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 بنام خداوند متعال

"  درگوشه سمت چپ صفحه    Bookmarkعالمت   "  روي سرخط  اخبار مشاهده براي لطفا

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

 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 اخبار تهیه شده در سایت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

 :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 - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰۳تاریخ: 

 های نوین آبیاریدرصدی عملکرد تولید با اجرای سامانه 30افزایش 

میلیارد متر مکعبی آب کشاورزی  ۱.۳۳درصدی عملکرد تولید و صرفه جویی ساالنه  ۳۰مجری طرح سامانه نوین آبیاری از افزایش 

 .خبر داد ۹۶هزار هکتار سامانه های نوین آبیاری در سال  ۳۰۲با اجرای 

 های نوینبه نقل از پایگاه وزارت جهاد کشاورزی، عباس زارع مجری طرح سامانه، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

هکتار از  ۴۱۴هزار و  ۱۸۰پروژه و در سطح  ۲۱۵هزار و  ۱۸در قالب  ۹۶در سال  های نوین آبیاریسیستمآبیاری اظهار کرد: 

حال اجرا است که مجموع سطح اجراء شده  هزار هکتار از اراضی نیز در ۱۲۲اراضی کشاورزی اجرا شده است و همچنین در سطح 

 هکتار است. ۴۷۷هزار و  ۳۰۲و در حال اجرا 

وی با اشاره به این که اجرای سامانه های آبیاری نوین در سطح یاد شده، باالترین رکورد عملکرد ساالنه این طرح از ابتدا تاکنون 

درصد افزایش  ۳۰، حداقل بخش کشاورزیمکعب آب مصرفی میلیارد متر  ۱.۳۳بوده است، افزود: پتانسیل صرفه جویی ساالنه 

درصدی مصرف آفت کش، بذر و کود شیمیایی از مزایای اجرای این طرح  ۲۵عملکرد تولید محصوالت کشاورزی و حداقل کاهش 

ه است، تصریح درصد اعتبار مصوب بود ۴۳معادل  ۹۶می باشد.زارع با بیان این که میزان اعتبار تخصیص یافته در سال  ۹۶در سال 

 ۸هکتار،همدان با  ۲۷هزار و  ۱۰هکتار، جنوب کرمان با  ۴۹۲هزار و  ۱۲هکتار، اصفهان  ۷۴۰هزار و  ۲۳کرد: استان های فارس با 

را به خود  ۹۶هکتار، بیشترین سطح اجرای سامانه های نوین آبیاری در سال  ۲۷۷هزار و  ۸هکتار و گلستان با  ۵۰۷هزار و 

 اختصاص داده اند.

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۱۰۶۸۷/%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸%B۲% 
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 آب
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰۳تاریخ: 

 فوالدسازی باید در کنار سواحل تأسیس شونددرصدی کشور از منابع زیرزمینی آب/ تمامی کارخانجات  110استفاده 

 .درصد رسیده و این معنایی جز خودکشی ندارد ۱۱۰های تجدید پذیر به کالنتری، گفت: در ایران استفاده از آب

، عیسی کالنتری رئیس سازمان محیط زیست گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

اندیشی اتاق تعاون ایران با بیان اینکه محیط زیست برای همه مردم ایران است، گفت: متأسفانه ظرفیت کره زمین در جلسه هم

 .لت فشارهای وارده از سوی مردم به کره زمین، عمر آن رو به کاهش استبرای ایران محدود شده و به ع

رئیس سازمان محیط زیست در ادامه افزود: رفاه بیش از حد مردم باعث شده که کشور ایران و کره زمین با مشکالت زیست  

، آب است، گفت: محیط زیستکالنتری با تأکید بر اینکه مشکل اصلی بعد از انقالب در حوزه .رو شودمحیطی بسیاری روبه

 .و شده استرمتأسفانه به علت مسائل سیاسی، بین المللی و عدم آشنایی به محور توسعه پایدار این حوزه با مشکالت بسیاری روبه

با  ایم بخش زیست محیطیمتأسفانه به دلیل آنکه در بخش غذا و صنعت بدون در نظر گرفتن توسعه پایدار خودکفا شده وی افزود:

 .های بسیار زیادی دچار مشکل شده استهزینه

ها باید توجیه اقتصادی رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه توسعه پایدار دارای چهار اصل است، گفت: اول تمامی فعالیت

، چهارم حق نی شودها نباید نظم اجتماعی را بر هم بزند، سوم مسئله محیط زیست نباید قرباترین فعالیتداشته باشد، دوم اقتصادی

 .روداصل و پایه مهم توسعه پایدار در کشور به شمار می ۴این موارد های بعدی باید حفظ شود؛ تمامی نسل

 .کالنتری افزود: نسل حاضر نباید به دلیل ورود تکنولوژی از تمامی منابع ملی استفاده کند و آنها را به غارت ببرد

متأسفانه به دلیل خودکفا شدن در بخش گندم تا جایی که امکانپذیر بود خاک را شخم رئیس سازمان محیط زیست، تأکید کرد: 

 .فت به خاک شود و این منبع مهم زیست محیطی از بین برودزدیم و همین موضوع سبب وارد شدن آ

خش فزایش تولید دام بکالنتری افزود: سیاست غلطی که در گذشته به کار گرفته شد، به دلیل داشتن اهداف کوتاه مدت از جمله ا

 .بزرگی از خاک را دچار فرسایش کرد

 ۱۲رئیس سازمان محیط زیست ادامه داد: ایران اولین کشور در دنیا است که خاک خود را دچار فرسایش کرده و ما هم اکنون بین 

 .میلیون تن خاک فرسایشی در کشور داریم ۱۶تا 

ایم، گفت: به دلیل آنکه در بخش کشاورزی از بخش کشاورزی را از دست دادهوری از وی با اشاره به اینکه پوشش گیاهی و بهره

 .ایموری خود را کاهش دادهایم، میزان بهرههای علمی درست استفاده نکردهسیاست

درصد از محصوالت خودکفا شود، گفت: این سیاست در  ۹۵کالنتری با تأکید بر اینکه طبق قانون وزارت کشاورزی مکلف شده در 

 .شودورتی که از محورهای علمی درست استفاده نکند باعث از بین رفتن محیط زیست و اقتصاد کشور میص

رئیس سازمان محیط زیست با تأکید بر اینکه دولت دوازدهم استراتژی قوی را در راستای توسعه پایدار به کار گرفته است، گفت: 

دهد و هر فعالیتی که هم محیط زیست به هیچ عنوان به آن مجوز نمی هر فعالیتی که در راستای توسعه پایدار نباشد، سازمان

 .راستا با توسعه پایدار باشد به طور کامل از آن حمایت خواهد شد

وی با تأکید اینکه هم اکنون در هیچ شرایطی به صنعت فوالد و پتروشیمی در داخل کشور مجوز نخواهیم داد، گفت: تمامی 

 .خواهند باید در سواحل کشور تأسیس شوندوشیمی اجازه فعالیت از محیط زیست را میکارخانجاتی که فوالد و پتر

درصد از جمعیت کشور در سواحل هستند، اما در سواحل جنوبی ایران از جمله آبادان و  ۸۰کالنتری یادآور شد: در تمامی دنیا 

 .درصد جمعیت است، حضور دارند ۲چابهار تنها یک میلیون نفر که معادل 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول اردیبهشت 

 

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

یس سازمان محیط زیست افزود: تمامی کارخانجاتی که نیازمند استفاده از آب فراوان هستند باید در سواحل جنوبی کشور رئ

 .فعالیت کنند تا در بخش محیط زیست دچار مشکل نشویم

نیفتد فقر ایجاد ای در کشور اتفاق گفت: در صورتی که توسعه وی با اشاره به اینکه اولین دشمن محیط زیست در کشور فقر است،

 .شودشود و به مرور زمان محیط زیست نیز دچار تعدیل میمی

کالنتری تصریح کرد: باید اصول توسعه پایدار به طور کامل رعایت شود و در همین حوزه باید ارتباطات مردم با محیط زیست از 

 .شود، نباشیمیط زیست میطریق سامانه صورت گیرد تا شاهد امضاهای طالیی که زمینه ساز از بین رفتن مح

ر های حاضهای طبیعی کشور دارند، گفت: نسلهای بعدی حق و حقوقی در محیطرئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه نسل

 .های زیست محیطی را به حراج بگذارندهای جدید بخشنباید با استفاده از تکنولوژی

 .صادی بزرگترین خطر برای کشور و بزرگترین تهدید برای محیط زیست استهای اقتبهره وری پایین در فعالیت وی تأکید کرد:

کالنتری با اشاره به صرفه جویی آب در کشور، گفت: استفاده بیش از حد منابع انرژی و پایین بودن بهره وری از آن باعث شده که 

 .عمر آب در سرزمین ما هر روز کمتر شود

های تجدیدپذیر درصد از آب ۲۰که طبق قوانین و مقررات بین المللی، هر کشوری باید رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به این

های تجدیدپذیر استفاده کند، افزود: در کشور ایران تواند از آبدرصد می ۴۰خود را استفاده کند و در مواقع ضروری و بحرانی تا 

 .جز خودکشی ندارددرصد رسیده و این معنایی  ۱۱۰های تجدید پذیر به استفاده از آب

های زیر زمینی درصد از آب ۳۰میلیون مترمکعب است اما تنها  ۱۹.۷شود هایی که وارد زیر زمین در کشور میوی تصریح کرد: آب

 .گردداستفاده شده به این بخش بازمی

هایی از جمله خوزستان، هم اکنون به دلیل عدم استفاده درست از منابع زیرزمینی آب در کشور در شهر کالنتری تأکید کرد:

 .ایمهای آبی شدهاصفهان و همدان ما دچار جنگ

درصد به  ۲ها، به دلیل موتورسیکلت آلودگی هوا درصد از ۱۲رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به آلودگی هوا در کشور گفت: 

 .های فرسوده به کالنشهرها استهوا به دلیل ورود کامیون درصد از آلودگی ۸۶خاطر خودروهای سواری، 

های فرسوده است سالمت مردم را در کالنشهرها به خطر انداخته و مسئله دیگر در وی تأکید کرد: آلودگی هوا که ناشی از کامیون

 .زگردها هستند که ما در حوزه محیط زیست به دنبال برطرف شدن این مشکل نیز هستیمآلودگی هوا ری

به جز شمال کشور است، گفت: هم اکنون هیچ جایی از کشور بدون  سدسازیکالنتری با بیان اینکه بخش محیط زیست مخالف 

 .دهای روان در کشور به شدت کاهش یابسد نیست و همین موضوع باعث شده که میزان آب

ها در شمال غرب از جمله آذربایجان شرقی و غربی و کردستان خوب بوده، رئیس سازمان محیط زیست گفت: امسال میزان بارش

 .های روان در این مناطق کاسته شده استاما به دلیل ایجاد سدهای فراوان از میزان آب

طرناک از بین رفته و ما شاهد نابودی روزانه این وی افزود: بخش بزرگی از پوشش گیاهی زاگرس به دلیل ورود یک باکتری خ

کالنتری در پایان گفت: ما نباید به دنبال تقسیم فقر در کشور باشیم و همه باید کمک کنیم اشتغال مولد را از .سرمایه ملی هستیم

 .ها افزایش دهیمطریق تعاونی

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۱۰۴۲۸/%D۸%A۷%D۸%B۳%D۸%AA 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  2یک شنبه 

 میلیارد دالر فاینانس 30صدور مجوز 

گفت: دولت حتما طرح جدید ارزی  میلیارد دالر فاینانس در دولت، ۳۰از معاون اول رییس جمهور با اشاره به صدور مجوز استفاده 

 .کندرا با موفقیت اجرا می

 ۱۳۹۷اسحاق جهانگیری در مراسم هم اندیشی مدیران ارشد دولت تدبیر و امید به تشریح برخی اولویت های دولت برای سال 

ار همه مدیران دولت باشد، افزود: یکی از این اولویت ها سیاست های پرداخت و با تاکید بر اینکه این اولویت ها باید در دستور ک

 .اقتصاد مقاومتی است و باید تمام مصوباتی که در دو سه سال اخیر در چارچوب اقتصاد مقاومتی اتخاذ شده با جدیت پیگیری شود

سال جاری برشمرد و اظها داشت: تصور  معاون اول رییس جمهور تعامل سازنده با جهان و پیگیری برجام را از دیگر اولویت های

آمریکایی ها این است که با خارج شدن از برجام ایران دچار مشکالت جدی می شود اما ما برای هر شرایطی برنامه ریزی و فکر 

 نشان کرده ایم و کمترین دغدغه ای در این زمینه وجود ندارد؛ البته مهم این است که مدیران پای کار باشند و از خودگذشتگی

دهند و این از خودگذشتگی در سخن نباشد بلکه مردانه پای عمل بایستند. در اینصورت است که حتی بدون برجام کمترین اتفاقی 

 .در زندگی مردم رخ نمی دهد و کسانی که از برجام خارج می شوند خودشان ضرر خواهند کرد

شان کرد: مهم ترین موضوع در سیاست گذاری ارزی جدید دولت وی به سیاست گذاری های دولت در بخش ارز نیز اشاره و خاطر ن

   .این است که قادر باشیم مدیریت منابع ارزی را در کشور انجام دهیم و انضباط و شفافیت بر بازار ارز کشور حاکم باشد

ممنوعیت دستگاه ها و دانست و گفت:  ۱۳۹۷معاون اول رییس جمهور حمایت از کاالی ایرانی را از دیگر اولویت های مهم سال 

شرکت های دولتی برای خرید کاالهای خارجی که مشابه داخلی آن وجود دارد و مبارزه جدی با قاچاق کاال از جمله اقدامات دولت 

   .برای حمایت از کاالهای داخلی خواهد بود

عنوان کرد و گفت: کارگروه  ۱۳۹۷جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود محدودیت منابع آب را از مهم ترین مسائل سال 

   .مربوطه باید به موقع تصمیم گیری کند و مردم نباید معطل تصمیمات ما شوند

وی از استانداران سراسر کشور خواست مدیریت منابع آب را جزو مهم ترین دستور کارهای خود قرار دهند و اجازه ندهند که 

 .و اجتماعی برای کشور تبدیل شوند مشکالت جاری و روزمره به مسائل و چالش های امنیتی

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: هر مدیری باید مشکالت را در نقطه شروع ساماندهی و برای حل و فصل آن تالش کند و اجازه 

   .ندهد که مشکالت به بحران تبدیل شوند و حل و فصل آن با هزینه های سنگین صورت گیرد

یاد کرد و افزود: نظام بانکی بار  ۱۳۹۷به عنوان یکی دیگر از برنامه ها و اولویت های دولت در سال  جهانگیری از اصالح نظام بانکی

   .سنگینی برای توسعه کشور بر دوش دارد، البته انتظار داریم که بازار سرمایه نیز در این زمینه کمک کند

ارد دالر مذاکره صورت گرفته و ضمانت نامه استفاده از میلی ۵۰وی اظهارداشت: در بخش استفاده از تسهیالت مالی خارجی برای 

میلیارد دالر فاینانس در دولت تصویب شده اما متاسفانه روند کار در برخی دستگاه ها به کُندی پیش می رود که البته در این  ۳۰

ل و کدام دستگاه به شکل زمینه ارزیابی دقیقی صورت خواهد گرفت و اعالم خواهیم کرد که کدام دستگاه در این زمینه اخال

   .مناسب همکاری می کند

جهانگیری با اشاره به اقدام و تصمیم گیری دولت در خصوص مسائل ارزی خاطر نشان کرد: مگر می شود که نشست و نگاه کرد که 

   .نرخ ارز باال می رود. مگر دولت می تواند نسبت به زندگی مردم بی تفاوت باشد
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همه اعضای دولت، تصمیمات خوبی در خصوص ارز اتخاذ شد اما در خارج از کشور عده ای تالش می وی اضافه کرد: با اجماع 

کردند که القا کنند که طرح ساماندهی ارز طرحی شکست خورده است اما امروز با قاطعیت اعالم می کنم که این طرح حتما موفق 

   .، دولت پای آن با اقتدار ایستاده استمیلیون ایرانی مربوط است ۸۰خواهد شد و چون این طرح به زندگی 

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: برخی نیز می گویند که طرح شما مشابه طرح های گذشته است، اما الزم است بگویم این طرح 

با طرحی است که نقاط قوت طرح های گذشته را دارد و نقاط ضعف طرح های گذشته در آن وجود ندارد و دولت حتماً آن را 

همه مدیران دولت حتی اگر نظر کارشناسی مخالف با این طرح دارند نیز باید پای  :وی تصریح کرد  .موفقیت اجرا خواهد کرد

جهانگیری گفت: آمریکایی ها هر بازی که بخواهند  .اجرای این طرح بایستند چرا که این طرح به حیثیت کل نظام وابسته است

آن را به شکست می کشانیم و همه مدیران و استانداران کشور موظفند از طرح های دولت  شروع کنند ما با اتکا به این طرح

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه مردم نیز از اجرای این طرح خوشحالند و باورشان این است که دولت در .حمایت کنند

ه است، افزود: در سایر مسائل نظیر مسائل کازرون، زاینده مواجهه با نوسانات ارز آمادگی کافی داشته و تصمیمات الزم را اتخاذ کرد

 .رود، یزد، خوزستان و اصفهان نیز باید تصمیمات الزم با سرعت اتخاذ شود

باید حرف مردم را شنید و به آنان  .وی با اشاره به اعتراضات مردمی در کازرون، گفت: دولت که تصمیمی در این رابطه نگرفته است

   .ت که قصد ندارد تصمیمی مغایر با منافع مردم اتخاذ کنداطمینان داد. دول

جهانگیری بر لزوم توجه به ظرفیت بخش خصوصی در کشور تاکید کرد و گفت: توجه به ظرفیت بخش خصوصی از الزامات اصلی 

ی باور دولت این است و برای این موضوع پیش بینی هایی در بودجه انجام شده و عالوه بر آن بصورت کل ۱۳۹۷موفقیت در سال 

   .است که بخش خصوصی محور اصلی توسعه کشور است

در این مراسم پیش از سخنان معاون اول رییس جمهور وزرای کشور، نیرو، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی 

 .جاری در کشور ارائه کردندنیز در سخنانی گزارشی از اقدامات سال گذشته و برنامه های دستگاه اجرایی خود برای سال 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۱۱۸۲b۶c۷۵۲b۳۴۳۳b۸b۸۰۲ 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  8شنبه 

تأمین ارز جهت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و انجام حواله بخشنامه بانک مرکزی در خصوص چگونگی 

 ارزی به منظور واردات کاال و خدمات به نرخ روز با رعایت مقررات ارزی+تصویر بخشنامه

بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در خصوص چگونگی تأمین ارز جهت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت  -اقتصاد غذا 

  .اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کاال و خدمات به نرخ روز با رعایت مقررات ارزی ابالغ شدبرات 

 بخشنامه ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک ارزی مقررات و ها سیاست اداره ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 :را به شرح زیر اعالم نموده است ۲۵/۱/۱۳۹۷مورخ  ۱۵۲۴۳/۹۷ شماره

هیئت وزیران، بدینوسیله تأمین ارز  ۲۲/۱/۱۳۹۷هـ مورخ ۵۵۳۰۰/ت۴۳۵۳تصویب نامه شماره  (۳( ، )۲(، )۱در اجرای بندهای )

به نرخ روز اعالمی از سوی این جهت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کاال و خدمات 

 :بانک با رعایت مقررات ارزی به شرح پیوست اعالم می گردد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۱۴de۷۷dc۳f۰۴۴a۵faed۸۸f۰ 
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 کالن اقتصاد
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  8شنبه 

 های با ارز غیر بانکی فراهم شدامکان ویرایش ثبت سفارش

هیات وزیران، با نوع عملیات ارزی )غیربانکی( ثبت سفارش  ۱۳۹۷فروردین  ۲۲نامه هایی که پیش از تصویبامکان ویرایش پرونده

 .اند، فراهم شده استکرده

هیات وزیران، با نوع عملیات  22/1/1397 مورخ نامهتصویب از پیش که هاییپرونده ویرایش مکانا به گزارش خبرگزاری فارس،

ده ها فراهم شاند و در حال حاضر دارای اعتبار هستند، بدون نیاز به تغییر نوع عملیات ارزی آنسفارش کردهارزی )غیربانکی( ثبت

 .است

های جدید، آن پرونده در مرحله استعالم ضوابط ارزی )غیربانکی( برای پرونده آفزاید، در صورت انتخاب نوع عملیاتاین خبر می

 .فاکتور تغییر خواهد کردکاالیی مورد تایید دفتر مقررات صادرات و واردات قرار نگرفته و وضعیت آن به رد پیش

ww.foodpress.ir/Post.aspx?Id=dhttp://w۸۸۰۸d۳de۰fd۴۱۱۹b۷۷ 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  ۱شنبه 

 نرخی جایگزین دالر شد ۲عمر کوتاه ارز تک نرخی/ یوروی 

اما با توجه به تغییر ارز مبنا و تومانی بودند  ۴۲۰۰دولت و بانک مرکزی تا مدتی پیش به دنبال تک نرخی کردن ارز با دالر 

 .تومان در بازار، در عمل ارز مجددا دو نرخی شد ۶۷۵۰گزارشگری از دالر به یورو و معامله یورو به قیمت 

هزار تومان و فراتر از آن رسید، دولت به  ۶به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بعد از آنکه نرخ دالر در بازار به رکورد 

تومان و تک نرخی اعالم کرد و گفت نیازهای ارزی  ۴۲۰۰ی وارد میدان شد و معاون اول رئیس جمهور بهای دالر را طور رسم

 .شودمتناسب با این نرخ تامین می

سازی فعال فقط در کالم باقی هایی که بعد از اعالم ارز تک نرخی تعیین شد، مشخص شد یکسانبندیهر چند که با سهمیه

 .شود که همه تقاضاهای ارز با نرخی واحد تامین شوده نرخ ارز در زمانی تک نرخی میماند، چرا کمی

ها متوقف و شروع به تدوین مقررات و ضوابط برای یکسان کردن نرخ دالر، بانک مرکزی فروش ارز به ویژه دالر و یورو را در صرافی

شد،اما کامال های طوالنی خرید ارز در بازار دیده نمیصف جدید ارزی کرد. در این مدت نرخ ارز در ظاهر تک نرخی بود و دیگر

ها را برای همیشه در حالت تعلیق تواند فعالیت صرافیواضح مبرهن بود که این شرایط قابل ادامه دادن نیست و بانک مرکزی نمی

 .نگه دارد

ها را ندارد و وضعیت فعلی حذف صرافیها تاکید کرد بانک مرکزی قصد رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با نمایندگان صرافی

  .موقتی است

ها و شرکت های دولتی را کلیه وزارتخانه ها، سازمان»ای این شرایط ادامه داشت تا اینکه روز چهارشنبه هیات دولت در مصوبه

رد استفاده قرار دهند. مؤظف کرد ارز یورو را به عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطالعات و داده های مالی خود مو

همچنین بانک مرکزی مؤظف شد از تاریخ ابالغ این مصوبه، نرخ برابری ریال در مقابل یورو را به صورت مستمر اعالم و مدیریت 

 «.نماید

ازار تهران در ب اکنونکند. این در حالی است که همبا این ترتیبات، عمال ارز مبنا و اصلی برای اقتصاد ایران از دالر به یورو تغییر می

  .تومان است ۵۲۰۰ها تعیین کرده حدود شود و نرخی که بانک مرکزی برای بانکمعامله می ۶۷۵۰یورو در حدود قیمتی 

 ۶۸۰۰تا  ۶۷۵۰تومان و نرخ بازاری آن  ۵۲۰۰بنابراین در عمل نرخ ارز اصلی کشور یورو است. یورویی که نرخ رسمی و بانکی آن 

  .خداحافظی با ارز تک نرخیتومان است و این یعنی 

البته از همان ابتدا مشخص بود که امکان تک نرخی کردن ارز آنهم در شرایط اضطرار وجود ندارد و اساسا ملزم کردن بانک مرکزی 

های گذشته است. یک بار در سال خورده دورههای شکستسازی نرخ ارز اقدام غلطی است و این سیاست مشابه سیاستبه یکسان

 .۹۱و  ۹۰بار دیگر در سال  و ۷۴

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۵۷۱e۹۰۲۴۲۵f۲۴dc۸afc۱۹e۷ 
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 اقتصاد محصوالت
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰۳تاریخ: 

 درصدی سطح کانون های بحرانی آلوده به آفات 3کاهش 

 .خبر داد ۹۴نسبت به سال  ۹۶و  ۹۵های های بحرانی آلوده به آفات طی سالدرصدی سطح کانون ۳منصور از کاهش 

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی؛ مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

کشور اظهار کرد: با اجرای طرح حفاظت مشارکتی و واگذاری حفاظت عرصه های منابع  آبخیزداریسازمان جنگل ها،مراتع و 

 هش یافته است.درصد کا ۶طبیعی به مجریان طرح های منابع طبیعی طی سه سال اخیر در مجموع عوامل تخریب 

منصور افزود: بیشترین سطح اجراشده مربوط به محدوده طرح های مرتعداری و بیشترین میزان عرصه مربوط به جنوب کرمان و 

مجریان طرح های منابع فقره تفاهم نامه حفاظت مشارکتی با  ۴۷۲۳سیستان و بلوچستان است.به گفته وی؛ تاکنون تعداد 

د شده است.این مقام مسئول با بیان این که اثر بخشی اجرای طرح حفاظت مشارکتی طی دوره استان کشور منعق ۳۲در  طبیعی

، روندی افزایشی داشته است، تصریح کرد: نتایج گزارش ارزیابی و اثر بخشی شیوه حفاظتی نشان می دهد، ۱۳۹۴-۱۳۹۶سه ساله 

نسبت  ۹۶و ۹۵تصرفات اراضی منابع ملی در سال های موفقیت اجرای طرح در محدوده های مرتعداری در جلوگیری از تجاوزات و 

درصد بهبود یافته  ۶نسبت به سال پایه  ۹۶و ۹۵درصد و روند جلوگیری قطع درختان و بوته کنی در سال های  ۸به سال نخست 

 است.

درصد بیشتر  ۳عی نیز با اجرای طرح حفاظت مشارکتی ،روند قاچاق چوب و سایر محصوالت فر ۹۶و۹۵وی ادامه داد: در سال های 

 ۱۳.۵با  ۹۴فقرات و سطح آتش سوزی و یا اقدام برای اطفای حریق نسبت به سال  ۹۶و۹۵کاهش یافته ضمن این که در سال های 

 درصد کاهش روبه رو بوده است.

درصدی سطح کانون های بحرانی  ۳معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در عین حال کاهش 

 را از دیگر دستاورد های این طرح دانست. ۹۴نسبت به سال  ۹۶و۹۵آلوده به آفات و بیماری ها طی سال های 

 وی با توجه به اهمیت و اثر بخشی این طرح، خواستار تامین اعتبارات الزم برای توسعه هر چه بیشتر آن شد.

با ابتکار این معاونت مطرح و پس از تشکیل جلسات متعدد  ۱۳۹۳ارکتی از سال منصور در خاتمه گفت: موضوع حفاظت مش

کارشناسی و اخذ نظرات و تجربیات استان ها و همچنین تشکل های مردم نهاد، دستورالعمل های مربوط به آن تدوین و امر فاظت 

 رای پروانه چرا و طرح مرتعداری احاله شد.از عرصه های منابع طبیعی به مجریان طرح های منابع طبیعی به ویژه دامداران دا

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۱۰۶۸۱/%DA%A۹%D۸%A۷%D۹%۸۷%D 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس – ۹۷/۰2/۰۴ : تاریخ

 دهد فارس از شرایط جوی کشور گزارش می

درصد کمتر از پارسال/ ورود سامانه بارشی تازه از جمعه میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی  ۳۹های امسال فعال بارش

متر میلی ۱۸۶.۳ی متر ثبت شد، میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانمیلی ۱۱۳.۱ماه سال جاری، فروردین ۳۱جاری تا روز 

  .درصد کمتر از سال گذشته است ۳۹.۳بود، بنابراین بارش سال جاری 

ها، امروز فعالیت سامانه های هواشناسی و خروجی مدلبراساس تحلیل آخرین نقشه ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .متمرکز استبارشی در شمال شرق کشور 

شود و روز چهارشنبه در اغلب مناطق کشور جوی نسبتاً آرام این سامانه بارشی اواخر وقت امروز از مرزهای شرقی کشور خارج می

 .شودبینی میحاکم است و روند افزایش دما پیش

ات زاگرس مرکزی و ارتفاعات البرز ، اردبیل و شمال زنجان ارتفاعهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقیشنبه در استانروز پنج

 .شودبینی میابرناکی، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش

 .شود که سبب رگبار و رعد و برق در نوار غربی و جنوب کشور خواهد شدروز جمعه سامانه بارشی جدیدی از غرب وارد کشور می

 .درجه خواهد بود ۱۳و  ۲۳شود؛ بیشینه و کمینه دما فردا در تهران بینی مییشآسمان تهران فردا صاف گاهی با وزش باد پ

درجه باالی صفر گرمترین مراکز استان و  ۳۶درجه باالی صفر و بندرعباس با بیشینه دمای  ۳۴روز آینده اهواز با بیشینه دمای 

 .اهد بودترین مرکز استان خودرجه باالی صفر خنک ۲همدان و شهرکرد با کمینه دمای 

متر ثبت شد. میزان بارش در سال میلی ۱۱۳.۱ماه سال جاری فروردین 31میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز 

 .درصد کمتر از سال گذشته است ۳۹.۳متر بود، بنابراین بارش سال جاری میلی ۱۸۶.۳گذشته در این بازه زمانی 

درصد کمتر از میزان  ۴۱.۷متر بوده است که بارش سال جاری میلی ۱۹۴.۱بازه زمانی مذکور همچنین میانگین بلندمدت کشور در 

متر میلی ۴۳.۶ام سال زراعی متعلق به منطقه آبدانان در استان ایالم به میزان بیشترین میزان بارش در هفته سی.بلندمدت است

 .بوده است

 .مشاهده کنند را از اینجا هفتگی هواشناسی کشاورزی توانند جزئیات دیگری از خبرنامهکاربران همچنین می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۷۰۲۰۴۰۰۱۱۱۲ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۷/۰2/۰۳ : تاریخ

 زده دوباره سبز خواهد شد چهره سوخته زمین جنگ /شوندزارهای مرزی کشتزار میمین

سال از پایان جنگ دیگر اثری از ادوات جنگی و مین و خمپاره در میان کشتزارهای ایالم و خوزستان نیست و برق  ۳۰با گذشت 

شادی را می توان در چشمان هموطنان کرد و عرب که زمانی اراضی کشاورزی شان سوخته و بایر بود را دید. اینجا گندم و جو 

 کند زمینایم. تا چشم کار می،نقطه صفر مرزی ایران و عراق ایستادهاطمه بیاتف -گروه اقتصادی -خبرگزاری فارس .پربارتر است

 دو همین  تا که هایی زمین عباس؛ دشت و خوش عین فکه،  اند.سال برای کشت آماده شده ۴۰بینی که بعد از های زراعی را می

اما امروز به همت جهادگران موسسه جهاد نصر این زمین  زار شبیه بود،تی و بیشتر به میننداش را آنها به ورود جرأت پیش سال سه

 .اندها آماده کشت محصوالتی همچون گندم، جو، ذرت و صیفی جات شده

برق شادمانی را در چشمان کشاورزان هموطن کرد و عرب به راحتی می توان دید.کشاورزانی که در دوران جنگ زمین هایشان هر 

 .کرد که این سرزمین سوخته دوباره جان بگیردجنگ که تمام شد کسی فکر نمی روز مامن خمپاره بود و دود و آتش و

و پس از سفر مقام معظم رهبری به استان خوزستان طرح احیای دشتهای خوزستان و ایالم به تصویب رسید و  ۷۵اما در سال 

یک و نیم   ۹۴شد. تا آنکه در سال  آغاز شد،هر چند کمبود اعتبارات مانع از پیشرفت سریع آن ۸۷عملیات اجرایی آن از سال

 .میلیون دالر اعتبار از محل صندوق توسعه ملی به این طرح اختصاص یافت و عملیات اجرایی آن شدت گرفت

هزار هکتار آن در استان خوزستان و  ۵۰۰شود که هزار هکتار از اراضی خوزستان در دو استان اجرایی می ۵۵۰طرح احیای  

 .ستان ایالم استهزار هکتار آن در ا۵۰

گوید: این طرح در منطقه محمدرضا مرساقیان مدیر حوزه فکه و عین خوش در مورد اجرای طرح احیای اراضی در استان ایالم می

بخش در حال  ۳بخش و منطقه عین خوش در  ۴خوش در حال اجراست که منطقه فکه در دشت عباس، دشت فکه و عین

شود و بقیه مربوط به بهخش های آبیاری تحت فشار، کالسیک و سنترپیووت در آن اجرا میهزار هکتار روش ۳۰اجراست، مجموعاً 

 های دیگر است

کند که آبیاری در این اراضی بدون استفاده از نیروی برق و استفاده از نیروی ثقلی در حال انجام او همچنین به این نکته اشاره می

 .درصد است ۴۰تا  ۳۰های سطحی بین درصد و در آبیاری ۹۰در بخش تحت فشار نزدیک به است و میزان راندمان آبیاری 

 پاکسازی اراضی کشاورزی از باقیمانده ادوات جنگی

ها زیر آتشبار جنگ بوده و خبرنگار فارس از مدیر هایی که دغدغه خبرنگاران هم هست، سالمت خاکی است که سالیکی از نگرانی

د: گویپرسد که آیا از سالمت خاک برای کشت محصول مطمئن هستید که کار را شروع کردید، که او میمی طرح فکه این سؤال را

قبل از اجرای طرح مطالعات فیزیکی خاک و حتی مطالعات اجتماعی انجام شده است و در کنار آن بیش از سه دهه از پایان جنگ 

سانتیمتری زمین از جهت وجود مین،  ۵۰های تخصصی تا عمق تیم گذرد، مضاف بر آنکه قبالً از اجرای احیای اراضی بامی

 .سازی شده استطور کامل پاکهای جنگی بهباقیمانده خمپاره و یا اسلحه

 ایممشکل تامین آب وجود ندارد/ با وزارت نیرو توافق کرده

خوزستان و ایالم به وجود آید تأمین آب  هایی که ممکن است با صرف وقت و هزینه بسیار برای احیای اراضییکی دیگر از نگرانی

این منطقه است و اینکه با توجه به خشکسالی یکی، دو سال اخیر و کاهش بارش باران چقدر ممکن است اجرای این طرح در پایان 

 .وری آن به دلیل عدم تأمین آب عقیم بماندو بهره

http://awnrc.com/index.php
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ارس می گوید: حداقل برای تأمین آب یک دوره با وزارت نیرو یداهلل شمایلی مدیرعامل موسسه جهاد نصر در پاسخ به خبرنگار ف

هزار هکتار منطقه عین خوش و فکه تلفیقی از آب سد کرخه و  ۴۶ایم که پاسخگوست و در عین حال برای تأمین آب تفاهم کرده

 .آب چاه است که مشکلی نخواهیم داشت

گذاری بخش خصوصی برای استفاده بهینه از آب استفاده کرد و از سرمایهوی اظهار امیدواری می کند که در درازمدت بتوان از 

  .طرف دیگر افزایش بارش باران بتواند کمک بیشتری در این زمینه انجام بکند

گوید که قرار است وزارت نیرو آب را به صورت حجمی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد و این شمایلی این نکته را هم می

ریزی کرده و آن کند و این کشاورز است که باید برای استفاده بهینه از آب خود برنامهتخانه هم سهم هر کشاورز را مشخص میوزار

 .را مدیریت کند

آید با ذوق تمام در موردش حرف شهادت و خاطرات آن دوران به میان میاما هنوز هستند مردان شیردلی که وقتی سخن جنگ،

 .عمل اندمیزنند و هنوز مرد 

هزار تن ساخته شده است، او با شوق و  ۲۵در منطقه شهدای شرهانی به همت جانبازی از دوران جنگ سه مخزن سیلو به ظرفیت 

  .المبین ساخته شده استگوید که این سیلو دقیقا در مقر تانک های عملیات فتححرارتی خاص می

ه شود و جالب تر آنکه بت می شود با طی مسافت کوتاه ذخیره سازی میبا ساخت این سیلو گندم هایی که در اراضی احیا شده کش

 .سال گندم بدون هیچ آسیب دیدگی قابل نگهداری است ۱۲دلیل دو جداره بودن مخزن و تکنولوژی به روز آن تا 

طالبی کشت شده  جات مانندهایی است که به عنوان پایلوت در آنها گندم و برخی صیفیدر بخش دیگری از سفر در کنار زمین

تن در هر هکتار است، اما در این  ۳.۷رویم. جالب اینجاست که طبق تأیید مدیران اجرای طرح با اینکه متوسط برداشت گندم می

 .تن گندم برداشت شده است ۶تا  ۴.۵ها بین زمین

ابراز خرسندی از احیا و مسطح او با  .چنانی از کشاورزان منطقه فکه است که طالبی به روش آبیاری حفاظتی کشت کرده است

کردم به دلیل آبیاری سنتی تنها توانایی های خود را کشت میهکتار از زمین ۲۰گوید قبالً که سازی زمین تحت پوشش خود می

عه کنم. مضاف بر آنکه مزرساعت آبیاری می ۴هکتار را در عرض  ۵آبیاری یک هکتار را داشتم اما اکنون با اجرای آبیاری نوین هر 

تن رسیده  ۱۰۰تا  ۸۰کردم که با این روش به تن هندوانه برداشت می ۵۰تا  ۴۰گیرد، زمانی در هر هکتار دیگر علف هرز نمی

 .است

کند و آن اینکه پس از این همه تالش و هزینه برای احیای اراضی کشاورزی رسد یک دغدغه ما را همراهی میسفر که به پایان می

 طرح  در ممکن است در آینده در بهره وری و رفع نواقص و مشکالت آن نظارت شود. آیا واقعا اتمام اینایالم و یا خوزستان چق

 ضوعمو این امیدواریم شود؟ می همجوار کشورای به آن صادرات و تبدیلی صنایع ایجاد حتی و محصول تولیداشتغال، ایجاد به منجر

 .باشد هم مسئوالن دغدغه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۷۰۲۰۳۰۰۰۵۳۲ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۷/۰2/۰2 : تاریخ

 دهدفارس از شرایط جوی کشور گزارش می

ادامه فعالیت سامانه بارشی در اغلب نقاط کشور تا فردا/ وزش باد شدید در بیشتر شهرها فردا بارش در ارتفاعات مرکزی البرز و  

