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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آب
 خبرگزاری فارس  – 3/12/1397تاریخ : 

های اخیر مشکل کم آبی را حل نکرد/تاثیر باور مردم در صرفه جویی آب شبار  
ها دلیل بر این نیست که اذعان داشت، این بارش متر رسیده، اما بایدمیلی 183.6ها از اول مهرماه تاکنون به که حجم بارشدر حالی

آبی کشور حل شده و وضعیت کمبود آب را بهبود خواهد بخشیدمشکل کم .  
 

های فصل پاییز کشور از ابتدای به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق گزارش مدیریت منابع آب ایران، حجم بارش
میلی متر رشد  119.1ساله اخیر از  10متر رسید که در مقایسه با میانگین میلی 183.6ه )اول مهرماه( تاکنون ب 97-98سال آبی 

 .برخوردار بوده است
ها و حجم ذخایر سدها است، اما ایران در دهه گذشته با های امسال حاکی از وضعیت مناسب بارشبنابراین گزارش،اگر چه بارش

ویژه در بخش آب زیرزمینی نیازمند زمان بسیار طوالنی و ان این کمبودها بهخشکسالی هیدرولوژیکی شدیدی مواجه بوده که جبر
های مناسب خواهد بودبارش . 

ها برطرف نشود، البته برخی از مناطق غربی شود که خشکسالیها باعث میهای طوالنی در کشور این بارشبا توجه به خشکسالی
اند و حتی سدهای آنها به مرحله سرریز رسیده است، اما مناطق دیگری کشور مثل استان خوزستان وضعیت خوبی در بارش داشته

کنند و منبع آب های زیرزمینی استفاده میهای سطحی استفاده بیشتری ندارند و از آبمثل مرکز ، شرق و جنوب شرق که از آب
ها که رشد خوبی هم داشته گفت، این بارشتوان ها برای آنها چندان تأثیری ندارد و نمیهای سطحی نیست، این بارششرب آنها آب

 .تأثیری بر منابع زیرزمینی خواهد گذاشت
به هر حال شاید در برخی از مناطق مثل خوزستان در تابستان سال آینده مشکل خاصی نداشته باشیم، چرا که حجم ذخیره تمام سدهای 

 .این منطقه پر شده است
ها باعث ها چندان تأثیرگذار نخواهد بود و این بارندگیکنند، بنابراین این بارشاده میهای زیرزمینی استفاما عامه کشور چون از آب

های زیرزمینی که در طی سالیان گذشته کاهش پیدا کرده به وضعیت قبلی بازگردد. حال اگر حداکثر میزان بارندگی شود سطح آبنمی
ها وارد زمین شود، نصف آن تبخیر خواهد شد و وقتی خیلی از مناطق متر برسد و اگر تمام این بارشمیلی 200که اتفاق افتاده به 

تواند چندان تأثیرگذار باشدها نمیهای زیرزمینی آنها یک و نیم متر در سال است، پس این بارشکشور افت آب سفره . 
گذشته فشار زیادی وارد و های سال است که در خشکسالی است و به منابع آبی در دهه 20چون منابع آب زیرزمینی کشور حدود 

ای باشد که وضعیت منابع آبی خوب شده و خیال مردم باید راحت تواند به گونهماه نمی 3ماه یا  2آسیب دیده است، پس بارندگی در 
جویی جدی گرفته شودباشد، بلکه باید صرفه .  

* شودی نمیهای اخیر کشور موجب ایجاد روان آب و رفع خشکسالوزیر نیرو:افزایش بارندگی  
های اخیر باید استفاده صحیح از های اخیر مناسب بوده است، ولی با توجه به خشکسالیرضا اردکانیان وزیر نیرو با بیان اینکه بارش

کشد تا منابع آبی گوید: در صورت خروج از چرخه خشکسالی چندین سال طول میمنابع آبی مورد توجه مردم و مسئوالن باشد می
های اخیر کشور، در بخش تنظیم آب کشاورزی و آشامیدنی از سدها با ست بیاوریم، بنابراین با وجود افزایش بارندگیمناسب را به د

 .کاهش روبرو هستیم
گیرند، به ویژه اینکه در روزهای پایانی سال و افزایش جویی در آب را جدی نمیای شده که مردم صرفههای اخیر به گونهبارش

نی مصرف آب افزایش خواهد داشتوشو و خانه تکاشست .  
 مدیریت مصرف آب مختص فصل تابستان نیست*

پیشتر سیاوش پاکدل مدیر دفتر مدیریت مصرف آب و فاضالب شهری یزد با اشاره به اینکه مدیریت مصرف آب مختص فصل 
کنندام کاهنده آب استفاده میتر خواهد شد و مشترکان از لوگفت: با واقعی شدن قیمت آب مدیریت مصرف جدی تابستان نیست، . 

 عامل مدیریت مصرف آب 4*
ها نامهگوید، چهار عامل فرهنگ و باور، تعرفه و اقتصاد آب، آئینپاکدل با بیان اینکه مصرف آب باید بر اساس نیاز واقعی باشد، می

 .و استفاده از لوازم کاهنده مصرف در مدیریت مصرف آب نقش حیاتی و اساسی دارد
ها و استفاده از لوازم کاهنده مصرف در مدیریت مصرف آب نقش حیاتی و اساسی داردنامهباور، تعرفه و اقتصاد آب، آئین فرهنگ و  

  
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت آب و فاضالب شهری یزد، ادامه داد: مردم اگر باور داشته باشند که مشکل آب داریم و اگر بدانند 

توانیم به مدیریت مصرف آب متر کاهش یافته است، میمیلی 200متر به میلی 250یزان بارندگی از که در چند سال گذشته متوسط م
 .امیدوار باشیم

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

کنند و چون قیمت آب پاکدل ادامه داد: در برخی کشورها که از لحاظ بارندگی بسیار غنی هستند، مردم از لوازم کاهنده آب استفاده می
برندمردم و مشترکان از لوازم کاهنده به خوبی بهره میدر آن کشورها واقعی است و گران  . 

بنفشه زهرایی دبیر کارگروه سازگاری با کم آبی نیز معتقد است که اگر مردم ایران یک سال از ایران مسافرت کنند و آبی در ایران  

زن را جبران کنیمتوانیم کسری مخاها تغذیه کنیم، باز نمیمصرف نشود و ما موفق شویم این آب را به آبخوان کنند برخی تصور می .

گیرند، در حالی که کسری مخازن آب زیرزمینی در کشور از کل جویی را زیاد جدی نمیها خوب بوده است، پس صرفهچون بارش
 .میزان منابع آب تجدیدپذیر از شرایط نرمال تجاوز کرده است

* آب در سال آیندهجدیت شهرهای دارای تنش آبی در صرفه جویی و مدیریت مصرف   
تواند ها چندان نمیبر اساس این گزارش،سال آینده شهرهای دارای تنش آبی مثل یزد و اصفهان باید به خوبی بدانند که این بارش

  .وضعیت کمبود آب را بهبود بخشد
شود، به ها و شهرها میبا توجه به اینکه حجم زیادی از آب برخی شهرهای دارای تنش آبی از حوضه آبی سایر شهرها وارد استان

تواند پایدار باشد، حتما شهروندان این شهرها باید درنظر داشته باشند که منابع آب زیرزمینی و انتقالی درصد هم نمی 100ویژه اینکه 
جویی کنندمحدود است و همواره در فصل زمستان هم باید صرفه .  

 
 

  لینک خبر
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 اقتصاد کالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 اقتصاد محصوالت
 خبرگزاری فارس – 6/12/1397تاریخ : 

های نیازمند توسط وزارت رفاه شود/تعیین دهکدام سنگین برای تنظیم قیمت بازار عید وارد می  
مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاوری از واردات دام سنگین برای تنظیم 

شودند برای توزیع گوشت به جامعه هدف توسط وزارت رفاه تعیین میهای نیازمبازار عید خبر داد و گفت: دهک .  
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،مسعود بصیری گفت: دام سنگین قرار است با 

تومانی وارد کشور شود و ما مجوزهای آن را به بخش خصوصی داده ایم ۴200ارز  . 
ه برنامه تنظیم بازار گوشت قرمز در ایام عید اذعان داشت: ما برای توزیع گوشت قرمز بازار شب عید تدابیری بصیری دربار

اندیشیده ایم و منتظریم دولت جامعه هدف را برای دریافت گوشت قرمز با قیمت تنظیم بازار برای ما از طریق وزارت رفاه یا دهک 
 .های مورد نظر مشخص کند

این راستا در وزارت جهاد کشاورزی سامانه ای برای توزیع گوشت قرمز طراحی شده و جامعه هدف در آن سامانه  وی ادامه داد: در
 .تعریف می شود

بصیری با بیان این که گوشت تنظیم بازار ایام عید در استان های تهران، البرز و استان های تعیین شده از طریق فروشگاه های 
کردمنتخب عرضه خواهد شد، تصریح  فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی های مصرف و میادین میوه و تره بار در این سامانه دیده  :

 .خواهند شد تا در طول ساعات روز بتوانند گوشت کافی داشته باشند و آن را عرضه کنند
ق اصناف انجام می گیردوی افزود: در مناطقی که فروشگاه های زنجیره ای وجود ندارد، توزیع گوشت های تنظیم بازار از طری . 

مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاوری با اشاره به این که بر اساس بخشنامه 
 دولت قرار است گوشت با ارز نیمایی و سود بازرگانی صفر نیز وارد شود، اظهار داشت: ما منتظریم سازوکارها برای این واردات

 .مشخص شود
وی گفت: گوشت وارداتی با ارزی نیمایی وارد چرخه تنظیم بازار نمی شود، اما قیمت آن از گوشت داخلی کمتر است و به دست 

 .جامعه هدف خود می رسد
 .بصیری تصریح کرد که مجوز واردات گوشت قرمز با ارز نیمایی توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر می شود

  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
 خبرنگاران جوان  – 7/12/1397تاریخ : 

ر کیلو تخم مرغ/ صادرات تخم مرغ همچنان ممنوع استزیان یک هزار تومانی مرغداران در فروش ه  
تومان بوده که این امر بیانگر زیان حداقل یک  200هزار و  ۶طالکش گفت:هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

 .هزارتومانی مرغداران است
صنعت، تجارت و کشاورزی ارفرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگ گروه اقتصادی  

بازار تخم مرغتعریفی ندارد، اظهار کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب  ، با اشاره به اینکهباشگاه خبرنگاران جوان
تومان بوده که این امر بیانگر زیان حداقل یک هزارتومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ است 200هزار و  ۶رغداری م . 

های فروردین و اردیبهشت پیش روی این صنعت کاهش مصرف تخم مرغ، شرایط نامساعدی در ماه وی افزود: با توجه به استمرار
 .خواهد بود

ها در ارتباط به جایی نرسیده است، بیان کرد: تاکنون پیگیری آزادسازی صادرات تخم مرغ ها برایپیگیری طالکش با اشاره به اینکه
های پیر به با آزاد سازی صادرات تخم مرغ راه به جایی نبرده است. در شرایط کنونی بخشی از راه حل کنترل بازار، حذف مرغ

این امر مستلزم نقدینگی است و تا کنون برنامه خاصی برای این موضوع  شمار می رود که در این ایام کار سختی است چرا که
 .صورت نگرفته است

 تولید تخم مرغ به یک میلیون تن می رسد/ احتمال وضع عوارض برای صادرات تخم مرغ :بیشتر بخوانید
یمت تخم مرغدر اسفند به سبب ازدیاد ق های آتی گفت: اگرچه در سنوات گذشتهاین مقام مسئول درباره آینده بازار تخم مرغ در روز

یافت، اما امسال به دلیل وجود برخی مشکالت تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد تقاضا از سوی صنایع غذایی و قنادی افزایش می
کندکه ادامه این روند خسارت جبران ناپذیری به صنعت وارد می . 

شود که متوسط قیمت هرکیلو تخم مرغ تا دهه سوم اسفند به دلیل افزایش ش بینی میپی مازاد تولید تخم مرغ به گفته وی، با توجه به
تومان باالتر نرود و مجدد از اواخر اسفند کاهش قابل توجه قیمت، متوجه صنعت خواهید شد ۵00هزار و  ۶نسبی تقاضا از  . 

هزارتن از  100ف تخم مرغ در کشور، روزانه تن اعالم کرد و افزود: با توجه به مصر 2700طالکش تولید روزانه تخم مرغ را 
های هدف صادر شوداین میزان مازاد است که باید به بازار . 

افزود: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی  ممنوعیت صادرات تخم مرغ دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار با انتقاد از
های بیرون صادرات همچنان ندگان است، اما به سبب مخالفت دستگاهخواستار رفع ممنوعیت صادرات به منظور حمایت از تولیدکن

 .ممنوع است که ادامه این روند زیان مرغداران را به همراه دارد
های کند، تصریح کرد: با توجه به پیگیریضربه مهلکی به صنعت وارد می واردات تخم مرغ طالکش در پایان با اشاره به اینکه

های قبلی واردات متوقف شده است چرا که واردات تخم مرغ از هفته گذشته قول دادند که صدور مجوز صورت گرفته، مسئوالن امر

 .ورشکستگی تعداد زیادی از مرغداران را به همراه دارد
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
 خبرنگاران جوان  – 3/12/1397تاریخ : 

 اما و اگرهای تاثیر توزیع اینترنتی گوشت و مرغ در کنترل بازار
یاتی می داننداگرچه در توزیع اینترنتی گوشت امکان سوء استفاده وجود ندارد، اما برخی از مسئوالن اجرای این طرح را غیر عمل . 

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

های اینترنتی اظهار کردمرغ در فروشگاه، درباره توزیع باشگاه خبرنگاران جوان به سبب  توزیع اینترنتی گوشت قرمز و مرغ :

تر است چرا که با این وجود دیگر امکان دریافت مرغ و تره بار، هوشمندانه  دریافت کدملی و کدپستی نسبت به عرضه در میادین
 .گوشت با میزان دلخواه وجود ندارد

ها ار گوشت قرمز و مرغ از طریق فروشگاه ها، این امکان وجود داشت که کارگران رستورانوی افزود: در طرح عرضه تنظیم باز
های خود دریافت کنند، درحالیکه تغییری در قیمت ایگوشت و مرغ یارانه های طوالنی بایستند وها چندین بار در صفو آشپزخانه

 .ایجاد نکردند
هزارتن سیب و پرتقال برای شب عید ۵0تومان تخلف است/ ذخیره  ۵00هزار و  11فروش مرغ با قیمت باالتر از  :بیشتر بخوانید  

های اینترنتی به نظر مبنی بر عرضه از طریق فروشگاه طرح تنظیم بازار شب عید به گفته حجت، با اقدام اخیر پشتیبانی امور دام در
رسد که بازار گوشت قرمز و مرغ به تعادل برسدمی . 

ها را تومانی برای فروش هر کیلو مرغ در خرده فروشی ۵00هزار و  11یه مرغداران گوشتی نرخ مصوب عضو هیئت مدیره اتحاد
غیر واقعی دانست و گفت: اگر ما به دنبال این هستیم که قیمت مرغ از رقم خاصی باالتر نرود، از این رو راهی جز کنترل 

های تولید نداریمهزینه . 
هش می یابدقیمت مرغ بعد از تعطیالت نوروز کا  

، با اشاره به اینکه صنعت، تجارت و کشاورزی محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت و گو با خبرنگار
کرد: با توجه به آنکه امکان  عرضه اینترنتی گوشت و مرغ تاثیر چندانی در کنترل قیمت و تعادل بازار نخواهد داشت، اظهار

تواند تاثیر چندانی در کنترل بازار داشته باشددسترسی تمامی آحاد جامعه به اینترنت وجود ندارد، از این رو این امر نمی . 
دن وی افزود: توزیع گوشت قرمز و مرغ از طریق سه فروشگاه اینترنتی تنها موجب شده تا یک نفر به دفعات مکرر نتواند با ایستا

ای استفاده کنددر صف از گوشت و مرغ یارانه . 
های ضعیف و در اختیار دهک کاالبرگ های اینترنتی،یوسفی ادامه داد: بنده معتقدم به جای عرضه گوشت و مرغ از طریق فروشگاه

 .افراد کم درآمد جامعه قرار گیرد چرا که این امر تاثیر بهتری در کنترل بازار خواهد داشت
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در پایان تصریح کرد: علی رغم افزایش جوجه ریزی برای ایام پایانی سال، قیمت مرغ 

فروردین به بعد قیمت مرغ با روند نزولی در بازار روبرو  1۵شود که از در پی ازدیاد تقاضا، کاهشی نخواهد داشت و پیش بینی می

 .شود
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
 خبرگزاری فارس  – 5/12/1397تاریخ : 

 تشریح جزئیات تنظیم بازار گوشت قرمز/ گام اول رساندن گوشت به جامعه هدف 
صنعت، معدن و تجارت گفت: در صورت تامین گوشت قرمز توسط وزارت جهاد مدیرکل امور خدمات بازرگانی وزارت 

  .کشاورزی، برنامه ما رساندن گوشت قرمز به جامعه هدف است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مدتی است تنظیم بازار گوشت قرمز به هم خورده است و بازار این کاال هم به نوبه 

های نجومی است، به طوری که اگر گوشت قرمز با این روند افزایش قیمت خود را ارز در حال تجربه قیمتخود مانند بازار سکه و 
ها به معرض نمایش مردم گذاشتهایی از گوشت قرمز را به عنوان نمونه در موزهادامه دهد از پس باید تکه . 

ورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بوده و براساس تاکنون تامین و توزیع محصوالت کشا  1392براساس قانون انتزاع از سال 
های اخیر در این قانون تامین و توزیع گوشت قرمز هم تا چند روز پیش بر عهده این وزارتخانه بوده است، اما به دنبال نابسامانی

اند تا مربوطه تصمیم گرفتههای طوالنی در مراکز توزیع گوشت قرمز تنظیم بازاری، مسئوالن تنظیم بازار این محصول و ایجاد صف
با تقسیم تامین و تنظیم گوشت قرمز بین دو وزارت خانه جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به امر توزیع گوشت 

بها تبدیل شده سروسامان بدهندقرمز که این روزها به یک کاالی گران . 
کشاورزی خواهد بود و توزیع و نظارت گوشت قرمز هم بر عهده براین اساس از این پس تامین گوشت قرمز بر عهده وزارت جهاد 

بندی به نوعی ای به دنبال خواهد داشت، هنوز معلوم نیست، ولی نتیجه این تقسیموزارت صنعت است، اما اینکه این اقدام چه نتیجه
، مشکالت به وجود آمده بین دو بینی و از آنجا که یک کار دو متولی دارد، از این پس در صورت عدم تنظیم بازارقابل پیش

  .وزارتخانه پاسکاری خواهد شد
مدیرکل امور خدمات بازرگانی وزارت   وگویی با محمد قبلهبا توجه واگذاری نظارت و توزیع گوشت قرمز به وزارت صنعت گفت

خوانیدصنعت، معدن و تجارت انجام شده که در ادامه می . 
درصدی تولید گوشت قرمز 30کاهش  *  

ارس: اقدامات وزارت صنعت در رابطه با تنظیم بازار گوشت قرمز چیست؟ف *   
است در حالی که در تولید این محصول   هزار تن 900تا  800گوشت قرمز تولید ساالنه حدود   برآورد وزارت جهاد از تولید :قبله

ایمدرصد کمبود داشته 30در سال جاری نسبت به سال گذشته  .  
باید   ها و مسائل پیش آمده در این بخشایم و با توجه به افزایش قیمتقرمز تاکنون متکی به تولید داخل بودهبحث تامین گوشت   در

افتاده که باعث بروز مشکالت اخیر در تامین گوشت   بررسی شود که چه اتفاقاتی در جمعیت دامی کشور و همچنین شرایط تولید
  .قرمز مورد نیاز کشور شده است

الزم را انجام داده است، بطوری که بر اساس این استعالم مشخص شده  ین گوشت قرمز و سفید وزارت صنعت استعالمدر مورد تام 

که در مورد گوشت مرغ و تخم مرغ وزارت جهاد کشاورزی تامین را انجام داده، اما در رابطه با گوشت قرمز با کسری تامین 
  .مواجه هستیم

  فارس: دلیل این کسری چیست؟ *
بله: باید پاسخ این سوال را از وزارت جهاد کشاورزی پرسید، زیرا طبق قانون انتزاع متولی تامین وزارت جهاد کشاورزی استق .  

توزیع گوشت   وزارت جهاد کشاورزی عالوه بر تامین وظیفه توزیع را هم بر عهده دارد، اما چرا  فارس: طبق قانون انتزاع *

عت واگذار شده است؟قرمز در این شرایط به وزارت صن   
 دالالن مانع رسیدن گوشت قرمز به مصرف کننده واقعی هستند *

های طوالنی در مراکز توزیع ها نشان داده که نظارت کافی بر بحث توزیع گوشت قرمز وجود نداشته و ایجاد صفبررسی :قبله

کنندگان واقعی بوده استها ناشی از حضور دالالن در کنار مصرفحاکی از آن بود که برخی از این صف .  
  سوال: برنامه دقیق وزارت صنعت برای توزیع گوشت قرمز چیست؟

کننده نهایی های نوین توزیع برای رسیدن محصول به دست مصرفدر گام اول قرار است وزارت صنعت ضمن طراحی شیوه :قبله

های توزیع را هم بر عهده داشته باشدنظارت بر شبکه .  
برای توزیع یک کاال در درجه اول باید کاال موجود باشد تا در درجه دوم نظارت بر توزیع صورت بگیرد  دارد،توزیع دو مولفه  .  

کند و آن گاه وزارت صنعت با توجه به اینکه   وزارت صنعت از وزارت جهاد کشاورزی خواسته است تا گوشت قرمز را تامین
های جامع تجارت دارد گوشت را با نظارت به جامعه هدف ز اصناف، سامانهها، مراکها، اتحادیهارتباطات مستقیم با تعاونی

گران تبدیل نشودرساند، تا توزیع گوشت قرمز به منبع درآمدی برای دالالن و واسطهمی .  
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د کنفارس: تقسیم تنظیم بازار گوشت قرمز بین دو وزارت خانه جهاد کشاورزی و وزارت صنعت این موضوع را ذهن ایجاد می *

که این دو وزارتخانه از این پس در صورت عدم تنظیم بازار گوشت قرمز تنظیم نشدن بازار گوشت قرمز را بین یکدیگر پاسکاری 
 خواهند کرد، این این کار با هدف خاصی صورت گرفته است؟

ه استتوزیع هدفمند گوشت قرمز بود  هدف از این تقسیم،  قبله: ممکن است سردرگمی بوجود آید اما واقعا .  
بهرحال وزارت جهاد کشاورزی برای توزیع هدفمند گوشت قرمز امکانات را نداشته است و به همین دلیل این موضوع به وزارت 

  .صنعت واگذار شده است
  فارس: برنامه وزارت صنعت برای تنظیم بازار گوشت قرمز چیست؟ *

گوناگون و بدون ایجاد تنشی خاص در جامعه هدف به بهترین  هایبرنامه وزارت صنعت این است که گوشت قرمز با روش  قبله:
  .نحو توزیع شود

 فارس: جامعه هدف شناسایی شده است؟ *
جامعه هدف شناسایی شده است، البته این گونه نیست که قشر خاصی مدنظر ما باشد بلکه بهتر است که بگویم جامعه هدف   قبله: بله،

بندی شده استهای کارگری و کارمندی، کمیته امداد، بهزیستی، یارانه بگیرها دستهادیههای مختلف از جمله عضو اتحبه گروه .  
ای را های زنجیرههای طوالنی ممکن است به عنوان مثال تشخیص داده شود تا بخشی از بار فروشگاهبنابراین برای کاهش صف

به تعاونی فرهنگیان و ... واگذار کنیم و به این ترتیب توزیع  ای این سقف توزیع راهای زنجیرهکاهش دهیم و با کاهش سقف فروشگاه
تری انجام شودگوشت را از حالت مرکز محور متفرق کنیم تا توزیع روان .  

فارس: وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر چقدر گوشت قرمز برای توزیع در اختیار وزارت صنعت قرار داده است؟ و  *

اهد کردگوشت قرمز را چگونه تامین خو :  
برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای تامین بازار گوشت قرمز واردات است و در گام اول مقرر شده تا وزارت صنعت حواله  :قبله

هزار تن گوشت قرمز را بکشد 40تا  30تا سقف   خرید گوشت قرمز .  
 

  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
 خبرنگاران جوان  – ۴/12/1397تاریخ : 

درصد است ۲.۷۹تورم گوشت قرمز و ماهیان   
ماه امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته( در های رسمی از این حکایت دارد که تورم نقطه به نقطه )تغییر شاخص در بهمنآمار

درصد بود ۴0و تورم ساالنه تا مرز  92.7گروه گوشت قرمز و گوشت ماهیان  . 
،روه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگ به گزارش مشهود بود و حتی از  گوشت در حدود یک ماه گذشته شدت افزایش قیمت در 

هزار تومان در هر کیلو عبور کرد. در این شرایط اثر تورمی آن قابل مالحظه بوده و مرکز آمار به صراحت اعالم کرده است  100
ها ت مرغ( بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل در مقایسه با سایر خوراکیدر گروه گوشت )گوشت گوسفند، گاو، ماهی و گوش

 .اتفاق افتاده است، البته در کنار گوشت گروه سبزیجات افزایش زیادی داشته است
ه( در ماه امسال نسبت به همین ماه در سال گذشتهای رسمی از این حکایت دارد که تورم نقطه به نقطه )تغییر شاخص در بهمنآمار

درصد بوده است. همچنین تورم نقطه به  ۴0ماهه در این بخش حدود  12درصد رسیده و تورم  92.۴گروه گوشت قرمز و سفید به 
داران ها و صدفدرصد بود. از سوی دیگر در گروه ماهی ۴0و تورم ساالنه تا مرز  92.7نقطه در گوشت قرمز و گوشت ماهیان 

درصدی ساالنه قابل توجه است ۴0ه و بیش از درصدی نقطه به نقط 90نیز تورم  . 
 توزیع گوشت تنظیم بازاری فقط بین یارانه بگیران/ نرخ جدید گوشت تنظیم بازار بزودی اعالم می شود :بیشتر بخوانید

هزینه  هادرصد بیشتر از همین ماه در سال گذشته برای خریدگروه گوشت 90امسال حدود  های ایرانی در بهمنبر این اساس خانوار
اندکرده . 

28.1 نان و غالت های خوراکی تورم رو به رشد بوده به طوریکه دردر سایر گروه  13۶.3، دخانیات 72.9درصد، سبزیجات  
درصد تورم اعالم  3۶و در ارتباطات  7۴گی ، مبلمان و لوازم خان۴2.۵، حمل و نقل 23.3ها مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت

 .شده است
گزارش شده است. این در حالی است که طبق گزارش  ۴2.3ها تورم نقطه به نقطه ها و آشامیدنیاما در مجموع در گروه خوراکی

ش داردماه افزایدرصد رسیده که حدود سه درصد در مقایسه با دی 23به بیش از  مرکز آمار تورم ساالنه در بهمن . 
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
 خبرنگاران جوان  – 3/12/1397تاریخ : 

هزار تن گوشت مرغ در کشور ۵جوجه یکروزه در بازار ارزان شد/مازاد ماهانه   
در بازار خبر داد و گفت: با ادامه این روند قیمت مرغ در بازار کاهش  تومانی قیمت هر قطعه جوجه یکروزه 300فارغی از کاهش 

 .یابد
صنعت، تجارت و کشاورزی غالمعلی فارغی دبیر انجمن تولیدگنندگان جوجه یکروزه در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی  

،باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: طبق سنوات گذشته،  جوجه یکروزه تومانی هر قطعه ۵00هزار و  ۴با تکذیب قیمت فروش  

شود که مجدد از اسفند های دی و بهمن به سبب ازدیاد تقاضا از سوی مرغداران با نوساناتی روبرو میقیمت جوجه یکروزه در ماه
یابددر بازار کاهش می قیمت آن . 

تومان  300در بازار خبر داد و گفت: از اوایل هفته تا کنون قیمت هر قطعه جوجه یکروزه  قیمت جوجه یکروزه وی از روند نزولی
در بازار استمرار یابد قیمت مرغ شود این روند تا تعادلکاهش یافته است که پیش بینی می . 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، قیمت فروش هر کیلو مرغ در  جوجه ریزی درصدی 1۵تا  1۴ش فارغی ادامه داد: با توجه به افزای

تومانی در بازار روبرو شده است ۵00تا  ۴00های اخیر با کاهش روز . 
 بازار نهاده های دامی تعریفی ندارد/نوسان قیمت جوجه یکروزه در بازار :بیشتر بخوانید

و رسیدن به نقطه تعادل را منوط به توزیع نهاده با قیمت مناسب برشمرد و گفت: اگر  غقیمت مر این مقام مسئول روند کاهشی
های دامی و مواد اولیه تولید با قیمت مناسب در اختیار تولیدکننده قرار گیرد، بی شک قیمت مرغ در ایام پایانی سال نوسان نهاده

د کافی در حد نیاز کشور را داشتچندانی نخواهد داشت، اما در غیر این صورت نباید انتظار تولی . 
وزارت جهاد  ماتو تولید داخل دانست و افزود: اقدا اقتصاد مقاومتی وی اقدامات وزارت جهاد کشاورزی را برخالف سیاست

کند که این امر به قیمت زیان تولید داخل تمام در خصوص سیاست تنظیم بازار به نوعی کمک به اقتصاد خارجی می کشاورزی
شودمی . 

تومان اعالم کرد و گفت: در شرایط  ۵00هزار و  3تا  ۴۵0هزار و  2در بازار را  هر قطعه جوجه یکروزه فارغی نرخ کنونی
های مرغ گوشتی قرار ز تولیدکنندگان جوجه یکروزه حاضرند که با نرخ مصوب فعلی جوجه را در اختیار واحدکنونی، بسیاری ا

 .دهند
اظهار کرد: با وجود مازاد تولید جوجه  صادرات جوجه یکروزه دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با انتقاد از ممنوعیت

تواند منجر به اُفت قیمت جوجه یکروزه و خسارت جبران ناپذیر به ه این روند مییکروزه، صادرات ممنوع اعالم شده است که ادام
 .تولیدکنندگان شود

میلیون قطعه اعالم کرد و افزود: از  10تا  ۵هزار تن و جوجه یکروزه را  ۵تا  ۴را حدود  گوشت مرغ وی در پایان مازاد ماهانه

وعیت صادرات را بردارند چرا که این امر برخالف قوانین باال دستی استتر ممنرود که هرچه سریعمسئوالن ذی ربط انتظار می . 
  لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
 خبرگزاری فارس – ۴/12/1397تاریخ :

شنبه/آسمان صاف در پایتخت از سهزا به کشور ورود ابرهای باران  
شود که به تناوب تا پایان هفته اغلب مناطق کشور را شنبه هفته جاری سامانه بارشی از غرب و شمال غرب وارد کشور میروز سه

دهدتحت تأثیر قرار می .  
یابی هواشناسی، امروز با عبور های پیشها و نقشهخرین دادهبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس تحلیل آ

بینی می های زاگرس مرکزی و جنوبی و بخشی از مناطق جنوب شرق، بارش پراکنده پیشبارشی، در غرب، دامنه سامانه ضعیف
 .شود

 .روز یکشنبه عالوه بر این مناطق در ارتفاعات البرز شرقی نیز بارش پراکنده رخ خواهد داد
رود روز دوشنبه در مناطقی از مرکز، شرق و جنوب شرق کشور بارش پراکنده رخ دهدنتظار میا . 

شود؛ بینی میاز بعد از ظهر یکشنبه تا ظهر دوشنبه در مناطقی از کرمان هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان وزش باد شدید پیش
بینی ه است و از بعد از ظهر دوشنبه دریای عمان مواج پیشفارس به ویژه مناطق مرکزی و شرقی آن مواجروز دوشنبه خلیج

شودمی . 
اغلب مناطق کشور را تحت تأثیر  شود که به تناوب تا پایان هفتهشنبه سامانه بارشی از غرب و شمال غرب وارد کشور میروز سه

دهدقرار می . 
درجه خواهد بود ۵و  1۴ینه دما فردا در تهران شود، بیشینه و کمبینی میآسمان تهران فردا صاف گاهی با وزش باد پیش . 

کرد با کمینه دمای هفت درجه زیر صفر سردترین ترین مرکز استان و شهردرجه باالی صفر گرم 23فردا بندرعباس با بیشینه دمای 
 .مرکز استان خواهد بود

متر ثبت شد، میزان بارش در میلی 1۶3.3بهمن سال جاری  27تا  (97 مهرماه) میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی

درصد بیشتر از سال گذشته است 221.2 سال جاری متر بوده است، بنابراین بارشمیلی ۵0.8سال گذشته در این بازه زمانی  . 
درصد بیشتر از سال  27.9 سال جاری متر بوده است که بارشمیلی127.۶میانگین بلندمدت بارندگی کشور در بازه زمانی مذکور 

 .بلندمدت است
بیشترین میزان بارش در هفته بیست و یکم سال زراعی متعلق به نورآباد ممسنی در استان فارس و میناب در هرمزگان به میزان 

متر بوده استمیلی۶0.۶ . 
ترینمیانگین گرم در  چالدران گین سردترین منطقهدرجه سلسیوس و میان 2۵.8منطقه زرآباد در استان سیستان و بلوچستان به میزان  

درجه سلسیوس بوده است 11.7 منفی استان آذربایجان غربی به . 
  لینک خبر
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 منابع طبیعی اقلیم و 
 خبرنگاران جوان  – 7/12/1397تاریخ : 

های نرمال در سه ماه آیندهبینی بارشکشاورزان هشدارها را جدی بگیرند/ پیش  
ها را جدی بگیرندشود که هشدارهای غربی کشور به کشاورزان توصیه می: با توجه به ورود سامانه بارشی از مرزحقیقت گفت . 

صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمسعود حقیقت مدیرکل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

این مناطق  پسته کاران ، از فعالیت سامانه بارشی در جنوب و جنوب شرق کشور خبر داد و گفت: براین اساس بهخبرنگاران جوان
 .توصیه می شود که از روغن پاشی باغات خود اجتناب کنند

از مرزهای غربی وارد کشور می شود، از این رو به  سامانه بارشی ی منتهی به پایان هفتهوی افزود: با توجه به آنکه در روزها
کشاورزانی که گندم آنها در مرحله پنجه زنی است، توصیه می شود که نسبت به کود پاشی مزارع خود به ویژه کود اوره اقدام کنند تا 

 .بتوانند از این بارش ها بهره ببرند
زان هشدارها را جدی بگیرند/بارش های اخیر التیام بخش بهره برداران بخش کشاورزی استکشاور :بیشتر بخوانید  

به کشاورزان   در مناطق جنوب و جنوب غرب بارش های مناسب پیش رو حقیقت در توصیه ای به کشاورزان گفت: با توجه به
زرد موضوع را به کارشناسان وزارت جهاد هشدار می دهیم که مرتب مزارع خود را پایش کنند و در صورت رویت عالیم زنگ 

 .کشاورزی برای مبارزه و سم پاشی اطالع دهند تا آسیبی به محصولشان وارد نشود
مناطق شمالی به ویژه مناطق غرب توصیه می شود که  گلخانه داران این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به بارش باران و اُفت دما به

باشند مراقب دمای گلخانه های خود . 
مدیرکل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی با اشاره به اینکه همچنان به طبیعت بدهکار هستیم، بیان کرد: با توجه به بارش های مناسب 

در فصل پاییز و زمستان، سال خوبی پیش روی کشاورزان بویژه زراعت کاران دیم است با این وجود انتظار می رود بخشی 
کشاورزی جبران شود در بخش کمبود منابع آب از . 

به گفته وی، با توجه به بارش های مناسب در ماه های اسفند، فروردین و اردیبهشت شرایط برای کشت محصوالت دیم به ویژه گندم 
 .مناسب است

ماه حقیقت در پایان با اشاره به اینکه میزان بارش در یک سال زراعی را نمی توان مالک قرار داد، تصریح کرد: اگرچه در سه 

بارش ها نسبت به مدت مشابه سال قبل و بلندمدت بیشتر است،بنابراین در مجموع سال بدی از نظر زراعت نیست  آینده . 
  لینک خبر
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 اقلیم و منابع طبیعی 
خبرگزاری فارس  – 1/12/1397تاریخ :   

بندان در بام ایران شرایط جوی پایدار از فردا در کشور/ یخ  
درجه زیر صفر سردترین  9ترین مرکز استان و شهرکرد با کمینه دمای درجه باالی صفر گرم 2۴فردا بندرعباس با بیشینه دمای 

  .مرکز استان خواهد بود
های پیشیابی هواشناسی امروز در شمال شرق ها و نقشهبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس تحلیل آخرین داده

شرق و جنوب شرق بارش باران ادامه دارد و این سامانه اواخر وقت امروز از  هایی ازکشور بارش برف و باران و در بخش
شودمرزهای شرقی کشور خارج می . 

های واقع در البرز شرقی، کوالک برف، لغزندگی سطح با توجه به افزایش سرعت وزش باد در ارتفاعات و مناطق کوهستانی استان
شودبینی میپیش جاده و کاهش دید .  

غلب مناطق کشور جوی نسبتاً پایدار حاکم است و بعدازظهر جمعه با عبور موج ضعیفی از کشور و برخی مناطق غرب و فردا در ا
شودبینی میپیش جنوب کشور افزایش ابر و بارش پراکنده . 

یابددرجه کاهش می 8تا  ۵امروز دریای خزر و خلیج فارس مواج است، دمای هوا در شمال شرق کشور تا صبح فردا بین  . 
شود و روز جمعه آسمان تهران صاف است؛بینی میپیش آسمان تهران فردا کمی ابری همراه با غبار صبحگاهی بیشینه و کمینه دما  

و یک درجه خواهد بود 9فردا در تهران  . 
یر صفر سردترین درجه ز 9ترین مرکز استان و شهرکرد با کمینه دمای درجه باالی صفر گرم 2۴فردا بندرعباس با بیشینه دمای 

 .مرکز استان خواهد بود
متر ثبت شد. میزان بارش در میلی 1۶3.3بهمن سال جاری  27تا  (97 مهرماه) میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی

ستدرصد بیشتر از سال گذشته ا 221.2 سال جاری متر بوده است، بنابراین بارشمیلی ۵0.8سال گذشته در این بازه زمانی  . 
درصد بیشتر از سال  27.9 سال جاری متر بوده است که بارشمیلی127.۶میانگین بلندمدت بارندگی کشور در بازه زمانی مذکور 

 .بلندمدت است
بیشترین میزان بارش در هفته بیست و یکم سال زراعی متعلق به نورآباد ممسنی در استان فارس و میناب در هرمزگان به میزان 

وده استمتر بمیلی۶0.۶ . 
ترینمیانگین گرم در  چالدران درجه سلسیوس و میانگین سردترین منطقه 2۵.8منطقه زرآباد در استان سیستان و بلوچستان به میزان  

درجه سلسیوس بوده است 11.7 منفی استان آذربایجان غربی به . 

 لینک خبر 
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 خبرگزاری فارس – ۶/12/1397تاریخ :

 دالیل گرانی میوه وسبزی در بازار 
سبب افزایش قیمت  صادرات در حجم باال، بروز سیل در جنوب کشور و خرید تضمینی پرتقال،  :رئیس اتحادیه بارفروشان گفت

  .میوه و سبزی در بازار شده است
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صدا وسیما، حسن صابری با اشاره به اینکه هم اکنون میوه به فور وجود دارد افزود: 

ه و سبزی در سبب افزایش قیمت میو صادرات این محصوالت در حجم باال، بروز سیل در جنوب کشور و خرید تضمینی پرتقال، 
 .بازار شده است

رئیس  هزار 2اتحادیه بارفروشان افزود: پرتقال تا پیش از شروع خرید تضمینی در میدان مرکزی میوه و تره بار با قیمت   2۵00تا  
شد، اما امروزتومان عرضه می ۴به    .هزار تومان رسیده است 

فزایش تولید در سال آینده خواهد شد گفت: تا دو ماه آینده، با افزایش تولید سبب ا وی با بیان اینکه فروش خوب تولید کنندگان میوه، 
شودشرایط بهتری بر بازار میوه حاکم می . 

