعالم  ۰۲۱هزار و  ۱و کنجاله سویا  ۰۲۱تا یک هزار و  ۰۲۱مقام مسئول قیمت کنونی هر کیلو ذرت را یک هزار و  این
های دامی در بازار آزاد اختالفی با قیمت مصوب خود ندارد که این امر بیانگر آرامش حاکم بر های کنونی نهادهکرد و افزود: نرخ

 .این بازار است
های هدف بیان کرد: با توجه به اخذ عوارض باالی صادرات مرغ و اتخاذ دالیل صادرات غیر رسمی مرغ به بازار وی با اشاره به

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

در بازار/کاهش قیمت ذرت و کنجاله سویا در راه استتومانی نرخ مرغ  ۱۱۱افزایش  :بیشتر بخوانید  
تر از سایر رقبا به عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: صادرات مرغ، تنها در صورت عرضه مرغ با نرخ پایین

رد و تجار عراقی تنها های هدف شدنی است که با وجود عوارض باالی صادرات این امر توجیه اقتصادی برای صادرکننده ندابازار
در صورت تداوم صادرات و دادن تعهد در این خصوص حاضر به خرید مرغ از ما هستند، در حالیکه صادرکنندگان هیچ اطمینان 

های گذشته، صادرات مجدد از بهمن ممنوع اعالم شودخاطری از تصمیمات مسئوالن امر ندارند چرا که ممکن است همانند سال . 
کاهش تعرفه و رفع مشکالت صادراتی مبنی بر اتخاذ تصمیمات یک شبه این امکان وجود دارد که ساالنه حداقل  به گفته حجت، با

های هدف صادر شودهزار تن مرغ به بازار ۲۱۱ . 
های مرغداری گفت: استفاده از تریاک در وی در واکنش به مباحث مطرح شده پیرامون مصرف تریاک به عنوان دارو در واحد

های مرغداری به ای به عنوان دارو یا واکسن در واحدی مرغداری، نوعی تبلیغات در فضای مجازی است چرا که هر مادههاواحد
ها دارو یا ها دامپزشک مستقر است که تحت نظارت آنشود، ضمن آنکه در کل فارمسبب ریسک پذیری باالی تولید استفاده نمی

شودواکسن به مرغ داده می . 
هایی برای مردم در بر شود که این موضوع نگرانیهای این چنینی به صنایع وارد میول ادامه داد: هر از گاهی هجمهاین مقام مسئ

های صنعتی مرغداری وجود ندارددارد، در حالیکه امکان چنین امری در واحد . 
بود که بسیاری از مسئوالن امر  های مرغداری مطرح شدههای قبل موضوع استفاده از هورمون در واحدبه گفته حجت، در سال

توضیح دادند که به سبب قیمت باالی هورمون، مصرف آن برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیست و هم اکنون برای صنعتی که 
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ی هاشود و تنها استفاده از تریاک در واحدکند، به هیچ عنوان این امر انجام نمیمیلیون قطعه جوجه ریزی می ۲۲۱تا  ۲۱۱ماهانه 
شودهای کوچه بازاری است که در فضای مجازی مطرح میمرغداری حرف . 

وی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ نداریم، افزود: طی یک هفته اخیر، مرغداران در امر جوجه ریزی با هیچ گونه 
تی اتفاق نیفتدهای آشود نوسانی در بازار مرغ طی روزمشکلی مواجه نبودند که با این وجود پیش بینی می . 

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در پایان تصریح کرد: با توجه به عرضه مرغ کمتر از نرخ مصوب در بازار انتظار 
تر تصمیماتی اتخاذ کنند تا مرغداران بتوانند به تولید ادامه دهند چرا که هم اکنون مرغ با نرخ رود که مسئوالن دولتی هر چه سریعمی

توانند مشکالت متعددی در امر جوجه ریزی ایجاد کنداز ستاد تنظیم بازار در حال عرضه است که این امر می کمتر . 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  – 00/7/89تاریخ : 

هزار تومان ۸۱درصد افزایش یافت/قیمت هر کیلو الشه گوسفندی  ۲۱۱عرضه دام   
درصد افزایش یافته  ۲۱۱مساعد مرتع، عرضه دام نسبت به مدت مشابه سال قبل  های اخیر و شرایطپوریان گفت: با توجه به بارش

 .است
صنعت، تجارت وکشاورزی منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

، با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه دام وجود ندارد، اظهار کرد: با توجه به شرایط مساعد تولید و ازدیاد عرضه خبرنگاران جوان
برددر برابر تقاضا، بازار در آرامش به سر می . 

گرم به باال را تشکیل می دهد، افزود: با توجه به  ۲۱۱درصد جمعیت گوساله را جمعیت دامی با وزن  ۲۱وی با اشاره به اینکه 
های هدف صادر شودهای دامداری باید بخشی از دام سنگین به منظور تعادل قیمت به بازارانباشت دام سنگین در واحد . 

ل افت چشمگیری داشته در بازار خبر داد و گفت: با توجه به مازاد دام سنگین، قیمت نسبت به ابتدای سا کاهش قیمت دام پوریان از
 .است

 ۳۸تا  ۳۲هزار تومان و با وزن سنگین  ۰۲تا  ۰۱هزار تومان و دام سبک با وزن پایین  ۱۲وی نرخ کنونی هر کیلو گوساله زنده را 
 .هزار تومان اعالم کرد

 کمبودی در عرضه دام وجود ندارد/قیمت گوشت قرمز با شیب کندی روبه کاهش است :بیشتر بخوانید
های هدف بیان رئیس شورای تامین کنندگان دام در واکنش به اظهار نظر برخی مسئوالن پیرامون مخالفت با صادرات دام به بازار

کیلو در بازار داخل وجود ندارد، از این رو صادرات دام به منظور خروج  ۲۱۱د: با توجه به آنکه خریداری گوساله با وزن باالی کر
 .از بحران امری ضروری است

هزار تومان  ۸۱تا  ۲۲هزار تومان و الشه گوسفندی  ۲۱ها را در عمده فروشی گوشت گوساله این مقام مسئول قیمت هر کیلو الشه
 .اعالم کرد و افزود: با توجه به تولید انبوه و مازاد عرضه، قیمت گوشت کماکان با روند نزولی در بازار روبرو خواهد بود

های اخیر و شرایط مساعد مرتع، میزان درصدی عرضه دام نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: با توجه به بارش ۲۱۱وی از افزایش 
شته که این امر بر کاهش قیمت در بازار تاثیر گذاشته استعرضه نسبت به سال قبل فزونی دا . 

شود که پوریان قیمت دام در ایام اربعین را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید و فراوانی عرضه پیش بینی می
 .نوسان خاصی در بازار دام ایام اربعین نداشته باشیم

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

 .مشکلی ندارد
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/7090664/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%B8%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
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/7086384/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/7090664/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%B8%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 
 

 تولیدات دام و طیور 
 ایرنا  – 01/7/89تاریخ : 

 سبز و ارگانیک لغو شد مجوز درج مرغ

مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی گفت: با اجرای طرح ارتقای کیفیت بهداشتی گوشت مرغ،  -ایرنا -تهران
 های سبز، ارگانیک و عاری از آنتی بیوتیک لغو شد. مجوز درج مرغ

اه مجهز شده به خط دو تولید در ورامین به مناسبت روز ملی روز یکشنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران از کشتارگ« سامد برومندفر »
بندی اجازه درج عنوان مرغ سبز، ارگانیک و عاری از آنتی بیوتیک را روی برچسب دامپزشکی، افزود: از این پس واحدهای بسته

 مرغ ندارند. 
هارداشت: گوشت مرغ کیفی از این پس دارای رتبه ها رعایت شود، اظوی با تاکید بر اینکه مرغ سایز باید در خط دو تولید کشتارگاه

 شود. می Bو  A  ،Aهای +

 دارای نوار نارنجی است.  Bدارای نوار آبی و رتبه  Aدارای نوار سبز رنگ، رتبه  Aبه گفته وی، بسته بندی گوشت مرغ با رتبه +

ای مسئولین هو بسته بندی طیور و تشدید نظارت وی تصریح کرد: این اقدام مسئولیت پذیری صاحبان و مالکان صنعت تولید، کشتار
 شود. فنی را منجر می

هزار قطعه در ساعت به  ۲۰۰کشتارگاه گوشت مرغ مجهز به خط دو با ظرفیت تولید  ۳۸به مناسبت روز ملی دامپزشکی امروز 
 استان کشور شروع به کار کرد. ۲۰صورت همزمان در 

  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  – 02/7/89تاریخ : 

میلیون تن شیر خام ۲۲ی و صنعتی/پیش بینی تولید استفاده از نان خشک در دامداری های سنت  
تومانی نرخ سبوس، اما همچنان دامداران نسبت به استفاده از نان خشک در واحدها به سبب  ۱۲۱سلطانی گفت: با وجود کاهش 

 .ارزان بودن تمایل بیشتری دارند
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی سعید سلطانی مدیر عامل اتحادیه دامداران در گفت و گو با خبرنگار

ود معاون ، با اشاره به اینکه افزایش نرخ سبوس بر قیمت تمام شده تولید شیر و گوشت تاثیر منفی دارد، اظهار کرد: با وجود ورجوان
درصد افزایش داشته  ۱۱تومانی نرخ سبوس، اما باز هم قیمت در مقایسه با خرداد  ۱۲۱اول رئیس جمهور به این موضوع و کاهش 

 .که این امر در قیمت تمام شده تولید تاثیر بسزایی دارد
د که در برخی دامداری های سنتی و نگرانی وجود دار وی افزود: با توجه به آنکه قیمت نان کمتر از نرخ سبوس است، هنوز این

جایگزین سبوس شود صنعتی نان خشک . 
درصد به بهای قیمت تمام شده تولید اضافه می کند،  ۱درصدی نرخ سبوس در خرداد حداقل  ۱۱سلطانی با اشاره به اینکه افزایش 
نابراین این نرخ سود کمتر از میزان سود درصد سود برای دامدار لحاظ می شود، ب ۲۱تا  ۲۱بیان کرد: با توجه به آنکه حداکثر 

 .بانکی و تورم است که در بلندمدت به زیان تولیدکننده تمام می شود
بار افزایش یافت + سند ۱اعتراض حجتی به افزایش قیمت سبوس/قیمت سبوس در کمتر از یکسال  :بیشتر بخوانید  

در تومانی را برای هر کیلو شیر خام  ۲۱۱هزار و ۱مدیر عامل اتحادیه دامداران ادامه داد: با وجود افزایش هزینه های تولید، نرخ 
تومان مصوب شد. البته  ۳۳۱هزار و  ۱پیشنهاد دادیم که پس از چکش کاری های صورت گرفته این نرخ  ستاد تنظیم بازار خرداد به

تومان جایزه به دامداران پرداخت می شود ۳۰درصد  ۳۰۱برای هر درصد چربی باالی  . 
رخ یک هزار تومانی برای هر کیلو سبوس، همه روزه سلطانی در واکنش به افزایش نرخ سبوس بیان کرد: با توجه به تصویب ن

دامداران از استان های مختلف انتقادات خود را در این خصوص به اتحادیه مطرح می کنند چرا که بهمن سال گذشته قیمت هر کیلو 
تومان رسید و فروش یک لایر باالتر از این نرخ غیر  ۸۳۱درصدی در اسفند به  ۲۸تومان بود که با افزایش بیش از  ۲۳۱سبوس 

وزارتخانه با معاون اول رئیس جمهور نرخ یک  ۱قابل قبول است، اما به هر حال در جلسه ستاد تنظیم بازار در شهریور وزرای 
 .هزار تومانی را برای هر کیلو سبوس تفاهم کردند

ی هر کیلو سبوس از ابتدای مهر، اما برخی کارخانه ها همچنان ادعای یک به گفته وی، علی رغم تصویب نرخ یک هزار تومانی برا
تومانی را برای فروش دارند که مسئوالن امر باید با آنها برخورد جدی داشته باشند ۱۲۱هزار و  . 

گرفته تولید شیر بیان کرد: براساس برآوردهای صورت  تولید شیر خام مدیر عامل اتحادیه دامداران در پایان درباره آخرین وضعیت

میلیون تن می رسد که بدین ترتیب کارخانه ها ی لبنی باالی یک میلیون تن صادرات خواهند داشت ۲۲خام تا پایان سال حداقل به  . 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 ایرنا  – 02/7/89تاریخ : 

 شودهای دامی ساالنه در کشور تولید میمیلیون تن فرآورده ۲۸افزون بر 

ن تن گوشت قرمز، گوشت مرغ، آبزیان، تخم میلیو ۲۲رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: تولید سالیانه بیش از  -ایرنا -تهران
 مرغ، عسل و شیر، مسئولیت مهمی را در حوزه امنیت غذایی بر عهده سازمان دامپزشکی قرار داده است. 

سیاسی جمعه این هفته تهران که در دانشگاه تهران به مناسبت  -در سخنرانی پیش از خطبه های نماز عبادی« علیرضا رفیعی پور»
حوزه امنیت و سالمت تعریف شده که در  ۱ته دامپزشکی برگزار شد، افزود: مطابق قانون، خدمات دامپزشکی در فرا رسیدن هف

هزار میلیارد تومان سرمایه دامی کشور را عهده دار است که سرمایه ای دائم، پویا  ۲۰۱حوزه امنیت، این سازمان وظیفه حراست از 
 و مولد است.

در بخش کشاورزی و سرمایه های دامی توسعه داده و برنامه های توسعه ای اجرا کنیم، به هدف  وی یادآور شد: هرچقدر بتوانیم
 بستن چاه های نفت نزدیک تر می شویم.

درصد سه وعده اصلی غذایی مردم را پروتئین حیوانی تشکیل می دهد که باید  ۸۱بیش از  رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد:
 آن تضمین شود. سالمت، کیفیت و امنیت

رفیعی پور ادامه داد: سالمت، جز با اقدام های بهداشتی و پیشگیرانه محقق نمی شود و این وظیفه سازمان دامپزشکی است که با 
 کنترل و پیشگیری از بیماری های مشترک انسان و دام به تحقق این هدف کمک کند.

طیور صنعتی شده ایم، اما تا پیش از انقالب در حوزه فرآورده های سال است که در حوزه دام و  ۰۱وی خاطرنشان کرد: بیش از 
 خام دامی وابسته به واردات بودیم.

به لطف انقالب اسالمی، در حوزه های علمی و دانشگاهی و همچنین تجهیزات و نیروی  رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود:
 که در نتیجه، امنیت غذایی برقرار و مدیریت بازار نیز تامین شد.انسانی متخصص، مدیریت بهداشتی به کمک مدیریت تولید آمد 

در سیاست های ابالغی رهبر معظم انقالب در موضوع اقتصاد مقاومتی، دو مقوله بهره وری و امنیت  رفیعی پور خاطرنشان کرد:
امروز به خوداتکایی و خودکفایی در  غذایی به وزارت جهاد کشاورزی محول شد و با تالش های انجام شده در دوران پس از انقالب،

 تولید فرآورده های خام دامی رسیده ایم.
امسال با وجود تحریم ها، اما سازمان دامپزشکی همه تالش خود را در کمک به تولید با کنترل بیماری ها و تامین  وی اظهار داشت:

 را شاهد بود.« رونق تولید»ذی ها انجام داد و نهاده های پشتیبان تولید از جمله واکسن ها، داروها، مکمل ها و ریزمغ
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه خسارت حوادث غیرمترقبه نظیر زلزله و سیل قابل مقایسه با خسارت همه گیری 

گیری  همه ۳۰و  ۳۲همه گیری بیماری تب برفکی و در سال های  ۳۲و  ۳۰در سال های  بیماری های دامی نیست، یادآور شد:
بیماری آنفوالنزای فوق حاد پرندگان کنترل شد و در غیر این صورت امروز به واردکننده شیر، مرغ و تخم مرغ تبدیل شده بودیم؛ در 

 حالی که امروز شرایط صادرات این محصوالت را داریم.
ند، اما مسئولیت دامپزشکی جز با این سازمان و پرسنل آن نسبت به مسئولیت حیاتی خود عمل می کنرفیعی پور خاطرنشان کرد: 

 همراهی دستگاه های حاکمیتی در قوای سه گانه و کمک به آن محقق نمی شود.
وی در خاتمه خطاب به مردم توصیه کرد که خود را در کنترل و پیشگیری از بروز بیماری های مشترک انسان و دام مسئول بدانند، 

 رفتار شهروندان و عمل به توصیه های بهداشتی اتفاق نمی افتد.زیرا حفظ بهداشت عمومی و امنیت غذایی جز با 
  لینک خبر
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 چای
 ایرنا  – 8/7/89تاریخ : 

 هزار تن چای ایرانی امسال تولید شد ۱۸

هزار  ۱۲و از این میزان برداشت  تن چای سبز خریداری ۸۲۸هزار و  ۲۲۲رئیس سازمان چای کشور گفت: تاکنون  -ایرنا  -تهران 
 ماهه نخست پارسال افزایش داشته است.  ۰شده که پنج درصد نسبت به تن چای خشک استحصال ۲۲۸و 

افزود: براساس آمار روز گذشته تاکنون از مجموع چای سبز « حبیب جهانساز » سه شنبه وزارت جهاد کشاورزی، به گزارش روز 
 تن برگ سبز درجه دو است. ۱۱۳هزار و  ۲۲تن برگ سبز درجه یک و  ۲۳۱هزار و  ۲۰شده خریداری

عنوان کرد و افزود: میزان مطالبات میلیارد تومان  ۳۱۳شده را رئیس سازمان چای کشور ارزش ریالی برگ سبز خریداری
 شده است.درصد آن پرداخت ۸۱۰۲میلیارد تومان بوده که تاکنون  ۱۲۳۰۲شده به کشاورزان نیز پرداخت

میلیارد تومان تسهیالت با نرخ سود چهار درصد در نظر  ۲۸زراعی باغ های چای، وی گفت: پس از پایان برداشت، به منظور به
کاران پرداخت خواهد شد و قابلیت پرداخت صندوق تخصصی حمایت از صنعت چای در مرحله نخست به چایگرفته شده که بوسیله 

 بیشتر و بدون سقف در مراحل بعدی وجود داردو
 زراعی انجام خواهد شد.میلیارد تومان تسهیالت، حدود پنج هزار هکتار عملیات به ۲۸با پرداخت 

بر شوندو عملیات به زراعی شامل سال کف ۱۱تا  ۲۸کشور، افزود: الزم است پس از  وی ضمن یادآوری قدیمی بودن باغ های چای
درصدی خواهد شد؛ همچنین  ۱۱تا  ۲۱ُبر، کمرُبر و سرُبر است و این عملیات سبب افزایش عملکرد حداقل انواع هرس ازجمله کف

 افزایش کمیت و کیفیت باغ ها را در پی دارد.
هزار هکتار باغ های  ۰زراعی باغ های چای فقط مخصوص شرایط فعلی نیست، گفت: حدود پنج تا وی بابیان اینکه عملیات به

روز کردن، این باغ ها وارد چرخه تولید ُبر و بهشده پس از عملیات به زراعی، کفریزیرهاشده چای در کشور وجود دارد و برنامه
 شوند.

صورت بالعوض از سوی دولت به فشار برای باغ ها نیز بهآبیاری تحت هایدرصد هزینه طراحی اجرای طرح ۸۲جهانساز افزود: 
 شود.برداری دارند، پرداخت میباغ هایی که پروانه بهره

  لینک خبر
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 چای 
 خبرنگاران جوان  – 8/7/89تاریخ : 

درصدی تولید چای خشک ۸شده/ رشد میلیارد تومان ارزش برگ سبز چای خریداری   
درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است ۲شده که تن چای خشک استحصال ۲۲۸هزار و  ۲۱جهانساز گفت: تاکنون  . 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حبیب جهانساز گفت: بر اساس آمار روز  

تن  ۱۱۳هزار و  ۲۲و  ۲تن برگ سبز درجه  ۲۳۱هزار و  ۲۰شده که تن چای سبز خریداری ۸۲۸هزار و  ۲۲۲گذشته تاکنون 
بوده است ۱برگ سبز درجه  . 

۱۲ چای سبز وی افزود: از این میزان برداشت درصد نسبت به مدت مشابه  ۲شده که تن چای خشک استحصال ۲۲۸هزار و  
 .افزایش داشته است

میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: میزان مطالبات  ۳۱۳شده را رئیس سازمان چای کشور ارزش ریالی برگ سبز خریداری
شده استدرصد آن پرداخت ۸۱۰۲میلیارد تومان بوده است که تاکنون  ۱۲۳۰۲شده به کشاورزان نیز پرداخت . 

درصد در نظر گرفته  ۰میلیارد تومان تسهیالت با نرخ سود  ۲۸ی، زراعی باغات چاوی، گفت: پس از پایان برداشت، به منظور به
کاران پرداخت خواهد شد و خوشبختانه قابلیت شده که از طریق صندوق تخصصی حمایت از صنعت چای در مرحله اول به چای

 .پرداخت بیشتر و بدون سقف در مراحل بعدی وجود دارد
زراعی انجام خواهد شدهزار هکتار عملیات به ۲مان تسهیالت، حدود میلیارد تو ۲۸جهانساز ادامه داد: با پرداخت  . 

بر شوند، افزود: عملیات به زراعی سال کف ۱۱تا  ۲۸کشور قدیمی هستند و الزم است پس از  باغات چای وی با یادآوری اینکه
درصدی خواهد شد؛  ۱۱تا  ۲۱داقل ُبر، کمرُبر و سرُبر است و این عملیات سبب افزایش عملکرد حشامل انواع هرس ازجمله کف

 .همچنین افزایش کمیت و کیفیت باغات را در پی دارد
درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای ۸هزار تن فراتر رفت/رشد  ۲۱۰خرید تضمینی برگ سبز چای از  :بیشتر بخوانید  

هزار هکتار باغات  ۰تا  ۲زراعی باغات چای فقط مخصوص باغات فعال فعلی نیست، گفت: حدود وی بابیان اینکه عملیات به
روز کردن، این باغات وارد چرخه تولید ُبر و بهشده پس از عملیات به زراعی، کفریزیر وجود دارد و برنامهرهاشده چای در کشو

 .شوند
صورت بالعوض از سوی دولت به فشار برای باغات نیز بههای آبیاری تحتدرصد هزینه طراحی اجرای طرح ۸۲جهانساز افزود: 

شوداخت میبرداری دارند، پردباغاتی که پروانه بهره  
  لینک خبر
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 چای
 خبرنگاران جوان  – 01/7/89تاریخ : 

درصد مطالبات چایکاران ۸۱هزار تن فراتر رفت/ پرداخت  ۲۲۶خرید تضمینی برگ سبز چای از   
میلیارد تومان از  ۳۱۱تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  ۰۲۸هزار و  ۲۲۰جهان ساز گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون 

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

 ۲۲۰، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای اظهار کرد: براساس آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون جوان
استان گیالن و مازندران خریداری شده است ۱میلیارد تومان از چایکاران  ۳۱۱بر  تن برگ سبز چای با ارزش بالغ ۰۲۸هزار و  . 

میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت و مابقی  ۱۲۰۰۱درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون  ۸۱وی از پرداخت 
شودبه مرور پس از تامین منابع به حساب چایکاران واریز می . 

است ۱درصد درجه  ۲۱درصد برگ سبز خریداری شده درجه یک و  ۰۸به گفته جهان ساز،  . 
عرفه واردات چای بر رکود بازار داخل دامن زدهزار تن گذشت/کاهش ت ۲۱۲خرید برگ سبز چای از  :بیشتر بخوانید  

 ۸رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه میزان خرید برگ سبز و تولید چای خشک نسبت به مدت مشابه سال قبل 
تن چای خشک  ۱۰۸هزار و  ۱۰درصد رشد داشته است، بیان کرد: از مجموع برگ سبز برداشت شده تاکنون 

 .استحصال شده است
ن اینکه برداشت برگ سبز چای تا پایان مهر ادامه دارد، افزود: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی پیش وی با بیا
 ۱۲هزار تن برسد که از این میزان بیش از  ۲۱۱شود که میزان خرید برگ سبز چای تا پایان فصل به بینی می

 .هزار تن چای خشک استحصال خواهد شد
هزار  ۱۲هزار تن اعالم کرد و گفت: در صورت تحقق تولید  ۲۱۱کشور را این مقام مسئول نیاز سالیانه چای 

شودتن چای خشک در کشور، مابقی نیاز از طریق واردات تامین می . 
های اخیر، انگیزه چایکاران به احیای بخشی از باغات به گفته جهان ساز، با توجه به شرایط مساعد اقلیمی، بارش

هزارتن برسد که  ۳۱شد که تولید چای خشک تا پایان فصل برداشت به ینی میو بهبود عملیات به زراعی پیش ب
های چای شدگرمای فصل تابستان و سرمای اخیر منجر به کاهش رشد بوته . 

های چای سازی با رکود مواجه شده است، بیان رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه فروش چای تولیدی کارخانه
ها برای تامین نیاز کشور به واردات است که همین امر منجر فه چای وارداتی، نگاهکرد: با توجه به کاهش تعر

 .به رکود خرید و فروش و کاهش قیمت چای در بازار شده است
هزار تومان تقلیل یافته  ۲۸هزار تومان به  ۳۲تا  ۳۱وی ادامه داد: هم اکنون متوسط قیمت هر کیلو چای از 

ها صرفه اقتصادی نداردبرای کارخانهاست که با این وجود فروش چای  . 
جهان ساز در پایان تصریح کرد: با توجه به بهبود عملیات به زراعی و شرایط مساعد اقلیمی، کیفیت چای خشک 

 تولیدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل قابل مقایسه نیست
  لینک خبر
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 خرما

 خبرنگاران جوان  – 02/7/89تاریخ : 

هزار تومان غیر منطقی است ۱۱درصدی تولید خرما/ فروش خرما با نرخ  ۱۱افزایش   
هزار تن  ۱۱۱درصدی نسبت به سال قبل به یک میلیون و  ۱۱شود که تولید با رشد حداقل رشید فرخی گفت: امسال پیش بینی می

 .برسد
، از افزایش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی محسن رشید فرخی یزدی در گفت و گو با خبرنگار

شود که تولید خرما به یک های پیش روی تولیدکنندگان پیش بینی میدرصدی تولید خرما خبر داد و گفت: با وجود تمامی چالش ۱۱
هزار تن برسد ۱۱۱میلیون و  . 

