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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آب
 خبرنگاران جوان  – 13/12/1397تاریخ : 

 مسأله آب در برنامه بنیادی ما قرار نگرفته است
 .رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: متأسفانه مسأله آب در سرلوحه برنامه ما قرار نگرفته است

صنعت، تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار ، غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

برگزار شد، گفت: بخش کشاورزی و آب در حوزه روستایی  اتاق بازرگانی ایران ایران در مراسم روز ملی آب که امروز در
های نوین آبیاری، اصالح الگوی مصرف تأثیر تواند در روشه شود، میترین نقطه هدف در این امر است و اگر به آن توجمهم

 .گذارد
های اولیه است، اظهار کردوی با بیان اینکه مساله آب جزو چالش و تبعاتی که به همراه دارد،  بحران آب :

ها را منجر شود و تأثیرات مخربی بر محیط زیست بگذاردها و دریاچهتاالب خشکسالی تواندمی . 
را به تصویب رسانده، اما تاکنون  قانون بهبود فضای کسب و کار فعی تصریح کرد: با توجه به آنکه مجلس شورای اسالمیشا

درصد این قانون را اجرایی کنیم 2۵نتوانستیم حتی  . 
قرار دهدبه گفته وی، در بخش اقتصادی و کشاورزی دچار التهاباتی هستیم که اتاق بازرگانی باید این امر مهم را مدنظر  . 

ساله رئیس اتاق بازرگانی ایران با ییان اینکه حضور بخش کشاورزی در اتاق بازرگانی پررنگ نیست، گفت: در تدوین برنامه پنج
ریزی و در کدام منطقه تأثیرگذار بوده است، چرا که بسیاری از مناطق هستند که در فقر باید دید که چه کسی در کانون قدرت برنامه

برندمی و فالکت بسر . 
این مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون در چگونگی توزیع منابع دچار مشکل هستیم، گفت: باید تالش شود که بحران آب را در 

 .اولویت قرار دهیم
 برگزاری مجالس آسیایی در مسکو

خبر داد و گفت: بحران آب   ودر مسک 9۸در فروردین  مجالس آسیایی در ادامه کوهکن نماینده مجلس شورای اسالمی از برگزاری
ها و پارلمان کشور مورد توجه قرار گیردباید در اولویت و ترکیب اتاق بازرگانی، دولت . 

وی با بیان اینکه امیدواریم ایران بتواند به عنوان مسئول کارگروه نخستین گام را در این امر بردارد، گفت: تنها وزارت نیرو توانسته 
 .در این امر ورود کند

ها توجه ویژه ای شود تا بتوانیم خألهای قانونی را جبران کنیموهکن گفت: باید به نابسامانیک . 

  لینک خبر
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 آب 
 خبرنگاران جوان  – 11/12/1397تاریخ : 

 اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری امری مهم در کاهش وقوع سیل
دهدد در صد کاهش میتا ص ۵۰حسین پور گفت: اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری میزان خسارت وقوع سیل را  . 

صنعت،  ابوالقاسم حسین پور مدیر کل دفتر سیالب و آبخوانداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در گفت و گو با خبرنگار
در سه دهه  فعالیت آبخیزداری و آبخوان داری ، با اشاره به اینکه عمدهقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه ا تجارت و کشاورزی

اخیر صورت گرفته است، اظهار کرد: در گذشته فعالیت آبخیزداری و آبخوان داری به شکل محدود و تنها با هدف حفظ خاک و 
های آبخیزداری و آبخوان داری مورد سبب شرایط اقلیمی اجرای فعالیت شد، در حالیکه هم اکنون بهکنترل رسوب در کشور انجام می

 .توجه مسئوالن تراز اول کشور قرار گرفته است
درصد و در برخی  7۰تا  ۵۰را بین  وقوع سیل وی با اشاره به اینکه اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری میزان خسارت

ها تحت عنوان ها و روستاهای آبخیز مشرف به شهرذشته مباحث مربوط به حوزهدهد، افزود: در گموارد صد در صد کاهش می
های آبخیز های بحرانی و ممنوعه و حوزههای کشور، دشتهای آبخیز مشرف به دشتهای شهری، حوزههای روستایی، آبخیزآبخیز

 .باالدست و قنوات بود که به مرور توانست اثر بخشی خود را نشان دهد
های اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری از بحث حفظ خاک، کنترل رسوب و مهار فرسایش حسین پور، دامنه فعالیتبه گفته 

های طبیعی در در چرخه طبیعت و اکوسیستم پایداری آب به مباحث مدیریت ریسک سیل، پیشگیری از خسارت سیل، حفظ آب و
 .سطح کشور گسترش پیدا کرده است

 پایداری آب و کاهش ریسک سیل از مهم ترین مزایای اجرای فعالیت آبخیزداری :بیشتر بخوانید
مورد اعالم کرد و گفت: آمار شش ماهه دوم در حال جمع بندی  1۰۶تدای سال را این مقام مسئول مجموع سیل کشور در شش ماهه اب

شودنهایی است که تا پایان سال گزارش نهایی اعالم می . 
مطالعات تخصیص اجرایی صورت گرفته و  های آبخیز کشورحوزه میلیون متر مکعب از 27وی ادامه داد: هم اکنون در حدود 

کامل و منابع اعتباری تخصیص داده شود چرا که هزینه پیشگیری به مراتب کمتر از جبران خسارت  ها باید مطالعاتمابقی حوزه
 .است

ها به اعتبارات آبخیزداری و ها در ادامه افزود: اگر اعتبارات پیشگیری از هزینهمدیر کل دفتر سیالب و آبخوان داری سازمان جنگل
که تمامی شهرها، آبادی و مراکزی که تاسیسات زیربنایی شان در معرض خطر سیل آبخوان داری اضافه شود، این امکان وجود دارد 

 .است، ایمن سازی کنیم
های پیشگیری از وقوع سیل ایمن سازی شده است، بیان میلیون هکتار از سطوح کشور تحت پوشش طرح 1.۵وی با اشاره به اینکه 

درصد این میزان تحت پوشش عملیات قرار گرفته  1۰ود دارد که تنها میلیون هکتار حوزه آبخیز در کشور وج 12۵کرد: هم اکنون 
میلیون هکتار را تحت پوشش عملیات آبخیزداری قرار دهیم 2است و همواره در برنامه ششم توسعه در نظر داریم ساالنه  . 

منابع الزم به این امر تخصیص را یک میلیون تومان اعالم کرد و گفت: اگر  عملیات آبخیزداری حسین پور هزینه اجرای هر هکتار
 .داده شود، تمامی سطوح تحت پوشش عملیات قرار خواهند گرفت چرا که با توجه به شرایط جوی وقوع سیل اجتناب ناپذیر است

های آبخیز صورت گرفته است، تصریح کرد: با درصد حوزه 9۰در پایان با اشاره به اینکه مطالعات شناسایی در   این مقام مسئول
های مدیریت خشکسالی اجرای عملیات آبخوان داری است، از این رو پیشگیری از وقوع سیل و سیالب ه به آنکه یکی از راهکارتوج

کندکند بلکه خشکسالی مدیریت میبا روش آبخوان داری و نفوذ به زمین نه تنها مشکل سیل را حل می . 
 
  لینک خبر
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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت

 ایران اکونا  – 14/12/1397تاریخ : 

درصدی فروش کله پاچه در پایتخت ۷۰افت   
درصدی  7۰های اخیر از کم شدن رئیس اتحادیه طباخان، فروشندگان کله پاچه و سیرابی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم در ماه

انددرصد واحدهای صنف طباخان، پروانه کسب خود را باطل کرده 2۰فروش کله پاچه در تهران خبر داد و گفت: بیش از  .  
های تهران به دنبال افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید مردم در سال جاری گفت: ی طباخیبا اشاره به کاهش مشتر حسین رواسی 

درصد کاهش فروش  7۰تا  6۰متاسفانه با گرانی کله و پاچه و کاهش قدرت خرید مردم، واحدهای صنفی طباخی در تهران بین 
های جاری مغازه، تواند هزینهها نمیزان فروش آنها بوجود آید چراکه میاند و این باعث شده مشکالت زیادی برای طباخیداشته

ها را تامین کندهای آنحقوق کارگر و سایر هزینه . 
رغم کمبود کله و پاچه در بازار و باال رئیس اتحادیه طباخان، فروشندگان کله پاچه و سیرابی، خاطرنشان کرد: در حال حاضر علی

ها به ، امکان باال رفتن قیمت وجود ندارد چراکه در شرایط فعلی مشتری طباخیها و در مقابل کاهش قدرت خرید مردمرفتن هزینه
ها را هم کاهش دهد لذا اعضای این اتحادیه تمایلی به افزایش طباخی تواند همین میزان فعلی مشتریشدت کم شده و افزایش قیمت، می

ها را بدهد و این های آنباخی ها هم نمی تواند کفاف هزینههای فعلی و میزان مشتریان طقیمت ندارند. این در حالی است که قیمت
 .موضوع باعث مشکالت متعددی برای طباخان شده است

های کسب ها در تهران بسته شده و تعداد زیادی از طباخان، پروانهوی گفت: این مشکالت به حدی است که تعداد زیادی از طباخی
انددنبال کسب پروانه بودند، مراحل تکمیل کسب پروانه خود را رها کرده هایی هم که بهاند و آنخود را باطل کرده . 

 بیشتر بخوانید
های تهران/ کله و پاچههزار گوسفند رومانیایی در طباخی 1۰کله  دالالن»ها در انحصار  » 

واحدهای صنف طباخان، درصد  2۰رئیس اتحادیه طباخان، فروشندگان کله پاچه و سیرابی، خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از 
نفری که برای اخذ پروانه کسب، تشکیل پرونده داده بودند، دیگر تمایلی به اخذ  15۰اند و حدود پروانه کسب خود را باطل کرده

اندپروانه ندارند و پرونده خود را رها کرده . 
شد که همه ای در کشور توزیع میکم به گونهرواسی گفت: اوایل انقالب، در شرایطی که کاال در کشور بسیار کم بود، همان کاالی 

شود و این باعث شده تا مردم در شود، اما به صورت درست توزیع نمیراضی بودند ولی امروز این همه گوشت وارد کشور می
یا  1۰ای گوشت دولتی را بگیرند و با صف گوشت بایستند و عده ها بفروشند و ها و رستورانهزار تومان باالتر، آن را به کبابی 20

شده است« شغل»ها این کار برای برخی . 
کرد و همان گوشت را حتی با قیمت باالتر از قیمت دولتی، به دست قصابی وی با انتقاد از توزیع کاال تاکید کرد: اگر دولت تدبیر می

آید که آبروی الت اینچنینی بوجود میشود و نه مشکها تشکیل میها را تامین کند، نه این صفو کبابی و رستوران بدهد و نیاز آن
 .مردم و کشور برود

  لینک خبر
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 محصوالت  اقتصاد

 خبرگزاری فارس  – 12/12/1397تاریخ : 

شود نمایشگاه عرضه محصوالت کشاورزی به قیمت تنظیم بازاری از فردا آغاز می  
فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی گفت: نمایشگاه عرضه محصوالت کشاورزی به قیمت تنظیم بازاری در 

شودخمینی تهران از فردا آغاز می سرا، ضلغ غربی مصالی اماممجموعه چهل .  
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پیمان فلسفی فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی امروز در 

فردا نمایشگاه تنظیم بازار محصوالت  از :نمایشگاه دستاوردهای چهلمین سالگرد انقالب اسالمی در حوزه کشاورزی اعالم کرد

شودسرا ضلع غربی مصالی امام خمینی تهران آغاز میکشاورزی در مجموعه چهل . 
قیمت مصوب عرضه خواهد شد، تا ضمن کمک به تنظیم بازار،  فلسفی گفت: در این نمایشگاه انواع محصوالت کشاورزی به

های پایین عرضه شودمحصوالت با قیمت پایین به افراد دهک . 
شوداندازی میشورای نظارت بر ذبح و صید امروز راه *  

شود. ندازی میافرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی همچنین گفت: امروز شورای نظارت بر ذبح و صید ماهی راه
 .این شورا وظیفه دارد تا بر ذبح دقیق و شرعی نظارت کامل داشته باشد. اعضای شورا امروز حکم خود را دریافت خواهند کرد

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

در بازار صحت ندارد/گوشت مورد نیاز شب عید به میزان کافی تامین شدبرابری قیمت شکر  ۲افزایش   
ها ارسال های گذشته مقدار زیادی شکر وارد کشور و به استانبرابر شدن قیمت قند و شکر گفت: طی روز 2بخشنده ضمن تکذیب 

 .شده است
ت،تجارت و کشاورزیصنع به گزارش خبرنگار ، عبدالمهدی بخشنده معاون امور برنامه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه نمایشگاه دستاورد بخش کشاورزی در چهلمین سالگرد انقالب اسالمی درباره 
وزارت جهاد برای تنظیم بازار گوشت شب عید اظهار کرد: همه ارزاق مورد نیاز کشور در حوزه کشاورزی تأمین و به  برنامه
های کشور ارسال شده است و محصوالت پروتئینی هم به طور کامل تأمین شده استاستان . 

ت و توزیع آن به عهده ستاد تنظیم بازار و اس وزارت جهاد کشاورزی گیری انجام شده، تأمین گوشت باوی افزود: براساس تصمیم
 .وزارت صمت است که آنها این کار را انجام خواهند داد

های پیشرو در ضریب امنیت غذایی ورشود/ ایران جزو کشدرصد کالری مورد نیاز مردم از منابع داخل تامین می ۸3 :بیشتر بخوانید

 باال
تومان برای سال آینده انجام خواهد شد، بیان کرد: روز گذشته  42۰۰ با ارز واردات گوشت بخشنده در پاسخ به این سوال که آیا

ن، ارز توما 42۰۰، دست دولت را باز گذاشته است به طوریکه در ارتباط با ارز 9۸مجلس در آخرین بررسی الیحه بودجه سال 
ترجیحی و یا ارز نیمایی بنابه صالحدید هر کدام را که دولت تشخیص داد، می تواند با استفاده از آن برای واردات محصوالت مختلف 

 .اقدام کند
هزارتن واردات گوشت منجمد گوساله و گوشت گرم گوسفندی داشتیم، ادامه داد: واردات گوشت منجمد از  14۰بیان اینکه نزدیک 

کشور مختلف در حال انجام است 14زیل و گوشت گرم گوسفندی از کشور بر . 
شرکت در واردات گوشت شرکت داشتند، افزود: مقدار گوشتی که تاکنون وارد کردیم نسبت به  97وی با اشاره به اینکه در مجموع 

 .سال گذشته از کمیت باالتری برخوردار است ضمن اینکه واردات تا پایان اسفندماه ادامه دارد
معاون وزیر جهاد کشاورزی با تکذیب این موضوع که قیمت قند و شکر در بازار دو برابر شده است، تصریح کرد: قیمت قند و شکر 

های در این محصول وجود دارد. طی روز  نه تنها دو برابر نشده بلکه یک و نیم برابر هم نشده است، قیمت مصوبی توسط دولت

ها ارسال شده استشور شده و به استانگذشته مقدار زیادی شکر وارد ک . 
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
 خبرگزاری فارس – 12/12/1397تاریخ : 

درصد زیر قیمت بازار  1۷جزئیات عرضه میوه تنظیم بازار شب عید اعالم شد/فروش   
قیمت بازار در ایام عید توزیع  درصد زیر 17هزارتن سیب و پرتقال با  7۰مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان اینکه 

شود و برای تامین هیچ نیازی به واردات نیستمی .  
« چهار دهه دستاوردهای کشاورزی»  حسین شیرزاد در مراسم افتتاحیه نمایشگاهبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،

تنظیم بازار میوه شب عید اظهار داشت درباره  3۰ها، ازار، تشکیل شد و بر اساس مصوبات این کمیتههای راهبردی تنظیم بکمیته :  
ها حمل شده استهزار تن سیب درختی به طور کامل، خریداری و به استان . 

کالنشهر ذخیره شده است ۵هزار تن ذخایر احتیاطی سیب در نظر گرفته شده که در  ۶سازی، وی ادامه داد: در کنار این ذخیره . 
شود، گفت: این درصد زیر قیمت بازار عرضه می 17تا  12های تنظیم بازاری حدود معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه میوه

کند، انجام خواهد شدعرضه مطابق با قیمتی که ستاد تنظیم بازار تا هفته آخر اسفند اعالم می . 
بار و های میادین میوه و ترهقیم عرضه ستاد تنظیم بازار، غرفههای تنظیم بازاری در مراکز مستشیرزاد تصریح کرد: میوه

های تعاونی مصرف، عرضه خواهد شدفروشگاه . 
هزار تن ذخیره پرتقال برای شب عید مصوب شده است،  4۰مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با اشاره به اینکه حدود 

27کشور خریداری شود که حدود  ها باید از شمالهزار تن از این پرتقال 3۰افزود:  هزار تن آن تاکنون خریداری و حمل شده  
شودمانده نیز طی چهار تا پنج روز آینده خریداری میتن باقی 3۰۰۰است؛ ضمن اینکه  . 

ت به های خریداری شده در سال جاری از کیفیت باال و سایز مناسب برخوردار هستند، گفت: این محصوالوی با اشاره به اینکه میوه
ها حمل شده و تا هفته آینده، خرید و حمل پرتقال ادامه داردهای استانصورت سورتینگ شده به سردخانه . 

هزار تن والنسیای جنوب است 1۰هزار تن تامسون شمال و  3۰هزار تن پرتقال تنظیم بازاری،  4۰به گفته شیرزاد، از  . 
مسال سازمان مرکزی تعاون روستایی در زمینه مجموع خریدها و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی اظهار داشت: ا

سال گذشته دخالت بیشتری داشته است ۵درصد نسبت به  42درصد نسبت به سال گذشته و  31ها سازیذخیره . 
ما نرسیده  وی با بیان اینکه نیازی به واردات میوه نداریم، گفت: هیچ گزارشی مبنی بر ضرورت واردات میوه برای شب عید به دست

 .و تولیدات داخل به اندازه کافی و در سایز مناسب است
شود، تأکید کرد: دار و در زمانی کوتاه به مقاصد عرضه، منتقل میهای تنظیم بازاری با کانتینرهای یخچالشیرزاد با بیان اینکه میوه

ها از افت و کسری کمتری برخوردار خواهد بودامسال این میوه  
 

 .لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 

 خبرگزاری فارس  – 14/12/1397تاریخ : 

های ژنتیکی دام و طیور، ریشه گرانی گوشت و لبنیات بستگی در نهادهوا  
علیرغم ادعای مسئولین امنیت غذایی کشور مبنی بر خودکفایی در محصوالت لبنی و در آستانه خودکفا بودن در گوشت قرمز، 

های ابتدایی ن از وابستگی در حلقهها بود نشاتالطمات اخیر در بازار این محصوالت که مصادف با نوسانات ارزی و تشدید تحریم
  .زنجیره تولید این محصوالت اساسی داشت

ای تولید های پایههای ژنتیکی تنها نهادهای تولید )آب، زمین و نهاده ژنتیکی(، نهادهبه گزارش خبرگزاری فارس؛ در بین سه نهاده پایه
رویه نژادهای غیربومی دام، طیور و را دارند. واردات بی (Monopoly) هستند که قابلیت تجارت و درنتیجه قابلیت انحصارگرایی

ها تواند موجب انقراض ذخایر ژنتیکی بومی که سالبذور گیاهی، عالوه بر ایجاد وابستگی و افزایش آستانه تحریم پذیری کشور، می
اند شودبا اقلیم ایران سازگار شده . 

هایی از این رویداد تلخ در زده ماهی و بذرهای مختلف گیاهی نمونهو، تخم چشموابستگی به مرغ الین، دام سبک، اسپرم و تلیسه گا
های های آمریکا و بروز اختالل در فرآیند واردات نهادههای اخیر بازار گوشت و لبنیات کشور در اثر تحریمتکانه .کشورمان هستند

ایش هوشیاری متولیان امنیت غذایی کشور بودهای غیربومی ایران، زنگ خطری برای افزدامی و ژنتیکی موردنیاز دام . 
 واردات دام غیربومی عامل انقراض ذخایر ژنتیکی دام بومی*

توان به عدم توجه به ظرفیت ترین دالیل آن میانقراض نژادهای دام بومی تاکنون در کشورهای مختلفی اتفاق افتاده و ازجمله مهم
ی با نژادهای غیربومی، تالقی غیرکنترل شده نژادهای بومی باهم و درنتیجه ایجاد نژادهای بومی، تالقی کنترل نشده نژادهای بوم

های زنده برای صادرات و قاچاق دام اشاره کردازحد دامنژادهای غیر خالص و یا سالخی بیش اما محققان دلیل اصلی از بین رفتن  .

شوند نوان نژادهای خوب به کشورهای دیگر معرفی میعنژادهای دام بومی را پذیرش کورکورانه نژادهای تجاری خارجی که به
عنوان عوامل مخرب دام بومی در کشورها های پر محصول وارداتی غربی را بهدانند و برای همین منظور برخی گزارشات داممی

کنندمعرفی می . 
 !هند نمونه شاخص جهانی که با واردات دام غربی دام بومی خود را از دست داد*

نژاد گاو و هشت نژاد بوفالو در هند وجود  26های سنگین ی از نژادهای دام بومی در هند وجود دارد. در مورد دامخزانه بزرگ
های کوچک نیز دارند. در مورد دام اند. هشت نژاد شتر، شش نژاد اسب، نژاد بز شناسایی شده 2۰نژاد گوسفند و  42 نژاد ماکیان  17

دار نیز در هند وجود دارندگاو کوهانو نژادهای مختلفی از خوک، میتون و  . 
نهم از منابع ژنتیکی گاو و تمام منابع ژنتیکی بوفالو ساحلی )که متفاوت از بوفالو مرداب استرالیایی است( این کشور با داشتن یک

و هوایی هند باعث شد تا آید. تطابق نژادهای بومی به شرایط آب قطعاً ثروتمندترین کشور جهان ازنظر این منابع ژنتیکی به شمار می
هزینه همراه با میزان کم تولید باشد و به همین خاطر طی چند دهه اخیر ارتقای تولید به کمک نژادهای غیربومی توسط تولید کم

 .واحدهای پرورش فشرده و دولت هند موردتوجه قرار گرفت
(Conservationists) بر اساس گزارش حافظان منابع طبیعی های بومی خود استدست دادن تنوع ژنتیکی دام ، هند در حال از ! 

منظور ها بههای بومی هند به خاطر تالقی با نژادهای خارجی، آمیختگی مدیریت نشده با نژادهای بومی دیگر و سالخی دامدام
رفتن نژادهای  از بین گزارشات مراکز پژوهشی این کشور حاکی از آن است که دلیل عمده .صادرات در حال از بین رفتن هستند

یا  «نژاد خوب»اصطالح های غربی است که بهبومی دام در هند پذیرش دام  (Good breed) شوند. نژاد درواقع گروهی نامیده می

شده از همان گونه است که دارای خصوصیات مطلوب قابل توارث بوده و طی هزاران سال به شرایط محلی از حیوانات گزینش
اندخاصی سازگار شده . 

های بومی مورداستفاده قرار گرفته و باعث شده تا طور گسترده برای بارورسازی داماسپرم )یا ژرم پالسم( این نژادهای تجاری به
های خود را در جمعیت عظیم نژادهای بومی هند گسترش دهندتعداد اندکی نژاد خارجی، ژن نژادهای بومی ازنظر تولید به  .

اندتطابق پیدا کرده وهوای بومی و دسترسی به غذاآب هایی هستند که در آن ناحیه وجود دارد. اما نژادهای ها مقاوم به بیماریآن .

مدت، نژادهای تجاری غیربومی تنها در شرایط استریل و عاری از بیماری و با رژیم غذایی خاصی تولید باالیی دارند و در طوالنی
صرفه نخواهند بودخارجی ازنظر اقتصادی به یه گفتهبنا ب .  P N Bhat شورای تحقیقات کشاورزی »، افسر تحقیقات موارد خاص 

خوبی شناخته نشده است. در ها بهفردی هستند که متأسفانه ارزش اقتصادی آنهای بومی دارای صفات ژنتیکی منحصربهدام« »هند
باشند، اما کسانی ای در حال کاهش میهشداردهندهطور های نژادهای بومی بهها پیش مشخص شده که جمعیتمورد گاو و طیور، سال

که توانایی معکوس کردن یا توقف این روند را داشتند سکوت اختیار کردند. از طرف دیگر، کشورهایی که متوجه ارزش این نژادها 
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اند. این کشورها در حال فروش ههای نژادهای هندی انجام داده و به نام خود ثبت کردهای متعددی از بافت و اندامبرداریهستند، نمونه
 «.ژرم پالسم نژادهای هندی به خود هند و سودآوری کالن از آن هستند

شروع شده و نژادهای خارجی در همین دهه برای افزایش تولید نژادهای بومی  196۰فرآیند انقراض نژادهای دام بومی هند از سال 
با توجه به اینکه   پی داشت که از بین رفتن تنوع نژادهای بومی بود. عالوه بر این،گزافی در  به هند معرفی شدند. اما این کار هزینه

های طی چند نسل کاهش پیدا کردنژادهای وارداتی تطابقی با شرایط محلی نداشتند، عملکرد آن . 
های مقاوم وارد این از سویه هاییهای محلی مقاومت داشتند اما با ورود این نژادهای خارجی، باکترینژادهای بومی هند به بیماری

ومیر ناشی از بیماری ها مقاومت نداشتند. بنا به گزارشات مراکز دامپزشکی هند، افزایش مرگکشور شدند که نژادهای بومی به آن
7تب برفکی] دهد. در این کشور قطعاً تصادفی نبوده. چراکه با واردات نژادهای خارجی این مقدار افزایش شدیدی نشان می [

[ را نیز به لیست ۸های مربوط به پروتوزواها و زبان آبی]ی ملی تحقیقات دام هند، افزایش ابتال به بیمارینیواسرکار، مدیر موسسه
کندهای اضافه میاین بیماری . 

* های عظیم خدادادیتوجهی به این ثروتنژادهای پربازده ایران و بی  
مه بیابانی، سردسیری و گرمسیری، نواحی خشک و مرطوب ایران باعث تکامل و های وسیع و حاصلخیز و مناطق بیابانی، نیجلگه

اند و این سازگاری نژادهای مختلفی از گوسفند و بز گردیده که طی هزاران سال در بستر طبیعی خود با کوشش انسان به وجود آمده
ق اقتصاد مقاومتی اهمیت بسزایی داردثروت عظیم در جهت خودکفایی کشور ازنظر واردات منابع پروتئینی حیوانی و تحق . 

بندی انواع گوسفندهای بومی ایرانتقسیم *  
هایی از بابت حفظ نژادهای بومی صورت گرفته استکاریحال کمبااین  برای مثال، طبق گزارشات مؤسسه تحقیقات علوم دامی  .

، گوسفند قره گل و در معرض انقراض قرار گرفتن منقرض شد. کاهش شدید جمعیت بز مرخز 97کشور، نژاد گاو گلپایگانی در سال 
توجهی به ذخایر ژنتیکی بومی است! در حوزه سایر ذخایر ژنتیکی نیز، قیدوبند دام و بینژاد گاو سیستانی نیز از پیامدهای واردات بی

ژادهای شاخصی همچون مرغ بااینکه ایران با داشتن مرغ الین آرین، جزء هشت کشور دارای مرغ الین در جهان است و بااینکه ن
توجهی به نژادهای بومی و واردات سنگین اند، ولی کممرغ و گوشت از دیرباز موردتوجه بودهمرندی و مرغ الری برای تولید تخم

 جوجه اجداد و مرغ مادر غیربومی نظیر نژاد راس و کاب از انگلیس، نژاد هوبارد از فرانسه و نژاد آریو آکرز از آمریکا طی دهه
گذار باقی نماندشمسی تاکنون، باعث شد تا حتی نامی از این نژادهای مرغ بومی ما در واحدهای پرورش مرغ گوشتی و تخم ۸۰ ! 

نژاد گاوهای سرابی، سیستانی، گلپایگانی و نژاد گوسفندهای افشاری، بلوچی، بهمنی، داالق، زل، زندی، شال، طالشی، عربی، 
های های مناسب بومی ایران هستند که قابلیتهایی از دامی شیراز نمونه قزل، قشقایی و کبودهفراهانی، فشندی، قره گل سرخسی، 

ها، های کوچک و چه ماهیهای بزرگ، چه دامها )چه دامهای نژادهای بومی انواع دامبرداری دارند. ظرفیتفراوانی برای بهره
عنوان یکی از توان ایران را بههای اصالحی صحیح و صبورانه میمهطیور، زنبور و غیره( در کشورمان به حدی است که با برنا

 .کشورهای شاخص در زمینه معرفی نژادهای تجاری برتر جهان مطرح کرد
* های بومی ایرانهای غیربومی غربی و به ُمحاق رفتن دامواردات دام  

ازجمله گوسفند رومانف، بزهای سانن، آلپاین،  های اخیر افزایش واردات، تکثیر و توزیع نژادهای غیربومی دام سبکطی سال
کند. بنا بر آمار اعالمی معاونت پشتیبانی امور دام های فناورانه کشور را تکرار میمورسیا و ... بار دیگر سلایر وابستگی در نهاده

هزار تن آن )  9۰۰هزار تن است که  1۰۰میلیون و وزارت جهاد کشاورزی، کل نیاز گوشت قرمز کشورمان ساالنه حدود یک
شود. در درصد این کاالی اساسی از طریق واردات تأمین می 15شود و فقط درصد کل نیاز کشور( در داخل تولید می۸5معادل 

اصطالح خودکفا هستیم، بلکه تنها در تولید این محصول، بهمیلیون تن شیر خام است که نه 7محصوالت لبنی نیز نیاز ساالنه کشور 
هزار تن شیر خشک به خارج از کشور صادر کردیم 24هزار تن و  33به ترتیب  95و  94های سال . 

قرار گرفتن در آستانه خودکفایی برای گوشت قرمز است.   در نگاه اول این آمار حاکی از خودکفایی کامل در محصوالت لبنی و
شود و تولید این محصوالت در کشور دچار اختالل میهای آمریکا، منتهی زمانی که با بروز تالطمات اخیر ارز و شدت گرفتن تحریم

های اولیه زنجیره تولید گوشت و پروتئین کشور استیابد، نشان از وجود وابستگی حلقهدرنتیجه قیمت این کاال افزایش می . 
* کار پایان دادن به وابستگی صنعت پروتئین کشورراه  

ها وارداتی است، اما دام بومی ما و داروی خاصی وابسته هستند که همگی اینهای غیربومی وارداتی که به جیره غذایی برخالف دام
توانند تولید گوشت و محصوالت لبنی داشته باشند. گیرند، میدرصد کل پهنای ایران را در برمی 52با چرای در مراتع که حدود 

 7۰ید گوشت و خوراک دام در کشور حل شود. مشکل خودکفایی گوشت و لبنیات کشور باید به شکل اساسی و از طریق افزایش تول
بر ظرفیت طبیعی درصد هزینه تولید محصوالت پروتئینی دامی مربوط به تأمین غذای دام است و اگر ما بتوانیم غذای دام را با تکیه

آبخیزداری ذیل وزارت  ها، مراتع وسازمان جنگل .مراتع ایران تأمین کنیم بر سلایر وابستگی خوراک دام و طیور خاتمه خواهیم داد

عنوان عامل مخرب مراتع، مانع ورود دام به مراتع کشور شده و با غل و ها بههاست که با معرفی کردن دامجهاد کشاورزی، سال
خودکفایی  .زنجیرهایی که بر پای دامداران متکی بر مراتع بسته، پازل وابستگی کشور به خوراک دام و طیور را تکمیل کرده است
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در محصوالت پروتئینی کشور با شکوفایی ظرفیت ذخایر ژنتیکی دام بومی و پایان دادن به سیاست اشتباه خروج دام از مرتع  واقعی
شود و مانع استفاده بهینه سال است توسط اداره منابع طبیعی ذیل وزارت جهاد کشاورزی اجرا می 2۰و قُرق مراتع که بیش از 

راتع شده است، حاصل خواهد شددامداران از ظرفیت تعلیف دام در م . 
 

 لینک خبر 
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 قلیم و منابع طبیعیا
 خبرنگاران جوان  – 1۵/12/1397تاریخ : 

های شمال استپایان کاداستر جنگل ۸۹سال   
ترین وظایف سازمان جنگل هاست که پایان سال آینده این امر برای روشن شدن تکلیف آقایی گفت: حدنگاری و کاداستر از مهم

یابداراضی پایان می . 
، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی خلیل آقایی، رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و نگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوا به گزارش

طبیعی و آبخیزداری که به صورت ویدئو کنفرانس با مدیران و کارکنان آبخیزداری کشور صبح امروز و در نخستین روز هفته منابع
درختکاریاست و در هفته منابع طبیعی ما دنبال  هفتهگفت، اظهار کرد: عید منابع طبیعی، آغاز منابع طبیعی سراسر کشور سخن می

های منابع طبیعی به خوبی عمل کنیماحسن الحال هستیم و حال خوب ما آن زمانی است که به تکلیف مان در عرصه . 
این اقدامات  امسال تشکر کرد، اما یادآور شد که  های انجام شدهوی از اقدامات کارکنان منابع طبیعی سراسر کشور به خاطر فعالیت

 .بدون اشکال و نقص نبوده و ضمن بازنگری باید این اشکاالت در سال آینده مرتفع شود
آقایی در ادامه از دو برابر شدن اعتبارات صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: سال گذشته با عنایت مقام معظم رهبری، دولت و 

میلیارد تومان افزایش یافته است 1۵۰۰این رقم به  9۸میلیارد تومان بوده که در سال  7۰۰مجلس این اعتبارات  . 
های منابع طبیعی از فروردین ماه با قوت این مقام مسئول از طریق ویدئو کنفرانس به مدیران منابع طبیعی اعالم کرد که پروژه

های اداری کنندها منتظر بخشنامه، تفاهم نامه و یا دیگر دستورالعملشود و برای انجام فعالیتبیشتری آغاز می . 
برابری اعتبارات آبخیزداری در سال آینده/ توزیع نهال رایگان در نماز جمعه 2رشد  :بیشتر بخوانید  

ها و اقدامات منابع طبیعی در سال آینده باید رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه تصریح کرد: تمام فعالیت
های انجام شده را بخواهد با مشخصات و مستندات انجام شده غرافیایی باشد، تا هر مرجع آدرس کاردارای شناسنامه، کد و مختصات ج

 .قابل رویت باشد
دانست و گفت: علی رغم مسئولیت پذیری امکانات نیز محدود است   های منابع طبیعی را بسیار گسترده و وسیعآقایی دامنه عرصه 

گرفت چنانچه امسال و در انجام اقدامات آبخیزداری به عینه حضور و حمایت استانداران  و در این مسیر باید از دیگران نیز کمک
ها دیده شده استاستان ها، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و مردمان جوامع محلی در اجرای این طرح . 

کت مردم در منابع طبیعی اعالم کرد را جلب مشار 9۸ها در سال معاون وزیر جهاد کشاورزی اولویت دارترین برنامه سازمان جنگل
ها اجرایی نخواهد شد مگر اینکه در عرصه منابع طبیعی ای از سویو گفت: بدون درخواست مردم و نظر آنان هیچ طرح و پروژه

 .نسبت به اجرای آن مطالبه مردمی وجود داشته باشد
ها روز به روز بلکه اعتقاد راسخ داریم که باید این عرصه وی با بیان اینکه به هیچ وجه دنبال تغییر کاربری مراتع کشور نیستیم

صورت منطقی از آن منتفع توانند بخوبی حفظ شود که بهره برداران و مردم بتوانند بهتر شوند، اظهار کرد: زمانی مراتع میاقتصادی
 .شوند و احساس شان این باشد که زندگی شان وابسته به منابع طبیعی است

های هیرکانی و زاگرس ناراحتیماز بیماری جنگل  
های هیرکانی و زاگرس شده است ناراحت و ها در ادامه سخنان خود گفت: از بیماری که امروزه دامنگیر جنگلرئیس سازمان جنگل

زاگرس های و مدیران استان های هیرکانینگرانیم، اما این ناراحتی کافی نیست بلکه از معاونت حفاظت و مدیران منابع طبیعیجنگل
ها در زاگرس باشدها در شمال و بلوطخواهم که سال آینده اولویت کاری شان نجات شمشادنشین صراحتاً می . 

های شمال استپایان کاداستر جنگل 9۸سال   
است ههای شمال کشور اعالم کرد و افزود: حدنگاری و کاداستر از وظایف مهم سازمان جنگلرا پایان کاداستر جنگل 9۸آقایی سال  

کنیم تا مردم و منابع طبیعی تکلیف اراضی و روستا به روستا و بخش به بخش کاداستر اراضی را انجام داده و پایان آن را اعالم می
 .خود را بدانند

وی ادامه داد: جشن پایان کاداستر اراضی جنوب کرمان در هفته گذشته برگزار شد و در فرودین ماه سال آینده نیز کاداستر اراضی 
یابدغرب استان مازندران )نوشهر( پایان می . 

های منابع طبیعی در حوزه جنگل، مرتع و بیابان با حجم اعتبارات و توجهاتی که تصریح کرد: کلیه فعالیت  این مقام مسئول در پایان
یابدمستحکم ادامه میای از سوی مسئوالن تراز اول کشور وجود دارد سال آینده در قالب مدیریت جامع آبخیز با قوت و اراده . 

 

 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
خبرنگاران جوان – 14/12/1397تاریخ :   

میلیون اصله نهال برای روز درختکاری/شعار روز درختکاری: منابع طبیعی بزرگترین سرمایه ملی  1۰توزیع بیش از 

 کشور
ر داد و گفت: نوع درختان بسته به شرایط میلیون اصله نهال برای کاشت در روز درختکاری خب 1۰جعفریان از توزیع بیش از 

 .منطقه متفاوت است
وحید جعفریان مدیرکل دفتر ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفت و گو با 

صنعت، تجارت و کشاورزی خبرنگار ، با اشاره به اینکه همه ساله بنابه یک رسم دیرینه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

روز   هفته منابع طبیعی شود، اظهار کرد: اولین روزاسفند در کشور برگزار می 21تا  1۵مراسم هفته منابع طبیعی از 
ها و جوامع مختلف؛ درخت در سراسر کشور دام نمادین با مشارکت آحاد مردم، تشکلاست، از این رو به صورت یک اق درختکاری
شودکاشت می . 

صورت گرفته است، مقرر شد تا زمینه الزم  سازمان جنگل ها، منابع طبیعی و آبخیزداری وی افزود: امسال با اقدامات موثری که در
د فراهم شودبرای حضور گسترده جوامع مردم برای مشارکت در این فرآین . 

ها بر تقویت ارتقای آگاهی و حساسیت مردم نسبت به مقوله منابع طبیعی تمرکز جعفریان ادامه داد: در هفته منابع طبیعی عمده فعالیت
 .دارد

د های مختلف است، از این رو امسال شاهبه گفته این مقام مسئول، با توجه به آنکه منابع طبیعی متضمن پایداری فعالیت در حوزه
هستیم روز درختکاری ها برای برگزاری مراسمارائه ابتکارات متعددی از سوی استان . 

ها و مراتع خبر داد و گفت: امسال با بهره گیری از ظرفیت منابع اعتباری صندوق توسعه وی از تحول عظیم در حوزه سازمان جنگل
نقاط مختلف کشور با مشارکت مردم شاهد تحول عظیم در این در اقصی  های آبخیزداریفعالیت ملی به اذن مقام معظم رهبری برای

 .بخش هستیم
ها/به دنبال مردمی کردن منابع طبیعی هستیمضرورت مشارکت همگانی در توسعه جنگل :بیشتر بخوانید  

مدیرکل دفتر ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود: اقدامات جنگل کاری و نهال کاری در 
ی مرتبط مدیریت منابع آب صورت گرفت که به این ترتیب در هاها با ایجاد سازهقالب یک برنامه منسجم و هماهنگ در کنار فعالیت

های متفاوتی در راستای آبخیزداری با حضور گسترده مردم، عشایر و های مختلف فعالیتنقطه کشور در عرصه 47هزار و  ۶
 .کشاورزان صورت گرفته است

های آبخیزداری شاهد کاهش مصرف راستای فعالیت های مرتبط درادامه داد: با هماهنگی و همگرایی بیشتر از ظرفیت دستگاه  وی
های ترسالی هستیممنابع آب در شرایط کم آبی و بروز سیالب و خسارت در سال . 

ای های گستردههای بزرگ نیست، بیان کرد: امسال برنامهجعفریان با اشاره به اینکه امسال برنامه منابع طبیعی تنها متمرکز در شهر
ها برای هر روستا یک برنامه داریمو شهرداری با مشارکت بخش خصوصی . 

های مردم نهاد به مراتب از سال گذشته بیشتر خواهد بود، اظهار کرد: با فعالیت تشکل کاشت درخت این مقام مسئول با اشاره به اینکه
وددر حوزه منابع طبیعی شاهد مشارکت گسترده در امر مقدس درخت کاری در هفته منابع طبیعی خواهیم ب . 

توزیع  وی از میلیون اصله نهال 1۰بیش از    برای کاشت در روز درخت کاری خبر داد و گفت: نوع درختان بسته به شرایط   

 .منطقه، وضعیت خاک منطقه و مناطق مختلف متفاوت است
های دی و کاهش گازمدیرکل دفتر ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور حفظ خاک، تولید اکسیژن 

ترین ثمره کاشت درخت اعالم کرداکسید کربن را مهم . 
جعفریان شعار امسال روز درختکاری را "منابع طبیعی بزرگترین سرمایه ملی" اعالم کرد و افزود: با توجه به اینکه منابع طبیعی 

امسال روز درختکاری متاثر از چنین دیدگاهی های اقتصادی در کشور و متضمن پایداری است، از این رو شعار زیر بنای فعالیت
 .است

های مختلف را توان تعداد نهال توزیعی در استانوی با اشاره به اینکه بعد از برگزاری مراسم روز درختکاری به صورت دقیق می
شودها به صورت رایگان در بین مردم توزیع میاعالم کرد، گفت: تمامی این نهال . 
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شد، اظهار کرد: این درحالی ها و منابع طبیعی تولید میتوسط سازمان جنگل هانهال شاره به اینکه در گذشته عمدهاین مقام مسئول با ا
ها فراهم ها در این زمینه فعالیت دارند که با این وجود زمینه اشتغال برای سایر نهاداست که هم اکنون بخش خصوصی و شهرداری

 .شده است
توانند از مراکز عرضه نهال رایگان برای کاشت ها مید: افراد با مراجعه به سایت منابع طبیعی استانجعفریان در پایان تصریح کر

 .در روز درختکاری اطالع کسب کنند

  لینک خبر 
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 ایران اکونا  – 14/12/1397تاریخ : 

تومان نخرید ۴۲۰۰شکر گران تر از کیلویی   
گرمی  9۰۰معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه به اندازه کافی در فروشگاه های کشور شکر وجود دارد گفت: قیمت بسته های 

تومان است و مردم قیمت های باالتر از این مبالغ را به عنوان گران فروشی  2۰۰هزار و  4کیلویی آن  1هزار و بسته های  4شکر 
اطالع دهند 124به  .  