هزار تن آن پرتقال است ۴0هزار تن میوه ذخیره سازی شده که  70ادامه داد: هم اکنون بیش از  صابری . 
اتحادیه بارفروشان رئیس به اندازه مصرف اضافه کرد: ذخیره سازی میوه در انبارهای داخلی باغداران نیز انجام شده است اما مردم  

 .خرید و از نگهداری حجم باالی میوه خوداری کنند
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرگزاری فارس  – 4/12/1397تاریخ :   

دهد؟ قیمت انواع گوشت، مرغ و ماهی در بازار تهران / روش جدید تنظیم بازار دولت جواب می  
روند افزایشی قیمت گوشت و مرغ در بازار تهران نسبت به هفته گذشته متوقف شده، اما باید دید که آیا روش جدید دولت برای تنظیم 

شود، مؤثر خواهد بود بازار محصوالت پروتئینی که قرار است به جامعه هدف داده .  
های تنظیم بازاری دولت برای کنترل قیمت گوشت و به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طی روزهای گذشته برنامه

روز باالتر رفت تا حدی که در حال حاضر توان خرید برای قشر متوسط جامعه بسیار کاهش یافته ها روزبهمرغ کارساز نبود و قیمت
 .است

، اما قیمت در اوج روند افزایشی نسبت به هفته گذشته متوقف شده رش فارس از بازار گوشت، مرغ و ماهی حاکی است، اگرچهگزا
های گذشته کارساز نبوده و ایستاده و مردم و خریداران توان خرید ندارند. دولت در جدیدترین برنامه تنظیم بازار اعالم کرد که روش

د گوشت را بین جامعه هدف توزیع کندخواهدر جدیدترین شیوه می . 
های اکبرمهرفرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهادی، اعالم کرده، جامعه هدف شامل دهکآن طور که علی

شودمی های کارگری، فرهنگیان، نظامیان و کارمندیپایین جامعه، شامل خانوارهای کمیته امداد امام خمینی)ره(، بهزیستی، تعاونی .  
وی همچنین تصریح کرد: در کنار این نوع عرضه، قرار است بخشی از گوشت کشور با ارز نیمایی وارد کشور شود و خارج از 

شده کاال شبکه تنظیم بازار و در کنار گوشت تولید داخل در اختیار بازار قرار گیرد تا بازار متعادل شود که مبنای قمیتی آن نرخ تمام
 .خواهد بود

کننده باشد. باید منتظر ماند و ها به عهده وزارت صنعت است و وزارت جهاد کشاورزی قرار است تأمینئولیت توزیع این گوشتمس
 دید که آیا وضعیت تنظیم بازار در آستانه شب عید چگونه خواهد بود و آیا روش جدید کارساز خواهد شد؟

بخش نبود. شد، نتیجهای و میادین میوه و تره بار توزیع میزنجیره هایدر روش قبلی گوشت تنظیم بازاری در برخی فروشگاه
شان بودند و دادند که به فکر جیبها را بیشتر دالالنی تشکیل میشد و به دست جامعه هدف نرسید. صفهای طوالنی تشکیل میصف

آورد و باز به کام ثروتمندان شدها درمیها که قرار بود در سفره نیازمندان واقعی باشد، سر از رستوراندر نهایت این گوشت .  
هزار تومان، ران  81گزارش میدانی خبرنگار فارس، حاکی است، امروز در بازار تهران قیمت هر کیلوگرم گوشت مخلوط گوساله 

شودهزار تومان عرضه می 83و دست گوساله  . 
تومان،  300هزار و  1۶تومان، سینه مرغ  800هزار و  12تومان، ران مرغ  800هزار و  1۴همچنین هر کیلوگرم مرغ به قیمت 

هزار تومان عرضه  1۶تومان کتف و بال  ۵00هزار و  17هزار تومان، کمر مرغ  28هزار تومان، فیله مرغ  2۵سینه کبابی 
شودمی . 

یبا دو برابر شده و ماهی نصیب نبود، به طوری که ماهی تیالپیا تقرها بیقیمت ماهی هم در روزهای گذشته از این افزایش قیمت
آال هم رشد تقریبا دو برابری داشته استقزل . 

تومان به فروش می رسد 900هزار و  28هزار تومان، ماهی قزل آال  ۵7امروز در بازار تهران هر کیلو ماهی تیالپیا  .  
شودنظیم بازار استفاده میها و تدر همه کشورها حمایت از بخش تولید و کشاورزی به عنوان راهکار پایین آوردن قیمت .  

ها حمایت گیرد. حتی آنها راه مقابله با تحریمکشورهای پیشرفته معتقدند با محصوالت وارداتی تنظیم بازار پایدار در بازار شکل نمی
کنند. نمونه آن روسیه استجدی از بخش کشاورزی مطرح می . 

ها به پیش جمهور این کشور دستور داده تا بخش کشاورزی با تمام ظرفیت کرده پوتین رئیس در حالی که آمریکا این کشور را تحریم
میلیون تن گندم تولید کرد و  ۴۴برود و دانش و تکنولوژی در خدمت بخش کشاورزی باشد و این طور شد که امسال 

صادرکننده گندم جهان شد ترینبزرگ . 
ها کامال موثر بوده استقابل توجه بوده و برای مقابله با تحریم مسئوالن این کشور اعالم کردند: رشد کشاورزی در روسیه بسیار .  

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 4/12/1397تاریخ :   

های کشاورزان است؟تومانی گندم جوابگوی هزینه ۱۷۰۰آیا نرخ   
جوابگوی هزینه  97-98در سال زراعی  تومانی خرید تضمینی گندم 1700تا  1۶00های تولید نرخ با توجه به افزایش هزینه

 .کشاورزان نیست
صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  دولت در سه سال زراعی اخیر از  

تواند آینده تولید گندم را در های تولید سر باز زده است، ادامه این روند میمطابق با تورم و هزینه منرخ خرید تضمینی گندماعال
 .معرض خطر قرار دهد و دروازه کشور را به روی واردات باز کند

  
محصوالت را پیش از شروع  قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی دولت موظف است نرخ تضمینی خرید ۶بر اساس تبصره 

کمتر نباشد اما متاسفانه در  بانک مرکزی ای تعیین کند که میزان افزایش هیچ گاه از تورم اعالم شده از سویفصل کشت به گونه
های اخیر به دالیل مختلف این قانون مورد توجه قرار نگرفته استسال . 

 
ها، عواقب خطرناکی با نرخ خرید آن سوی مرز تضمینی گندم قیمت خرید با توجه به نوسان نرخ ارز و اختالف چشمگیر

و زیر سوال رفتن خودکفایی این محصول دور از انتظار نیست، بدین منظور نمایندگان مجلس برای جلوگیری از  قاچاق گندم همچون
ومان برای سال زراعی جدید هزار ت 2ای به رئیس جمهور خواستار افزایش نرخ خرید تضمینی گندم تا پدیده شوم قاچاق طی نامه

دانندهای تولید نمیتومانی را در صورت اعالم رسمی جوابگوی هزینه 1700شدند و نرخ  . 
 

بسیار از کارشناسان و مسئوالن بر این باورند که در صورت عدم افزایش نرخ منطقی گندم و خروج غیر قانونی ابن محصول از 
های فراوان در جامعه ای جز واردات ندارد و این امر عالوه بر مشکالت و تنشچاره های کشور دولت برای تامین نیاز داخل،مرز

دهدبار مالی دولت را افزایش می . 
 

و عواقب  97-98های تولید برای سال زراعی رویم تا از آخرین نرخ منطقی گندم مطابق با هزینهحال به سراغ مسئوالن ذیربط می
بر شویمبی توجهی دولت به این موضوع با خ . 

 
تومان 1920قاچاق گندم در کمین است / حداقل نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده    

، با اشاره به اینکه افزایش صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار  وگو بادر گفت مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز

نرخ   رود، اظهار کرد: در آبان امسال که شورای اقتصادهای تولید یک ضرورت به شمار میم بر مبنای قانون و هزینهنرخ گند
های فراوانی نسبت به این نرخ صورت گرفت تومان اعالم کرد، بحث 1۴70را  97-98  تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی

قت نداشت ضمن آنکه در همان موقع پیش بینی شده بود که به سبب افزایش تورم در چرا که این رقم هیچ سنخیتی با تورم شرایط و
کندفشار مضاعفی بر کشاورز وارد می  پایان سال این نرخ غیر قانونی است و . 

 
ان تومان افزایش یافت که مجدد این نرخ از سوی برخی نمایندگ 1۶00های مکرر نرخ خرید تضمینی گندم به وی افزود: با اعتراض

تومان افزایش  1700مجلس مورد انتقاد قرار گرفت و آنها برای حمایت از جامعه کشاورزان در کمیسیون تلفیق نرخ خرید را به 
 .دادند، در صورتی که این نرخ اعالم رسمی شود باز هم با حق قانونی کشاورزان منافات دارد

 
زراعی جدید بیان کرد: ما به عنوان نمایندگان کشاورزان خواستار تحقق اسدی با تاکید بر اجرای قانون خرید تضمینی گندم برای سال 

خواهیمها هستیم و چیزی فراتر از آن از دولت نمیحق قانونی آن . 
 

کنند و خواستار به گفته این مقام مسئول در شرایط کنونی تنها برخی از نمایندگان کمیسیون کشاورزی از جامعه کشاروزان حمایت می
دهندبینند و هیچ اقدامی انجام نمیهستند، مابقی با بی تفاوتی کامل نابودی گندم کاران را می افزایش نرخ . 

تومان افزایش یافت 1700نرخ خرید تضمینی گندم به  :بیشتر بخوانید  
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در کمین است اظهار کرد: زمانی که دام زنده و سوخت از طریق  قاچاق گندم عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه
که گندم در صورت بی مهری دولت به سبب حمل و نقل شود بدیهی است ها قاچاق میلوله کشی به سبب تفاوت ارز به آن سوی مرز

ها به صورت غیر قانونی خرید و فروش شود چرا که نرخ خرید تضمینی با نرخ خرید گندم در آن سوی آسان در آن سوی مرز
ها تفاوت معناداری داردمرز . 

 
تومان افزایش دهد و در  1920یلو گندم را به اسدی ادامه داد: دولت برای جلوگیری از قاچاق باید حداقل نرخ خرید تضمینی هر ک

صورتی که منابع الزم برای پرداخت آن به کشاورز را ندارد بخشی از مبلغ را به مدت یکسال به صورت عندالمطالبه نگه دارد چرا 
ندم استتومان جوابگوی هزینه کشاورزان نیست و بر خالف قانون خرید تضمینی گ 1700یا  1۶00که در شرایط کنونی نرخ  . 

 
هزار تومان اعالم کرد و گفت: با  ۵تا  3های شمال، جنوب، شرق و غرب را بین وی قیمت خرید و فروش هر کیلو گندم در مرز
های تولید و معیشت کشاورزان از دولت تقاضا داریم که نرخ خرید تضمینی گندم را توجه به شرایط کنونی اقتصاد و افزایش هزینه

المال چیزی را در از بیت  وضع معیشتی کشاورزان  یش دهد، خواستار این موضوع نیستیم که برای رسیدگی بهمطابق با قانون افزا
ها قرار دهنداختیار آن . 

 
هزار میلیارد تومان اعتبار است 3واردات یک میلیون تن گندم نیازمند   

 
، ضمن انتقاد صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار  وگو بادر گفت عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی

های اخیر اظهار کرد: در آبان امسال قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم برای از عملکرد دولت در بحث خرید تضمینی گندم در سال
تومان رسید و از آن زمان دیگر دولت  1۶00ندگان مجلس این نرخ به نمای تومان اعالم شد که با اعتراض 1۴70، 97-98سال 

 .تالشی برای افزایش نرخ نکرده است
 

های تولید نمایندگان مجلس در بودجه سال آینده منابع الزم برای افزایش صد تومانی نرخ وی افزود: با توجه به تورم و افزایش هزینه
ما در شرایط کنونی به سبب تورم باال و کسب حاشیه سود معقول برای کشاورزان طی تومان را اختصاص داده اند ا 1700گندم به 

هزار تومان شده ایم 2ای به رئیس جمهور خواستار افزایش نرخ خرید گندم به نامه . 
 

های ایران با مرز ها همچون گوشت قرمز و گندم در خارج ازپاپی زاده ادامه داد: با توجه به تفاوت نرخ ارز با لایر بسیاری از کاال
شوند که همین امر انگیزه صادرات را افزایش داده است و از آنجا که امکان صادرات قانونی وجود های باالیی خرید و فروش مینرخ

تواند آسیب جدی بر اقتصاد کشور شوند، تداوم این روند میندارد از این رو این محصوالت به صورت قاچاق از کشور خارج می
 .وارد کند

 
میلیون تن گندم از کشور  2 های جهانی تفاوت معناداری دارد بیان کرد: اگر ساالنهوی با اشاره به اینکه قیمت گندم داخل با نرخ

 3تا  2۵00خارج شود و دولت برای تامین نیاز داخل مجبور شود همین میزان را وارد کند با احتساب قیمت خرید هر کیلو گندم 
هزار میلیارد تومان پرداخت کند در حالی که برای خرید  3رقمی معادل   برای خرید هر یک میلیون تن گندم هزار تومان، دولت باید

دهد دولت در پردازد، همین امر نشان میمیلیارد تومان می 700همین میزان گندم از کشاورزان داخلی تنها رقمی معادل یک هزار و 
کندک سوم رقم گندم وارداتی را هزینه میهزار تومان تنها ی 2صورت خرید گندم با نرخ  . 

 
هزار تومان تنها در حد یک پیشنهاد است، اظهار کرد: تالش  2پاپی زاده درباره اینکه افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به نرخ 

در بودجه تخصیص تومان منابع الزم را  1700کمیسیون تلفیق در نهایت منجر به آن شد که برای افزایش خرید تضمینی گندم به نرخ 
دهد از این رو دولت باید منابع و بار مالی الزم برای خرید هر کیلو گندم به نرخ دهند و بیشتر از آن قانون به مجلس اجازه نمی

هزار تومان را تامین کند2 . 
 

مشابه سال  درصدی نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به مدت 2۶تا  2۵عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی از افزایش 
قبل خبر داد و گفت: بنده معتقدم که هزینه تولید نسبت به سال گذشته بیش از این رقم است که دولت باید تورم اعالم شده از سوی 

های تولید کشاورزان پوشش داده شودبانک مرکزی را مبنا قرار دهد تا بخشی از هزینه . 
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دالر 2۵0درصدی قیمت تراکتور در داخل / نرخ جهانی هر کیلو گندم  100افزایش   

 
، از افزایش سرسام صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار  وگو بادر گفت علی قلی ایمانی نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندم کاران

های های تولید اعم از سم، کود، بذر، ماشین آالت، هزینهبرابری هزینه ۵های تولید خبر داد و گفت: با توجه به افزایش آور هزینه
تومانی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده جوابگوی  1700یا  1۶00کارگری و ... نسبت به مدت مشابه سال قبل نرخ 

اورزان نیستهزینه کش . 
 

های تراکتور سازی تنها درصد رشد داشته است افزود: کارخانه 80تا  ۶0های اخیر حداقل وی با اشاره به اینکه قیمت تراکتور در ماه
د و در برخی موار ۶0های اخیر را بین کنند قیمت نهایی تراکتور در ماهدرصد مواد اولیه شان را از خارج تامین می ۵به بهانه اینکه 

میلیون تومان رسیده است و در نهایت تاوان این  1۴0میلیون تومان به  82درصد افزایش داده اند به طوریکه قیمت تراکتور از  100
 .امر را باید کشاورزان پرداخت کنند

 
ین نسبت افزایش پیدا های تولید جای این سوال مطرح است که آیا محصول کشاورزان به همایمانی ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه

هزار تومان برسد، اما خواستار این موضوع  3تا  2گویند که قیمت گندم به کرده است؟ اگرچه کشاورزان طالب گرانی نیستند و نمی
های تولید تعیین شودهستند که قیمت گندم بر اساس هزینه . 

 
برابر رشد داشته است که این 2های کارگری و ... حداقل تا ماه گذشته قیمت الستیک، روغن، سم، کود و هزینه ۵وی ادامه داد: در 

طلبد، نرخ خرید تضمینی گندم مطابق با تورم و قانون خرید افزایش یابد تا جوابگوی هزینه های خانوار میامر در کنار افزایش هزینه
 .کشاورزان باشد

 
مایندگان مجلس از مرداد ماه تمامی تالش خود را به کار گرفته نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندم کاران بیان کرد: اگر چه تمامی ن
های تولید افزایش یابد، اما باز هم این موضوع به نتیجه نرسیده اند تا نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده مطابق با هزینه

 .است
 

ها سنت در آن سوی مرز 2۵تا  20یلو گندم با نرخ های کشور هشدار داد و گفت: هم اکنون هر کوی نسبت به قاچاق گندم از مرز
هزار تومان است و بدیهی است که این رقم  ۵تا  ۵00هزار و  ۴شود که با محاسبه آن بر مبنای لایر رقمی معادل خرید و فروش می

اسطه گران فراهم کندزمینه را برای خروج گندم توسط برخی دالالن و و  تومانی وسوسه کننده باشد و 1700در مقابل نرخ خرید  . 
 

های کشور موجب شده است تا برای تامین نیاز کشور دستمان را به سوی ایمانی ادامه داد: با توجه به آنکه خروج گندم از مرز
ها و دالالن جلوگیری شود چرا های بیگانه دراز کنیم از این رو باید مکانیزمی طراحی شود تا از خروج گندم توسط واسطهکشور

ها به همراه داشته باشدهای طوالنی در نانواییهای اجتماعی فراوان و صفتواند تنشمی تحریم در شرایط کنونی رداتوا که . 
 

های بیشتری است، بیان کرد: در شرایط کنونی نرخ هر کیلو گندم در این مقام مسئول با اشاره به اینکه واردات گندم مستلزم هزینه
ای متفاوت است، اما در مجموع به سبب دالر است که واردات آن بر مبنای دالر آزاد، نیمایی و یارانه 2۵0تا  2۴0های جهانی بازار

های حمل و نقل، تخلیه، بارگیری، بیمه، حقوق و عوارض گمرکی و.. بیش از رقم داخلی است که از این رو انتظار افزایش هزینه
های تولید موافقت کند تا شاهد خروج غیر قانونی و واردات ای تورم و هزینهرود دولت با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم بر مبنمی

های گزاف در داخل نباشیمگندم با قیمت . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگتاران جوان  – 3/12/1397تاریخ :   

تومانی نرخ مرغ در بازار/ کمبودی در عرضه مرغ شب عید نداریم ۳۰۰کاهش   
هزار  1۶و مرغ آماده به طبخ  200هزار و  10تومانی،  300زنده درب مرغداری با کاهش چهار آیین گفت: نرخ هر کیلو مرغ 

 .تومان است
صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار   برومند چهار آیین مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در گفت گو با گروه  

تومانی نرخ مرغ از ابتدای هفته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر  300، از کاهش اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان است 1۶تا  1۵  هاو مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 200هزار و  10درب مرغداری  مرغ زنده کیلو . 

دهد، افزود: با توجه به آنکه نرخ درصد قیمت تمام شده تولید را ذرت، سویا و جوجه یکروزه تشکیل می 80وی با اشاره به اینکه 
های دامی تاثیر بسزایی در کنترل قیمت مرغ داردتاثیر گذار است، از این رو مدیریت بازار نهاده قیمت مرغ های تولید درنهاده . 

نرخی است 2های دامی همچنان آخرین تحوالت بازار مرغ/ قیمت نهاده :بیشتر بخوانید  
هزار تومان اعالم  1۶تا  ۵00هزار و  1۵را   و مرغ آماده به طبخ ۵00هزار و  10چهار آیین قیمت واقعی هر کیلو مرغ زنده را 

 .کرد
دهد، اما های دامی اختصاص میتومانی را به واردات نهاده ۴200این مقام مسئول ادامه داد: اگرچه دولت با هدف تنظیم بازار ارز 

یی به های باالها با قیمتها از بندر امام، نهادهبه سبب انحراف، رانت خواری و سودجویی عوامل توزیع در تخلیه و بارگیری نهاده
شودای در سفره خانوار دیده نمیشود که به این ترتیب سود حاصل از اختصاص ارز یارانههای تولیدی عرضه میواحد . 

و  200های دامی، هر کیلو ذرت باید با نرخ یک هزار و تومانی به واردات نهاده ۴200به گفته وی، با توجه به اختصاص ارز 
تومان عرضه شود، در حالیکه هم اکنون به سبب سودجویی عوامل واسطه و دالل هر  ۴00ار و هز 2تا  300هزار و  2کنجاله سویا 

تومان در بازار نیست ۵00هزار و  3هزار تومان و کنجاله سویا  2تا  800کیلو ذرت کمتر از یک هزار و  . 
تولیدی، کمبودی در عرضه مرغ شب های مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی تصریح کرد: با توجه به جوجه ریزی مناسب واحد

های تولید، قیمت مرغ نوسانی نخواهد داشتعید وجود ندارد و در صورت مدیریت بازار نهاده . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 7/12/1397تاریخ :   

 صنعت آرد و نان کشور تعریفی ندارد/ یکسان سازی نرخ آرد و نان تنها راه حل رفع مشکالت نانوایان
های آزاد پز در کل کشور با مشکالت متعددی در تامین مواد اولیه روبرو هستندکرمی گفت: طی دو ماه اخیر، نانوایی . 

های حجیم و نیمه حجیم صنعتی در گفت , گو با خبرنگارتحادیه نانمحمد جواد کرمی رئیس ا گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی 

های عریفی ندارد، اظهار کرد: طی دو ماه اخیر، نانواییکشور ت ، با اشاره به اینکهصنعت آرد و ناناقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
 .آزاد پز در کل کشور با مشکالت متعددی در تامین مواد اولیه روبرو هستند

های مختلف برای دریافت سهمیه شان با مشکالت متعددی مواجه سامانه جامع آرد و نان، نانوایان استان وی افزود: با راه اندازی
رسددایشان به جایی نمیهستند، در حالیکه ص . 

تواند تعطیلی کنند، از این رو نبود مواد اولیه میکارگر کار می 8تا  7کرمی ادامه داد: با توجه به آنکه در هر واحد صنفی حداقل 
های تولیدی را به همراه داشته باشد، اما متاسفانه دولت به این موضوع توجه چندانی نداردبسیاری از واحد . 

بخوانیدبیشتر  های آردچکانی گندم در کارخانهها همچنان ادامه دارد/ توزیع قطرهکمبود آرد در نانوایی :  
ترین مواد اولیهاین مقام مسئول آرد را جزو اصلی های تولید نان های شلوغ واحدبرشمرد و افزود: با توجه به آنکه اسفند جزو ماه نان 

تر خواهد کردکالت در تامین مواد اولیه از جمله آرد شرایط صنعت را نامساعدرود، از این رو وجود برخی مشبه شمار می . 
را تنها راه حل رفع مشکالت کنونی نانوایان است، بیان کرد: با توجه به آنکه  یکسان سازی نرخ آرد و نان وی با اشاره به اینکه

های تومان در اختیار نانوایی ۶۶۵خریداری کند و با نرخ تومان  1700تا  1۶00دولت هر کیلو گندم را در سال آینده باید به نرخ 
تومان آزاد پز قرار دهد، بنابراین بار مالی سنگینی بر دوش دولت است که برای کاهش این فشار باید هرچه  900یارانه پز و 

تر یکسان سازی نرخ آرد و نان را اجرا کندسریع . 
ها پرداخت کند و در مقابل نرخ آرد و و تولید داخل باید یارانه به آن کشاورزان یت ازاین مقام مسئول در ادامه افزود: دولت برای حما

های آرد و نانوایان در انتخاب گندم مورد نیاز خود مشکلی نداشته باشندنان را آزاد کند تا کارخانه . 
با تاخیر صورت  البات کشاورزانمط های حجیم و نیمه حجیم در پایان تصریح کرد: در شرایطی که پرداخترئیس اتحادیه نان

تر انجام شودگیرد، از این رو آزادسازی نرخ آرد و نان برای کاهش بار مالی دولت باید هر چه سریعمی . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 7/12/1397تاریخ :   

درصد ارزان شد ۲۰آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/ کاهو   
رو شده، اما بازار میوه از آرامش نسبی های اخیر به سبب کمبود عرضه با نوساناتی روبهکارگر گفت: قیمت صیفی در هفته

 .برخوردار است
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاراتحادیه میوه و سبزی تهران در گفتاسداله کارگر رئیس  گروه اقتصادی باشگاه  

های اخیر به سبب وقوع در هفته قیمت صیفی رچه، درباره آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی اظهار کرد: اگخبرنگاران جوان
 .سیالب و کمبود عرضه با نوساناتی در بازار روبرو شده، اما بازار میوه از آرامش نسبی برخوردار است

های آتی با بدست آمدن محصول از دیگر نقاط کشور پیش درصدی قیمت کاهو در بازار خبر داد و گفت: در هفته 20وی از کاهش 
شود که قیمت صیفی جات از جمله کاهو به نرخ سابق خود بازگرددبینی می . 

هزار تومان اعالم کرد و افزود 9تا  ۴کارگر نرخ هر کیلو انار را  3 قیمت هر کیلوگرم انگور : هزار، پرتقال  7تا  ۵00هزار و  

هزار، سیب  9تا  ۴سیب لبنانی زرد  هزار، 11تا  7، خرمالو ۵00هزار و  ۵تا  ۵00هزار و  3هزار، پرتقال شمال  10تا  ۵جنوب 
تومان است ۵00هزار و  ۴تا  ۵00هزار و  2فروت تو سرخ هزار و گریپ 9تا  ۴هزار، کیوی  9تا  3لبنانی قرمز  . 

 ۶تا  3با نرخ  ایخیار بوته ها در بازار بیان کرد: هم اکنون هر کیلورئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران با اشاره به نرخ سایر میوه
 ۵00هزار و  2هزار، نارنگی یافا  ۵تا  3هزار، لیموشیرین  12تا  10، موز ۵00هزار و  ۶تا  ۵00هزار و  3هزار، خیار گلخانه 

هزارتومان در میدان عرضه  ۴تا  2هزار و هندوانه  9تا  ۵هزار، نارنگی تخم پاکستانی  11تا  8، نارنگی بندری ۵00هزار و  ۵تا 
شودمی . 

درصدی قیمت سبزی و صیفی در بازار 1۵نوسان قیمت صیفی جات ارتباطی به گران فروشی ندارد/ افزایش  :بیشتر بخوانید  
تومان اعالم کرد و گفت: همچنین قیمت هر کیلو بادمجان  ۵00هزار و  ۴تا  ۵00هزار و  2وی قیمت هر کیلو بادمجان قلمی را 

۴ لیموترش سنگی ،۵00و هزار  2تا  ۵00هزار، نارنج یک هزار و  ۶تا  ۴ای گلخانه  3تا  ۵00هزار و  2هزار، پیاز زرد  ۶تا  
هزار و  2تا  ۵00هزار، ترب سفید یک هزار و  ۴تا  3، پیاز قرمز ۵00هزار و  3تا  ۵00هزار و  2، پیاز شیری ۵00هزار و 

 2تا  ۵00هزار، شلغم یک هزار و  13تا  ۵هزار، سیر خشک  3تا  2هزار، سیب زمینی  3تا  ۵00، ترب سیاه یک هزار و ۵00
تومان است ۵00هزار و  . 

تا  3و کاهو رسمی  ۵00هزار و  ۶تا  ۴کارگر درباره آخرین تحوالت بازار کاهو گفت: هم اکنون هر کیلو کاهو پیچ ساالدی با نرخ 
شودهزار تومان در میدان عرضه می ۵ . 

3 یلو کدو حلواییقیمت هر ک :رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران ادامه داد  ۶تا  ۴، کدو مسمایی ۵00هزار و  ۴تا  ۵00هزار و  

 ۶تا  ۴، کلم قرمز ۵00هزار و  3تا  ۵00هزار و  2هزار، کلم سفید  7تا  3هزار، کلم بروکلی  3تا  ۵00هزار، کرفس یک هزار و 
 ۶تا  ۵00هزار و  ۴هزار، لوبیا سبز  9تا  ۴، گوجه فرنگی گلخانه ۵00هزار و  ۵تا  ۵00هزار و  3ای هزار، گوجه فرنگی بوته

هزار تومان است 3تا  ۶00و هویج یگ هزار و  ۵00هزار و  . 
هزار تومان اعالم  ۵تا  3و سبزی جور )پلو، آش، قورمه(  ۵00هزار و  ۵تا  ۵00هزار و  3را  نرخ هر کیلو سبزی خوردن وی

 .کرد
سال گفت: با توجه به فراوانی تولید و ذخیره سازی مناسب سیب و پرتقال این مقام مسئول با اشاره به قیمت میوه در ایام پایانی 

شود که نوسان خاصی در بازار اتفاق نیفتدبینی میپیش . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 1/12/1397تاریخ :   

راس دام زنده تا پایان سال هزار ۲۰۰ترکد؟ / واردات می ۹۸آیا حباب قیمت گوشت در شب عید   
مسئوالن بر این باورند که با افزایش واردات دام زنده و گوشت قرمز، قیمت گوشت داخلی در بازار شب عید با روند کاهشی روبرو 

 .خواهد شد
صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار افزایش قیمت گوشت  ها روند، این روزگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

به عنوان یکی از محصوالت پروتئینی سبد خانوار، بسیاری از افراد را متعجب کرده است چرا که قیمت گوشت قرمز به  قرمز
برابر رشد داشته است 2های اخیر نسبت به ماه قاچاق بی رویه دام سبب . 

های ضعیف و کم های مختلف درصددند که بازار را مجدد به آرامش برسانند تا قشربا ارائه راهکار تنظیم بازار براین اساس مسئوالن
 .درآمد جامعه در تامین مایحتاج خود با چالشی روبرو نشوند

نسبت به مدت مشابه سال قبل، بازار  واردات گوشت گوسفندی ریبراب 2.۵بسیاری از مسئوالن بر این باورند که علی رغم افزایش 
رود با توزیع گوشت از طریق و قاچاق بی رویه دام همچنان آشفته است از اینرو انتظار می نرخ ارز گوشت در پی نوسان

های اینترنتی و کوتاه شدت دست دالالن و واسطه ها، قیمت گوشت در بازار کاهش یابدفروشگاه . 
خوانیدبیشتر ب یابدهزار رأس دام زنده به کشور/ قیمت گوشت در بازار کاهش می 2واردات  :  

8۵ قیمت هر کیلو شقه گوسفندی دهد کهها از سطح بازار نشان میآخرین بررسی هزار و  110هزار، راسته گوسفندی  93تا  
هزار تومان بوده که  110تا  9۵سردست  هزار و 10۵هزار، راسته گوساله  8۵تا  7۵هزار، شقه گوساله  108تا  103سردست 

های اخیر رشد چند برابری داشته استنسبت به ماه . 
قاچاق دام را عامل اصلی  ،صنعت، تجارت و کشاورزی یکی از فروشندگان محصوالت پروتئینی در گفت و گو با خبرنگار

به دنبال کمبود دام زنده  ت و افزود: با توجه به آنکه قیمت دام تابع عرضه و تقاضاست، از این روقیمت گوشتهای اخیر دانسگرانی
 .با نوساناتی در بازار روبرو شده است

ها و کاهش قدرت خرید خانوار، بازار وی از رکود حاکم بر بازار گوشت خبر داد و گفت: با توجه به افزایش چند برابری قیمت
داخل تعریف چندانی نداردگوشت  . 

های کشور، افزایش واردات گوشت قرمز و نظارت بر از مرز قاچاق دام این فروشنده محصوالت پروتئینی تشدید نظارت بر موضوع
داندتوزیع را دلیل اصلی کنترل بازار شب عید می . 
لهزار راس دام زنده تا پایان سا 200 مشکلی در واردات گوشت وجود ندارد/واردات  

با اشاره به اینکه  ،صنعت، تجارت و کشاورزی رضا سالمی مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران در گفت و گو با خبرنگار

هزار تن گوشت دام  3۵هزار تن گوشت دام سنگین و  9۴وجود ندارد، اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون،  واردات گوشت مشکلی در
هزار تن در مسیر ورود به کشور است 8هزار تن گوشت منجمد در بنادر در حال ترخیص و  1۶سبک وارد شده است، ضمن آنکه  . 

ارد شده است و برابر مدت مشابه سال قبل گوشت منجمد گوساله و گوشت گوسفندی برابر سال گذشته 2.۵وی افزود: براساس آمار، 
درصدی تولید و کاهش مصرف در شرایط نامساعد بدان معناست که نباید افزایش قیمت در بازار  ۵تا  ۴که این امر در کنار افزایش 

رودداخل اتفاق بیفتد که متاسفانه نوسان نرخ ارز و افزایش انگیزه قاچاق، عامل اصلی گرانی به شمار می . 
شود، درحالیکه در هزار تومان داد و ستد می 80های عربی با نرخ کنون هر کیلو دام زنده در کشوراین مقام مسئول ادامه داد: هم ا

را افزایش داده است قاچاق دام کشور ما نرخ دام زنده نصف این رقم است که در نهایت همین امر انگیزه قاچاقچیان برای . 
های اخیر در دات دام زنده تا حدی مرتفع شده است، بیان کرد: تحریمسالمی با اشاره به اینکه مشکالت نقل و انتقال ارز برای وار

مسائل نقل و انتقال ارز تا حدی تاثیر گذار بوده است به طوریکه بخشی از این مشکالت در حال رفع شدن است و مشکلی از این 
 .حیث وجود ندارد

در بازار را تکذیب کرد و گفت: براساس آمار سازمان  سفندیشقه گو هزار تومانی 100مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران قیمت 
هزار تومان است که با افزایش  73تا  72حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت هر کیلو شقه گوسفندی در سطح بازار 

ار روبرو شودشود که قیمت گوشت داخلی با روند نزولی در بازواردات دام زنده و گوشت گرم و منجمد پیش بینی می . 
2۵ نرخ منطقی هر کیلو دام زنده وی ادامه داد: طبق اظهارات وزیر جهاد کشاورزی، هزار  ۶2تا  ۶0هزار و شقه گوسفندی  2۶تا  

های آتی به این نرخ برسیم چرا شود که در ماههای کشور پیش بینی میتومان است که با افزایش واردات و تشدید قاچاق دام در مرز
های باالتر ناشی از سودجویی دالالن و عوامل واسطه استا نرخکه فروش ب . 
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از رومانی خبر داد و گفت: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته،  هزار راس دام زنده ۴00واردات  سالمی از انعقاد قرارداد برای
هزار راس دام زنده وارد شود 200شود که تا پایان سال پیش بینی می . 

هزار تومان 90قرمز منوط به استمرار واردات است/نرخ هر کیلو شقه گوسفندی کاهش قیمت گوشت   
درباره آخرین تحوالت  ،صنعت، تجارت و کشاورزی  علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت و گو با خبرنگار

شود که در های شیری تازه متولد شده وارد چرخه بازار میهای مولد برهند طبق روال همه ساله، دامبازار گوشت اظهار کرد: در اسف
شود که تا حدی قیمت در های کشور پیش بینی میصورت تشدید کنترل و نظارت مبنی بر جلوگیری از خروج غیرقانونی دام از مرز

 .بازار به تعادل برسد
های کشور و خالی شدن میادین عرضه موجب شده است تا قیمت گوشت در بازار با ز مرزوی افزود: خروج غیرقانونی دام ا

 .نوساناتی روبرو شود
را عامل اصلی گرانی در بازار اعالم کرد و گفت: بنده به عنوان یکی از مسئوالن بازار از یک سال و نیم گذشته با  قاچاق دام ملکی

م را به مسئوالن ذی ربط گزارش داده ام، امسال مسئوالن قبول کردند که به سبب رصد از سطح بازار، موضوع کمبود و قاچاق دا
تبادالت ارزی، دام زیادی از کشور خارج شد که در نهایت این امر موجب شد تا در تامین پروتئین مورد نیاز با مشکالتی مواجه 

 .شویم
شود که های اخیر و صحرای مناسب، پیش بینی میدر ماه های مناسبرئیس اتحادیه گوشت گوسفندی ادامه داد: با توجه به بارش

های مولد از کشور خارج نشود، بخشی از نیاز کشور از تولید داخل تامین خواهد های تولیدی به وزن مطلوبی برسد که اگر این دامدام
 .شد

تولید ضربه مهلکی وارد کرده است که از  ها در چند سال اخیر بهو کشتار بی رویه آن های مولدخروج غیرقانونی دام به گفته وی،
های مولد، برخورد جدی داشته باشدرود با ذبح دامسازمان دامپزشکی انتظار می . 

ها تاکید هزار تومان اعالم کرد و گفت: بنده بار 90تا  8۵به مصرف کننده را  نرخ کنونی هر کیلو شقه گوسفندی این مقام مسئول
رسدنده استمرار داشته باشد، قیمت شقه گوسفندی در سطح بازار به تعادل میکرده ام که اگر واردات دام ز . 

 واردات دام زنده تا رسیدن بازار به تعادل ادامه دارد
با اشاره به  ،رت و کشاورزیصنعت، تجا  محمد جعفری مدیرکل تامین دام و فرآوری محصوالت دامی در گفت و گو با خبرنگار

و گوشت قرمز تا رسیدن بازار به تعادل ادامه دارد، اظهار کرد: شرکت پشتیبانی امور دام به منظور  واردات دام زنده اینکه روند
ش تامین نیاز جامعه، گوشت گوسفندی و گوساله را از طریق زمینی، هوایی و دریایی به صورت زنده، منجمد و گرم با هماهنگی بخ

 .خصوصی وارد و در شبکه تنظیم بازار توزیع خواهد کرد
به گفته وی، روند واردات و توزیع گوشت در شبکه تنظیم بازار تا رسیدن قیمت به نقطه تعادل از لحاظ عرضه و تقاضا استمرار 

 .خواهد داشت
کنندگان و تولیدکنندگان به توزیع کنندگان و از طریق سازمان حمایت از مصرف  های تنظیم بازارقیمت گوشت :جعفری ادامه داد

شود و تا زمانیکه قیمت گوشت داخلی در بازار به تعادل برسد، در تالشیم تا واردات و توزیع ادامه یابدمراجع مربوط اعالم می . 
ه ریزی واردات گوشت خبر داد و گفت: واردات دام زنده در کنار برنام هزار راس دام زنده ۵0واردات هفتگی  این مقام مسئول از

شودمنجمد و گرم وارد می . 
مدیرکل تامین دام و فرآوری محصوالت دامی در پایان تصریح کرد: براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار، واردکنندگان موظف هستند 

به عنوان قاچاقچی های وارداتی را در شبکه تنظیم بازار توزیع کنند و در صورت عرضه خارج از شبکه، با واردکنندگان که گوشت
شودبرخورد می . 

هزار تن گوشت داخل از اردیبهشت در بازار 72نوسان قیمت گوشت در بازار شب عید منتفی است/ توزیع ماهانه   
توزیع  با اشاره به تاثیر ،کشاورزی صنعت، تجارت و  منصور پوریان رئیس شورای تامین دام کشور در گفت وگو با خبرنگار

های شود که در روزدر تنظیم بازار اظهار کرد: با توجه به واردات روزانه دام زنده و گوشت قرمز پیش بینی می های وارداتیگوشت
 .آتی کاهش قیمت در بازار اتفاق بیفتد

داتی را پس از رفع نواقص شبکه توزیع به بازار تزریق های واروی افزود: شرکت پشتیبانی امور دام در نظر دارد که الشه گوسفند
با روند کاهشی به ثبات برسد بازار گوشت داخل رود کهکند که با این وجود انتظار می . 