وجود ندارد، افزود: با وجود تغییرات اقلیمی، خشکیدگی خوشه خرما و کاهش  وی با اشاره به اینکه مشکل خاصی در کیفیت خرما
درصد در برخی مناطق، اما در مجموع روند تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی است ۰۱تولید تا  . 

ارز، بازگشت ارز به  نسبت به سال قبل کاهش داشته است، بیان کرد:تغییرات نرخ صادرات خرما فرخی یزدی با اشاره به اینکه
شود با ازدیاد عرضه های هدف منجر به رکود صادرات شده است، اما پیش بینی میهای غیر قابل رقابت در بازارسامانه نیما و قیمت

ها روند صادرات عادی شودو واقعی شدن قیمت . 
های آتی شود که در ماهه پیش بینی میشببه گفته وی، با عدم دخالت گذاری دولت در امر قیمت گذاری و اتخاذ تصمیمات یک

 .صادرات افزایش یاید
این مقام مسئول قیمت خرما را تابع مکانیزم عرضه و تقاضا دانست و گفت: اگر تغییری در مکانیزم قیمت گذاری ایجاد نشود، بازار 

 .متعادل و به آرامش نسبی خواهد رسید
بازار خرما رسد/ضعف در نظارتهزار تن می ۲۲۱تولید خرما به یک میلیون و  :بیشتر بخوانید  

اید مالک قیمت گذاری در بازار قرار دهند، تصریح های مبدا را برئیس انجمن خرما در پایان با اشاره به اینکه مسئوالن امر قیمت
هزار  ۰۲تا  ۰۱های هزار تومان بوده که با این وجود فروش با نرخ ۲۸تا  ۲۲در مبدا  خرما مضافتی کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو

 .تومان در بازار خرده فروشی غیر منطقی است و ستاد تنظیم بازار باید در این زمینه پاسخگو باشد
  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرنگاران جوان  – 01/7/89تاریخ : 

 گندم تهدید امنیت غذایی کشور نرخ پایین خرید تضمینی

میلیون تن کسری آورد، این نگرانی ایجاد شده  3ها دادند و دولت امسال که کشاورزان به دلیل نرخ پایین، گندم را به جای دولت به دام

 که سال آینده این تجربه به شکل بدتر از امسال تکرار شود که در این صورت تهدیدی برای امنیت غذایی کشور است. 
اورزان، کشقیمت خرید تضمینی گندم که دولت اعالم کرده مورد انتقاد کارشناسان، به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،

ای پایین است که کشاورزان برای کشت این محصول دهند که این قیمت به اندازههای کشاورزی است آنها هشدار میاتحادیه و تشکل
 میلیون تن امسال، کسری خواهد داشت. 3ند داد و میزان خرید دولتی در سال آینده بیش از راهبردی رغبتی نشان نخواه

کنند گندم یک محصول راهبردی است و همه کشورها با هر روش و ترفندی از قبیل پرداخت یارانه، ارائه تسهیالت ویژه تالش می
ها وابستگی غذایی نیست بلکه اعالم بازندگی پیشاپیش در بازی در تولید این محصول خود کفا باشند چرا که امروزه واردات گندم تن

 شطرنج سیاسی با کشورها است. 
 تومان کمتر از هزینه کشاورز 449*نرخ تضمینی گندم 

تومان به دولت  2211گوید: سال آینده اگر کشاورز بخواهد گندم خود را به قیمت کیلویی رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور می

 کند بلکه باید مبلغی هم از جیب خود بپردازد.کند، یعنی کشاورز نه تنها سود نمیومان در هرکیلو ضرر میت 449بفروشد 

های مختلف توسط کارشناسان و اعضای نظام صنفی کشور احصا کردیم، و آنها های تولید را در استانگوید: تمام هزینهملک زاده می
شود پیاده کردیم و نتیجه این ت جهاد کشاورزی است و در آمارهای مختلف استفاده میرا در قالب استانداردی که مورد پذیرش وزار

 تومان هزینه کند. 2949شد که برای تولید هر کیلوگرم گندم در کشور کشاورز باید 

شود مثال اگر درنظر میوی ادامه داد: این هزینه عالوه بر هزینه اجازه زمین کشاورزی است که اگر آنرا هم محاسبه کنیم رقم باالیی 
میلیون تومان اجاره پرداخت شود حدود یک هزار تومان به قیمت تمام شده گندم اضافه  21بگیریم که برای یک هکتار مزرعه 

 کند.می
 و براورد قیمت گندم که توسط نظام صنفی کشاورزی کار کارشناسی و استخراج شده به این شرح است: ریز هزینه

  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرنگاران جوان  – 01/7/89تاریخ : 

درصد مطالبات چایکاران ۸۱هزار تن فراتر رفت/ پرداخت  ۲۲۶خرید تضمینی برگ سبز چای از   
میلیارد تومان از  ۳۱۱تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  ۰۲۸هزار و  ۲۲۰جهان ساز گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون 

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

 ۲۲۰، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای اظهار کرد: براساس آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون جوان
استان گیالن و مازندران خریداری شده است ۱میلیارد تومان از چایکاران  ۳۱۱بر  تن برگ سبز چای با ارزش بالغ ۰۲۸هزار و  . 

میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت و مابقی  ۱۲۰۰۱درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون  ۸۱وی از پرداخت 
شودبه مرور پس از تامین منابع به حساب چایکاران واریز می . 

است ۱درصد درجه  ۲۱درصد برگ سبز خریداری شده درجه یک و  ۰۸جهان ساز، به گفته  . 
هزار تن گذشت/کاهش تعرفه واردات چای بر رکود بازار داخل دامن زد ۲۱۲خرید برگ سبز چای از  :بیشتر بخوانید  

درصد رشد داشته  ۸رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه میزان خرید برگ سبز و تولید چای خشک نسبت به مدت مشابه سال قبل 
تن چای خشک استحصال شده است ۱۰۸هزار و  ۱۰ز مجموع برگ سبز برداشت شده تاکنون است، بیان کرد: ا . 

شود که میزان وی با بیان اینکه برداشت برگ سبز چای تا پایان مهر ادامه دارد، افزود: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی می
هزار تن چای خشک استحصال خواهد شد ۱۲هزار تن برسد که از این میزان بیش از  ۲۱۱خرید برگ سبز چای تا پایان فصل به  . 

هزار تن  ۱۲هزار تن اعالم کرد و گفت: در صورت تحقق تولید  ۲۱۱نیاز سالیانه چای کشور را  این مقام مسئول

شودچای خشک در کشور، مابقی نیاز از طریق واردات تامین می . 
های اخیر، انگیزه چایکاران به احیای بخشی از باغات به شرایط مساعد اقلیمی، بارشبه گفته جهان ساز، با توجه 

هزارتن برسد که  ۳۱شد که تولید چای خشک تا پایان فصل برداشت به و بهبود عملیات به زراعی پیش بینی می

های چای شدگرمای فصل تابستان و سرمای اخیر منجر به کاهش رشد بوته . 
های چای سازی با رکود مواجه شده است، بیان ا اشاره به اینکه فروش چای تولیدی کارخانهرئیس سازمان چای ب

ها برای تامین نیاز کشور به واردات است که همین امر منجر کرد: با توجه به کاهش تعرفه چای وارداتی، نگاه
 .به رکود خرید و فروش و کاهش قیمت چای در بازار شده است

هزار تومان تقلیل یافته  ۲۸هزار تومان به  ۳۲تا  ۳۱ون متوسط قیمت هر کیلو چای از وی ادامه داد: هم اکن
ها صرفه اقتصادی ندارداست که با این وجود فروش چای برای کارخانه . 

جهان ساز در پایان تصریح کرد: با توجه به بهبود عملیات به زراعی و شرایط مساعد اقلیمی، کیفیت چای خشک 
با مدت مشابه سال قبل قابل مقایسه نیست تولیدی در مقایسه  

  لینک خبر
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 عفرانز

 خبرنگاران جوان – 00/7/89تاریخ : 

درصدی قیمت طالی سرخ در بازار/تعلل گمرک در ارائه آمار صادرات زعفران ۱۸کاهش   
ماه اخیر در بازار خبر داد ۱درصدی قیمت طالی سرخ نسبت به  ۱۲تا  ۱۱میری از افت  . 

صنعت، تجارت و کشاورزی غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار صادی باشگاه گروه اقت 

ماه اخیر در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل قیمت  ۱درصدی قیمت طالی سرخ طی  ۱۲تا  ۱۱، از کاهش خبرنگاران جوان
میلیون تومان است ۳هزار تومان و حداکثر  ۲۱۱میلیون و  ۰هر کیلو زعفران  . 

رز به کشور، نزدیک شدن به فصل برداشت و انتظار مبنی بر بازگشت ا بانک مرکزی هایوی اُفت صادرات ناشی از سخت گیری
خریداران برای محصول نو، کاهش مصرف داخلی به سبب شرایط فعلی اقتصاد، ازدیاد عرضه در برابر تقاضا و افت ناگهانی قیمت 

ساعت را از جمله دالیل سقوط قیمت زعفران در بازار اعالم کرد ۰۸محصول در بورس کاال ظرف مدت  . 
شود، بیان کرد: با توجه به شرایط مساعد اره به اینکه برداشت طالی سرخ کمتر از یک هفته آینده در کشور آغاز میمیری با اش

 ۰۸۱درصدی نسبت به سال قبل به رقم حدود  ۱۲تا  ۱۱شود که تولید زعفران با رشد اقلیمی و برآورد اولیه از مزارع پیش بینی می
تن برسد ۲۱۱تا  . 

درصدی تولید زعفران نسبت به سال  ۱۲تا  ۱۱ی زعفران درباره آینده صادرات زعفران گفت: با وجود رشد نایب رئیس شورای مل
قبل، ضروری است که موانع سد راه صادرات از پیش روی صادرکنندگان برداشته شود و به همین دلیل پیشنهاد داده ایم که ارز 

صورت عملیاتی شدن این موضوع، شاهد رونق صادرات خواهیم بود و حاصل از صادرات در اختیار واردکنندگان بگذاریم که در 
یابددر غیر این صورت قاچاق محصول استمرار می . 

های یکبار مصرف انجام های صادرات از طریق قاچاق و کارتوی ادامه داد: هم اکنون صادرات زعفران به سبب سخت گیری
رکنندگان موافقت نکنند، بی تردید قاچاق رونق خواهد گرفتشود که اگر مسئوالن بانک مرکزی با پیشنهاد صادمی . 

مهر ۱۱آغاز برداشت نوبرانه زعفران از  :بیشتر بخوانید  
تن زعفران از سال گذشته روی دست  ۲۱تا  ۰۱به گفته میری، با توجه به آنکه زمان زیادی تا آغاز فصل برداشت باقی نمانده است، 

صدی محصول، اگر نتوانیم بازار جدیدی برای محصول ایجاد کنیم، بدون در ۱۲تا  ۱۱کشاورزان باقی مانده است که با وجود رشد 
هزار خانوار کشاورز  ۲۲۲شود که بدین ترتیب تولید زعفران برای تردید مشکالت متعددی به لحاظ قیمت گریبانگیر کشاورزان می

 .صرفه اقتصادی ندارد
در ارائه آمار صادرات تصریح کرد: آخرین آمار صادرات گمرک نایب رئیس شورای ملی زعفران در پایان با انتقاد از تعلل گمرک 

های صورت گرفته از آن تاریخ به بعد آماری ارائه نداده استمربوط به خرداد است و علی رغم پیگیری . 
  لینک خبر
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 زعفران 
 خبرنگاران جوان  – 01/7/89تاریخ : 

هزارتومان ۶۱اه است/ قیمت واقعی هر مثقال زعفران حداکثر درصدی تولید طالی سرخ در ر ۲۸رشد   
تا  ۲۱شود تولید زعفران نسبت به سال قبل حداقل های اخیر پیش بینی میحسینی گفت: با توجه به افزایش سطح زیر کشت و بارندگی

درصد افزایش یابد ۲۲ . 
خبرنگار وگو باعلی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی 

،جوان درباره آخرین تحوالت بازار طالی سرخ اظهار کرد: با توجه به آغاز فصل برداشت زعفران طی چند روز آینده، تمامی   

توان پیش بینی دقیقی راجع به قیمت داشتران منتظر محصول نو هستند و تا زمانیکه زعفران نو به بازار عرضه نشود، نمیخریدا . 
میلیون تومان اعالم کرد ۲۱تا  ۳میلیون تومان و حداکثر  ۲هزار تا  ۲۱۱میلیون و  ۰را  نرخ هر کیلو زعفران وی حداقل . 

مهر ۱۱زعفران از آغاز برداشت نوبرانه  :بیشتر بخوانید  
رویم، از این حسینی تولید زعفران را مساعد ارزیابی کرد و گفت: با توجه به آنکه بزرگترین تولیدکننده زعفران در دنیا به شمار می

 .رو با رفع موانع صادراتی و مهیا کردن شرایط صادرات به بزرگترین صادرکننده تبدیل خواهیم شد
های فعلی هزار تومان در بازار خرده فروشی بیان کرد: با توجه به قیمت ۸۱تا  ۲۱زعفران با نرخ  وی با انتقاد از عرضه هر مثقال

ها عرضه شودهزار تومان باید در مغازه ۰۱تا  ۲۱هر کیلو زعفران، حداکثر هر مثقال محصول از بهترین نوع با نرخ  . 
از ابتدای سال به دلیل موانع صادرات و  رات زعفرانصاد حسینی درباره آخرین وضعیت صادرات طالی سرخ گفت: بنابر آمار

شود این درصد مالیات بر ارزش افزوده صادرات پیش بینی می ۳های خلق الساعه روند کاهشی داشته است که با دریافت بخشنامه
ده استسال اخیر صادرات به سبب رونق تولید در مناطق محروم معاف از مالیات بو ۰۱روند ادامه یابد چرا که طی  . 

های اخیر و افزایش سطح درصدی تولید زعفران خبر داد و گفت: با توجه به بارندگی ۲۲تا  ۲۱حسینی در پایان از رشد حداقل 
درصد افزایش دارد که با استمراد شرایط مساعد اقلیمی و نبود  ۲۲تا  ۲۱زیرکشت، همه ساله تولید نسبت به سال قبل خود 

باشد شود میزان افزایش تولید باالتر از این رقمهای رگباری پیش بینی میما و بارشهای جوی اعم از سرناپایداری  
  لینک خبر
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 زعفران 
 خبرنگاران جوان  – 9/7/89تاریخ : 

مهر ۱۱زعفران از آغاز برداشت نوبرانه   
شود که مهر در کشور خبر داد و گفت: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی می ۱۱حسینی از آغاز برداشت نوبرانه زعفران از 

تن برسد ۲۱۱تولید به بیش از  . 
صنعت، تجارت و کشاورزیعلی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

شود که می مهر در کشور خبر داد و گفت: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی ۱۱، از آغاز برداشت نوبرانه زعفران از جوان
تن برسد ۲۱۱درصدی نسبت به سال قبل به بیش از  ۲۱به طور متوسط با افزایش  زعفران امسال تولید . 

میلیون کاهش یافته است، افزود: هم اکنون حداقل نرخ هر  ۳تا  ۱وی با اشاره به اینکه قیمت هر کیلو زعفران نسبت به ابتدای سال 
میلیون تومان است ۲۱هزار تا  ۲۱۱میلیون و  ۳زار و حداکثر زعفران نگین ه ۲۱۱میلیون و  ۰ای کیلو زعفران دسته . 

شود، از این رو به سبب رشد تولید درصد زعفران تولیدی در داخل و مابقی صادر می ۲۲تا  ۲۱حسینی ادامه داد: با توجه به آنکه 
 .زعفران و افزایش سطح زیر کشت رفع معضالت صادرات امری ضروری است

کشور اعالم کرد و افزود: علی رغم آنکه ایران بزرگترین  ۲۱س شورای ملی زعفران هدف صادراتی زعفران تولیدی را نایب رئی
کشور از ما دور هستند که دولت با بکارگیری برخی تمهیدات  ۲۳۱تا  ۲۱۱رود، از این رو تولیدکننده زعفران در دنیا به شمار می

حمایت از توسعه صادرات با شرایط فعلی تولید همخوانی نداردکه عدمباید مشکالت صادرات را مرتفع کند چرا  . 
زی برابر درآمد نفتی ایران محصوالت کشاور ۱صادرات محصوالت کشاورزی، جایگزین مناسب درآمد نفت/هلند  :بیشتر بخوانید

کندصادر می  
ها حاکی از وی درباره آخرین وضعیت صادرات زعفران گفت: اگرچه گمرک آمار جدیدی از خرداد به بعد اعالم نکرده، اما برآورد

آن اسا که صادرات نسبت به سال قبل رشدی نداشته است چرا که خریداران خارجی منتظر ورود محصول نو به بازار هستند و تنها 
کنندروزمره خرید می به اندازه نیاز . 

در بازار را پیش بینی کرد و افزود: با توجه به افزایش تولید و عرضه انبوه در برابر کاهش تقاضا بعید است  قیمت زعفران حسینی
 .که نوسان خاصی در قیمت ایجاد شود

رود که امکان رقابت ر دنیا به شمار میعضو شورای ملی زعفران در پایان تصریح کرد: با وجودآنکه ایران تنها تولیدکننده زعفران د
ها با ما وجود ندارد، از این رو به سبب معضالت صادرات بعید است که رشد مورد نظر صادرات تا پایان سال محقق سایر کشور

 .شود
 لینک خبر 
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 سالمت
 ایرنا  – 8/7/89تاریخ : 

 جزییات اجرای طرح واکسیناسیون نیوکاسل طیور بومی اعالم شد

های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم سازمان دامپزشکی جزییات اجرای مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری -ایرنا  -تهران 
هزار دز واکسن بین اداره  ۰۱۲میلیون و  ۳۱طرح واکسیناسیون نیوکاسل مقاوم به حرارت در طیور بومی اعالم کرد و از توزیع 

 های دامپزشکی استانها خبر داد. 
قطعه طیور بومی بر  ۰۲۲هزار و  ۳۲۲افزود: تعداد سه میلیون و « علیرضا اکبرشاهی»به گزارش روز سه شنبه سازمان مزبور، 

 در روستاها علیه بیماری نیوکاسل واکسینه شده اند. GISاساس اطالعات ثبت شده در سامانه 

و کاهش بیماری نیوکاسل در کشور برای امسال، اجرای ریزی به منظور تدوین طرح ملی کنترل وی اضافه کرد: براساس برنامه
 طرح واکسیناسیون نیوکاسل در طیور بومی به عنوان بخشی از طرح یادشده، از پنجم شهریور در سطح کشور آغاز شده است.

مل ریزی به عهوی درباره جزئیات بیشتر اجرای این طرح در مدت یاد شده و میزان واکسیناسیون انجام گرفته گفت: براساس برنام
میلیون قطعه طیور بومی با استفاده از واکسن آشامیدنی  ۰۱آمده مقرر شده در طول سال و به فاصله هر چهار ماه یکبار، بیش از 

 مقاوم به حرارت علیه بیماری نیوکاسل
تحویل سردخانه سازمان هزار دز واکسن از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی  ۸۰۱میلیون و  ۰۲واکسینه شوند و تاکنون 

 ها ارسال شده است.هزار دز آن به اداره های کل دامپزشکی استان ۰۱۲میلیون و  ۳۱دامپزشکی کشور شده که در این رابطه میزان 
 اکبرشاهی با بیان اینکه مرحله نخست اجرای این طرح از ابتدای شهریورماه امسال آغاز و تا پایان مهرماه جاری ادامه خواهد یافت،

 افزود: مراحل بعدی در دوره چهار ماهه بعدی انجام خواهد شد.
ثبت  GISها، که در سامانه این مقام مسئول در سازمان دامپزشکی کشور گفت: براساس اطالعات از میزان واکسن تحویلی به استان

 واکسینه شده اند. قطعه طیور بومی در روستاها علیه بیماری نیوکاسل ۰۲۲هزار و  ۳۲۲شده، تعداد سه میلیون و 
های اطالع رسانی و ترویجی انجام شده به آموزش چهره به چهره، پخش تراکت و بروشورهای وی ضمن تشریح بخشی از فعالیت

 ها بوده است.های جانبی اجرای طرح در استانآموزشی برای ارتقای دانش بهره برداران و روستائیان افزود: از برنامه
 لینک خبر
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 سالمت 
 خبرنگاران جوان  – 01/7/89تاریخ : 

های دامپزشکی در ایام اربعین را جدی نفر در اثر ابتال به تب کریمه کنگو جان خود را از دست دادند/ افراد هشدار ۲۱

 بگیرند
ها جان خود را از دست نفر از آن ۲۱نفر به تب کریمه کنگو مبتال شدند که  ۲۱۰رفیعی پور گفت: بنابر آخرین آمار وزارت بهداشت 

 .داده اند
و کشاورزی صنعت،تجارت در گفت و گو با خبرنگار  علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور گروه اقتصادی باشگاه  

،خبرنگاران جوان نفر به تب  ۲۱۰در کشور اظهار کرد: بنابر آخرین آمار وزارت بهداشت  کنگو تب کریمه درباره آخرین وضعیت 

ندها جان خود را از دست داده انفر از آن ۲۱کریمه کنگو مبتال شدند که  . 
های قبل تفاوتی نداشته است، افزود: با سرد شدن هوا و های تب کریمه کنگو نسبت به روزوی با اشاره به اینکه تعداد مبتالیان و فوتی

ها در کشور کاهش یافته است که با این وجود از نظر ابتالی انسانی در شرایط مطلوب تری قرار تغییر شرایط جوی، فعالیت کنه
 .داریم

های سازمان دامپزشکی را به سبب امکان انتقال بیماری تب کریمه کنگو ماهه سال باید هشدار ۲۱ور ادامه داد: مردم در رفیعی پ
کنندهای گرمسیری و معتدل در طول سال زندگی میها در استانجدی بگیرند چرا که کنه . 

وشت از مراکز مجاز جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر ای به افراد گفت: با خرید دام و گرئیس سازمان دامپزشکی کشور در توصیه
های پرخطر مبنی بر خرید گوشت از مراکز غیر مجاز زمینه را برای بروز بیماری شیوع تب کریمه کنگو نیست و تنها برخی رفتار

کنددر کشور فراهم می . 
مستان امکان انتقال ویروس به افراد وجود دارد تب کریمه کنگو، در هر زمانی حتی پاییز و ز به گفته وی، در صورت آلودگی دام به
شود که از اقدام مخاطره آمیزی همچون کشتار در خارج از کشتارگاه و خرید گوشت خارج از که به همین خاطر به افراد توصیه می

دهدل افزایش میهای سرد سامراکز مجاز اجتناب کنند چرا که این امر احتمال به تب کریمه کنگو برای جمعیت انسانی در روز . 
نفر رسید/ گزارشی از شیوع تب کریمه کنگو در تهران نداشتیم ۳۰تعداد مبتالیان به تب کریمه کنگو به  :بیشتر بخوانید  

این مقام مسئول ادامه داد: با اقدامات پیشگیرانه، آموزش و ترویج که در حوزه سم پاشی اماکن دامی در اواخر زمستان و اوایل بهار 
شود، امیدواریم سال آینده کاهش ابتالی انسانی به تب کریمه کنگو را شاهد باشیمده انجام میسال آین . 

های هایی به افراد در آستانه اربعین گفت: در مراسم اربعین مواد غذایی اعم از گوشت قرمز و مرغ که هیئترفیعی پور طی توصیه
شود و تنها مردم برای نظارت سازمان دامپزشکی آماده و ارسال میبرند، تحت ها با خود میمذهبی به عنوان مصرف در موکب

قربانی و نذورات خود در ایام اربعین کماکان سابق، کشتار را تحت نظارت سازمان دامپزشکی انجام دهند، ضمن آنکه افراد هنگام 
انتقال بیماری مشترک انسان و دام نباشیمبازگشت زائران از ذبح دام در معابر اجتناب کنند تا به سبب عدم توصیه بهداشتی، شاهد  . 

سال گذشته با رنج مبتالیان و تلفات انسانی تب کریمه کنگو در کشور مواجه هستیم، تصریح  ۲۱وی در پایان با اشاره به اینکه طی 
اظ بروز بیماری و کرد: امسال همانند سال قبل عارضه شیوع تب کریمه کنگو در کشور داشتیم و به عبارت دیگر تغییر خاصی از لح

های قبل نداشتیمتعداد فوتی نسبت به سال . 
  لینک خبر
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 سیب زمینی
 خبرنگاران جوان – 00/7/89تاریخ : 

میلیون تن سیب زمینی تا پایان فصل برداشت ۸پیش بینی تولید   
میلیون تن در کل کشور برسد ۲ها حاکی از آن است که تولید سیب زمینی تا پایان فصل برداشت به نیازی گفت: برآورد . 

صنعت، تجارت و کشاورزی نجمن ملی سیب زمینی کاران در گفت و گو با خبرنگاررحیم نیازی رئیس ا گروه اقتصادی باشگاه  

اظهار کرد: با برداشت انبوه سیب زمینی نه تنها کمبودی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه سیب زمینی نداریم،  ،خبرنگاران جوان
 .درتوزیع وجود ندارد بلکه به سبب مازادعرضه، قیمت محصول افت چشمگیری داشته است

های فعلی خرید سیب زمینی از کشاورزان نامتعادل است که با توسعه صادرات های باالی تولید، قیمتوی افزود: با وجود هزینه
بازار به تعادل برسدرود انتظار می . 

تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی  ۳۱۱تا هزار و  ۱۱۱نیازی قیمت فعلی هر کیلو خرید سیب زمینی از کشاورزان را هزار و 
های تولید و احتساب سود جزئی برای کشاورز است که هم اکنون حداقل قیمت خرید سیب زمینی از کشاورزان به سبب تامین هزینه

تومان باشد ۲۱۱زار و ه ۱باید  . 
 سیاست گذاری نادرست دولت در قیمت گذاری، تعادل الگوی کشت را بر هم زد :بیشتر بخوانید

با اشاره به اینکه آمار دقیقی از صادرات در دسترس نیست، بیان کرد: با توجه به آنکه بسیاری رئیس انجمن ملی سیب زمینی کاران 
های همسایه به سمت و سوی کشت این محصول رفتند، از این رو کشاورزان با آگاهی از این موضوع باید در حد نیاز بازار از کشور

 .داخل و صادراتی تولید کنند تا قیمت محصول دچار تنش نشود
شود، گفت: با وجود تاکید وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان مبنی در کشور اجرا نمی الگوی کشت وی با انتقاد از این مسئله که

بر رعایت الگوی کشت، اما کشاورزان توجهی به این موضوع ندارند که این امر موجب شده در یک سال با مازاد و در سال بعد با 
 .کاهش تولید روبرو شویم

ءهای فعلی پیش رو دانست و گفت: با توجه به آنکه عملکرد های بخش کشاورزی و باغبانی را یکی از خالیازی قوی نبودن تشکلن
ها ها با رفع ضعفرود که تشکلضعیف تشکل ها، مشکالت متعددی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است، از این رو انتظار می

 .خود را توانمند کنند
توان ارائه داد، اما به طور کلی مسئول در پایان تصریح کرد: اگرچه آمار دقیقی از میزان تولید تا پایان فصل برداشت نمی این مقام

درصد این میزان باید به  ۲۱میلیون تن برسد که با احتساب مصرف داخل حداقل  ۲شود که امسال تولید سیب زمینی به پیش بینی می

های هدف صادر شودبازار . 
 لینک خبر 
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 شیالت
 ایرنا  – 8/7/89تاریخ : 

 میگوی گمیشان اجرایی می شودفاز دوم شهرک شیالتی پرورش 

 ۰های کشاورزی از اجرای فاز دوم شهرک شیالتی پرورش میگوی گمیشان در سطح مدیرعامل شرکت شهرک -ایرنا  -تهران 
 هکتار خبرداد.  ۳۲۲هزارو 

شیالتی در جلسه بررسی سازوکار اجرای فاز دوم شهرک « علی اشرف منصوری »به گزارش سه شنبه وزارت جهاد کشاورزی،
گمیشان استان گلستان افزود: توسعه پرورش میگو در منطقه گمیشاِن گلستان ضمن افزایش درآمد ارزی کشور به افزایش اشتغال و 

 های موجود منطقه کمک خواهد کرد.رونق تولید و بخصوص احیای ظرفیت
یت مسائل بهداشتی به منظور کنترل وی عالوه بر پرداختن به مسائل و مشکالت پیش روی اجرای این طرح، بر الزام رعا

های مربوط به پرورش میگو، مدیریت ریسک، تامین آب و غذای سالم، زهکشی مناسب و نیز کنترل مسائل فنی در طراحی بیماری
 پروژه تاکید کرد.

 تغییر اقلیم یکی از علل اصلی شیوع بیماری های آبزیان
ها در مزارع ن تغییرات اقلیم و افزایش دما را از علل وقوع و شدت بیماریرئیس سازمان شیالت ایرا« میرزایی اله خوننبی» 

های انجام شده باید مورد توجه قرار وری و بهینه کردن طراحیمنطقه برشمرد و گفت : اعمال تدابیر الزم در جهت افزایش بهره
 گیرد.

های کشاورزی ایی سازمان شیالت و شرکت شهرکوی افزود: کارگروه و جلسات مستمر با حضور کارشناسان معاونت فنی و اجر
 های شیالتی باید تشکیل شود.افزایی در ارتباط با شهرکاندیشی و همجهت هم

  لینک خبر
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 شیالت 
 خبرنگاران جوان  – 02/7/89تاریخ : 

تن ماهی استخوانی از دریای خزر در سال گذشته ۸۱۱هزار و  ۲۸مهر /صید  ۲۸صید ماهی استخوانی از  آغاز  
کنندهای خود را در دریا پهن میمهر تور ۲۲های گلستان و شرق مازندران، صیادان پره محبی گفت: امسال در استان . 

وزارت جهاد کشاورزی، سید پرویز محبی مدیرکل شیالت مازندران  به نقل از ،روه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگ  به گزارش

صید  های شمالی، گفت: بر اساس کمیته مدیریتدر نشست هم اندیشی معاونت صید و بنادر ماهیگیری ادارات کل شیالت استان
حسب مدیریت منطقه ای در برخی از مناطق ساحلی دریای خزر از جمله استان سازمان شیالت ایران، امسال بر  ماهیان استخوانی

مهر تورهای خود را در دریا پهن خواهند کرد ۲۲گلستان و شرق مازندران )منطقه میانکاله بهشهر(، صیادان پره  . 
ار مصرف شد افزود: جامعه تن ماهی استخوانی در دریای خزر صید و روانه باز ۸۱۱هزار و  ۲۲وی با اشاره به اینکه پارسال 

صیادی دارای سه خواسته مهم کاهش نرخ بیمه صیادان، محاسبه شغل به عنوان شغل سخت و زیان آور و نیز طرح تعدیل و اقتصادی 
کردن صید را دارند که البته سازمان شیالت ایران از طریق وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی و سایر سازمانهای مرتبط در حال 

 نی است و به جد تا حصول نتیجه آنرا پیگیری خواهد کرد.رایز
 نوعیت برای صید ماهی خاویار خزرتمدید مم بیشتر بخوانید: 

های شمالی با توجه به خودآگاهی جامعه صیادی، سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری شیالت ایران بیان کرد: خوشبختانه در استان
 استخر در مجاورتایجاد   مشارکت آنان در امر بازسازی ذخایر آبزیان دریا )تکثیر طبیعی شیل و رودخانه ها( و نیز تامین مولدین و

 شرکت ها مطلوب است.
 ۲۱۱هزار و  ۲مدیرکل شیالت مازندران هم، ضمن بیان ظرفیت ها و توانمندیهای صید و صیادی شیالت استان گفت: پارسال بیش از 

شان می درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل ن ۲۲۱تن ماهی استخوانی توسط صیادان پره استان صید و روانه بازار شد که رشد 
 دهدکه بنظر می رسد مشارکت جامعه صیادی درکنار شیالت در امر بازسازی ذخایر آبزیان در این زمینه نقش مهمی داشته است.

تن ماهی کیلکا را صید و روانه بازار مصرف کردند، افزود: مصرف  ۲۱۱هزار و  ۲۳ولی اله محمدزاده با بیان اینکه صیادان کیلکا 
ری است ولی باید تالش کنیم ماهی کیلکا را به عنوان ارزانترین پروتیین سالم. در سبد غذایی خانوارها بگنجانیم، عمده کیلکا ماهیان پود

 هرچند امروزه از طرف کشور همسایه روسیه آمادگی برای خرید کیلکا ماهیان وجود دارد.

 .مهر آغاز خواهد شد وی گفت: صید ماهیان استخوانی برای همه صیادان پره استان های شمالی از بیستم
  لینک خبر
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران  – 02/7/89تاریخ : 

ها هستنداحتمال واردات گندم در سال زراعی آینده/ کشاورزان خواستار صادرات گندم به خارج از مرز  
تومانی برای هر کیلو گندم کشاورزان اعتراض خود را به نمایندگان مجلس و وزارت جهاد  ۱۱۱هزار و  ۱با توجه به اعالم قیمت 

 .کشاورزی اعالم کردند که در صورت اصالح نشدن این نرخ طرح خودکفایی با شکست مواجه خواهد شد
  

یصنعت،تجارت و کشاورز به گزارش خبرنگار با وجود چند روز تاخیر بعد از پایان  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

های گذشته سخنگوی دولت رسیدن مهلت قانونی شورای اقتصادی برای اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، طی روز
تومان اعالم کرد این در حالیست که عباس کشاورز  ۱۱۱هزار و  ۱نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی جدید را 

 ۱های تولید و میزان تورم باید باالتر از ن وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت گفته بود قیمت هر کیلو گندم بر حسب هزینهمعاو
تومان اعالم شود تا کشاورزان به سود منطقی و متعادل خود برسند ۲۱۱هزار و  . 

 
ظف است نرخ خرید تضمینی محصوالت دولت مو ۰۸قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی مصوب سال  ۰بر اساس تبصره 

ای تعیین کند که میزان افزایش آن اساسی را مطابق این قانون در هر سال زراعی پیش از شروع فصل کشت تا پایان شهریور به گونه
ولت به موقع ها از سوی دهای اخیر نه تنها قیمتاز نرخ تورم اعالم شده بانک مرکزی در همان سال کمتر نباشد که متاسفانه طی سال

 .اعالم نشده بلکه تناسب نرخ تضمیمنی با تورم رعایت نشده است
 

تر دولت را مکلف به اصالح نرخ خرید بسیاری از مسئوالن بر این باورند که اگر نمایندگان مجلس شورای اسالمی هر چه سریع
امر را در سال زراعی آینده خواهیم دید چرا که های تولید و تورم نکند بدون تردید آثار سوء این تضمینی گندم مطابق با هزینه

تومان حاضر به کشت این محصول نیستند و اگر به هر نحوی رضایت کشاورزان جلب نشود  ۱۱۱هزار و  ۱کشاورزان با قیمت 
ای گیرد چرا که دولت بربدیهی است که با افت چشمگیر سطح زیر کشت گندم آینده امنیت غذایی کشور در معرض خطر قرار می

تواند مشکالت ای جز واردات ندارد که این امر در شرایط فعلی تحریم میرود چارهتامین نان که قوت اصلی مردم به شمار می
های بی توجهی شورای اقتصادی به قانون خرید رویم تا از پیامدمتعددی را در بر داشته باشد حال به سراغ مسئوالن ذیربط می

الگوی کشت و جایگزینی آن با دیگر محصوالت کشاورزی باخبر شویم تضمینی و تاثیر آن به تغییر . 
تومانی گندم مورد رضایت کشاورزان نیست/ واردات گندم در راه است ۱۱۱هزار و  ۱نرخ   

ت،تجارت و کشاورزیصنع خبرنگار وگو باعطاءهللا هاشمی رئیس بنیاد ملی گندم کاران در گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

برای سال زراعی جدید اظهار کرد: با توجه به افزایش چند برابری  خرید تضمینی گندم در واکنش به تعیین قیمت ناعادالنه ،جوان
 ۱قبول کشاورزان نیست چرا که بر حسب قانون قیمت هر کیلو گندم نباید کمتر از های تولید و تورم فعلی قیمت کنونی قابل هزینه

تومان باشد ۲۱۱هزار و  . 
 

تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم در صورت عدم اصالح منجر به کاهش  ۱۱۱هزار و  ۱او افزود: با توجه به آنکه نرخ 
در حال پیگیری اصالح قیمت هستیم و امیدواریم مسئوالن ما را در  شود از این روسطح زیر کشت این محصول استراتژیک می

ها دفاع کنیمجلسات به عنوان نماینده کشاورزان دعوت کنند تا بتوانیم از حقوق آن . 
 

دهم درصدی از سوی مرکز آمار جای این سوال مطرح است که شورای اقتصاد  ۲و  ۰۱هاشمی ادامه داد: بر اساس اعالم تورم 
تومانی را برای هر کیلو گندم اعالم کرده است چرا که بر اساس قانون خرید تضمینی قیمت گذاری باید  ۱۱۱هزار و  ۱مت چگونه قی

خواهدبر حسب قیمت سال قبل و احتساب تورم سال آینده محاسبه شود و کشاورز چیزی فراتر از قانون نمی . 
 

دهند کما کارند و در صورت کاشت آن را به دولت تحویل نمیان گندم نمیبه گفته رئیس بنیاد ملی گندم کاران با این قیمت کشاورز
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میلیون تن گندم از کشاورزان دیدیم  ۲۱های صورت گرفته مبتنی بر خرید بیش از علیرغم پیش بینی ۳۸، ۳۲اینکه در سال زراعی 
و نیم میلیون تن گندم به مراکز دولتی تحویل داده شد ۲که تنها  . 

 
ال واردات گندم به کشور گفت: اگر قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید بنابر هر دلیلی اصالح نشود او درباره احتم

ای جز گیرد که با این وجود دولت چارهبدون تردید امنیت غذایی و خود کفایی این محصول استراتژیک در معرض خطر قرار می
 .واردات گندم برای تامین نیاز کشور ندارد

 
درصدی سطح زیر کشت گندم با نرخ فعلی خبر داد و گفت: اگر چه برخی افراد در بدنه دولت دوست ندارند  ۱۱ی از کاهش هاشم

تومان باقی بماند که در صورت  ۱۱۱هزار و  ۱کنند تا قیمت خرید تضمینی گندم همان خودکفایی استمرار یابد از این رو تالش می
ها را خواهند داشت چرا که هم اکنون عراق هر و فروش گندم تولید خود خارج از مرزعدم اصالح کشاورزان درخواست صادرات 

کند و بدیهی است که کشاورزان حاضر به تحویل گندم تومان خریداری می ۸۱۱هزار و  ۳کیلو گندم تولید کشاورزان را با نرخ 
تومان به دولت نیستند ۱۱۱هزار و  ۱تولیدی خود با نرخ  . 

 
میلیون هکتار سطح زیر  ۱میلیون هکتار و  ۰میلیون هکتار سطح زیر کشت گندم دیم در کشور  ۰به گفته این مقام مسئول سال قبل 

هزار هکتار برسد چرا که تولید  ۸۱۱میلیون و  ۰شود مجموع سطح زیر کشت حداکثر به کشت گندم آبی بود که امسال پیش بینی می
دهند به سمت و سوی کشت دیگر محصوالت روند که این ها ترجیح میزان صرفه اقتصادی ندارد و آنگندم با نرخ فعلی برای کشاور

 .امر ممکن است تهدیدی برای منابع آبی کشور باشد
 

هزار گندم کار تحت پوشش بنیاد ملی گندم کاران به عنوان  ۱۱۱میلیون و  ۲رئیس بنیاد ملی گندم کاران ادامه داد: هم اکنون 
شوند تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند، اما از ین تشکل در کشور است که متاسفانه در هیچ یک از جلسات دعوت نمیترتخصصی

ها را ملزم به تجدید نظر مسئوالن امر تقاضا داریم ما را به جلسات دعوت کنند تا با بیان اهمیت خود کفایی و امنیت غذایی کشور آن
دانند باید ضمن آنکه نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون به هر نحوی که صالح می در نرخ خرید تضمینی گندم کنیم

ها اصالح شود و خودکفایی منابع ملی تا خودکفایی گندم به منافع ملی زیر سوال نرودکاری کنند تا قیمت . 
های کلی نظام استتصمیمات دولت خالف سیاست  

صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار ملی گندم کاران در گفت و گو باعلی قلی ایمانی نائب رئیس بنیاد  گروه اقتصادی باشگاه  

کیلو گندم از هیچ قاعده و قانونی پیروی  تومانی برای خرید تضمینی هر ۱۱۱هزار و  ۱با اشاره به اینکه قیمت  ،خبرنگاران جوان
ها و وظایف هر یک از دستگاه ۰۸قانون تضمینی خرید محصوالت استراتژیک مصوب سال  ۰کند اظهار کرد: بر اساس تبصره نمی

های مرد نهاد وزارت جهاد کشاورزی سازمان برنامه و بودجه و و شورای اقتصاد مشخص شده است و ما هم به عنوان تشکل
واستار اجرای قانون هستیمخ . 

 
او افزود: وزارت جهاد کشاورزی در تیر امسال نرخ پیشنهادی خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی جدید در تیر با افزایش 

تومان به شورای اقتصادی پیشنهاد داد که وزیر جهاد مجدد در شهریور  ۱۳۲هزار و  ۱درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۳۲
درصد به نرخ تیر اضافه کرد و حال جای این سوال مطرح است که چرا شورای اقتصادی توجهی به پیشنهاد  ۲۲ای ی اصالحیهط

 .وزارت جهاد به عنوان متولی تولید ندارد
 

ا داریم و اما های مرتبط در حوزه تولید گندم رایمانی بیان کرد: در این مملکت هم قانون و هم متولی تولید و هم کارشناسان و تشکل
ها در این حال نرخ اعالمی نه با قانون خرید تضمینی، نه با نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی و نه با نرخ پیشنهادی تشکل

 .همخوانی دارد
 

د بیان دهم درصد اعالم کر ۲و  ۰۱نائب رئیس بنیاد ملی گندم کاران با اشاره به اینکه مرکز آمار در شهریور نرخ تورم سالیانه را 
لایر اعالم  ۲تومان و  ۱۱و  ۰۱۱هزار و  ۱کرد: با محاسبه این تورم قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی آینده باید 

شد در حالی که تومان برای سال زراعی جدید در نظر گرفته می ۸۱۲هزار و  ۱شد و بر اساس تورم روستایی قیمت باید معادل می
تومانی را اعالم کرده است که مورد رضایت کشاورزان  ۱۱۱هزار و  ۱بی توجهی به تورم سالیانه نرخ  شورای اقتصادی با

های بخش کشاورزی نیستمسئوالن وزارت جهاد و تشکل . 
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د در تر باید تجدید نظری نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده را داشته باشاو ادامه داد: شورای اقتصاد باید هر چه سریع
غیر این صورت خود کفایی این محصول استراتژیک با شکست مواجه خواهد شد چرا که تولید با نرخ فعلی برای کشاورزان توجیه 

دهند محصوالت دیگری جز گندم را کشت کنندها ترجیه میاقتصادی ندارد و آن . 
 

ت: مقام معظم رهبری امسال را سال رونق تولید نامگذاری های دولت با شعار سال همخوانی ندارد گفایمانی با اشاره به اینکه سیاست
های کلی نظام است که در صورت اصالح نشدن نرخ اتخاذ چنین سیاستی در سال رونق کردند، اما اقدامات دولت در خالف سیاست

های بیگانه را به همراه خواهد داشتتولید منجر به ورشکستگی کشاورزان و دست درازی به کشور . 
تجدید نظر قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی آینده/ آینده تولید گندم در معرض خطر استضرورت   

صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با گروه  

با انتقاد از نرخ اعالمی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده اظهار کرد: با وجود  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
رفت دولت نگاه جدی به تولید کننده و آینده کشور های بخش کشاورزی انتظار میهای مکرر مسئوالن وزارت جهاد و تشکلپیگیری

ای که امسال در حوزه گندم صورت گرفت تکرار نشودداشته باشد تا مشکالت عدیده . 
 

او افزود: با وجود مشکالت تحریم که گریبان گیرکشور است بی توجهی مسئوالن شورای اقتصاد به تولید این محصول استراتژیک 
شودسنگینی به قشری از جامعه وارد میتواند خودکفایی و پایداری تولید را از بین برد که با این وجود صدمات می . 

 
سال امسال با کمترین تاخیر قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی جدید اعالم شد،  ۸تا  ۲ملک زاده ادامه داد: اگر چه بعد از گذشت 

در قند، کلزا اعالم اما دولت تنها نرخ خرید تضمینی گندم را تعیین کرده است و قیمت خرید تضمینی محصوالت مهم دیگر اعم از چغن
هایی را برای کشاورزان به همراه داشته استنشده است که این امر نگرانی . 

 
تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم به هیچ  ۱۱۱هزار و  ۱رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه قیمت 

های تولید و قانون خرید تضمینی و تورم اعالمی بانک مرکزی لیز هزینهعنوان عادالنه و منصفانه نیست بیان کرد: بر اساس آنا
گویم که بیش از های فعلی مورد رضایت کشاورزان نیست که اگر تجدید نظری در اصالح نرخ صورت نگیرد بنده قاطعانه میقیمت

ی از کشاورزان که چاره دیگری ادرصد سطح زیر کشت این محصول برای سال زراعی آینده کاهش خواهد یافت و تنها عده ۲۱
روندهای دیگر میندراند و محکوم به کشت این محصول هستند اقدام به کشت خواهند کرد و مابقی کشاورزان به سمت و سوی کشت . 

 
ها انی قیمتبه گفته وی اگر سال قبل کشاورزان مجبور به کشت شدند به امید اعالم قیمت عادالنه این کار را انجام دادند و متاسفانه زم

ای از گندم کاران های کشت را متحمل شده بودند و دبگر اقدام به شخم زنی نکردند و هر چند عدهاعالم شد که دیگر کشاورزان هزینه
جات را علیرغم اینکه گندم در مزارعشان سبز شده بود اقدام به شخم زمین کردند و محصوالت دیگر از جمله سبزیجات و صیفی

ندم کردندجایگزین کشت گ . 
 

و نیم میلیون تنی خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: بنابر آمار امسال تنها  ۱این مقام مسئول از کاهش 
و نیم میلیون تن گندم تحویل مراکز دولتی شد و مابقی صرف خوراک دام و طیور یا به دالالن فروخته شد که به هر حال دولت  ۲

هزار  ۱میلیون تن کسری دارد که اگر امسال هم تجدید نظری در نرخ گندم اعمال نکند و قیمت  ۳ین گندم مورد نیاز کشور برای تام
خورد و دولت برای تامین نان و گندم مورد تومانی نرخ قطعی و نهایی باشد بدون تردید خود کفایی برای سال آینده رقم نمی ۱۱۱و 

های گزاف نداردا هزینهای جز واردات بنیاز کشور چاره . 
 

شود بیان کرد: این در حالی است که احتمال هزار تومان تمام می ۰تا  ۳او با اشاره به اینکه واردات هر کیلو گندم برای دولت حداقل 
وط به تبعات های وارداتی دور از انتظار نیبست ضمن انکه گندم وارداتی کیفیت الزم را ندارد که تمامی این عوامل مربآلودگی گندم

 .قیمت پایین خرید تضمینی این محصول استراتژیک است
های گذشته نصف قیمت واقعی بوده استقیمت اعالمی خرید تضمینی گندم در سال  

صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت و گو باعباس پاپی گروه  

،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان سال گذشته قیمت  ۳با اشاره به اینکه قیمت فعلی گندم تناسبی با نرخ واقعی ندارد اظهار کرد: در   

ه استاعالمی خرید تضمینی گندم نصف قیمت منصفانه و واقعی محصول نبود . 
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هزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به پیش  ۳تا  ۸۱۱هزار و  ۱او حداقل قیمت منطقی هر کیلو گندم برای سال زراعی آینده را 
 ۱های تولید خرید تضمینی هر کیلو گندم کمتر از درصد برای سال آینده و تاثیر این موضوع بر افزایش هرینه ۲۱بینی تورم باالی 

شود از این رو با آغاز فصل کشت بسیاری از کشاورزان ترجیح هزار تومان باعث ورشکستگی کشاورزان می ۳ا ت ۸۱۱هزار و 
ای جز کاهش ملموس سطح زیر کشت و واردات گندم در بر دهند به سمت و سوی کشت محصوالت دیگر روند که این امر نتیجهمی

 .نخواهد داشت
 

 ۳مین گندم برای سال زراعی آینده اصالح نشود دولت مجبور به واردات گندم با حداقل نرخ پاپی زاده ادامه داد: اگر قیمت خرید تض
دهد ضمن آنکه ارز تومان خواهد بود که با این وجود به جای حمایت از کشاورزان داخل یا کشاورزان خارج یارانه می ۲۱۱هزار و 

شودقابل توجهی برای این امر از کشور خارج می . 
 

کشاورزی مجلس شورای اسالمی در پایان تصریح کرد: نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون عضو کمیسوین 
ای برای افزایش قیمت نداشته باشند تالش نمایندگان بی فایده استدهند، اما اگر دولت برنامههای خود را انجام میپیگیری . 

 
 لینک خبر
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 صادرات و واردات 

خبرگزاری فارس – 01/7/89تاریخ :   

 صادرات کیوی آزاد شد

 89مهر  04مدیر کل دفتر هماهنگی توسعه صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی گفت : صادرات محصول کیوی از 

 پذیر خواهد بود. مجدداً امکان
، محمود بازاری با اعالم این خبر اظهار داشت: صادرات کیوی از سازمان توسعه تجارتبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از 

 بالمانع است. 89مهر  04تاریخ 

 04/17/89محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی گفت : صادرات محصول کیوی از تاریخ مدیر کل دفتر هماهنگی توسعه صادرات 

 پذیر خواهد بود.مجدداً امکان
میز ملی صادرات مرکبات و کیوی در استان مازندران با حضور ریاست  22/4/0387وی گفت: با عنایت به تصمیمات جلسه مورخ 

های صادراتی و جمعی از صادرکنندگان ها و اتحادیههای ذیربط، تشکلارگانها و کل وقت سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان
کیوی، با هدف جلوگیری از عرضه محصول غیر استاندارد به لحاظ کیفی به ویژه دستیابی به حد مطلوب قند کیوی )حداقل بریکس 

هر ماه هر سال طی ابالغیه شماره م 01تیرماه لغایت  01( در بازارهای هدف، صادرات ارقام مختلف کیوی از تاریخ 402

 از تمامی گمرکات خروجی کشور ممنوع اعالم شد. 24/4/87مورخ  31171/011/87

وی افزود: این تصمیم به واسطه رعایت شاخص های کیفی محصول کیوی و صیانت از برند این محصول ایرانی از لحاظ کیفیت در 
 بازارهای هدف اتخاذ شده است .

البته با توجه به ظرفیت تقاضای بازارهای پیرامونی کشورمان، امکان صادرات بیش از ارقام فعلی وجود دارد که  بازاری تاکید کرد:
نیازمند برنامه ریزی هدفمند صادرکنندگان برای حضور پایدار در بازارها در قالب قراردادهای بلند مدت و ارسال مستمر محصول 

 است.
میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شده است و مهمترین بازارهای صادراتی این  84، محصول کیوی به ارزش 0387طی سال 

 محصول در حال حاضر به ترتیب روسیه، عراق، هندوستان، امارات متحده عربی و افغانستان است.