ریای شود و دبینی میشود، همچنین روز دوشنبه در اغلب مناطق کشور وزش باد شدید پیشبینی میزاگرس به صورت برف پیش

  .خزر مواج خواهد بود

های پیشیابی هواشناسی، روز آینده سامانه بارشی در ، براساس تحلیل آخرین نقشهخبرگزاری فارسخبرنگار اقتصادی  به گزارش

ر وهایی از جنوب شرق فعال است و عمده فعالیت این سامانه تا بعدازظهر دوشنبه در نیمه غربی کشاغلب مناطق کشور غیر از بخش

 .خواهد بود

پس از آن از میزان بارش در شمال غرب، غرب و جنوب غرب کشور کاسته شده و تمرکز بارش در شمال شرق، نیمه شرقی 

های زاگرس مرکزی و جنوبی خواهد بود و در این مناطق سبب رگبار و رعدوبرق، وزش های البرز شرقی، دامنهسواحل، مرکز، دامنه

 .مستعد سبب بارش تگرگ خواهد شدباد شدید و در برخی مناطق 

شود؛ همچنین روز دوشنبه در اغلب مناطق بینی میدر این مدت بارش در ارتفاعات مرکزی البرز و زاگرس به صورت برف پیش

 .شود و دریای خزر مواج خواهد بودبینی میکشور وزش باد شدید پیش

گیرد و در این روز رگبارهای خفیف ها شمال شرق کشور را در بر میبارششنبه با عبور سامانه بارشی به سمت شرق گستره روز سه

 .و پراکنده در شمال غرب و شرق کشور دور از انتظار نخواهد بود

های واقع در جنوب البرز و شمال شرق کشور، روز دوشنبه در غرب، امروز کاهش نسبی دما در مناطق شمال غرب، غرب، استان

 .شودبینی میشنبه در شمال شرق و شرق کشور کاهش نسبی دما پیشخزر و روز سه مرکز، جنوب و شرق دریای

 .از امروز تا بعدازظهر فردا به سبب وزش باد شدید جنوبی خلیج فارس به خصوص سواحل بوشهر و خوزستان مواج است

شود طی شود؛ بنابراین توصیه میینی میمتر پیش ب ۲.۵تا  ۱.۵کیلومتر بر ساعت و ارتفاع موج بین  ۵۴تا  ۳۶سرعت وزش باد بین 

 .های تفریحی، شناورهای سبک و نیمه سنگین احتیاط الزم به عمل آیداین مدت جهت تردد ایمن قایق

شود؛ بینی میآسمان تهران فردا ابری همراه با رگبار، رعد و برق، وزش باد، گاهی وزش باد شدید و در اواخر وقت کاهش ابر پیش

 .شنبه آسمان تهران صاف استدرجه خواهد بود و روز سه ۹و  21ه دما فردا در تهران بیشینه و کمین

ترین مرکز استان و شهرکرد و اردبیل با کمینه دمای یک درجه باالی درجه باالی صفر گرم ۳۳روز آینده بوشهر با بیشینه دمای 

 .واهد بودصفر و همچنین ارومیه با کمینه دمای صفر درجه سردترین مراکز استان خ

متر ثبت شد. میزان بارش در سال میلی 113.1ماه سال جاری فروردین ۳۱میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز 

درصد کمتر از سال گذشته است. همچنین میانگین  ۳۹.۳متر بود. بنابراین بارش سال جاری میلی186.3گذشته در این بازه زمانی 

درصد کمتر از میزان بلندمدت است.  ۴۱.۷متر بوده است که بارش سال جاری میلی ۱۹۴.۱بازه زمانی مذکور بلندمدت کشور در 

 .متر بوده استمیلی ۴۳.۶ام سال زراعی متعلق به منطقه آبدانان در استان ایالم به میزان بیشترین میزان بارش در هفته سی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۷۰۲۰۲۰۰۱۱۵۱ 
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 اقلیم و منابع طبیعی  
 فارس - ۹۷/۰2/۰2 : اریخت

 سرمازدگی یک هفته اخیر هزار میلیارد ومان به باغات کشور خسارت زد 

تایک هزار میلیارد تومان به  ۷۰۰قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: سرمازدگی یک هفته اخیر طی برآوردهای ما رقمی حدود 

  .است ۹۷کل باغات کشور خسارت وارد کرده است که این رقم معادل کل بودجه این صندوق در سال 

اری فارس، در مورد صندوق بیمه کشاورزی برای پوشش خسارات وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزنژاد در گفتمحمد ابراهیم حسن

ها از جمله زراعت، باغبانی و دام و طیور باالست. محصوالت کشاورزی گفت: از آنجایی که ریسک محصوالت کشاورزی در همه حوزه

 .دهدرا پوشش میشوند و مانند بسیاری از کشورهای دنیا دولت بیمه این حوزه های تجاری وارد این حوزه نمیبیمه

 .پردازنددرصد را کشاورزان می ۳۰درصد سهم بیمه را در این حوزه را دولت پرداخت کرده و  ۷۰وی خاطرنشان کرد: بیش از 

شود که محصوالت سردرختی و باغات کشور دچار خسارات وی در پاسخ به اینکه با توجه به سرمازدگی یک هفته اخیر گفته می

تا هزار میلیارد تومان خسارت به  ۷۰۰شود بینی میائید این موضوع گفت: طبق برآوردهای کارشناسی ما پیشاند، با تفراوانی شده

 .باغات کشور وارد شده است

چه  ۹۶نسبت به سال  ۹۷وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه بودجه صندوق بیمه کشاورزی در سال 

میلیارد تومان بودجه مصوب ما بود، اما  ۱۴۰۰،  ۹۶درصد کاهش یافته، چرا که سال  ۴۰امسال  تغییری داشته است، گفت: بودجه

 .امسال این رقم به یک هزار میلیارد تومان کاهش یافته است

ها اغلب محصوالت سردرختی همچون سیب، زردآلو، آلبالو و ها و تشکلبه گزارش خبرنگار فارس، طبق اعالم مسئوالن اتحادیه

های تهران، شیراز، شاهرود و دماوند و چندین استان دیگر براثر سرمازدگی خسارات زیادی استان از جمله استان ۱۷در  گیالس

 .ای داشته باشدشود قیمت این محصوالت امسال در بازار روند فزایندهبینی میاند و پیشدیده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۷۰۲۰۲۰۰۰۹۴۴ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۷/۰2/۰۵ : تاریخ

 دهدوهوا گزارش میفارس از وضعیت آب

های ها در استانها روز آینده شدت بارشخانهرود شدنگرفتگی معابر و سیالبیفعالیت سامانه بارشی در غرب کشور/ احتمال آب 

شود؛ روز جمعه سامانه بارشی اغلب مناطق نیمه غربی کشور را هایی از لرستان دیده میخوزستان، چهارمحال و بختیاری و بخش

  .ار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت خواهد شدگیرد که موجب رگبدر بر می

یابی هواشناسی روز آینده با ورود سامانه های پیش، براساس تحلیل آخرین نقشهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

غرب، ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی و ، غرب، شمالبارشی از جنوب غرب و غرب به کشور در برخی مناطق جنوب غرب

 .دهدارتفاعات البرز مرکزی و جنوب کرمان افزایش ابر، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقت رخ می

اعات هایی از لرستان است، همچنین در سهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری و بخشها در استانشنبه شدت بارشروز پنج

 .شودبینی میهایی از شمال شرق و شرق کشور وزش باد شدید پیشبعدازظهر در بخش

گیرد که موجب رگبار باران، رعد و برق و روز جمعه سامانه بارشی با تشدید فعالیت، اغلب مناطق نیمه غربی کشور را در بر می

 .وزش باد شدید موقت خواهد شد

های جنوب آذربایجان و رعد و برق و در برخی مناطق تگرگ خواهد بود که در استان ها روز جمعه به صورت رگبارشدت بارش

غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایالم، لرستان، مرکزی، همدان، زنجان، خوزستان، شمال بوشهر، کهگیلویه و 

 .هایی از اصفهان خواهد بودبویراحمد، چهارمحال و بختیاری، غرب فارس و بخش

م شود، تمهیدات الزشود، از این رو توصیه میبینی میها پیشخانهها و رودر مناطق فوق آبگرفتگی معابر، سیالبی شدن مسیلد

 .جهت کاهش خسارات احتمالی در نظر گرفته شود

جنوب غرب و  های واقع درطی امروز و فردا، مرکز و شرق خلیج فارس موّاج است، روز جمعه وقوع پدیده گرد و خاک در استان

  .غرب دور از انتظار نیست

شود و روز جمعه نیز آسمان تهران نیمه ابری با بینی میآسمان تهران فردا کمی ابری، اواخر وقت افزایش ابر و گاهی وزش باد پیش

 .وزش باد شدید خواهد بود

 .درجه است ۱۶و  ۲۶بیشینه و کمینه دما فردا در تهران 

درجه باالی  ۵درجه باالی صفر گرمترین مناطق استان و اردبیل با کمینه دمای  ۳۶س با بیشینه دمای روز آینده اهواز و بندرعبا

 .ترین مرکز استان خواهد بودصفر خنک

متر ثبت شد. میزان بارش در سال میلی ۱۱۳.۱ماه سال جاری فروردین 31میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز 

 .درصد کمتر از سال گذشته است ۳۹.۳متر بود، بنابراین بارش سال جاری میلی ۱۸۶.۳ازه زمانی گذشته در این ب

درصد کمتر از میزان  ۴۱.۷متر بوده است که بارش سال جاری میلی ۱۹۴.۱همچنین میانگین بلندمدت کشور در بازه زمانی مذکور 

 .بلندمدت است

 .متر بوده استمیلی ۴۳.۶تعلق به منطقه آبدانان در استان ایالم به میزان ام سال زراعی مبیشترین میزان بارش در هفته سی

 .مشاهده کنند اینجا از را کشاورزی توانند جزئیات دیگری از خبرنامه هفتگی هواشناسیکاربران همچنین می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۷۰۲۰۵۰۰۱۴۶۵ 
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 انتصابات
 فارس - ۹۷/۰2/۰۳ : تاریخ

 مدیرعامل جدید یک شرکت بورسی لبنی معارفه شد 

صندوق بازنشستگی کشوری، سید ابراهیم حسینی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت صنایع شیر ایران معرفی با حضور مدیرعامل 

، با حضور جمشید تقی زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، معاون امور اقتصادی و سرمایه خبرگزاری فارسبه گزارش  .شد

ق، هیات مدیره هلدینگ صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی و هیات مدیره صنایع شیر ایران، سید ابراهیم حسینی گذاری این صندو

 .به عنوان مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران)پگاه( معرفی شد

 .وی جایگزین محمد تقی وقوعی شده است

 اشاره به بازنشسته محور بودن صندوق بازنشستگی بنا به این گزارش، جمشید تقی زاده، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با

ل است، بتواند یک سرفصامیدوارم مدیر عامل جدید گروه صنایع شیر ایران که در دانشگاه و مراکز صنایع غذایی فعالیت کرده :گفت

 .درصد تعریف کند ۲۰جدید برای پیشبرد صنعت غذایی و کسب سود 

حمایت از کاالی ایرانی اظهار داشت: هر کس بتواند کاالی ایرانی را صادر کند، سرباز نظام وی با اشاره به شعار امسال مبنی بر 

تقی زاده با اشاره به مشکل اصلی صنایع شیر ایران در زمینه فروش محصوالت لبنی گفت: حتماً در کیفیت فروش و ارتقا .است

 .واقعی بازار برسیمتا به آن سهم ها استفاده شود،ارزش سبد کاال باید از همه ظرفیت

سید ابراهیم حسینی مدیرعامل جدید صنایع شیرایران نیز در این جلسه عنوان کرد: با ایجاد سرفصل جدید در مدیریت صنایع 

 .غذایی بدنبال تحول اساسی برای ارتقا جایگاه شرکت صنایع شیر ایران در رهبری صنعت لبنیات هستیم

ه منابع انسانی ارزشمند شرکت صنایع شیر ایران و احتیاج تکمیل زنجیره غذایی به هم وی در ادامه افزود: نگاه دورن گروهی ب

 .های اساسی مدیریت استافزایی از اقدام

حسینی با اشاره به سیستمی کار کردن اجزای مختلف در مجموعه شرکت بیان داشت: رویکرد ما اقتصادی است و با استفاده از 

 .ود عملیاتی در مجموعه شرکت هستیمبرند معتبر پگاه دنبال افزایش س

حسینی دارای سوابق از جمله دانشیار رشته صنایع غذایی، نایب رئیس هیات مدیره فدراسیون صنایع غذایی کشور، رئیس هیات 

 شورای عضو کشاورزی، مهندسی نظام سازمان غذایی صنایع کمیته رئیس غذا، صنعت خصوصی هایبخش در مدیرعامل و  مدیره

ی، مدیرکل توانمندسازی دانشگاه آزاد غذای صنایع مختلف هایشرکت مشاور کشاورزی، جهاد وزارت غذایی صنایع گذاری سیاست

 .اسالمی است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۷۰۲۰۳۰۰۱۴۹۱ 
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 انتصابات 
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  4سه شنبه 

 حسینی مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران )پگاه( شد

دیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، معاون امور اقتصادی و م زاده تقی جمشید دکتر حضور با  -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

کشاورزی و دارویی، هیات مدیره صنایع شیرایران، دکتر سید ابراهیم سرمایه گذاری صندوق، هیات مدیره هلدینگ صنایع غذایی، 

 .حسینی به عنوان مدیرعامل صنایع شیر ایران معارفه شد

 بودن حورم بازنشسته به اشاره با بنا به این گزارش، دکتر جمشید تقی زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در این جلسه

 جدید لسرفص یک دوستان کمک با بتواند بوده غذایی صنایع مراکز و دانشگاه، با کارش که حسینی دکتر امیدوارم: گفت صندوق

 .کند تعریف درصد ۲۰ سود کسب و غذایی صنعت پیشبرد برای

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کاالی ایرانی اظهار داشت: به فرموده حضرت آقا هر کس بتواند 

 .نی را صادر کند سرباز نظام است. ما هم باید در این صنعت پوتین بپوشیم و به آن خدمت کنیمکاالی ایرا

حتما در کیفیت فروش و ارتقا ارزش سبد کاال  :دکتر تقی زاده با اشاره به مشکل اصلی صنایع شیر ایران مبنی بر فروش بیان داشت

 .ازار برسیمباید از همه ظرفیت ها استفاده شود تا به آن سهم واقعی ب

دکتر سید ابراهیم حسینی مدیرعامل جدید صنایع شیرایران ضمن تقدیر و تشکر از مدیرعامل صندوق بازنشستگی و هیات همراه 

گفت: با ایجاد سرفصل جدید در مدیریت صنایع غذایی بدنبال تحول اساسی برای ارتقا جایگاه شرکت صنایع شیر ایران در رهبری 

 .صنعت لبنیات هستیم

در ادامه افزود: من نگاهم یک نگاه دورن گروهی به منابع انسانی ارزشمند شرکت صنایع شیر ایران است. چون معتقدم برای  وی

 .تکمیل زنجیره غذایی به هم افزایی درونی احتیاج است

اقتصادی است و  رویکرد ما یک رویکرد :دکترحسینی با اشاره به سیستمی کار کردن اجزای مختلف در مجموعه شرکت بیان داشت

 .با استفاده از برند معتبر پگاه بدنبال افزایش سود عملیاتی در مجموعه شرکت هستیم

یار رشته صنایع غذایی، نایب رئیس هیات مدیره فدراسیون دانش گفتنی است؛ دکتر سید ابراهیم حسینی دارای سوابق ازجمله

های خصوصی صنعت غذا، رئیس کمیته صنایع غذایی سازمان نظام صنایع غذایی کشور، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل در بخش 

مهندسی کشاورزی، عضو شورای سیاست گذاری صنایع غذایی وزارت جهاد کشاورزی، مشاور شرکت های مختلف صنایع غذایی، 

 .مدیرکل توانمندسازی دانشگاه آزاد اسالمی است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=b۱۳af۵f۳۴bb۴۴b۹۸a 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰۱تاریخ: 

 تومان ۸3۵0ثبات نرخ مرغ در بازار ادامه دارد/ قیمت هر کیلو مرغ 

 .ماهی کاهش شدید تقاضا در برابر ازدیاد عرضه را دلیل اصلی ثبات قیمت مرغ در بازار اعالم کرد رئیس اتحادیه پرنده و

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت

تومان، مرغ آماده به  500هزار و  ۵در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ثبات نرخ مرغ، از جوان

 .تومان است ۳۵۰و هزار  ۸و خرده فروشی  ۶۵۰هزار و  ۷تومان، توزیع درب واحد های صنفی  ۵۰۰هزار و  ۷طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است ۳۵۰هزار و  ۸و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۳۵۰هزار و  7 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر به گفته وی؛

و فیله مرغ  ۱۵هزار، سینه بدون کتف  14 نرخ هر کیلو سینه با کتف یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین

 .است هزار تومان ۱۶

 .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی ازدیاد عرضه در برابر کاهش شدید تقاضا را دلیل اصلی ثبات قیمت مرغ در بازار دانست

در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به کاهش شدید تقاضا در برابر عرضه نه تنها افزایش قیمت در روزهای  قیمت مرغوی 

 .مال کاهش مجدد قیمت دور از انتظار نیستآتی پیش بینی نمی شود بلکه احت

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۷۸۰۵/%D۸%AB%D۸%A۸%D۸% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰2تاریخ: 

 عرضه اقالم پروتئینی وجود نداردمحدودیتی در 

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: با توجه به ذخایر مناسب، محصوالت پروتئینی بدون هیچ گونه محدودیتی در 

 .شودای و سازمان میادین میوه و تره بار توزیع میهای زنجیرهفروشگاه

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی گو با خبرنگاروحمید ورناصری مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفت

از ابتدای اسفند عرضه با اشاره به اینکه آرامش خوبی بر بازار اقالم پروتئینی در ایام نوروز حاکم بود، اظهار کرد:  ،خبرنگاران جوان

هزارتن گوشت مرغ،  ۲۰به شکل گسترده ای شروع شد، به طوریکه در پیک ایام نوروز  گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ محصوالت

 .تن گوشت گرم گوسفندی توزیع شد ۵۰۰هزار و  ۳هزارتن گوشت قرمز گوساله و  ۳هزارتن تخم مرغ،  ۱۲

هزار و  ۲۳، گوشت گوساله منجمد ۶۰۰هزار و  ۱۲هر شانه تخم مرغ دو کیلویی ، ۲00هزار و  6نرخ هر کیلو گوشت مرغ وی 

 .هزار تومان اعالم کرد ۳۲الشه گوشت گوسفندی 

در زمینه تنظیم بازار و دسترسی به کاالها در نقاط   به گفته ورناصری؛ با توجه به ذخایر محصوالت پروتئینی و اقدامات خوبی که

 .وسان خاصی در اقالم پروتئینی نخواهیم داشتمختلف کشور صورت می گیرد، ن

در فروشگاه های زنجیره ای برای  گوشت گرم گوسفندی این مقام مسئول ادامه داد: هم اکنون روزانه مقدار قابل توجهی

م بازار تنظی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با تاکید بر اینکه ذخایر پروتئینی.جلوگیری از نوسان قیمت در بازار توزیع می شود

های زنجیره ای، سازمان میادین میوه و تره بار امسال تامین است، بیان کرد: این محصوالت بدون هیچ گونه محدودیتی در فروشگاه

می  مرغ و تخم مرغ و تعاونی های مصرف همه استان ها در حال توزیع است، به طوریکه متقاضیان برای دریافت گوشت قرمز،

 .ل پشتیبانی امور دام مراجعه کنندتوانند به ادارات ک

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۷۵۴۶/%D۹%۸۵%D۸%AD%D۸%AF% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰۳تاریخ: 

 های سردرختینوبرانه در بازار/احتمال افزایش قیمت میوههای آخرین قیمت میوه

های نوبرانه همراه شده و نرخ برخی از این اقالم همچون هندوانه و چغاله بادام کاهش ها بازار میوه و تره بار با عرضه میوهاین روز

با  بازار میوه و تره بار ، این روزهاگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان نعت،تجارت و کشاورزیص به گزارش خبرنگار. یافته است

های نوبرانه گوجه سبز، چغاله بادام، توت فرنگی، ملون، طالبی و هندوانه همراه شده است که برخی از آنها در روزهای عرضه میوه

آخرین بررسی از بازار میوه و تره بار حاکی از آن .و هندوانه با کاهش قیمت در بازار همراه شده است  خیر همچون چغاله باداما

تا هزار و  ۸۰۰هزار، هندوانه  ۱۵تا  ۵هزار، توت فرنگی  ۲۰تا  ۷هزار، چغاله بادام  ۳۰تا  16 نرخ هر کیلو گوجه سبز  است که

یکی از فروشندگان میوه .تومان است ۲۰۰هزار و  ۷تا  ۶، موز ۵۰۰هزار و  ۲تا  ۲، طالبی ۵۰۰هزار و  ۲تا  ۵۰۰، ملون هزار و ۵۰۰

گوید: با توجه به افزایش تقاضا در ایام شعبان، نرخ اغلب میوه های بازار از ثبات نسبی برخوردارند و تنها نگرانی هایی از حیث می

، گیالس، آلبالو و سیب در بازار وجود دارد چراکه سرمای اخیر زرد آلو همچونکمبود و افزایش قیمت میوه های نوبرانه های 

اسداهلل کارگر رئیس اتحادیه میوه و تره بار در گفت و گو .خسارت جدی به میوه های سردرختی باغات استان تهران وارد کرده است

با اشاره به اینکه قیمت اقالم تغییر محسوسی نداشتند، اظهار کرد: با وجود افزایش نسبی   رت و کشاورزیصنعت،تجا با خبرنگار

 میوه های نوبرانهبه گفته وی؛ اگر سرمای اخیر صدمه جدی به .تقاضا در ایام شعبان، اما نوسانی در قیمت اقالم رخ نداده است

اما هم اکنون نمی توان راجع به افزایش قیمت میوه های نوبرانه سردرختی وارد نکرده باشد، مشکلی در توزیع نخواهیم داشت 

بیان کرد: در هفته های اخیر، تغییرات قیمت  قیمت میوه های وارداتیکارگر با اشاره به تاثیر نوسان نرخ ارز بر .اظهار نظر کرد

هزار تومان رسید که با ثبات نرخ دالر، مجددا  ۹وز به ارز بر میوه های وارداتی بی تاثیر نبود، به طوریکه نرخ برخی اقالم همچون م

هزار تومان اعالم کرد و گفت: هم  ۹تا  4 نرخ هر کیلو چغاله بادام رئیس اتحادیه میوه و تره بار.قیمت ها سیر نزولی پیدا کرد

هزار و  ۳، توت فرنگی جیرفت ۸۰۰تا هزار و  ۸۰۰هزار، ملون  ۲تا  ۲۰۰هزار، طالبی هزار و  ۱۳تا  ۶اکنون نرخ هر کیلو گوجه سبز 

هزار تومان  ۲تا  ۲۰۰وی با اشاره به اینکه نرخ هر کیلو خیار رسمی هزار و .تومان است ۵۰۰تا  ۳۰۰هزار و هندوانه  ۱۳تا  ۵۰۰

نی هزار، سیب لبنا ۳تا  ۵۰۰، سیب لبنانی زرد هزار و ۸۰۰تا هزار و  ۲۰۰است، بیان کرد: نرخ هر کیلو خیار گلخانه هزار و 

، نارنگی تخم 500هزار و  ۲تا  ۵۰۰، لیمو شیرین هزار و ۵۰۰هزار و  ۳تا  ۵۰۰،کیوی هزار و 500هزار و  ۲تا  ۵۰۰قرمزهزار و 

کارگر با اشاره به نرخ انواع صیفی جات در بازار بیان .هزار تومان است ۶تا  ۵۰۰هزار و  ۵هزار و موز  ۵تا  ۵۰۰هزار و  ۳پاکستانی 

 ۲تا  ۲، بادمجان گلخانه ای ۵۰۰تا هزار و  ۸۰۰هزار، بادمجان دلمه ای  ۱۱تا  ۹با نرخ  لیمو ترش سنگی کیلوکرد: هم اکنون هر 

، ۳۰۰تا هزار و  ۶۰۰، سیب زمینی نو ۳۰۰تا هزار و  ۸۰۰،پیاز شیری ۹۰۰تا  ۶۰۰، پیاز زرد ۲۰۰تا هزار و  ۸۰۰، باقالی ۵۰۰هزار و 

رئیس اتحادیه میوه و تره بار نرخ هر کیلو فلفل .هزار تومان در میدان عرضه می شود ۸تا  ۵هزار و سیر خشک  ۵تا  ۳سیر تازه 

 ۴تا  ۳هزار، فلفل تند ریز  ۲هزار تومان اعالم کرد و گفت: همچنین نرخ هر کیلو فلفل دلمه سبز هزار تا  ۴تا  ۲دلمه رنگی 

، ۵۰۰هزار و  ۲تا  ۵۰۰،گوجه فرنگی گلخانه هزار و ۲۰۰تا هزار و  ۷۰۰،کاهو رسمی ۴۰۰تا هزار و  ۷۰۰هزار،کاهو پیچ ساالدی 

به گفته وی؛ نرخ .تومان است ۵۰۰هزار و  ۳تا  3 نخود فرنگی و ۵۰۰هزار و  ۲تا  ۲، لوبیا سبز ۵۰۰تا هزار و  ۶۰۰گوجه فرنگی نو 

 .تا هزار تومان است ۸۰۰و سبزی جور)پلو،آش،قورمه( ۵۰۰تا هزار و  ۸۰۰هر کیلو سبزی خوردن 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۱۰۲۲۱/%D۸%A۲%D۸%AE%D 
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 بازار و قمیت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰۱تاریخ: 

 مرغ را باال بردها، قیمت تخمآشفته بازار نهاده

مرغ را دلیل اصلی نوسان ها و ازدیاد تقاضا برای تخمگذار استان تهران افزایش قیمت نهادهتخمرئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ 

 .قیمت این محصول اعالم کرد

گروه  ارت و کشاورزیصنعت،تج وگو با خبرنگارناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت

مرغ تومانی نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون نرخ هر کیلو تخم ۲۰۰از افزایش  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .تومان است ۳۰۰هزار و  ۱۱ای و شانه 380ای ، متوسط دانه ۶۰۰هزار و  ۵تا  ۵۰۰هزار و  ۵درب مرغداری 

 .های اخیر اعالم کردنسبت به هفته مرغتخم قیمتا دلیل اصلی نوسان ر  ها و ازدیاد مصرفوی افزایش قیمت نهاده

هزار تومان بود که  ۲و کنجاله سویا  ۸۵۰ها، افزود: در سه ماه اخیر نرخ هر کیلو ذرت پور با انتقاد از نوسان شدید قیمت نهادهنبی

 .شودتومان عرضه می ۴۰۰هزار و  ۲و کنجاله سویا  ۲۰۰اکنون با افزایش قابل توجهی هر کیلو ذرت با نرخ هزار و هم 

مرغ در بازار غیرقابل ها، نرخ تخمگذار، تصریح کرد: با توجه به نوسان شدید قیمت نهادهرئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .رودبه کدام سمت و سو می هابازار نهاده ید کهبینی است و حال باید منتظر ماند و دپیش

گله در یزد، کاشان و اشتهارد  ۲۶تا  ۲۵وی با اشاره به اینکه آنفلوانزای حاد پرندگان کماکان ادامه دارد، تصریح کرد: از ابتدای سال 

 .داخت شده استدرصد خسارت ناشی از آنفلوانزا پر ۶۰معدوم شدند که بنا برآخرین اعالم صندوق بیمه تا کنون 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۷۴۳۷/%D۸%A۲%D۸%B۴%D۹%۸ 
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 بازار و قیمت ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۷اردیبهشت / /  ۰8شنبه , 

 گوشت و روغن گران شد

فروردین ماه سال جاری اعالم کرد که بر این اساس نرخ  ۳۱بانک مرکزی گزارش خُرده فروشی مواد خوراکی را برای هفته منتهی به 

 .چهار گروه مواد خوراکی ثابت، قیمت چهار گروه کاهش و نرخ سه گروه دیگر افزایش یافت

فروردین ماه سال جاری اعالم کرد که بر این اساس نرخ  ۳۱به بانک مرکزی گزارش خُرده فروشی مواد خوراکی را برای هفته منتهی 

 .چهار گروه مواد خوراکی ثابت، قیمت چهار گروه کاهش و نرخ سه گروه دیگر افزایش یافت

 حبوب درصد، ۳.۹ مرغ تخم نرخ اما ثابت آن از  قبل هفته به نسبت شکر و قند و قرمز گوشت برنج، لبنیات، نرخ اساس بر همین 

درصد  ۲.۵درصد، چای  ۲.۱درصد کاهش یافت. همچنین نرخ گوشت مرغ  ۲.۵و سبزی های تازه  1.1 تازه های  میوه درصد، ۰.۳

 .درصد افزایش داشته است ۰.۱و روغن نباتی 

 لبنیات و تخم مرغ

یش داشت و قیمت سایر درصد افزا ۰.۲در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای پنیر غیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل 

هزار ریال فروش می  150هزار تا  ۱۲۶درصد کاهش یافت و شانه ای  ۳.۹اقالم این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل 

 .رفت

 برنج و حبوب

داشت. در  درصد افزایش ۰.۳در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک ثابت بود و بهای برنج داخله درجه دو معادل 

 .درصد کاهش یافت ۰.۷درصد تا  ۰.۲گروه حبوب قیمت نخود بدون تغییر بود و بهای سایر اقالم بین 

 میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه 

 .متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شدفروشی ها 

 ۴.۷میوه فروشی های سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه بهای سیب قرمز معادل 

 ۱۳.۶درصد تا  1.3ای سایر اقالم بین درصد افزایش ولی به ۳.۲درصد و نارنگی  ۲درصد، پرتقال درچه یک  ۱.۲درصد، سیب زرد 

درصد تا  ۰.۸درصد افزایش ولی بهای سایر اقالم بین  ۴.۵درصد کاهش داشت. در گروه سبزی های تازه قیمت سیب زمینی معادل 

 .درصد کاهش یافت ۵.۹

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

 .ت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بوددرصد افزایش داشت. بهای گوش ۲.۱در هفته مورد گزارش بهای گوشت مرغ معادل 

 قند، شکر، چای و روغن نباتی

 ۰.۱درصد و روغن نباتی مایع  ۲.۵در این هفته قیمت قند، شکر و انواع روغن نباتی جامد ثابت بود و بهای چای خارجی معادل 

 .درصد افزایش یافت

http://iranecona.com/۸۳۳۶۱/%DA%AF%D۹%۸۸%D۸%B۴%D۸ 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  ۳دو شنبه 

 مصوبه جدید هیات وزیران در خصوص تعرفه و حداکثر زمان واردات تخم مرغ+ سند

معاون اول ریس جمهور مصوبه جدید هیات وزیران در خصوص تعرفه و حداکثر زمان واردات تخم مرغ  -غذا  اقتصاد <مواد غذایی

  .را ابالغ کرد

هـ ۵۵۲۹۴/ت۸۱۳۳س جمهور تصویب نامه شماره رئی اول معاون ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 کشور، وزارت کشاورزی، جهاد وزارت دارایی، و اقتصادی امور زارتو تجارت، و معدن صنعت، وزارت به خطاب را ۱/۲/۱۳۹۷  مورخ

 :است نموده اعالم زیر شرح به ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک و کشور بودجه و برنامه سازمان

وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل  ۱۶/۱/۱۳۹۷مورخ  248/020به پیشنهاد شماره  ۲۶/۱/۱۳۹۷هیأت وزیران در جلسه 

 :یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد

به میزان پنج  ۲۵/۳/۱۳۹۷از تاریخ ابالغ این تصویب نامه تا تاریخ  ۰۴۰۷۲۱۱۰حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی به شماره تعرفه  -1

و  ۲۵/۳/۱۳۹۷کی با تعرفه پنج درصد حداکثر تا تاریخ مهلت ثبت سفارش برای واردات تخم مرغ خورا -2.درصد تعیین می گردد

 .می باشد ۲۶/۴/۱۳۹۷مهلت ترخیص محموله های وارداتی تخم مرغ خوراکی با تعرفه پنج درصد حداکثر تا تاریخ 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۳۷۵۹ceab۸۷۰۷۴b۲fa۵b۹۷۱۲۹۴۷ 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  2یک شنبه 

 منافع ملی و منافع کشاورز ارجح بر منافع سازمان تعاون روستایی است

عضو شورای مرکزی یکی از احزاب سرشناس اصولگرا نیز هست  هیرش سعیدیان: وقتی با یکی از تجار سرشناس خشکبار که

کردم، زمانی که پرسشی در مورد ایجاد بورس زعفران مطرح کردم، نتوانست از شدت خشم خودش را کنترل کند. او مصاحبه می

به امید »و « هللانشاءا»شمی رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی را طرحی محکوم به شکست خواند که هااین طرح علی اوسط

گوید توانست کاری کند که دالالن زعفران مجبور شوند این کاال را گونه که خودش میشمی همانهاگیرد. علی اوسطسر نمی« خدا

یک میلیون و هشتصد هزار تومان گران تر از کشاورزان بخرند و همین سر آغاز دردسرهای او در مقام ریاست سازمان مرکزی تعاون 

و  دانند که توانست رتبه استان سیستاناو البته با فشار بیگانه نیست، بسیاری او را موفق ترین استاندار دولت می .ستروستایی ا

پله ارتقاء بخشد و همین قدرت اجرایی و عملکردی او جریان تندرو را نسبت به او حساس کرد و خواهان  ۱۵بلوچستان را بیش از 

 :خوانیدیزد با وی را در ادامه می وگوی آفتاباش شدند. گفتبر کناری

ویژه طیف ها بههای پیگیر شما برای رسانهنحوه مدیریت شما در استان محروم سیستان و بلوچستان و تالش

ها سواالت بسیاری را برانگیخت، چه رغم موفقیتگیری شما از این پست علیطلب قابل توجه بود، نحوه کنارهاصالح

 تانداری کنار گذاشتند؟شد که شما را از پست اس

واقعیت آن است که بودن ما در هر موقعیتی در مسیر خدمت به مردم، بخشی در اختیار ما است و بخش قابل توجهی از آن در 

گیران کشور است. در مقطعی دولت تشخیص داد که ما در خدمتشان باشیم، با کمال میل و ضمن احترام به حوزه اختیار تصمیم

باری که بر کشور تحمیل شد تالش رای مردم برای آنکه بتوانیم جهت خروج از آن شرایط سخت، شکننده و خسارتتغییر ناشی از 

ها را جبران کنیم برای بنده تکلیف بود که دولت را یاری دهم، آن زمان هم برای بنده مهم نماییم و بتوانیم بخشی از این آسیب

ترین از نگاه دیگران و بهترین از نگاه خودمان. چرا که را پذیرفتیم، البته سختترین گیرم، ما سختنبود که کجا مسئولیت می

ها ها و رسانهرساند به مردم آن استان، زیرا برخی القائات محدود از سوی برخی طیفها به نوعی بیگانگی ما را میبرخی نگاه

 .ده بودذهنیتی در برخی نسبت به آن استان زیبا )سیستان و بلوچستان( ایجاد کر

اما اگر شخصی برود در آنجا و در بین مردم قرار گیرد، با مردم فکر کند، بخواهد بامردم بسازد، با مردم بخواهد جریان ایجاد کند، 

های توانند رویششود که این مردم یک جریان زالل و جاری هستند که بر هر بستری جاری شوند میآن موقع متوجه می

شناختی ورود پیدا کردیم و زندگی کردن با مردم و قبول این تفاوت و کثرت های جامعها برای چارچوبم .ارزشمندی داشته باشند

عنوان یک مزیت دیده نظرانه دیده نشود و کثرت بهها اگر با دید تنگها و کثرتعنوان حدود ذهنی خود قرار دادیم. این تفاوترا به

ید که یابمحور باشد، در میسرمایه کشور است. وقتی رویکرد اندیشه ما، انسان شوی که تنوع قومی خود بزرگترینشود متوجه می

 تواند یک فضایکثرت حاصل خلقت است، کثرت خارج از اراده ما انسانها است و با این نگاه انتقادی اگر شخصی بیندیشد، می

شت است، بهشت برای کرامت بخشیدن به فکری دیگری را ایجاد کند که همگان با هم زیستن را برگزینند، وقتی سخن از به

اند گونه که گفتهچینیم همانشود. وقتی تمام اینها را در کنار هم میزندگی جمعی و معنابخشیدن به اصول اخالقی جاری می

به ام آرزوست، افتخار کردن به ایرانی بودن برای من مهم است و انسانیت و انسانم آرزوست، بودن در دایره جمهوری اسالمی

گیرد. عنوان هدف قرار میاجتماعی کشور به -عنوان یک قوم از اقوام ایران و تکمیل کردن آن پازل سیاسیرسمیت شناختن به

مجموعه اینها نگاه ما بود به مردم استان و با تکیه بر این رویکرد توانستیم با تکیه بر مردم و درایت جمعی با همه تفاوت را به 

فاوت خوب رقم خورد و این تفاوت مورد اقبال واقع شد و نقطه قوت ما در مسئولیت استانداری بعد از اتکاء نمایش بگذاریم و این ت
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خوبی شکل بگیرد، به خداوند، دانایی مردم و هوشمندی مردم بود. مردم اگر فضا برایشان آزاد باشد و امکان بروز آراء و نظرات به

سازی خوب حول آن تنوع و کثرت به زیبایی و این سرمایه شکل گرفت و سرمایه توانند یک سرمایه بزرگ برای کشور باشندمی

شکل گرفت. این هم حاصل تدبیر دولت بود، به ما فرمود بروید به آن استان و رفتیم، برداشتن ما یک بخش حاصل اراده دولت بود 

ه این مسئله که چه کسی در مسیر مطالبات مردم و اش بر داشتن ما نبود. چون دولت عالم است بو نه تمام دولت. همه دولت اراده

توانیم بگوییم دولت یک دولت ارزیاب نبوده یک دولت بیگانه بوده نسبت به های دولت و مردم قدم برمی دارد، پس نمیسیاست

شود. تالش یده میکند این مسئله دپله ترقی می ۱۶ـ15اش حدود استانداران، خیر اینگونه نبود، به هرحال وقتی یک استان رتبه

بل آورند. وزیر کشور قتوان کتمان کرد که در سیستان و بلوچستان فشار زیادی به ما میجانبه بود در استان. اما نمیما توسعه همه

شوید که در مقابل فشارها از شما چه حمایتی انجام دادم، گفتم وقتی آگاه به حوزه سال متوجه می ۵از تودیع گفت که شما بعد از 

سال ندارد برای  ۵توانیم بگوییم این فشارها ناشی از چه بود، نیاز به ها را تجربه و تحلیل کنیم، همین االن هم میکارم باشم و یافته

کشف واقعیتی که برای خودمان پنهان نبوده است. سیستان و بلوچستان فضای امنیتی داشت، شرایط کار سخت بود و به دلیل 

من درصدد  .ای ایجاد شده بود که فضا به نحو دیگری در آنجا شکل بگیرددار بهانهی و کوچک و نه ریشهای از تهدیدات فردپاره

بودم که فضا متناسب با شان آن مردم شکل بگیرد. گیرم یک دهم درصد آن مردم)سیستان و بلوچستان( خطایی را مرتکب شده 

ه گروه فرقان یا منافقین زائیده کدام مسیر و جریان هستند. باشند که در بین همه اقوام متصور است. سوال من این است ک

توانیم وجود یک جریان در یک قوم را به همه آن قوم نسبت بدهیم و خدای نکرده ذهن ما برود به سمت منفی بودن. ما به هر نمی

ک انتخابات در اوج ظاهر حال وقتی به این نتیجه رسیدیم که میل به مشارکت، جهش و پیشرفت در آن مردم قوی است و در ی

 .شوند، خب این میل را باید چگونه پروراند؟ چگونه دنباله داری کرد و محدود نکردمی

، های امنیتمتوجه شدیم که تولید نرم امنیت با اتکا بر همین مردم قابل شکل گیری است، پس به سمت تحول در تمام بخش

گویم اگر تحولی در آن استان شکل گرفت حاصل حضور همه جانبه مردم بود اقتصادی، آموزش و سیاسی گام برداشتیم. صادقانه ب

. ما شمی تنها توانست بشناسدهاشمی یک تنه توانست کار را انجام دهد. این مردم بودند که توانستند تحول ایجاد کنند.هانه اینکه

نظام  .در نظام جمهوری اسالمی پسندیده نیست در عرصه اجتماعی در سیستان و بلوچستان شاهد تبعیض بودیم و به هر حال این

ها را به سمت خود جلب جمهوری اسالمی کانون درست عدالت است و همین روش درست کار عدالت محور است که همه نگاه

ر را بنیان )ع( را داریم که برای بسط عدالت به پا خواست و آن راه پر نوطور که ما در تاریخ و حافظه دینی امام علیکند. همانمی

 .گذاشت. براساس این نگاه، بنده با تبعیض مخالفم

ها و کردیم که حقی در حال پایمال شدن است با استفاده از رسانهکردند هر جا احساس میوجو میمردم تبعیض مثبت را جست

این مباحث، وقتی ارزش دیدند که حساس هستیم به کردیم، مردم همه این موضوع را میشدیم و ورود پیدا میمردم مطلع می

هایی همچون آموزش، بُرد بارزتری شد.این تحوالت در عرصهشد، اشتیاقشان برای حضور بیشتر میرویکردها برای مردم شفاف می

یشان فعال بودند و نه بخش دولتی تالش هاهزار دانش آموز در آن استان از درس خواندن محروم بودند. نه خانواده ۱۸۰داشت. 