کند، بیان کرد: براساس مصوبه معاون اول رئیس با ارز نیمایی مراحل اولیه خود را طی می واردات گوشت پوریان با اشاره به اینکه
شود میزان واردات درصد و ارز سامانه نیما مجاز شد که به این ترتیب پیش بینی می ۴اردات انواع گوشت قرمز با حقوق جمهور و

 .افزایش یابد
های مناسب اخیر و های صورت گرفته، تولید دام داخل در پی بارشرئیس شورای تامین کنندگان دام کشور ادامه داد: طبق بررسی

روند افزایشی روبرو خواهد شدشرایط مساعد مراتع با  . 
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هزارتن  72ای روبرو شود به طوریکه ماهانه شود که روند تولید دام با افزایش بی سابقهبه گفته وی، در اردیبهشت ماه پیش بینی می
شودگوشت از محل تولید داخل به بازار تزریق می . 

های تولید پاییز در کنار واردات دام زنده و گوشت منجمد و برهپوریان درباره آخرین تحوالت بازار شب عید تصریح کرد: با عرضه 

نوسان قیمت گوشتدر ایام پایانی سال منتفی است های کشور،گرم و همچنین تشدید قاچاق و خروج غیر قانونی از مرز . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – ۶/12/1397تاریخ :   

تومان ۵۰۰هزار و  ۱۵مرغ درصدی قیمت مرغ در ایام پایانی سال/قیمت هر کیلو  ۵تا  ۳نوسان   
درصد افزایش خواهد یافت ۵تا  3ها یوسفی گفت: با توجه به ازدیاد تقاضا در ایام پایانی سال، قیمت مرغ در خرده فروشی . 

صنعت، تجارت و کشاورزی محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی  

9 نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ، درباره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: امروزباشگاه خبرنگاران جوان هزار و  
 ۵00هزار و  1۵تا  ۵00هزار و  1۴ها و خرده فروشی 007هزار و  13، مرغ آماده به طبخ میدان بهمن 300هزار و  10تا  700

 .تومان است
های کنونی در بازار استمرار خواهد یافت، افزود: با توجه به روند مناسب توزیع مرغ گرم با نرخ مصوب وی با اشاره به اینکه قیمت

ر ایام پایانی سال به سبب ازدیاد تقاضا در خرده د قیمت مرغ شود کهتومان در میادین میوه و تره بار، پیش بینی می ۵00هزار و  11
یابد  درصد افزایش ۵تا  3ها حداکثر فروشی . 

کرد، بی شک قیمت مرغ از و گرم با نرخ مصوب در بازار نمی توزیع مرغ منجمد به گفته یوسفی، اگر پشتیبانی امور دام اقدام به
رفتهای کنونی باالتر مینرخ . 

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به اینکه تا ایام پایانی سال امیدی به کاهش قیمت مرغ نیست، بیان کرد: کاهش 
با روند کاهشی در بازار  قیمت مرغ قیمت تحت تاثیر عوامل مختلفی نظیر تولید، عرضه و تقاضاست به طوریکه با افزایش تولید،

با  واردات های دامی، نرخ تخم مرغ به سبب افزایش بی رویه تولید وه علی رغم افزایش قیمت نهادهروبرو خواهد شد. همانگونه ک
هزار  2تا  ۵00روند کاهشی در بازار روبرو شده است به طوریکه مرغداران تخم گذار در فروش هر کیلو تخم مرغ یک هزار و 

کنندتومان زیان می . 
غ در ایام پایانی سال/ نیازی به واردات مرغ نداریمدرصدی تولید مر ۵0رشد  :بیشتر بخوانید  

تواند ضربه نداریم، افزود: با توجه به ظرفیت مناسب تولید داخل، واردات مرغ می واردات مرغ وی با اشاره به اینکه نیازی به
 .مهلکی به مرغداران گوشتی وارد کند

 13ها را و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۵00هزار و  9ا این مقام مسئول، قیمت واقعی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ر
هزار تومان اعالم کرد 1۴تا  ۵00هزار و  . 

و کنجاله  3۵0تعریفی ندارد، اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و  های دامیبازار نهاده یوسفی با اشاره به اینکه
شود این در حالیست که متاسفانه در بازار هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و نادر میتومان تحویل ب ۴00هزار و  2سویا با قیمت 

گیرد که این امر بر تومان در اختیار مرغداران قرار می ۵00هزار و  3تا  300هزار و  3و کنجاله سویا  800تا یک هزار و  700
زندهای تولید دامن میافزایش هزینه . 

های آتی تصریح کرد: اگرچه در ایام پایانی سال در روز بازار مرغ گوشتی در پایان درباره آینده رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ
یابد که هزار تومان برسد، اما بعد از تعطیالت نوروز قیمت مرغ به حدی در بازار کاهش می 1۶شود که قیمت مرغ به پیش بینی می

های تولید را تحت تاثیر خود قرار ایت این امر قیمت جوجه و سایر نهادهمرغداران تمایلی به جوجه ریزی نخواهند داشت و در نه

دهدمی . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرگزاری فارس – ۶/12/1397تاریخ :   

ماه پیش ۳برابری تولیدات خودرو نسبت به  ۲هفته آینده متعادل می شود/ افزایش  ۲قیمت گوشت تا   
ماه گذشته بیش از دو برابر شده است، گفت: با این  3وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه تولیدات خودرو امروز نسبت به 

 .افزایش تولید قیمت ها متعادل تر می شود
تنظیم  وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ه گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس به نقل از خانه ملت، رضا رحمانی

غه های جدی مجلس و دولت است، گفت: در ماه های گذشته در برخی و تامین اقالم مورد نیاز مردم یکی از دغد بازار در پایان سال
اقالم همانند گوشت مشکالتی ایجاد شد که برخی با تصمیمات و پیگیری ها حل شده و یا در شرف رفع شدن این مشکالت هستیم اما 

یژه کاالهای پرمصرف رفع شودو کاالها به و تامین مایحتاج شب عید برخی دیگر باید دوباره پیگیری شده تا دغدغه مردم در . 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حال حاضر در هیچ کاالیی کمبودی در کشور وجود ندارد، افزود: در ماه های قبل 

مشکالتی در بحث گوشت ایجاد شده بود که در حال حاضر با توجه به شرایطی که برای واردات گوشت ایجاد شده و خریدهای 
ته اوضاع بازار گوشت بهتر شده استصورت گرف . 

هزار تن گوشت در انبارهای کشور وجود دارد 20حداقل   
وی ادامه داد: دولت سیاست ها و تصمیماتی در حوزه گوشت اتخاذ کرده همانند اینکه تعرفه واردات گوشت را صفر کرده که این 

ا بهبود بخشیده استموضوع با تسهیل روند واردات و افزایش توزیع شرایط بازار گوشت ر . 
هفته آینده می تواند تاثیر خود را بر بازار برجای گذارد، اظهار  2رحمانی با بیان اینکه در حال حاضر توزیع گوشت آغاز شده و تا 

داشت: با توجه به تصمیمات اخذ شده قیمت گوشت تعدیل و کاهش می یابد و بخشی از گوشت که در یکی از بنادر کشور وجود داشته 
ین هفته ترخیص شده و به سراسر نقاط کشور حمل می شودا . 

هزار تن گوشت در انبارهای کشور وجود دارد، افزود: واردات گوشت از کشورهای همسایه و  20وی با تاکید بر اینکه حداقل 
ی برای ثبت سفارش مناطقی که به صورت سنتی از آن ها گوشت وارد می شده تسهیل شده است و بانک مرکزی نیز اولویت بندی های

 .ها در نظر گرفته است که این سیاست ها و تامین کاالها اثراتی در بازار برجای می گذارد
 افزایش قیمت در حوزه لوازم خانگی مبنایی ندارد

افزایشی  برخی از کاالها این عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه روزانه قیمت ها در بازار رصد می شود، ادامه داد:قیمت
نداشته و حتی روند کاهشی داشته است، چرا که وزارت صنعت، تمام اقالم کاالیی اعم از مس و فوالد تا لوازم خانگی و مواد غذایی 

 .و کاالهای اساسی را رصد می کند
برابر نیاز کشور  3تا  2وی با بیان اینکه افزایش قیمت در حوزه لوازم خانگی مبنایی ندارد، تاکید کرد: ظرفیت تولید لوازم خانگی 

 .بوده و کیفیت بیشتر کاالها در حد استاندارد و محصوالت روز دنیا است
درصد  10رحمانی با تاکید بر اینکه لوازم خانگی باید کاهش قیمت خود را ادامه دهد، افزود: در ماه های قبل لوازم خانگی حدود 

ختلف قول داده که با توجه به محدودیتی که دولت در واردات ایجاد کرده کاهش قیمت داشته اند و انجمن لوازم خانگی در جلسات م
این صنعت در کنار سایر صنایع همانند پوشاک رشد کند و کاالها به وفور در بازار عرضه شده و حتی قیمت آن ها نسبت به مشابه 

 .خارجی کمتر باشد
شدهبرابر  2ماه گذشته بیشتر از  3تولیدات خودرو امروز نسبت به   

وی با بیان اینکه قیمت خودرو با توجه به روندی که در افزایش تولید داشته متعادل می شود، ادامه داد: چند عامل در افزایش قیمت 
خودرو در ماه های اخیر دخیل بوده که یکی از این موارد کاهش تولید در ماه های قبل است که در حال حاضر تولید رشد چشمگیری 

طعه سازان در این خصوص تشکر کرد که علیرغم باال بودن مطالبات همکاری کرده و خودروسازان نیز برای تولید داشته و باید از ق
 .همت کرده اند

از دو برابر شده است، تصریح  ماه گذشته بیش 3امروز نسبت به  تولیدات خودرو وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه
فزایش می دهد و افرادی که خودرو را برای انجام تعهدات قبلی ا توان خودروسازان رد، نخست اینکهاثر دا 2کرد: این افزایش تولید 

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه برخی نوسانات مقطعی است، تصریح کرد: مردم نباید تحت تاثیر فضای روانی قرار 
باشند در کشور قابل تامین است به خصوص در ماه های آینده که شاید تولید گیرند چرا که به هر میزان مصرف کننده ها تقاضا داشته 

 .بیش از رقم کنونی افزایش یابد و با این افزایش تولید قیمت ها متعادل تر می شود

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 7/12/1397تاریخ ک   

هزار تومان رسید ۱۶آخرین تحوالت بازار مرغ/ قیمت مرغ به   
هزار  1۶تا  ۵00هزار و  1۵و مرغ آماده به طبخ  200هزار و  10و مرغ زنده درب مرغداری چهارآیین گفت: امروز نرخ هر کیل

 .تومان است
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاربرومند چهارآیین مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در گفت گروه  

، درباره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
ومان استهزار ت 1۶تا  ۵00هزار و  1۵ها هزار و خرده فروشی 1۴، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 200هزار و  10 . 

تومان کاهش یافت که مجدد به سبب ازدیاد تقاضا همین میزان افزایش یافت 200در اوایل هفته  قیمت هر کیلو مرغ زنده :وی افزود . 
دهد، بیان کرد: با توجه به آنکه درصد قیمت تولید را ذرت، کنجاله سویا و جوجه یکروزه تشکیل می 80چهارآیین با اشاره به اینکه 

ها در کنترل قیمت مرغ اثر گذار استها در هزینه تمام شده تولید تاثیر بسزایی دارد، از این رو مدیریت بازار نهادهدهقیمت نها . 
های دامی در بازار با نرخ مصوب تفاوت معناداری دارد، بیان کرد: اگرچه مشکالت این مقام مسئول با اشاره به اینکه قیمت نهاده

های موجود در بازار نامتعارف استهای گذشته تا حدی بهبود یافته، اما همچنان نرخهفته نسبت های دامینهاده توزیع . 
و  200های دامی، هر کیلو ذرت باید با نرخ یک هزار و واردات نهاده تومانی به ۴200به گفته وی، با توجه به اختصاص ارز 

حالیکه هم اکنون به سبب سودجویی عوامل واسطه و دالل هر تومان عرضه شود، در  ۴00هزار و  2تا  300هزار و  2کنجاله سویا 
تومان در بازار نیست ۵00هزار و  3هزار تومان و کنجاله سویا  2تا  800کیلو ذرت کمتر از یک هزار و  . 

تومان ۵00هزار و  1۵درصدی قیمت مرغ در ایام پایانی سال/قیمت هر کیلو مرغ  ۵تا  3نوسان  :بیشتر بخوانید  
های دامی های دامی بر بازار مرغ اظهار کرد: بهبود توزیع نهادهاتحادیه مرغداران گوشتی درباره تاثیر بهبود توزیع نهادهمدیرعامل 

تواند در جوجه ریزی اردیبهشت ماه مرغداران تاثیر گذار باشد و بر کاهش قیمت مرغ در ایام پایانی سال بی تاثیر استمی . 
های تولیدی بودی در عرضه مرغ شب عید وجود ندارد، افزود: با توجه به جوجه ریزی مناسب واحدچهار آیین با اشاره به اینکه کم

شود که روند کنونی تا پایان سال همچنان استمرار یابدپیش بینی می . 
با وی در پایان درباره تاثیر عرضه مرغ با نرخ مصوب از سوی پشتیبانی امور دام تصریح کرد: طبق روال گذشته عرضه مرغ 

کند، از این رو از مسئوالن دولتی انتظار داریم که به جای نرخ مصوب و مداخله دولت در تنظیم بازار تنها به عنوان مسکن عمل می

 .توزیع مرغ با نرخ مصوب به بخش تولید بها دهند

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – ۶/12/1397تاریخ : 

تن قارچ در کشور ۶۰۰قارچ ارزان شد/ تولید روزانه   
شودهزار تومان در بازار عرضه می 10تا  8افشار از کاهش قیمت قارچ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو قارچ با نرخ  . 

صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارفشار رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در گفتمحمد حسن ا گروه اقتصادی  

هزار تومان در  10تا  8گفت: هم اکنون هر کیلو قارچ با نرخ  قیمت قارچدر بازار خبر داد و ، از کاهشباشگاه خبرنگاران جوان
شودبازار عرضه می . 

درصد قارچ تولیدی درجه یک،  70تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به آنکه  900هزار و  8وی قیمت تمام شده هر کیلو قارچ را 
تومان باشد تا  ۵00هزار و  11تا  11درصد درجه دو و مابقی درجه است، بنابراین متوسط قیمت هر کیلو قارچ در بازار باید  20

 .جوابگوی هزینه تولید و سود معقول برای تولیدکنندگان باشد
های هدف رچ تولیدی به بازارتن از قا 30تن اعالم کرد و گفت: روزانه رقمی حدود  ۶00افشار تولید روزانه قارچ در کشور را 

گیردصادر و مابقی در داخل مورد استفاده قرار می . 
شودهزار تومان در بورس کاال عرضه می 11های هدف/هر کیلو قارچ با نرخ تن قارچ به بازار 30صادرات روزانه  :بیشتر بخوانید  

ارچ در بورس کاال خبر دادتن عرضه ق 70رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی از توزیع روزانه  . 
خرید تضمینی قارچ، مازاد قارچ تولیدی تولیدکنندگان را به منظور ثبات قیمت خریداری و  وی ادامه داد: انجمن با راه اندازی صندوق

کندبه سمت صنایع تبدیلی هدایت می . 
ت اتحادیه اروپا با روسیه در صورت رفع تن قارچ به روسیه خبر داد و افزود: با توجه به مشکال 12افشار از صادرات روزانه 

درصد قارچ تولیدی این بازار را تأمین کنیم 30مشکالت حمل و نقل این امکان وجود دارد که  . 
توان صادرات خوبی در زمینه قارچ به روسیه داشت این مقام مسئول در ادامه افزود: با توجه به مشکالت روسیه با اتحادیه اروپا می

توان به این بازار صادر کردهزارتن قارچ می ۴8درصد نیاز بازار روسیه، ساالنه رقمی معادل  10تامین به طوریکه با  . 
های جهانی، دالر اعالم کرد و گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز و قیمت 2.۵های جهانی را در بازار نرخ هر کیلو قارچ وی

زار دالر برای صادرکنندگان در آمد ارزی در بر داشته استه 200میلیون و  7صادرات قارچ از ابتدای مهر تاکنون  . 
رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در پایان تصریح کرد: با رفع مشکالت حمل و نقل و مشکالت مربوط به بازگشت پول 

یش دهیمتن افزا ۶0های همسایه و روسیه را به این امکان وجود دارد که میزان صادرات روزانه قارچ به کشور . 
 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 1/12/1397تاریخ :   

نرخی است ۲آخرین تحوالت بازار مرغ/ قیمت نهاده های دامی همچنان   
هزار  1۶ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 200هزار و  10حجت گفت: متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

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

 10اظهار کرد: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  آخرین تحوالتبازار مرغ، درباره باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان است 1۶هزار و برخی مناطق  1۴تا  300هزار و  13ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 200هزار و  . 

های ته، از این رو اسفند فصل عرضه مرغصورت گرف های مرغداریواحد وی افزود: با توجه به آنکه جوجه ریزی مناسبی در
 .تولیدی به بازار است

هزار تومان باالتر  1۶تا  1۵برای ایام پایانی سال از  نرخ مرغ شود کههای دامی پیش بینی میحجت ادامه داد: با مدیریت قیمت نهاده
دهدمرغ را تحت تاثیر خود قرار می ها رخ دهد، بی شک قیمتنرود، اما اگر مجدد نوسان و تغییر قیمتی در بازار نهاده . 

تومان 1۵۵00کمبودی در عرضه مرغ شب عید نداریم/ نرخ واقعی هر کیلو مرغ  :بیشتر بخوانید  
نرخی است، بیان کرد: یکی از  2 همچنان های دامیقیمت نهاده عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه

توانند سود مضاعفی از این نرخی بودن قیمت نهاده در بازار آن است که افرادی که از نقدینگی مناسبی برخوردارند، می 2های پیامد
طریق بدست آورند چرا که به سبب محدود بودن پروسه تولید مرغ گوشتی، تاخیر در بارگیری و ارسال نهاده با نرخ مصوب بر 

 .نوسان این بازار دامن زده است
های دامی با نرخ مصوب پیش بیاید، از پشتیبانی امور دام انتظار وی، اگر در اسفند تاخیری در بارگیری و توزیع نهاده به گفته

ها توزیع کندها را به استانرود که برای جلوگیری از نوسان قیمت بخشی از دان مانده در انبارمی . 
تومان اعالم کرد و گفت: هر کیلو  ۴۵0هزار و  2و کنجاله سویا را  3۵0را یک هزار و  نرخ مصوب هر کیلو ذرت این مقام مسئول

تومان به تولیدکنندگان  ۵00هزار و  3و کنجاله سویا  700تا یک هزار و  ۶00ذرت در بازار آزاد با متوسط نرخ یک هزار و 
شودعرضه می . 

تصریح کرد: طبق روال همه ساله در ایام پایانی  حجت در پایان با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ در شب عید وجود ندارد،

درصدی در بازار روبرو شود ۵تا  ۴به سبب ازدیاد تقاضا با نوسان  قیمت مرغ سال تنها ممکن است در برخی روزها، . 

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 
 خبرگزاری فارس – ۶/12/1397تاریخ : 

شوند های غله و خدمات بازرگانی منحل میشرکت  
با تایید رئیس جمهور که مصوبه هیات واگذاری نیز آن را گفته بود، شرکتهای غله و  :رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت

بلکه قرار است پس از انتقال وظایف حاکمیتی شان به وزارت جهاد کشاوری، منحل خدمات بازرگانی قرار نیست واگذار شوند، 
  .شوند

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان خصوصی سازی، میر علی اشرف عبداله پوری حسینی در مورد واگذاری سیلوهای 
گیردرگانی و سیلوها تفکیکی صورت نمیدولتی به بخش خصوصی گفت: معموال در افکار عمومی بین شرکت غله و خدمات باز . 

رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: شرکتهای غله و خدمات بازرگانی یک وظیفه خاص دارند و در مقابل سیلوها بنگاه هستند 
شودو شرکت نیستند، یک دارایی هستند که برای نگهداری گندم و برخی کاالهای استراتژیک از آنها استفاده می . 

ن داشت: از حدود دو سال پیش که بحث واگذاری غله ها و سیلوها جدی شده است، هیات واگذاری جلسات و تصمیماتی وی اذعا
داشته است. از جمله این که تصمیم گرفتند، شرکتهای غله و خدمات بازارگانی منحل شوند. منتهی الزمه اجرای این مصوبه این بود 

برخی افراد حاکمیتی است و مربوط به تنظیم بازار است، باید به بخش دیگری از وزارت که برخی از وظایف این شرکتها که از دید 
 .جهاد کشاورزی منتقل شوند

ماه قبل در سازمان امور استخدامی مسئول شدند راهکاری را پیدا کنند که وظایف  10پوری حسینی گفت: بر این اساس حدود 

د کشاورزی منتقل شود و پس از آن انحالل صورت بگیرد. این کار به موقع انجام حاکمیتی اگر در غله ها وجود دارد به وزارت جها
نشد تا این که گزارشی تهیه و خدمت رئیس جمهور ارائه شد. ایشان با تاکید بر این که شرکتهای غله و خدمات بازرگانی در این 

نحل شود و اساسا چیزی برای واگذاری ندارند که چارچوب که وظایف حاکمیتی آنها به وزارت جهاد کشاورزی منتقل و پس از آن م
 .به بخش خصوصی واگذاری شود، همین معنا را تایید کردند

وی افزود: بنابراین با تایید رئیس جمهور که مصوبه هیات واگذاری نیز آن را گفته بود، شرکتهای غله و خدمات بازرگانی قرار 
وظایف حاکمیتی شان به وزارت جهاد کشاوری منحل شوندنیست واگذار شوند، بلکه قرار است پس از انتقال  . 

قبل از این دو شرکت غله واگذار شده بود که به خریدارانشان اعالن شد که سازمان   رئیس کل سازمان خصوصی سازی ادامه داد:
دن مسیر خود استخصوصی سازی با مصوبه هیات واگذاری مجاز است، این واگذاری را اقاله کند که این موضوع در حال طی کر . 

وی گفت: در مورد سیلوها رئیس جمهور هیچ دستوری برای توقف واگذاری سیلوها نداده است و اساسا سیلوها به اندازه ای که در 
اختیار دولت است، به همان اندازه در اختیار بخش خصوصی هم هست. یعنی بخش خصوصی و بخش دولتی هر دو سیلوداری 

ی باید به سرعت دولت تصدی گری خود را کاهش دهد تا زمینه برای حضور بخش خصوصی واقعی در کنند و در چنین شرایطمی
 .این فعالیت بیشتر شود

پوری حسینی با اشاره به این که سیلوهای استرتژیک در مصوبه هیات واگذاری برای واگذاری حضور ندارند، اذعان داشت: تنها 
جهاد کشاورزی اعالم شده بود، این است که بعضی از سیلوها که متصل به شبکه ریلی ای که در مورد سیلوها از سوی وزارت نکته

 .هستند و امکانات ویژه ای دارند، موقتا واگذار نشوند تا این که فکری به حال ذخایر در بقیه سیلوها شود
امسال رفته، و نیز زمانی که وی افزود: طی شش ماه گذشته و از زمانی که آقای کرباسیان از وزارت اقتصاد در شهریورماه 

سرپرست داشته و همچنین از زمانی که آقای دژپسند وزیر اقتصاد شده، تا کنون هیات واگذاری هیچ گاه جلسه ای برای تصویب قیمت 
کند، بنگاهها تشکیل نداده است. بر این اساس عمال در دو هفته باقی مانده از سال، اگر هم هیات واگذاری بنگاهی را تصویب قیمت 

روزه برای انتشار آگهی قبل از عید وجود نخواهد داشت 20فرصت  . 
بنابراین می توانیم بگوییم قبل از عید اگر مصوبه قیمت هم از هیات واگذاری بگیریم امکان برگزاری مزایده  :پوری حسینی ادامه داد

کنند، شش گذاری میم از تاریخی که کارشنان قیمتگذاری سیلوها هبرای واگذاری شرکتها تقریبا بسیار بسیار کم است و چون قیمت
گذاری مجدد شود. بر این اساس قبل از عید انتظار گذاریهای ما باید توسط کارشناسان قیمتماه بیشتر اعتبار ندارد عموم قیمت
 .واگذاری سیلوی جدیدی را نداریم

گذاری شده اند و معامله آنها قطعی شده اند، طبیعتا رئیس کل سازمان خصوصی سازی اذعان داشت: بعضی از سیلوها که قبال وا
دهد؛ مگر این که کسی معترض باشد و مقام صالح طبق روال قانونی، سازمان خصوصی سازی کارش را در قبال آنها انجام می

گذاریها تا به امروز قضایی رای به ابطال مزایده یا رای به ابطال واگذاری بدهد که چنین موردی در مورد سیلوها و اساسا بقیه وا
 .نداشته ایم

ترین و شفاف ترین و کم حاشیه ترین روشهای وی گفت: این که نحوه واگذاریها تغییر کند، در اختیار هیات واگذاری است، اما سالم
 .واگذاری، برگزاری مزایده است؛ البته روش مذاکره هم وجود دارد و هیات واگذاری حق دارند از آنها استفاده کند
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ری حسینی اظهار داشت: اگر دولت بخواهد سیلوها را نفروشد، طبق قانون باید به مجلس الیحه بدهد و مجلس آن را تصویب کندپو . 
وی همچنین در مورد فرایند بررسی تخلف در واگذاریها گفت: تخلفی در هیات واگذاری و سازمان خصوصی سازی اتفاق نیفتاده 

ویم. البته در قانون اشاره شده که مشخصا اگر کسی شکایتی از واگذاریها داشته باشد، مرجع است و این موضوع را با قاطعیت می گ
 .برای آن مشخص شده که هیات داروی است و اگر کسی به این رای اعتراض دارد باید به محکمه تجدید نظر مراجعه کند

ل سازمان خصوصی سازی هستم هیچ گاه هیات ماهی که رئیس ک 5سال و  5سازمان خصوصی سازی افزود: من در این -رئیس کل 
البته یک مورد در مورد شرکت توسعه گردشگری بود که مربوط به قبل از دولت یازدهم  .داوری به ابطال واگذاری رای نداده است

شد و هیات  بوده و قبل از دولت یازدهم هیات واگذاری درخواست ابطال را داده بود و در دولت یازدهم این درخواست قبلی تصویب
سال قبل است. از آن به بعد مزایده یا واگذاری ابطال نشده است 7داوری رای به ابطال مزایده این شرکت داد که مربوط به  . 

وی گفت: برخی افراد به قیمت گذاری شرکتهای دولتی اعتراض دارند. بر این اساس باید گفت مرجع تصویب قیمت پایه، هیات 
ر را مجلس به هیات واگذاری داده و این هیات می تواند حتی قیمت یک لایر را برای واگذاری های خود واگذاری است و این اختیا

 .داشته باشد که تا کنون از این اختیار خود استفاده نکرده و این هیات معموال جانب احتیاط را گرفته است
سال گذشته خارج از بورس برگزار شده  17زی در پوری حسینی افزود: به همین دلیل مزایده هایی که توسط سازمان خصوصی سا

درصد ناموفق بوده است 88درصد موفق بوده و  12متاسفانه از نظر ارزش ریالی قیمتهای پایه فقط  . 
  لینک خبر
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 برنامه و سیاست 
 خبرنگاران جوان  – ۵/12/1397تاریخ : 

تاییبهبود ژنتیک مدیریت گوسفندداری مهم ترین پروژه سازمان مرکزی تعاون روس  
شیرزاد گفت: پروژه مدیریت تلفیقی پرورش گوسفند و تولید علوفه برای بهبود ژنتیک مدیریت گوسفندداری مهم ترین پروژه سازمان 

 .مرکزی تعاون روستایی است
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار کرد: پروژه ، حسین شیرزاد رئیس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

های تولید و سهامی زراعی و تولید علوفه برای بهبود ژنتیک مدیریت گوسفندداری در تعاونی پرورش گوسفند مدیریت_تلفیقی
های ای تولید استانههای محوری سازمان مرکزی تعاون روستایی است که مقرر گردیده در تعاونیترین پروژهمنتخب، یکی از مهم

میلیون رأس گوسفند  ۵۵همدان، اصفهان و خراسان رضوی )بویژه نیشابور( بعنوان مناطق پایلوت اجرا گردد. کشور ما دارای حدود 
های اولیه ژنتیکیهای برتر یا هستهنژاد مختلف بوده که این بنیان توارثی و وجود تنوع ژنتیکی، شرایط ایجاد گله 27از   (Nucleus 

flock) های واردات نژاد العاده باید قبل از اینکه به فکرآورد. بدیهی است با توجه به این مزیت فوقرا در مناطق مختلف فراهم می

های گوسفند ایرانی قرار دهیمباشیم این ذخیره ارزشمند ژنتیکی را مبنای بهبود نژاد خارجی . 
های خارجی توان سازگاری های تولید تأکید کرد: اکثر نژادفندداری تعاونیهای گوسوی باتوجه به شرایط سخت آب و هوایی در پهنه

های سنتی ایران سازگار کنند. اگرچه در آینده ممکن است دالیل علمی و منطقی توانند خود را با سیستمبا این شرایط را نداشته و نمی
همیت دارد که قبل از اینکه تصمیمی برای وارد کردن نژاد های خارجی به وجود آید، اما این امر بسیار اکافی برای واردات نژاد

های بومی ایران اقدامات پژوهشی فراگیر صورت گرفته تا دانش و های ژنتیکی نژادخارجی صورت گیرد نسبت به ارزیابی ظرفیت
دداند، حاصل گرآگاهی کافی در مورد این ذخایر ژنتیکی که هزاران سال در این مرز و بوم سازگار بوده . 

 تولید بذور اصالح و گواهی شده اولویت نخست شبکه بزرگ تعاونی های روستایی ایران :بیشتر بخوانید
های ها از بین جمعیتهای تعاونی تولید، گزینش بهترین گوسفندشیرزاد با توجه به تنوع ژنتیکی گسترده گوسفند ایرانی در شرکت 

المللی، دانست و افزود: براساس تجارب بین بهبود ژنتیکی گوسفند ایرانی یرأسی، را مؤثرترین روش برا 2000تا  1۵00بومی 
تواند موجب بهبود در افزایش تولید و بهره دهی گوسفندان به میزان رأس میش داخل یک گله می 20انتخاب مقدماتی یک میش از بین 

 1تواند موجب دستیابی به بهبود ژنتیکی شده می های اصیل انتخابهای بعدی از بین گلهدرصد گردد. مضاف بر اینکه انتخاب 1۵
درصد در هر سال شود. البته این بهبود ژنتیکی به دقت عمل و نحوه گزینش گوسفندان برتر بستگی دارد 2الی  . 

 
ژه های تعاونی تولید و سهامی زراعی انتخاب شده برای اجرای پرومعاون وزیرجهاد کشاورزی ادامه داد: خوشبختانه بیشتر شرکت

شرط الزم برای نهادینه شدن برنامه جمعی اصالح   از ظرفیت کافی گوسفند برخوردار است و  مدیریت_تلفیقی دام و تولید علوفه
توزیع بهترین  ها و در نهایتریزی مقدماتی و ایجاد ساختار و جاری نمودن مدیریت بهینه گلههای اصیل، برنامهنژاد و ایجاد گله

های تحت مدیریت اعضا خواهد بود. باید توجه داشت که ساختار و ضوابط ها برای اصالح و بهبود گلهتعاونیبین اعضای  هاگوسفند
های نگری اعضا و مدیران شرکتهای تعاونی مختلف متفاوت بوده و نیازمند دانش الزم و آیندههای اصیل در شرکتمدیریت گله

جری پروژه در زمان شروع و در پی اجرای پروژه از الزامات اساسی برای مجری پروژه است لذا آموزش و راهنمایی دقیق تیم م
شود. اجرای پروژه مدیریت_تلفیقی بهبود گوسفند و تولید علوفه طی چهار تا پنج سال اول ظرفیت ژنتیکی موفقیت آن محسوب می

تر بهبود خواهند یافتهای ضعیفیپهای ژنتیکی جدید از منطقه اجرای پروژه و خروج ژنو تاهای اصیل با انتقال گونهگله . 
رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به اینکه تغذیه کامل و مناسب برای رسیدن به ظرفیت ژنتیکی 

قی به های مدیریت_تلفیترین عوامل مؤثر در پروژهگوسفندان و ارتقاء کیفیت تولید از وضعیت موجود به شرایط مطلوب از ضروری
تر از تغذیه با استفاده از کنسانتره برای تامین پروتئین و آید، تصریح کرد: استفاده از علوفه موجود در مراتع طبیعی ارزانحساب می

ها بوده، روش سنتی تغذیه گوسفندداران ایرانی به شکلی است که گوسفندان در انرژی مورد نیاز جهت رشد و نمو و زادآوری آن
شوند و در پاییز محصوالت زراعی از جمله گندم، جو، یونجه و چغندرقند واقع در انی در مراتع کوهستانی تعلیف میهای تابستراه

یونجه خشک، جو و در شرایطی هم از سیلوی ذرت  ها تغذیه کرده و طی زمستان در فضای بسته آغل و با استفاده ازاطراف روستا
کنند تغذیه می . 

های تولید و سهامی زراعی بیشتر به صورت دیم بوده و این اراضی عمدتا که اراضی تحت مدیریت تعاونیشیرزاد با ذکر این نکته 
شوند بیان کرد: به دلیل کمبود بارندگی و در دسترس نبودن آب کافی برای رشد محصوالت زراعی از جمله گندم بدون کشت رها می

ای متحمل به تنش خشکی و تعلیف آنها، به توسعه کمی کشت گیاهان علوفهها از طریق های مذکور و اعضای آندر نظر است تعاونی
توصیه شده است که برای استقرار و رشد گیاهان مرتعی تولید شده بعنوان کشت   و کیفی گوسفندداری بپردازند و در این ارتباط

بیاری محدود قرار گیرندها آب کمتری نیاز دارند مورد آای، در اوایل بهار که محصوالت زراعی تعاونیعلوفه . 
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در شش سایت مختلف اجرا خواهد گردید که به  تولید علوفه وی در ادامه افزود: اجرای پروژه مدیریت_تلفیقی پرورش گوسفند و
های گیاهی مورد استفاده در تغذیه دام صورت خواهد گرفت. در این همراه بهبود ژنتیکی گوسفندان، ارزیابی ارزش غذایی گونه

تواند کیفیت غذایی باالیی را در فصل پاییز و ابتدای زمستان و بهار داشته های علفی یکساله و هم چند ساله که میکشت گونهارتباط 
مورد نظر خواهند بود -باشند . 

کیفیت های ارتقاء های فنی و تحقیقاتی پروژهمعاون وزیر جهادکشاورزی درپایان تصریح کرد: بمنظور سرعت بخشیدن به انتقال یافته
های تعاونی تولید و سهامی زراعی کشور، در بذر و تولید بذر گواهی شده و مدیریت_تلفیقی پرورش گوسفند و علوفه به کلیه شرکت

صورت فراهم بودن شرایط فنی الزم )خاصه سرعت اینترنت( نسبت به طراحی سایت مخصوص اینترنتی با سیستم عامل اندروید 
های تولید های تحت پوشش اتحادیه تعاونیاهد شد. با استفاده از این سیستم آن دسته از اعضای شرکتها اقدام خوبرای اعضای شرکت

ها به صورت تصویری )ترویج مصور( و یا های فنی پروژهتوانند در اسرع وقت از یافتهکه دارای تلفن همراه هوشمند باشند می

 .نوشتاری اطالع حاصل کنند
  لینک خبر
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 برنامه و سایت ها 
 ن جوان خبرنگارا – 4/12/1397تاریخ :

 علم مهندسی در محصوالت کشاورزی نهادینه می شود
های کشاورزی را در کشور مهندسی کندکیخا گفت: رسالت و ماموریت اصلی سازمان نظام مهندسی کشاورزی این است که فعالیت . 

ت و کشاورزیصنعت،تجار به گزارش خبرنگار ، احمد علی کیخا رئیس کمیسیون گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در همایش تجلیل از مقام روز مهندس که صبح امروز در سالن همایش برج میالد 
رداشت ما از سازمان نظام مهندسی کشاورزی این است که سازمان شکل گرفته تا کشاورزان را مهندسی و برگزار شد، اظهار کرد: ب

نهادینه کند تولیدات کشاورزی علم مهندسی را در . 
نیست،  بخش کشاورزی وی با اشاره به اینکه رسالت سازمان نظام مهندسی کشاورزی تنها مربوط به حل مشکل مهندسان حوزه

های کشاورزی را در کشور مهندسی کندو ماموریت اصلی سازمان نظام مهندسی کشاورزی این است که فعالیت افزود: رسالت . 
وسخت اقتصادی  کیخا ادامه داد: در شرایط کنونی از یک طرف گام دوم انقالب را برداشته ایم و از طرف دیگر درگیر شرایطتحریم

و رقابت در  توسعه کشاورزی هایی هم برایهایی که داشته فرصتدر کنار زیانو معیشت مردم هستیم، اما در مجموع شرایط تحریم 
ها ایجاد کرده استخارج از مرز . 

هزار هکتار گذشت 3های کشور امسال از درصدی کشتار دام سبک صحت ندارد/ظرفیت گلخانه 31کاهش  :بیشتر بخوانید  
ی عبور کرده اند، بیان کرد: هم اکنون برگ برنده دست کسانی است که این مقام مسئول با اشاره به اینکه مردم از جریانات سیاس

وجود دارد که نباید از آنها  های زیادی دربخش کشاورزیبتوانند مشکالت مردم را حل کنند چرا که در این برهه حساس ظرفیت
 .غفلت کرد

توانند و منابع طبیعی هستند که می زیسازمان نظام مهندسی کشاور هزار نفر شخص حقیقی و حقوقی عضو 2۵0به گفته وی، 
 .موجبات انقالب را در بخش کشاورزی ایجاد کنند

رئیس کمسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در پایان تصریح کرد: مجلس این آمادگی را دارد که اگر سازمان به 

م را به لحاظ قانونی انجام دهدرسالت اصلی خود برای نیل به استقالل کشور حرکت کند، بستر سازی الز . 
 
  لینک خبر
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 برنامه و سیاست 
 خبرنگاران جوان  – ۵/12/1397تاریخ : 

 

 مبارزه با آفت ملخ صحرایی در دستور کار جدی سازمان حفظ نباتات قرار گرفت
د سال آینده برای مبارزه با آفت ملخ صحرایی در آماده باش کامل بسر خواهد برددرگاهی گفت: سازمان حفظ نباتات تا پایان خردا . 

، به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمدرضا درگاهی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
های درگیر با این در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با ملخ صحرایی که با حضور مدیران حفظ نباتات استانرئیس سازمان حفظ نباتات 

در آماده باش کامل بسر  آفت ملخ صحرایی آفت برگزار شد، اظهار کرد: سازمان حفظ نباتات تا پایان خرداد سال آینده برای مبارزه با
 .خواهد برد

عرض خطر حمله ملخ های صحراییجنوب ایران در م :بیشتر بخوانید  
با وزیر کشور، نسبت به  وزیر جهاد کشاورزی ها با عنایت به مکاتبه انجام شده ازجانبوی تاکید کرد: مدیران حفظ نباتات استان

و  پیگیری برگزاری جلسات شورای هماهنگی بحران استان از طریق استانداران اقدام کنند تا تمهیدات الزم برای تامین امکانات
 .اعتبارات مورد نیاز برای کنترل ملخ صحرایی صورت پذیرد

هکتار از اراضی آلوده به آفت ملخ صحرایی  7۵00رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در پایان تصریح کرد: تاکنون، در بیش از 

 .مبارزه شیمیایی انجام شده است
  لینک خبر
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 برنج
 خبرنگاران جوان  – 1/12/1397تاریخ : 

هزار تن برنج تا پایان سال ۲۰۰واردات برنج تأثیری در بازار برنج ایرانی ندارد/ ضرورت واردات حداقل   
رو واردات برنج در بازار داخل تأثیری نداردکشاورز گفت: با توجه به آنکه قیمت برنج ایرانی در بازار کاهش نداشته است، از این . 

صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاربرنج کشور در گفت مسیح کشاورز دبیر انجمن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

نسبت  واردات برنج س آمار یازده ماهه گمرک،، از کسری واردات برنج نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: براساجوان
هزارتن از میزان واردات مربوط به بخش دولتی است که جزو  200تا  1۵0هزار تن کسری دارد، اما از آنجا که  30به سال گذشته 

ارد شودهزارتن برنج به منظور تامین نیاز کشور باید و 200شود، بنابراین تا پایان سال حداقل محاسبات ما محسوب نمی . 
همکاری بیشتری در  بانک مرکزی رو امیدواریموی افزود: با توجه به آنکه تا پایان سال زمان زیادی باقی نمانده است، از این

 .خصوص اختصاص ارز با واردکنندگان داشته باشند و همواره ما را در صف دریافت ارز قرار ندهند
و فقدان مراودات مالی با پاکستان از بانک مرکزی انتظار داریم تا همکاری به گفته کشاورز، باتوجه به شرایط نامساعد ارزی 

ایجاد نشود بیشتری با واردکنندگان داشته باشد تا مشکل خاصی در بازار برنج شب عید . 
درصدی قیمت برنج خارجی در بازار/ نوسان خاصی در بازار اقالم اساسی نخواهیم داشت 1۵کاهش  :بیشتر بخوانید  

تواند مورد سوءاستفاده دالالن واسطه گران ن واردکنندگان برنج ادامه داد: با توجه به آنکه کمبود برنج در بازار شب عید میدبیرانجم
رو وزارت صنعت به شدت پیگیر این موضوع است تا با بانک مرکزی اقدامات الزم را برای تامین نیاز شب عید قرار گیرد، از این

رو خواهیم بودم دهد، چرا که در غیر این صورت با نوسان قیمت برنج در ایام پایانی سال روبهو نیمه اول سال آینده انجا . 
 8هزار و برنج پاکستانی  8در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداکثر قیمت هر کیلو برنج هندی  ثبات نرخ برنج خارجی وی از

های اخیر تغییری نداشته استتومان بوده که نسبت به ماه 200هزار و  . 
تاثیری در بازار داخل ندارد، افزود: اگر قرار بود واردات برنج در بازار داخل تأثیر گذار  واردات برنج کشاورز با اشاره به اینکه

حالیکه قیمت برنج ایرانی هیچ گونه کاهشی شد، در رو میباید قیمت برنج ایرانی با روند کاهشی در بازار روبه  باشد، هم اکنون
 .نداشته است

 800این مقام مسئول در ادامه افزود: اگرچه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی حداکثر میزان واردات برای تنظیم بازار داخل را 
های ان برنج در انبارهزارتن برنج وارد کشور شده است که فقد 300کنند، اما براساس آمار یک میلیون و هزارتن اعالم می

دهد که نیاز کشور به واردات بیش از این رقم استواردکنندگان نشان می . 
هزارتن برنج تا ایام پایانی سال را امری ضروری دانست و تصریح کرد: با توجه به اختالف آمار  300تا  200وی در پایان واردات 

هزارتن برنج در کشور موجود باشد و نتوان آن را  ۵00ندارد گه  هزارتنی وزارت جهاد کشاورزی با ما این امکان وجود ۵00

 .رصد کرد
 لینک خبر
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 پسته
خبرنگاران جوان  – 6/12/1397تاریخ :  

دهندندگان پسته به سامانه نیما ارز نمیتر از پسته صادراتی/ صادرکنپسته داخلی گران  
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران گفت: صادرکنندگان پسته به دلیل پایین بودن نرخ ارز نیمایی به این سامانه ارز تزریق 

کنندنمی . 
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمحمدحسین شمس فرد رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران در گفت گروه  

، گفت: قیمت پسته داخلی و پسته صادراتی فرق دارد، چرا که کیفیت پسته مصرفی در داخل کشور اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
شودهای دستچین به بازار داخلی عرضه میر پستهباالتر از صادراتی است و بیشت . 

اصوال دارای کیفیت متوسط است و قیمت پسته صادراتی با  های صادراتیپسته :رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران افزود

تر استهزار تومان پایین 70هزار تومان است که نسبت به پسته مصرف داخلی حدود کیلویی  1۵0پوست کیلویی  . 
ها افزایش داشته است و قیمت پسته درصدی محصوالت باغی قیمت ۶0شمس فرد تصریح کرد: امسال به دلیل نبود محصول و کاهش 

درصدی مواجه شد 100با افزایش  . 
 توان در بازار داخلی عرضه کرد، چرا که به دلیل کمبود کیفیت و ریز بودن آن خواهانهای صادراتی را نمیوی اظهار کرد: پسته

های اروپایی بیشترین ها به دلیل قیمت پایین بیشتر مشتری پسته کیفیت متوسط ایران هستند. کشورکمی در بازار دارد و خارجی
اندهای آفریقایی مانند مصر به مشتریان پسته ایران اضافه شدهخریدار پسته ایران هستند و به تازگی کشور . 
امه داد: صادرکنندگان پسته به دلیل پایین بودن قیمت خرید سامانه نیما، ارز حاصل از رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران اد
کندتا حدودی برابری می ارز نیمایی کنند و معتقدند قیمت تمام شده خرید داخلی آنها باصادرات خود را به این سامانه عرضه نمی . 

هزار تومان است  110هزار تومان تا  9۵های صادراتی پسته گفت: قیمت هر کیلو پسته صادراتی با پوست از وی درخصوص قیمت
هزار تن در مجموع صادرات  ۴۴ماهه امسال حدود  10هزار تومان است، همچنین در  210تا  190و قیمت مغز پسته صادراتی از 

ایمداشته . 
ترین مشکالت صادرات خشکبار، در انتقال ارز است و کماکان درات خشکبار گفت: یکی از مهمشمس فرد در خصوص مشکالت صا

کار به صورت بسیار سخت امکان های فروش محصوالت را به کشور انتقال دهیم و اینتوانیم پولمشکالت بانکی وجود دارد و نمی

 .پذیر است
 لینک خبر 
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 پنبه
 خبرنگارارن جوان  – 1/12/1397تاریخ : 

 توسعه مکانیزاسیون یک راه برای توسعه کشت پنبه
کشاورز گفت: توسعه مکانیزاسیون، کشاورزی حفاظتی، کشت نشایی، آبیاری مناسب و بهبود تغذیه از عوامل اصلی توسعه کشت پنبه 

 .در کشور است
به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز معاون امور زراعت  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش 

، اظهار کرد: بهبود وضعیت 98ریزی زراعت پنبه در سال وزارت جهاد کشاورزی در گردهمایی سراسری تبیین و تشریح برنامه
کشاورزی  های مراقبت، توسعه مکانیزاسیون، استفاده ازخسارت زا بویژه آفات از طریق شبکهبذر، کاهش خطرات ناشی از عوامل 

های مناسب و بهبود تغذیه از عوامل کلیدی برای توسعه کشت پنبه در کشور استحفاظتی، کشت نشایی و آبیاری . 
ن اساس مقرر شد کارگروهی مشترک با دانست و افزود: برای توسعه کشت پنبه وی همکاری صنعت نساجی را امری ضروری برای

عملی و توسعه یابد های آتیکشت قراردادی پنبههای موفق در کشور، به صورت فعال تشکیل شود تا طی سالالگوبرداری از نمونه . 
سال  تاکید و اظهارکرد: در تولید پنبه هزار جریبی مجری طرح پنبه کشور بر توجه وزارت جهاد کشاورزی به  در این گردهمایی

درصد افزایش  ۴0هزار هکتار سطح کشت پنبه که در برنامه داریم برسیم و همچنین با تدابیری که اندیشیده شده  82بینی آینده به پیش
 .تولید داشته باشیم

هزار تن پنبه تا پایان سال 13درصدی تولید پنبه در راه است/ضرورت واردات  20کاهش  :بیشتر بخوانید  
زمینه تولید و تامین بذر پنبه بیان کردهزارجریبی در   های داخلی واگذار شده است و در این زمینه هم ارقام به شرکت تولید بذر پنبه :

تواند کمک خوبی در حوزه تولید پنبه و باعث افزایش انگیزه بین زودرس توسط موسسه تحقیقات پنبه کشور معرفی شده که می
 .کشاورزان برای کشت پنبه باشد

به شرط انتقال تکنولوژی و مشارکت با بخش  تامین بذر پنبه های خارجی در زمینههای خوبی با کشورمه داد: همکاریوی ادا
 .خصوصی کشور صورت گرفته است

دانست و افزود: در این خصوص همکاری خوبی با  های کشت پنبهاولویت مجری طرح پنبه کشور توجه به کنترل آفات را یکی از
های آتی هم ادامه خواهد داشتحفظ نباتات انجام شده که این روند در سال همکاران سازمان . 

کشت نشایی، کشت  زراعی کشت پنبه حائز اهمیت است که اقدامات خوبی در این خصوص از جملههای بهبه گفته این مسئول، روش
یابندهای آتی توسعه میحفاظتی و بهبود کارایی مصرف آب صورت گرفته که در سال . 

های اخیر همکاری و مشارکت فعال برای در سطح کشور خبر داد و افزود: در سال کارانهای پنبهاحیای تعاونی هزارجریبی از
ها نیز احیا و به فعالیت خود در عرصه تولید پنبه ها در سطح شهرستانرود این تعاونیتوسعه و پایداری پنبه وجود دارد و انتظار می

تر ظاهر شوندقوی . 
کشاورز معاون امور زراعت   ، با حضور98ریزی زراعت پنبه در سال نی است؛ گردهمایی سراسری تبیین و تشریح برنامهگفت

وزارت جهاد کشاورزی، وفابخش قائم مقام معاونت، هزارجریبی مجری طرح پنبه، عباسی رییس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی و 

ی برگزار شدسایر مدعوین در سالن توسعه وزارت جهاد کشاورز . 
 

  لینک خبر
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 تامین منابع مالی
 خبرگزاری فارس  – ۶/12/1397تاریخ : 

گردی اختصاص یافت هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به توسعه بوم۶  
هزار میلیارد تومان تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملی به  18معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: 

هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است 6گردی اختصاص خواهد یافت که تاکنون توسعه بوم .  
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از برگزاری  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد امید

گردی در توسعه عشایری و روستایی کشور خبر دادهای بومنقش اقامتگاههمایش  . 
 10رو تر شده و از همینسال پیش در کشور آغاز شده اما از یک سال گذشته جدی 10گردی از وی اظهار داشت: توجه به بوم

گردی اختصاص سعه ملی به بخش بومدرصد از اعتبار در نظر گرفته شده برای اعطای تسهیالت توسعه روستایی از محل صندوق تو
 .یافته است

گردی هزار میلیارد تومان تسهیالتی که به توسعه بوم 18معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: از مجموع 
هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است 6از محل منابع این صندوق تعلق گرفته تاکنون  . 

ها درصد است که حتی به استانداری ۴درصد و در نقاط مرزی و محروم  ۶سود این تسهیالت در شهرها وی خاطرنشان کرد: نرخ 
میلیارد تومان برای یک پروژه تخصیص دهند 1۵گیری در سطح استان، تا مبلغ با تصمیم شده اجازه داده . 

شودو سرانه نرخ بیکاری انجام می ها با توجه به معیارهایی از جمله جمعیتامید اضافه کرد: تخصیص مبلغ در استان . 
 7۵اند که حدود هزار نفر در سامانه کارا برای دریافت تسهیالت اشتغال روستایی ثبت نام کرده ۴۵0امید خاطرنشان کرد: تاکنون 

یارد تومان میل 318طرح به ارزش حدود  1۵22اند و از این میزان هزار میلیارد تومان تسهیالت گرفته 6هزار طرح به مبلغ حدود 
میلیون تومان بوده است 1۵9بوده و سرانه هر طرح  گردیمربوط به بوم . 
گردان مسئولیت آموزش، ای بومطی هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی کشور مقرر شده در آینده جامعه حرفه وی ادامه داد:

گردی را برعهده بگیردهای بوممجوزدهی و نظارت بر اقامتگاه . 
داران و اندیشی با حضور اقامتبه بخش های همایش پیش رو، خاطر نشان کرد: در بخش دوم این همایش نشست هم وی با اشاره

شودگردان و مسئوالن مربوطه برگزار و مشکالت بخش خصوصی در آن مطرح میبوم . 
شودیاسفندماه در سالن اجتماعات دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار م 11این همایش شنبه  . 

  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 

 خبرنگاران جوان  – 7/12/1397تاریخ : 

 تسهیالت برای واردات گوشت با ارز نیمایی فراهم شد
تواند گوشت وارد کند و جهاد کشاورزی رحمانی گفت: برای واردات گوشت با ارز نیمایی تسهیالتی فراهم شد و هر شرکتی می

کندمانعی ایجاد نمی . 
وزیر صنعت، معدن  ، به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

و تجارت در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار که با حضور مقامات عالی قوه قضائیه برگزار شد، درباره اقدامات ستاد تنظیم بازار گفت: 
شود که جلسه امروز با حضور مقامات عالی قضائی برگزار و به طور منظم هر هفته برگزار می یم بازارتنظ جلسات کارگروه

های اساسی انجام داده ارائه سازی کاالهایی که وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با ذخیرههای اساسی و کارگزارشاتی در حوزه کاال
 .شد

تی و سایر قوا در حوزه تنظیم بازار هماهنگی ایجاد شود، افزود: از چند روز گذشته، نظارت های دولوی با بیان اینکه باید بین دستگاه
های مشترک، در کنندگان و تولیدکنندگان تشدید شده است و ضمن برگزاری گشتو کنترل توسط تعزیرات و سازمان حمایت مصرف

ها هم ورود کرده استهایی که نیاز بوده دادستانیجا . 
یدبیشتر بخوان و مبارزه با قاچاق هاضرورت اصالح فرآیند توزیع کاالهای اساسی/اهمیت کنترل قیمت :  

ها گیرد، اظهار کرد: نظارت بر کاالرحمانی با اشاره به اینکه نظارت؛ فرایند تولید، واردات، توزیع عمده و خرد را در بر می
رسد و برای کننده واقعی میگیرد باید مطمئن شویم حتماً با قیمت مصوب به دست مصرفمتفاوت است، اگر کاالیی ارز دولتی می

کنیم تا با قیمتی معقول در اختیار مردم قرار گیردها نیز ضوابطی وجود دارد که بر اساس آن، کل زنجیره را کنترل میاالدیگر ک . 
رسد لذا فرایند توزیع را کننده میکنیم، حتماً به دست مصرفتومانی وارد می ۴200گفت: باید مطمئن شویم گوشتی که با ارز   وی

شودها و ... توزیع میها، اتحادیهین گوشت از طریق تعاونیتغییر دادیم و از امروز ا . 
با ارز نیمایی تسهیالتی فراهم شد و هر شرکتی  واردات گوشت رحمانی درباره اقدامات دولت برای مدیریت بازار گوشت گفت: برای

درصد کاهش داده است ۴شت را به کند، دولت نیز تعرفه واردات گوتواند گوشت وارد کند و جهاد کشاورزی مانعی ایجاد نمیمی . 
ها شروع شده استها از گوشت توزیعی سهم دارند که توزیع از بازنشستهوی بیان کرد: در طول سال عمده خانواده . 

شود استفاده گران گفت: با این موضوع برخورد میوزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی درباره برخورد با دالالن و سوء
ات قضائی نیز که در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار حضور داشتند تاکید کردند که با سوءاستفاده گران حتماً برخورد خواهند و مقام

 کرد
 لینک خبر
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان  – 7/12/1397تاریخ : 

۷۰شودتفع میهای توزیع گوشت مردرصد پرتقال مورد نیاز شب عید تأمین شد/ نارسایی   
ها ارسال شده استدرصد پرتقال مورد نیاز تأمین و به استان 70حجتی گفت: هم اکنون، سیب مورد نیاز بازار شب عید و همچنین  . 

، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
درصد پرتقال مورد نیاز تامین و  70و همچنین  سیب مورد نیاز بازار شب عید حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: هم اکنون،

ل خواهد شدها منتقاسفندماه به مراکز استان 1۵ها فرستاده شده و مابقی نیز تا به استان . 
وی با اشاره به اینکه جلسه ستاد تنظیم بازار به منظور همکاری و تعامل قوه قضاییه و قوه مجریه به ویژه در زمینه شبکه توزیع و 

شود مسائل مربوط به آن برگزار شده بود، افزود: در این جلسه در ارتباط با تخلفاتی که در شبکه توزیع در گوشه و کنار انجام می
ی مطرح و نقطه نظرات متقابل شنیده و جمع بندی شدمباحث . 

های اساسی را از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه اعالم کرد و گفت:گزارش وزیر جهاد کشاورزی، چگونگی تامین کاال
داشته ایم سیهای اساواردات کاال9۶هایی که ما در وزارتخانه داریم حاکی از آن است که امسال بیش از سال گمرک و گزارش . 

تن سیب درختی برای تنظیم بازار شب عید 7۶0هزار و  23سازی ذخیره :بیشتر بخوانید  
گردد، با توجه به ذخایر موجود و روند واردات، امیدواریم حجتی ادامه داد: در ارتباط با اقالمی که به تأمین غذای مردم بر می

 .مشکلی در این زمینه نداشته باشیم
باره گوشت و چگونگی توزیع آن تصریح کرد: در جلسه تاکید شد، توزیع گوشت به صورت هدفمند و به جامعه هدف وی در پایان در

هایی که در ارتباط با توزیع انجام شود که عمال این امر شروع شده و امیدواریم به طور کامل انجام شود تا مشکالت و نارسایی

 .گوشت داشتیم، مرتفع شود
  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 خبرنگاران جوان – 7/12/1397تاریخ : 

 تشکیل کارگروه برای جلوگیری از مسمومیت قارچ های وحشی در سال آینده
استان کشور بر لزوم تشکیل کارگروه ویژه پیشگیری از وقوع  1۶ای به رؤسای سازمان جهاد کشاورزی طهماسبی در نامه

 .مسمومیت های قارچ های وحشی تاکید کرد
، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی طهماسبی، معاون امور باغبانی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

های گلستان، زنجان، کرمانشاه، همدان، لرستان، های جهاد کشاورزی استانای به رؤسای سازمانجهاد کشاورزی در نامه وزارت
ایالم، اصفهان، کردستان، قزوین، اردبیل، آذربایجان شرقی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن و 

از  های وحشیقارچ های ناشی از برداشت و مصرفامسال به دلیل وقوع مسمومیتآذربایجان غربی اظهار کرد: در بهار 
های مرتعی و جنگلی کشور برای جمعی از هموطنان در تعدادی از استان ها، مشکالت متعددی ایجاد شد و یکی از عواملی عرصه
های الزم کنند، اطالع رسانی و ارائه هشدارها و مرگ برخی از هموطنان پیشگیری توانست تا حدودی از وقوع این مسمومیتکه می

های وحشی )سمی( بودبه مصرف کنندگان در خصوص خطر مصرف این گونه قارچ . 
های خوراکی پرورش شد و وی افزود: وقوع این مسمومیت ها، موجب ایجاد تردید در مصرف کنندگان در خصوص مصرف قارچ

خوراکی پرورشی و ضرر و زیان برای تولیدکنندگان قارچ خوراکی شدهای این امر موجب افت قیمت و کاهش فروش قارچ . 
های و سال 98معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: به منظور پیشگیری از وقوع مجدد این حادثه ناگوار در سال 

پیشگیری از »اجرایی مرتبط، برنامه اجرایی های ها و دستگاهآتی و پیش بینی تهمیدات و اقدامات اجرایی الزم با هماهنگی سازمان
با تشکیل یک کارگروه مشترک در این معاونت، تدوین شد« های هدفدر استان های وحشیقارچ های ناشی ازوقوع مسمومیت . 

 دغدغه مردم با برچسب های جدید روی قارچ خوراکی به پایان می رسد :بیشتر بخوانید
های مردمی ها و مکاتبات به عمل آمده با دفتر امور مراتع و دفتر آموزش، ترویج و مشارکتاهنگیطهماسبی ادامه داد: با توجه به هم

های آموزشی و ترویجی برای اجرایی شدن برنامه مذکور سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، لزوم برنامه ریزی فعالیت
ها به ادارات منابع های مردمی سازمان جنگلویج و مشارکتدفتر آموزش، تر 29/11/97مورخ  38۶۵2/13/97طی نامه شماره 

ها اعالم شده استطبیعی استان . 
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: با عنایت به اهمیت موضوع و مطابق برنامه اجرایی مذکور، ضروری است کارگروه 

ها تشکیل شودمساعدت استانداریبویژه با هماهنگی و  های وحشیهای قارچمسمومیت ویژه پیشگیری از وقوع . 
  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 خبرنگاران جوان  – 2/12/1397تاریخ : 

وجود ندارد/ افزایش هزینه انبارداری دلیل اصلی نوسان قیمت پرتقالمحدودیتی برای عرضه سیب   
شادلو گفت: باتوجه به کاهش تولید سیب ناشی از سرمازدگی نسبت به مدت مشابه سال قبل، محدویتی برای عرضه در بازار وجود 

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

در بازار را طبیعی دانست و گفت: اگرچه بسیاری از مسئوالن افزایش صادرات سیب  نوسان قیمت سیب و پرتقال ،خبرنگاران جوان
رغم تفاوت قیمت ارز با لایر میزان صادرات با رقم سال گذشته فاصله لیل اصلی نوسان قیمت مطرح می کنند، اما امسال علیرا د

 .معناداری دارد
شود، از این رو تغییرات قیمت به سبب افزایش داری میوی افزود: با توجه به آنکه سیب از اواخر تابستان برداشت و در انبارها نگه

جانبی متداول است هایهزینه . 
شادلو با اشاره به اینکه محدودیتی برای عرضه سیب به بازار وجود ندارد، بیان کرد: در برخی روزها محصول عرضه شده به عمده 

دهد کمبودی در توزیع سیب به بازار داخل نداریمها بسیار باالتر از نیاز بازار بوده است که این امر نشان میفروشی . 
حادیه باغداران تهران ادامه داد: اعتقاد ما تولیدکنندگان بر آن است که بازار پایدار بهترین حالت برای تمامی نایب رئیس ات

بوده که متاسفانه هیچ وقت نتوانستیم به دالیل مختلف داشته باشیم، چرا که در بسیاری از  کشاورزی های اقتصادی از جملهزیربخش
رو هستیمر بازار روبهموارد به دالیل متعدد با تنش قیمت د . 

برابری سیب نسبت به سال گذشته 3اسفند/ ذخیره سازی  2۵آغاز توزیع میوه شب عید از  :بیشتر بخوانید  
به گفته وی، اگرچه میزان تولید سیب درختی به سبب سرمازدگی بهاره کاهش پیدا کرده، اما میزان تولید امسال جوابگوی نیاز داخل 

 .و بازار صادراتی است
ها با کمترین بیان کرد: در دو تا سه ماه اخیر، قیمت پرتقال به سبب توزیع مستقیم از باغ افزایش قیمت پرتقال ادلو درباره دالیلش

های گذشته شد درحالیکه تغییرات کنونی قیمت پرتقال ناشی از هزینه انبارداری و سردخانه است که در سالقیمت به بازار توزیع می
ی اتفاق می افتاداین تغییرات قیمت . 

بعد از فصل برداشت تنها مربوط به امسال نیست، تصریح کرد: با  قیمت پرتقال این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه تغییرات
باشد  ها امیدواریم بازار برای تمامی اقشار اعم از تولیدکننده و مصرف کننده پایدارتالش مسئوالن و تولیدکنندگان در بحث ثبات قیمت

 .که این بهترین نوید است
  لینک خبر
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 تولیدات باغی 

 خبرنگاران جوان  – ۶/12/1397تاریخ : 

تن قارچ در کشور ۶۰۰قارچ ارزان شد/ تولید روزانه   
شودهزار تومان در بازار عرضه می 10تا  8افشار از کاهش قیمت قارچ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو قارچ با نرخ  . 

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

ر هزار تومان د 10تا  8قیمت قارچدر بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو قارچ با نرخ  ، از کاهشباشگاه خبرنگاران جوان
شودبازار عرضه می . 

درصد قارچ تولیدی درجه یک،  70تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به آنکه  900هزار و  8وی قیمت تمام شده هر کیلو قارچ را 
تومان باشد تا  ۵00هزار و  11تا  11درصد درجه دو و مابقی درجه است، بنابراین متوسط قیمت هر کیلو قارچ در بازار باید  20

گوی هزینه تولید و سود معقول برای تولیدکنندگان باشدجواب . 
های هدف تن از قارچ تولیدی به بازار 30تن اعالم کرد و گفت: روزانه رقمی حدود  ۶00افشار تولید روزانه قارچ در کشور را 

گیردصادر و مابقی در داخل مورد استفاده قرار می . 
شودهزار تومان در بورس کاال عرضه می 11های هدف/هر کیلو قارچ با نرخ بازار تن قارچ به 30صادرات روزانه  :بیشتر بخوانید  

تن عرضه قارچ در بورس کاال خبر داد 70رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی از توزیع روزانه  . 
به منظور ثبات قیمت خریداری و  خرید تضمینی قارچ، مازاد قارچ تولیدی تولیدکنندگان را وی ادامه داد: انجمن با راه اندازی صندوق

کندبه سمت صنایع تبدیلی هدایت می . 
تن قارچ به روسیه خبر داد و افزود: با توجه به مشکالت اتحادیه اروپا با روسیه در صورت رفع  12افشار از صادرات روزانه 

درصد قارچ تولیدی این بازار را تأمین کنیم 30مشکالت حمل و نقل این امکان وجود دارد که  . 
توان صادرات خوبی در زمینه قارچ به روسیه داشت این مقام مسئول در ادامه افزود: با توجه به مشکالت روسیه با اتحادیه اروپا می

بازار صادر کردتوان به این هزارتن قارچ می ۴8درصد نیاز بازار روسیه، ساالنه رقمی معادل  10به طوریکه با تامین  . 
های جهانی، دالر اعالم کرد و گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز و قیمت 2.۵های جهانی را در بازار نرخ هر کیلو قارچ وی

هزار دالر برای صادرکنندگان در آمد ارزی در بر داشته است 200میلیون و  7صادرات قارچ از ابتدای مهر تاکنون  . 
قارچ خوراکی در پایان تصریح کرد: با رفع مشکالت حمل و نقل و مشکالت مربوط به بازگشت پول رئیس انجمن پرورش دهندگان 

تن افزایش دهیم ۶0های همسایه و روسیه را به این امکان وجود دارد که میزان صادرات روزانه قارچ به کشور . 
 
  لینک خبر
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 ولیدات زراعی ت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 تولیدات دام و طیور
 خبرگزاری فارس – 6/12/1397تاریخ : 

های نیازمند توسط وزارت رفاه شود/تعیین دهکدام سنگین برای تنظیم قیمت بازار عید وارد می  
دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاوری از واردات دام سنگین برای تنظیم مدیر کل 

شودهای نیازمند برای توزیع گوشت به جامعه هدف توسط وزارت رفاه تعیین میبازار عید خبر داد و گفت: دهک .  
سانی وزارت جهاد کشاورزی،مسعود بصیری گفت: دام سنگین قرار است با به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع ر

تومانی وارد کشور شود و ما مجوزهای آن را به بخش خصوصی داده ایم ۴200ارز  . 
بصیری درباره برنامه تنظیم بازار گوشت قرمز در ایام عید اذعان داشت: ما برای توزیع گوشت قرمز بازار شب عید تدابیری 

یم و منتظریم دولت جامعه هدف را برای دریافت گوشت قرمز با قیمت تنظیم بازار برای ما از طریق وزارت رفاه یا دهک اندیشیده ا
 .های مورد نظر مشخص کند

وی ادامه داد: در این راستا در وزارت جهاد کشاورزی سامانه ای برای توزیع گوشت قرمز طراحی شده و جامعه هدف در آن سامانه 
دتعریف می شو . 

بصیری با بیان این که گوشت تنظیم بازار ایام عید در استان های تهران، البرز و استان های تعیین شده از طریق فروشگاه های 
فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی های مصرف و میادین میوه و تره بار در این سامانه دیده  :منتخب عرضه خواهد شد، تصریح کرد

ت روز بتوانند گوشت کافی داشته باشند و آن را عرضه کنندخواهند شد تا در طول ساعا . 
 .وی افزود: در مناطقی که فروشگاه های زنجیره ای وجود ندارد، توزیع گوشت های تنظیم بازار از طریق اصناف انجام می گیرد

شاره به این که بر اساس بخشنامه مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاوری با ا
دولت قرار است گوشت با ارز نیمایی و سود بازرگانی صفر نیز وارد شود، اظهار داشت: ما منتظریم سازوکارها برای این واردات 

 .مشخص شود
ت و به دست وی گفت: گوشت وارداتی با ارزی نیمایی وارد چرخه تنظیم بازار نمی شود، اما قیمت آن از گوشت داخلی کمتر اس

 .جامعه هدف خود می رسد
 .بصیری تصریح کرد که مجوز واردات گوشت قرمز با ارز نیمایی توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر می شود

 لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  – 7/12/1397تاریخ : 

رسدهزار تن می ۷۲آرامش بازار گوشت در راه است/تولید ماهانه گوشت به   
های آتی به آرامش برسدود که بازار گوشت در روزشپوریان گفت: با توجه به افزایش واردات گوشت قرمز پیش بینی می . 

صنعت، تجارت و کشاورزی منصور پوریان رئیس شورای تامین دام کشور در گفتگو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 

های گوسفند های آتی خبر داد و گفت: با توجه به افزایش واردات گوشت قرمز و توزیع الشهدر روز کاهش قیمت گوشت از  ، جوان
های آتی به آرامش برسدشود که بازار گوشت در روزوارداتی پیش بینی می . 

ه توزیع و فروشگاه اینترنتی، عرضه را تا حدی وی افزود: طی چند روز اخیر پشتیبانی امور دام به سبب اصالح و رفع نواقص شبک
شودروبرو می  با روند نزولی در بازار قیمت گوشت رود کههای آتی با گستره توزیع انتظار میکاهش داده است که در روز . 

کند، از این را طی میرئیس شورای تامین کننده دام زنده ادامه داد: با توجه به آنکه واردات گوشت با ارز نیمایی مراحل اولیه خود 
تواند بر تعادل قیمت گوشت در بازار تاثیر گذار باشدرو گوشت زیادی وارد بازار خواهد شد که این امر می . 

تولید  شود کهوی با اشاره به اینکه جمعیت دام کشور روبه افزایش است، بیان کرد: براین اساس از اردیبهشت سال آینده پیش بینی می
هزارتن برسد 72به  زماهانه گوشت قرم . 

هزار راس دام زنده تا پایان سال 200ترکد؟ / واردات می 98آیا حباب قیمت گوشت در شب عید  :بیشتر بخوانید  
های اخیر تغییری نداشته است، بیان کرد: این در حالی است که نسبت به ماه قیمت گوشت وارداتی این مقام مسئول با اشاره به اینکه

زنده و به تبع گوشت داخل به سبب نوسان قیمت، کاهش یافته است حجم معامالت دام . 
های تولید هزار راس دام زنده از رومانی خبر داد و گفت: با توجه به توزیع عرضه دام 200پوریان در پایان از واردات بیش از 

ا از محل تولید داخل و واردات شاهد های کشور و عرضه گوشت بیش از تقاضپاییز، تشدید نظارت بر خروج غیرقانونی دام از مرز

 .بهبود شرایط فعلی بازار خواهیم بود
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرگزاری فارس  – 1/12/1397تاریخ : 

های فردی پشت داستان است ذبح غیرشرعی مرغ امکان ندارد/ غرض  
های مجازی منتشر مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی با بیان اینکه ذبح غیر شرعی مرغ که اخیراً در شبکه

های تسویه حساب شخصی با کشتارگاه یا شرکتی داشته باشند و یا به روش شود، صحت ندارد، گفت: برخی به دنبال این هستند کهمی
ها امکان نداردزنند در حالیکه ذبح غیرشرعی در کشتارگاهفتوشاپی دست به این کارها می .  

حمزه کالنتری مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در 
پاسخ به اینکه هنوز در شبکههای مجازی تصاویر مرغ ذبح نشده در بستهبندی پخش میشود، گفت: این گونه تصاویری که در 

 .شبکههای مجازی پخش میشود، به هیچ عنوان سندیت و صحت ندارد
کالنتری ادامه داد: در انجام این کار احتماالً غرضی وجود دارد که مثالً بخواهند اسم فالن کشتارگاه را بد کنند یا اینکه توسط فتوشاپ 

 .چنین کارهایی را انجام داده باشند
وی افزود: این تصاویر در حالی پخش میشود که هیچ برند شرکتی در آن مشخص نیست که اگر اسم شرکت معلوم بود، میتوانستیم 

 .پیگیری کنیم و صحت و سقم آن را متوجه شویم
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه پیش از این هم چنین اخبار اشتباهی در شبکههای 

مجازی منتشر شده بود، گفت: چندین سال پیش اعالم کردند که در یکی از استانها و در فالن فروشگاه قورباغه به فروش میرسد که 
ما بررسی کردیم و اصالً چنین فروشگاهی وجود نداشت و پس از بررسی دقیقتر مشخص شد که این تصویر در یکی از سایتهای 

 .کشور کره پخش شده بود
کالنتری گفت: اعالم کرده بودند که ترکیب از گوشت خوک و گوسفند از چین وارد شده، در حالی که ما تاکنون یک کیلو گرم گوشت 

 .از چین وارد نکردهایم و این نشان میدهد، برخی با غرض خاصی دنبال این مسائل هستند
وی با تأکید براینکه در کشور 700 ناظر شرعی وجود دارد که در هر کشتارگاهی به تناسب بزرگی آن یک تا دو ناظر مشغول 

 .هستند، گفت: با چنین حجم نظارت وقوع چنین مسائلی غیرممکن است
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی تصریح کرد که در هر کشتارگاهی حدود یک تا دو نفر ناظر فعال هستند و 

 .بسیار بعید است که از زیر دست این کارگران چنین اشتباه فاحشی رد شود
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  – 5/12/1397تاریخ :

 

میلیون راس مجموع تعداد دام سبک در مهرماه ۵۲درصد کاهش یافت/ ۱۸تولید گوشت گاو و گوساله   
درصد کاهش داشته است 18هزار تن بوده که نسبت به سال قبل  ۴۶.۶در فصل پاییز مقدار تولید گوشت گاو و گوساله  . 

بهمن  17،، امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار ایران با ارسال گزارشی در تاریخ گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
دفتر به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، واعظی رئیس  97.2۴2۴3با شماره  97

رئیس جمهور و وزاری جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر 
را تشریح کرد گوشت قرمز بهداشت و رئیس کل بانک مرکزی وضعیت تولید . 

 :در این گزارش آمده است
گیری تغییرات آمارگیری اندازه»و « 1397های کشور شتارگاهآمار کشتار دام ک»های گزیده نتایج فصل پاییز ضمن ارسال فایل

 ۵0های کشور را از آوری آمار کشتار دام کشتارگاهجمع مرکز آمار ایران رساندبه استحضار می« 98-1397ماهانه تعداد دام سبک 
امسال به اجرا درآورده است. بررسی گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک )گوسفند و بز( از مهرماه سال پیش و آمارگیری اندازه
هزار  8۴.2جمعاً  97های کشور در فصل پاییز تولید شده در کشتارگاه دهد: وزنگوشت قرمزها نشان میاجمالی نتایج این آمارگیری

درصد کاهش یافته است 20تن گزارش شده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته  . 
تولید گوشت در داخل کاهش نداشته است/ 97وشت در سال درصدی واردات گ 1۴۶رشد  :بیشتر بخوانید  

۴۶.۶ تولید گوشت گاو و گوساله در این فصل مقدار هزار تن و گاومیش  7.۶هزار تن، بز و بزغاله  28.2هزار تن، گوسفند و بز  
د کاهش داشته درص 3۵درصد و  1۴درصد،  22درصد، 18هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب  2و شتر 
 .است

تعداد دام سبک ) 1393میلیون رأس بود که نسبت به مدت مشابه در سال  ۵2تعداد دام سبک )گوسفند و بز کشور( در مهرماه امسال 
میلیون  ۵۴.۵درصد افزایش یافته است. تعداد دام سبک کشور در آبان ماه امسال به 19( 1393در سرشماری عمومی کشاورزی 

میلیون رأس رسید ۵۵.۴ رأس و در آذرماه . 
دهد: در حالیکه تعداد دام سبک )گوسفند و بز( کشور در مهرماه امسال نسبت به زمان مشابه در مقایسه تطبیقی دو آمارگیری نشان می

درصد افزایش یافته، اما تعداد دام سبک کشتار شده در  19( 1393تعداد دام سبک در سرشماری عمومی کشاورزی ) 1393سال 
درصد کاهش داشته است31، 1393امسال نسبت به مهرماه سال   های رسمی کشور در مهرماهکشتارگاه  

  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور
  خبرگزاری فارس  – 5/12/1397تاریخ: 

درصد کاهش یافت + سند  ۲۰تولید گوشت قرمز   
هزار تن گزارش  8۴.2جمعاً  97های کشور در فصل پاییز براساس اسناد مرکز آمار ایران وزن گوشت قرمز تولید شده در کشتارگاه

درصد کاهش یافته است 20شده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته  .  
با  97بهمن  17ال گزارشی در تاریخ پارسا رئیس مرکز آمار ایران با ارس امیدعلی به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،

به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، واعظی رئیس دفتر رئیس  97.2۴2۴3شماره 
جمهور و وزاری جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بهداشت و 

کل بانک مرکزی وضعیت تولید گوشت قرمز را تشریح کرد رئیس .  
  :در این گزارش آمده است

1397های کشور آمار کشتار دام کشتارگاه»های گزیده نتایج فصل پاییز فایل ضمن ارسال گیری تغییرات آمارگیری اندازه»و  «

 ۵0های کشور را از آوری آمار کشتار دام کشتارگاهمعرساند مرکز آمار ایران جبه استحضار می« 98-1397ماهانه تعداد دام سبک 
سال جاری به اجرا درآورده است.  مهرماه گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک )گوسفند و بز( ازسال پیش و آمارگیری اندازه

دهدها نشان میبررسی اجمالی نتایج این آمارگیری : 
هزار تن گزارش شده که نسبت به  8۴.2جمعاً  97در فصل پاییز  های کشوروزن گوشت قرمز تولید شده در کشتارگاه

درصد کاهش یافته است 20سال گذشته  مشابه فصل . 
هزار تن و گاومیش و  7.۶هزار تن، بز و بزغاله  28.2هزار تن، گوسفند و بز  ۴۶.۶در این فصل مقدار تولید گوشت گاو و گوساله 

درصد کاهش داشته  3۵درصد و  1۴درصد،  22درصد، 18هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب  2شتر 
 .است

1393میلیون رأس بود که نسبت به مدت مشابه در سال  ۵2سال جاری  مهرماه تعداد دام سبک )گوسفند و بز کشور( در تعداد دام ) 
 ۵۴.۵درصد افزایش یافته است. تعداد دام سبک کشور در آبان ماه امسال به 19( 1393سبک در سرشماری عمومی کشاورزی 

۵۵.۴میلیون رأس و در آذرماه   .میلیون رأس رسید 
سال جاری نسبت به زمان  مهرماه دهد: در حالیکه تعداد دام سبک )گوسفند و بز( کشور درمقایسه تطبیقی دو آمارگیری نشان می

درصد افزایش یافته اما تعداد دام سبک کشتار  19( 1393م سبک در سرشماری عمومی کشاورزی تعداد دا) 1393مشابه در سال 
درصد کاهش داشته است31، 1393سال  مهرماه سال جاری نسبت به مهرماه های رسمی کشور درشده در کشتارگاه . 