یزدان سیف در حاشیه شانزدهمین جلسه ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در جمع خبرنگاران افزود: بازار برنج رو به  

مین شده استآرامش و روغن نباتی مورد نیاز مردم هم تأ . 
وی با اشاره به تعویق افتادن برداشت نیشکر در خوزستان به واسطه بارندگی در این استان گفت: برداشت نیشکر در خوزستان از 

روز پیش آغاز شد و با ورود  1۰  .هزار تن شکر نیاز امسال مردم برطرف شده است 550
هزار تن شکر به کارخانجات  4۰۰ور افزود: برای سال آینده مجوز هزار تن شکر از محل ذخایر کش 235سیف با اشاره به توزیع 

 .داده شده است
هزار و بسته  4گرمی شکر  9۰۰قیمت بسته های  :وی با بیان اینکه به اندازه کافی در فروشگاه های کشور شکر وجود دارد گفت

الغ را به عنوان گران فروشی به تومان است و مردم قیمت های باالتر از این مب 2۰۰هزار و  4کیلویی آن  1های   .اطالع دهند 124
هم تأمین شده است 9۸معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: شکر مورد نیاز صنوف تا پایان فروردین  . 

آرد و گندم مردم صورت گرفته است سیف همچنین گفت: اقدامات الزم برای تأمین کاالهای اساسی و . 
مصوبه مجلس در زمینه کاالبرگ های الکترونیک افزود: فعالً هیچ تصمیمی در خصوص وی در پاسخ به سوالی درباره اجرای 
تومان به دیگر نرخ ها گرفته نشده است 2۰۰هزار و  4تغییر روند کاالهای اساسی از نرخ  . 

زمینه  سیف گفت: از جمله اهداف دولت آن است که بتواند برخی کاالها را به دست مصرف کنندگان اصلی برساند و در این
 .تصمیمات الزم را به موقع انجام خواهد داد

وی افزود: کسانی با هدف سودجویی خبرهایی را که متقن نیستند منتشر می کنند و با انتشار این خبرها ذهن مردم را مشوش می کنند 
 که باید مراجع نظارتی با آنان برخورد کنند

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

ندارددرصدی قیمت گل در بازار/امکان پیش بینی قیمت گل در بازار شب عید وجود  ۳۰افت   
درصدی قیمت گل بعد از ایام روز مادر در بازار خبر داد 4۰تا  3۰رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران از افت  . 

ورزیصنعت، تجارت و کشا اکبر شاهرخی رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی  

در بازار خبر داد و گفت: در ایام روز مادر قیمت گل به سبب بهبود تقاضای  قیمت گل ، از روند نزولیباشگاه خبرنگاران جوان
نرخ گل در بازار افت کرده استهای قبل مجدد درصدی در بازار روبرو شده بود که از روز 4۰تا  3۰نسبی با افزایش  . 

وی قیمت گل در بازار را تابع عرضه و تقاضا دانست و افزود: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و کاهش قدرت خرید خانوار 
توان پیش بینی دقیقی راجع به بازار گل در ایام پایانی سال داشتنمی . 

در روز مادر فروخته شده بود، در حالیکه امسال یک دوم سال قبل  شاخه گل میلیون 13شاهرخی ادامه داد: براساس آمار سال گذشته 
دهد که شرایط فعلی اقتصاد و گرانی سایر میلیون شاخه گل در این روز در کشور خریداری شده است که این امر نشان می ۸حدود 
ها بر قدرت خرید خانوار تاثیر گذاشته استکاال . 

هزار تومان 2۰قیمت گل در آستانه روز مادر گران شد/ نرخ مصوب هر شاخه گل رز  :بیشتر بخوانید  
رود، اما بازار گل نسبت به ها یک روز استثنایی به شمار میگل فروشیبه گفته این مقام مسئول، با وجود آنکه روز مادر در تقویم 

ها حاکی از آن است که تقاضای چندانی در بازار شب عید وجود نداشته باشدسال گذشته تعریفی نداشت. از این رو برآورد . 
 1۵تا  1۰هزار، مریم  3۰تا  2۰هزار، لیلیون  1۵تا  1۰را  نرخ مصوب هر شاخه گل رز رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه

هزار تومان اعالم کرد 2۰تا  1۵ای هزار و میخک دسته 1۰ای هزار، نرگس دسته 2۰تا  1۵هزار، داودی  . 
برابری قیمت مواد اولیه و جانبی گل نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: امسال قیمت مواد اولیه و جانبی گل  4تا  3وی از افزایش 
به  34رمان، کاغذ رنگی، سیم و ... به سبب نوسان نرخ ارز رشد چشمگیری داشته است به طوریکه قیمت اسفنج از همچون اسفنج، 

هزار تومان افزایش یافته است 2۰به  ۸هزار و کاغذ رنگی  14به  3هزار، رمان از  12۰ . 
 42۰۰وارداتی است، بیان کرد: با توجه به نوسان نرخ ارز و اختصاص نیافتن ارز  پیاز گل سنبل و الله شاهرخی با اشاره به اینکه

شود، اما از االن ها برای شب عید با نوساناتی در بازار روبرو میتومانی به واردات پیاز گل سنبل و الله بدیهی است که قیمت آن
ی برای رشد قیمت در بازار اعالم کردتوان درصد دقیقنمی . 

این مقام مسئول در ادامه افزود: علی رغم افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه و سایر ملزومات گل، اما گل فروشان به سبب فساد 
های پایین ندارندای جز عرضه با نرخپذیر بودن گل و جلوگیری از ضایعات چاره . 

های هدف های هدف وجود ندارد، تصریح کرد: با توجه به آنکه تجار بازاربه بازار صادرات گل ه امکانوی در پایان با اشاره به اینک
سانتی متری هستند، از این رو امکان صادرات وجود ندارد  1۰۰تا  7۰سانتی و غنچه  7۰خواهان کیفیت گل یکنواخت با شاخه گل 

های حاشیه خلیج فارس اقدام به خروج هش ارزش پول ملی تجار عراق و کشورهای اخیر به دنبال نوسان نرخ ارز و کاو تنها در ماه

توان آن را جزو آمار صادرات به حساب آوردکنند که نمیهای کشور میگل از گلخانه . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرگزاری فارس  – 14/12/1397تاریخ : 

کنندهای مسؤوالن اعتنا نمیهایی که شوق پرواز دارند و به گفتهمرغ !  
ها هایی که شوق پرواز دارند این حرفتومان باشد، اما مرغ 11۵۰۰گویند قیمت مرغ نباید بیش از از وزیر گرفته تا وکیل همه می

شان باال بماندتابند و دوست دارند قیمترا برنمی .  
روند، گوشت و هم باال میبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت محصوالت پروتئینی مانند گوشت قرمز وسفید هر د

میلیون تن تولید مرغ  2اند بیش از قرمز که بحث جدای دارد، چون وارد کننده بوده و هستیم. اما مرغ چرا؟ مسئوالن همواره گفته
 .داریم و صادر کننده هم هستیم

قیمت نباید بیش از »معتقد است:  وزیر جهاد کشاورزی  هزار تومان رسیده است، در حالی 15قیمت مرغ در بازار تهران به کیلویی 
تومان در بازار بفروشد 115۰۰تومان باشد وکسی حق ندارد مرغ را بیش از کیلویی  115۰۰ .» 

هزار تومان هم از  2تومان را ستاد تنظیم بازار تعیین و ابالغ کرده بود اما بازار هیچوقت این قیمت را ندید که هیچ؛  11500قیمت 

شود و کسی ها و قوانین تصویب و ابالغ میزایش یافته است، کسی هم نپرسید چرا؟ ظاهرا اینجا فقط مصوبهزمان ابالغ این قیمت اف
 .برای اجرای آن نظارت ندارد

دادستان عمومی و انقالب مرکز مازندران هم با تاکید بر اینکه هیچ تولید وتوزیع کننده حق ندارد مواد مایحتاج عمومی را غیر از 
تومان در بازار مازندران ممنوع است و با  5۰۰هزار و  11به فروش برساند، گفت: فروش مرغ باالتر از قیمت قیمت واقعی آن 

شودمتخلفان برخورد می . 
اند که با واردات قیمت مرغ را پایین بیاورند؛ حاال اینکه آمارهای فضایی تولید که قبال گفته می شد را با االن مسئوالن به فکر افتاده

هزار تن مرغ وارد کشور شود 3۰توان کنار هم گذاشت قابل تامل است، اما قرار است ات چطور میاین وارد . 
مجوز »ساله بخش کشاورزی گفت:  4۰در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه بین المللی دستاوردهای  معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی

هزار تن مرغ صادر شده است 3۰واردات  .» 
یش قیمت مرغ در بازار اظهار داشت: با توجه به شرایط خوب تولید و توزیع قیمت این کاال از دو روز پیش روند رضایی درباره افزا

  .کاهشی به خود گرفته است
این مسئول درباره اینکه این چطور یکباره از صادرکننده مرغ تبدیل به وارد کننده شدیم و یا از کدام کشورها قرار است وارد شود 

بینی کرده بود کاهش قیمتی رخ ندادبر خالف آنچه که پیش چیزی نگفت و . 
* هزار تومان 96گوشت قرمز کیلویی   

تهران قیمت ران و  19پیماید و قصد پایین آمدن ندارد، در منطقه گوشت قرمز هم همچنان مسیر رشد و ترقی قیمت را پله پله می
یمت نسبت به چند روز گذشته بازهم افزایشی استرود که این قهزار تومان به فروش می  96دست گوشت گوساله  . 

ها تومانی وارد شده با این هدف که قیمت پایین بیاید اما قیمت  42۰۰معما این است که بیش از دو برابر نیاز کشور گوشت با ارز 
ها دیگری را حل کنند که میلیونهای ریاضی فیزیک حل کنند. بعد در کنار این، مسئله همچنان باال میرود؛ این معما را باید المپادی

دالر مابه تومان با ارز نیمایی یا آزاد کجا رفت؟ 42۰۰التفاوت ارز   
* هزار تومان 57ماهی تیالپیا کیلویی   

درصد رشد  1۰۰ماه نزدیک به  3حاال یک المپیادی دیگر هم محاسبات ماهی را انجام دهد که چرا قیمت ماهی تیالپیا در کمتر از 
های درشت و ریز خوشمزه خلیج فارس و خزر و عمان آال و ماهیال چرا تیالپیای وارداتی باید بخوریم؟ این همه قزلکرده است، اص

 مگر ماهی نیستند؟
چیزخوارتیالپیای همه  اگر کسی اطالعات بیشتری از این کند که آال ، شیر و حلوای خزر خودمان را رها نمیداشته باشد قزل !

ها بریزیمورد تا این همه ارز زبان بسته را به جیب خارجیتیالپیای وارداتی بخ  
 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 1۰/12/1397تاریخ : 

دالر ۲.۵ر کنترل قیمت در بازار/ قیمت هر کیلو خرما صادراتی راه اندازی صندوق خرما راهکا  
رودهای کنترل قیمت در بازار به شمار میموسوی گفت: راه اندازی صندوق خرما به سبب کوتاه شدن دست دالالن یکی از راهکار . 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت، تجارت و کشاورزی علی اصغر موسوی دبیر انجمن خرما در گفت و گو با خبرنگار

،جوان ی فصل برداشت هزارتومان در ابتدا 3تا  2با انتقاد از نوسان قیمت خرما در بازار اظهار کرد: اگرچه هر کیلو خرما با نرخ   

هزار تومان در  2۰تا  1۵های شود، اما هم اکنون به سبب سود جویی دالالن و عوامل واسطه با نرخاز کشاورزان خریداری می
شودبازار توزیع می . 

هزار تن از این میزان در  ۵۵۰تا  ۵۰۰هزار تن اعالم کرد و افزود: همه ساله  9۰۰را  9۶_97وی تولید خرما در سال زراعی 
شودهای هدف صادر میهزارتن به بازار 13۰تا  ۸۰داخل مصرف و  . 

به سبب نبود فرآوری و برنامه منسجم صادرات  تولید خرما هزارتن از میزان 4۰۰تا  3۵۰موسوی ادامه داد: براساس آمار همه ساله 
گیردبه عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار می . 

میلیون دالر خرمای مضافتی در سال جاری 32ادرات شود/صکشور جهان صادر می 7۸خرمای ایران به  :بیشتر بخوانید  
دالر اعالم کرد و گفت: این در حالی است که قیمت کنونی هر کیلو خرما  2.۵را  خرما صادراتی این مقام مسئول قیمت هر کیلو

سنت کاهش یافته است 2۰ها و دالالن صادراتی به دلیل وجود واسطه . 
ا راهکار مناسب حمایت از کشاورز دانست و گفت: همه ساله باغداران به سبب کمبود وی خرید توافقی خرما در فصل برداشت ر

کنند که به همین خاطر خرید توافقی خرما نقدینگی از چند ماه مانده به فصل برداشت اقدام به پیش فروش محصول خود به دالالن می
کندبعد از فصل برداشت دردی دوا نمی . 

ها به وزارت های کنترل قیمت در بازار دانست و گفت: اگرچه بارصندوق خرما را یکی دیگر از راهکاراین مقام مسئول راه اندازی 
تواند از نوسان قیمت جهاد کشاورزی اعالم کردیم که راه اندازی صندوق خرما به سبب کوتاه شدن دست واسطه گران و دالالن می

وجه قرار نگرفته استدر بازار جلوگیری کند، اما تا کنون این موضوع مورد ت . 
با مشارکت بخش دولتی و خصوصی راه اندازی  صندوق خرما ها حاکی از آن است کهموسوی در پایان تصریح کرد: البته شنیده

خواهد شد تا هر زمانی که قیمت خرما در بازار به نقطه بحرانی رسید، مسئوالن وزارت جهاد بتوانند با توزیع خرما بازار را به 

انندتعادل برس . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 1۰/12/1397تاریخ : 

 کاهش قیمت دام زنده در بازار/ قاچاق دام مولد صحت ندارد
تومان رسید هزار 3۶ها به هزار تومانی درب دامداری ۵پوریان گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو دام زنده با کاهش  . 

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

ازار خبر داد و گفت: با توجه به واردات دام زنده و کنترل قاچاق، قیمت هر کیلو دام در ب قیمت دام زنده ، از کاهشخبرنگاران جوان
هزار تومان کاهش یافته است ۵تا  4ها درب دامداری . 

هزار تومان اعالم کرد و افزود: با استمرار واردات دام زنده و افزایش  3۶تا  3۵ها را وی نرخ هر کیلو دام زنده درب دامداری
های آتی به آرامش برسدشود که بازار در روزش بینی میزایش دام پی . 

ها بر جابه جایی دام و ورود پوریان ادامه داد: براساس گزارش ها، با ابالغیه جدید سازمان دامپزشکی در خصوص تشدید نظارت
پذیر نیست ستاد مبارزه با قاچاق کاال، طی دو هفته اخیر جابه جایی دام همانند گذشته دیگر به سهولت امکان . 

ل است؟بازار گوشت هنوز تنظیم نیست! / چرا تقاضای مردم برای خرید گوشت بیش از حد معمو :بیشتر بخوانید  
ها را راهکار کنترل بازار دانست و گفت: طی رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور تشوید نظارت بر جابه جایی دام در استان

های ها افزایش پیدا کرده است که این امر بدان معناست که با موضوع تشدید نظارت بر مرزهای اخیر، عرضه بره به کشتارگاههفته
افته استکشور، قاچاق کاهش ی . 

تن گوشت گرم به کشور خبر داد و گفت 1۶۰تا  1۵۰وی از واردات روزانه  کماکان سابق در حال انجام  واردات گوشت منجمد :

ای زمینه وجود ندارداست و مشکلی در . 
دام در اختیار  از رومانی به صورت مرتب در حال انجام است که پس از کشتار الشه و آالیش واردات دام زنده :پوریان ادامه داد

گیردستاد تنظیم بازار قرار می . 
این مقام مسئول تدابیر دولت در راستای کنترل بازار گوشت را مناسب ارزیابی کرد و گفت: با افزایش زایش دام در این فصل روبرو 

بودهستیم که این امر در کنار واردات دام زنده و گوشت قرمز بر کاهش قیمت در بازار تاثیر گذار خواهد  . 
هایی شود، معموال دامهای حوزه خلیج فارس قاچاق میهایی که به کشوررا تکذیب کرد و گفت: دام قاچاق دام مولد پوریان در پایان

شودها ماده بره قاچاق میشوند که بر اساس گزارشهستند که به منظور کشتار برده می . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 11/12/1397تاریخ : 

هزار تومان 1۳گیر قیمت در بازار/ نرخ هر کیلو برنج طارم کمبود نظارت عامل اصلی اختالف چشم  
های های شمالی با بازار تهران ناشی از ضعف نظارت دستگاهنایب رئیس انجمن برنج گفت: اختالف چشمگیر قیمت برنج در استان

ربط استذی . 
وگو با خبرنگارعلی اکبریان نایب رئیس انجمن برنج در گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت، تجارت و کشاورزی  

تومان و  7۰۰های شمالی اظهار کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو ارقام پرمحصول در استان بازار برنج ، درباره آخرین تحوالتجوان
ومان رشد داشته استت ۵۰۰طارم  . 

هزار تومان اعالم کرد 12تا  11هزار و پرمحصول  13های شمالی را وی نرخ هر کیلو برنج طارم در استان . 
در  هزار تومان در بازار بیان کرد: این اختالف چشمگیرقیمت برنج 2۰اکبریان با انتقاد از فروش هر کیلو برنج طارم با نرخ 

های حمل های ذی ربط است، چرا که هر کیلو برنج با احتساب هزینههران ناشی از ضعف نظارت دستگاههای شمالی با بازار تاستان
 .و نقل و سود متعارف باید در بازار عرضه شود

هزارتن اعالم کرد و افزود:  3۰۰میلیون و  2با احتساب رتون و دوباره کشت را  تولید برنج کشور نایب رئیس انجمن برنج مجموع
کیلوگرم برنج به ازای هر نفر، کسری نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود 37تا  3۶رانه مصرف براساس س . 

هزار تن برنج تا پایان سال 2۰۰واردات برنج تأثیری در بازار برنج ایرانی ندارد/ ضرورت واردات حداقل  :بیشتر بخوانید  
هزار تن دانست و گفت: واردات بیش از نیاز کشور به تولید داخل آسیب جدی وارد  9۰۰را  نجواردات بر وی حداکثر نیاز کشور به

تومانی به واردات برنج، مدیریت دقیقی بر امر واردات  42۰۰رود با اختصاص ارز کند که به همین خاطر از مسئوالن انتظار میمی
 .صورت گیرد

به سبب  قیمت برنج طارم قیمت برنج ایرانی نسبت به خارجی بیان کرد: اگرچه نایب رئیس انجمن برنج با تکذیب افزایش دوبرابری
 .کیفیت بی نظیر در دنیا نسبت به برنج خارجی تفاوتی دارد، اماقیمت ارقام پرمحصول با برنج خارجی تفاوت جزئی دارد

هزار تن برنج وارد کشور شده است که از  ۰۰1این مقام مسئول ادامه داد: براساس آمار از ابتدای سال تاکنون بیش از یک میلیون و 
ای نباشد که واردات بیش از حد همانند سال رود تنها به میزان کسری نیاز کشور برنج وارد شود و شرایط به گونهاین رو انتظار می

، به تولید آسیب بزند92 . 
ها در مقایسه با دیگر زراعت کشت برنج کرد: با وجود آنکههای الزم از تولید برنج تصریح اکبریان در پایان با انتقاد از نبود حمایت

گیرد، در حالیکه با حمایت از این بخش امکان خودکفایی صد بسیار سخت است، اما حمایتی از کشاورزان برنج کار صورت نمی
ها و سوی دیگر زراعتهای حداقلی از تولید دست کشیدند و به سمت درصدی وجود دارد و تنها برنج کاران به سبب نبود حمایت

 .رفتند
  ک خبرلین
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 بازار و قیمت ها 

 خبرنگاران جوان  – 12/12/1397تاریخ : 

هزار تومانی است 1۶آخرین تحوالت بازار مرغ/ قیمت مرغ همچنان در کانال   
هزار  1۶هزار و مرغ آماده به طبخ همچنان در کانال  1۰یک مقام مسئول گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

 .تومانی است
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاربرومند چهار آیین مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در گفت گروه  

درب مرغداری خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ  تومانینرخ مرغ زنده 2۰۰، از کاهش اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
 1۶تا  ۵۰۰هزار و  1۵هزار و خرده فروشی همچنان در کانال  14هزار، مرغ آماده به طبخ میدان بهمن  1۰زنده درب مرغداری 

 .هزار تومان است
در بازار اعالم کرد و افزود: اگرچه قیمت کنونی مرغ تا پایان  کاهش قیمت مرغ یش جوجه ریزی در پایان دی را دلیل اصلیوی افزا

رو خواهد شدهفته تغییری ندارد، اما اوایل هفته آینده مجدد قیمت مرغ ناشی از کاهش جوجه ریزی با روند افزایشی در بازار روبه . 
درصدی تولید جوجه یکروزه/ قیمت جوجه یکروزه به کمتر از نرخ مصوب رسید 1۵افزایش  :بیشتر بخوانید  

در بازار هستیم، در  افزایش قیمت مرغ آیین ادامه داد: با توجه به کاهش جوجه ریزی در بهمن ماه، نگران کمبود عرضه وچهار 
هزار تومان باقی بماند 1۶رود که مرغ همچنان در کانال حالیکه با افزایش چشمگیر قیمت گوشت قرمز انتظار می . 

دهد، بیان کرد: با تمام شده تولید را ذرت، کنجاله سویا و جوجه یکروزه تشکیل می درصد قیمت ۸۰این مقام مسئول با اشاره به اینکه 
هزار و  11ها در هزینه تمام شده تولید تأثیر بسزایی دارد، از این رو امکان عرضه مرغ با نرخ مصوب توجه به آنکه قیمت نهاده

هزار تومان در بازار وجود ندارد 12تا  ۵۰۰ . 
های دامی نسبت به همچنان ادامه دارد، گفت: اگرچه مشکالت توزیع نهاده های دامیبازار نهاده مسئله که آشفتگیوی با انتقاد از این 

های موجود در بازار آزاد با مصوب بسیار باالستهای گذشته تا حدی بهبود یافته، اما همچنان اختالف نرخهفته . 
های دامی از سوی دولت مناسب است، اما متاسفانه ان به واردات نهادهتوم 42۰۰به گفته چهار آیین، اگرچه سیاست اختصاص ارز 

دهدشود که قیمت تولید را به شدت افزایش میحمل ذرت و کنجاله سویا از بندر امام )ره( دچار انحرافاتی می . 
های واردات و حقوق و زینهبا احتساب تمام ه نرخ مصوب هر کیلو ذرت دامی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: اگرچه

تومان باشد، اما هم اکنون به سبب انحرافات در عرضه از بندر  4۰۰هزار و  2و کنجاله سویا  2۰۰عواض گمرکی باید یک هزار و 
تومان به مرغداران توزیع  2۰۰هزار و  4هزار تومان و کنجاله سویا  2تا  ۸۰۰امام )ره( هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و 

شودمی . 
شود، بیان کرد: با توجه آنکه بارگیری به مورد نیاز از آرژانتین و برزیل وارد می سویا و ذرت درصد 9۰وی با اشاره به اینکه 

های دامی از های مرغدارای با جریانات انحرافی همراه است، از این رو به سبب سودجویی دالالن و عوامل واسطه نهادهسمت واحد
شود که این امر به زیان برابری در بازار عرضه می 2های حدود دامی اعم از ذرت و کنجاله سویا با نرخهای زمان ترخیص، نهاده

 .تولیدکننده است
همچون کنجاله سویا در بازار خبر داد و گفت: با توجه به سودجویی عوامل واسطه و  های دامیکمبود نهاده چهار آیین در پایان از

های بیشتر بر بازار از نوسان قیمت در بازار جلوگیری کنند چرا که رود که با اعمال نظارتتظار میهای مسئول اندالل از دستگاه

 .این امر در افزایش هزینه تولید تاثیر بسزایی دارد
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرگزاری فارس  – ۸/12/1397تاریخ : 

چقدر گران شد+ جدول  ۹۶ها نسبت به بهمن قیمت خوراکی  
 9۶قلم خوراکی در بهمن ماه نسبت به مدت مشابه سال  24براساس آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار، قیمت وضعیت قیمت 

درصد افزایش همچنان رکوددار باالترین افزایش قیمت ساالنه است 231.۶مشخص شده است. رب گوجه فرنگی با  .  
15،6منتشر شد و افزایش  1397به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس متوسط قیمت خوراکی مناطق شهری بهمن   

شودمشاهده مینسبت به ماه قبل  1397درصدی قیمت گوشت گوسفند در بهمن ماه  . 
ها بیشترین افزایش نسبت به ماه قبل را دارندکدام خوراکی *  

درصد افزایش قیمت در یک ماهه داشند. بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت  1۰قلم کاال بیش از  ۶طبق آمارهای مرکز آمار 
درصد افزایش و  2۰.1صد افزایش، گوجه فرنگی با در 21.3درصد افزایش، خیار با  22،1به ماه گذشته، مربوط به اقالم پیازبا 

درصد افزایش بوده است 15.6گوشت گوسفند با  . 
درصد 2.3درصد(، برنج خارجی درجه یک )  5.7در این ماه اقالم تخم مرغ ماشینی ) نسبت به ماه قبل  درصد(  1.5و عدس ) (

 .اند کاهش قیمت داشته
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرگزاری فارس  – 14/12/1397تاریخ : 

کنندهای مسؤوالن اعتنا نمیهایی که شوق پرواز دارند و به گفتهمرغ !  
ها هایی که شوق پرواز دارند این حرفتومان باشد، اما مرغ 11۵۰۰گویند قیمت مرغ نباید بیش از از وزیر گرفته تا وکیل همه می

شان باال بماندتابند و دوست دارند قیمترا برنمی .  
روند، گوشت به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت محصوالت پروتئینی مانند گوشت قرمز وسفید هر دو هم باال می

میلیون تن تولید مرغ  2اند بیش از بوده و هستیم. اما مرغ چرا؟ مسئوالن همواره گفتهقرمز که بحث جدای دارد، چون وارد کننده 
 .داریم و صادر کننده هم هستیم

قیمت نباید بیش از »وزیر جهاد کشاورزی معتقد است:   هزار تومان رسیده است، در حالی 15قیمت مرغ در بازار تهران به کیلویی 
تومان در بازار بفروشد 115۰۰مرغ را بیش از کیلویی تومان باشد وکسی حق ندارد  115۰۰ .» 

هزار تومان هم از  2تومان را ستاد تنظیم بازار تعیین و ابالغ کرده بود اما بازار هیچوقت این قیمت را ندید که هیچ؛  11500قیمت 

شود و کسی قوانین تصویب و ابالغ میها و زمان ابالغ این قیمت افزایش یافته است، کسی هم نپرسید چرا؟ ظاهرا اینجا فقط مصوبه
 .برای اجرای آن نظارت ندارد

دادستان عمومی و انقالب مرکز مازندران هم با تاکید بر اینکه هیچ تولید وتوزیع کننده حق ندارد مواد مایحتاج عمومی را غیر از 
ان در بازار مازندران ممنوع است و با توم 5۰۰هزار و  11قیمت واقعی آن به فروش برساند، گفت: فروش مرغ باالتر از قیمت 

شودمتخلفان برخورد می . 
اند که با واردات قیمت مرغ را پایین بیاورند؛ حاال اینکه آمارهای فضایی تولید که قبال گفته می شد را با االن مسئوالن به فکر افتاده

زار تن مرغ وارد کشور شوده 3۰توان کنار هم گذاشت قابل تامل است، اما قرار است این واردات چطور می . 
مجوز »ساله بخش کشاورزی گفت:  4۰در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه بین المللی دستاوردهای  معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی

هزار تن مرغ صادر شده است 3۰واردات  .» 
توزیع قیمت این کاال از دو روز پیش روند رضایی درباره افزایش قیمت مرغ در بازار اظهار داشت: با توجه به شرایط خوب تولید و 

  .کاهشی به خود گرفته است
این مسئول درباره اینکه این چطور یکباره از صادرکننده مرغ تبدیل به وارد کننده شدیم و یا از کدام کشورها قرار است وارد شود 

بینی کرده بود کاهش قیمتی رخ ندادچیزی نگفت و بر خالف آنچه که پیش . 
* هزار تومان 96رمز کیلویی گوشت ق  

تهران قیمت ران و  19پیماید و قصد پایین آمدن ندارد، در منطقه گوشت قرمز هم همچنان مسیر رشد و ترقی قیمت را پله پله می
رود که این قیمت نسبت به چند روز گذشته بازهم افزایشی استهزار تومان به فروش می  96دست گوشت گوساله  . 

ها تومانی وارد شده با این هدف که قیمت پایین بیاید اما قیمت  42۰۰یش از دو برابر نیاز کشور گوشت با ارز معما این است که ب
ها های ریاضی فیزیک حل کنند. بعد در کنار این، مسئله دیگری را حل کنند که میلیونهمچنان باال میرود؛ این معما را باید المپادی

دالر مابه با ارز نیمایی یا آزاد کجا رفت؟ تومان 42۰۰التفاوت ارز   
* هزار تومان 57ماهی تیالپیا کیلویی   

درصد رشد  1۰۰ماه نزدیک به  3حاال یک المپیادی دیگر هم محاسبات ماهی را انجام دهد که چرا قیمت ماهی تیالپیا در کمتر از 
ی درشت و ریز خوشمزه خلیج فارس و خزر و عمان هاآال و ماهیکرده است، اصال چرا تیالپیای وارداتی باید بخوریم؟ این همه قزل

 مگر ماهی نیستند؟
چیزخوارتیالپیای همه  اگر کسی اطالعات بیشتری از این کند که آال ، شیر و حلوای خزر خودمان را رها نمیداشته باشد قزل !

ها بریزیمتیالپیای وارداتی بخورد تا این همه ارز زبان بسته را به جیب خارجی  
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرگزاری فارس  – 13/12/1397تاریخ : 

 افزایش قیمت گوشت ناشی از سوء مدیریت است/ امکان خودکفایی در گوشت و مرغ وجود دارد 
افزایش اخیر قیمت گوشت بیش از آنکه ناشی از قاچاق دام یا کمبود گوشت باشد، از سوء مدیریت  :وزیر اسبق جهاد کشاورزی گفت

شودناشی می .  
اسکندری امروز در حاشیه افتتاح بزرگترین مزرعه تولید مرغ مادر  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا

 دانید، گفت:گذار در سلطانیه زنجان در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه مشکالت اخیر بازار گوشت و مرغ را ناشی از چه میتخم
کننده قیمت تمام شده گوشت مرغ است که به در مسئله تولید مرغ دو نهاده جوجه یکروزه و دان مرغ به عنوان عوامل اصلی تعیین

 .راحتی قابل کنترل و نظارت است
وی با اشاره به اینکه نیاز کشور به تولید ساالنه دو میلیون تن گوشت مرغ و حدود یک میلیون تن گوشت قرمز است، گفت: این نیاز 

تن مرغ مازاد تولیدی را به کشورهای همسایه صادر  توانیم ساالنه یک میلیونبه راحتی در داخل کشور قابل تأمین است و حتی می
  .کنیم

تواند با حمایت از مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر افزود: در حال حاضر امنیت غذایی در کشور تثبیت شده است و دولت می
کند و اجازه افزایش قیمت مرغ را در کشور کنترل واحدهای تولید جوجه یکروزه و فراهم کردن دان و خوراک مرغ تولید مرغ و تخم

ها را ندهدبا فراهم کردن نهاده . 
شود که برای واردات آن ارز به قیمت اسکندری گفت: بخشی از دان مرغ در داخل تولید و قسمتی هم از طریق واردات تأمین می

ه مشخص است.همچنین گذار و دامداران صنعتی هستند ککننده آن هم مرغداران گوشتی و تخمشود که مصرفدولتی داده می
ها واردکنندگان نهاده تولید دام افراد مشخصی هستند که به راحتی قابل کنترل و رصد است و هرجا نظارت و کنترل روی توزیع نهاده

شودشود و در نهایت برای مردم به شکل افزایش قیمت مرغ و یا گوشت ظاهر مینباشد، مشکل ایجاد می . 
های ی که با جهاد کشاورزی انجام شد، از ظرفیت تولید واحد مرغ مادر دیزباد استفاده شد که جوجهوی افزود: در مشهد طبق توافق

تومان قرار داده شد و خوراک مرغ هم به قیمت دولتی به آنها  24۰۰مرغ مادر در اختیار واحدهای تولیدکننده به قیمت هر قطعه 
تومان در اختیار مردم قرار داده  9۸۰۰کننده کیلویی برای مصرفاختصاص یافت، به شرط اینکه گوشت مرغ توسط این واحدها 

های مرغداران و شود و همین طرح به راحتی در کل کشور از طرف دولت با کمک شرکت پشتیبانی امور دام و همکاری اتحادیه
 .دامداران قابل اجرا است، در نتیجه قیمت گوشت و مرغ قابل کنترل است

تومان خریداری کند به  24۰۰ی بر روی نهاده نباشد، مرغدار جوجه یکروزه را به جای اینکه به قیمت اسکندری گفت: وقتی کنترل
یابدکند در نتیجه هزینه تولید افزایش میهزار تومان تهیه می 4قیمت  .  

 42۰۰د از طریق کنترل ارز تواند بازار را کنترل کند، گفت: دولت بایوی با تأکید براینکه مرغدار و دامدار مسئول تولید است و نمی
تومان به دست مردم برسد 9۸۰۰تومانی و خوراک دام نظارت کند تا گوشت مرغ به قیمت  . 

میلیون قطعه مرغ و هر سال پنج دوره و در  2ریزی اسکندری افزود: در زیر مجموعه سازمان اقتصادی کوثر هر دوره جوجه
مرغداری بخش خصوصی مرغ درجه یک با  4۰تا  3۵شود که با همکاری میلیون جوجه مرغ مادر گوشتی تولید می 1۰مجموع 

شودکنندگان توزیع میبرند مکتوس در مشهد بین مصرف . 
شود، قاچاق دام زنده عامل گرانی گوشت است، صحیح نیست، رویه قیمت گوشت قرمز گفت: اینکه بیان میوی در مورد افزایش بی

توان گفت جلوی خروج دام زنده را به طور کامل بگیریم و همیشه یک مقدار قاچاق دام یزیرا قاچاق دام زنده همیشه بوده و نم
گیردصورت می . 

میلیون رأس گوسفند و بقیه بز و  4۶میلیون واحد دامی وجود دارد که حدود  1۰۰وزیر اسبق جهاد کشاورزی تأکید کرد: در کشور 
انسانی در دنیا رتبه هفت یا هشت است و نیاز کشور ساالنه یک میلیون تن گاو و شتر هستند و جمعیت دامی ایران به نسبت جمعیت 

شودگوشت قرمز است که از دام سبک و سنگین تأمین می . 
گذرد، گفتهای اقتصاد مقاومتی میاسکندری با بیان اینکه پنج سال از ابالغ سیاست ظرفیت دام کشور قادر است نیاز گوشت قرمز  :

متأسفانه برخالف سیاست اقتصاد مقاومتی در شش سال گذشته، توجهی به تولید داخلی نشده و کار ارتقای  کشور را تأمین کند، اما
وری بر روی دام سبک و افزایش ضریب تولید دام سنگین و سبک انجام نشده استبهره . 

ی را با نژاد گوسفند خارجی تالقی وی با اشاره به حضور خود در زنجان گفت: در این شهر یک کارآفرین توانسته نژاد گوسفند افشار
توان با ارتقای ضریب تبدیل داده و عالوه بر افزایش ضریب تبدیل این گوسفندها را به چندقلوزا تبدیل کند و در کل کشور نیز می

وری تأمین کردبخشی از نیاز گوشتی کشور را از بهره . 
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14۰تا  13۰ات گوشت بین وزیر اسبق جهاد کشاورزی با بیان اینکه ساالنه نیاز به وارد هزار تن  14۰امسال  هزار تن است، گفت: 
گوشت قرمز و دام زنده وارد شده که حدود هفت میلیون رأس دام زنده وارد شده است و اگر در مجموع یک میلیون گوسفند هم از 

افزایش قیمت گوشت استشود قاچاق گوسفند عامل شود، پس چگونه ادعا میهزار تن گوشت می 2۰کشور قاچاق شده باشد  . 
های گاو دورگ از های بومی، دورگ و اصیل باید ارتقای ضریب پیدا کنند و اگر گلهاسکندری افزود: راهکار دیگر این است که گاو

ها ظرف سه سال حداقل توان نیاز کشور به گوشت قرمز را با ظرفیت کنونی دامداریطریق ارتقای ضریب تبدیل اصالح شوند می
9۰زار تن گوشت قرمز جدید و ه 1۸۰ هزار تن کره خوراکی  4۵اکنون ساالنه هزار تن کره را اضافه تولید کرد. در حالی که هم 

شودوارد می . 
اشتاینتوان ضریب تبدیل گاوهای هلوی گفت: با استفاده از کارشناسان داخلی می شیری و گاو سمینتال شیری و گوشتی را افزایش   

وری تأمین کرداز طریق ارتقای بهره داد و نیاز کشور را . 
کرد، چرا گوشت وارد شده در گمرک بماند و سریع به بازار عرضه نشود وزیر اسبق جهاد کشاورزی افزود: اگر دولت نظارت می

ای جز کار کردن و خدمت کردن به مردم نداریمباید بدانیم، وظیفه . 
ها به دلیل ترس مردم از بیماری آنفلونزا خرید مرغ کم شده گفت: در آن سال ۸۶اسکندری با اشاره به تجربه مدیریتی خود در سال 

بود و به شرکت پشتیبانی امور دام اعالم کردم، مرغدار گناهی ندارد و هرچه تولید گوشت انجام داد باید توسط دولت خریداری و 
باز هم گفتم حتی اگر مجبور شوید گوشت مرغ را از های کشور دیگر ظرفیت ندارد، اما ذخیره شود تا جایی که اعالم شد سردخانه

 .مرغدار خریداری کنید و به دریا بریزید، اما اجازه ندهید تولید مرغدار روی دستش بماند
وی گفت: شرکت پشتیبانی امور دام برای شرایط بحران درست شده است و اگر االن نتواند بازار مرغ و گوشت را تنظیم کند به چه 

 .درد میخورد
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 14/12/1397تاریخ : 

پایان سال افزایش نخواهد یافت مشکل تامین آرد واحدهای نانوایی مرتفع شد/ قیمت نان تا  
 .کرمی گفت: با رفع مشکالت سامانه جامع آرد و نان، واحدهای نانوایی دیگر در تامین گندم و آرد مورد نیاز خود مشکلی ندارند

صنعت، تجارت و کشاورزی های حجیم و نیمه حجیم صنعتی در گفت و گو با خبرنگارمحمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نان گروه  

مورد نیاز خبر داد و گفت: طی دو ماه  تامین گندم و آرد های نانوایی در، از رفع مشکالت واحداقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تامین آرد و گندم مورد نیاز مواجه بودند که خوشبختانه در شرایط فعلی هیچ مشکلی  های کشور با مشکالت متعددی دراخیر نانوایی

 .در تامین آرد مورد نیاز وجود ندارد
سامانه جامع آرد  های آرد سازی قرار گرفته است، افزود: با راه اندازیوی با اشاره به اینکه گندم به میزان کافی در اختیار کارخانه

گرفت، در حالیکه هم اکنون با رفع مشکالت سامانه به میزان ها قرار میقطره چکانی در اختیار کارخانهبه صورت  گندم و نان،
گیردها قرار میمورد نیاز گندم در اختیار کارخانه . 

ن سال به طور تا پایان سال افزایشی نخواهد داشت، بیان کرد: پرونده تعیین تکلیف قیمت نان تا پایا قیمت نان کرمی با اشاره به اینکه
های سربار باید در سال آینده مشخص شود تا کامل بسته شده است چرا که هزینه حقوق و دستمزد کارگری، بیمه و سایر هزینه

ها قیمت واقعی اعالم شودبراساس آنالیز هزینه . 
فع مشکالت نانوایانصنعت آرد و نان کشور تعریفی ندارد/ یکسان سازی نرخ آرد و نان تنها راه حل ر :بیشتر بخوانید  

های حجیم و نیمه حجیم صنعتی ادامه داد: اتحادیه پس از مشخص شدن میزان افزایش حقوق و دستمزد، بیمه و ... رئیس اتحادیه نان
دهد که مسئوالن سازمان حمایت پس از بررسی دفاتر تصمیمات الزم را اتخاذ آنالیز قیمت ها، نرخ پیشنهادی خود را به دولت می

دکنمی . 
در چهار سال اخیر، تعلل دولت  ثبات نرخ نان وی تعیین تکلیف قیمت نان در سال آینده را یک ضرورت دانست و افزود: با توجه به

های جدید نان در سال آینده موجب شده است تا بسیاری از نانوایان نتوانند به تولید ادامه دهنددر اعالم نرخ . 
نها راه حل رفع مشکالت کنونی نانوایان برشمرد و گفت: با توحه به آنکه دولت هر کیلو گندم را ت یکسان سازی نرخ آرد و نان کرمی

های یارانه پز و با قیمت تومان در اختیار نانوایی ۶۶۵کند و با نرخ تومان خریداری می 17۰۰تا  1۶۰۰در سال آینده را با نرخ 
ینی بر دوش دولت است که برای کاهش فشار یکسان سازی تنها راه حل دهد، از این رو بار مالی سنگتومان آزاد پز قرار می 9۰۰

رودپیش روی مسئوالن به شمار می . 
ها پرداخت کند و در مقابل نرخ و تولید داخل باید یارانه به آن کشاورزان این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: دولت برای حمایت از

های نانوایی در انتخاب گندم مشکلی نداشته باشندو واحد های آردآرد و نان را آزاد کند تا کارخانه . 
 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

 خبر گزاری فارس  – 12/12/1397تاریخ : 

 گوشت و میوه به اندازه کافی برای عید تهیه شده/ قیمت قند و شکر افزایش نیافته است 
های میوه خریداری و به استانمعاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: همه ارزاق مورد نیاز کشور در حوزه کشاورزی تأمین شده، 

  .کشور ارسال شده و محصوالت پروتئینی هم به طور کامل تأمین شده است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عبدالمهدی بخشنده معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه 

سالمی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید، به شب عید نمایشگاه دستاورد بخش کشاورزی در چهلمین سالگرد انقالب ا
شویم، برنامه وزارت جهاد برای تنظیم بازار به ویژه گوشت چیست، گفت: همه ارزاق مورد نیاز کشور در حوزه نزدیک می

کامل تأمین شده  های کشور ارسال شده است و محصوالت پروتئینی هم به طورکشاورزی تأمین شده، میوه خریداری و به استان
  .است

معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی افزود: در مورد گوشت قرمز، هم واردات به حد کافی انجام شده و مطابق با 
انجام شده، تأمین گوشت با وزارت جهاد کشاورزی است و توزیع آن به عهده ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت است که  گیریتصمیم

ا انجام خواهند دادآنها این کار ر .  
انجام خواهد شد، گفت: دیروز مجلس در  42۰۰وی در پاسخ به این سؤال که آیا در سال آینده هم همچنان واردات گوشت با ارز 

تومان، ارز ترجیحی و یا ارز  42۰۰، دست دولت را باز گذاشته است که هم در زمینه ارز  9۸آخرین بررسی الیحه بودجه سال 
ام را که دولت تشخیص داد، برای محصوالت مختلف اقدام به واردات کندنیمایی هر کد .  