کرد. خوشبختانه توانستیم برای چهارسال باالترین آمار کشوری را از حیث جذب دانش آموزان داشته باشیم. البته همکای کافی می

دهیم. ایشان گفت چون کار بزرگی است انجام می .صمیمانه آقای نوبخت که خودش آموزش و پرورشی بود کمک شایانی به ما کرد

  .یه دلگرمی ما شد در انجام کارتمام هزینه آن با من و همین یک جمله ما

شان یک بار از روی دوش مردم و مشکالتشان را بردارند تا باری بر دوش جامعه توانند هر کدامهزار نفر در آینده می ۱۸۰این 

نیست  شد. گفته بنده نیز سندساله طالیی محسوب می ۴شمی آن دوره هاباشند. از جنبه اقتصادی به گواه مردم و نه از زبان من

های جمعی را داریم که عملکردها را زیر نظر دارد و ما نیز باید با توجه به زیرا امروز برعکس گذشته ما جریان نقد، آگاهی و رسانه
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ها به این رسید که نوعی اعتباربخشی به جایگاه بلوغ جامعه سخن بگوییم. آنچه برایم ارزشمند بود آن است که نتیجه فعالیت

استان انجام گرفت، مرجعیت استانداری تثبیت شد. وفاق و همدلی تقویت شد. بخشی به دلیل اعتقاد با جو  استانداری در آن

همدلی استان همراه شده بودند و بخشی هم به دلیل اقبال افکار عمومی مجبور به سکوت و همراهی با استانداری بودند و جرات 

وگو با اقشار مختلف مردم و جوانان و دانشجویان خداحافظی می در گفتکارشکنی نداشتند. در روز خداحافظی جدا از تودیع رس

و دوم « ما برخورداری از دولت را تجربه کردیم»کردیم، دو جمله از جوانان عزیز برای من خیلی ارزشمند بود. یک نفر گفت: می

و ما را بیشتر از این وارد متن اجتماع  شما قامت بیشتری بخشیدید به ایرانی بودن ما»سخن این بود که برادران بلوچ گفتند: 

  «.کردید

کنم تفاوت شد مقایسه میشمی من االن که نگاه باز شما را به برخورد جریان تندرو که آن زمان علیه شما میهاآقای

به  تبسیار است،شما لقب موفق ترین استاندار دولت را داشتید، آیا برکناری شما برای دولت هزینه زا نبود که نتوانس

اندازه کافی در مقابل فشارها از استاندارش دفاع کند و دوم آنکه فشار بر شما بیشتر از داخل استان بود یا خارج 

 استان؟

های کشور چگونه باید شکل بگیرد، من جزئی کوچک از سرمایه کشورم که هر چه دارم خواهیم بگوییم که نگاه به سرمایهما می

دا و مردم است، ما روز اول که وارد پروسه مدیریتی شدیم چیزی در چنته نداشتیم، این مردم بودند بدهی به مملکتم، انقالب، شه

ا شاگرد اند که منشین شدهکه ما را تحمل کردند تا بتوانیم به تفکر و روش مطلوب برسیم. امروزه بسیاری از بزرگان کشور حاشیه

زگار به منافع ملی نیست. باید بدانیم که قطعا در اشتباهیم. امروز ما در کوچک آنها هم نیستیم. نوع نگاه ما در کشور نگاه سا

آب  توانوقت اگر یک بحران ارزی صورت گیرد با یک جمله و یک گفتار میایم. اگر ملت سازی انجام دهیم آنسازی ناکام بودهملت

ملت سازی انعطاف، تحمل، مدارا و  .دبر آتش ریخت. پس ملت سازی پیش شرط آن توفیقاتی است که همه در صدد آن هستن

پذیرند که ماهیت از آن خواهد تا بتوان قامت بخشید به کشور. خطای استراتژیک در کشور آن است که همگان نمیسازگاری می

مردم است، کم انگ و تهمت بزنیم به همدیگر، کم برای چند صباح بیشتر ماندن در قدرت همدیگر را مورد اتهامات واهی قرار 

ما براساس رهنمودهای امام راحل موظف هستیم که راه ایشان را ادامه دهیم تا بتوانیم رفاه  .دهیم و از ملت و حکومت خرج کنیم

را گسترش دهیم، اکنون رفاه در کشور عمومیت ندارد، فقر پررنگ است. وقتی نگاه تنگ نظرانه باشد اگر مدیری موفق هم باشد و 

  .ند ممکن است با سد تنگ نظری مواجه شویمهمه بر موفقیت او اذعان دار

 ها و علمای آن استان با شما همکاری داشتند؟شخصیت

 آقای .بودند کارساز و موثر بسیار جای خوشحالی است که بگویم هم نماینده ولی فقیه در استان و هم آقای عبدالحمید یک مثلت

د. وقتی بنده به آقای عبدالحمید گفتم که کر ایفا بلوچستان و انسیست استان در من حضور سال ۴ در را نقش بهترین عبدالحمید

اش اسراء گروگان گرفته شده توسط اشرار خواهد به استان بیاید ما نباید بگذاریم آقای روحانی دغدغهآقای روحانی در فروردین می

زا نگاه دیگری وارد استان بشود و حضورش برکتتواند فضا را مساعد کند تا آقای روحانی با ها توسط اشرار میباشد، آزادی گروگان

گذارم در کنارت شاید کنم و معتمدین محلی که مورد احترام هستند را میباشد. او به من گفت من از حداکثر نفوذم استفاده می

وءاستفاده کند. در ها مفید باشند. این اقدامات موجب سلب بهانه شد تا هیچ کس نتواند از موضع او سبتوانند در آزادی گروگان

  .عرض آن چهار سال هیچ رسانه خارجی نتوانست از عبدالحمید مصاحبه بگیرد و ایشان مورد سوءاستفاده قرار گیرد

ها شما در سازمان تعاون روستایی پست راحتی را برعهده نگرفتید، حول محور این سازمان همیشه در اخبار و رسانه

تفاوتی نسبت به دالل بازی و رانت در مجلس وزیر جهاد را به خاطر آنچه بیای حواشی وجود داشته است، نماینده
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موجود در خرید اقالم کشاورزی است مورد خطاب تند قرار داد و به عمکلرد سازمان به شدت اعتراض کرد، از این 

کاری، وجود دست اظهارات بسیار وجود دارد، شما وقتی آمدید سازمان مرکزی تعاون روستایی را از نظر سالمت 

 حواشی و دالالن چگونه ارزیابی کردید؟

ما باید شان نزول سازمان تعاون روستایی را مورد توجه قرار بدهیم. سازمان تعاون روستایی یک سازمان اجتماع محور است، یعنی 

در کشور مغفول است یعنی های مردمی در راستای اهداف خود مردم، ما باید بپذیریم که تعاون رود به سمت استفاده از ظرفیتمی

محور باشیم. یکی از عناصر بسیار مهم اقتصاد، تعاون است. خدمات یافته اروپایی تعاونایم مثل کشورهای توسعههنوز نتوانسته

 سازمان تعاون روستایی در کشور ما قبل از انقالب و بعد از انقالب آن بر مردم روستایی پوشیده نیست. سازمان تعاون روستایی را

توانم نقش این سازمان را در اوایل انقالب باید خود مردم قضاوت کنند. خود بینندگان و مخاطبین این سازمان. بنده به شخصه نمی

در روستاها فراموش کنیم، چون در آن زمان ما نه جاده داشتیم، نه برق و نه خودرو. شریک و امدادرسان روستاها سازمان تعاون 

محور این سازمان و ارتباطش با روستاییان فکر نکردیم. ما به سازمان تعاون روستایی قالب اما ما به نقش مردمروستایی بود. بعد از ان

ها محصول روی دست کشاورزان باد عنوان یک سازمان درحاشیه و اورژانسی و اجتماعی فکر کردیم. وقتی به دلیل فعالیت داللبه

ند. لذا اگر به اساسنامه سازمان مراجعه کنیم و شان نزول سازمان را در نظر بگیریم، کند به یاد سازمان تعاون روستایی افتادمی

آیند و فرضاً های دولتی باشد که مردم میمحورترین سازمانتواند یکی از بهترین و مردمشویم که این سازمان میمتوجه می

 عنوان مباشر درگویند که سازمان بیاید و بهکنند و میمی کنند. به خاطر دید ناقص فرضا مراجعههامشان را در اینجا خریداری می

خرید محصوالت کشاورزی اقدام کند که البته بخش قابل توجهی از این موارد مالی است که از ما دور شده است، خرید گندم برای 

و اگر تشخیص داد سازمان و شرکت بازرگانی دولتی هست و ا Gtc مثال دیگر چند سالی است که از وظایف سازمان نیست، االن

 هایشود، یعنی مباشر در مباشر و این کار به نظرم بسیار دارای اشکال است. وجود برخی شرکتتعاون روستایی هم وارد کار می

های بزرگی همچون تولید مرغ کننده نقش سازمان تعاون روستایی براساس محوریت مردم است. ما اکنون اتحادیهدولتی تصحیح

های روغنی و مانند اینها ناشی از وجود همین سازمان تعاون روستایی حادیه دامداران، اتحادیه گل و گیاه، اتحادیه دانهگوشتی، ات

شود، پس ما باید گذار کم شود، اخالل در بازار ایجاد میهای تخماست، آن هم صنوفی که مثال اگر یک درصد از تولیدات تعاونی

ند. ما کناند که در عرصه ملی دارند نقش خود را ایفا میای رسیدهنیم که با حمایت سازمان به مرحلهتر را ببیهای بزرگاین تعاونی

های توانیم همان باور کهنه را نسبت به سازمان تعاون روستایی حفظ کنیم. ظرفیتافزاری امروز نمیهای نرمباید با توجه به ظرفیت

های مورد نیاز روز که آن هم شبکه ملی توزیع است. ما لبته با عنایت به ضرورتبزرگ در سازمان تعاون روستایی وجود دارد، ا

ما  .تومان به دست مردم نرسد ۲۰۰۰تومانی  ۵۰۰رغم نیاز شدید، هنوز یک شبکه ملی توزیع در کشور نداریم که یک جنس علی

را در کشور ایجاد کنیم و شبکه ملی توزیع را با  باید اصالح ساختار را مورد توجه قرار دهیم. بر این باورم اگر شبکه ملی توزیع

توانیم مهاجرت اقلیمی را کاهش داده و توانیم ارزان کنیم، هم میها بتوانیم ایجاد کنیم، هم تولید را میاستفاده از تمام اتحادیه

ی ما بپذیریم کار بین بخش مهاجرت معکوس را سرعت بخشیم و اشتغالزایی موثر ایجاد کنیم. تمام اینها شدنی است به شرطی که

  . را

نامی هستید که به جناب هاشمی به صرف خبرنگار بودن ما معموالً به جزئیات خیلی عالقه داریم، شما مدیر خوش

هایی هستند که در اینجا منافعی داشتند، آیا از اینها به فسادستیزی شهره هستید، قاعدتا در تعاون روستایی گروه

  اقداماتتان را خنثی کنید؟ شما فشار نیاوردند که
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در این مورد شکی نیست، ببینید ما چند مجهول داریم که در قامت جهانی امکانات عرضه و بازیگری را دارند، وقتی ما نقش موثر 

مدت گیرند که کانون عملشان تنها منافع کوتاهخود را ایفا نکنیم، طبیعی است برخی بازیگران سنتی و تجربی میدان را به دست می

طلبی است. اینها هیچ موقع منافع تولید کننده و منافع ملی برایشان موضوعیت ندارد، مثال مناسب این مسئله بحث فردی و فرصت

درصد زعفران جهان دست ماست. سوال من این است که از همه مسئوالنی که در  ۹۰درصد و سقف  ۸۰زعفران است. وقتی کف 

روند زعفران ما را با قیمت نازل ای زعفران جهان را شکل دهیم، تجار سنتی مینتوانستیم پایه کنند، چرا مااین بخش نقش ایفا می

کنند. چرا ما نتوانستیم برند ملی ایجاد کنیم، چرا ما نتوانستیم بورس برای زعفران ایجاد کنیم. زعفران در بازارهای جهان حراج می

میلیارد  ۸تن تولید دارد. زعفران در جهان حداقل  ۵۰۰ر جهان حداکثر تن و د ۴۰۰تن تا  350محصولی است که با حد تولید 

کند با کل سرمایه تملک دارایی کشور ما. یعنی اگر سازمان میلیارد دالر یعنی در شرایط مطلوب برابری می۸دالر گردش مالی دارد. 

شود بهترین سال عمران کشور. خوب ما میای کشور بتواند چنین درآمدی را شناسایی کند و تخصیص بدهد ای و بودجهبرنامه

فشارها  .توانند جایگزین نفت شوند. خوب من وقتی رسیدم احساس مسئولیت کردموقتی چنین فرصتی داریم کدام محصوالت می

 د و نهکرای کار برآدم تنگنا میهم در این مورد زعفران بسیار سنگین بود. این فشارها به حدی بود که عرصه را در درون مجموعه

شود. گذاری میمیلیون تومان زعفران قیمت ۶خوشبختانه توانستیم مدارا کنیم. امروز خوشحالم که بگویم در مشهد تا  .در بیرون

ایم به شش میلیون، یعنی کشاورز در این بین یک میلیون و هشتصد هزار تومان که ما آمدیم االن رسیده ۴۲۰۰تا  ۳۸۰۰یعنی از 

ای ای قیمت ایجاد کردیم، وقتی ما در بورس پایهما در بورس پایه .رودکننده میین پول مستقیم در جیب تولیدبرد. ابیشتر نفع می

گوید آقا دولت اعالم کرده شش میلیون و دویست تومان گذاردیم االن کشاورز هر کسی سراغش برود می 000/200/6قیمت را 

نقد بدهید تا بفروشیم. یعنی برایشان فضا ایجاد کردیم. تاجران سنتی زعفران هزار تومان من خیلی به شما ارفاق کنم شش میلیون 

بار خرید زعفران از  ۲آورند. دالالن زعفران از نفع کشاورز ضرر کردند و در صدد ایجاد فشار بر آمدند. دالالن به من فشار می

نفع آنها برگردانم، کوتاه نیامدم. من به منافع سازمان فکر کشاورزان و بورس را تحریم کردند تا به من فشار بیاورند تا بازار را به 

میلیارد دالر بازار جهانی زعفران حداقل باید یک میلیاردش  ۸کنم، منافع ملی و منافع کشاورز ارجح بر منافع سازمان است. از نمی

  .را بیاوریم

 ها در سایر محصوالت هم وجود دارد؟این مفت خری

تومان که نه مالیات  ۱۰۰۰خریم تومان و ما همان را از چرخ دستی می ۲۵۰خرد فرنگی را از کشاورز میهبله همین االن دالل گوج

 .تومان است. یعنی گپ موجود بسیار شکننده است ۲۰۰۰دهد و نه عوارض و همان محصول در مغازه می

بار تهران میدان مرکزی ترهای بزرگ دالالن در اکنون شبکهمن این پرسش را از عیسی کالنتری پرسیدم، هم

خرند و این شبکه معیوب سودجویی همین االن در تهران وجود وجوددارد که محصول را با قیمت ارزان از کشاورز می

 کند؟ای ملی توضیح چگونه کار میگیرد؟ راهکار شما چه هست؟ این شبکهدارد، چرا هیچ کسی جلو آنها را نمی

ر آقای شریعتمداری این پیشنهاد را مطرح کردم، گفتم کشور ما در تمام جوانب امکان تامین یازها من در ستاد تنظیم بازار در حضو

کنیم. این رقم باالیی است اگر بپذیریم کار ردن ای تولید مرغ یک میلیون تن بیش از نیاز تولید میرا دارد. ما همین االن در زمینه

ها ما به این ظرفیت از تولید برسیم. من به آقای شریعتمداری پیشنهاد ز بخشدهم در خیلی اها را، من قول میدر بخش تعاونی

ای شکل بدهند و سازمان تعاون روستایی هم عضو آن کمیته ای ملی توزیع را ایجاد کنیم. آنها کمیته و دبیرخانهدادم که شبکه

 .مها استفاده کنیآپلکترونیک و فضای مجازی و استارتتوانیم از ظرفیت تجارت اباشد، چون پیشنهاد را ما ارائه کردیم و امروز می

فروشگاه در کشور دارد را در کنار  ۲۵۶۵توانیم باراندازهای عامل ایجاد کنیم. الزم است که ظرفیت سازمان تعاون روستایی که می
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ها را اضافه کنیم. د سازمانهای گسترده بایها، وزارت دفاع، سازمان آموزش و پرورش و تعاونیرفیت نهادهای همچون شهرداری

توان با ایجاد و بارانداز تمام این شبکه را تغذیه بینیم که رسیدن به این مطلوب و تدارک این کاالها کار دشواری نیست و میمی

شود، زیرا بار ایجاد کنیم، فروشگاه پروتئین ایجاد کنیم که بتواند اعتماد مردم را جذب کند موفق میکند. اگر یک میدان بزرگ تره

  .مهم اعتماد مردم است

 شبکه دالالن قوی و ریشه دار هستند، تا حاال شده برای فشار سراغ برخی مسئولین بروند؟

 .کند، مهم اما اراده و ایمان شما استها برای فشار استفاده میباالخره هر کسی منافعی داشته باشد از همه ظرفیت

 حمایت کافی را دارد؟ای مدیریتی وزارت جهاد از شما مجموعه

به هر حال با توجه اینکه آغاز تجربه همکاری من با دوستان وزارت جهاد کشاورزی است، ممکن است نوع رفتار من با آقایان 

افزا زمان نیاز باشد. االن اگر بگویم که در همه امورات های داشته باشد. ممکن است برای رسیدن به یک رفتار جمعی و همتفاوت

هم با رویکردهای متفاوت خودم، با مطالبات رود باید بگویم خیر، چون من وارد به مجموعه هستم. آنا هم پیش میهماهنگ ب

سازی هم سازی کنم، شبکهای انتقادی خودم. تمام تالش بنده این است که با رویکرد اجتماعی اقدام به شبکهخودم و با روحیه

است، چرا ما فاصله داریم با تشکیل احزاب بزرگ یا فاصله داریم با رسیدن به نیازمند صبر و تحمل و پذیرش نظرات مخالف 

 .های بزرگ، زیرا ما تجربه کار بزرگ جمعی را نداریممطبوعات آزاد، اتحادیه

ای سابق بر این در گزارش انتقاد کرده بود از بحث خریدها و صفحه ۲3های مجلس در گزارش مرکز پژوهش

ان تعاونی روستایی، آیا قرار است این سیستم جایگزین شود و اصالحات اساسی در آن صورت ها در سازممحوریدالل

ما ازاین پس نقش خدماتی نخواهیم داشت، نقش سازمان حمایتی است، لذا هر چه اختیارات ما است که قابل واگذاری بگیرد؟

ستایی واقعا یک شبکه است از بازار تا روستا، اگر این شبکه ای تعاونی روکنیم به تعاونی ها، همین االن شبکهاست، آن را واگذار می

کند، هر کسی ممکن است که منافع و دوستان خودش را جان بگیرد و نقش محوری خود را ایفا کند، به صورت ضد رانت عمل می

خش م و اختیارات خود را به بشود که جرئت داشته باشیداشته باشد. ما باید فرصت رانت را از بین ببریم و این کار وقتی محقق می

  .خصوصی واقعی واگذار کنیم

یکی دو موسسه اعتباری در رابطه با سازمان تعاون روستایی بودند مانند صندوق ولیعصر و البرز در کرج، سرنوشت 

تعاونی  ۱۶۰۴نژاد مصوباتی صادر شد که متاسفانه این موسسات وجود داشت در دولت آقای احمدیگذاران آنها چه شد؟سپرده

در سازمان تعاون روستایی هم از قاعده کلی کشور مستثنی نبود  .اند و رها شده اندها رویدهاعتبار در کشور ایجاد شود. این تعاونی

ها ورود پیدا کردند در این بحث و سوءاستفاده کردند، ما در سازمان تعاون روستایی درشت و برخی آقازادهای از افراد دانهو عده

ایم اگر همکاری نکنید ایم. تهدیدشان کردهالخروجی گرفتهای ملک، خودرو و ممنوعالمعاملهها حکم ممنوعرخی از آقازادهبرای ب

ها، قداماتتان را علنی خواهیم کرد. بخشی از موسسات غیر مجاز درگیر با تعاونی روستایی ریشه در یکی از برای پس دادن پول

 هایشان در آن استان بود. یک سری از بچهای غیر مجاز ما در سازمان تعاون روستایی دقیقا ریشهها دارند. بخشی از ستادهاستان

هزار  ۳۶۰۰۰موسسه آرمان آمدند در کرج و پول مردم را جذب کردند. خوشبختانه در زمان کوتاهی که ما مستقر شدیم وضعیت 

ها به این افراد کماکان در جریان عیین تکلیف کردیم که پرداختگذار مربوط به تعاونی ولیعصر را با ایجاد خط اعتباری تسپرده

 .میلیارد تومان اموال شناسایی کردیم و به بانک مرکزی معرفی کردیم ۷۰تا  ۶۰در کرج هم حدود  .است
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  6پنج شنبه 

 پایان عصر عسگراوالدی دراتاق ایران و روسیه +نتایج انتخابات هیات رییسه

اعضای هیات رییسه جدید برگزار شد و نتایج  مجمع عمومی عادی ساالنه اتاق مشترک ایران و روسیه روز گذشته به منظور انتخاب

 .شگفت انگیزی در این انتخابات رقم خورد

 منظور به گذشته روز روسیه و ایران مشترک اتاق ساالنه عادی عمومی مجمع ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا  

 .بود انتخابات درنتایج دار معنی تغییرات ایجاد از حاکی ها تحلیل برخی که شد برگزار حالی در جدید رییسه هیات اعضای انتخاب

سنتی و با سابقه در کنار برخی افراد جوان و یا کمتر  کاندیداهای تعدادی لیست کاندیداهای اولیه انتخابات اسامی متشکل از

 .جذاب و دلچسب انتخاباتی برگزاری برای منطقی ترکیبی بود شناخته شده

 97/0۲/0۵بازرگانی مشترک ایران و روسیه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ لیست کاندیداهای اتاق 

 اسدا... عسگراوالدی

 هادی تیزهوش تابان

 قدیر قیافه

 سیده فاطمه مقیمی

 موسی وفائیان

 عبداله مهاجر

 غالمعلی فارغی

 منوچهر رضایی

 یعقوب استیالف

 روشن علی یکتایی قرابایی

 غالمرضا عشریه

 مسعود توتونچیان

 امیرحسین کاوه

 محسن سید صالحی

 حسین جوانبخش

 محسن امینی

 روح اله شرفیان اردکانی

 کامبیز میرکریمی

 کاوه زرگران

 محمد صادق نیکزاد

 مهدی آزادواری

 علیرضا شمس فرد
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اسداهلل  داشت که مهمترین آن کنار گذاشته شدن  بازرگانی اتاق های کارکشته و بزرگان نام حذف از حاکی  اما نتایج انتخابات

جه ای . نتیبود  وهمراهانش انقالب از بعد  تاجران ترین سرشناس از یکی و  عسگراوالدی از بنیانگذاران اتاق مشترک ایران و روسیه

 .معنی دار که به نظر می رسد بتوان از آن به عنوان پایان عصر عسگر اوالدی در اتاق ایرن و روسیه تعبیر کرد

 روسیه و ایراننتایج انتخابات اتاق مشترک 

 
 ۱۶۴سیده فاطمه مقیمی 

 ۱۶۱ادی تیزهوش تابان 

 ۱۵۷ زرگران کاوه

 ۱۵۷کامبیز میرکریمی 

 ۱۵۴نیکزاد محمد صادق 

 ۱۵۰عشریه غالمرضا

 ۱۴۶روشن یکتا 

 ۱۴۶امینی محسن

 ۱۴۴مهاجر 

 ۳۶عسگراوالدی اسد اهلل

 ۳۱علیرضا شمس فرد

 ۳۰قدیر قیافه 

 ۲۱حسین جوانبخش

 ۱۴آزادواری مهدی

 ۱۳کاوه 

 ۶شرفیان اردکانی

 ۳صالحی سید  محسن

 ۱رضایی

  روسیه و ایران اتاق تشکیل در عسگراوالدی نقش تاریخچه

میالدی جمعی از صنعتگران و بازرگانان ایرانی که در چارچوب قرادادهای تهاتری بین دولتی به مبادله کاال با  ۱۹۷۰در اوائل دهه 

آمدند و برای تقویت و توسعه روابط اقتصادی بین جوامع بازرگانی ایران و اتحاد  اتحاد جماهیر شوروی می پرداختند گرد هم

با تأسیس اتاق بازرگانی  ۱۹۷۸ژوئن  ۱۹برابر با  ۱۳۵۷خرداد  ۲۹متعاقب آن در  .جماهیر شوروی اتاق مشترکی را به وجود آوردند

اق بازرگانی و صنعت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مشترک ایران و شوروی توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ات

در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید.در بین مؤسسین اولیه این  ۱۹۵۴به فعالیت این شورا رسمیت بخشیده شد و تحت شماره 

ویکو، مهندسی ال اتاق اسامی شرکت های کفش ملی، معادن بافق، پایور، کالسیمین، تریکو گلشن، گیالن متال، معدن باما، فنی و

تکماش ایمپورت و ساکا و ازبین سازمان های روسی اسامی بانک تجارت خارجی شوروی، واستوگ اینتورگ، آتو اکسپورت، 

انرگوماش اکسپورت، ماشینو اکسپورت، تکنوپروم اکسپورت، تراکتور اکسپورت، بانک ایران و روس، ماش پریبور اینتورگ، سایوز گاز 

اکسپورت رازتو ایمپورت، سلخوز ونشتر السن و تخسناب اکسپورت به چشم می خورد. ازبین این مؤسسین  اکسپورت، سایوز شیم،
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آقای محمد رحیم متقی ایروانی به عنوان اولین رئیس و آقایان حسین عالقبند، ویکتور سلوتسوف و وادیم شاموسکی به عنوان 

 .شدند انتخاب یشورو و ایران بازرگانی اتاق مدیره هیأت رئیس نواب  اولین

پس ازمدتی وقفه در کار آن اتاق همزمان با وقوع انقالب اسالمی و متعاقب آن جنگ ایران و عراق، موضوع فعالیت مجدد اتاق 

مشترک در سفر هیأت اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به سرپرستی آقای سید علینقی خاموشی به مسکو در سال 

( در جلسه ای با حضور اعضاء منتخب اتاق بازرگانی و ۱۳۶۵شهریور )1986یرانی مطرح شد و در سال از جانب طرف ا ۱۹۸۵

صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی و صنعت اتحاد جماهیر شوروی اعضاء جدید هیأت مدیره اتاق مشترک انتخاب گردیدند. در 

تجارت کاال با اتحاد جماهیر شوروی در کارنامه خود داشت ریاست  همان جلسه آقای اسدا...عسگراوالدی که سابقه طوالنی را در

 .اتاق مشترک را در دوره جدید فعالیت هایش برعهده گرفت

از  "( هیأت اتاق بازرگانی ایران و شوروی به سرپرستی آقای اسدا...عسگراوالدی مجددا۱۳۶۷میالدی) خورشیدی ۱۹۸۵در ژوئن

به  1988-89مسکو دیدار کرد. در این دیدار مسائل مربوط به فعالیت عملی اتاق مشترک بررسی شد و برنامه عملی آن برای سال 

خورشیدی( هیأت اتاق بازرگانی و صنعت اتحاد جماهیر شوروی به سرپرستی آقای ۱۳۶۸) میالدی ۱۹۸۹امضاء رسید. در نوامبر 

ملنیکوف رئیس آن اتاق از ایران بازدید کرد. در همان زمان مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق ایران و شوروی برگزار گردید و طی 

عنوان نایب رئیس اتاق مشترک انتخاب گردیدند. در آن  به عنوان رئیس و آقای ملنیکوف به "آن آقای اسدا...عسگراوالدی مجددا

مورد بررسی قرار گرفت و در همان چارچوب، طرفین به برگزاری اولین  ۱۹۸۸-۸۹مجمع برنامه عملی و فعالیت اتاق طی سال 

 .نمایشگاه بزرگ کاالهای ایرانی در باکو مساعدت کردند

از طرف اتاق بازرگانی و صنعت شوروی برای فعالیت در دبیرخانه اتاق  خورشیدی( آقای خالیموف۱۳۶۶میالدی) ۱۹۸۸در ژانویه 

 .آقای ریابف جانشین وی گردید ۱۹۹۰مشترک مأمور شد و در ژوئن سال 

تعداد اعضاء روسی اتاق به میزان چشمگیری کاهش یافت ولی در همان  ۱۹۹۱با تجدید سازمان در ساختار اداره شوروی در سال 

از جمله سالویا، آساراب، مگا پولیس، گاز اینتورگ، آلتکام و کاماز به عضویت اتاق در آمدند و موفق شدند سازمان جدید  ۱۲سال 

البسه، چرم و تریکو،. انگور و غیره( منعقد نمایند. از جمله  "عمدتا)میلیون دالر جهت خرید کاال از ایران  ۷۰قراردادهایی به ارزش 

 .و اتومبیل های سواری ایران را در چارچوب همین قرارداد تهاتری خریداری نمود شرکت آساراب برای اولین بار مینی بوس

با انحالل نظام اتحاد جماهیر شوروی اتاق بازرگانی ایران و شوروی به اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه تغییر نام یافت و در 

 .بر روسیه( به تصویب اعضاء رسید( اساسنامه جدید آن مطابق با شرایط جدید حاکم ۱۹۹۳)فوریه۱۳۷۲بهمن 

شورای عالی نظارت بر اتاق ایران،  ۲۳/۸/۱۳۷۸با ابالغ آیین نامه تشکیل اتاق های مشترک بازرگانی و صنایع و معادن مصوب) 

وبه صمجمع عمومی اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه به هیأت مدیره وکالت داد تا نسبت به اصالح و تطبیق مفاد اساسنامه با م

 .شورای عالی نظارت اقدام نماید

آخرین انتخابات هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه مطابق با مصوبه شورای عالی نظارت بر اتاق ایران و اساسنامه 

روسی از طرف با استقبال قابل مالحظه اعضاء برگزار شد و اعضاء ایرانی هیات مدیره انتخاب و اعضاء انتصابی  ۱۸/۸/۹۳جدید در 

 .نمایندگی بازرگانی روسیه معرفی شدند
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  5چهار شنبه 

 بازرگانی برای افراد غیر تاجرتوقف صدور کارت 

مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: در الیحه جدید مبارزه با قاچاق کاال، امکان صدور کارت بازرگانی برای افراد 

 .غیر تاجر به دلیل رتبه سنجی اقتصادی وجود ندارد

د این ستاد پیشگیری از قاچاق کاال و ارز با مشارکت مردم و سید علی معصومی در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیما گفت: رویکر

 .های مختلف اقتصادی استتجربیات فعاالن بخش

های بازرگانی یکبار مصرف و مجازات برای انتقال دهنده، گیرنده و ضبط کاالهای وارد شده از این ضمانت اجرای کارت :وی افزود

 .ارز پیش بینی شده استطریق در الیحه جدید مبارزه با قاچاق کاال و 

معصومی گفت: بر اساس الیحه جدید امکان صدور کارت بازرگانی برای افراد غیر تاجر به دلیل رتبه سنجی اقتصادی وجود ندارد. 

