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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkر صرفا برروی عناوین در اخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

انعکاس بهتر مطالب مارا بهره مند فرمائیدهمکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه   
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 آب
 ایرنا  – 91/5/19تاریخ : 

 وزارت نیرو تکلیف چاه های آب فاقد پروانه را مشخص سازد
جانشین مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی گفت: طبق قانون، وزارت نیرو متولی  - ایرنا - تهران

مدیریت منابع آبهای سطحی و زیرزمینی است که به منظور مدیریت منابع باید نصب کنتورهای حجمی، تعیین تکلیف چاه های فاقد 
جدی دنبال شودپروانه و حسابداری منابع و مصارف آب به صورت  .  

الزم است برخی مدیران و کارشناسان از  بیان اینکه  با روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا  "مسعودعالئی "

اظهارنظر ها و انتشار اخبار غیر علمی، فنی و آمارهای نادرست پرهیز کنند، افزود: وزارت جهاد کشاورزی وظیفه مدیریت 
نی کشور نیستمصرف آب در بخش کشاورزی را دارد اما به طور قطع برداشت کننده و کنترل کننده آب از منابع سطحی و زیرزمی . 

وزارت جهاد کشاورزی به عنوان تامین کننده امنیت غذایی کشور و به منظور مدیریت مصرف آب در این بخش   وی اظهارداشت:
 ۲۶۹تاکنون یک میلیون و  ۰۷اقداماتی از جمله اجرای سامانه های نوین آبیاری را در دست اجرا دارد، تا جایی که از ابتدای دهه 

ر از اراضی سنتی زیر پوشش سامانه های نوین آبیاری قرار گرفته استهکتا ۶۰۰هزار و  . 
هکتار است ۷۰۰هزارو  ۲۷۹در سطح  ۲۶به گفته وی، بیشترین میزان عملکرد اجرای سامانه های نوین آبیاری مربوط به سال  . 

رزمینی برداشت غیراصولی دارد، از سفره های آب زی عالئی تصریح کرد: اخبار منتشر شده مبنی براینکه وزارت جهاد کشاورزی
با وزارت نیرو است غیرمجاز و کنترل برداشت ها  نادرست است، بلکه مجوز صدور پروانه چاه ها ، برداشت های مجاز ، . 

سالهای  بر مبنای نیاز آبی گیاه و منطقه طبق سند ملی آب انجام می شود که در  وی گفت: مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی
بهبود یافته است راندمان آبیاری، انتقال ، توزیع و کاربرد آب در مزرعه   اجرای سامانه های نوین آبیاریبا  گذشته . 

     مصوبه های کارگروه سازگاری با کم آبی مربوط به وزارت نیروست
زود: براساس مصوبه کارگروه سازگاری با کم آبی مربوط به وزارت نیرو است، اف  عالیی با بیان این که بخش عمده مصوبه های

ایجاد   جلسه دهم این کارگروه تخصصی نصب کنتور های حجمی برای تحویل حجمی آب، ابالغ و تعدیل پروانه های بهره برداری،
پیاده سازی حسابداری منابع و مصارف آب از وظایف   دسترسی به سامانه های اطالعاتی، تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه و

که باید به طور جدی دنبال شودوزارت نیرو است  . 
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: تعیین سطح ، الگو و ترکیب کشت براساس پروانه معتبر اصالح محصول و نوع آبیاری و همچنین 

کمک بیشتر دولتی برای اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار در اراضی با منابع آب مشترک نسبت به اراضی خرده مالکی برعهده 
زارت جهاد کشاورزی استو . 

تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه ، نصب کنتور های حجمی چاه ها و ابزار های اندازه گیری  وی اضافه کرد: تحویل حجمی آب،
کنترل منابع آب های سطحی و زیرزمینی به وزارت جهاد کشاورزی مربوط نمی شود مناسب در شبکه های آبیاری در چارچوب . 

جانشین مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی مدیریت منابع آب سطحی و زیرزمینی را مربوط به 
هزار حلقه  ۷۴ ها هزار حلقه چاه فاقد پروانه در کشور وجود دارد و ۰۷۷برنامه ها دوم تا ششم توسعه دانست و اظهارداشت: امروز 

ها نصب شده که وضعیت بیالن منفی آب نشان هزار کنتور هوشمند روی چاه ۰۷مسدود شده و   چاه غیرمجاز در طرح تعادل بخشی
 .می دهد که این اقدام ها باید با سرعت و دقت بیشتری انجام شود

کنتورهای هوشمند روی چاه ها و تاثیر آنها در وضعیت منابع آب زیر زمینی نامشخص و قابل  میزان کارکرد وی گفت:تاکنون
نیستبررسی  . 

در بحث آبیاری اراضی به طور طبیعی بخشی از آب  :عالئی درباره موضوع آب برگشتی آبیاری به سفره های آب زیر زمینی افزود

شود، اما این که همه این آب از عمق زمین با مصرف انرژی و برق   و بخشی نیز تبخیر می به سفره های زیرزمینی بازگشت دارد
به نظر منطقی نمی رسد، زیرا آلودگی هایی همانند شوری،  بخواهیم به زمین بازگردانیم ست، چنانچهبه باالی زمین هدایت شده ا

 .باقیمانده کودها و سموم شیمیایی واردسفره های زیرزمینی می شود
ی عالیی اضافه کرد: کمیته تخصصی کارگروه سازگاری با کم آبی دستورالعمل تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری و زهکش

 .کشور را به تازگی تنظیم کرده که امید است به آن پرداخته شود
برای سامانه های نوین آبیاری پرداخت نشده است اعتباری طی پنج ماه گذشته  

جانشین مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: اعتبار مصوب طرح توسعه سامانه های 
۰۴۷میلیارد تومان و از محل صندوق توسعه ملی  ۴۹۰  از محل ردیف اعتبارات ملی به مبلغ ۲۹ر سال نوین آبیاری کشور د  
ماه از سال مبلغی تخصیص و پرداخت نشده است اما تاکنون با وجود گذشت چهار میلیون یورو است، . 
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میلیارد تومان  ۴۹۰یک هزارو   مبلغ هکتار سامانه های نوین آبیاری ۴۴۰هزارو  ۰۷۹برای اجرای  ۲۰وی یادآورد شد: در سال 
میلیارد تومان آن پرداخت شد ۲۴۹مصوب شد که  . 

هکتار ذکر کرد و گفت: از ابتدای سال  ۲۰۹هزارو  ۰۲۲  حدود ۲۹عالیی سطح اجرای طرح سامانه های نوین آبیاری را در سال 
هزار هکتار توسط سایر مجریان طرح های  ۹۷۷د عالوه بر سطوح ذکر شده حدو  هکتار آن اجرایی شده و ۶۲۹هزار  ۲۹  تاکنون

 .وزارت جهادکشاورزی مثل مجری طرح شبکه های فرعی آبیاری وزهکشی غرب وشمال غرب کشوراجرا شده است

 
  لینک خبر
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 آفات 
 خبرنگاران جوان  – 91/5/19تاریخ : 

  ضرورت تهیه تغذیه مناسب درختان گردو/ برآورد دقیقی از میزان خسارت کرم خراط نداریم
تر به باغات گردو را عامل مهم برای بهبود کیفیت این محصول رت تهیه تغذیه مناسب و همچنین رسیدگی تخصصیآهنگران ضرو

  .دانست
صنعت، تجارت و کشاورزیاکبر آهنگران مدیر کل دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات در گفت وگو با خبرنگار  گروه اقتصادی  

شود، اظهار کرد: این آفت در کلیه ، با اشاره به اینکه آفت کرم خراط میزبان گردو در کشورمان محسوب میباشگاه خبرنگاران جوان
کند و تنها شدت و ضعف داردسطوحی که گردو داریم، آلودگی ایجاد می . 

شود و یا تغذیه نامناسب است، آفت کرم خراط با حمله به درختان گردو ناطقی که به تقویت باغات رسیدگی نمیوی افزود: در م
کندخسارت ایجاد می . 

 .به گفته آهنگران، آفت کرم خراط در مناطقی که اصول باغبانی یا تغذیه رسیدگی نشود، بسیار چشمگیر است
قیقی از میزان خسارت آفت کرم خراط نداریم، بیان کرد: باغداران با رعایت این مقام مسئول با اشاره به اینکه برآورد د

های زراعی و باغی توانند آفت را کنترل کنند چرا که کرم خراط همانند سایر آفات در عرصههای سازمان حفظ نباتات میدستورالعمل
 .وجود دارد

غذیه درختان گردو متناسب با اقلیم/ قرنطینه داخلی برای مبارزه با کرم خراط گردو ضروری استلزوم تهیه ت :بیشتر بخوانید  
وی با اشاره به اینکه آفت کرم خراط تحت کنترل و پایش است، اظهار کرد: با توجه به آنکه کرم خراط جز آفات خصوصی به شمار 

های فنی را در اختیار سازمان حفظ نباتات توصیه و دستورالعمل رود، از این رو وظیفه کنترل بر عهده باغدار است و تنهامی
دهدکشاورزان قرار می . 

آهنگران آفت کرم خراط را بومی کشور دانست و گفت: آفت کرم خراط در تمامی مناطق گردو کاری وجود دارد و در صورتی که به 
 .مسئله تغذیه و بهداشت باغ رسیدگی شود، کنترل به سهولت وجود دارد

و منطقه ای برای مدیریت کنترل آفت کرم   های به روزمدیر کل دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات با تاکید بر تدوین دستورالعمل
 .خراط گردو اظهار کرد: تغذیه درختان گردو باید متناسب با اقلیم و خاک مناطق تهیه شود

بنیان در  های دانشها برشمرد و گفت: شرکتراط استفاده از فرمونهای مبارزه با آفت کرم خیکی از راهکار  آهنگران در پایان

 .زمینه تولید فرمون تاثیر گذار هستند

  لینک خبر
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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت
 خبرگزاری فارس  – 99/5/19تاریخ :

 ادامه روند کاهشی قیمت گوشت در بازار 
های گذشته ادامه داردروند کاهشی قیمت گوشت قرمز در بازار نسبت به هفته .  

افزایش یافته  هزار تومان 95به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در حالی که قیمت مرغ طی روزهای گذشته به کیلویی 

تومان ادامه داده است 555هزار و  91بود، امروز در بازار تهران روند کاهشی خود را تا رسیدن به کیلویی  .  
هزار تومان رسیده است، در حالی  91قیمت گوشت قرمز هم که روند کاهشی خود را از یک ماه گذشته آغاز کرده، امروز به کیلویی 

قرمز به بیش از یکصد هزار تومان رسیده بودکه پیش از این قیمت گوشت  .  
افزایش قیمت گوشت قرمز در سال گذشته به دالیل مختلفی از جمله کاهش تولید، سوءمدیریت در واردات و توزیع گوشت و نیز عدم 

شی طی کرده و کنترل ارز اختصاصی و همچنین باال رفتن قیمت علوفه اتفاق افتاد، اما در یک ماه گذشته قیمت گوشت مسیر کاه
هزار تومان کاهش خواهد یافت 15اند که قیمت گوشت قرمز تا کیلویی بینی کردهمسئوالن پیش .  

هزار تومان رسیده بود، اما در این مدت کوتاه به سرعت افزایش یافت و به  99قیمت گوشت مرغ هم تا یک ماه پیش به کیلویی 

تومان رسید 555هزار و  95کیلویی  را مصوب کرده است 155هزار و  91نظیم بازار قیمت کیلویی اگرچه ستاد ت . .  
هزار تومان، چرخ کرده  95هزار تومان، گوشت مخلوط گوساله  91امرو ز در بازار تهران گوشت ران و سردست گوساله کیلویی 

هزار تومان و گوشت منجمد  05گوساله  رودتومان به فروش می 555هزار و  55 .  
رودهزار تومان به فروش می 16هزار تومان و ماهی تیالپیا  15اد کیلویی همچنین قیمت ماهی آز .  

  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
 خبرگزاری فارس – 90/5/19تاریخ : 

سال معطل مانده است  01کاران به دلیل عدم اجرای طرحی که ضرر هندوانه  
 95عدم اجرای طرح الگوی کشت که  فروشند،تومان در میدان مرکزی می 655امسال هندوانه کاران کشور محصول خود را کیلویی 

شودسال است اجرای نشده باعث متضرر شدن آنها می .  
بار تهران برای قلم میوه و سبزی در میدان مرکزی میوه و تره 51به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز قیمت 

ها محصوالت خود را به خریداران بفروشند بار باید طبق این قیمتن میدان مرکزی میوه و ترهدارافروشی کشف قیمت شد. حجرهعمده
 .و در قبال آن فاکتور تحویل دهند

داران آید و مغازهها تن میوه از سراسر کشور به این مرکز میترین منطقه تهران واقع شده و روزانه دهمیدان مرکزی میوه در جنوبی
دهندرا از این مکان انجام میسطح شهر خرید خود  . 

درصد به قیمت مندرج در فاکتور اضافه کرده و به مردم  15داران سطح شهر تنها مجاز هستند تا بر اساس مصوبه اصناف مغازه

 .بفروشند
ه روی هایی ککنند و رقمداران سطح شهر از این مصوبه تخطی میهای میدانی خبرنگار فارس حاکی است که اکثر مغازهبررسی

درصد است 15کنند، بیش از ها اضافه میقیمت میوه . 
ها بسیار متفاوت است و معموال مردم عادی اطالعی از آن ندارند و به گوید: کیفیت میوهکارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه می

افتدسطح شهر اتفاق نمیهای معتقد است که گرانفروشی در مغازه  بینیم وهای متفاوتی در بازار میاین دلیل قیمت . 
* های خارجی در بازار در فصل تابستانموج میوه  

قلم کاال که امروز توسط سه نهاد ناظر از سوی اتحادیه بارفروشان، اتحادیه فروشندگان میوه و واحد بازرسی و  51 بررسی قیمت

وز در بازار وجود داردهای خارجی هندهد که میوهنظارت اصناف میدان مرکزی میوه تصویب شده، نشان می . 
شودهزار تومان در میدان مرکزی عرضه می 15هزار تومان و انبه کیلویی تا  165آناناس کارتنی تا  . 

های خارجی که برای واردات آنها ارزهای کالنی از کشور فصل تابستان است و بیشترین تنوع میوه در بازار وجود دارد و خرید میوه
استشود، جای سوال خارج می . 

 سیب زمینی نو آمد اماقیمت پایین نیامد*
زمینی برداشت جدید هم به بازار رسیده، اما قیمت آن در میدان مرکزی همچنان باالست و از دهد که سیبها نشان میبررسی قیمت

زمینی در قیمت سیب تومانب 555مقایسه قیمتی با سه روز گذشته نیز حکایت از افزایش  تومان متغیر است.  1555تا  6555کیلویی 

هزار تومان پایین تر نیامده است 1بازار دارد.سیب زمینی در بازار از  . 
* برابر گرانتر است 6قیمت رب   

شود اما قیمت رب تومان هم عرضه می 9555فرنگی ربی تا کیلویی تومان است که البته گوجه 9555فرنگی کیلویی قیمت گوجه

آیدکیلوگرم گوجه فرنگی یک کیلو رب به دست می 6هزار تومان است و معموال از هر  99فرنگی در بازار کیلویی گوجه با این  .

رودبرابر قیمت به فروش می 6حساب یک کیلو رب گوجه در بازار به  . 
* کاران به دلیل اجرا نشدن طرح الگوی کشتضرر هندوانه  

ران به شدت ضرر کردند. این ضررها معموال تکراری شده، یک کاتومان نشانگر این است که امسال هندوانه 655هندوانه کیلویی 

شود. دلیل آن عدم اجرای طرح الگوی کار و این چرخه همچنان تکرار میزمینیکار و سال بعد سیبکار، یک سال صیفیسال هندوانه
کندتکرار میو همچنان وعده اجرا را سال به سال   ها جا خوشسال روی میز دولتی 95کشور است که  کشت در  . 

 
  لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
 خبرگزاری فارس – 90/5/19تاریخ : 

مناقصه حفاظت شود های هیرکانی برگزار میمیلیون هکتار از جنگلدو    
هزار هکتار خشک  ۲۴هزار هکتار شمشاد هیرکانی،  ۷۰ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه از رئیس سازمان جنگل

کنیمار میهای هیرکانی مناقصه برگزهزار هکتار جنگل ۰۷شده است، گفت: برای حفاظت کل دو میلیون و  .  
آبخیزداری کشور، خلیل آقایی در دهمین  ها، مراتع وبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان جنگل

طبیعی کشور در دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به اینکه توسعه پوشش منابع های غیردولتی محیط زیست واجالس ملی شبکه سازمان
استفاده عاقالنه از این  توسعه کشور است و جامعه یک ضرورت است، گفت: منابع طبیعی بستر حیات و ت انسان وگیاهی برای حیا

حیات جامعه را در نظر نگیریم  های رفاهی را مدنظر قرار دهیم وشود، اما اگر صرفا جنبهرفاه مناسب می منابع منجر به حیات و
یز کشورمان هستند مشکل ایجاد خواهیم کردقطعاً برای زندگی نسل آینده که فرزندان عز . 

منابع طبیعی که معاونین  پاسخ با فعاالن محیط زیست و آبخیزداری کشور در نشست پرسش و ها، مراتع ورئیس سازمان جنگل
ظم رهبری های اخیر از سوی مسئولین ارشد کشور به ویژه مقام معافزود: در سال مدیران ستادی سازمان هم در ان شرکت کردند، و

این موضوع باعث شده مجموعه مدیران  سابقه است وها بیای به منابع طبیعی شده است که در تاریخ سازمان جنگلعنایت ویژه
ها بیش از گذشته احساس مسئولیت سنگین داشته باشندکارکنان سازمان جنگل و . 

 مشارکت مردم ضروری است*
توسعه منابع  گفت با اشاره به ضرورت مشارکت مردم در حفظ احیا ور سخن مینهاد کشوهای مردموی که در جمع اعضاء تشکل

آبخیزداری کشور اعتقاد جدی داریم هر کاری  ها، مراتع وسازمان جنگل طبیعی اظهار داشت: در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و
اثربخشی  طبیعی نیز اگر به دنبال موفقیت ودر حوزه منابع در عرصه بخواهیم انجام دهیم فقط با حضور فعال مردم میسر است و

های منابع طبیعی را به مردم بدهیمنگهداری از عرصه مطلوب هستیم باید حفاظت و . 
* شودهای هیرکانی تقویت میحفاظت از جنگل  
های هیرکانی طرح حفاظت داشتیم اما در سال جاری قصد هزار هکتار از جنگل ۴۷ آقایی گفت: تا سال گذشته برای یک میلیون و

های هزار هکتار جنگل ۰۷ توسعه حفاظت از این منابع ارزشمند را داریم به نحوی که برای حفاظت کل دو میلیون و تقویت و
کنیمهیرکانی مناقصه برگزار می . 

 برای نجات شمشاد هیرکانی اهتمام جدی داریم*
هزار هکتار خشک  ۲۴هزار هکتار شمشاد هیرکانی،  ۷۰آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه از  ها، مراتع وس سازمان جنگلرئی

اند که شمشاد از بین خواهد رفت، اما تمام تالش خود را برای المللی رسما اعالم کردههای بینشده است، افزود: علیرغم اینکه سازمان
نگهداری بذر در شرایط متنوع  گیری، محلول پاشی، تهیه وهمه راهها از جمله قلمه کار خواهیم بست ونجات این گونه هیرکانی ب

 .استفاده خواهیم کرد
این موضوع باعث امیدواری کارشناسان شاده است ایم وهای جدید در شمشادها را شاهد بودههای گذشته رویشآقایی افزود: طی ماه . 

  
* ی مخالفیمبرداری غیر اصولبا بهره  

تله کابین مخالف نیستیم اما با تخریب  ها در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما با کشاورزی، معدن ورئیس سازمان جنگل
کنیماطالعاتی در این خصوص برسد پیگیری می اگر اخبار و برداری غیر اصولی مخالفیم وطبیعی بواسطه بهرهمنابع . 

ها با طبیعی تشکیل شده است از جدیت سازمان جنگلپرونده برای متخلفین حوزه منابع ۹۰۷۷۷ه وی با اشاره به اینکه در سال گذشت
کند، زمین خوار طبیعی را تخریب میگفت: ما فرد روستایی را که منابع طبیعی خبر داد وهای منابعمخربین عرصه متجاوزین و

به انحاء مختلف به اراضی ملی  آیند وفرادی که از شهر به روستا میمعتقدیم نحوه برخورد با این قشر در مقایسه با ا دانیم ونمی
کنند باید متفاوت باشدتجاوز می . 