  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  – 4/12/1397تاریخ : 

هزار هکتار گذشت ۳های کشور امسال از درصدی کشتار دام سبک صحت ندارد/ظرفیت گلخانه ۳۱کاهش   
درصدی کشتار دام صحت ندارد 31های رسمی کشور خبر داد و گفت: آمار درصدی کشتار در کشتارگاه 1۵تا  10حجتی از کاهش  . 

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار 
های اخیر در دستور کار همایش تجلیل از مقام مهندس اظهار کرد: بحث دانش محور، علم محور و فرآوری کردن کشاورزی در دهه

با توجه به نیروی عظیم و سرمایه بزرگ وصف نشدنی از نظر کمیت و کیفیت روز به روز   و کشاورزان قرار گرفته است دولت
 شاهد تالش و زحمات بهره برداران هستیم.

 
ی دچار های نخست از نظر منابع مالها و سالکار آفرین شد هرچند ممکن است روز کشاورزی حجتی ادامه داد: باید آرام آرام در بخش

ها رغم تمامی محدودیتهای چشمگیری دست یافت، به گفته وزیر جهاد کشاورزی علیتوان به پیشرفتمحدودیت شویم ، اما به مرور می
ای در گوشه و کنار کشور تحوالتی در این بخش ایجاد کردند توان در بخش کشاورزی کار آفرین بود همانگونه که کشاورزان نمونهمی
 های حداقلی دولت است.های روز و پشتیبانیشی از کسب مهارت استفاده از ظرفیتاین امر نا  و

 های وارداتی صحت نداردکیفیت پایین گوشت بیشتر بخوانید:
های طبیعی کشور استفاده کنیم هیچگونه محدودیتی سازگار با محیط زیست از ظرفیت  وی در ادامه افزود: اگر منطبق با دانش و فناوری

 م داشت.نخواهی
 

های پر بازده در دام سبک ها، کشت ماهی در دریا، نژاداین مقام مسئول در پایان تصریح کرد: با وجود محدودیت منابع آبی در گلخانه
توانیم بیش از ظرفیت فعلی تولید داشته ها میدهد با تمامی این محدودیتهای فراوانی داریم، این امر نشان میو نشاء کاری ظرفیت

 م.باشی
 

هزار هکتار گذشت 3های کشور از درصد رسید/ ظرفیت گلخانه ۶وری به رشد ساالنه بهره   

کشتار  درصدی کشتار دام سبک اظهار کرد: اگر چه آمار 31حجتی در حاشیه همایش روز مهندس در جمع خبرنگاران با تکذیب کاهش  
درصد کاهش کشتار  1۵تا  10ها به صورت رسمی ه در کشتارگاهرا دامپزشکی باید اعالم کند، اما امسال نسبت به سال گذشت دام

 داشتیم.
 

نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: با توجه به بحث تنظیم بازار که مورد تایید دولت قرار گرفته است  واردات گوشت وی از افزایش
 شود.توزیع به صورت هدفمند انجام می

 
سال اخیر بی سابقه بود بیان کرد: در  ۵0های جوی در ه اینکه سال گذشته از لحاظ ریزشحجتی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره ب

ها های اخیر منابع آبی که در اختیارمان قرار گرفت به مراتب کمتر از سال گذشته بود، اما علی رغم تمام مشکالت و محدودیتسال
 وری و تولید را داشتیم.افزایش بهره

 
رکورد  هاگلخانه وری داشته ایم ضمن آنکه امسال در ظرفیتدرصد رشد بهره ۶سال اخیر ساالنه  ۵ه داد: طی وزیر جهاد کشاورزی ادام

 هزار هکتار را پشت سر گذرانده ایم. 3زده ایم و ظرفیت 
 

ر ی چه دوی با اشاره به اینکه کشت نشاء کاری در سطح کشور به سرعت در حال توسعه است اظهار کرد: هم اکنون کاشت نشاء کار
درصد مصرف آب را  30های زراعی در حال توسعه است و بیش از ارتباط با محصوالت سبزی و جالیزی و چه در ارتباط با کشتا

 رساند.درصد می 10دهد ضمن آنکه گلخانه مصرف آب را به کاهش می
 

 های آبیاری میکرو و طیفتوسعه سیستم های آبیاری میکرو و طیف وارد بخش زراعت شده است گفت:وی با اشاره به اینکه سیستم
عالوه بر کاهش صرف آب، راندمان محصول را افزایش داده است. هم اکنون سیستم آبیاری طیف در سبزی و صیفی وارد شده و به 

 کند.مرور در ذرت کاری و گندم کاری ورود می
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در برنج و توسعه کشت پاییزه به جای بهاره در افزایش  وزیر جهاد کشاورزی در پایان تصریح کرد: توسعه مکانیزاسیون، خشکه کاری
 وری تولید تاثیر بسزایی دارد.بهره

  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  – 6/12/1397تاریخ : 

درصدی تولید مرغ در ایام پایانی سال/ نیازی به واردات مرغ نداریم ۵۰رشد   
هزار ُتن رسید و نیازی به واردات مرغ نداریم 200درصدی به کانال  ۵0ا ت ۴0حجت گفت: تولید مرغ در ایام پایانی سال با رشد  . 

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

درصدی تولید مرغ در ایام پایانی سال خبر داد و گفت: تولید ماهانه مرغ در ایام عادی  ۵0تا  ۴0، از رشد باشگاه خبرنگاران جوان
 ۵00هزار و  ۵رسد و این امر بیانگر تولید روزانه هزار تن می 200هزار تن بوده که در اسفند به کانال  1۶0سال به طور متوسط 

تن است ۶00هزار و  ۵تا  . 
در ایام اسفند، صادرات مرغ به منظور جلوگیری از نوسان قیمت تا ماه رمضان  خرید مرغ وی افزود: با توجه به ازدیاد تقاضا برای

 .ممنوع اعالم شده است
قیمت مرغ حجت با اشاره به اینکه ممنوعیت صادرات تأثیر چندانی در یریت هزینه تمام شده و ندارد، بیان کرد: با توجه به آنکه مد  

های تولید در کاهش قیمت اثر گذار است، از این رو جلوگیری از صادرات تنها به طور مقطعی و در کوتاه مدت تعادل قیمت نهاده
 .بازار را به همراه دارد

هزار تن گوشت مرغ در کشور ۵جوجه یکروزه در بازار ارزان شد/مازاد ماهانه  :بیشتر بخوانید  
دیره اتحادیه مرغداران گوشتی با انتقاد از مباحث مطرح شده پیرامون واردات مرغ بیان کرد: مسئوالن وزارت جهاد عضو هیئت م

ها نداشتند، در حالیکه تحقق این موضوع ضربه مهلکی به گونه مذاکراتی با تشکلهیچ واردات مرغ کشاورزی و صمت در بحث
کندهای دان وارد میو کارخانهصنعت طیور اعم از اجداد مرغ گوشتی، مرغ مادر  . 

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت تولید داخل، نه تنها نیازی به واردات مرغ نداریم، بلکه این امکان وجود دارد که مازاد نیاز به 
های هدف صادر شودبازار . 

هایی که کنند، درحالیکه نهادهمحاسبه می های دولتیرا براساس نهاده قیمت مرغ یوسفی در پایان تصریح کرد: مسئوالن تنظیم بازار
کند برای تنظیم بازار کافی نیست و تولیدکنندگان بخش عمده نیاز خود را ناچارند از بازار آزاد شرکت پشتیبانی امور دام توزیع می

   .تهیه کنند
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرگزاری فارس – 5/12/1397اریخ : ت

های تولیدی کشور کلید خورد پرورش گوسفند و تولید علوفه در تعاونی  
های سهامی های تولیدی و شرکتگوسفند و تولید علوفه در تعاونیرئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: پرورش 

استان کشور به صورت پایلوت کلید خورد 3زراعی  .  
رسانی سازمان مرکزی تعاون روستایی، حسین شیرزاد معاون وزیر به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع

ش گوسفند و تولید علوفه برای بهبود ژنتیکی و روزآمد نمودن مدیریت جهادکشاورزی اظهار داشت: پروژه مدیریت تلفیقی پرور
های محوری سازمان مرکزی تعاون روستایی ترین پروژههای تولید و سهامی زراعی منتخب، یکی از مهمگوسفندداری در تعاونی

یشابور بعنوان مناطق پایلوت اجرا های همدان، اصفهان و خراسان رضوی،بویژه نهای تولید استاناست در تعاونی  است که قرار
 .شود

نژاد مختلف بوده که این  27میلیون رأس گوسفند از  ۵۵رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران افزود:کشور ما دارای حدود 
های اولیه ژنتیکیبنیان توارثی و وجود تنوع ژنتیکی، شرایط ایجاد گله های برتر یا هسته  (Nucleus flock) ناطق مختلف را در م

العاده باید قبل از اینکه به فکر واردات نژادهای خارجی باشیم این ذخیره آورد. بدیهی است با توجه به این مزیت فوقفراهم می
 .ارزشمند ژنتیکی را مبنای بهبود نژادهای گوسفند ایرانی قرار دهیم

های تولید تأکید کرد: اکثر نژادهای خارجی توان ونیهای گوسفندداری تعاشیرزاد باتوجه به شرایط سخت آب و هوایی در پهنه
های سنتی ایران سازگار کنند. اگرچه در آینده ممکن است دالیل علمی توانند خود را با سیستمسازگاری با این شرایط را نداشته و نمی

بل از اینکه تصمیمی برای وارد نمودن و منطقی کافی برای واردات نژادهای خارجی به وجود آید اما این امر بسیار اهمیت دارد که ق
های ژنتیکی نژادهای بومی ایران اقدامات پژوهشی فراگیر صورت گرفته تا نژاد خارجی صورت گیرد نسبت به ارزیابی ظرفیت

اند، حاصل شوددانش و آگاهی کافی در مورد این ذخایر ژنتیکی که هزاران سال در این مرز و بوم سازگار بوده . 
  لینک خبر
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 چای

 خبرنگاران جوان  – 7/12/1397تاریخ : 

درصدی واردات چای/قاچاق چای منتفی است ۳رشد   
درصد رشد داشته  3تا  2هزارتن چای وارد شده که نسبت به سال گذشته  ۴8ماهه گمرک، حدود  10جهان ساز گفت: بنابر آمار

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

میلیون دالر به  18هزارتن چای با ارزش  13ماهه گمرک،  10خبر داد و گفت: براساس آمار  هزار تن چای 13صادرات  ، ازجوان
تان، ترکمنستان، افغانستان، عراق، کانادا، استرالیا، اسپانیا، جمهوری چک، آذربایجان و های هند، ازبکستان، تاجیکسبه کشور

 .گرجستان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل چند درصد رشد داشته است
 3تا  2ته هزارتن چای برای کسری نیاز کشور وارد شده که نسبت به سال گذش ۴8حدود   ماهه گمرک در 10وی افزود: بنابر آمار

 .درصد رشد داشته است
وجود ندارد، بیان کرد: با وجود شرایط تحریم و مشکالت مربوط به  واردات و صادرات چای جهان ساز با اشاره به اینکه مشکلی در

توان پیش بینی دقیقی داشتنقل و انتقال ارز تاکنون مشکلی در مبادالت تجاری نداشتیم، اما نسبت به آینده نمی . 
بخوانیدبیشتر  میلیارد تومان تسهیالت به چایکاران 30نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای مصوب نشد/پرداخت  :  

به کشور نیست، اظهار کرد: با توجه به نوسان نرخ ارز و  قاچاق چای رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه امسال خبری از
تصادی ندارد. از این رو مجموع نیاز کشور از طریق واردات تومانی به واردات، دیگر قاچاق چای صرفه اق ۴200اختصاص ارز 

شودرسمی تامین می . 
وی با اشاره به اینکه در ایام پایانی سال نوسان چندانی در عرضه چای نخواهیم داشت، افزود: با وجود آنکه کمبودی در عرضه چای 

ر بازار روبرو شود که مجددا از اردیبهشت ماه با عرضه به بازار وجود ندارد، از این رو تنها ممکن است قیمت با نوسان جزئی د
 .محصول جدید به بازار، قیمت متعادل خواهد شد

برای سال زراعی آینده گفت: تاکنون نرخ رسمی خرید  نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای این مقام مسئول درباره آخرین وضع
تر این نرخ اعالم شودچه سریع رود که هرتضمینی برگ سبز چای اعالم نشده است و انتظار می . 

میلیارد تومان منابع برای پرداخت تسهیالت به زراعی و سرمایه در گردش به  30جهان ساز در پایان با اشاره به اینکه امسال 
ر قرا چایکاران میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی در اختیار 13چایکاران در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: تاکنون 
شودگرفته و این تسهیالت همچنان تا پایان اسفند پرداخت می  

 
 لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
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 خشکسالی
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 دانه های روغنی
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 عفرانز

 خبرگزاری فارس  – 7/12/1397تاریخ : 

 راه اندازی نخستین قرار داد اختیار معامله زعفران نگین از هفته آینده 
شودراه اندازی می 1398نخستین قرار داد اختیار معامله زعفران نگین از هفته آینده برای سررسید منتهی به اردیبهشت ماه  .  

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ نخستین قرار دادهای اختیار خرید و فروش قرار دادهای اختیار معامله زعفران نگین 
شوددر بازار معامالت مشتقه بورس کاال راه اندازی و قابل معامله می1398اردیبهشت ماه  24برای سررسید منتهی به  . 

هزار تومان  13هزار تومان و  12هزار تومان،  11ر روی سه اختیار خرید و فروش به ترتیب به قیمت اعمال این ابزار مالی ب
اردیبهشت ماه  24خواهد بود که به شرح جدول زیر بر روی قرار دادهای اختیار معامله زعفران نگین برای سررسید منتهی به 

طراحی شده است1398 . 
دقیقه در ابتدای جلسه معامالتی آغاز و با دوره عادی  30حد نوسان قیمتی با دوره گشایش به مدت قراردادهای اختیار معامله بدون 

یابدمعامالتی ادامه می . 
های باز و هم جهت در هر نماد معاالتی برای درصد وجه تضمین است و سقف موقعیت 70حداقل وجه تضمین در این بازار معادل 

هزار قرارداد و برای مشتریان حقوقی نیز این رقم یکسان است با این تفاوت که قابلیت افزایش تا  های باز تعداد یکدارندگان موقعیت
های باز در هر نماد معامالتی را دارا استدرصد موقعیت 10 . 

قابلیت قرار داد بوده که  2000های مذکور برای آن معادل این بازار از بازار گردان نیز برخوردار است که سقف مجاز موقعیت
های باز در هر نماد معاالتی را دارا استدرصد موقعیت 20افزایش تا  . 

الی  10به گزارش فارس، روزهای معامالتی بازار قرار دادهای اختیار خرید و فروش زعفران از روز شنبه تا چهار شنبه از ساعت 
الی  10و در روزهای پنج شنبه از ساعت  17  30و  15صبح الی  10مالتی نیز این دوره از خواهد بود. در آخرین روز معا 16

 .دقیقه است
دقیقه پس  15قرارداد تعریف شده و مهلت ارائه درخواست اعمال برای هر یک از نمادها ،  25حداکثر حجم هر سفارش نیز حداکثر 
 .از پایان آخرین جلسه معامالتی است

اینجاده را از متن نحوه محاسبه وجه تضمین و استاندارد های زعفران پذیرش ش  . ببینید 
اندازی شده بود، طوری که به گزارش فارس، در اوایل خرداد ماه امسال نیز برای نخستین بار قرارداد آتی زعفران در بورس کاال راه

قابل معامله شد 1397شهریورماه  20ای بریده ممتاز )نگین( با سررسید منتهی به تی زعفران رشتهقرارداد آ . 
اختیار معامله، قراردادی دوطرفه بین خریدار و فروشنده است که بر اساس آن خریدار قرارداد، حق دارد که مقدار معینی از دارایی 

ص بخرد یا بفروشدمندرج در قرارداد را با قیمت معین و در زمانی مشخ . 
ای انجام دهند، به طوری که خریدار اختیار معامله، در ازای کنند که در آینده معاملهدرواقع در این قرارداد، دو طرف توافق می

پرداخت مبلغ معینی، حق خرید یا فروش دارایی مندرج در قرارداد را در زمانی مشخص با قیمتی که هنگام بستن قرارداد تعیین شده 
آوردت، به دست میاس . 

از طرف دیگر، فروشنده قرارداد اختیار معامله، در مقابل اعطای این حق به خریدار با دریافت مبلغ معینی هنگام عقد قرارداد، بر 
 .اساس مفاد قرارداد، آماده فروش دارایی مذکور است

نظر وی از تعهد و الزامی ندارد و در صورت صرفدارنده قرارداد )خریدار( در اعمال حق خود مختار است و به عبارت دیگر هیچ 
دهد؛ از طرف دیگر فروشنده در صورت تمایل خریدار، اجرای قرارداد، مبلغی را که در ازای این حق، پرداخته است از دست می

 .مجبور به اجرای قرارداد است
  لینک خبر
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 زعفران 
 خبرنگاران جوان  ۵/12/1397تاریخ : 

 ثبات نرخ طالی سرخ در بازار/ خرید تواقفی زعفران متوقف شد
میلیون تومان است 11و حداکثر  ۵00میلیون و  ۶نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران  . 

صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارس شورای ملی زعفران در گفتغالمرضا میری نایب رئی گروه اقتصادی باشگاه  

و  ۵00میلیون و  ۶در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران  ثبات نرخ طالی سرخ ، ازخبرنگاران جوان
میلیون تومان است 11حداکثر  . 

 100تا  ۵0ها تحت تاثیر تقاضا با نوسان را تابع عرضه و تقاضا دانست و افزود: قیمت زعفران در برخی روز قیمت زعفران وی
وبروستتومانی در بازار ر . 

های گمرکی، گمرک از میری با اشاره به اینکه صادرات طبق روال عادی در حال انجام است، بیان کرد: با توجه به تغییر نرخ تعرفه
 .آبان ماه آمار جدیدی اعالم نکرده است، از این رو امکان ارائه آمار در این زمینه وجود ندارد

نسبت به مدت مشابه سال قبل روند افزایشی دارد،  صادرات زعفران چه به اعتقاد بندهنایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: اگر
توان برای آن اعالم کرداما درصدی را نمی . 

میلیون تومان 11افزایش قیمت طالی سرخ در شب عید منتفی است/حداکثر نرخ هر کیلو زعفران  :بیشتر بخوانید  
توان شود که روند کنونی قیمت و صادرات ادامه دار شود، اما رقم و عددی نمیبینی میبه گفته وی، با توجه به کاهش نقدینگی پیش

 .برای آن اعالم کرد
ها از جمله زعفران افزایش پیدا خبر داد و گفت: با توجه به آنکه قیمت تمامی کاال بازار زعفران این مقام مسئول از رکود حاکم بر

یابدتصاد مصرف زعفران به عنوان کاالی لوکس در سبد خانوار کاهش میکرده است، از این رو در وضعیت کنونی اق . 
شود که نوسان خاصی در وی ادامه داد: با توجه به افزایش عرضه زعفران در ایام پایانی سال از سوی کشاورزان پیش بینی می

 .بازار شب عید اتفاق نیفتد
ان مرکزی تعاون روستایی متوقف شده است، بیان کرد: هم اکنون از سوی سازم خرید توافقی زعفران میری با اشاره به اینکه

های فعلی زعفران در بازار منطقی است و به همین دلیل در بازار ورود کند که قیمتسازمان مرکزی تعاون روستایی فکر می
کندنمی . 

ری از کاهش قیمت محصول برشمرد و نایب رئیس شورای ملی زعفران در پایان خرید توافقی زعفران را اهرم مناسبی برای جلوگی
تر از آنچه مد نظر سازمان تعاون روستایی است، اقدام به خرید محصول کنند؛ آگاه های پایینگفت: اگر خریداران زعفران با نرخ

 .باشند که سازمان تعاون روستایی به منظور جلوگیری از زیان کشاورزان وارد عمل خواهد شد
  لینک خبر
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 سالمت
 خبرگزاری فارس  – 7/12/1397تاریخ : 

شود استان تشکیل می ۱۶کارگروه پیشگیری ازمسمومیت های قارچی در   
استان کشور بر لزوم تشکیل  1۶معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای به روسای سازمان جهاد کشاورزی 

  .کارگروه ویژه پیشگیری از وقوع مسمومیت های قارچ های وحشی تاکید کرد
ای به روسای اسبی در نامهبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی طهم

های گلستان، زنجان، کرمانشاه، همدان، لرستان، ایالم، اصفهان، کردستان، قزوین، اردبیل، سازمان های جهاد کشاورزی استان
آذربایجان شرقی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن و آذربایجان غربی اظهار کرد: در بهار سال جاری 

به دلیل وقوع مسمومیت های ناشی از برداشت و مصرف قارچ های وحشی از عرصه های مرتعی و جنگلی کشور برای جمعی از 
هموطنان در تعدادی از استان ها، مشکالت متعددی ایجاد شد و یکی از عواملی که می توانست تا حدودی از وقوع این مسمومیت ها 

ماید، اطالع رسانی و ارائه هشدارهای الزم به مصرف کنندگان در خصوص خطر و مرگ برخی از هموطنان عزیز پیشگیری ن
 .مصرف این گونه قارچ های وحشی )سمی( بود

وی خاطرنشان ساخت:وقوع این مسمومیت ها، موجب ایجاد تردید در مصرف کنندگان در خصوص مصرف قارچ های خوراکی 
روش قارچ های خوراکی پرورشی و ضرر و زیان برای تولیدکنندگان پرورشی نیز گردید و این امر موجب افت قیمت و کاهش ف

 .قارچ خوراکی شد
98معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: به منظور پیشگیری از وقوع مجدد این حادثه ناگوار در سال  و سال  

و دستگاه های اجرایی مرتبط، برنامه اجرایی های آتی و پیش بینی تهمیدات و اقدامات اجرایی الزم با هماهنگی سازمان ها 
با تشکیل یک کارگروه مشترک در این « پیشگیری از وقوع مسمومیت های ناشی از قارچ های وحشی در استان های هدف»

 .معاونت، تدوین گردید
زش، ترویج و مشارکت های طهماسبی یادآور شد: با توجه به هماهنگی ها و مکاتبات به عمل آمده با دفتر امور مراتع و دفتر آمو

مردمی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، لزوم برنامه ریزی فعالیت های آموزشی و ترویجی برای اجرایی شدن برنامه 
دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها نیز به  29/11/97مورخ  38۶۵2/13/97مذکور طی نامه شماره 

یعی استانها اعالم گردیده استادارات منابع طب . 
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: با عنایت به اهمیت موضوع و مطابق برنامه اجرایی مذکور، ضروری است کارگروه 

 .ویژه پیشگیری از وقوع مسمومیت های قارچ های وحشی بویژه با هماهنگی و مساعدت استانداری ها تشکیل شود
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13971205000670/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 سیب زمینی
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 شیالت
 خبرگزاری فارس  – ۴/12/1397تاریخ : 

 کاریکاتور هاچینیتاراج دریای جنوب با صید ترال توسط 
 های چینی قرارداد بسته که فانوس با شرکت 90سازمان شیالت از سال 

ها و تورهای ماهیگیری ترال ماهیان )ماهی غیر فلس دار( منطقه جنوب کشور را صید کنند، آنها هم با استفاده از مجهزترین کشتی
آورد. کند، یعنی تمام موجودات کف دریا را با خود میدریا را جارو میکنند که به گفته کارشناسان این تورهای کف اقدام به صید می

 !ها مجاز استاین در حالی است که صید ترال فقط در اقیانوس

  لینک خبر
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 شکر
 خبرگزاری فارس  – 7/12/1397تاریخ : 

هزار تن شکر از هند خرید  ۱۵۰ایران   
هزار تن شکر از هند خریداری کرد که قیمت آن نسبت به خریداران دیگر  1۵0شرکت بازرگانی دولتی ایران  منابع آگاه اعالم کردند:

دالر در هر تن گرانتر است 7 .  
الملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، پنج مقام آگاه اعالم کردندبه گزارش گروه اقتصاد بین بار طی پنج ایران برای نخستین  :

کندهند برای تحویل در ماه مارس و آوریل خریداری می  سال گذشته محموله شکر از . 
 .براساس این گزارش، ایران موافقت کرده پول فروش نفت به هند را به روپیه دریافت کند یا اینکه کاال از این کشور خریداری کند

هند است های دامی و برنج ازنهاده  ایران مهمترین وا رد کننده . 
دالر در هر تن برای ماه مارس و آوریل خریداری شود 310تا  30۵قرار است هرتن شکر به قیمت  . 

های آینده اطمینان یابد این محموله یک منبع آگاه اعالم کرد: شرکت بازرگانی دولتی ایران برای اینکه از تأمین نیاز داخلی در ماه
کرده استشکر را از بمبئی در غرب هند خریداری  . 

دارد 2019هزار تن ظرفیت واردات شکر از هند را در سال  ۴00ایران تا وی همچنین گفت: . 
کند چرا یک مقام آگاه سوم ایران کرد که ایران هفت دالر در هر تن پول بیشتری نسبت به دیگر خریداران شکر از هند پرداخت می

خت پول آنها وجود خواهد داشتکنند که احتمال تأخیر پردابینی میکه خریداران پیش . 
کننده برنج باسماتی و هندی ایران نیز محسوب هند دومین تولیدکننده بزرگ شکر در جهان است و به عنوان بزرگترین تأمین

کردشود.پیش از این ایران شکر را از برزیل خریداری میمی . 
های دامی از سوی هند به ایران بیشتر شده استو نهاده های جدید علیه ایران میزان صادرات انواع سویاپس از اعمال تحریم . 

ها در این باره بیشتر شده در این میان برخی تجار شکر برای صادرات این محصول به ایران مشتاق نیستند چرا که نگرانی از تحریم
 .است

هزار تن شکر وارد کند. میزان نیاز  ۵3۵به میزان   2019- 2018رود که ایران در سال المللی شکر انتظار میبراساس سازمان بین
شودمیلیون تن آن در کشور تولید می 2میلیون است که حدود  2.۵۴در این کشور  . 

 
 
 
  لینک خبر
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 شیر و فرآورده ها
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 صادرات و واردات
 فودپرس – 7/12/1397تاریخ : 

درصد است/تصمیمات غلط عامل نابسامانی بازار۱۵سود واردکننده گوشت   
 

غذاییمواد  رییس انجمن واردکنندگان فراورده های خام دامی گفت:ساختار تصمیم گیری و تصمیم سازی در همه حوزه های گوشت  <

 .قرمز، اعم از تولید، واردات و توزیع، نادرست، سنتی و تاریخ مصرف گذشته است
 

هارداشت:واردات گوشت، یک فرایند کامال با بیان اینکه مقدار واردات گوشت قرمز، کامال مشخص و روشن است، اظ فرهاد آگاهی
تعریف شده است و مبتنی بر اسناد و مدارک متعددی انجام می شود که از سوی سازمان ها و ادارات مختلف بررسی و تایید شده 

 .است
 

رده است، به طوری که وی افزود: نظارت ها و تاییدیه ها آنقدر زیاد است که واردکنندگان را دچار بوروکراسی درهم تنیده و پیچیده ک
باید بگوییم وقت و انرژی و توان واردکنندگان در سامانه های الکترونیکی که در این خصوص وجود دارد، صرف تیک زدن ها و 
 .تاییدیه های مختلف می شود و ما با یک سونامی تیک زدن در دستگاه های دولتی و بانک های عامل و بانک مرکزی مواجه هستیم

 
ش خصوصی افزود:برگه سبز گمرکی و سایر مستندات واردکنندگان در اختیار کلیه دستگاه های اجرایی و نظارتی قرار این فعال بخ

تخلف و سوء استفاده را به شدت کاهش داده   دارد و عالوه بر آن سپرده های تضمینی سنگینی از واردکنندگان اخذ شده که امکان
 .است

 
هستیم که گره گشایی موثری در این حوزه صورت گیرد و ثبات پایدار به بازار گوشت قرمز  آگاهی اضافه کرد: اگر به دنبال آن

بازگردد، باید باور کنیم که ساختار تصمیم گیری و تصمیم سازی در همه حوزه های گوشت قرمز، اعم از تولید، واردات و توزیع، 
توت و فاقد توان تصمیم گیری نیز مزید بر علت شده اندکامال نادرست، سنتی و تاریخ مصرف گذشته است و مدیران محتاط، فر . 

 
وی پیشنهاد داد: دولت پس از تسکین بخشی موقت به درد فعلی، باید تحمل جراحی های بزرگ در عرصه سیاستگذاری و تصمیم 

ع را با همراهی گیری در حوزه گوشت قرمز را در خود ایجاد کند و با مرور تجربیات جدید جهانی، یک بار برای همیشه موضو
 .تشکل های تخصصی و دانشگاه های صاحب دانش و تجربه، پیش ببرد

 
گذاری گوشت های وارداتی اظهار داشت: بر اساس آیین نامه سازمان حمایت از مصرف کنندگان، سود وی در خصوص قیمت

درصد لحاظ 1۵روی انسانی در درون این درصد از بهای کاال لحاظ می شود و کلیه هزینه های عملیاتی و نی1۵واردکنندگان معادل 
 .شده که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، اصال برای واردکنندگان صرفه اقتصادی ندارد

  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرنگاران جوان  – 7/12/1397تاریخ : 

 تسهیالت برای واردات گوشت با ارز نیمایی فراهم شد
تواند گوشت وارد کند و جهاد کشاورزی رحمانی گفت: برای واردات گوشت با ارز نیمایی تسهیالتی فراهم شد و هر شرکتی می

کندمانعی ایجاد نمی . 
وزیر صنعت، معدن  ، به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

و تجارت در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار که با حضور مقامات عالی قوه قضائیه برگزار شد، درباره اقدامات ستاد تنظیم بازار گفت: 
شود که جلسه امروز با حضور مقامات عالی قضائی برگزار و به طور منظم هر هفته برگزار می بازارتنظیم  جلسات کارگروه

های اساسی انجام داده ارائه سازی کاالهایی که وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با ذخیرههای اساسی و کارگزارشاتی در حوزه کاال
 .شد

و سایر قوا در حوزه تنظیم بازار هماهنگی ایجاد شود، افزود: از چند روز گذشته، نظارت های دولتی وی با بیان اینکه باید بین دستگاه
های مشترک، در کنندگان و تولیدکنندگان تشدید شده است و ضمن برگزاری گشتو کنترل توسط تعزیرات و سازمان حمایت مصرف

ها هم ورود کرده استهایی که نیاز بوده دادستانیجا . 
مبارزه با قاچاقها و ضرورت اصالح فرآیند توزیع کاالهای اساسی/اهمیت کنترل قیمت :بیشتر بخوانید  

ها گیرد، اظهار کرد: نظارت بر کاالرحمانی با اشاره به اینکه نظارت؛ فرایند تولید، واردات، توزیع عمده و خرد را در بر می
رسد و برای کننده واقعی میگیرد باید مطمئن شویم حتماً با قیمت مصوب به دست مصرفمتفاوت است، اگر کاالیی ارز دولتی می

کنیم تا با قیمتی معقول در اختیار مردم قرار گیردها نیز ضوابطی وجود دارد که بر اساس آن، کل زنجیره را کنترل میدیگر کاال . 
رسد لذا فرایند توزیع را کننده میکنیم، حتماً به دست مصرفتومانی وارد می ۴200گفت: باید مطمئن شویم گوشتی که با ارز   وی

شودها و ... توزیع میها، اتحادیهگوشت از طریق تعاونیتغییر دادیم و از امروز این  . 
با ارز نیمایی تسهیالتی فراهم شد و هر شرکتی  واردات گوشت رحمانی درباره اقدامات دولت برای مدیریت بازار گوشت گفت: برای

درصد کاهش داده است ۴را به کند، دولت نیز تعرفه واردات گوشت تواند گوشت وارد کند و جهاد کشاورزی مانعی ایجاد نمیمی . 
ها شروع شده استها از گوشت توزیعی سهم دارند که توزیع از بازنشستهوی بیان کرد: در طول سال عمده خانواده . 

شود استفاده گران گفت: با این موضوع برخورد میوزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی درباره برخورد با دالالن و سوء
قضائی نیز که در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار حضور داشتند تاکید کردند که با سوءاستفاده گران حتماً برخورد خواهند و مقامات 

 .کرد
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 خبرنگاران جوان  – 7/12/1397تاریخ : 

 تسهیالت برای واردات گوشت با ارز نیمایی فراهم شد
تواند گوشت وارد کند و جهاد کشاورزی رحمانی گفت: برای واردات گوشت با ارز نیمایی تسهیالتی فراهم شد و هر شرکتی می

کندمانعی ایجاد نمی . 
وزیر صنعت، معدن  ، به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

و تجارت در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار که با حضور مقامات عالی قوه قضائیه برگزار شد، درباره اقدامات ستاد تنظیم بازار گفت: 
شود که جلسه امروز با حضور مقامات عالی قضائی برگزار و به طور منظم هر هفته برگزار می بازارتنظیم  جلسات کارگروه

های اساسی انجام داده ارائه سازی کاالهایی که وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با ذخیرههای اساسی و کارگزارشاتی در حوزه کاال
 .شد

و سایر قوا در حوزه تنظیم بازار هماهنگی ایجاد شود، افزود: از چند روز گذشته، نظارت های دولتی وی با بیان اینکه باید بین دستگاه
های مشترک، در کنندگان و تولیدکنندگان تشدید شده است و ضمن برگزاری گشتو کنترل توسط تعزیرات و سازمان حمایت مصرف

ها هم ورود کرده استهایی که نیاز بوده دادستانیجا . 
مبارزه با قاچاقها و ضرورت اصالح فرآیند توزیع کاالهای اساسی/اهمیت کنترل قیمت :بیشتر بخوانید  

ها گیرد، اظهار کرد: نظارت بر کاالرحمانی با اشاره به اینکه نظارت؛ فرایند تولید، واردات، توزیع عمده و خرد را در بر می
رسد و برای کننده واقعی میگیرد باید مطمئن شویم حتماً با قیمت مصوب به دست مصرفمتفاوت است، اگر کاالیی ارز دولتی می

کنیم تا با قیمتی معقول در اختیار مردم قرار گیردها نیز ضوابطی وجود دارد که بر اساس آن، کل زنجیره را کنترل میدیگر کاال . 
رسد لذا فرایند توزیع را کننده میکنیم، حتماً به دست مصرفتومانی وارد می ۴200گفت: باید مطمئن شویم گوشتی که با ارز   وی

شودها و ... توزیع میها، اتحادیهتغییر دادیم و از امروز این گوشت از طریق تعاونی . 
شد و هر شرکتی با ارز نیمایی تسهیالتی فراهم  واردات گوشت رحمانی درباره اقدامات دولت برای مدیریت بازار گوشت گفت: برای

درصد کاهش داده است ۴کند، دولت نیز تعرفه واردات گوشت را به تواند گوشت وارد کند و جهاد کشاورزی مانعی ایجاد نمیمی . 
ها شروع شده استها از گوشت توزیعی سهم دارند که توزیع از بازنشستهوی بیان کرد: در طول سال عمده خانواده . 

شود استفاده گران گفت: با این موضوع برخورد میدر پاسخ به سوالی درباره برخورد با دالالن و سوءوزیر صنعت، معدن و تجارت 
و مقامات قضائی نیز که در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار حضور داشتند تاکید کردند که با سوءاستفاده گران حتماً برخورد خواهند 

 کرد
 لینک خبر 
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ات و واردات  صادر  
خبرنگاران جوان – 6/12/1397تاریخ :   

هزار تومان ۹۷انحصاری در واردات گوشت نیست/حداکثر قیمت گوشت گوسفندی   
شرکت مجوز  27۴در صدور مجوز واردات گوشت، تاکنون مهرفرد گفت: بر خالف ادعای مطرح شده مبنی بر وجود انحصار 

 .گرفته اند
معاون توسعه بازرگانی و  ، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علی اکبر مهرفردگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

واردات  ار کرد: بر خالف ادعای مطرح شده مبنی بر وجود انحصار در صدور مجوزصنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اظه
هزار تن گوشت مجوز داده شده است 300شرکت برای واردات حدود  27۴گوشت، تاکنون به  . 

انی که وی با اشاره به اینکه در هفته گذشته اطالعات غلطی در برنامه مطرح شد، از دست اندرکاران برنامه پایش خواست تا کس
 .متخصص در امور واردات گوشت هستند و اهلیت دارند به این برنامه دعوت شوند تا از ایجاد نگرانی در مردم جلوگیری شود

را نیز تکذیب کرد و با اشاره به اقدامات بدخواهان برای عدم دسترسی ایران به منابع  واردات گوشت مهرفرد، موضوع مجوزفروشی
در بنادر کشور موجود است، اما هنوز نتوانسته ایم آن را ترخیص کنیم ارزی خود گفت:مقداری گوشت . 

میلیون راس مجموع تعداد دام سبک در مهرماه ۵2درصد کاهش یافت/ 18تولید گوشت گاو و گوساله  :بیشتر بخوانید  
ها را اغلب این محموله مرکزیبانک  ها با اعتماد طرف خارجی به طرف ایرانی به کشور وارد شده ووی ادامه داد: این گوشت

تخصیص ارز داده، اما پول به حساب فروشنده منتقل نشده تا فروشنده اسناد را به خریدار داخلی برساند و طرف ایرانی بتواند 
ها را ترخیص کندمحموله . 

 .مهرفرد افزود: بدون داشتن اسناد، امکان ترخیص وجود ندارد
هزار تومان متغیر  ۴0تا  33رداتی، گفت: قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی وارداتی بین قیمت گوشت گوسفند گرم وا درباره  وی

 .است
هزار تومان، تصریح  120هزار تومانی به قیمت  ۴0معاون وزیر جهاد کشاورزی به شائبه طرح شده مبنی بر فروش گوشت 

شد که غلط است قیمت الشه گوشت گوسفند وارداتی با الشه گوشت گوسفند داخلی مقایسه  کرد: . 
اشتباه است، ادامه داد: بر اساس آمارنامه بانک  الشه گوشت گوسفند داخلی هزار تومانی نیز برای 120وی با اشاره به اینکه قیمت 

هزار تومان  97تا  7۵مرکزی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، میانگین قیمت هر کیلوگرم الشه گوسفند داخلی بین 
است متغیر . 

هزار تومان در میادین میوه و تره و بار،  ۴0مهرفرد گفت: گوشت گوسفند وارداتی برای مصرف کننده به قیمت هر کیلوگرم 
شودهای منتخب عرضه میای و برخی فروشگاههای زنجیرهفروشگاه . 

دولت، تامین گوشت وارداتی بر  معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه بر اساس نظر
و توزیع آن بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است، اظهار کرد: با توجه به اختالف  وزارت جهاد کشاورزی عهده

های وارداتی و داخلی و ایجاد صف، توزیع گوشت وارداتی هدفمند خواهد شدقیمت گوشت . 
گوشت، تصریح کرد: هم اکنون هیچ سهامی و مدیریتی در هیچ شرکت خصوصی  مهرفر در خصوص فعالیت در زمینه واردات

هایی را با برخی دوستان داشتم، ولی وقتی ندارم؛ البته قبل از آن که وارد این مسئولیت بشوم، از گردونه دولت خارج بودم و فعالیت
توانید از مان بازرسی کل کشور اعالم کرده ام که میچنین مسئولیتی را پذیرفتم و این موضوع را به همراه اسناد و مدارک به ساز

 .این سازمان سئوال کنید
هایی که سازمان ها در سامانه ثبت سفارش گفت: کشتارگاهوی در پاسخ به این سوال مبنی بر مشخص نبودن نشانی کشتارگاه

ربوط به کدام کشور است، اما در صورت کند، همه کد دارند و بر اساس این کد مشخص است که کشتارگاه مدامپزشکی معرفی می
و یا این معاونت، اطالعات الزم را دریافت کنند سازمان دامپزشکی توانند با مراجعه بههرگونه ابهام، متقاضیان می . 