ز و ارهای پیش بینی شده در قانون مبارزه با قاچاق کاال و مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: راه اندازی سامانه

ها ایجاد شده و در راه اندازی برخی دیگر از برخی از این سامانه :وی گفت.ها زمانبر استسامانه زیر مجموعه این سامانه ۴۰ایجاد 

برنامه عقب هستیم. معصومی افزود: بر اساس آیین نامه هیات وزیران کاالهای قاچاق ضبط شده یا باید برای بازگشت ارز صادر یا 

ورت لطمه نزدن به تولید داخلی توزیع محدود شوند، اما تاکنون دولت هیچ مجوزی برای توزیع این کاالها در داخل امحاء یا در ص

 .نداده است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۱۸۴۲۸۶۲۰۵۵۶۷۴۳۴d۸۵d۳۵۹ 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  5چهار شنبه 

 المللی روغن و کنسرو زیتون تصویب شدالیحه موافقتنامه بین

المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون موافقت نمایندگان مجلس در نشست علنی پارلمان، با الیحه موافقتنامه بین <مواد غذایی

 بین نامه موافقت الیحه با پارلمان، ۱۳۹۷ ماه اردیبهشت ۵  مجلس شورای اسالمی در نشست علنی روزچهارشنبه نمایندگان.کردند

 .موافقت کردند (1394) 2015 مورخ زیتون کنسرو و زیتون روغن المللی

مشتمل بر یک مقدمه و ( ۱۳۹۴) ۲۰۱۵براساس ماده واحده این الیحه موافقت نامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ 

 .ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود ۳ماده و  ۳۷

( ۴قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در ارجاع به داوری موضوع بند ) ۱۳۹همچنین به موجب تبصره این ماده، رعایت اصل 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در مورد اصالح موافقت نامه  ۷۷موافقت نامه توسط جمهوری اسالمی ایران و اصل  (26)ماده 

 .( الزامی است۳۲موضوع ماده )

 .نماینده حاضر در جلسه تصویب شد ۱۹۴رأی ممتنع از مجموع  ۲رأی مخالف و  ۷رأی موافق،  ۱۵۴گفتنی است این الیحه با 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=c۱۶fed۰a۵۷d۳۴۷۶e۹۲ 
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 برنامه و سیاست ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۷اردیبهشت / /  ۰2کشنبه , ی

 97اعالم ضوابط واردات تخم مرغ در سال 

 .را اعالم کرد ۹۷وزارت جهاد کشاورزی ضوابط واردات تخم مرغ خوراکی در سال 

وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به گمرکات کشور به استناد به نامه وزارت جهاد کشاورزی، ضوابط ترخیص تخم مرغ 

 .( مجاز دانست ۱۳۹۷سازمان دامپزشکی کشور )فروردین  سوی از صرفا را خوراکی ) خام ( 

http://iranecona.com/۸۳۲۲۴/%D۸%A۷%D۸%B۹% 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰2تاریخ: 

 واردات برنج تا پایان تیرماه آزاد است

پایان تیر ماه آزاد است و خرداد و واردات برنج تا  ۳۱دبیر انجمن واردکنندگان برنج، گفت: ثبت سفارش واردات برنج تا تاریخ 

 .مشکلی در این زمینه وجود ندارد

خبرنگاران گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت

خرداد  ۳۱تنها تا تاریخ  وارداتتیرماه آزاد است، اظهار کرد: ثبت سفارش برای  ۳۱با اشاره به اینکه واردات برنج تا تاریخ  ،جوان

 .ماه آزاد خواهد بود

 به واردات میزان که شودمی بینیپیش فروردین پایان تا خبر داد و گفت:  ۹۷فروردین  ۱۸هزارتن برنج تا تاریخ  ۸وی از واردات 

 .سیده باشدر هزارتن ۸۰

تومان برنج  ۱۳۰هزار و  ۵فروردین با ارز  ۲۰واردکنندگان تا  :کشاورز با اشاره به مشکل پیش روی واردکنندگان برنج، بیان کرد

تومان اعالم کرد که  ۲۰۰هزار و  ۴وارد کردند در حالیکه به یکباره دولت برای کنترل بازار ارز در سیاست جدید خود، نرخ دالر را 

تومانی ارز در قیمت  ۸۰۰شود، چرا که تفاوت رو میالتفاوت آن توسط دولت پرداخت نشود، تنظیم بازار با مشکالتی روبهاگر مابه

 .تمام شده تأثیر بسزایی دارد

یح کرد: هم اکنون برنج با تعرفه تیرماه تغییری نخواهد داشت، تصر ۳۱دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه تعرفه واردات تا 

واردات التفاوت نرخ ارز رود دولت برای تعادل بازار برنج، مابهشود که این رقم منطقی است و تنها انتظار میدرصد وارد می ۲۶

 .هزار تومان را به تجار پرداخت کند ۵با دالر باالی  برنج

د کشاورزی جهت تعادل بازار برنج داخل تا ابتدای بهمن سال گذشته گفتنی است، ممنوعیت واردات برنج براساس تصمیم وزیر جها

 .ادامه داشت و تنها جهت تنظیم بازار شب عید واردات از ابتدای بهمن آزاد اعالم شد

 این درحالی است که همه ساله ممنوعیت واردات برنج از پایان تیر ماه همزمان با فصل برداشت تا ابتدای آذر جهت حمایت از تولید

و رکود بازار برنج داخلی، این  ۹۶داخل ادامه دارد، اما سال گذشته به سبب واردات بیش از یک میلیون تن برنج در هفت ماه سال 

 .ممنوعیت تا ابتدای بهمن ادامه داشت

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۹۳۵۱/%D۹%۸۸%D۸%A۷%D۸%B۱ 
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 پنبه
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 تامین منابع مالی
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  8شنبه 

 اطالعیه بانک مرکزی در مورد نحوه تامین ارز کاالهای اساسی به بانک ها

رو و کاغذ را به دا اساسی، کاالهای نیاز مورد ارز التفاوت مابه تامین نحوه العمل دستور مرکزی بانک -اقتصاد غذا  <مواد غذایی

 .شبکه بانکی ابالغ کرد

 مقرر جمهوری رئیس اول معاون نامه همچنین و وزیران هیات مصوبه براساس ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

ابه التفاوت م برای اعتبار تومان میلیارد هزار ۳ مبلغ کاغذ، و دارو اساسی، کاالهای قیمت  افزایش از جلوگیری منظور به بود شده

 .تومان خریداری نکنند ۴۲۰۰نرخ ارز در نظر گرفته شود که واردکنندگان این دسته از کاالها برای واردات خود ارز به نرخ 

به رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تعهد پرداخت بودجه بر همین مبنا و در پی نامه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و

ای به بانک ها اعالم کرد هرگونه تخصیص و تامین ارز بابت واردات کاالهای مشمول تومانی، بانک مرکزی در نامه ۴۰۰مابه التفاوت 

پذیر ذیربط امکانتومان( به ازای هر دالر برای متقاضی  ۴۰۰هزار ریال ) ۴مصوبه اشاره شده به شرح فهرست پیوست، با کسر 

  .خواهد بود

در همین راستا الزم است بانک ها معادل ریالی وجه ارزی را با کسر مبلغ یاد شده به ازای هر دالر از متقاضی اخذ و با تامین مابقی 

  .اقدام کنند ریال مربوطه، نسبت به ارسال درخواست تامین ارز به نرخ روز بانک مرکزی از طریق پرتال ارزی ) سامانه تامین ارز(

متعاقبا بعد از تامین ارز و اعالم موضوع از سوی این بانک به سازمان برنامه و بودجه کشور و تامین منابع ریالی الزم از سوی سازمان 

  .شد ابالغ بانکی شبکه به اردیبهشت ششم یاد شده، مطالبات هر بانک در این خصوص پرداخت خواهد شد. این نامه

های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و صنعت، ، تعرفه کاالهای مشمول از طریق وزارت خانهبر اساس این گزارش

همچنین مبنای محاسبه معادل دالری سایر اسعار، نرخ برابری براساس نرخ های اعالمی بانک  .معدن و تجارت اعالم خواهد شد

 .مرکزی در روز تامین ارز خواهد بود

های روغنی، کنجاله سویا، روغن خام، انواع کود شیمیایی فسفاته و ل این دستورالعمل عبارتند از : ذرت، دانهاقالم اساسی مشمو

پتاسه، بذور، دارو، واکسن مواد ژنتیکی دام و طیور، گوشت گوسفند و دام زنده، سموم و مواد موثره دفع آفات نباتی، کاغذ، مواد 

 .ر خشک، تجهیزات مصرفی، مواد اولیه دارویی، ملزوماتاولیه کاغذ،کره، داروهای ساخته شده، شی

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=cf۱a۸cc۵b۴۰۹۴d۴۶a۷۸۷۴d۳۶۲۸ 
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 تامین منابع مالی  
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  5چهار شنبه 

 تومانی به کاالهای اساسی و ترخیص نهاده های دامی اعالم شد ۴00زمان تخصیص یارانه ارزی 

 هیاران تخصیص به توجه با:کرد اعالم کشاورزی جهاد وزارت کشاورزی صنایع و بازرگانی توسعه معاون -اقتصاد غذا <مواد غذایی

تومانی به کاالهای اساسی از روز یکشنبه آینده و ترخیص نهاده های دامی از مبادی ورودی،قیمت این کاالها در بازار  ۴۰۰ارزی 

 .متعادل می شود

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،در پی تغییرات قیمت برخی نهاده های دامی از جمله کنجاله سویا و ذرت در 

ست ارزی جدید دولت،مهندس علی اکبر مهرفرد در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به سیاست دولت در تک نرخی بازار با اتخاذ سیا

تومان،اظهار داشت:به منظور پایداری تولید و حفظ آرامش بازار در پی تصمیم اخیر، دولت مقرر کرد به  ۴۲۰۰کردن ارز با قیمت 

 .تومان یارانه پرداخت شود ۴۰۰ای دریافت می کردند، به ازای هر دالر  بخشی از کاالهای اساسی که در گذشته ارز مبادله

تومان پرداخت می  ۳۸۰۰وی افزود:بر این اساس،واردکنندگان برای واردات کاالهای اساسی مشمول این تصمیم، به ازای هر دالر 

 .تومان نیز از سوی دولت پرداخت خواهد شد ۴۰۰کنند و 

تومانی از سوی دولت در واقع نرخ ارز کاالهای اساسی و در پی آن قیمت  ۴۰۰مهرفرد با اشاره به این که با اختصاص یارانه ارزی 

تومانی از طرف دولت به بانک مرکزی؛  ۴۰۰این کاالها تغییری نکرده است،خاطرنشان کرد:اجرای مقررات نحوه پرداخت یارانه ارزی 

ای عامل و از بانک های عامل به واردکنندگان مستلزم انجام یک سری تشریفات اداری است که کمی از بانک مرکزی به بانک ه

 .زمان بر و موجب شده مقداری کمبود کاال در بازار حس شود

میلیون تن نهاده های دامی در حال ترخیص و منتظر  ۲معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که هم اکنون در بنادر حدود 

مابه التفاوت نرخ ارز وجود دارد،تصریح کرد:نظر به این که اعمال مقررات جدید نیازمند انجام اصالحاتی در سامانه های  تخصیص

سازمان توسعه تجارت،وزارت جهاد کشاورزی،بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسالمی ایران بوده و این اصالحات مراحل نهایی خود 

 ۴۰۰نی شده این سامانه ها از روز یکشنبه آینده خدمات خود را به منظور پرداخت یارانه را طی می کند، براساس برنامه پیش بی

 .تومانی به ازای هر دالر برای کاالهای اساسی مشمول، آغاز خواهند کرد

تغییری  تومانی نرخ ارز توسط دولت پرداخت شود و نرخ ارز ۴۰۰وی به واردکنندگان کاالهای اساسی اطمینان داد که مابه التفاوت 

 .نخواهد کرد بنابراین هیچ تغییر قیمتی در نهاده های دامی نباید صورت گیرد

مهرفرد با اشاره به این که شنیده شده در دو روز گذشته،برخی از واردکنندگان از عرضه نهاده های دامی به بازار خودداری کرده 

ست با بررسی موضوع و برخوردهای قانونی از اخالل احتمالی در اند،این تصمیم را قابل قبول ندانست و از دستگاه های نظارتی خوا

 .بازار جلوگیری کنند

تومانی و ترخیص نهاده های دامی از روز یکشنبه آینده از مرغداران خواست با  ۴۰۰وی همچنین با اشاره به پرداخت یارانه ارزی 

 .از اقدام کنندحفظ آرامش و با توجه به این موضوع نسبت به تهیه نهاده های مورد نی

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=beb۳۷fef۲dec۴۶a۰۸d۴ 
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 تامین منابع مالی  
 ایران اکونا– ۱۳۹۷اردیبهشت / /  ۰8شنبه , 

 دام و طیوراز ابتدای هفته آینده؛پرداخت یارانه ارزی خوراک 

ای از وارد کنندگان ذرت و سویا خواست همکاری الزم را برای ارائه محصوالت خود به وزارت جهاد کشاورزی با صدور اطالعیه

 .شودهای تعیین شده داشته باشندو اعالم کرد یارانه خوراک دام و طیور از ابتدای هفته آینده پرداخت میقیمت

 هایای برای وارد کنندگان نهادهبازرگانی و صنایع کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی با ارسال اطالعیهاکبر مهرفر معاون توسعه علی

دامی )ذرت و کنجاله سویا( اظهار کرد: نظر به اینکه از اوایل هفته آینده سامانه جامعه تجارت بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی 

هزار ریال به ازای هر دالر برای واردت کاالهای اساسی بویژه  ۴رابطه با پرداخت  و گمرک ایران آمادگی الزم را برای ارائه خدمت در

ذرت و کنجاله سویا خواهند داشت، لذا انتظار دارد در جهت همکاری برای اجرای سیاستهای ارزی جدید دولت اقدام الزم برای عرضه 

 .آرامش بازار را فراهم نمایید کافی در بازار و عدم تغییر قیمت به عمل آورده و تمهیدات الزم برای

هزار ریالی به ازای هر دالر تغییر نکرده  ۴نظر به اینکه کاالهای مذکور مشمول کنترل قیمت بوده و نرخ ارز آنها با توجه به یارانه 

 .تواند از برخورد قانونی و اخالق احتمالی در بازار جلوگیر به عمل آوردهمکاری و مساعدت همه ذینفعان می

تومان دولت تصمیم گرفت برای واردات  ۴۲۰۰راین گزارش بعد از تک نرخی شدن نرخ ارز و تعیین دالر تک نرخی به مبلغ بناب

دهند و قیمت آنها بر هزینه تمام شده گوشت کاالهای اساسی از جمله ذرت و سویا که ماده اولیه خوراک دام و طیور را تشکیل می

ای اختصاص این امر باعث گرانی این ومان به ازای هر دالر اختصاص دهد. اما فاصله یک هفتهت ۴۰۰قرمز و مرغ تاثیر مستقیم دارد 

های معمول و تعیین شده برخورد محصوالت در بازار مصرف شد که دولت به وارد کنندگان هشدار داده که در صورت عدم رعایت نرخ

 .قانونی با اخاللگران بازار خواهد داشت

http://iranecona.com/۸۳۳۶۴/%D۸%A۷%D۸%B۲%D-۸%A۷%D۸%A۸ 
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ
 فارس - ۹۷/۰2/۰2 : تاریخ

 تیرماه خواهد بود ۲6درصد شد/ مهلت ترخیص تا  ۵مرغ طبق مصوبه هیات وزیران تعرفه واردات تخم

  .تیرماه تعیین کرد ۲۶درصد تعیین و مهلت ترخیص را تا  ۵مرغ خوراکی را هیأت وزیران در مصوبه ای، حقوق ورودی تخم 

درصد  ۵، ۹۷خرداد  ۲۵مرغ خوراکی را تا تاریخ تخم، هیأت وزیران حقوق ورودی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

از تاریخ ابالغ این  ۰۴۰۷۲۱۱۰مرغ خوراکی به شماره تعرفه ( ورود تخم۱تعیین کرد. در مصوبه هیأت وزیران آمده است 

کی با تعرفه مرغ خورا( مهلت ثبت سفارش برای واردات تخم۲شود؛ درصد تعیین می ۵به میزان  ۱۳۹۷/۳/۲۵نامه تا تاریخ تصویب

درصد حداکثر تا تاریخ  ۵مرغ خوراکی با تعرفه های وارداتی تخمو مهلت ترخیص محموله ۱۳۹۷/۳/۲۵درصد حداکثر تا تاریخ  ۵

 .باشدمی ۱۳۹۷/۴/۲۶

و های صنعت، اقتصاد، کشاورزی، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارتخانه

 .بانک مرکزی ابالغ شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۷۰۲۰۲۰۰۱۲۴۸ 
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 تخم مرغ
 ایران اکونا - ۱۳۹۷اردیبهشت / /  ۰۳دوشنبه , 

 درصدی برای واردات تخم مرغ ۵تعیین حقوق ورودی 

 .خرداد اعالم کرد ۲۵درصد تعیین و مهلت ثبت سفارش را تا  ۵هیئت وزیران حقوق ورودی تخم مرغ را 

معاون اول رییس جمهور با ارسال نامه ای مشترک به وزارت صنعت، معدن وتجارت، وزارت امور اقتصادی و  -اسحاق جهانگیری 

اعالم ابالغیه  با ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و 

 :نوشت مرغ تخم واردات هیئت وزیران در باره 

وزارت جهاد کشاروئزی و به استناد اصل یکصد  ۱۳۹۷/۱/۱۶مورخ  ۰۲۰/۳۴۸به پیشنهاد شماره  ۱۳۹۷/۱/۲۶هیئت وزیران در جلسه 

 :و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصوب کرد

به میزان پنج  ۱۳۹۷/۳/۲۵نامه تا تاریخ از تاریخ ابالغ این تصویب ۰۴۰۷۲۱۱۰حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی به شماره تعرفه  -1

 .گردددرصد تعیین می

های و مهلت ترخیص محموله ۱۳۹۷/۳/۲۵مرغ خوراکی با تعرفه پنج درصدی حداکثر تا تاریخ مهلت ثبت سفارش برای واردات تخم -2

 .باشدمی ۱۳۹۷/۴/۲۶درصد حداکثر تا تاریخ  ۵وارداتی تخم مرغ خوراکی با تعرفه 

http://iranecona.com/۸۳۲۵۴/%D۸%AA%D۸%B۹%DB%۸C%D 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰۴تاریخ: 

 مازاد تولید هندوانه دردسرساز شد

 بریکمبود منابع آب در کشور،چند سالی است که با چالش مازاد تولید محصول آبقائم مقام خانه کشاورز گفت:با وجود بحران 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار اهلل بیابانی قائم مقام خانه کشاورز در گفتعنایت.رو هستیمهمچون هندوانه روبه

هزارتن هندوانه، اظهار کرد: با وجود بحران کمبود منابع آب در کشور، چند  ۲۵۰از بالتکلیفی  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .رو هستیمبری همچون هندوانه روبهسالی است که با چالش مازاد تولید محصول آب

به علت اجرا نشدن الگوی  ۸۵ه کاهش سطح زیر کشت هندوانه راه حل مشکل مازاد تولید نیست، بیان کرد: از سال وی با بیان اینک

کشت با مازاد تولید هندوانه و ماندن محصول روی دست کشاورزان سیستان و بلوچستان مواجه هستیم و به اعتقاد بنده برنامه 

 .کشت جایگزین باید اجرا شود

ونقل محصول، ناشی از فاصله طوالنی مراکز تولید تا توزیع و خرید محصوالت با قیمت نازل : باال بودن قیمت حملبیابانی ادامه داد

 .صرفه اقتصادی برای کشاورز نداشته باشد تولید هندوانهاز تولید کنندگان موجب شده 

وی کشاورزان، جای سوال است که چرا به گفته قائم مقام خانه کشاورز، با وجود ضررهای مکرر ناشی از کشت هندوانه از س

 .همچنان به تولید هندوانه مشغولند؟

با وجود مازاد تولید هندوانه روی دست کشاورزان  :های چند منظوره را در حد شعار دانست و افزودوی اجرای الگوی کشت و کشت

توان در اعالم نشدن د که دلیل آن را میهای اخیر، اما وزارت جهاد کشاورزی موفق نشد جلوی کشت این محصول را بگیردر سال

 .وجو کردپیشنهاد مناسب کشت جایگزین به کشاورزان جست

اجرای الگوی کشت و توسعه صنایع تبدیلی جهت  کشاورزان،وری از منابع تولید و حمایت از بیابانی تصریح کرد: برای افزایش بهره

 .در بخش به شمار می رود رونق صادرات امری مهم در جهت جلوگیری از مازاد محصول

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۹۲۱۸/%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۸% 
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 تولیدات باغی
 ایران اکونا - ۱۳۹۷اردیبهشت / /  ۰۱شنبه , 

 هزار تن محصوالت باغی استان سمنان 9۸سرمازدگی 

هزار تن محصوالت باغی استان دچار سرمازدگی شدند، گفت:  ۹۸معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی سمنان بابیان اینکه 

 .خسارت سرمازدگی به این میزان، چهار هزار میلیارد ریال برآورد می شود

فروردین سال جاری اکثر  ۲۸و  ۲۷لطف اهلل رضایی صبح شنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه جبهه هوای سرد در روزهای  

هزار تن  ۹۸های کشور از جمله سمنان را دچار خسارات سنگین محصوالت کشاورزی کرد، ابراز داشت: طبق برآوردهای اولیه استان

 .زدگی شدندمحصوالت باغی استان سمنان دچار سرما

ده شوی بابیان اینکه سردی هوا در نواحی شمالی استان سمنان خصوصا شاهرود به زیر صفر و در فوالد محله منفی هشت گزارش

 .های نواحی سردسیر استان متحمل شدندبود، افزود: بیشترین خسارت سرمازدگی را باغ

هزار هکتار از باغات  ۲۰های واصله اینکه در مجموع طبق گزارش معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان سمنان بابیان

استان در اثر سرمازدگی دچار خسارت شدند، ابراز داشت: خسارت سرمازدگی به این میزان محصول چهار هزار میلیارد ریال برآورد 

ارشناسان جهاد کشاورزی در حال دیده و میزان خسارت از سوی کرضایی در ادامه تصریح کرد: برآورد سطح باغات آسیب.شودمی

 .هزار هکتار از باغات استان دچار خسارت شده باشند ۲۰شود در اثر سرمازدگی حدود بینی میانجام است و پیش

های از استان سمنان با سرمازدگی محصوالت کشاورزی مواجه هستیم اما وقوع این وی افزود: همه ساله طی فصل بهار در بخش

سال تا این حد بی سابقه بود و علیرغم تمهیدات الزم از سوی کشاورزان چندان نتوانست در مهار سرمازدگی موثر پدیده در این فصل 

 .باشد

http://iranecona.com/۸۳۱۶۹/%D۸%B۳%D۸%B۱%D۹%۸۵%D۸%A۷% 

 

 

 تولیدات زراعی
 

 دام و طیورتولیدات 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰۵تاریخ: 

 توسعه فناوری، رکن اصلی پیشگیری و مبارزه علیه بیماری دامی

 .رئیس سازمان دامپزشکی گفت: توسعه فناوری، رکن اصلی پیشگیری و مبارزه علیه بیماری های دامی است

مراسم امضای تفاهم نامه میان معاونت علمی  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .ر شدو فناوری ریاست جمهوری و سازمان دامپزشکی در سازمان دامپزشکی برگزا

در این مراسم علیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی، توسعه پایدار به منظور بهبود معیشت، سالمت و امنیت غذایی جامعه 

را شعار امسال روز جهانی دامپزشکی اعالم کرد و گفت: توسعه پایدار را باید در برنامه های راهبردی جست و جو کرد؛ بنابراین 

 .پیشبرد برنامه های راهبردی باید به توسعه فناوری توجه جدی داشته باشد سازمان دامپزشکی برای
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وی افزود: سازمان دامپزشکی مسئولیت مهمی در پیشگیری، درمان و ریشه کنی بیماری ها، تحقیقات، آموزش و ترویج دارد که 

 .برای دستیابی به این اهداف باید نگاه ویژه ای به توسعه فناوری داشت

وسعه فناوری را رکن اصلی پیشگیری و مبارزه علیه بیماری های دامی دانست و افزود: سازمان دامپزشکی کشور بیش رفیعی پور ت

 .خدمت تعریفی دارد که قطع به یقین برای تحقق این اهداف، باید به سراغ فناوری های نوین برویم ۴۰۰از 

و اقتصاد دانش بنیان به دنبال آن هستیم تا کشور از  اقتصاد مقاومتی این مقام مسئول ادامه داد: همانگونه که با سیاست های

هم نامه و صادرات زیست فناوری نیز درصدد تحقق این هدف مهم صنعت نفت نجات پیدا کند، با امضای این تفاوابستگی به

رئیس سازمان دامپزشکی، دانش زیست فناوری را امری اثرگذار در توسعه واکسن های دامپزشکی، داروها و مکمل های .هستیم

 .دامی، حوزه کیت تشخیص و ریشه کنی و کنترل بیماری ها و همانند سازی حیوانات اعالم کرد

 .بهداشت عمومی جامعه تاثیرگذار باشد تفاهم نامه در پیشبرد اهداف امنیت غذایی، اقتصاد وی؛ انتظار می رود امضای اینبه گفته و

 ورود به حوزه زیست فناوری، امری مهم در شکوفایی صنعت دامپروری

فی محصوالت در حوزه دام و مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری علمی و فنی ریاست جمهوری اظهار کرد: سالمت کا

طیور و آبزیان یکی از دغدغه های مردم به شمار می رود، بنابراین ورود به حوزه زیست فناوری عالوه بر تضمین سالمت مردم، 

 .معیشت آنها را برآورده می کند

ان، این اطمینان خاطر به وی افزود: طی دو الی سه سال اخیر با تشکیل شرکت هایی در حوزه زیست فناوری دام و طیور و آبزی

تولیدکنندگان داده می شود تا در پرورش دام و طیور با خسارت روبرو نشوند، که تنظیم بازار و معیشت خانوارها تحت تاثیر قرار 

، دقانعی با اشاره به اینکه ورود به حوزه زیست و فناوری شکوفایی صنعت دامپروری و تضمین سالمت افراد، تاثیر بسزایی دار.گیرد

بیان کرد: امضای این تفاهم نامه سوری نیست و امروز روزی است که بالفاصله پس از امضای این تفاهم نامه، همکاری ها شکل می 

 .گیرد، به طوریکه نحوه حمایت از این شرکت ها از فردا آغاز خواهد شد

طیور و آبزیان با حمایت جدی معاونت علمی  این مقام مسئول ادامه داد: باهمکاری رئیس سازمان دامپزشکی موضوع واکسن دام و

و فنی ریاست جمهوری آغاز خواهیم کرد تا با ورود دانش به این بخش، تولیدکنندگان این اطمینان خاطر را داشته باشند که 

 .محصوالتشان از بین نمی رود

وجود دریا در شمال و جنوب کشور نشان می  هزار فارغ التحصیل زیست فناوری در کشور داریم، بیان کرد: ۱۵وی با اشاره به اینکه 

 .دهد که اقتصاد بزرگی در حوزه دام و طیور و زیست فناوری می توان رقم زد

نامگذاری شده است، انتظار می رود که با ساماندهی و حمایت  حمایت از کاالی ایرانیبه گفته قانعی؛ با توجه به آنکه امسال سال 

 .شرکت های دانش بنیان، شاهد حفظ معیشت و سالمت مردم و ارتقای اقتصاد خواهیم بود

شرکت دانش بنیان در کشور،  ۷۰۰از مجموع  :دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت ریاست جمهوری در خاتمه تصریح کرد

 .بیش از نیمی از آنها در حوزه کشاورزی، دام و طیور و آبزیان مشغول فعالیت هستند

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۱۲۹۵۹/%D۸%AA%D۹%۸۸% 
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 تولیدات دام و طیور
 ایران اکونا– ۱۳۹۷دیبهشت / ار/  ۰8شنبه , 

 از ابتدای هفته آینده؛پرداخت یارانه ارزی خوراک دام و طیور

ای از وارد کنندگان ذرت و سویا خواست همکاری الزم را برای ارائه محصوالت خود به وزارت جهاد کشاورزی با صدور اطالعیه

 .شودطیور از ابتدای هفته آینده پرداخت می های تعیین شده داشته باشندو اعالم کرد یارانه خوراک دام وقیمت

 هایای برای وارد کنندگان نهادهاکبر مهرفر معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی با ارسال اطالعیهعلی

زی، وزارت جهاد کشاورزی دامی )ذرت و کنجاله سویا( اظهار کرد: نظر به اینکه از اوایل هفته آینده سامانه جامعه تجارت بانک مرک

هزار ریال به ازای هر دالر برای واردت کاالهای اساسی بویژه  ۴و گمرک ایران آمادگی الزم را برای ارائه خدمت در رابطه با پرداخت 

عرضه  ذرت و کنجاله سویا خواهند داشت، لذا انتظار دارد در جهت همکاری برای اجرای سیاستهای ارزی جدید دولت اقدام الزم برای

 .کافی در بازار و عدم تغییر قیمت به عمل آورده و تمهیدات الزم برای آرامش بازار را فراهم نمایید

هزار ریالی به ازای هر دالر تغییر نکرده  ۴نظر به اینکه کاالهای مذکور مشمول کنترل قیمت بوده و نرخ ارز آنها با توجه به یارانه 

 .ند از برخورد قانونی و اخالق احتمالی در بازار جلوگیر به عمل آوردتواهمکاری و مساعدت همه ذینفعان می

تومان دولت تصمیم گرفت برای واردات  ۴۲۰۰بنابراین گزارش بعد از تک نرخی شدن نرخ ارز و تعیین دالر تک نرخی به مبلغ 

و قیمت آنها بر هزینه تمام شده گوشت دهند کاالهای اساسی از جمله ذرت و سویا که ماده اولیه خوراک دام و طیور را تشکیل می

ای اختصاص این امر باعث گرانی این تومان به ازای هر دالر اختصاص دهد. اما فاصله یک هفته ۴۰۰قرمز و مرغ تاثیر مستقیم دارد 

شده برخورد های معمول و تعیین محصوالت در بازار مصرف شد که دولت به وارد کنندگان هشدار داده که در صورت عدم رعایت نرخ

 .قانونی با اخاللگران بازار خواهد داشت

http://iranecona.com/۸۳۳۶۴/%D۸%A۷%D۸%B۲%D-۸%A۷%D۸%A۸ 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰۷تاریخ: 

 هاهای شیری بهاره، صرفه اقتصادی ندارد/ثبات نرخ الشه داخلی در عمده فروشیبرهتوزیع 

 .های شیری بهاره به سبب وزن پایین، صرفه اقتصادی برای دامدار نداردیک مقام مسئول گفت: توزیع بره

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمنصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده در گفت

در بازار وجود ندارد، اظهار کرد: هم اکنون بره زایش های پاییز و زمستان  توزیع دام با اشاره به اینکه مشکلی در ،خبرنگاران جوان

 .ه بازار هست در حالیکه تقاضای چندانی برای آن وجود ندارددر حال عرضه ب

وی در پاسخ به اظهار نظر رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی مبنی بر کمبود دام زنده در میادین گفت: سیستم قصابی در پی توزیع 

به کشتارگاه ها هستند، در حالیکه این بره ها به دلیل وزن پایین برای توزیع به کشتارگاه صرفه اقتصادی  بره های شیری بهاره

کند، چراکه نسبت به توزیع بره های شیری بهاره به کشتارگاه ممانعت می دامداران :پوریان ادامه داد.چندانی برای دامدار ندارد

فزایش ضریب تولید گوشتی این بره ها هستند تا فروش آن برای دامداران صرفه تولیدکنندگان به سبب وزن پایین به دنبال ا

 .اقتصادی داشته باشد

کماکان سابق ادامه داد، بیان کرد: براین اساس اظهار نظر برخی  توزیع گوشت های وارداتیاین مقام مسئول با اشاره به اینکه 

 .اردافراد مبنی بر کمبود گوشت و دام زنده در بازار صحت ند

به گفته وی؛ با وجود تغییرات نرخ ارز، قیمت گوشت های وارداتی از ثبات نسبی در بازار برخوردارند، به طوریکه هم اکنون هر کیلو 

 .هزار تومان عرضه می شود ۲۹هزار و اوراسیا  ۳۰گوشت استرالیا با نرخ 

افزود: نرخ هر کیلو الشه بره سنگین با دنبه همانند سابق تومان اعالم کرد و  ۵۰۰هزار و  ۱۶تا  ۱۶را نرخ هر کیلو دام زنده  وی

 .تومان توزیع می شود ۵۰۰هزار و  ۳۶هزار و بره سبک با دنبه  ۳۴درب عمده فروشی 

رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده از افزایش واردات گوشت خبر داد و گفت: از دهم اردیبهشت واردات روزانه گوشت از اوراسیا 

 .تن خواهد رسید ۱۲۰تا  ۱۰۰به 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۱۰۳۰۰/%D۸%AA%D۹%۸۸%D۸%B۲ 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰8تاریخ: 

 شودسازمان دامپزشکی ممکن میکاهش ضایعات و امنیت غذایی با نظارت 

 .کند ایفا را پررنگی نقش غذایی امنیت و ضایعات کاهش سطح، واحد در تولید افزایش در تواندمی زند گفت: سازمان دامپزشکی

اسکندر زند، رئیس سازمان تحقیقات،آموزش  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

سند مربوط  ۱۰هدف سند توسعه پایدار جهانی  ۱۷و ترویج کشاورزی در همایش روز جهانی دامپزشکی با اشاره به اینکه از مجموع 

هدف اصلی همچون کمک به معیشت  ۴ست و منابع طبیعی است، اظهار کرد: از مجموع این اهداف، به کشاورزی، آب، محیط زی

و کمک به پایداری اکو سیستم نقش و رسالت ما در منابع  افزایش کیفیت تولیدمردم و بهره برداران، افزایش کمیت تولید، 

 .طبیعی و سازمان دامپزشکی تبیین می کند

 .پزشکی در کمیت و کیفیت تولید ،کمک فراوانی به معیشت بهره برداران داردبه گفته وی؛ نقش جامعه دام

 در می تواند سازمان دامپزشکی :کند، افزودزند با اشاره به اینکه تلفات ناشی از آنفلوانزا آسیب جدی به کمیت تولید وارد می

 .کند ایفا  را پررنگی نقش غذایی امنیت و ضایعات سطح،کاهش واحد در تولید افزایش

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقش پررنگ سازمان دامپزشکی در کیفیت محصوالت تولیدی بیان کرد: با توجه به دغدغه 

خاطر مردم بر استفاده از سم،کود، عناصر سنگین ، داروها و آنتی بیوتیک ها تولید محصوالت گواهی شده یک ضرورت به شمار می 

همچون محصوالت پروتئینی تحت نظارت سازمان دامپزشکی است،  محصوالت غذایی هرم عمده بخش هوی با اشاره به اینک.رود

تصریح کرد: در هرم پنج گانه غذایی، نقش دامپزشکی در مواد لبنی و پروتئینی پررنگ است که این امر در پایداری اکو سیستم 

 .اهمیت فراوانی دارد

 درستی تبیین کنیمنتوانستیم نقش اقتصادی دامپزشکی را به 

این مقام مسئول با انتقاد از این مسئله که ما نتوانستیم نقش اقتصادی دامپزشکی را به درستی تبیین کنیم، افزود: پیشنهاد ما برآن 

 .است که ساالنه سازمان دامپزشکی از موفقیت ها و عدم موفقیت های اقتصادی گزارشی تهیه کنند

گان، قرنطینه، ناو به مربوط مباحث که یکی از ارکان مهم حاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی است زند ادامه داد: سازمان دامپزشکی 

تخصص پرسنل و اختیار عمل هایی که به آن داده می شود، مورد موشکافی قرار گیرد و هر جا که مورد کم لطفی قرار گرفته، باید 

 .بیش از پیش بر آن توجه شود

دهد که ره به ضرورت نگاه جدی به تحقیقات دامپزشکی گفت: آمار و اطالعات موجود نشان میمعاون وزیر جهاد کشاورزی با اشا

نقش دامپزشکی در پیشگیری چند برابر وضع موجود است که با این وجود در حوزه تحقیقات بحث واکسن، یکی از اولویت های 

زش و ترویج کشاورزی ادامه داد: در تاالر تحقیقات و رئیس سازمان تحقیقات، آمو.اساسی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد

به گفته وی؛ آموزش در .مورد آن مربوط به دامپزشکی است ۳۵موضوع ترویجی واگذار شده که تنها  ۲۷۰۰ترویج سازمان 

 .دامپزشکی نیاز به بازنگری دارد به طوریکه در حوزه آموزش باید نهضت آموزشی برای بهره برداران راه اندازی شود

هزار پهنه تقسیم بندی شده است، تصریح کرد: هر پهنه یک مسئول دارد که  ۱۰زند با اشاره به اینکه در حوزه ترویج کشور به 

 .برای ترویج باید از این ظرفیت استفاده کرد

 .به گفته وی؛ در صنعت واکسن سازی موسسه تحقیقات آمادگی همکاری در این زمینه با بخش خصوصی داریم

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۱۵۷۱۸/%DA%A۹%D۸%A۷%D۹% 
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 چای
 فارس - ۹۷/۰2/۰۷ : تاریخ

 اند درصدی سرمازدگی بهاره به محصول چای/ باغات چای امسال بیمه شده 30خسارت

درصد از محصول برگ سبز چای در  ۳۰ایم که سرمازدگی دیررس بهاره برآورد کردهرئیس سازمان چای کشور گفت: به دلیل 

، درباره وضعیت برداشت چای بهاره خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی محمدولی روزبهان در گفت .باغات آسیب دیده است

کارخانه چای خرید را از روز  ۷چای به صورت محدود در هفته گذشته آغاز شده که در سال جاری گفت: برداشت برگ سبز 

  .ایم و بقیه نیز در حال طی فرایند قرارداد هستندسازی قرارداد بستهکارخانه چای ۸۰اند، تاکنون با چهارشنبه آغاز کرده

داشت چای یا خسارت احتمالی داشته است، گفت: وی در پاسخ به خبرنگار فارس که سرمازدگی دو هفته اخیر آیا تأثیری بر بر

سبب شد بخشی از باغات چای  (همین امر سبب شد تا برداشت برگ سبز چای به تعویق بیفتد چون سرمازدگی دیررس )بهاره

 .درصد از چین بهاره برگ سبز چای آسیب دیده است ۳۰بینی کرد که توان پیشآسیب ببینند و می

کاران و صندوق حمایت چنین از بیمه شدن باغات چای خبر داد و گفت: با همکاری اتحادیه چایرئیس سازمان چای کشور هم

ایم که دو سوم آن را دولت به صورت یارانه پرداخت کرده و یک سوم دیگر را سازمان چای به محصول چای باغات را بیمه کرده

 .برگ سبز چای آن را کسر کند صورت وام بدون بهره به کشاورز داده است تا سال بعد از محل خرید

بینی شما از میزان برداشت برگ سبز چای در سال جاری چقدر است، گفت: از اکنون روزبهان در پاسخ به اینکه برآورد و پیش

توان چای برداشت کرد چون سال گذشته هم که سال خشکی بود برداشت خوبی داشتیم و اگر امسال هم توان گفت چقدر مینمی

  .توان به برداشت خوب برگ سبز چای امیدوار بودبستان دو، سه مرتبه بارش داشته باشیم میدر فصل تا

  .کاران برقرار کردهای انجام شده بتوان بیمه تأمین اجتماعی را برای چایوی در پایان ابراز امیدواری کرد با پیگیری

محصوالت کشاورزی از جمله محصوالت باغی و سردرختی دچار به گزارش فارس، به دلیل سرمازدگی در دو هفته اخیر بسیاری از 

  .اند که برگ سبز چای نیز از این موضوع در امان نمانده استآسیب شده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۷۰۲۰۷۰۰۰۲۸۷ 

 

 چای
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰۳تاریخ: 

 تمام باغات چای در سال جدید بیمه شدند

 .یک مقام مسئول گفت: سازمان چای به نیابت از چایکاران، کل باغات چای را تحت پوشش بیمه قرار داد

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارگودرز خرداد پور معاون بازاریابی و تنظیم بازار سازمان چای در گفت

خبر داد و گفت: سرمای دیررس بهاره در  برداشت چین اول برگ سبز چای از ابتدای اردیبهشت از ،باشگاه خبرنگاران جوان

روزهای اخیر، برداشت برگ سبز چای در ارتفاعات را به تاخیر انداخت و پیش بینی می شود که در چند روز آینده برداشت چین 

ی تمهیدات وی افزود: سرمای ناگهانی بهاربرخی از بوته های چای را دچار یخ زدگی کرد که با بکارگیری برخ.اول به اوج خود برسد

 .، منجر به رشد برگ های جدید خواهد شدچایکاراناز سوی 

خرداد پور ادامه داد: برگ سبز چای بوته ای زنده است و میزان تولید آن به شرایط اقلیمی بستگی دارد؛ بنابراین تا پایان دوره بهره 

 .برداری امکان پیش بینی تولید چای وجود ندارد
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 .هایی در روزهای اخیر انتظار می رود که خسارت تولید در چین های بعدی جبران شودبه گفته وی؛ با وجود سرمای ن

تحت پوشش بیمه هستند، بیان کرد: سازمان چای به نیابت  باغات چایمعان بازاریابی و تنظیم بازار سازمان با اشاره به اینکه تمام 

 .ران در مقابل سرما و خشکسالی حداقل درآمد را داشته باشنداز چایکاران، کل باغات چای را تحت پوشش بیمه قرار داد تا چایکا

به گفته وی؛ با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال حمایت از تولید داخل و اظهارات معاون اول رئیس جمهور مبنی بر 

 .صیل خود را پیدا کندجایگاه ا چای ایرانیاستفاده از کاالی ایرانی، سازمان حمایت به دنبال افزایش کیفیت است تا 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۱۰۵۸۷/%D۸%AA%D۹%۸۵%D۸%A۷ 
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 چای
 ایران اکونا - ۱۳۹۷اردیبهشت / /  ۰8شنبه , 

 اعالم ضوابط خرید برگ سبز چای

های چایسازی و چایکاران کشور اعالم و تاکید کرد سازمان چای کشور ضوابط خرید برگ سبز چای را برای اطالع مدیران کارخانه

 .های خارج از آن ضوابط نیستندکه نمایندگان سازمان چای مجاز به خرید برگ

 .ضوابط خرید برگ سبز چای برای سال زراعی جاری اعالم شد

ازمان چای کشور به مدیران کارخانههای چایسازی و چایکاران اشاره شده است که با توجه به نقش با اهمیت بر این اساس اعالم س