 بخش مرتع تقویت شده است*
گفت: از سال گذشته اعتبارات حوزه  ها همچنین به گسترش اقدامات بیولوژیکی در مراتع کشور اشاره کرد ورئیس سازمان جنگل

تحرک خوبی در اقدامات اجرایی این بخش ایجاد شده است شته ومرتع افزایش قابل توجه دا . 
های الهی، پوشش گیاهی این به لطف بارش کاری وکپه های مختلف از جمله بذرپاشی ومهندس آقایی افزود: با اجرای عملیات

ها تقویت شده استعرصه . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس – 15/5/19تاریخ : 

 متوسط قیمت دام زنده برای عید قربان / محدودیتی برای عرضه نداریم
دامداران متوسط قیمت دام زنده سبک و سنگین را برای عید قربان اعالم کرد و گفت: این مدیرعامل اتحادیه سراسری  <مواد غذایی

 .نرخ ها مصوب نیست بلکه میانگین قیمت است و هیچ محدودیتی هم برای عرضه وجود ندارد
 

ت دام زنده را برای عید با بیان اینکه در جلسه ای که در سازمان میادین و با حضور مسئوالن مربوطه تشکیل شد، قیم سعید سلطانی 
 قربان بصورت تعادلی اعالم کردند، گفت: از آنجایی که اتحادیه ها و تعاونی ها باید حدود قیمت را بدانند تا دام خود را از استانها به

این قیمت ها  تهران بیاورند ما یک قیمت متوسط برای دام زنده اعالم کردیم و به آنان گفتیم که اگر توان فروش دام های خود را با
 .دارند، برای عرضه حضور یابند

 
هزارتومان  ۲۹هزارتومان و هرکیلوگرم دام سنگین  ۷۹وی قیمت متوسط اعالم شده توسط اتحادیه را برای هرکیلوگرم دام سبک 

 .عنوان کرد و گفت: این نرخ ها مصوب نیست چون کسی نمی تواند برای دام زنده قیمت تصویب کند
 

تا  ۰۷سلطانی ادامه داد: از آنجایی که به دلیل افزایش تقاضا، قیمت دام در روز عید قربان نسبت به دو روز قبل و بعد از عید، حدود 
درصد گران تر است ما متوسط قیمت را اعالم کردیم که در حق مصرف کنندگان اجحاف نشود ۰۴ . 

 
چ کمبودی در زمینه عرضه دام زنده نداریم، گفت: در استان تهران دام به اندازه مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران با بیان اینکه هی

۰۹کافی وجود دارد و دامداران در  مرکزی که سازمان میادین برای عرضه دام سبک و یک مرکز که برای عرضه دام سنگین در  
 .نظر گرفته است، دام های خود را عرضه خواهند کرد

 
ان دامپزشکیاکیپ سیار ناظر ۲۰استقرار   

 
ولی هللا واعظی مدیرکل دامپزشکی استان تهران گفته بود: به منظور نظارت هرچه بهتر بر نحوه ذبح دام و رعایت   پیش از این

بر شب در سطح استان حضور دارند. عالوه ۰صبح تا  ۶اکیپ سیار از روز عرفه تا پایان عید قربان از ساعت  ۲۰موارد بهداشتی، 
های عرضه دام زنده حضور دارندناظر ذبح شرعی در جایگاه ۹۲بازرس گوشت و  ۰۰۴دکتر دامپزشک، ۰۷۷های سیار، اکیپ . 

 
و در حین خریداری شده را قبل از کشتار   ها کلیه دام هایمدیر کل دامپزشکی استان تهران ادامه داد: دامپزشکان مستقر در جایگاه

شوند کنند. همچنین همزمان با استقرار نیروهای دامپزشک، روحانیون نیز در جایگاه مخصوص مستقر میکشتار نظارت بهداشتی می
 .تا برعملیات کشتار دام نظارت شرعی نمایند

 
شده است و از شهروندان می این مقام مسئول گفت: خوشبختانه تا کنون موردی از بیماری تب کریمه کنگو در استان تهران مشاهده ن

ساعت در دمای یخچال  ۷۹الی  ۹۷خواهیم برای جلوگیری از انتشار این بیماری گوشت کشتار شده)قربانی( خود را به مدت 
بیماری از بین برود  نگهداری کنند تا طی مراحل سرد شدن الشه عامل . 

 
های ذبح شده را در مراکزی که از عرفه و عید قربان، دام از تمامی شهروندان و مردم درخواست کرد که در روزهای مبارک  وی

شود، خریداری کرده و ذبح نمایندسوی اداره کل دامپزشکی و شهرداری اعالم می . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 19/5/19تاریخ : 

  / کاهش صددرصدی قیمت لیمو ترشریزش قیمت میوه در بازار ادامه دارد 
  .کارگر گفت: با توجه به ازدیاد عرضه در برابر تقاضا روند نزولی قیمت میوه در بازار ادامه دارد

وگو با خبرنگاراسدهللا کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت کشاورزیصنعت،تجارت و   گروه اقتصادی باشگاه  

های تابستانه نسبت به هفته گذشته به ، درباره آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی اظهار کرد: هم اکنون قیمت میوهخبرنگاران جوان
درصد کاهش داشته است ۲۷طور متوسط بیش از  . 
های تابستانه بر مدار کاهشی قرار گرفته است افزود: با توجه به سبزی تهران با اشاره به اینکه قیمت میوهرئیس اتحادیه میوه و 

پایان فصل همچنان با سیر نزولی در بازار روبرو است  های تابستانه تافراوانی تولید قیمت میوه . 
هزار تومان اعالم کرد و گفت ۰۷تا  ۶کارگر نرخ هر کیلو انجیر زرد را  هزار، انگور  ۰۷تا  ۴قیمت هر کیلو انجیر سیاه  :

هزار، آلو قطره  ۹تا  ۷هزار، آلو شابلون  ۶تا  ۲هزار، آلو سیاه  ۰۷تا  ۶هزار، آلبالو  ۰تا  ۷هزار، انگور رطبی  ۰تا  ۴عسگری 
تا  ۹هزار، شلیل سفید  ۹تا  ۷هزار، شلیل انجیری  ۰۷تا  ۴۷۷هزار و  ۲هزار، سیب گالب  ۰۰تا  ۰هزار، توت فرنگی  ۹تا  ۲طال 
هزار و هلو  ۰۹تا  ۴هزار، هلو انجیری  ۲تا  ۴هزار، گیالس صورتی  ۰۷تا  ۹هزار، گالبی  ۰۷تا  ۶هزار، شلیل شب رنگ  ۰۴

هزار تومان است ۰۷تا  ۷هسته جدا  . 
 شرایط جدید صادرات محصوالت کشاورزی اعالم شد :بیشتر بخوانید

، خیار گلخانه ۴۷۷هزار و  ۲تا  ۴۷۷ای با نرخ یک هزار و رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران ادامه داد: هم اکنون هر کیلو خیار بته
هزار و  ۹تا  ۴۷۷هزار، طالبی یک هزار و  ۲تا  ۴۷۷هزار، خربزه یک هزار و  ۹۹تا  ۰۷هزار، انبه  ۲تا  ۴۷۷یک هزار و 

درصد سود در  ۲۴با احتساب   بار وهزار تومان در میدان مرکزی میوه وتره ۰۰تا  ۲تا یک هزار و موز  ۷۷۷، هندوانه ۴۷۷
شودها عرضه میفروشیخرده . 

 ۲تا  ۹د: قیمت هر کیلو بادمجان قلمی هزار تومان اعالم کرد و افزو ۲تا  ۴۷۷ای را یک هزار و وی نرخ هر کیلو بادمجان دلمه
تا  ۴۷۷هزار، پیاز شیری یک هزار و  ۹هزار، پیاز زرد یک هزار تا  ۰۰تا  ۴هزار، بامیه  ۴تا  ۲ای ، بادمجان گلخانه۴۷۷هزار و 

 ۴ند ریز هزار، فلفل ت ۶تا  ۷، قوره عسکری ۴۷۷هزار و  ۲تا  ۴۷۷هزار و  ۹هزار، قوره آبگیری  ۰۷تا  ۴هزار، سیر خشک  ۹
هزار تومان است ۷تا  ۹هزار و فلفل دلمه سبز  ۰۶تا  ۰۷هزار، فلفل شیرین  ۹تا  . 

هزار و  ۷تا  ۹رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران با اشاره به نرخ سایر صیفی در بازار گفت: هر کیلو کاهو پیچ ساالدی با نرخ 
هزار، کلم سفید و قرمز  ۰۴تا  ۰۷هزار، کلم بروکلی  ۴تا  ۴۷۷هزار و  ۹هزار، کرفس  ۲تا  ۴۷۷، کاهو رسمی یک هزار و ۴۷۷

فرنگی یک هزار و هزار، گوجه ۹تا  ۴هزار، گوجه زیتونی  ۴تا  ۴۷۷هزار و  ۹ای ، گل کلم گلخانه۴۷۷هزار و  ۹یک هزار تا 
ار تومان در میدان مرکزی هز ۷تا  ۴۷۷هزار و  ۹و هویج  ۴۷۷هزار و  ۴تا  ۴۷۷هزار و  ۲، لوبیا سبز ۹۷۷هزار و  ۲تا  ۴۷۷

شودبارعرضه میمیدان میوه و تره . 
تومان اعالم کرد و گفت: با وجود کاهش قیمت محصول نسبت به  ۴۷۷هزار و  ۷تا  ۲کارگر نرخ هر کیلو سیب زمینی نو را 

زمینی به نرخ منطقی خود در شود که با برداشت انبوه و عرضه فراوان در پایان مرداد قیمت سیب بینی میهای اخیر، اما پیشهفته
 .بازار برسد

هزار تومان  ۰۰تا  ۶های اخیر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران قیمت هر کیلو لیمو ترش را با کاهش صد درصدی نسبت به هفته
 .اعالم کرد

هزار تومان  ۲تا  ۹ن و سبزی خورد ۴۷۷هزار و  ۹تا  ۴۷۷به گفته کارگر نرخ هر کیلو سبزی جور )پلو، آش، قورمه( یک هزار و 
 است

های تابستانه وجود ندارد و بیان کرد: با توجه به شرایط رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه میوه
شود که نوسان خاصی در بازار اتفاق نیفتدمساعد اقلیمی و فراونی تولید پیش بینی می . 

بینی کرد وگفت: با توجه به ازدیاد عرضه در برابر تقاضا نه ید قربان و آستانه عید غدیر را پیشوی در پایان قیمت میوه در روز ع

دهم که روند کاهش قیمت در بازار همچنان استمرار خواهد یافتتنها افزایش قیمت نداریم بلکه این نوید را می . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

 خبرگزاری فارس  – 19/5/19تاریخ : 

ها هزار تومانی قیمت گوشت در برخی از قصابی 01نظارت بر قیمت گوشت در عید قربان تعطیل شد/ افزایش   
ها که تعداد آنها هم کم نبود، گوشت را در بازار به قیمت تا در روز عید سعید قربان به دلیل عدم نظارت بر بازار برخی از قصابی

اندگذشته فروختههزار تومان بیشتر از یکی دو روز  65کیلویی  .  
های سطح تهران به دلیل عدم به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز برخی از مراکز عرضه گوشت و قصابی

هزار  65نظارت بر بازار و سوء استفاده از افزایش تقاضا در عید سعید قربان، قیمت گوشت قرمز را نسبت به دو روز گذشته تا 

با قیمت بیشتری فروختند تومان در هر کیلوگرم .  
های این منطقه امروز هزار تومان بود، قصابی 91تهران دو روز پیش کیلویی  91در حالی که قیمت گوشت گوساله خالص در منطقه 

هزار تومان به فروش  915هزار تومان افزایش دادند؛ همچنین قیمت گوشت گوسفندی مخلوط هم کیلویی  915قیمت را به کیلویی 

اندازه قیمت در بازار به دلیل عدم نظارت مسؤوالن انجام شده استاین افزایش بی .رفت .  
گانه شهر تهران از جمله جایگاه 91های عرضه گزارش میدانی خبرنگار فارس حاکی است، امروز قیمت دام زنده در مراکز و جایگاه

در حالی که روز گذشته اعالم شد قیمت دام زنده کیلویی  هزار تومان به فروش رسید، 60آباد کیلویی عرضه میدان کتاب در سعادت

  .هزار تومان تعیین شده است  42
جهاد کشاورزی ، سازمان روز گذشته مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران به خبرگزاری فارس، گفت: در جلسه وزرای صمت،

تومان تعیین شده استهزار  61کنندگان و تولیدکنندگان قیمت دام زنده کیلویی حمایت از مصرف .  
حد و حساب قیمت گوشت آن هم در یک روز در حالی صورت گرفت که مردم یکسال است منتظر کاهش قیمت گوشت در افزایش بی

از اوایل امسال به صورت   هزار تومان یعنی دو برابر افزایش یافته بود و 915بازار هستند؛ قیمتی که سال گذشته تا کیلویی 

هزار تومان کاهش یافته بود 91کیلویی چکانی تا قطره .  
چکانی دلخوش کرده بودند که به یکباره قیمت امروز در بازار اوج گرفت؛ در حالی که مسئوالن مردم خودشان را به این کاهش قطره

ن ادامه خواهد داد هزار توما 15کردند که قیمت گوشت روند کاهشی خود را تا رسیدن به کیلویی های گذشته بارها اعالم میاز هفته

مانده از سال گذشته در انبارها موجود استاعالم کردند که تولید افزایش یافته و واردات باقی  آنها .  
های مردم با افزایش دوباره قیمت گوشت فرو ریخت؟ و آیا احتمال کاهش دوباره قیمت گوشت وجود آیا دیوار آروزها و دلخوشی

به خاطر همین مسئولیت   ار با وجود نهادهای مختلف نظارتی که صرفا مسئولیتشان همین است وخواهد داشت؟ و چرا نظارت بر باز
شود چه کسی باید پاسخگوی مردم باشدگیرند، به یکباره تعطیل میهم حقوق می .  

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 19/5/19تاریخ: 

  تومان ۱۵۵هزار و  ۵۱ثبات نرخ مرغ در بازار ادامه دار شد/ قیمت هر کیلو مرغ 
هزار و  ۰۴تا  ۴۷۷هزار و  ۰۷و مرغ گرم  ۴۷۷هزار و  ۰۷تا  ۰۷حجت گفت: با ثبات قیمت مرغ، امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده 

تومان است ۴۷۷ .  
وگو با خبرنگارگفتعظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در  گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

 ۰۷تا  ۰۷ری ، از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد وگفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداخبرنگاران جوان
تومان است ۴۷۷هزار و  ۰۴تا  ۴۷۷هزار و  ۰۷ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۴۷۷هزار و  . 

تومان اجحاف در حق  ۴۷۷هزار و  ۰۴ها عرضه مرغ یخ با نرخ باالتر از وی افزود: با توجه به نرخ کنونی مرغ زنده در کشتارگاه
های بیشتر باید از گران های نظارتی با اعمال نظارتی مغازه داران است که دستگاهمصرف کننده و دریافت سود بیشتر از سو برخ

 .فروشی جلوگیری کنند
حجت قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرده و افزود: با توجه به کمبود عرضه مرغ ناشی از وزن گیری الشه در فصل گرما، 

 ۰۷شود که نرخ مرغ تا اواسط شهریور در دامنه های موجود پیش بینی مینشیوع بیماری نیوکاسل، افزایش تلفات و بی کیفیتی واکس
هزار تومان باشد ۰۴تا  . 

هزار راس دام در مکان های غیر مجاز عاملی برای طغیانی شدن  ۷۷۷رمقی بازار دام زنده در عید قربان/ ذبح بی :بیشتر بخوانید

 تب کریمه کنگو
عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با انتقاد از اظهارنظر برخی مسئوالن پیرامون واردات مرغ گفت: با توجه به ظرفیت 

تواند ضربه شهریور نیازی به واردات نداریم و تحقق این امر می ۰۴های گرمایی و مازاد تولید از ز بین رفتن تنشصنعت طیور و ا
 .مهلکی به صنعت مرغداری وارد کند

تومان اعالم کرد و گفت: هم اکنون هر کیلو  ۷۷۷هزار و  ۹و کنجاله سویا  ۲۴۷وی نرخ مصوب هر کیلو ذرت را یک هزار و 
شوددرصد نسبت به نرخ مصوب عرضه می ۰۷تا  ۴درصد و کنجاله سویا  ۰۴ر آزاد به اختالف ذرت در بازا . 

های دامی همچنان ادامه دارد، بیان کرد: با توجه به تأخیر در حجت با اشاره به اینکه مشکالت تأخیر در بارگیری حمل و نقل نهاده
ای جز خرید نهاده مورد نیاز از بازار آزاد ندارند که این امر بر چاره های دامی با نرخ مصوب از بنادر مرغدارانحمل و نقل نهاده

زندهای تولید دامن میافزایش هزینه . 
عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در پایان قیمت مرغ را تابع سیستم عرضه و تقاضا دانست و افزود: از مسئوالن ستاد 

ها بازار مرغ باید تابع سیستم عرضه و ر قیمت گذاری نداشته باشند چرا که همانند سایر کاالرود دخالتی در امتنظیم بازار انتظار می

 .تقاضا باشد
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 99/5/19تاریخ : 

  هزار تن رسید ۵۱خم مرغ/ صادرات تخم مرغ به تومانی مرغداران در فروش هر کیلو ت ۰۵۵هزار و  ۵زیان 
تومان متضرر  ۷۷۷نبی پور گفت: بر اساس قیمت مصوب سازمان حمایت، مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ حدود هزار و 

  .هستند
صنعت، تجارت و کشاورزیناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار  گروه  

،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره آخرین تحوالت بازار تخم مرغ اظهار کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ   

هزار تومان است ۰۲ای معادل شانه ۴۷۷هزار و  ۶تا  ۷۷۷هزار و  ۶درب مرغداری  . 
تومان  ۷۷۷هزار و  ۰تا  ۲۷۷هزار و  ۰وی افزود: بر اساس قیمت مصوب سازمان حمایت مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ 

تا در بازه  کنند از این رو دولت به منظور کاهش زیان مرغداران باید نسبت به خرید و ذخیره سازی محصول اقدام کندزیان می
 .ازدیاد مصرف در فصل زمستان و پاییز با کمبود مواجه نشویم

تن اعالم کرد و گفت: اگر چه این میزان تولید بیش از  ۲۷۷هزار و  ۹تا  ۹۷۷هزار و  ۹نبی پور متوسط تولید روزانه تخم مرغ را 
مرغدار نسبت به ادامه تولید و جوجه ریزی رغبت کند  نیاز داخل است، اما دولت باید از تولید کننده حمایت کافی را داشته باشد تا

 .چرا که هم اکنون مرغداران به سبب زیان انباشته از ابتدای سال رغبتی برای ادامه تولید ندارند
ها نداشتبازار نهادههای ایرانی تاثیری بر های دامی در کشور/توقف کشتیظرفیت مناسب ذخایر نهاده :بیشتر بخوانید  

تومانی در  ۴۷۷هزار و  ۹تن و زیان  ۹۷۷هزار و  ۹به گفته وی از ابتدای سال تا کنون مرغداران با احتساب متوسط تولید روزانه 
 .فروش هر کیلو تخم مرغ با زیان وحشتناکی رو به رو هستند و با استمرار این روند دیگر توان تولید ندارند

ادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به اینکه صادرات تخم مرغ چندان چشم گیر نیست بیان کرد: بر اساس رئیس هیئت مدیره اتح
های هدف صادر شده است که این میزان در برابر مازاد تولید رقم هزار تن تخم مرغ به بازار ۰۹تا  ۰۷ماه اخیر تنها  ۲آمار طی 

 .قابل توجهی نیست
درصد مرغداران، مرغ در واحد تولیدی خود ندارند اظهار کرد: با توجه به میزان انباشته  ۷۷وی با اشاره به اینکه بیش از 

برند چرا که فروش تخم مرغ های تولیدی در تعطیلی به سر میمرغداران و عدم صرفه اقتصادی برای جوجه ریزی بسیاری از واحد
مرغدار نداردای برای در نقطه سر به سر فایده . 

ها گفت: بخشنامه معاون وزیر صمت قیمت مصوب هر کیلو تخم فروشیهای باال در خردهنبی پور با انتقاد از عرضه تخم مرغ با نرخ
تومان اعالم کرده است که با این وجود مغازه دار هر شانه تخم مرغ را نباید با قیمت بیش  ۰۷۷هزار و  ۰مرغ درب مرغداری را 

تومان عرضه کند ۹۷۷و  هزار ۰۰از  . 
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران عرضه مستقیم تخم مرغ را تنها راهکار تعادل قیمت در بازار خرده فروشی 

هایی را برای عرضه مستقیم محصول در ها از وزارت صمت و پشتیبانی امور دام تقاضا کردیم که غرفهدانست و گفت: اگر چه بار
ار تولید کننده قرار دهند، اما تا کنون این امر محقق نشده استاختی . 

تومان اعالم کرد و گفت: هم اکنون هر  ۷۴۷هزار و  ۹و کنجاله سویا  ۲۴۷هزار و  ۰وی در پایان نرخ مصوب هر کیلو ذرت را 
شود که با نرخ تومان در بازار آزاد عرضه می ۴۷۷هزار و  ۰و ذرت  ۰۷۷هزار و  ۹تا  ۶۷۷هزار و  ۹کیلو کنجاله سویا با نرخ 

 .مصوب خود فاصله چندانی ندارد
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 90/5/19تاریخ : 

  تومان ۱۵۵هزار و  ۵۰زار مرغ/ نرخ هر کیلو مرغ آخرین تحوالت با
تومان است ۴۷۷هزار و  ۰۷و مرغ آماده به طبخ  ۲۷۷هزار و  ۰۷چهارآیین گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده  .  

صنعت، تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار برومند چهارآیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت گروه  

، درباره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۴۷۷هزار و  ۰۷مرغ آماده به طبخ  و ۲۷۷هزار و  ۰۷مرغداری  . 

های نظارتی کننده است که دستگاهتومان اجحاف در حق مصرف ۴۷۷هزار و  ۰۷وی افزود: فروش مرغ یک لایر باالتر از نرخ 
داران جلوگیری کنندهای بیشتر از سودجویی برخی مغازهباید با اعمال نظارت . 

بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا افزایش تلفات و کاهش کیفیت شچهارآیین قیمت مرغ در بازار را پی
 ۰۷تا  ۰۷و مرغ آماده به طبخ  ۴۷۷هزار و  ۰۷تا  ۰۷شهریور نرخ مرغ زنده در دامنه  ۰۴شود که تا بینی میهای دامی پیشنهاده

تومان باشد ۴۷۷هزار و  . 
ت جوجه یک روزه رو به کاهش است، بیان کرد: روند نزولی قیمت جوجه یک روزه در بازار این مقام مسئول با اشاره به اینکه قیم

های آتی را تحت تأثیر خود قرار ریزی ندارند که استمرار این روند عرضه مرغ در ماهدهد که مرغداران تمایلی به جوجهنشان می
دهدمی . 

شود که قیمت بینی میمدارس و خنک شدن هوا از اواسط شهریور پیش به گفته وی با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار بازگشایی
 .مرغ در بازار تا حدودی کاهش یابد

عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با انتقاد از اظهار نظر مسئوالن وزارت صمت پیرامون واردات مرغ گفت: 
استمرار تولید و تأمین مرغ ظرف   ای و کاهش انگیزه تولیدکنندگان،نهآمیز مسئوالن دولتی در فضای رساهای قهری و تهدیدبرخورد

ای فراهم کنند که تولیدکنندگان به کشاند از این رو تقاضا داریم مسئوالن امر شرایط را به گونهروز آینده را به چالش می ۴۷تا  ۷۷
 .آینده تولید امیدوار شوند

ولت در افت و خیز تولید مرغ تأثیرگذار است، بیان کرد: این در حالی است که اگر این مقام مسئول با اشاره به اینکه تصمیمات د
گذاری به مکانیزم عرضه و تقاضا واگذار شود بدون تردید بازار به تعادل خواهد رسیدقیمت . 

است، افزود های دامی فروکش کردهوی با اشاره به اینکه تنش بازار نهاده و  ۴۷۷یک هزار و  اکنون هر کیلو ذرت با نرخهم :

شود که با نرخ مصوب خود اختالف چندانی نداردتومان در بازار آزاد عرضه می ۰۷۷هزار و  ۹کنجاله سویا  . 
ها نداشتهای ایرانی تاثیری بر بازار نهادههای دامی در کشور/توقف کشتیظرفیت مناسب ذخایر نهاده :بیشتر بخوانید  

ها و واکسن در بازار تصریح کرد: با توجه به نوسان شدید آیین در پایان با انتقاد از افزایش چشمگیر قیمت ریز مغزی چهار
رود تدابیری برای رفع این بحران بیندیشند تا های باال در بازار از مسئوالن امر انتظار میها و فروش با نرخها و واکسنریزمغزی

با نرخ مصوب به حداقل خود برسدها اختالف قیمت این نهاده . 
 

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 91/5/19تاریخ :  

  ها مانع کاهش قیمت شده اندتمهیدات کاهش نرخ گوشت گوساله/ واسطه 
  .رضایی گفت: درصدد تشکیل زنجیره ارزش گوشت گوساله گرم برای ایجاد تعادل در قیمت هستیم

ت جهاد کشاورزی، مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دامی به نقل از وزار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
های زنجیره ای، سازمان میادین میوه و تره بار، انجمن وزارت جهاد کشاورزی در نشستی با حضور جمعی از نمایندگان فروشگاه

ما در  دام زنده در کشور،  صنفی گاوداران ایران و شورای تامین کنندگان دام ایران تصریح کرد: با توجه به بهبود وضعیت تولید
 .صدد هستیم با تشکیل زنجیره ارزش، گوشت گوساله گرم تولید داخل را با قیمت و کیفیت مناسب به دست مردم برسد

های پروار شده آماده به بازار روبرو هستند که همین امر موجب شده قیمت هر ها هم اکنون با انباشت گوسالهوی اضافه کرد: دامداری
هزار تومان برسد و بنابراین انتظار داریم مردم نیز این کاهش قیمت را در بازار حس کنند ۲۷کیلوگرم گوشت گوساله زنده به زیر  . 

های صورت گرفته، قیمت هر کیلوگرم الشه گرم جه به کاهش قیمت گوشت گوساله زنده تولید داخل و ارزیابیرضایی گفت: با تو
هزار تومان باشد و هر قیمتی باالتر از آن حباب قیمت است ۹۷گوساله در بازار باید حدود  . 

ندگان دام آنقدر از هم فاصله گرفته اند که ها و تامین کنهای زنجیره ای، دامداران، اتحادیهوی تصریح کرد: متاسفانه فروشگاه
های مزاحم وارد عرصه شده و بر قیمت گوشت تاثیر گذاشته انددالل . 

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: این درحالی است که تامین کنندگان دام کشور آماده اند گوشت گرم گوساله را به صورت الشه با 
های قطعه بندی قرار دهندای و واحدیرههای زنجقیمت مناسب در اختیار فروشگاه . 

های قطعه بندی و بسته وی گفت: برای تعامل بیشتر و شکل گیری زنجیره گوشت گوساله تولید داخل، در آینده جلساتی با حضور واحد
کنیمبندی گوشت برگزار می . 

مهم در کنترل قاچاق/هزینه پالک کوبی برای گله ها سبک و سنگین متفاوت است پالک گذاری دام امری :بیشتر بخوانید  
۰۴۷در این نشست، رئیس تامین کنندگان دام ایران اعالم آمادگی کرد: روزانه  تن گوشت گرم گوساله به صورت الشه را با  ۹۷۷تا  

 .قیمت مناسب در سطح تهران به طور مستقیم در اختیار بازار قرار دهد
پوریان گفت: ما آماده ایم در مرحله دوم عرضه گوشت دام سبک را آغاز کنیم منصور . 

همچنین در این نشست، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران نیز گفت: به رغم آن که قیمت هر کیلوگرم گوساله زنده تولید 
ه، اما ما شاهد کاهش قیمت گوشت در بازار نبوده ایمهزار تومان رسید ۲۷هزار تومان شب عید، اکنون به مرز  ۲۹تا  ۲۴داخل از  . 

ها میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان مانع کاهش قیمت شده انداحمد مقدسی افزود: واسطه . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ا 

خبرنگاران جوان  – 91/5/19تاریخ :   

  درصدی قیمت رب گوجه فرنگی ۰۵تکذیب خبر افزایش 
شوددرصدی قیمت رب گوجه فرنگی صحت ندارد و تکذیب می ۷۷موسوی گفت: خبر افزایش  .  

های توزیعی و های مصرفی و شبکه، سیدداود موسوی معاون نظارت بر کاالگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

درصدی قیمت رب گوجه فرنگی گفت: هرچند  ۷۷گان، با تکذیب خبر افزایش اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنند
های تولیدی ذیربط در حال حاضر رب گوجه فرنگی از اقالم مشمول اولویت اول قیمت گذاری تثبیتی و تکلیفی نیست و واحد

ن قیمت کاالی خود اقدام کنند، ها نسبت به تعییبایست بر اساس ضوابط عمومی قیمت گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمتمی
های تولیدی و انجمن ذیربط به منظور ولی به دلیل کاهش قیمت گوجه فرنگی و سهم باالی آن در قیمت رب، هماهنگی الزم با واحد

 .تعدیل قیمت از طریق این سازمان صورت گرفته است
د تاثیر کاهش قیمت گوجه فرنگی با توجه به سهم قابل سیدداود موسوی در عین حال افزود: بر اساس هماهنگی به عمل آمده مقرر ش

ها نسبت به تعدیل قیمت اقدام کنند و به همین منظور حداکثر قیمت مصرف کننده قابل قبول توجه آن در تولید رب، اعمال و کلیه واحد
 .برای درج بر روی محصوالت به زودی اطالع رسانی خواهد شد

ها نداشتهای ایرانی تاثیری بر بازار نهادههای دامی در کشور/توقف کشتیظرفیت مناسب ذخایر نهاده :بیشتر بخوانید  
این مقام مسئول تاکید کرد: نه تنها قیمت رب افزایش نیافته بلکه شاهد کاهش قیمت آن نیز خواهیم بود و همانطور که پیش از این نیز 

های مصوب ازجمله اهداف های موجود در بازار و قیمتها و دسترسی آسان مصرف کنندگان به قیمتکاالاعالم شد شفافیت در قیمت 
باشدو راه اندازی سامانه اطالع رسانی قیمت کاال و خدمات می . 

ت وجود موسوی متذکر شد: با توجه به اینکه سامانه مذکور در شروع فعالیت است و بر اساس شرایط و قواعد عادی بازار و ضرور
، قیمت فعلی کاال ۰۹۷باشند و اطالعات مندرج در سامانه های قبل در بازار موجود میکاال، برخی اقالم پیش از این تولید و با قیمت

باشد و نه قیمت درج شده بر روی محصول؛ لذا برداشتی مبتنی بر عدم کارکرد مطلوب این سامانه صحیح نیست در سطح کشور می
های تولیدی، در خصوص کلیه محصوالت با توجه به تغییرات قیمت مواد اولیه یا سایر ها توسط واحدمتو ضرورت اصالح قی

باشدعوامل موثر بر بهای تمام شده بر اساس اطالعات قیمتی منتشره حاکی از کارکرد مطلوب این سامانه می . 
صریح کرد: هر چند هدف غایی طراحی واجرای های توزیعی و اقتصادی سازمان تهای مصرفی و شبکهمعاون نظارت بر کاال

باشد و حساسیت و دقّت ها برای استفاده عموم شهروندان میسامانه مورد نظر تسهیل اطالع رسانی بموقع و دقیق از قیمت کاال
که انتظار  باشد، ولی روش اطالع رسانی و تحلیل موضوع دارای اشکال استمخاطبان در شروع راه اندازی سامانه قابل ستایش می

رود خبرنگاران محترم و اصحاب رسانه قبل از انتشار اینگونه اخبار با متولیان امر مذاکره و دالیل مغایرت را احصا و با کسب می

 .اطالعات از منابع خبری موثق اطالع رسانی دقیق را مد نظر قرار دهند
 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 
 خبرگزاری فارس – 91/5/19 :تاریخ 

 سیاست برای اصالح واردات محصوالت اساسی کشاورزی  0
  .سیاست برای اصالح واردات محصوالت اساسی کشاورزی پیشنهاد می شود 4

به گزارش خبرگزاری فارس؛ برای اصالح روند واردات محصوالت اساسی کشاورزی که موجبات وابستگی به برخی کشورهای 
شودفراهم آورده و امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار داده است، چهار سطح سیاست پیشنهاد میخاص را  : 

  :تغییر مبادی وارداتی (1
میلیارد دالر، معادل بیش از  5.1تا  6بر اساس آمار واردات محصوالت اساسی کشاورزی کشور در سالهای اخیر، ساالنه حداقل 

سی کشاورزی، بدون توجه به معیارهای مناسب وارد کشور شده است که قابلیت اصالح مبادی نیمی از کل واردات محصوالت اسا
مدت را داردوارداتی در کوتاه . 

میلیارد دالر بوده است  9.1سال اخیر میانگین واردات این محصول در حدود  5به طور مثال در خصوص واردات ذرت، در طول 

و  11که کشورهای برزیل و اوکراین با سهم  درصدی، در صدر مبادی وارداتی آن قرار دارند. با این حال با توجه به  23

های بالفعل شده صادراتی کشورهای روسیه و هند، این امکان فراهم است که ظرفیت میلیون دالر از واردات این  955تا  600

 .محصول، از این دو کشور انجام گیرد
های تولیدی بالفعل مدت و با توجه به ظرفیتامکان تغییر مبادی آنها در کوتاهدر جدول زیر لیست محصوالت اساسی کشاورزی که 

میلیارد دالر از محصوالت اساسی  5.1تا  6توان مبادی واردات کشورهای هدف فراهم است، آورده شده است؛ بر این اساس می

 کشور را 
 :خرید مستقیم از مبادی اصلی وارداتی و حذف کشورهای واسط

میلیارد دالر از واردات محصوالت اساسی کشاورزی ایران با واسطه کشورهایی همچون سوئیس،  6.1ال اخیر حدود س 5در طول 

شود. این در حالی است که درصد از واردات این محصوالت را شامل می 60امارات، انگلستان و هلند تأمین شده است که در حدود 

اندودهاین کشورها مبدأ اصلی وارداتی این محصوالت نب .  
در این موارد الزم است واردات کشور، از مبادی اصلی وارداتی به صورت مستقیم و تحت قراردادهای تجاری دوجانبه ساماندهی 

هایی که ممکن است در زمانهای بحرانی برای ایران دردسرساز شوند، با تواند عالوه بر حذف واسطهشود. در این صورت، ایران می
مستقیم، شرایط را برای تجارت متقابل محصوالت تولید داخل با محصوالت وارداتی فراهم آورد. برقراری رابطه برقراری ارتباط 

دهد و از طرف دیگر در مستقیم با تولیدکنندگان اصلی محصوالت وارداتی از طرفی امنیت تأمین کاالهای اساسی را افزایش می
های پیشنهادی صوالت را فراهم آورد. البته باید توجه شود که با اجرای سیاستتواند موجبات کاهش قیمت خرید این محبلندمدت می

گری کشورهای اروپایی در تجارت محصوالت اساسی کشاورزی ایران کاسته خواهد در مورد قبل، به طور خودکار از سهم واسطه
 .شد

سال اخیر نشان داده شده است 5ر طول در جدول زیر سهم کشورهای واسط در واردات هر یک از کاالهای اساسی کشاورزی د :  
 :کشت فراسرزمینی محصوالت مورد نیاز در کشورهای هدف (3

در حال حاضر امکان کشت فراسرزمینی برخی محصوالت از جمله سویا و ذرت مورد نیاز ایران در دیگر کشورها، خصوصاً 
نه الزم است بر کشورهای همسایه و منطقه تمرکز شودکشورهایی همچون قزاقستان، روسیه و ازبکستان فراهم است؛ در این زمی . 

 :بررسی ظرفیت بالقوه تولید در کشورهای همسایه و همسو و انعقاد قراردادهای بلندمدت (4
کشورهای منطقه آسیای میانه و حاشیه دریای خزر، امکانات تولید بیشتر درخصوص برخی از محصوالت کشاورزی را دارند؛ اما به 

نمایندتری مناسب برای آنها، از تمامی ظرفیت تولیدی خود در این زمینه استفاده نمیدلیل نبود مش . 
توانند در مذاکره شود، این کشورها می چنانچه ایران بتواند در قالب قراردادهای تجاری دوجانبه و بلندمدت با این کشورها وارد

های هی از نیاز ایران را تأمین نمایند. بنابراین یکی از سیاستزمانی کوتاه ظرفیت تولیدی خود را افزایش دهند و بخش قابل توج
 .پیشنهادی، بررسی ظرفیتهای بالفعل نشده کشورهای همسایه است

در این خصوص حداقل در مورد دو محصول ذرت و سویا، این امکان وجود دارد که در کشورهای آسیای میانه همچون قزاقستان، 
ید افزوده شود و ایران بخشی از نیاز خود را در قالب قراردادهای بلندمدت از این کشورها تأمین ازبکستان و روسیه، بر میزان تول

 .کند
  لینک خبر
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 برنج
 فودپرس – 99/5/19تاریخ :

در فصل برداشت واردات نداریمخواهد بود / قطعاً نیاز بازار اساس واردات برنج بر  
در فصل برداشت محصول صادر رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه به هیچ عنوان اجازه واردات برنج خارجی  کشاورزی.

شود گفت: کشاورزان شالیکار نگران این موضوع نباشندنمی . 
 

در جمع خبرنگاران به انتشار خبر لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج خارجی اشاره کرد و در مورد آن اظهار  محمدباقر نوبخت 
دهم که قطعاً این واردات در فصل برداشت محصول انجام میکار شمالی اطمینان خاطر جا به تمام کشاورزان برنجداشت: در همین

شودنمی . 
 

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور حمایت از کشاورزان و تولیدات داخلی را از جمله تأکیدات مهم در حوزه اقتصاد مقاومتی خواند 
اما این فرآیند پس از برداشت محصول داخلی و  و عنوان کرد: قسمتی از نیاز بازار کشور به برنج باید از طریق واردات تأمین شود

شودبرآورد میزان تولید امسال و نیاز فعلی بازار انجام می . 
 

کنندگان را جانشین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور در گیالن حمایت از شالیکاران این استان در کنار توجه به حقوق مصرف
اساس مقدار نیاز بازار انجام خواهد شد و قطعاً این واردات در بازه برنج خارجی بر واردات :مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد

شودزمانی برداشت محصول داخلی انجام نمی .  
 

درصدی در اقتصاد است ابراز  9های اقتصاد مقاومتی به دنبال تحقق یک رشد پویای معاون رئیس جمهور با بیان اینکه سیاست

های فرآروی تحقق های کشور جانشین ستاد اقتصاد مقاومتی معرفی شود تا مشکالت و چالشاز استان داشت: مقرر شده در هر یک
ها در مرکز هر استان با جدیت مورد بررسی قرار گیرداین سیاست . 

د مقاومتی های اقتصاهای تحقق سیاسترئیس سازمان برنامه و بودجه کشور توسعه زیربناها و امکانات زیرساختی را از جمله مؤلفه
ها اهدافی است که های مولد در این بخشگذاریتولید، اشتغال، گردشگری و حمایت از سرمایه :در استان گیالن اعالم کرد و گفت

ها استستاد اقتصاد مقاومتی گیالن به دنبال تحقق آن . 
 

های مهم اقتصاد مقاومتی در این استان سرفصلهای ریلی و تکمیل خطوط راه آهن گیالن را از دیگر نوبخت فراهم آوردن زیرساخت
جا به رشت به بندرانزلی و از آن -ترین هدف ما در حوزه توسعه خطوط ریلی، اتصال راه آهن قزوین برشمرد و عنوان کرد: بزرگ

  .آستارا است که البته این کار با جدیت در حال انجام است
 

ساز توسعه اقتصادی و گردشگری پایدار اعالم کرد و ابراز داشت: ستان گیالن را زمینهها در اراهای و آزادوی تکمیل مسیرهای جاده
کار راه آهن گیالن به اعتقاد دولت نا تمام مانده است و امیدواریم در صورت تملک به موقع اراضی، مسیر ریلی رشت به انزلی را تا 

برداری قرار دهیمقبل از پایان دولت دوازدهم مورد بهره . 
 

های اشتغال استان یس سازمان برنامه و بودجه کشور حل مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی در گیالن را جهت افزایش ظرفیترئ
توانیم های جدی گیالن است که میهای شغلی از جمله چالشالزم و ضروری خواند و تصریح کرد: معضل اشتغال و نبود فرصت

تولیدی صنعتی حل کنیمهای بخش بزرگی از آن را با توسعه ظرفیت . 
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جانشین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور در گیالن ایجاد فضاهای گردشگری و ساخت مراکز اقامتی در اراضی اطراف ایستگاه 
راه آهن رشت را مورد تأکید قرار داد و عنوان کرد: به دنبال این هستیم تا اراضی مذکور به مشاوران ذیربط سپرده شود تا طرح 

ها و مراکز اقامتی تهیه کنندسبی را برای آن جهت ساخت هتلمنا . 
 

شود خاطرنشان کرد: با های بسیار خوب استان گیالن محسوب میمعاون رئیس جمهور با بیان اینکه بحث گردشگری از ظرفیت
های الزم برای تین مؤلفهتوان نخسای میهای جادهبرداری از زیرساختتوسعه خطوط ریلی، افزایش امکانات هتلینگ و با بهره

 .توسعه امر گردشگری را در استان گیالن به نحو احسنت تحقق بخشید

 لینک خبر 
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 برنج 

 خبرنگاران جوان  – 91/5/19تاریخ : 

  درصد ارزان شد/ دلیل گرانی چای خارجی چیست؟ ۱۱برنج ایرانی 
تا قیمت این محصول در بازار روند نزولی داشته باشدآقاطاهر گفت: ازدیاد عرضه برنِج سال گذشته موجب شده  .  

صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار محمد آقا طاهر رئیس اتحادیه بنک داران مواد غذایی در گفت باشگاه گروه اقتصادی  

تومانی و  ۹۷۷هزار و  ۷درصدی قیمت چای خارجی در بازار خبر داد و گفت: حذف ارز  ۰۹۷، از افزایش خبرنگاران جوان
روداختصاص ارز نیمایی به واردات دلیل اصلی نوسان قیمت چای خارجی در بازار به شمار می . 

 
هزار تومان رسیده  ۶۲تا  ۶۷هزار تومان به  ۹۲از   یم کیلوییرئیس اتحادیه بنک داران مواد غذایی افزود: قیمت هر بسته چای ن

یافتبرابر افزایش می ۹تومانی قیمت ارز خارجی حداکثر باید  ۹۷۷هزار و  ۷است در حالی که با حذف ارز  . 
 

ای داخلی به های اخیر تغییر ذائقه مردم از چای خارجی به چآقاطاهر نوسان چای داخلی را امری طبیعی دانست و گفت: طی سال
 .سبب باال بودن کیفیت و ارگانیک بودن آن موجب شد که قیمت چای با نوساناتی در بازار رو به رو شود

 
های آتی به ها خبر داد و گفت: با توجه به آنکه کشت نو در هفتهدرصدی قیمت برنج ایرانی در عمده فروشی ۹۴تا  ۹۷او از کاهش 

د عرضه برنج سال گذشته موجب شده تا قیمت این محصول روند نزولی در بازار داشته باشد شود از این رو ازدیابازار عرضه می
شود روند کاهشی قیمت همچنان در بازار استمرار یابدضمن آنکه پیش بینی می . 