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

خبرنگاران جوان  – 11/7/89تاریخ :   

کندهای صادراتی/ بازار برای شفاف شدن قیمت آجیل لحظه شماری میبستررسی خروج خشکبار از بنب  
با وجود آنکه ایران قطب خشکبار در دنیا به شمار می رود، از این رو با بازپس گیری جایگاه قبلی خود در بازارهای هدف نیازی به 

 .صادرات نفت نیست
صنعت، تجارت وکشاورزی به گزارش خبرنگار ، سال گذشته شیب تند قیمت اقالم آجیل و گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

ای جز حذف این محصول از سبد مصرفی ارهها چخشکبار ناشی از اُفت چشمگیر تولید، کار را به جایی رساند که بسیاری از خانوار
خود نداشتند؛ اما امسال شرایط مساعد اقلیمی و نبود مشکالتی اعم از سرمازدگی و گرمازدگی موجب شد تولید بسیاری از اقالم نسبت 

درصد رشد داشته باشد که این امر در روند توزیع و قیمت بی تاثیر نیست ۲۱تا  ۳۱به سال قبل  . 
ها و تولید انبوه محصول در خرده فروشی نرخ ارز والن بر این باورند که قیمت اقالم آجیل و خشکبار در پی کنترلبسیاری از مسئ

های آتی همزمان با ورود محصول جدید در رونق بازار داخل و خارج بی تاثیر سقوط کرده است که استمرار این روند در هفته
 .نیست

های هاد کشاورزی در امور باغبانی معتقد است که قیمت اقالم آجیل و خشکبار تابع نرخاگرچه محمد علی طهماسبی معاون وزیر ج
توان پیش بینی دقیقی راجع به شرایط بازار داشت، اما رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار نظر دیگری دارد و اذعان جهانی است و نمی

ازار کاهش داشته استدرصد در ب ۳۱کند که قیمت محصوالت به سبب فراوانی عرضه حداقل می . 
حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت تولید، قیمت و صادرات اقالم آجیل و خشکبار و تاثیر فراوانی عرضه 

 :بر قدرت خرید خانوار با خبر شویم
 تغییرات مثبت تولید اقالم آجیل و خشکبار نسبت به سال قبل

، صنعت، تجارت وکشاورزی باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در گفت وگو با خبرنگار محمد علی طهماسبی معاون وزیر امور
درباره آخرین وضعیت تولید محصوالت خشکبار اظهار کرد: سال گذشته تولید پسته به سبب گرمازدگی با اُفت چشمگیری روبرو شد، 

هزار تن برسد، اما با  ۱۳۱تا  ۱۸۱های اولیه حاکی از آن است که تولید به حدود اما امسال به سبب شرایط مساعد اقلیمی برآورد
نان ادامه دارد، باید منتظر برداشت نهایی تولید ماندتوجه به آنکه برداشت همچ . 

هزار تن  ۱۰تا  ۱۲شود که امسال درصدی تولید فندق خبر داد و گفت: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی می ۲۰وی از رشد 
 .فندق تولید شود که در صورت تحقق این میزان تولید نسبت به سال قبل تغییرات مثبتی دارد

درصدی نسبت به سال  ۲۱تا  ۳های مناسب با رشد سبی ادامه داد: علی رغم سال گذشته، امسال تولید بادام به واسطه بارندگیطهما
هزار تن برسد ۲۲۲شود که به حدود قبل پیش بینی می . 

ساله بخشی از انگور هزار تن اعالم کرد و گفت: همه  ۱۸۱میلیون و  ۳معاون وزیر جهاد کشاورزی مجموع تولید انگور امسال را 
هزار  ۲۱تا  ۰۱گیرد و به طور معمول سالیانه حدود تولیدی پس از فرآوری به عنوان کشمش، شیره و سرکه مورد استفاده قرار می

هزار تن انگور به تولید کشمش  ۸۱۱شود که شود که امسال به سبب شرایط مساعد پیش بینی میتن کشمش در کشور تولید می
هزار تن کشمش تولید خواهد شد ۱۱۱از این میزان حدود  اختصاص یابد که . 

جدی بگیرند های مصرف پسته تازه راآجیل و خشکبار ارزان شد/مردم هشدار :بیشتر بخوانید  
هزار تن اعالم کرد و افزود: این در حالی است که امسال تولید گردو به دلیل کاهش  ۱۱۱وی مجموع تولید گردو در سال گذشته را 

رسدهزار تن می ۱۳۱درصدی نسبت به سال قبل به حدود  ۳۱های مناسب با رشد سرمازدگی و بارندگی . 
رباره اینکه با وجود رشد تولید اقالم آجیل و خشکبار، بازار صادراتی و قیمت معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی د

های جهانی بوده و قیمت قیمت برخی اقالم آجیل و خشکبار تابع نرخ ۰۱محصول به کدام سمت و سو خواهد رفت، بیان کرد: از دهه 
 .داخلی برآن حاکم نیست

مثبتی بر بازار صادرات اقالم آجیل و خشکبار داشته است، گفت: با آزاد شدن  طهماسبی با اشاره به اینکه تغییرات نرخ ارز تاثیر
نرخ ارز، قیمت اقالم آجیل و خشکبار شیرین شد به طوریکه صادرات آن برای صادرکننده صرفه اقتصادی دارد، اما در مواقعی که 

یابدشود، قیمت محصوالت در بازار کاهش مینرخ ارز سرکوب می . 
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روند که متاثر از نرخ ارز قالمی همچون خشکبار، بادام، برگه، پسته، انجیر از طیف خشکبار صادراتی به شمار میبه گفته وی، ا
شودها با نوساناتی در بازار روبرو میقیمت آن . 

شود که میمعاون وزیر جهاد کشاورزی درباره آینده صادرات اقالم آجیل و خشکبار گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید پیش بینی 
در صورت تامین سرمایه در گردش برای خرید کارتن و سایر ملزومات و رفع مشکالت حمل و نقل با رونق صادرات و افزایش 

 .ارزآوری حاصل از این محصوالت روبرو شویم
شرایط مساعد تولید طهماسبی با بیان اینکه کمبودی در توزیع هیچ یک از اقالم آجیل و خشکبار وجود ندارد، تصریح کرد: علی رغم 

توان پیش بینی دقیقی راجع به قیمت محصوالت در بازار داشت چرا که قیمت تمامی این اقالم تابع نوسان نرخ ارز استنمی . 
 باز پس گیری جایگاه قبلی آجیل و خشکبار ایران در بازارهای هدف/ ایران قطب خشکبار دنیا

برابری  ۳، از افزایش صنعت، تجارت وکشاورزی ر در گفت و گو با خبرنگارمحمد ارزانی ممقانی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبا
شود تولید پسته نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و گذر از سرمازدگی و گرمازدگی پیش بینی می

هزار تن برسد ۱۱۱ که تولید پسته حداقل به . 
است، افزود: هم اکنون فروشندگان  درصد در بازار کاهش یافته ۲۱۱های قبل وی با اشاره به اینکه قیمت پسته در مقایسه با ماه

هزار  ۱۱۱تا  ۱۱۱های توانند با نرخکنند که با این وجود دیگر نمیهزار تومان خریداری می ۲۱۱خشکبار هر کیلو پسته را با نرخ 
مان هر کیلو پسته را به مصرف کنندگان عرضه کنندتو . 

شود که قیمت هر کیلو پسته در خرده های آتی پیش بینی میبه گفته ارزانی ممقانی، با ورود محصول جدید و فراوانی عرضه در هفته
هزار تومان کاهش یابد ۲۲۱ها به فروشی . 

ها برای خرید اقالم آجیل و خشکبار گفت: سال گذشته نوسان شدید قیمترئیس اتحادیه آجیل و خشکبار درباره آخرین وضعیت تقاضا 
در برابر کاهش درآمد خرید خانوار موجب شد تقاضای چندانی برای خرید اقالم آجیل و خشکبار در بازار وجود نداشته باشد، اما 

رونق تولید امسال به واسطه افزایش تولید و اُفت چشمگیر قیمت شاهد  .در بازار داخل خواهیم بود 
وی درباره آخرین وضعیت صادرات اقالم آجیل و خشکبار بیان کرد: سال گذشته، بازار صادراتی اقالم آجیل و خشکبار به سبب 

ود، اما امسال به واسطه افزایش تولید در صورتی که بخشنامه جدیدی که منجر فلج شدن صادرات شود، کمبود تولید چندان مناسب نب
 .صادر نشود، شاهد رونق این بازار خواهیم بود

ها بسیاری از اعضا به سبب نبود تقاضا در بازار داخل متضرر ارزانی ممقانی ادامه داد: سال گذشته به سبب جهش یکباره قیمت
شود که وضعیت خشکبار بهبود یابدامسال پیش بینی می شدند، اما . 

های الزم از بخش صادرات اقالم آجیل و خشکبار بیان کرد: علی رغم تالش متعدد این مقام مسئول با انتقاد از نبود حمایت
گیرد تا با رت نمیصادرکنندگان برای صادرات محصول به اقصی و نقاط مختلف دنیا، اما متاسفانه حمایتی از صادرکنندگان صو

 .رونق صادرات ارزآوری مناسبی نصیب کشور شود
هایی روبرو کرده است، در حالی های اخیر، وضع مقررات یک شبه صادرکنندگان را در امر صادرات با چالشبه گفته وی، در سال

رود با رود، از این رو انتظار میمی شناسند و به عبارت دیگری قطب خشکبار در دنیا به شمارکه ایران را با خشکبار در دنیا می
ها را پس بگیریم تا دیگر نیازی های الزم و خروج از این بن بست، جایگاه قبلی خود در آجیل و خشکبار از سایر کشوراعمال حمایت

های حاصل از آن نداشته باشیمبه صادرات نفت و درآمد . 
 ۲۲۱هزار تومان، مغز بادام  ۰۱تا  ۳۱هزار تومان، بادام درختی  ۲۰۱تا  ۳۱ارزانی ممقانی قیمت هر کیلو پسته فندقی تا اکبری از 

هزار تومان،  ۱۱هزار تومان، تخمه آفتابگردان  ۲۲۱تا  ۲۳۱هزار تومان، بادام هندی  ۲۲۱تا  ۳۱هزار تومان، مغز فندق  ۲۲۱تا 
هزار  ۲۲تا  ۰۱هزار تومان، کشمش  ۲۲۱تا  ۲۳۱هزار تومان، بادام هندی  ۲۲۱تا  ۲۱۱هزار تومان، مغز گردو  ۲۱تا  ۰۲گردو 

هزار تومان در میادین عمده فروشی اعالم کرد ۲۱۱تا  ۲۱تومان و نخودچی  . 
 سقوط قیمت آجیل و خشکبار در بازار ادامه دار شد

درصدی  ۳۲تا  ۳۱، از کاهش صنعت، تجارت وکشاورزی مصطفی احمدی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار در گفت و گو با خبرنگار
قیمت اقالم آجیل و خشکبار در بازار خبر داد و گفت: با توجه به فراوانی تولید و اُفت صادرات، قیمت اقالم آجیل و خشکبار نسبت به 

 .سال قبل کاهش چشمگیری داشته است
شود که اگر اتفاق خاصی در مراودات سیاسی به بازار پیش بینی می وی افزود: با پایان فصل برداشت و ورود محصول جدید

های داخلی و خارجی پیش نیاید، روند نزولی قیمت در بازار استمرار یابدبازار . 
احمدی درباره تاثیر رونق صادرات بر قیمت اقالم آجیل و خشکبار بیان کرد: با بهبود صادرات اقالم آجیل و خشکبار و نوسان 

جهانی، قیمت اقالم آجیل و خشکبار به واسطه رشد چشمگیر تولید افزایش محسوسی نخواهد داشتهای نرخ . 
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رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار درباره آخرین وضعیت تقاضا برای خرید اقالم آجیل و خشکبار بیان کرد: طبق روال همه ساله به سبب 
برد و هم اکنون ابتدای فصل پاییز هستیم و تا پایان ماه باید به سر می نبود تقاضا برای خرید اقالم آجیل و خشکبار بازار در رکود

رودمنتظر ماند و دید که وضعیت تقاضا برای خرید خشکبار به کدام سمت و سو می . 
ل و وی در پایان قیمت اقالم آجیل و خشکبار را تابع عرضه و تقاضا دانست و گفت: با کاهش مجدد قیمت و واقعی شدن نرخ اقالم آجی

توان درصد مشخصی را برای کاهش شود که تقاضا برای خرید محصوالت در بازار فزونی یابد، اما بنده نمیخشکبار پیش بینی می
 .قیمت در بازار اعالم کنم

 لینک خبر 

 

 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان  – 8/7/89تاریخ : 

میلیون دالر شکالت/مشکالت تامین مواد اولیه همچنان پابرجاست ۸۱۱بینی صادرات پیش   
میلیون  ۸۱۱شود که ارزآوری حاصل از صادرات شکالت تا پایان سال به ای گفت: در صورت تامین مواد اولیه پیش بینی میمغازه

 .دالر برسد
صنعت،تجارت و کشاورزی و گو با خبرنگارای رئیس انجمن بیسکویت، شیرینی و شکالت در گفت جمشید مغازه گروه اقتصادی  

تولیدکنندگان با ، با اشاره به اینکه مشکالت تامین مواد اولیه کماکان پابرجاست، اظهار کرد: هم اکنون باشگاه خبرنگاران جوان
آیدمشکالت متعددی در تامین مواد اولیه روبرو هستند که با استمرار این روند معلوم نیست چه بر سر این صنعت می . 

گیرد، از این رو ای از مواد اولیه داخلی و خارجی در این صنعت مورد استفاده قرار میوی افزود: با وجود آنکه طیف گسترده
ع مختلف با مشکالت کمبود و نوسان قیمت در تامین روغن، آرد، شکر و ... در بازار روبه رو هستندتولیدکنندگان در مقاط . 

دبیر انجمن بیسکویت، شیرینی و شکالت ادامه داد: علیرغم افزایش قیمت تمام شده محصول، اما امکان افزایش قیمت به سبب کاهش 
خانوار وجود ندارد قدرت خرید و نقدینگی افراد و لوکس بودن محصول در سبد . 

محصولی هستند درصدی قیمت شکالت از ابتدای سال تاکنون خبر داد و گفت: تولیدکنندگانی که تک ۱۱تا  ۲۱مغازه ای از افزایش 
کنند، سود خود را ای از محصوالت را تولید میدر فروش محصوالتشان متضرر شده اند، اما در مقابل تولیدکنندگانی که طیف گسترده

بیننددر سبد کاال می . 
های اطراف، در شکالت و بیسکویت بیان کرد: با وجود امکان صادرات بالقوه به کشوروی درباره آخرین وضعیت صادرات 

های هدف فراهم استصورت تامین مواد اولیه با قیمت مناسب زمینه رقابت با سایر رقبا در بازار . 
درصدی قیمت شکالت در بازار ۱۱میلیون دالری شکالت به کشور/ نوسان  ۸۱۱ارزآوری  :بیشتر بخوانید  

ود: امسال امیدواریم با تامین میلیون دالر اعالم کرد و افز ۸۱۱این مقام مسئول مجموع ارزآوری حاصل از صادرات سال گذشته را 
های هدف صادر شودمواد اولیه این میزان شکالت بلکه بیشتر به بازار . 

مغازه ای با اشاره به مشکالت پیش روی صادرات گفت: نبود رقابت در تهیه مواد اولیه، مشکالت بازگشت پول ناشی از مسائل 
رودپیش روی صادرات به شمار می هایهای بانکی از جمله چالشتحریم و عدم همکاری سیستم . 

رئیس انجمن بیسکویت، شیرینی و شکالت با اشاره به اینکه عمده ماده اولیه اعم از روغن، آرد و شیر خشک داخلی است، افزود: این 
مواد اولیه در انحصار دولت است و بخش خصوصی حق واردات را ندارد و اخیرا برای کاهش مشکالت در تامین مواد اولیه 

هایی مبنی بر واردات عبور موقت کاال صورت گرفته که تا کنون مجوز آن را دریافت نکردیمرایزنی . 
هزار تن اعالم کرد و گفت: در اواخر  ۲۱۱هزار تن و آرد را  ۲۱۱وی در پایان نیاز ساالنه صنعت شیرینی و شکالت به شکر را 

هزار تن شکر برای این  ۰۱هزار تن و اردیبهشت  ۰۱برای اسفند با سال که قیمت شکر با نوساناتی در بازار روبه رو شد دولت 
صنعت در نظر گرفت و علی رغم آنکه تمامی وجه آن واریز شده، اما بخشی از آن به صنایع تخصیص داده نشده است ضمن آنکه 

کر مورد استفاده صنعت هزار تن ش ۲۱هزار تن شکر تنها بخش کوچکی از نیاز صنایع است چرا که به طور متوسط ماهانه  ۸۱

 .شیرینی و شکالت است
  لینک خبر
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 غالت
 خبرنگاران جوان – 00/7/89تاریخ : 

 کاهش رشد تولید غالت در جهان

 بینی کرد: رشد تولید غالت در جهانفائو با اعالم اینکه شاخص قیمت غذا در ماه جاری نسبت به ماه گذشته تغییر نداشته است، پیش
 میلیارد تن خواهد رسید.  207یابد و به رقم نسبت به سال گذشته کاهش می

خواروبار جهانی اعالم کرد: قیمت جهانی غذا در ماه  الملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، سازمانبه گزارش گروه اقتصاد بین
 سپتامبر تقریباً ثابت بود اما کاهش قیمت شکر تا حدودی افزایش قیمت روغن، سبزی و گوشت را جبران کرد. 

سازمان خواروبار جهانی اعالم کرد: شاخص قیمت غذا که ماهانه تغییرات سبد غذایی غالت، روغن، محصوالت لبنی، گوشت و 
واحد بود که نسبت به ماه گذشته تقریباً ثابت بوده و تغییری نکرده است. شاخص  04808کند به طور میانگین گیری میر را اندازهشک

 واحد بود.  04809قیمت غذا در ماه پیش 

 ینی شده بود باشد.باندکی کمتر از آنچه که کمتر پیش 2108بینی کرده که تولید غالت در سال همچنین سازمان خواروبار جهانی پیش

انداز درصد از سطح ماه آگوست کمتر شده که اساساً به دلیل انتظارات ذخایر باالی شکر و به لطف چشم 308شاخص قیمت شکر نیز 

 است.  2108/21مثبت تولید این محصول در سال 

ماه گذشته  03بیشترین رقم را در  درصد رشد داشته و 001های گذشته در نقطه مقابل آن شاخص قیمت روغن بود که نسبت به ماه

 درصدی را تجربه کرده است.  109رقم زده است. شاخص قیمت گوشت هم رشد 

شاخص قیمت غالت نیز نسبت به ماه گذشته تغییر اندکی داشته است که قیمت گندم هم اندکی بیشتر شده اما ذرت تا حدودی پایین آمده 
 و قیمت برنج هم کاهش محسوسی داشته است.

 20714میلیون تن کاهش داد که به رقم  202بینی قبلی نسبت به پیش 2108بینی خود را از تولید جهانی غالت در سال ئو پیشفا

 درصد افزایش دارد. 2به میزان  2109میلیارد تن خواهد رسید. اما این رقم همچنان نسبت به سال 

 . بینی کردمیلیون تن را پیش 911میلیون تن افزایش داد و رقم  201بینی خود را از ذخایر غالت جهانی فائو همچنین پیش
  لینک خبر
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 گل و گیاهان صنعتی
 ایرنا  – 9/7/89تاریخ : 

 انجمن تخصصی گل رز ایران تشکیل شد

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی از تشکیل انجمن گل رز ایران به منظور ساماندهی افراد حقیقی و  -ایرنا  -تهران 
 شرکتهای فعال در حوزه زنجیره تولید، تکثیر، فروش، واردات و صادرات گل رز خبر داد. 

با اشاره به برگزاری اولین جلسه مجمع عمومی و « شیرزادحسین »به گزارش روز دوشنبه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، 
گذاری، ایجاد انسجام و هماهنگی صنفی، تعیین نرخ و تنظیم بازار محصوالت انتخابات انجمن تخصصی گل رز ایران افزود: سیاست
 تولیدی گل رز از جمله اهداف اصلی این انجمن است.
راهبردی وزارت جهاد کشاورزی و در انطباق با شرح وظایف قانونی سازمان  وی اظهار داشت: این تشکل در راستای سیاست های

مرکزی تعاون روستایی و درخواست هیئت مؤسس انجمن گل رز ایران به منظور ساماندهی افراد حقیقی و شرکتهای فعال در حوزه 
یر، تأمین، فروش، صادرات و واردات اندام تولید، تکثیر و عرضه گل رز و سیاستگذاری در ایجاد وحدت رویه فعاالن در تولید، تکث

های تکثیری گل رز و توانمندی آنان، با توجه به اسناد باالدستی، سند چشم انداز توسعه مشارکت مردمی، سیاست های کلی نظام در 
های سازمان ها و تشکلبخش کشاورزی، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با همکاری معاونت امور تعاونی

 )دفتر ساماندهی صنوف( و حوزه معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده است.
مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ارتباط با اهداف کالن تشکیل انجمن گل رز گفت: با توجه به جایگاه ویژه 

ساماندهی فعاالن حقیقی و حقوقی در حوزه تولید، تکثیر و  محصوالت گل رز در صنعت تولیدات گل و گیاه کشور و به منظور
و تعیین استانداردهای شغلی این حوزه، ایجاد و تکمیل زنجیره های تأمین و تولید محصوالت گل رز،  عرضه گل رز، سیاستگذاری

تور خصصی گل رز ایران در دسافزایش بهره وری و ارتقاء توان صنفی تولیدکنندگان و احساس نیاز شاغالن ذیربط، تأسیس انجمن ت
 کار سازمان و حوزه معاونت باغبانی وزارت متبوع قرار گرفته است.

 
شیرزاد با تأکید بر ماهیت غیردولتی، غیرانتفاعی و صنفی انجمن گل رز ایران در خصوص ترکیب و شرایط عضویت در این انجمن 

فعال در زمینه تولید، توزیع، فروش و صادرات گل رز در صورت  یادآور شد: بر اساس مفاد اساسنامه مربوطه، همه اشخاص حقوقی
های ها و سازمانپذیرش شرایط اختصاصی از جمله قبول مقررات اساسنامه و پرداخت حق عضویت ساالنه و تأیید مدیریت

 توانند به عضویت انجمن درآیند.های استانی میجهادکشاورزی و اتحادیه
 

انجمن گل رز ایران افزود: مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرس، ارکان اصلی انجمن گل رز ایران وی با تشریح ساختار و ارکان 
توانند به عنوان را تشکیل داده و به موجب تصمیمات هیئت موسس، اعضای انجمن که حائز شرایط مندرج در اساسنامه باشند می

ترین مرجع این نهاد صنفی از اجتماع ع عمومی به مثابه عالیاعضای هیئت مدیره و بازرس انجمن برگزیده شوند، بدیهی است مجم
 اعضای انجمن و تحت نظارت عالیه سازمان مرکزی تعاون روستایی به حساب می آید. 

نخستین جلسه مجمع عمومی و انتخابات انجمن تخصصی گل رز ایران روز سوم مهر با حضور نمایندگان سازمان مرکزی تعاون 
تئاتر سازمان برگزار و اعضای اصلی و علی البدل هیات امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در سالن آمفیروستایی و معاونت 

 مدیره و بازرسان انجمن با رأی اعضای مجمع عمومی انتخاب شدند.
  لینک خبر
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 گندم 
 ایرنا  – 01/7/89تاریخ : 

 میلیون تن گندم توسط کشاورزان به دلیل نرخ خرید تضمینی ۱انبار کردن 

میلیون تن گندم در کشور تولید شد،  ۲۰معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی گفت: طی سال زراعی گذشته  -ایرنا  -تهران 
ول خود نشان ندهند و سه میلیون تن گندم در انبارها باقی اما شرایط خرید تضمینی باعث شد تا کشاورزان رغبتی به فروش محص

 بماند. 
با بیان اینکه این کشاورزان منتظر سال زراعی جدید هستند تا « عباس کشاورز» به گزارش چهارشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 

ال زراعی جدید، پاییز و زمستان بلکه محصوالت خود را با قیمت مناسب به فروش برسانند افزود: سازمان هواشناسی کشور برای س
 میلیون تن گندم تولید داشته باشیم. ۲۰شود که بیش از مطلوبی را برای کشور پیش بینی کرده و به این ترتیب پیش بینی می

شود که قیمت خرید تضمینی برای تولیدکنندگان وی براین باور است که گندم تولیدی در صورتی به صورت کامل به بازار عرضه می
 مقرون به صرفه باشد.

 درصدی گندم را تایید نکرد ۱۱وزارت جهاد کشاورزی افت 
های اندازه گیری افت گندم گفت: درخصوص میزان افت گندم بزرگنمایی شده و به هیچ معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره مقیاس

 درصدی مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی نیست. ۲۱وجه افت 
ی گندم دو نوع افت مفید و غیرمفید در نظر گرفته می شود تصریح کرد: برای تشخیص افت غیرمفید از مقیاس وی با بیان اینکه برا

 الک استفاده می شود که چندان تاثیرگذار نیست و در میزان آن تاثیر قابل توجهی ندارد.
دود چهار درصد افت بیشتر را نسبت به ح ۱۱در  ۱کشاورز ادامه داد: البته در خصوص افت مفید میزان اندازه گیری شده با الک 

تواند دهد که البته گندمی که با این روش افت زنی شده هرچند در صنعت آرد و نان قابل استفاده نیست، ولی مینشان می ۱در  ۱الک 
 به مصرف دامی برسد.

سال  ۳۱با روش افت زنی که در وی افزود: به هر صورت ارقام مطرح شده در خصوص افت گندم به هیچ وجه قابل قبول نیست و 
 درصد است. ۲۰۲دهم درصد و افت مفید هم کمتر از  ۲۰۳اخیر مرسوم است افت غیرمفید کمتر از 

 وی اظهارداشت: گندم مصرفی در کشور از نظر کیفیت در سطح عالیست و هیچ مشکلی در آرد و نان تهیه شده در آن وجود ندارد.
دستورالعمل خرید تضمینی گندم، مبنا خرید مستقیم از کشاورز و پرداخت از طریق بانک  معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: طبق

کشاورزی به حساب کشاورزان است، ممکن است در این میان کسی به این دستورالعمل بی توجهی شود و گندم را در اختیار واسطه 
 بگذارند که البته میزان آن قابل توجه نیست.