 برداشت صحیـح بـرگ سبز در تولیـد چـای بـا کیفیت ، نسبـت به برداشـت وتحویـل

 .شود اقدام زیر به شرح  ۵۳۵۹محصول مطابق استاندارد ملی ایران شماره 

 .سرمازدگی روزهای اخیر مزارع چای بخش قابل توجهی از محصول مزارع چای کشور را دچار آسیب کرده استبنابراین گزارش 

در اطالعیه سازمان چای کشور همچنین آمده است: بدیهی است نمایندگان سازمان چای مجاز به خرید برگ های خارج از ضوابط 

 .جدول فوق نیستند

http://iranecona.com/۸۳۳۵۵/%D۸%A۷%D۸%B۹%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۹%۸۵ 
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 حبوبات
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 خاک
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 خرما
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 خرید تضمینی/خدمات
 جوانخبرنگاران  – ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰۱تاریخ: 

 ثبات نرخ خرید تضمینی در آینده تولید گندم تأثیرگذار است

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران گفت: ثبات نرخ خرید تضمینی مطمئنا میزان تولید گندم در آینده را تحت تاثیر خود قرار 

 .می دهد

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعلیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت

اظهار کرد: هم اکنون در استان سیستان و بلوچستان، خوزستان و  برداشت گندم آخرین وضعیت، با اشاره به خبرنگاران جوان

 .است شده خریداری گندم هزارتن ۱۰ حدود کنون تا و  جنوب کرمان برداشت گندم به طور جزئی آغاز شده

میزان  ینی،های برداشت شده، تحویل دولت داده شده است، افزود: به سبب اعالم نشدن نرخ خرید تضموی با اشاره به اینکه گندم 

 .تحویلی روی برگ کاغذ به کشاورزان تحویل داده شده است گندم

گفت: هم اکنون کشاورزان نیمه راه را گذراندند و دیگر کاری از  نرخ خرید تضمینی گندم ایمانی با انتقاد از تاخیر در اعالم

اسان وارد چرخه خرید خواهند شد، اما ثبات دستشان بر نمی آید چرا که به مرور گندم های استان های مازندران، گلستان و خر

 .نرخ خرید تضمینی میزان تولید گندم را در آینده تحت تاثیر خود قرار خواهد داد

به گفته وی؛ از شورای عالی اقتصاد انتظار می رود که هر چه سریع تر نرخ خرید تضمینی گندم را اعالم کند تا کشاورزان تکلیف 

 .خود را بدانند

را پیش بینی کرد و افزود: اگر اتفاق غیر منتظره ای رخ ندهد، پیش  میزان تولید گندمرئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران 

 .میلیون تن گندم تولید شود ۱۳.۵تا  ۱۳بینی می شود که حدود 

ال زراعی جدید در برخی استان ها کاهش بارندگی در س :ایمانی با اشاره به تاثیر کاهش بارندگی در میزان تولید گندم تصریح کرد

 .میلیون تن کاهش خواهد یافت ۱۳.۵تا  ۱۳میلیون تن ناشی از شرایط جوی به  ۱۴.۵تاثیرگذار بوده است، به طوریکه تولید 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۷۴۷۷/%D۸%AB%D۸%A۸%D۸% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6507477/%D8%AB%D8%A8%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول اردیبهشت 

 

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

 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰۵تاریخ: 

 نارضایتی کشاورزان از ثبات نرخ خرید تضمینی گندم/کمبود منابع مالی دولت در بخش کشاورزی آوار شد

تضمینی گندم برحسب تورم اعالم با وجود افزایش چند برابری هزینه های تولید، کشاورزان از دولت انتظار داشتند که نرخ خرید 

 .شود اما سخنگوی دولت خبر از ثبات نرخ خرید داده است

در سال  نرخ خرید تضمینی گندم اعالم ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

به یکی از پر چالش ترین بحث ها تبدیل شده است، چراکه بعد از گذشت هفت ماه تاخیر در اعالم نرخ این محصول  ۹۷-۹۶زراعی 

 .تومان برای خرید گندم را ندارد ۱۳۰۰استراتژیک، سخنگوی دولت اعالم کرد که دولت فعال توان پرداخت بیش از 

را قبل از شروع کشت در پایان  محصوالت کشاورزی  نرخ خرید تضمینی که براساس قانون، همه ساله دولت این درحالی است

 .شهریور ماه باید اعالم کند، در حالیکه با تاخیر بی سابقه تا امروز خبری از اعالم نرخ جدید این محصول استراتژیک نیست

در برخی مناطق کشور آغاز شده و وزارت جهاد کشاورزی به صورت علی  برداشت گندمبا همه این تفاسیر؛ یک ماه است که  

 .الحساب، در حال خرید تضمینی محصول از کشاورزان است

های تولید و نگرانی کشاورزان از ثبات نرخ خرید انتظار می رود که شورای اقتصاد به منظور با وجود افزایش چند برابری هزینه

از جمله گندم را بر حسب تورم اعالم کند تا تولیدکنندگان  خ خرید محصوالت کشاورزینررعایت حقوق جامعه کشاورزی، 

 .بتوانند جوابگوی هزینه های تولید و معیشت خانوار خود باشند و نسبت به ادامه کشت و کار در سال های آتی دلگرم شوند

نقض قانون با انتقاد از   صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعلیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت

اظهار کرد: براساس قانون خرید تضمینی، قبل از شروع سال زراعی جدید باید نرخ خرید تضمینی گندم  خرید تضمینی گندم

 .آب پاکی را روی دست کشاورزان ریخت اعالم شود ، در حالیکه دولت پس از گذشت هفت ماه انتظار،

وی با اشاره به اینکه تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم به معنای فریب کشاورزان دراین ایام بود، افزود: باوجود آنکه 

خبر داد؛ باید گفت که  ثبات نرخ خرید تضمینی گندم سخنگوی دولت پس از گذشت هفت ماه از شروع سال زراعی جدید، از

ین امر اخالقی نیست، چراکه باید این تصمیم دولت قبل از سال زراعی جدید اعالم می شد تا کشاورزان می توانستند نسبت به ا

 .گیری الزم را اتخاذ کنندانتخاب کشت محصول تصمیم

م فعالیت اند؛ بنابراین تورایمانی ادامه داد: گندمکاران در فضای کنونی اقتصاد که هر روز قیمت نهاده ها روبه افزایش است، مشغول 

 ۸۵درصد است، برای مثال قیمت یک نوع سم علف کش که در سال زراعی گذشته لیتری  ۱۰و  ۹تمام شده تولید بیش از نرخ 

درصد افزایش یافته است، در حالیکه  ۲۰هزار تومان و قیمت مرگ موش برای حفظ نگه داری انبارها  ۱۶۵هزارتومان بود، امسال به 

 .خبر می دهد ۹۱ولت از افزایش سه برابری نرخ خرید نسبت به سال سخنگوی د

ر طی این سال ها برای جبران خأل قانون د قیمت گندمرئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با اشاره به اینکه افزایش سه برابری 

میلیون تن گندم را به  ۶ات بیش از ، وارد ۸۶و  ۸۵دولت گذشته بود، بیان کرد: ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 

، خودکفایی گندم را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد و ۹۷-۹۶همراه داشت که مطمئنا ثبات نرخ خرید تضمینی در سال زراعی 

 .مجددا واردکننده خواهیم شد
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خودکفا شدیم به عناوین مختلف از جمله ارزان بودن گندم  تولید گندمبه گفته وی ؛ برخی از مافیای واردات از روزی که در 

خارجی، نبود منابع مالی الزم برای خرید وکیفیت نداشتن گندم تولید داخل درصدد آن بودند که خودکفایی این محصول 

 .استراتژیک را زیر سوال برند

با توجه به آنکه معاون اول رئیس جمهور از افزایش در سال زراعی جدید افزود:  گندمکاران ایمانی با انتقاد از عدم رعایت حقوق

درصدی حقوق کارمندان خبر می دهند، چطور می شود که سخنگوی  ۱۹.۵درصدی حقوق کارمندان و وزیر تعاون از افزایش  ۵۰

 .دولت از ثبات نرخ خرید تضمینی گندم خبر می دهد؟

در بازارهای جهانی خبر داد و گفت: وزارت جهاد  گندمدرصدی نرخ  7افزایش  رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران از

کشاورزی به عنوان متولی تولید، نرخ تمام شده هزینه های تولید را آنالیز کرد که قیمت این محصوالت چند درصد افزایش می 

 قانون حسب بر خرید نرخ تر سریع چه هر اعالم با یابد، بنابراین ازدولت تقاضا داریم که برای حفظ تولید واشتغال تالش کند تا 

 .نشود ضایع کشاورزان حقوق تضمینی، خرید

 کم و کاستی های بودجه بر بخش کشاورزی آوار شد

اظهار کرد: از مدت ها قبل   صنعت،تجارت و کشاورزی مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار

آوار کند و  بخش کشاورزیرا در  ۹۷هشدار داده بودم که تیم هیئت دولت به دنبال آن است که کم و کاستی های بودجه سال 

 .دیواری کوتاه تر از این بخش برای کمبود منابع مالی در نظر نگرفته است

مطابق با تورم اعالمی باید افزایش یابد و  محصوالت کشاورزینرخ خرید  وی افزود: براساس قانون خرید تضمینی، همه ساله

حال اگر این قانون به هر دلیلی لغو شده است، هیئت دولت به صراحت اعالم کند تا تصمیم گیری های الزم در این باره صورت 

 .گیرد

م شت، بیان کرد: در شرایط تحریدر تولید ملی اثر منفی خواهد گذا ثبات نرخ خرید تضمینیاسدی با تاکید بر این موضوع که 

که ابرقدرت ها واردات دارو را بر کشور بسته بودند، هر لحظه ممکن است که برای فشار آوردن به نظام جمهوری اسالمی ایران از 

اثرات واند تکنم که ثبات نرخ خرید تضمینی گندم میابزار غذا استفاده کنند که بنده برای چندمین بار بر این موضوع تاکید می

 .غیرقابل جبرانی در خودکفایی این محصول اساسی بر جای بگذارد

را به همراه دارد یا خیر، تصریح  واردات گندمعضو خانه کشاورز در پاسخ به این سوال که ثبات نرخ خرید در سال زراعی آینده 

کن است وضعیت بارندگی در سال زراعی کرد: از واردات گندم در سال زراعی آینده نمی توان به قاطعیت صحبت کرد، چرا که مم

آینده به طوری مطلوب باشد که اتفاق خاصی در میزان تولید رخ ندهد، اما به طور قطع، نادیده گرفتن قانون خرید تضمینی و 

 .حقوق کشاورزان می تواند اثر منفی بر تولید این محصول استراتژیک داشته باشد

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۸۶۹۴/%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۸%B۱ 
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 خدمات
 فارس - ۹۷/۰2/۰8 : تاریخ

 میلیارد تومان خسارت زد ۲۵00اند/ آنفلوآنزای پرندگان بهرهگذاری بیبرای سرمایه دامپزشکان از تسهیالت ارزان

گذاری در این بخش سال است که دامپزشکان و متخصصان این حوزه برای سرمایه ۱۰رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور گفت:  

  .شده را پایین بیاوریم، باید فکری بکنیمتمام قیمت محروم هستند و برای اینکه بتوانیم قیمتاز تسهیالت ارزان

، محمد رضا صفری رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور در حاشیه گردهمایی روز خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

سال  ۱۰قیمت برای جامعه دامپزشکی خاطرنشان کرد: در جهانی دامپزشک در جمع خبرنگاران با انتقاد از نبود تسهیالت ارزان

 خواهد در همین بخشای در حوزه دامپزشکی میقیمت استفاده کنیم و وقتی یک فرد حرفهاز منابع ارزان ایماخیر به ندرت توانسته

ین خود تر باشد که ااش هم پایینشدهرقابت باشد، باید قیمت تمامگذاری کند و چیزی تولید کند که با مشابه خارجی قابلسرمایه

 .دسترس جامعه دامپزشکی نیست قیمت است که درنیازمند دریافت تسهیالت ارزان

ترین مشکل همچنین پیام محبی رئیس جامعه دامپزشکان کشور هم در مورد وضعیت قشر دامپزشکان در کشور گفت: بزرگ

هایی که طور که باید و شاید، ندیده است و خسارتدامپزشکی در کشور این است که دولت اعتبارات الزم در حوزه بهداشت را آن

های بازپدید و نوپدید بوده و بخش زیادی از آن افتد، بخشی مربوط به تغییر اقلیم و پدیدهو طیور در کشور اتفاق میدر حوزه دام 

 .مسائل مدیریتی است

بار آورده است، افزود: فقط  به تومان میلیارد ۲۵۰۰ ارزش به هنگفتی هایخسارت پرندگان حاد فوق آنفلوآنزا وی با اشاره به اینکه 

گردد، بلکه اش به تزریق واکسن و یا غیر از تزریق واکسن برنمیتر شده است که همهتصادی در این حوزه پررنگمسائل اق

 .های مدیریتی است که باید انجام دهیمترین مسئله مدیریت بیماری و بحثاصلی

گیرد، گفت: بسته به نوع رار میهای تولید داخل که در حوزه دام و طیور مورد استفاده قمحبی همچنین در مورد کیفیت واکسن

د، ها هم کیفیت بسیار خوبی دارنها را باید دوباره از ابتدا بسازیم و برخی واکسنها متفاوت است، اما برخی از واکسنواکسن کیفیت

 .راحتی اظهارنظر کرد توان در این حوزه بهاما از آنجایی که ما آمار موثقی نداریم، نمی

جمعی از جامعه دامپزشکی به همراه رفیعی رئیس سازمان دامپزشکی و معاونانش، رئیس جامعه دامپزشکان  به گزارش فارس، امروز

و رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور در موسسه تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی به مناسبت روز جهانی دامپزشک گرد 

 .نظر بگذارندهم آمدند تا مسائل و مشکالت این حوزه را به بحث و تبادل

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۷۰۲۰۸۰۰۰۹۸۰ 
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 خدمات
 فارس - ۹۷/۰2/۰۶ : تاریخ

 تومانی به کاالهای اساسی از یکشنبه آغاز می شود  ۴00تخصیص یارانه ارزی 

تومانی به کاالهای  ۴۰۰معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد:با توجه به تخصیص یارانه ارزی 

  .اساسی از روز یکشنبه آینده و ترخیص نهاده های دامی از مبادی ورودی،قیمت این کاالها در بازار متعادل می شود

ایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،علی اکبر مهرفرد در پی تغییرات قیمت برخی به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پ

نهاده های دامی از جمله کنجاله سویا و ذرت در بازار با اتخاذ سیاست ارزی جدید دولت با اشاره به سیاست دولت در تک نرخی 

فظ آرامش بازار در پی تصمیم اخیر، دولت مقرر کرد به تومان،اظهار داشت:به منظور پایداری تولید و ح ۴۲۰۰کردن ارز با قیمت 

 .تومان یارانه پرداخت شود ۴۰۰بخشی از کاالهای اساسی که در گذشته ارز مبادله ای دریافت می کردند، به ازای هر دالر 

تومان پرداخت می  ۳۸۰۰وی افزود:بر این اساس،واردکنندگان برای واردات کاالهای اساسی مشمول این تصمیم، به ازای هر دالر 

 .تومان نیز از سوی دولت پرداخت خواهد شد ۴۰۰کنند و 

تومانی از سوی دولت در واقع نرخ ارز کاالهای اساسی و در پی آن قیمت  ۴۰۰مهرفرد با اشاره به این که با اختصاص یارانه ارزی 

تومانی از طرف دولت به بانک مرکزی؛  ۴۰۰ارزی  این کاالها تغییری نکرده است،خاطرنشان کرد:اجرای مقررات نحوه پرداخت یارانه

از بانک مرکزی به بانک های عامل و از بانک های عامل به واردکنندگان مستلزم انجام یک سری تشریفات اداری است که کمی 

 .زمان بر و موجب شده مقداری کمبود کاال در بازار حس شود

میلیون تن نهاده های دامی در حال ترخیص و منتظر  ۲در بنادر حدود معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که هم اکنون 

تخصیص مابه التفاوت نرخ ارز وجود دارد،تصریح کرد:نظر به این که اعمال مقررات جدید نیازمند انجام اصالحاتی در سامانه های 

ده و این اصالحات مراحل نهایی خود سازمان توسعه تجارت،وزارت جهاد کشاورزی،بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسالمی ایران بو

 ۴۰۰را طی می کند، براساس برنامه پیش بینی شده این سامانه ها از روز یکشنبه آینده خدمات خود را به منظور پرداخت یارانه 

 .تومانی به ازای هر دالر برای کاالهای اساسی مشمول، آغاز خواهند کرد

تومانی نرخ ارز توسط دولت پرداخت شود و نرخ ارز تغییری  ۴۰۰د که مابه التفاوت وی به واردکنندگان کاالهای اساسی اطمینان دا

 .نخواهد کرد بنابراین هیچ تغییر قیمتی در نهاده های دامی نباید صورت گیرد

ی کرده مهرفرد با اشاره به این که شنیده شده در دو روز گذشته،برخی از واردکنندگان از عرضه نهاده های دامی به بازار خوددار

اند،این تصمیم را قابل قبول ندانست و از دستگاه های نظارتی خواست با بررسی موضوع و برخوردهای قانونی از اخالل احتمالی در 

تومانی و ترخیص نهاده های دامی از روز یکشنبه آینده از  ۴۰۰وی همچنین با اشاره به پرداخت یارانه ارزی .بازار جلوگیری کنند

 .با حفظ آرامش و با توجه به این موضوع نسبت به تهیه نهاده های مورد نیاز اقدام کنندمرغداران خواست 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۷۰۲۰۶۰۰۰۳۱۴ 
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 خدمات
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰8تاریخ: 

 دامپزشکان از تسهیالت ارزان قیمت بی بهره اند

 .صفری گفت: در ده سال اخیر حوزه دامپزشکی به ندرت توانسته از منابع تسهیالت ارزان قیمت استفاده کند

، محمد رضا صفری، رئیس نظام دامپزشکی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار

سرانه  :در همایش روز جهانی دامپزشکی که امروز صبح در محل سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد

این به  تصمیم گرفتیم که از نظام دامپزشکی کی است؛ بنابراین در سازمانآموزش دامپزشکی در دانشگاه بسیار پایین تر از پزش

بعد از انتقال آموزش دامپزشکی به وزارت بهداشت حمایت کنیم. این مساله در جلسه شورای آتی مطرح خواهد شد تا با تصویب آن 

 .آموزش دامپزشکی دهیم ، پیگیری های ما در مجلس ،دولت و وزارت بهداشت آغاز خواهد شد تا سرو سامانی به

ها مرجع در مورد آن نظر های زیادی خورده است و هر تصمیمی که بخواهد بگیرد، دهوی افزود: امروز سازمان دامپزشکی تازیانه

 .می دهند، همانگونه که در زمینه آنفلوانزا فوق حاد پرندگان هر کس از راه رسید، متخصص شد

کی انتظار دارد بخش خصوصی که بخش بزرگ حرفه دامپزشکی است، مورد توجه بیشتری صفری ادامه داد: سازمان نظام دامپزش

واقع شود اما متاسفانه یک شکاف بین حاکمیت و بخش خصوصی داریم که این اتفاق خوبی نیست و کل حرفه را آسیب پذیر می 

در می یابیم که محور حرکت آنها به سمت جهان  روز جهانی دامپزشکی سال اخیر ۱۰به گفته وی؛ با مروری بر شعارهای .کند

 .واحد و سالمت واحد است و دلیل انتخاب شعار هدفمند در طول این سال ها، تنها دست یابی به این امر مهم است

ینم باین مقام مسئول با اشاره به ضرورت توجه هر چه بیشتر به حرفه دامپزشکی بیان کرد: بنده در محافل مختلف این توجه را می 

و نمی توانم بگویم به حرفه دامپزشکی توجه نمی شود، کمااینکه به خاطر فعالیت گسترده همه دست اندرکاران، جایگاه حرفه ارتقا 

 .یافته است و آنچه باید رخ دهد، تعیین اولویت هاست

کشاورزی در حوزه تحقیقات رئیس نظام دامپزشکی با اشاره به اینکه در سال های گذشته مذاکرات زیادی با همکاران ترویج 

داشتیم، تصریح کرد: با توجه به آنکه مسیر روشنی را پیش می رویم اما سرعت کند است چرا که بدون تحقیقات گسترده 

 .دامپزشکی نمی توانیم به سمت تحقق شعار سالمت واحد حرکت کنیم

برجسته ای قرار داریم، جای تعجب است که در ، دام و حیوانات خانگی در جایگاه صنعت طیوربه گفته وی با وجود آنکه در 

 .تحقیقات دامپزشکی در حوزه الفبا قرار داریم

 اخذ تسهیالت ارزان قیمت در حوزه دامپزشکی به ندرت اتفاق افتاده است

ر درئیس نظام دامپزشکی در جمع خبرنگاران تخصیص تسهیالت ارزان قیمت به حوزه دامپزشکی را امری ضروری دانست و افزود: 

ده سال اخیر حوزه دامپزشکی به ندرت توانسته از منابع تسهیالت ارزان قیمت استفاده کند،در حالیکه وقتی یک فرد حرفه ای در 

حوزه دامپزشکی می خواهد در همین بخش سرمایه گذاری کند که تولیداتش قابل رقابت با مشابه خارجی باشد، نیازمنددریافت 

 .ن امر در دسترس جامعه دامپزشکی نیستتسهیالت ارزان قیمت است که ای

به گفته وی؛ با توجه به آنکه سازمان دامپزشکی در خدمت بخش کشاورزی و تولید است که می تواند در کنترل بیماری و سالمت 

 .آحاد جامعه نقش بسزایی داشته باشد؛ بنابراین حمایت همه جانبه از این سازمان یک ضرورت به شمار می رود

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۱۶۱۰۱/%D۸%AF%D۸%A۷%D۹ 
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 خشکسالی
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 دانه های روغنی
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 روغن
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰2تاریخ: 

 شودمنابع داخلی تامین میدرصد روغن کشور از  18

درصد نیاز روغن کشور را تأمین خواهد کرد که با  ۱۸تا  ۱۶های روغنی حدود های روغنی گفت: امسال تولید دانهمجری طرح دانه

 .شودوجود مشکالت ارزی این امر دستاورد بزرگی تلقی می

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی گو با خبرنگار های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفت وعلیرضا مهاجر مجری طرح دانه

خبر داد و گفت: هم اکنون برداشت کلزا در استانهای  های روغنی کلزابرداشت دانه ، از آغازاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

هزار هکتار بیش  ۱۸۵رود از خوزستان، جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان، ایالم، هرمزگان و بوشهر آغاز شده است که انتظار می

وغن کشور را تأمین خواهد درصد نیاز ر ۱۸تا  ۱۶های روغنی حدود وی افزود: امسال تولید دانه.هزارتن کلزا برداشت شود ۳۰۰از 

 .شودکرد که با وجود مشکالت ارزی این امر دستاورد بزرگی تلقی می

چندان چشمگیر نیست، بیان کرد: براساس مشاهدات اولیه خسارت  مزارع کلزا مهاجر با اشاره به اینکه خسارت سرمازدگی در

 .شودکاهش تولید در این مزارع مشاهده میهای سردسیر خیلی زیاد نیست و میزان محدودی سرما در مزارع استان

ه هر رود کهای روغنی، تصریح کرد: از شورای اقتصاد انتظار مینهدا تضمینی خرید نرخ اعالم در تأخیر از انتقاد با مشاور وزیر جهاد 

های آتی در میزان تولید سالتواند در های روغنی را اعالم کند، چرا که تعلل در اعالم نرخ میتر نرخ خرید تضمینی دانهچه سریع

 .محصول تأثیرگذار باشد

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۷۷۱۶/۱۸%D-۸%AF%D۸%B۱%D۸% 
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 روغن
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  ۱شنبه 

 در بورس مالزیکاهش نرخ روغن پالم 

در هشت  ترتیب این به و یافت کاهش مالزی بورس در آوریل ۱۸ مورخ چهارشنبه روز پالم روغن نرخ -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

 .روز گذشته هفت روز آن با افت قیمت روغن پالم سپری شد

 ۱.۶ قیمت افزایش نتیجه در و تولید کاهش از پس فرآورده این قیمت اصالح ،«فودپرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 .بود پالم روغن نرخ کننده تضعیف عامل گذشته روز چند طی درصدی

 ۶۱۴.۸۱رینگیت )معادل  ۲۳۹۱درصد کاهش به هر تن  ۰.۷نرخ پایه قراردادی روغن پالم برای تحویل در ژوئیه در بورس مالزی با 

 .یافت تنزل  دالر آمریکا(

درصد رشد  ۱۷.۲است تولید روغن پالم مالزی در ماه آوریل افزایش می یابد و نسبت به ماه مارس در همین حال پیش بینی شده 

قیمت روغن سویا به عنوان رقیب روغن پالم که معموالً بر نرخ آن نیز تاثیر می گذارد، در بورس شیکاگو برای تحویل .داشته است

 .درصد رشد کرده است ۰.۴در ماه مه 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۷۹۷f۷۸۷۸۵۶a۰۴۶f۷bc۳۹d 
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 روغن
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  5چهار شنبه 

 نباتیستاد تنظیم بازار تولیدکنندگان روغن نباتی را دور زد/ تالطم در بازار روغن 

عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنایع روغن نباتی گفت: جلسه ستاد تنظیم بازار در خصوص وضعیت صنعت روغن  <صنایع غذایی

نباتی پس از هشت ماه انتظار و بدون حضور نمایندگان تولیدکنندگان روغن نباتی هیچ نتیجه ای برای صنعت روغن نباتی نداشته 

گفت و گو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: بررسی وضعیت صنعت روغن نباتی از کریم محمدزاده قنبری در .است

شهریورماه سال گذشته و علی رغم دستور صریح وزیر صنعت، معدن و تجارت و تایید بحث های کارشناسی توسط سازمان حمایت 

 .بازار در این ستاد مطرح نشده بودتولیدکنندگان و مصرف کنندگان به دلیل مخالفت شخص دبیر ستاد تنظیم 

وی افزود: در جلسه روز دوشنبه تنظیم بازار نیز تولیدکنندگان صنعت روغن نباتی و نمایندگان صنعت حضور نداشتند و برگزار 

 .نداکنندگان جلسه ستاد تنظیم بازار با دعوت از افرد غیر مسئول خارج از صنعت، عمال تولیدکنندگان روغن نباتی را دور زده 

عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت بازار روغن نباتی در آستانه ماه مبارک رمضان 

خاطرنشان کرد: عدم تصمیم گیری به موقع ستاد تنظیم بازار منجر به کاهش تولید وکمبود برخی از اقالم پرمصرف و ایجاد تالطم 

 .در بازار شده است

افزود: انجمن صنفی صنایع روغن نباتی طی یک سال اخیر مکاتبات متعددی را در زمینه رفع مشکالت صنعت روغن نباتی قنبری 

 .انجام داده است که متاسفانه این پیگیری ها به دلیل عدم همراهی ستاد تنظیم بازار بدون نتیجه مانده است

د، کمبود روغن نباتی و همچنین تعدیل نیروی انسانی در کارخانجات وی تصریح کرد: ادامه روند کنونی قطعا منجر به کاهش تولی

 .صنعت روغن نباتی خواهد شد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=b۹d۹۸۱cd۲۶f۳۴۷۷aafa۷ 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰2تاریخ: 

 زعفران گران شد/کُندی عرضه زعفران علت اصلی نوسان قیمت

 .هزار تومانی نرخ طالی سرخ در بازار خبر داد ۱۵۰عضو شورای ملی زعفران از افزایش 

، از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعلی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت

و  ۲۰۰ن و میلیو ۴در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران  هزار تومانی نرخ طالی سرخ 1۵0افزایش 

 .هزار تومان است ۷۰۰میلیون و  ۵حداکثر 

دلیل اصلی نوسان قیمت محصول در بازار به شمار می رود، افزود: افراد در توزیع  عرضه زعفران،وی با اشاره به اینکه کُندی 

ش عرضه نوسان قیمت این ای ندارند، چراکه احتمال می دهند بازار به نفع آنها تمام شود که درنهایت کاهزعفران به بازار عجله

 .محصول در بازار را به همراه داشته است

حسینی ادامه داد: هم اکنون بازار زعفران برای صادرات در یک حالت بالتکلیفی به سر می برد که انتظار می رود دستورات جدید 

ر گیرد تا تجار از انتقال ارز حاصل از دولت برای کنترل بازار ارز که بخشی از آن مربوط به صادرات است، جدی تر مورد توجه قرا

 .صادرات به سیستم بانکی مطلع شوند

هشدار داد و افزود: همه ساله از ابتدای کشت  قاچاق پیاز زعفران عضو شورای ملی زعفران در بخش دیگر سخنان خود نسبت به

محصول در کشورهای همسایه وجود دارد زعفران در اردیبهشت نگرانی هایی از حیث خروج پیاز زعفران و توسعه سطح زیر کشت 

که متاسفانه دولت تا کنون عزم جدی برای جلوگیری از این محصول را به کار نگرفته است، در حالیکه از دولتمردان انتظار می رود 

 .که برای حفظ تولید به طور جدی وارد قضیه شوند

ز کشور به کار گرفته نشود، مطمئنا در مواقعی که نیاز به ا خروج پیاز زعفران وی ادامه داد: اگر عزم و اراده جدی در جهت

 کشت توسعه و زعفران پیاز خروج استمرار  داریم؛ دیگر پیازی برای مزارع کشاورزی خود نخواهیم داشت، چراکه  بازسازی اراضی

یران در بازارهای هدف، حرفی ا و کندمی وارد دنیا در زعفران تولیدکننده بزرگترین به مهلکی ضربه  کشورها، دیگر در محصول

 .برای گفتن نخواهد داشت

انحصارا متعلق به ایران است، بیان کرد: با وجود بحران منابع آبی و نیاز کم این محصول  تولید زعفرانحسینی با اشاره به اینکه 

لید این محصول و زعفران کاران در به آب، برخی کشاورزان به کشت زعفران روی آوردند که با استمرار قاچاق پیاز زعفران، آینده تو

 .معرض خطر قرار خواهد گرفت

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۸۹۱۲/%D۸%B۲%D۸%B۹%D۹%۸۱%D۸% 
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 زیتون
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  ۱شنبه 

 ها دارد؟چه تاثیری در پیشگیری از بیماری D ویتامین

آن در کودکان سبب  ها نقش مهی دارد و کمبوددر سالمت پوست و مو و سالمت دندان« دی»متخصص تغذیه گفت: ویتامین 

 .شودها میکاهش رشد آن

رسی های دیتامین محلول در چربی دانست که به دلیل اهمیت بسیار در کتابرا و« دی»ناهید آریاییان، متخصص تغذیه ویتامین  

، نقش بسیار مهمی در استخوان سازی و همچنین تقویت سیستم «دی»شود و افزود: ویتامین از آن به عنوان هورمون یاد می

 .تواند موثر باشدایمنی دارد. به عالوه، در تولید مثل و رشد جنین نیز می

 هادر پیشگیری از بیماری «D نویتامی»نقش 

ها و تعادل بدن نقش مهمی داشته تواند در سالمت ماهیچههایی که مطرح شد، می، عالوه بر نقش«ویتامین دی»وی ادامه داد: 

 .باشد و به عالوه بر سالمت سیستم عصبی ما و مغز، اثر بگذارد

، موادی «ورکوفاکت»دارند و نیاز به آن زیاد است، تاکید کرد: « ویتامین دی»های بدن ما آریاییان با بیان اینکه در واقع بیشتر سلول

ها کار خودشان را کنند آنزیمتر انجام شود. در واقع کمک میها راحتها در بدن با مداخلۀ آنزیمکنند واکنشهستند که کمک می

 .بهتر انجام دهند

ا ر« ویتامین دی»ما باید از نور خورشید استفاده کنیم تا نیاز بدنمان به ندارند و حت« ویتامین دی»مواد غذایی،  :وی ادامه داد

دارد و بعضی ماهی ها، روغن لبنیات، « ویتامین دی»تامین کنیم. البته بعضی مواد غذایی مانند روغن کبد ماهی کال، مقدار زیادی 

 .کنندبه این ویتامین را تامین نمیها نیاز بدن تخم مرغ، جگر، قارچ، این ویتامین را دارند؛ اما با همه این

افی خورشید را به مقدار ک« یو وی»آریاییان با بیان اینکه حتما باید در مجاورت نور خورشید قرار بگیریم، گفت: اگر بخواهیم اشعه 

افت ویتامین دی را های ضدآفتاب، دریدارد باید موانع را بشناسیم از جمله اینکه؛ استفاده از کرم «ویتامین دی»دریافت کنیم که 

 .شوندمی« دی»کند؛ استفاده از نقاب و همچنین، دریافت آفتاب از پشت شیشه، مانع جذب ویتامین کم می

در بدنشان کمتر است، افزود: هرچه به طرف « ویتامین دی»وی با بیان اینکه افرادی که رنگ پوستشان تیره است میزان تولید 

 .کندهم کاهش پیدا می« ویتامین دی»شود و میزان تولید زان اشعه خورشید کمتر میشویم میقطب شمال و جنوب نزدیک می

ین داشته باشد، تاکید کرد: به تازگی، شیر را با ویتام« ویتامین دی»تواند آریاییان با بیان اینکه آب پرتقال اگر غنی شده باشد می

شود. کمبود این ویتامین، خطر ابتال به ها را موجب میز بیماری، خطر ابتال به بسیاری ا«ویتامین دی»کنند. کمبود دی غنی می

 .شود، باعث نرمی استخوان و راشیتیسم می«ویتامین دی»کمبود  .سازدها را ممکن میدیابت، ام اس و انواع سرطان

مشخص بیشتر مصرف  های محلول در چربی است و به هیچ وجه نباید از یک مقدار، جزو ویتامین«ویتامین دی»وی ادامه داد: 

نرم ما  هایشود، و مصرف آن باید زیر نظر متخصص باشد. اگر بیشتر مصرف شود عالئم مسمومیت دارد. عالئمش این است که بافت

 .ممکن است استخوانی شود؛ مشکالت کلیوی و سنگ کلیه ایجاد کند و باعث پر ادراری، ضعف، خستگی، یبوست و سردرد شود

 ، ارتباطی به هم ندارند«امین دیویت»کم خونی و کمبود 

واحد است، گفت: برای تأمین  ۸۰۰سال  ۵۰واحد و افراد باالی  ۶۰۰آریاییان با بیان اینکه مقدار مورد نیاز در افراد بزرگسال 

ر خورشید ها و بازوهایشان را در معرض نوها پادقیقه سه بار در هفته باید دست ۱۰تا  ۵، افراد سفید پوست حداقل «ویتامین دی»

هایی که نور خورشید کند؛ در زمانقرار دهند. منتهی نه در زمان اوج نور خورشید، چون خطر ابتال به سرطان پوست را بیشتر می

 .های گشوده رو به آفتاب نیز امکانپذیر استبعدازظهر. این کار در خانه با پنجره ۵تا  ۴صبح و  ۱۱تا  ۹کمتر است مثال در ساعت 
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مه داد: در افراد تیره پوست، نیاز بیشتری به دریافت نور خورشید وجود دارد. این دسته افراد، هر بار باید، دست کم، سی آریاییان ادا

ته تواند عوارض فراوان داشمی« ویتامین دی»دقیقه از نور خورشید استفاده کنند تا بتوانند نیاز بدن خود را تامین کنند. کمبود 

 .اد کند و خطر پوکی استخوان را افزایش دهدباشد؛ مشکالت استخوانی ایج

های ما نیز نقش مهمی حتی در سالمت پوست و مو و سالمت دندان« ویتامین دی»این متخصص تغذیه در پایان، با بیان اینکه 

پزشک تواند موجب کاهش رشد شود. در این صورت، با تجویز ها میدارد، در برنامه رادیویی سالمت گفت: پس کمبودش در بچه

ویتامین »ها نباید بیشتر از هشت هفته طول بکشد. کم خونی و کمبود ها استفاده کنند. مصرف مکملتوانند از مکملمتخصص می

 .تواند روی جذب کلسیم و فسفر اثر داشته باشدمی« ویتامین دی»، ارتباطی به هم ندارند، «دی

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۷۵۲c۵۶۰۹f۴de۴۱f۲۹ffcf۲d 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=752c5609f4de41f29ffcf2d


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول اردیبهشت 

 

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

 سالمت
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  4سه شنبه 

 غذایی مفید برای افراد الغر

 ها و امالح معدنی بوده، بنابراینمحقق و پژوهشگر طب سنتی گفت: خوراک لوبیا با سبزیجات حاوی انواع ویتامینیک  <غذا و تغذیه

 .برای افراد الغر بسیار مفید است

به گزارش شفا آنالین، خوراک لوبیا با سبزیجات حاوی پروتئین، کلسیم، منیزیم، آهن، سدیم، پتاسیم، کربوهیدرات، فیبر، قند، 

 .است B۱۲ و B۶ به ویژه B هایو گروه ویتامین A  ،D ،C هایو انواع ویتامیننشاسته 

برای بررسی خواص خوراک لوبیا با سبزیجات و اینکه مصرف این غذا برای چه افرادی مفید است با حیدر عظمایی محقق و پژوهشگر 

 .خوانیدمیگو کردیم که در ادامه مشروح آن را وگفت (Traditional medicine)طب سنتی

 ترین خواص خوراک لوبیا با سبزیجاتمهم 

ترین خواص خوراک لوبیا با سبزیجات اظهار کرد: این غذا بسیار مقوی و حیدر عظمایی محقق و پژوهشگر طب سنتی درباره مهم 

 .خوشمزه بوده بنابراین برای افراد الغر و کم خون مفید است

کند؛ آماده می (Pregnancy)سبزیجات بیان کرد: این غذا رحم را تقویت و آن را برای بارداریوی درباره خواص دیگر خوراک لوبیا با 

 .شودمصرف خوراک لوبیا با سبزیجات موجب ازدیاد شیر مادران شیرده می

وراک د؛ خاین محقق و پژوهشگر طب سنتی افزود: برخی از مواد استفاده شده در این غذا )پیاز و سیر( خاصیت آنتی بیوتیکی دارن

 .مفید است (Osteoporosis)لوبیا با سبزیجات نقش موثری در تقویت مفصل زانو دارد بنابراین برای مبتالیان به پوکی استخوان

عظمایی تاکید کرد: مصرف خوراک لوبیا با سبزیجات تاثیر چشمگیری در افزایش قوای جنسی مردان دارد؛ این غذا موجب شادابی و 

وی با بیان اینکه خوراک لوبیا و سبزیجات به علت داشتن موادی مانند لوبیا سبز تازه و لوبیا چشم .شودیجوان سازی پوست هم م