 
یان کرد: با توجه رئیس اتحادیه بنک داران مواد غذایی با اشاره به اینکه قیمت برنج خارجی در بازار از ثبات نسبی برخوردار است ب

بردتومانی به واردات برنج خارجی بازار این محصول همچنان در آرامش به سر می ۹۷۷هزار و  ۷به استمرار ارز  . 
 سه میلیون تن کاال در بندر امام موجود است / انتقاد تند حجتی از واردات محوری برخی مسئوالن:بیشتر بخوانید

و  ۹آقاطاهر با بیان اینکه قیمت حبوبات در بازار کمترین نوسان را طی یک ماه اخیر در بازار تجربه کرده است، افزود: اگر چه در 
برابر افزایش یابد، اما هم اکنون بازار  ۹ار تومانی موجب شد تا قیمت اقالم حبوبات حدود هز ۹۷۷هزار و  ۷ماه اخیر حجم ارز  ۲

 .این محصول از ثبات نسبی برخوردار است چرا که امکان نگهداری حبوبات بیش از مدت یک سال در انبار وجود ندارد
 

های اخیر انجام داده به دست ازمان حمایت در هفتهدرباره آخرین وضعیت بازار روغن گفت: روغن مطابق با قیمت گذاری که س  او

رسد و مشکلی در توزیع وجود نداردمصرف کننده می . 
 

۹۷۷هزار و  ۷رئیس اتحادیه بنک داران مواد غذایی ارز  دانست و افزود: اختصاص این ارز به واردات   تومانی را ارز حمایتی 
شود در حالی که با واقعی شدن نرخ ارز دیگر این اتفاق رخ های کشور میزها منجر به خروج غیر قانونی محصول از مربرخی کاال

دهدنمی . 
 

۹۰۷۷هزار و  ۷این مقام مسئول ادامه داد: اگر چه قیمت برنج خارجی شکر و روغن به سبب اختصاص ارز  تومانی به واردات  
کر به سب مشکل سیستم توزیع با نوسانات چشمگیری در های اخیر دیدیم که قیمت شنباید نوسانی در بازار داشته باشد، اما در ماه

 .بازار رو به رو شد
 

توان پیش بینی دقیقی راجع به بازار اقالم اساسی در ماه محرم داشت تصریح کرد: البته با استمرار او در پایان با اشاره به اینکه نمی

اصی در بازار نیافتدشود نوسان خروند کنونی عرضه و تقاضا و کاهش قیمت ارز پیش بینی می . 
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی

 ایرنا  – 15/5/19تاریخ : 

  ها به بخش کشاورزیالحسنهورود قرض
الحسنه مهر ایران امروز برای پوشش مالی نامه مشترک بین سازمان تعاون روستایی ایران و بانک قرضتفاهم -ایرنا - تهران

های مالی اسالمی منعقد شدزنجیره بخش کشاورزی با ابزار .  
۰۷نامه قرار است، به گزارش یکشنبه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، براساس این تفاهم اتحادیه زیر مجموعه تعاون  

های گذاری کنند و طبق آن این بانک به تمام اعضای شرکتالحسنه مهر ایران سپردهروستایی گردش مالی خود را در بانک قرض
میلیون تومان پرداخت کند ۴۷تسهیالتی تا تعاونی  . 

سال در صورت توافق طرفین این قرارداد تمدید شود ۹ساله بوده و قرار است پس از پایان  ۹نامه این تفاهم . 
 پرداخت تسهیالت به کسب و کارهای خرد کشاورزی

« مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت« حسین شیرزاد  نامه فتح بابی برای گسترس خدمات تفاهم امیدوارم این :

های زیرساختی کشاورزی باشدالحسنه به عنوان تأمین مالی خرد با کارمزد حداقل به ویژه در بخشقرض . 
ها تمایل نداشتند، تسهیالت خرد در به گفته وی، مشکل عمده اعضای اتحادیه تأمین منابع مالی به ویژه منابع خرد بود، چرا که بانک

درصد است که کشاورزان توان پرداخت آن را ندارند ۰۹های دیگر معموالً ار آنان قرار دهند. از سوی دیگر نرخ سود بانکاختی . 
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی گفت: این تسهیالت به کسب و کارهای خرد، مصارف خرد، تهیه سموم بخش کشاورزی، 

توانند بدون محدودیت از آن استفاده کنند. قرار شود و همه اعضا میهای روغنی داده مینهخرید بذور مناسب کشاورزی با اولویت دا
ها معرفی کنندها اعضای خود را به بانکاست اتحادیه . 

های بخش کشاورزی به عنوان اسناد غیررسمی شیرزاد درخصوص وثیقه ها افزود: : این مشکل بزرگی است و قبول دارم دارایی
هایی ها انجام شود و همچنین در قبال سپردههای گروهی توسط اتحادیهشود، اما قرار است ضمانتان وثیقه استفاده نمیاست و به عنو

ها را به حداقل برسانندگذارد، مقرر شده است وثیقهکه سازمان می . 
بی داشته باشدالحسنه هم قبول کرده در این زمینه با اعضای اتحادیه همکاری مناسوی ادامه داد: بانک قرض . 

 خرید گوجه فرنگی با قیمت توافقی در هشت استان آغاز شد
استان توسط  ۹۰مدیرعامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی همچنین گفت: ستاد تنظیم بازار اعالم کرده که گوجه فرنگی حمایتی در 

شود و قرار تومان از آنها خریداری می ۰۰۷۷تعاون روستایی خریداری شود. این خرید در هشت استان آغاز شده و به قیمت کیلویی 
 .است، ستاد تنظیم بازار در این زمینه حمایت مالی هم انجام دهد

ها خریداری شده و جه فرنگی با قیمت توافقی در استانتن گو ۴۰۷۷هزار تن از ابتدای اردیبهشت تاکنون حدود  ۷۴به گفته شیرزاد، 
 .مطالبات آنها کامل پرداخت شده است

درصد۷پرداخت تسهیالت با کارمزد صفر تا  *  
« های زیرمجموعه سازمان ای که اتحادیهالحسنه مهر ایران هم اعالم کرد: در قبال سپردهمدیرعامل بانک قرض« مرتضی اکبری

درصد به کشاورزان پرداخت خواهد شد  ۷میلیون تومان با نرخ سود صفر تا  ۴۷خواهند داشت، تسهیالت تا  مرکزی تعاونی روستایی
شودها آغاز میو به محض اینکه این گردش حساب ایجاد شد، پرداخت وام . 

کنیم ت پرداخت میدرصد تسهیال ۷وی رویکرد صندوق مهر را بانکداری اسالمی برشمرد و گفت: افتخار ما این است که با نرخ تا 
میلیارد تومان سود داشتیم ۲۷۷و این بانک سوده هم هست، به طوری که سال گذشته  . 

گیرد، بیمه هم بشود های تعاونی قرار میاکبری به سازمان تعاون روستایی پیشنهاد کرد که این تسهیالتی که در اختیار اعضای شرکت
امضا کرد که یک طرف آن بیمه باشدنامه سه جانبه توان تفاهمکه در این صورت می . 

کنندگان وام اخذ خواهد شدنامه و وثایق از کشاورزان گفت: طبق بخشنامه یک تا دو ضامن از دریافتوی درباره ضمانت . 
درصد پرداخت کرد ۷هزار نفر تسهیالت با کارمزد  ۹۲۷الحسنه مهر ایران به یک میلیون و اکبری گفت: سال گذشته بانک قرض . 

وز تفاهم نامه همکاری برای حمایت از تعاونی ها و تشکل های حوزه های کشاورزی و روستایی با پرداخت تسهیالت قرض امر
الحسنه میان حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران و مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران 

 .امضا شد
  لینک خبر
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان  – 99/5/19تاریخ : 

  هزار تن رسید ۵۱تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ/ صادرات تخم مرغ به  ۰۵۵هزار و  ۵زیان 
تومان متضرر  ۷۷۷نبی پور گفت: بر اساس قیمت مصوب سازمان حمایت، مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ حدود هزار و 

  .هستند
صنعت، تجارت و کشاورزیناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار  گروه  

،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره آخرین تحوالت بازار تخم مرغ اظهار کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ   

ار تومان استهز ۰۲ای معادل شانه ۴۷۷هزار و  ۶تا  ۷۷۷هزار و  ۶درب مرغداری  . 
تومان  ۷۷۷هزار و  ۰تا  ۲۷۷هزار و  ۰وی افزود: بر اساس قیمت مصوب سازمان حمایت مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ 

کنند از این رو دولت به منظور کاهش زیان مرغداران باید نسبت به خرید و ذخیره سازی محصول اقدام کند تا در بازه زیان می
زمستان و پاییز با کمبود مواجه نشویمازدیاد مصرف در فصل  . 

تن اعالم کرد و گفت: اگر چه این میزان تولید بیش از  ۲۷۷هزار و  ۹تا  ۹۷۷هزار و  ۹نبی پور متوسط تولید روزانه تخم مرغ را 
نیاز داخل است، اما دولت باید از تولید کننده حمایت کافی را داشته باشد تا مرغدار نسبت به ادامه تولید و جوجه ریزی رغبت کند 

رندچرا که هم اکنون مرغداران به سبب زیان انباشته از ابتدای سال رغبتی برای ادامه تولید ندا . 
ها نداشتهای ایرانی تاثیری بر بازار نهادههای دامی در کشور/توقف کشتیظرفیت مناسب ذخایر نهاده :بیشتر بخوانید  

در  تومانی ۴۷۷هزار و  ۹تن و زیان  ۹۷۷هزار و  ۹به گفته وی از ابتدای سال تا کنون مرغداران با احتساب متوسط تولید روزانه 
 .فروش هر کیلو تخم مرغ با زیان وحشتناکی رو به رو هستند و با استمرار این روند دیگر توان تولید ندارند

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به اینکه صادرات تخم مرغ چندان چشم گیر نیست بیان کرد: بر اساس 
های هدف صادر شده است که این میزان در برابر مازاد تولید رقم زار تن تخم مرغ به بازاره ۰۹تا  ۰۷ماه اخیر تنها  ۲آمار طی 

 .قابل توجهی نیست
درصد مرغداران، مرغ در واحد تولیدی خود ندارند اظهار کرد: با توجه به میزان انباشته  ۷۷وی با اشاره به اینکه بیش از 

برند چرا که فروش تخم مرغ های تولیدی در تعطیلی به سر میسیاری از واحدمرغداران و عدم صرفه اقتصادی برای جوجه ریزی ب
ای برای مرغدار ندارددر نقطه سر به سر فایده . 

ها گفت: بخشنامه معاون وزیر صمت قیمت مصوب هر کیلو تخم فروشیهای باال در خردهنبی پور با انتقاد از عرضه تخم مرغ با نرخ
تومان اعالم کرده است که با این وجود مغازه دار هر شانه تخم مرغ را نباید با قیمت بیش  ۰۷۷و  هزار ۰مرغ درب مرغداری را 

تومان عرضه کند ۹۷۷هزار و  ۰۰از  . 
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران عرضه مستقیم تخم مرغ را تنها راهکار تعادل قیمت در بازار خرده فروشی 

هایی را برای عرضه مستقیم محصول در ها از وزارت صمت و پشتیبانی امور دام تقاضا کردیم که غرفهه باردانست و گفت: اگر چ
 .اختیار تولید کننده قرار دهند، اما تا کنون این امر محقق نشده است

فت: هم اکنون هر تومان اعالم کرد و گ ۷۴۷هزار و  ۹و کنجاله سویا  ۲۴۷هزار و  ۰وی در پایان نرخ مصوب هر کیلو ذرت را 
شود که با نرخ تومان در بازار آزاد عرضه می ۴۷۷هزار و  ۰و ذرت  ۰۷۷هزار و  ۹تا  ۶۷۷هزار و  ۹کیلو کنجاله سویا با نرخ 

 .مصوب خود فاصله چندانی ندارد
  لینک خبر
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 تولیدات باغی
 ایرنا  – 91/5/19تاریخ : 

شودنوع میوه جدید تا پایان سال معرفی می00  
رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی گفت: طی چند ماهه اخیر پنج رقم جدید محصول باغی از سوی این موسسه  -ایرنا -تهران

های معتدل و سردسیری تا پایان امسال معرفی خواهد شدم دیگر نیز از انواع میوهرق ۰۷معرفی شد و  .  
با بیان اینکه این پنج رقم معرفی شده شامل دو رقم انگور و سه « شکرهللا حاجی وند» به گزارش چهارشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 

و سردسیری این موسسه تحقیقاتی در دست معرفی است های معتدل رقمی که توسط پژوهشکده میوه ۰۷رقم زردآلو است افزود: 
 .شامل دو رقم گیالس، شش رقم زردآلو، دو پایه انگور، دو رقم سیب و دو رقم جدید فندق می شود

های معتدل و این پژوهشکده ها شامل پژوهشکده میوه :وی با بیان اینکه موسسه تحقیقات باغبانی دارای هفت پژوهشکده است، گفت

های نیمه گرمسیری، گل و گیاهان زینتی، پسته و همچنین خرما و میوه های سبزی و صیفی، چای، مرکبات و میوه سردسیری،
گرمسیری است و یکی از مهمترین این پژوهشکده ها به لحاظ اهمیت و سطح زیر کشت مربوط به میوه های معتدل و سردسیری 

 .است
 ۲۰محقق و هیات علمی است که  ۶۰های معتدل و سردسیری دارای ژوهشکده میوهرئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی ادامه داد: پ

نوع محصول را در سراسر کشور دنبال می کند ۹۶پروژه تحقیقاتی مختلف از  . 
استان دارای شرایط آب و هوایی معتدل و سردسیری از ارقام بانک ژن محصوالت  ۹۹تولید کننده و مدیر باغبانی از  ۴۷وی گفت: 

های تحقیقاتی وابسته به موسسه تحقیقات علوم باغبانی های معتدل و سردسیری و ایستگاههای تحقیقاتی پژوهشکده میوهو پروژهباغی 
 .بازدید کردند

رقم داخلی و خارجی که قابلیت تجاری شدن دارند، عنوان کرد ۹۷حاجی وند هدف از این بازدید را آشنایی و بررسی  . 
۰۲رقم داخلی زردآلو، انگور، به و گردو و  ۰۰م شامل رق ۹۷وی ادامه داد: این  رقم خارجی از محصوالت مختلف به ویژه  

داران از جمله هلو استهسته . 
  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 خبرنگاران جوان  – 91/5/19تاریخ : 

  ضرورت تهیه تغذیه مناسب درختان گردو/ برآورد دقیقی از میزان خسارت کرم خراط نداریم
تر به باغات گردو را عامل مهم برای بهبود کیفیت این محصول تخصصیآهنگران ضرورت تهیه تغذیه مناسب و همچنین رسیدگی 

  .دانست
صنعت، تجارت و کشاورزیاکبر آهنگران مدیر کل دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات در گفت وگو با خبرنگار  گروه اقتصادی  

شود، اظهار کرد: این آفت در کلیه ، با اشاره به اینکه آفت کرم خراط میزبان گردو در کشورمان محسوب میباشگاه خبرنگاران جوان
کند و تنها شدت و ضعف داردسطوحی که گردو داریم، آلودگی ایجاد می . 

ود و یا تغذیه نامناسب است، آفت کرم خراط با حمله به درختان گردو شوی افزود: در مناطقی که به تقویت باغات رسیدگی نمی
کندخسارت ایجاد می . 

 .به گفته آهنگران، آفت کرم خراط در مناطقی که اصول باغبانی یا تغذیه رسیدگی نشود، بسیار چشمگیر است
ریم، بیان کرد: باغداران با رعایت این مقام مسئول با اشاره به اینکه برآورد دقیقی از میزان خسارت آفت کرم خراط ندا

های زراعی و باغی توانند آفت را کنترل کنند چرا که کرم خراط همانند سایر آفات در عرصههای سازمان حفظ نباتات میدستورالعمل
 .وجود دارد

نطینه داخلی برای مبارزه با کرم خراط گردو ضروری استلزوم تهیه تغذیه درختان گردو متناسب با اقلیم/ قر :بیشتر بخوانید  
وی با اشاره به اینکه آفت کرم خراط تحت کنترل و پایش است، اظهار کرد: با توجه به آنکه کرم خراط جز آفات خصوصی به شمار 

های فنی را در اختیار لرود، از این رو وظیفه کنترل بر عهده باغدار است و تنها سازمان حفظ نباتات توصیه و دستورالعممی
دهدکشاورزان قرار می . 

آهنگران آفت کرم خراط را بومی کشور دانست و گفت: آفت کرم خراط در تمامی مناطق گردو کاری وجود دارد و در صورتی که به 
 .مسئله تغذیه و بهداشت باغ رسیدگی شود، کنترل به سهولت وجود دارد

و منطقه ای برای مدیریت کنترل آفت کرم   های به روزاتات با تاکید بر تدوین دستورالعملمدیر کل دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ نب
 .خراط گردو اظهار کرد: تغذیه درختان گردو باید متناسب با اقلیم و خاک مناطق تهیه شود

بنیان در  های دانش: شرکتها برشمرد و گفتهای مبارزه با آفت کرم خراط استفاده از فرمونیکی از راهکار  آهنگران در پایان

 .زمینه تولید فرمون تاثیر گذار هستند
 لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 خبرگزاری فارس – 90/5/19تاریخ : 

سال معطل مانده است  01کاران به دلیل عدم اجرای طرحی که ضرر هندوانه  
 95عدم اجرای طرح الگوی کشت که  فروشند،تومان در میدان مرکزی می 655امسال هندوانه کاران کشور محصول خود را کیلویی 

شودسال است اجرای نشده باعث متضرر شدن آنها می .  
بار تهران برای قلم میوه و سبزی در میدان مرکزی میوه و تره 51به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز قیمت 

را به خریداران بفروشند  ها محصوالت خودبار باید طبق این قیمتداران میدان مرکزی میوه و ترهفروشی کشف قیمت شد. حجرهعمده
 .و در قبال آن فاکتور تحویل دهند

داران آید و مغازهها تن میوه از سراسر کشور به این مرکز میترین منطقه تهران واقع شده و روزانه دهمیدان مرکزی میوه در جنوبی
دهندسطح شهر خرید خود را از این مکان انجام می . 

درصد به قیمت مندرج در فاکتور اضافه کرده و به مردم  15سطح شهر تنها مجاز هستند تا  دارانبر اساس مصوبه اصناف مغازه

 .بفروشند
هایی که روی کنند و رقمداران سطح شهر از این مصوبه تخطی میهای میدانی خبرنگار فارس حاکی است که اکثر مغازهبررسی

درصد است 15کنند، بیش از ها اضافه میقیمت میوه . 
ها بسیار متفاوت است و معموال مردم عادی اطالعی از آن ندارند و به گوید: کیفیت میوهرئیس اتحادیه فروشندگان میوه میکارگر، 

افتدهای سطح شهر اتفاق نمیمعتقد است که گرانفروشی در مغازه  بینیم وهای متفاوتی در بازار میاین دلیل قیمت . 
* ابستانهای خارجی در بازار در فصل تموج میوه  

قلم کاال که امروز توسط سه نهاد ناظر از سوی اتحادیه بارفروشان، اتحادیه فروشندگان میوه و واحد بازرسی و  51 بررسی قیمت

های خارجی هنوز در بازار وجود دارددهد که میوهنظارت اصناف میدان مرکزی میوه تصویب شده، نشان می . 
شودهزار تومان در میدان مرکزی عرضه می 15کیلویی تا  هزار تومان و انبه 165آناناس کارتنی تا  . 

های خارجی که برای واردات آنها ارزهای کالنی از کشور فصل تابستان است و بیشترین تنوع میوه در بازار وجود دارد و خرید میوه
شود، جای سوال استخارج می . 

 سیب زمینی نو آمد اماقیمت پایین نیامد*
زمینی برداشت جدید هم به بازار رسیده، اما قیمت آن در میدان مرکزی همچنان باالست و از دهد که سیبیها نشان مبررسی قیمت

زمینی در تومانب قیمت سیب 555مقایسه قیمتی با سه روز گذشته نیز حکایت از افزایش  تومان متغیر است.  1555تا  6555کیلویی 

ن پایین تر نیامده استهزار توما 1بازار دارد.سیب زمینی در بازار از  . 
* برابر گرانتر است 6قیمت رب   

شود اما قیمت رب تومان هم عرضه می 9555فرنگی ربی تا کیلویی تومان است که البته گوجه 9555فرنگی کیلویی قیمت گوجه

آیددست میکیلوگرم گوجه فرنگی یک کیلو رب به  6هزار تومان است و معموال از هر  99فرنگی در بازار کیلویی گوجه با این  .

رودبرابر قیمت به فروش می 6حساب یک کیلو رب گوجه در بازار به  . 
* کاران به دلیل اجرا نشدن طرح الگوی کشتضرر هندوانه  

کاران به شدت ضرر کردند. این ضررها معموال تکراری شده، یک تومان نشانگر این است که امسال هندوانه 655هندوانه کیلویی 

شود. دلیل آن عدم اجرای طرح الگوی کار و این چرخه همچنان تکرار میزمینیکار و سال بعد سیبکار، یک سال صیفیسال هندوانه
کندو همچنان وعده اجرا را سال به سال تکرار می  ها جا خوشسال روی میز دولتی 95کشور است که  کشت در  . 