بخشنده در پاسخ به سؤال دیگر فارس که پرسید، قیمت قند و شکر در بازار به گفته مردم دو برابر شده است، گفت: نه خیر قیمت قند 
وسط دولت وجود دارد و طی روزهای گذشته هم و گوشت دو برابر نشده است و حتی یک و نیم برابر هم نشده است، قیمت مصوبی ت

  .مقدار زیادی شکر وارد کشور شده و به استانها ارسال شده است
  .به گزارش فارس، طی چند روز گذشته برخی شهروندان به فارس گزارش دادند که قیمت قند و شکر در بازار افزایش یافته است

تومان  ۸۰۰هزار و  3بهمن برای خرید شکر رفتم و با نرخ کیلویی  22یک خریدار شکر به خبرنگار فارس اعالم کرد: روز 
3۰۰هزار و  ۶خریداری کردم، اما امروز قیمت به  رسدتومان به فروش می  . 

 ۸تومان خریداری کردم و امروز قیمت کیلویی  ۵۰۰هزار و  ۵خریدار دیگری به خبرنگار فارس گفت: دو روز پیش شکر با قیمت 
رسدتومان به فروش می ۵۰۰هزار و  .  

واردات گوشت منجمد گوساله و گوشت گرم گوسفندی  هزارتن 14۰معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با بیان اینکه نزدیک 
کشور مختلف در حال انجام است 14داشتیم، ادامه داد: واردات گوشت منجمد از کشور برزیل و گوشت گرم گوسفندی از  . 

شرکت در واردات گوشت شرکت داشتند، افزود 97ه در مجموع وی با اشاره به اینک مقدار گوشتی که تاکنون وارد کردیم نسبت به  :

 .سال گذشته از کمیت باالتری برخوردار است ضمن اینکه واردات تا پایان اسفندماه ادامه دارد
سالهای   شود و طیدرصد نیاز غذایی کشور در داخل تأمین می ۸3معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت: در حال حاضر 

های منظمی برای افزایش تولید داشتیم، طوری که عملکرد در آبیاری افزایش قابل توجهی داشته استگذشته برنامه .  
ایم که تمام اهداف برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی را محقق کنیمریزی کردهبرنامه وی گفت: .  

 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 15/12/1397تاریخ :   

تومان صحت ندارد ۵۰۰هزار و  ۴هشدار نسبت به آینده جوجه یکروزه در بازار/فروش جوجه با نرخ   
فارغی گفت: با استمرار روند کاهشی نرخ جوجه یکروزه در بازار، تولیدکنندگان جوجه یکروزه چاره ای جز حذف گله های مادر 

 .خود را ندارند
خبرنگار وگو با غالمعلی فارغی دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه در گفت تجارت و کشاورزی صنعت،  گروه اقتصادی  

تومان در بازار اظهار کرد: طی  ۵۰۰هزار و  4، با تکذیب فروش هر قطعه جوجه یکروزه با نرخ باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان  2به طوریکه هم اکنون با نرخ  های اخیر قیمت هر قطعه جوجه یکروزه به کمتر از نرخ مصوب خود رسیده است،روز

شودبه مرغداران عرضه می . 
نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار خبر داد و گفت: در دی و بهمن امسال هر ماه به  درصدی جوجه ریزی 14افزایش  وی از

میلیون قطعه جوجه ریزی شد که با این وجود جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود عرضه مرغ در ایام پایانی  121طور متوسط 
 .سال نیست

هزار تومانی است 1۶آخرین تحوالت بازار مرغ/ قیمت مرغ همچنان در کانال  :بیشتر بخوانید  
های دامی، استمرار روند در بازار بیان کرد: با توجه به افزایش قیمت نهاده قیمت جوجه یکروزه فارغی با انتقاد از روند نزولی

د داشتهای جبران ناپذیری را به همراه خواهکاهشی نرخ جوجه یکروزه در بازار زیان . 
دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با اشاره به اینکه آینده تولید جوجه یکروزه در معرض خطر است، افزود: اگر دولت نهاده 

های مادر و مولد خود ای جز حذف گلهمورد نیاز تولیدکنندگان با نرخ مصوب را فراهم نکند، تولیدکنندگان جوجه یکروزه چاره
 .ندارند

تومان اعالم کرد و گفت: این درحالی است که  4۵۰هزار و  2و کنجاله سویا  3۰۰را یک هزار و  وب هر کیلو ذرتنرخ مص وی
هزار تومان از  4تا  4۰۰هزار و  3تومان و کنجاله سویا  7۰۰تا یک هزار و  ۶۰۰مرغداران هر کیلو ذرت را با نرخ یک هزار و 

کنندبازار آزاد خریداری می . 
با روند نزولی در بازار روبرو خواهد شد قیمت مرغ های مرغداری،د: با توجه به افزایش جوجه ریزی در واحدفارغی ادامه دا . 

را مشروط به تامین به موقع و کافی نهاده با نرخ مصوب در اختیار تولیدکننده دانست و  بازار مرغ این مقام مسئول در پایان آرامش
نرخ مصوب در بازار قرار نگیرد، بی شک تنش قیمت مرغ در ایام پایانی سال در بازار  ها به میزان کافی و باگفت: اگر نهاده

 .استمرار خواهد یافت
 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 11/12/1397تاریخ :

وتاه کردکاهش قیمت قارچ در راه است/راه اندازی صندوق خرید تضمینی دست دالالن را ک  
 .افشار گفت: با توجه به کاهش تقاضا در ایام پایانی سال و رفتن به سمت گرما، قیمت قارچ در بازار افت خواهد کرد

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

در بازار خبر داد و گفت: در هفته اخیر قیمت هر کیلو قارچ در بازار به  کاهش قیمت قارچ ، ازاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
 9شدن مرزها، نرخ هر کیلو قارچ به  تومان رسید که هم اکنون با باز ۵۰۰هزار و  7سبب ممنوعیت صادرات به عراق به کمتر از 

تومان در بازار افزایش یافت ۵۰۰هزار و  9تا  . 
درصد قارچ تولیدی درجه یک،  7۰تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به آنکه  9۰۰هزار و  ۸را  قیمت تمام شده هر کیلو قارچ وی
تومان باشد تا  ۵۰۰هزار و  11تا  11و قارچ در بازار باید و مابقی درجه سه است، بنابراین متوسط قیمت هر کیل 2درصد درجه  2۰

های تولید و سود معقول برای پرورش دهندگان باشدبتواند جوابگوی هزینه . 
در بازار افت خواهد کرد قیمت قارچ افشار ادامه داد: با توجه به کاهش تقاضا در ایام پایانی سال و رفتن به سمت گرما، . 

های تن از قارچ تولیدی به بازار 3۰تن اعالم کرد و گفت: روزانه رقمی حدود  ۶۰۰روزانه قارچ در کشور را این مقام مسئول تولید 
گیردهدف صادر و مابقی در داخل مورد استفاده قرار می . 

شودهزار تومان در بورس کاال عرضه می 11یلو قارچ با نرخ های هدف/هر کتن قارچ به بازار 3۰صادرات روزانه  :بیشتر بخوانید  
را راهکار مناسب کنترل قیمت در بازار برشمرد و افزود: انجمن با راه اندازی  راه اندازی صندوق خرید تضمینی قارچ افشار

سمت صنایع تبدیلی هدایت  صندوق خرید تضمینی قارچ، مازاد قارچ تولیدی تولیدکنندگان را به منظور ثبات قیمت خریداری و به
های پایینی از تولیدکنندگان خریداری کنند و پس از هدایت به سمت صنایع کند تا دالالن نتوانند در صورت مازاد، قارچ را با قیمتمی

های باالیی بفروشندتبدیلی با قیمت . 
دالر اعالم کرد و افزود: با احتساب  2.۵ا های جهانی ردر بازار نرخ هر کیلو قارچ رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی

های صادرات و حمل و نقل، صادرکنندگان در فروش هزار تومان است که با کسر هزینه 3۰نرخ ارز، قیمت قارچ صادراتی حدود 
هزار تومانی روبرو هستند 1۰تا  ۵هر کیلو قارچ با حاشیه سود  . 

تن به سایر  1۰تن قارچ به عراق و  2۰شود، بیان کرد: روزانه به بازار عراق انجام می صادرات قارچ وی با اشاره به اینکه عمده
کندگیرد که در فصل تابستان با کاهش تقاضا برای خرید قارچ، قیمت به شدت افت میهای همسایه صورت میکشور . 

رفع مشکالت حمل و نقل و مشکالت مربوط به بازگشت پول این امکان وجود دارد که  این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: با

تن افزایش دهیم ۶۰های همسایه و روسیه را به میزان صادرات روزانه قارچ به کشور . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

 خبرنگاران جوان  – 15/12/1397تاریخ : 

هزار تومان رسید 1۶آخرین تحوالت بازار مرغ/ قیمت مرغ به   
هزار تومانی شد 1۶ها مجدد وارد کانال چهار آیین گفت: امروز قیمت مرغ در خرده فروشی . 

صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاربرومند چهار آیین مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

تومانی نرخ مرغ 3۰۰افزایش  ، ازخبرنگاران جوان نسبت به اوایل هفته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده   

هزار تومان است 1۶و خرده فروشی  3۰۰هزار و  14، مرغ آماده به طبخ میدان بهمن 3۰۰هزار و  1۰درب مرغداری  . 
د: با توجه به روند کاهش جوجه در بازار اعالم کرد و افزو گرانی قیمت مرغ وی کاهش جوجه ریزی در اواخر بهمن را عامل اصلی

شود که روند افزایش نرخ مرغ در ایام پایانی سال در بازار استمرار یابدهای دامی پیش بینی میریزی ناشی از افزایش قیمت نهاده . 
یان کرد: با دهد، بچهار آیین با اشاره به اینکه بخش اعظم قیمت تمام شده تولید را ذرت، کنجاله سویا و جوجه یکروزه تشکیل می

 ۵۰۰هزار و  11ها در هزینه تمام شده تولید تأثیر بسزایی دارد، بنابراین امکان عرضه مرغ با نرخ مصوب توجه به آنکه قیمت نهاده
هزار تومان در بازار وجود ندارد 12تا  . 

ها را گزارش دهندمیلیون تن گوشت مرغ در کشور/ مردم گران فروشی 3ظرفیت تولید  :بیشتر بخوانید  
های موجود : با توجه به اختالف نرخ نهادههمچنان استمرار دارد، گفت های دامیبازار نهاده این مقام مسئول با اشاره به اینکه آشفتگی

توان انتظار داشت که قیمت مرغ با روند نزولی در بازار روبرو شوددر بازار آزاد با قیمت مصوب نمی . 
تومان  4۰۰هزار و  2و کنجاله سویا  2۰۰مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور نرخ مصوب هر کیلو ذرت را یک هزار و 

تومان در بازار به مرغداران عرضه  ۵۰۰هزار و  3و کنجاله سویا  ۸۰۰فت: هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و اعالم کرد و گ
شودمی . 

وی با اشاره به اینکه قیمت دستوری مرغ راهکار کنترل تنظیم بازار نیست، افزود: با توجه به آنکه قیمت مرغ کیفی نیست و براساس 
های دستوری ستاد تنظیم بازار جوابگو نیستشود، از این رو فروش مرغ با قیمتمحاسبه میهای تولید آمار و ارقام و هزینه . 

های گذشته عرضه مرغ با نرخ مصوب و را تابع عرضه و تقاضا دانست و گفت: طبق روال سال قیمت مرغ چهارآیین در پایان
ین دلیل از مسئوالن انتظار داریم که به جای توزیع مرغ با کند، به همدخالت مسئوالن در تنظیم بازار تنها به عنوان ُمسکن عمل می

 .نرخ مصوب به تولید بها دهند
 

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

 خبرنگاران جوان  – 1۵/12/1397تاریخ :

هزار تومان 1۴نیازی به واردات برنج نداریم/حداکثر قیمت هر کیلو برنج در شمال   
ماهه ابتدای سال، نیازی به واردات برنج برای تنظیم  ۶علی زاده گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید و واردات بیش از حد در 

 .بازار نداریم
ورزیصنعت، تجارت و کشا جمیل علی زاده شایق دبیر انجمن برنج در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

های گیالن و مازندران با ، با انتقاد از تفاوت چشمگیر قیمت برنج در بازار اظهار کرد: هم اکنون در خرده فروشی استانجوان
هزار تومان است 14تا  31درصد خرده و بدون ناخالصی  3تا  2برنجبا حداکثر  ترینکیفیت . 

شود، هزار تومان عرضه می 14و حداکثر  13های شمالی با نرخ های میدانی همان برندی که در استانوی افزود: براساس بررسی
همانند سایر  بازار برنج رسد و این امر بدان معناست که درهزار تومان به فروش می 1۸تا  17ها با اعمال تخفیف در فروشگاه

ها نظارتی نیستکاال . 
هزار تومان منطقی نیست، بیان کرد: از مردم تقاضا داریم که از  2۰با نرخ  فروش هر کیلو برنج علی زاده شایق با اشاره به اینکه

های شمالی وجود داردبرنج از استان 1.۵خرید برنج با این نرخ اجتناب کنند چرا که با این قیمت امکان خرید  . 
هزار تن برنج تا پایان سال/ قاچاق برنج منتفی است 2۰۰ضرورت واردات حداقل  :بیشتر بخوانید  

را مطلوب دانست و گفت: علی رغم آنکه سال گذشته، مسئوالن بر عدم  9۶-97در سال زراعی  تولید برنج این مقام مسئول میزان
های مناسب بهار برای کشت برنج بسیار ها تاکید داشتند، اما شرایط مساعد آب و هوا و بارندگیکشت برنج در بسیاری از استان

 .مناسب بود
ماهه  ۶نداریم، اظهار کرد: براساس آمار گمرک در  بازار شب عید برای ایام تنظیم واردات برنج که نیازی بهوی با اشاره به این

هزار تن برنج وارد کشور شده است که در نهایت با احتساب تولید داخل حتی یک گرم کسری برنج در  2۰۰امسال، یک میلیون و 
تقاضا دارم با شایعه پراکنی باعث گرانی برنج در بازار نشوند کشور نداریم و از تمامی مسئوالن و دست اندرکاران . 

های اندک از افراد تقاضا داریم که با جو سازی کمبود برنج بر نوسان های ناچیز و درآمددبیر انجمن برنج ادامه داد: با توجه به حقوق
ند تا رشته کارشان در سال آینده باز شودقیمت در بازار دامن نزنند تا مردم بتوانند رشته پلو شب عید خود را درست کن . 

وارداتبود، سرانه مصرف  علی زاده شایق درباره میزان سرانه مصرف برنج در کشور گفت: در زمانی که وزارت بازرگانی متولی
های بررسیسازمان و کارشناس و  4۰کیلو افزایش یافته بود که مجدد سازمان بازرسی کشور با برگزاری چند جلسه با  4۵برنج تا 
های اخیر به سبب شرایط نامساعد اقتصادی، کاهش کیلو اعالم کرد که در سال 37تا  3۶در ایران را  سرانه مصرف برنج میدانی
کیلو رسیده است 3۶های خانوار و رژیم غذایی به کمتر از درآمد . 

ریح کرد: اظهار نظر دبیر انجمن واردکنندگان مبنی بر نداریم، تص واردات برنج این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه نیازی به
ماهه  ۶هزار تن برنج برای تنظیم بازار ایام پایانی سال به سبب شرایط مساعد تولید و واردات بیش از حد در  2۰۰واردات حداقل 

 .ابتدای سال جای تمسخر دارد
 

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان  – 14/12/1397تاریخ : 

آینده/واردات دام زنده از رومانی، مرتب در حال انجام است کاهش قیمت گوشت داخلی ظرف چند روز  
شود قیمت از اواخر هفته با روند نزولی در بازار روبرو شودپوریان گفت: با توجه به توزیع مناسب گوشت پیش بینی می . 

صنعت، تجارت و کشاورزی منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی  

بازار گوشت قرمزاظهار کرد: با توجه به روند مناسب واردات دام زنده و گوشت  ، درباره آخرین تحوالتباشگاه خبرنگاران جوان
 .قرمز، بازار به ثبات رسیده است

های اخیر در بخش گوشت خبر داد و گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار و گرانی بازار گوشت داخل وی از رکود حاکم بر
 .داخل، تقاضای چندانی برای خرید وجود ندارد
وزیع این میزان از شود، بیان کرد: ورود و تهزار راس دام زنده وارد کشور می ۵۰پوریان با اشاره به اینکه ظرف چند روز آینده 

های وارداتی تاثیر مثبتی در بازار خواهد داشتالشه دام . 
ماهه امسال 9راس دام در  477هزار و  9۶2کند/ قاچاق واردات دام سنگین کمکی به تنظیم بازار نمی :بیشتر بخوانید  

یش است، افزود: با توجه به موضوع تشدید در حال افزا میزان دام کشور ئیس شورای تامین کنندگان دام کشور با اشاره به اینکهر
ها هستیم، از این رو هر چه به پایان سال نزدیک می شویم، های کشور، شاهد مازاد دام در برخی استانکنترل غیر قانونی دام از مرز

یابدهای تولید پاییز و زمستان کاهش مینیاز کشور به دام وارداتی و گوشت منجمد به سبب عرضه بره . 
تن گوشت گرم به کشور خبر داد و گفت 1۶۰تا  1۵۰ز واردات روزانه وی ا کماکان سابق در حال انجام  واردات گوشت منجمد :

ای زمینه وجود ندارداست و مشکلی در . 
 از رومانی به صورت مرتب در حال انجام است که پس از کشتار الشه و آالیش دام در اختیار واردات دام زنده :پوریان ادامه داد

گیردستاد تنظیم بازار قرار می . 
های آتی در بازار خبر داد و گفت: با توجه به توزیع مناسب گوشت در بازار این مقام مسئول از کاهش قیمت گوشت داخلی طی روز

شود که قیمت گوشت داخل از اواخر هفته با روند نزولی در بازار روبرو شودپیش بینی می . 
وافق صورت گرفته پشتیبانی امور دام با اتحادیه گوشت گوسفندی، کل دام وارداتی در اختیار اتحادیه و وی در ادامه افزود: براساس ت

گیردآالیش دام اتحادیه طباخان قرار می . 
پوریان در واکنش با اظهارات اتحادیه طباخان و دل و جگر مبنی بر عدم دریافت آالیش دام کشتار شده رومانی بیان کرد: با توجه به 

ه میزان تقاضا برای دریافت آالیش دام بسیار باالست و میزان عرضه پاسخگو نیست، از این رو همین امر موجب شده تا چنین آنک
 .اظهاراتی از سوی اتحادیه طباخان مطرح شود

یش عرضه به درستی مدیریت شود، با افزا توزیع دام و گوشت اگر  رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور در پایان تصریح کرد:

 .نسبت به تقاضا، قیمت گوشت روند کاهشی پیدا خواهد کرد
 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 13/12/1397تاریخ : 

 کاهو ارزان شد/تعادل قیمت گوجه فرنگی و خیار در روزهای آتی
هزار تومان کاهش یافت ۵هزار تومان به  2۰شادلو گفت: قیمت کاهو به سبب فراوانی عرضه از کیلویی  . 
صنعت، تجارت و کشاورزی داران تهران در گفت و گو با خبرنگارمجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغ گروه اقتصادی باشگاه  

برخی محصوالت جالیزی همچون کاهو به های اخیر قیمت در بازار خبر داد و گفت: در هفته کاهش قیمت کاهو ، ازخبرنگاران جوان
های صورت هزار تومان در بازار رسید که خوشبختانه طبق پیش بینی 2۰سبب وقوع سیالب در جنوب و کمبود عرضه به کیلویی 

های سطح شهر کاهش یافته استهزار تومان در مغازه ۵گرفته و فراوانی عرضه قیمت هر کیلو کاهو به  . 
افتد هی با تغییر فصل نوساناتی در بخش بازار اتفاق میو عرضه مستقیم به بازار، گا د محصوالت تازه چینتولی وی افزود: در بخش

وجود ندارد  چرا که امکان ذخیره سازی این محصوالت . 
مل در بازار بیان کرد: در برخی مواقع قیمت محصوالت جالیزی تحت تاثیر عوا گرانی محصوالت سبزی و صیفی شادلو درباره علل

شودجوی، تغییر فصل برداشت از مناطق گرمسیری به نیمه گرمسیری و معتدل و تحریک بازار با نوساناتی روبرو می . 
هزار تن مرکبات ذخیره سازی شده است 4۰جزئیات تدابیر اتخاذ شده برای تنظیم بازار میوه در شب عید/  :بیشتر بخوانید  

به اینکه جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود محصوالت صیفی در بازار نیست، اظهار  نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران با اشاره
های آتی قیمت این محصوالت به در بازار همچنان باالست که با افزایش عرضه در هفته قیمت خیار و گوجه فرنگی کرد: هم اکنون

رسدتعادل می . 
ازی محصول بیش از نیاز روزانه به سبب فقدان ماندگاری این محصوالت وی ادامه داد: در شرایط کنونی افزایش خرید و ذخیره س

شودعالوه بر از بین رفتن محصول منجر به تحریک بازار می . 
 نیازی به واردات مرکبات نداریم

همزمان با های آذر و دی وجود ندارد، افزود: طی ماه تولید مرکبات شادلو در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه کمبودی در
فصل برداشت پرتقال از باغات، قیمت خرید این محصوالت از باغداران به حدی پایین بود که جوابگوی هزینه تولیدشان نبود، و 
 .درشرایط فعلی به سبب افزایش هزینه نگه داری، نیروی انسانی، سردخانه و ازدیاد تقاضا در بازار با نوساناتی روبرو شده است

نداریم، تصریح کرد: با توجه به تولید مناسب  واردات مرکبات باغداران تهران در پایان با اشاره به اینکه نیازی به نایب رئیس اتحادیه
های پایانی سال با عرضه محصوالت موجود در سردخانه شاهد پرتقال و نارنگی نه تنها نیازی به واردات نداریم، بلکه در روز

 .آرامش بازار خواهیم بود
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 14/12/1397تاریخ : 

تومان ۲۰۰هزار و  ۴جود است/حداکثر قیمت یک کیلو شکر ها موشکر به اندازه کافی در فروشگاه  
های باالتر از این مبالغ گران فروشی استتومان است و قیمت 2۰۰هزار و  4های یک کیلویی شکر سیف گفت: هم اکنون بسته . 

یزدان سیف مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی در حاشیه شانزدهمین جلسه ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

مورد نیاز مردم هم  روغن نباتی ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در جمع خبرنگاران افزود: بازار برنج رو به آرامش و
 .تأمین شده است

ه بارندگی در این استان گفتوی با اشاره به تعویق افتادن برداشت نیشکر در خوزستان به واسط در خوزستان از  برداشت نیشکر :

هزار تن شکر نیاز امسال مردم برطرف شده است ۵۵۰روز پیش آغاز شد و با ورود  1۰ . 
به کارخانجات  شکر هزار تن 4۰۰هزار تن شکر از محل ذخایر کشور افزود: برای سال آینده مجوز  23۵سیف با اشاره به توزیع 

 .داده شده است
رسدوجود ندارد/ بازار شکر به آرامش می 9۸محدودیتی در ذخیره سازی اقالم اساسی نوروز  :بیشتر بخوانید  

های کشور شکر وجود دارد گفتوی با بیان اینکه به اندازه کافی در فروشگاه 4گرمی شکر 9۰۰های قیمت بسته : های هزار و بسته 

اطالع دهند 124های باالتر از این مبالغ را به عنوان گران فروشی به یمتتومان است و مردم ق 2۰۰هزار و  4کیلویی آن  1 . 
هم تأمین شده است 9۸معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: شکر مورد نیاز صنوف تا پایان فروردین  . 

آرد و گندم مردم صورت گرفته است و های اساسیتأمین کاال سیف همچنین گفت: اقدامات الزم برای . 
های الکترونیک افزود: فعالً هیچ تصمیمی در خصوص تغییر سخ به سوالی درباره اجرای مصوبه مجلس در زمینه کاالبرگوی در پا

ها گرفته نشده استتومان به دیگر نرخ 2۰۰هزار و  4از نرخ  های اساسیکاال روند . 
نندگان اصلی برساند و در این زمینه ها را به دست مصرف کسیف گفت: از جمله اهداف دولت آن است که بتواند برخی کاال

 .تصمیمات الزم را به موقع انجام خواهد داد
کنند و با انتشار این هایی را که متقن نیستند منتشر میوی در پایان تصریح کرد: مراجع نظارتی باید با کسانی با هدف سودجویی خبر

کنند، برخورد کندها ذهن مردم را مشوش میخبر . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبر گزاری فارس  – 12/12/1397تاریخ : 

 گوشت و میوه به اندازه کافی برای عید تهیه شده/ قیمت قند و شکر افزایش نیافته است 
های معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: همه ارزاق مورد نیاز کشور در حوزه کشاورزی تأمین شده، میوه خریداری و به استان

سال شده و محصوالت پروتئینی هم به طور کامل تأمین شده استکشور ار .  
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عبدالمهدی بخشنده معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه 

که پرسید، به شب عید نمایشگاه دستاورد بخش کشاورزی در چهلمین سالگرد انقالب اسالمی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس 
شویم، برنامه وزارت جهاد برای تنظیم بازار به ویژه گوشت چیست، گفت: همه ارزاق مورد نیاز کشور در حوزه نزدیک می

های کشور ارسال شده است و محصوالت پروتئینی هم به طور کامل تأمین شده کشاورزی تأمین شده، میوه خریداری و به استان
  .است

تصادی وزیر جهاد کشاورزی افزود: در مورد گوشت قرمز، هم واردات به حد کافی انجام شده و مطابق با معاون امور اق
انجام شده، تأمین گوشت با وزارت جهاد کشاورزی است و توزیع آن به عهده ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت است که  گیریتصمیم

  .آنها این کار را انجام خواهند داد
انجام خواهد شد، گفت: دیروز مجلس در  42۰۰این سؤال که آیا در سال آینده هم همچنان واردات گوشت با ارز وی در پاسخ به 

تومان، ارز ترجیحی و یا ارز  42۰۰، دست دولت را باز گذاشته است که هم در زمینه ارز  9۸آخرین بررسی الیحه بودجه سال 
ت مختلف اقدام به واردات کندنیمایی هر کدام را که دولت تشخیص داد، برای محصوال .  

بخشنده در پاسخ به سؤال دیگر فارس که پرسید، قیمت قند و شکر در بازار به گفته مردم دو برابر شده است، گفت: نه خیر قیمت قند 
گذشته هم و گوشت دو برابر نشده است و حتی یک و نیم برابر هم نشده است، قیمت مصوبی توسط دولت وجود دارد و طی روزهای 

  .مقدار زیادی شکر وارد کشور شده و به استانها ارسال شده است
  .به گزارش فارس، طی چند روز گذشته برخی شهروندان به فارس گزارش دادند که قیمت قند و شکر در بازار افزایش یافته است

تومان  ۸۰۰هزار و  3نرخ کیلویی  بهمن برای خرید شکر رفتم و با 22یک خریدار شکر به خبرنگار فارس اعالم کرد: روز 
3۰۰هزار و  ۶خریداری کردم، اما امروز قیمت به  رسدتومان به فروش می  . 

 ۸تومان خریداری کردم و امروز قیمت کیلویی  ۵۰۰هزار و  ۵خریدار دیگری به خبرنگار فارس گفت: دو روز پیش شکر با قیمت 
رسدتومان به فروش می ۵۰۰هزار و  .  

واردات گوشت منجمد گوساله و گوشت گرم گوسفندی  هزارتن 14۰معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با بیان اینکه نزدیک 
کشور مختلف در حال انجام است 14داشتیم، ادامه داد: واردات گوشت منجمد از کشور برزیل و گوشت گرم گوسفندی از  . 

ردات گوشت شرکت داشتند، افزودشرکت در وا 97وی با اشاره به اینکه در مجموع  مقدار گوشتی که تاکنون وارد کردیم نسبت به  :

 .سال گذشته از کمیت باالتری برخوردار است ضمن اینکه واردات تا پایان اسفندماه ادامه دارد
سالهای   شود و طیدرصد نیاز غذایی کشور در داخل تأمین می ۸3معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت: در حال حاضر 

های منظمی برای افزایش تولید داشتیم، طوری که عملکرد در آبیاری افزایش قابل توجهی داشته استگذشته برنامه .  
ایم که تمام اهداف برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی را محقق کنیمریزی کردهبرنامه وی گفت: .  

 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 14/12/1397تاریخ : 

هزار تومان ۵۰ثبات نسبی قیمت طالی سرخ در بازار/قیمت هر مثقال زعفران حداکثر   
میلیون  11و حداکثر  ۵۰۰میلیون و  ۶حسینی از ثبات نرخ زعفران در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران 

 .تومان است
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت، تجارت و کشاورزی علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار

 ۶از ثبات نسبی در بازار برخوردار است، اظهار کرد: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران  قیمت زعفران ، با اشاره به اینکهجوان
میلیون تومان است 11و حداکثر  ۵۰۰میلیون و  . 

در بازار دخالت نکنند، ثبات حاکم بر بازار استمرار خواهد داشت خرید زعفران های دولتی در بحثدوی افزود: اگر نها . 
ای فرصت طلب به دنبال عرضه زعفران تقلبی در شبکه توزیع داخل هستند تا آرامش حاکم بر بازار حسینی ادامه داد: هم اکنون عده

حال شناسایی اند و بازار از امنیت الزم برخوردار است را بر هم بزنند، این در حالی است که این افراد در . 
ماهه امسال/قیمت زعفران در بازار غیر قابل پیش بینی است 9درصدی صادرات طالی سرخ در  3۸رشد  :بیشتر بخوانید  

االتر اجحاف در های بهزار تومان اعالم کرد و گفت: فروش با نرخ ۵۰تا  4۰را حداکثر  قیمت هر مثقال زعفران این مقام مسئول
های مسئول برای جلوگیری از سودجویی دالالن باید نظارت کافی بر بازار داشته باشندحق مصرف کنندگان است که دستگاه . 

های پایانی سال، قیمت در بازار را تابع عرضه و تقاضا دانست و افزود: با توجه به افزایش عرضه در روز قیمت زعفران وی
داشتزعفران نوسانی نخواهد  . 
به کندی در حال انجام است، بیان کرد: با توجه به معضالت بازگشت پول و مسائل تحریم  صادرات زعفران حسینی با اشاره به اینکه

برد چرا که در شرایط فعلی هیچ سیستم بانکی امکان نقل و انتقال ارز به سهولت وجود ندارد که این امر ریسک صادرات را باال می
امنیت بازگشت پول صادرکننده به کشور را تضمین کندنیست که بتواند  . 

میزان صادرات در دسترس نیست، بیان کرد: با توجه به تعلل گمرک در عضو شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه آمار دقیقی از
م آمار گمرک هستیم، اما پیش توان رقم دقیقی را اعالم کرد و همچنان منتظر اعالاعالم آمار و اظهارات ضد و نقیض کارشناسان نمی

صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است 97ها حاکی از آن است که در سال بینی . 
از رشد بهتری  9۸وی ادامه داد: اگر دولت با صادرکنندگان در سال آینده تعامل بیشتری داشته باشد، بدون تردید صادرات در سال 

 .برخوردار خواهد بود
رویم، از این رو با در جهان به شمار می طالی سرخ این مقام مسئول، با توجه به آنکه بزرگترین تولید کننده و صادرکنندهبه گفته 

توان سیاست گذاری مناسبی در خصوص مدیریت زعفران در دنیا داشترفع مشکالت مربوط به بحث جابه جایی پول می . 
های هدف بیان کرد: برای بنده به عنوان یک تولیدکننده و صادرکننده، افزایش هر ارحسینی با انتقاد از صادرات خام زعفران به باز

های جانبی زعفران و صنایع چه بیشتر صادرات زعفران به عنوان یک ماده خام افتخار نیست، از این رو در حال تالشیم تا فرآورده
های جانبی زعفران در کشور را احیا علم و تکنولوژی فرآوردهتبدیلی را به دنیا صادر کنیم تا عالوه بر کسب ارزش افزوده باال، 

 .کنیم
های جانبی زعفران و صنایع تبدیلی ایده فعاالن بخش خصوصی عضو شورای ملی زعفران در پایان تصریح کرد: صادرات فرآورده

 .است که امیدواریم در آینده نزدیک این امر محقق شود
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 13/12/1397تاریخ : 

هزار تومان گران فروشی است 1۶آخرین تحوالت بازار مرغ/ عرضه مرغ با نرخ   
 14تا  ۵۰۰هزار و  13و مرغ آماده به طبخ  ۸۰۰هزار و  9ی یک مقام مسئول گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغدار

 .هزار تومان است
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمحمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت گروه اقتصادی  

9 نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ، درباره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: امروزباشگاه خبرنگاران جوان هزار و  
هزار تومان است 14تا  ۵۰۰هزار و  13ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۸۰۰ . 

ها گران فروشی استهزار تومان در خرده فروشی 1۶نرخ وی افزود: با توجه به شرایط کنونی تولید، عرضه مرغ با  . 
تومان در میادین میوه و  ۵۰۰هزار و  11یوسفی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی تولید و روند توزیع مرغ گرم با نرخ مصوب 

درصد افزایش یابد 3تا  2در ایام پایانی سال  قیمت مرغ شود کهتره بار پیش بینی می . 
انیدبیشتر بخو هزار تن گوشت قرمز از گمرگ برای تنظیم بازار  2۰هزار تن گوشت مرغ صادر شد /ترخیص  3۰مجوز واردات  :

 شب عید
 13ها را و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۵۰۰هزار و  9این مقام مسئول، قیمت واقعی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را 

هزار تومان اعالم کرد 14تا  ۵۰۰هزار و  . 
و  3۵۰همچنان آشفته است، بیان کرد: اگرچه نرخ مصوب هر کیلو ذرت یک هزار و  های دامیبازار نهاده وی با اشاره به اینکه

هزار و  3تا  4۰۰هزار و  3و کنجاله سویا  ۵۰۰تومان است، اما هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و  4۵۰هزار و  2کنجاله سویا 
های آتی رود در هفتههای مصوب تفاوت معنا داری دارد. از این رو انتظار میشود که نسبت به نرختومان در بازار عرضه می ۰۵۰

 .با ورود چند محموله کنجاله سویا و عرضه به مرغداران، قیمت با روند نزولی در بازار روبرو شود
گفت: با توجه به روند  واردات مرغ هزارتنی برای 3۰مجوز  رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در واکنش به صدور

 .مناسب تولید، واردات مرغ در شرایط فعلی ضرورتی ندارد
های مرغداری میلیون قطعه جوجه ریزی در واحد 12۵های پایانی سال به طور متوسط هر ماه وی در پایان با اشاره به اینکه در ماه

در بازار شب  قیمت مرغ ها با قیمت مناسبی به مرغداران عرضه شود،ان مورد نیاز واحدصورت گرفته است، تصریح کرد: اگر د

 .عید تغییر چندانی نخواهد داشت
 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6854010/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DB%B1%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6852773/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/6852773/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/6854010/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DB%B1%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      7139 اهم اخبار کشاورزی هفته  دوم اسفند ماه 

 

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

 بازار و قیمت ها 
 ایران اکونا  – 14/12/1397تاریخ : 

های تهرانتومانی بین قنادی ۳۰۰۰آغاز توزیع شکر   
های تهران خبر داد و گفت: ما به همکارانمان تومان بین قنادی 3۰۰۰رئیس اتحادیه قنادان تهران از آغاز توزیع شکر دولتی با قیمت 

  .توصیه کردیم تا برای شب عید به هیچ وجه افزایش قیمت نداشته باشیم
های پایتخت، اظهار کرد: با توجه به پزیها و شیرینیتومان به قنادی 3۰۰۰مند، با اشاره به توزیع شکر دولتی با قیمت علی بهره

تومانی میان قنادان  3۰۰۰شکر در بازار آزاد، از روز شنبه، اتحادیه قنادان، اقدام به توزیع شکر با قیمت مصوب  تغییرات قیمت
 .کرده است

ربط در اختیار ما قرار گرفته و این تن شکر دولتی از سوی مسئوالن ذی 2۰۰۰رئیس اتحادیه صنفی قنادان تهران گفت: هم اکنون 
شودهای تهران توزیع میدهای صنفی قنادیشکر به صورت روزانه بین واح . 

وی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود توزیع شکر دولتی، افزایش قیمت شیرینی در تهران منطقی است یا خیر خاطرنشان کرد: 
مکارانمان توصیه البته شکر تنها جزئی از مواد اولیه طبخ شیرینی است، ولی با توجه به رکود بازار و وضعیت اقتصادی مردم، به ه

 .کردیم تا برای شب عید به هیچ وجه افزایش قیمت نداشته باشیم
های اخیر و همچنین کمبود آن در بازار باعث بر هم خوردن تعادل قیمتی آن شده و به گفته برخی از نوسان قیمت شکر در هفته 

تومان به نزدیک  3۰۰۰شکر از  درصدی قیمت آن هستیم؛ این در حالی است که قیمت 7۰مسئوالن، شاهد افزایش  تومان در  7000

ها هم رسیده است ولی با این وجود معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه به اندازه کافی در فروشگاه های فروشیبرخی خرده
ن است و توما 2۰۰هزار و  4کیلویی آن  1هزار و بسته های  4گرمی شکر  9۰۰کشور شکر وجود دارد گفت: قیمت بسته های 

اطالع دهند 124مردم قیمت های باالتر از این مبالغ را به عنوان گران فروشی به  . 
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 برنامه ها و سیاست ها 
 ایران اکونا  – 13/12/1397تاریخ :

 ایران و سوییس سند همکاری کشاورزی امضا کردند
تمایل به همکاری در بخش کشاورزی و تحقیقات امضا کردندایران و سوییس سند  .  

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، در مراسم امضای سند همکاری ایران و سوئیس در زمینه کشاورزی، دو کشور بر توسعه 
وط به تغییرات های نوین آموزش و مسائل مربها و تبادل تجربیات و دانش در حوزه تحقیقات کشاورزی، تکنولوژی، روشهمکاری

 .اقلیمی تاکید کردند
در این مراسم، کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ضمن ارائه گزارشی از ساختار 

های همکاری دو طرف گفت: یکی از مهمترین محورهای همکاری دو جانبه در تحقیقات بخش کشاورزی در ایران درباره زمینه
های مربوط به آن استولید و بذر سبزی و صیفی و تکنولوژیحوزه ت . 

های نوین در وی، تبادل ژرم پالسم، آموزش کارشناسان، حفاظت از ذخایر ژنتیکی به ویژه به لحاظ حقوق بین الملل، تکنولوژی
ای و معرفی گیاهان جدید علوفه های نوین تولید دام به ویژه دام سبک، تغذیه دام،اصالح نباتات و بذور، تحقیقات در زمینه روش

 .استفاده از ضایعات بخش کشاورزی به منظور تغذیه دام را از دیگر محورهای همکاری میان ایران و سوئیس عنوان کرد
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، راه اندازی سیستم یکپارچه دانش و اطالعات در بخش کشاورزی، انتقال آخرین 

های همکاری برشمردهای چند جانبه برای آموزش در ایران و سوئیس را از دیگر زمینهترویج به بهره بردار و نشستهای روش . 
های گیاهی و معرفی سموم کم خطر شدخاوازی در عین حال خواستار انجام تحقیقات مشترک در حوزه آفات و بیماری . 