به منظور تشخیص  وزارت جهاد کشاورزی :معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

یت داشتن شرکت متقاضی واردات گوشت از سازمان دامپزشکی، شرکت پشتیبانی امور دام و انجمن واردکنندگان صالحیت و اهل

دهدکند بلکه به عنوان یک تشکل تخصصی به ما مشورت میگیرد و این انجمن مجوز صادر نمیهای خام دامی استعالم میفرآرده . 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 فودپرس – 1/12/1397تاریخ : 

 !آدرس غلط ندهید/گوشت بعد ترخیص از گمرک در اختیار واردکنندگان نیست
بازرگانی ایران با بیان اینکه نباید در مورد واردات و توزیع گوشت، آدرس غلط  نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق <مواد غذایی

 .داد، گفت: گوشت بعد از ترخیص از گمرک، در اختیار واردکنندگان نیست
 

واردکنندگان گوشت قرمز، تنها در یک بخش از  :فرهاد آگاهی در خصوص نقش واردکنندگان در فروش گوشت قرمز به مردم گفت

کنند و آن، تامین گوشت از خارج کشور است و از زمانی که کاال وارد گمرکات کشور می شود، ار این کاال ایفای نقش میچرخه باز
گیردها از اختیار واردکنندگان خارج شده و در اختیار دولت قرار میگوشت . 

 
دولتی عادت به انکار خطاهای محاسباتی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به اینکه برخی مدیران 

پیکان انتقادات در خصوص ایجاد صف های خرید، تحریک تقاضا و غیره را نباید به سمت  :سازمان زیر مجموعه خود دارند، افزود

وشت قرمز واردکنندگان گوشت نشانه رفت و با ارائه آدرس های اشتباه، ذهن ها را گمراه کرد. واردکنندگان هیچ نقشی در توزیع گ
 .ندارند و دولت راسا بر اساس همان شبکه توزیع خود، اقدام به برنامه ریزی برای عرضه و فروش گوشت ها می کند

 
آگاهی با انتقاد از شیوه توزیع گوشت ها، تصریح کرد: برنامه ریزی هایی که در خصوص شیوه توزیع گوشت ها در دولت وجود 

ان در این خصوص، بر بازار و شبکه توزیع اشرافیت کارشناسی ندارند و انتقادات متعددی به دارد، نشان از آن داشت که تصمیم گیر
شیوه توزیع گوشت وجود دارد؛ ولی متاسفانه مدیران دولتی به حدی محافظ کار شده اند که حاضر نیستند در لحظات حساس، تصمیم 

 .گیری های سخت را انجام دهند
 

با وجود تجربیات بسیار ارزشمندی که در تشکل های مرتبط شکل گرفته؛ ولی ساختار تصمیم گیری وی افزود: در بحث تنظیم بازار، 
به گونه ای است که تشکل های تخصصی صرفا نظرات مشورتی خود را می توانند ارائه کنند و حق مشارکت در رای گیری ندارند؛ 

ه برای نماینده اتاق بازرگانی است؛ ولی تشکل های مرتبط بنابراین تنها رایی که برای بخش خصوصی وجود دارد، یک رای است ک
 .به صورت مستقل حق رای ندارند

 
به گفته آگاهی، دولت با شبکه تنظیم بازار و توزیع که به صورت غلط و غیر کارشناسی تعریف شده، گوشت ها را از واردکنندگان 

گیرد که عمال غیر موثر بوده استتحویل می گیرد و بر اساس تشخیص خود، مسیر توزیع را درپیش می  . 
 

این موضوع چندان در خصوص واردات  :وی، در خصوص احتمال سوء استفاده واردکنندگان گوشت از ارز دولتی اظهار داشت

گوشت مصداق ندارد، چرا که انواع و اقسام سازمان های نظارتی و عملیاتی بر واردکنندگان گوشت قرمز نظارت دارند، به طوری 
میزان ارزی که به واردکنندگان تحویل داده شده و هم میزان گوشتی که واردکشور کرده اند، کامال روشن، شفاف و قابل که هم 

 .بازبینی است، بعالوه اینکه واردکنندگان سپرده های سنگینی نزد بانک های عامل دارند که احتمال هرگونه تخلف را کاهش می دهد
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرنگاران جوان  – 1/12/1397تاریخ : 

هزار تن برنج تا پایان سال ۲۰۰واردات برنج تأثیری در بازار برنج ایرانی ندارد/ ضرورت واردات حداقل   
رو واردات برنج در بازار داخل تأثیری نداردکشاورز گفت: با توجه به آنکه قیمت برنج ایرانی در بازار کاهش نداشته است، از این . 

صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاربرنج کشور در گفت مسیح کشاورز دبیر انجمن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

نسبت  واردات برنج ، از کسری واردات برنج نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: براساس آمار یازده ماهه گمرک،جوان
هزارتن از میزان واردات مربوط به بخش دولتی است که جزو  200تا  1۵0هزار تن کسری دارد، اما از آنجا که  30به سال گذشته 

هزارتن برنج به منظور تامین نیاز کشور باید وارد شود 200ن تا پایان سال حداقل شود، بنابرایمحاسبات ما محسوب نمی . 
همکاری بیشتری در  بانک مرکزی رو امیدواریموی افزود: با توجه به آنکه تا پایان سال زمان زیادی باقی نمانده است، از این

دریافت ارز قرار ندهندخصوص اختصاص ارز با واردکنندگان داشته باشند و همواره ما را در صف  . 
به گفته کشاورز، باتوجه به شرایط نامساعد ارزی و فقدان مراودات مالی با پاکستان از بانک مرکزی انتظار داریم تا همکاری 

ایجاد نشود بیشتری با واردکنندگان داشته باشد تا مشکل خاصی در بازار برنج شب عید . 
ارجی در بازار/ نوسان خاصی در بازار اقالم اساسی نخواهیم داشتدرصدی قیمت برنج خ 1۵کاهش  :بیشتر بخوانید  

تواند مورد سوءاستفاده دالالن واسطه گران دبیرانجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: با توجه به آنکه کمبود برنج در بازار شب عید می
کزی اقدامات الزم را برای تامین نیاز شب عید رو وزارت صنعت به شدت پیگیر این موضوع است تا با بانک مرقرار گیرد، از این

رو خواهیم بودو نیمه اول سال آینده انجام دهد، چرا که در غیر این صورت با نوسان قیمت برنج در ایام پایانی سال روبه . 
 8نج پاکستانی هزار و بر 8در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداکثر قیمت هر کیلو برنج هندی  ثبات نرخ برنج خارجی وی از

های اخیر تغییری نداشته استتومان بوده که نسبت به ماه 200هزار و  . 
تاثیری در بازار داخل ندارد، افزود: اگر قرار بود واردات برنج در بازار داخل تأثیر گذار  واردات برنج کشاورز با اشاره به اینکه

شد، در حالیکه قیمت برنج ایرانی هیچ گونه کاهشی رو میبازار روبهباید قیمت برنج ایرانی با روند کاهشی در   باشد، هم اکنون
 .نداشته است

 800این مقام مسئول در ادامه افزود: اگرچه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی حداکثر میزان واردات برای تنظیم بازار داخل را 
های وارد کشور شده است که فقدان برنج در انبارهزارتن برنج  300کنند، اما براساس آمار یک میلیون و هزارتن اعالم می

دهد که نیاز کشور به واردات بیش از این رقم استواردکنندگان نشان می . 
هزارتن برنج تا ایام پایانی سال را امری ضروری دانست و تصریح کرد: با توجه به اختالف آمار  300تا  200وی در پایان واردات 

هزارتن برنج در کشور موجود باشد و نتوان آن را  ۵00رزی با ما این امکان وجود ندارد گه هزارتنی وزارت جهاد کشاو ۵00

 .رصد کرد
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرنگاران جوان  – 7/12/1397تاریخ : 

درصدی واردات چای/قاچاق چای منتفی است ۳رشد   
درصد رشد داشته  3تا  2هزارتن چای وارد شده که نسبت به سال گذشته  ۴8ماهه گمرک، حدود  10جهان ساز گفت: بنابر آمار

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

میلیون دالر به  18هزارتن چای با ارزش  13ماهه گمرک،  10خبر داد و گفت: براساس آمار  هزار تن چای 13صادرات  ، ازجوان
تان، ترکمنستان، افغانستان، عراق، کانادا، استرالیا، اسپانیا، جمهوری چک، آذربایجان و های هند، ازبکستان، تاجیکسبه کشور

 .گرجستان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل چند درصد رشد داشته است
 3تا  2ته هزارتن چای برای کسری نیاز کشور وارد شده که نسبت به سال گذش ۴8حدود   ماهه گمرک در 10وی افزود: بنابر آمار

 .درصد رشد داشته است
وجود ندارد، بیان کرد: با وجود شرایط تحریم و مشکالت مربوط به  واردات و صادرات چای جهان ساز با اشاره به اینکه مشکلی در

توان پیش بینی دقیقی داشتنقل و انتقال ارز تاکنون مشکلی در مبادالت تجاری نداشتیم، اما نسبت به آینده نمی . 
بخوانیدبیشتر  میلیارد تومان تسهیالت به چایکاران 30نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای مصوب نشد/پرداخت  :  

به کشور نیست، اظهار کرد: با توجه به نوسان نرخ ارز و  قاچاق چای رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه امسال خبری از
تصادی ندارد. از این رو مجموع نیاز کشور از طریق واردات تومانی به واردات، دیگر قاچاق چای صرفه اق ۴200اختصاص ارز 

شودرسمی تامین می . 
وی با اشاره به اینکه در ایام پایانی سال نوسان چندانی در عرضه چای نخواهیم داشت، افزود: با وجود آنکه کمبودی در عرضه چای 

ر بازار روبرو شود که مجددا از اردیبهشت ماه با عرضه به بازار وجود ندارد، از این رو تنها ممکن است قیمت با نوسان جزئی د
 .محصول جدید به بازار، قیمت متعادل خواهد شد

برای سال زراعی آینده گفت: تاکنون نرخ رسمی خرید  نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای این مقام مسئول درباره آخرین وضع
تر این نرخ اعالم شودچه سریع رود که هرتضمینی برگ سبز چای اعالم نشده است و انتظار می . 

میلیارد تومان منابع برای پرداخت تسهیالت به زراعی و سرمایه در گردش به  30جهان ساز در پایان با اشاره به اینکه امسال 
ر قرا چایکاران میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی در اختیار 13چایکاران در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: تاکنون 
شودگرفته و این تسهیالت همچنان تا پایان اسفند پرداخت می  

 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرنگاران جوان – 2/12/1397تاریخ : 

لماهه امسا ۱۱هزار تن گوشت گرم و منجمد در  ۱۳۷رشد واردات کاالهای اساسی/واردات   
هزار تن گوشت گرم و منجمد وارد شده که این آمار غیر از واردات دام زنده بوده است 137ماهه امسال  11میر اشرفی گفت: در  . 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش تهران که درباره  به نقل از گمرک، مهدی میراشرفی در نشست دادستانی 

هزار تن گوشت گرم و منجمد وارد شده که  137ماهه امسال  11در  نحوه تامین و توزیع گوشت وارداتی برگزار شد، افزود:
تن گوشت بوده است ۵00هزار و  12واردات دام زنده، مواد پروتئینی و مرغ بود و میانگین ماهانه واردات  این آمار غیر از . 

کانتینر  700تا  ۶00شود براین اساس هم اکنون شود پس از اخذ مجوزها، ترخیص میی که وارد گمرک میوی افزود: هر کاالی
 .گوشت در گمرک وجود دارد
روز بود، اما هم اکنون  20شد ها میانگین مدت زمانی که کاال از کشتی پیاده و در گمرک اظهار میوی اظهارداشت: قبل از تحریم

ش پیدا کرده استروز افزای ۴0این مدت به  . 
کانتینر گوشت در  ۶00شود و براساس آخرین آمار هم اکنون درصد گوشت از بندر شهید رجایی وارد می 9۵رئیس کل گمرک گفت: 

کانتینر آن به پشتیبانی امور دام اختصاص دارد 300این گمرک است که  . 
کند و کمتر از چند ساعت در گمرک شود، از مسیر سبز گمرک عبور میهایی که به گمرک وارد میدرصد گوشت 99وی افزود: 

شودها اخذ میماند و در مدت دو تا سه روز مجوز دامپزشکی آنمی . 
در گمرک مانده  کانتینر گوشت به دلیل مشکالت انتقال پول یا مجوز مقرراتی از مهرماه و شهریورماه 10میراشرفی گفت: حدود 

ها و یا اسناد خرید توسط صاحب ترخیص نکرده، بلکه این مشکل مربوط به عدم اخذ مجوز گمرک است و نباید این گونه القا کرد که
 .محموله گوشت است

سودجویی کنندها باید در بنادر پرداخت کنند، بیش از نفعی است که بخواهند آن را نگهداری و یا وی افزود: هزینه برقی که کانتینر . 
از هفتم خرداد امسال ممنوعیت اعمال شده است صادرات دام زنده رئیس کل گمرک گفت: در بحث . 

های وارداتی صحت نداردکیفیت پایین گوشت :بیشتر بخوانید  
ی از ابتدای سال قلم کاالی اساس 2۵های نادرست درباره کاهش واردات کاالی اساسی، گفت: واردات وی با انتقاد از برخی اظهارنظر

ماهه امسال( به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک میلیون تن رشد داشته است 11تاکنون ) . 
درصد افزایش داشته  17های دامی همچون ذرت دهد که در این مدت واردات نهادهها نشان میمیراشرفی افزود: همچنین بررسی آمار

 .است
نادر برای سودجویی نیستهای گوشت در بتوقف کانتینر   

های گوشت در در ادامه این نشست مدیر کل تامین دام و فرآوری محصوالت دامی شرکت پشتیبانی امور دام، گفت: توقف کانتینر
های ها به عنوان کاالکند و پس از مدتی این کاالهای اولیه را بیشتر میها هزینهبنادر برای سودجویی نیست چرا که دپوی این کانتینر

شوند که باید هزینه بیشتری برای ترخیص پرداخت شودمتروکه شناخته می . 
ها تخصیص ارز انجام شده است، اما مشکل انتقال ارز دارد و مشکالت گمرک هم ناشی از محمد جعفری افزود: در بیشتر شرکت

 .همین مسئله است
 2۴0ها در یک هزار و کنیم که پیش از این گوشتیع میدر تهران توز گوشت وارداتی تن 12۵وی گفت: ما هم اکنون روزانه 

فروشگاه کم کردیم 200ها را به شد، اما برای نظارت بیشتر تعداد فروشگاهفروشگاه عرضه می . 
 
 
 
 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 

 فودپرس – 1/12/1397تاریخ : 

اند/ما مرجع صدور مجوز نیستیمواردات گوشت گرفتهشرکت مجوز  ۱۲۰  
مدیرعامل شرکت پشتیبانی اموردام کشور با بیان اینکه صدور مجوز برای واردات گوشت در حیطه اختیارات این  <مواد غذایی

شرکت مجوز واردات گرفته اند 120شرکت نیست،گفت: واردات گوشت انحصاری نیست و  . 
 

در یکی از برنامه های تلویزیونی عنوان کرده بود   سخنان علیرضا نبی، کارآفرین برگزیده کشور که حمید ورناصری در واکنش به
شرکت پشتیبانی اموردام کشور مجوز واردات گوشت را به عده ای خاص می دهد، اظهارداشت: نکته نخست و مهم این است که خود 

ات، مجوز اخذ کندشرکت پشتیبانی اموردام کشور باید برای انجام هرگونه وارد . 
 

و مجوزهای اولیه تخصیص ارز نیز از سوی معاونت   وی اضافه کرد: مجوزهای بهداشتی این کار از سوی سازمان دامپزشکی
توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی صادر می شود ضمن اینکه ثبت سفارش آن نیز در سامانه ثبت سفارش وزارت صمت انجام 

 .می گیرد
 

ح کرد: این پروسه ای است که هر واردکننده ای برای واردات گوشت باید آن را طی کندورناصری تصری . 
 

وی با اشاره به سخنان علیرضا نبی، با بیان اینکه بیشتر صحبت های این شخص از سرناآگاهی و به منظور تشویش اذهان عمومی 
شرکت پشتیبانی اموردام کشور هیچگونه ارتباطی با صدور مطرح شد، افزود: اطالعاتی که وی مطرح کرد، کامال غلط بود چرا که 

 .مجوز برای واردات ندارد و ما صادرکننده مجوز نیستیم
 

ورناصری اضافه کرد: اینکه عنوان شد شرکت پشتیبانی اموردام کشور صادرکننده مجوز است و آن را به افراد خاصی می دهد، 
 .اولین تهمتی است که بر ما وارد شده است

 
با اشاره به اینکه در صحبت های ایشان اشاره شده شرکت پشتیبانی اموردام کشور مجوز واردات را در اختیار شرکت های وی 

شرکت  120خاصی قرار می دهد، افزود : این درحالی است که اگر لیست واردکنندگان را از مبادی ورودی بگیرید، بیش از 
نندواردکننده در حال حاضر دارند گوشت وارد می ک . 

 
 شرکت پشتیبانی امور دام، گوشت های وارداتی را تحویل نمی گیرد

 
هزارتومان از داغستان، روسیه و رومانی به  28گوشت باکیفیت کیلویی »وی درباره بخشی از سخنان علیرضا نبی مبنی بر اینکه 

انی امور دام بدهد و پشتیبانی امور دام نیز هزارتومان تحویل شرکت پشتیب 3۴تا  33کشور می رسد؛ تاجر باید این گوشت را کیلویی 
، توضیح داد: «هزارتومان می خرند؟ 120گوشت را کیلویی   هزارتومان توزیع کند، حاال چرا مردم ۴0باید این گوشت را کیلویی 

گیردشرکت پشتیبانی امور دام گوشت را از واردکننده تحویل نمی . 
 

بحث گوشت گوسفندی بر مبنای سامانه توزیعی که وزارت صمت اعالم کرده، شبکه ورناصری گفت: شرکت پشتیبانی امور دام در 
را به واردکنندگان وصل می کند. واردکنندگان مکلف هستند   های توزیع شامل سازمان های میادین و فروشگاه های زنجیره ای

یع عرضه شود و پول آن را بگیرندگوشت وارداتی را در این شبکه ها، به مباشرین توزیع تحویل بدهند تا در شبکه توز . 
 

وی تاکید کرد :گوشت وارداتی اصال تحویل شرکت پشتیبانی امور دام نمی شود، شرکت تنها بر این مساله نظارت می کند که گوشت 
ن وارداتی در شبکه هایی که وزارت صمت اعالم کرده توزیع شود. سپس لیست توزیع را نیز به سازمان تعزیرات حکومتی، سازما

 .حمایت و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها ارائه می دهد که آنها نیز نظارت خود را انجام دهند
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مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام درباره آیا این شخص درخواست واردات گوشت داشته و با صدور مجوز برای وی مخالفت شده 
کار را داشته باید به دستگاه های مربوطه برای اخذ مجوز مراجعه می کرد. این است؟، گفت: ایشان اگر واردکننده بوده و قصد این 

مساله ارتباطی با ما ندارد. حتی اگر در این زمینه به ما مراجعه کرده، مراجعه وی اشتباه بوده چراکه این کار در حیطه اختیارات 
 .شرکت نیست

 
 پیگیری قانونی می کنیم

 
ین شخص اطالعات غلطی را عنوان کرد و ما حتما پیگیری های قانونی انجام می دهیمورناصری تصریح کرد: به هرحال ا . 

 
از تمام کشورهای آسیانه میانه وارد می شود، گفت: این   وی با بیان اینکه در حال حاضر به صورت روزانه گوشت گوسفندی تازه
بانک مرکزی و وزارت خانه های مربوطه با دقت به منابع کار به روال کامال معمولی انجام می شود، سیستم های نظارتی، امنیتی، 

 .ارزی که به این واردات اختصاص داده می شود، نظارت دارند
 

ورناصری با بیان اینکه هیچگونه انحصاری در واردات گوشت قرمز وجود ندارد، افزود: هر کس متقاضی این کار است باید از 
نند تا به نتیجه برسددستگاه های مربوطه که عنوان شد، پیگیری ک . 

 لینک خبر 
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 صنایع غذایی
 خبرگزاری فارس  – ۴/12/1397تاریخ : 

بندی شدند ها سهمیهرفع مشکل آرد واحدهای صنفی نانوایی/نانوایی  
های حجیم و صنعتی تهران، گفت: هفته گذشته وزیر جهاد کشاورزی دستور داد تا سهمیه آرد به حد کافی در اختیار رئیس اتحادیه نان

شنبه مشکل نانوایان برطرف شده استیرد و از روز پنجنانوایان سنتی و واحدهای صنف صنعتی قرار گ .  
پزها وجود هایی از نانوایان کشور به ویژه سنتیبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طی یکی، دو هفته گذشته گزارش

شودداشت که در دریافت سهمیه نان با مشکل مواجه هستند و به حد کافی سهمیه به آنها داده نمی .  
شنبه گذشته نانوایان وگویی کردیم، وی در این باره گفت: تا پنجهای حجیم و صنعتی تهران گفتبا محمدجواد کرمی رئیس اتحادیه نان

مشکل دریافت سهمیه آرد داشتند اما پس از آنکه هفته گذشته وزیر جهاد کشاورزی دستور داد آرد به حد کافی در اختیار نانوایان داده 
برطرف شده استشود این مشکل  . 

  .امروز هم سهمیه نانوایان صنعتی و حتی سنتی را رصد کردم و آنها هیچ مشکلی در تأمین آرد نداشتند :کرمی افزود
های حجیم و صنعتی تهران گفت: مشکل از آنجا آغاز شده بود که شرکت بازرگانی دولتی گندم را به صورت قطره رئیس اتحادیه نان

ها هم به صورت قطره چکانی آرد در اختیار واحدهای صنفی داد و به تبع آن کارخانهها قرار مینهچکانی در اختیار کارخا
گذاشتند و به مشکلی برای تأمین نیاز آنها بدل شده بودمی .  

ین به گزارش فارس، موضوع تأمین قطره چکانی پیش از این مدیرعامل شرکت بازرگانی، دولتی سؤال شد و پاسخ داد که برای تأم
  .نیاز کشور در شرایط خاص باید مالحظات کامل انجام شود

دهد که در این سامانه مشخص است های نانوایان را تحویل میسهمیه« سامانه توزیع آرد»کرمی گفت: شرکت بازرگانی دولتی توسط 
شود و خرید از طریق سامانه ه میشود، آرد به کدام واحد صنفی و با چه قیمتی تحویل دادکه گندم از کدام کارخانه خریداری می

شفافیت الزم را ایجاد کرده است اما به نظر من عدم مدیریت در این سامانه باعث شد که در ابتدای کار مشکالتی برای نانوایان 
 .بوجود بیاید

رای نانواها به وجود نیایدوی ادامه داد: امیدوارم که در روزهای آینده این سامانه با دقت بیشتری مدیریت شود تا اینکه مشکالتی ب .  
های حجیم و صنعتی تهران توضیح داد که پس از آنکه حجتی وزیر جهاد کشاورزی دستور دادند همه نانواها با رئیس اتحادیه نان

بندی شدند و هر نانوایی مشخص است که در طول ماه چه میزان سهمیه آرد دریافت کند و همه شان سهمیهحضور رؤسای اتحادیه
شودها از طریق سامانه دریافت میاین . 

درصد شفافیت  70کرمی در عین حال اعالم کرد: در حال حاضر اگر چه شفافیت توزیع در سامانه آرد صد درصد نیست اما حدود 
 .الزم رسیده و نقایص کار احتماالً روز به روز برطرف خواهد شد

ر نانوایی کشور بود چرا که در آن زمان با توجه به اینکه یارانه به بهترین دوران شکوفایی د 89وی در عین حال تصریح کرد: سال 
ها تزریق شد و باعث شد دوباره این یارانه به نانوایی 92کننده داده شد رقابت جدی بین نانوایان ایجاد شد اما متأسفانه از سال مصرف

ها ایجاد شودکه دوباره مشکالتی در نانوایی . 
* راه فرار از رانت تک نرخی کردن گندم و آرد  

های حجیم و صنعتی تهران با بیان اینکه وجود چند نرخ در گندم و آرد باعث ایجاد رانت شده است، گفت: راه رئیس اتحادیه نان
آینده قیمت گندم و آرد را یکسان کند و به  سازی قیمت گندم و آرد است و بهتر است دولت در سالخواری یکسانخروج از این رانت

کننده بدهدن یارانه را به مصرفجای آ .  
دهد را افزایش دهد و در قبال آن قیمت گندم و آرد را با ای که امروز به مردم میتواند با بررسی یارانهکرمی توضیح داد: دولت می

ها گرفته خواهد شدیک نرخ عرضه کند که در این صورت جلوی بسیاری از رانت .  
 

 لینک خبر 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13971204000447/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 عسل

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 
 علوفه

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 
 گل و گیاهان صنعتی

 خبرنگاران جوان  – ۶/12/139تاریخ : 

هزار تومان ۲۰قیمت گل در آستانه روز مادر گران شد/ نرخ مصوب هر شاخه گل رز   
های اخیر در بازار خبر داددرصدی قیمت گل در آستانه روز مادر نسبت به هفته 0۵تا  ۴0شاهرخی از افزایش  . 

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

اظهار کرد: در این ایام حجم تقاضا برای خرید گل به  بازار گل در آستانه روز مادر ، درباره آخرین تحوالتباشگاه خبرنگاران جوان
ها روز مادر یک روز استثنایی استیابد، چرا که در تقویم گل فروشیشدت افزایش می . 

درصدی قیمت گل در بازار خبر داد و گفت: قیمت گل در پی نوسان نرخ ارز و ازدیاد تقاضا برای خرید  ۵0تا  ۴0وی از افزایش 
روز گذشته با افزایش چشمگیری در بازار روبرو شده است 1۵الی  10گل به مناسبت روز مادر نسبت به  . 

تا  20هزار، ارکیده  20تا  1۵هزار، داودی  10تا  8هزار، مریم  03هزار، لیلیوم  20را  گل رز شاهرخی نرخ مصوب هر شاخه
هزار تومان اعالم کرد 20تا  1۵ای هزار و میخک دسته 10ای هزار، نرگس دسته ۵تا  ۴هزار، آلستریوم  30 . 

هزار تومان 1۵افزایش قیمت گل در راه است/ نرخ مصوب هر شاخه گل رز  :بیشتر بخوانید  
دگان گل و گیاه تهران ادامه داد: با توجه به کمبود عرضه نسبت به تقاضا برای خرید گل در روز مادر بدیهی رئیس اتحادیه فروشن

 .است که قیمت دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار گیرد
غی مازاد بر ها برای تزئین گل مبلها را رد کرد و گفت: گل فروشیوی دریافت مبلغ جداگانه برای تزیین گل از سوی گل فروشی

های مخصوص تزیین در سبد گل هزینه کنند و تنها ممکن است به درخواست مشتری مبنی بر استفاده از برگقیمت گل دریافت نمی
 .اضافه دریافت شود

اولیه و  ها وجود ندارد، اظهار کرد: با وجود افزایش چند برابری قیمت موادداری گل در انبارشاهرخی با اشاره به اینکه قابلیت نگه
تر اقدام به عرضه های پایینملزومات نظیر اسفنج، پیاز گل، رمان و ... گل فروشان مجبورند به سبب جلوگیری از ضایعات، با نرخ

 .در بازار کنند
لیه و در مقایسه با سایر ملزومات نوسان چندانی نداشته است، بیان کرد: قیمت مواد او قیمت گل این مقام مسئول با اشاره به اینکه

برابر رشد داشته  ۴تا  3جانبی گل همچون اسفنج، رمان، کاغذ رنگی، سیم و... به سبب نوسان نرخ ارز نسبت به مدت مشابه سل قبل 
هزار تومان رشد داشته است  20به  8هزار، کاغذ رنگی از  1۴به  3هزار، رمان از  120به  3۴است به طوریکه قیمت اسفنج از 

ش قیمت گل امری طبیعی استکه به این ترتیب افزای . 
تصریح کرد: با توجه به رشد نرخ ارز و اختصاص نیافتن ارز  بازار گل در شب عید شاهرخی در پایان درباره آخرین تحوالت

رو شود. اما به تومانی به واردات گل، بدیهی است که قیمت گل الله و سنبل نسبت به سال گذشته با نوساناتی در بازار روبه ۴200

ای در بازار رخ ندهدها افزایش غیر منتظرهرود که با توجه به گرمای هوا و رشد مناسب گل در گلخانهطور کلی انتظار می . 
 

  لینک خبر
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 گل و گیاهان صنعتی 
 خبرنگاران جوان  – 1/12/1397تاریخ : 

هزار تومان ۳۰بازار گل در آستانه روز مادر/ نرخ مصوب هر شاخه لیلیوم   
ار گل رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران گفت: با توجه به شرایط مساعد آب و هوا و فراوانی تولید نوسان چندانی در باز

 .نداریم
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاراکبر شاهرخی رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران در گفت گروه اقتصادی  

اظهار کرد: در این ایام حجم تقاضا برای گل به شدت  بازار گل در آستانه روز مادر تحوالت ، درباره آخرینباشگاه خبرنگاران جوان
ها روز مادر یک روز استثنایی استیابد، چرا که در تقویم گل فروشیافزایش می . 

دانی در بازار گل در رود که نوسان چنوی افزود: با توجه به شرایط مساعد آب و هوا، نبود سرمازدگی و فراوانی تولید انتظار می
 .آستانه روز مادر اتفاق نیفتد

 1۵تا  10ای هزار، میخک دسته 10هزار، آنتوریوم  3۵تا  30هزار، لیلیوم  12تا  10شاهرخی نرخ مصوب هر شاخه گل رز را 
هزار تومان اعالم کرد 7تا  ۶هزار و نرگس  2۵تا  20هزار و ارکیده  . 

نوسان چندانی نسبت به سال گذشته نداشته است، بیان کرد: قیمت مواد اولیه  نرخ گل رئیس اتحادیه گل و گیاه تهران با اشاره به اینکه
برابر رشد داشته است که با این وجود نوسان جزئی قیمت گل امری  2.۵و جانبی تولید و عرضه گل در یک سال اخیر بیش از 

 .طبیعی است
هزار تومان 1۵افزایش قیمت گل در راه است/ نرخ مصوب هر شاخه گل رز  :بیشتر بخوانید  

ها وجود ندارد، گفت: با وجود افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه و داری گل در انبارشاهرخی با اشاره به اینکه قابلیت نگه
تر اقدام به های پاییناز ضایعات، با نرخ ملزومات نظیر اسفنج، پیاز گل، رمان و غیره گل فروشان مجبورند به سبب جلوگیری

 .عرضه در بازار کنند
های پایانی سال تصریح کرد: با توجه به نوسان در روز بازار گل الله و سنبل و سبزه این مقام مسئول در پایان درباره آخرین تحوالت

ل الله و سنبل نسبت به سال گذشته با نوساناتی تومانی به واردات گل، بدیهی است که قیمت گ ۴200نرخ ارز و اختصاص نیافتن ارز 

رو شوددر بازار شب عید روبه . 
 لینک خبر 
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 گندم 
 فودپرس – ۶/12/1397تاریخ : 

بندی شدندها سهمیهکردن گندم و آرد راه فرار از رانت/ نانوایی ک نرخیت  
های حجیم و صنعتی تهران، گفت: هفته گذشته وزیر جهاد کشاورزی دستور داد تا سهمیه آرد به حد کافی در اختیار رئیس اتحادیه نان

برطرف شده است شنبه مشکل نانوایاننانوایان سنتی و واحدهای صنف صنعتی قرار گیرد و از روز پنج .  
 

پزها وجود هایی از نانوایان کشور به ویژه سنتیبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طی یکی، دو هفته گذشته گزارش
شودداشت که در دریافت سهمیه نان با مشکل مواجه هستند و به حد کافی سهمیه به آنها داده نمی .  

 
شنبه گذشته نانوایان وگویی کردیم، وی در این باره گفت: تا پنجهای حجیم و صنعتی تهران گفتبا محمدجواد کرمی رئیس اتحادیه نان

مشکل دریافت سهمیه آرد داشتند اما پس از آنکه هفته گذشته وزیر جهاد کشاورزی دستور داد آرد به حد کافی در اختیار نانوایان داده 
 .شود این مشکل برطرف شده است

 
هم سهمیه نانوایان صنعتی و حتی سنتی را رصد کردم و آنها هیچ مشکلی در تأمین آرد نداشتند کرمی افزود: امروز .  

 
های حجیم و صنعتی تهران گفت: مشکل از آنجا آغاز شده بود که شرکت بازرگانی دولتی گندم را به صورت قطره رئیس اتحادیه نان

ها هم به صورت قطره چکانی آرد در اختیار واحدهای صنفی کارخانهداد و به تبع آن ها قرار میچکانی در اختیار کارخانه
گذاشتند و به مشکلی برای تأمین نیاز آنها بدل شده بودمی .  

 
به گزارش فارس، موضوع تأمین قطره چکانی پیش از این مدیرعامل شرکت بازرگانی، دولتی سؤال شد و پاسخ داد که برای تأمین 

د مالحظات کامل انجام شودنیاز کشور در شرایط خاص بای .  
 

دهد که در این سامانه مشخص است های نانوایان را تحویل میسهمیه« سامانه توزیع آرد»کرمی گفت: شرکت بازرگانی دولتی توسط 
نه شود و خرید از طریق ساماشود، آرد به کدام واحد صنفی و با چه قیمتی تحویل داده میکه گندم از کدام کارخانه خریداری می

شفافیت الزم را ایجاد کرده است اما به نظر من عدم مدیریت در این سامانه باعث شد که در ابتدای کار مشکالتی برای نانوایان 
 .بوجود بیاید

 
  .وی ادامه داد: امیدوارم که در روزهای آینده این سامانه با دقت بیشتری مدیریت شود تا اینکه مشکالتی برای نانواها به وجود نیاید

 
های حجیم و صنعتی تهران توضیح داد که پس از آنکه حجتی وزیر جهاد کشاورزی دستور دادند همه نانواها با رئیس اتحادیه نان

بندی شدند و هر نانوایی مشخص است که در طول ماه چه میزان سهمیه آرد دریافت کند و همه شان سهمیهحضور رؤسای اتحادیه
شودیاینها از طریق سامانه دریافت م . 

 
درصد شفافیت  70کرمی در عین حال اعالم کرد: در حال حاضر اگر چه شفافیت توزیع در سامانه آرد صد درصد نیست اما حدود 

 .الزم رسیده و نقایص کار احتماالً روز به روز برطرف خواهد شد
 

ه در آن زمان با توجه به اینکه یارانه به بهترین دوران شکوفایی در نانوایی کشور بود چرا ک 89سال  :وی در عین حال تصریح کرد

ها تزریق شد و باعث شد دوباره این یارانه به نانوایی 92کننده داده شد رقابت جدی بین نانوایان ایجاد شد اما متأسفانه از سال مصرف
ها ایجاد شودکه دوباره مشکالتی در نانوایی . 

 
 تک نرخی کردن گندم و آرد راه فرار از رانت*
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های حجیم و صنعتی تهران با بیان اینکه وجود چند نرخ در گندم و آرد باعث ایجاد رانت شده است، گفت: راه اتحادیه نان رئیس
آینده قیمت گندم و آرد را یکسان کند و به  سازی قیمت گندم و آرد است و بهتر است دولت در سالخواری یکسانخروج از این رانت

نده بدهدکنجای آن یارانه را به مصرف .  
 

دهد را افزایش دهد و در قبال آن قیمت گندم و آرد را با ای که امروز به مردم میتواند با بررسی یارانهکرمی توضیح داد: دولت می
ها گرفته خواهد شدیک نرخ عرضه کند که در این صورت جلوی بسیاری از رانت .  

  لینک خبر
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 گندم 
خبرنگاران جوان  – 4/12/1397تاریخ :   

های کشاورزان است؟تومانی گندم جوابگوی هزینه ۱۷۰۰آیا نرخ   
جوابگوی هزینه  97-98تومانی خرید تضمینی گندم در سال زراعی  1700تا  1۶00های تولید نرخ با توجه به افزایش هزینه

رزان نیستکشاو . 
صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  دولت در سه سال زراعی اخیر از  

تواند آینده تولید گندم را در های تولید سر باز زده است، ادامه این روند میهزینهمطابق با تورم و  اعالمنرخ خرید تضمینی گندم
 .معرض خطر قرار دهد و دروازه کشور را به روی واردات باز کند

  
قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی دولت موظف است نرخ تضمینی خرید محصوالت را پیش از شروع  ۶بر اساس تبصره 

کمتر نباشد اما متاسفانه در  بانک مرکزی ای تعیین کند که میزان افزایش هیچ گاه از تورم اعالم شده از سویهفصل کشت به گون
های اخیر به دالیل مختلف این قانون مورد توجه قرار نگرفته استسال . 

 
، عواقب خطرناکی هابا نرخ خرید آن سوی مرز قیمت خرید تضمینی گندم با توجه به نوسان نرخ ارز و اختالف چشمگیر

و زیر سوال رفتن خودکفایی این محصول دور از انتظار نیست، بدین منظور نمایندگان مجلس برای جلوگیری از  قاچاق گندم همچون
هزار تومان برای سال زراعی جدید  2ای به رئیس جمهور خواستار افزایش نرخ خرید تضمینی گندم تا پدیده شوم قاچاق طی نامه

دانندهای تولید نمیتومانی را در صورت اعالم رسمی جوابگوی هزینه 0017شدند و نرخ  . 
 

بسیار از کارشناسان و مسئوالن بر این باورند که در صورت عدم افزایش نرخ منطقی گندم و خروج غیر قانونی ابن محصول از 
های فراوان در جامعه وه بر مشکالت و تنشای جز واردات ندارد و این امر عالهای کشور دولت برای تامین نیاز داخل، چارهمرز

دهدبار مالی دولت را افزایش می . 
 

و عواقب  97-98های تولید برای سال زراعی رویم تا از آخرین نرخ منطقی گندم مطابق با هزینهحال به سراغ مسئوالن ذیربط می
 .بی توجهی دولت به این موضوع با خبر شویم

 
تومان 1920اقل نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده قاچاق گندم در کمین است / حد   

، با اشاره به اینکه افزایش صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار  وگو بادر گفت مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز

نرخ   رود، اظهار کرد: در آبان امسال که شورای اقتصادضرورت به شمار میهای تولید یک نرخ گندم بر مبنای قانون و هزینه
های فراوانی نسبت به این نرخ صورت گرفت تومان اعالم کرد، بحث 1۴70را  97-98  تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی

ی شده بود که به سبب افزایش تورم در چرا که این رقم هیچ سنخیتی با تورم شرایط وقت نداشت ضمن آنکه در همان موقع پیش بین
کندفشار مضاعفی بر کشاورز وارد می  پایان سال این نرخ غیر قانونی است و . 

 
تومان افزایش یافت که مجدد این نرخ از سوی برخی نمایندگان  1۶00های مکرر نرخ خرید تضمینی گندم به وی افزود: با اعتراض

تومان افزایش  1700رای حمایت از جامعه کشاورزان در کمیسیون تلفیق نرخ خرید را به مجلس مورد انتقاد قرار گرفت و آنها ب
 .دادند، در صورتی که این نرخ اعالم رسمی شود باز هم با حق قانونی کشاورزان منافات دارد

 
دگان کشاورزان خواستار تحقق اسدی با تاکید بر اجرای قانون خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید بیان کرد: ما به عنوان نماین

خواهیمها هستیم و چیزی فراتر از آن از دولت نمیحق قانونی آن . 
 