 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13980517000437/%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D9%87-0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 ولیدات زراعی ت
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 تولیدات دام و طیور
 خبرگزاری فارس – 19/5/19تاریخ : 

 دلیلی که مردم گوسفند قربانی را باید از مراکز عرضه بهداشتی تهیه کنند 
دلیلی که مردم  6اند، به نفر به دلیل بیماری تب کریمه فوت شده 5رئیس سازمان دامپزشکی کشو با بیان اینکه از ابتدای امسال 

  .گوسفند قربانی راباید از مراکز عرضه بهداشتی تهیه کنند، اشاره کرد
زارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز اکیپ خبرنگاران از مراکز عرضه دام در سطح شهر تهران بازدید کردند. به گ

هزار مترمربع در  95آباد فضایی به مساحت حدود یک هکتار معادل یکی از این مراکز عرضه واقع در میدان کتاب منطقه سعادت

شیده شده بودمتری از خیابان اصلی و حصار ک 155فاصله  . 
ها های استانشدند. جدا ساختن دامهای مختلف وجود داشت که گوسفندان آنجا نگهداری میای از استانهای جداگانهدر این مرکز آغل

های خاصی عالقه دارندبه این دلیل است که ذائقه افراد متفاوت بوده و برخی به طعم گوسفندان استان   
دامی وجود داشت و دامپزشکان های قرنطینهدر این مرکز بخش کردند و در صورت اطمینان ها را معاینه میو ناظران بهداشتی دام 

کردندها نظارت میشد. ناظران شرعی هم به مراحل ذبح داماز سالمت آنها اجازه ذبح داده می . 
ی که روز گذشته اعالم شد که هزار تومان بود در حال 60ها نصب شده بود دام زنده گوسفندی کیلویی قیمتی که روی آغل

هاکنندگان و تولیدکنندگان و اتحادیههای صمت، جهادکشاورزی، سازمان حمایت از مصرفوزارتخانه  61قیمت دام زنده را کیلویی   

شوداند. معموالً قیمت دام زنده حدود نصف قیمت گوشت بیرون محاسبه میهزار تومان تعیین کرده . 
دادندگرفتند و حضور داشتند و پیشنهاد ذبح دامشان را میای را میجلوی هر مراجعه کننده قصابان در فضای بیرون این مرکز . 

پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور به خبرنگاران گفت: حجم کشتار سال گذشته که تحت در حاشیه این بازدید علیرضا رفیعی
شود همین میزان کشتار وجود داشته باشدبینی میال نیز پیشهزار رأس دام بود و امس 400نظارت ناظران بهداشتی انجام شد  . 

درصد کاهش یافته است 15به گزارش فارس، روز گذشته برخی کارشناسان اعالم کردند که میزان خرید دام سبک در سال جاری  . 
 احتمال سونامی بیماری در صورت نبودن ناظران بهداشتی در روز عید قربان*

در همین روز عید قربان اگر ها بسیار با اهمیت است، گفت:بیان اینکه نظارت ناظران بهداشتی در کشتار دام رفیعی پور در ادامه با
شودنظارت بهداشتی وجود نداشته باشد سونامی و طغیان بیماری در کشور ایجاد می . 

اندشود فوت کردهنتقل مینفر به دلیل بیماری تب کریمه کنگو که از دام م 5به گفته رفیعی پور از ابتدای امسال   . 
 91هزار عضو مانند جگر، کبد، قلب و ریه نیز اصالح یا ضبط شد و  15رأس دام معدوم شد،  655وی اضافه کرد: در سال گذشته 

ها مانع از طغیانی شدن موج بیماری در یک روز خاص مانند عید کیلوگرم گوشت نیز غیرقابل مصرف تشخیص داده شد که همه این
شودمیقربان  . 

* های دامی عالئم ظاهری ندارندبرخی بیماری  
دهند بنابر این اگر مردم با ناظران ها عالئم خاصی از خود بروز نمیبسیاری از این بیماریرئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت:

اگر مردم به آن توجه کنند از  هایی داریم کهشود که البته در این زمینه هم توصیهبهداشتی همکاری نکنند موجب انتقال بیماری می
 .بروز بیماری جلوگیری خواهد شد

هایی که حتی عالئمی ساعت در دمای یخچال نگهداری کنند که در این صورت بیماری 16وی تأکید کرد: مردم حتما گوشت گرم را 

دهند در این شرایط از بین خواهد رفتاز خود بروز نمی . 
* ی تهیه کنندمردم دام را از مراکز عرضه بهداشت  

ها تضمینی است و نخست اینکه خرید از این مکانهای بهداشتی تهیه کنند گفت:جایگاه  وی با تأکید بر اینکه مردم دام خود را از
شود. های مصوب عرضه میشود و به قیمتسالمت دام از سوی ناظران بهداشتی تأیید شده است. دوم اینکه اجحافی در حق آنها نمی

های عرضه وجود اگر بنا به دالیلی فروشنده بخواهد بیماری خاص گوسفند را با داروهایی پنهان کند این امکان در جایگاهسوم اینکه 
ها مشخص هستند و خریدار با خیال راحت ندارد چرا که دامپزشکان و ناظران نظارت کامل دارند و چهارم اینکه وزن و سن دام

تواند خریداری کندمی . 
اکیپ ثابت و  9155اکیپ شامل  1555نفر از ناظران بهداشتی در قالب  1155ت: پور گفرفیعی اکیپ سیار امروز در کل  600

کنند ضمن اینکه برخی از دامپزشکان هم در منطقه زندگی خودشان نیز به صورت شده نظارت میهای ذبحکشور بر سالمت دام
هایی که قربانی هزار دامپزشک امروز بر سالمت دام 0الی  1در مجموع  ها را حساب کنیمکنند که اگر همه اینخودجوش نظارت می

کنندشوند نظارت میمی . 
هایی است که تحت نظارت سازمان هزار رأس دام قربانی شده مربوط به دام 655آمار  رئیس سازمان دامپزشکی کشور اعالم کرد:

تا یک میلیون رأس است 955شوند بین یهایی که امروز قربانی مشوند آمار کل دامدامپزشکی ذبح می . 
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* نفر به علت بیماری تب کریمه کنگو از ابتدای سال 5فوت   
ها مبتال شده نفر به این بیماری 51از ابتدای سال تا کنون گفت:  وی در ادامه با اشاره به آمار فوتی به واسطه بیماری تب کریمه کنگو

اندنفر آنها فوت کرده 5که  . 
یا تماس  کنه ریزی دهنده است که از طریق گزشدار و خونیک بیماری حاد تب  کنگو-دهنده کریمهتب خونریزی سبه گزارش فار

کنگو در انسان، بیماری شدیدی همراه با مرگ و -دهنده کریمهشود.تب خونریزیو انسان آلوده منتقل می دام یا ترشحات یا الشه باخون
یمارستانی آن نیز بسیار باال استکند و شیوع بایجاد می ٪ ۲۷میر حدود  . 

  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرگزاری فارس  – 91/5/19تاریخ : 

کاران پرداخت شد درصد مطالبات گندم 38میلیون تن گندم در کشور/  7خرید تضمینی   
اندمحصول را به نرخ تضمینی از کشاورزان خریداری کردهتن از این  99میلیون و  0مراکز خرید تضمینی گندم تاکنون بیش از  .  

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران ؛ از شروع عملیات خرید تضمینی گندم تاکنون 
هزارو  911تن گندم به ارزش بالغ بر  99میلیون و 0بیش از  ریداری شده استمیلیارد لایر از گندمکاران کشور خ 591 . 

محموله از کشاورزان به مراکز خرید این محصول تحویل داده شده است ، بابت  969میلیون و  9این مقدار گندم در قالب بیش از  

میلیارد لایر به حساب گندمکاران واریز شده است 151هزار و  959  این مقدار محموله بیش از . 
میلیارد لایر از  111هزارو  99تن دانه ی روغنی کلزا به ارزش بیش از  019رو هزا 161براساس این گزارش؛ همچنین بیش از 

 .کلزاکاران کشور خریداری شده است
درصد از مطالبات کلزاکاران پرداخت شده است 11میلیارد لایر معادل  915هزارو  99تاکنون بالغ بر   . 

  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرنگاران جوان  – 15/5/19تاریخ :

  هزار تن رسید ۰۵میلیون و  ۷خرید تضمینی گندم به 
هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شده است ۹۷میلیون و  ۰مرداد،  ۰۲از آغاز فصل برداشت تا تاریخ  .  

گزارشبه  ، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، بنا بر اعالم مرکز فناوری اطالعات و گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 
یداری شده است. خر  هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان ۹۷میلیون و  ۰مرداد،  ۰۲ارتباطات، از آغاز فصل برداشت تا تاریخ 

میلیارد تومان بهای آن به  ۰۲۴هزار و  ۰۷میلیارد تومان بوده که تا تاریخ یاد شده  ۹۴۶هزار و  ۰۹ارزش گندم خریداری شده 
پرداخت خواهد شد  میلیارد تومان باقیمانده طلب کشاورزان ۶۰هزار و  ۹گندمکاران پرداخت شده است و  . 

م نرخ منطقی / کاهش خرید تضمینی به معنای اففت تولید نیستاستمرار خودکفایی گندم مستلزم اعال :بیشتر بخوانید  
هزار  ۶۷۴هزار تن، کردستان  ۶۲۷هزار تن، فارس با  ۲۷۰های خوزستان با یک میلیون و بر اساس این گزارش، تا کنون استان

به خود اختصاص داده اندهزار تن بیشترین میزان خرید گندم از کشاورزان را  ۴۰۲هزار تن و کرمانشاه با  ۴۴۰تن، گلستان   
  لینک خبر
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 خشکسالی
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 دانه های روغنی
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 روغن
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 عفرانز

 فود پرس – 99/5/19تاریخ : 

کشور از تولید تا صادرات تدوین شود/ تفویض اختیارات به بخش خصوصی و مدیران ی جامع توسعه زعفران برنامه

 استانی
نظرات تخصصی بخش خصوصی که  :وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست هم اندیشی با اعضای شورای ملی زعفران گفت 

میم گیری های وزارت صنعت، معدن مبتنی بر رویکرد های راهگشا در حوزه صنعت و تجارت باشد، مورد احترام و حتی محل تص
ی جامع توسعه زعفران کشور باید تدوین و ارائه شودی زعفران هم برنامهو تجارت است و درباره . 

به گزارش شاتا، رضا رحمانی افزود: زعفران کاالی خاص تولیدی کشور است و شورای ملی زعفران متولی تهیه برنامه جامع 
ن مسیر از همه عوامل موثر اعم از وزارت صمت، اتاق بازرگانی، تشکل ها، انجمن های توسعه زعفران است و باید در ای

تخصصی، کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، بانک مرکزی، استاندارد، بورس، دانشگاه ها، استارت آپ ها و البته 
های خراسان رضوی و جنوبی همفکری الزم را بگیردمسئوالن استان . 

ی اولیه تدوین و ارائه شود تا بخش های موثر نظرات خود را ارائه دهند و خروجی نظرات هفته آینده، بسته 1رد: در وی تاکید ک

 .ارائه شده برای انجام اقدامات مقتضی در مورد محصول زعفران بکار بسته شود
د کنندگان و صادر کنندگان اگر پیشنهاد رحمانی اضافه کرد: فعاالن اقتصادی برای اصالح روش اجرایی تعهدات ارزی صادرات، تولی

 .موثری دارند ارائه کنند، حتما بررسی می شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: البته این پیشنهادات باید در یک چارچوب مشخصی باشد که مورد پذیرش بانک مرکزی 

 .هم قرار گیرد
اولویت وزارت صمت است و که عالوه بر توسعه تجارت استان به نوعی وی ادامه داد: ساماندهی بازار زعفران و بازار سوغات دو 

 .در تجارت کشور نیز نقش موثری دارد
رحمانی بیان کرد: برای رفع مسائل مربوط به محصول زعفران آمادگی الزم برای بکارگیری تمام ظرفیت ها وجود دارد و در 

صادرات پیگیری خواهیم کردصورت ارائه پیشنهادات کارگشا، موارد را در شورای عالی  . 
 .وی گفت: در راستای تحقق اهداف توسعه ای بخش تولید و تجارت نیاز جدی به همکاری دو سویه بخش دولتی و خصوصی است

 تاکید بر تفویض اختیارات به بخش خصوصی و مدیران استانی
کنیم ولی این مهم منوط به پذیرش مسئولیت وزیر صمت تاکید کرد: ما حاضریم بسیاری از اختیارات را به بخش خصوصی تفویض 

 .از طرف بخش خصوصی نیز است
وی با اشاره به رایزنی های متعدد برای رفع موانع بانکی در حوزه تولید و تجارت از طرف وزارت صمت، گفت: موارد مد نظر 

ابیمصادر کنندگان زعفران باید کامال شفاف و قابل اجرا باشد تا به نتایج قابل حصول دست ی . 
رحمانی تاکید کرد: آمادگی کامل داریم اختیارات کامل وزارت صمت را به مسئوالن استانی از جمله خراسان رضوی تفویض کنیم و 

 .از تصمیمات قانونی قابل اجرای مدیران این استان ها با جدیت حمایت کنیم
 لینک خبر 
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 زعفران 
خبرنگاران جوان  – 90/5/19تاریخ :   

توان تفیض اختیار وزارت صمت به مسئوالن استانی / تدوین بسته برنامه جامع توسعه زعفران کشور از تولید تا 

  دراتصا
ها برای تحقق اهداف وزارت صمت با جدیت حمایت وزیر صمت گفت: آمادگی داریم از تصمیمات قانونی قابل اجرای مدیران استان

 .کنیم
  

، به نقل ازگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن  وزارت صنعـت، معدن و تجارت؛  

ها و تجارت در نشست هم اندیشی با اعضای شورای ملی زعفران، گفت: آمادگی داریم از تصمیمات قانونی قابل اجرای مدیران استان
 .برای تحقق اهداف وزارت صمت با جدیت حمایت کنیم

 
یض کنیم، ولی این مهم منوط به پذیرش مسئولیت از وزیر صمت تاکید کرد: حاضریم بسیاری از اختیارات را به بخش خصوصی تفو

 .طرف بخش خصوصی نیز است
 

های متعدد برای رفع موانع بانکی در حوزه تولید و تجارت از طرف وزارت صمت، گفت: موارد مد نظر او با اشاره به رایزنی
دست یابیمصادر کنندگان زعفران باید کامال شفاف و قابل اجرا باشد تا به نتایج قابل حصول  . 

ده باالحمایت از سرمایه گذاران خارجی بخش صنعت و معدن/ تبدیل مواد معدنی به محصوالت با ارزش افزو :بیشتر بخوانید  
هفته آینده خبر داد و گفت:  ۲رحمانی از تدوین و ارائه بسته اولیه برنامه جامع توسعه زعفران کشور از تولید تا صادرات در 

های موثر نظرات خود را ارائه دهند و خروجی نظرات ارائه شده برای انجام اقدامات مقتضی در مورد محصول زعفران به بخش
 .کار بسته شود

 
زعفران کاالی خاص تولیدی کشور است و شورای ملی زعفران متولی تهیه برنامه جامع توسعه زعفران است و باید در وی گفت: 

های تخصصی، کمسیون صنایع و معادن این مسیر از همه عوامل موثر اعم از وزارت صمت، اتاق بازرگانی، تشکل ها، انجمن
های خراسان رضوی و ها و البته مسئوالن استاندانشگاه ها، استارت آپ مجلس شورای اسالمی، بانک مرکزی، استاندارد، بورس،

 .جنوبی همفکری الزم را بگیرد
 

های راهگشا در حوزه صنعت و تجارت وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: نظرات تخصصی بخش خصوصی که مبتنی بر رویکرد
ی جامع توسعه زعفران کشور ی زعفران هم برنامهست و دربارههای این وزارتخانه اباشد، مورد احترام و حتی محل تصمیم گیری

 .باید تدوین و ارائه شود
 

فعاالن اقتصادی برای اصالح روش اجرایی تعهدات ارزی صادرات، تولید کنندگان و صادر کنندگان اگر  :رحمانی اضافه کرد

شودپیشنهاد موثری دارند ارائه کنند، حتما بررسی می . 
 

ها باید در یک چارچوب مشخصی باشد که بانک مرکزی هم بپذیردو تجارت ادامه داد: البته این پیشنهاد وزیر صنعت، معدن . 
 

وی ادامه داد: ساماندهی بازار زعفران و بازار سوغات دو اولویت وزارت صمت است و که عالوه بر توسعه تجارت استان به نوعی 
 .در تجارت کشور نیز نقش موثری دارد

 
ها وجود دارد و در صورت برای رفع مسائل مربوط به محصول زعفران آمادگی الزم برای بکارگیری همه ظرفیت رحمانی گفت:

 .ارائه پیشنهادات کارگشا، موارد را در شورای عالی صادرات پیگیری خواهیم کرد
 

ه بخش دولتی و خصوصی استسوی ۹ای بخش تولید و تجارت نیاز جدی به همکاری وی اضافه کرد: به منظور تحقق اهداف توسعه . 
 لینک خبر 
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 سالمت
 ایرنا  – 15/5/19تاریخ : 

های عید قربانناظر بهداشتی و شرعی بر ذبح دام ۰۰۵۵نظارت   
 ۴۷۷الب دو هزار و ناظر روحانی در ق ۶۷۷رییس سازمان دامپزشکی کشور اعالم کرد: سه هزار ناظر بهداشتی و  -ایرنا  - تهران

های عید قربان نظارت خواهند کرداکیپ، بر اصول بهداشتی و شرعی ذبح دام .  
درباره جزییات طرح نظارت بر عرضه بهداشتی دام در عید « پورعلیرضا رفیعی»به گزارش یکشنبه سازمان دامپزشکی کشور، 

پیش به استقبال تدارکات الزم برای عرضه بهداشتی دام زنده  طبق روال هر ساله سازمان دامپزشکی کشور از دو ماه قربان افزود:
بینی شده رفته استهای پیشدر جایگاه . 

 .وی اظهارداشت: امیدواریم همچون سالهای گذشته، شاهد حضور مردم در این مراکز برای عرضه بهداشتی دام زنده و ذبح آنها باشیم
 ۷۷۷ن مراکز گفت: با توجه به اینکه خروجی سال قبل از مراکز عرضه حدود پور در مورد تعداد دام های عرضه شده در ایرفیعی

های هزار راس دام بوده است، در این مراکز معموالً دو برابر این تعداد و گاهی بیش از این تعداد دام زنده توسط دامداران و جایگاه
  .عرضه بهداشتی آماده عرضه است

 ۰۴۰۹ان ما جهت هرگونه مشاوره و پاسخ به پرسش های شهروندان، شماره کشوری رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: همکار
ساعته آماده پاسخگویی است ۹۷به صورت  . 

نقطه کشور مستقر هستند تا هرگونه مساعدت الزم را جهت همکاری با مردم به  ۶۷۷وی تصریح کرد: ادارات دامپزشکی کشور در 
 .عمل آورند

در مورد محل عرضه دام زنده از دو ماه پیش تمهیدات الزم اندیشیده شده و با تبلیغات میدانی و نصب ادامه داد: البته  پوررفیعی
های الزم انجام شده استهای تلویزیونی و رادیویی و درج در سایتهای خبری، اطالع رسانیبنرهای الزم در کنار برنامه . 

صبح در روز عید قربان تا هنگام مراجعات مردم به مراکز عرضه دام  وی با بیان اینکه همکاران این سازمان از زمان اقامه نماز
زنده حضور خواهند داشت، در مورد نوع نظارت هایی که توسط همکاران دامپزشکی این سازمان بر فرآیند ذبح دامها در این روز 

 .صورت می گیرد
ساعت در یخچال نگهداری شود ۹۷گوشت ذبح   

ابتالی برخی شهروندان به بیماری هایی مانند تب کریمهرفیعی پور افزود: با توجه به  کنگو و تب مالت که ناشی از رفتار غیر  - 

کردن گوشت دام قربانی شده به محض کشتار و عدم طی مهلت زمانی متعارف و انفرادی شهروندان هنگام ذبح و پس از آن یعنی میل
سردکردن در یخچال بوده استساعته پیش ۹۷ . 

ی جلوگیری از این مشکالت، فرایند نظارت بهداشتی به این شکل است که همکاران دامپزشکی پس از معاینه دام وی افزود: برا
دهند و پس از معاینه مجدد در مراحل هنگام خرید شهروندان از دامداران مستقر در مراکز عرضه، آن را به مرحله کشتار ارجاع می

شودبالینی، اجازه ذبح دام داده می . 
 ۰۷کنی، الشه دام در ظروف جداگانه قرار می گیرد و در این مرحله در حدود مه داد: این در حالیست که پس از مرحله پوستوی ادا

گیردقسمت دام مورد بازرسی بهداشتی قرار می ۰۹تا  . 
رد تأیید نمی باشند حذف های بیمار یا قسمت هایی که از نظر بهداشتی موبه گفته رییس سازمان دامپزشکی کشور، در این مرحله الشه
 .و سپس گوشت سالم و قابل مصرف تحویل خریدار می شود

ساعت در یخچال نگهداری و سپس مصرف شود ۹۷الزم است تا گوشت دام پس از ذبح، به مدت   پور هشدارداد:رفیعی . 
  لینک خبر
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 سالمت 
 خبرگزاری فارس – 15/5/19تاریخ : 

برای درخواست ناظر بهداشتی  0101های سازمان دامپزشکی برای ذبح دام در عید قربان/شماره توصیه  
 9591گیری ساعت در یخچال نگهداری کنند، گفت: با شماره 16رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه گوشت گرم را حتما 

کنندبهداشتی سریعا در محل ذبح گوسفند حاضر شده و به سالمت آن نظارت میناظران  .  
 

وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه برنامه پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفتعلیرضا رفیعی
هزار نفر ناظر  1همکار بهداشتی و شرعی ) 1551  نظارتی و بهداشتی در عید سعید قربان برای ذبح دام چگونه خواهد بود، گفت:

را از نظر شرعی و بهداشتی نظارت   هاها حضور خواهند داشت و دامنفر ناظر شرعی( در مراکز ذبح و قربانگاه 155بهداشتی و 

 .خواهند کرد
* برای درخواست ناظر بهداشتی 9591  شماره تلفن  

هر گونه درخواست  9591توانند با شماره تلفن زنی خواهند کرد و مردم میگشتاکیپ سیار هم مرتب  1555وی ادامه داد: همچنین 

سالمت دام و گوشت آن را نظارت کنندهای سیار با حضور در محل کشتار دام،خود را مطرح کنند تا اکیپ .  
مختلف یا طبق خواسته خودشان  خواهند دام خود را به مناسبتبرای آن عده افرادی است که می 9591پور گفت: شماره تلفن رفیعی

کنند تا ها ذبح کنند و ناظران شرعی با تماس تلفنی شهروندان در محل حضور پیدا میها و قربانگاهجلوی درب و یا خارج از کشتارگاه
کنند را بررسی و نظارت کننددامی که آنها ذبح می . 

های بهداشتی کند و تفاوت آن با نظارتهای خاص برگزار میرفیعی پور گفت: سازمان طرح تشدید نظارت بهداشتی را به مناسبت
های نظارتی موظف به ارائه ای داشته باشند اکیپروزهای معمول این است که در همان روز تا زمانی که مردم درخواست و مراجعه

 .خدمات هستند
  راس دام سال گذشته پس از نظارت از چرخه مصرف خارج شد 400 *

هزار رأس دام در کشور ذبح شد که پس از نظارت ناظران  655مان دامپزشکی کشور، در سال گذشته حدود رئیس ساز به گفته

کیلوگرم  555هزار و  99رأس آنها به دلیل ابتال به بیماری اجازه مصرف ندادند. همچنین سال گذشته  655بهداشتی و شرعی به 

هزار عضو دام نیز از مصرف حذف شدند 15تا  15همچنین  گوشت الشه نیز به دلیل بیماری از گردونه مصرف خارج شد. . 
دهند و درباره آن بینند و اگر دامی مبتال به بیماری باشد تشخیص میوی تأکید کرد: ناظران بهداشتی ما تنها عالیم بالینی را می

تب کریمه، تب مالت و انگل داشته باشد ای مانند ها هستند که چون دام زنده است اگر بیماری ویژهکنند اما برخی بیماریقضاوت می
کند که با هایی میها سازمان دامپزشکی توصیهعالیم مشهودی از خود ندارد بنابراین برای جلوگیری از انتقال این گونه بیماری

توان از انتقال بیماری جلوگیری کردرعایت آنها می . 
 توصیه سازمان دامپزشکی*

گراد نگه درجه سانتی 6ساعت در دمای یخچال یعنی دمای صفر تا  16گوشت گرم را حداقل پور توصیه کرد که هر گونه رفیعی

 .دارند و قبل از این زمان به هیچ عنوان گوشت را مصرف نکنند
هایی نظیر ساعته در یخچال برای جلوگیری از انتقال احتمالی بیماری 16رئیس سازمان دامپزشکی کشور توضیح داد که نگه داشتن 

دهند اما برای اطمینان باید در یخچال های انگلی است که در ظاهر عالیم بیماری از خود نشان نمیکنگو و تب مالت و بیماری کریمه
 .نگهداری شوند تا از سالمت آنها اطمینان حاصل کنیم

خگویی به درخواست اکیپ سیار در روز عید قربان و قبل از نماز عید آماده پاس 1555و همچنین  9591وی گفت: شماره تلفن 

ها ذبح کنند بالفاصله در آنجا حضور یافته و از سالمت دام به آنها شهروندان هستند که اگر بخواهند دام خود را در خارج از کشتارگاه
 .اطمینان دهند

اد است که با کمک پور همچنین به افراد خیر توصیه کرد که بهترین نیت برای ذبح دام کشتار در مراکز بهزیستی و کمیته امدرفیعی
مند شوندتوانند از دعای خیر خود بهرهبضاعت و ناتوان میخود به افراد بی . 

 لینک خبر 
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 شیر و فرآورده ها
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 صادرات و واردات
 فودپرس – 99/5/19تاریخ :

در فصل برداشت واردات نداریمخواهد بود / قطعاً نیاز بازار اساس واردات برنج بر  
سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه به هیچ عنوان اجازه واردات برنج خارجی در فصل برداشت محصول صادر رئیس  کشاورزی.

شود گفت: کشاورزان شالیکار نگران این موضوع نباشندنمی . 
 

ن اظهار در جمع خبرنگاران به انتشار خبر لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج خارجی اشاره کرد و در مورد آ محمدباقر نوبخت 
دهم که قطعاً این واردات در فصل برداشت محصول انجام کار شمالی اطمینان خاطر میجا به تمام کشاورزان برنجداشت: در همین

شودنمی . 
 

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور حمایت از کشاورزان و تولیدات داخلی را از جمله تأکیدات مهم در حوزه اقتصاد مقاومتی خواند 
ان کرد: قسمتی از نیاز بازار کشور به برنج باید از طریق واردات تأمین شود اما این فرآیند پس از برداشت محصول داخلی و و عنو

شودبرآورد میزان تولید امسال و نیاز فعلی بازار انجام می . 
 

کنندگان را ر توجه به حقوق مصرفجانشین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور در گیالن حمایت از شالیکاران این استان در کنا
اساس مقدار نیاز بازار انجام خواهد شد و قطعاً این واردات در بازه واردات برنج خارجی بر :مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد

شودزمانی برداشت محصول داخلی انجام نمی .  
 

درصدی در اقتصاد است ابراز  9تحقق یک رشد پویای  های اقتصاد مقاومتی به دنبالمعاون رئیس جمهور با بیان اینکه سیاست

های فرآروی تحقق های کشور جانشین ستاد اقتصاد مقاومتی معرفی شود تا مشکالت و چالشداشت: مقرر شده در هر یک از استان
ها در مرکز هر استان با جدیت مورد بررسی قرار گیرداین سیاست . 

های اقتصاد مقاومتی های تحقق سیاستزیربناها و امکانات زیرساختی را از جمله مؤلفه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور توسعه
ها اهدافی است که های مولد در این بخشگذاریتولید، اشتغال، گردشگری و حمایت از سرمایه :در استان گیالن اعالم کرد و گفت

ها استستاد اقتصاد مقاومتی گیالن به دنبال تحقق آن . 
 

های مهم اقتصاد مقاومتی در این استان های ریلی و تکمیل خطوط راه آهن گیالن را از دیگر سرفصلاهم آوردن زیرساختنوبخت فر
جا به رشت به بندرانزلی و از آن -ترین هدف ما در حوزه توسعه خطوط ریلی، اتصال راه آهن قزوین برشمرد و عنوان کرد: بزرگ

ت در حال انجام استآستارا است که البته این کار با جدی .  
 

ساز توسعه اقتصادی و گردشگری پایدار اعالم کرد و ابراز داشت: ها در استان گیالن را زمینهراهای و آزادوی تکمیل مسیرهای جاده
ی را تا کار راه آهن گیالن به اعتقاد دولت نا تمام مانده است و امیدواریم در صورت تملک به موقع اراضی، مسیر ریلی رشت به انزل

برداری قرار دهیمقبل از پایان دولت دوازدهم مورد بهره . 
 

های اشتغال استان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور حل مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی در گیالن را جهت افزایش ظرفیت
توانیم جدی گیالن است که میهای های شغلی از جمله چالشالزم و ضروری خواند و تصریح کرد: معضل اشتغال و نبود فرصت

های تولیدی صنعتی حل کنیمبخش بزرگی از آن را با توسعه ظرفیت . 
جانشین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور در گیالن ایجاد فضاهای گردشگری و ساخت مراکز اقامتی در اراضی اطراف ایستگاه 

دنبال این هستیم تا اراضی مذکور به مشاوران ذیربط سپرده شود تا طرح راه آهن رشت را مورد تأکید قرار داد و عنوان کرد: به 
ها و مراکز اقامتی تهیه کنندمناسبی را برای آن جهت ساخت هتل . 

 
شود خاطرنشان کرد: با های بسیار خوب استان گیالن محسوب میمعاون رئیس جمهور با بیان اینکه بحث گردشگری از ظرفیت

های الزم برای توان نخستین مؤلفهای میهای جادهبرداری از زیرساختش امکانات هتلینگ و با بهرهتوسعه خطوط ریلی، افزای
 .توسعه امر گردشگری را در استان گیالن به نحو احسنت تحقق بخشید

 لینک خبر
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 صادرا ت و واردات 

 ایرنا  – 91/5/19تاریخ : 

گیر کردواردات، تولیدکنندگان داخلی مکمل کلسیم فسفات را زمین  
مجمع تولیدکنندگان کلسیم فسفات گفت: در حال حاضر وفور واردات محصول نهایی دی کلسیم فسفات و مونو کلسیم  دبیر -ایرنا 

سال فعالیت، زمین گیر شدند ۲۴تومانی، تولیدکنندگان داخلی این مکمل ها پس از گذشت  ۷۹۷۷فسفات با ارز  .  
« هزارتن اعالم کرد و افزود:  ۰۹۷کشور به این مواد را حدود روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران نیاز ساالنه « محسن سعیدیان

این مواد در گروه یک کاالیی برای تخصیص  ۲۰تولیدکنندگان این مکمل، نیازمند مواد اولیه از جمله خاک فسفات هستند. در سال 
شد تولیدکنندگان این محصول با مشکل تومانی قرار گرفت اما به یکباره به گروه کاالیی دو انتقال یافت و همین امر باعث  ۷۹۷۷ارز 

 .جدی در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود روبرو شوند
به طور مجدد کلسیم فسفات جزو گروه یک کاالیی برای تخصیص  ۲۰وی اظهارداشت: با وجود پیگیری های فراوان در اواخر سال 

تومان مجوزی  ۷۹۷۷اولیه این مکمل ها و تخصیص ارز ارز دولتی قرار گرفت اما سازمان دامپزشکی کشور برای واردات مواد 
صادر نکرد و به جای آن مجوز واردات محصول نهایی دی کلسیم فسفات و منو کلسیم فسفات را به یکسری وارد کنندگان داد که سود 

 .کالنی روی واردات این محصول به جیب می زنند
کلسیم فسفات با وزارت صمت است اما واردکنندگان بابت دریافت مجوز این تولیدکننده گفت: با وجود اینکه ثبت سفارش واردات 

درصد به سازمان دامپزشکی کشور پرداخت می کنند که خود سبب می شود تا بابت  ۰۶۶۴واردات محصول نهایی کلسیم فسفات 
میلیون تومان پول نصیب این سازمان شود ۹۷تا  ۰۹واردات هر پرفورم یک میلیارد تومانی بین  . 

تصریح کرد: با وجود اینکه هفت ماه از قرار گرفتن این محصول در گروه کاالیی یک می گذرد اما تاکنون هیچ ارزی برای  وی
 .واردات مواد اولیه اختصاص نیافته است

۷۹۷۷وی گفت: در حالی که واردکنندگان، محصول نهایی کلسیم فسفات را با ارز  ا تومان از کشور چین ب ۹۹۷۷تومانی به قیمت  
۷۶۷۷حجم باال خریداری و به قیمت  تومان در داخل کشور می فروشند، بنابراین تولید نهایی کارخانجات ما از لحاظ قیمتی با  

 .محصول وارداتی قابل رقابت نیست
آن  درصد ۲۷درصد محصول نهایی دی کلسیم فسفات و منو کلسیم فسفات وارداتی با ارز یارانه ای وارد بازار و  ۰۷به گفته وی، 

مواد اولیه دی و منو  ۲۰در بازار آزاد به فروش می رسد که به ضرر تولیدکنندگان دام و طیور تمام شده است. زیرا از نیمه دوم سال 
۹۴۷۷تا  ۶۹۷۷کلسیم فسفات تولیدکنندگان داخلی با ارز آزاد وارد کشور می شود بنابراین محصول نهایی تولیدکنندگان داخلی بین   

ه شودتومان باید عرض . 
میلیارد دالر  ۲۷هزارتن به ارزش  ۹۴۷دبیر مجمع تولیدکنندگان کلسیم فسفات نیاز ساالنه کارخانجات به خاک فسفات را نزدیک 

عنوان کرد و گفت: پیش از این مواد اولیه این مکمل ها از جمله خاک فسفات از کشورهای تونس، اردن، مراکش، آفریقای جنوبی و 
شیمی رازی تامین می شد که به دلیل مشکالت ارزی اکنون با مشکل واردات روبرو هستیمسوریه توسط شرکت پترو . 

ماه است که کارشان به تعطیلی کشیده است و اگر این  ۰۰وی ادامه داد: با وجود مشکالت مذکور کارخانجات تولید کلسیم فسفات 
هستندمشکل تا پایان شهریور حل نشود، تولیدکنندگان ناچار به تعدیل نیرو  . 

تومانی برای واردات مواد اولیه تولید داخلی اختصاص نمی دهد پس حداقل ارز دولتی را  ۷۹۷۷سعیدیان، از دولت خواست اگر ارز 
برای واردات کاالهای نهایی همانند دی کلیسم فسفات و منو کلسیم فسفات نیز بردارد تا تولید داخل و اجناس وارداتی از شرایط برابر 

دبرخوردار شون . 
وی اضافه کرد: دی کلسیم فسفات و منو کلسیم فسفات افزودنی و مکمل خوراک دام و طیور است که به عنوان تامین کننده کلسیم و 
فسفر پوسته تخم مرغ و استخوان طیور، پرواربندی، زایش و شیردهی دام ها در تولید تاثیر بسزایی دارد. دی کلسیم فسفات دارای 

درصد کلسیم است ۰۲تا  ۰۶درصد فسفر و  ۹۹درصد کلسیم و منوکلسیم فسفات دارای  ۹۴تا  ۹۹ درصد فسفر و ۰۹تا  ۰۰۶۴ . 
کارخانه تولیدی با  ۷۰شروع به کار کردند و اکنون  ۰۲۶۷وی یادآورشد: تولیدکنندگان دی کلسیم فسفات و منوکلسیم فسفات از سال 

این نوع مکمل  ۶۷یم و غیرمستقیم مشغول به کارند، پیش از سال هزارتن و اشتغالزایی هفت هزار نفر به صورت مستق ۹۰۷ظرفیت 
 .مورد نیاز خوراک دام و طیور از خارج کشور وارد می شد

شد که با تخصیص ارز دولتی میلیون دالر ارز از کشور می ۹۴وی اظهارداشت: تولید داخل این کاالها موجب جلوگیری از خروج 
ن و وارد کنندگانی می رود که هیچ زحمتی برای تولید داخلی کشور نکشیده اندبه واردکنندگان این پول به جیب دالال . 

وی واردات دی کلسیم فسفات و منو کلسیم فسفات را از چین کیفی ندانست و گفت: کیفیت این کاالهای وارداتی با تولیدات کشورهای 
 .اروپایی یا حتی تولید داخل قابل رقابت نیست
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« تن کلسیم فسفات را به مبلغ  ۰۷۷مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان دی کلسیم فسفات گفت: برای نمونه « سید سعید میرصادقی

و مبلغ  تومان از واردکنندگان خریداری کردم در حالی که مبلغ سه هزار میلیون تومان آن را با فاکتور رسمی پرداختم ۷۴۷۷هر کیلو 
اعضای خانواده آنان واریز کردم را به صورت غیررسمی به حساب شخصی میلیون تومان دیگر ۰۴۷۷ . 

(MCP) مونو کلسیم فسفات با فرمول شیمیایی ،   CaH۷P۹O۹  که از واکنش اسید فسفریک با کربنات کلسیم تولید می شود. این

انسانی، دام و طیور مورد استفاده محصول به صورت گسترده به عنوان افزودنی غذایی و مکمل برای کلسیم و فسفر در دو بخش 
قرار می گیرد. مونو کلسیم فسفات نقش بسزایی در انعقاد خون، فعالیت فیزیوولوژیکی قلب و دستگاه گوارش و همچنین شکل گیری 

دندان  استخوان، دندان و تخم مرغ برای دام و طیور ایفا می کند. از نوع خوراکی محصول به دلیل خاصیت سایندگی، در تولید خمیر
 .استفاده می شود. همچنین به عنوان خوراک آبزیان به دلیل جذب بهتر توسط آنها استفاده می شود

فسفر و کلسیم نقش بسیار مهمی در فرآیندهای فیزیولوژیک و متابولیک دام و طیور دارند. فسفر موجود در اجزای طبیعی تشکیل 
ذب و استفاده در سیستم گوارشی نیست و نیاز به تامین آنها به صورت دهنده خوراک دام و طیور به صورت کامل قابل هضم و ج

های همراه خوراک دام و طیور است. تامین کلسیم و فسفر و تنظیم نسبت آنها در جیره نقش بسیار مهمی در رسیدن به افزودنی
 .حداکثر تولید و بهره وری در گله های دام و طیور دارد

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

خبرنگاران جوان  – 02/5/89تاریخ :   

  شرایط جدید صادرات محصوالت کشاورزی اعالم شد
ای به رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران، شرایط جدید صادرات محصوالت وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه

  .کشاورزی را اعالم کرد
ای به رئیس کل گمرک جمهوری ، وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامهجوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش 

 .اسالمی ایران، شرایط جدید صادرات محصوالت کشاورزی را اعالم کرد
های صادراتی میوه و تره بار و محصوالت غذایی در گمرکات استانی پس از صدور گواهی قرنطینه و تائید و ارزیابی محموله

ته بندی توسط وزارت جهاد و گمرکات باید اظهار شودهای بسضوابط و شاخص . 
  تشکیل اتاق فکر تولید/ بهره مندی از تجربیات صاحبنظران صنعت و اقتصاد در رفع موانع تولید :بیشتر بخوانید

در نامه سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت به میراشرفی، رئیس کل گمرک 
 :آمده است

 با سالم
های صادراتی میوه مقام عالی وزارت در خصوص شرایط صدور محموله ۰۲۲۹/۲/۹۹مورخ  ۶۰۹۷۹/۶۷نامه شماره بازگشت به 

رساندو تره بار و محصوالت غذایی مذکور به استحضار می : 
عبارت  های استانیهای الزم در گمرکات حوزههای سربار در صادرات کاال و وجود زیرساختبه دلیل شرایط نقل و انتقال و هزینه

گردد. مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابالغ فرماییدبند الف به شرح ذیل اصالح و بند ب نیز حذف می . 
های صادراتی میوه و تره بار و محصوالت غذایی در گمرکات استانی پس از صدور گواهی قرنطینه و تائید و ارزیابی الف( محموله

بایست اظهار شودمکاران وزارت جهاد کشاورزی و گمرکات میهای بسته بندی توسط هضوابط و شاخص . 
 لینک خبر 
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 صنایع غذایی
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم 
 خبرگزاری فارس  – 91/5/19تاریخ : 

کاران پرداخت شد درصد مطالبات گندم 38میلیون تن گندم در کشور/  7خرید تضمینی   
اندتن از این محصول را به نرخ تضمینی از کشاورزان خریداری کرده 99میلیون و  0مراکز خرید تضمینی گندم تاکنون بیش از  .  

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران ؛ از شروع عملیات خرید تضمینی گندم تاکنون 
هزارو  911تن گندم به ارزش بالغ بر  99میلیون و 0بیش از   .میلیارد لایر از گندمکاران کشور خریداری شده است 591

محموله از کشاورزان به مراکز خرید این محصول تحویل داده شده است ، بابت  969ن و میلیو 9این مقدار گندم در قالب بیش از  

میلیارد لایر به حساب گندمکاران واریز شده است 151هزار و  959  این مقدار محموله بیش از . 
میلیارد لایر از  111هزارو  99تن دانه ی روغنی کلزا به ارزش بیش از  019هزارو  161براساس این گزارش؛ همچنین بیش از 

 .کلزاکاران کشور خریداری شده است
درصد از مطالبات کلزاکاران پرداخت شده است 11میلیارد لایر معادل  915هزارو  99تاکنون بالغ بر   . 

 لینک خبر
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 گندم 

 خبرنگاران جوان  – 15/5/19تاریخ :

  استمرار خودکفایی گندم مستلزم اعالم نرخ منطقی / کاهش خرید تضمینی به معنای اُفت تولید نیست
  .خان محمدی گفت: شورای اقتصاد به منظور پایداری تولید و خودکفایی گندم، نرخ خرید تضمینی برای سال آینده را منطقی اعالم کند

صنعت، تجارت و کشاورزیدر گفت و گو با خبرنگار  علی خان محمدی دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران گروه اقتصادی باشگاه  

 ۶، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: براساس آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت تا کنون خبرنگاران جوان
هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است ۶۷۷میلیون و  . 

جو و سایر وی با اشاره به اینکه سه میلیون تن گندم از چرخه خرید تضمینی خارج شده است، افزود: با توجه به افزایش قیمت 
کنند و برخی دیگر به امید افزایش قیمت، گندم را های دامی، برخی کشاورزان گندم تولیدی را به عنوان خوراک دام مصرف مینهاده

ها نگه داری کردند که همین امر موجب شده تا میزان خرید نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یابددر انبار . 
تا  ۰۰اهش خرید تضمینی به معنای افت تولید گندم نیست، بیان کرد: اگرچه امسال برآورد شده بود که خان محمدی با اشاره به اینکه ک

میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود، اما به سبب آنکه دولت حاضر به افزایش نرخ خرید تضمینی نشد، پیش بینی  ۰۹
میلیون تن برسد ۹شود که میزان خرید تا پایان سال به می . 