گیرد، اظهار داشت: پژوهش و شاورزی در شش حوزه در ایران صورت میمعاون وزیر جهاد کشاورزی، با بیان این که تحقیقات ک
های واکسن از های کشاورزی، تولید هسته اولیه بذر و هستهفناوری، آموزش و ترویج، حفظ ذخایر ژنتیکی، نظارت بر نهاده

های تحقیقاتی در بخش کشاورزی ایران هستندحوزه . 
مؤسسه تحقیقاتی در وزارت جهاد کشاورزی فعالیت  2۰زی افزود: در حال حاضر رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاور

گذردها میکنند و تقریباً یک قرن از تشکیل این موسسهمی . 
های مشترک دو کشور شد و گفت: پیشنهادهای در این مراسم، رئیس دفتر فدرال کشاورزی سوئیس نیز خواستار توسعه همکاری

تواند امید بخش باشدهای مختلف است که میکویی برای تبادالت متعدد در زمینههمکاری کشاورزی ایران، س . 
برنارد لهمان با اذعان به این که ایران و سوئیس مسائل مشترکی در حوزه کشاورزی دارند، اظهار داشت: ما در عین حال با 

های تغییرات اقلیمی، تنوع زیستی و حاصلخیزی خاک روبرو هستیمچالش . 
های دو کشور هایی برای استفاده پایدار از خاک و مدیریت تغییرات اقلیمی هستیم و امیدواریم همکارید: ما به دنبال روشوی افزو

ها ثمربخش باشددر این حوزه . 
لهمان که ریاست بخش تحقیقات سوئیس را نیز بر عهده دارد، تصریح کرد: در سوئیس موضوع بهره وری و کارایی در حوزه 

یار مهم است، زیرا کشاورزان باید بتوانند محصوالتی را با توجه به شرایط جغرافیایی و سرزمینی تولید کنندکشاورزی بس . 
های جدیدی برای این کند و دو طرف باید زمینهای برای گسترش همکاری میان دو کشور ایجاد میوی گفت: امضای این سند انگیزه

 .همکاری و کمک به کشاورزان تعریف کنند
های کشاورزی و انتقال دانش و های تکنولوژی و آموختهاین مراسم هیأت همراه سوئیسی همچنین بر تبادل تجربه در حوزهدر 

 .اطالعات در زمینه مدیریت یکپارچه آفات به کشاورزان و ذی نفعان تاکید کردند
جهاد کشاورزی داریم و مسائلی را به طور در ادامه این مراسم، سفیر سوئیس در تهران گفت: ما در واقع میز سوئیس در وزارت 

صریح و مشخص با سیاستگذاران در بخش دولتی ایران مطرح کردیم که برای ادامه فعالیت بخش خصوصی سوئیس در ایران مهم و 
 .حیاتی است

دو کشور شدهای مستمر کارشناسی و تحقیقاتی در حوزه کشاورزی میان کارلوس الیتنر در همین حال خواستار برگزاری نشست . 
های بین الملل با تحقیقاتورود ایران به عرصه  

در حاشیه این مراسم، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به خبرنگار ما درباره اهمیت این نشست گفت: نشست 
های و تکنولوژی های موفق از طریق این کشور و سایر کشورهای صاحب دانشمشترک با سوئیس، فرصت خوبی برای کسب تجربه

 .نوین کشاورزی به طور غیر مستقیم است
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توانیم اثر تحریم در های بین المللی ورود پیدا کنیم و با کمک سوئیس میتوانیم در عرصهخاوازی افزود: ما با زاویه پژوهشی می
 .بخش کشاورزی را تعدیل کنیم

رایط علمی خوبی برخوردار است و ارتباط خوبی با سایر وی اظهار داشت: سوئیس در زمینه اصالح نژاد دام و نباتات از ش
 .کشورهای پیشرفته در این زمینه دارد

های موفق سوئیس در حوزه انتقال دانش به بهره برداران اشاره کرد و گفت: ما باید در زمینه انتقال دانش به بهره خاوازی به تجربه
های اجتماعی ایران تطبیق های آنان با شرایط و ویژگیکنیم و ببینیم آیا روشهای کارشناسی با سوئیس کار برداران در قالب کارگروه

های کشاورزی استفاده کنیمها برای مدیریت دانش در عرصهدارد که در این صورت از این روش . 

 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://iranecona.com/89282/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      7139 اهم اخبار کشاورزی هفته  دوم اسفند ماه 

 

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

 برنامه و سیاستها 
 خبرگزاری فارس  – 13/12/1397تاریخ : 

 ردپای مافیای واردات در لغو قانون انتزاع 
قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد، سود زیادی برای  :عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت

ماه برخی به دنبال لغو این قانون هستند که ردپایی از مافیای واردات در آن وجود دارد ۸۰کشور داشته، اما پس از  .  
اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در  " قانون تمرکز وظایف و 91اسفند  12به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 

ایجاد و تقویت شبکه های تامین، فرآوری، ذخیره سازی  این قانون با هدف وزارت جهاد کشاورزی". توسط شورای نگهبان ابالغ شد،
از حدود و توزیع و بازاریابی محصوالت و کاالهای اساسی مصوب و ابالغ شد، با اینکه طبق آمارهای رسمی اجرای این قانون پس 

شودماه کشور را منتفع کرده است ولی بحث لغو این قانون و بازگشت به شرایط قبل مطرح می ۸۰ . 
وگویی داشتیمی شهر شوش و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفتدر این خصوص با نماینده . 

خصوص لغو قانون انتزاع  ی مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درسیدراضی نوری نماینده
گفت: در اواخر مجلس نهم پیشنهادی به کمیسیون جهادکشاورزی ارجاع شد مبنی بر اینکه وزارت بازرگانی منحل و وظایف آن به 

های صاحب نظر نهایتاً با خانه مرتبط منتزع شود و با حضور کارشناسان صنعت و معدن و کارشناسان کشاورزی و مجموعهورزات
نمایندگان مردم در صحن مجلس شورای اسالمی تصویب شد نظر نهایی . 

رویه ضربه های مهلکی رویه و خارج از کنترل است، که واردات بیوی افزود: هدف از تصویب این قانون جلوگیری از واردات بی
زندبه اقتصاد ما می . 

ی این حوزه قانونی را دالیل و منطق کارشناسان خبرهگیرنده کشور با توجه به نوری در ادامه عنوان کرد: مرکز سیاستگذار و تصمیم
هم جلوی این نوع واردات گرفته شد تصویب کرد که در آن هم عرضه وتقاضا دیده شد،  . 

هایی بر شود خارج از تصور نیست که با مقاومتوی گفت: با توجه به اینکه برخی اوقات در حوزه واردات رد پای مافیا دیده می
مواجه باشیم علیه این قوانین . 

گیری موضوع بازرگانی این قانونی مصرح و شفاف است ادامه داد: ریسمان تصمیم ی شهر شوش با اشاره به قانون انتزاع که نماینده
حوزه به دست وزارت جهادکشاورزی است، اجرای این قانون در چند سال گذشته باعث رسیدن کشور به ترازی از واردات شده که 

میلیارد دالری برای کشور بوده است و همچنین با اجرای این قانون توانستیم از خروج ارز از کشور  ۵تا  3ماحصل آن نفع 
 .جلوگیری کنیم

نوری گفت: این باعث شبهه و شک است که حتی با منافعی که این قانون برای کشور داشته و دارد، صحبت از لغو قانون انتزاع 
با این قضیه کامال مخالفیمشود و بر آن اصرار هم دارند، ما می . 

توانست عملکرد بهتری از خود خواهیم از مجموعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی دفاع کنیم قطعا میوی مطرح کرد: البته نمی
ق هایی هم داشته اما سوال اینجاست که آیا این موضوع دلیل موجهی است که بگوییم این قانون موفنشان دهد و در برخی موارد ضعف

 نبوده و درصدد لغو آن باشیم؟
گیران به تحقیق و با مطالعه گذاران و تصمیمای از سیاستعضو کمیسیون کشاورزی در ادامه گفت: قانون انتزاع را مجموعه 

اند و مجری قانون هم موظف به اجرای آن استتعریف و تصویب کرده . 
ی بد گذشته را تجربه کردن از انجام این تصمیم منتفع شده است لذا تجربهوی افزود: این قانون امتحان خود را پس داده است و کشور 

 .خطاست
کننده کار و تولیدنوری با اشاره به معضالت کشاورزان در گذشته گفت: ما قبال شاهد بودیم مثالً در هنگام برداشت برنج که باید برنج

اش را برای لذا تولیدکننده از این قضیه ضربه می خورد و انگیزه کشتی برنج به کشور مواجه بودیمرا تشویق کنیم، با ورود کشتی
دادکشت سال آینده از دست می . 

ی شهر شوش با تاکید بر اشتباه بودن لغو قانون انتزاع عنوان کرد: هرکس یا هرچیزی که به ضرر مردم و جامعه مخصوصا نماینده
که از این قضایا سود  هاییشد، چه دولت باشد، چه مجلس، چه مجموعهقشر فقیر جامعه اقدامی کند، به هرشکلی و هرجایی که با

برند از نظر ما محکومند و طبق آمار و ارقام رسمی که ثابت کرده قانون انتزاع به نفع مردم کشور است باید جلوی این نوع می
 . تصمیمات گرفته شود

. 
 

  لینک خبر
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 برنج
 خبرنگاران جوان  – 1۵/12/1397تاریخ :

ومانهزار ت 1۴نیازی به واردات برنج نداریم/حداکثر قیمت هر کیلو برنج در شمال   
ماهه ابتدای سال، نیازی به واردات برنج برای تنظیم  ۶علی زاده گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید و واردات بیش از حد در 

 .بازار نداریم
و کشاورزیصنعت، تجارت  جمیل علی زاده شایق دبیر انجمن برنج در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

های گیالن و مازندران با ، با انتقاد از تفاوت چشمگیر قیمت برنج در بازار اظهار کرد: هم اکنون در خرده فروشی استانجوان
هزار تومان است 14تا  13لصی درصد خرده و بدون ناخا 3تا  2برنجبا حداکثر  ترینکیفیت . 

شود، هزار تومان عرضه می 14و حداکثر  13های شمالی با نرخ های میدانی همان برندی که در استانوی افزود: براساس بررسی
 همانند سایر بازار برنج رسد و این امر بدان معناست که درهزار تومان به فروش می 1۸تا  17ها با اعمال تخفیف در فروشگاه

ها نظارتی نیستکاال . 
هزار تومان منطقی نیست، بیان کرد: از مردم تقاضا داریم که از  2۰با نرخ  فروش هر کیلو برنج علی زاده شایق با اشاره به اینکه

های شمالی وجود داردبرنج از استان 1.۵خرید برنج با این نرخ اجتناب کنند چرا که با این قیمت امکان خرید  . 
هزار تن برنج تا پایان سال/ قاچاق برنج منتفی است 2۰۰ضرورت واردات حداقل  :بیشتر بخوانید  

را مطلوب دانست و گفت: علی رغم آنکه سال گذشته، مسئوالن بر عدم  9۶-97در سال زراعی  تولید برنج این مقام مسئول میزان
های مناسب بهار برای کشت برنج بسیار ها تاکید داشتند، اما شرایط مساعد آب و هوا و بارندگیکشت برنج در بسیاری از استان

 .مناسب بود
ماهه  ۶نداریم، اظهار کرد: براساس آمار گمرک در  بازار شب عید برای ایام تنظیم واردات برنج که نیازی بهوی با اشاره به این

هزار تن برنج وارد کشور شده است که در نهایت با احتساب تولید داخل حتی یک گرم کسری برنج در  2۰۰امسال، یک میلیون و 
تقاضا دارم با شایعه پراکنی باعث گرانی برنج در بازار نشوند کشور نداریم و از تمامی مسئوالن و دست اندرکاران . 

های اندک از افراد تقاضا داریم که با جو سازی کمبود برنج بر نوسان های ناچیز و درآمددبیر انجمن برنج ادامه داد: با توجه به حقوق
ند تا رشته کارشان در سال آینده باز شودقیمت در بازار دامن نزنند تا مردم بتوانند رشته پلو شب عید خود را درست کن . 

وارداتبود، سرانه مصرف  علی زاده شایق درباره میزان سرانه مصرف برنج در کشور گفت: در زمانی که وزارت بازرگانی متولی
های بررسیسازمان و کارشناس و  4۰کیلو افزایش یافته بود که مجدد سازمان بازرسی کشور با برگزاری چند جلسه با  4۵برنج تا 
های اخیر به سبب شرایط نامساعد اقتصادی، کاهش کیلو اعالم کرد که در سال 37تا  3۶در ایران را  سرانه مصرف برنج میدانی
کیلو رسیده است 3۶های خانوار و رژیم غذایی به کمتر از درآمد . 

ریح کرد: اظهار نظر دبیر انجمن واردکنندگان مبنی بر نداریم، تص واردات برنج این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه نیازی به
ماهه  ۶هزار تن برنج برای تنظیم بازار ایام پایانی سال به سبب شرایط مساعد تولید و واردات بیش از حد در  2۰۰واردات حداقل 

 .ابتدای سال جای تمسخر دارد
 

  لینک خبر
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 پنبه
 خبرنگاران جوان  – 13/12/1397تاریخ : 

افزایش تولید طالی سفید در راه است/۹۷تن پنبه در سال  ۵۰۰هزار و  ۵۰واردات   
تن پنبه وارد کشور شده است ۵۰۰هزار و  ۵۰کاویانی گفت: بر اساس آمار گمرک از ابتدای فروردین تا پایان بهمن،  . 

صنعت،تجارت و کشاورزی  محمد حسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

، درباره آخرین میزان واردات پنبه از ابتدای سال تا کنون اظهار کرد: بر اساس آمار گمرک از ابتدای فروردین تا خبرنگاران جوان
هزار تن بوده است ۶۶تن پنبه وارد کشور شده، در حالیکه این میزان تا پایان اسفند  ۵۰۰هزار و  ۵۰پایان بهمن،  . 

هزار تن پنبه تا پایان اسفند برای تامین نیاز صنایع  1۵دهد که حدود با سال گذشته نشان می واردات پنبه وی افزود: مقایسه آمار
 .نساجی باید وارد شود

بیان کرد: با احتساب تولید پنبه های پنبه پاک کنی موجود است، هزار تن پنبه در کارخانه 1۵کاویانی با اشاره به اینکه تا پایان بهمن 
هزار تن از این میزان به سمت صنایع نساجی رفته  2۶های پنبه پاک کنی موجود است که هزار تن پنبه در کارخانه 44امسال، حدود 

است های پنبه پاک کنی موجودهزار تن پنبه برای صنایع نساجی تا پایان شهریور در کارخانه 2۰تا  1۸که با این وجود تنها  . 
هزار تن پنبه تا پایان سال 13درصدی تولید پنبه در راه است/ضرورت واردات  2۰کاهش  :بیشتر بخوانید  

 ۶تا  ۵هزار تن اعالم کرد و افزود: در شش ماهه دوم سال، ماهانه حداقل  12۰مدیر عامل صندوق پنبه نیاز ساالنه صنایع نساجی را 
در بازار روبرو خواهیم بود هزار تن پنبه برای تامین نیاز صنایع نساجی باید وارد کشور شود و در غیر این صورت باکمبود پنبه . 

بیان کرد: امسال عملکرد تولید پنبه ناشی از شرایط جوی و  9۶-97در سال زراعی  کاهش تولید پنبه این مقام مسئول درباره علل
درصد کاهش یافته است 1۵ها به ویژه خراسان و گلستان حداقل برخی استانخسارت آفت کرم غوزه در  . 

رود که کشاورزان برای سال زراعی آینده سطح کشت بیشتری به ، انتظار می97به گفته وی، با توجه به قیمت مناسب پنبه در سال 
 .پنبه اختصاص دهند

های گلستان و خراسان، شاهد افزایش سطح زیر کشت پنبه در این مناطق نکاویانی ادامه داد: با توجه به حجم مناسب بارندگی در استا
در سال زراعی آینده کاهش یابد واردات پنبه خواهیم بود که این امر در کنار واردات بذور مناسب موجب شده تا نیاز به . 

کرد: این درحالی است که واردات و قاچاق بی  رود، اظهاردر جهان به شمار می تولید کننده پنبه وی با اشاره به اینکه ایران در زمره
 .رویه پوشاک، تعطیلی و نیمه تعطیلی بسیاری از صنایع نساجی را به همراه داشته است

صادر شد که در نهایت این امر  ۸2در سال  مجوز واردات پنبه مدیر عامل صندوق پنبه در ادامه افزود: علی رغم مازاد تولید،
تی به کشت پنبه نداشته باشندموجب شد تا کشاورزان رغب . 

کاویانی در پایان با اشاره به اینکه پتانسیل خودکفایی تولید پنبه در کشور وجود دارد، تصریح کرد: اگر قیمت تضمینی پنبه همانند 
هد شد سایر محصوالت کشاورزی مناسب باشد، به سبب افزایش سطح زیر کشت پنبه، صد درصد نیاز کشور از تولید داخل تامین خوا

 .چرا که پتانسیل تولید و صادرات پنبه در کشور وجود دارد
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی
 خبرگزاری فارس  – 1۵/12/1397تاریخ : 

 

هزار میلیارد تومان اعتبار جدید به زودی  ۳هزار شغل با طرح اشتغال روستایی/ اختصاص  ۷۰ایجاد   
 3هزار شغل ایجاد کرده است، گفت: به زودی  7۰ماه گذشته  1۰مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه طرح اشتغال روستایی طی 

یابدختصاص میهزار میلیارد اعتبار جدید هم از محل صندوق توسعه ملی ا .  
هللا خدارحمیبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روح مدیر عامل بانک کشاورزی امروز در نمایشگاه توانمندسازی  

ها از وگو با خبرنگار فارس در پاسخ به اینکه آخرین پرداختمددجویانی که در بانک کشاورزی شعبه مرکزی برگزار شد، در گفت
هزار  3میلیارد تومان پرداخت شده و قرار است قسط سوم و چهارم هم به میزان  32۰۰روستایی چقدر است گفت: وام خوداشتغال 

  .میلیارد تومان به زودی پرداخت شود
هزار میلیارد تومان اعتباری که از صندوق توسعه ملی به  6،  9۸مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: تا پایان سه ماهه اول سال 

شودیی اختصاص یافته توسط بانک کشاورزی و سه بانک همکار پرداخت میاشتغال روستا .  
هزار شغل ایجاد کند.  7۰آغاز شد تاکنون توانسته  97اردیبهشت   های خوداشتغال روستایی که ازخدارحمی تاکید کرد: پرداخت وام

د دالر از محل صندوق توسعه ملی اجرایی میلیار 1.5طرح وام خوداشتغال روستایی به دستور مقام معظم رهبری و با پرداخت 
شودمی .  

درصد برای اشتغال  4الحسنه با های قرضوی درباره پرداخت وام به مددجویان هم گفت: این تسهیالت در دو گروه است وام
گیرددرصد در اختیار آنها قرار می 4های کمیته امداد و بهزیستی هم با نرخ شود و وامروستایی پرداخت می .  

ها در حداقل زمان پرداخت گیرندگان در زمینه تضامین و بروکراسی اداری مشکلی دارند؟ گفت: این واموی در پاسخ به اینکه آیا وام
شود و برای کسب و کارهای شود، برای کسب و کارهای کوچک با حداقل یکی دو بار مراجعه و در زمان یک هفته پرداخت میمی

نیاز است تریهای طوالنیبزرگتر زمان .  
هزار نفر آنها با  2هزار مددجو کمیته امداد امام خمینی تسهیالت به مددجویان پرداخت شده که  5، به  96وی تاکید کرد: در سال 

دانتوانمند شدن از تحت پوشش کمیته امداد خارج شده .  
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 

 خبرنگاران جوان  – 14/12/1397تاریخ : 

برابری اعتبارات آبخیزداری در سال آینده/ توزیع نهال رایگان در نماز جمعه ۲رشد   
های آبخیزداری خبر داد و گفت: اعتبارات آبخیزداری میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی به پروژه 1۵۰آقایی از اختصاص 

برابر رشد داشته است 2برای سال آینده  . 
ارت جهاد کشاورزی، خلیل آقایی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع به نقل از وز ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

و آبخیزداری کشور امروز سه شنبه به همراه جمعی از مدیران و کارکنان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با حضور در 
جدید میثاق و پس از آن در محوطه حرم های رهبر کبیر انقالب تمرقد مطهر امام خمینی )ره( و ادای احترام و نثار تاج گل با آرمان

 .شش نهال سرو غرس کردند
در حاشیه مراسم خلیل آقایی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اظهار کرد: امسال هفته منابع طبیعی با شعار "منابع  

ها تعلق دارد و باید مورد ه نسلشود، زیرا سرمایه ملی جزو انفال است و به همطبیعی بزرگترین سرمایه ملی است" برگزار می
 .حفاظت قرار گیرد

ها با مردم و بهره برداران است و ماهم وی با بیان اینکه منابع طبیعی متعلق به همه مردم است، افزود: اصل حفاظت از این عرصه
کنیم کنیم از طریق تامین و تسهیل اعتبارات و خدمات مورد نیاز، مردم را در این حفاظت همراهیتالش می . 

کردن منابع طبیعی هستیمها/به دنبال مردمی ضرورت مشارکت همگانی در توسعه جنگل :بیشتر بخوانید  
های کشور میان مردم خبر معاون وزیر جهاد کشاورزی در عین حال از توزیع رایگان نهال در محل نماز جمعه این هفته در استان

 .داد
در های آبخیزداری و آبخوانداری نقطه طرح ۶۰۸4های آبخیزداری نیز اظهار کرد: امسال در این مقام مسئول درباره افتتاح پروژه

ها به بهره میلیون دالر صندوق توسعه ملی اجرا کردیم که به زودی طی مراسمی این پروژه 2۰۰سطح کشور از محل تخصیص 
رسندبرداری می . 

ها برای ها در اراضی پایین دست و در چشمه ها، قنوات و چاههای خوبی که امسال داشتیم، اثرات این پروزهآقایی افزود: با بارش
بوده استمردم ملموس  . 

نیز به شدت ادامه  9۸های آبخیزداری و آبخوانداری به منظور استحصال آب و توسعه پوشش گیاهی در سال وی ادامه داد: پروژه
 .خواهد داشت

های میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی به پروژه 1۵۰رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از اختصاص 
خبر داد و گفت: با اذن مقام معظم رهبری این اعتبار برای آبخیزداری و آبخوانداری  9۸واندرای برای سال آبخیزداری و آبخ

 .اختصاص یافته و هفته پیش مجلس شورای اسالمی نیز آن را تصویب کرده است
در  9۸اعتبارات سال  است، اظهار کرد: 97بهتر از سال  9۸وی با بیان این که شرایط اعتباری برای اجرای این طرح در سال 

برابر شده است2  حوزه آبخیزداری تقریبا . 
ها داشتیم و تمرکز فعالیت میلیون دالر اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای مهار ریزگرد 1۰۰آقایی ادامه داد: امسال نزدیک به 

 .و اقدامات ما در استان خوستان بوده که ادامه دارد
 1۵تا  1۰های روان است و در این راستا امسال پیش بینی ما پاشی یکی از اقدامات برای تثبیت شنوی در پایان تصریح کرد: مالچ 

هزار هکتار مالچ پاشی در شش استان کشور همچون خوزستان، سیستان و بلوچستان، ایالم، هرمزگان و کرمان است و امیدواریم تا 
 پایان سال به عدد خوبی در این زمینه برسیم

  لینک خبر
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان  – 14/12/1397تاریخ : 

 افزایش تقاضا بر نوسان قیمت تخم مرغ در بازار دامن زد
تومانی نرخ تخم  2۰۰ها برای تهیه شیرینی شب عید را دلیل اصلی افزایش نبی پور ازدیاد تقاضا برای خرید تخم مرغ از سوی قنادی

 .مرغ در بازار اعالم کرد
صنعت، تجارت و کشاورزی ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار گروه  

 ۶اظهار کرد: امروز نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری  ، درباره آخرین تحوالتبازار تخم مرغدی باشگاه خبرنگاران جواناقتصا
تومان افزایش داشته است 2۰۰های اخیر حدود تومان بوده که نسبت به روز 7۰۰هزار و  ۶تا  ۶۰۰هزار و  . 

نرخ تخم  تومانی 2۰۰رای تهیه شیرینی شب عید را دلیل اصلی افزایش ها بوی ازدیاد تقاضا برای خرید تخم مرغ از سوی قنادی
در بازار اعالم کرد مرغ . 

اسفند ماه به بعد افزایش مجددی را برای قیمت تخم مرغ در  2۰نبی پور ادامه داد: با توجه به کاهش تقاضا برای خرید تخم مرغ از 
 .بازار متصور نیستیم

ر کیلو تخم مرغ/ صادرات تخم مرغ همچنان ممنوع استزیان یک هزار تومانی مرغداران در فروش ه :بیشتر بخوانید  
این مقام مسئول با اشاره به اینکه قیمت کنونی تخم مرغ درب مرغداری حداقل یک هزار تومان کمتر از قیمت تمام شده تولید است، 

ها کنند چرا که روانه کشتارگاههای خود را در بازار، مرغداران ناگریزند که مرغ قیمت تخم مرغ بیان کرد: با استمرار روند کنونی
های دامی با مشکالت متعددی روبرو هستنددر تامین نهاده . 

و کنجاله  3۵۰نرخی است، افزود: اگرچه نرخ مصوب هر کیلو ذرت یک هزار و  2های دامی در بازار وی با اشاره به اینکه نهاده
تومان دیگر  7۰۰تا یک هزار و  ۶۰۰تومان و ذرت یک هزار و  هزار 4با نرخ  کنجاله سویا تومان است، اما 4۵۰هزار و  2سویا 

شوددر بازار پیدا نمی . 
برد، بیان کرد: با وجود واریز پول مشخص نیست که این مقام مسئول با اشاره به اینکه تامین نهاده با نرخ مصوب زمان زیادی می

کشدها طول میع یک تا سه ماه تحویل نهادهها چه زمانی به دست تولیدکننده برسد، چرا که در برخی مواقنهاده . 
های تولید امکان پیش بینی قیمت حتی برای یک روز از و افزایش هزینه های دامینوسان نرخ نهاده نبی پور ادامه داد: با توجه به
 .سوی مرغداران وجود ندارد

تن اعالم کرد و گفت: با توجه به  ۸۰۰هزار و  2را  تولید روزانه تخم مرغ رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران
هزار تنی تخم مرغ در سال روبرو هستیم که به همین خاطر رفع ممنوعیت صادرات یک  2۰۰تا  1۰۰افزایش تولید، حداقل با مازاد 

رودضرورت به شمار می . 
تیجه نرسیده است، تصریح کرد: با توجه به آنکه در ها برای آزاد شدن صادرات تخم مرغ به نوی در پایان با اشاره به اینکه پیگیری

های آتی وجود دارداحتمال کاهش مجدد قیمت در هفته صادرات تخم مرغ آستانه تعطیالت نوروز هستیم، بنابراین با عدم . 
  لینک خبر
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 تخم مرغ 
 خبرنگاران جوان – 13/12/1397تاریخ : 

درصد تولید روزانه تخم مرغ مازاد است 1۰کشاند/استمرار ممنوعیت صادرات تخم مرغ، تولید را به چالش می  
ترکاشوند گفت: اگر مسئله رفع ممنوعیت صادرات حل نشود، بی تردید با سقوط شدید قیمت و زیان مرغداران در بازار مواجه 

 .خواهیم شد
صنعت، تجارت و کشاورزی مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن در گفت وگو با خبرنگاررضا ترکاشوند  گروه اقتصادی باشگاه  

اظهار کرد: با توجه به آنکه شرایط تامین و توزیع تخم مرغ برای  تعریفی ندارد، بازار تخم مرغ ، با اشاره به اینکهخبرنگاران جوان
مصرف کنندگان مطلوب است و هم اکنون به سبب فراوانی عرضه و مازاد تولید، قیمت تخم مرغ کمتر از نرخ تمام شده است، اما 

بازار به زیان عرضه است شرایط کنونی برای تولیدکننده به هیچ عنوان مساعد نیست چرا که قیمت محصول در اوج تقاضای . 
در بازار دانست و افزود: با توجه به آنکه میزان  تعادل قیمت تخم مرغ وی صادرات هدفمند بخشی از مازاد تولید را راه حل اصلی

شود، بنابراین اگر مسئله رفع ممنوعیت صادرات حل ها برای خرید تخم مرغ به مرور کاسته میتقاضای صنایع و شیرینی فروشی
ود، بی تردید با سقوط شدید قیمت و زیان مرغداران در بازار مواجه خواهیم شدنش . 

گفت: اگر موضوع رفع ممنوعیت صادرات تخم مرغ محقق نشود، بخش  رفع ممنوعیت صادرات تخم مرغ ترکاشوند با تاکید بر
ر تامین تخم مرغ با مشکالت جدی روبرو خواهیم شدها دای از تولیدکنندگان قادر به ادامه تولید نیستند که در نهایت با حذف گلهعمده . 

 زیان یک هزار تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ/ صادرات تخم مرغ همچنان ممنوع است :بیشتر بخوانید
ای نرسیده مبنی بر رفع ممنوعیت صادرات، هنوز به نتیجه وزارت صمت های مکرر ازاین مقام مسئول ادامه داد: علی رغم پیگیری

تر بحران مرتفع گردداز طریق کمیسیون کشاورزی مجلس پیگیر شده ایم و امیدواریم هرچه سریعایم که به همین خاطر موضوع را  . 
های تولید، تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به افزایش هزینه ۵۰۰هزار و  ۶درب مرغداری را  متوسط قیمت هر کیلو تخم مرغ وی

دهد در شرایطی که با اوج تقاضا برای خرید تخم مرغ از امر نشان میهزار تومان است که این  ۸قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ 
پایانی سال روبرو هستیم، مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ حداقل با زیان  های صنعتی و شیرینی پزی برای ایامسوی واحد

تومانی در بازار روبرو هستند ۵۰۰حداقل یک هزار و  . 
کیلو اعالم کرد و افزود: با احتساب تولید  ۸2را بیش از  تولید ماهانه تخم مرغ ان میهن متوسطمدیرعامل اتحادیه سراسری مرغدار

درصد تولید تخم مرغ مازاد بر نیاز کشور است. از این رو جای این سوال مطرح است که براساس چه منطقی،  1۰داخل، روزانه 
 مسئوالن تنظیم بازار صادرات را ممنوع اعالم کرده اند؟

رود، اظهار کرد: این در حالی است در بازار به شمار می اُفت قیمت تخم مرغ اشاره به اینکه ممنوعیت صادرات علت اصلی وی با
های تنظیم بازار و حمایت از تولید، آسیب جدی به که مسئوالن تنظیم بازار حواسشان نیست که اجرای برنامه بر خالف سیاست

زندصنعت می . 
گفت: براساس اظهار نظر مسئوالن تنظیم بازار واردات تخم مرغ متوقف شده است واردات تخم مرغ وضع ترکاشوند درباره آخرین . 

های مازاد را این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: با توجه به مازاد تولید تخم مرغ به مسئوالن تنظیم بازار اعالم کردیم که تخم مرغ
تاسفانه تا کنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است، در حالیکه حداقل انتظار به منظور کنترل بازار جمع آوری کنند که م

شدمی مرغداران آن بود که با خرید مازاد تولید، کمکی به . 
 
  لینک خبر
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 تولیدات باغی
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 ولیدات زراعی ت
 خبرنگاران جوان  14/12/1397تاریخ : 

ر قند در کشور/واردات شکر تا پایان سال منتفی استهزارتن چغند ۳۰۰میلیون و  ۷تولید   
هزار تن چغندر قند در کشور تولید شد 3۰۰میلیون و  7پاییزه حدود  یزدانی گفت: امسال با احتساب چغندر قند بهاره و . 

صنعت، تجارت و  علیرضا یزدانی مجری طرح چغندر قند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار

و کمبود عرضه دلیل  برداشت نیشکر ، در پاسخ به این سوال که آیا تاخیر درگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

: بنده مسئول بازرگانی وزارتخانه نیستم که بتوانم در این باره اظهار نظر کنم و تنها به اصلی نوسان قیمت شکر است، اظهار کرد
توانم در این باره پاسخ دهمعنوان مسئول بخش تولید می . 

پاییزه  بهاره دو هفته گذشته به پایان رسید، افزود: امسال با احتساب چغندر قند بهاره و بهره برداری چغندر قند وی با اشاره به اینکه
هزار تن چغندر قند در کشور تولید شد 3۰۰میلیون و  7حدود  . 

های مستمری در استان گفت: همزمان با شروع برداشت نیشکر از ابتدای پاییز، بارندگی برداشت نیشکر یزدانی درباره علل تاخیر در
دگی نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر باشدخوزستان داشتیم که همین امر موجب شد میزان برداشت نیشکر تا کنون به لحاظ بارن . 

مجری طرح چغندر قند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: با مناسب شدن شرایط آب و هوا در استان خوزستان، برداشت 
موکول شود 9۸ای از برداشت به فرودین شود، البته ممکن است بخش عمدهنیشکر مجدد آغاز می . 

برابری قیمت شکر در بازار صحت ندارد/گوشت مورد نیاز شب عید به میزان کافی تامین شد 2ش افزای :بیشتر بخوانید  
موجود در بازار  قیمت شکر وی در پاسخ به این سوال که آیا کمبودی در ذخایر استراتژیک کشور داریم، بیان کرد: میزان ذخایر و

ه اظهار نظر کنمهیچ ارتباطی به بخش تولید ندارد که بنده بتوانم در این بار . 
هزار تن از این میزان به  11۰هزارتن شکر چغندری در کشور تولید شده است، افزود: حدود  9۵۰این مقام مسئول با اشاره به اینکه 

 .شکر چغندر قند پاییزه و مابقی به چغندر قند بهاره اختصاص دارد
تدای سال در استان خوزستان، کم آبی و تنش خشکی تا حدی یزدانی از کاهش تولید نیشکر خبر داد و گفت: خشکسالی شش ماهه اب

های مستمر از در این بازه زمانی مربوط به بارندگی کاهش برداشت نیشکر عملکرد نیشکر را تحت تاثیر خود قرار داده است، اما
 .ابتدای پاییز تا کنون در استان خوزستان بوده است

داریم، بیان کرد: با توجه به آنکه تا پایان سال زمان زیادی باقی نمانده  واردات شکر ی بهوی درباره اینکه آیا برای تامین بازار نیاز
 .است، از این رو بحث واردات منتفی است

در سال گذشته شکسته شد، افزود: با  رکورد تولید شکر مجری طرح چغندر قند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه
های قند که در تابستان ها موجود است، تولید بهره برداری پاییزه کارخانهدر انبار 9۶تولیدی تا پایان سال  توجه به آنکه عمده شکر

توجیه نداشت و در سال آینده اگر کاهشی در بحث تولید شکر اتفاق بیفتد،  97انجام گرفت، بحث واردات شکر در سال 
ی واردات اقدام به برنامه ریزی خواهد کردبرای تامین نیاز کشور برا وزارت جهاد کشاورزی مطمئنا . 

هزار هکتار کشت پاییزه چغندر قند داشتیم، بیان کرد: از اردیبهشت عملیات برداشت شروع  1۵یزدانی با اشاره به اینکه امسال حدود 
شودمی . 

شود که اگر مشکل در سطح کشور پیش بینی می مزارع چغندر قند پاییزه های پاییز و سطح رویشبه گفته وی، با توجه به بارندگی
برداشت خواهد شد 9۸خاصی پیش نیاید، یک میلیون تن چغندر قند در اردیبهشت  . 

زراعی جدید تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی در سال  قیمت تضمینی چغندر قند این مقام مسئول در پایان درباره آخرین وضع

های آتی نرخ جدید اعالم خواهد شدپیشنهاد اصالحیه قیمت را به شورای اقتصاد داده است که طی روز . 
 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرگزاری فارس  – 13/12/1397تاریخ : 

گذار در کشور ترین واحد تولید مرغ مادر تخمافتتاح بزرگ  
برداری جمهور در شهر سلطانیه زنجان به بهرهمعاون رئیسگذار کشور امروز با حضور ترین مزرعه تولید مرغ مادر تخمبزرگ
  .رسید

گذار کشور با مزرعه تولید مرغ مادر تخم ترینبه گزارش خبرنگار اعزامی گروه اقتصادی خبرگزاری فارس به زنجان، بزرگ
 جمهورحضور معاون رئیس میلیون قطعه مرغ در طول سال، امروز با 1۰گذار و هزار جوجه مرغ تخم ۸۰ظرفیت تولید هر دوره 

برداری رسیدفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در شهر سلطانیه زنجان به بهرهو نماینده ولی . 
تجهیزات و  میلیارد تومان و به دست مهندسان و کارشناسان ایرانی و با استفاده از 2۵ذار با سرمایه گاین واحد تولید مرغ مادر تخم

نفر  2۰۰۰شوند و حدود نفر به صورت مستقیم مشغول کار می 4۰اندازی شده است. در این واحد راهماه  24مواد داخلی در مدت 
 .نیز به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی ایجاد خواهد شد

گذاری االسالم محمدعلی شهیدی محالتی نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و رئیس بنیاد شهید که این مجموعه توسط سرمایهحجت
4۰ ن اقتصادی کوثر زیر مجموعه این بنیاد انجام شده است، گفت: انقالب اسالمی که تنها انقالب مذهبی در دنیا بود، ازسازما سال  

رو بوده و اکنون مورد تحریم ناجوانمردانه قرار گرفته که تنها راه مقابله با آن تولید داخلی و رسیدن های بسیاری روبهبا دشمنیقبل 
 .به خودکفایی در مواد غذایی است

ر سلطانیه گذار آن در شهبه گفته وی، در مجموعه تولیدی مرغک وابسته به سازمان اقتصادی کوثر که واحد تولید مرغ مادر تخم
های این طریق جوجه گذار و در نتیجه تولید تخم مرغ کشور ازدرصد مرغ مادر تخم 2۵رسد، حدود برداری میامروز به بهره

 .مجموعه تأمین خواهد شد
اکنون به زعم دشمنان وارد چهل و یکمین سال حیات خود شده، رمز موفقیتش وحدت جامعه، رهبری و هموی افزود: انقالب که 

و سیاست اقتصاد « توانیمما می»شعار  سوی رهبر معظم انقالب اعالم شد، فداکاری مردم است و در بیانیه گام دوم انقالب که از
 .مقاومتی و تولید و خودکفایی تبلور دارد

شهید در طول دفاع مقدس تقدیم اسالم کرده است 3۰۰۰رئیس بنیاد شهید همچنین مردم استان زنجان را مذهبی دانست که این استان  . 
این مراسم، مجتبی نوروزی رئیس هلدینگ کشاورزی بنیاد شهید نیز گفت: مجموعه  در بخش دیگری از « وابسته به « مرغک

کندگذار و گوشتی تأمین مینظر تولید اجداد مادری مرغ تخم درصد بازار کشور از ۸۵کوثر  سازمان اقتصادی . 
چند ماه گذشته به دلیل تغییراتی در  رسد، طیمیلیون قطعه در ماه می 9۵بازار جوجه یکروزه در کشور که به  :نوروزی افزود

دهددست می میلیون قطعه جابجا شود، بازار تعادل خود را از ۵ها، دچار دگرگونی شد که اگر قیمت نهاده . 
نظر تولید  های الزم ازبینیهای دشمن سازمان اقتصادی کوثر پیشمدیرعامل هلدینگ کشاورزی کوثر گفت: برای مقابله با تحریم

کنم اگر تا دو سال آینده هم تحریم باشد توان تولید گوشت مرغ در این مجموعه وجود دارد و مرغ انجام داده که اعالم میمرغ و تخم
 .حتی حاضریم به کشورهای همسایه صادر کنیم

های شود و در زمینهکوثر افتتاح می اقتصادی هر دو ماه یک مجموعه تولیدی در زیر مجموعه سزامان :نوروزی افزود

غ تخم گذار، دام سبک شیری و محصوالت زراعت و باغبانی فعالیت داریمپروری، مرغ گوشتی، مرآبزی . 
خبر داد و گفت 9۸ر اردیبهشت اندازی واحد تولید دام سنگین ورامین دراه وی همچنین از ور دینه واحدهای تولیدی در منطقه :

برداری قرار داردکرمانشاه و مجموعه پرورش دام سبک مازندران و گلخانه ایالم نیز در دستور بهره . 
های جوجه شود، اینگذار تجاری در مزرعه مرغک سلطانیه در سال تولید میمیلیون مرغ تخم 1۰نوروزی همچنین با بیان اینکه 

ن در این میلیو 1۰گذار میلیون قطعه مرغ تخم 4۰مجموعه  درصد تخم مرغ کشور را تأمین کنند و از 2۵گذار قادر خواهند بود تخم
 .واحد تولید خواهد شد

مزارع  شود، گفت: در مجموعههزار تن تخم مرغ در کشور تولید می 9۰۰مدیر عامل هلدینگ کشاورزی کوثر با بیان اینکه هر سال 
درصد نیاز کشور را تأمین کند 1۰تواند شود که میمرغ تولید میهزار تن تخم 9۰تولیدی سازمان کوثر ساالنه  . 

شویمبر است، وارد میکید کرد: ما به دنبال رقابت با مردم نیستیم اما در بخش تولید نژاد مرغ که سرمایهنوروزی تأ . 
3.2 هزار واحد مرغ گوشتی کشور میانگین دوره پرورش از 21اگر در  :وی ادامه داد دوره افزایش یابد،  ۵دوره در سال به  

توانیم یک میلیون تن مرغ گوشتی کشور بدون احداث واحد جدید داشته باشیممی . 
هزار تن  2۰۰تا  1۰۰توانیم ساالنه مدیرعامل هلدینگ کشاورزی کوثر همچنین تصریح کرد: اگر اجازه صادرات مداوم بدهند می

کشورهای همسایه صادر کنیم گوشت مرغ به . 
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هزار تن گندم تولید کرده  4۵۰در این مراسم نیک سرشت معاون سیاسی استانداری زنجان نیز گفت: استان زنجان در سال گذشته 
آزاده حضور دارند ۵۸۶جانباز و  7۶۰۰شهید،  3۰۰۰است و در این استان  . 