 دهند.شبهه در خصوص گندم کار درستی نیست و برخی افراد این اقدام را با اهداف خاص انجام می کشاورز تصریح کرد: ایجاد
  لینک خبر
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 گندم 
 خبرنگاران جوان  – 01/7/89تاریخ : 

پیش بینی کاهش یک میلیون هکتار سطح زیر کشت گندم/سازمان بازرسی کل کشور نسبت به نرخ خرید گندم 

 انتقاد کرد
شود که سطح زیر کشت و گندم، پیش بینی میتومانی برای خرید تضمینی هر کیل ۱۱۱هزار و  ۱هاشمی گفت: با توجه به اعالم نرخ 

 .تا یک میلیون هکتار کاهش یابد
صنعت،تجارت و کشاورزی عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار قتصادی باشگاه خبرنگاران گروه ا 

های مکرر، حضور در واکنش به حواشی نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید اظهار کرد: علی رغم درخواست ،جوان
 ۱۱۱هزار و  ۱در جلسات و انعقاد نقطه نظرات بنیاد ملی گندمکاران، شورای اقتصاد برای سال زراعی جدید نرخ هر کیلو گندم را 

م کرد که از اولین ساعات پس از تعیین نرخ گندم، نارضایتی خود در این باره را به نهاد ریاست جمهوری، سازمان تومان اعال
 .بازرسی کل کشور، نمایندگان مجلس و شورای اقتصاد مطرح کردیم

کند تا خودکفایی گندم د میوی افزود: با توجه به اهمیت خودکفایی گندم، سازمان بازرسی نسبت به نرخ پایین خرید تضمینی گندم ورو
 .در معرض خطر قرار نگیرد

هاشمی درباره آخرین وضعیت سطح زیر کشت گندم بیان کرد: با اعالم نرخ خرید تضمینی کشاورزان در مقایسه با مدت مشابه سال 
اهش یابددرصد ک ۱۱شود سطح زیر کشت محصول حداقل قبل رغبتی به کشت گندم ندارند که با این وجود پیش بینی می . 

هزار هکتار تا یک میلیون هکتار سطح زیر کشت گندم دیم و آبی پیش بینی  ۲۱۱رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: با کاهش 
درصد میزان خرید تضمینی گندم کاهش یابد که بدین ترتیب خودکفایی این محصول  ۰۱حداقل  ۳۸-۳۳شود که در سال زراعی می

گیرداستراتژیک در معرض خطر قرار می . 
ها هستنداحتمال واردات گندم در سال زراعی آینده/ کشاورزان خواستار صادرات گندم به خارج از مرز :بیشتر بخوانید  

تومان کمتر باشد و چنانچه دولت  ۲۱۱هزار و  ۱های تولید، نرخ خرید تضمینی گندم نباید از نهبه گفته وی، با توجه به افزایش هزی
ای از ای جز واردات وجود ندارد که این امر تنها موجب شده عدهنسبت به اصالح قیمت اقدام نکند، برای تامین نیاز کشور چاره

 .سودجویان به اهداف شوم خود دست یابند
صریح کرد: با وجود تجربیات سنوات گذشته و اصرار تولیدگنندگان مبنی بر آنکه وزارت بازرگانی همچنان در هاشمی در پایان ت

اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد، اما در نهایت مسئوالن ذی ربط تصمیم به لغو قانون انتزاع و تشکیل وزارت بازرگانی گرفتند 

ور کار قرار خواهد گرفتکه با این وجود بحث شیرین واردات مجدد در دست . 
  لینک خبر
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 گندم 
 خبرنگاران جوان  – 8/7/89تاریخ : 

میلیون تن گندم ۲۱ها مانده است/ پیش بینی تولید سه میلیون تن گندم در انبار  
تضمینی باعث شد تا کشاورزان رغبتی به فروش محصول خود نشان ندهند و سه میلیون تن گندم در کشاورز گفت: شرایط خرید 

ها مانده استانبار . 
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش به نقل از صدا و سیما، عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار  

های تولید بود، اما شرایط خرید تضمینی باعث میلیون تن گندم تولید شد و از مناسبترین سال ۲۰داشت: در یک سال زراعی گذشته 
ها مانده استن گندم در انبارشد تا کشاورزان رغبتی به فروش محصول خود نشان ندهند و به همین دلیل سه میلیون ت . 

 .وی ادامه داد: این کشاورزان منتظر سال زراعی جدید هستند تا بلکه محصوالت خود را با قیمت مناسب به فروش برسانند
کشاورز خاطرنشان کرد: برای سال زراعی پیش رو هم هواشناسی پاییز و زمستان مطلوبی را برای کشور پیش بینی کرده و به این 

میلیون تن گندم در این سال تولید شود ۲۰شود که بیش از پیش بینی می ترتیب . 
شود که قیمت معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: البته میزان گندم هم در صورتی به صورت کامل به بازار عرضه می

مقرون به صرفه باشد تولیدکنندگان گندم خرید تضمینی برای . 
های اندازه گیری افت گندم اظهار داشت: در خصوص ی مطرح شده در چند ماه اخیر در خصوص مقیاسهاکشاورز با اشاره به بحث

درصدی مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی نیست ۲۱میزان افت گندم بزرگنمایی شده است و به هیچ وجه افت  . 
یرمفید که در خصوص افت غیرمفید مقیاس پذیرد یکی مفید و دیگری غوی ادامه داد: در خصوص گندم دو نوع افت زنی انجام می

 .الک استفاده شده چندان تاثیرگذار نیست و در میزان آن تاثیر قابل توجهی ندارد
حدود چهار درصد افت  ۱۱معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: البته در خصوص افت مفید میزان اندازه گیری شده با الک دو در 

دهد که البته گندمی که با این روش افت زنی شده هرچند در صنعت آرد و نان قابل استفاده نشان میبیشتر را نسبت به الک دو در دو 
تواند به مصرف دامی برسدنیست، ولی می . 

 کشاورزان هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند/محلول پاشی درختان انار با نیترات پتاسیم :بیشتر بخوانید
 ۳۱ول نیست و با روش افت زنی که در کشاورز گفت: به هر صورت ارقام مطرح شده در خصوص افت گندم به هیچ وجه قابل قب

 .سال اخیر مرسوم است افت غیرمفید کمتر از یک و سه دهم درصد و افت مفید هم کمتر از یک و نیم درصد است

 .وی ادامه داد: گندم مصرفی در کشور از نظر کیفیت در سطح عالیست و هیچ مشکلی در آرد و نان تهیه شده در آن وجود ندارد
نیز، مبنا خرید مستقیم از کشاورز و پرداخت از طریق  دستورالعمل خرید گندم اد کشاورزی خاطرنشان کرد: طبقمعاون وزیر جه

بانک کشاورزی به حساب کشاورزان است، البته ممکن است در این میان کسی به این دستورالعمل بی توجهی کرده و گندم را در 
ه نیستاختیار واسطه بگذارد که البته میزان آن قابل توج . 

دهندکشاورز تصریح کرد: ایجاد شبهه در خصوص گندم کار درستی نیست و برخی افراد این اقدام را با اهداف خاص انجام می . 
  لینک خبر
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 گندم 
 خبرنگاران جوان  – 00/7/89تاریخ : 

 آمار دقیقی از سطح زیر کشت گندم در مناطق سردسیری نیست
 .ایمانی گفت: با وجود آغاز کشت گندم از اواسط شهریور در مناطق سردسیری، اما میزان کشت در مقایسه با سال قبل شتابی ندارد

صنعت، تجارت و کشاورزی توانمندسازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگارعلیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد  گروه اقتصادی  

قیمت  رد: باتوجه به تاخیر در اعالم، درباره آخرین وضعیت سطح زیرکشت درسال زراعی جدید اظهار کباشگاه خبرنگاران جوان
 .تضمینی گندم، کشاورزان رغبتی به کشت گندم ندارند

تومان قیمت گذاری شده است که با  ۰۲۱هزار و  ۱و مناطق آبی  ۰۲۱هزار و  ۱وی افزود: هم اکنون هر کیلو بذر در مناطق دیم 
ندارند ای به کشتتوجه به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، کشاورزان انگیزه . 

شد، از این رو ممکن است تومان از کشاورزان خریداری می ۲۱۱ایمانی ادامه داد: با توجه به آنکه هر کیلو گندم با نرخ یک هزار و 
بسیاری از تولیدکنندگان گندم تولیدی خود را به عنوان بذر مصرف کنند که این امر در کاهش عملکرد، شیوع علف هرز و بروز 

همچون سیاهک در مزارع تاثیر گذار استها برخی بیماری . 
نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران با بیان اینکه کشت گندم در مناطق سردسیری از اواسط شهریور آغاز شده است، افزود: با 

رغبتی به تولید های آذربایجان شرقی و غربی، کردستان و همدان از اواسط شهریور، اما کشاورزان وجود آغاز کشت گندم در استان
 .ندارند و مناطق صحرایی چشم امید به درگاه خداوند دارند

به گفته وی، اگرچه آمار دقیقی در خصوص سطح زیر کشت مناطق سردسیری ندارم، اما در مناطق سردسیری میزان کشت نسبت به 
 .سال قبل شتاب ندارد

درصدی سطح زیر کشت ۳۱به مسئوالن نسبت به کاهش  تاخیر مجدد در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم/ هشدار :بیشتر بخوانید  
تر نرخ خرید تضمینی گندم گفت: با توجه به آنکه تا اواسط مهر فرصت برای کشت باقی است، ایمانی با تاکید بر اعالم هر چه سریع

تواند ون خرید تضمینی میتر جلسات کارشناسی را برگزار کنند چرا که بی توجهی به قانرود هر چه سریعانتظار می  از مسئوالن
 .منجر به کاهش سطح زیر کشت گندم شود

های متعدد، سال گذشته نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اظهار نگرانی نسبت به آینده خودکفایی گندم افزود: با وجود پیگیری
د کشاورزان رغبتی به تحویل گندم به مسئوالن شورای اقتصاد حاضر به افزایش نرخ خرید تضمینی گندم نشدند که این امر موجب ش

 .مراکز دولتی نداشته باشند و ترجیح دادند گندم تولیدی را صرف خوراک دام کنند
ایمانی در پایان تصریح کرد: با وجود امتناع کشاورزان از تحویل گندم تولیدی به مراکز دولتی، مسئوالن امر باید متوجه این قصه 

به کشت این محصول  را به دنبال خواهد داشت چرا که کشاورزان رغبتی واردات گندم ل،های قبشوند که تکرار روند سال
 .ندارند
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 گندم 

خبرنگاران جوان  – 01/7/89تاریخ:   

ی سطح زیر کشت گندمدرصد ۱۱احتمال کاهش   
هاشمی گفت: اگر نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید اصالح نشود، بدون تردید سطح زیر کشت محصول نسبت به سال 

یابددرصد کاهش می ۳۱تا  ۱۱قبل  . 
صنعت، تجارت و کشاورزی عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

های گذشته خرید تضمینی گندم تا آبان ادامه داشت، اما امسال ، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: در سالجوان
زیر جهاد کشاورزی، مراکز خرید تنها تا پایان شهریور گندم تولیدی را از کشاورزان تحویل گرفتندهای قبلی وبراساس هشدار . 

شد، امسال ها داده میداشتند، هزینه انبارداری به آنوی افزود: براساس سنوات گذشته، کشاورزانی که گندم خود را تا آبان نگه می
ها نگه داشتندداری گندم خود را در انباربسیاری از کشاورزان به سبب پایین بودن نرخ، مق . 

 ۲۰۲هاشمی با اشاره به اینکه کاهش میزان خرید ارتباطی به تولید ندارد، بیان کرد: سال گذشته متوسط بارندگی در سطح کشور 
تا علی رغم وقوع میلی متر رسید، از این رو تمامی عوامل دست به دست یکدیگر داد  ۳۳۱میلی متر بود، درحالیکه امسال به باالی 

میلیون تن برسد ۲۰های اصلی تولیدکننده، میزان تولید گندم به باالی سیل در استان . 
ق گندم توجیه اقتصادی ندارددرصدی خرید تضمینی گندم/قاچا ۱۱اُفت  :بیشتر بخوانید  

های اصلی تولید گندم، اما میزان خرید نسبت به به گفته این مقام مسئول، علی رغم وقوع سیل در خوزستان به عنوان یکی از قطب
باشند مدت مشابه سال قبل رشد داشت و تنها بحث پایین بودن قیمت باعث شد کشاورزان رغبتی به تحویل گندم به مراکز دولتی نداشته 

های دامی و بذر مورد استفاده قرار دهندو بخشی از آن را به عنوان نهاده . 
های انتقال گندم از یک این مقام مسئول بحث قاچاق گندم را منتفی دانست و گفت: با توجه به کنترل مبادی خروجی و سخت گیری

های آردسازی، احتمال ز تبدیل گندم تولیدی در کارخانهاستان به استان دیگر، موضوع قاچاق به طور کامل منتفی است و تنها پس ا
 .قاچاق آرد دور از انتظار نیست

های متعدد مبنی درصدی خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: با وجود هشدار ۳۲تا  ۱۲وی از کاهش 
بر افزایش نرخ خرید تضمینی گندم، مسئوالن شورای اقتصاد توجهی به این موضوع نداشتند که در صورت تغییر نیافتن نرخ برای 

شودسال زراعی جدید، خودکفایی محصول دچار آسیب می . 
برای سال زراعی جدید هر چه سریع تر اصالح   اگر نرخ خرید تضمینی گندم  رئیس بنیاد ملی گندمکاران در پایان تصریح کرد:

درصد کاهش می یابد که این امر امنیت غذایی مردم را دچار  ۳۱تا  ۱۱مشود، بدون تردید سطح زیر کشت گندم نسبت به سال قبل 

 .مخاطره خواهد کرد
 لینک خبر 
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 گندم 

خبرنگاران جوان – 9/7/89تاریخ :   

مهر ۲۸ضرورت کشت گندم دیم در نوار شمالی از   
 ۲۲شود که کشت گندم دیم را از حقیقت گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی در نوار شمالی و شمال غرب به گندمکاران توصیه می

 .مهر به بعد در این مناطق انجام دهند
وگو باپایش هواشناسی کشاورزی در گفتمسعود حقیقت مدیرکل شبکه  گروه اقتصادی باشگاه  صنعت، تجارت و کشاورزی  

ل دریای خزر، شمال سمنان و خراسان ، از بارش باران در برخی مناطق کشور خبر داد و گفت: امروز در سواحخبرنگاران جوان
شودرضوی بارش پراکنده خواهیم داشت که از اواسط روز از میزان ابرناکی کم می . 

های هواشناسی درجه کاهش خواهد یافت، افزود: براساس بولتن ۲۱تا  ۲وی با اشاره به اینکه امروز دما در نوار شمالی کشور بین 
شودتان و بلوچستان و هرمزگان رگبار و رعد و برق پیش بینی میامروز برای نیمه جنوبی کرمان، سیس . 

شود که از ای به عشایر و زنبورداران گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی به عشایر مناطق جنوبی توصیه میحقیقت در توصیه
مناطق مرتفع به پایین دست انتقال دهندهای خود را از های فصلی اجتناب کنند، ضمن آنکه زنبورداران کندورفتن به حاشیه رودخانه . 

شود که تا پایان هفته از هر گونه این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به شرایط آب و هوایی شمال کشور به کشاورزان توصیه می
 .عملیات زراعی همچون محلول پاشی و سم پاشی اجتناب کنند

ی مهر و آبان بارندگی در اکثر مناطق کشور به ویژه نوار شمالی کشور در هاهای هواشناسی، طی ماهبه گفته وی، براساس بولتن
 .محدوده نرمال قرار دارد

ای دیگر به کشاورزان گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی در نوار شمالی و شمال غرب مدیر کل هواشناسی کشاورزی در توصیه
ر به بعد در این مناطق انجام دهندمه ۲۲شود که کشت گندم دیم را از به گندمکاران توصیه می . 

 کشاورزان هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند/محلول پاشی درختان انار با نیترات پتاسیم :بیشتر بخوانید
به  ۳۸-۳۳حقیقت میزان بارش در سه ماهه فصل پاییز را نرمال ارزیابی کرد و افزود: براین اساس کشاورزان در آغاز سال زراعی 

 .سبب شرایط مساعد اقلیمی، مشکلی در آبیاری سطحی ندارند
های مناسب در سال زراعی اخیر تا حدودی منجر به رفع مشکالت کم آبی کشاورزان شده است، بیان وی با اشاره به اینکه بارش

های گذشته دچار کمبود آب نیستند، البته این امر بدان معنا نیست که کرد: با توجه به شرایط مساعد بارش دیگر کشاورزان همانند سال
صرفه جویی نکنندکشاورزان در منابع آب  . 

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

رود که منابع آبی کمتر دچار مشکل شودهای مناسب در فصل پاییز انتظار میبارش . 
 لینک خبر 
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 گندم 

 خبرنگاران  – 02/7/89تاریخ : 

ها هستنداحتمال واردات گندم در سال زراعی آینده/ کشاورزان خواستار صادرات گندم به خارج از مرز  
تومانی برای هر کیلو گندم کشاورزان اعتراض خود را به نمایندگان مجلس و وزارت جهاد  ۱۱۱هزار و  ۱با توجه به اعالم قیمت 

اصالح نشدن این نرخ طرح خودکفایی با شکست مواجه خواهد شد کشاورزی اعالم کردند که در صورت . 
  

صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار د از پایان با وجود چند روز تاخیر بع ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

های گذشته سخنگوی دولت رسیدن مهلت قانونی شورای اقتصادی برای اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، طی روز
تومان اعالم کرد این در حالیست که عباس کشاورز  ۱۱۱هزار و  ۱نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی جدید را 

 ۱های تولید و میزان تورم باید باالتر از ر زراعت گفته بود قیمت هر کیلو گندم بر حسب هزینهمعاون وزیر جهاد کشاورزی در امو
تومان اعالم شود تا کشاورزان به سود منطقی و متعادل خود برسند ۲۱۱هزار و  . 

 
والت دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محص ۰۸قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی مصوب سال  ۰بر اساس تبصره 

ای تعیین کند که میزان افزایش آن اساسی را مطابق این قانون در هر سال زراعی پیش از شروع فصل کشت تا پایان شهریور به گونه
ها از سوی دولت به موقع های اخیر نه تنها قیمتاز نرخ تورم اعالم شده بانک مرکزی در همان سال کمتر نباشد که متاسفانه طی سال

ه تناسب نرخ تضمیمنی با تورم رعایت نشده استاعالم نشده بلک . 
 

تر دولت را مکلف به اصالح نرخ خرید بسیاری از مسئوالن بر این باورند که اگر نمایندگان مجلس شورای اسالمی هر چه سریع
خواهیم دید چرا که های تولید و تورم نکند بدون تردید آثار سوء این امر را در سال زراعی آینده تضمینی گندم مطابق با هزینه

تومان حاضر به کشت این محصول نیستند و اگر به هر نحوی رضایت کشاورزان جلب نشود  ۱۱۱هزار و  ۱کشاورزان با قیمت 
گیرد چرا که دولت برای بدیهی است که با افت چشمگیر سطح زیر کشت گندم آینده امنیت غذایی کشور در معرض خطر قرار می

تواند مشکالت ای جز واردات ندارد که این امر در شرایط فعلی تحریم میرود چارهردم به شمار میتامین نان که قوت اصلی م
های بی توجهی شورای اقتصادی به قانون خرید رویم تا از پیامدمتعددی را در بر داشته باشد حال به سراغ مسئوالن ذیربط می

ا دیگر محصوالت کشاورزی باخبر شویمتضمینی و تاثیر آن به تغییر الگوی کشت و جایگزینی آن ب . 
تومانی گندم مورد رضایت کشاورزان نیست/ واردات گندم در راه است ۱۱۱هزار و  ۱نرخ   

صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار وگو باعطاءهللا هاشمی رئیس بنیاد ملی گندم کاران در گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

برای سال زراعی جدید اظهار کرد: با توجه به افزایش چند برابری  خرید تضمینی گندم در واکنش به تعیین قیمت ناعادالنه ،جوان
 ۱را که بر حسب قانون قیمت هر کیلو گندم نباید کمتر از های تولید و تورم فعلی قیمت کنونی قابل قبول کشاورزان نیست چهزینه

تومان باشد ۲۱۱هزار و  . 
 

تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم در صورت عدم اصالح منجر به کاهش  ۱۱۱هزار و  ۱او افزود: با توجه به آنکه نرخ 
قیمت هستیم و امیدواریم مسئوالن ما را در  شود از این رو در حال پیگیری اصالحسطح زیر کشت این محصول استراتژیک می

ها دفاع کنیمجلسات به عنوان نماینده کشاورزان دعوت کنند تا بتوانیم از حقوق آن . 
 

دهم درصدی از سوی مرکز آمار جای این سوال مطرح است که شورای اقتصاد  ۲و  ۰۱هاشمی ادامه داد: بر اساس اعالم تورم 
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نی را برای هر کیلو گندم اعالم کرده است چرا که بر اساس قانون خرید تضمینی قیمت گذاری باید توما ۱۱۱هزار و  ۱چگونه قیمت 
خواهدبر حسب قیمت سال قبل و احتساب تورم سال آینده محاسبه شود و کشاورز چیزی فراتر از قانون نمی . 

 
دهند کما در صورت کاشت آن را به دولت تحویل نمیکارند و به گفته رئیس بنیاد ملی گندم کاران با این قیمت کشاورزان گندم نمی

میلیون تن گندم از کشاورزان دیدیم  ۲۱های صورت گرفته مبتنی بر خرید بیش از علیرغم پیش بینی ۳۸، ۳۲اینکه در سال زراعی 
و نیم میلیون تن گندم به مراکز دولتی تحویل داده شد ۲که تنها  . 

 
ور گفت: اگر قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید بنابر هر دلیلی اصالح نشود او درباره احتمال واردات گندم به کش

ای جز گیرد که با این وجود دولت چارهبدون تردید امنیت غذایی و خود کفایی این محصول استراتژیک در معرض خطر قرار می
 .واردات گندم برای تامین نیاز کشور ندارد

 
طح زیر کشت گندم با نرخ فعلی خبر داد و گفت: اگر چه برخی افراد در بدنه دولت دوست ندارند درصدی س ۱۱هاشمی از کاهش 

تومان باقی بماند که در صورت  ۱۱۱هزار و  ۱کنند تا قیمت خرید تضمینی گندم همان خودکفایی استمرار یابد از این رو تالش می
ها را خواهند داشت چرا که هم اکنون عراق هر د خارج از مرزعدم اصالح کشاورزان درخواست صادرات و فروش گندم تولید خو

کند و بدیهی است که کشاورزان حاضر به تحویل گندم تومان خریداری می ۸۱۱هزار و  ۳کیلو گندم تولید کشاورزان را با نرخ 
تومان به دولت نیستند ۱۱۱هزار و  ۱تولیدی خود با نرخ  . 

 
میلیون هکتار سطح زیر  ۱میلیون هکتار و  ۰یلیون هکتار سطح زیر کشت گندم دیم در کشور م ۰به گفته این مقام مسئول سال قبل 

هزار هکتار برسد چرا که تولید  ۸۱۱میلیون و  ۰شود مجموع سطح زیر کشت حداکثر به کشت گندم آبی بود که امسال پیش بینی می
دهند به سمت و سوی کشت دیگر محصوالت روند که این یح میها ترجگندم با نرخ فعلی برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد و آن

 .امر ممکن است تهدیدی برای منابع آبی کشور باشد
 

هزار گندم کار تحت پوشش بنیاد ملی گندم کاران به عنوان  ۱۱۱میلیون و  ۲رئیس بنیاد ملی گندم کاران ادامه داد: هم اکنون 
شوند تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند، اما از هیچ یک از جلسات دعوت نمی ترین تشکل در کشور است که متاسفانه درتخصصی

ها را ملزم به تجدید نظر مسئوالن امر تقاضا داریم ما را به جلسات دعوت کنند تا با بیان اهمیت خود کفایی و امنیت غذایی کشور آن
دانند باید ناظر بر اجرای قانون به هر نحوی که صالح میدر نرخ خرید تضمینی گندم کنیم ضمن آنکه نمایندگان مجلس به عنوان 

ها اصالح شود و خودکفایی منابع ملی تا خودکفایی گندم به منافع ملی زیر سوال نرودکاری کنند تا قیمت . 
های کلی نظام استتصمیمات دولت خالف سیاست  

صنعت،تجارت و کشاورزی گارخبرن علی قلی ایمانی نائب رئیس بنیاد ملی گندم کاران در گفت و گو با گروه اقتصادی باشگاه  

یروی تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم از هیچ قاعده و قانونی پ ۱۱۱هزار و  ۱با اشاره به اینکه قیمت  ،خبرنگاران جوان
ها و وظایف هر یک از دستگاه ۰۸قانون تضمینی خرید محصوالت استراتژیک مصوب سال  ۰کند اظهار کرد: بر اساس تبصره نمی

های مرد نهاد وزارت جهاد کشاورزی سازمان برنامه و بودجه و و شورای اقتصاد مشخص شده است و ما هم به عنوان تشکل
 .خواستار اجرای قانون هستیم

 
او افزود: وزارت جهاد کشاورزی در تیر امسال نرخ پیشنهادی خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی جدید در تیر با افزایش 

تومان به شورای اقتصادی پیشنهاد داد که وزیر جهاد مجدد در شهریور  ۱۳۲هزار و  ۱درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۳۲
تیر اضافه کرد و حال جای این سوال مطرح است که چرا شورای اقتصادی توجهی به پیشنهاد  درصد به نرخ ۲۲ای طی اصالحیه

 .وزارت جهاد به عنوان متولی تولید ندارد
 

های مرتبط در حوزه تولید گندم را داریم و اما ایمانی بیان کرد: در این مملکت هم قانون و هم متولی تولید و هم کارشناسان و تشکل
ها خ اعالمی نه با قانون خرید تضمینی، نه با نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی و نه با نرخ پیشنهادی تشکلدر این حال نر
 .همخوانی دارد

 
دهم درصد اعالم کرد بیان  ۲و  ۰۱نائب رئیس بنیاد ملی گندم کاران با اشاره به اینکه مرکز آمار در شهریور نرخ تورم سالیانه را 

لایر اعالم  ۲تومان و  ۱۱و  ۰۱۱هزار و  ۱ورم قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی آینده باید کرد: با محاسبه این ت
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شد در حالی که تومان برای سال زراعی جدید در نظر گرفته می ۸۱۲هزار و  ۱شد و بر اساس تورم روستایی قیمت باید معادل می
تومانی را اعالم کرده است که مورد رضایت کشاورزان  ۱۱۱هزار و  ۱رخ شورای اقتصادی با بی توجهی به تورم سالیانه ن

های بخش کشاورزی نیستمسئوالن وزارت جهاد و تشکل . 
 