 :بیشتر بخوانید
 ۹۴های مختلف روبه پایان است، گفت: با وجود افزایش دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه برداشت گندم در استان

درصدی تولید گندم، بخشی از دسترنج کشاورزان از چرخه خرید تضمینی خارج شد که با این وجود جای این سوال مطرح است که 
برای پایداری تولید و استمرار خودکفایی چه تدابیری اندیشیدند؟ مسئوالن امر  

وی با تاکید بر افزایش نرخ گندم مطابق با قانون خرید تضمینی برای سال زراعی آینده بیان کرد: اگر مسئوالن به دنبال پایداری تولید 
ینی گندم برای سال زراعی آینده را اعالم کنند، در غیر و خودکفایی گندم هستند، باید براساس فاکتور هزینه تولید یا تورم، قیمت تضم

گیرداین صورت آینده تولید گندم در معرض خطر قرار می . 
خان محمدی در پایان تصریح کرد: براساس آنالیز قیمت تمام شده تولید، هزینه یک کیلو گندم با احتساب سود جزئی برای کشاورزان 

تومان است، از این رو شورای اقتصاد تا پایان مرداد نرخ خرید گندم  ۲۹۷هزار و  ۹درصد،  ۷۷و برحسب تورم  ۴۷۷هزار و  ۹

۴۴۷ هزار ۹تا  ۲۹۷هزار و  ۹برای سال آینده را باید بین  تومان اعالم کند تا کشاورزان بتوانند برای کشت و کار خود  

 .برنامه ریزی کنند و به تولید دلگرم شوند
 لینک خبر 
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 گندم 

 خبرنگاران جوان  – 15/5/19تاریخ :

  هزار تن رسید ۰۵میلیون و  ۷خرید تضمینی گندم به 
ز کشاورزان خریداری شده استهزار تن گندم مازاد بر نیا ۹۷میلیون و  ۰مرداد،  ۰۲از آغاز فصل برداشت تا تاریخ  .  

، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، بنا بر اعالم مرکز فناوری اطالعات و گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
خریداری شده است.   گندم مازاد بر نیاز کشاورزان هزار تن ۹۷میلیون و  ۰مرداد،  ۰۲ارتباطات، از آغاز فصل برداشت تا تاریخ 

میلیارد تومان بهای آن به  ۰۲۴هزار و  ۰۷میلیارد تومان بوده که تا تاریخ یاد شده  ۹۴۶هزار و  ۰۹ارزش گندم خریداری شده 
پرداخت خواهد شد  میلیارد تومان باقیمانده طلب کشاورزان ۶۰هزار و  ۹گندمکاران پرداخت شده است و  . 

یشتر بخوانیدب  استمرار خودکفایی گندم مستلزم اعالم نرخ منطقی / کاهش خرید تضمینی به معنای اففت تولید نیست :
هزار  ۶۷۴هزار تن، کردستان  ۶۲۷هزار تن، فارس با  ۲۷۰های خوزستان با یک میلیون و بر اساس این گزارش، تا کنون استان

هزار تن بیشترین میزان خرید گندم از کشاورزان را به خود اختصاص داده اند ۴۰۲هزار تن و کرمانشاه با  ۴۴۰تن، گلستان   
  لینک خبر
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 گوجه فرنگی
 خبرگزاری فارس – 15/5/19تاریخ : 

الحسنه مهر برای وام ارزان تعاون روستایی با بانک قرض استان/ تفاهم 3آغاز خرید توافقی گوجه فرنگی در   
الحسنه مهر ایران امروز برای پوشش مالی زنجیره بخش نامه مشترک بین سازمان تعاون روستایی ایران و بانک قرضتفاهم

  .کشاورزی با ابزارهای مالی اسالمی منعقد شد
 

الحسنه مهر نامه مشترک سازمان تعاون روستایی ایران و بانک قرضزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز تفاهمبه گ
الحسنه منعقد شدایران در محل این سازمان برای تأمین مالی اسالمی با عقد قرض . 

الحسنه مهر ایران مالی خود را در بانک قرضاتحادیه زیر مجموعه تعاون روستایی گردش  96نامه قرار است، براساس این تفاهم

میلیون تومان پرداخت کند 55های تعاونی تسهیالتی تا گذاری کند و طبق آن این بانک به تمام اعضای شرکتسپرده . 
درصد6پرداخت تسهیالت با کارمزد صفر تا  *  

فین، تمدید شودسال در صورت توافق طر 1ساله است و قرار است پس از پایان  1نامه این تفاهم . 
نامه فتح بابی برای گسترش در این مراسم، حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: امیدوارم این تفاهم

های زیرساخت کشاورزی باشدالحسنه به عنوان تأمین مالی خرد با کارمزد حداقل به ویژه در بخشخدمات قرض . 
ها تمایل نداشتند، تسهیالت خرد اعضای اتحادیه تأمین منابع مالی به ویژه منابع خرد بود، چرا که بانک به گفته شیرزاد، مشکل عمده

درصد است که کشاورزان توان پرداخت آن را  99های دیگر معموالً در اختیار آنان قرار دهند. از سوی دیگر نرخ سود وام بانک

 .ندارند
هایی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که قرار است، این تسهیالت به چه بخشمدیرعامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی 

شود، گفت: این تسهیالت به کسب و کارهای خرد، مصارف خرد، تهیه سموم بخش کشاورزی، خرید بذور مناسب کشاورزی داده می
اعضای خود  هات از آن استفاده کنند. قرار است اتحادیهتوانند بدون محدودیشود و همه اعضا میهای روغنی داده میبا اولویت دانه

ها معرفی کنندرا به بانک . 
چرا که آنها   کنند، معموالً مانع بزرگی است،هایی که از کشاورزان طلب میشیرزاد در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس که وثیقه

کنند، گفت: این مشکل بزرگی است اورزی آنها را به عنوان وثیقه قبول نمیهای کشها نیستند، مثالً اسناد زمینقادر به تأمین این وثیقه
شود، اما قرار است های بخش کشاورزی به عنوان اسناد غیررسمی است و به عنوان وثیقه استفاده نمیو قبول دارم دارایی

ها را به گذارد، مقرر شده است وثیقهمی هایی که سازمانها انجام شود و همچنین در قبال سپردههای گروهی توسط اتحادیهضمانت
 .حداقل برسانند

الحسنه هم قبول کرده در این زمینه با اعضای اتحادیه همکاری مناسبی داشته باشدوی ادامه داد: بانک قرض . 
 خرید گوجه فرنگی به قیمت توافقی در هشت استان آغاز شد *

استان توسط  10ستاد تنظیم بازار اعالم کرده که گوجه فرنگی حمایتی در مدیرعامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی همچنین گفت: 

شود و قرار تومان از آنها خریداری می 9955تعاون روستایی خریداری شود. این خرید در هشت استان آغاز شده و به قیمت کیلویی 

 .است، ستاد تنظیم بازار در این زمینه حمایت مالی هم انجام دهد
ها خریداری شده و تن گوجه فرنگی با قیمت توافقی در استان 5055هزار تن از ابتدای اردیبهشت تاکنون حدود  65شیرزاد، به گفته 

 .مطالبات آنها کامل پرداخت شده است
های ای که اتحادیهالحسنه مهر ایران هم اعالم کرد: در قبال سپردهدر ادامه این مراسم مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض

درصد به  6میلیون تومان با نرخ سود صفر تا  55زیرمجموعه سازمان مرکزی تعاونی روستایی خواهند داشت، تسهیالت تا 

شودها آغاز میکشاورزان پرداخت خواهد شد و به محض اینکه این گردش حساب ایجاد شد، پرداخت وام . 
رد و گفتالحسنه مهر ایران را بانکداری اسالمی برشموی رویکرد بانک قرض درصد تسهیالت  6افتخار ما این است که با نرخ تا  :

میلیارد تومان سود داشتیم 155کنیم و این بانک سوده هم هست، به طوری که سال گذشته پرداخت می . 
گیرد، های تعاونی قرار میاکبری در ادامه به سازمان تعاون روستایی پیشنهاد کرد که این تسهیالتی که در اختیار اعضای شرکت

نامه سه جانبه امضا کرد که یک طرف آن بیمه باشدتوان تفاهمبیمه هم بشود که در این صورت می . 
کنید، گفت: طبق بخشنامه یک تا دو ضامن از نامه و وثایقی از کشاورزان دریافت میوی در پاسخ به اینکه چه ضمانت

کنندگان وام اخذ خواهد شددریافت . 
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 .اکبری گفت: سال گذشته بانک قرضالحسنه مهر ایران به یک میلیون و 115 هزار نفر تسهیالت با کارمزد 6 درصد پرداخت کرد
  لینک خبر
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 گوشت قرمز
 خبرگزاری فارس  – 99/5/19تاریخ :

 ادامه روند کاهشی قیمت گوشت در بازار 
های گذشته ادامه داردروند کاهشی قیمت گوشت قرمز در بازار نسبت به هفته .  

هزار تومان افزایش یافته  95کیلویی به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در حالی که قیمت مرغ طی روزهای گذشته به 

تومان ادامه داده است 555هزار و  91بود، امروز در بازار تهران روند کاهشی خود را تا رسیدن به کیلویی  .  
هزار تومان رسیده است، در حالی  91قیمت گوشت قرمز هم که روند کاهشی خود را از یک ماه گذشته آغاز کرده، امروز به کیلویی 

از این قیمت گوشت قرمز به بیش از یکصد هزار تومان رسیده بودکه پیش  .  
افزایش قیمت گوشت قرمز در سال گذشته به دالیل مختلفی از جمله کاهش تولید، سوءمدیریت در واردات و توزیع گوشت و نیز عدم 

یمت گوشت مسیر کاهشی طی کرده و کنترل ارز اختصاصی و همچنین باال رفتن قیمت علوفه اتفاق افتاد، اما در یک ماه گذشته ق
هزار تومان کاهش خواهد یافت 15اند که قیمت گوشت قرمز تا کیلویی بینی کردهمسئوالن پیش .  

هزار تومان رسیده بود، اما در این مدت کوتاه به سرعت افزایش یافت و به  99قیمت گوشت مرغ هم تا یک ماه پیش به کیلویی 

سیدتومان ر 555هزار و  95کیلویی  را مصوب کرده است 155هزار و  91اگرچه ستاد تنظیم بازار قیمت کیلویی  . .  
هزار تومان، چرخ کرده  95هزار تومان، گوشت مخلوط گوساله  91امرو ز در بازار تهران گوشت ران و سردست گوساله کیلویی 

هزار تومان و گوشت منجمد  05گوساله  رودتومان به فروش می 555هزار و  55 .  
رودهزار تومان به فروش می 16هزار تومان و ماهی تیالپیا  15چنین قیمت ماهی آزاد کیلویی هم .  

  لینک خبر
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 متفرقه
 خبرگزاری فارس – 91/5/19تاریخ : 

هزار کارشناس وزارت جهاد کشاورزی برای تربیت مدیران آینده  ۰ارزیابی   
هزار کارشناس این وزارتخانه در قالب نظام شایسته ساالری و  ۷معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی از ارزیابی 

 .تربیت مدیران آینده خبر داد
از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمدرضا طالیی در جلسه به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل 

ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن تأکید کرد: جایگاه سازمانی سازمان جهاد کشاورزی در استان شورای هماهنگی و برنامه
یف گرددقانون مدیریت خدمات کشوری تعیین تکل ۹۲تر در راستای اصالح ماده باید هر چه سریع . 

ها در بخش تولید محصوالت کشاورزی باید در سرلوحه امور قرار گیرد، گفت: استان گیالن نقش وی با بیان این که کاهش هزینه
 .اساسی و تاثیرگذاری در تولید برنج به عنوان یکی از محصوالت استراتژیک کشاورزی کشور دارد

ها و نظام وظایف حوزه کشاورزی باید از ظرفیت بخش خصوصی، تشکل ها و بخشی ازطالیی تصریح کرد: برای انجام مأموریت
 .مهندسی کشاورزی استفاده کرد

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر این که جذب نیروی انسانی در وزارتخانه منحصراً باید در فضای رقابتی و از طریق آزمون 
حضور نخبگان و کارشناسان شایسته و زبده در بخش باشیم صورت پذیرد، اظهار کرد: باید از این به بعد تنها شاهد . 

ساالری و تربیت مدیران هزار نفر از کارشناسان وزارتخانه در سراسر کشور در قالب نظام شایسته ۷وی با اشاره به این که بیش از 
د در دستور کار معاونت توسعه مدیریت و اند، بیان داشت: از این پس توانمندسازی بخشی از این افراآینده مورد ارزیابی قرار گرفته

 .منابع قرار دارد
های سال جاری پردازی، در اولویت برنامهمعاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی گفت: نظام پیشنهادات و ایده

یران ارشد فراهم شودمعاونت قرار گرفته و به دنبال این هستیم که امکان طرح ایده از سوی همه کارشناسان و ارائه به مد . 
  لینک خبر
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 متفرقه 
 خبرگزاری فارس – 15/5/19تاریخ : 

گذاری در بخش کشاورزی دالیل کاهش ورود به سرمایه  
ای قوانین، وجود خألهای قانونی در زمینه کاهش ریسک و کمک به افزایش تولید در بخش کشاورزی یا تفسیرها و اعمال سلیقه

گذاران و تولیدکنندگان رغبت کمتری برای ورود به بخش کشاورزی داشته باشندموجب شده است سرمایه .  
های بخش کشاورزی، به دلیل تأثیرپذیری از عوامل جغرافیایی، اقلیمی و جوی یکی از ویژگیارش خبرگزاری فارس،به گز
گذاری در این ناپذیر، ریسک باالی تولید در آن است که همواره تهدیدی جدی برای فعالیت در بخش کشاورزی بوده و سرمایهکنترل

کنندگان محصوالت کشاورزی پرنوسان ه، پرمخاطره و عرضه کاال را برای مصرفبخش را برای صاحبان اندیشه تولید و سرمای
 .کرده است

گذاری های کلی نظام در بخش تشویق سرمایهگذاری از جمله سیاستبا وجود تأکید اسناد باالدستی در زمینه حمایت از سرمایه
مینه کاهش ریسک و کمک به افزایش تولید در مجمع تشخیص مصلحت نظام(، وجود خألهای قانونی در ز 9191/51/59)مصوب 

گذاران و تولیدکنندگان رغبت کمتری برای ورود به ای قوانین، موجب شده است سرمایهبخش کشاورزی یا تفسیرها و اعمال سلیقه
 .بخش کشاورزی داشته باشند

وکاراندازی کسبوجود موانع اداری و قانونی در زمینه راه  
وکارها، از قبیل کاهش زمان اخذ مجوز و استعالمات مربوطه، یکی از الزامات اساسی کمک به اندازی کسبراهتسهیل فرایندهای 

زایی و درآمدزایی و به تبع آن اشتغال وکارهای کسبرونق تولید در بخش کشاورزی است و این امر منجر به ایجاد و توسعه بنگاه
د. ولی مشکالت مهمی در این زمینه به ویژه در بخش کشاورزی وجود دارد که در ادامه شومند میبرای کارآفرینان و جوانان عالقه

شودبه برخی از آنها اشاره می : 
 ضعف تعامل و عدم یکپارچگی مناسب بین نهادهای متولی صدور مجوز تأسیس 

های اجرایی مرتبط الزم از دستگاهرسمی، دریافت مجوزهای  وکاراندازی یا توسعه یک کسبیکی از مراحل اساسی اقدام برای راه
های تولید بر شدن بوروکراسی اداری و افزایش هزینهتر و زمانهای متعددی وجود دارد که سبب پیچیدهاست. اما در این مسیر چالش

ها، ین چالشرود. یکی از اگذاران در مسیر تولید به شمار میگذاران شده است و به عنوان سدی سر راه جذب سرمایهبرای سرمایه
نگری و عدم تعیین و تفکیک شفاف وظایف است که سبب اتالف توان )اعم از وقت و وجود نهادهای موازی و متعدد در بستر بخشی

شودگذاری در بخش کشاورزی میهزینه( سرمایه . 
نظر های کشاورزی اعمالو فعالیت وکارهاهای مرتبط با کسبدستگاه مختلف در صدور استعالم 91در مسیر اخذ مجوز فعالیت، 

ها، مراتع و آبخیزداری؛ سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان نظام کنند که عبارتند از: سازمان امور اراضی، سازمان جنگلمی
ها، ها و دهیاریسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان امور شهرداری  مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی،

ای، اداره مخابرات، اداره برق، اداره اوقاف و امور خیریه، سازمان دامپزشکی، اداره بهداشت داره گاز، اداره آب منطقهبخشداری، ا
 .و درمان، اداره دارایی و مالیات، اداره کار و امور اجتماعی

های به نوبه خود فرایند اخذ استعالم شوند کههای دیگری نیز به این لیست اضافه میالبته به تناسب نوع فعالیت مورد تقاضا، دستگاه
های مختلف در زمینه هکند. عالوه بر این در بیشتر موارد، بین این دستگاهایی مواجه میمورد نیاز و صدور مجوز را با دشواری

ود را ها به صورت مستقل ضوابط خضوابط مورد عمل برای اعطای مجوز، هماهنگی الزم وجود ندارد و هر یک از این دستگاه
کننداعمال می . 

های غیرضروری، وجود گذار به اخذ استعالمهای بعضاً متناقض در زمینه صدور مجوز، الزام سرمایهها و دستورالعملنامهتعدد آیین
فساد و وجود  وکاراندازی کسبهای الزم برای راههای بازدارنده و غیرمنعطف در زمینه زیرساختو دستورالعمل وپاگیرقوانین دست

هایی است که گذاران بخش کشاورزی دیگر چالشهای متولی صدور مجوز، بر سر راه کارآفرینان و سرمایهدر برخی دستگاه
( )قانون تشکیل 1ماده )« 1»با مشکل مواجه کرده است. این در حالی است که طبق تبصره  گذاران در بخش کشاورزیسرمایه

ها و جویی در هزینهبه منظور صرفه»با اصالحات و الحاقات بعدی   9101/95/51وزارت جهاد کشاورزی مصوب 

کاری، وزارت جهاد کشاورزی موظف است کلیه مراکز اداری سریع به مردم و جلوگیری از کارهای موازی و دوباره پاسخگویی
 .«بخش کشاورزی را در مراکز استان، شهرستان و بخش در سازمان واحدی متمرکز نماید

دهد وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته به صورت مناسب در پیشبرد اهداف مدنظر این نشان می الذکرهای فوقچالش با وجود این،
  .ماده، موفق عمل کند

  لینک خبر
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 متفرقه 
 خبرگزاری فارس – 90/5/19تاریخ : 

 محصوالت کشاورزی را از چه کشورهایی وارد کنیم؟ 
معیار زیر برای تعیین اولویت مبادی  1با توجه به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین دیگر اسناد باالدستی در حوزه اقتصاد، 

  .وارداتی محصوالت اساسی کشاورزی کشور پیشنهاد می شود
وارداتی بخش کشاورزی، محصوالت متعددی وجود دارند که برخی از آنها از اهمیت  به گزارش خبرگزاری فارس، در بین کاالهای

کاالی وارداتی در این بخش، تعداد معدودی از آنها  655ای در زنجیره غذایی مورد نیاز مردم برخوردارند. عالوه بر این از ویژه

اندسهمی قابل توجه از کل واردات را به خود اختصاص داده . 
درصد کل  11کاال بیش از  95،از بین تمامی محصوالت اساسی کشاورزی،  1590تا  1591سال اخیر از  1به آمار با استناد 

سال مذکور به  1کاال در طول  95اند. بر اساس آمار گمرک ایران، این واردات محصوالت اساسی کشاورزی ایران را تشکیل داده

میلیارد 9.1طور میانگین بالغ بر  اند؛ همچنین بر اساس آمار کشورهای صادرکننده، میزان واردات این ارد کشور شدهدالر ساالنه و 

میلیارد دالر بوده است 0.6کاال در سالهای مذکور به طور میانگین  95 . 
کاال نشان داده شده است 95  در این جدول میزان واردات . در حال حاضر متولیان بخش بازرگانی کشور، راهبرد دقیقی در تعیین  

اند؛ این در حالی است که عمده کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکا، در این زمینه کای تجاری در دستور کار قرار ندادهشر
های باالیی برای واردات محصوالت کشاورزی وضع شده که راهبردهای مشخصی دارند. به عنوان نمونه در این کشورها، تعرفه

ای را تنها برای برخی کشورها در نظر ده است؛ در مقابل این کشورها تخفیفات تعرفهقیمت محصوالت وارداتی را بسیار باال بر
اندگیرند که آنها را به عنوان مبادی هدف انتخاب کردهمی . 