ورد نیازشان کنند پروتئین مبلبلی یا چیتی حاوی پروتئین گیاهی است، تصریح کرد: افرادی که به هر علتی گوشت قرمز مصرف نمی

 .توانند از این غذا دریافت کنندرا می

 ترین زمان برای مصرف خوراک لوبیا با سبزیجاتمناسب 

خوراک لوبیا با سبزیجات بهتر است در وعده  :ترین زمان برای مصرف خوراک لوبیا با سبزیجات یادآور شدعظمایی درباره مناسب

 که خوراک لوبیاتیناهار میل شود، زیرا مصرف این غذا در شب ممکن است در برخی از افراد موجب ایجاد نفخ شود بنابراین در صور

 .با سبزیجات در وعده شام میل شود باید پس از مصرف این غذا یک استکان عرق نعناع یا زنیان استفاده شود

 (مواد الزم برای تهیه خوراک لوبیا با سبزیجات )چهار تا پنج نفر 

 گرم ۲۰۰                                         لوبیا چشم بلبلی یا چیتی 

 گرم ۲۵۰                                                            سبز تازهلوبیا 

 گرم ۱۵۰                                                          کلم برگ سفید

 لیوان ۲ تا نیم و یک                                                                              آب

 عدد ۲                                                                زمینیسیب

 عدد ۲                                                                           هویج

 تا سه حبه ۲                                                                             سیر

 عدد یک                                                                              پیاز
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 متوسط عدد یک                                                     ای سبزفلفل دلمه

 تا سه عدد متوسط ۲                                                              گوجه فرنگی

 عدد ۲ تا یک                                                                    کدو سبز

 خوری غذا قاشق چهار                                                                روغن زیتون

 الزم مقدار به     نمک، فلفل، زرد چوبه، زیره سیاه، هل و دارچین

 خوریچای قاشق نصف                                                                         زعفران

 ه تا چهار عددس                                                               لیموترش تازه

 طرز تهیه خوراک لوبیا با سبزیجات 

 .را که از قبل خیس شده است به همراه آب بپزید تا آب آن تمام شود نخست لوبیا چشم بلبلی یا چیتی - 

 های کوچک خرد کنید سپس آنها را درونای سبز، سیب زمینی، هویج، پیاز و کدو سبز را به تکهلوبیا سبز، کلم برگ، فلفل دلمه -

 .قابلمه بریزید

لیوان آب داخل قابلمه بریزید سپس در آن را گذاشته و اجازه  ۲گوجه فرنگی و سیر خرده شده را هم به سایر مواد اضافه کنید؛  -

 .دهید تا در حرارت مالیم به خوبی بپزد

 .جات، روغن زیتون و زعفران را اضافه کنید؛ پس از کمی جوشیدن قابلمه را از روی شعله گاز برداریددر انتهای پخت ادویه -

 .د و موقع مصرف آب لیمو ترش تازه را به آن بیفزاییدخوراک لوبیا با سبزیجات را درون ظرفی مناسب بریزی -

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=c۵۰fce۷۷۲۷۸۵۴۳c۹a۳۰۵ab۹f۷e۱ 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  ۳دو شنبه 

 عالمت مشخص تغذیه سالم 10

تغذیه خوب یعنی محدود کردن دریافت کالری از طریق شیرینی ها، غذاهای فوری و ... و انتخاب میزان کافی از میوه ها و 

 .سبزیجات، پروتئین ها، دانه های کامل، حبوبات، آجیل و چربی های سالم

 :عالمت مشخص در بدن است ۱۰همراه با به گزارش شفاف، پیروی از یک دستور غذایی سالم، 

تواند عالمت این باشد که مشکلی در بدن وجود دارد  همانطور که موهای شکننده و خشک و نازک می :موهای قوی و درخشان

ای از بدن )مثال کم کاری تیروئید، استرس یا عدم جذب مواد مغذی(، عکس این قضیه هم صادق است: موهای سالم هم نشانه 

تان هستند. تغذیه خوب، بهترین شرایط را برای داشتن موهایی قوی و درخشان هستند. موهای شما نمودار سالمت عمومی  سالم

های سالم، در موهای شما انعکاس پیدا کرده و ها و چربی کند. تغذیه با عناصر کلیدی غذایی مانند پروتئین، ویتامین فراهم می

 .ست تمام مواد غذایی مفید را جذب کندتان قادر ا دهد که بدننشان می 

سطح انرژی شما می تواند وابسته به تغذیه شما باشد. دریافت مواد مغذی برای تامین انرژی به ویژه آهن را  :سطوح انرژی ثابت

، سطح المنادیده نگیرید. به یاد داشته باشید که نگه داشتن سطح قند خون در محدوده سالم آنهم با مصرف فیبر، و چربی های س

 .انرژی را باال نگه میدارد

این که چطور رژیم غذایی روی عملکرد روانی تاثیر می گذارد، هنوز درک نشده است با این حال این نکته  :عملکرد ذهنی موثر

 یثابت شده که تغذیه ضعیف و بدون چربی های ضروری یا سایر ویتامین ها می تواند منجر به افت عملکرد ذهنی و حتی افسردگ

شود. جالب است بدانید که عدم تعادل باکتری های مفید روده نیز بر عملکرد ذهنی تاثیر می گذارد. در عوض افزایش سطح 

 .پروبیوتیک ها با افزایش خلق و خوی و کاهش استرس همراه است

ورزش، و ژنتیک  کلسترول و تری گلیسیرید، چربیهای اصلی در خون شما هستند و آنچه می خورید، :سطح چربی خون سالم

می تواند روی آنها تاثیر بگذارد. تری گلیسیرید باال و کسترول ال دی ال هر دو می توانند خطر ابتال به بیماری های قلبی عروقی را 

صرف نظر از  ۳افزایش دهند و منجر به کاهش کلسترول خوب خون شوند. این در حالی است که مصرف اسیدهای چرب امگا 

کالری، می تواند کلسترول و تری گلیسیرید را در محدوده سالم نگه دارد. مصرف فیبر نیز در پایین نگه داشتن  دریافت بیش از حد

 .ال دی ال موثر است

میلیون آمریکایی به دیابت  ۲۹به گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایاالت متحده،  :قند خون در محدوده طبیعی

نفر، یک نفر از این بیماری در خود خبر ندارد. این در حالی است که حفظ وزن در  ۴ست که از هر مبتال است و این در حالی ا

محدوده سالم، انتخاب یک رژیم غذایی متعادل و ورزش در کاهش قند خون موثر است. محدود کردن غذاهای با قند باال و کم فیبر 

غذاهای پرفیبر و چربی های سالم می تواند به نوسانات قند خون  یکی از راه های موثر کنترل قند خون به شمار می رود. مصرف

 .کمک کند

داشتن فشار خون باال به معنای افزایش خطر ابتال به بیماری های قلبی عروقی و سکته مغزی است. خبر خوب  :فشار خون سالم

کنید. پیروی از یک رژیم غذایی به نام  این است که شما مجبور نیستید برای کاهش فشار خون، رژیم غذایی پیچیده ای را دنبال

دش، به شما در کنترل فشار خون باال کمک می کند. این رژیم غذایی سرشار از میوه ها، سبزیجات، غالت کامل، پروتئی و لبنیات 

 و میکم چربی است. غذاهای شیرین، چرب و گوشت قرمز در این رژیم محدود است. رژیم غذایی دش، پرپتاسیم و کم سدیم است 

 .تواند در کاهش فشار خون موثر باشد
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یکی از مشخصه های اصلی سالمت بدن، حرکات منظم روده است. مصرف کافی فیبر و مایعات دو عامل  :حرکات منظم روده

اصلی تنظیم حرکات روده هستند. مصرف غذاهای کم فیبر خطر ابتال به یبوست را در شما تقویت می کند. داشتن یک رژیم 

اوی محصوالت پروبیوتیک نیز به تنظیم دستگاه گوارش و حرکات روده کمک می کند. ماست، برخی از انواع پنیر، متعادل ح

محصوالت تخمیر شده و ... از محصوالت پروبیوتیک هستند. اگر به یبوست مزمن مبتال هستید، با پزشک تان در تماس باشید چون 

 .اورولوژی را افزایش می دهدیبوست مزمن خطر ابتال به هموروئید و اختالالت 

آنچه می خورید، به طور مستقیم بر روی پوست شما تاثیر می گذارد. پوست به دریافت آنتی اکسیدان هایی از  :سالمت پوست

جمله ویتامین های سی، ای و آ برای کاهش آسیب به سلول ها ناشی از اشعه ماوراء بنفش خورشید، آلودگی، افزایش سن و ... نیاز 

. رژیم غذایی سرشار از میوه ها و سبزیجات، آجیل، دانه ها و حبوبات طیف وسیعی از آنتی اکسیدان ها را به بدن می رساند. دارد

 .مصرف آب کافی نیز بر روی پوست شما تاثیر گذار است

حال، تقویت سیستم با این  .حتی اگر یک رژیم غذایی سالم داشته باشید، هنوز هم می توانید بیمار شوید :سیستم ایمنی قوی

ایمنی بدن شما را قادر به مبارزه موثرتر با بیماری ها می کند. به گفته محققان دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد، سوء تغذیه و 

استرس شما را در معرض ابتال به انواع عفونت ها، ناشی از ضعف سیستم ایمنی بدن قرار می دهد. دنبال کردن یک رژیم غذایی 

 .آنتی اکسیدان ها، پروبیوتیک ها، روی و سلنیوم برای تقویت سیستم ایمنی بدن ضروری استسرشار از 

دریافت مواد مغذی کافی مانند کلسیم، منیزیم، پتاسیم، ویتامین دی و ویتامین کا در تقویت سالمت  :استخوان های سالم

پوکی استخوان بعد از سنین میانسالی و یائسگی،  استخوان ها مهم است. متخصصان تغذیه توصیه می کنند که برای جلوگیری از

یک رژیم غذایی سرشار از میوه ها، سبزیجات و حبوبات را انتخاب کنید و مصرف ویتامین دی را به همراه غذاهای سرشار از کلسیم 

 .فراموش نکنید
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 سیب زمینی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول اردیبهشت 

 

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

 شیالت
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 شیر و فرآورده ها
 فارس - ۹۷/۰2/۰۳ : تاریخ

 کمبود نقدینگی و بدهی عامل تعطیلی کارخانه لبنی در ورامین 

ها افزایش یافته سال اخیر با فوت صاحب اصلی کارخانه لبنی در ورامین به مرور میزان بدهی ۴رئیس انجمن صنایع لبنی گفت: از 

  .یلی و تعدیل نیرو شده استو با منفی شدن تراز مالی اکنون این کارخانه به مرز ورشکستگی کامل رسیده است که سبب تعط

، در مورد علت تعدیل کارگران یک برند لبنی در منطقه ورامین خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی رضا باکری در گفت

همسر و دو دختر وی نتوانستند  سال پیش فوت کرد و از آن موقع وراث او یعنی ۴صاحب اصلی این کارخانه  :خاطرنشان کرد

 .کارخانه را اداره کنند تا جایی که کارخانه رو به افول نهاده و به مرز تعطیلی رسیده است

بندی لبنی سبب شد تا این کارخانه وی اضافه کرد: مشکالتی از جمله معوقات بانکی و بدهی به دامداران و بدهی به واحدهای بسته

  .ها حفظ کند و در نتیجه مدام دست به تعدیل نیرو زدمالی خود را با دامداران و بانک لبنی نتواند ارتباط و گردش

رئیس انجمن صنایع لبنی با اشاره به اینکه جلسات زیادی با استانداری تهران، فرمانداری ورامین و حتی اداره صنعت، معدن و 

عیت این کارخانه را داشتند، خاطرنشان کرد: مسئوالن این تجارت ورامین برگزار شد و حتی این ادارات دغدغه برای پیگیری وض

 شود، چرا کهرسد، کار سخت میمنطقه نیز مایل به تعطیلی این کارخانه نیستند، ولی وقتی زمان افول یک واحد صنعتی می

 .ترازهای حساب این کارخانه آنقدر منفی است که امکان برگشت وجود ندارد

 .قانون تجارت یعنی ورشکستگی شده است ۱۴۱ماده  وی افزود: این کارخانه مشمول

کارگر در آن مشغول به کار بودند، این کارخانه سال گذشته در راستای  400به گزارش خبرنگار فارس، کارخانه لبنی در ورامینکه 

وضعیت مشخصی ندارند و کارگر باقیمانده نیز بعد از تعطیالت نوروزی  ۲۰۰کارگر را تعدیل کرد و  ۲۰۰های جاری کاستن از هزینه

 .اندچندین ماه است، مزد معوقه خود را دریافت نکرده

هزار متر مربع و با ظرفیت نهایی روزانه  ۳۰هکتار و با زیر بنای  10 مساحت به زمینی در ۱۳۸۶ سال در شرکت صنایع شیر تهران

  .ای لبنیات کشور به بهره برداری رسیدهای لبنی در شهرستان ورامین به عنوان یکی از قطب هتن تولید فرآورده ۱۰۰۰
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 شیر و فرآورده ها
 فارس - ۹۷/۰2/۰۴ : تاریخ

 های لبنی کشورکند/ آغاز تولید کره الکتیکی در کارخانهارز از کشور خارج میمیلیون دالر  ۴00واردات کره ساالنه 

میلیون دالر ارزبری دارد و  ۴۰۰شود که هزار تن کره به کشور وارد می ۴۵مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران گفت: ساالنه  

  .صادر کرد های لبنی داخل با اشتغالزایی بیشتر تولید وتوان آن را در کارخانهمی

های لبنی تهران که به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، علی اوسط هاشمی بعدازظهر امروز در بازدید از یکی از شرکت

میلیون  ۳۸۰هزار تن کره به ارزش بیش از  ۴۵از سال گذشته برای نخستین بار در کشور تولید کره را آغاز کرده است گفت: ساالنه 

 .توان از این ظرفیت برای اشتغالزایی و تولید داخل استفاده کردشود که هم ارز از کشور خارج شده و هم میمی دالر وارد کشور

وی با اشاره به اینکه بازار بزرگ جهانی در کنار کشور ما قرار دارد که باید از این ظرفیت برای صادرات محصول استفاده کنیم 

ایم و باید وضع مقررات ما به سمتی برود که از سهمی از این بازار را در اختیار خود گرفته خاطرنشان کرد: اما اکنون باید پرسید چه

 .تولید داخل حمایت شود و نباید کاالی مشابه خارجی بتواند به راحتی وارد شود

باید صنایع تکمیلی  تا به امروز ادامه یافته گفت: ۹۳وی با اشاره به نقش سازمان تعاون روستایی در تنظیم بازار شیر در سال 

 .هایی است که باید به آن توجه کنیمیکی از ضرورت  زنجیره شیر و بازاریابی در به طور جد پیگیری شود و

هزار تن از دامداران کشور  ۶۹۵مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران گفت: از آغاز طرح توافقی خرید شیر خام تا به امروز 

 .ایممیلیون دالر از خروج ارز جلوگیری کرده ۱۰۰گفت با تولید خامه و شیر خشک خریداری شده است و می توان 

هزار تن شیر خام از دامداران  ۱۵به گزارش خبرنگار فارس، در حال حاضر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به طور میانگین 

شود در صورت ورود این شیرخشک استحصال میتن  ۱۲۰۰درصد و  ۳۵تن خامه  ۱۳۰۰کند که از این میزان کشور خریداری می

تن یعنی  ۶۰۰هزار و  ۶تن کره الکتیکی در ماه تولید کرد که ساالنه رقمی حدود  ۵۵۰توان سازمان به تولید کره الکتیکی می

 .میلیون دالر از خروج ارز از کشور جلوگیری کرد ۴۰معادل 
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 شیر و فرآورده ها
 فارس - ۹۷/۰2/۰۵ : تاریخ

 محصول پرمصرف لبنی بعد از یک سال مشخص نشد/ کارخانجات لبنی در مرز ورشکستگی 3قیمت 

خواهند قیمت محصوالت لبنی را بررسی و تعیین کنند، اما دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: یک سال و چند ماه است که می 

  .همچنان خبری از اعالم قیمت نهایی نیست

محصول لبنی پرمصرف  ۳وضعیت تعیین قیمت ، در مورد آخرین خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی رضا باکری در گفت

گونه افزایش قیمتی از سوی این سازمان اعالم توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و مصرف کنندگان گفت: تا این لحظه هیچ

 .نشده است، تا حدی که طاقت کارخانجات لبنی طاق شده است

ز سال جدید افزایش دستمزد کارگران را اعمال کنند و در کنار آن ها مجبورند با آغاوی اضافه کرد: این درحالی است که کارخانه

 .بندی هم افزایش قیمت داشته استمواد بسته

ها در بخش دامداری هم سبب شده تا قیمت دبیر انجمن صنایع لبنی همچنین به این نکته اشاره کرد که افزایش قیمت نهاده

 .دست به دست داده تا کارخانجات لبنی را تحت فشار قرار دهند های سربارشده شیر افزایش یابد و همه هزینهتمام

تاکنون همچنان ادامه دارد، اما خبری از  ۹۵ماه سال بهمن از حمایت سازمان در لبنیات قیمت بررسی موضوع به گفته باکری

 .تعیین قیمت نیست

نرفتن قیمت لبنیات سبب کاهش کیفیت یا  ها و باالکنید، افزایش هزینهوی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که فکر می

د تا با شونوقت راضی نمیشود که وی با رد این موضوع گفت: برندهای معتبر لبنی هیچبندی کارخانجات نمیفروشی در بستهکم

وگیری از ماند، مگر اینکه برای جلهای لبنی باقی نمیآبروی برندشان بازی کنند، اما هیچ راهی با این وضعیت برای کارخانه

 .ها را اصالح کنندورشکستگی خود، قیمت

تا  باید کارخانجات ورشکسته شوند،کنند، گفت: حتماً گیری نمیها تصمیمباکری با انتقاد از مدیران دولتی که برای اصالح قیمت

 .اندهای دولتی داشتههای لبنی حداکثر همکاری را با دستگاهکارخانهاتفاقی بیفتد. از نظر من 

، دو، سه برند لبنی به صورت خودسرانه محصوالتی همچون ماست، شیر و پنیر ۹۶گزارش خبرنگار فارس، ابتدای فروردین سال  به

 .های میلیاردی مواجه شدندخود را افزایش قیمت دادند که با برخورد سازمان حمایت و جریمه

باره با یکد، اما پس از آنکه قیمت نهایی مشخص شد بهدر پی این موضوع سازمان حمایت بررسی قیمت را در دستورکار قرار دا

ی ها کارشناساعتراض دامداران نسبت به خرید شیر خام مصوبه سازمان حمایت از ستاد تنظیم بازار برگشت خورد تا دوباره قیمت

 .شود و همین امر سبب شد تا قیمت سه محصول پرمصرف لبنی همچنان روی میز مسئوالن دولتی مسکوت بماند
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 شیر و فرآورده ها
 فارس - ۹۷/۰2/۰۴ : تاریخ

 ناظر را بدهد آورد/ بخش خصوصی نباید حقوق دامپزشکسنتی سردرمی شیر حاوی فلزات سنگین از لبنیات

ها که دارای بار میکروبی و فلزات سنگین رئیس جامعه دامپزشکان ایران گفت: متأسفانه شاهدیم که شیرهای برگشتی از کارخانه 

  .آوردهای لبنیات سنتی سر درمیباال هستند، از کارگاه

، پیام محبی امروز در نشست خبری به برگزاری بیستمین کنگره جامعه دامپزشکان فارسخبرگزاری به گزارش خبرنگار اقتصادی 

شود، اشاره کرد و گفت: این کنگره و نمایشگاه از اول تا سوم مرداد در مصالی امام خمینی وت برپا میکه همزمان با نمایشگاه ایران

شناسی دامداران، تب برفکی، ت مهم این حوزه ازجمله آسیبهایی در مورد موضوعاشود که در کنار آن کارگاهتهران برپا می

 .شودهای نشخوارکنندگان کوچک برای ارائه آخرین دستاوردها در این حوزه برپا میآنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و بیماری

وی همچنین در پاسخ به فارس در مورد آخرین وضعیت حقوق دامپزشکانی که در بخش خصوصی به عنوان ناظر فعال هستند، به 

بندی و فرآوری مواد پروتئینی اشاره کرد و گفت: این مشکالت مشکالت پیش روی دامپزشکان و ناظران فنی مستقر در مراکز بسته

ها داشته ز حل نشده است؛ چراکه ناظران فنی با آنکه باید نظارت بر عملکرد این مجموعهقانون هنو ۱۹همچنان پابرجاست و ماده 

مشکل مهر آید و باید گفت خاصی در این سیستم به وجود می شود، پیچیدگیباشند، اما ارتباط مالی با کارفرما سبب می

 .دامپزشکی فروشی هنوز ادامه دارد

زشکی های دامپمشکالت جامعه دامپزشکان به آن اشاره کرد، پایین بودن دستمزد و تعرفه یکی دیگر از مطالبی که محبی به عنوان

های پردازد، اما تعرفهها را بر اساس درآمد خود میاست برشمرد و افزود: دولت خودش از پول نفت درآمد دارد و در نتیجه هزینه

 ۸۵۰۰که االن حق ویزیت یک دامپزشک برای معاینه یک گاو  یابد به طوریهای پزشکی افزایش نمیدامپزشکی متناسب با تعرفه

رود و باید فکری به حال این مشکل کرد. در کنار این موضوع بیشترین تعداد تومان است که قطعاً هیچ دامپزشکی زیر بار آن نمی

 .التحصیل دامپزشک را در بین کشورهای دیگر داریم که مازاد نیاز کشور استفارغ

مالت  ترین عوامل شیوع تبهای سنتی در سطح کشور اشاره کرد و گفت: یکی از بزرگه مشکالت فعالیت لبنیاتیمحبی همچنین ب

شود و همه این مشکل از زمانی بیشتر اوج گرفت که وزیر بهداشت ای عرضه میدر کشور ما هنوز شیرهایی است که به صورت فله

 ۳.۵خود شود خودبهکه شیر طبیعی که از گاو گرفته میالم است، درحالیاعالم کرد شیرهای پاستوریزه پرچرب و ماست حاوی پ

 .درصد چربی دارد

 :شان کردتر کنیم، خاطرنرئیس جامعه دامپزشکان ایران با تأکید بر اینکه باید فرهنگ مصرف استفاده از لبنیات را در کشور پررنگ

، اما های بدتر از ایندهد و خیلی مثالگویند دهنت بوی شیر می میکنیم، مثالًمتأسفانه ما از لبنیات به عنوان فحش استفاده می

 .سال مواجه بودیم ۵۰های باالی با اوج شیوع پوکی استخوان در خانم ۹۰امیدواریم این مسئله حل شود؛ چراکه در سال 

 شاره کرد و افزود: کارخانجات بزرگشود، اوی به روند استفاده از شیرهای برگشتی به کارخانجات که در لبنیات سنتی استفاده می

 گیرند، چراکه ممکن است شیر حاویکنند و اگر از یک حدی بیشتر باشد، آن را تحویل نمیلبنی بار میکروبی شیر را سنجش می

و  کننداین شیرها را خریداری می بیوتیک و حتی وایتکس باشد که در نتیجه برخی دالالن وارد بازی شده،فلزات سنگین، آنتی

اصناف و  کنند و باید تکلیف این صنف برای همیشه و یکجا روشن شود که وزارت بهداشت،های لبنیات سنتی میروانه کارگاه

 .سازمان دامپزشکی باید به یک نتیجه روشنی برسند

مه جای دنیا مرغ های غیرمجاز در تهیه خمیر مرغ اشاره کرد و افزود: در هدار برخی کارگاهمحبی همچنین به فعالیت ادامه

کنند، گذاری که به دلیل تولید مثل زیاد که گوشتش سفت شده را از چرخه تولید خارج کرده و آن را تبدیل به خمیر مرغ میتخم
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فروشی پس از خرد کردن پوست، های مرغکه تعریف همین خمیر مرغ در کشور ما متفاوت است و ما شاهدیم که مغازهدر حالی

فروشی حق ندارد فروشند، در صورتی که این موضوع خالف قانون است و مرغآوری کرده و به این مراکز میا جمعامعا و احشا آن ر

ای یرههای زنجبندی هم داشته باشد، اتفاقی که در برخی از فروشگاهبندی را باز کند و خرد کند، مگر اینکه مجوز بستهمرغ بسته

 .اندافتاده است و آنها مجوز گرفته
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰۳تاریخ: 

 محصوالت لبنی نیست/ افزایش قیمت لبنیات در راه استچشم انداز روشنی پیش روی صادرات 

دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: با وجود سیاست های ارزی بانک مرکزی، تا این لحظه چشم انداز مثبتی در صادرات محصوالت 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاررضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفت.لبنی دیده نمی شود

میلیارد تومان مشوق  150 مجموع از  درصد مشوق صادراتی محصوالت لبنی خبر داد و گفت: ۷۰، از پرداخت خبرنگاران جوان

 .درصد مابقی بالفاصله پس از تامین اعتبار پرداخت خواهد شد 30میلیارد تومان آن پرداخت و  ۷۶صادراتی صنایع لبنی، 

میلیون  ۷۸۰تاثیر گذار است، افزود: سال گذشته  صادرات محصوالت لبنیوی با اشاره به اینکه محدودیت منابع دولت بر میزان 

ی به بازارهای هدف صادر شد؛ در حالیکه پیش بینی می شد این رقم به یک میلیارد دالر برسد، اما به سبب دالر محصوالت لبن

محدودیت منابع مالی دولت و تاخیر در پرداخت مشوق های صادراتی و تغییر تعرفه های ارزی در سه ماه اخیر، سال گذشته 

 .ددرصد کاهش یاب ۱۱موجب شد که میزان صادرات از نظر وزنی 

در سال جدید را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به آنکه بحث مسائل ارزی تا کنون  صادرات محصوالت لبنیباکری میزان 

 .روشن نیست، بنابراین نحوه عملکرد شرکت های لبنی در بازار های صادراتی غیر قابل پیش بینی است

 ریگی تصمیم توانند می مرکزی بانک ارزی های سیاست تمام الماع از پس تولیدی واحدهای دبیر انجمن صنایع لبنی ادامه داد: 

 .به بازارهای هدف را اعمال کنند لبنی  محصوالت الزم راجع به میزان صادرات های

به گفته وی؛ با وجود سیاست های ارزی تا این لحظه چشم انداز مثبتی در صادرات محصوالت لبنی دیده نمی شود مگر اینکه 

اتخاذ شود که امکان توسعه صادرات در بخش صنایع لبنی را فراهم کند، چراکه هم اکنون واحدهای لبنی به تصمیمات جدیدی 

 .دلیل نبود سود آوری، انگیزه ای به امر صادرات ندارند

 توزیع شیر مدارس منتفی شد

اعتبارات  ۹۷-۹۶نکه در سال تحصیلی دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به آخرین وضعیت توزیع شیر مدارس بیان کرد: با توجه به آ

به موقع  ۹۸-۹۷تا مهر ماه سال آینده منتفی شد و اگر بودجه الزم در سال تحصیلی  توزیع شیر مدارس الزم تامین نشد،

 .تخصیص داده شود، توزیع صورت خواهد گرفت

 .به گفته وی؛ عدم توزیع شیر مدارس در سرانه مصرف محصوالت لبنی تاثیر بسزایی دارد

 قیمت محصوالت لبنی در سال جدید افزایش می یابد

این مقام مسئول در بخش دیگر سخنان خود در پاسخ به این سوال که تصمیم گیری درباره افزایش نرخ محصوالت لبنی به کجا 

، در نکرده است رسید، اظهار کرد: تاکنون ستاد تنظیم بازار تصمیم نهایی خود راجع به قیمت محصوالت لبنی و شیر خام را اعالم

و اعمال تورم سال های گذشته بر روی  افزایش نرخ شیرخامحالیکه با توجه به تغییرات نرخ ارز ، درخواست دامداران برای 

 .محصوالت پیش بینی می شود که در سال جدید قیمت محصوالت لبنی دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار خواهد گرفت

توسط  ۹۷تغییرات نرخ هزینه های سربار، حقوق، دستمزد و سایر موارد همچون بسته بندی باید در سالوی ادامه داد: از آن جاکه 

و شیر خام اعمال شود ، بنابراین نمی توان درصد  قیمت نهایی محصوالت لبنیسازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار بر روی 

 .افزایش قیمت محصوالت لبنی را تعیین کرد

 حصوالت لبنی تنها با اختصاص یارانه امکان پذیر خواهد بودافزایش سرانه مصرف م
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این مقام مسئول با انتقاد از سرانه پایین مصرف محصوالت لبنی در کشور بیان کرد: با توجه به اهداف برنامه توسعه اقتصادی 

 است، فعلی مصرف دوبرابر که آرمان این تحقق کیلو باشد که به نظر می رسد که  ۱۶۵حداقل سرانه مصرف محصوالت لبنی باید 

 .بود خواهد پذیر امکان یارانه تخصیص با تنها

وی با اشاره به اینکه سقوط ارزش ریال به معنای از بین رفتن قدرت خرید مردم است، افزود: با توجه به درآمد فعلی خانوار و  

بود؛ بنابراین انتظار می رود که دولت با افزایش مجدد قیمت محصوالت لبنی در سال جدید، دسترسی به این توسعه سخت خواهد 

 .تخصیص یارانه در تحقق این هدف گام جدی بردارد

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۷۶۷۳/%DA%۸۶%D۸%B۴%D 
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 شیر و فرآورده ها
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  5چهار شنبه 

 محصول پرمصرف لبنی بعد از یک سال مشخص نشد/ کارخانجات لبنی در مرز ورشکستگی 3قیمت 

خواهند قیمت محصوالت لبنی را بررسی و تعیین کنند، اما دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: یک سال و چند ماه است که می

 .یستهمچنان خبری از اعالم قیمت نهایی ن

محصول لبنی پرمصرف  ۳وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، در مورد آخرین وضعیت تعیین قیمت رضا باکری در گفت

گونه افزایش قیمتی از سوی این سازمان اعالم توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و مصرف کنندگان گفت: تا این لحظه هیچ

 .بنی طاق شده استنشده است، تا حدی که طاقت کارخانجات ل

ها مجبورند با آغاز سال جدید افزایش دستمزد کارگران را اعمال کنند و در کنار آن وی اضافه کرد: این درحالی است که کارخانه

 .بندی هم افزایش قیمت داشته استمواد بسته

دامداری هم سبب شده تا قیمت  ها در بخشدبیر انجمن صنایع لبنی همچنین به این نکته اشاره کرد که افزایش قیمت نهاده

 .های سربار دست به دست داده تا کارخانجات لبنی را تحت فشار قرار دهندشده شیر افزایش یابد و همه هزینهتمام

تاکنون همچنان ادامه دارد، اما خبری از  ۹۵ماه سال به گفته باکری موضوع بررسی قیمت لبنیات در سازمان حمایت از بهمن

 .ستتعیین قیمت نی

ها و باال نرفتن قیمت لبنیات سبب کاهش کیفیت یا کنید، افزایش هزینهوی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که فکر می

د تا با شونوقت راضی نمیشود که وی با رد این موضوع گفت: برندهای معتبر لبنی هیچبندی کارخانجات نمیفروشی در بستهکم

ماند، مگر اینکه برای جلوگیری از های لبنی باقی نمیچ راهی با این وضعیت برای کارخانهآبروی برندشان بازی کنند، اما هی

 .ها را اصالح کنندورشکستگی خود، قیمت

تا  باید کارخانجات ورشکسته شوند،کنند، گفت: حتماً گیری نمیها تصمیمباکری با انتقاد از مدیران دولتی که برای اصالح قیمت

 .اندهای دولتی داشتههای لبنی حداکثر همکاری را با دستگاهنظر من کارخانهاتفاقی بیفتد. از 

، دو، سه برند لبنی به صورت خودسرانه محصوالتی همچون ماست، شیر و پنیر ۹۶به گزارش خبرنگار فارس، ابتدای فروردین سال 

 .مواجه شدندهای میلیاردی خود را افزایش قیمت دادند که با برخورد سازمان حمایت و جریمه

باره با یکدر پی این موضوع سازمان حمایت بررسی قیمت را در دستورکار قرار داد، اما پس از آنکه قیمت نهایی مشخص شد به

ی ها کارشناساعتراض دامداران نسبت به خرید شیر خام مصوبه سازمان حمایت از ستاد تنظیم بازار برگشت خورد تا دوباره قیمت

 .سبب شد تا قیمت سه محصول پرمصرف لبنی همچنان روی میز مسئوالن دولتی مسکوت بماندشود و همین امر 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۲۵۵e۱ed۶۸f۱b۴a۱۱bcde 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۷/۰2/۰۳ : تاریخ

 میلیارد تومان برنج  ۲۵۸طبق آمار گمرک جزئیات واردات در فروردین منتشر شد/ واردات 

میلیارد تومان برنج در یک ماه وارد  ۲۸۵براساس آمار گمرک منتشر شد که بر اساس آن  ۹۷جزئیات واردات کاال در فروردین ماه 

از سوی  ۹۷فروردین  ۳۰کاالی عمده وارداتی از ابتدای سال جاری تا  ۲۰، خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .شد

 گوشت منجمد از نوع گاو بدون استخوانهزار دالر  ۶۲۷میلیون و  ۴۲بر این اساس در این مدت بالغ بر .گمرک منتشر شد

 .تن است ۴۸۷هزار و  ۹میلیون تومان با وزن  ۱۷۵میلیارد و  ۱۶۱وارد کشور شده که معادل ریالی آن میلیون میلیارد 

 ۶۳۱میلیارد و  ۵۳هزار دالر معادل  ۵۳۵میلیون و  ۱۳سهمی بالغ بر الشه و شقه بره، تازه یا سرد شده  طبق این اطالعات

موز سبز تازه یا هزار تن  ۴۴میلیون تومان به وزن  ۱۵۲میلیارد و  ۱۶۸دالر معادل  هزار ۳۲۷میلیون و  ۴۳میلیون تومان و نیز 

 .وارد کشور شده است خشک کرده

برنج کامل تن  ۵۲هزار و  ۶میلیون تومان با حجمی بالغ بر  ۸۲۰میلیارد و  ۲۵۸هزار دالر معادل  ۶۲۷میلیون و  ۶۸بر این اساس 

 .است سفید شده یا نیمه سفید شده ترخیص شده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۷۰۲۰۳۰۰۰۴۸۹ 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۷/۰2/۰2 : تاریخ

 تیرماه خواهد بود ۲6درصد شد/ مهلت ترخیص تا  ۵مرغ طبق مصوبه هیات وزیران تعرفه واردات تخم

  .تیرماه تعیین کرد ۲۶درصد تعیین و مهلت ترخیص را تا  ۵مرغ خوراکی را هیأت وزیران در مصوبه ای، حقوق ورودی تخم 

درصد  ۵، ۹۷خرداد  ۲۵مرغ خوراکی را تا تاریخ تخم، هیأت وزیران حقوق ورودی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

از تاریخ ابالغ این  ۰۴۰۷۲۱۱۰مرغ خوراکی به شماره تعرفه ( ورود تخم۱تعیین کرد. در مصوبه هیأت وزیران آمده است 

کی با تعرفه مرغ خورا( مهلت ثبت سفارش برای واردات تخم۲شود؛ درصد تعیین می ۵به میزان  ۱۳۹۷/۳/۲۵نامه تا تاریخ تصویب

درصد حداکثر تا تاریخ  ۵مرغ خوراکی با تعرفه های وارداتی تخمو مهلت ترخیص محموله ۱۳۹۷/۳/۲۵درصد حداکثر تا تاریخ  ۵

 .باشدمی ۱۳۹۷/۴/۲۶

و های صنعت، اقتصاد، کشاورزی، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارتخانه

 .بانک مرکزی ابالغ شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۷۰۲۰۲۰۰۱۲۴۸ 
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 صادرات و واردات
 ۱2:۳5ساعت  ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  ۱شنبه 

 وارد کشور شد 96میلیارد تومان موز در سال  ۴۸1

 .هزار تومان صرف واردات موز به کشور شده است ۳۴۰میلیون و  ۸۸۸میلیارد و  ۴۸۱ماه سال گذشته بالغ بر  ۱۲در  <مواد غذایی

موز از  تن ۵۴۶هزار و  ۱۴۸بالغ بر  96به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق آمار تجارت خارجی کشور در سال 

 .گمرکات مختلف به کشور وارد شده است

هزار و  ۹۵۱میلیون و  ۱۹۲هزار تومان معادل  ۳۴۰میلیون و  ۸۸۸میلیارد و  ۴۸۱ماه سال گذشته بالغ بر  ۱۲بر این اساس در 

 .دالر صرف واردات موز به کشور شده است ۴۶۶

 .ارات و سریالنکا به کشور ایران وارد شده استاین میوه گرمسیری از کشورهای اکوادور، هند، فیلیپین، ترکیه، ام

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۱۰۷۷۸f۳۲۰۶e۸۴ec۹b۲۶f 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=10778f3206e84ec9b26f


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول اردیبهشت 

 

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

 صادرات و واردات
 ایران اکونا - ۱۳۹۷اردیبهشت / /  ۰۳دوشنبه , 

 درصدی برای واردات تخم مرغ ۵تعیین حقوق ورودی 

 .خرداد اعالم کرد ۲۵درصد تعیین و مهلت ثبت سفارش را تا  ۵هیئت وزیران حقوق ورودی تخم مرغ را 

معاون اول رییس جمهور با ارسال نامه ای مشترک به وزارت صنعت، معدن وتجارت، وزارت امور اقتصادی و  -اسحاق جهانگیری 

اعالم ابالغیه  با ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و 

 :نوشت مرغ تخم واردات هیئت وزیران در باره 

وزارت جهاد کشاروئزی و به استناد اصل یکصد  ۱۳۹۷/۱/۱۶مورخ  ۰۲۰/۳۴۸به پیشنهاد شماره  ۱۳۹۷/۱/۲۶هیئت وزیران در جلسه 

 :و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصوب کرد

به میزان پنج  ۱۳۹۷/۳/۲۵نامه تا تاریخ از تاریخ ابالغ این تصویب ۰۴۰۷۲۱۱۰حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی به شماره تعرفه  -1

 .گردددرصد تعیین می

های و مهلت ترخیص محموله ۱۳۹۷/۳/۲۵مرغ خوراکی با تعرفه پنج درصدی حداکثر تا تاریخ مهلت ثبت سفارش برای واردات تخم -2