تر باید تجدید نظری نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده را داشته باشد در او ادامه داد: شورای اقتصاد باید هر چه سریع
این محصول استراتژیک با شکست مواجه خواهد شد چرا که تولید با نرخ فعلی برای کشاورزان توجیه  غیر این صورت خود کفایی

دهند محصوالت دیگری جز گندم را کشت کنندها ترجیه میاقتصادی ندارد و آن . 
 

سال رونق تولید نامگذاری  های دولت با شعار سال همخوانی ندارد گفت: مقام معظم رهبری امسال راایمانی با اشاره به اینکه سیاست
های کلی نظام است که در صورت اصالح نشدن نرخ اتخاذ چنین سیاستی در سال رونق کردند، اما اقدامات دولت در خالف سیاست

های بیگانه را به همراه خواهد داشتتولید منجر به ورشکستگی کشاورزان و دست درازی به کشور . 
برای سال زراعی آینده/ آینده تولید گندم در معرض خطر استضرورت تجدید نظر قیمت تضمینی گندم   

صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با وه گر 

با انتقاد از نرخ اعالمی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده اظهار کرد: با وجود  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
رفت دولت نگاه جدی به تولید کننده و آینده کشور های بخش کشاورزی انتظار میهای مکرر مسئوالن وزارت جهاد و تشکلپیگیری

ای که امسال در حوزه گندم صورت گرفت تکرار نشودداشته باشد تا مشکالت عدیده . 
 

او افزود: با وجود مشکالت تحریم که گریبان گیرکشور است بی توجهی مسئوالن شورای اقتصاد به تولید این محصول استراتژیک 
شودد میتواند خودکفایی و پایداری تولید را از بین برد که با این وجود صدمات سنگینی به قشری از جامعه وارمی . 

 
سال امسال با کمترین تاخیر قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی جدید اعالم شد،  ۸تا  ۲ملک زاده ادامه داد: اگر چه بعد از گذشت 

اما دولت تنها نرخ خرید تضمینی گندم را تعیین کرده است و قیمت خرید تضمینی محصوالت مهم دیگر اعم از چغندر قند، کلزا اعالم 
هایی را برای کشاورزان به همراه داشته استکه این امر نگرانی نشده است . 

 
تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم به هیچ  ۱۱۱هزار و  ۱رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه قیمت 

خرید تضمینی و تورم اعالمی بانک مرکزی  های تولید و قانونعنوان عادالنه و منصفانه نیست بیان کرد: بر اساس آنالیز هزینه
گویم که بیش از های فعلی مورد رضایت کشاورزان نیست که اگر تجدید نظری در اصالح نرخ صورت نگیرد بنده قاطعانه میقیمت

 ای از کشاورزان که چاره دیگریدرصد سطح زیر کشت این محصول برای سال زراعی آینده کاهش خواهد یافت و تنها عده ۲۱
روندهای دیگر میندراند و محکوم به کشت این محصول هستند اقدام به کشت خواهند کرد و مابقی کشاورزان به سمت و سوی کشت . 

 
ها به گفته وی اگر سال قبل کشاورزان مجبور به کشت شدند به امید اعالم قیمت عادالنه این کار را انجام دادند و متاسفانه زمانی قیمت

ای از گندم کاران های کشت را متحمل شده بودند و دبگر اقدام به شخم زنی نکردند و هر چند عدهر کشاورزان هزینهاعالم شد که دیگ
جات را علیرغم اینکه گندم در مزارعشان سبز شده بود اقدام به شخم زمین کردند و محصوالت دیگر از جمله سبزیجات و صیفی

 .جایگزین کشت گندم کردند
 

و نیم میلیون تنی خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: بنابر آمار امسال تنها  ۱از کاهش این مقام مسئول 
و نیم میلیون تن گندم تحویل مراکز دولتی شد و مابقی صرف خوراک دام و طیور یا به دالالن فروخته شد که به هر حال دولت  ۲

هزار  ۱لیون تن کسری دارد که اگر امسال هم تجدید نظری در نرخ گندم اعمال نکند و قیمت می ۳برای تامین گندم مورد نیاز کشور 
خورد و دولت برای تامین نان و گندم مورد تومانی نرخ قطعی و نهایی باشد بدون تردید خود کفایی برای سال آینده رقم نمی ۱۱۱و 

های گزاف نداردای جز واردات با هزینهنیاز کشور چاره . 
 

شود بیان کرد: این در حالی است که احتمال هزار تومان تمام می ۰تا  ۳با اشاره به اینکه واردات هر کیلو گندم برای دولت حداقل  او
های وارداتی دور از انتظار نیبست ضمن انکه گندم وارداتی کیفیت الزم را ندارد که تمامی این عوامل مربوط به تبعات آلودگی گندم

تضمینی این محصول استراتژیک است قیمت پایین خرید . 
های گذشته نصف قیمت واقعی بوده استقیمت اعالمی خرید تضمینی گندم در سال  
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صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت و گو باعباس پاپی گروه  

،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان سال گذشته قیمت  ۳با اشاره به اینکه قیمت فعلی گندم تناسبی با نرخ واقعی ندارد اظهار کرد: در   

 .اعالمی خرید تضمینی گندم نصف قیمت منصفانه و واقعی محصول نبوده است
 

هزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به پیش  ۳تا  ۸۱۱هزار و  ۱طقی هر کیلو گندم برای سال زراعی آینده را او حداقل قیمت من
 ۱های تولید خرید تضمینی هر کیلو گندم کمتر از درصد برای سال آینده و تاثیر این موضوع بر افزایش هرینه ۲۱بینی تورم باالی 

شود از این رو با آغاز فصل کشت بسیاری از کشاورزان ترجیح ستگی کشاورزان میهزار تومان باعث ورشک ۳تا  ۸۱۱هزار و 
ای جز کاهش ملموس سطح زیر کشت و واردات گندم در بر دهند به سمت و سوی کشت محصوالت دیگر روند که این امر نتیجهمی

 .نخواهد داشت
 

 ۳آینده اصالح نشود دولت مجبور به واردات گندم با حداقل نرخ پاپی زاده ادامه داد: اگر قیمت خرید تضمین گندم برای سال زراعی 
دهد ضمن آنکه ارز تومان خواهد بود که با این وجود به جای حمایت از کشاورزان داخل یا کشاورزان خارج یارانه می ۲۱۱هزار و 

شودقابل توجهی برای این امر از کشور خارج می . 
 

ی در پایان تصریح کرد: نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون عضو کمیسوین کشاورزی مجلس شورای اسالم
ای برای افزایش قیمت نداشته باشند تالش نمایندگان بی فایده استدهند، اما اگر دولت برنامههای خود را انجام میپیگیری . 

 
 لینک خبر
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 گوجه فرنگی
 فودپرس – 01/7/89تاریخ : 

 چرا قیمت گوجه سقوط کرد؟
تا  ۸۱۱یافته بود، اکنون سقوط شدیدی کرده و هزار تومان افزایش ۲۲قیمت گوجه فرنگی که پیشتر در بازار داخلی کشورمان تا  

شود که موجب ضرر و زیان آنها شده استتومان از کشاورزان خریداری می ۲۱۱۱ . 
 

باره حجم زیادی از این ویژه عراق پیدا کرد و به یکجات بازار مناسبی در کشورهای اطراف بهبا گران شدن نرخ ارز، صیفی
وغریبی به های عجیبلی با قیمتکه این محصوالت در بازار مصرف داخطوریمحصوالت از کشورمان به عراق صادر شد، به

هزار  01تا  9هایی در محدوده زمینی، پیاز و گوجه به قیمتها داشتند. هر کیلوگرم سیبهایی باالتر از میوهفروش رسید و حتی نرخ

 .تومان نیز به فروش رسیدند، اما اکنون ورق برگشته است
 

تومان رسیده است و در بازار مصرف نیز برای  0211تومان تا  191قیمت امروز هر کیلوگرم گوجه فرنگی برای کشاورزان به 

رسدهزار تومان به فروش می 2تومان تا  0211کننده نهایی در تهران نیز مصرف .  
 

جات، دار و بی هسته و صیفیهای هستهبار ارومیه اظهار کرد: عراق برای واردات انواع میوهقاسم عزتی رئیس اتحادیه میوه و تره
جات را به این کشور از صرفه اقتصادی انداخته استدیناری برای هرکیلوگرم گذاشته و صادرات صیفی 391گمرکی  تعرفه . 

 
فرنگی حدود صرفه نباشد، زیرا برای تولید هر کیلوگرم گوجهفرنگی برای کشاورزان بهوی افزود: این امر باعث شده که کاشت گوجه

تومان به فروش  0211تا  911توانند محصول خود را بیشتر از زان در زمان فروش نمیشود اما کشاورهزار تومان هزینه می 2

  .برسانند
 

دیناری عراق برای واردات این  391تومان است که با در نظر گرفتن عوارض  01بنابراین گزارش قیمت روز هر دینار حدود 

تومان پرداخت کرد که این امر باعث شده که صادرات  1391محصول، یعنی برای صادرات هر کیلوگرم گوجه به کشور عراق باید 

  .به این کشور دیگر برای صادرکنندگان صرفه اقتصادی کافی را نداشته باشد
 

سازمان تعاون روستایی از اواخر مرداد سال جاری خرید حمایتی محصول گوجه فرنگی در سطح کشور را به قیمت هر کیلوگرم 
رزان آغاز کرده استتومان برای حمایت از کشاو 0011 . 

  لینک خبر
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 گوجه فرنگی 
 خبرنگاران جوان  – 02/7/89تاریخ : 

ومانت ۸۱۱فرنگی ربی قیمت رب گوجه در بازار تغییری نداشته است/ نرخ هر کیلو گوجه  
استفرنگی ربی، اما قیمت رب گوجه همچنان در بازار تغییری نداشتهکارگر گفت: باوجود فراوانی عرضه و قیمت پایین گوجه . 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی اسدهللا کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت و گو با خبرنگار
فرنگی در بازار، اظهار کرد: باوجود کاهش چشمگیر قیمت گوجه، اما همچنان ، با انتقاد از قیمت باالی رب گوجهخبرنگاران جوان

 که این نرخ کامال غیرمنطقی است. شودها عرضه میفروشیهزار تومان در خرده ۱۱فرنگی با نرخ هر قوطی رب گوجه
 

ال که امسفرنگی اعالم کردند و درحالیسازی فروشندگان میوه را متهم اصلی گرانی رب گوجهاو افزود: سال گذشته کارخانجات رب
 شده بر روی محصول ایجاد نشده است.قیمت گوجه نسبت به سال قبل صددرصد کاهش یافته، اما تغییری بر قیمت درج

 
تومان اعالم کرد  ۸۱۱بار را در میدان مرکزی میوه و تره فرنگی ربیگوجه اتحادیه میوه و سبزی تهران قیمت کنونی هر کیلورئیس 

تومان خریداری  ۲۱۱تا  ۰۲۱سازی به سبب خرید انبوه هر کیلو گوجه ربی را با نرخ های ربو افزود: این در حالیست که کارخانه
 فعلی در بازار نشان از سودجویی آنهاست.های کنند که فروش با نرخمی
 

کنند که قیمت رب سازی اذعان میهای ربداران و همچنین کارخانهها، بنکفروشیاین مقام مسئول ادامه داد: اگرچه بسیاری از عمده
در بازار لمس را  قیمت رب گوجه شده بر روی محصول تغییری نکرده و مردم ارزانیاست، اما همچنان قیمت درجکاهش یافته

کنند و داران با بیان چنین اظهاراتی توپ را از زمین خود خارج میسازی و بنکهای ربدهد کارخانهنکردند که این امر نشان می
 اندازند.گرانی را بر گردن یکدیگر می

 
قیمت  باتوجه به فراوانی عرضه صرفه نیست، بیان کرد:بهفرنگی برای کشاورزان مقرونکارگر با اشاره به اینکه قیمت فعلی گوجه

سازی نرخ محصول تولیدی های ربرود کارخانهاست که به همین خاطر انتظار میفرنگی سر مزرعه افت چشمگیری داشتهگوجه
 خود را کاهش دهند.

 
شود که تولید می کیلو رب گوجه ۲فرنگی، کیلو گوجه ۸تا  ۰های صورت گرفته به طور معمول از هر به گفته او: بر اساس برآورد

هزار تومان اجهاف در حق  ۱۱گرمی گوجه فرنگی با نرخ  ۸۱۱های تولید، قیمت یک قوطی رب با احتساب سایر هزینه
 کنندگان است.مصرف

 
رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در پایان تصریح کرد: باتوجه به فراوانی گوجه و قیمت پایین محصول در میدان مرکزی و 

های شود که خودشان گوجه موردنیاز را خریداری و برای تهیه رب اقدام کنند تا کارخانهسطح شهر، به مردم توصیه می هایمغازه
 های هنگفتی را به جیب بزنند.سازی نتوانند سودرب

  لینک خبر
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 گوجه فرنگی 
 ایرنا  – 01/7/89تاریخ : 

 خریداری شدهزار تن گوجه فرنگی  ۱۱۱

هزارتن گوجه فرنگی در سال جاری به شیوه توافقی  ۱۰۱مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از خرید  -ایرنا  -تهران 
 و حمایتی در کشور خبرداد. 

گوجه هزار تن  ۲۲۱افزود: نزدیک به « حسین شیرزاد »به گزارش روز یکشنبه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران )پات( ، 
هزار تن به شیوه توافقی از کشاورزان خریداری شده ؛ در حالیکه میزان گوجه فرنگی خریداری شده  ۳۱فرنگی به شکل حمایتی و 

 هزار تن بوده است. ۳۱سال گذشته فقط  ۰۱توسط این سازمان در 
افقی و حمایتی از کشاورزان تومان در قالب تو ۳۲۱وی اظهارداشت: خرید هرکیلوگرم گوجه فرنگی به طور متوسط با قیمت 

 شود.خریداری شده که یک رکورد بزرگی در مدت فعالیت این سازمان محسوب می
معاون وزیر جهد کشاورزی با بیان اینکه سال گذشته به دلیل کاهش سطح زیر کشت و مسائلی که در زمینه تولید گوجه فرنگی وجود 

د و این موضوع پیامد تصمیم اشتباهی برای تولیدکنندگان در برداشت به طوری داشت، قیمت این محصول افزایش قابل توجهی پیدا کر
 توانند همانند سال گذشته با افزایش سطح زیر کشت گوجه فرنگی با افزایش قیمت رو به رو شوند.که تصور کردند امسال هم می

 بعد با کاهش تولید به ویژه در ارتباط با سبزی وشیرزاد تصریح کرد: اقتصاد ایران شرایط متفاوتی دارد، یکسال با افزایش و سال 
 صیفی روبرو است.

 کشور تولیدکننده رب گوجه فرنگی  ۱۱ایران در بین 
کشور دنیا در زمینه  ۲۱مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران افزود: ایران همواره به دلیل تنوع آب و هوایی در بین 

 ات این محصول است.تولید رب گوجه فرنگی، فروش و صادر
های خوب دنیا به گفته وی، جمهوری اسالمی ایران با تولید کم و بیش هفت میلیون تن گوجه فرنگی در سال همواره بین رتبه

 قراردارد.
وی افزود: مرداد ماه امسال با افزایش باالی تولید گوجه فرنگی در کشور روبرو شدیم و به دنبال آن قیمت محصول کاهش یافت و 

تومان را صادر و  ۲۲۱یر جهاد کشاورزی دستور العمل خرید توافقی محصول گوجه فرنگی را به قیمت هر کیلوگرم یک هزارو وز
 به استانهای سطح کشور ابالغ شد.

هزار تن گوجه فرنگی از  ۳۱ها از محل منابع داخلی خود موفق شدند در پنج استان گوجه خیز کشور شیرزاد اضافه کرد: اتحادیه
 ورزان خریداری و به کارخانه های تولید رب تحویل دهند.کشا

مرداد متوقف و خرید حمایتی در دستور کار این  ۱۲وی گفت: خریدهای توافقی گوجه فرنگی با مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور از 
 سازمان قرار گرفت.

تومان شد و اکنون  ۲۲۱ازای هرکیلوگرم یک هزارو این مقام مسئول افزود: قیمت خرید گوجه فرنگی با مصوبه ستاد تنظیم بازار به 
تومان از کشاورزان  ۲۱۱۱تا  ۳۲۱های کشور بین این محصول با کسر هزینه های سبد، حمل و نقل، توزیع و باسکول در همه استان

 شود.خریداری و تحویل کارخانه های تولید رب می
هزار  ۳۱هزارتن خرید گوجه فرنگی حدود  ۱۰۱تاکنون از مجموع  مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تصریح کرد:

 تن رب گوجه فرنگی در کشور تولید شده است.
  لینک خبر
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان  – 9/7/89تاریخ : 

 کمبودی در عرضه دام وجود ندارد/قیمت گوشت قرمز با شیب کندی روبه کاهش است
شودهزارتومان عرضه می ۰۱مبودی در عرضه دام وجود ندارد و هر کیلو دام با نرخ قندالی گفت:با توجه به شرایط مساعد تولید، ک . 

صنعت، تجارت و کشاورزی کرمعلی قندالی رئیس سازمان امور عشایر در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

های اخیر و شرایط مساعد تولید، ، با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه دام وجود ندارد، اظهار کرد: با توجه به بارندگیجوان
شودها عرضه میهزارتومان خرده فروشی ۰۱کمبودی در عرضه دام وجود ندارد به طوریکه هر کیلو دام با نرخ  . 

ا توجه به افزایش عرضه دام از قبل پیش بینی کرده بودیم که قیمت گوشت ثابت بماند یا به تدریج کاهش یابدوی افزود: ب . 
ماه گذشته هر کیلو  ۰هزار تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است که در  ۸۰تا  ۸۲قندالی نرخ کنونی هر کیلو شقه گوسفندی را 

شدفروش میهزارتومان خرید و  ۳۰تا  ۳۲شقه با نرخ  . 
هزارتومانی قیمت گوشت را تکذیب کرد و افزود: با توجه به آنکه قیمت تمام شده هر کیلو  ۱۱رئیس سازمان امور عشایر کاهش 

هزار تومان حباب قیمت داریم که امیدواریم در پی  ۲۱شود، بنابراین تنها هزارتومان عرضه می ۲۸تا  ۲۲گوشت برای دامدار 
تعادل برسیم شرایط مساعد تولید به . 

وی ادامه داد: بنده معتقدم که قیمت گوشت و دام زنده به حدی برسد که مصرف کننده مواد پروتئینی و تولیدکننده متضرر نشود چرا 
گیردکه با استمرار زیان تولیدکننده، تولید در معرض خطر قرار می . 

ماند یا به احتمال قوی با شیب کندی : قیمت در همین حد میو گوشت قرمز در بازار را پیش بینی کرد و افزود قیمت دام زنده وی
یابدکاهش می . 

قندالی با بیان اینکه اظهار نظر خاصی را راجع به صادرات دام ندارم، افزود: مسئوالن تنظیم بازار باید تصمیمات الزم در این زمینه 
های اطراف به سبب ازدیادنسبی تقاضا مزیت داریم. حال ررا اتخاذ کنند، اما به طور کلی در بحث صادرات گوسفند ایرانی به کشو

های مربوط استاینکه چه تعداد صادر شود یا معادل آن واردات انجام شود بر عهده دستگاه . 
هزار تومانی قیمت گوشت در بازار / مخالف صادرات دام زنده هستم ۱کاهش  :بیشتر بخوانید  

های انتقال دام از های دامداری صحت ندارد، بیان کرد: محدودیترئیس سازمان امور عشایر با اشاره به اینکه انباشت دام در واحد
های همراه داشته است، از این رو کنترل جابه جایی دام و قاچاق از مرز ها را بهیک استان به استان دیگر، تراکم دام در برخی استان

 .کشور موجب شده تا برخی افراد اظهاراتی مبنی بر انباشت دام را مطرح کنند
 و ایامقندالی قیمت دام در ایام اربعین را پیش بینی کرد و افزود: میزان تقاضا برای خرید دام زنده در ایام اربعین همانند عید قربان 

است و وضعیت تاسوعا و عاشورا نیست، ضمن آنکه به سبب میزان کافی دام در میادین احتمال نوسان قیمت با شیب کند روبه پایین
 .عرضه دام در آینده بهتر خواهد شد

اطالعات،  تصریح کرد: براساس آخرین های دامینهاده رئیس سازمان امور عشایر کشور در پایان درباره آخرین وضعیت بازار

ها پر از نهاده است و مشکلی در تامین نهاده دام سبک وجود نداردتمامی انبار . 
  لینک خبر
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 گوشت قرمز 
 خبرنگاران جوان  – 9/7/89تاریخ : 

هزار قطعه جوجه صادر شد ۹۱۱تومانی هر قطعه جوجه یکروزه/ ۸۱۱افزایش   
 ۲۱۱تومانی هر قطعه جوجه یکروزه طی هفته گذشته، اما تولیدکنندگان با زیان هزار تا هزار و  ۲۱۱فارغی گفت:باوجود افزایش 

 .تومانی در فروش مواجه هستند
رزیصنعت، تجارت و کشاو تولیدکنندگان جوجه یکروزه در گفت و گو با خبرنگارغالمعلی فارغی دبیر انجمن گروه اقتصادی  

گفت: اگرچه طی یک هفته اخیر، قیمت جوجه ، از افزایش نسبی قیمت جوجه یکروزه در بازار خبر داد وباشگاه خبرنگاران جوان
 .یکروزه تا حدودی به نرخ تمام شده نزدیک شده، اما هنوز با نرخ مصوب خود فاصله دارد

شودوی افزود: با وجود آنکه قیمت جوجه یکروزه از مرحله اسفناک به نقطه سربه سر رسیده است، اما سودی عاید مرغدار نمی . 
هزار تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است که قیمت تمام  ۱تا  ۸۱۱هزار و   را جوجه یکروزه فارغی قیمت فعلی هر قطعه

تومان است ۰۱۱هزار و  ۱سود تولیدکننده شده هر قطعه جوجه بدون احتساب  . 
تومانی هر قطعه جوجه یکروزه، اما تولیدکنندگان  ۲۱۱تا  ۰۱۱دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه ادامه داد: علی رغم افزایش 

 ۲۱۱هزار و  ۳تا  ۳تومانی در فروش روبه رو هستند چرا که نرخ منطقی هر قطعه جوجه  ۲۱۱هزار تا هزار و   همچنان با زیان
 .تومان است

هزار قطعه  ۲۱۱تا  ۰۱۱بیان کرد: با توجه به بازشدن مسیر صادرات، تا کنون  صادرات جوجه یکروزه وی درباره آخرین وضعیت
 .جوجه صادر شده است که امیدواریم با تعادل در تولید و صادرات به قیمت منطقی جوجه برسیم

تصمیمات یک شبه صادرکنندگان مبنی بر ممنوعیت صادرات، تجار خارجی اعتمادی ندارند چرا که به گفته فارغی، با توجه به اتخاذ 
است با افزایش مجدد قیمت، جلوی صادرات گرفته شودممکن . 

میلیارد تومانی تولیدکنندگان جوجه ۲۱۱بازار جوجه یکروزه همچنان نامساعد است/زیان ماهانه  :بیشتر بخوانید  
 ۲۲۱میلیون قطعه اعالم کرد و افزود: این در حالی است که نیاز ماهانه کشور بیش از  ۲۱۱ا باالی وی تولید ماهانه جوجه یکروزه ر

 .میلیون قطعه نیست
این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه مشکالتی در روابط بانکی بین المللی تحت تاثیر شرایط تحریم و مسائل سیاسی وجود دارد، 

در کنار مسائل داخل همچون اخذ عوارض و تصمیمات یک شبه صادرات، تولیدکنندگان را با تصریح کرد: مشکالت بین المللی 

 .مشکالت متعددی روبه رو کرده است
  لینک خبر
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 گوشت مرغ
 ایرنا  – 01/7/89تاریخ : 

 شودممنوع می ۷۷در سال  Aو + Aعرضه گوشت مرغ با رتبه غیر از 

درصد مرغ تولیدی کشور مربوط به این استان است  ۱۱مدیرکل دامپزشکی استان تهران با تاکید براینکه بیش از  -ایرنا  -تهران 
 در استان تهران ممنوع می شود.  Aو + Aعرضه گوشت مرغ با رتبه های غیر از  ۳۳اعالم کرد: از فروردین ماه سال 

ازدید از خط دو تولید کشتارگاهی در ورامین افزود: اکنون در کشور ساالنه بیش از دو روز یکشنبه در مراسم ب« ولی هللا واعظی»
درصد  ۸۱درصد به مصرف استان تهران و نزدیک  ۱۱هزارتن گوشت مرغ تولید می شود که از این میزان بیش از  ۱۱۱میلیون و 

 به مصرف سایر استان های کشور می رسد.
تن گوشت مرغ وارد استان تهران می شود که از این میزان بیش از  ۰۱۱روزانه یک هزار و  وی اظهارداشت: این بدان معناست که

 تن از دیگر استان های کشور تامین می شود. ۲۱۱تن در داخل استان و بیش از  ۰۱۱
ملیاتی عمده عمدیرکل دامپزشکی استان تهران تصریح کرد: طرح ارتقای کیفیت بهداشتی گوشت مرغ باید در کشتارگاه ها و مراکز 

 کشتارگاه است که دو واحد از کشتارگاه آن به خط دو تولید مجهز شده است. ۱۲شود به طوری که اکنون استان تهران دارای بیش از 
واعظی با بیان اینکه طرح ارتفای کیفیت بهداشتی گوشت مرغ یک نهضت بهداشتی است افزود: سازمان دامپزشکی محکم برای 

 ده و کوتاه نمی آید زیرا باید مرغ بهداشتی و کیفی به دست مردم برسد.اجرای این طرح ایستا
 هوی گفت: تالش داریم تا پایان مهرماه تعداد این کشتارگاه ها به چهار مورد، در دی ماه به هفت مورد و تا پایان اسفندماه تمامی انها ب

 خط دو تولید مجهز شوند.
درصد  ۱۸کنندگان با افت مت گذاری گوشت مرغ توسط سازمان حمایت از مصرفاین مقام مسئول تصریح کرد: در حال حاضر قی

درصد سود به جیب  ۰درصد است یعنی روی هر مرغ  ۱۱شود درحالی که افت مرغ دارای رتبه دو و به شکل سنتی محاسبه می
 رود که در مجموع کل تولید رقم قابل توجهی خواهد بود.عوامل می

فروشی به دست مردم رسیده است که باید این موضوع با اجرای طرح اکنون مرغ غیربهداشتی با گرانوی بر این باور است که ت
 ارتقای کیفیت بهداشتی مهار شود.