بندی مبادی وارداتی محصوالتی همچون کاالهای اساسی کشاورزی، الزم است ابتدا معیارهای مناسبی برای آن اتخاذ برای اولویت
معیار زیر برای تعیین اولویت  1توجه به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین دیگر اسناد باالدستی در حوزه اقتصاد، گردد. با 

 :مبادی وارداتی محصوالت اساسی کشاورزی کشور پیشنهاد می شود
 روابط سیاسی مناسب با کشور هدف (1

افکند. هر چه رابطه سیاسی یک کشور با ایران و بر آن سایه می روابط سیاسی کشورها همواره بر ایجاد روابط تجاری مقدم است
 .مناسبتر باشد، آن کشور باید در تعیین مبادی وارداتی محصوالت اساسی مورد نیاز، در اولویت باالتری قرار بگیرد

 اولویت قرار دادن کشورهای همسایه و منطقه (2
نطقه، عالوه بر اینکه به دلیل نزدیکی ارتباطات، منافع اقتصادی بیشتری برقراری یک رابطه تجاری عمیق با کشورهای همسایه و م

آورد، به افزایش امنیت و ثبات در بین کشورهای همسایه و منطقه نیز منجر می در مقایسه با رابطه با دیگر کشورها به ارمغان می
 .شود

 اولویت قرار دادن کشورهایی که روابط تجاری دو سویه با ایران دارند (3
تواند وابستگی اقتصادی به آن کشور را در پی داشته باشد و در واردات محصوالت غذایی از یک کشور، چنانچه با برنامه نباشد، می

تواند در مدیریت این زمان بروز بحران در روابط دوجانبه، امنیت غذایی کشور را دچار اختالل نماید. یکی از راههایی که می
برقراری یک رابطه تجاری دو سویه و متقابل است. بنابراین در تعیین مبادی وارداتی محصوالت غذایی، وابستگی مفید واقع شود، 

اولویت با کشوری است که رابطه تجاری دوسویه با ایران دارد و میزان صادرات ایران به این کشور با میزان واردات از آن قابل 
 .مقایسه است

 سطح تولید قابل قبول و مطمئن (4
گر مسائلی که الزم است در انتخاب مبادی وارداتی محصوالت اساسی کشاورزی مورد توجه قرار بگیرد، سطح تولید از دی

محصوالت در کشورهاست. این مسأله به طور خاص زمانی مهمتر است که ایران بخواهد با انعقاد قراردادهای بلندمدت، بخشی از 
ندین سال از یک کشور تأمین نماید. در این راستا الزم است کشورهایی در نیاز خود به یک محصول اساسی کشاورزی را برای چ

اولویت قرار بگیرند که دارای سطح تولید قابل قبول و مطمئن در خصوص کاالی موردنظر باشند تا نوسانات تولید در مقاطع خاص، 
 .تأمین کاالی مورد نظر برای کشور را دچار مشکل ننماید

سیاستهای خصمانه آمریکا امکان کمتر اثرگذاری (5  
جانبه این های یکتحریمشود و در شرایط فعلی که بیشترین تهدید در زمینه تأمین نیازهای اساسی کشور از سوی آمریکا ایجاد می

های اساسی پیش روی ایران است، نکته بسیار مهم در زمینه انتخاب شرکای تجاری، نحوه روابط کشورها با کشور، یکی از چالش
هر چه کشورها رابطه دورتری با آمریکا داشته باشند و این کشور به عنوان دشمن دیرینه ایران، نتواند آنها را   ریکا است. در واقعآم
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به همراهی با اعمال تحریم علیه ایران وادار نماید، باید در اولویت باالتر در زمینه واردات محصوالت اساسی کشاورزی قرار 
 .بگیرند

های تجارت با کشورهای هدفایط تحریمی ایران و ویژگیتوجه به شر (6 : 
ها در روند تأمین کند که از سازوکارهای خاصی به منظور عدم اثرگذاری تحریمدر حال حاضر شرایط تحریمی کشور ایجاب می

شورهای مقصد نفت عالوه بر این، وجود شرایطی همچون انباشت منابع مالی ایران در ک .محصوالت اساسی کشاورزی استفاده شود

تواند به عنوان فرصتی در بازمهندسی مبادی وارداتی محصوالت اساسی کشاورزی مورد استفاده قرار بگیرد. به بیان خام ایران، می
تواند هزینه تمام شده تأمین محصوالت اساسی کشاورزی از یک کشور را با افزایش قابل توجهی دیگر شرایط تحریمی ایران می

و در عین حال در خصوص برخی دیگر از کشورها اثرگذاری کمتری داشته باشد. بنابراین در شرایط فعلی، الزم است  همراه نماید؛
های خاص هر یک از کشورها، از منظر شرایط تحریمی ایران در خصوص مواردی همچون نقل و انتقال پول، حمل و نقل و ویژگی

تری دارند، در اولویت قرار بگیرندمینه کشورهایی که شرایط مناسبتوافقات گمرکی مورد توجه قرار بگیرد و در این ز . 
  لینک خبر
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 نهاده
 خبرگزاری فارس – 91/5/19تاریخ : 

در میان است « م»کارخانه مکمل خوراک دام را فلج کرد/ باز هم پای مافیای  07سیاست اشتباه ارزی   
کارخانه کشور با  60دبیر مجمع تولید کنندگان کلسیم فسفات کشور گفت: به دلیل اختصاص ارز به محصول نهایی به جای مواد اولیه 

اندهزار کارگر در آستانه تعطیلی قرار گرفته 0 .  
ه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز محسن سعیدیان دبیر مجمع تولید کنندگان کلسیم فسفات کشور در نشست ب

های غلط ارزی کارخانه تولید کننده دی و مونو فسفات کلسیم در کشور به دلیل سیاست 60ماه است  99خبری اعالم کرد: بیش از 

عالوه بر تامین نیاز داخل محصوالت خود را به کشورهای  10ها تا قبل از سال کارخانهدولت تعطیل شده است؛ در حالی که این 

کردندحاشیه خلیج فارس و عراق و افغانستان صادر می . 
 0کارخانه با فعالیت  60وی ادامه داد: سیاست اشتباه ارزی این بود که دولت به جای اینکه به مواد اولیه ارز دولتی بدهد تا چرخ 

وارد کنندگان، محصول نهایی که همان   بچرخد ارز دولتی را به واردات محصول نهایی داد تا ها،رگر فعال در این کارخانههزار کا
ها هم با ارز نیمایی مواد اولیه وارد کردند و نتیجه یک رقابت نابرابر بین وارد کنندگان و تولید فسفات کلسیم است وارد کنند؛ کارخانه

ار شد که در حقیقت برنده نهایی آن وارد کنندگان بودندکنندگان داخل برقر . 
شود و به عنوان مکمل غذایی به خوراک به گزارش فارس، دی و مونو فسفات کلسیم به عنوان جیره غذایی دام و طیور استفاده می

حدود  شود،آنها اضافه می هد که برای تشکیل پوسته تخم ددرصد جیره غذایی دام و طیور را این مکمل غذایی تشکیل می 1تا  1.5

ها بسیار تاثیرگذار استمرغ، پرواربندی، استخوان بندی وشیردهی دام . 
کارخانه تولید کننده دی و مونو فسفات کلسیم در کشور وجود  60گوید دبیر مجمع تولید کنندگان کلسیم و فسفات کشور می آنطور که

هزار تنی کشور را  915اند و توانستند در طی این سال نیاز ر کشور آغاز کردهسال د 15با قدمت  16دارد که کار خودر را از سال 

هزار نفر به طور مستقیم و  5تامین کنند به طوری که نیاز به واردات نبود و  ها هزار نفر به طور غیر مستقیم در این کارخانه  2

 .مشغول به کار هستند
 تخصیص ارز به مواد اولیه قطع شد *

دامه با بیان اینکه تخصیص ارز به مواد اولیه قطع شد، ادامه داد برای تامین این میزان از فسفات کلسیم نیاز به سعیدیان در ا
شد و وزارت هزار تن خاک فسفاته است که معموال از کشورهای تونس، اردن، مراکش، آفریقای جنوبی و سوریه تامین می  155

فت ارز را بجای مواد اولیه به محصول نهایی دهد یعنی در حقیقت ارز را به وارد تصمیم گر  جهاد کشاورزی با یک اقدام نادرست
 .کنندگان بدهد تا آنها وارد کنند

طی نامه رسمی به وارد کنندگان اعالم کرد که برخی محصوالت  10آذر ماه سال  91سعیدیان افزود: سازمان دامپزشکی کشور در 

های تولید این محصول در کشور سست شد و از آن زمان نند در حقیقت از این زمان پایهدارویی و از جمله فسفات کلسیم را وارد ک
کارخانه کشور لرزید 60هزار کارگر فعال در  0دل  . 

گیرندرقابت نابرابر واردکنندگان با تولیدکنندگانی که ارز نمی *  
ارد کردند و به پشتوانه گرفتن ارز دولتی به قیمت وارد کنندگان فسفات کلسیم را و :وی به نتیجه این واردات اشاره کرد و گفت

تومان فروختند اما در همان زمان قیمت تمام شده تولید داخل  6155کیلویی تومان بود چرا که ما ماده اولیه را با ارز نیمایی  5850

هیچ خریداری برای ما پیدا نمی  تومان بفروشیم که طبیعی است در بازار 1155کردیم و مجبور بودیم حداقل به قیمت کیلویی وارد می

 .شد
برابر نیاز کشور 1.5ظرفیت تولید داخل  *  

گفتبرابر نیاز داخلی است، 1.5ها تولید این محصول در کشور یعنی هزار تن ظرفیت تولید کارخانه 105سعیدیان با بیان اینکه  : 
ندگان محصول نهایی اختصاص ندهند چرا که تاثیر این ما این است که اصال ارز به وارد کنندگان مواد اولیه و یا وارد کن حرف

تومان است و این رقم ناچیزی است اما به هم  55محصول در قیمت تمام شده مرغ با احتساب تفاوت ارز نیمایی و دولتی کیلویی 

 .ریختگی اقتصادی آن جبران ناپذیر است
کنند پس وارد کنندگان مواد اولیه تخصیص دهند اگر اینکار را هم نمیوی افزود: اما اگر قرار است ارز دولتی تخصیص دهند باید به 

دهد که به نفع وارد کننده و دالل دهند؟ این کار ما را در رقابت نابرابری قرار میچرا به وارد کننده محصول نهایی اختصاص می
کندشود وتولید داخل را فلج میتمام می . 

های چینی استیی کمک به کارخانهپرداخت ارز به واردکننده محصول نها *  
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های چینی است که این محصوالت را از سعیدیان ادامه داد: پرداخت ارز دولتی به وارد کننده در حقیقت پرداخت یارانه به کارخانه
ده داخلی را نابود می کند و تولید کننتر از تولید داخلی است، پرداخت این ارزها آنها را فربه میکنند که بسیار کم کیفیتآنها وارد می

 .کند
این تمام ماجرا نبود، با فلج شدن تولید داخل بسیاری سوء استفاده کردند و کودهای شیمیایی فسفاته را خرد کردند و در  :وی گفت 

تواند ا میها شد و همان زمان به مردم هشدار دادم که اینهآبی در مرغها دادند که باعث بیماری شکمقالب کلسیم فسفات به دامداری
 .باعث سرطان کبد بشود

دبیر مجمع تولید کنندگان کلسیم و فسفات کشور با بیان ایکه از زمانی که ارز دولتی به واردات این محصول تخصیص یافته، حجم 
گفت واردات چند برابر شده است، ان صادر تن از این محصول به ایر 955کردیم گوید پیش از این تالش میکارخانه اکاتو چین می :

شودها هزارتن سفارش دی مونو فسفات کلسیم از ایران ثبت میکنیم اما یک دفعه ده . 
در واردات کلسیم فسفات« م»ردپای مافیای  *  

گفت تولید کنندگان مونو و دی فسفات کلسیم در ادامه مدیرعامل شرکت تعاونی واردکنندگان این محصول تنها بخش اندکی از  :

درصد به  15فروشند یعنی در حقیقت های باالتر میواقعی به تولید کنندگان می دهند و بقیه را به قیمت قیمت محصول وارداتی را به

گیرددرصد به قیمت واقعی در اختیار مرغدار قرار می 95قیمت داللی و  . 
تومان به حساب  ۲۷۷۷ی تن از این محصول را خریداری کردم که به درخواست واردکننده کیلوی ۰۷۷اخیراً  صادقی ادامه داد:

هزار تومان قیمت واقعی آن محصول بود  1تومان هم به حساب خانواده این فرد واریز کردم. در حقیقت  ۰۴۷۷شرکت واریز کردم و 

تومان هم اضافه گرفت 9555و  . 
کردند که اگر با این ارز وارد میتهدید  وی ادامه داد در چنین شرایطی همواره مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی ما کارخانه داران را

 .نکنید واردکننده پشت در آماده واردات است
تومان باالتر آگهی زده و کسی نیست بگوید اگر با  9555برای فروش به قیمت « م»صادقی ادامه داد مافیای واردات خوراک دام 

فروشیای چرا به این قیمت میارز دولتی وارد کرده . 
ود با اشتباه ارزی دولت به جیب واردکننده ریخته شدمیلیارد تومان س 300 *  

85دبیر مجمع تولید کنندگان کلسیم و فسفات کشور گفت: با اشتباهات ارزی دولت  کننده گذاشتند در میلیون دالر را در اختیار وارد

۲۷۷ارزی  چرخید با این اشتباهدادند چرخ آنها میهای داخلی میمیلیون دالر به کارخانه ۲۷حالی که اگر  میلیارد تومان سود نصیب  
های داخلی از بین رفت و نتیجه این شد محصولی را که تا میلیارد تومان سود کارخانه ۰۴۷واردکنندگان و در حقیقت دالالن شد اما 

کنیمبه کشورهای کشورهای حاشیه خلیج فارس از افغانستان و عراق صادر می کردیم االن وارد می ۲۶سال  . 
  لینک خبر
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 گزارشات جهانی

 خبرگزاری فارس – 90/5/19تاریخ : 

 روسیه بازار محصوالت کشاورزی چین را از آمریکا گرفت 
در پی اعالم دولت چین برای قطع واردات محصوالت کشاورزی از آمریکا روسیه بازارهای جدیدی را به روی چین گشوده و چین 

  .هم قبول کرده است
ین وزیر توسعه اقتصادی روسیه اعالم کرد: الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، مکسیم اورشکبه گزارش گروه اقتصاد بین

تواند در غیاب محصوالت وارداتی آمریکا محصوالت مورد نیاز خود را از روسیه تامین کندچین می .  
داند وحجم مبادالت تجاری دو کشور پکن همواره روسیه را یک شریک قابل اعتماد می  بر اساس اعالم وزیر توسعه اقتصادی روسیه

میلیارد دالر را ثبت کرده است 959گذشته افزایش یافته ورکورد نسبت به سال  . 
تواند روابط تجاری شان کاهش یافته و این میهای تجاری میزان مبادالتاین در حالی است که پکن و واشنگتن به دلیل افزایش تنش

 .چین و روسیه را بیشتر کند
میلیارد دالر برسانند 155ان را به زودی دو برابر کرده و به اند که میزان مبادالت خودشروسیه و چین هدف گذاری کرده . 

کرد ما در حال مذاکره هستیم تا آنها را به بازارهای اورشکین اعالم کرد همه محصوالتی را که پیش از این چین از آمریکا وارد می
 .روسیه وصل کنیم

اعمال خواهد کرد دولت  محصوالت وارداتی چین از آمریکا تعرفهپس از آنکه ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد که به باقیمانده 
 .چین دستور داد تا واردات محصوالت کشاورزی از آمریکا قطع شود

تواند به کشاورزان این کشور و همچنین انتخابات آینده ترامپ تهدید جدی باشداین اقدام از سوی بسیاری تحلیل شده که می .  
های اقتصادی هستندور روسیه اعالم کرده بود که روسیه و چین در بهترین شرایط تجاری و پیمانجمهپیش از این پوتین رئیس . 

وگو کرده استدر ماه جوالی وزیر بازرگانی چین اعالم کرد که با همتای روسی خود در باره تقویت تجارت دو جانبه بحث و گفت . 
یه و دیگر محصوالت کشاورزی بوده که پکن در تالش است تا مسیرهای ها به ویژه در زمینه افزایش واردات سویا از روساین بحث

تر کندوارداتی خود را متنوع . 
 .اواخر این ماه پکن برای خرید سویا از همه مناطق روسیه چراغ سبز نشان داد

کنون دو کشور به میلیارد دالر رسید وا 959درصدی به رقم تاریخی  15میزان گردش تجاری روسیه و چین با رشد  1599در سال 

 .دنبال دو برابر کردن این رقم طی چند سال آینده هستند
  لینک خبر
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 گزارشات جهانی 

 خبرگزاری فارس – 90/5/19تاریخ : 

کند قطع واردات محصوالت کشاورزی آمریکا توسط چین آینده انتخابی ترامپ را تهدید می  
کند بلکه گویند: قطع واردات محصوالت کشاورزی آمریکا از سوی چین نه تنها به کشاورزان این کشور آسیب وارد میکارشناسان می

  .آینده انتخاباتی ترامپ را تهدید خواهد کرد
الملل خبرگزای فارس، پس از آنکه چین اعالم کرد واردات محصوالت کشاورزی از آمریکا را ممنوع صاد بینبه گزارش گروه اقت

کند امروز خبرگزاری راشاتودی اعالم کرده قطع واردات محصوالت کشاورزی آمریکا از سوی چین نه تنها به کشاورزان این می
رامپ را نیز در تهدید جدی قرار خواهد دادکند بلکه شرایط انتخاباتی آینده تکشور آسیب وارد می . 

های وارد کننده محصوالت کشاورزی دستور داد میزان واردات دانه سویا از آمریکا را محدود کندسه روز پیش چین به شرکت . 
د را برطرف همچنین پیش از این چین با کم کردن واردات از آمریکا قصد دارد از سایر کشورها مانند برزیل نیازهای کشاورزی خو

 .کند
خبرگزاری راشاتودی امروز نوشت: آمریکا با از دست دادن چین به عنوان بزرگترین بازار محصوالت کشاورزی این کشور، 

دهدکشاورزان خود را به شدت تضعیف کرده و در معرض خطر جدی قرار می . 
ز آمریکا را قطع کردندهای چینی خرید محصوالت کشاورزی ابر اساس گزارش وزارت بازرگانی چین شرکت . 

تریلیون دالر این کشور دارد 15این در حالی است که میزان صادرات این کشور به آمریکا سهم اندکی از تولید ناخالص داخلی  . 
شدمکزیک و ژاپن چهارمین بازار بزرگ صادراتی آمریکا محسوب میهای گذشته چین پس از کانادا،در سال . 

محصوالت کشاورزی از آمریکا وارد کرد که قطع این میزان  1599میلیون دالر در سال  5.1چین حدود  بر اساس آمارهای آمریکا،

های جدی مواجه کندتواند کشاورزی این کشور را با بحرانصادرات می . 
د دالر محصوالت میلیار 1.9حدود  1599گویند چین در سال های اداره کشاورزی آمریکا متفاوت است. آنها میدر این میان ارزیابی

 91.5به میزان  1590سورگوم و خوک بوده که حتی این رقم در سال  کشاورزی از آمریکا که اساسا سویا، لبنیات، گندم، پنبه،

 .میلیارد دالر بوده است
ر از سال میلیارد دال 19مسئوالن آمریکایی در پاسخ به اقدام چین و در پی جبران این کاهش واردات و حمایت از کشاورزان خود 

های مستقیم به کشاورزان بوده استمیلیارد دالر آن در قالب پرداخت 9.9تا کنون به کشاورزانش کمک کرده است که  1599 . 
که نخستین پرداختی این بسته قرار است از اواسط تا   میلیارد دالر بوده 91آخرین بسته حمایتی این کشور در ماه جوالی معادل 

اند که از این های آمریکا هم انتقاداتی به همراه داشته است. کشاورزان خرد گفتهم شود اما ظاهرا این پرداختیاواخر ماه آگوست انجا
های حمایتی به صورت عادالنه خواهند این بستهها چیزی نصیب آنها نشده و همه به جیب کشاورزان بزرگ رفته است. آنها میبسته

 .بین کشاورزان خرد و بزرگ تقسیم شود

  لینک خبر
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 گزارشات جهانی 

 ایرنا  – 15/5/19تاریخ : 

را سال قرنطینه گیاهی معرفی کرد ۱۵۱۵فائو   
را سال قرنطینه گیاهی معرفی کرده است گفت: این  ۹۷۹۷رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه فائو سال  -ایرنا  - تهران

ران را موظف کرده تا برنامه هایی جهت آموزش و شناساندن مباحث قرنطینه گیاهی برای آحاد مردم کشور داشته باشدسازمان ای .  
ای می تواند امنیت غذایی با بیان اینکه قرنطینه گیاهی در هر جامعه« محمدرضا درگاهی»به گزارش شنبه وزارت جهاد کشاورزی، 
حث قرنطینه گیاهی در مرزهای کشور، امنیت غذایی مطلوبی را به همراه خواهد داشتکشور را تضمین کند، افزود: رعایت مبا . 

ای در گمرکات، بنادر و فرودگاه های کشور وجود دارد که وظیفه دارند از ورود آفات و پست قرنطینه ۲۷وی اظهارداشت: بیش از 
گیری کنندبیماری هایی که با محموله ها و محصوالت گیاهی وارد کشور می شود، جلو . 

را سال قرنطینه گیاهی معرفی و ایران را  ۹۷۹۷درگاهی بیان کرد: در این راستا با توجه به مصوبه سازمان ملل متحد، فائو سال 
برنامه هایی جهت آموزش و شناساندن مباحث قرنطینه گیاهی برای آحاد مردم کشور داشته باشد ۹۷۹۷موظف کرده است در سال  . 

که در این خصوص ستادی در سازمان حفظ نباتات تشکیل شده است، تصریح کرد: وظیفه همکاران من در این وی با اشاره به این
ها و افق هایی را که در مباحث قرنطینه در کشور با رویکرد اقدامات صورت گرفته در گذشته و برنامه های ستاد این است که برنامه

در مقاطع ابتدائی و در مقاطع تحصیلی دانشگاهی اضافه شودپیش رو در آینده ترسیم کنند، همچنین این مباحث  . 
ای داریم که طرح جامع قرنطینه کشور را که همکاران من با بکارگیری از ظرفیت های درگاهی عنوان کرد: در این خصوص برنامه

د کشاورزی به دولت ارائه تحقیقاتی کشور با مشورت و راهنمایی صاحب نظران در حال انجام هستند تدوین و از طریق وزیر جها
 .شود تا بتوانیم در بحث قرنطینه نگاه قابل قبولی داشته باشیم و بتوانیم امنیت غذایی کشور را حفظ کنیم

  لینک خبر
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