ماه به  24اخلی ظرف این پروژه قرار بود سه ساله انجام شود، اما با همت مهندسان د :همچنین زندیه مدیرعامل مرغک نیز افزود

 .پایان رسید
گذار کشور درصد تولید مرغ مادر تخم 2۵صفر به  گذار سلطانیه سهم استان زنجان ازاندازی واحد مرغ مادر تخموی گفت: با راه

نفر اشتغال غیرمستقیم  2۰۰۰نفر اشتغال مستقیم و  4۰اجرا شده که  مترمربع هزار 92رسد. این طرح در زمینی به مساحت می
 .خواهد داشت

 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 

خبرنگاران جوان  – 15/12/1397تاریخ :   

تومان صحت ندارد ۵۰۰هزار و  ۴زار/فروش جوجه با نرخ هشدار نسبت به آینده جوجه یکروزه در با  
فارغی گفت: با استمرار روند کاهشی نرخ جوجه یکروزه در بازار، تولیدکنندگان جوجه یکروزه چاره ای جز حذف گله های مادر 

 .خود را ندارند
خبرنگار وگو با غالمعلی فارغی دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه در گفت گروه اقتصادی  صنعت، تجارت و کشاورزی 

تومان در بازار اظهار کرد: طی  ۵۰۰هزار و  4، با تکذیب فروش هر قطعه جوجه یکروزه با نرخ باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان  2طعه جوجه یکروزه به کمتر از نرخ مصوب خود رسیده است، به طوریکه هم اکنون با نرخ های اخیر قیمت هر قروز

شودبه مرغداران عرضه می . 
نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار خبر داد و گفت: در دی و بهمن امسال هر ماه به  درصدی جوجه ریزی 14افزایش  وی از

ریزی شد که با این وجود جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود عرضه مرغ در ایام پایانی  میلیون قطعه جوجه 121طور متوسط 
 .سال نیست

هزار تومانی است 1۶آخرین تحوالت بازار مرغ/ قیمت مرغ همچنان در کانال  :بیشتر بخوانید  
های دامی، استمرار روند یان کرد: با توجه به افزایش قیمت نهادهدر بازار ب قیمت جوجه یکروزه فارغی با انتقاد از روند نزولی

های جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشتکاهشی نرخ جوجه یکروزه در بازار زیان . 
دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با اشاره به اینکه آینده تولید جوجه یکروزه در معرض خطر است، افزود: اگر دولت نهاده 

های مادر و مولد خود ای جز حذف گلهمورد نیاز تولیدکنندگان با نرخ مصوب را فراهم نکند، تولیدکنندگان جوجه یکروزه چاره
 .ندارند

تومان اعالم کرد و گفت: این درحالی است که  4۵۰هزار و  2و کنجاله سویا  3۰۰را یک هزار و  نرخ مصوب هر کیلو ذرت وی
هزار تومان از  4تا  4۰۰هزار و  3تومان و کنجاله سویا  7۰۰تا یک هزار و  ۶۰۰ا نرخ یک هزار و مرغداران هر کیلو ذرت را ب

کنندبازار آزاد خریداری می . 
با روند نزولی در بازار روبرو خواهد شد قیمت مرغ های مرغداری،فارغی ادامه داد: با توجه به افزایش جوجه ریزی در واحد . 

را مشروط به تامین به موقع و کافی نهاده با نرخ مصوب در اختیار تولیدکننده دانست و  بازار مرغ رامشاین مقام مسئول در پایان آ
ها به میزان کافی و با نرخ مصوب در بازار قرار نگیرد، بی شک تنش قیمت مرغ در ایام پایانی سال در بازار گفت: اگر نهاده

 .استمرار خواهد یافت
 لینک خبر 
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 چای
 خبرنگاران جوان  – 12/12/1397تاریخ : 

ماهه امسال/مشکلی در عرضه چای نداریم 1۰هزار تن چای در  1۴صادرات   
میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شده  1۸ هزار تن چای با ارزش 14ماهه گمرک، حدود  1۰جهان ساز گفت: براساس آمار 

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

هزار تن چای با ارزش  14ماهه گمرک، حدود  1۰خبر داد و گفت: براساس آمار  هزار تن چای 14صادرات  ، ازجوانخبرنگاران 
های هند، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، افغانستان، عراق، کانادا، استرالیا، اسپانیا، جمهوری چک، میلیون دالر به کشور 1۸

به مدت مشابه سال قبل چند درصد رشد داشته استآذربایجان و گرجستان صادر شده که نسبت  . 
شد های هدف صادر میپس از واردات به دلیل عدم اختصاص ارز به بازار های خارجیچای ماهه امسال بخشی از ۵به گفته وی، در 

 .که منعی برای این کار نبود
ای تامین نیاز کشور وارد شده که نسبت به سال گذشته هزار تن چای بر 47ماهه امسال حدود  1۰جهان ساز ادامه داد: بنابر آمار در 

درصد رشد داشته است 3 . 
گیرد، بیان کرد: با توجه به هزار تن چای در داخل مورد استفاده قرار می 1۰۵تا  1۰۰رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه ساالنه 

شودتامین میدر کشور، مابقی نیاز کشور از طریق واردات  چای خشک هزار تن 2۵تولید  . 
ماهه امسال 9هزارتن چای در  42افزایش واردات چای از هند صحت ندارد/ واردات  :بیشتر بخوانید  

نداریم، اظهار کرد: با توجه به آنکه چای به اندازه کافی در بازار موجود  عرضه چای کمبودی در این مقام مسئول با اشاره به اینکه
شود، بنابراین واردات چندانی نیاز نداریماست و از دو ماه آینده برداشت از باغات شمال آغاز می . 

تومانی  42۰۰ه نوسان نرخ ارز و اختصاص ارز به کشور نیست، افزود: با توجه ب قاچاق چای وی با اشاره به اینکه امسال خبری از
شودبه واردات، دیگر قاچاق چای صرفه اقتصادی ندارد و مجموع نیاز کشور از طریق واردات رسمی تامین می . 

برای سال زراعی آینده بیان کرد: تاکنون نرخ خرید تضمینی  نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای این مقام مسئول درباره آخرین وضع
تر این نرخ اعالم شودرود هر چه سریعنی برگ سبز چای به طور رسمی اعالم نشده است و انتظار میتضمی . 

میلیارد تومان منابع برای پرداخت تسهیالت به زراعی و سرمایه در  3۰جهان ساز در پایان با اشاره به اینکه امسال 
 13آمار تا کنون از محل صندوق حمایت از توسعه چای  در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: براساس آخرین چایکاران گردش

میلیارد تومان تسهیالت در اختیار چایکاران دو استان قرار گرفته که وجه آن از برگ سبز چای تحویلی کشاورزان در سال زراعی 

کسر خواهد شد 9۸-97 . 
  لینک خبر
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 خاک
 خبرگزاری فارس – 14/12/1397تاریخ : 

 نقشه محتوای کربن آلی خاک های ایران تدوین شد 
با سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای نخستین بار و در همراهی 

های ایران تدوین شده استفائو نقشه محتوای کربن آلی خاک .  
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علی مراد اکبری در همایش ملی بزرگداشت آب 

ریجی گستردگی این نقشه در راستای کاهش آثار تغییر اقلیم، حفاظت آب های در محل اتاق بازرگانی ایران افزود: برنامه افزایش تد
وری فیزیکی و کیفی مواد غذایی با ظرفیت سازی در نیروهای کارشناسی در دستور کار قرار داردسبز، افزایش بهره . 

های وزارت جهاد از سیاستوی استفاده از فناوری های تغییر رویکرد آبیاری سطحی و توسعه سامانه های نوین آبیاری را 
 .کشاورزی برای توسعه پایدار منابع آب برشمرد

محصول اساسی اعالم کرد 3۵اکبری یکی دیگر از سیاست ها را تعیین میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی برای تولید  . 
کشاورزی بر اساس سند ملی معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه عملیاتی کردن الگوی مصرف بهینه آب 

های در دست اجرا به از دیگر اقدام هاست، گفت: استفاده از سنجش از راه دور برای مدیریت دقیق آب در مزرعه از جمله سیاست
رودشمار می . 

1۰۰اکبری اضافه کرد: ساالنه  کاهش انتشار میلیارد دالر فاینانس از سوی کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه برای  
یابدای و سازگاری با اقلیم اختصاص میگازهای گلخانه . 

شودوی یادآور شد: طرحی در وزارت جهاد کشاورزی برای کسب سهم کشورمان در این بخش تدوین می . 
  لینک خبر
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 خرما

 خبرنگاران جوان  – 1۵/12/1397تاریخ : 
 

ماهه امسال 1۰میلیون دالر انواع خرما در  ۲۵۸صادرات بیش از   
 

محصوالت کشاورزی و  به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمود بازاری، مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات

هزار تن برآورد شده که این رقم در  249میلیون دالر و  2۵۸ماهه امسال  1۰در  خرما ع تبدیلی گفت: مجموع صادرات انواعصنای
هزار تن بوده است 19۶میلیون دالر و به وزن  1۸۶دوره مشابه سال گذشته  . 

خرما وی ادامه داد: صادرات هفت ردیف تعرفه درصد افزایش در ارزش  ۵3ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته،  1۰در  

دهددرصد افزایش در وزن را نشان می 27و  . 
  بیشتر بخوانید: قیمت انواع خرما و رطب در بازار + جدول

ی هدف شامل هند، پاکستان، میلیون دالر محصول خرما به پنج بازار اصل 2۸4وی گفت: طی مدت مذکور، در مجموع بیش از 
درصدی است ۵3دهنده افزایش نشان 9۶میلیون دالر صادرات سال  1۸۶عراق، قزاقستان و ترکیه صادر شد که در مقایسه با  . 

ای با حضور نمایندگان دفتر تخصصی وزارت جهاد کشاورزی، معاونت بازرگانی داخلی و انجمن خرمای ایران در محل اخیراٌ جلسه
توسعه تجارت ایران برگزار و مقرر شد انجمن خرمای ایران با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ضمن بررسی و ارائۀ آمار سازمان 

ها و با عنایت به اولویت مصارف داخلی، هماهنگی الزم برای تأمین مصارف پایان سال و واقعی موجودی خرمای مضافتی در استان
 .ایام ماه مبارک رمضان را به عمل آورند

 لینک خبر 
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 خرما 
 خبرنگاران جوان  – 1۰/12/1397تاریخ : 

دالر ۲.۵زار/ قیمت هر کیلو خرما صادراتی راه اندازی صندوق خرما راهکار کنترل قیمت در با  
رودهای کنترل قیمت در بازار به شمار میموسوی گفت: راه اندازی صندوق خرما به سبب کوتاه شدن دست دالالن یکی از راهکار . 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت، تجارت و کشاورزی علی اصغر موسوی دبیر انجمن خرما در گفت و گو با خبرنگار

،جوان هزارتومان در ابتدای فصل برداشت  3تا  2با انتقاد از نوسان قیمت خرما در بازار اظهار کرد: اگرچه هر کیلو خرما با نرخ   

هزار تومان در  2۰تا  1۵های شود، اما هم اکنون به سبب سود جویی دالالن و عوامل واسطه با نرخاز کشاورزان خریداری می
شودبازار توزیع می . 

تن از این میزان در هزار  ۵۵۰تا  ۵۰۰هزار تن اعالم کرد و افزود: همه ساله  9۰۰را  9۶_97وی تولید خرما در سال زراعی 
شودهای هدف صادر میهزارتن به بازار 13۰تا  ۸۰داخل مصرف و  . 

به سبب نبود فرآوری و برنامه منسجم صادرات  تولید خرما هزارتن از میزان 4۰۰تا  3۵۰موسوی ادامه داد: براساس آمار همه ساله 
گیردبه عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار می . 

میلیون دالر خرمای مضافتی در سال جاری 32شود/صادرات جهان صادر می کشور 7۸خرمای ایران به  :بیشتر بخوانید  
دالر اعالم کرد و گفت: این در حالی است که قیمت کنونی هر کیلو خرما  2.۵را  خرما صادراتی این مقام مسئول قیمت هر کیلو

سنت کاهش یافته است 2۰ها و دالالن صادراتی به دلیل وجود واسطه . 
رما در فصل برداشت را راهکار مناسب حمایت از کشاورز دانست و گفت: همه ساله باغداران به سبب کمبود وی خرید توافقی خ

کنند که به همین خاطر خرید توافقی خرما نقدینگی از چند ماه مانده به فصل برداشت اقدام به پیش فروش محصول خود به دالالن می
کندبعد از فصل برداشت دردی دوا نمی . 

ها به وزارت های کنترل قیمت در بازار دانست و گفت: اگرچه بارمسئول راه اندازی صندوق خرما را یکی دیگر از راهکار این مقام
تواند از نوسان قیمت جهاد کشاورزی اعالم کردیم که راه اندازی صندوق خرما به سبب کوتاه شدن دست واسطه گران و دالالن می

ن این موضوع مورد توجه قرار نگرفته استدر بازار جلوگیری کند، اما تا کنو . 
با مشارکت بخش دولتی و خصوصی راه اندازی  صندوق خرما ها حاکی از آن است کهموسوی در پایان تصریح کرد: البته شنیده

ار را به خواهد شد تا هر زمانی که قیمت خرما در بازار به نقطه بحرانی رسید، مسئوالن وزارت جهاد بتوانند با توزیع خرما باز

 .تعادل برسانند
 لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 

 خبرگزاری فارس  -12/12/1397تاریخ :

 منابع الزم برای خرید تضمینی گندم فراهم شد/ لزوم واقعی شدن نرخ گندم و جلوگیری از قاچاق 
نمایندگان مجلس با حذف یارانه آرد صنف و صنعت و اختصاص منابع حاصل از آن به خرید تضمینی گندم، شرایط الزم برای 

تومان را فراهم کردند 193۰افزایش قیمت تضمینی گندم به  .  
رانه آرد صنف و ، یا9۸نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات الیحه بودجه سال  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،

صنعت را حذف کردند و با اختصاص منابع حاصل از آن به ردیف خرید تضمینی گندم، شرایط الزم برای افزایش قیمت گندم به 
تومان را فراهم کردند. این در حالی است که تا پیش از تصویب این موضوع در مجلس، دلیل اصلی عدم افزایش نرخ خرید  193۰

شدبع مالی الزم عنوان میتضمینی گندم کمبود منا . 
* هزار تومانی برای خرید گندم 2نماینده مجلس جهت تعیین قیمت  227نامه   

نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی با  227با توجه به فراهم شدن منابع مالی الزم برای افزایش قیمت تضمینی گندم، هفته گذشته 
هزار تومان شدند 2قیمت خرید تضمینی گندم تا مرز  جمهور، خواستار افزایشای به رئیسارسال نامه . 

 16۰۰درصد افزایش، 23های فراوان، قیمت خرید تضمینی گندم با چند بار تغییر، در نهایت با وقوسهای اخیر و پس از کشطی ماه
 .تومان تعیین شد

نرخ باالی گندم در کشورهای همسایه،  موضوعی که با توجه به در نظر نگرفتن نرخ تورم تولیدکننده بخش کشاورزی و همچنین
 .مورد انتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار گرفت

تومانی قیمت خرید تضمینی گندم خبر داد 1۰۰البته هفته گذشته، حجتی، وزیر جهاد کشاورزی از افزایش  . 
خرید  ها، صنوف و صنایع، قیمتزادپزیمجلس شورای اسالمی از محل افزایش قیمت آرد مورد مصرف آ»به گفته حجتی 

کندتومان افزایش پیدا می7۰۰گندم را افزایش داده است و با این تصمیم، قیمت خرید تضمینی گندم به یک هزار و  تضمینی .» 
ا گندم درصدی تولیدکننده بخش کشاورزی و همچنین تفاوت قیمت گندم داخلی ب 55با وجود این اظهارات حجتی اما با توجه به تورم 

جمهور، تبعات افزایش نیافتن مناسب ای خطاب به رئیسنفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، طی نامه 227کشورهای همسایه، 
 .نرخ خرید تضمینی گندم را عنوان نمودند

های حصول در برهه، همچنین قاچاق م91میلیون تن گندم در سال  7با توجه به تجربه واردات » در بخشی از این نامه آمده است: 
 55توجه قیمت گندم داخل کشورهای همسایه و همچنین تورم رود، در سال جاری با توجه به اختالفات قابلمختلف زمانی انتظار می

ای را برای گندم اعالم نمایددرصدی تولیدات محصوالت کشاورزی دولت نرخ عادالنه .  
و همچنین اختالف فاحش قیمت داخلی با گندم کشورهای همسایه  97و  96ای هتوجهی دولت نسبت به تعیین قیمت گندم در سالکم

های مجلس، قیمت زمینه را برای خروج قاچاق گندم به خارج از کشور فراهم نموده است، طبق محاسبات کارشناسان مرکز پژوهش
رود که با ه شخص جنابعالی انتظار میتومان است، لذا از دولت به ویژ 93۰منصفانه متناسب با نرخ تورم بخش کشاورزی هزار و 

بینی دارد و در پیشهزارتومانی برای گندم از تکرار تجربه قاچاق دام به همسایه در مورد گندم که تأثیر سوء و غیرقابل 2تعیین قیمت 
موقع جلوگیری نماییدها دالر ارز بابت واردات این کاال شده است را بهنتیجه خروج میلیون .» 

* تومان با حذف یارانه آرد 193۰زایش نرخ خرید تضمینی گندم به قابلیت اف  
توجه بوده استطی سه سال اخیر، دولت نسبت به تعیین قیمت خرید گندم، بی تومان به نرخ خرید  3۰، تنها 96که در سال نحویبه .

آور نرخ تورم با وجود افزایش سرسام نیز نرخ خرید تضمینی گندم، افزایشی نداشت. امسال نیز و 97تضمینی، افزوده شد. در سال 
تومانی را برای خرید گندم تعیین نموده است 16۰۰درصد(، دولت نرخ  55تولیدکننده بخش کشاورزی) . 

کاران بابت عدم افزایش میلیارد تومانی از گندم 35۰۰توجهی دولت نسبت به تعیین قیمت مناسب برای گندم، اخذ مالیات پنهان بی
و همچنین اختالف قیمت فاحش گندم داخلی با گندم کشورهای همسایه زمینه را برای بروز قاچاق  97و  96های لقیمت گندم در سا

توجهی ارز جهت تأمین گندم مورد نیاز کشور خواهد گندم به خارج از کشور فراهم خواهد نمود. این موضوع سبب خروج مقدار قابل
 .شد

سال آینده، یارانه آرد بخش صنف و صنعت حذف شده است. این پیشنهاد کمیسیون  ، برای9۸طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 
حذف یارانه آرد صنف و »تلفیق در جلسه علنی هفته قبل مجلس شورای اسالمی نیز تایید شد. با توجه به تایید و تصویب پیشنهاد 

امون میزان مصرف آرد در بخش صنف و الزم است نکاتی پیر» صنعت و تخصیص منابع حاصل از آن به خرید تضمینی گندم 
ماند، ارائه شودای که از محل آزادسازی نرخ آرد صنف و صنعت، در اختیار دولت باقی میصنعت و همچنین میزان یارانه : 
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ای به صنف و صنعت، قیمت فروش آرد یارانه میلیون تنی گندم از سوی صنف و  3.5تومان است. با توجه به مصرف ساالنه  900

تومانی بین قیمت تمام شده خرید گندم از سوی دولت و فروش آن به بخش صنف و صنعت،  ۸۰۰و همچنین اختالف قیمت  صنعت
جویی خواهد کردمیلیارد تومان صرفه 2۸۰۰دولت از طریق حذف یارانه آرد صنف و صنعت،  . 

تومان به  17۰۰که قیمت گندم از م، در صورتیطبق جدول زیر و با توجه به ایجاد منبعی جدید برای تأمین مالی خرید تضمینی گند
میلیارد تومان بودجه نیاز است. لذا با توجه به آزاد شدن  2415های مجلس( افزایش یابد، به تومان )پیشنهاد مرکز پژوهش 193۰
ندارد. لذا با توجه  تومان وجود 193۰گونه مانعی برای افزایش قیمت گندم به میلیارد تومانی یارانه آرد صنف و صنعت، هیچ 2۸۰۰

هزار تومان است و امکان قاچاق گندم )همانند دام زنده در سال جاری( وجود دارد، 2به اینکه قیمت گندم در کشورهای همسایه باالی 
تومان افزایش دهد 193۰رود تا قیمت گندم را به از دولت انتظار می . 

* جای واردات این محصولجویی ارزی قابل توجه دولت با خرید گندم داخلی بهصرفه  
دالری هر تن  3۶۰هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه داشته است. با توجه به قیمت  ۵خرید تضمینی گندم در سال جاری، حدود 

کردمیلیارد دالر هزینه ارزی می 3.۶، دولت برای واردات این محصول به میزان نیاز کشور، باید بیش از 97گندم خارجی در سال . 
در داخل برای دولت است. لذا تحقق خودکفایی در تولید  تأمین گندم برابر هزینه ۶حتساب نرخ ارز سامانه نیما، این میزان ارز با ا

توجهی شده استجویی ارزی قابلگندم در سال جاری، عالوه بر تأمین امنیت غذایی، سبب صرفه . 
های مجلس و همچنین کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، قیمت منصفانه در نهایت باید افزود که طبق محاسبات کارشناسی مرکز پژوهش

تومان است. لذا با توجه به اینکه با حذف یارانه آرد بخش صنف و صنعت، بودجه الزم  193۰متناسب با نرخ تورم بخش کشاورزی، 
گندم از تکرار تجربه تلخ قاچاق دام به  رود تا با افزایش قیمتبرای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم وجود دارد، از دولت انتظار می

ها دالر ارز بابت واردات این کاالی راهبردی، جلوگیری کندکشورهای همسایه در مورد گندم و در نتیجه خروج میلیون . 
  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرگزاری فارس  – ۸/12/1397تاریخ : 

 تامین منابع خرید تضمینی گندم با حذف یارانه آرد واحدهای صنعتی 
گفت:در کمیسیون  9۸عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره محل تامین منابع مالی برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال 

افزایش نرخ خرید تضمینی گندم تلفیق مقرر کردیم که دولت یارانه آرد واحدهای صنعتی را حذف و اعتبارات این بخش را صرف 
  .کند

وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتعباس پاپی
گندم  زنی، دولت قیمت خرید تضمینیفارس درباره وضعیت نهایی خرید تضمینی گندم در سال آینده گفت: بعد از کلی مذاکره و چانه

تومان درنظر گرفته بود که واقعا ظلم به کشاورز بود 14۸۰را برای سال آینده  سوال از رئیس جمهور،  این رقم بعد از پیگیری .

تومان افزایش یافت 16۰۰رسانی رسانه ها به استیضاح وزیر و اطالع . 
تومان  17۰۰که خرید گندم در سال آینده به قیمت  بازهم این مبلغ را بیشتر کردیم و مقرر شد 9۸ما در الیحه بودجه  :وی افزود

بینی کردیمخواست قیمت را افزایش دهد، پیشباشد. منابع موردنیاز را هم که دولت به بهانه آن نمی . 
 پاپی زاده درخصوص محل تامین منابع مالی مورد نیاز برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم گفت:در کمیسیون تلفیق مقرر کردیم که

 .دولت یارانه آرد واحدهای صنعتی را حذف و اعتبارات این بخش را صرف افزایش نرخ خرید تضمینی گندم کند
 .عضو کمیسیون تلفیق مجلس در پایان تصریح کرد: امیدواریم این مصوبه در صحن علنی مجلس شورای اسالمی رای بیاورد

یارانه آرد صنف صنعت حذف »مصوب کرد:  9۸الیحه بودجه  14به گزارش فارس، کمیسیون تلفیق در قالب جزء الحاقی به تبصره 
 .«و منابع حاصل از آن به خرید تضمینی گندم اختصاص می یابد

  لینک خبر
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 دانه های روغنی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      7139 اهم اخبار کشاورزی هفته  دوم اسفند ماه 

 

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

 روغن
 خبرنگاران جوان  – 13/12/1397تاریخ : 

ید شددرصدی تولید روغن زیتون در کشور/ یکصد هزار تن میوه زیتون در کشور تول 1۵رشد   
درصد رشد داشته  1۵هزار تن روغن زیتون در کشور تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود  7عباسی گفت: امسال حدود 

 .است
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمهدی عباسی رئیس شورای ملی زیتون در گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

در کشور تولید شد که این رقم نسبت به  روغن زیتون هزار تن 7، از افزایش تولید روغن زیتون خبر داد و گفت: امسال حدود جوان
درصد رشد داشته است 1۵مدت مشابه سال قبل حدود  . 

هزار تومان بود، افزود:  27تا  2۵های استحصال روغن ال گذشته قیمت هر شیشه روغن زیتون در کارخانهوی با اشاره به اینکه س
های هزار تومان رسیده است، اما از آن جا که بحث خرید و فروش در کارخانه 4۰تا  3۵امسال قیمت هر شیشه روغن زیتون به 

افزایش قیمت نسبت به مدت مشابه سال قبل اعالم کردتوان رقم دقیقی برای روغن کشی همچنان ادامه دارد، نمی . 
ها تولید زیتون، روغن زیتون و سطح زیر کشت وجود ندارد، بیان کرد: برآورد عباسی با اشاره به اینکه آمار دقیقی در ارتباط با

قابل مقایسه با سرانه گرم است که این میزان  22۰تا  1۸۰حاکی از آن است که سرانه مصرف به ازای هر نفر در کشور حدود 
ها نیستمصرف روغن زیتون در بسیاری از کشور . 

گروه  حذف روغن زیتون از گروه یک واردات زنگ خطری برای کاهش سرانه مصرف/ سیگار و تنباکو جزو :بیشتر بخوانید

 کاالهای یک واردات هستند
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به رشد چشمگیر تورم و افزایش قیمت سایر کاالها، نوسان قیمت روغن زیتون چندان چشمگیر 

 .نیست چرا که سیاست کلی شورای ملی زیتون مبنی بر آن است که اجازه ندهد این محصول از سفره خانوار حذف شود
مهرماه، واردات روغن زیتون جزو  24هزار تن اعالم کرد و گفت: در تاریخ  ۸کشور را  روغن زیتون وارداتی یازوی مجموع ن

بازگشت 2های های یک قرار گرفت که مجدد با پیگیری شورای ملی زیتون، به گروه کاالگروه کاال . 
دولتی در صورت رعایت برخی موارد مخالفتی ندارد،  با ارز واردات روغن زیتون عباسی با اشاره به اینکه شورای ملی زیتون با

هزار تومان  ۸۰هزار تومان به پول ایران رقمی معادل  19تا  1۸بیان کرد: قیمت روغن زیتون در کشور ترکیه برمبنای دالر 
دکنندگان روبرو شود. از هزار تومان در بازار عرضه شود، این امر با انتقاد بسیاری از تولی 2۰شد. در حالیکه قرار بود با نرخ می

هزار تومان در بازار  2۰هزار تومان خریداری و با نرخ  3۵این رو حرف ما این بود که روغن زیتون داخلی برای حمایت از تولید 
 .عرضه شود

د، در شورئیس شورای ملی زیتون در ادامه افزود: در کل دنیا یارانه به بخش مصرف با رعایت حمایت از تولید تخصیص داده می
ای به واردات روغن زیتون و عرضه محصول با نرخ کمتر از روغن زیتون داخل به معنای پرداخت حالیکه اختصاص ارز یارانه

 .یارانه به تولیدکنندگان خارج از کشور است
استحصال  درصد این میزان به 4۰وی در پایان تصریح کرد: امسال بیش از یکصد هزار تن میوه زیتون در کشور تولید شد که 

 .روغن اختصاص یافت
  لینک خبر
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 روغن 
 خبرنگاران جوان  – 12/12/1397تاریخ : 

 تکذیب کمبود روغن در کشور/افزایش قیمت روغن ارتباطی به واردات ندارد
آنکه امسال به میزان کافی روغن و دانه روغنی به کشور وارد شده است، از این رو کمبودی در تامین نیاز مهاجر گفت: با توجه به 

 .کشور نداریم
های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگارعلیرضا مهاجر مجری طرح دانه اورزیصنعت، تجارت و کش   گروه  

در کشور خبر داد و گفت: برای سال زراعی آینده پیش  های روغنیدانه هزار تن ۶۰۰، از تولید اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
ن از این میزان به کلزا و مابقی سایر هزار ت 4۵۰تا  42۰هزار تن برسد که  ۶۰۰های روغنی به باالی شود که تولید دانهبینی می

های روغنی اختصاص دارددانه . 
هزار  2۰۰تا  1۸۰، حدود 97-9۸در کشور برای سال زراعی  انواع دانه روغنی هزار تن ۶۰۰وی افزود: در صورت تحقق تولید 

هزار  7۰۰تا  ۶۰۰د که با این وجود کندرصد نیاز بازار را تامین می 2۰تا  1۶تن روغن در کشور تولید خواهد شد که این میزان 
 .دالر در واردات صرفه جویی ارزی خواهیم داشت

در کشور گفت: با توجه به آنکه امسال به میزان کافی روغن و دانه روغنی به کشور وارد شده است،  کمبود روغن مهاجر با تکذیب
 .از این رو کمبودی در تامین نیاز کشور نداریم

نی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به آنکه امسال بیش از سال گذشته دانه روغنی و کنجاله های روغمجری طرح دانه
ارتباطی به واردات ندارد و تنها مربوط به التهاب بازار است افزایش قیمت روغن وارد کشور شده است، از این رو . 

سال اخیر 4۰های روغن کشی دربرابری کارخانه 3های روغنی/ رشد ترین دستاورد در حوزه دانهتولید کلزا مهم :بیشتر بخوانید  
تومانی به واردات  42۰۰تا  3۸۰۰در بازار بیان کرد: علی رغم اختصاص ارز  قیمت روغن وی با انتقاد از افزایش چشمگیر

ها طبیعی نیستازار روبروست که این گرانیها با روند روبه رشدی در بروغن، قیمت . 
درصد نیاز کشور تولید داخل و مابقی وارداتی است، اظهار  14، حدود 97مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال 

 ۸۰صد و واردات در 2۰برای سال زراعی آینده میزان تولید داخل به  انواع دانه روغنی هزار تن ۶۰۰کرد: با تحقق تولید بیش از 
 .درصد خواهد رسید
های روغنی که عمدتا از در کشور تراریخته نیست، بیان کرد: این درحالی است که دانه های روغنیکشت دانه وی با اشاره به اینکه

شود، تراریخته هستندآرژانتین و برزیل وارد می . 
های به کشور وجود دارد، افزود: با توجه به آنکهتولید دانههای روغنی غیر تراریخته مهاجر درباره اینکه امکان واردات دانه

های مبدا را از اتحادیه اروپا غیرتراریخته است، از این رو امور بازرگانی باید تصمیمات الزم راجع به واردات از کشور روغنی
 .اتخاذ کند

گفت: مسئوالن سازمان ملی استاندارد و وزارت  کنید،این مقام مسئول درباره اینکه آیا سالمت محصوالت تراریخته را تایید می
را تایید کنند و این موضوع ارتباطی به بنده ندارد محصوالت تراریخته بهداشت باید سالمت . 

های جدید در واردات تصریح کرد: تاکنون اعمال تحریم های روغنیواردات دانه های جدید درمهاجر در پایان با اشاره به تاثیر تحریم

های قبلی روغن و دانه روغنی به میزان کافی وارد شده استدانی نداشته است چرا که براساس پیش بینیتاثیرچن . 
  لینک خبر
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 عفرانز
 خبرنگاران جوان  – 14/12/1397تاریخ : 

هزار تومان ۵۰ثبات نسبی قیمت طالی سرخ در بازار/قیمت هر مثقال زعفران حداکثر   
میلیون  11و حداکثر  ۵۰۰میلیون و  ۶نرخ زعفران در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران حسینی از ثبات 

 .تومان است
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت، تجارت و کشاورزی علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار

 ۶از ثبات نسبی در بازار برخوردار است، اظهار کرد: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران  قیمت زعفران ، با اشاره به اینکهجوان
میلیون تومان است 11و حداکثر  ۵۰۰میلیون و  . 

در بازار دخالت نکنند، ثبات حاکم بر بازار استمرار خواهد داشت خرید زعفران های دولتی در بحثوی افزود: اگر نهاد . 
ای فرصت طلب به دنبال عرضه زعفران تقلبی در شبکه توزیع داخل هستند تا آرامش حاکم بر بازار حسینی ادامه داد: هم اکنون عده

حال شناسایی اند و بازار از امنیت الزم برخوردار استرا بر هم بزنند، این در حالی است که این افراد در  . 
ماهه امسال/قیمت زعفران در بازار غیر قابل پیش بینی است 9درصدی صادرات طالی سرخ در  3۸رشد  :بیشتر بخوانید  

التر اجحاف در های باهزار تومان اعالم کرد و گفت: فروش با نرخ ۵۰تا  4۰را حداکثر  قیمت هر مثقال زعفران این مقام مسئول
های مسئول برای جلوگیری از سودجویی دالالن باید نظارت کافی بر بازار داشته باشندحق مصرف کنندگان است که دستگاه . 

های پایانی سال، قیمت در بازار را تابع عرضه و تقاضا دانست و افزود: با توجه به افزایش عرضه در روز قیمت زعفران وی
اشتزعفران نوسانی نخواهد د . 

به کندی در حال انجام است، بیان کرد: با توجه به معضالت بازگشت پول و مسائل تحریم  صادرات زعفران حسینی با اشاره به اینکه
برد چرا که در شرایط فعلی هیچ سیستم بانکی امکان نقل و انتقال ارز به سهولت وجود ندارد که این امر ریسک صادرات را باال می

منیت بازگشت پول صادرکننده به کشور را تضمین کندنیست که بتواند ا . 
میزان صادرات در دسترس نیست، بیان کرد: با توجه به تعلل گمرک در عضو شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه آمار دقیقی از

آمار گمرک هستیم، اما پیش  توان رقم دقیقی را اعالم کرد و همچنان منتظر اعالماعالم آمار و اظهارات ضد و نقیض کارشناسان نمی
صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است 97ها حاکی از آن است که در سال بینی . 

از رشد بهتری  9۸وی ادامه داد: اگر دولت با صادرکنندگان در سال آینده تعامل بیشتری داشته باشد، بدون تردید صادرات در سال 
 .برخوردار خواهد بود

رویم، از این رو با در جهان به شمار می طالی سرخ ین مقام مسئول، با توجه به آنکه بزرگترین تولید کننده و صادرکنندهبه گفته ا
توان سیاست گذاری مناسبی در خصوص مدیریت زعفران در دنیا داشترفع مشکالت مربوط به بحث جابه جایی پول می . 
های هدف بیان کرد: برای بنده به عنوان یک تولیدکننده و صادرکننده، افزایش هر رحسینی با انتقاد از صادرات خام زعفران به بازا

های جانبی زعفران و صنایع چه بیشتر صادرات زعفران به عنوان یک ماده خام افتخار نیست، از این رو در حال تالشیم تا فرآورده
های جانبی زعفران در کشور را احیا لم و تکنولوژی فرآوردهتبدیلی را به دنیا صادر کنیم تا عالوه بر کسب ارزش افزوده باال، ع

 .کنیم
های جانبی زعفران و صنایع تبدیلی ایده فعاالن بخش خصوصی عضو شورای ملی زعفران در پایان تصریح کرد: صادرات فرآورده

 .است که امیدواریم در آینده نزدیک این امر محقق شود
  لینک خبر
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 زعفران 
 خبرنگاران جوان  – 11/12/1397تاریخ : 

ماهه امسال/قیمت زعفران در بازار غیر قابل پیش بینی است ۹ درصدی صادرات طالی سرخ در ۳۸رشد   
 3۸های هدف صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تن زعفران به بازار 12۵میری گفت: براساس آمار گمرک تا پایان آذر، 

 .درصد رشد داشته است
صنعت، تجارت و کشاورزی غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

هزار  ۵۰۰میلیون و  ۶در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران  ثبات نرخ طالی سرخ ، ازخبرنگاران جوان
های گذشته تغییری نداشته استمیلیون تومان بوده که نسبت به هفته 11داکثر و ح . 

کند، افزود: در شرایط کنونی صادرات زعفران به سبب مسائل روال عادی خود را طی می صادرات زعفران وی با اشاره به اینکه
شودمصرف و از طریق قاچاق انجام می های یکبارپیمان سپاری ارزی و عدم امکان بازگشت ارز به سامانه نیما با کارت . 

های متعدد و نوسان نرخ ارز، امکان پیش بینی قیمت حتی برای یک روز به گفته میری، با توجه به صدور بخش نامه و دستورالعمل
 .بعد وجود ندارد

میلیون تومان 11افزایش قیمت طالی سرخ در شب عید منتفی است/حداکثر نرخ هر کیلو زعفران  :بیشتر بخوانید  
ها و در اسفند ماه به سبب مسائل مالی شرکت قیمت زعفران های گذشته،ق روال سالنایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: طب

ها این امر کامال کاهش صادرات با روند کاهشی در بازار روبرو بود که امسال به سبب شرایط اقتصادی خانوار و افزایش قیمت
 .مشهود است

های مکرر به گمرک مبنی بر ارائه آمار جدید د: با وجود درخواستوی با انتقاد از عدم ارائه آمار صادرات از سوی گمرک بیان کر
و عدم ثبت در سامانه، آمار از پایان آذر تا کنون دیگر اعالم نشده  های گمرکی زعفرانتغییر تعرفه صادرات، اما تاکنون به دلیل

 .است
های هدف میلیون دالر به بازار 2۵۰ا ارزش بالغ بر ب زعفران تن 12۵این مقام مسئول ادامه داد: براساس آمار گمرک تا پایان آذر، 

درصد رشد داشته است 3۸صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  . 
وی افزایش نرخ ارز و قیمت مناسب زعفران برای تجار خارجی را دلیل اصلی رشد صادرات در شش ماهه نخست سال مطرح کرد 

ی و بازگشت پول به سامانه، بخشی از زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج و گفت: با توجه به مشکالت پیمان سپاری ارز
در بازار ادامه یابد رشد صادرات زعفران آید، از این رو بعید است کهشود که جزو آمار رسمی صادرات به شمار نمیمی . 

قف شده است، تصریح کرد: مسئوالن دولت متو خرید توافقی زعفران این مقام مسئول در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه
کنند که قیمت محصول از نرخ مد نظرشان کمتر باشد و به عبارت دیگر اعالم کرده اند در صورتی اقدام به خرید توافقی زعفران می

صد جزئی عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی نداشته باشد، اما در شرایط کنونی نه تنها قیمت زعفران کاهشی نداشته بلکه در

 .افزایش داشته است
  ک خبرلین
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 زعفران 
 خبرنگاران جوان  - 13/12/1397تاریخ : 

تن رسید/ اطالعی از قاچاق زعفران ندارم ۴۰۰لید زعفران به تو  
کیلو در هر  4تن زعفران در کشور تولید شد و این امر بیانگر متوسط عملکرد  4۰۰حدود  97طهماسبی گفت: در سال زراعی 

 .هکتار است
گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی  محمد علی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار

هزار هکتار اعالم کرد و گفت: ساالنه  11۰در کشور را بیش از  عفرانسطح زیر کشت کنونی ز ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
شودهزار هکتار به سطح زیر کشت زعفران افزوده می ۵به طور میانگین  . 

تن زعفران در کشور  4۰۰حدود  9۶-97نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: در سال زراعی  رشد تولید زعفران وی از
کیلو در هر هکتار است 4تا  3.7  بدان معناست که متوسط عملکردتولید شد، این امر  . 

 9۶های قبل افزایش قابل توجهی داشته است، بیان کرد: در سال نسبت به سال صادرات زعفران طهماسبی با اشاره به اینکه میزان
های هدف صادر یون دالر به بازارمیل 29۵تن با ارزش  227ماهه امسال  1۰میلیون دالر و  32۵تن زعفران با ارزش  237حدود 

میلیون دالر بوده است 1۶۸تن با ارزش بالغ بر  122مجموع میزان صادرات  92شد، در حالیکه سال  . 
میلیون دالر صادر شده  2۶۰با ارزش  زعفران تن 1۸۸ماهه سال گذشته  1۰معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در 

درصد و ارزشی  21دهد که میزان صادرات از نظر وزنی حدود ماهه امسال نشان می 1۰در  صادرات زعفران است، افزود: آمار
درصد رشد داشته است 13.۵ . 

ه زعفران در اظهار کرد: با توجه به آنکه عرض عرضه زعفران در بورس کاال معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی درباره
بورس کاال شفافیت قیمت و معامالت را به همراه دارد، از این رو دست اندرکاران و مسئوالن امر از مکانیزم بورس برای عرضه 

کنندزعفران دربورس کاال استفاده می . 
میلیون تومان 11افزایش قیمت طالی سرخ در شب عید منتفی است/حداکثر نرخ هر کیلو زعفران  :بیشتر بخوانید  

ای انجام داده آوری، سردخانه و بسته بندی زعفران سرمایه گذاری گستردهوی ادامه داد: با توجه به آنکه بخش خصوصی در فر
شود و خود این امر منشا حرکت عظیمی است که بتواند زنجیره قراردادی توسط بخش خصوصی اعمال می  است، از این رو

 .زعفران از تولیدکننده، صادرکننده و فرآوری کننده را تشکیل دهد
خبر داد و گفت: با توجه به عرضه زعفران در بورس کاال،  بازار طالی سرخ از آرامش حاکم برمعاون وزیر جهاد کشاورزی 

 .شفافیت قیمت و بازار رقابتی ایجاد شده است
و کاهش صادرات به سبب مشکالت نقل و انتقال ارز و بازگشت پول به کشور را تایید  قاچاق زعفران وی درباره این مسئله که آیا

دهد که صادرات از نظر وزنی و ارزشی رد: بنده اطالعی در مورد قاچاق ندارم، ضمن آنکه آمار گمرک نشان میکنید، بیان کمی
 .نسبت به مدت مشابه سال قبل توسعه پیدا کرده است

برشمرد و گفت: نوسان نرخ ارز به عنوان  صادرات زعفران این مقام مسئول نوسان نرخ ارز و افزایش تولید را عامل توسعه
ای داشته استانیزم بازار آزاد در افزایش صادرات نقش ویژهمک . 

جز گیاهان کم آب بر و صادراتی است، قیمت آن بر مبنای نرخ ارز  زعفران طهماسبی در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه
ار بزرگی تبدیل شده های اخیر به کسب و کشود و در نظام بهره برداری کوچک قابل کشت است، از این رو طی سالمشخص می

 .است
  لینک خبر
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 زیتون
 خبرنگاران جوان  – 13/12/1397تاریخ : 

ید شددرصدی تولید روغن زیتون در کشور/ یکصد هزار تن میوه زیتون در کشور تول 1۵رشد   
درصد رشد داشته  1۵هزار تن روغن زیتون در کشور تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود  7عباسی گفت: امسال حدود 

 .است
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمهدی عباسی رئیس شورای ملی زیتون در گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

در کشور تولید شد که این رقم نسبت به  روغن زیتون هزار تن 7، از افزایش تولید روغن زیتون خبر داد و گفت: امسال حدود جوان
درصد رشد داشته است 1۵مدت مشابه سال قبل حدود  . 

هزار تومان بود، افزود:  27تا  2۵های استحصال روغن ال گذشته قیمت هر شیشه روغن زیتون در کارخانهوی با اشاره به اینکه س
های هزار تومان رسیده است، اما از آن جا که بحث خرید و فروش در کارخانه 4۰تا  3۵امسال قیمت هر شیشه روغن زیتون به 

افزایش قیمت نسبت به مدت مشابه سال قبل اعالم کردتوان رقم دقیقی برای روغن کشی همچنان ادامه دارد، نمی . 
ها تولید زیتون، روغن زیتون و سطح زیر کشت وجود ندارد، بیان کرد: برآورد عباسی با اشاره به اینکه آمار دقیقی در ارتباط با

قابل مقایسه با سرانه گرم است که این میزان  22۰تا  1۸۰حاکی از آن است که سرانه مصرف به ازای هر نفر در کشور حدود 
ها نیستمصرف روغن زیتون در بسیاری از کشور . 