 قیمت گوشت مرغ افزایش نخواهد یافت
 واعظی گفت: با اجرای طرح ارتقای کیفیت بهداشتی گوشت مرغ، قیمت این محصول هیچ افزایشی نخواهد داشت.

و توسط خط دو تولید در کشتارگاه باعث می شود عالوه بر خروج کامل ضایعات و  Aکرد: تولید گوشت مرغ در رتبه وی اضافه 

امحا و احشا از بدن مرغ، آلودگی های ثانویه کاهش یابد که این امر یکی از توفیقات تیم جدید سازمان دامپزشکی کشور است که با 
 جدیت دنبال می شود.
هزار قطعه در ساعت به  ۲۰۰کشتارگاه گوشت مرغ مجهز به خط دو با ظرفیت تولید  ۳۸دامپزشکی امروز به مناسبت روز ملی 
 استان کشور شروع به کار کرد. ۲۰صورت همزمان در 

  لینک خبر
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 متفرقه
 ایرنا  – 01/7/89تاریخ : 

 کنند؟چرا کشاورزان محصوالتشان را امحا می

 پای پزشکان و مهندسان در کفش کشاورزان
 ریحانه یاسینی 

درصد افزایش یافت و این مساله، افزایش صادرات و  ۲۱۱پارسال قیمت برخی از محصوالت کشاورزی بیش از  -ایرنا  -تهران 
کمبود در بازارهای داخلی را به دنبال داشت؛ اما امسال اوضاع برعکس شده است؛ عده زیادی به سودای سود سال گذشته به سراغ 

 اند. ها شدهشان، مجبور به امحای آندلیل تولید مازاد و فروش نرفتن محصوالتکشاورزی آمدند و حاال کشاورزان به 
هکتار  ۲۸سال کشاورزی کرده و حاال او هم  ۲۱کند، پدرش سالی در تاکستان قزوین، خودش را کشاورز زاده معرفی میمرد میان

کند: ن ببرد و از بین ببرد. او برای ایرنا روایت میرا زیرکشت دارد. چند روز پیش، مجبور شد که بعضی از محصوالتش را به بیابا
مان که سرمازدگی داشت و برداشت نکردیم، گندم هم نرخ تعاونی فرنگی، هلو، شلیل و گندم داشتم. هلو و شلیلمن امسال گوجه»

 «یم.است. بیشتر آن را مجبور شدیم در بیابان بریزمان ماندههایمان کامل روی دستفرنگیداشت اما گوجه
شد به عراق صادر کرد، سودش خیلی خوب و باال بود. به پارسال می»دهد: شود و ادامه میصدای این کشاورز، آرام و غمگین می

ها که حتی کشاورز هم نبودند. اما امسال عراق خودش گوجه کاشته و دیگر ها حریص شدند و گوجه کاشتند. خیلیخاطر همین، خیلی
شان را فروختند و به خیال سود خوب پارسال، امسال شان را فروختند یا مغازهها در منطقه ما طالی زنیخرد. خیلبار ما را نمی

هکتار گوجه کاشته بود، تمامش روی دستش ماند. سکته کرد و همین دیروز  ۱۱آمدند و گوجه کاشتند. دکتری که در منطقه ما باالی 
 «تازه از کما درآمد.

 ایاند، در منطقههایشان را به ناچار امحا کردهشهر، کشاورزان سیبتاکستان قزوین نیست. در مشکین این روایت، تنها محدود به
است. کشاورزی در کردستان فرنگی کاران پیش آمدهدیگر هندوانه، در کردستان، اردبیل، کرمانشاه و ... نیز همین مساله برای گوجه

میلیون تومان هزینه کردم،  ۲۱۱فرنگی کاشتم و نزدیک به ال سه هکتار گوجهامس»گوید: کند، میکه به سختی فارسی صحبت می
 «کنم، آخرش باید گاو و گوسفندها را ببریم داخل مزرعه.میلیون تومان هم ضرر می ۲۱سود که هیچ، االن احتماال 

 استدرصد افزایش یافته ۰۰های تولید هزینه
برند و با خشم بیشتر به زمین، مقابل ند. با خشم، یک هندوانه را باالی سرشان میاسال کنار زمین کشاورزی ایستادهدو مرد میان

دارند و با خشم های بعدی را با سرعت بیشتری برمیخراسان رضوی هنداونه« جوین»ها در کنند. آنگاوهای کنار جاده پرتاب می
 افتند وی بعدی مقابل دوربین یک موبایل روی زمین میهاکنند. هندوانه بعدی و هندوانهبیشتری جلوی گاو و گوسفندها پرت می

 کسمسئوالن ببینید، طالهای زنم را فروختم، وام گرفتم، با هزار بدبختی، حاال هیچ»گوید: شکنند. کشاورز عصبانی میمی
شود. در خاکی، سرخ می کند و زمیناش را در بیابان رها میفرنگیدر ویدئویی دیگر، یک کامیون خاور تمام بار گوجه« خرد.نمی

 است. های اجتماعی منتشر شدهچنینی مختلفی در شبکهدو ماه اخیر، ویدئوهای این 
ها را عامل های آنگذاریها و قیمتاست؟ بعضی داللها و سبزیجات چیست؟ چرا حاال این مساله بیشتر شدهاما علت امحای میوه

دانند و بعضی هم خود کشاورزان را سرزنش های خرید تضمینی را مقصر میاستدانند، بعضی دولت و سیهای کشاورزان میزیان
 کنند.می
امسال مشتری نبود، محصوالت ما زیاد بود. بازار کشش نداشت » گوید: کشاورزی در ارسنجان فارس به ایرنا می« محمود نارکی»

ا بار ماشین کردیم و فرستادیم اما مشتری نبود و برگشت مان رو مجبور شدیم خیلی از محصوالت را از بین ببریم. چند بار محصول
مان ماند. ما سه برادریم که با هم کار بردیم، ضررش کمتر بود. االن فقط هزینه حمل بار روی دوشخورد. حتی اگر از بین می

 «سالی اینطور نبود.میلیون ضرر کردیم. هیچ ۲۲۱تا  ۲۰۱فرنگی، کنیم و امسال فقط از کاشت گوجهمی
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فرنگی، شده محصول هم خیلی زیاد بود. سم و بذر و کود و ... خیلی گران بود. هر کیلو گوجهامسال قیمت تمام»دهد: او ادامه می
 «شد.تومان می ۸۱۱تا  ۲۱۱های قبل آمد اما سالتومان پای ما در می ۲۰۱۱

تومان است. مزد کارگر  ۳۲۱۱ببینید، سبد پالستیکی شما »گوید: های تولید میغفوری، کشاورزی در قزوین نیز درباره هزینه
هزار تومان بود، امسال  ۲۲۱هزار تومان شده است. کرایه وانت نیسان پارسال  ۲۱۱هزار تومان بود، امسال  ۲۱پارسال روزی 

 ۱۱۱میلیون و  ۱برد که ارزش کل بار هزار تومان شده است. هزینه تمام شده، خیلی زیاد است. یک خاور چهار تن بار می ۰۱۱
هزار  ۳۱۱دهیم، یک میلیون دستمزد کارگر برای چیدنش است. هزار تومان تا کرج پول حمل بار را می ۲۱۱شود. هزار تومان می

 «گردد.رود و برمیماند. آن هم محصول فروش نمیتومان می
س آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم تولیدکننده کند. بر اساهای تولید را تایید میآور هزینههای رسمی نیز افزایش سرسامگزارش

، تورم ساالنه تولیدکننده ۳۲درصد بوده است. در حالی که در زمستان  ۰۰۰۰نسبت به سال گذشته،  ۳۸بخش کشاورزی در بهار 
 درصد بوده است. ۰۸۰۸کشاورزی 

های آجیلی در بهار امسال نسبت به بهار سال میوهدهد که قیمت تولیدکننده در میوه و بررسی جزئیات گزارش مرکز آمار، نشان می
ها برای کشاورزان است. بیشترین میزان تغییر قیمتدرصد افزایش داشته ۲۱درصد بیشتر شده و نسبت به زمستان گذشته،  ۰۳، ۳۲

درصد بیشتر  ۱۱۱های تولیدکننده برای کشت سبزیجات در بهار امسال نسبت به پارسال، است. قیمت برای کاشت سبزیجات بوده
است. این در حالی است که هزینه  درصد بیشتر شده۲۱۳نیز  ۳۲نسبت به زمستان  ۳۸است. حتی قیمت تولید سبزیجات در بهار شده

 درصد هم کاهش یافته بود. ۲۰حتی  ۳۰تولید در بهار سال گذشته نسبت به بهار 
آوری، های سنگین جمعهای پیش هزینهسال»گوید: ایرنا می رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی نیز به« سید رضا نورانی»

ای های جادههزار تومان است. هزینه ۱۱خریدیم اما امسال تولید و صادرات را نداشتیم. سال گذشته، کاغذ را کیلویی هزار تومان می
های جانبی ما از برابر شده ولی هزینه کنند، هزینه ارز حدودا سهاست. همه درباره گرانی ارز صحبت می ما سه چهار برابر شده

شان به بازار مصرف و هم ها هم برای تولیدکنندگان برای رساندن محصوالتبنابراین هزینهاست. میزان افزایش ارز پیشی گرفته
 «است. برای صادرکنندگان چند برابر شده

 اندها پایشان را در کفش کشاورزان کردهدکتر مهندس
ها که کشاورز های مختلف کشور، امسال به سودای سود باالی پارسال خیلیای ایرنا با کشاورزان در استانوگوهبر اساس گفت

 نبودند، سراغ کشاورزی آمدند.
ها شروع به مان است اما امسال خیلیمان کشاورزی است و این کار هر سالهما شغل»گوید: کشاورز ارسنجانی می« محمود نارکی»

به  شان آفت گرفت وکشی نداشتند، خیلی از مزارعها آشنایی با کشاورزی و آفترز نیستند. از یک طرف هم آنکشت کردند که کشاو
مزارع دیگر هم منتقل شد. همین باعث آسیب دیدن خیلی از محصوالت ما شد. در منطقه ما که پزشک و مهندس آمدند و کشاورزی 

 «فرنگی کاشت.هکتار گوجه ۲۱کرد، پزشکی که در اینجا کار میکردند. حتی راننده تاکسی هم آمد و کشاورزی کرد. 
کنم اما امسال همه هجوم سال است که کشاورزی می ۲۱من نزدیک »گوید: کشاورز دیگری در کردستان می« کامبیز موچشی»

حقوق  شانها از کار اصلیایناست، بینیم که کشاورز شدهاست، کارمند بانک را میبینیم که کشاورز شدهآوردند. پزشک منطقه را می
تومان شده  ۸۱۱زمینی سر زمین کیلویی زمینی هم کاشتیم. خرید سیبآید اما ما چه کنیم؟ سیبدارند و مشکل زیادی برایشان پیش نمی

ن برای تومان است، به جز اینکه گاو و گوسفند بیاوریم در مزرعه که محصوالت را بخورند تا الاقل زمی ۰۲۱۱در حالیکه بذر آن 
 «های بعد خراب نشود، چه کار باید بکنیم؟سال

هم همین  کلم و بادمجاناین وضعیت فقط برای گوجه اتفاق نیافتاده است، در اینجا برای گل» کند:کشاورزی دیگر در قزوین تاکید می
 «د.ها فکر کنند که همیشه در این کار سود وجود داربود. کشاورزی استثنایی پارسال باعث شد خیلی

فرنگی، سال گذشته عراق خریدار محصوالت بود و به خاطر تفاوت ماجرا برای هر محصول، داستان خودش را دارد. درباره گوجه
فرنگی کردند. همین باعث آمد. عده زیادی شروع به صادرات گوجهنرخ ارز در ایران و کشورهای همسایه سود باالیی به دست می

در صدی آن شد. بعد از مدتی، صادرات این محصول برای تامین نیاز داخل  ۲۱۱انی بیش از کمبود گوجه در داخل کشور و گر
فرنگی روی آورد و بازار این محصول صادراتی از بین رفت. اما به سودای سود باالی ممنوع شد، عراق خود به کشت گوجه

ند. در نتیجه، عرضه محصول زیاد شد و هم فرنگی روی آوردپارسال، هم کشاورزان و هم غیرکشاورزان زیادی به کشت گوجه
 برای بازار داخلی و هم برای بازار خارجی، مازاد بود.

لی مساله اص»دهد: ها را به ایرنا چنین توضیح میرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران علت این اتفاق« کاوه زرگران»
همین خاطر یک سال کمبود مرکبات و یک سال مازاد آن را داریم. یک  این است که ما الگوی کشت واحد برای کشاورزی نداریم. به

شود. ما برای تنظیم بازار آید و سال بعد از آن نایاب و گران میزمینی اضافه میسال این مشکل را با سیب داریم، سال دیگر سیب
 «باید آمارهای صحیح از مصرف و تولید داشته باشیم.
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ها به دلیل کمبود کاال برای تنظیم بازار جلوی ریزی کنیم. خیلی وقتتوانیم برنامههاست که نمیالاما س»دهد: زرگران ادامه می
ها است اما این محدودیتکه صادرکننده برای به دست آوردن بازار صادراتی زحمت زیادی کشیدهگیریم، در حالیصادرات را می

 «باعث از بین رفتن بازار ایجاد شده، می شود.
ین شویم. اافتد و در تنظیم بازار داخلی دچار مشکل میمواقعی هم این اتفاق نمی»گوید: یسیون کشاورزی اتاق تهران میرئیس کم

ریزی خیلی ساده است که میزان مصرف را با میزان تولید مقایسه و کم و زیاد آن را در قالب الگوی کشت برطرف کنیم. فقدان برنامه
 «است.ین مشکالتی را ایجاد کردهمناسب، مساله اصلی است که چن

 افزایش تولید و ضرورت صادرات را کسی جدی نگرفت بینیپیش
های رسمی آماری نیز گویای ماجرایی است که در یک سال گذشته برای تولید محصوالت ها در گزارشبررسی روند قیمت

درصد افزایش  ۲۱۱یمت بعضی از محصوالت بیشتر از که در زمستان گذشته و بهار امسال قاست. در حالیکشاورزی اتفاق افتاده
نسبت به  ۳۸فرنگی در خرداد ها کاهش یافت. قیمت هر کیلوگرم گوجهداشت، در تابستان امسال و به خصوص شهریور ماه، قیمت

د؛ در حالیکه شتومان در مناطق شهری فروخته می ۲۰۱۱درصد افزایش یافته و به طور میانگین با قیمت کیلویی  ۲۰۰، ۳۲خرداد 
درصد نسبت به سال قبل، افزایش یافته  ۱۳۲، ۳۸زمینی نیز در خرداد تومان بود. قیمت سیب ۱۱۱۱، کیلویی ۳۲قیمت آن در خرداد 

 تومان بود. ۲۰۲۱، قیمت آن کیلویی ۳۲شد در حالیکه در خرداد تومان فروخته می ۰۰۱۱زمینی، بود. در خرداد امسال هر کیلو سیب
ها کاهش تابستان و آغاز برداشت محصوالت جدید، اوضاع تغییر کرد. عرضه نسبت به سال گذشته بیشتر شد و قیمت با شروع فصل

دهد که قیمت سیب زمینی نشان می ۳۸یافت. آخرین گزارش مرکز آمار از متوسط قیمت اقالم خوراکی مناطق شهری در شهریور 
درصد کم شده و قیمت سیب درختی زرد هم  ۲۲۰۲فرنگی نیز ، قیمت گوجهاستدرصد کاهش یافته ۱۳نسبت به مرداد ماه امسال 

 درصد نسبت به مرداد ماه کاهش داشته است. ۲۱۰۲
فرنگی در ، متوسط قیمت هر کیلو گوجه۳۲است. در شهریور درصد کمتر شده ۰۰۲فرنگی نسبت به شهریور سال قبل هم قیمت گوجه

، متوسط قیمت هر کیلو گوجه ۳۸تومان هم رسید اما در شهریور  ۳۲۱۱ماه امسال به تومان بود، در مرداد  ۳۲۲۱شهرهای کشور 
 است.هزار تومان بوده ۰تومان و حداکثر  ۱۰۱۱تومان بود. قیمت این محصول در استان تهران نیز حداقل کیلویی  ۱۳۳۱

یر و مرداد به مسئوالن اعالم کردم که من در ت»گوید: رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی به ایرنا می« سید رضا نورانی»
میلیون تن تولید سیب درختی داریم که نسبت به  ۳۰۲امسال وضعیت تولید سیب درختی ما بسیار خوب است. پیش بینی هم این بود که 

صادر کنیم.  میلیون تن از این سیب درختی باید ۲۰۲درصد افزایش داشته است. براورد ما این بود که یک تا  ۲۱تا  ۰۱سال گذشته 
 «ها هم گفتیم ولی خیلی جدی نگرفتند.این مساله را ما اعالم کردیم و در رسانه

کردیم که تولید سیب درختی امسال بحرانی باشد. برای اینکه وقتی افزایش تولید و مازاد داریم، بینی میما پیش»دهد:نورانی ادامه می
کارها و زمینیکارها، پیازکارها، سیبشود؛ نه فقط برای سیب، برای هندوانهمی ریزی صادراتی ضعیف باشد، بحران ایجاداگر برنامه

 ریزی کنیم نه اینکه در پاییز و زمستان تازه بگوییم کهبینی را داشتیم. ما گفتیم همین االن بیاییم و برنامهگوجه کارها هم همین پیش
 «.. ؛ صادرات برنامه ریزی می خواهد.حاال مازاد را چه کار کنیم، چقدر جایزه صادراتی بدهیم و .

م و توانیم صادرات کنیدنیا معطل این نیست که ما یک روز بگوییم االن می»کند: رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی تاکید می
 «مشتری هم پشت در ایستاده باشد. باید برنامه ریزی مدون داشت.

سال گذشته در بهمن، اسفند و فروردین، قیمت هندوانه خیلی گران شده بود. در »گوید: نورانی درباره سودای کشاورزی در امسال می
خوبی داشته باشد. اما وقتی تولید مازاد بر مصرف شود یا  روند به سمت محصولی که بازار خیلیکردم که همه میبینی مینتیجه پیش
 «ریزی برای صادرات داشت یا محصول را از بین برد.باید برنامه

زمینی و پیاز همین است. پارسال خیلی گران بود اما امسال ارزان شده است؛ چرا که همه بدون آنکه در مورد سیب»دهد: امه میاو اد
کاران هم به خاطر گران فرنگیاند. مازاد زیاد و امحای اجباری محصول برای گوجهاند و پیاز کاشتهالگوی کشت داشته باشند، رفته

 «شدن سال گذشته است.
 شاورزی معیشتی با منطق صنعتی سازگار نیستک

میلیون نفر در بخش کشاورزی کار  ۰درصد از جمعیت شاغل ایران یعنی بیش از  ۲۳بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، 
 کند.کنند. با این وجود، کشاورزی ایران هنوز صنعتی نیست و از منطق صنعتی تبعیت نمیمی
داند و ون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران، صنعتی نبودن کشاورزی را علت اصلی چنین مشکالتی میرئیس کمیسی« کاوه زرگران»

کشاورزی ما متاسفانه معیشتی است و صنعتی نیست. اگر کشاورزی صنعتی مالک قرار بگیرد، الگوی کشت مهم است. »گوید: می
گیرد. مثال وقتی در سال گذشته سودآوری را در نظر می ها فقط همان فصل و همان سالریزیولی در کشاورزی معیشتی برنامه

ین برند. قوانگیرند و تولید یک نوع محصول را باال میباالیی در یک محصول وجود داشت، همه تصمیم به تغییر الگوی کشت می
ریزی شده کارساز خواهد های برنامهدهد که کسی را از کشت محصولی منع کرد ولی به هر حال توصیهکشور هم این اجازه را نمی

 «بود.
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توانیم میزان تولید و برداشت آفت خیلی بزرگ ما در بحث کشاورزی این است که مثل کشورهای توسعه یافته نمی»دهد: او ادامه می
 ریزی کافی را از دسترسیم که فرصت مناسب برای برنامهبینی میبینی کنیم؛ زمانی به پیشمحصوالت را در زمان مناسب پیش

ن کنند. ایاز طریق ماهواره استفاده و میزان دقیق برداشت محصول را برآورد می هایی پیشرفتهایم. امروز در دنیا از تکنولوژیداده
زی ها در کشاوربینی ناپذیریشود بدانند که اگر مازاد تولید وجود دارد، باید صادر شود. اما تمام این پیشبرآورد در نهایت باعث می

 «رود.وری از بین میطر شیوه کشاورزی معیشتی است که هنوز صنعتی نشده و به همین خاطر بهرهما به خا
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 

 متفرقه 
 خبرنگاران جوان – 01/7/89تاریخ : 

 توسعه کشاورزی، پیش نیاز پیشرفت اقتصادی و امنیت غذایی
 .بدون تردید، یکی از ضروریات توسعه و پیشرفت اقتصادی در هر کشوری، منوط به توسعه کشاورزی است

صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار  ، با مطالعه ِسیِر پیشرفت کشورهای توسعه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

افته قرار دارندیافته این واقعیت َعیان می شود که تقریبا تمامی آنها از حیث زراعت و کشاورزی در ترازی مترقی و توسعه ی . 
به واقع،با توسعه کشاورزی،بخش قابل توجهی از دغدغه های جامعه در خصوص امنیت و استقالل غذایی از بین می رود و کشوری 

که به این جایگاه نائل می شود با فراغ بال مضاعف به پیمایش مسیر پیشرفت و شکوفایی خود در عرصه های گوناگون مبادرت 
ورزدمی . 

حصول چنین توفیقی)توسعه کشاورزی(مستلزم تامین پیش نیازهای خاص به خود است و صرفا با شعار دادن،سخنرانی یا البته 
 .نگارش گزارش و مقاله این مهم محقق نخواهد شد

 توسعه مضاعف فرصت های شغلی در سایه پیشرفت و شکوفایی کشاورزی
افیایی این خاک پر گوهر به مثابه فرصتی بی نظیر در حوزه کشاورزی ویژگی های اقلیمی ایران زمین از یکسو و پهنه وسیع جغر

رو است و می طلبد در شرایطی محسوب می شود،فرصتی که کمتر کشوری در جهان با چنین ویژگی خاص و منحصر به فردی روبه
هر زمان دیگر به این که استراتژی اقتصادی کشور در سطح کالن در چارچوب اقتصاد مقاومتی تعریف و طراحی شده بیش از 

 .ظرفیت توجه شود
صنعت،تجارت و  خبرنگار وگو بامحمد رضا خزائی، یکی از فعاالن عرصه زراعت و باغداری در غرب استان تهران در گفت

، با اشاره به ظرفیت های کثیر و بالقوه کشاورزی در ایران اظهار کرد:اگرچه صادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه اقت کشاورزی

کشور ایران از دیرباز در زمره حوزه های جغرافیایی قرار می گرفت که از آن تحت عنوان کشورهایی که با پدیده خشکسالی دست و 
عنای بسته بودن مسیر توسعه و شکوفایی نیست و حتی در مناطقی که با پدیده پنجه نرم می کنند قابل تعریف است اما این به م

رو هستند نیز با اتخاذ تدابیر هوشمندانه می توان به برداشت محصوالتی خاص مبادرت ورزیدخشکسالی روبه . 
 نوع گرایش سیاسی دولت ها نسبت به آن کم توجهی شده است

ادامه بیان کرد:شهرستان های استان تهران و بخصوص منطقه غرب استان تهران از این فعال در حوزه کشاورزی و باغداری در 
نمونه مناطقی است که به ریه تهران موسوم هستند و در حال حاضر نیز بخش اعظم نیازهای زراعی و باغی پایتخت به مدد ظرفیت 

 .های موجود در شهرستان هایی همچون شهریار و مالرد تامین و مهیا می شود
 

ائی معتقد است با همه این اوصاف،معضل کم آبی در این خطه جغرافیایی به یک عارضه و نارسایی بزرگ و جدی مبدل شده و تا خز
زمانی که برای مرتفع سازی آن اقدامی جدی عملیاتی نشود حصول چنین هدفی)توسعه کشاورزی(ناممکن خواهد بود و این الگویی 

قعیت جغرافیایی و استعدادهای باغی و زراعی،جاری و ساری استاست که در سرتاسر کشور به فراخور مو . 
این فعال حوزه زراعت و کشاورزی گفت:در صورت پیشرفت کشاورزی به معنای واقعی کلمه، فرصت های شغلی متعددی نیز 

 .تکثیر می شود که در قالب خود،جوانان جویای کار بسیاری را مشغول به کار و فعالیت خواهد کرد
د:فعالیت در حوزه بسته بندی محصوالت زراعی،حمل و نقل آن،فروش و عرضه ادوات و تجهیزات زراعی و وی افزو

کشاورزی،فعالیت در بخش صنایع تبدیلی که عموما در مجاورت اراضی کشاورزی برپا می شوند،عرضه محصوالت زارعی و 
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فرصت های شغلی موجود و بالقوه در این حوزه به شمار باغی بصورت عمده و ُخرد)در قالب اصناف مربوطه( تنها نمونه هایی از 
 .می روند

خزائی می گوید:از دیگر سو هر آنچه ضریب تولیدات و محصوالت کشاورزی افزایش یابد،امکان توسعه صادرات غیر نفتی نیز 
ین توان،چاره ای جز ارتقاء پیدا می کند و می توان شاهد ارز آوری برجسته ای برای کشور بود و بالعکس در صورت کاهش ا

 .مصروف کردن ارز برای تهیه الزامات و نیازهای خانوارها و آحاد جامعه وجود ندارد
وی افزود:افتخار به خودکفایی گندم،برنج،چای یا محصوالت اینچنینی دیگر در کشورهای جهان به جهت همین موضوع است و به 

تعریف می شود تا جایی که بعضا عنوان استراتژیک نیز به آن اطالق  واقع چنین اقالمی در زمره محصوالت اساسی و اصلی مردم
 .می شود

بنابر مطالعات انجام شده،بخش اعظم هدر رفت آب در کشور،به حوزه کشاورزی معطوف می شود و به تبع هر آنچه میزان این هدر 
ری همراه خواهد شد. یقینا تالش برای رفت در اراضی زراعی کاهش یابد،بار مشکالت پیش روی این بخش با کاهش هر چه بیشت

توسعه آبیاری قطره ای در اراضی کشاورزی یکی از ضروریات فعلی کشور است، دستور کاری که مد نظر دولت قرار دارد و 
 .اقداماتی نیز در این خصوص عملیاتی شده اما همچنان تا رسیدن به نقطه ایده آل،فاصله ای طوالنی احساس می شود

های زیرزمینی و تعمیق فزاینده تر عمق چاه های آب در غرب استان تهران،مشتی نمونه خروار است که با مطالعه کاهش سطح آب 
 .و بررسی آن می توان به تصویری کلی از واقعیت های موجود در کشور پی ُبرد

صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار وگو بابهزاد درخشان،مدیر سابق تعاونی روستایی شهریار در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

متر چاه در این شهرستان  ۲۲تا  ۲۱، در تشریح این عارضه بیان کرد: در سالیان نه چندان دور گذشته، با حفر خبرنگاران جوان
متری از زمین اقدام  ۱۲۱باید به حفر دیم، اما در حال حاضر برای دسترسی به آب در برخی مناطق میرسی)شهریار( به آب می

 .شود، تا دسترسی به آب ُمَیَسر شود
 

وی افزود: این امر نشان دهنده عارضه ای جدی است که در حال حاضر بسیاری از فعاالن عرضه زراعی و باغی را با مشکالت 
ی باید برای حل و فصل آن چاره اندیشی کردعدیده مواجه ساخته و م . 