 .باشدمی ۱۳۹۷/۴/۲۶درصد حداکثر تا تاریخ  ۵وارداتی تخم مرغ خوراکی با تعرفه 

http://iranecona.com/۸۳۲۵۴/%D۸%AA%D۸%B۹%DB%۸C%D 
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 صنایع غذایی
 فارس - ۹۷/۰2/۰۱ : تاریخ

 سند +  96میلیارد تومان آب میوه و کنسانتره در سال  ۲۵واردات 

  .میلیارد تومان آب میوه و کنسانتره به کشور وارد شده است ۲۵بالغ بر  ۹۶دهد در سال آمارتجارت خارجی نشان می

 ۷۰۱میلیارد و  ۲۵بالغ بر  ۹۶ماهه سال  ۱۲، بر اساس آمار تجارت خارجی کشور در خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .ده استمیلیون تومان آب میوه به کشور وارد ش

فروت، آب هر یک از مرکبات، آب هایی شامل آب پرتقال از نوع یخ زده و نزده و سایر، آب گریپبر اساس جزئیات این آمار آب میوه

ها و سبزیجات به تنهایی، آب میوه غلیظ شده سیب و سایر، آب هر یک از میوهآناناس اعم از آب میوه غلیظ شده و سایر، آب

فروت و لیچی( از کشورهای امارات متحده عربی، تایلند، اتریش، اسپانیا، ایتالیا، ایرلند، برزیل، انبه، گواوا، پشن)کنسانتره موز، 

 .بلژیک، ترکیه، کنیا، هلند، یونان، پاکستان و چین بوده است

تن بوده  ۹۲۱هزار و  ۷بر هزار دالر با حجمی بالغ  ۱۳میلیون و  ۴معادل ارزش دالری این حجم از واردات آب میوه و کنسانتره 

 .است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۷۰۲۰۱۰۰۱۰۱۶ 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰۶تاریخ: 

 ای از ابهام /ثبات نرخ نان، اجحاف در حق نانوایان استنان در هالهیکسان سازی نرخ آرد و 

قرار بود که یکسان سازی قیمت آرد و نان اتفاق بیفتد، اما این امر تاکنون محقق نشده  ۹۳یک مقام مسئول گفت: از اواخر سال 

صنعت،تجارت و  خبرنگار وگو باهای حجیم و نیمه حجیم صنعتی در گفتمحمد جواد کرمی، رئیس اتحادیه نان.است

اظهار کرد: اگرچه از  یکسان سازی نرخ آرد و نانبا انتقاد از تاخیر دولت در  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

 .قرار بود که بحث یکسان سازی قیمت گندم و آرد اتفاق بیفتد، اما این امر بنا به دالیلی تاکنون محقق نشده است ۹۳اواخر سال 

خ روی توزیع گندم با نرخ های متفاوت را عاملی برای فساد و رانت در نانوایی ها دانست و افزود: هم اکنون دولت هر کیلو گندم با ن

تومان است؛  800 قیمت جهانی گندم تومان آزاد پز قرار می دهد، در حالیکه ۹۰۰تومان در اختیار نانوایی های یارانه پز و  ۶۰۰

 .به نظر می رسد که اصالح قیمت آرد و نان، تنها راه جلوگیری از فساد است

خی بودن قیمت گندم آگاه هستند، اما علت تعلل آنها در به گفته این مقام مسئول؛ با توجه به آنکه تمامی مسئوالن از فساد چند نر

 .اجرای آزاد سازی قیمت را نمی دانیم

در کشور خبر داد و گفت: با توجه به فصل گرما، کیفیت نهایی محصول افت خواهد کرد، چرا که گندم  افت کیفیت نانکرمی از 

 .روتئین کمتری نسبت به گندم های وارداتی دارندتولید داخل به جز استان های فارس، خوزستان و گلستان گلوتن و پ

رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی ادامه داد: با وجود آنکه وزارت جهاد کشاورزی به طور مداوم از کیفیت باالی 

 .اشیمگندم تولید داخل سخن می گوید، انتظار می رود که با اختالط آرد، شاهد افزایش کیفیت نان در سطح کشور ب

یه ها به اتحادهای نانوایان از کاهش روز افزون کیفیت آرد تولیدی، بیان کرد: با وجود تماس های مکرر کارخانهوی با اشاره به گالیه

مقصر  های آردسازیها باید گفت که در صورت نبود کیفیت الزم گندم تولیدی، کارخانهمبنی بر نامرغوب بودن آرد تولیدی کارخانه

 .با گلوتن باال تنها نسخه شفا بخش افزایش کیفیت در بخش به شمار می رود واردات گندم راکهنیستند، چ

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که وزن چانه های نان آب رفته است، بیان کرد: با وجود افزایش هزینه های تولید و پیگیری 

اصرار می ورزد و از آنجا که توان پرداخت هزینه ها از جیب نانوا  نان ثبات نرخ نانوایان برای تغییر قیمت نان، دولت همچنان بر

 .ای جز کاهش وزن چانه کمتر از حد استاندارد نداردوجود ندارد؛ بنابراین نانوا چاره

 .به گفته وی؛ اگرچه کاهش وزن چانه نان تخلف محسوب می شود، اما نانوایان برای استمرار تولید چاره ای دیگری ندارند

اند بارها گفته ۹۳رمی با اشاره به اینکه فریاد نانوایان را کسی نمی شنود، اذعانکرد: با وجود آنکه نانوایان صنعتی و سنتی از سال ک

که قیمت کنونی نان جوابگوی هزینه های تولید نیست و در صورت ثبات قیمت نان، نیاز به حمایت مالی دولت دارند، اما مسئوالن 

 .نوایان توجهی ندارندامر به اظهارات نا

ا تاکید کرد که ب ثبات قیمت نان رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی ادامه داد: طی سال های اخیر، دولت تنها بر

 .این وجود نانوایان چاره ای جز کاهش وزن چانه ندارند

از  یدکنندگان پیش بینی می شود که نانوایان یکی پسبه گفته وی؛ با وجود استمرار ثبات قیمت نان و نبود فضای رقابتی میان تول

ارتباطی به قیمت نان ندارد، تصریح  ثبات نرخ خرید تضمینی گندمکرمی با اشاره به اینکه .دیگری از گردونه تولید خارج شوند

فزایش ندادن نرخ نان اجحاف درصد مولفه های تولید نان مربوط به آرد و مابقی سایر مولفه هاست، بنابراین ا ۳۰کرد: با وجود آنکه 

 .در حق نانوایان محسوب می شود

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۱۰۶۶۴/%DB%۸C%DA%A۹ 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  8شنبه 

 مواد غذایی که در فروردین ماه گران شدند

فروردین ماه سال جاری نرخ چهار گروه مواد خوراکی ثابت، قیمت چهار گروه کاهش  ۳۱بانک مرکزی اعالم کرد:در هفته منتهی به 

 .و نرخ سه گروه دیگر افزایش یافتند

 تخم نرخ ماا ثابت آن از  قبل هفته به نسبت شکر و قند و قرمز گوشت برنج، لبنیات، نرخ اساس  انک مرکزی، بر همینب به گزارش 

 ۲.۱درصد کاهش یافت. همچنین نرخ گوشت مرغ  ۲.۵و سبزی های تازه  ۱.۱ تازه های  درصد، میوه ۰.۳درصد، حبوب  ۳.۹ مرغ

 .درصد افزایش داشته است ۰.۱درصد و روغن نباتی  ۲.۵درصد، چای 

 لبنیات و تخم مرغ

درصد افزایش داشت و قیمت سایر  ۰.۲به هفته قبل معادل  در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای پنیر غیر پاستوریزه نسبت

هزار ریال فروش می  ۱۵۰هزار تا  ۱۲۶درصد کاهش یافت و شانه ای  ۳.۹اقالم این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل 

 .رفت

 برنج و حبوب

درصد افزایش داشت. در  ۰.۳له درجه دو معادل در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک ثابت بود و بهای برنج داخ

 .درصد کاهش یافت ۰.۷درصد تا  ۰.۲گروه حبوب قیمت نخود بدون تغییر بود و بهای سایر اقالم بین 

 میوه ها و سبزی های تازه

وه مقایسه با سایر می در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در

 .فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد

 ۴.۷میوه فروشی های سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه بهای سیب قرمز معادل 

 ۱۳.۶درصد تا  ۱.۳درصد افزایش ولی بهای سایر اقالم بین  ۳.۲نارنگی  درصد و ۲درصد، پرتقال درچه یک  ۱.۲درصد، سیب زرد 

درصد تا  ۰.۸درصد افزایش ولی بهای سایر اقالم بین  ۴.۵درصد کاهش داشت. در گروه سبزی های تازه قیمت سیب زمینی معادل 

 .درصد کاهش یافت ۵.۹

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

درصد افزایش داشت. بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت  ۲.۱در هفته مورد گزارش بهای گوشت مرغ معادل 

 .بود

 قند، شکر، چای و روغن نباتی

 ۰.۱درصد و روغن نباتی مایع  ۲.۵در این هفته قیمت قند، شکر و انواع روغن نباتی جامد ثابت بود و بهای چای خارجی معادل 

 .درصد افزایش یافت

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=ebaaa۶۵۵۲ffc۴۱۱۱b۶۱۷ 
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 علوفه
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰۱تاریخ: 

 ثبات نرخ خرید تضمینی در آینده تولید گندم تأثیرگذار است

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران گفت: ثبات نرخ خرید تضمینی مطمئنا میزان تولید گندم در آینده را تحت تاثیر خود قرار 

 .می دهد

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگاروگو با علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت

اظهار کرد: هم اکنون در استان سیستان و بلوچستان، خوزستان و  برداشت گندم آخرین وضعیت، با اشاره به خبرنگاران جوان

 .است شده خریداری گندم هزارتن ۱۰ حدود کنون تا و  جنوب کرمان برداشت گندم به طور جزئی آغاز شده

میزان  های برداشت شده، تحویل دولت داده شده است، افزود: به سبب اعالم نشدن نرخ خرید تضمینی،وی با اشاره به اینکه گندم 

 .تحویلی روی برگ کاغذ به کشاورزان تحویل داده شده است گندم

گفت: هم اکنون کشاورزان نیمه راه را گذراندند و دیگر کاری از  نرخ خرید تضمینی گندم ایمانی با انتقاد از تاخیر در اعالم

خرید خواهند شد، اما ثبات دستشان بر نمی آید چرا که به مرور گندم های استان های مازندران، گلستان و خراسان وارد چرخه 

 .نرخ خرید تضمینی میزان تولید گندم را در آینده تحت تاثیر خود قرار خواهد داد

به گفته وی؛ از شورای عالی اقتصاد انتظار می رود که هر چه سریع تر نرخ خرید تضمینی گندم را اعالم کند تا کشاورزان تکلیف 

 .خود را بدانند

را پیش بینی کرد و افزود: اگر اتفاق غیر منتظره ای رخ ندهد، پیش  میزان تولید گندمندمکاران رئیس بنیاد توانمند سازی گ

 .میلیون تن گندم تولید شود ۱۳.۵تا  ۱۳بینی می شود که حدود 

ان ها کاهش بارندگی در سال زراعی جدید در برخی است :ایمانی با اشاره به تاثیر کاهش بارندگی در میزان تولید گندم تصریح کرد

 .میلیون تن کاهش خواهد یافت ۱۳.۵تا  ۱۳میلیون تن ناشی از شرایط جوی به  ۱۴.۵تاثیرگذار بوده است، به طوریکه تولید 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۷۴۷۷/%D۸%AB%D۸%A۸%D۸% 
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 گندم
 ایران اکونا - ۱۳۹۷اردیبهشت / /  ۰۱شنبه , 

 هزارتن گندم ازکشاورزان خریداری شد60 ایران اکونا

تومان به صورت تضمینی از کشاورزان  ۱۳۰۰هزار تن گندم با قیمت کیلویی  ۶۰رئیس انجمن صنفی کشاورزان گفت: تاکنون 

 .خریداری شده است

اینکه قیمت خرید تضمینی گندم مطابق سال گذشته  به اشاره با به گزارش ایران اکونا به نقل از صدا و سیما محمد شفیع ملک زاده، 

تاکنون گندم کشاورزان استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس و جنوب  :تعیین شده است، افزود

 .تومان از پانزدهم فروردین خریداری شده که تاکنون پولی به کشاورزان پرداخت نشده است میلیارد ۷کرمان به ارزش حدود 

وی گفت: کشاورزان از قیمت خرید تضمینی گندم راضی نیستند و این قیمت با تورم امسال مطابقت ندارد وانتظار بود که با احتساب 

 .تومان نباشد ۱۵۰۰درصدی قیمت کمتر از  ۹تورم 

صنفی کشاورزان از عرصه محصول گندم به بورس کاال خبرداد و افزود: سال گذشته نیز محصول گندم چهار استان به رئیس انجمن 

 .صورت آزمایشی به بورس عرضه شد اما ادامه این روند مستلزم ایجاد زیرساخت ها و برنامه ریزی های دقیق تری است

اورزان خرده پا هستند بنابراین عرضه محصول به بورس به تقویت شفیع ملک زاده گفت: از آنجا که کشاورزی سنتی است و کش

 .تعاونی ها، تشکل ها و اتحادیه ها نیاز دارد تا این نهادها محصول را خریداری و به بورس عرضه کنند

به  عرضه محصولوی افزود: بورس کاال تاکنون انبارهای مناسب برای محصوالت را تعیین نکرده است بدون وجود انبارهای استاندارد 

 .بورس کاال قطعا با مشکل مواجه می شود

رئیس انجمن صنفی کشاورزان از مسئوالن خواست: در روند خرید تضمینی گندم نظارت های دقیق تری داشته باشند تا شاهد 

 .اختالط گندم وارداتی با محصول داخلی و تحویل آن به مراکز خرید تضمینی نباشیم

انتقال اختیارات وزارت جهادکشاورزی به وزارت بازرگانی درخصوص مدیریت بازار محصوالت کشاورزی  شفیع ملک زاده همچنین از

انتقاد کرد و گفت: این بحث در زمینه اصالح ساختار دولت در مجلس مطرح شده است از مسئوالن درخواست می کنیم از انتقال این 

 .صالح جامعه و کشاورزان نیست وظایف به وزارتخانه دیگر جلوگیری کند چراکه این کار به

وی تصریح کرد: بخش کشاورزی در زمینه مدیریت بازار به ایجاد زنجیره های تامین و تولید نیاز دارد و اجرای این طرح در صورتی 

 .امکان پذیر است که تمام اختیارات تولید تا بازار در وزارت جهادکشاورزی متمرکز باشد

د: کشاورزان از اینکه اختیارات مدیریت بازار در وزارتخانه مربوطه متمرکز بود راضی بودند چراکه رئیس انجمن صنفی کشاورزان افزو

 .از واردات بی رویه جلوگیری شد

شفیع ملک زاده تصریح کرد: تا پیش از ابالغ قانون انتزاع و تمرکز مدیریت تولید تا بازار و سپردن تمام اختیارات به وزارت 

دات بی رویه محصوالت به کشور بودیم چراکه وزارت بازرگانی فقط به منافع وزارتخانه و مصرف کننده توجه جهادکشاورزی شاهد وار

 .داشت و توجهی به تولیدات داخل نداشت

http://iranecona.com/۸۳۱۷۳/%DB%B۶%DB%B۰%D۹%۸۷%D۸%B۲%D۸%A۷% 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰2تاریخ: 

 !سال ۸برابری قیمت گوشت در طول  7نرخ گوشت بر مدار صعود/ رشد 

 .ها در خصوص مدیریت کاالهای اساسی شده استهزار تومان، بار دیگر باعث تشدید نگرانی ۵۰نزدیک شدن قیمت گوشت به سقف

بر اساس آمار منعکس شده از سوی بانک  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

دهم درصدی، ) نسبت به مدت زمان مشابه در  ۷و  ۱۴مرکزی، قیمت گوشتِ قرمز در میان خرده فروشی های مواد غذایی با رشد 

 .سال گذشته( همراه شده است

البته در طول سالیان اخیر ، میزان بدون تردید،گوشت قرمز،در میان مواد غذایی از نمونه محصوالت اساسی به شمار می رود که 

خرید آن با کاهش قدرت خرید مردم در میان دهک های پایین جامعه کاهش یافته، بنابراین با این وجود همچنان تقاضای هر چند 

 .اندک برای آن وجود دارد

صنعت،تجارت و خبرنگار  وگو بااصغر قربانی، یکی از توزیع کنندگان گوشت قرمز و پروتئین در غرب استان تهران در گفت

اظهار داشت: در طول سالیان اخیر به موازات کاهش قدرت خرید مردم، شاهد اُفت میزان خرید گوشت قرمز ) از حیث  کشاورزی

 .وزنی( در مناطق فقیر نشین هستیم

ز متقاضیان گوشت قرمز با مراجعه به مراکز خرده فروشی و قصابی ها به خرید گوشت وی افزود: برای نمونه، هر روز تعداد کثیری ا

قرمز با وزن بسیار پایین و محدود مبادرت می ورزند که این امر نشان می دهد از یکسو متاسفانه ضریب فقر در جامعه تشدید شده 

است که با وجود کاهش قدرت خرید، بسیاری از  و از سوی دیگر محصول مذکور آنچنان در سبد غذایی خانوارها حائز اهمیت

 .کنندگرم را می ۲۰۰تا  ۱۰۰خانوارها درخواست خرید آن با وزن 

قربانی گفت: در چنین شرایطی، انتظار می رود در بازار و محصوالت اساسی بخصوص اقالمی که در سبد غذایی و سفره مردم قابل 

زیرا بخش قابل توجهی از رضایت مندی مردم از مسئوالن و اقتصاد کشور تعریف است ، مدیریت هوشمندانه تری لحاظ شود 

 .بواسطه کنترل قیمت ها در بخش محصوالت غذاییِ اساسی تامین می شود

این توزیع کننده گوشت قرمز و پروتئین بیان کرد: باال رفتن قیمت گوشت قرمز نه تنها بر کیفیتِ غذاییِ زندگی مردم تاثیر گذار 

بلکه کسب و کار صنف ما را نیز تحت الشعاع قرار می دهد زیرا هر آنچه قیمت ها با افزایش بیشتری همراه شود، به خواهد بود، 

همان میزان تقاضا برای خرید نیز با اُفت مواجه می شود و این موضوع رونق بازار مذکور را در شرایطی که رکود بر آن سایه افکنده 

که اعداد و ارقام منعکس شده از سوی رسانه ها و جراید نشان می دهد نرخ گوشت قرمز نسبت وی افزود: آنچنان .کندضعیف تر می

درصدی همراه شده که این برای بازار و سبد غذایی خانوارها ، نوید بخش و  14به مدت زمان مشابه سال قبل با رشد بیش از 

 .امیدوارکننده به نظر نمی رسد

 ت آن با کیست ؟عامل گرانی گوشت قرمز چیست ، مسئولی

با نیم نگاهی به فراز و نشیب های قیمت در بازار، این واقعیت هویدا می شود که بخش اعظم گرانی ها در کاالها و محصوالت به بر 

 .هم خوردن نظام عرضه و تقاضا معطوف می شود و به واقع هر آنچه عرضه کمتر شود، به همان میزان قیمت ها نیز باالتر می رود

علی اصغر مَلِکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت و گویی با رسانه ها با اشاره به افزایش خروج دام زنده از  چندی پیش،

و عرضه آن در بازارهای  خروج گوشت قرمزکشور و صادرات این محصول اظهار کرد: با توجه به افزایش صدور مجوز برای 

 .ه شده و این موضوع قیمت گوشت را مستقیما تحت الشعاع قرار می دهدخارجی، میزان عرضه در بازار داخلی با کاهش همرا

 .وی در ادامه می افزاید: ذِبح دام مُوَلِد،در طول سالیان اخیر، از دیگر عوامل تاثیرگذار در کاهش عرضه دام محسوب می شود
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 وقتی افزایش نرخ دالر به باال رفتن قیمت گوشت منجر می شود

وید: گمجتبی نوروزی، رئیس سابق سازمان دامپزشکی، در گفت و گو با رسانه ها در تشریح علل افزایش قیمت گوشت قرمز می

میلیون راس  ۵۰میلیون راس برآورد می شد و این میزان در شرایط کنونی، قریب به  75حدود  ۱۳۸۸تعداد دام سبک در سال 

ناشی از کم آبی، اُفت ظرفیت مراتع، عدم تکمیل پوشش بیمه ای برای دام و وجود برخی از است که البته این کاهِشِ کَمیِ دام ها ، 

کند: با وی در ادامه با اشاره به باال رفتن نرخ ارز)در طول هفته های گذشته( بیان می.بیماری ها و باال رفتن تعداد تلفات است

دات گران شده که این موضوع در خصوص دام که به واردات نهاده های افزایش نرخ ارز، بسیاری از کاالها و محصوالت وابسته به وار

 .دامی همچون سویا نیازمند است، نیز مصداق دارد

 .نوروزی می گوید:در صورت عدم اِعمال مدیریت مناسب، افزایش هر چه بیشتر نرخ گوشت قرمز دور از ذهن نخواهد بود

 نده تبدیل می شودوقتی دارنده رتبه چهارم دامِ سبک دنیا به واردکن

برابری همراه شده است و  ۷سال گذشته، قیمت گوشت با رشد  ۸گوید: در طی محمد رضا اسکندی، وزیر اسبق کشاورزی نیز می

متاسفانه یکی از دالیل این گرانی ها به سودجویی و سوء استفاده عده ای باز می گردد که فراتر از هزینه های واقعی قیمت گوشت 

 .دهندرا افزایش می 

وی در ادامه می افزاید: در شرایطی که ایران دارنده رتبه چهارم دنیا در برخورداری از دام زنده سبک بود، اکنون به واردکننده 

 .گوشت قرمز تبدیل شده است

انی، باید قیمت توم ۲۰۰هزار و  ۴گوید: با احتساب نرخ دالر دالری هر کیلو گوشت قرمزِ وارداتی، می ۴/ ۴اسکندری با اشاره به نرخ 

هزار تومان در هر کیلو به فروش می  ۳۳هزار تومان محاسبه شود، اما در فروشگاه ها ، گوشت وارداتی به قیمت  20گوشت کمتر از 

 .رسد و در این میان گروه ها و افرادی هستند که از این شیوه نرخ گذاری به سود بسیاری نائل می شوند

 ت؟توجیه صادرات در شرایط کنونی چیس

، موفقیتی بزرگ در عرصه اقتصادی کشور محسوب می شود و اساسا یکی از الزامات تحقق توسعه صادرات غیر نفتی بدون تردید،

به این امر خطیر معطوف می شود اما حصول آن باید در شرایطی انجام  حمایت از کاالی ایرانیو  اقتصاد مقاومتیسیاست های 

خلی با خأل و فقدان و کاهش محصول مورد نیاز مردم مواجه نشود، به واقع، با طرح این ضرب المثلِ چراغی که به پذیرد که بازار دا

 .خانه رواست به مسجد حرام است به روشنی می توان این رویکرد غلط را تبیین کرد

کند که افق و آینده نگری ا صادر میانتظار می رود، دستگاه های ذی ربط زمانی مجوز صادرات گوشت قرمز یا هر محصول دیگری ر

با ضعف و  تامین نیاز بازار داخلی بازار داخلی را مد نظر قرار داده باشند در غیر اینصورت، افزایش صادرات در شرایطی که در

ات، ناکامی مواجه می شویم نه تنها سودمند نیست؛ بلکه باعث خسارت به مردمی است که خروجی و هدف نهایی از تمامی اقدام

 .طرح ها و برنامه ها به تامین رضایتمندی آنها و توجه به منافع عمومی مملکت معطوف می شود

امید آن می رود با ورود فوری و جدی دستگاه های ذی ربط، بساط این افسار گسیختگی در بازار گوشت قرمز جمع شود و البته 

 .آن هم در محصوالت و کاالهای اساسیِ مورد نیاز مردم نباشیمرویه ای اتخاذ شود که دیگر هیچگاه شاهد چنین افزایش قیمتی 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۷۶۵۴/%D۹%۸۶%D۸%B۱%D %AF% 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/tags/29816/1/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C
http://www.yjc.ir/fa/tags/29816/1/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C
http://www.yjc.ir/fa/tags/5448/1/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.yjc.ir/fa/tags/5448/1/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.yjc.ir/fa/news/6507654/%D9%86%D8%B1%25D%20%AF%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول اردیبهشت 

 

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

 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰۱تاریخ: 

 تومان ۸3۵0ثبات نرخ مرغ در بازار ادامه دارد/ قیمت هر کیلو مرغ 

 .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش شدید تقاضا در برابر ازدیاد عرضه را دلیل اصلی ثبات قیمت مرغ در بازار اعالم کرد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت

ماده به تومان، مرغ آ 500هزار و  ۵در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ثبات نرخ مرغ، از جوان

 .تومان است ۳۵۰هزار و  ۸و خرده فروشی  ۶۵۰هزار و  ۷تومان، توزیع درب واحد های صنفی  ۵۰۰هزار و  ۷طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است ۳۵۰هزار و  ۸و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۳۵۰هزار و  7 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر به گفته وی؛

و فیله مرغ  ۱۵هزار، سینه بدون کتف  14 نرخ هر کیلو سینه با کتف سایر مشتقات افزود: همچنین یوسف خانی با اشاره به نرخ

 .هزار تومان است ۱۶

 .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی ازدیاد عرضه در برابر کاهش شدید تقاضا را دلیل اصلی ثبات قیمت مرغ در بازار دانست

با توجه به کاهش شدید تقاضا در برابر عرضه نه تنها افزایش قیمت در روزهای  در بازار را پیش بینی کرد و گفت: قیمت مرغوی 

 .آتی پیش بینی نمی شود بلکه احتمال کاهش مجدد قیمت دور از انتظار نیست

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۷۸۰۵/%D۸%AB%D۸%A۸%D۸% 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰2تاریخ: 

 رسدهزار تومان می9آخرین تحوالت بازار مرغ در آستانه ماه رمضان/قیمت به مرز 

هزار تومان  ۹های تولید، قیمت هر کیلو مرغ در ماه رمضان ، نباید کمتر از یک مقام مسئول گفت: با توجه به افزایش بهای نهاده

، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمحمد علی کمالی سروستانی در گفت.باشد

در بازار داشت  قیمت ذرت و کنجاله سویا در شدیدی نوسان ارز، نرخ تغییرات: گفت رمضان ماه بازار در مرغ قیمت  درخصوص

 .تومان به مرغدار عرضه می شود ۴۰۰هزار و  ۲و سویا  ۲۵۰به طوریکه هم اکنون هر کیلو ذرت با نرخ هزار و 

درصد خوراک دام را ۸۰در بازار افزود: با توجه به آنکه ذرت و کنجاله سویا  قیمت نهاده های دامی وی با انتقاد از نوسان شدید

درصدی قیمت نهاده ها و هزینه های کارگری در نوسان قیمت مرغ در ماه رمضان ،تاثیر  ۳۰زایش تشکیل می دهند؛ بنابراین اف

بدون احتساب  قیمت تمام شده هر کیلو مرغ زندهکمالی سروستانی ادامه داد: براساس محاسبات صورت گرفته، .بسزایی دارد

 .هزار تومان کمتر باشد ۹غ آماده به طبخ نباید از و قیمت هر کیلو مر ۵۰۰هزار و  ۶و با احتساب سود  ۹۰۰هزار و  ۵سود 

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با انتقاد از سود جویی برخی افراد در افزایش نرخ نهاده های دامی بیان کرد: با وجود آنکه 

کر سودجویی خود هستند به ای واردکننده تنها به فتومان وارد شد اما در این میان عده ۶۳۰هزار و  ۳نهاده های دامی با نرخ 

با ارز آزاد کردند که این امر فشار سنگینی را به مرغداران وارد کرد و در این میان  واردات ذرت و کنجاله سویاطوریکه اقدام به 

 .مشخص نیست که دستگاه های نظارتی کجا هستند

ود افزایش نهاده های دامی، تصوراتی مبنی بر کاهش وجود ندارد، افزود: اگرچه با وج تولید مرغوی با اشاره به اینکه مشکلی در 

جوجه ریزی می شد اما براساس آمار هفته آخر فروردین، مشکلی در میزان تولید وجود ندارد و کماکان جوجه ریزی طبق روال 

 .سابق در حال انجام است

روز گذشته، میانگین  ۴۵گفت: براساس آمار  در آستانه ماه رمضان پیش بینی کرد و بازار مرغمدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی 

و  ۶۲۲هزار و  ۶تومان است که با احتساب سود مرغدار هر کیلو مرغ زنده با نرخ  ۷۸۵هزار و  ۵هزینه تمام شده یک کیلو مرغ زنده 

 .هزار تومان باید در بازار عرضه شود ۹مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 

هزینه های تولید در پی تغییرات اخیر نرخ ارز، برای ماه رمضان با کاهش عرضه و افزایش قیمت به گفته وی؛ با توجه به افزایش 

 .روبرو خواهیم شد

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۸۸۵۳/%D۸%A۲%D۸%AE%D۸ 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰۳تاریخ: 

 تومان ۸300مرغ ارزان شد/نرخ هر کیلو مرغ 

و مرغ آماده به طبخ در  ۳۰۰هزار و  ۵تومانی درب مرغداری  ۲۰۰یک مقام مسئول، گفت:امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده با کاهش 

 .تومان است ۳۰۰هزار و  ۸خرده فروشی 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاررغ گوشتی در گفتمحمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان م

هزار و  ۵در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  نرخ مرغ تومانی ۲۰۰از کاهش  ،خبرنگاران جوان

 .تومان است ۳۰۰هزار و  ۸و خرده فروشی  290هزار و  ۷های میادین میوه و تره بار تومان، مرغ آماده به طبخ در غرفه 300

 .ش یابدشود، نرخ مرغ در بازار افزایبه گفته وی، در آستانه ماه رمضان پیش بینی می

هزار  ۹و مرغ آماده به طبخ  ۵۰۰ و هزار ۶ زنده مرغ کیلو هر واقعی نرخ تولید هایهزینه قیمت افزایش وجود با  یوسفی، گفت:

های دامی، تصریح کرد: با تغییرات نرخ ارز، رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با انتقاد از نوسان قیمت نهاده.تومان است

ها ها از سوی شرکت پشتیبانی، قیمترود با افزایش توزیع نهادهرو شد که انتظار میدامی با نوساناتی در بازار روبههای قیمت نهاده

 متعادل شود

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۱۰۰۱۹/%D۹%۸۵%D۸%B۱%D۸% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6510019/%D9%85%D8%B1%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول اردیبهشت 

 

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

 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰۴تاریخ: 

 تومان ۸۲۵0نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/ نرخ هر کیلو مرغ 

 .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار را اعالم کرد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی با خبرنگار وگوخانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتمهدی یوسف

تومان،  400هزار و  ۵در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  نرخ مرغ تومانی ۱۰۰از کاهش  ،جوان

هزار  ۸های سطح شهر و خرده فروشی ۵۵۰هزار و  ۷، توزیع درب واحد های صنفی ۴۰۰هزار و  ۷مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 

 ۲۵۰هزار و  ۸و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۲۵۰هزار و  ۷به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر .تومان است ۲۵۰و 

 .ستتومان ا

هزار  ۱۶هزار و فیله مرغ  ۱۵هزار، سینه بدون کتف  14خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات، افزود: نرخ هر کیلو سینه با کتف یوسف

 .تومان است

 .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی ازدیاد عرضه در برابر کاهش تقاضا را دلیل اصلی روند نزولی قیمت مرغ در بازار دانست

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۱۱۲۰۴/%D۹%۸۶%D۸%B۱%D۸% 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰۶تاریخ: 

 تومان رسید 9۵0هزار و  7مرغ ارزان شد/قیمت به 

 .تومانی نرخ مرغ نسبت به چند روز گذشته خبر داد ۴۰۰رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت

نسبت به اوایل هفته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  تومانی نرخ مرغ ۴00کاهش از  ،جوان

هزار و  ۷و خرده فروشی  ۲۵۰هزار و  ۷واحدهای صنفی  ، توزیع درب۱۰۰هزار و  ۷هزار تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  ۵

 .تومان اعالم کرد ۹۵۰

 .تومان است ۹۵۰هزار و  ۷و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۹۵۰هزار و  6 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر به گفته وی؛

فیله هزار و  ۱۴هزار، سینه بدون کتف  ۱۳تف یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با ک

 .هزار تومان است 16 مرغ

 .در بازار اعالم کرد قیمت مرغرئیس اتحادیه پرنده و ماهی افزایش عرضه نسبت به تقاضا را دلیل اصلی روند نزولی 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۱۳۲۳۷/%D۹%۸۵%D۸%B۱%D۸ 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰8تاریخ: 

 های مرغداریضرورت آموزش مرغداران در سالن

 .آنفلوانزا فوق حاد پرندگان استهای مرغداری، راه حل مناسبی در زمینه کنترل بیماری محبی گفت: آموزش مرغداران در سالن

، پیام محبی، رئیس انجمن جامعه دامپزشکان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار

ایران در همایش روز جهانی دامپزشکی که امروز صبح در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: با 

 .در سالمت آحاد جامعه، اما حضور آنها دیده نمی شود نقش دامپزشکوجود اهمیت فراوان 

در تحقق این موضوع و امنیت  نقش دامپزشکان :اشت و تغذیه سالم ابتدایی ترین نیاز بشر است، افزودوی با اشاره به اینکه بهد

 .غذایی کشور بسیار پررنگ است

محبی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت آنفلوانزا حاد پرندگان گفت: اگرچه نمی توان گفت که سال دیگر 

را نداریم، اما با تفکر و مدیریت جدید به دنبال محدود کردن آن هستیم،  واحدهای مرغداریدر  بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان

 .میلیارد تومان خسارت وارد کرد ۵۰۰هزار و  ۲میلیون قطعه مرغ تخم گذار رقمی معادل  ۲۵چرا که سال گذشته معدوم سازی 

ری، ارتباط با دیگر کشورها و استفاده از تجارب قبلی را، راه رئیس انجمن جامعه دامپزشکان آموزش مرغداران در سالن های مرغدا

 .حل مناسبی در زمینه کنترل بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان برشمرد

وی با اشاره به اینکه سازمان دامپزشکی در آینده، رویکرد بهتری در زمینه مسائل اقتصادی خواهد داشت، بیان کرد: علم دامپزشکی 

 .حرف اول را می زند که انتظار می رود با استفاده از این دانش شاهد وضعیت بهتر صنعت دامپزشکی باشیمکشور در منطقه 

 رودمدیریت بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان یک اصل مهم به شمار می

 ۵۰۰هزار و حداقل یک آنفلوانزای حاد پرندگانرئیس انجمن جامعه دامپزشکان در جمع خبرنگاران گفت: سال گذشته بیماری 

 .میلیارد تومان خسارت وارد کرد

وی، تصریح کرد: با وجود آنکه دانش بومی ساخت واکسن در کشور وجود دارد، اما تمامی مسائل را با واکسن نمی توان کنترل کرد  

را در کشور می زنند؛ بنابراین چرا که کشور ما در جریان مسیر پرندگان مهاجر قرار دارد و این پرندگان همانند بمب افکن ویروس 

 .رودمدیریت بیماری یک ضرورت به شمار می

در کشور، برای حفظ ذخایر دام بخشی از نیاز کشور از  کمبود واکسنرئیس انجمن جامعه دامپزشکان ادامه داد: با توجه به آنکه 

 .شودطریق واردات تأمین می

ریح کرد: با توجه به تغییر رویکرد بهداشت جهانی، بازنگری در ساختار محبی با اشاره به مشکالت کنونی جامعه دامپزشکی تص

 .بهداشت کشور امری ضروری است تا اختالفات موجود مرتفع شود

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۱۵۸۳۴/%D۸%B۶%D۸%B۱%D۹%۸۸%D۸ 
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 متفرقه
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  8شنبه 

 جوند؟ + شرکتهای مطرح در بازار ایرانها سالی چقدر آدامس میایرانی

میلیارد تومان انواع آدامس وارد ایران شده  ۳.۵ماهه سال قبل بیش از  ۱۱آمارهای گمرکی گویای آن است که در  <مواد غذایی

 .توان مبدأ اصلی صادرات این محصول دانستاست. امارات را نیز می

قاچاق وارد شده و حتی  طور به قیمت گران هایآدامس از متعددی انواع که است آن گویای بازار بر گذری به گزارش ایسنا،

شده است. اما اگر تنها واردات رسمی این کاال را در نظر بگیریم بیش از یک میلیون دالر  های تقلبی آنها نیز به وفور وارد بازارنمونه

 .از ارز کشور برای واردات رسمی در این حوزه خارج شده است

شود ترین صادرکننده آدامس به ایران محسوب می، امارات متحده عربی عمده۱۳۹۶ماهه گمرکی در سال  ۱۱به استناد آمارهای 

 .هزار دالر وارد بازار ایران کرده است ۷۹۸میلیارد تومان و حدود  ۲.۵تن کاال با ارزشی بالغ بر ۷۹۴ که حدود

 
هزار دالر دیگر صادرکنندگان عمده انواع آدامس به  ۱۸هزار دالر و ایتالیا با حدود  ۸۶هزار دالر، ترکیه با بیش از  ۱۸۷روسیه با 

های خارجی موجود در بازار برندهای امریکایی ن گفت بخش قابل توجهی از آدامستواشوند. با این وجود میایران محسوب می

های تقلبی آنها به تولید انبوه رسیده و در بازار عرضه اند یا نمونه هستند که به طور قاچاق یا از طریق امارات وارد ایران شده

 .شودمی

بازار جهانی آدامس  ۲۰۱۹بینی کرده تا سال پیش (Technavio) یوآنچه پیش از این اعالم شده، شرکت مطالعات بازار تکناوطبق

 ۲۰۱۴میلیون دالر در سال  ۷۲۰میلیارد و  ۲۴با رشد چهار تا هفت درصدی در سال روبرو خواهد بود و میزان فروش این بازار از 

 .رسدمی ۲۰۱۹میلیون دالر در سال  ۶۳۰میلیارد و  ۳۲به 

کشور ایران و عربستان سعودی  ۲منتشر کرد،  ۲۰۱۲فیلیپین( در سال ) Kantar Media بازاردر گزارشی که شرکت تحقیقات 

 .کنندگان آدامس در جهان قرار دارنددر صدر فهرست مصرف

ترین اصلی ۳و  ۲های درصد در رتبه ۵۹و آمریکا با  ۷۹جوند و عربستان با ها آدامس میدرصد ایرانی ۸۲براین اساس، 

تا  ۴ هایامس در جهان قرار دارند. اسپانیا، فرانسه، لهستان، مجارستان، انگلیس، آفریقای جنوبی و مالزی، رتبهکنندگان آدمصرف

را در اختیاردارند. در این گزارش تأکید شده که شاید یکی از دالیل آمار باالی مصرف آدامس در ایران، رفتار رایج، دادن آدامس  ۱۰

 .دجای بقیه پول در این کشور باشبه

 ۱۸۰فروشی بازار آدامس ایران ، ارزش خرده(Euromonitor International)های یورومانیتور اینترنشنال بر اساس داده

 .درصد سهم بازار آدامس ایران را در اختیار دارد ۴۳با برند اوربیت،  (Wrigley) هزار دالر است و شرکت ریگلی ۹۰۰میلیون و 

 به ایران  کند کهدر خصوص بازار آدامس ایران منتشر کرد، عنوان می ۲۰۱۵دیگری که سال  یورومانیتور اینترنشنال در گزارش

 .شودمی محسوب جهان آدامس اصلی کنندگانعرضه و تولید هدف مراکز از یکی جوان، جمعیت داشتن دلیل

 هایدرصد بازار را در اختیار خود دارد. شرکت ۳۵است که  (Wrigley) سردمدار تولید آدامس در جهان شرکت آمریکایی ریگلی

Mondelez (کانادا) ،Perfetti ( و )ایتالیاLotte (دیگر رقبای اصلی بازار جهانی آدامس محسوب می -ژاپن )شوندکره جنوبی. 