گروه  حذف روغن زیتون از گروه یک واردات زنگ خطری برای کاهش سرانه مصرف/ سیگار و تنباکو جزو :بیشتر بخوانید

 کاالهای یک واردات هستند
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به رشد چشمگیر تورم و افزایش قیمت سایر کاالها، نوسان قیمت روغن زیتون چندان چشمگیر 

 .نیست چرا که سیاست کلی شورای ملی زیتون مبنی بر آن است که اجازه ندهد این محصول از سفره خانوار حذف شود
مهرماه، واردات روغن زیتون جزو  24هزار تن اعالم کرد و گفت: در تاریخ  ۸کشور را  روغن زیتون وارداتی یازوی مجموع ن

بازگشت 2های های یک قرار گرفت که مجدد با پیگیری شورای ملی زیتون، به گروه کاالگروه کاال . 
دولتی در صورت رعایت برخی موارد مخالفتی ندارد،  با ارز واردات روغن زیتون عباسی با اشاره به اینکه شورای ملی زیتون با

هزار تومان  ۸۰هزار تومان به پول ایران رقمی معادل  19تا  1۸بیان کرد: قیمت روغن زیتون در کشور ترکیه برمبنای دالر 
هزار تومان در بازار عرضه شود، این امر با انتقاد بسیاری از تولیدکنندگان روبرو شود. از  2۰شد. در حالیکه قرار بود با نرخ می

هزار تومان در بازار  2۰هزار تومان خریداری و با نرخ  3۵این رو حرف ما این بود که روغن زیتون داخلی برای حمایت از تولید 
 .عرضه شود

شود، در نیا یارانه به بخش مصرف با رعایت حمایت از تولید تخصیص داده میرئیس شورای ملی زیتون در ادامه افزود: در کل د
ای به واردات روغن زیتون و عرضه محصول با نرخ کمتر از روغن زیتون داخل به معنای پرداخت حالیکه اختصاص ارز یارانه

 .یارانه به تولیدکنندگان خارج از کشور است
درصد این میزان به استحصال  4۰کصد هزار تن میوه زیتون در کشور تولید شد که وی در پایان تصریح کرد: امسال بیش از ی

 .روغن اختصاص یافت
  لینک خبر
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 شیالت
 خبرنگاران جوان  – 13/12/1397تاریخ : 

میلیون قطعه ماهیان زینتی/یک سوم تولید ماهیان زینتی به ماهی قرمز شب عید اختصاص دارد ۲۴۰تولید   
شود که نسبت به گذشته با روند روبه میلیون قطعه ماهیان زینتی در کشور تولید می 24۰الهی گفت: براساس آخرین آمار بیش از 

 .رشدی روبروست
صنعت، تجارت و کشاورزی ینتی سازمان شیالت در گفت و گو با خبرنگارمحمد حسن الهی کارشناس ماهیان ز گروه اقتصادی  

میلیون  24۰رین آمار بیش از ، درباره آخرین میزان تولید ماهیان زینتی اظهار کرد: براساس آخباشگاه خبرنگاران جوان
شود که نسبت به گذشته با روند روبه رشدی روبروستدر کشور تولید می ماهیان زینتی قطعه . 

های صادراتی و تغییر نوع زندگی مبنی بر راه اندازی شهرک ماهیان زینتی، تقاضای بازار سازمان شیالت وی افزود: اتخاذ سیاست
ها موجب شده تا تولید ماهیان زینتی در کشور افزایش یابدنو نگه داری آکواریوم در آپارتما . 

ها به ها حتی روستاالهی ادامه داد: با توجه به اشتغالزایی باالیی که در فضای کسب و کار ماهیان زینتی وجود دارد، تمامی استان
 .تولید در این زمینه مشغول شدند

کان ریشه کنی بیماری آبزیان در کشور وجود نداردمیلیون قطعه ماهی زینتی در کشور/ ام 2۰۰تولید  :بیشتر بخوانید  
رود، بیان کرد: با توجه به آنکه ماهی قرمز جزو آبزیان زینتی به شمار می تولید ماهی قرمز شب عید این مقام مسئول درباره میزان

وم تولید ماهیان زینتی، ها حاکی از آن است که یک ساز این رو آمار دقیقی در خصوص ماهی قرمز شب عید نداریم. اما برآورد
 .ماهی قرمز شب عید است

 .به گفته وی، با توجه به تولید مناسب ماهی قرمز، قیمت آن در بازار شب عید نوسان چندانی نسبت به سال گذشته نخواهد داشت
افرادی که برای شب شب عید اظهار کرد: به  خرید ماهی قرمز ای به افراد برایکارشناس ماهیان زینتی سازمان شیالت در توصیه
های ماهیان زینتی اقدام به خریداری ماهی قرمز کنند و هرگز از کنیم که از مغازهعید قصد خرید ماهی قرمز را دارند، توصیه می

کنند، خرید نکنندهایی که به روش نامناسب ماهی را نگه داری میمکان . 
های دارای ید از سالمت کافی آن اطمینان حاصل کنند و از خرید ماهیالهی در ادامه افزود: افراد در موقع خرید ماهی قرمز شب ع

های خونی در پوست اجتناب کنندخون مردگی و لکه . 
را در ظرف دارای یک  ماهی وی با تاکید بر این مسئله که تعویض ماهی باید با تور صورت گیرد، اظهار کرد: افراد پس از خرید،

تا مشکلی برای تنفس ماهی پیش نیاید. ضمن آنکه برای تعویض آب ماهی از قبل آبی را به  لیتر آب و محیط خنک نگه داری کنند
ساعت در ظرفی نگه داری کنند که به سبب کلر باالی آب مسمومیتی برای ماهی ایجاد نشود 4۸تا  24مدت  . 

ها اجتناب کنندهای آزاد و رودخانهبکارشناس ماهیان زینتی سازمان شیالت در پایان تصریح کرد: افراد از رها کردن ماهی در آ . 
 لینک خبر
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 شیالت 
 خبرنگاران جوان  – 11/12/1397تاریخ : 

 صید ماهی در دریای خزر آغاز شد
روز زودتر آغاز شد 1۰کاکولکی گفت: با توجه به مساعد بودن شرایط آب و هوایی، امسال صید ماهیان در دریای خزر  . 

، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، شاپور کاکولکی، معاون صید و بنادر گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

 ۵در دریای خزر با یک هزار صیاد و با روش پره از  صید ماهیان استخوانی ماهیگیری سازمان شیالت ایران اظهار کرد: امسال
 .مهر آغاز شد و هم اکنون ادامه دارد

درصد رشد  ۸۰درصد آن ماهی سفید بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  44تن صید ماهیان استخوانی،  3۶7۵وی افزود: از 
دهدافزایش را نشان می 9۶درصد نسبت به سال  ۵۶درصد دیگر صید ماهی کفال است که  ۵3داشته و  . 

 21۵تن سهم استان مازندران و حدود  2۰7۵تن سهم استان گیالن،  13۸۵کاکولکی ادامه داد: از این میزان صید ماهیان استخوانی، 
 .تن سهم گلستان است

 ۶1درصد،  ۸9های گیالن، مازندران و گلستان نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب سهم صید استان به گفته این مقام مسئول
دهددرصد رشد را نشان می 3درصد و  . 

تن برسد، تصریح  31های شمالی به تعاونی پره در استانوی با بیان این که افزایش صید موجب شده سرانه صید هر شرکت 
درصدی برخوردار شده است ۶7از افزایش  9۶های تعاونی نسبت به مدت مشابه سال این شرکت سرانه صید :کرد . 

تن بود ۸.۵1ها معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران در ادامه افزود: در مدت مشابه سال قبل سرانه صید این تعاونی . 
تا فروردین ماه/ به دنبال افزایش چشمگیر صید نیستیم هزارتن ماهیان استخوانی 1۸صید   :بیشتر بخوانید  

وی رهاسازی بچه ماهی و تکثیر طبیعی و شرایط آب و هوایی را از دالیل عمده افزایش صید ماهیان استخوانی در دریای خزر اعالم 
 .کرد

روز زودتر آغاز شد،  1۰ر دریای خزر د صید ماهیان کاکولکی با اشاره به اینکه امسال با توجه به مساعد بودن شرایط آب و هوایی،
گیردگفت: بخش مهم صید ماهیان استخوانی در اسفند و نیمه اول فروردین انجام می . 

های استخوانی میلیون قطعه از انواع بچه ماهی 4۰۰تا  3۰۰وی درباره رهاسازی بچه ماهی نیز اظهار کرد: معموال ساالنه بیش از 
شودخزر رها می های منتهی به دریایدر رودخانه . 

مشارکت  ماهیان استخوانی معاون سازمان شیالت ایران در پایان تصریح کرد: صیادان همانند سنوات گذشته در زمینه تکثیر طبیعی

 .فعال داشته باشند و قوانین و مقررات مدیریت ماهیگیری مسووالنه را رعایت کنند تا نتایج آن را در سبد صید خود ببینند
  لینک خبر
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 شیالت 
 خبرنگاران جوان – 12/12/1397تاریخ : 

کمبودی در عرضه ماهی شب عید وجود ندارد هزار تن انواع آبزیان/ ۲۰۲تولید یک میلیون و    
هزارتن انواع آبزیان تولید شد که این امر بیانگر آن است که  2۰2قاسمی گفت: بنابر آمار سازمان شیالت، امسال یک میلیون و 

 .مشکلی در توزیع وجود ندارد
صنعت، تجارت و کشاورزی برنگارارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفت و گو با خ گروه  

وجود ندارد، اظهار کرد: بنابر آمار سازمان  عرضه ماهی شب عید ، با اشاره به اینکه کمبودی دراقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزارتن انواع آبزیان تولید شد که این امر بیانگر آن است که مشکلی در توزیع وجود ندارد 2۰2امسال یک میلیون و  شیالت، . 

مشکلی وجود ندارد، اما در ارتباط با توزیع ماهی به سبب سودجویی عوامل واسطه و دالل  عرضه آبزیان وی افزود: اگرچه در
دهایی برای بازار شب عید وجود دارنگرانی . 

های حقوق، دستمزد، سوخت و سربار نسبت قاسمی با اشاره به عوامل گرانی ماهی در بازار بیان کرد: در اقتصاد کالن کشور هزینه
برابر سال گذشته به سبب اشکال در سیستم توزیع گران شده  2درصد رشد داشته است، در حالیکه قیمت ماهی  2۵تا  2۰به سال قبل 

 .است
یابد؟ییات بازار اقالم اساسی در ایام پایانی سال/ آیا قیمت گوشت، مرغ و آجیل کاهش میآخرین جز :بیشتر بخوانید  

در ایام شب عید دور از انتظار نیست، گفت: با توجه به افزایش تقاضا در ایام  افزایش قیمت ماهی این مقام مسئول با اشاره به اینکه
ی و معقول است، در حالیکه اگر سیستم توزیع آبزیان در بازار اصالح درصدی قیمت ماهی امری طبیع ۶تا  ۵پایانی سال، نوسان 

 .نشود، افزایش قیمت ماهی بسیار چشمگیر خواهد بود
نسبت به سال گذشته بیان کرد: اگرچه تولیدکنندگان قیمت آبزیان را در بخش صید و آبزی پروری  افزایش قیمت ماهی وی با انتقاد از

های دامی و حقوق و دستمزد باال بردند، اما قیمت ماهی به سبب کوتاهی سازمان مل و نقل، نهادههای حبه تناسب افزایش هزینه
برابر رشد داشته است 2های نظارتی و حاکمیتی بیش از شیالت و سایر دستگاه . 

انست و افزود: با های تنظیم بازار دمدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان عرضه مستقیم ماهی را یکی از راهکار
ها قرار گیرد و در اختیار اتحادیهای در اختیار افراد قرار میهای میادین میوه و تره بار از طریق سیستم مزایدهتوجه به آنکه غرفه

گیرد، از این رو تمامی عوامل دست به دست یکدیگر داده تا قیمت ماهی در بازار افزایش یابدنمی . 
ا زمانیکه سازمان شیالت، حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده و میادین میوه و تره بار وظایف خود را وی در پایان تصریح کرد: ت

روددر بازار هستیم، در حالیکه سود این امر به جیب تولیدکننده نمی قیمت ماهی به درستی انجام ندهند، همچنان شاهد افزایش . 
  لینک خبر
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 شیالت 
 خبرنگاران جوان  – 13/12/1397تاریخ : 

ها بر افزایش قیمت دامن زددرصدی تولید ماهیان گرم آبی/کمبود نظارت ۲۰افت   
هزار تن رسید 1۸۰درصدی نسبت به سال گذشته به  2۰تا  1۵گفت: امسال تولید ماهیان گرم آبی با افت آقازاده  . 

صنعت،تجارت و کشاورزی حسن آقا زاده مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم آبی کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی  

هزار تن انواع ماهیان  2۰۵گذشته خبر داد و گفت: سال گذشته   نسبت به سال افت تولید ماهیان گرم آبی ، ازباشگاه خبرنگاران جوان
هزار تن رسیده است 1۸2تا  1۸۰درصدی به رقم  2۰تا  1۵گرم آبی در کشور تولید شد که امسال با کاهش  . 

افزود: اگرچه ارزش صادرات به سبب نوسان نرخ ارز تا حدی افزایش یافته  صادرات ماهیان گرم آبی وی درباره آخرین وضع
 .است، اما کاهش تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل تولید را تحت تاثیر خود قرار داده است

توان آمار دقیقی از ن استمرار دارد، از این رو تا پایان سال نمیآقازاده ادامه داد: با توجه به آنکه صادرات ماهیان گرم آبی همچنا
 .میزان صادرات اعالم کرد

درصدی تولید ماهیان گرم آبی در سال جاری/کمبودی در عرضه ماهیان گرم آبی وجود ندارد 2۰افت  :بیشتر بخوانید  
های مصرفی و سوء استفاده در بازار بیان کرد: نوسان نرخ ارز، افزایش نهاده گرانی ماهیان گرم آبی این مقام مسئول با اشاره به علل

ها موجب شده تا قیمت ماهیان گرم آبی نسبت به سال گذشته با افزایش صد درصدی در بازار روبرو شود که دالالن و کمبود نظارت
گرددها و کنترل باز مینوسان نرخ ارز و مابقی به سوء استفاده دالالن، کمبود نظارت درصد این امر به 3۰ . 

وی ادامه داد: علی رغم رشد چند برابری قیمت ماهیان گرم آبی در خرده فروشی ها، اما سود حاصل از این امر به جیب تولید کننده 
های حاصل از های پایینی سلف خری کردند که در نهایت سودقیمت نرفته است چرا که در ابتدای فصل دالالن از تولیدکنندگان با

 .فروش به جیب دالالن رفته است
های مصرفی با مشکالت متعددی روبرو هستند، بیان کرد: با وجود افزایش آقازاده با اشاره به اینکه تولیدکنندگان در تامین نهاده

رود که این امر موجب شده تا بسیاری از حاصل از فروش به جیب دالالن میها و ریسک باالی تولید، اما سود چشمگیر قیمت نهاده
 .تولیدکنندگان رغبتی به ادامه تولید نداشته باشند

برابری قیمت فروش سرمزرعه تا خرده فروشی اظهار کرد:  4تا  3مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم آبی در پایان با انتقاد از اختالف 
ها به سازمان شیالت و وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرده ایم که بر اساس قیمت تمام شده و حاشیه سود منطقی حاضریم که بار

های دالالن، ماهی با قیمت ها وهای میادین میوه و تره بار عرضه کنیم تا با حذف واسطهمحصوالت آبزی را به طور مستقیم در غرفه

 .گزاف به مصرف کننده عرضه نشود
 لینک خبر 
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 شیالت 
خبرنگاران جوان  – 11/12/1397تاریخ :   

هزار تومان 1۸عید وجود ندارد/ قیمت هر کیلو قزل آال سر مزرعه کمبودی در بازار ماهی شب   
یک مقام مسئول گفت: با توجه به آنکه میزان تولید آبزیان نسبت به مدت مشابه سال قبل تفاوتی ندارد، از این رو مشکلی در عرضه 

 .نداریم
صنعت، تجارت و کشاورزی با خبرنگار وگوارسالن قاسمی، مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفت گروه  

وجود ندارد، ولی قیمت ماهی به  بازار ماهی شب عید کمبودی در ، اظهار کرد: با توجه به آنکهاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
رو خواهد شدهای فراوان در توزیع با نوساناتی روبهسیستم دالل بازی و تنش سبب . 

وی افزود: با توجه به آنکه میزان تولید آبزیان نسبت به مدت مشابه سال قبل تفاوت محسوسی ندارد، از این رو مشکلی در عرضه 
 .نخواهیم داشت

هزار تومان رسید، که  1۰۰الت در سیستم توزیع، قیمت گوشت به باالی های اخیر به سبب ایجاد برخی مشکقاسمی ادامه داد: در ماه
ها را افزایش دادند، در حالیکه این موضوع صحت ندارد و این کنند که تولیدکنندگان قیمتمتأسفانه برخی افراد به اشتباه تصور می

 .امر در مورد بازار ماهی کامال صادق است
هزار تومان 3۶ل اصلی نوسان قیمت ماهی/قیمت هر کیلو قزل آال فرصت طلبی دالالن دلی :یشتر بخوانید  

هزارتومان اعالم کرد و گفت: هم اکنون فاصله قیمت ماهی از  1۸تا  17سر مزرعه را  قیمت هر کیلو قزل آال این مقام مسئول
رودبرابر است، درحالیکه سود حاصل از این امر به جیب تولیدکننده نمی 2مزرعه تا مغازه بیش از  . 

ها تورم، نوسان قیمت نهاده ناشی از  هامدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ادامه داد: اگرچه بخشی از افزایش قیمت
سربار نسبت به مدت مشابه سال قبل امری طبیعی است، اما رشد صد درصدی قیمت تنها ناشی از اشکاالت سیستم   هایو هزینه

های متعددی را در بر داشته است. از این رو از مسئوالن امر تقاضا داریم که غرفه های میادین میوه و ر واکنشتوزیع بوده که این ام
 .تره بار را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا با توزیع مستقیم ماهی و حذف واسطه گران و دالالن، بازار به ثبات برسد

و   تصریح کرد: با توجه به سیاست غلط سازمان شیالت در ارتباط باواردات تخم چشم زدهقاسمی در پایان درباره آینده تولید قزل آال
شود که اگر این سیاست غلط اصالح نشود، بی شک تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش نوسان بازار نهاده پیش بینی می

 .روبرو خواهد شد
 لینک خبر 
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 شکر
 ایران اکونا  – 14/12/1397تاریخ : 

تومان نخرید ۴۲۰۰شکر گران تر از کیلویی   
گرمی  9۰۰معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه به اندازه کافی در فروشگاه های کشور شکر وجود دارد گفت: قیمت بسته های 

تومان است و مردم قیمت های باالتر از این مبالغ را به عنوان گران فروشی  2۰۰هزار و  4کیلویی آن  1هزار و بسته های  4شکر 
دهند اطالع 124به  .  

یزدان سیف در حاشیه شانزدهمین جلسه ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در جمع خبرنگاران افزود: بازار برنج رو به  

 .آرامش و روغن نباتی مورد نیاز مردم هم تأمین شده است
ن گفت: برداشت نیشکر در خوزستان از وی با اشاره به تعویق افتادن برداشت نیشکر در خوزستان به واسطه بارندگی در این استا

روز پیش آغاز شد و با ورود  1۰  .هزار تن شکر نیاز امسال مردم برطرف شده است 550
هزار تن شکر به کارخانجات  4۰۰هزار تن شکر از محل ذخایر کشور افزود: برای سال آینده مجوز  235سیف با اشاره به توزیع 

 .داده شده است
اندازه کافی در فروشگاه های کشور شکر وجود دارد گفتوی با بیان اینکه به  هزار و بسته  4گرمی شکر  9۰۰قیمت بسته های  :

تومان است و مردم قیمت های باالتر از این مبالغ را به عنوان گران فروشی به  2۰۰هزار و  4کیلویی آن  1های   .اطالع دهند 124
هم تأمین شده است 9۸وف تا پایان فروردین معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: شکر مورد نیاز صن . 

آرد و گندم مردم صورت گرفته است سیف همچنین گفت: اقدامات الزم برای تأمین کاالهای اساسی و . 
وی در پاسخ به سوالی درباره اجرای مصوبه مجلس در زمینه کاالبرگ های الکترونیک افزود: فعالً هیچ تصمیمی در خصوص 

تومان به دیگر نرخ ها گرفته نشده است 2۰۰هزار و  4اساسی از نرخ تغییر روند کاالهای  . 
سیف گفت: از جمله اهداف دولت آن است که بتواند برخی کاالها را به دست مصرف کنندگان اصلی برساند و در این زمینه 

 .تصمیمات الزم را به موقع انجام خواهد داد
متقن نیستند منتشر می کنند و با انتشار این خبرها ذهن مردم را مشوش می کنند وی افزود: کسانی با هدف سودجویی خبرهایی را که 

 که باید مراجع نظارتی با آنان برخورد کنند
  لینک خبر
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 شکر 
 خبرنگاران جوان  – 14/12/1397تاریخ : 

تومان ۲۰۰هزار و  ۴جود است/حداکثر قیمت یک کیلو شکر ها موشکر به اندازه کافی در فروشگاه  
های باالتر از این مبالغ گران فروشی استتومان است و قیمت 2۰۰هزار و  4های یک کیلویی شکر سیف گفت: هم اکنون بسته . 

یزدان سیف مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی در حاشیه شانزدهمین جلسه ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

مورد نیاز مردم هم  روغن نباتی ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در جمع خبرنگاران افزود: بازار برنج رو به آرامش و
 .تأمین شده است

ه بارندگی در این استان گفتوی با اشاره به تعویق افتادن برداشت نیشکر در خوزستان به واسط در خوزستان از  برداشت نیشکر :

هزار تن شکر نیاز امسال مردم برطرف شده است ۵۵۰روز پیش آغاز شد و با ورود  1۰ . 
به کارخانجات  شکر هزار تن 4۰۰هزار تن شکر از محل ذخایر کشور افزود: برای سال آینده مجوز  23۵سیف با اشاره به توزیع 

 .داده شده است
رسدوجود ندارد/ بازار شکر به آرامش می 9۸محدودیتی در ذخیره سازی اقالم اساسی نوروز  :بیشتر بخوانید  

های کشور شکر وجود دارد گفتوی با بیان اینکه به اندازه کافی در فروشگاه 4گرمی شکر 9۰۰های قیمت بسته : های هزار و بسته 

اطالع دهند 124های باالتر از این مبالغ را به عنوان گران فروشی به یمتتومان است و مردم ق 2۰۰هزار و  4کیلویی آن  1 . 
هم تأمین شده است 9۸معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: شکر مورد نیاز صنوف تا پایان فروردین  . 

آرد و گندم مردم صورت گرفته است و های اساسیتأمین کاال سیف همچنین گفت: اقدامات الزم برای . 
های الکترونیک افزود: فعالً هیچ تصمیمی در خصوص تغییر سخ به سوالی درباره اجرای مصوبه مجلس در زمینه کاالبرگوی در پا

ها گرفته نشده استتومان به دیگر نرخ 2۰۰هزار و  4از نرخ  های اساسیکاال روند . 
کنندگان اصلی برساند و در این زمینه ها را به دست مصرف سیف گفت: از جمله اهداف دولت آن است که بتواند برخی کاال

 .تصمیمات الزم را به موقع انجام خواهد داد
کنند و با انتشار این هایی را که متقن نیستند منتشر میوی در پایان تصریح کرد: مراجع نظارتی باید با کسانی با هدف سودجویی خبر

کنند، برخورد کندها ذهن مردم را مشوش میخبر . 
  لینک خبر
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 شکر 
 خبرنگاران جوان  – 15/12/1397ریخ : تا

 

هزار تن شکر با نرخ مصوب به قنادان ۲ توزیع  
هزار تومان به اتحادیه قنادان تخصیص داده است 3هزار تن شکر با نرخ مصوب  2رئیس اتحادیه قنادان تهران گفت: دولت  . 

صنعت، تجارت و کشاورزی مند رئیس اتحادیه قنادان تهران در گفت وگو با خبرنگارعلی بهره گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

هزار تومان به اتحادیه قنادان تخصیص داده است 3هزار تن شکر با نرخ مصوب  2گفت: دولت  بازار شیرینی ، دربارهجوان . 
نداریم اظهار کرد: هم اکنون افزایش قیمتی برای جعبه شیرینی در نظر   پایان سالوی با اشاره به اینکه افزایش قیمت شیرینی برای 

 .گرفته نشده است
  بازار شیرینی در آستانه روز مادر/کمبودی در عرضه شیرینی وجود ندارد :بیشتر بخوانید

واحد  2۵۰۰هار کرد: در تهران حدود هزار واحد صنفی در کل کشور مشغول به فعالیت هستند اظ 3۵بهره مند با بیان اینکه بالغ بر 
 .صنفی در بخش قنادی در حال فعالیتند

رئیس اتحادیه قنادان تهران درباره اینکه چرا قیمت برخی انواع شیرینی که در بازار دارای نرخ مصوب نیستند، متفاوت است، گفت: 
ای به مغازه دیگر متفاوت است، های قنادی از مغازهقیمت انواع شیرینی که نرخ مصوبی ندارند، براساس متلایر و درجه بندی واحد

ها نظارت دارد تا تخلفی در عرضه صورت نگیرداما اتحادیه همواره بر این واحد . 
از ثبات نسبی در بازار برخوردار است، بیان کرد: این در حالی است که در بازار  نرخ مصوب آرد بهره مند با بیان اینکه به اینکه

گیرد که نسبت به گذشته نوسان داشته استهزار تومان در اختیار اعضا قرار می 13۰تا  12۰د با نرخ آزاد هر کیسه آر . 
ترین اتحادیه مراجعه کنند و شکایات خود های شیرینی به نزدیکشود درصورت تخلف از قیمتوی، از مردم درخواست می  به گفته

مطرح کنند ۶۶944499یا شماره تلفن  124را به سامانه  . 
های سطح شهر آمادگی کامل برای عرضه شیرینی در این ایام را دارند و جای هیچگونه نگرانی مبنی وی بیان کرد: هم اکنون قنادی

 .بر تامین و کمبود عرضه نیست

دننتوانند با خیال آسوده خرید کرئیس اتحادیه قنادان تهران افزود: خوشبختانه نگرانی بابت شیرینی وجود ندارد و مردم می . 
  لینک خبر
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 شکر 
 ایران اکونا  – 14/12/1397تاریخ : 

های تهرانتومانی بین قنادی ۳۰۰۰آغاز توزیع شکر   
های تهران خبر داد و گفت: ما به همکارانمان تومان بین قنادی 3۰۰۰رئیس اتحادیه قنادان تهران از آغاز توزیع شکر دولتی با قیمت 

  .توصیه کردیم تا برای شب عید به هیچ وجه افزایش قیمت نداشته باشیم
های پایتخت، اظهار کرد: با توجه به پزیها و شیرینیتومان به قنادی 3۰۰۰مند، با اشاره به توزیع شکر دولتی با قیمت علی بهره

تومانی میان قنادان  3۰۰۰شکر در بازار آزاد، از روز شنبه، اتحادیه قنادان، اقدام به توزیع شکر با قیمت مصوب  تغییرات قیمت
 .کرده است

ربط در اختیار ما قرار گرفته و این تن شکر دولتی از سوی مسئوالن ذی 2۰۰۰رئیس اتحادیه صنفی قنادان تهران گفت: هم اکنون 
شودهای تهران توزیع میدهای صنفی قنادیشکر به صورت روزانه بین واح . 

وی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود توزیع شکر دولتی، افزایش قیمت شیرینی در تهران منطقی است یا خیر خاطرنشان کرد: 
مکارانمان توصیه البته شکر تنها جزئی از مواد اولیه طبخ شیرینی است، ولی با توجه به رکود بازار و وضعیت اقتصادی مردم، به ه

 .کردیم تا برای شب عید به هیچ وجه افزایش قیمت نداشته باشیم
های اخیر و همچنین کمبود آن در بازار باعث بر هم خوردن تعادل قیمتی آن شده و به گفته برخی از نوسان قیمت شکر در هفته 

تومان به نزدیک  3۰۰۰شکر از  درصدی قیمت آن هستیم؛ این در حالی است که قیمت 7۰مسئوالن، شاهد افزایش  تومان در  7000

ها هم رسیده است ولی با این وجود معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه به اندازه کافی در فروشگاه های فروشیبرخی خرده
ن است و توما 2۰۰هزار و  4کیلویی آن  1هزار و بسته های  4گرمی شکر  9۰۰کشور شکر وجود دارد گفت: قیمت بسته های 

اطالع دهند 124مردم قیمت های باالتر از این مبالغ را به عنوان گران فروشی به  . 
 لینک خبر 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان  – 1۰/12/1397تاریخ : 

هار کارخانههزار تن شیر خشک د 1۲های دامی همچنان آشفته است/ مازاد بازار نهاده  
های باالتر از قیمت مصوب در بازار عرضه رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: هم اکنون هر کیلو ذرت، کنجاله سویا و جو با نرخ

شودمی . 
و کشاورزیصنعت، تجارت  وگو با خبرنگارناصر مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

، ۸۰۰همچنان آشفته است، اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و  های دامی، با اشاره به اینکهبازار نهادهجوان
شود در حالیکه نرخ مصوب ذرت یک هزار و بازار آزاد توزیع می تومان در 7۰۰و جو یک هزار و  ۵۰۰هزار و  3کنجاله سویا 

تومان است 4۵۰هزار و  2و کنجاله سویا  3۵۰ . 
های دامی در بازار نداریم، افزود: توزیع کنندگان رقم باالتر از نرخ مصوب را به وی با اشاره به اینکه کمبودی در توزیع نهاده

نند تا ردپایی از خود به جا نگذارندکصورت نقدی از تولیدکنندگان دریافت می . 
های واردات نهاده تومانی به 42۰۰مقدسی با اشاره به ضرورت تک نرخی شدن ارز در بازار بیان کرد: با وجود اختصاص ارز 

جو از منافع ای سودشود و این امر بیانگر آن است که تنها عدههای باالیی در بازار توزیع میدامی، اما همچنان ذرت و سویا با نرخ
برندتومان سود می 42۰۰ارز  . 

هزار تن گوشت مرغ در کشور ۵جوجه یکروزه در بازار ارزان شد/مازاد ماهانه  :بیشتر بخوانید  
های لبنی با ابزار شیر خشک ها خبر داد و گفت: کارخانهدر کارخانه هزارتن شیر خشک 12مازاد  رئیس انجمن صنفی گاوداران از

هایی دارند، در حالیکه مازاد شیر خشک گاودار و دولت هستند و به همین دلیل با صادرات مازاد شیر خشک مخالفتبه دنبال مدیریت 
 .در کاهش قیمت و زیان تولیدکننده تأثیر بسزایی دارد

 9۰۰هزار و  1۸را از  قیمت خرید هر کیلو شیر خشک های لبنی به دنبال مازاد شیر خشک در کارخانه ها،وی ادامه داد: کارخانه
هزار تومان تقلیل دادند 1۶به  . 

های لبنی نرخ خرید هر های شیر خشک، کارخانهاین مقام مسئول در پایان تصریح کرد: با توجه به مازاد تولید شیرخشک در کارخانه
تومانی به  ۰۰42تومان کاهش دادند، ضمن آنکه به سبب اختصاص ارز  ۸۰۰ها را به یک هزار و کیلو شیر خام در برخی استان

تومان رسید 2۰۵به  2۰7از  نرخ هر کیلو خامه تازه واردات کره، . 
  لینک خبر
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان  – 1۰/12/1397تاریخ : 

۹۷درصدی محصوالت لبنی در سال  ۹قیمت شیرخشک واقعی شد/ کاهش صادرات   
هزار تومانی به نرخ واقعی خود رسید 4های لبنی، قیمت شیرخشک با کاهش هباکری گفت: با توجه به کاهش تقاضای کارخان . 

صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاررضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفت ، باشگاه خبرنگاران جوان گروه اقتصادی 

تومان بوده که  1۵۰هزار و  2را تکذیب کرد و گفت: هم اکنون حداقل قیمت خرید هر کیلو شیرخام از دامداران  قیمت شیرخام کاهش
هزار تومانی شیرخام به هیج عنوان اجرایی نشده است 2دهد نرخ مصوب این امر نشان می . 

در  کمبود شیرخشک های شیرخشک به بهانههای اخیر، کارخانهداد و گفت: در ماهوی از کاهش قیمت شیرخشک در بازار خبر 
هزار تومان و نرخ واقعی خود رسید 1۶های لبنی به قیمت هزارتن رسید که با کاهش تقاضای کارخانه 2۰بازار به مرز  . 

ها/ قیمت خامه در بازار کاهش یافتهزار تنی شیرخشک در کارخانه 1۰دپوی  :بیشتر بخوانید  
هزار تن  1۵تا  1۰های گذشته، دولت ها صحت ندارد، بیان کرد: در سالهزارتن شیرخشک در انبار 1۰باکری با اشاره به اینکه دپو 

ها موجود هزارتن شیرخشک در انبار ۶ثر های کشور داشت درحالیکه هم اکنون حداکشیرخشک به عنوان ذخیره استراتژیک در انبار
هزار تن شیرخشک در کشور رقمی نیست که دامداران خواستار صادرات هستند 1۰است که با توجه به مصرف ماهانه  . 

ماهه امسال 1۰هزارتن محصوالت لبنی در  3۰3صادرات   
ماهه  1۰گفت: براساس آمار  والت لبنیصادرات محص دبیر انجمن صنایع لبنی در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضع

های هدف صادر شد که نسبت به سال گذشته میلیون دالر به بازار ۵۸۰هزارتن محصوالت لبنی با ارزش بالغ بر  3۰3گمرک، حدود 
شود این روند تا پایان سال ادامه یابددرصد کاهش داشته است که پیش بینی می 9از نظر وزنی  . 

را رعایت کردند، اما دامداران تکمینی نسبت به  های مصوب شیرخامقیمت های لبنیبه آنکه تاکنون کارخانه وی ادامه داد: با توجه
 .اجرای مصوبه نداشتند

های باکری در پایان درباره آخرین تعیین تکلیف قیمت محصوالت لبنی تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت خرید شیرخام با نرخ
 1خواستار افزایش نرخ محصوالت لبنی هستند چرا که هم اکنون با حاشیه سود  های لبنیکارخانه نظیم بازار،باالتر از مصوبه ستاد ت

درصد در حال تولید هستند 1.۵تا  . 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات

 خبرگزاری فارس  – 13/12/1397تاریخ : 

شود هزار راس گوسفند تا آخر هفته وارد کشور می۵۰  
شود هزار راس گوسفند تا آخر هفته وارد کشور می 5۰معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی گفت:  

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صدا و سیما، مرتضی رضایی، اظهار داشت: برای تأمین گوشت قرمز بازار، میزان واردات 
شودهزار رأس دام گوسفند وارد کشور می ۵۰در ماه پایانی سال افزایش یافته و تا پایان این هفته از طریق کشتی  . 

افزایش پیدا کرده است ریزی شده و جوجه ریزی ل برنامهبرای تنظیم بازار مرغ شب عید از سه ماه قب  
میلیون قطعه جوجه پرورش  121معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی افزود: بر این اساس در بهمن و اسفند ماه بیش از 

هزار تن گوشت مرغ  1۶ادل یافته که این میزان هفت میلیون قطعه نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش داشته است که این مع
شودمی . 

رضایی خاطر نشان کرد: روند قیمت گوشت مرغ در بازار کاهش یافته است و هیچ مشکلی برای تأمین گوشت مرغ شب عید وجود 
 .ندارد

  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرنگاران جوان – 13/12/1397تاریخ : 

میوه و صیفی/ ضرورت واردات نارنگی و سیب برای تنظیم بازار شب عیدآخرین تحوالت بازار   
های اخیر قیمت پرتقال، نارنگی و برخی انواع صیفی نظیر کاهو، خیار و سبزی با نوساناتی در بازار کارگر گفت: طی هفته

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

قیمت پرتقال، نارنگی و برخی انواع  های اخیر، درباره آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی اظهار کرد: طی هفتهخبرنگاران جوان
یر کاهو، خیار و سبزی با نوساناتی در بازار روبروستصیفی نظ . 

 1۰تا  ۵هزار، پرتقال جنوب  ۶تا  4در بازار خبر داد و گفت: قیمت هرکیلو پرتقال تامسون  درصدی قیمت پرتقال 1۰افزایش  وی از
 ۵تا  ۵۰۰هزار و  3شمال  هزار، پرتقال رسمی ۶تا  ۵۰۰هزار و  3هزار، پرتقال خونی شمال  ۸تا  ۵هزار، پرتقال خونی جنوب 

هزار تومان است 1۰تا  ۵هزار و سیب لبنانی زرد و قرمز  1۰تا  ۶هزار، انگور  1۰تا  ۵هزار، انار  11تا  7هزار، خرمالو  . 
3قیمت هر کیلو خیار گلخانه هزار تومان اعالم کرد و افزود: همچنین ۶تا  3ای را کارگر قیمت هر کیلو خیار بوته تا  ۵۰۰هزار و  

هزار، نارنگی تخم  1۵تا  9هزار، نارنگی بندری  11تا  9هزار، موز  ۵تا  3هزار، لیموشیرین  9تا  4، کیوی ۵۰۰هزار و  ۶
هزار تومان است 4تا  2هزار و هندوانه  1۰تا  ۵پاکستانی  . 

درصدی قیمت سبزی و صیفی در بازار 1۵یفی جات ارتباطی به گران فروشی ندارد/ افزایش نوسان قیمت ص :بیشتر بخوانید  
نسبت به هفته گذشته تغییر چندانی نداشته است، بیان کرد: هم اکنون هر  بازار صیفی رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به اینکه

هزار و  4تا  ۵۰۰هزار و  2، بادمجان قلمی ۵۰۰هزار و  2تا  ۰۵۰هزار، نارنج یک هزار و  ۶تا  4کیلو لیمو ترش سنگی با نرخ 
، ۵۰۰هزار و  4تا  ۵۰۰هزار و  3، پیاز شیری ۵۰۰هزار و  3تا  ۵۰۰هزار و  2هزار، پیاز زرد  ۶تا  4، بادمجان گلخانه ۵۰۰

، فلفل تند ۵۰۰هزار و  2تا  ۵۰۰هزار، شلغم یک هزار و  13تا  ۵هزار، سیر خشک  3تا  2هزار، سیب زمینی  4تا  3پیاز قرمز 
شودهزار تومان در میدان عرضه می 1۰تا  7هزار و فلفل دلمه سبز  ۶تا  3ریز  . 

3 قیمت هر کیلو کاهو پیچ ساالدی :وی ادامه داد هزار و  3هزار، کدو حلوایی  ۵تا  3، کاهو رسمی ۵۰۰هزار و  ۵تا  ۵۰۰هزار و  

 ۵تا  ۵۰۰هزار و  3ای هزار، گوجه فرنگی بوته 7تا  3هزار، کلم بروکلی  3تا  ۵۰۰، کرفس یک هزار و ۵۰۰هزار و  4تا  ۵۰۰
هزار تومان است 3تا  ۶۰۰هزار و هویج یک هزار و  7تا  ۵هزار، لوبیا سبز  9تا  4هزار، گوجه فرنگی گلخانه  . 

) نرخ هر کیلو سبزی جور کارگر تومان  ۵۰۰هزار و  ۵تا  ۵۰۰ هزار و 3هزار و سبزی خوردن را  4تا  3پلو، آش، قورمه( را 

 .اعالم کرد
را امری ضروری دانست و گفت: با توجه به نوسان قیمت سیب و نارنگی  واردات سیب و نارنگی رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران

های اخیر، از مسئوالن تقاضا داریم که برای تنظیم بازار شب عید سیب و نارنگی وارد کننددر روز . 
شود، از این رو کمبود توجه به آنکه در شرایط فعلی صیفی و سبزی مورد نیاز از مناطق جنوبی کشور تامین می به گفته وی، با

روز آینده با بدست آمدن محصول از شمال، ورامین و کرج  2۵رود تا عرضه نسبت به تقاضا نوساناتی را در بر دارد که انتظار می
 .قیمت کاهش یابد
 2۵در بازار شب عید را تابع عرضه و تقاضا دانست و گفت: با توجه به آنکه تقاضا برای خرید میوه از  قیمت میوه کارگر در پایان

شود، از این رو امکان پیش بینی قیمت در بازار وجود ندارداسفند در بازار آغاز می 27تا  . 
 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرنگاران جوان  – 11/12/1397تاریخ : 

نتیجه نرسید/احتمال کاهش قیمت تخم مرغ ها برای آزاد شدن صادرات تخم مرغ بهپیگیری  
نبی پور گفت: با توجه به آنکه پیگیری ها برای آزاد شدن صادرات تخم مرغ به نتیجه نرسیده، قیمت آن در هفته های آتی کاهش می 

 .یابد
صنعت، تجارت و کشاورزی ناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار گروه  

اظهار کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب  بازار تخم مرغ ، درباره آخرین تحوالتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
ن بوده که این امر بیانگر زیان حداقل یک هزار تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ استتوما 2۰۰هزار و  ۶مرغداری  . 

ها کنند چرا که های خود را روانه کشتارگاهدر بازار، مرغداران ناگریزند که مرغ قیمت تخم مرغ وی افزود: با استمرار روند کنونی
هستند های دامی با مشکالت متعددی روبرودر تامین نهاده . 

ها با نرخ دولتی و بخش عمده با در بازار دو نرخی است، گفت: هم اکنون بخشی از نهاده های دامینهاده نبی پور با اشاره به اینکه
شودنرخ آزاد عرضه می . 

شخص نیست که برد، بیان کرد: با وجود واریز پول ماین مقام مسئول با اشاره به اینکه تامین نهاده با نرخ مصوب زمان زیادی می
کشدها طول میها چه زمانی به دست تولیدکننده برسد، چرا که در برخی مواقع یک تا سه ماه تحویل نهادهنهاده . 