مدیر اسبق تعاونی روستایی شهریار در ادامه بیان کرد: هر گوشه و نقطه ای از کشور به نسبت موقعیت خاکی و جغرافیای که از آن 
از این  برخوردار است مستعد برداشت محصوالتی متنوع است و با یک برنامه ریزی اصولی می توان ضمن استفاده حداکثری

 .ظرفیت ها در زمینه توسعه تجارت نیز به توفقات فزاینده ای دست پیدا کرد
وی افزود: یقینا پیش نیاز تحقق چنین امر خطیری به تامین الزامات کشاورزی معطوف می شود که یکی از مهمترین این الزامات آب 

 .است
 

نی نیز بوده ایم اما همچنان سخن از خشکسالی و کمبود آب به میان در طی سالیان گذشته بعضا شاهد افزایش قابل توجه نزوالت آسما
 .می آید، امری که در محافل عمومی و خصوصی نیز مورد بحث قرار گرفته است

واقعیت این است که در زمینه هدایت آب های سرگردان نیز برنامه ای مدون و اصولی تعریف و طراحی نشده و همین موضوع 
توجهی از نزوالت آسمانی هدر رود باعث می شود بخش قابل . 

 کانال کشی و رعایت شیب استاندارد در شهرسازی،عاملی تعیین کننده در هدایت آب های سرگردان
یکی از راهکارهای اساسی برای هدایت آب های سرگردان را باید در پیاده سازی پروژه های سد سازی جستجو کرد،امری که انصافا 

ان در این حوزه بسیار فعاالنه اقدام کرده و تعدد و تکثر سد سازی ها در اقصی این مرز و بوم گواهی در دهه های اخیر کشور ایر
است بر صحت این ادعا، اما به موازات چنین پروژه هایی لحاظ کردن برخی تکنیک ها برای تحقق این امر)هدایت آب های 

 .سرگردان( نیز اصلی ضروری به شمار می رود
صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار وگو باشورای شهر مالرد در گفت محبوب اکبری، رئیس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

م در شهرسازی و احداث کانال های شهری می ، در تشریح این الزام و ضرورت بیان کرد:در صورت لحاظ کردن شیب الزجوان
 .توان بخش قابل توجهی از نزوالت آسمانی را به سمت و سوی اراضی زراعی سوق داد

وی افزود:در نقطه مقابل،بی توجهی به چنین اصلی،عالوه بر هدر رفت آب باعث جمع شدن آب در خیابان ها و معابر عمومی 
مرور عادی شهروندان نیز اختالالتی جدی ایجاد می کندشهرها خواهد شد که در تردد و عبور و  . 

این عضو پیشین شوای شهر مالرد و رئیس فعلی شورای اسالمی این شهر در ادامه گفت:الیروبی به موقع کانال های شهری از دیگر 
یر اینصورت با وجود الزاماتی است که می باید در زمان مقتضی توسط مدیریت شهری و دستگاه های ذی ربط عملیاتی شود در غ

 .چنین کانال هایی،بهره وری از بارش ها و نزوالت آسمانی دچار مشکل خواهد شد
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با جمع بندی مجموعه این اظهار نظرها این واقعیت هویدا می شود که برای توسعه کشاورزی می باید به اتخاذ تدابیر هوشمندانه در 
ه ها تامین آب مورد نیاز زراعت و باغداری استعرصه های گوناگون مبادرت ورزید که یکی از این عرص . 

البته فاصله گرفتن از کشاورزی سنتی،اعمال آمایش سرزمینی،کشت و کار مناسب و متناسب با موقعیت جغرافیایی مناطق 
حلقه های یک کشور،تدوین،طراحی و آمادگی اصولی برای مقابله با سرمازدگی یا گرمازدگی و ...از دیگر الزاماتی است که به مثابه 

زنجیره به هم پیوسته،مدد رسان تحقق این امر خطیر)شکوفایی کشاورزی(خواهد بود و امید آن می رود با همیاری و همگرایی تمامی 
دستگاه های ذی ربط،شاهد پیشرفت و توسعه هر چه بیشتر کشاورزی در این خطه پر گوهر )ایران( باشیم که قطعا با حصول آن 

کشور نیز تسریع خواهد شد روند توسعه اقتصادی . 

 لینک خبر 
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 متفرقه 
 فود پرس – 01/7/89تاریخ : 

 بازداشت مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام
 .مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام به اتهام اخالل در نظام اقتصادی بازداشت شد

 
ل شرکت پشتیبانی امور دام خبر داد و گفت: این فرد به دلیل اخالل در نظام اقتصادی از طریق یک منبع آگاه از بازداشت مدیر عام

 .اخالل در مایحتاج عمومی بازداشت شده است
 

 .پرونده وی پیشتر در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده بود
 

تنظیم بازار و همچنین اخالل در نظام مایحتاج هزار تن گوشت ۲گفتنی است پیش از این هم دو پرونده گوشتی مربوط به مفقود شدن 
عمومی از سوی برخی دالالن و مدیران جهاد کشاورزی مطرح بود که تا کنون برای مورد اول دادگاهی برگزار نشده است اما در 

 .پرونده دومی تعدادی از مدیران محکوم و روانه زندان شدند
  لینک خبر
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 متفرقه 
 خبرگزاری فارس – 01/7/89تاریخ : 

 گیرندای برای روستاییان تصمیم مینهاد به طور جزیره 02

گیرند، گفت: متأسفانه این نهاد مختلف برای روستاییان تصمیم می 28عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه 

 آورد. ای است و مشکالت زیادی را برای روستا به وجود میها به صورت پراکنده و جزیرهگیریتصمیم
به  نظرانا عنوان روستا بر مدار تولید با حضور اساتید و صاحببه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز همایشی ب

 همت قرارگاه پیشرفت و آبادانی در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
در این همایش عباس سعیدی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان تعریفی از روستا آن را واحد اجتماعی و زندگی توصیف 

کنند که این اهانتی بزرگ به روستاییان کشور است. چرا که ما کرد و گفت: متأسفانه برخی روستا را واحد تولیدی تعریف می
 توانیم روستاییان را به عنوان کارگران بخش تولیدی بدانیم بلکه آنها واحد زندگی و پویا از جامعه کشوری هستند.نمی

ن و تعادل باید در زندگی روستایی حاکم باشد. تخریب به سیمای روستایی را غیر علمی و غیر این استاد دانشگاه معتقد است که تواز
 داند و معتقد است که نباید شهرنشینی به قیمت تخریب روستاها انجام شود.منطقی می

 21به دلیل اینکه کمتر از  درصد روستاها 31شود وی از آمارهای روستایی هم انتقاد کرد و گفت: متأسفانه در آمارهایی که ارائه می

 شود. های روستایی هم دچار نقص و ایراد میریزیشود و برنامهشوند و بنابراین آمار درستی مطرح نمیخانوار دارند محاسبه نمی
ز برداری اها کپیهای گذشته به درستی انجام نشده است. برخی از برنامههای روستایی در سالسعیدی معتقد است که برنامه

 ها هم ناموفق بوده است.های شهری بوده و برخی برنامهبرنامه
برداری از طرح هادی شهری بوده که باید این به گفته این استاد دانشگاه طرح هادی روستایی که البته تا حدودی موفق بوده است کپی

 .ها منطبق با شرایط روستا باشد که در این صورت موفقیت آن بیشتر خواهد شدنوع طرح
های گذشته بدون برنامه و مطالعه روستاهای زیادی به شهر تبدیل شده است عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی از اینکه در سال

 آنقدر روستا به شهر تبدیل شده که من شرم داشتم لیست بلندباالی آن را نگاه کنم. 81تا 81های انتقاد کرد و گفت: تنها در فاصله سال

 گیرندنده برای روستا تصمیم مینهاد پراک 28* 

کاری بزرگی است و متأسفانه هر کدام از آنها هم گیر هستند و این پراکندهنهاد تصمیم 28وی همچنین گفت: متأسفانه برای روستاییان 

ر قرار حت تأثیکنند هیچکدام از این نهادها مربوط به دیگری نیست و اینگونه تصمیمات توسعه روستا را تای و بخشی عمل میجزیره
 دهد.می

این استاد دانشگاه معتقد است که بافت روستایی نباید تغییر یابد و روستاییان احساس کنند که در یک شرایطی قرار دارند که باید تولید 
 انجام دهند. اگر فناوری نیز به روستا بیاید باید در خدمت تولید باشد و آنها را از تولید دور نگه ندارد.

عیدی باید همواره پیوندهای بین شهر و روستا برقرار باشد و این دو را نباید جدا از یکدیگر فرض کرد که متأسفانه در به گفته س
تواند تولید کند و شهرنشین هم باشد و محصوالت خود را در شهر های گذشته چنین اقدامی انجام نشده است. یک روستایی میسال

 و کار کرد. بفروشد که باید در این زمینه تبلیغ
 کند* اختصاص اعتبار برای گردشگری به تولید روستایی اضافه نمی

 001های گذشته گفت: بخش توسعه روستایی ریاست جمهور ها در سالریزیعضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با انتقاد از برنامه

برای گردشگری گذاشته که اصالً در خدمت تولید نیست  درصد این اعتبار را 31میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی برداشت کرده و 

 کند.و به تولید روستایی چیزی اضافه نمی
ها از عدم تأمین امکانات در روستاها اشاره کرد و گفت: متأسفانه زنان و مردان روستایی که وی در بخش دیگری از صحبت

شان باشند. زنان تحصیلکرده توانند در خدمت روستاییمودند نمیهای بسیار باهوشی هم هستند پس از اینکه مدارج علمی را پانسان
شود در حقیقت تحصیل و گردند اما باید به همان کار قبلی روستا ادامه دهند و تغییری در کار آنها ایجاد نمیدوباره به روستا برمی

کارهای معمولی بپردازند و باید دولت در این دانش آنها در خدمت روستا نیست. آنها مجبورند دوباره مثل افرادی عادی روستا به 
 زمینه از آنها حمایت کند.

  لینک خبر
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 متفرقه 
 خبرنگاران جوان  – 8/7/89تاریخ : 

شاورزی با کشف قیمت شفافعرضه محصوالت ک  
نیاورانی گفت:عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال، به دلیل کشف قیمت شفاف، شرایطی را فراهم می کند که عرضه کاالها 

 .در بازارهای جهانی تسهیل شود
صنعت، تجارت وکشاورزی صدرالدین نیاورانی نایب رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار گروه  

، عرضه پسته در بورس کاال را مناسب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به آنکه عرضه تمامی اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
کاال مزیت های همچون شفافیت قیمت، حذف واسطه های غیر ضرور و افزایش درآمد محصوالت کشاورزی از جمله پسته در بورس 

 .کشاورزان را به همراه دارد، از این رو همانند سایر کشورها باید به سمت سو و سوی عرضه محصوالت در بورس کاال پیش رویم
فزود: عرضه محصوالت کشاورزی در بورس وی با اشاره به اینکه زیرساخت های عرضه پسته در بورس کاال فراهم شده است، ا

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

ه بازی و دالل بازی، در تنظیم نیاورانی ادامه داد: عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال به سبب جلوگیری از واسط
محصول و در بلندمدت در افزایش درآمد کشاورزان تاثیر بسزایی دارد  بازار . 

 آگاهی کشاورزان از ساز و کار بورس کاال/رونق تولید با عرضه محصوالت کشاورزی در بورس :بیشتر بخوانید
به گفته این مقام مسئول، با توجه به ظرفیت باالی تولید در کشور، بزرگ شدن بورس کاالی کشاورزی امری ضروری است تا 

ت محصول اقدام به خرید کنندبا مراجعه به سایت بتوانند براساس مشخصات ارایه شده بدون رویخریداران  . 

نایب رئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی در پایان با اشاره به اینکه عرضه پسته در بورس کاال در باالبردن 
شی از پسته تولیدی در ارزش سرمایه ای محصول تاثیر بسزایی دارد، تصریح کرد: با توجه به آنکه تنها بخ

بورس عرضه می شود، از این رو صادرکنندگان سنتی می توانند همانند گذشته به فعالیت خود ادامه دهند و تنها 

 .شرکت های صادراتی که بر مبنای دانش روز فعالیت می کنند، اقدام به مراوده از این طریق کنند
  لینک خبر
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 متفرقه 
 خبرنگاران جوان  – 00/7/89تاریخ : 

 پرورش قورباغه گوشتی غیر مجاز است
پور گفت: تاکنون مستندی مبنی بر تولید و صادرات تحت نظارت دامپزشکی و مبتنی بر پروانه تولید قورباغه وجود نداردرفیعی  . 

صنعت، تجارت وکشاورزی علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

پرورش  ، درباره آخرین وضعیت صدور مجوز پرورش قورباغه اظهار کرد: تولیداتی همچونخبرنگاران جوان
یرد و می تواند مورد استفاده قرار بگ  و سایر حشراتی که برای جنبه انسانی و خوراکی برای حیوانات قورباغه پرورش عقرب،

ممکن است در کشور متعارف نباشد، باید عالوه بر سازمان دامپزشکی از سایر دستگاه های متولی همچون سازمان محیط زیست و 
 .نماینده ولی فقیه وزارت جهاد کشاورزی مجوز دریافت کنند

ملی منطقه ای و بین اللملی وی افزود: پرورش دهندگان تولیدات نامتعارف همچون قورباغه باید در چارچوب مقررات و ضوابط 
 .سازمان دامپزشگی اقدام به پرورش و تولید کنند

رفیعی پور ادامه داد: متقاضیان پرورش و تولید قورباغه یا هر گونه حیوان و حشرات دیگر در ابتدا باید مجوزهای الزم را از حوزه 
ست دریافت کنند و سپس سازمان های شرعی وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های متولی همچون محیط زی

پرورش را صادر می کند مجوز مطابق با دستورالعمل ها و بخشنامه های الزم،  دامپزشکی . 
 آخرین وضعیت مجوز پرورش عقرب در کشور :بیشتر بخوانید

به گفته رئیس سازمان دامپزشکی، با وجود بیماری های مشترکی که این حیوانات نامتعارف می توانند برای انسان داشته باشند، از 
ما هم کمک   رو دستورالعمل های الزم را در اختیار متقاضیان می گذاریم و پس از موافقت و دریافت مجوز از سایر دستگاه ها،این 

 .می کنیم تا آنها براساس دستورالعمل ها و ضوابط ملی به پرورش در این حوزه ورود کنند
نشده است، بیان کرد: البته متقاضیان براساس ضوابط ملی وی با اشاره به اینکه تاکنون مجوزی در خصوص پرورش قورباغه صادر 

و مقررات سازمان دامپزشکی می توانند در این حوزه ورود کنند چرا که هدف اصلی ما این است تا با رعایت دستورالعمل ها، 
 .بیماری های مشترک انسان و دام به صنعت دامی و جامعه هدف مشکلی وارد نکند

اشاره به اینکه مستندی مبنی بر تولید و صادرات تحت نظارت دامپزشکی و مبتنی بر پروانه تولید قورباغه رفیعی پور در پایان با 
وجود ندارد، تصریح کرد: براین اساس طی سال های قبل هیچ کارگاه تولید قورباغه منجر به صدور پروانه نشده است، اما در 

ری را داردصورت مراجعه متقاضیان، سازمان دامپزشکی آمادگی همکا . 
  لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا  – 9/7/89تاریخ : 

روز کاهش یافت ۱۱زمان صدور مجوزهای کشاورزی به   

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: زمان صدور مجوزها و پروانه ساخت بنگاه های  -ایرنا  -تهران 
روز کاهش یافت.  ۱۱اقتصادی بخش کشاورزی به   

زی و در جلسه مشترک سازمان شیالت و نظام مهندسی کشاور« شاهرخ رمضان نژاد»به گزارش دوشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 
ها و مشکالت مرتبط با صدور های مشترک حوزه آبزیان و همچنین بررسی چالشها و برنامهمنابع طبیعی برای اجرای سیاست

افزایی در پیشبرد اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه افزود: در دوره جدید فعالیت این پروری با هدف هممجوزهای آبزی
( برنامه ششم توسعه، ۱۲( ماده )۳روز کاهش یافته که مطابق بند ) ۱۱روز به  ۲۲۱توسط سازمان، زمان صدور مجوزها از م

روز صادر شود. ۲۲های اقتصادی بخش کشاورزی باید ظرف مجوز و پروانه ساخت بنگاه  
دهی و اسخها در حوزه صدور مجوزها، زمان پوی تصریح کرد: در راستای اجرای این ماده قانونی و شفافیت در عملکرد دستگاه

سازی به طور کامل انجام و سهم هر دستگاه در این خصوص مشخص شده است.استعالمات، شفاف  
ها و رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی یکی از تکالیف مهم این سازمان را پشتیبانی اجرایی و فنی از برنامه

های عملکرد واحدهای تولیدی به میزان رکوردها و میانگین های وزارت جهادکشاورزی دانست و گفت: نزدیک شدنسیاست
های سازمان در این دوره است که در این راستا با انعقاد عملکردهای تولیدی نمونه استانی و ملی از جمله مهمترین برنامه

ستیم.های فعال بخش کشاورزی پیگیر تحقق آن هها و تعاونیها، تشکلهای همکاری با اتحادیهنامهتفاهم  
ای، درصدد است موجبات دانش بنیان شدن و وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی به عنوان یک سازمان دانشی و توسعه

ها فراهم کند.ها و کاهش سایشور شدن واحدهای تولیدی را از طریق گسترش تعامالت سازنده و افزایش همگراییبهره  
دسی به عنوان دروازه ورود سرمایه به بخش کشاورزی، سعی بر بهبود فضای کسب و کار و نژاد افزود: سازمان نظام مهنرمضان

 اصالح فرآیند صدور مجوز واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی دارد.
 ساماندهی طرح های توجیهی بخش شیالت الزامی است

جاد و توسعه تعامالت سازنده برای انجام پروری سازمان شیالت ایران گفت: برنامه ما ایمعاون توسعه آبزی« حسین عبدالحی»
پروری است.های مشترک در حوزه شیالت و آبزیها و طرحبرنامه  

شود که پیگیر برطرف شدن مشکالت پروری و شیالت به سازمان شیالت مربوط میوی اظهارداشت: عمده مشکالت در حوزه آبزی
 مربوطه هستیم.

های ارزیابی فنی و اقتصادی تهیه ندهی شده و طبق ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی، طرحهای توجیهی باید ساماوی تصریح کرد: طرح
بندی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، برای صدور پروانه و اخذ شده توسط مشاوران دارای صالحیت و رتبه

ها نیست.تسهیالت کافی بوده و نیازی به ارزیابی مجدد طرح  
پروری سازمان شیالت ایران خاطرنشان کرد: یکی از وظایف ما افزایش آگاهی تولیدکنندگان و توانمندسازی معاون توسعه آبزی
های مشترک نسبت به موضوع اقدام شود.پروری است که باید در قالب برنامهفعاالن حوزه آبزی  

  لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا  – 01/7/89تاریخ : 

 راه های توسعه همکاری های ایران و عمان در حوزه کشاورزی بررسی شد

سفیر جمهوری اسالمی ایران در عمان امروز )دوشنبه( در دیدار با حمد بن سعید العوفی وزیرکشاورزی و شیالت این  -ایرنا  -تهران 
 کشور راه های توسعه همکاری های ایران و عمان در حوزهای کشاورزی و شیالت را بررسی کردند. 

ر توسعه همه جانبه ارتباطات دو کشور تاکید کرد و افزود: شرکت ها و تجار حجت االسالم و المسلمین نوری شاهرودی در این دیدار ب
 ایرانی آمادگی دارند در بخش های مختلف کشاورزی و دریایی عمان و تامین اقالم مورد نیاز این کشور سرمایه گذاری کنند.

جار و شرکت های ایرانی در عمان یادآور شد: وزیر کشاورزی و شیالت عمان نیز با استقبال از فعالیت ها و سرمایه گذاری مشترک ت
 عمان از هرگونه سرمایه گذاری تجار و بازرگانان ایرانی در عمان استقبال می کند.

حمد بن سعید العوفی با اشاره به کیفیت مناسب کاالهای ایرانی تصریح کرد: کاالهای ایرانی به ویژه محصوالت کشاورزی و دامی از 
 ستند و عمان از همکاری های خود را ایران در زمینه های مختلف استقبال می کند.کیفیت الزم برخوردار ه

 
  لینک خبر
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 خبرنگاران جوان  – 8/7/89تاریخ : 

المللی آب و فاضالبنش بنیان در نمایشگاه بینهای دابرابری شرکت ۹پیشرفت   
برابری داشتند ۲المللی آب و فاضالب ایران رشد های دانش بنیان در نمایشگاه بینببران گفت: شرکت . 

گزارش به نی وزارت نیرو )پاون(، صدیقه ببران در همایش ، به گزارش پایگاه اطالع رساگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

مدیران عامل آبفای سراسر کشور که در حاشیه برپایی پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب برگزار 
شرکت  ۱۰۱ شد، با اشاره به اینکه خوشبختانه با وجود تشدید تحریم ها، بخش خصوصی کشور همچنان فعال است، گفت: امسال

شرکت خارجی بخشی از فضای نمایشگاه را به خود اختصاص داده  ۲۳تخصصی در نمایشگاه حضور فعال داشته که از این تعداد 
 .اند

ها به جهت رشد توسعه کشور به ویژه رشد بخش خصوصی حائز اهمیت است و تعامل بخش خصوصی و او افزود: برپایی نمایشگاه
کندمی دولتی را بیش از پیش فراهم . 

مهرماه ۲۲ب و فاضالب از المللی صنعت آب و تاسیسات آکار نمایشگاه بینآغاز به :بیشتر بخوانید  
های حوزه صنعت آب و مدیرکل روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو در پایان، تبدیل شدن نمایشگاه امسال به مرکز رویداد

های ای را از ویژگیهای مدیریت منابع آب و آب منطقههای مهندسی آب و فاضالب و عالوه بر آن شرکتفاضالب، حضور شرکت

از نمایشگاه عنوان کرداین دوره  . 
  لینک خبر
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 گزارشات جهانی

 خبرگزاری فارس – 01/7/89تاریخ : 

 پیشنهاد روسیه برای تشکیل اوپک غالت

معاون نخست وزیر روسیه پیشنهاد تشکیل سازمان کشورهای صادر کننده غالت شبیه اوپک را با هدف تضمین ثبات ، بازار و حل 
 مشکل گرسنگی جهانی مطرح کرده است. 

نهاد وزیر روسیه، پیش، الکسی گوردیف، معاون نخستراشاتودیالملل خبرگزاری فارس به نقل از به گزارش خبرنگار اقتصاد بین
 غالت سازمانی شبیه به اوپک نفتی، تشکیل شود. کرده است، برای حل مشکل گرسنگی در جهان سازمان کشورهای صادر کننده

بنا به بیانیه گوردیف پیشنهاد تشکیل سازمان کشورهای صادر کننده غالت همانند اوپک با هدف تضمین ثبات در بازار غالت جهان، 
 گذاری و حل مشکل گرسنگی در جهان مطرح شده است.ایجاد هماهنگی بیشتر در حوزه قیمت

 ار گوردیف با جولیا کلوکنر وزیر غذا و کشاورزی آلمان مطرح شده است.این پیشنهاد در دید
 اند.المللی غذا و نوشیدنی در کلن آلمان با یکدیگر دیدار کردهوزرای روسیه و آلمان در حاشیه برگزاری نمایشگاه بین

تحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، آرژانتین و تواند شامل روسیه، اوزیر روسیه، کشورهای صادر کننده غالت میبنا به گفته معاون نخست
 دیگر کشورها باشد.

در برلین در این « هسته سبز»گوردیف پیشنهاد کرده است که کشورهای صادر کننده غالت در جهان در طول برگزاری نمایشگاه 
 وگو کنند.زمینه با یکدیگر گفت

 افتدرصد افزایش ی 21سال گذشته تولید محصول کشاورزی روسیه  1طی 

 79میلیون تن برسد که  009درصد افزایش نسبت به سال گذشته به  1شود تولید غالت در این کشور طی سال جاری با بینی میپیش

 میلیون تن آن مربوط به برداشت گندم است.
 غالت در جهان های گذشته نیمی از بازار گندم جهان را به دست گرفته و به بزرگترین صادر کنندهروسیه توانسته است طی سال

 تبدیل شود.
 برابر شده است. 1میالدی تاکنون سهم روسیه از بازار جهانی گندم  2111از دهه 
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