کنند و خواستار به گفته این مقام مسئول در شرایط کنونی تنها برخی از نمایندگان کمیسیون کشاورزی از جامعه کشاروزان حمایت می
دهندبینند و هیچ اقدامی انجام نمیگندم کاران را می افزایش نرخ هستند، مابقی با بی تفاوتی کامل نابودی . 

تومان افزایش یافت 1700نرخ خرید تضمینی گندم به  :بیشتر بخوانید  
ریق در کمین است اظهار کرد: زمانی که دام زنده و سوخت از ط قاچاق گندم عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه

شود بدیهی است که گندم در صورت بی مهری دولت به سبب حمل و نقل ها قاچاق میلوله کشی به سبب تفاوت ارز به آن سوی مرز
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ها به صورت غیر قانونی خرید و فروش شود چرا که نرخ خرید تضمینی با نرخ خرید گندم در آن سوی آسان در آن سوی مرز
ها تفاوت معناداری داردمرز . 

 
تومان افزایش دهد و در  1920اسدی ادامه داد: دولت برای جلوگیری از قاچاق باید حداقل نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم را به 

صورتی که منابع الزم برای پرداخت آن به کشاورز را ندارد بخشی از مبلغ را به مدت یکسال به صورت عندالمطالبه نگه دارد چرا 
تومان جوابگوی هزینه کشاورزان نیست و بر خالف قانون خرید تضمینی گندم است 1700یا  001۶که در شرایط کنونی نرخ  . 

 
هزار تومان اعالم کرد و گفت: با  ۵تا  3های شمال، جنوب، شرق و غرب را بین وی قیمت خرید و فروش هر کیلو گندم در مرز
شاورزان از دولت تقاضا داریم که نرخ خرید تضمینی گندم را های تولید و معیشت کتوجه به شرایط کنونی اقتصاد و افزایش هزینه

المال چیزی را در از بیت  وضع معیشتی کشاورزان  مطابق با قانون افزایش دهد، خواستار این موضوع نیستیم که برای رسیدگی به
ها قرار دهنداختیار آن . 

 
است هزار میلیارد تومان اعتبار 3واردات یک میلیون تن گندم نیازمند   

 
، ضمن انتقاد صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار  وگو بادر گفت عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی

تضمینی هر کیلو گندم برای های اخیر اظهار کرد: در آبان امسال قیمت خرید از عملکرد دولت در بحث خرید تضمینی گندم در سال
تومان رسید و از آن زمان دیگر دولت  1۶00نمایندگان مجلس این نرخ به  تومان اعالم شد که با اعتراض 1۴70، 97-98سال 

 .تالشی برای افزایش نرخ نکرده است
 

ابع الزم برای افزایش صد تومانی نرخ های تولید نمایندگان مجلس در بودجه سال آینده منوی افزود: با توجه به تورم و افزایش هزینه
تومان را اختصاص داده اند اما در شرایط کنونی به سبب تورم باال و کسب حاشیه سود معقول برای کشاورزان طی  1700گندم به 

هزار تومان شده ایم 2ای به رئیس جمهور خواستار افزایش نرخ خرید گندم به نامه . 
 

های ایران با ها همچون گوشت قرمز و گندم در خارج از مرزتفاوت نرخ ارز با لایر بسیاری از کاال پاپی زاده ادامه داد: با توجه به
شوند که همین امر انگیزه صادرات را افزایش داده است و از آنجا که امکان صادرات قانونی وجود های باالیی خرید و فروش مینرخ

تواند آسیب جدی بر اقتصاد کشور شوند، تداوم این روند میشور خارج میندارد از این رو این محصوالت به صورت قاچاق از ک
 .وارد کند

 
میلیون تن گندم از کشور  2 های جهانی تفاوت معناداری دارد بیان کرد: اگر ساالنهوی با اشاره به اینکه قیمت گندم داخل با نرخ

 3تا  2۵00وارد کند با احتساب قیمت خرید هر کیلو گندم  خارج شود و دولت برای تامین نیاز داخل مجبور شود همین میزان را
هزار میلیارد تومان پرداخت کند در حالی که برای خرید  3رقمی معادل   هزار تومان، دولت باید برای خرید هر یک میلیون تن گندم

دهد دولت در زد، همین امر نشان میپردامیلیارد تومان می 700همین میزان گندم از کشاورزان داخلی تنها رقمی معادل یک هزار و 
کندهزار تومان تنها یک سوم رقم گندم وارداتی را هزینه می 2صورت خرید گندم با نرخ  . 

 
هزار تومان تنها در حد یک پیشنهاد است، اظهار کرد: تالش  2پاپی زاده درباره اینکه افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به نرخ 

تومان منابع الزم را در بودجه تخصیص  1700به آن شد که برای افزایش خرید تضمینی گندم به نرخ  کمیسیون تلفیق در نهایت منجر
دهد از این رو دولت باید منابع و بار مالی الزم برای خرید هر کیلو گندم به نرخ دهند و بیشتر از آن قانون به مجلس اجازه نمی

هزار تومان را تامین کند2 . 
 

درصدی نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال  2۶تا  2۵جلس شورای اسالمی از افزایش عضو کمیسیون کشاورزی م
قبل خبر داد و گفت: بنده معتقدم که هزینه تولید نسبت به سال گذشته بیش از این رقم است که دولت باید تورم اعالم شده از سوی 

د کشاورزان پوشش داده شودهای تولیبانک مرکزی را مبنا قرار دهد تا بخشی از هزینه . 
 

دالر 2۵0درصدی قیمت تراکتور در داخل / نرخ جهانی هر کیلو گندم  100افزایش   
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زایش سرسام ، از افصنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار  وگو بادر گفت علی قلی ایمانی نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندم کاران

های های تولید اعم از سم، کود، بذر، ماشین آالت، هزینهبرابری هزینه ۵های تولید خبر داد و گفت: با توجه به افزایش آور هزینه
تومانی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده جوابگوی  1700یا  1۶00کارگری و ... نسبت به مدت مشابه سال قبل نرخ 

 .هزینه کشاورزان نیست
 

های تراکتور سازی تنها درصد رشد داشته است افزود: کارخانه 80تا  ۶0های اخیر حداقل وی با اشاره به اینکه قیمت تراکتور در ماه
و در برخی موارد  ۶0های اخیر را بین ند قیمت نهایی تراکتور در ماهکندرصد مواد اولیه شان را از خارج تامین می ۵به بهانه اینکه 

میلیون تومان رسیده است و در نهایت تاوان این  1۴0میلیون تومان به  82درصد افزایش داده اند به طوریکه قیمت تراکتور از  100
 .امر را باید کشاورزان پرداخت کنند

 
های تولید جای این سوال مطرح است که آیا محصول کشاورزان به همین نسبت افزایش پیدا نهایمانی ادامه داد: با توجه به افزایش هزی

هزار تومان برسد، اما خواستار این موضوع  3تا  2گویند که قیمت گندم به کرده است؟ اگرچه کشاورزان طالب گرانی نیستند و نمی
های تولید تعیین شودهستند که قیمت گندم بر اساس هزینه . 

 
برابر رشد داشته است که این 2های کارگری و ... حداقل تا ماه گذشته قیمت الستیک، روغن، سم، کود و هزینه ۵ادامه داد: در  وی

طلبد، نرخ خرید تضمینی گندم مطابق با تورم و قانون خرید افزایش یابد تا جوابگوی هزینه های خانوار میامر در کنار افزایش هزینه
 .کشاورزان باشد

 
یب رئیس بنیاد توانمند سازی گندم کاران بیان کرد: اگر چه تمامی نمایندگان مجلس از مرداد ماه تمامی تالش خود را به کار گرفته نا

های تولید افزایش یابد، اما باز هم این موضوع به نتیجه نرسیده اند تا نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده مطابق با هزینه
 .است

 
ها سنت در آن سوی مرز 2۵تا  20های کشور هشدار داد و گفت: هم اکنون هر کیلو گندم با نرخ ت به قاچاق گندم از مرزوی نسب

هزار تومان است و بدیهی است که این رقم  ۵تا  ۵00هزار و  ۴شود که با محاسبه آن بر مبنای لایر رقمی معادل خرید و فروش می
زمینه را برای خروج گندم توسط برخی دالالن و واسطه گران فراهم کند  وسه کننده باشد وتومانی وس 1700در مقابل نرخ خرید  . 

 
های کشور موجب شده است تا برای تامین نیاز کشور دستمان را به سوی ایمانی ادامه داد: با توجه به آنکه خروج گندم از مرز

ها و دالالن جلوگیری شود چرا د تا از خروج گندم توسط واسطههای بیگانه دراز کنیم از این رو باید مکانیزمی طراحی شوکشور
ها به همراه داشته باشدهای طوالنی در نانواییهای اجتماعی فراوان و صفتواند تنشمی تحریم در شرایط کنونی واردات که . 

 
در شرایط کنونی نرخ هر کیلو گندم در های بیشتری است، بیان کرد: این مقام مسئول با اشاره به اینکه واردات گندم مستلزم هزینه

ای متفاوت است، اما در مجموع به سبب دالر است که واردات آن بر مبنای دالر آزاد، نیمایی و یارانه 2۵0تا  2۴0های جهانی بازار
ین رو انتظار های حمل و نقل، تخلیه، بارگیری، بیمه، حقوق و عوارض گمرکی و.. بیش از رقم داخلی است که از اافزایش هزینه

های تولید موافقت کند تا شاهد خروج غیر قانونی و واردات رود دولت با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم بر مبنای تورم و هزینهمی

های گزاف در داخل نباشیمگندم با قیمت . 
 لینک خبر
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 گندم 
 جوان خبرنگاران  – ۶/12/1397تاریخ : 

 دستاوردهای زنجیره گندم و آرد قابل قیاس با گذشته نیست
های گذشته قابل مقایسه نیستی گندم، آرد و نان با دههسیف گفت: با توجه به ارتقای کیفیت محصوالت، دستاوردهای زنجیره . 

، به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، یزدان سیف مدیرعامل بازرگانی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
گندم، آرد و نان، اظهار کرد: امسال  های فناورانه ارتقای کیفیت در حوزهدر مراسم دومین همایش آموزشی بروزآمدی روش  دولتی

هایی در دستور کار قرار داده شده است که از جمله آن آموزش نیروی انسانی فعال برنامه  گندم، آرد و نان ی کیفیت حوزهبرای ارتقا
 .در این حوزه است

گندم و آرد، نیاز به استانداردسازی داریم و برای این منظور امسال از استقرار نمایندگان  وی افزود: در حوزه نقل و انتقاالت
ایم تا کیفیت در نظام خرید تضمینی افزایش یابدرد در مراکز خرید برای نظارت بر روند خرید تضمینی استقبال کردهکارخانجات آ . 

گذاری خوبی و اعتبارات الزم برای های اخیر در بخش تجهیزات سرمایهمدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: طی سال
این امیدواری وجود دارد که با استفاده از نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده در کنار ها صرف شده است و تجهیز آزمایشگاه

های تدوین شده کاالی مناسب و باکیفیت تولید شوداستاندارد . 
سال اخیر/ صادرات گندم ایران به مهد پاستای دنیا ۴0برابری تولید گندم طی  3رشد  :بیشتر بخوانید  

های ایم و با وجود برخی مشکالت، دستاوردها روندی رو به رشد داشتهدهد که در تمام حوزهشان میی اضافه کرد: نگاه به گذشته ن
های گذشته قابل مقایسه نیستهای اخیر با دههدر سال آرد و نان گندم، زنجیره . 

اظهار  بخش آرد و ماکارانی در ای برای صادرات تولیدات و صنایع به ویژههای منطقهسیف با اشاره به دستیابی این حوزه به بازار
کرد: با توجه به آنکه موضوع همایش کیفیت است، از این رو تداوم رشد و توسعه این بخش باشد تا از طریق افزایش کیفیت، توان 

 .رقابتی تولیدات حفظ شود
حاکم بر کشور است و برای مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در پایان تصریح کرد: دشمن درصدد برهم زدن نظام اجتماعی 

کند که باید در کنار هم با تزریق امید به جامعه در مسیر حفظ ها تالش میاین منظور در سلب اعتماد متقابل مردم و مسئوالن و تشکل

 .عّزت ملی بکوشیم
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6845819/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6845819/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 گوجه فرنگی
 خبرنگاران جوان  – ۶/12/1397تاریخ : 

۱۰فرنگی توقیف شدبرند غیراستاندارد رب گوجه   
برند غیراستاندارد رب  10طاهری گفت: در بازرسی بازرسان استاندارد از بورس مواد غذایی در خیابان مولوی تهران، 

فرنگی شناسایی و توقیف شدگوجه . 
، محمودرضا طاهری مدیرکل استاندارد تهران اظهار کرد: در بازرسی بازرسان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گزارش به

وقیف شدشناسایی و ت فرنگیرب گوجه برند غیراستاندارد 10استاندارد از بورس مواد غذایی در خیابان مولوی تهران،  . 
های صنفی واقع در خیابان مولوی و های منظم و مستمر بازرسان استاندارد از مراکز صنفی، در واحدوی گفت: در جریان بازرسی

نام تجارتی گونل، تارازین، برزگر، بردوک، کام آرا، پانیز،  10 گوجه فرنگی فاقد مجوز استاندارد بانیز منطقه انبار نفت، رب
ان، رهنمود، به دلیل نداشتن نشان استاندارد شناسایی و برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شدکوشین، انصار، لی . 

  راه نجات اقتصاد کشور در افزایش تولید است :بیشتر بخوانید
بازرسان  طهای تولیدی و عرضه کلیه صنایع، توسهزار مورد بازرسی از واحد 31طاهری افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از 

استاستاندارد، انجام شده . 
  لینک خبر
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 گوشت قرمز
 خبرگزاری فارس – ۶/12/1397تاریخ : 

های خارجی توقف محموله گوشت در بنادر به دلیل مشکل انتقال پول به شرکت  
اما هنوز نتوانسته ایم آن را مقداری گوشت در بنادر کشور موجود است معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد:

  .ترخیص کنیم
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علی اکبر مهرفرد در گفتگوی تلفنی با برنامه 

نادرست زنده پایش شبکه یک سیما، با غیرمتخصص خواندن مهمان هفته گذشته این برنامه در حوزه گوشت، اظهار نظر وی را 
شرکت برای  27۴عنوان کرد و افزود:بر خالف ادعای مطرح شده مبنی بر وجود انحصار در صدور مجوز واردات، تاکنون به 

هزار تن گوشت مجوز داده شده است 300واردات حدود  . 
ش خواست تا کسانی که وی با اشاره به این که در هفته گذشته اطالعات غلطی در برنامه مطرح شد، از دست اندرکاران برنامه پای

 .متخصص در امور واردات گوشت هستند و اهلیت دارند به این برنامه دعوت شوند تا از ایجاد نگرانی در مردم جلوگیری شود
مهرفرد، موضوع مجوزفروشی واردات گوشت را نیز تکذیب کرد و با اشاره به اقدامات بدخواهان برای عدم دسترسی ایران به منابع 

هار داشتارزی خود اظ  .مقداری گوشت در بنادر کشور موجود است اما هنوز نتوانسته ایم آن را ترخیص کنیم:
وی ادامه داد: این گوشت ها با اعتماد طرف خارجی به طرف ایرانی به کشور وارد شده و بانک مرکزی نیر اغلب این محموله ها را 

وشنده اسناد را به خریدار داخلی برساند و طرف ایرانی بتواند محموله تخصیص ارز داده اما پول به حساب فروشنده منتقل نشده تا فر
 .ها را ترخیص کند

 .مهرفرد افزود: بدون داشتن اسناد، امکان ترخیص وجود ندارد
تا  33وی در پاسخ به سئوال مجری درباره قیمت گوشت گوسفند گرم وارداتی، گفت: قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی وارداتی بین 

زار تومان متغییر استه ۴0 . 
هزار  120هزار تومانی به قیمت  ۴0معاون وزیر جهاد کشاورزی به شائبه طرح شده در برنامه قبلی پایش مبنی بر فروش گوشت 

تومان، تصریح کرد: در برنامه پیشین پایش، قیمت الشه گوشت گوسفند وارداتی با الشه گوشت گوسفند داخلی مقایسه شد که غلط 
 .است
هزار تومانی نیز برای الشه گوشت گوسفند داخلی اشتباه است، ادامه داد: بر اساس آمارنامه بانک  120اشاره به این که قیمت  وی با

هزار تومان  97تا  7۵مرکزی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان،میانگین قیمت هر کیلوگرم الشه گوسفند داخلی بین 
 .متغییر است

هزار تومان در میادین میوه و تره و بار،  ۴0گوشت گوسفند وارداتی برای مصرف کننده به قیمت هر کیلوگرم  :مهرفرد گفت

 .فروشگاه های زنجیره ای و برخی فروشگاه های منتخب عرضه می شود
وارداتی بر  معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که بر اساس نظر دولت، تامین گوشت

عهده وزارت جهاد کشاورزی و توزیع آن بر عهده وزارت صنعت،معدن و تجارت قرار گرفته است، اذعان کرد: با توجه به اختالف 
 .قیمت گوشت های وارداتی و داخلی و ایجاد صف، توزیع گوشت وارداتی هدفمند خواهد شد
زمینه واردات گوشت، تصریح کردمهرفرد در پاسخ به سئوال مجری برنامه در خصوص فعالیت در  من در حال حاضر هیچ  :

سهامی و مدیریتی در هیچ شرکت خصوصی ندارم؛البته قبل از آن که وارد این مسئولیت بشوم، از گردونه دولت خارج بودم و فعالیت 
دارم و این موضوع را به همراه هایی را با برخی دوستان داشتم ولی وقتی چنین مسئولیتی را پذیرفتم ابدا کار تجاری در حال حاضر ن
 .اسناد و مدارک به سازمان بازرسی کل کشور اعالم کرده ام که می توانید از این سازمان سئوال کنید

وی درباره پرسش دیگر مجری مبنی بر مشخص نبودن نشانی کشتارگاه ها در سامانه ثبت سفارش گفت که کشتارگاه هایی که سازمان 
همه کد دارند و بر اساس این کد مشخص است که کشتارگاه مربوط به کدام کشور می باشد اما در صورت  دامپزشکی معرفی می کند،

 .هرگونه ابهام،متقاضیان می توانند با مراجعه به سازمان دامپزشکی و یا این معاونت، اطالعات الزم را دریافت کنند
رد ادعای مجری برنامه مبنی بر صدور مجوز توسط انجمن  معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با

واردکنندگان فرآرده های خام دامی، تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی به منظور تشخیص صالحیت و اهلیت داشتن شرکت 
استعالم می متقاضی واردات گوشت از سازمان دامپزشکی،شرکت پشتیبانی امور دام و انجمن واردکنندگان فرآرده های خام دامی 

 .گیرد و این انجمن مجوز صادر نمی کند بلکه به عنوان یک تشکل تخصصی به ما مشورت می دهد
 
  لینک خبر
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان  – 1/12/1397تاریخ : 

های وارداتی صحت نداردکیفیت پایین گوشت  
های وارداتی صحت نداردحجتی گفت: با توجه به اعمال نظارت سازمان دامپزشکی، انتشار تصاویری مبنی بر کیفیت پایین گوشت . 

های وارداتی و وجود وزیر جهاد کشاورزی درباره کیفیت گوشت ، محمود حجتی،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
ها و نظارت در محل کشتار و همچنین انتشار تصاویری از کیفیت پایین برخی از این محصوالت، اظهار کرد: انواع و اقسام نظارت

گیردصورت می های وارداتیگوشت ها در زمینه کیفیتبازرسی . 
های قرمز وارداتی دارد،افزود: در که سازمان دامپزشکی نظارت کامل و دقیقی در زمینه گوشتوزیر جهاد کشاورزی با بیان این

گیرد به همین دلیل نیازی به وجود ناظر در خارج از کشور در زمینه واردات گوشت مرغ گوشت مرغ، وارداتی صورت نمی زمینه
 .نیست

های وارداتی باید زیر دام کشتار شده جهت واردات پیر نباشد، زیرا دامشود تا حجتی، ادامه داد: نظارت کافی روی واردات انجام می
ماه سن داشته باشند 18 . 

تولید گوشت در داخل کاهش نداشته است/ 97درصدی واردات گوشت در سال  1۴۶رشد  :بیشتر بخوانید  
های کشتار شده در آنجا نداشته باشد، دامگواهی بهداشتی و دامپزشکی الزم را  کشتارگاه وی در پایان تصریح کرد: در صورتی که

شودکند. تمامی موارد کنترل و نظارت میقابل قبول نیست و محصول آنها مجوز واردات دریافت نمی . 
  لینک خبر
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 گوشت قرمز 
 خبرگزاری فارس  – 1/12/1397تاریخ : 

 عشایر ظرفیت خودکفا کردن کشور در تولید گوشت قرمز را دارد 
توانند کشور را در تولید گوشت قرمز رئیس سازمان بسیج عشایری اعالم کرد: اگر از قشر زحمتکش عشایر حمایت شود، آنها می

  .خودکفا کنند
فارس، در مورد ظرفیت تولید دام در مناطق وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری هللا سیف رئیس بسیج عشایر در گفتنصرت

های بسیار زیادی دارد و اگر از این قشر زحمتکش حمایت شود، آنها قادرند تولید کشور را به عشایری گفت: عشایر کشور ظرفیت
 .خودکفایی در گوشت قرمز برسانند

شود که امکان افزایش این رقم به تولید می هزار تن گوشت قرمز توسط جامعه عشایر 250وی همچنین گفت: در حال حاضر ساالنه 

هزار تن وجود دارد 500 . 
تواند از این بخش داشته باشد، اشاره کرد و گفت: نخست اینکه قوانینی که پیش از این برای نوع حمایتی که دولت می 4سیف به 

افزایش دهند. پیش از این قانونی تصویب شده و  محدود کردن تعداد دام عشایر تصویب شده، برداشته شود تا آنها بتوانند تولیدشان را
شونداند که اگر دام بیشتر به این منطقه برود، آنها جریمه میبرای هر منطقه عشایری ظرفیت دامی تعیین کرده .  

، چرا که رئیس سازمان بسیج عشایری همچنین گفت: در کنار دامداری باید جامعه عشایر حمایت شود تا آنها کار دامپروری هم بکنند
بهره بودجه در اختیار آنها بگذاریمهای کمآنها نیروی انسانی، تجربه و دام مولد را دارند و تنها نیاز است توسط وام . 

های عشایر به خاطر سقط، قسر در رفتن درصد دام 25وی با بیان اینکه جامعه عشایر باید از نظر علمی توانمند بشوند، گفت: حدود 
یابدرود. اگر آنها از نظر علمی تقویت بشوند، میزان تلفات دام کاهش میمی و مرگ بره، از بین .  

تواند درآمد آنها را افزایش دهد، گفت: باید دولت کننده میسیف با بیان اینکه رساندن محصوالت مستقیم عشایر به دست مصرف
ین صورت درآمد آنها باال خواهد رفت که در این ای از تولید به مصرف مخصوص عشایر ایجاد کند که در اهای زنجیرهفروشگاه

های دامی را خودشان تأمین کنندتوانند نهادهصورت آنها می .  
رئیس سازمان بسیج عشایری در پاسخ به اینکه با افزایش تعداد دام با محدودیت علوفه در بخش عشایر چه کار خواهید کرد، گفت: 

ها و روستانشینان حمایت کند و دست روستاییان را در دست عشایر بگذارد، نهادهاگر دولت از بخش کشاورزی عشایر و همچنین 
 .علوفه مورد نیاز آنها به راحتی تأمین خواهد شد

  لینک خبر
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 گوشت قرمز 
 خبرنگاران جوان  – 1/12/1397تاریخ : 

 تکذیب توزیع گوشت تنظیم بازار با اطالعات هدفمندی یارانه
شودها تکذیب میهدفمندسازی یارانههای مندرج در سامانه رفاهی سازمان توزیع گوشت تنظیم بازار با استفاده از اطالعات خانوار . 

باتوجه به موضوع انتشار  ها آمده است؛ ، در تکذیبه سازمان هدفمندسازی یارانهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
معدن و تجارت و مدیر کل دفتر برنامه ریزی تنظیم و توزیع بازار  ای منتسب به معاون وزیر صنعتیافته در فضای مجازی و رسانه

توزیع گوشت تنظیم بازاربا استفاده از هر گونه  شود( بدینوسیله،با عنوان )گوشت تنظیم بازار فقط بین یارانه بگیران توزیع می
ها نه رفاهی سازمان هدفمندسازی یارانههای مندرج در سامااطالعات از جمله کد ملی و سایر اطالعات هویتی سرپرستان خانوار

شودتکذیب می . 
هزار راس دام زنده تا پایان سال 200ترکد؟ / واردات می 98آیا حباب قیمت گوشت در شب عید  :بیشتر بخوانید  

ی سرپرستان خانوار مجاز به انتشار و ارائه اطالعات هویت هاقانون هدفمند کردن یارانه 7این سازمان براساس آیین نامه اجرایی ماده 
 و افراد زیر مجموعه آنان نخواهد بو

  لینک خبر
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 گوشت قرمز 
 خبرنگاران جوان  – 7/12/1397تاریخ : 

۷۰شودتفع میهای توزیع گوشت مردرصد پرتقال مورد نیاز شب عید تأمین شد/ نارسایی   
ها ارسال شده استدرصد پرتقال مورد نیاز تأمین و به استان 70حجتی گفت: هم اکنون، سیب مورد نیاز بازار شب عید و همچنین  . 

، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
درصد پرتقال مورد نیاز تامین و  70و همچنین  سیب مورد نیاز بازار شب عید حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: هم اکنون،

ل خواهد شدها منتقاسفندماه به مراکز استان 1۵ها فرستاده شده و مابقی نیز تا به استان . 
وی با اشاره به اینکه جلسه ستاد تنظیم بازار به منظور همکاری و تعامل قوه قضاییه و قوه مجریه به ویژه در زمینه شبکه توزیع و 

شود مسائل مربوط به آن برگزار شده بود، افزود: در این جلسه در ارتباط با تخلفاتی که در شبکه توزیع در گوشه و کنار انجام می
ی مطرح و نقطه نظرات متقابل شنیده و جمع بندی شدمباحث . 

های اساسی را از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه اعالم کرد و گفت:گزارش وزیر جهاد کشاورزی، چگونگی تامین کاال
داشته ایم سیهای اساواردات کاال9۶هایی که ما در وزارتخانه داریم حاکی از آن است که امسال بیش از سال گمرک و گزارش . 

تن سیب درختی برای تنظیم بازار شب عید 7۶0هزار و  23سازی ذخیره :بیشتر بخوانید  
گردد، با توجه به ذخایر موجود و روند واردات، امیدواریم حجتی ادامه داد: در ارتباط با اقالمی که به تأمین غذای مردم بر می

 .مشکلی در این زمینه نداشته باشیم
باره گوشت و چگونگی توزیع آن تصریح کرد: در جلسه تاکید شد، توزیع گوشت به صورت هدفمند و به جامعه هدف وی در پایان در

هایی که در ارتباط با توزیع انجام شود که عمال این امر شروع شده و امیدواریم به طور کامل انجام شود تا مشکالت و نارسایی

 .گوشت داشتیم، مرتفع شود
  لینک خبر
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 گوشت قرمز 
 خبرگزاری فارس  – ۵/12/1397تاریخ : 

شود؟+سند مصوبه عجیب دولت برای ترخیص گوشت وارداتی/ وقت وزرا برای چه تصمیماتی گرفته می  
توزیع کند و « مناسب تر»بهمن ماه، مصوب کرد که وزارت صنعت، گوشت های وارداتی را  17هیات وزیران در جلسه مورخ 

کند و وزارت کشور خروج غیرقانونی دام از کشور را « تسریع»وزارت اقتصاد با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی در واردات آن 
کند« کنترل» .  

بهمن ماه مقرر کرد به منظور ترخیص سریع  17ر جلسه مورخ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هیأت وزیران د
هماهنگی میان وزارت امور اقتصادی )گمرک(، با وزارت جهاد کشاورزی انجام شود های وارداتیگوشت . 

در متن کامل این مصوبه که توسط محسن حاجی میرزایی دبیر هیات دولت به وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصاد و 
جهاد کشاورزی و کشور ارسال شده، آمده است دارایی، : 

مقرر کرد 1397/11/17هیئت وزیران در جلسه  : 
لایر( به شکل  42000های وارداتی با ارز رسمی )ریزی کند که گوشتای تمهید و برنامهوزارت صنعت، معدن و تجارت بگونه -1

کنندگان توزیع شودتری در میان مصرفمناسب . 
های وارداتی از مبادی ورودی ادی و دارایی )گمرک( با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی در ترخیص گوشتوزارت امور اقتص -2

 .تسریع کند
 .وزارت کشور خروج غیرقانونی دام از کشور را با جدیت مراقبت و کنترل نماید -3

اسفندماه با اشاره  3ش نامه ای در تاریخ در همین راستا، علی معقولی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه با صدور بخ
مبنی بر هماهنگی وزارت امور اقتصادی )گمرک( با وزارت جهاد کشاورزی در  97بهمن ماه  17به مصوبه هیأت وزیران مورخ 

، «رعایت کامل مقررات»های وارداتی، به گمرکات اجرایی دستور داد مفاد نامه فوق را با خصوص تسریع در ترخیص گوشت
ایی کننداجر . 

 
 :به گزارش فارس، با اندکی تامل در مصوبه دولت و بخشنامه گمرک مشخص است

ها مورد بحث قرار گرفته و به عنوان مصوبات بدیهیات و وظایف قانونی دستگاه بهمن ماه هیات دولت، 17اوال: در جلسه مورخ 
یات دولت حاوی هیچ نکته مهمی نیست و نوعی دولت بر ضرورت اجرای آن تاکید شده است. به عبارت دیگر، این مصوبه ه

  .برخورد نمادین با مشکالت کشور درباره واردات گوشت است
بر هماهنگی وزارت امور اقتصادی )گمرک( با وزارت جهاد  بهمن ماه هیات دولت، 17 با وجودی که در جلسه مورخ :ثانیا

ه و این مصوبه همان روز توسط دبیر هیات دولت به های وارداتی تاکید شدکشاورزی در خصوص تسریع در ترخیص گوشت
وزارتخانه های مختلف از جمله وزارت اقتصاد ابالغ شده است، شاهد هستیم که ابالغیه گمرک برای اجرایی شدن این مصوبه، حدود 
نه واردات گوشت به عبارت دیگر، همین مصوبه نمادین هیات دولت برای حل مشکالت کشور در زمی .دو هفته بعد صادر شده است

 .هم دچار بروکراسی شده و به سرعت اجرایی نشده است
 لینک خبر 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان  – 2/12/1397تاریخ : 

 تکذیب ذبح نامناسب و غیر شرعی مرغ/ مجوزی برای واردات مرغ صادر نشده است
شود که حتی یک مورد از این ذبح غیر شرعی نبوده استون قطعه مرغ در کشور ذبح میمیلی 7۵0پور گفت: ساالنه رفیعی . 

صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعلیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

های اجتماعی مطرح شده است، اظهار کرد: ساالنه ذبح نامناسب و غیر شرعی مرغکه اخیرا در شبکه ، دربارهخبرنگاران جوان
ای که تصاویر آن در شود که حتی یک مورد از این ذبح به گونهکشتارگاه صنعتی کشور ذبح می 2۶0میلیون قطعه مرغ در  7۵0

اجتماعی پخش شده نیست هایشبکه . 
را رد کرد و گفت: به اعتقاد بنده برخی افراد سودجو در شرایط کنونی جنگ اقتصادی  کشتار غیر شرعی مرغ وی شبه حرام بودن و

هایی به دنبال تشویش اذهان عمومی هستند، چرا که با وجود ناظران شرعی در عملیات کشتار چنین چیزی با مطرح کردن چنین بحث
افتدنمی اتفاق . 

رود، از این رو ای به شمار میهایی یک رفتار غیر اخالقی و غیرحرفهرفیعی پور ادامه داد: با توجه به آنکه مطرح شدن چنین بحث
رود که این افراد را شناسایی و با آنها برخورد جدی داشته باشند تا افراد سودجو نتوانند آرامش مردم را از مراجع قضایی انتظار می

شودهم این گونه کشتار نمی  هم زنند چرا که در حوزه نظارت دامپزشکی در طول سال حتی یک موردبر  . 
میلیارد دالر رسید/صنعت دام و طیور دومین صنعت اشتغالزای کشور 1۵ارزش محصوالت پروتئینی به  :بیشتر بخوانید  

مباحثی مبنی بر واردات مرغ در ستاد تنظیم بازار و  بیان کرد: اگرچه واردات مرغ رئیس سازمان دامپزشکی درباره آخرین وضع
وزارت جهاد کشاورزی طرح موضوع شده است، اما تاکنون سازمان دامپزشکی به عنوان متولی و مسئول صدور مجوز نهایی، 

 .مجوزی در خصوص واردات مرغ صادر نکرده است
ظهار کرد: اتخاذ تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار و وزارت های هدف ابه بازار ممنوعیت صادرات مرغ و تخم مرغ وی درباره علل

جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت صادرات به نفع تولید است و سازمان دامپزشکی کماکان براساس ضوابط و مقررات اقدامات 
کندبهداشتی، دستورات مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار را اجرا می . 

شود، توسط وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم ر پایان تصریح کرد: زمانیکه صادرات در حوزه مازاد انجام میاین مقام مسئول د
های مسئول به شود و در شرایط فعلی ممنوعیت صادرات مرغ و تخم مرغ از سوی دستگاهابالغ می سازمان دامپزشکی بازار به

ت گرفته است و مجدد با رفع این بحران صادرات در دستور کار قرار سبب آنکه تولید تنها جوابگوی نیاز کشور بوده، صور

گیردمی . 
  لینک خبر
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 آالتمکانیزاسیون/ماشین 
 خبرگزاری فارس – ۶/12/1397تاریخ :

آالت کشاورزی داران و مرکز مکانیزاسیون درفروش ماشیندرصدی آمار کارخانه ۹۶تفاوت   
 1247گوید سال گذشته به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به رغم اینکه مرکز مکانیزاسیون کشاورزی کشور می

کنند آالت کشاورزی اعالم میهای ماشینبرای خرید ماشین آالت داده است اما ، برخی شرکت میلیارد تومان تسهیالت به کشاورزان
میلیارد تومان فراتر نرفته است 60های تولیدکننده از کل خرید کشاورزان از شرکت شرکت تولیدکننده  50گویند بیش از آنها می .

درصد رقم اعالم 4فروش آنها به راحتی در دسترس است و تنها  آالت و ادوات کشاورزی در کشور وجود ندارد و آمارهایماشین
آالت اختصاص یافته استشده مرکز مکانیزاسیون کشاورزی به خرید ماشین . 

با خبرنگار فارس، گفت: طی  وگوآالت کشاورزی است در گفتشرکت ابتکار که تولیدکننده ماشین مدیره افشین هاشمی رئیس هیأت
ماشین آالت کشاورزی مشخص شد که میزان فروش آنها در سال   های تولید کنندهآالت کشاورزی از شرکتاستعالم اتحادیه ماشین

میلیارد تومان نبوده است 60گذشته بیشتر از  . 
 مرکز مکانیزاسیون فهرست فروش را اعالم کند*

افته است، گفت: اگر واقعاً این رقم از نظر آالت کشاورزی داخل اختصاص نیوی با بیان اینکه، این میزان تسهیالت برای خرید ماشین
ها را اعالم کند تا برای همه مشخص شودمرکز مکانیزاسیون کشاورزی صحیح است فهرست فروش شرکت .  

قم بسیار اندکی از درصد است، ر 10ساله و با سود  5دهند آالت کشاورزی میها برای خرید ماشینهاشمی گفت: تسهیالتی که بانک
آوردآید و بقیه سر از جاهای دیگر در میآالت میت به بخش خرید ماشیناین تسهیال .  

ای و دل به خواهی بود به آالت کشاورزی اختصاص یافته بود کامالً سلیقهوی گفت: تسهیالتی هم که برای تولیدکنندگان ماشین
های کوچک با تعداد کارگران کم تسهیالت رکتهای با سابقه طوالنی که کارگران زیادی هم داشتند رقم بسیار کم و برای ششرکت

 .بیشتر دادند
آالت کشاورزی داده شود میلیارد تومان به عنوان تسهیالت سرمایه در گردش به تولیدکنندگان ماشین 50هاشمی ادامه داد: قرار بود 
میلیون تومان تسهیالت  200د های بزرگ در حهای کوچک تا حد یک میلیارد تومان و به برخی شرکتاما اکنون به برخی شرکت

  .دادند
های بزرگ ای نوشته و از مرکز مکانیزاسیون کشاورزی کشور خواسته بود به استثنای شرکتوی گفت: اتحادیه ماشین آالت هم نامه

میلیون تومان داده شود که این کار را هم انجام ندادند 500ها به طور مساوی برای بقیه شرکت . 
* سیون کشاورزی کشور به برخی اظهاراتپاسخ مرکز مکانیزا  

وگو کردیمبرای پاسخ به این سواالت با کامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون گفت  
اید؟ گفت: همه کشاورزان و مردم در قبال های تولید کننده ماشین آالت تعیین کردهخرید برای شرکت وی در پاسخ به اینکه آیا سهمیه

آالتی را خریداری کنند و حق دهند که از کدام کارخانه و چه ماشیناورزی آزادند، آنها خودشان تشخیص میآالت کشخرید ماشین
کندانتخاب با متقاضیان است و شرکت هیچ اقدامی در این زمینه نمی .  

کند که کیفیت خوب یوی ادامه داد: کشاورزی ماشین آالت یا ادوات کشاورزی مورد نیاز خود را طبیعی است از شرکتی خریداری م
ها ناراحتند که فروش ندارند واقعیت این است که ما هیچ دخالتی در فروش بعضی شرکت  و خدمات پس از فروش مناسب دارد اما

دارد متقاضیان به سمت آن  شود و با توجه به کیفیتی که هر شرکت و کارخانهها تشکیل میآنها نداریم پرونده در سطح شهرستان
وندرشرکت می .  

 15آالت در قالب تسهیالت درصد قیمت ماشین 80رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشور در خصوص نحوه خرید متقاضیان، گفت: 
درصد آورده دارند 20شود و کشاورزان تنها ها پرداخت میدرصدی از سوی بانک .  
ها در اختیار کشاورزان قرار داده شد تا بانکمیلیارد تومان تسهیالت از سوی  1248به میزان  97به گفته عباسی، در سال 

آالت مورد نیاز را تأمین کنندماشین . 
میلیارد  1600درصد خریدهای نقدی را محاسبه کنیم در مجموع سال گذشته  20درصد آورده کشاورزان و  20وی ادامه داد: اگر 

گذاری شدتومان در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی سرمایه . 
آالت درصد ماشین 95مکانیزاسیون کشور با بیان اینکه این بخش از صنعت در آستانه خودکفایی است، گفت:  رئیس مرکز توسعه

آالتی که تولید آنها در داخل وجود ندارد از خارج وارد درصد از ماشین 5مورد نیاز کشور در سال گذشته در داخل تأمین شد و تنها 
 .شد

اند، گفتالت و ادواتی وارد شدهآوی در پاسخ به اینکه مثالً چه ماشین های حوزه دام های سنگین و برخی ماشینتراکتورها و کمباین :

آالت مورد نیاز بخش کشاورزی استدرصد کل ماشین 5و طیور و ماشین آالت برداشت برنج وارد شدند که در مجموع  .  