یلو تخم مرغمرغداران در آستانه ورشکستگی/زیان هزار تومانی مرغداران در فروش هر ک :بیشتر بخوانید  
در  ذرت و کنجاله سویا هزار تن 74تا  73میلیون مرغ تخم گذار در کشور موجود است، افزود: روزانه  ۶۵وی با اشاره به اینکه 

شود که توزیع نهاده با نرخ مصوب از سوی پشتیبانی امور دام بسیار ناچیز استکشور مصرف می . 
تهران با اشاره به اینکه عرضه نهاده با نرخ مصوب رقم چشمگیری نیست، اظهار رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان 

خرند نهاده با نرخ مصوب می مرغداران کنند به طوریکه وقتیکرد: تولیدکنندگان عمده نهاده مورد نیازشان را از بازار آزاد تهیه می
دهندم، سریع از بندر بار شده و تحویل میخریشود، اما وقتی آن را به نرخ آزاد میبه راحتی از بندر بار نمی . 

تومان اعالم کرد و گفت: این درحالی است  4۵۰هزار و  2و کنجاله سویا  3۵۰نبی پور قیمت مصوب هر کیلو ذرت را یک هزار و 
3 کنجاله سویا و ۵۰۰که هم اکنون هر کیلو ذرت دامی با نرخ یک هزار و  شودوزیع میهزار تومان در بازار ت 4تا  ۵۵۰هزار و   . 

رفع ممنوعیت صادرات امری ضروری است مازاد تخم مرغ این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به شرایط مساعد تولید و . 
به نتیجه نرسیده است، بیان کرد: با توجه به آنکه در آستانه  آزاد شدن صادرات تخم مرغ ها برایوی با اشاره به اینکه پیگیری

های آتی وجود داردبنابراین با عدم صادرات تخم مرغ احتمال کاهش مجدد قیمت در هفته تعطیالت نوروز هستیم، . 
شود، تصریح کرد: علی استان تهران توزیع نمی مرغداران نبی پور در پایان با انتقاد از این مسئله که نهاده دامی با نرخ مصوب به

ای دریافت نکردند. البته در رود، از این رو هیچ سهمیهور به شمار میرغم آنکه استان تهران بزرگترین تولید کننده تخم مرغ در کش
روز نیازشان  3تا  2گرم ذرت و کنجاله سویا به ازای هر مرغ توزیع شدن که تنها جوابگوی مصرف  4۰۰تا  3۰۰ها مابقی استان

 .است
  لینک خبر
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 صادرات و اردات

 خبرنگاران جوان  – 12/12/1397تاریخ : 

هزار تن گوشت قرمز از گمرگ برای تنظیم بازار شب عید ۲۰هزار تن گوشت مرغ صادر شد /ترخیص  ۳۰مجوز واردات   
هزار تن گوشت مرغ از سوی وزارت صمت به منظور ذخیره استراتژیک صادر شده است 3۰رضایی گفت: مجوز واردات  . 

صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  مرتضی رضایی معاون امور تولیدات  

گاران درباره آخرین میزان های چهل ساله مدیریت جهادی در جمع خبرندامی وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه نمایشگاه دستاورد
های پایانی سال برنامه ریزی شده است تا میزان جوجه ریزی اظهار کرد: با توجه به افزایش مصرف در ماه گوشت مرغ تولید

به این ترتیب گوشت   میلیون قطعه رسیده و 121های دی و بهمن به افزایش پیدا کند به طوری که میزان جوجه ریزی امسال در ماه
 12۸به  ریزی شده میزان جوجه ریزی شود. ضمن اینکه برای بعد از فروردین ماه برنامهفروردین وارد بازار می 1۵ن تا مرغ آ

 .میلیون قطعه برسد
گفت: مجوز برای واردات گوشت مرغ از سوی وزارت صمت برای ذخایر استراتژیک صادر  واردات مرغ وی درباره آخرین وضع

ندارد  طی به تنظیم بازارشده و این موضوع هیچ ارتبا . 
هزار تن گوشت  7۰رضایی ادامه داد: شورای عالی امنیت کشور به منظور مدیریت و ساماندهی ذخایر استراتژیک مجوز واردات 

هزار تنی واردات مرغ صادر شده است 3۰ مرغ را صادر کرده که به همین خاطر در مرحله اول مجوز . 
تر از نرخ بازار است / نیازی به واردات میوه نداریمدرصد کم 12قیمت سیب و پرتقال تنظیم بازار  :بیشتر بخوانید  

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در تولید گوشت قرمز داخل نسبت به سال گذشته تغییری ایجاد 
اسفند به بازار  1۵ هزار تن گوشت در حال ترخیص از گمرک است که از 2۰ نشده است، بیان کرد: برای تنظیم بازار شب عید

شود و هیچ کمبودی در ارتباط با گوشت مرغ و قرمز نداریمعرضه می . 
وی در پایان تصریح کرد: با توجه به روند مناسب تولید و توزیع مرغ از چند روز گذشته روند کاهشی قیمت در بازار آغاز شده 

 .است و مشکلی در زمینه توزیع و نوسان قیمت تا پایان سال نداریم
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرنگاران جوان  – 14/12/1397تاریخ : 

های دامی استتومانی بر واردات نهاده ۴۲۰۰بخش خصوصی موافق حذف ارز   
های دامی ندارد، بخش خصوصی موافق حذف آن از تومانی تاثیری بر بازار نهاده 42۰۰موافق قدیری گفت: چون اختصاص ارز 

 .واردات است
گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی مجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان در گفت و گو با خبرنگار

اختصاص  های اساسیکاال میلیارد دالر ارز به 14، با اشاره به اینکه دولت در بودجه سال آینده اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
ها و تومانی به واردات کاال 42۰۰داده است، اظهار کرد: نمایندگان مجلس و فعاالن بخش خصوصی معتقدند که اختصاص ارز 

واردات  ش قیمت تمام شده محصوالت پروتئینی نداشته است که از این رو نمایندگان مجلس پیشنهاد ارائهها تاثیری در کاهنهاده
همچون گوشت با ارز دولتی و یا پرداخت مستقیم یارانه به حساب مصرف کنندگان را داده اند های اساسیکاال . 

های خود را به کمیسیون کشاورزی، عملکرد برنامهوی افزود: دولت هر سه ماه یکبار موظف است که حسن اجرای این کار و 
 .صنایع، اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گزارش دهد

 ۸۰۰حدود  9۶موافق قدیری ادامه داد: گزارش های سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی موید این موضوع است که سال 
میلیون بشکه کاهش خواهد یافت. ضمن اینکه گزارش ها نشان می دهد که  ۵۰۰ به 97صادر شده است که در سال  بشکه نفت میلیون

شرکت  %14/۵میلیون بشکه صادر خواهد شد. حال با توجه به قیمت نفت، تخفیف ناشی از تحریم و البته سهم  3۵۰حدود  9۸در سال 
دالر نصیب دولت نخواهد شد که با یک حساب  4۰ای ملی نفت، حتی اگر سهم صندوق توسعه ملی به دولت داده شود، بیشتر از بشکه

میلیارد دالر می رسد که این امر بیانگر آن است که کل درآمد  14دالری به  4۰میلیون بشکه  3۵۰سرانگشتی می توان گفت مجموع 
های دولت تناسبی نداردحاصل از نفت با پیش بینی . 

های دامی با مشكل مواجه می شود؟تومانی تامین نهاده  42۰۰آیا با حذف ارز  :بیشتر بخوانید  
های رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان در ادامه افزود: با توجه به آنکه پیشنهادات دولت مبنی براختصاص ارز به کاال

ت برای تامین این هزار تومان باشد یا دول 1۰های نفتی همخوانی ندارد، از این رو دالر در سال آینده نباید کمتر از با درآمد اساسی
زندمیزان پول ناگریز است که اقدام به چاپ پول اقدام کند که این امر بر افزایش تورم دامن می . 

و عدم دخالت دولت در قیمت  های دامیواردات نهاده بر تومانی 42۰۰ارز  وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی موافق حذف
های ضعیف جامعه مابه التفاوت قیمت ارز دولتی ری از تورم و آسیب به اقشار و دهکگذاری کاالهاست، بیان کرد: البته برای جلوگی

 .و نیمایی به صورت یارانه به حساب خانوار ها باید واریز شود
در کشور از شرایط مناسبی برخوردار  تولید خوراک دام های دامیو تامین نهاده واردات قدیری در پایان با اشاره به اینکه میزان
شود، اما با قیمت ارز آزاد در بازار عرضه تومانی وارد کشور می 42۰۰های دامی با ارز است، تصریح کرد: با وجود آنکه نهاده

های دامی با بازار است و همین امر نگرانی، نابسامانی و گر اختالف فاحش نرخ مصوب دولتی نهادهشود که این امر بیانمی

 .بالتکلیفی را در تولیدکنندگان شیر، گوشت و تخم مرغ بوجود آورده است
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

خبرنگاران جوان  – 12/12/1397تاریخ :   
ماهه امسال ۹راس دام در  ۴۷۷هزار و  ۹۶۲کند/ قاچاق واردات دام سنگین کمکی به تنظیم بازار نمی  

کی به تنظیم بازار نخواهد کردمقدسی گفت: با توجه به آنکه تولید گوشت به اندازه کافی است، بنابراین واردات دام کم . 
صنعت، تجارت و کشاورزی احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

برای تنظیم بازار شب عید اظهار کرد: با توجه به آنکه تولید گوشت به اندازه کافی است،  واردات دام سنگین به، در واکنش جوان
 .بنابراین این اقدام کمکی به تنظیم بازار نخواهد کرد

د یافتبه سبب مابه التفاوت نرخ ارز آزاد با دولتی استمرار خواه وی افزود: تازمانیکه نرخ ارز واقعی نشود،قاچاق دام . 
های همسایه قاچاق شده به کشور دام سنگین و سبک راس 477هزار و  9۶2ماهه امسال  9ها در مقدسی ادامه داد: بر اساس شنیده

 .که این امر ناشی از تصمیمات خلق الساعه وزیر سابق صمت مبنی بر ممنوعیت صادرات دام زنده بوده است
که افزایش نرخ ارز فعالیت را برای بستر قاچاقچیان فراهم کرده است، بیان کرد: اگرچه رئیس انجمن صنفی گاوداران با اشاره به این

هزار راس دام به صورت رسمی صادر شد، اما قیمت گوشت در بازار تغییری نیافت. این درحالی  2۵۰سال گذشته یک میلیون و 
واردات دوبرابری گوشت، بازار همچنان ملتهب است است که امسال علی رغم . 

تومانی به واردات  42۰۰را امری ضروری دانست و افزود: با توجه به اختصاص ارز  ممنوعیت صادرات دام زنده وی رفع
شودگوشت، صادرات دام باید آزاد شود تا ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد چرا که ادامه این روند به زیان کشور تمام می . 

برابری گوشت نسبت به سال گذشته/ محدودیتی در واردات دام سنگین وجود ندارد 2واردات  :بیشتر بخوانید  
هزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به آنکه این  3۰تا  ۵۰۰هزار و  2۸را  قیمت هر کیلو دام سنگین در کشور ن مقام مسئولای

دهدهزار تومان است، از این رو این امر انگیزه قاچاقچیان را افزایش می 93دالر معادل  7ها عدد در خارج از مرز . 
ها ارز اختصاص داده مشکالت ادامه دارد، افزود: اگرچه دولت برای واردات نهاده های دامیدهنها مقدسی با اشاره به اینکه در بحث

ای خاص از این ارز دولتی منفعت توانندنهاده مورد نیازشان را تامین کنند که در نتیجه تنها عدهاست، اما هم اکنون تولیدکنندگان نمی
برندمی . 

رئیس انجمن صنفی گاوداران در پایان تصریح کرد: قیمت ارز باید تک نرخی شود و دولت مابه التفاوت قیمت دالر در بازار آزاد و 

تومانی را باید به مصرف کنندگان بدهد تا تولیدکنندگان بتوانند در فضای شفاف تولیدکنند 42۰۰ارز  . 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

 خبرنگاران جوان  – 12/12/1397تاریخ : 

ماهه امسال/مشکلی در عرضه چای نداریم 1۰هزار تن چای در  1۴صادرات   
میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شده  1۸هزار تن چای با ارزش  14ماهه گمرک، حدود  1۰جهان ساز گفت: براساس آمار 

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

هزار تن چای با ارزش  14ماهه گمرک، حدود  1۰خبر داد و گفت: براساس آمار  هزار تن چای 14صادرات  ، ازخبرنگاران جوان
های هند، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، افغانستان، عراق، کانادا، استرالیا، اسپانیا، جمهوری چک، میلیون دالر به کشور 1۸

ان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل چند درصد رشد داشته استآذربایجان و گرجست . 
شد های هدف صادر میپس از واردات به دلیل عدم اختصاص ارز به بازار های خارجیچای ماهه امسال بخشی از ۵به گفته وی، در 

 .که منعی برای این کار نبود
هزار تن چای برای تامین نیاز کشور وارد شده که نسبت به سال گذشته  47ماهه امسال حدود  1۰جهان ساز ادامه داد: بنابر آمار در 

درصد رشد داشته است 3 . 
گیرد، بیان کرد: با توجه به هزار تن چای در داخل مورد استفاده قرار می 1۰۵تا  1۰۰رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه ساالنه 

شوددر کشور، مابقی نیاز کشور از طریق واردات تامین می چای خشک هزار تن 2۵تولید  . 
ماهه امسال 9هزارتن چای در  42از هند صحت ندارد/ واردات افزایش واردات چای  :بیشتر بخوانید  

نداریم، اظهار کرد: با توجه به آنکه چای به اندازه کافی در بازار موجود  عرضه چای این مقام مسئول با اشاره به اینکه کمبودی در
یاز نداریمشود، بنابراین واردات چندانی ناست و از دو ماه آینده برداشت از باغات شمال آغاز می . 

تومانی  42۰۰به کشور نیست، افزود: با توجه به نوسان نرخ ارز و اختصاص ارز  قاچاق چای وی با اشاره به اینکه امسال خبری از
شودبه واردات، دیگر قاچاق چای صرفه اقتصادی ندارد و مجموع نیاز کشور از طریق واردات رسمی تامین می . 

برای سال زراعی آینده بیان کرد: تاکنون نرخ خرید تضمینی  نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای این مقام مسئول درباره آخرین وضع
تر این نرخ اعالم شودرود هر چه سریعتضمینی برگ سبز چای به طور رسمی اعالم نشده است و انتظار می . 

سهیالت به زراعی و سرمایه در میلیارد تومان منابع برای پرداخت ت 3۰جهان ساز در پایان با اشاره به اینکه امسال 
 13در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: براساس آخرین آمار تا کنون از محل صندوق حمایت از توسعه چای  چایکاران گردش

میلیارد تومان تسهیالت در اختیار چایکاران دو استان قرار گرفته که وجه آن از برگ سبز چای تحویلی کشاورزان در سال زراعی 

کسر خواهد شد 9۸-97 . 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرگزاری فارس  – ۸/12/1397تاریخ : 

رسد/ دولت نباید از واردات گوشت سود کسب کند چرا گوشت وارداتی گران به دست مردم می  
رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل با تشریح دالیل گران رسیدن گوشت وارداتی به دست مردم، گفت: ما رقابت جدی برای واردات 

که به ضرر ما تمام شد به آن اضافه نکردیمبازارهای دیگری را ایجاد نکردیم، کشور مبدأ ما تنها برزیل شد و  .  
دالر است و این سوال مطرح است  4.۰۵به گزارش خبرنگار اقتصاد خبرگزاری فارس، متوسط قیمت جهانی گوشت در سال جاری 

تومان حساب کنیم، کمتر از  42۰۰تومان است که اگر با ارز  ۵۰۰هزار و  42شود، رداتی که درکشور توزیع میکه چرا گوشت وا
هزار تومان خواهد بود. البته مسئله به این سادگی هم نیست و برای بررسی بیشتر با مومنی رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل  2۰

وگویی انجام دادیمگفت .  
کند و گوشت وارد می 4۸۰۰و یوروی  42۰۰با خبرنگار فارس گفت: ایران از کشورهای برزیل با دالر  وگومؤمنی در گفت
شود. طبق دستوری که وزیر جهاد های گوسفندی از استرالیا، مغولستان، رومانی، قزاقستان و روسیه وارد میهمچنین گوشت

تومان از تجار واردکننده  ۵۰۰هزار و  3۰تا  29قیمت تومان هر کیلوگرم گوشت گوسفندی به  42۰۰کشاورزی داده با ارز 
کند و درنهایت همین گوشت هزار تومان از تجار واردکننده خریداری می 3۵تا  34شود و شرکت پشتیبانی امور دام هم خریداری می

کننده ی به دست مصرفاهای زنجیرهبار و برخی فروشگاههزار تومان در میادین میوه و تره 43تا  ۵۰۰هزار و  42به قیمت 
رسدمی . 

دهد، گوشت را با رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل در پاسخ به اینکه چرا دولت که این واردات را برای تنظیم بازار انجام می
ایت بندی و توزیع در بازار است اما در نهتومان هزینه بسته 1۵۰۰کند، گفت: حدود تومان در بازار توزیع می 7۵۰۰تفاوت قیمت 

رود و این جای سوال است که چرا دولت این پول را از قیمت گوشتی که به تومان از محل واردات به جیب دولت می ۶۰۰۰حدود 
کندشود کم نمیمردم عرضه می .  

شود، تر تمام میرسد گراندالر است، چرا قیمت گوشتی که به کشور می 4.۰۵از مؤمنی سوال شد که قیمت جهانی گوشت حدود 
هزار  9۵تا  ۵۵تن گوشت  7۰تا  3۵دالر هزینه دارد، یعنی هر هواپیما برای حمل  3فت: حمل هر کیلوگرم گوشت با هواپیما حدود گ

کند، برد، ضمن اینکه ایران اصرار دارد از کشورهایی که وارد میشده گوشت را باال میکند و این قیمت تمامدالر هزینه دریافت می
شودخودش را اعزام کند و اینها هم روی هزینه گوشت اضافه می پزشکان و ناظران کشور .  

کنیم استفاده شود که در این حالت نیاز توان از پزشکان و حتی ناظران شرعی کشورهایی که از آنها گوشت وارد میمؤمنی گفت: می
توان از هزینه واردات گوشت کم کردالت میمدت در آنجا نخواهد بود که در این حهای بعضاً طوالنیهای مسافرت و اقامتبه هزینه . 

 انحصار در واردات گوشت چطور ایجاد شد *
رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل با اشاره به اینکه سیاست واردات در کشور هم به درستی پیش نرفته است، گفت: زمانی سازمان 

رد و اصرار داشت که این واردات حتما از برزیل انجام کعمل می گیرانهدامپزشکی کشور در دادن مجوزهای واردات بسیار سخت
شود و باعث شد اوال انحصار در واردات صورت گیرد و دوم اینکه افراد خاصی به این حوزه وارد شوند و بسیاری از تجار از 

 .گردونه واردات حذف شدند
کنند هایی که وارد میه و نظارت جدی روی شرکتمؤمنی ادامه داد: اکنون هم دامپزشکی واردات گوشت را بسیار سهل و آسان گرفت

 .وجود ندارد
کنیمتر از بقیه دنیا وارد میگوشت برزیلی را گران *  

به آن  بازارهای دیگری را های گذشته ما رقابت جدی برای واردات ایجاد نکردیم، کشور مبدأ ما تنها برزیل شد ووی گفت: طی سال
فروخت هم ما بازار می ترینکه در بسیاری از موارد به ضرر ما تمام شد حتی زمانی که برزیل برای ما گوشت گران اضافه نکردیم

تری استفاده کنیمتر و باکیفیتانتوانستیم گوشت ارزکردیم میدیگری را نداشتیم که اگر از کشورهای دیگری استفاده می . 
یورو در هر تن نسبت به کشورهای عربستان، روسیه و چین  1۰۰۰تا  7۰۰کنیم وی ادامه داد: گوشتی که از برزیل خریداری می

تر است؛ چراکه واردکنندگان ما اصرار دارند که حتما گاو نر باشد، کمتر از سه سال باشد و همچنین از پزشکان و ناظران گران
گذاردشود که اینها روی قیمت تأثیر میشرعی داخل کشور استفاده می . 

ها هم حساس استروی مصاحبهمافیای واردات گوشت حتی  *  
میلیون دالر گردش  7۰۰وی به بخش دیگری از نابسامانی بازار گوشت اشاره کرد و گفت: مافیا در واردات گوشت بسیار است. 

ها و واردکنندگان نتوانند از سود واردات مالی ایران و برزیل برای واردات گوشت است و این باعث شده که خیلی از شرکت
نندپوشی کچشم . 

کنند که اینها جلوی شود و برخی هستند که احساس میدهیم بعضاً دردسرساز میهایی که بعضاً انجام میمؤمنی گفت: حتی مصاحبه
 .منافع آنها را خواهد گرفت
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وجود شرکت واردکننده  3۰۰از رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل سوال شد که معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد اعالم کرد که 
شرکت واردکننده بودند اما همه  1۸۰کنید، گفت: پیش از این هم دارد و شما صحبت از انحصاری بودن و مافیای واردات گوشت می

تعداد واقعی آنها بسیار کمتر از اینها است در واقع اینها اسمی هستند و .  
شرکت  3۰۰گویند که شود. اگر اینها میی انجام نمیدهند نظارت جدهایی که واردات گوشت هم انجام میوی ادامه داد: به شرکت

اندامسال اینها چه میزان گوشت وارد کرده بگویند که واردکننده وجود دارد به صراحت . 
  دولت نباید از واردات گوشت سود کسب کند *

صالح ذی تجارت بین همه افرادوی در ادامه گفت: برای کنترل بازار گوشت دولت باید نظارت جدی داشته باشد و اجازه دهند که 
جاری شود. همچنین دولت نباید در این واردات سود داشته باشد؛ چراکه هدف دولت تنظیم قیمت بازار و رساندن گوشت ارزان به 

کد های وارداتی تواند برای الشهو به این منظور می کننده است. همچنین باید در توزیع گوشت نظارت کامل داشته باشددست مصرف
  .رهگیری نصب شود

درصد در تأمین گوشت خودکفا هستیم به چنین  ۸۰رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل هشدار داد اگر امروز با وجود اینکه حدود 
بربخوریم مشکلی برخوردیم، شاید اگر جلوگیری نکنیم، در محصوالت دیگری هم به مشکل .  

های خود را بر اساس های آینده را بکند و سیاستبینیدولت باید پیش قوع کرد گفت:وی با بیان اینکه عالج واقعه را باید قبل از و
 .تأمین آنها تنظیم کند

 باید مبداء واردات گوشت را متنوع کنیم *
ات هم احتماال وجود دارد. دولت باید اقدام کنجاله مؤمنی گفت: حقیقتا اگر سیاست درستی اتخاذ نشود نگرانی از تأمین روغن، شکر و

جهادی کند و رقابت را بین تجار ایجاد کند و اجازه ندهد کسانی که تا دیروز به عنوان یک صادرکننده معمولی فرش بودند، امروز با 
را در کشورهای خارجی داشته باشند الکچری پیوستن به حلقه واردکنندگان گوشت، زندگی . 

شود چه بسا دوم مطرح می ترامپ مهور برزیل که از آن به عنوانمؤمنی گفت: دولت باید بازارهای خود را متنوع کند. رئیس ج
های آینده را بکنیمبینیخدمتی خود به آمریکا در آینده صادرات خود را به ما قطع کند و ما باید از اکنون پیشخاطر خوش به . 

 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرنگاران جوان  – 13/12/1397تاریخ : 

افزایش تولید طالی سفید در راه است/۹۷تن پنبه در سال  ۵۰۰هزار و  ۵۰واردات   
تن پنبه وارد کشور شده است ۵۰۰هزار و  ۵۰کاویانی گفت: بر اساس آمار گمرک از ابتدای فروردین تا پایان بهمن،  . 

صنعت،تجارت و کشاورزی  محمد حسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

، درباره آخرین میزان واردات پنبه از ابتدای سال تا کنون اظهار کرد: بر اساس آمار گمرک از ابتدای فروردین تا خبرنگاران جوان
هزار تن بوده است ۶۶تن پنبه وارد کشور شده، در حالیکه این میزان تا پایان اسفند  ۵۰۰هزار و  ۵۰پایان بهمن،  . 

هزار تن پنبه تا پایان اسفند برای تامین نیاز صنایع  1۵دهد که حدود با سال گذشته نشان می واردات پنبه وی افزود: مقایسه آمار
 .نساجی باید وارد شود

بیان کرد: با احتساب تولید پنبه های پنبه پاک کنی موجود است، هزار تن پنبه در کارخانه 1۵کاویانی با اشاره به اینکه تا پایان بهمن 
هزار تن از این میزان به سمت صنایع نساجی رفته  2۶های پنبه پاک کنی موجود است که هزار تن پنبه در کارخانه 44امسال، حدود 

است های پنبه پاک کنی موجودهزار تن پنبه برای صنایع نساجی تا پایان شهریور در کارخانه 2۰تا  1۸که با این وجود تنها  . 
هزار تن پنبه تا پایان سال 13درصدی تولید پنبه در راه است/ضرورت واردات  2۰کاهش  :بیشتر بخوانید  

 ۶تا  ۵هزار تن اعالم کرد و افزود: در شش ماهه دوم سال، ماهانه حداقل  12۰مدیر عامل صندوق پنبه نیاز ساالنه صنایع نساجی را 
در بازار روبرو خواهیم بود جی باید وارد کشور شود و در غیر این صورت باکمبود پنبههزار تن پنبه برای تامین نیاز صنایع نسا . 

بیان کرد: امسال عملکرد تولید پنبه ناشی از شرایط جوی و  9۶-97در سال زراعی  کاهش تولید پنبه این مقام مسئول درباره علل
درصد کاهش یافته است 1۵داقل ها به ویژه خراسان و گلستان حخسارت آفت کرم غوزه در برخی استان . 

رود که کشاورزان برای سال زراعی آینده سطح کشت بیشتری به ، انتظار می97به گفته وی، با توجه به قیمت مناسب پنبه در سال 
 .پنبه اختصاص دهند

زیر کشت پنبه در این مناطق های گلستان و خراسان، شاهد افزایش سطح کاویانی ادامه داد: با توجه به حجم مناسب بارندگی در استان
در سال زراعی آینده کاهش یابد واردات پنبه خواهیم بود که این امر در کنار واردات بذور مناسب موجب شده تا نیاز به . 

بی رود، اظهار کرد: این درحالی است که واردات و قاچاق در جهان به شمار می تولید کننده پنبه وی با اشاره به اینکه ایران در زمره
 .رویه پوشاک، تعطیلی و نیمه تعطیلی بسیاری از صنایع نساجی را به همراه داشته است

صادر شد که در نهایت این امر  ۸2در سال  مجوز واردات پنبه مدیر عامل صندوق پنبه در ادامه افزود: علی رغم مازاد تولید،
 .موجب شد تا کشاورزان رغبتی به کشت پنبه نداشته باشند

پایان با اشاره به اینکه پتانسیل خودکفایی تولید پنبه در کشور وجود دارد، تصریح کرد: اگر قیمت تضمینی پنبه همانند  کاویانی در
سایر محصوالت کشاورزی مناسب باشد، به سبب افزایش سطح زیر کشت پنبه، صد درصد نیاز کشور از تولید داخل تامین خواهد شد 

ه در کشور وجود داردچرا که پتانسیل تولید و صادرات پنب . 
  لینک خبر
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 واردات و صادرات 
 خبرنگاران جوان  – 1۵/12/1397تاریخ : 

 

تومانی به واردات کره اختصاص یافت + سند ۴۲۰۰رز   
 

رود که از افزایش قیمت تومانی بازگشت، به این ترتیب انتظار می 42۰۰به گروه یک کاالیی برای اختصاص ارز  کره پاستوریزه  

 .این محصول در بازار جلوگیری به عمل آید
ای به عبد الناصر همتی، رئیس بانک مرکزی نوشت: با توجه به مصوبه وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامهرضا رحمانی، 

ستاد تنظیم بازار و در پیش بودن ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان، دستور دهید، تعرفه کره بسته بندی از جدول ارسالی حذف و 
باقی بماند گروه یک کاالیی کماکان در . 

  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرنگاران جوان  – 1۵/12/1397تاریخ : 

 

ماهه امسال 1۰میلیون دالر انواع خرما در  ۲۵۸صادرات بیش از   
 

محصوالت کشاورزی و  به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمود بازاری، مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات

ر هزار تن برآورد شده که این رقم د 249میلیون دالر و  2۵۸ماهه امسال  1۰در  خرما صنایع تبدیلی گفت: مجموع صادرات انواع
هزار تن بوده است 19۶میلیون دالر و به وزن  1۸۶دوره مشابه سال گذشته  . 

خرما وی ادامه داد: صادرات هفت ردیف تعرفه درصد افزایش در ارزش  ۵3ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته،  1۰در  

دهدنشان میدرصد افزایش در وزن را  27و  . 
  بیشتر بخوانید: قیمت انواع خرما و رطب در بازار + جدول

میلیون دالر محصول خرما به پنج بازار اصلی هدف شامل هند، پاکستان،  2۸4وی گفت: طی مدت مذکور، در مجموع بیش از 
درصدی است ۵3هنده افزایش دنشان 9۶میلیون دالر صادرات سال  1۸۶عراق، قزاقستان و ترکیه صادر شد که در مقایسه با  . 

ای با حضور نمایندگان دفتر تخصصی وزارت جهاد کشاورزی، معاونت بازرگانی داخلی و انجمن خرمای ایران در محل اخیراٌ جلسه
سازمان توسعه تجارت ایران برگزار و مقرر شد انجمن خرمای ایران با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ضمن بررسی و ارائۀ آمار 

ها و با عنایت به اولویت مصارف داخلی، هماهنگی الزم برای تأمین مصارف پایان سال و موجودی خرمای مضافتی در استان واقعی
 .ایام ماه مبارک رمضان را به عمل آورند

 لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرگزاری فارس  – 12/12/1397تاریخ : 

هزار رأس گوسفند زنده تا پایان هفته  ۵۰واردات   
میزان واردات در ماه پایانی سال افزایش یافته و تا پایان معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای تأمین گوشت قرمز بازار، 

شودور میهزار رأس دام گوسفند وارد کش 5۰این هفته از طریق کشتی  .  
، اظهار داشت: برای تنظیم بازار مرغ خبرگزاری صدا و سیمابه گزارش خبرگزاری فارس، مرتضی رضایی در گفتگو با خبرنگار 

ریزی شده و جوجه ریزی افزایش پیدا کرده استشب عید نیز از سه ماه قبل برنامه . 
نسبت به زمان مشابه سال  میلیون قطعه جوجه پرورش یافته که این میزان 121از  وی افزود: بر این اساس در بهمن و اسفند ماه بیش

شودهزار تن گوشت مرغ می 16هفت میلیون قطعه افزایش داشته است که این معادل  گذشته، . 
وجود  رضایی خاطر نشان کرد: روند قیمت گوشت مرغ در بازار کاهش یافته است و هیچ مشکلی برای تأمین گوشت مرغ شب عید

 .ندارد
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرگزاری فارس  – ۸/12/1397تاریخ : 

رسد/ دولت نباید از واردات گوشت سود کسب کند چرا گوشت وارداتی گران به دست مردم می  
گران رسیدن گوشت وارداتی به دست مردم، گفت: ما رقابت جدی برای واردات رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل با تشریح دالیل 

ام شدکه به ضرر ما تم به آن اضافه نکردیمبازارهای دیگری را ایجاد نکردیم، کشور مبدأ ما تنها برزیل شد و  .  
دالر است و این سوال مطرح است  4.۰۵به گزارش خبرنگار اقتصاد خبرگزاری فارس، متوسط قیمت جهانی گوشت در سال جاری 

تومان حساب کنیم، کمتر از  42۰۰تومان است که اگر با ارز  ۵۰۰هزار و  42شود، که چرا گوشت وارداتی که درکشور توزیع می
هزار تومان خواهد بود. البته مسئله به این سادگی هم نیست و برای بررسی بیشتر با مومنی رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل  2۰

وگویی انجام دادیمگفت .  
کند و گوشت وارد می 4۸۰۰و یوروی  42۰۰با خبرنگار فارس گفت: ایران از کشورهای برزیل با دالر  وگومؤمنی در گفت
شود. طبق دستوری که وزیر جهاد های گوسفندی از استرالیا، مغولستان، رومانی، قزاقستان و روسیه وارد میهمچنین گوشت

تومان از تجار واردکننده  ۵۰۰هزار و  3۰تا  29تومان هر کیلوگرم گوشت گوسفندی به قیمت  42۰۰کشاورزی داده با ارز 
کند و درنهایت همین گوشت هزار تومان از تجار واردکننده خریداری می 3۵تا  34شود و شرکت پشتیبانی امور دام هم خریداری می

کننده ای به دست مصرفهای زنجیرهبار و برخی فروشگاههزار تومان در میادین میوه و تره 43تا  ۵۰۰هزار و  42به قیمت 
رسدمی . 

دهد، گوشت را با ا برای تنظیم بازار انجام میرئیس انجمن دوستی ایران و برزیل در پاسخ به اینکه چرا دولت که این واردات ر
بندی و توزیع در بازار است اما در نهایت تومان هزینه بسته 1۵۰۰کند، گفت: حدود تومان در بازار توزیع می 7۵۰۰تفاوت قیمت 

مت گوشتی که به رود و این جای سوال است که چرا دولت این پول را از قیتومان از محل واردات به جیب دولت می ۶۰۰۰حدود 
کندشود کم نمیمردم عرضه می .  

شود، تر تمام میرسد گراندالر است، چرا قیمت گوشتی که به کشور می 4.۰۵از مؤمنی سوال شد که قیمت جهانی گوشت حدود 
هزار  9۵تا  ۵۵ تن گوشت 7۰تا  3۵دالر هزینه دارد، یعنی هر هواپیما برای حمل  3گفت: حمل هر کیلوگرم گوشت با هواپیما حدود 

کند، برد، ضمن اینکه ایران اصرار دارد از کشورهایی که وارد میشده گوشت را باال میکند و این قیمت تمامدالر هزینه دریافت می
شودپزشکان و ناظران کشور خودش را اعزام کند و اینها هم روی هزینه گوشت اضافه می .  

کنیم استفاده شود که در این حالت نیاز ن شرعی کشورهایی که از آنها گوشت وارد میتوان از پزشکان و حتی ناظرامؤمنی گفت: می
توان از هزینه واردات گوشت کم کردمدت در آنجا نخواهد بود که در این حالت میهای بعضاً طوالنیهای مسافرت و اقامتبه هزینه . 

 انحصار در واردات گوشت چطور ایجاد شد *
ن و برزیل با اشاره به اینکه سیاست واردات در کشور هم به درستی پیش نرفته است، گفت: زمانی سازمان رئیس انجمن دوستی ایرا

کرد و اصرار داشت که این واردات حتما از برزیل انجام عمل می گیرانهدامپزشکی کشور در دادن مجوزهای واردات بسیار سخت
م اینکه افراد خاصی به این حوزه وارد شوند و بسیاری از تجار از شود و باعث شد اوال انحصار در واردات صورت گیرد و دو

 .گردونه واردات حذف شدند
کنند هایی که وارد میمؤمنی ادامه داد: اکنون هم دامپزشکی واردات گوشت را بسیار سهل و آسان گرفته و نظارت جدی روی شرکت

 .وجود ندارد
کنیمیتر از بقیه دنیا وارد مگوشت برزیلی را گران *  

به آن  بازارهای دیگری را های گذشته ما رقابت جدی برای واردات ایجاد نکردیم، کشور مبدأ ما تنها برزیل شد ووی گفت: طی سال
فروخت هم ما بازار می ترینضرر ما تمام شد حتی زمانی که برزیل برای ما گوشت گرانکه در بسیاری از موارد به  اضافه نکردیم

تری استفاده کنیمتر و باکیفیتتوانستیم گوشت ارزانکردیم میدیگری را نداشتیم که اگر از کشورهای دیگری استفاده می . 
ر هر تن نسبت به کشورهای عربستان، روسیه و چین یورو د 1۰۰۰تا  7۰۰کنیم وی ادامه داد: گوشتی که از برزیل خریداری می

تر است؛ چراکه واردکنندگان ما اصرار دارند که حتما گاو نر باشد، کمتر از سه سال باشد و همچنین از پزشکان و ناظران گران
گذاردشود که اینها روی قیمت تأثیر میشرعی داخل کشور استفاده می . 

ها هم حساس استحبهمافیای واردات گوشت حتی روی مصا *  
میلیون دالر گردش  7۰۰وی به بخش دیگری از نابسامانی بازار گوشت اشاره کرد و گفت: مافیا در واردات گوشت بسیار است. 

ها و واردکنندگان نتوانند از سود واردات مالی ایران و برزیل برای واردات گوشت است و این باعث شده که خیلی از شرکت
پوشی کنندچشم . 

کنند که اینها جلوی شود و برخی هستند که احساس میدهیم بعضاً دردسرساز میهایی که بعضاً انجام میمنی گفت: حتی مصاحبهمؤ
 .منافع آنها را خواهد گرفت
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شرکت واردکننده وجود  3۰۰از رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل سوال شد که معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد اعالم کرد که 
شرکت واردکننده بودند اما همه  1۸۰کنید، گفت: پیش از این هم رد و شما صحبت از انحصاری بودن و مافیای واردات گوشت میدا

تعداد واقعی آنها بسیار کمتر از اینها است در واقع اینها اسمی هستند و .  
شرکت  3۰۰گویند که شود. اگر اینها مینمی دهند نظارت جدی انجامهایی که واردات گوشت هم انجام میوی ادامه داد: به شرکت

اندامسال اینها چه میزان گوشت وارد کرده بگویند که واردکننده وجود دارد به صراحت . 
  دولت نباید از واردات گوشت سود کسب کند *

صالح ذی بین همه افرادوی در ادامه گفت: برای کنترل بازار گوشت دولت باید نظارت جدی داشته باشد و اجازه دهند که تجارت 
جاری شود. همچنین دولت نباید در این واردات سود داشته باشد؛ چراکه هدف دولت تنظیم قیمت بازار و رساندن گوشت ارزان به 

های وارداتی کد تواند برای الشهو به این منظور می کننده است. همچنین باید در توزیع گوشت نظارت کامل داشته باشددست مصرف
یری نصب شودرهگ .  

درصد در تأمین گوشت خودکفا هستیم به چنین  ۸۰رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل هشدار داد اگر امروز با وجود اینکه حدود 
بربخوریم مشکلی برخوردیم، شاید اگر جلوگیری نکنیم، در محصوالت دیگری هم به مشکل .  

های خود را بر اساس های آینده را بکند و سیاستبینیدولت باید پیش د گفت:وی با بیان اینکه عالج واقعه را باید قبل از وقوع کر
 .تأمین آنها تنظیم کند

 باید مبداء واردات گوشت را متنوع کنیم *
هم احتماال وجود دارد. دولت باید اقدامات  کنجاله مؤمنی گفت: حقیقتا اگر سیاست درستی اتخاذ نشود نگرانی از تأمین روغن، شکر و

دی کند و رقابت را بین تجار ایجاد کند و اجازه ندهد کسانی که تا دیروز به عنوان یک صادرکننده معمولی فرش بودند، امروز با جها
را در کشورهای خارجی داشته باشند الکچری پیوستن به حلقه واردکنندگان گوشت، زندگی . 

شود چه بسا دوم مطرح می ترامپ رزیل که از آن به عنوانمؤمنی گفت: دولت باید بازارهای خود را متنوع کند. رئیس جمهور ب
های آینده را بکنیمبینیخدمتی خود به آمریکا در آینده صادرات خود را به ما قطع کند و ما باید از اکنون پیشخاطر خوش به . 

 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرگزاری فارس  – 1۰/12/1397تاریخ : 

 پیشنهاد پاکستان برای صادرات گوشت و درخواست صدور مجدد مجوز ترانزیت از مسیر ایران 
تا محدودیت ها را بردارد و صدور مجوزهای ترانزیت برای انتقال کاالهای پاکستانی از طریق پاکستان از ایران درخواست کرده 

  .مسیر زمینی به روسیه، کشورهای آسیای میانه و کشورهای غرب آسیا را از سربگیرد
وزهای ترانزیتی برای به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از اکسپرس تریبیون، ایران از سه چهار سال گذشته صدور مج

کاالهای پاکستانی نظیر علوفه، کاه گندم، هویج و سیر برای صادرات از خاک جمهوری اسالمی ایران به روسیه، قرقیزستان، عراق، 
 .بحرین، عمان و امارات را متوقف کرده است

یر ایران در پاکستان در نشستی در صاحب زاده محبوب سلطان، وزیر امنیت غذایی پاکستان این موضوع را با مهدی هنردوست، سف
 .روز پنج شنبه مطرح کرد

محصوالت استان بلوچستان قبال از طریق مسیر کوتاه تر ایران صادر می شد اما به علت محدودیت ها در صدور مجوز ترانزیت از 
ل کنند. با این حال، مسیر دریایی سوی ایران برای پاکستان، صادرکنندگان مجبورند که این کاالها را با کشتی و از طریق دریا ارسا

 .برای برخی صادرکنندگان گران و سخت است
سفیر ایران در پاکستان ضمن توضیح اینکه رهبر ایران معتقد است تمامی درها باید به روی پاکستان گشوده شود، گفت این درخواست 

 .را با مقامات در ایران مطرح خواهد کرد
ان کرد دو کشور مرزهای مشترک گسترده ای دارند که باید از پتانسیل آن استفاده کرد و فرصت وزیر امنیت غذایی پاکستان خاطرنش

 .هایی که این مرزها به ما می دهند را از دست ندهیم
وی گفت: پاکستان تاسیسات فرآوری گوشت با امکانات پیشرفته در کراچی دارد و پتانسیل صادرات مقادیر مورد نیاز گوشت به ایران 

ز در اختیار داردرا نی . 
این تاسیسات مجهز است و توانایی دارد تا به هر کشوری در جهان گوشت صادر کند. تیم ایرانی می تواند از این »وی تصریح کرد: 

 «.تاسیسات بازدید کنند
جلوی قاچاق کاال از ما می توانیم روابط دو جانبه را از طریق تجارت و کسب و کار تقویت کنیم و »این مقام پاکستانی تاکید کرد: 

 «.طریق مرزهای ایران و پاکستان را بگیریم
سفیر ایران در پاکستان نیز توضیح داد گوشت و دام از تقاضای باالیی در ایران برخودار است که از طریق برزیل و آمریکا التین 

است و تمایل دارد که واردات خود را از این ایران از پتانسیل پاکستان آگاه »تامین می شود اما هزینه های باالیی به دنبال دارد. 
 «.کشور انجام دهد

  لینک خبر
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 صادرات و اردات 
 خبرگزاری فارس  – ۸/12/1397تاریخ : 

 صادرات سیب و پرتقال ممنوع شد 
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: در جلسه ستاد تنظیم بازار مقرر شد فعال صادرات سیب و پرتقال تا بعد از عید ممنوع 

  .شود
رضا رحمانی امروز در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: جلسه امروز به  ،صدا و سیمابه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از 

ران تنظیم بازار از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، اندرکاریاست معاون اول رییس جمهور و با حضور همه دست
 .وزیر صنعت و رئیس بانک مرکزی، نمایندگان تعزیرات حکومتی و اصناف و بخش خصوصی تشکیل شد

وی گفت: وزارت کشاورزی که مسئولیت تأمین اقالم اساسی مانند گوشت و مرغ را دارد، در این جلسه گزارشی از میزان ذخایر 
های اساسی اطمینان داداساسی ارائه کرد که بر اساس آن وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تامین کاال اقالم . 