ازجمله ، (Xylitol) و آدامس زایلیتول (ViViDent) ، آدامس ویویدنت(Trident) ، آدامس تریدنت(Orbit) آدامس اوربیت

 .شوندهای این چهار شرکت هستند که در بازار ایران عرضه مینام

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=b۴۳e۲۳۳a۴۵۴e۴fc۰۹۱۶۲۱۲۲۲ 
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 بازدیدها مصاحبه، سخنرانی،
 فارس - ۹۷/۰2/۰۳ : تاریخ

 کمبود نقدینگی و بدهی عامل تعطیلی کارخانه لبنی در ورامین 

ها افزایش یافته سال اخیر با فوت صاحب اصلی کارخانه لبنی در ورامین به مرور میزان بدهی ۴رئیس انجمن صنایع لبنی گفت: از 

  .ورشکستگی کامل رسیده است که سبب تعطیلی و تعدیل نیرو شده استو با منفی شدن تراز مالی اکنون این کارخانه به مرز 

، در مورد علت تعدیل کارگران یک برند لبنی در منطقه ورامین خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی رضا باکری در گفت

فوت کرد و از آن موقع وراث او یعنی همسر و دو دختر وی نتوانستند  سال پیش ۴صاحب اصلی این کارخانه  :خاطرنشان کرد

 .کارخانه را اداره کنند تا جایی که کارخانه رو به افول نهاده و به مرز تعطیلی رسیده است

ارخانه ک بندی لبنی سبب شد تا اینوی اضافه کرد: مشکالتی از جمله معوقات بانکی و بدهی به دامداران و بدهی به واحدهای بسته

  .ها حفظ کند و در نتیجه مدام دست به تعدیل نیرو زدلبنی نتواند ارتباط و گردش مالی خود را با دامداران و بانک

رئیس انجمن صنایع لبنی با اشاره به اینکه جلسات زیادی با استانداری تهران، فرمانداری ورامین و حتی اداره صنعت، معدن و 

تی این ادارات دغدغه برای پیگیری وضعیت این کارخانه را داشتند، خاطرنشان کرد: مسئوالن این تجارت ورامین برگزار شد و ح

 شود، چرا کهرسد، کار سخت میمنطقه نیز مایل به تعطیلی این کارخانه نیستند، ولی وقتی زمان افول یک واحد صنعتی می

 .نداردترازهای حساب این کارخانه آنقدر منفی است که امکان برگشت وجود 

 .قانون تجارت یعنی ورشکستگی شده است ۱۴۱وی افزود: این کارخانه مشمول ماده 

کارگر در آن مشغول به کار بودند، این کارخانه سال گذشته در راستای  400به گزارش خبرنگار فارس، کارخانه لبنی در ورامینکه 

قیمانده نیز بعد از تعطیالت نوروزی وضعیت مشخصی ندارند و کارگر با ۲۰۰کارگر را تعدیل کرد و  ۲۰۰های جاری کاستن از هزینه

 .اندچندین ماه است، مزد معوقه خود را دریافت نکرده

هزار متر مربع و با ظرفیت نهایی روزانه  ۳۰هکتار و با زیر بنای  10 مساحت به زمینی در ۱۳۸۶ سال در شرکت صنایع شیر تهران

  .شهرستان ورامین به عنوان یکی از قطب های لبنیات کشور به بهره برداری رسیدهای لبنی در تن تولید فرآورده ۱۰۰۰

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۷۰۲۰۳۰۰۱۲۸۵ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۷/۰2/۰2 : اریخت

 سرمازدگی یک هفته اخیر هزار میلیارد ومان به باغات کشور خسارت زد 

تایک هزار میلیارد تومان به  ۷۰۰قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: سرمازدگی یک هفته اخیر طی برآوردهای ما رقمی حدود 

  .است ۹۷ر سال کل باغات کشور خسارت وارد کرده است که این رقم معادل کل بودجه این صندوق د

وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد صندوق بیمه کشاورزی برای پوشش خسارات نژاد در گفتمحمد ابراهیم حسن

ها از جمله زراعت، باغبانی و دام و طیور باالست. محصوالت کشاورزی گفت: از آنجایی که ریسک محصوالت کشاورزی در همه حوزه

 .دهدشوند و مانند بسیاری از کشورهای دنیا دولت بیمه این حوزه را پوشش میارد این حوزه نمیهای تجاری وبیمه

 .پردازنددرصد را کشاورزان می ۳۰درصد سهم بیمه را در این حوزه را دولت پرداخت کرده و  ۷۰وی خاطرنشان کرد: بیش از 

شود که محصوالت سردرختی و باغات کشور دچار خسارات میوی در پاسخ به اینکه با توجه به سرمازدگی یک هفته اخیر گفته 

تا هزار میلیارد تومان خسارت به  ۷۰۰شود بینی میاند، با تائید این موضوع گفت: طبق برآوردهای کارشناسی ما پیشفراوانی شده

 .باغات کشور وارد شده است

چه  ۹۶نسبت به سال  ۹۷وق بیمه کشاورزی در سال وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه بودجه صند

میلیارد تومان بودجه مصوب ما بود، اما  ۱۴۰۰،  ۹۶درصد کاهش یافته، چرا که سال  ۴۰تغییری داشته است، گفت: بودجه امسال 

 .امسال این رقم به یک هزار میلیارد تومان کاهش یافته است

ها اغلب محصوالت سردرختی همچون سیب، زردآلو، آلبالو و ها و تشکلادیهبه گزارش خبرنگار فارس، طبق اعالم مسئوالن اتح

های تهران، شیراز، شاهرود و دماوند و چندین استان دیگر براثر سرمازدگی خسارات زیادی استان از جمله استان ۱۷گیالس در 

 .اشته باشدای دشود قیمت این محصوالت امسال در بازار روند فزایندهبینی میاند و پیشدیده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۷۰۲۰۲۰۰۰۹۴۴ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13970202000944


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول اردیبهشت 

 

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

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها  
 فارس - ۹۷/۰2/۰8 : تاریخ

 میلیارد تومان خسارت زد ۲۵00اند/ آنفلوآنزای پرندگان بهرهگذاری بیبرای سرمایه دامپزشکان از تسهیالت ارزان

گذاری در این بخش سال است که دامپزشکان و متخصصان این حوزه برای سرمایه ۱۰رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور گفت:  

  .شده را پایین بیاوریم، باید فکری بکنیمتمام اینکه بتوانیم قیمتقیمت محروم هستند و برای از تسهیالت ارزان

، محمد رضا صفری رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور در حاشیه گردهمایی روز خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

سال  ۱۰قیمت برای جامعه دامپزشکی خاطرنشان کرد: در نبود تسهیالت ارزانجهانی دامپزشک در جمع خبرنگاران با انتقاد از 

 خواهد در همین بخشای در حوزه دامپزشکی میقیمت استفاده کنیم و وقتی یک فرد حرفهایم از منابع ارزاناخیر به ندرت توانسته

ین خود تر باشد که ااش هم پایینشدهاید قیمت تمامرقابت باشد، بگذاری کند و چیزی تولید کند که با مشابه خارجی قابلسرمایه

 .قیمت است که در دسترس جامعه دامپزشکی نیستنیازمند دریافت تسهیالت ارزان

ترین مشکل همچنین پیام محبی رئیس جامعه دامپزشکان کشور هم در مورد وضعیت قشر دامپزشکان در کشور گفت: بزرگ

هایی که طور که باید و شاید، ندیده است و خسارتعتبارات الزم در حوزه بهداشت را آندامپزشکی در کشور این است که دولت ا

های بازپدید و نوپدید بوده و بخش زیادی از آن افتد، بخشی مربوط به تغییر اقلیم و پدیدهدر حوزه دام و طیور در کشور اتفاق می

 .مسائل مدیریتی است

بار آورده است، افزود: فقط  به تومان میلیارد ۲۵۰۰ ارزش به هنگفتی هایخسارت پرندگان ادح فوق آنفلوآنزا وی با اشاره به اینکه 

گردد، بلکه اش به تزریق واکسن و یا غیر از تزریق واکسن برنمیتر شده است که همهمسائل اقتصادی در این حوزه پررنگ

 .ام دهیمهای مدیریتی است که باید انجترین مسئله مدیریت بیماری و بحثاصلی

گیرد، گفت: بسته به نوع های تولید داخل که در حوزه دام و طیور مورد استفاده قرار میمحبی همچنین در مورد کیفیت واکسن

د، ها هم کیفیت بسیار خوبی دارنها را باید دوباره از ابتدا بسازیم و برخی واکسنها متفاوت است، اما برخی از واکسنواکسن کیفیت

 .راحتی اظهارنظر کرد توان در این حوزه بهی که ما آمار موثقی نداریم، نمیاما از آنجای

به گزارش فارس، امروز جمعی از جامعه دامپزشکی به همراه رفیعی رئیس سازمان دامپزشکی و معاونانش، رئیس جامعه دامپزشکان 

شاورزی به مناسبت روز جهانی دامپزشک گرد و رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور در موسسه تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد ک

 .نظر بگذارندهم آمدند تا مسائل و مشکالت این حوزه را به بحث و تبادل

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۷۰۲۰۸۰۰۰۹۸۰ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها  
 فارس - ۹۷/۰2/۰8 : تاریخ

درصد واکسن  6۵درصد واکسن دام و  9۵هشدار در مورد سوء استفاده برخی کشورها از بیوتروریسم دامی/ تولید 

 طیور 

ظرف  را توانند به محض دریافت سویه جدید بیماری طیور یا دام واکسن آنرئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: متخصصان می

  .شوددرصد واکسن طیور در کشور تولید می ۶۵درصد واکسن دام و  ۹۵یکی دو سال ساخته و زودتر از اروپا روانه بازار کنند و 

هانی دامپزشکی با ، علیرضا رفیعی پیش از ظهر امروز در حاشیه گردهمایی روز جخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

اشاره به اینکه هم اکنون یکی از تهدیدات در دنیا بیوتروریسم به ویژه در حوزه دام و طیور است، خاطرنشان کرد: آن چیزی که 

های آینده به شدت آن اضافه شود و هم کند، بیوتروریسم است که ممکن است در سالهای دامی در دنیا را تهدید میبیماری

توانند از آن نوع بیماری را در حوزه ذخایر استراتژیک خود دارند که می ۶ - ۵مانند آمریکا، ویروس و میکروب  اکنون کشورهایی

 .سوء استفاده کنند و جنگ میکروبی راه بیندازند

حیوانی  مدل آن عامل ۵وی با اشاره به اینکه این موضوع مربوط به امروز و جدید نیست، خاطرنشان کرد: از این چند نوع بیماری 

 .برفکی استزخم، مشمشه و تبترین آن سیاهدارد که معروف

های مورد نیاز دام و طیور گفت: برای کنترل وی همچنین در مورد آخرین وضعیت کشور در حوزه تأمین و تولید واکسن

که خط مقدم حفظ و حراست  سازی دام و طیور در مزرعه ضروری است، چراپرندگان ایمنهایی مانند سل و آنفلوآنزای فوقبیماری

 .های انسان و دام همین حوزه استهای دامی و پیشگیری از بیماریاز سرمایه

سازی رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه ایران دارای متخصصان جوان و تجهیزاتی است که امکان فعالیت ر حوزه واکسن

های گذشته در این بنیان هم طی سالشرکت دانش ۴د، تصریح کرد: آن هم به صورت قوی چه در بخش دولتی و چه خصوصی دار

 .درصد وارداتی است ۵شود و فقط درصد واکسن دامی در داخل تولید می ۹۵اند و اکنون زمینه وارد شده

مورد نیاز درصد واکسن  ۶۵های طیور به ویژه واکسن آنفلوآنزای پرندگان هم گفت: بیش از رفیعی همچنین در مورد تولید واکسن

درصد وارداتی است و ظرفیت بخش خصوصی به جایی رسیده است که  ۳۵کنیم و تنها طیور هم در داخل کشور تولید می

توانیم واکسن آن را تولید و روانه گویند به محض آنکه سویه جدیدی از واکسن را داشته باشیم، زودتر از کشورهای اروپایی میمی

 .کشید، تا یک واکسن ساخته شود، ولی اکنون این مشکل حل شده استها سال طول میذشته دهبازار کنیم، در حالی که در گ

جمهوری در راستای به خودکفایی رسیدن در حوزه واکسن ای با معاونت علمی فناوری ریاستنامهوی همچنین از امضای تفاهم

میلیارد دوز واکسن دام و طیور در  ۲.۵کنند و ساالنه بنیان در حوزه واکسن فعالیت میشرکت دانش ۴اکنون  خبر داد و گفت:

 .کشور مورد نیاز است

ین ها است که ارئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین در مورد وضعیت آخرین شیوع آنفلوآنزای حاد پرندگان در کشور گفت: ماه

خارج شده و به شکل پراکنده در برخی مراکز  های صنعتی ماهای آن از کانوناستان کشور متوقف شده و کانون ۲۲نوع بیماری در 

 .شود، ولی همه باید دست به دست هم دهیم، تا در این زمینه بیماری اپیدمی نداشته باشیمصنعتی و یا بومی استان دیده می

سنگینی  ترفیعی در پاسخ به اینکه چقدر در حوزه سالمت اعتبار به بخش دامپزشکی اختصاص یافته تصریح کرد: به دلیل مسئولی

ها دارد، اگر اعتبارات چند برابر هم بشود، باز هم پاسخگوی نیاز ما نخواهد بود، اما با توجه به که دامپزشکی در بسیاری از زمینه

 .داریم، اعتباراتی که باید در این حوزه اتفاق بیفتد، هنوز محقق نشده استاینکه در خط مقدم سالمت قدم برمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۷۰۲۰۸۰۰۰۷۹۱ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰2تاریخ: 

 توجه به ظرفیت های داخل با پیوستن به کنوانسیون جهانی

پیوستن به کنوانسیون و مراودات جهانی باید به نحوی صورت گیرد تا از ظرفیت های  عضو کمیسیون کشاورزی گفت: مدیریت در

 .داخل غافل نشویم

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعلی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت

اظهار کرد: با وجود مخالفت  (UPOV)پیوستن به کنوانسیون ارقام گیاهیبا اشاره به آخرین وضعیت  ،باشگاه خبرنگاران جوان

 .شاورزی داشتهای متعدد پیرامون پیوستن به این کنوانسیون، نباید اظهار نظراتی مبنی بر مضرات آن در بخش ک

وی افزود: اگرچه قرار بود تا اسفند ماه سال گذشته وضعیت پیوستن به این کنوانسیون تعیین و تکلیف شود، اما به سبب حساسیت 

 .این موضوع قرار شد یک بار دیگر ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد

ی کرد و گفت: اگرچه بنده نسبت به پیوستن به کنوانسیون ابراهیمی پیوستن به کنوانسیون و مراودات جهانی را امری مثبت تلق

جهانی دید منفی ندارم، اما در مجموع مدیریت باید به نحوه ای صورت گیرد تا از امکانات و ظرفیت های داخل غافل نشویم که 

 .ذخایر ژنتیک را مورد تهدید قرار دهد

 حقوق و منافع کشاورزانمراودت های بین المللی تنها باید  عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: در پیوستن به کنوانسیون و

 .رعایت شود، چرا که اگر قرار باشد هر مراودتی در دنیا شکل بگیرد و ایران نخواهد به آن بپیوندد؛ این امر جالب نیست

نظرات کلی راجع به خطر نباید اظهار  کنوانسیون ارقام گیاهی وی در خاتمه گفت: قبل از بررسی های الزم راجع به پیوستن به

 .افتادن منافع کشاورزان به سبب آنکه صهیونیست ها پشت این ماجرا هستند، زده شود

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۷۸۸۷/%D۸%AA%D۹%۸۸%D۸%A 
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 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه، 
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  6پنج شنبه 

 مزه روحانی به ترامپ در خصوص صادرات پنیر کاله به آمریکاکنایه خوش

داشت، « مزهحاشیه خوش»یک  ۲۰۱۸رسمی رویداد بین المللی تبریز  سخنرانی رییس جمهور در افتتاحیه <صنایع غذایی

شد اما در دل خود واقعیتی ای طنازانه به ترامپ دست به دست میای اجتماعی با کنایههای که اگرچه فیلمش در شبکهحاشیه

 .شیرین را به همراه داشت

ز داماد او لی اقو نقل با ایران، به ترامپ وابستگی برای روحانی دکتر ظریف شوخی ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

در  ۹۵اسفند  ۹چنانچه فودپرس در تاریخ پیشنیه دقیق و معتبری دارد؛ « پنیری که میخوری ایرانی است»سر میز صبحانه: 

و گمرک  FDA  ،USDAهایدر آن خبر آمده بود که با مهر تایید سازمان .گزارشی از صادرات پنیر کاله به آمریکا خبر داد بود

دکشاورزی، برای نخستین بار در تاریخ صنایع غذایی؛ پنیر ایرانی های وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهاآمریکا و همراهی

 .رسما به آمریکا صادر شد

ن ها منتشر و در آن تصریح شد: نخستیدر رسانه« سولیکو»این خبر به نقل از غالمعلی سلیمانی، رییس هیات مدیره گروه صنعتی 

ای های ایالت ها صادر شده و عالوه و بر لس آنجلس در فروشگاهلبنیات ایرانی شامل هشت نوع پنیر شرکت کاله به آمریک محموله

 .واشنگتن، شیکاگو، نیویورک، بوستون و هیوستن با استقبال آمریکایی ها مواجه شده است

سال ری کمی از اها از پنیر ایرانی بود به طوری که به فاصلهاین صادرات منحصر به فرد، استقبال آمریکایی جالب توجه درباره نکته

لبنیات دنیا به  اول راهی آمریکا شد؛ کشوری که بزرگ ترین تولیدکننده دوم صادراتی پنج برابر محموله اولین محموله، محموله

 و گمرک آمریکا بر پنیرهای صادراتی کاله نشانه FDA  ،USDA هایرود. به اعتقاد کارشناسان، مهر تایید سازمانشمار می

 .کیفیت باالی این محصوالت است تکنولوژی تولید مناسب و

توان گفت با تولید بزرگ پنیر بود و با این موفقیت می دهد که ایران روزگاری وارد کنندهصادرات پنیر به آمریکا در حالی رخ می

انند پنیر که ی ملبن هایفرآورده توان ایران را به صادر کنندهمحصول کیفی و همچنین رفع موانع دست و پاگیر اداری و تجاری می

 .کرد تبدیل دارد، غربی کشورهای در باالیی مصرف سرانه

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۲۵۵e۰۰۵۷۸۷۳c۴f۷۳b۲۷۶df۵۱ 
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 نهاده
 فارس - ۹۷/۰2/۰2 : تاریخ

 یابدای کشاورزی امسال افزایش نمییارانهقیمت کود 

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت که معموال هر سال روی محصوالت  

ته شای مصرفی کشاورزان با حفظ کیفیت افزایش قیمت نداشود امسال تدابیری در نظر گرفته شده که کودهای یارانهلحاظ می

، در مورد تدابیر این شرکت برای تامین کود مصرفی کشاورزان در خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی رسولی در گفت .باشد

فسفاته و ازته را تامین و هزار تن انواع کود پتاسه،  ۸۰۰میلیون و  ۲طبق ابالغیه وزارت جهاد کشاورزی امسال باید  :گفت ۹۷سال 

میلیون تن آن کود ازته،  ۱.۵هزار تن بود که از این رقم  ۳۰۵میلیون و  ۲،  ۹۶بین کشاورزان توزیع کنیم که این رقم در سال 

 .هزارتن کودهای پتاسه بوده است ۲۸۰هزار تن کود فسفاته و  ۵۲۵

در سال  :یک سال گذشته و یکی دو ماهه اخیر خبر داد و گفتهای متخلف طی ها و گارگزاریوی همچنین از برخورد با کارگاه

اند که کودهای هایی بودهایم که یا عمدتا کارگاههای قم، اصفهان و قزوین داشتهمورد تخلف در اطراف استان ۳۰در کل کشور  ۹۶

م هایی بودند که کودهای کگزاریرساندند و یا کاربندی و به فروش میکیفیت را با نام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بستهبی

ه در ایم کرساندند که همه را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی و پلمب کردهکیفیت برندهای دیگر را در کارگزاری به فروش می

 .خوردکارگزاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به چشم می ۱۰این تعداد 

ای توزیعی از طرف ما نخواهد داشت و رخ ارز هیچ تاثیری بر قیمت کودهای یارانهرسولی بر این نکته هم تاکید کرد: نوسانات اخیر ن

 .ای نداردای برای افزایش قیمت کود یارانهوزارت جهاد کشاوری هم برنامه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۹۷۰۲۰۲۰۰۱۰۳۷۱۳ 
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 نهاده  
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰۱تاریخ: 

 مرغ را باال بردها، قیمت تخمآشفته بازار نهاده

مرغ را دلیل اصلی نوسان ها و ازدیاد تقاضا برای تخمگذار استان تهران افزایش قیمت نهادهرئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .محصول اعالم کردقیمت این 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت

مرغ تومانی نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون نرخ هر کیلو تخم ۲۰۰ز افزایش ا ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .تومان است ۳۰۰هزار و  ۱۱ای و شانه 380ای ، متوسط دانه ۶۰۰هزار و  ۵تا  ۵۰۰هزار و  ۵درب مرغداری 

 .های اخیر اعالم کردنسبت به هفته مرغتخم قیمتا دلیل اصلی نوسان ر  ها و ازدیاد مصرفوی افزایش قیمت نهاده

هزار تومان بود که  ۲و کنجاله سویا  ۸۵۰ها، افزود: در سه ماه اخیر نرخ هر کیلو ذرت پور با انتقاد از نوسان شدید قیمت نهادهنبی

 .شودیتومان عرضه م ۴۰۰هزار و  ۲و کنجاله سویا  ۲۰۰هم اکنون با افزایش قابل توجهی هر کیلو ذرت با نرخ هزار و 

مرغ در بازار غیرقابل ها، نرخ تخمگذار، تصریح کرد: با توجه به نوسان شدید قیمت نهادهرئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .رودبه کدام سمت و سو می هابازار نهاده بینی است و حال باید منتظر ماند و دید کهپیش

گله در یزد، کاشان و اشتهارد  ۲۶تا  ۲۵ادامه دارد، تصریح کرد: از ابتدای سال  وی با اشاره به اینکه آنفلوانزای حاد پرندگان کماکان

 .درصد خسارت ناشی از آنفلوانزا پرداخت شده است ۶۰معدوم شدند که بنا برآخرین اعالم صندوق بیمه تا کنون 

.yjc.ir/fa/news/https://www۶۵۰۷۴۳۷/%D۸%A۲%D۸%B۴%D۹%۸ 
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 نهاده
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  5چهار شنبه 

 تومانی به کاالهای اساسی و ترخیص نهاده های دامی اعالم شد ۴00زمان تخصیص یارانه ارزی 

 هیاران تخصیص به توجه با:کرد اعالم کشاورزی جهاد وزارت کشاورزی صنایع و بازرگانی توسعه معاون -اقتصاد غذا <مواد غذایی

تومانی به کاالهای اساسی از روز یکشنبه آینده و ترخیص نهاده های دامی از مبادی ورودی،قیمت این کاالها در بازار  ۴۰۰ارزی 

 .متعادل می شود

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،در پی تغییرات قیمت برخی نهاده های دامی از جمله کنجاله سویا و ذرت در 

بازار با اتخاذ سیاست ارزی جدید دولت،مهندس علی اکبر مهرفرد در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به سیاست دولت در تک نرخی 

ن،اظهار داشت:به منظور پایداری تولید و حفظ آرامش بازار در پی تصمیم اخیر، دولت مقرر کرد به توما ۴۲۰۰کردن ارز با قیمت 

 .تومان یارانه پرداخت شود ۴۰۰بخشی از کاالهای اساسی که در گذشته ارز مبادله ای دریافت می کردند، به ازای هر دالر 

تومان پرداخت می  ۳۸۰۰ی مشمول این تصمیم، به ازای هر دالر وی افزود:بر این اساس،واردکنندگان برای واردات کاالهای اساس

 .تومان نیز از سوی دولت پرداخت خواهد شد ۴۰۰کنند و 

تومانی از سوی دولت در واقع نرخ ارز کاالهای اساسی و در پی آن قیمت  ۴۰۰مهرفرد با اشاره به این که با اختصاص یارانه ارزی 

تومانی از طرف دولت به بانک مرکزی؛  ۴۰۰شان کرد:اجرای مقررات نحوه پرداخت یارانه ارزی این کاالها تغییری نکرده است،خاطرن

از بانک مرکزی به بانک های عامل و از بانک های عامل به واردکنندگان مستلزم انجام یک سری تشریفات اداری است که کمی 

 .زمان بر و موجب شده مقداری کمبود کاال در بازار حس شود

میلیون تن نهاده های دامی در حال ترخیص و منتظر  ۲ر جهاد کشاورزی با بیان این که هم اکنون در بنادر حدود معاون وزی

تخصیص مابه التفاوت نرخ ارز وجود دارد،تصریح کرد:نظر به این که اعمال مقررات جدید نیازمند انجام اصالحاتی در سامانه های 

انک مرکزی و گمرک جمهوری اسالمی ایران بوده و این اصالحات مراحل نهایی خود سازمان توسعه تجارت،وزارت جهاد کشاورزی،ب

 ۴۰۰را طی می کند، براساس برنامه پیش بینی شده این سامانه ها از روز یکشنبه آینده خدمات خود را به منظور پرداخت یارانه 

 .تومانی به ازای هر دالر برای کاالهای اساسی مشمول، آغاز خواهند کرد

تومانی نرخ ارز توسط دولت پرداخت شود و نرخ ارز تغییری  ۴۰۰به واردکنندگان کاالهای اساسی اطمینان داد که مابه التفاوت وی 

 .نخواهد کرد بنابراین هیچ تغییر قیمتی در نهاده های دامی نباید صورت گیرد

از عرضه نهاده های دامی به بازار خودداری کرده  مهرفرد با اشاره به این که شنیده شده در دو روز گذشته،برخی از واردکنندگان

اند،این تصمیم را قابل قبول ندانست و از دستگاه های نظارتی خواست با بررسی موضوع و برخوردهای قانونی از اخالل احتمالی در 

 .بازار جلوگیری کنند

ی از روز یکشنبه آینده از مرغداران خواست با تومانی و ترخیص نهاده های دام ۴۰۰وی همچنین با اشاره به پرداخت یارانه ارزی 

 .حفظ آرامش و با توجه به این موضوع نسبت به تهیه نهاده های مورد نیاز اقدام کنند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=beb۳۷fef۲dec۴۶a۰۸d۴ 
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 اننوغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۰۱تاریخ: 

 97درصدی برای واردات نخ ابریشم در سال  ۲6تعیین تعرفه 

 .درصد، افزایش یافته است ۲۶پله صعود به داداش پور گفت: با پیگیری های مستمر وزارتخانه، تعرفه واردات نخ ابریشم با دو

مرکز توسعه  علی اصغر داداش پور، رئیس به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

انه این عدد درصد بود و امسال با پیگیری های مستمر وزارتخ ۱۵تعرفه واردات نخ ابریشم  ۹۶نوغانداری کشور اظهار کرد: در سال 

 .درصد افزایش یافته است ۲۶پله صعود به با دو

وی افزود: کاهش تعرفه نخ ابریشم در سال های گذشته، مشکالتی را به ویژه در زمینه صنایع ابریشم سنتی و صنعتی ایجاد کرده 

ای سنتی ابریشم کشی در کشور، بود و با توجه به غیر فعال بودن چهار کارخانه ابریشم کشی و غیر فعال بودن دو سوم کارگاه ه

 .ضرورت ایجاب می کرد که در مورد تعرفه نخ ابریشم، تجدید نظر شود

داداش پور با بیان اینکه تعیین تعرفه مناسب پیله و نخ ابریشم یکی از عوامل موثر بر فرآیند احیا و توسعه نوغانداری محسوب می 

مرکز توسعه نوغانداری کشور در خاتمه تصریح کرد:  رئیس.، پنج درصد است۹۶ل همانند سا شود، گفت: تعرفه پیله ابریشم امسال

با ثابت بودن تعرفه واردات پیله ابریشم، اقبال تجار و واردکنندگان از واردات نخ ابریشم به واردات پیله ابریشم در راستای فعال 

 .شدن کارخانجات صنعتی و کارگاه های سنتی ابریشم کشی تغییر می یابد

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۷۹۹۸/%D۸%AA%D۸%B۹%DB%۸C%DB% 
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 گزارشات جهانی
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  8شنبه 

 نیویورککاهش بهای شکر، قهوه و آب پرتقال و افزایش قیمت کاکائو در بورس 

 ۱۱.۱۵ پوند هر به کاهش سنت ۰.۲۳ با شکر نرخ آوریل، ۲۵ مورخ چهارشنبه روز معامالت پایان در -اقتصاد غذا  <مواد غذایی

 .رسید سنت

منه نوسانات آن بود. در مجموع بهای شکر دا میانگین واقع در معامالت پایان نرخ ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا  

سنت تنزل یافت. نرخ  118.45متیازات فنی بازار حمایت می کرد. در همین حال نرخ قهوه در بورس مذکور نیز به هر پوند خام را ا

دالر ترقی  ۲۸۵۶دالر افزایش به هر تن  ۴۱پایان معامالت قهوه نزدیک به نرخ پایین در فصل جاری بود.افزون بر این، نرخ کاکائو با 

سنت بود که بیانگر  ۸۴.۳۷ک به نرخ باالی آن در فصل جاری بود. در تحولی دیگر نرخ پنبه هر پوند کرد. نرخ پایان معامالت نزدی

دالر رسید. فروش های سودگرانه  ۱.۴۷سنت کاهش به هر پوند  ۰.۵۵سنتی آن بود. قیمت کنسانتره آب پرتقال یا  ۰.۲۸۶افزایش 

 .داشت نقش پرتقال آب بهای  کاهش  در

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۸۲۳d۸۹۶۸db۹d۴۶ 
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 گزارشات جهانی
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  5چهار شنبه 

 چشم انداز کاهش نرخ ذرت و کنجاله پنبه دانه در هند

 محصول این قیمت رود می انتظار و شود می معامله روپیه ۱۳۰۹ کیلوگرم صد هر تقریباً هند در ذرت -اقتصاد غذا  <غذاییمواد 

 .روپیه تنزل یابد زیرا محصول سال جاری به زودی به بازار وارد می شود ۱۲۹۰نده به هر صد کیلوگرم آی روزهای در

 همین در. گردد می محصول این قیمت بیشتر افت از مانع عرضه محدودیت اما ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

و ستد می گردد که پیش بینی می شود قیمت آن به علت تقاضای  داد روپیه ۱۳۷۵ کیلوگرم صد هر نیز دانه پنبه کنجاله حال

ضعیف از سوی تولیدکنندگان خوراک دام و کاهش تقاضا برای ذخیره سازی آن در انبارها رو به کاهش نهد و به هر صد کیلوگرم 

 .روپیه برسد ۱۳۴۰

tp://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=bfht۲۸۱۶۶۶۵۹۵a۴۴a 
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	اقتصاد کلان
	صدور مجوز 30 میلیارد دلار فاینانس
	بخشنامه بانک مرکزی در خصوص چگونگی تأمین ارز جهت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالا و خدمات به نرخ روز با رعایت مقررات ارزی+تصویر بخشنامه
	امکان ویرایش ثبت سفارشهای با ارز غیر بانکی فراهم شد
	عمر کوتاه ارز تک نرخی/ یوروی ۲ نرخی جایگزین دلار شد

	اقتصاد محصولات
	اقلیم و منابع طبیعی
	کاهش ۳ درصدی سطح کانون های بحرانی آلوده به آفات
	فارس از شرایط جوی کشور گزارش میدهد
	مینزارهای مرزی کشتزار میشوند/ چهره سوخته زمین جنگزده دوباره سبز خواهد شد
	فارس از شرایط جوی کشور گزارش میدهد
	سرمازدگی یک هفته اخیر هزار میلیارد ومان به باغات کشور خسارت زد
	فارس از وضعیت آبوهوا گزارش میدهد

	انتصابات
	مدیرعامل جدید یک شرکت بورسی لبنی معارفه شد
	حسینی مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) شد

	انگور/کشمش
	بازار و قیمت ها
	ثبات نرخ مرغ در بازار ادامه دارد/ قیمت هر کیلو مرغ ۸۳۵۰ تومان
	محدودیتی در عرضه اقلام پروتئینی وجود ندارد
	آخرین قیمت میوههای نوبرانه در بازار/احتمال افزایش قیمت میوههای سردرختی
	آشفته بازار نهادهها، قیمت تخممرغ را بالا برد
	گوشت و روغن گران شد

	برنامه و سیاست ها
	مصوبه جدید هیات وزیران در خصوص تعرفه و حداکثر زمان واردات تخم مرغ+ سند
	منافع ملی و منافع کشاورز ارجح بر منافع سازمان تعاون روستایی است
	پایان عصر عسگراولادی دراتاق ایران و روسیه +نتایج انتخابات هیات رییسه
	توقف صدور کارت بازرگانی برای افراد غیر تاجر
	لایحه موافقتنامه بینالمللی روغن و کنسرو زیتون تصویب شد
	اعلام ضوابط واردات تخم مرغ در سال ۹۷

	برنج
	واردات برنج تا پایان تیرماه آزاد است

	پسته
	پنبه
	تامین منابع مالی
	اطلاعیه بانک مرکزی در مورد نحوه تامین ارز کالاهای اساسی به بانک ها
	زمان تخصیص یارانه ارزی ۴۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و ترخیص نهاده های دامی اعلام شد
	از ابتدای هفته آینده؛پرداخت یارانه ارزی خوراک دام و طیور

	تحقیقات و نوآوری ها
	تخم مرغ
	طبق مصوبه هیات وزیران تعرفه واردات تخممرغ ۵ درصد شد/ مهلت ترخیص تا ۲۶ تیرماه خواهد بود
	تعیین حقوق ورودی ۵ درصدی برای واردات تخم مرغ

	تولیدات باغی
	مازاد تولید هندوانه دردسرساز شد
	سرمازدگی ۹۸ هزار تن محصولات باغی استان سمنان

	تولیدات زراعی
	تولیدات دام و طیور
	توسعه فناوری، رکن اصلی پیشگیری و مبارزه علیه بیماری دامی
	ورود به حوزه زیست فناوری، امری مهم در شکوفایی صنعت دامپروری

	از ابتدای هفته آینده؛پرداخت یارانه ارزی خوراک دام و طیور
	توزیع برههای شیری بهاره، صرفه اقتصادی ندارد/ثبات نرخ لاشه داخلی در عمده فروشیها
	کاهش ضایعات و امنیت غذایی با نظارت سازمان دامپزشکی ممکن میشود
	نتوانستیم نقش اقتصادی دامپزشکی را به درستی تبیین کنیم


	چای
	خسارت30 درصدی سرمازدگی بهاره به محصول چای/ باغات چای امسال بیمه شدهاند
	تمام باغات چای در سال جدید بیمه شدند
	اعلام ضوابط خرید برگ سبز چای

	حبوبات
	خاک
	خرما
	خرید تضمینی/خدمات
	ثبات نرخ خرید تضمینی در آینده تولید گندم تأثیرگذار است
	نارضایتی کشاورزان از ثبات نرخ خرید تضمینی گندم/کمبود منابع مالی دولت در بخش کشاورزی آوار شد
	کم و کاستی های بودجه بر بخش کشاورزی آوار شد

	دامپزشکان از تسهیلات ارزان برای سرمایهگذاری بیبهرهاند/ آنفلوآنزای پرندگان ۲۵۰۰ میلیارد تومان خسارت زد
	تخصیص یارانه ارزی ۴۰۰ تومانی به کالاهای اساسی از یکشنبه آغاز می شود
	دامپزشکان از تسهیلات ارزان قیمت بی بهره اند
	اخذ تسهیلات ارزان قیمت در حوزه دامپزشکی به ندرت اتفاق افتاده است


	خشکسالی
	دانه های روغنی
	روغن
	18 درصد روغن کشور از منابع داخلی تامین میشود
	کاهش نرخ روغن پالم در بورس مالزی
	ستاد تنظیم بازار تولیدکنندگان روغن نباتی را دور زد/ تلاطم در بازار روغن نباتی

	زعفران
	زعفران گران شد/کُندی عرضه زعفران علت اصلی نوسان قیمت

	زیتون
	سلامت
	ویتامین D چه تاثیری در پیشگیری از بیماریها دارد؟
	غذایی مفید برای افراد لاغر
	۱۰ علامت مشخص تغذیه سالم

	سیب زمینی
	شیلات
	شکر
	شیر و فرآورده ها
	کمبود نقدینگی و بدهی عامل تعطیلی کارخانه لبنی در ورامین
	واردات کره سالانه 400 میلیون دلار ارز از کشور خارج میکند/ آغاز تولید کره لاکتیکی در کارخانههای لبنی کشور
	قیمت ۳ محصول پرمصرف لبنی بعد از یک سال مشخص نشد/ کارخانجات لبنی در مرز ورشکستگی
	شیر حاوی فلزات سنگین از لبنیات سنتی سردرمیآورد/ بخش خصوصی نباید حقوق دامپزشک ناظر را بدهد
	چشم انداز روشنی پیش روی صادرات محصولات لبنی نیست/ افزایش قیمت لبنیات در راه است
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