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 2شود در سال آینده بینی میمیزان است، گفت: پیش چه 98عباسی در پاسخ به اینکه اعتبار بخش مکانیزاسیون کشاورزی در سال 
هزار میلیارد تومان در این بخش  3تا  2500هزار میلیارد تومان تسهیالت برای مکانیزاسیون کشاورزی تأمین شود و در مجموع 

گذاری خواهد شدسرمایه . 
شود که در بینی میرزی در سال آینده، گفت: پیشآالت کشاوبینی از قیمت ماشینرئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشور درباره پیش

درصد افزایش نیابد 25آالت کشاورزی بیش از سال آینده قیمت در حوزه ماشین .  
های درصد بوده است. در حالی که افزایش قیمت در سایر بخش 40آالت حدود به گفته وی، در سال جاری میزان افزایش ماشین

وده استصنعتی مثل خودرو بسیار بیشتر ب . 
آالت کشاورزی گفت: با توجه به اینکه متقاضیان و خریداران این حوزه کشاورزان عباسی دلیل افزایش کمتر قیمت در حوزه ماشین

ها در این حوزه دانند که باید از این بخش حمایت کرد بنابراین به دنبال باال بردن قیمتهستند و متولیان صنعت این بخش هم می
  .نیستند

* ها خریداری شده است؟میلیارد تومان ماشین آالت از شرکت 1248آیا   
گویند کل خریدی که کشاورزان امسال از داشتند از آالت کشاورزی میهای تولیدکننده ماشینعباسی در پاسخ به اینکه برخی شرکت

کمباین امسال توسط  500خته و بیش از دستگاه تراکتورسازی تنها تراکتورسازی ایران فرو 16میلیارد تومان بیشتر نبوده گفت:  60
آالت هایی از فروش ماشینسمپاش خریداری شده است که اینها نمونه هزار دستگاه بوم 4و  بذرکار هزار 4کشاورزان خریداری شده، 

 .کشاورزی است
هند کرد که میزان تسهیالت های درشتی اعالم خواهمدان، سهند و استان مرکزی جویا شوید رقم های بذرکاروی گفت: اگر از شرکت

  .اعطایی شرکت مکانیزاسیون کشاورزی را تأیید خواهد کرد
خواهند ها نمیها را اعالم کنید، گفت: بسیاری از این شرکتعباسی در پاسخ به اینکه آیا امکان با جزئیات میزان فروش شرکت

شودشان فاش شود و اینها به عنوان اطالعات شخصی آنها تلقی میاطالعات .  
آالت کشاورزی در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها عضو انجمن نیستند بنابراین آمار کننده ماشینعرضه 220وی گفت: بیش از 

تواند دقیق باشدانجمن نمی .  
* ها عادالنه توزیع شدتسهیالت سرمایه در گردش کارخانه  

آالت کشاورزی تسهیالت سرمایه در گردشی که به تولیدکنندگان ماشینرئیس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی کشور درباره اینکه چرا 
میلیون تومان  500نفره به ما داده بود و خواسته بود که برای همه آنها به طور مساوی  50داده شده است گفت: انجمن فهرست 

ها های زیادی با هم دارند برخی شرکتها تفاوتتسهیالت سرمایه در گردش داده شود اما این از نظر ما منطقی نیست چرا که شرکت
سازند و برخی کمباین و این اصالً منطقی نیست که به همه آنها تسهیالت یکسان بدهیمکوب میتریلر و خرمن . 

تر کنیم که این به عدالت نزدیکمیلیون متغیر است و فکر می 800تا  300وی گفت: تسهیالتی که ما برای آنها انتخاب کردیم از 
 .است

کند به گفته سازمان خواروبار کشاورزی کشور تامین کننده امنیت غذایی کشور است و مکانیزاسیون نقش بسیار پررنگی را ایفا می
سال آینده تنها با مکانیزاسیون کشاورزی و تحقیقات امکانپذیر خواهد بود.باید عالوه بر اینکه از  40در   جهانی تامین امنیت غذایی

به ویژه در شرایط تحریم حمایت جدی کرد، بلکه با شفافیت الزم از دلخوری و دلسردی   االت کشاورزی کشورنتولید کنندگان ماشی
 .آنها جلوگیری کرد

کشاورزی کشور به اذعان  های تولید کننده هم باید با انسجام بیش از پیش در خدمت بخش کشاورزی باشند،در دیگر سو کارخانه
پوتین رئیس جمهور روسیه سیاست تقویت بخش کشاورزی تواند باشد،ها مین ضدضربه در برابر تحریمالمللی بهتریکارشناسان بین

کند و نتیجه خوبی هم گرفته استهای آمریکا عملی میدر زمان تحریم را در برابر تحریم . 
 
  لینک خبر
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 متفرقه
 

 خبرگزاری فارس  – 7/12/1397تاریخ : 

 رئیس مرکز روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد 
« رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی»سیدعلی محققی با حکم وزیر جهاد کشاورزی به عنوان 

  .منصوب شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طی حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، سیدعلی محققی به سمت 

منصوب شد« رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی» . 
 .وی پیش از این مدیر ترویج وروابط عمومی سازمان امور اراضی کشور بود

الدین سیدمحسنی به عنوان سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد آقای سید شهاب حدود یک ماه است که
کردفعالیت می . 

 لینک خبر 
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 متفرقه 
 
 
خبرگزاری فارس  – 7/12/1397اریخ : ت  

شود بهاره عرضه می برنج، روغن، شکر و تخم مرغ در نمایشگاه  
های بهاره گفترئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عرضه برنج، روغن، شکر و تخم مرغ در نمایشگاه قیمت این  :

  .کاالها بر اساس قیمت مصوب شرکت بازرگانی و شرکت پشتیبانی امور دام خواهد بود
های بهاره گفت: امسال وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد چگونگی برگزاری نمایشگاهدر گفت یدهللا صادقی

شودنمایشگاه بهاره در سه نقطه تهران، فرهنگسرای خاوران، بوستان والیت و مصلی امام خمینی )ره( برگزار می .  
ها براساس مصلحت و های بهاره در شهرستانداشت: برگزاری نمایشگاهاظهار   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

  .با تایید فرماندار و هماهنگی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آن استان و اتاق اصناف انجام خواهد شد
گفت: کیف، کفش،  شود،درصد تخفیف عرضه می 15صادقی با بیان اینکه معموال اجناس عرضه شده در نمایشگاه بهاره تقریبا با 

شود که ممکن ها عرضه میپوشاک، مواد خوراکی شامل تنقالت، شیرینی، خشکبار، آجیل از جمله کاالهایی است که در این نمایشگاه
  .است، میزان تخفیف در این کاالها متفاوت باشد

و شرکت پشتیبانی امور دام در های مصوب شرکت بازرگانی مرغ براساس قیمتوی همچنین از عرضه برنج، روغن، شکر و تخم
ها خبرداد و گفتاین نمایشگاه ها و ناظران و بازرسان سازمان صنعت و اتاق اصناف در طول مدت برگزاری نمایشگاه بر قیمت :

  .کیفیت عرضه کاالها نظارت خواهند داشت
های بهاره کاالی ایرانی خواهد بودرئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: کلیه کاالهای عرضه شده در نمایشگاه .  

روز خواهد بود 10اسفند به مدت  24اسفند تا  15های بهاره از وی گفت: زمان برگزاری نمایشگاه .  
 لینک خبر 
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 متفرقه 
خبرگزاری فارس  – 4/12/1397تاریخ :   

شود استفاده از ظرفیت مهندسان کشاورزی در بخش کشاورزی/تولید متحول می  
های مهندسان کشاورزی درکشور استفاده وزیر جهاد کشاورزی امروز در مراسم تجلیل از مقام مهندس گفت: قرار است از ظرفیت

  .بیشتری شود که بخش تولید را متحول خواهد کرد
و   تجلیل از مقام مهندس» به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در مراسم 

های برج میالد و به مناسبت روز مهندس سالروز تولد خواجه که در سالن همایش« تبیین نقش علوم و دانش مهندسی کشاورزی
قرار  های الزم و توانمند شدن به دانش روز،: مهندسان کشاورزی پس از کسب مهارتنصیرالدین طوسی برگزار شد، اعالم کرد

های دولت در خدمت کشاورزان باشنداست با حداقل امکانات و کمک . 
وزیر جهاد کشاورزی گفت: مهندسان کشاورزی با ید با افزایش دانش و مهارت کار آفرین شوند، برخی از مهندسان نمونه کشاورزی 

های خود توانستند تحوالت زیادی در این بخش ایجاد کنند و ما شاهد این تحوالت هستیمفاده از دانش و مهارتبا است . 
های اخیر در دستور کار دولت، مردم و کشاورزان قرار گرفته وی ادامه داد: دانش محور کردن و فناوری کردن کشاورزی در دهه

در ارتقای بخش کشاورزی داشتند و با توجه به این نیرو و سرمایه عظیم و است، مهندسان کشاورزی بیشترین سهم و نقش را 
های نظام برای تربیت نیروی انسانی امیدواریم شاهد دستاوردهای بیشتر در این حوزه باشیمگذاریهمچنین سرمایه . 

های طبیعی فراوانی در دهند، ظرفیتگذاری بیشتری در زمینه دانش و مهارت خود انجام حجتی گفت: مهندسان کشاورزی باید سرمایه
ها باید دانش بنیان و منطبق با محیط زیست عمل کنیم و به دانش روز مجهز باشیمکشور وجود دارد و برای استفاده از این ظرفیت . 

ی دانش و توانیم با بکارگیرای، پرورش ماهی در قفس و نشاکاری در کشور اشاره کردو گفت:ما میهای کشت گلخانهوی به ظرفیت
های موجود با آب کمتر تولید بیشتری داشته باشیمهای روز و استفاده از ظرفیتمهارت .  

* درصدی کشتار دام 15تا  10کاهش   
درصدی کشتار دام سبک گفت: اگر چه آمار کشتار دام را دامپزشکی باید اعالم کند، اما امسال نسبت به  31حجتی با تکذیب کاهش 
درصد کاهش کشتار داشتیم 1۵تا  10ها به صورت رسمی هسال گذشته در کشتارگا . 

وی از افزایش واردات گوشت نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: با توجه به بحث تنظیم بازار که مورد تایید دولت قرار گرفته 
شوداست توزیع به صورت هدفمند انجام می .  

های آنها زی جویای کار در کشور وجود دارد که استفاده از ظرفیتالتحصیالن کشاورهزار فارغ 150حدود  به گزارش فارس،
تواند انقالب بزرگی در کشاورزی و تولید کشور ایجاد کندمی . 

توانند به عنوان بازوی توانمند بخش ترویج در کشور باشند که امروزه شکاف بزرگی بین دانش روز و اجرای آن در این مهندسان می
رودتکنولوژی روز به مزارع کمتر میمزرعه ایجاد شده است و  . 

ای در تولید محصوالت دولت اگر این مهندسان کشاورزی را تامین کند تا آنها در خدمت بخش کشاورزی باشد، افزایش قابل مالحظه
 .کشاورزی کشور رخ خواهدداد

و مراکز خدمات کشاورزی و نخستین در این مراسم عالوه بر سخنرانی مسئوالن و تقدیر از صاحب نامان بخش کشاورزی، از تابل
شودتلویزیون اینترنتی کشاورزی رونمایی می . 

 لینک خبر 
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 متفرقه 
خبرگزاری فارس  – 1/12/1397تاریخ :   

  سه انتصاب جدید در وزارت جهاد کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی طی احکام جداگانه معاون توسعه منابع انسانی، قائم مقام وزیر در امور مجلس و یک مشاور وزیر را منصوب 

  .کرد
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در حکمی 

عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی معرفی کردرا به « خسرو پالیزگر» . 
را به سمت قائم مقام وزیر در امور مجلس منصوب کرد« محمدعلی جوادی»وی همچنین  . 

به سمت مشاور وزیر منصوب شد« سیدمحمد مجابی»در حکم دیگری  . 
شد« حسن صالحی»سازمان شیالت ایران جایگزین  هللا خون میرزایی به عنوان رییس جدیددو روز پیش هم نبی . 

 لینک خبر 
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 متفرقه 
خبرگزاری فارس – 7/12/1397تاریخ :   

 خرید سیب و پرتقال به میزان مصوب/ امیدواری به رفع نارسایی در توزیع گوشت قرمز 
حجم مصوب ستاد تنظیم بازار، گفت: در جلسه تنظیم بازار  وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خریداری سیب و پرتقال براساس

  .امروز به توزیع هدفمند گوشت تاکید شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمود حجتی امروز در حاشیه جلسه تنظیم بازار در جمع خبرنگاران گفت: در 

جام سیب و پرتقال که قبال در ستاد تنظیم بازار به تصویب رسیده بود، جلسه امروز در رابطه با تنظیم بازار میوه شب عید و تامین اح
  .بحث شد

ها و به مراکز استان  وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه براساس همان احجام که در ستاد تنظیم بازار مصوب شده سیب خریداری
اسفند به  15ها منتقل و مابقی آن تا به مراکز استاندرصد آن  70منتقل شده است، گفت: پرتقال هم براساس حجم مصوب خریداری و 

شودها منتقل میمراکز استان . 
وی با بیان اینکه جلسه امروز ستاد تنظیم بازار بیشتر حالت مفاهمه، همکاری و تعامل بین قوه قضائیه، مجریه در مورد شبکه توزیع 

بندی شدسه نقطه نظارت متقابل شنیده و جمعشود، گفت: در این جلو مسائل و تخلفاتی که در شبکه انجام می .  
  .حجتی اظهار داشت: در این جلسه گزارشاتی در رابطه با وضعیت تامین به ویژه تامین کاالهای اساسی ارائه شود

وی افزود: گزارشات گمرک و گزارشات وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است که کاالهای اساسی )اقالمی که عمدتا مربوط به 
وارد شده است 96در سال جاری بیش از سال   امین غذا مردم است(ت .  

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: بنابراین با توجه به حجم ذخایر و روند واردات امیدواریم دیگر مشکلی در این ارتباط به وجود 
  .نیاید

کار به صورت هدفمند و جامع انجام شود، البته کار  به توزیع گوشت قرمز بیان داشت: در این جلسه تاکید شد تا این  وی با اشاره
هایی که در وضعیت توزیع این کاال توزیع شروع شده و امیدواریم کامل اجرا شود تا مشکالتی که در رابطه با گوشت و نارسایی

  .وجود داشت، مرتفع شود
 لینک خبر 
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 نهاده
خبرنگاران جوان  – 1/12/1397تاریخ :   

نرخی است ۲آخرین تحوالت بازار مرغ/ قیمت نهاده های دامی همچنان   
هزار  1۶ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 200هزار و  10حجت گفت: متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

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

 10اظهار کرد: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  آخرین تحوالتبازار مرغ، درباره باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان است 1۶هزار و برخی مناطق  1۴تا  300هزار و  13ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 200هزار و  . 

های ته، از این رو اسفند فصل عرضه مرغصورت گرف های مرغداریواحد وی افزود: با توجه به آنکه جوجه ریزی مناسبی در
 .تولیدی به بازار است

هزار تومان باالتر  1۶تا  1۵برای ایام پایانی سال از  نرخ مرغ شود کههای دامی پیش بینی میحجت ادامه داد: با مدیریت قیمت نهاده
دهدمرغ را تحت تاثیر خود قرار می ها رخ دهد، بی شک قیمتنرود، اما اگر مجدد نوسان و تغییر قیمتی در بازار نهاده . 

تومان 1۵۵00کمبودی در عرضه مرغ شب عید نداریم/ نرخ واقعی هر کیلو مرغ  :بیشتر بخوانید  
نرخی است، بیان کرد: یکی از  2 همچنان های دامیقیمت نهاده عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه

توانند سود مضاعفی از این نهاده در بازار آن است که افرادی که از نقدینگی مناسبی برخوردارند، می نرخی بودن قیمت 2های پیامد
طریق بدست آورند چرا که به سبب محدود بودن پروسه تولید مرغ گوشتی، تاخیر در بارگیری و ارسال نهاده با نرخ مصوب بر 

 .نوسان این بازار دامن زده است
های دامی با نرخ مصوب پیش بیاید، از پشتیبانی امور دام انتظار ند تاخیری در بارگیری و توزیع نهادهبه گفته وی، اگر در اسف

ها توزیع کندها را به استانرود که برای جلوگیری از نوسان قیمت بخشی از دان مانده در انبارمی . 
تومان اعالم کرد و گفت: هر کیلو  ۴۵0هزار و  2ا و کنجاله سویا ر 3۵0را یک هزار و  نرخ مصوب هر کیلو ذرت این مقام مسئول

تومان به تولیدکنندگان  ۵00هزار و  3و کنجاله سویا  700تا یک هزار و  ۶00ذرت در بازار آزاد با متوسط نرخ یک هزار و 
شودعرضه می . 

حجت در پایان با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ در شب عید وجود ندارد، تصریح کرد: طبق روال همه ساله در ایام پایانی 

درصدی در بازار روبرو شود ۵تا  ۴به سبب ازدیاد تقاضا با نوسان  قیمت مرغ سال تنها ممکن است در برخی روزها، . 
 لینک خبر
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 نهاده 
 خبرنگاران جوان  – 2/12/1397تاریخ : 

تومانی تامین نهاده های دامی با مشکل مواجه می شود؟ ٤۲۰۰آیا با حذف ارز   
ر صورت عدم واردات از سوی تجار تمهیداتی برای تامین نهاده های تومانی، دولت باید د ۴200قدیری گفت: با توجه به حذف ارز 

 .دامی بیندیشد
گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی  مجید موافق قدیری رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان در گفت و گو با خبرنگار

،باشگاه خبرنگاران جوان واردات نهاده  تومانی، بازرگانان و تجار انگیزه ای برای ۴200در پاسخ به این سوال که آیا با حذف ارز   

تومانی و یارانه به واردات است، اما نکته  ۴200دارند یا خیر؟ اظهار کرد: اگرچه بخش خصوصی موافق حذف ارز  های دامی
تومانی، انگیزه الزم برای بازرگانان و تجار نهاده های دامی تولید خوراک دام برای  ۴200حائز اهمیت آن است که آیا با حذف ارز 

نهاده  ا مشکل کمبودسرمایه گذاری و تجارت باقی می ماند یا خیر؟ آیا کشور در صورت عدم واردات از سوی واردکنندگان بزرگ ب
مواجه نمی شود؟ آیا واردكنندگان كوچک و نوپا توان تامین نیاز كشور را در شرایط حساس فعلی دارند؟ این امور از   های دامی

 .جمله مواردی است که سیاست گذاران اقتصادی باید به صورت فنی و كارشناسی به آن بپردازند
از سوی تجار چه  واردات جای این سوال مطرح است که دولت در صورت عدم مانیتو ۴200ارز  به گفته وی، با توجه به حذف

 تمهیداتی برای تامین نیاز کشور اندیشیده است؟
است که طبق گزارش های مرکز پژوهش  تورم تومانی افزایش ۴200موافق قدیری ادامه داد: بزرگترین نگرانی دولت با حذف ارز 

واردات، تورم کاالهای  تومانی و اختصاص ارز نیمایی به ۴200در صورت حذف ارز  های مجلس و سازمان برنامه و بودجه
چه اتفاقی در فضای کسب و کار می  ارز یارانه ای درصد افزایش می یابد. درحالیکه این امر باید بررسی شود که با حذف ۶اساسی 

 افتد؟
عه است می توان از کارت ها یا کوپن های گوشت استفاده کرد این فعال اقتصادی ادامه داد: اگر دولت نگران دهک هایی پایین جام
 .ولی باید اجازه داد بازار به تعادل برسد و دخالت ارزی متوقف شود

های دامی وجود نداردکند/ انحصاری در واردات نهادهدرصد دنیا مرغ تولید می 1.8ایران  :بیشتر بخوانید  
وجود ندارد، بیان کرد: هم اکنون بیش  انحصاری در واردات نهاده های دامی یان اینکهاین مقام مسئول در بخش دیگر سخنان خود با ب

شرکت واردکننده نهاده های دامی در این زمینه تجارت می کنند و تنها ممکن است سهم برخی واردکنندگان به دلیل سابقه و  119از 
ما نمی توان گفت که انحصاری در واردات وجود دارداعتبار بیشتر در محافل بین المللی در بازار داخلی بیشتر باشد، ا . 

وی درخصوص آینده بازار نهاده های دامی گفت: اگر مشکالت تحریمی به ما اجازه دهد که نقل و انتقال پول صورت گیرد، مشکلی 
ر خواهیم بوددر تامین نهاده های دامی نخواهیم داشت و در غیر این صورت شاهد نوسان قیمت و شوک های شدیدتر به بازا . 

به طور کامل مرتفع نشده است، اظهار کرد: هم اکنون در نقل و انتقال  نهاده های دامی موافق قدیری با اشاره به اینکه مشکل ترخیص
هیچ گونه محدودیت و مشکلی  پول به سبب مسائل تحریم همچنان مشکل داریم، در حالیکه در تخصیص ارز از سویبانک مرکزی

 .وجود ندارد
گفته وی، در شرایط فعلی در انتقال ارز به شرکت هایی که خرید نهاده های دامی صورت گرفته، همچنان محدودیت هایی وجود به 

 .دارد و اتفاق خاصی در گشایش نقل و انتقال صورت نگرفته است
و طیور دانست و گفت: هم  این مقام مسئول تامین سرمایه در گردش و نقدینگی ارزان قیمت را از مهم ترین موضوعات صنعت دام

است که اگر به موقع تامین  خوراک دام درصد هزینه های واحدهای تولید گوشت، مرغ، شیر و تخم مرغ مربوط به 80اکنون بیش از 
 .نشود، صنعت با مشکل جدی مواجه می شود

دی دارند، تصریح کرد: اگر واحدهای موافق قدیری در پایان با بیان اینکه واسطه ها نقش بانک ها را برای برخی واحدهای تولی
تولیدی پول نقد و سرمایه در گردش كافی داشته باشند، می توانند از واردکنندگان به صورت مستقیم نهاده مورد نیاز را خریداری کنند 

ز شرکت و در غیر این صورت نقش واسطه ها در این میان پررنگ می شود چرا که تجار برای ترخیص کشتی های بعدی و خرید ا

 .های بین المللی نیاز به پول نقد دارند
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 گزارشات جهانی

 خبرگزاری فارس  – 7/12/1397تاریخ : 

 فائو نسبت به امنیت غذایی جهان هشدار داد 
های گیاهی، جانوری خطر جدی برای امنیت غذایی در جهان است به طوری که کاهش تنوع گونه درصد گرده افشانهای طبیعی  17 

است  جهان در معرض نابودی   
گیاهان و های حیوانات،ان خواروبار جهانی، فائو، اعالم کرد: کاهش تنوع گونهبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سازم

 .ماهیان جهان تولید امنیت غذایی جهان را با تهدید جدی مواجه کرده است
یابد و این برای امنیت غذ ایی های گیاهی، جانوری به شدت کاهش یافته و با سرعت بیشتری کاهش میفائو؛ گونه براساس گزارش 

 .در جهان یک خطر بزرگی است
اند و بندی شدههای پرخطر طبقهگونه دامی جزو گونه 2000  بر اساس این گزارش های جهان از قبیل زنبورها افشاندرصد گرده 17

 .در خطر نابودی هستند
ها و ها، خزهمثال مانگرو های دریایی مفید است در حال نابودی هستندهای دریاها که برای رشد ماهیان و گونههمچنین اکوسیستم

اند و این به شدت تولید را کاهش خواهد دادها و گیاهان کف دریاها در معرض نابودی قرار گرفتهجلبک . 
در کنار کاهش تنوع زیست محیطی، جهان با تغییرات آب و هوایی و محیطی مواجه است و سوال این است که وظیفه ما مصرف 

چیست؟کنندگان در قبال این تغییرات   
های توسعه پایدار به عمل آمده است، مصرف کنندگان باید اوال محصوالت محلی خود را مصرف کنند؛ البته محصوالتی که به روش
هایی که برای رشد محصوالت یعنی از محصوالتی استفاده کنند که در تولید آنها از کودهای شیمیایی کمتر استفاده شده و نهاده

های تولید تنوع زیست محیطی در آن استفاده شده باشدمحیط زیست همخوانی داشته باشد و از سیستم کشاورزی استفاده شده با . 

 
  لینک خبر
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 گزارشات جهانی 
 خبرگزاری فارس  – 6/12/1397تاریخ : 

میلیون تن بیشتر شد  ۶میلیون تنی تولید گندم جهان/تولید برنج  ۳۵کاهش   
است، میلیون تن رشد داشته  6میلیون تن کاهش یافته اما تولید برنج بیش از  35بر اساس گزارش فائو، تولید گندم امسال در جهان 

  .تولید ذرت در جهان بیشترین کاهش را نسبت به سایر غالت داشته است
بینی اخیر فائو پیش ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی اعالم کرد؛های برنامهموسسه پژوهش به گزارش خبرگزاری فارس،

متر از میزان مورد انتظار ماه نوامبر میلیون تن است که به طور جزئی ک 2595میالدی  2018برای تولید جهانی غالت در  آبان( )

است 2017سال   درصد( کمتر از رکورد 2/4میلیون تن ) 62.5تقریباً و  . 
درصد  1.3با رشد نسبت به میزان مورد انتظار ماه نوامبر تغییر چندانی نداشته اما  2018بینی فائو برای تولید جهانی برنج در پیش

میلیون تن رسیده است 513جدید نسبت به سال گذشته به رکورد  در سطح کشورها، میزان تولید برنج در ماداگاسکار کاهش یافته  .

تولید برنج در برخی از  اندازهای ناشی از طوفان بوده است. در مقابل چشمهای نامنظم و خسارتاست و دلیل این امر، بارش
که دلیل عمده آن، بهبود عملکرد انتظاری بوده است کشورهای آمریکای التین و کارائیب به ویژه پرو افزایش یافته . 

که به دلیل کاهش برآورد تولید گندم در ترکیه و روسیه، تقریباً میلیون تن برسد  725/1تولید جهانی گندم به حدود شود بینی میپیش
میلیون تن کمتر از میزان انتظاری ماه نوامبر  2.8 ( رای تولید جهانی غالت دانه درشت نیز بینی فائو بباشد. همچنین پیشآبان( می

میلیون تن رسیده است. تعدیالت کاهشی در  1357میلیون تن نسبت به میزان انتظاری ماه نوامبر کاهش یافته و به حدود  3.1تقریباً 
بینی برای تولید باشد. با این وجود، پیشمیزان تولید جو و سورگوم، دلیل عمده کاهش انتظاری اخیر در تولید غالت دانه درشت می

جهانی ذرت بدون تغییر باقی مانده است چرا که بازنگری افزایشی در تولید ذرت اوکراین به دلیل بهبود عملکرد انتظاری با کاهش 
انداز تولید ذرت آمریکا جبران شده استچشم . 

های باالی تولیدکننده در آمریکا مترود قیهمچنان در جریان است. انتظار می 2019در نیمکره شمالی، کشت گندم زمستانه سال 
افزایش کشت  .موجب افزایش سطح زیر کشت شود اما رطوبت بیش از اندازه خاک، سرعت عملیات کشت گندم را کاهش داده است

ر شود هر چند، آب و هوای خشک بر کشت گندم زمستانه برخی از کشورها اثرگذابینی میگندم زمستانه برای اتحادیه اروپا نیز پیش
همچنین در آسیا، به دلیل وجود شرایط آب و هوای مساعد در روسیه و اوکراین، افزایش کشت گندم برای این دو کشور  .بوده است

طور در چین و هند نیز آب و هوای مساعد موجب رشد بهتر محصول شده است اما در پاکستان، کاهش میزان شود. همینبینی میپیش
های مقدماتی گندم این کشور تأثیرگذار بوده استبینیای بر پیشعدم دسترسی به آب تا اندازه . 

انداز تولید های باالتر موجب بهبود چشمدر حال کشت است. آب و هوای مساعد و قیمت 2019در نیمکره جنوبی، غالت تابستانی 
به  2017در مقایسه با کاهش سال  رود تولید ذرت در این دو کشورذرت در آرژانتین و برزیل شده است به طوری که انتظار می

بینی توسعه کشت ذرت در آفریقای جنوبی وجود دارد و این در حالی است که با وجود مساعد افزایش قابل توجهی دست یابد. پیش
ش را متزلزل نینو، دورنمای کشور و بخآبی به همراه پدیده احتمالی الانداز شرایط نامناسب بیبودن شرایط اولیه آب و هوایی اما چشم

 .کرده است
میلیون تن برسد که اندکی کمتر از میزان مورد انتظار ماه نوامبر  2649به  2018/19شود مصرف جهانی غالت در بینی میپیش
 1401رود مصرف کل غالت دانه درشت به رکورد جدید باشد. انتظار میمی 2017/18درصد بیشتر از  1.3باشد اما هنوز می

شود بینی میباشد. بر همین اساس، پیشدرصدی در مصرف ذرت می 3.3که دلیل عمده آن افزایش بسیار زیاد  میلیون تن برسد
به طور عمده به دلیل تقاضای زیاد از ذرت برای خوراک دام و مصارف صنعتی به ویژه از سوی چین  2018/19مصرف ذرت در 

میلیون تن برسد 1107و آمریکا به حدود  . 
با عدم تغییر از میزان انتظاری ماه نوامبر و با افزایش جزئی از سال گذشته  2018/19مصرف جهانی گندم در  شودبینی میپیش

میلیون تن برسد. این در حالی  510راستا با رشد جمعیت به حدود رود مصرف غذایی گندم هممیلیون تن باشد. انتظار می 740تقریباً 
 141های باالتر گندم همچنان در حدود م به عنوان خوراک دام به دلیل کاهش تولید و قیمتشود استفاده از گندبینی میاست که پیش

باشد که اندکی کمتر میلیون تن می 50.9حدود  2018/19بینی فائو درباره مصرف جهانی برنج در میلیون تن ثابت باقی بماند. پیش
است. افزایش مصرف غذایی برنج ناشی از رشد جمعیت  2017/18از میزان انتظاری ماه نوامبر اما تقریباً یک درصد بیشتر از 

 .موجب تعدیل فزاینده مصرف جهانی برنج شده است
میلیون  416/6به حدود  2017/18درصدی از میزان رکورد  0.9با کاهش  2018/19المللی غالت در شود تجارت بینبینی میپیش

به  2017/18درصدی از  2.1بینی شده ماه نوامبر و کاهش جزئی از میزان پیشرود تجارت جهانی گندم با افت تن برسد. انتظار می
شود واردات گندم توسط الجزایر، مراکش و هند به دلیل افزایش تولید داخلی در بینی میمیلیون تن برسد. پیش 172.5حدود 

کاهش یابد 2018/19 .  
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با  2018/19گندم از روسیه )بزرگترین صادرکننده گندم در جهان( در درباره صادرکنندگان باید به این نکته اشاره کرد که صادرات 
به حدود  2017/18درصدی از  15کاهش انتظاری  باشدمیلیون تن برسد که دلیل این امر، کاهش شدید تولید داخلی می 34.5 انتظار  .

ت آمریکا جبران شود به طوری که با رشد رود کاهش صادرات گندم از سوی روسیه تا اندازه زیادی با افزایش قابل توجه صادرامی
خواهد رسید. همچنین صادرات بیشتر گندم برای آرژانتین و  2018/19میلیون تن در  29.5به حدود  2017/18درصدی از  28

شود به طوری که کاهش احتمالی صادرات گندم استرالیا، اتحادیه اروپا و اوکراین جبران خواهد شدبینی میکانادا پیش . 
باشد که رکورد جدیدی به حساب میلیون تن می 197حدود  2018/19بینی اخیر فائو برای تجارت جهانی غالت دانه درشت در پیش
میلیون تن بیشتر از میزان مورد انتظار ماه  1.5تقریباً  2018/19آید. بر همین اساس، تجارت جهانی غالت دانه درشت در می

باشدمی 2017/18ردی نوامبر و اندکی بیشتر از میزان برآو .  
دلیل عمده افزایش تجارت جهانی غالت دانه درشت در مقایسه با ماه گذشته، بازنگری افزایشی در واردات ذرت توسط اتحادیه اروپا، 

باشدچین، مکزیک و کانادا می میلیون تن برسد که دلیل عمده  157/2به حدود  2018/19رود تجارت جهانی ذرت در انتظار می .

رود تجارت سورگوم در باشد. در مقابل، احتمال میدرصدی تقاضای وارداتی توسط اتحادیه اروپا می 1.4بینی رشد تقریباً ، پیشآن
میلیون تن برسد. چین، دلیل عمده کاهش تجارت جهانی سورگوم  6به حدود  2017/18درصد از  21با کاهش قابل توجه  2018/19

به دلیل تقاضای وارداتی کمتر توسط چندین کشور آفریقایی و آسیایی با  2018/19جهانی جو در  رود تجارتخواهد بود. انتظار می
شود رشد صادرات ذرت اوکراین به دلیل بینی میمیلیون تن برسد. درباره صادرات غالت دانه درشت پیش 30کاهش جزئی به حدود 

شود به بینی میصادرات زیاد ذرت برای آرژانتین و آمریکا پیش همچنین .ثبت رکورد جدید در تولید این محصول، قابل توجه باشد

 .طوری که این افزایش بیش از کاهش شدید انتظاری در صادرات برزیل )ذرت( و روسیه )ذرت و جو( خواهد بود
درصدی  1.4با کاهش بینی شده ماه نوامبر با عدم تغییر از میزان پیش 2019المللی برنج در سال تقویمی رود تجارت بینانتظار می

شود تایلند در میان صادرکنندگان برنج، بیشترین کاهش صادرات را تجربه بینی میمیلیون تن برسد. پیش 48به حدود  2018از سال 
ت های بعدی قرار دارند و این در حالی است که چین، هند، آمریکا و ویتنام از رشد صادراکند. پاکستان و برزیل پس از تایلند در رتبه

  .برنج برخوردار خواهند بود
باشد که در مقایسه با میزان مورد انتظار ماه میلیون تن می 762حدود  2018/19بینی اخیر فائو برای ذخایر جهانی غالت در پیش

ت مهم، باشد. در میان غالمی 2017/18درصد( کمتر از رکورد باالی  6.5میلیون تن ) 53نوامبر تغییر چندانی نداشته اما تقریباً 
درصد( به  14میلیون تن ) 44رود با کاهش تقریباً شود به طوری که انتظار میبینی میبیشترین کاهش ساالنه ذخایر برای ذرت پیش

بینی دهد. همچنین پیشمیلیون تن برسد. بیشترین کاهش ذخایر ذرت در چین و سپس آمریکا، آرژانتین و برزیل روی می 157حدود 
میلیون تن برسد.  264.5به حدود  2017/18درصد( از  4.4میلیون تن ) 12با کاهش تقریباً  2018/19م در شود ذخایر گندمی

به  2018/19شود ذخایر جهانی برنج در بینی میرود صادرکنندگان گندم بیشترین کاهش ذخایر گندم را تجربه کنند. پیشانتظار می
باشدمی 2017/18درصد بیشتر از  2.7میلیون تن برسد که تقریباً  177رکورد جدید  .  

های اخیر، نسبت بینیدرصد خواهد بود. به طور کلی بر اساس پیش 34.3بر همین اساس نسبت ذخایر به مصرف جهانی برنج حدود 
درصد ثبت شده در  30.8درصد خواهد بود که کمتر از رکورد  28.1حدود  2018/19ذخایر به مصرف جهانی غالت در 

باشدهجری شمسی می 1392/93میالدی مصادف با  2013/14د بود و کمترین نسبت پس از خواه 2017/18 .  
* بندیجمع  

میلیون تن کمتر از رکورد سال  62.5میلیون تن است که تقریباً  2595حدود  2018بینی اخیر فائو برای تولید جهانی غالت در پیش
و  35.2در مقایسه با سال گذشته حدود  2018باشد. میزان کاهش انتظاری برای تولید جهانی گندم و غالت دانه درشت در می 2017

شودبینی میمیلیون تنی برای برنج پیش 6.6این در حالی است که افزایش تقریباً  باشد ومیلیون تن می 34.1 . 
باشد. می 2017/18درصد بیشتر از  1.3میلیون تن برسد که  2649به حدود  2018/19شود مصرف جهانی غالت در بینی میپیش

میلیون تن و  1401میلیون تن،  740ب حدود به ترتی 2018/19میزان مورد انتظار مصرف گندم، غالت دانه درشت و برنج در 
باشدمیلیون تن می 509 . 

میلیون تن کمتر از رکورد  3.6میلیون تن برسد که تقریباً  416/6به حدود  2018/19المللی غالت در رود تجارت بینانتظار می
حالی است که غالت دانه درشت )ذرت( شود و این در بینی میباشد. کاهش مبادالت تجاری برای گندم و برنج پیشمی 2017/18

 .افزایش در تجارت را تجربه خواهند کرد
 2017/18میلیون تن کمتر از  53میلیون تن برسد که تقریباً  762به حدود  2018/19شود ذخایر جهانی غالت در بینی میپیش
میلیون تن  44ر جهانی ذرت با کاهش تقریباً باشد ذرت، بیشترین کاهش در میزان ذخایر را تجربه خواهد کرد به طوری که ذخایمی

میلیون تن کاهش خواهد یافت و این در حالی است که  12.2میلیون تن خواهد رسید. همچنین ذخایر جهانی گندم حدود  157به حدود 
باشدمی 2017/18میلیون تن بیشتر از  4.6میلیون تن خواهد رسید که تقریباً  177ذخایر جهانی برنج به حدود  . 
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حدود  2018/19های اخیر، نسبت ذخایر به مصرف جهانی غالت در بینیبر اساس پیش درصد خواهد بود که کمترین نسبت  28.1

باشدمی 2013/14پس از  . 

  لینک خبر
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 گزارشات جهانی 
 خبرگزاری فارس  – 2/12/1397تاریخ :

توسط رئیس جمهور روسیه صادرشد « غیرتراریخته»دستور کشت محصوالت   

های غیرتراریخته رئیس جمهور روسیه دستور داد که محصوالت کشاورزی کشور ارگانیک و غیرتراریخته باشد و گونه

این کشور معرفی شودبرای کشاورزان  .  

الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، پوتین رئیس جمهور روسیه اعالم کرد: منابع به گزارش گروه اقتصاد بین

شمار روسیه باید در خدمت تولید محصوالت کشاورزی کیفی در این کشور باشدطبیعی بی . 

رزی و متخصصین خود عدم وابستگی خود به بازارهای وی اضافه کرد: در حال حاضر این کشور به لطف منابع کشاو

  .جهانی غالت را ثابت کرده است

میلیون  44پوتین ادامه داد: ما نه تنها بزرگترین صادرکنندگان گندم در جهان هستیم بلکه میزان صادرات ما به رقم تاریخی 

 .تن رسیده است و ما به یک دستاورد دیگری هم رسیدیم

کنند که طف دانشمندان روسی ما در تأمین بذر گندم هم استقالل کامل داریم و کارشناسان ما تعیین میوی تصریح کرد: به ل

  .این عدم وابستگی به بذر چقدر برای کشور حیاتی است

وی با بیان اینکه این منابع طبیعی باید در خدمت تولید محصوالت ارگانیک و غیرتراریخته باشد، گفت: مزایای منابع طبیعی 

وسیه برای این کشور بسیار باارزش استر .  

دهم که دولت یک برند داخلی با سازگاری بیشتر با محیط زیست ایجاد رئیس جمهور روسیه همچنین گفت: من دستور می

رساندکند. ما باید مطمئن شویم که محصوالت کشاورزی و غذایی ما برای سالمتی شهروندان آسیب نمی .  

ید محصوالت کشاورزی ما چه تولید داخل و یا چه وارداتی باید تضمین کیفیت داشته باشدپوتین خاطرنشان کرد: تول . 

دهم که این محصوالت به سرعت جهانی خواهند شد چرا که کیفیت در خارج از مرزها من به شما اطمینان می»وی گفت: 

 .«بسیار اهمیت دارد

  لینک خبر
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