اند، بتوانند در قبال آن اقالم مصرفی وی افزود: تصمیم گرفته شد واردات در مقابل صادرات انجام شود و کسانی که صادرات داشته
 .را وارد کنند

معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد که ثبت سفارش و تامین ارز با ارز نیمایی برای  رحمانی گفت: در مورد بحث گوشت قرمز
  .واردات تسهیل شود و به وفور بین مردم توزیع شود

هایی مثل شیرینی و ها از جمله سیب و پرتقال برای شب عید وجود دارد، افزود: در حوزهوی با بیان اینکه ذخیره مناسبی از میوه
های الزم ارائه شدطرح و گزارششکالت مباحثی م . 

  .وزیر صنعت گفت: مقرر شد در مورد تامین مرغ با وجود اینکه میزان تولید کشور کافی است واردات الزم انجام شود
  .وی گفت: اجازه واردات و ممنوعیت صادرات برخی اقالم برای تنظیم نوسانات موجود در بازار گرفته شده است

های مسئول توضیح دادند و کارگروه تنظیم بازار این موضوع را رت خاطرنشان کرد: با روندی که دستگاهوزیر صنعت، معدن و تجا
شوددر رصد خواهد کرد مشکل جدی مشاهده نمی .  

وزیر صنعت گفت: بر اساس تصمیم دیگری واردات مواد اولیه و قطعات تجهیزات مورد نیاز تولید برای مناطق آزاد و ویژه 
های آینده و توانند از این فرصت به خوبی برای تامین مواد اولیه ماهثبت سفارش آزاد اعالم شد که تولید کنندگان می اقتصادی بدون

  .سال آینده خود استفاده کنند
رحمانی اضافه کرد: در کنار تامین اقالم اساسی طرح کنترلی داریم که با همکاری سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی و ایجاد 

ای مشترک تشدید شده استهگشت . 
ها و ها در بازار بیشتر از قیمت تمام شده محاسبه شده است، افزود: ضمن افزایش نظارتوی با بیان اینکه در برخی موارد قیمت کاال

یر کنترل فرایند تولید تا عرضه طرح جدیدی در سازمان حمایت آغاز شده است که با محاسبه قیمت تمام شده از اجحافی که از مس
 .تولید تا مصرف وجود دارد جلوگیری شود

شوندها و افراد سود جو باعث افزایش قیمت میشود و داللها چند بار دست به دست میوی گفت: برخی کاال . 
کنند، به ویژه بازار شب عید ای با حضور دادستانی تهران مقرر شد با کسانی که در بازار اخالل و تخلف میرحمانی گفت: در جلسه

 .برخورد شدید شود
اند، حتما باید منتظر برخورد شدید باشندهای خود را عرضه نکردهتومانی گرفته اند و کاال 42۰۰رحمانی گفت: کسانی که ارز  . 

  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 1۵/12/1397تاریخ : 

 توافق سازمان دامپزشکی ایران و پاکستان برای صادرات دام زنده
هزار رأس دام زنده مطابق با ضوابط از  ۶۰تا  ۵۰اکستان قرار شد رفیعی پور گفت: در توافق نخست سازمان دامپزشکی ایران و پ

 .پاکستان به ایران صادر شود
، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

پس از انتخاب ایران به عضویت کمیته مشورتی کنترل تب برفکی در  97روز چهارشنبه پانزدهم اسفندماه دامپزشکی کشور ام
هایی اورسیای غربی، در مورد اهمیت پذیرش عضویت ایران در این کمیته اظهار کرد: از طریق این کمیته مشورتی، برنامه کشور

جا های عملیاتی آنها از سطحی به سطح دیگری درسطوح پنچ گانه جابهرنامهکنند و سطح باقدام می بیماری تب برفکی که برای کنترل
شود شود، ارزیابی میمی . 

های این سازمان برای استفاده سایر وی با بیان اینکه با عضویت سازمان دامپزشکی ایران در این کمیته ضمن امکان ارائه برنامه
های کنترلی شود، تصریح کرد: این موقعیت باعث ارتقای برنامهبه ایران ارائه میها نیز های منطقه، اطالعات الزم سایر کشورکشور

تر از های دیگر با شناخت دقیقسازمان دامپزشکی کشورمان نیز بر اساس نیاز کشورمان خواهد شد تا در مبادالت بازرگانی با کشور
ها اقدام کنیمموقعیت آن . 

های مبدا و مقصد از صادرات و واردات نیز با اشراف بیشتر از وضع بهداشتی کشور پور ادامه داد: در حوزه تجارت اعمرفیعی
ها نیز به دست خواهیم آورد تا در ارتباطات خود از های دامی کنترلی آن کشورگیری خواهد شد و اطالعات کاملی از برنامهتصمیم

 .این اطالعات استفاده کنیم
سبت به سال گذشته/ محدودیتی در واردات دام سنگین وجود نداردبرابری گوشت ن 2واردات  :بیشتر بخوانید  

های دامپزشکی ایران و پاکستان رئیس سازمان دامپزشکی کشور در بخش دیگر ازسخنان خود در مورد توافق سازمان
ی ارائه خواهد شد، این های بهداشتی که به زودبرای کشتار در استان سیستان و بلوچستان بر اساس گواهینامه صادرات دام زنده برای

توافق را که در حاشیه دیداری دوجانبه در حاشیه این نشست حاصل آمد، دستاورد بهداشتی و اقتصادی مناسبی جهت توسعه 
هزار راس دام زنده مطابق ضوابط بهداشتی از  ۶۰تا  ۵۰های دو کشور برشمرد. دستاوردی که در گام نخست توافق شد همکاری

صادر شودپاکستان به ایران  . 
های زنده بدون مراعات و کنترل ها ممنوع بوده است و قاچاقچیان دامبه تمام کشور صادرات دام زنده از پاکستان پیش از این توافق، 

کردند که مخاطرات خود را داشته و دارد. اما با توافق امروز مسووالن ضوابط بهداشتی به خروج دام زنده از آن کشور اقدام می
های زنده مبتال به تب برفکی به ایران از مرز پاکستان وجود نخواهد داشتدو کشور، امکان ورود دام دامپزشکی . 

که از سه شنبه سیزدهم آغاز شده بود، امروز پانزدهم به پایان  تب برفکی ای اوراسیای غربی برای مقابله باهشتمین نشست منطقه

رسدمی . 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 خبرگزاری فارس  – ۸/12/1397تاریخ : 

درصد بیش از سال قبل است  1۳۵تولید و واردات گوشت   
اورزی گفتنماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کش گرانی گوشت به دلیل کمبود در بازار نیست، چرا که مجموع تولید و واردات  :

درصد بیش از سال گذشته است 135گوشت  .  
االسالم سیدرضا تقوی دامغانی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حجت

کشاورزی درباره گرانی و کمبود گوشت در بازار، گفت: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت  امروز در نشست خبری وزارت جهاد
صنعت، باید پاسخگو باشند و ما در این زمینه ورود نداریم، اما گرانی گوشت به دلیل کمبود در بازار نیست، چرا که مجموع تولید و 

درصد بیش از سال گذشته است 13۵واردات گوشت  . 
المللی و در وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: تفاوت نرخ ارز، عدم مدیریت در سیستم توزیع، فشارهای بین نماینده ولی فقیه

ها عامل باال رفتن قیمت گوشت در بازار شده استنفوذی . 
کنند، ا قاچاق میاند و یکنند یا واردات را به دست گرفتهها، گفت: کسانی که گوشت وارداتی را انبار میتقوی در توضیح مفهوم نفوذی

ها هستنداز جمله نفوذی . 
ها چند روز دیگر بینی من این است که این رسانهگفت: پیشوی با بیان اینکه دشمن به هر طریقی دنبال جوسازی در کشور است،

خواهند اعصاب مردم را به هم بریزند و مشکل به وجود می آورندآجیل شب عید را مطرح کنند و می . 
های مجازی در مورد ذبح غیرشرعی مرغ فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در ادامه در پاسخ به تصاویری که در شبکهنماینده ولی 

و سبک زیرنظر ناظران   شود، اعم از سنگیندهم گوشتی که از طریق سیستم وارد کشور میمنتشر شده بود، گفت: اطمینان می
کشتارگاه در این کشور وجود دارد، هر کدام از آنها یک  4۰تا  3۰شود که میشوند و بیشترین گوشت از برزیل وارد شرعی ذبح می

بندی و ممهور به مهر شود و پس از بستهآنجا رعایت می دامپزشک و یک روحانی ناظر شرعی دارند که تمام مراحل ذبح شرعی در
خوردبندی مهر نداشته باشد، عودت میآید و اگر اینجا بستهشدن به کشور می . 

* سال گذشته است 4های مجازی مربوط به تصویر ذبح غیر شرعی مرغ در شبکه  
های مجازی از ذبح نامناسب مرغ را بررسی تقوی در پاسخ به سؤال فارس که آیا صحت و سقم این تصاویر منتشر شده در شبکه

سال گذشته است و هیچ صحتی ندارد 4تا  3ها انجام شد و مشخص شد که این تصاویر مربوط به کردید، گفت: بررسی . 
* شودتمام دل و جگر دامهای وارداتی در کشور صادر کننده معدوم و پولش روی گوشت کشیده می  

پاچه کنیم، به دستور سازمان دامپزشکی کشور تمام دل، جگر و کلهوی این را هم گفت که در کشورهایی که از آنها گوشت وارد می
شودود و برای معدوم کردن آنها از ما پول می گیرند و این پول روی قیمت گوشت کشیده میشگوسفندان دور ریخته می . 

پاچه و دل و جگرها که از ریزی این کلهنماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، بیان داشت: تذکر دادیم که با یک برنامه
داخل کشور بیاید و یا با هماهنگی به کشورهای دیگر صادر شودریزی فرآوری شود و به ها عدد فراتر است با یک برنامهمیلیون . 

وی تأکید کرد: سازمان دامپزشکی نگران ورود بیماری از کشورهای دیگر است و به همین دلیل اجازه وارد شدن آنها را به کشور 
دهدنمی . 

دهم درصد جهان است 7تجارت حالل ایران  *  
ندکی در تجارت جهانی غذای حالل دارد، گفتتقوی با بیان اینکه ایران سهم بسیار ا دهم  7متأسفانه سهم ایران در تجارت جهانی  :

رسیمدرصد است و به پای ترکیه و مالزی اصالً نمی . 
ماندگی در تجارت حالل چیست، گفت: آشفتگی در مسائل قانونی وجود دارد، یعنی وی در پاسخ به سؤال فارس که دلیل این عقب

شور نیست، متولی مشخص و سازمان مشخصی هم برای این کار وجود ندارد. بخشی از کار را سازمان استاندارد، قانون منسجم در ک
دهند که کامالً پراکنده است و به همین دلیل این تجارت های خصوصی و دولتی انجام میاتاق بازرگانی، نمایندگی ولی فقیه، بخش

شودخیلی جدی گرفته نمی . 
هزار میلیارد دالر است و اخیراً  4ر وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: گردش مالی تجارت غذای حالل در دنیا نماینده ولی فقیه د

 .سازمان کنفرانس اسالمی دفتری را برای مرکز حالل با نام اسمیک در ترکیه راه انداخته است
* هانطارت دامپزشکان خارجی برای نظارت واردات گوشت به خاطر کاهش هزینه  

کنند، کم نیست. آیا هایی که ناظران شرعی و دامپزشکان برای واردات گوشت ایجاد میدر پاسخ به سؤال فارس که هزینه تقوی
شود با از دامپزشکان و ناظران شرعی کشورهای صادرکننده استفاده کرد، گفت: قرارداد داریم که از دامپزشکان کشورهای نمی

اورزی این را ابالغ کرده است که در کشورهایی که پروتکل بهداشتی داریم از دامپزشکان صادرکننده استفاده شود و وزیر جهاد کش
 .آنها استفاده شود
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* روند ناظران شرعی از ایران می  
ای که در قم تحصیل کرده و وی در مورد امکان استفاده از ناظران شرعی کشورهای صادرکننده گوشت، گفت: اگر روحانی شیعه

توانیم از آن به عنوان ناظر شرعی در کشورهای صادرکننده گوشت استفاده کنیم، اما را تأیید کرده باشد ما میالمصطفی آن جامعه
 .معموالً چنین کسی را نداریم

 دستور برای توقف پول هفتگی دامپزشکان و ناظران شرعی در کشتارگاه کشورهای دیگر*
های برزیل به دامپزشکان و ناظران شرعی هر هفته مبلغی را در کشتارگاهنماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی همچنین گفت: 

)به عنوان ویکند  کشیدند و ما به تازگی ابالغ کردیم که این دادند و پول آن را روی گوشت وارداتی ما میتعطیالت آخر هفته( می

کردند، عالوه بر حق کشورهای خارجی دریافت میهای هایی که دامپزشکان و ناظران شرعی از کشتارگاهها قطع شود. هزینههزینه
کردندمأموریتی بود که آنها از ایران دریافت می . 

 طرح احیای نهاد مردمی انقالبی جهاد سازندگی*
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس، آیا طرح احیای جهاد سازندگی به نتیجه رسیده است، گفت: این طرح با عنوان نهاد مردمی 

هایی وجود دارد که این نهاد به کجا وصل شود و آیا اد سازندگی آماده شده و تقدیم مقام معظم رهبری خواهد شد، اما بحثانقالبی جه
خواهد و اینکه آیا قرار است مردمی باشد یا زیرنظر جایی باشدخواهد یا نمیمصوبه مجلس می . 

شاره کرد و گفتسال گذشته ا 4۰تقوی در ادامه به دستاوردهای انقالب اسالمی در  میزان تولید کشاورزی کشور از آن زمان تا  :

سال آینده به جایگاه نخست منطقه تبدیل  1۵تا  1۰برابر شده است، کشاورزی علمی شده و اگر با این شتاب پیش برود طی  ۶اکنون 
میلیون نفر را دارد 1۵۰شویم. کشاورزی کشور ظرفیت تغذیه می . 

  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرنگاران جوان – 13/12/1397تاریخ : 

درصد تولید روزانه تخم مرغ مازاد است 1۰کشاند/استمرار ممنوعیت صادرات تخم مرغ، تولید را به چالش می  
ترکاشوند گفت: اگر مسئله رفع ممنوعیت صادرات حل نشود، بی تردید با سقوط شدید قیمت و زیان مرغداران در بازار مواجه 

 .خواهیم شد
صنعت، تجارت و کشاورزی مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن در گفت وگو با خبرنگاررضا ترکاشوند  گروه اقتصادی باشگاه  

اظهار کرد: با توجه به آنکه شرایط تامین و توزیع تخم مرغ برای  تعریفی ندارد، بازار تخم مرغ ، با اشاره به اینکهخبرنگاران جوان
مصرف کنندگان مطلوب است و هم اکنون به سبب فراوانی عرضه و مازاد تولید، قیمت تخم مرغ کمتر از نرخ تمام شده است، اما 

بازار به زیان عرضه است شرایط کنونی برای تولیدکننده به هیچ عنوان مساعد نیست چرا که قیمت محصول در اوج تقاضای . 
در بازار دانست و افزود: با توجه به آنکه میزان  تعادل قیمت تخم مرغ وی صادرات هدفمند بخشی از مازاد تولید را راه حل اصلی

شود، بنابراین اگر مسئله رفع ممنوعیت صادرات حل ها برای خرید تخم مرغ به مرور کاسته میتقاضای صنایع و شیرینی فروشی
ود، بی تردید با سقوط شدید قیمت و زیان مرغداران در بازار مواجه خواهیم شدنش . 

گفت: اگر موضوع رفع ممنوعیت صادرات تخم مرغ محقق نشود، بخش  رفع ممنوعیت صادرات تخم مرغ ترکاشوند با تاکید بر
ر تامین تخم مرغ با مشکالت جدی روبرو خواهیم شدها دای از تولیدکنندگان قادر به ادامه تولید نیستند که در نهایت با حذف گلهعمده . 

 زیان یک هزار تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ/ صادرات تخم مرغ همچنان ممنوع است :بیشتر بخوانید
ای نرسیده مبنی بر رفع ممنوعیت صادرات، هنوز به نتیجه وزارت صمت های مکرر ازاین مقام مسئول ادامه داد: علی رغم پیگیری

تر بحران مرتفع گردداز طریق کمیسیون کشاورزی مجلس پیگیر شده ایم و امیدواریم هرچه سریعایم که به همین خاطر موضوع را  . 
های تولید، تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به افزایش هزینه ۵۰۰هزار و  ۶درب مرغداری را  متوسط قیمت هر کیلو تخم مرغ وی

دهد در شرایطی که با اوج تقاضا برای خرید تخم مرغ از امر نشان میهزار تومان است که این  ۸قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ 
پایانی سال روبرو هستیم، مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ حداقل با زیان  های صنعتی و شیرینی پزی برای ایامسوی واحد

تومانی در بازار روبرو هستند ۵۰۰حداقل یک هزار و  . 
کیلو اعالم کرد و افزود: با احتساب تولید  ۸2را بیش از  تولید ماهانه تخم مرغ ان میهن متوسطمدیرعامل اتحادیه سراسری مرغدار

درصد تولید تخم مرغ مازاد بر نیاز کشور است. از این رو جای این سوال مطرح است که براساس چه منطقی،  1۰داخل، روزانه 
 مسئوالن تنظیم بازار صادرات را ممنوع اعالم کرده اند؟

رود، اظهار کرد: این در حالی است در بازار به شمار می اُفت قیمت تخم مرغ اشاره به اینکه ممنوعیت صادرات علت اصلی وی با
های تنظیم بازار و حمایت از تولید، آسیب جدی به که مسئوالن تنظیم بازار حواسشان نیست که اجرای برنامه بر خالف سیاست

زندصنعت می . 
گفت: براساس اظهار نظر مسئوالن تنظیم بازار واردات تخم مرغ متوقف شده است واردات تخم مرغ وضع ترکاشوند درباره آخرین . 

های مازاد را این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: با توجه به مازاد تولید تخم مرغ به مسئوالن تنظیم بازار اعالم کردیم که تخم مرغ
تاسفانه تا کنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است، در حالیکه حداقل انتظار به منظور کنترل بازار جمع آوری کنند که م

شدمی مرغداران آن بود که با خرید مازاد تولید، کمکی به . 
 
  لینک خبر
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 صادرات و اردات 
 خبرگزاری فارس  – 12/12/1397تاریخ : 

هزار تن مرغ/کاهش قیمت مرغ آغاز شد  ۳۰صدور مجوز واردات   
گفت: روند کاهشی قیمت هزار تن مرغ صادر شده است، 3۰معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه مجوز واردات 

روز پیش آغاز شده است 2مرغ از  .  
ساله بخش  4۰ه افتتاحیه نمایشگاه بین المللی دستاوردهای مرتضی رضایی در حاشیبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،

شد در سه ماهه چهارم سال مصرف مرغ افزایش کشاورزی درباره آخرین وضعیت تولید مرغ در کشور اظهار داشت: پیش بینی می
وجه ریزی افزایش پیدا کردپیدا کند، برنامه ریزی های الزم برای این کار انجام شده بود و در همین راستا از آبان ماه میزان ج . 

 121میلیون قطعه بود در حالی که در دی ماه امسال این عدد به  1۰۵تا  1۰4وی افزود: میزان جوجه ریزی در دی ماه سال گذشته 
اه میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شد ضمن اینکه برای بعد از فروردین م 121میلیون قطعه رسید و در بهمن ماه نیز به همین میزان 

میلیون قطعه برسد 12۸برنامه ریزی شده میزان جوجه ریزی به  . 
رضایی با اشاره به مجوز صادر شده برای واردات مرغ یادآور شد: این مجوز از سوی وزارت صمت برای تأمین ذخایر استراتژیک 

 .صادر شده است و قرار نیست در بازار توزیع شود
هزار تن مرغ به کشور صادر شده است 3۰وی افزود: در حال حاضر مجوز صادرات برای  . 

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در زمینه تولید گوشت قرمز میزان تولید داخلی 
2۰هزار تن واردات این کاال در نظر گرفته شده بود که این محموله  2۰تغییری نکرده است، گفت: برای ایام پایانی سال  هزار تنی  

 .در حال ترخیص است و برنامه ریزی شده برای شب عید وارد بازار شود
رضایی درباره افزایش قیمت مرغ در بازار اظهار داشت: با توجه به شرایط خوب تولید و توزیع قیمت این کاال از دو روز پیش روند 

  .کاهشی به خود گرفته است
  لینک خبر
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 صنایع غذایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      7139 اهم اخبار کشاورزی هفته  دوم اسفند ماه 

 

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

 عسل
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 علوفه
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 گل و گیاهان صنعتی
 خبرنگاران جوان  – 12/12/1397تاریخ : 

ندارددرصدی قیمت گل در بازار/امکان پیش بینی قیمت گل در بازار شب عید وجود  ۳۰افت   
درصدی قیمت گل بعد از ایام روز مادر در بازار خبر داد 4۰تا  3۰رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران از افت  . 

کشاورزیصنعت، تجارت و  اکبر شاهرخی رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی  

در بازار خبر داد و گفت: در ایام روز مادر قیمت گل به سبب بهبود تقاضای  قیمت گل ، از روند نزولیباشگاه خبرنگاران جوان
دد نرخ گل در بازار افت کرده استهای قبل مجدرصدی در بازار روبرو شده بود که از روز 4۰تا  3۰نسبی با افزایش  . 

وی قیمت گل در بازار را تابع عرضه و تقاضا دانست و افزود: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و کاهش قدرت خرید خانوار 
توان پیش بینی دقیقی راجع به بازار گل در ایام پایانی سال داشتنمی . 

در روز مادر فروخته شده بود، در حالیکه امسال یک دوم سال قبل  شاخه گل ونمیلی 13شاهرخی ادامه داد: براساس آمار سال گذشته 
دهد که شرایط فعلی اقتصاد و گرانی سایر میلیون شاخه گل در این روز در کشور خریداری شده است که این امر نشان می ۸حدود 
ها بر قدرت خرید خانوار تاثیر گذاشته استکاال . 

هزار تومان 2۰قیمت گل در آستانه روز مادر گران شد/ نرخ مصوب هر شاخه گل رز  :بیشتر بخوانید  
رود، اما بازار گل نسبت به ها یک روز استثنایی به شمار مییم گل فروشیبه گفته این مقام مسئول، با وجود آنکه روز مادر در تقو

ها حاکی از آن است که تقاضای چندانی در بازار شب عید وجود نداشته باشدسال گذشته تعریفی نداشت. از این رو برآورد . 
 1۵تا  1۰هزار، مریم  3۰تا  2۰ون هزار، لیلی 1۵تا  1۰را  نرخ مصوب هر شاخه گل رز رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه

هزار تومان اعالم کرد 2۰تا  1۵ای هزار و میخک دسته 1۰ای هزار، نرگس دسته 2۰تا  1۵هزار، داودی  . 
برابری قیمت مواد اولیه و جانبی گل نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: امسال قیمت مواد اولیه و جانبی گل  4تا  3وی از افزایش 

به  34ج، رمان، کاغذ رنگی، سیم و ... به سبب نوسان نرخ ارز رشد چشمگیری داشته است به طوریکه قیمت اسفنج از همچون اسفن
هزار تومان افزایش یافته است 2۰به  ۸هزار و کاغذ رنگی  14به  3هزار، رمان از  12۰ . 

 42۰۰وارداتی است، بیان کرد: با توجه به نوسان نرخ ارز و اختصاص نیافتن ارز  پیاز گل سنبل و الله شاهرخی با اشاره به اینکه
شود، اما از االن ها برای شب عید با نوساناتی در بازار روبرو میتومانی به واردات پیاز گل سنبل و الله بدیهی است که قیمت آن

ی برای رشد قیمت در بازار اعالم کردتوان درصد دقیقنمی . 
این مقام مسئول در ادامه افزود: علی رغم افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه و سایر ملزومات گل، اما گل فروشان به سبب فساد 

های پایین ندارندای جز عرضه با نرخپذیر بودن گل و جلوگیری از ضایعات چاره . 
های هدف های هدف وجود ندارد، تصریح کرد: با توجه به آنکه تجار بازاربه بازار صادرات گل ه امکانوی در پایان با اشاره به اینک

سانتی متری هستند، از این رو امکان صادرات وجود ندارد  1۰۰تا  7۰سانتی و غنچه  7۰خواهان کیفیت گل یکنواخت با شاخه گل 
های حاشیه خلیج فارس اقدام به خروج هش ارزش پول ملی تجار عراق و کشورهای اخیر به دنبال نوسان نرخ ارز و کاو تنها در ماه

توان آن را جزو آمار صادرات به حساب آوردکنند که نمیهای کشور میگل از گلخانه . 
  لینک خبر
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 گل و گیاهان صنعتی 
 خبرنگاران جوان  – ۸/12/1397تاریخ : 

هزار تومان 1۰ای درصدی قیمت گل در راه است/ نرگس دسته ۵۰کاهش   
درصدی قیمت گل از روز جمعه خبر داد ۵۰رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران از کاهش  . 

وگو با خبرنگاراتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران در گفتاکبر شاهرخی رئیس  گروه اقتصادی  صنعت، تجارت و کشاورزی  

توجه به پایان رسیدن روز مادر و کاهش تقاضا برای  خبر داد و گفت: با قیمت گل درصدی ۵۰، از کاهش باشگاه خبرنگاران جوان
درصدی خواهد داشت ۵۰های شاخه بریده از جمله رز تا دو روز آینده کاهش قیمت گل  خرید گل، . 

های پایانی سال مشخص نیست، اظهار کرد: این امر بستگی به گرم یا سرد وی با اشاره به اینکه افزایش یا کاهش قیمت گل برای روز
شودهای گرم، قیمت گل ارزان میهوا دارد، چرا که در روزشدن  . 

  ثبات قیمت گل در بازار/نرخ انواع گل اعالم شد :بیشتر بخوانید
 1۵تا  1۰هزار، مریم  1۰هزار، لیلیوم  2۰تا  1۵رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران نرخ مصوب هر شاخه گل رز را 

هزار تومان اعالم کرد 1۰ای هزار، نرگس دسته 2۰هزار، داودی  . 
گیرد یا خیر تصریح ها صورت میای برای تزئین گل از سوی گل فروشیشاهرخی در پاسخ به این پرسش که آیا دریافت جداگانه

های مخصوصی که کنند و ممکن است تنها به درخواست مشتری از برگها مبلغی را برای تزئین گل دریافت نمیکرد: گل فروشی
شود هزینه اضافه دریافت کننداستفاده می برای آن . 

های هدف، خواهان شود، افزود: با توجه به آنکه تجار بازارهای هدف صادر نمیای به بازاروی با بیان اینکه هیچ نوع گل شاخه
وجود ندارد صادرات سانتی متر هستند، از این رو امکان 1۰۰تا  7۰سانتی متر و غنچه  7۰کیفیت گل یکنواخت با شاخه گل  . 

های پایانی سال روند بهتری به خود بگیرد، چرا که بازار گل شاهرخی تصریح کرد: امیدواریم وضع و قیمت بازار گل در روز
کندهای مختلف تغییر میباتوجه به مناسبت . 
سهم بسزایی از صادرات جهانی گل متحده، فرانسه، انگلیس، هلند، ژاپن، ایتالیا و سوئیس هایی همچون آلمان، ایاالتبه گفته وی،کشور

اندرا به خود اختصاص داده . 
رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه با اشاره به نقش منحصر به فرد گل در تأمین آرامش و سالمت روانی مردم اشاره کرد و گفت: 

تر ها و دسترسی ارزاند در کاهش هزینهتوانهای جدید و اصالح سیستم بازاریابی و توزیع گل از اقداماتی است که میتوسعه فناوری

 .مردم به گل موثر باشد
  لینک خبر
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 گندم 
 خبرگزاری فارس  -12/12/1397تاریخ :

 منابع الزم برای خرید تضمینی گندم فراهم شد/ لزوم واقعی شدن نرخ گندم و جلوگیری از قاچاق 
نمایندگان مجلس با حذف یارانه آرد صنف و صنعت و اختصاص منابع حاصل از آن به خرید تضمینی گندم، شرایط الزم برای 

تومان را فراهم کردند 193۰افزایش قیمت تضمینی گندم به  .  
، یارانه آرد صنف و 9۸نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات الیحه بودجه سال  ش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،به گزار

صنعت را حذف کردند و با اختصاص منابع حاصل از آن به ردیف خرید تضمینی گندم، شرایط الزم برای افزایش قیمت گندم به 
تا پیش از تصویب این موضوع در مجلس، دلیل اصلی عدم افزایش نرخ خرید  تومان را فراهم کردند. این در حالی است که 193۰

شدتضمینی گندم کمبود منابع مالی الزم عنوان می . 
* هزار تومانی برای خرید گندم 2نماینده مجلس جهت تعیین قیمت  227نامه   

نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی با  227ه با توجه به فراهم شدن منابع مالی الزم برای افزایش قیمت تضمینی گندم، هفته گذشت
هزار تومان شدند 2جمهور، خواستار افزایش قیمت خرید تضمینی گندم تا مرز ای به رئیسارسال نامه . 

 16۰۰درصد افزایش، 23های فراوان، قیمت خرید تضمینی گندم با چند بار تغییر، در نهایت با وقوسهای اخیر و پس از کشطی ماه
ن تعیین شدتوما . 

موضوعی که با توجه به در نظر نگرفتن نرخ تورم تولیدکننده بخش کشاورزی و همچنین نرخ باالی گندم در کشورهای همسایه، 
 .مورد انتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار گرفت

تضمینی گندم خبر دادتومانی قیمت خرید  1۰۰البته هفته گذشته، حجتی، وزیر جهاد کشاورزی از افزایش  . 
خرید  ها، صنوف و صنایع، قیمتمجلس شورای اسالمی از محل افزایش قیمت آرد مورد مصرف آزادپزی»به گفته حجتی 

کندتومان افزایش پیدا می7۰۰گندم را افزایش داده است و با این تصمیم، قیمت خرید تضمینی گندم به یک هزار و  تضمینی .» 
درصدی تولیدکننده بخش کشاورزی و همچنین تفاوت قیمت گندم داخلی با گندم  55تی اما با توجه به تورم با وجود این اظهارات حج

جمهور، تبعات افزایش نیافتن مناسب ای خطاب به رئیسنفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، طی نامه 227کشورهای همسایه، 
 .نرخ خرید تضمینی گندم را عنوان نمودند

های ، همچنین قاچاق محصول در برهه91میلیون تن گندم در سال  7با توجه به تجربه واردات » این نامه آمده است: در بخشی از 
 55توجه قیمت گندم داخل کشورهای همسایه و همچنین تورم رود، در سال جاری با توجه به اختالفات قابلمختلف زمانی انتظار می

ای را برای گندم اعالم نمایدرخ عادالنهدرصدی تولیدات محصوالت کشاورزی دولت ن .  
و همچنین اختالف فاحش قیمت داخلی با گندم کشورهای همسایه  97و  96های توجهی دولت نسبت به تعیین قیمت گندم در سالکم

س، قیمت های مجلزمینه را برای خروج قاچاق گندم به خارج از کشور فراهم نموده است، طبق محاسبات کارشناسان مرکز پژوهش
رود که با تومان است، لذا از دولت به ویژه شخص جنابعالی انتظار می 93۰منصفانه متناسب با نرخ تورم بخش کشاورزی هزار و 

بینی دارد و در پیشهزارتومانی برای گندم از تکرار تجربه قاچاق دام به همسایه در مورد گندم که تأثیر سوء و غیرقابل 2تعیین قیمت 
موقع جلوگیری نماییدها دالر ارز بابت واردات این کاال شده است را بهمیلیون نتیجه خروج .» 

* تومان با حذف یارانه آرد 193۰قابلیت افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به   
توجه بوده استطی سه سال اخیر، دولت نسبت به تعیین قیمت خرید گندم، بی خرید  تومان به نرخ 3۰، تنها 96که در سال نحویبه .

آور نرخ تورم نیز نرخ خرید تضمینی گندم، افزایشی نداشت. امسال نیز و با وجود افزایش سرسام 97تضمینی، افزوده شد. در سال 
تومانی را برای خرید گندم تعیین نموده است 16۰۰درصد(، دولت نرخ  55تولیدکننده بخش کشاورزی) . 

کاران بابت عدم افزایش میلیارد تومانی از گندم 35۰۰ندم، اخذ مالیات پنهان توجهی دولت نسبت به تعیین قیمت مناسب برای گبی
و همچنین اختالف قیمت فاحش گندم داخلی با گندم کشورهای همسایه زمینه را برای بروز قاچاق  97و  96های قیمت گندم در سال

وجهی ارز جهت تأمین گندم مورد نیاز کشور خواهد تگندم به خارج از کشور فراهم خواهد نمود. این موضوع سبب خروج مقدار قابل
 .شد

، برای سال آینده، یارانه آرد بخش صنف و صنعت حذف شده است. این پیشنهاد کمیسیون 9۸طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 
یارانه آرد صنف و حذف »تلفیق در جلسه علنی هفته قبل مجلس شورای اسالمی نیز تایید شد. با توجه به تایید و تصویب پیشنهاد 

الزم است نکاتی پیرامون میزان مصرف آرد در بخش صنف و » صنعت و تخصیص منابع حاصل از آن به خرید تضمینی گندم 
ماند، ارائه شودای که از محل آزادسازی نرخ آرد صنف و صنعت، در اختیار دولت باقی میصنعت و همچنین میزان یارانه : 
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صنف و صنعت، ای به قیمت فروش آرد یارانه میلیون تنی گندم از سوی صنف و  3.5تومان است. با توجه به مصرف ساالنه  900

تومانی بین قیمت تمام شده خرید گندم از سوی دولت و فروش آن به بخش صنف و صنعت،  ۸۰۰صنعت و همچنین اختالف قیمت 
ی خواهد کردجویمیلیارد تومان صرفه 2۸۰۰دولت از طریق حذف یارانه آرد صنف و صنعت،  . 

تومان به  17۰۰که قیمت گندم از طبق جدول زیر و با توجه به ایجاد منبعی جدید برای تأمین مالی خرید تضمینی گندم، در صورتی
میلیارد تومان بودجه نیاز است. لذا با توجه به آزاد شدن  2415های مجلس( افزایش یابد، به تومان )پیشنهاد مرکز پژوهش 193۰
تومان وجود ندارد. لذا با توجه  193۰گونه مانعی برای افزایش قیمت گندم به د تومانی یارانه آرد صنف و صنعت، هیچمیلیار 2۸۰۰

هزار تومان است و امکان قاچاق گندم )همانند دام زنده در سال جاری( وجود دارد، 2به اینکه قیمت گندم در کشورهای همسایه باالی 
تومان افزایش دهد 193۰گندم را به رود تا قیمت از دولت انتظار می . 

* جای واردات این محصولجویی ارزی قابل توجه دولت با خرید گندم داخلی بهصرفه  
دالری هر تن  3۶۰هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه داشته است. با توجه به قیمت  ۵خرید تضمینی گندم در سال جاری، حدود 

کردمیلیارد دالر هزینه ارزی می 3.۶ردات این محصول به میزان نیاز کشور، باید بیش از ، دولت برای وا97گندم خارجی در سال . 
در داخل برای دولت است. لذا تحقق خودکفایی در تولید  تأمین گندم برابر هزینه ۶با احتساب نرخ ارز سامانه نیما، این میزان ارز 

توجهی شده استجویی ارزی قابلهگندم در سال جاری، عالوه بر تأمین امنیت غذایی، سبب صرف . 
های مجلس و همچنین کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، قیمت منصفانه در نهایت باید افزود که طبق محاسبات کارشناسی مرکز پژوهش

زم تومان است. لذا با توجه به اینکه با حذف یارانه آرد بخش صنف و صنعت، بودجه ال 193۰متناسب با نرخ تورم بخش کشاورزی، 
رود تا با افزایش قیمت گندم از تکرار تجربه تلخ قاچاق دام به برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم وجود دارد، از دولت انتظار می

ها دالر ارز بابت واردات این کاالی راهبردی، جلوگیری کندکشورهای همسایه در مورد گندم و در نتیجه خروج میلیون . 
  لینک خبر
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 گندم 
 خبرنگاران جوان  – 14/12/1397تاریخ : 

های آتیرسد/ آغاز برداشت نوبرانه گندم از روزمیلیون تن می 1۴تولید گندم به   

میلیون تن برسد 14شود که تولید گندم به ی پور گفت: با توجه به شرایط مساعد مزارع و رشد بارندگی پیش بینی میاسفندیار . 
شگاه صنعت، تجارت و کشاورزی با اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار

،خبرنگاران جوان از افزایش سطح زیر کشت گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: امسال مجموع سطح زیر کشت   

درصد رشد داشته است 2تا  1.۵هزار هکتار است که نسبت به سال زراعی گذشته  ۸۵۰میلیون و  ۵گندم در کشور  . 
استقرار و کیفیت مناسب دانست و افزود: هم اکنون گندم تولیدی کشور از مرحله وی شرایط فعلی مزارع گندم از منظر سر سبزی، 

 .رشدس پنجه تا مرحله شیری و خمیری است
های مهم دارای اقلیم گرم را مطلوب دانست و گفت: بنابر آمار از ابتدای سال زراعی اسفندیاری پور میزان بارندگی در تمامی استان

درصد و  123میلی متر بوده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل  179های کشور بارش جدید تا یازدهم اسفند، مجموع
میلیارد متر مکعب  1.۵های مناسب از نظر میزان و پراکنش موجب شده درصد رشد داشته است که در نهایت بارش 2۵.۵بلندمدت 

مصرف شود گندم آبی آب کمتری در . 
میلیون تن خواهد رسید که  14به  97_9۸در سال زراعی  تولید گندم ق برنامه ریزی صورت گرفتهمجری طرح گندم ادامه داد: طب

شودهای بعد ذخیره میها برای نیاز سال، بخشی در سیلو9۸این میزان عالوه بر تامین کل نیاز سال  . 
شود که برداشت ی فعلی پیش بینی میهای آتی خبر داد و گفت: با استمرار شرایط جومجری طرح گندم از برداشت گندم در روز

های جنوبی و نوار نوبرانه گندم در استان سیستان و بلوچستان و مناطق گرمسیری در دهه سوم اسفند آغاز شود و بتدریج به استان
 .ساحلی خلیج فارس برسد

رکت خدمات حمایتی امسال نسبت به سال ها و کود نداریم، بیان کرد: شاین مقام مسئول با اشاره به اینکه کمبودی در تامین علف کش
درصد بیشتر کود تامین کرده است و همچنان در حال تالش است تا کود سرک مورد نیاز اقلیم سرد را در فروردین  3۰تا  2۰گذشته 

 .ماه در اختیار کشاورزان قرار دهد
د و کنترل مزارع خود به منظور مبارزه با آفت ای به گندمکاران گفت: از کشاورزان تقاضا داریم که نسبت به بازدیوی در توصیه

درصد کود را در نرحله شیری و خمیری مصرف  2۵تا  2۰کنند و حتما های هرز و مصرف سه مرحله کود اوره اقدامسن، علف
 .کنند چرا که این امر در افزایش پروتئین و ارتقای کیفیت گندم تاثیر بسزایی دارد

ندم قطعی استتومانی خرید تضمینی گ 17۰۰نرخ   
را  97_9۸در سال زراعی  خرید تضمینی گندم تومانی برای 17۰۰مشاور وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگر سخنان خود نرخ 

قطعی اعالم کرد و افزود: با توجه به قیمت جهانی گندم امیدواریم که تجدید نظری در نرخ خرید گندم برلی سال زراعی آینده اتفاق 
 .بیفتد

زدنند که قیمت جهانی گندم ها به طور مداوم کشاورزان را سرکوفت میپور ادامه داد: در سنوات گذشته، واردات چیاسفندیاری 
نسبت به داخلی ارزانتر است و واردات توجیه اقتصادی دارد، اما در شرایط فعلی عکس این قضیه صادق است چرا که با واقعی شدن 

 .قیمت دالر، کشاورزی توجیه اقتصادی دارد
وی پایین نگه داشتن کاذب قیمت دالر در سنوات گذشته را عامل اصلی عدم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اعالم کرد و گفت: 

های توسعه یافته را دارنداین در حالی است که با واقعی شدن قیمت دالر، کشاورزان قدرت رقابت با کشور . 
های رزان بودن قیمت محصوالت کشاورزی داخلی از جمله گندم در بازارمجری طرح گندم در پایان تصریح کرد: با توجه به ا

ای در زیر بنای بخش کشاورزی خواهیم بود های هدف، شاهد سرمایه گذاری گستردهصادراتی و امکان رقابت با سایر رقبا در بازار

 .که این امر در کشاورزی توسعه یافته تاثیر بسزایی دارد
  لینک خبر
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 گندم 
 خبرنگاران جوان  – 9/12/1397تاریخ : 

 

 شرایط مزارع گندم مطلوب است/بازار سموم تعریفی ندارد
 .ایمانی گفت: با توجه به شرایط مساعد بارندگی در اکثر نقاط کشور، وضعیت مزارع گندم مطلوب است

صنعت،تجارت و کشاورزی علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی  

هزار هکتار اعالم کرد و گفت: با توجه به شرایط  ۶برای سال زراعی جدید را حدود  ،سطح زیر کشت گندمباشگاه خبرنگاران جوان
 .مساعد بارندگی در اکثر نقاط کشور، وضعیت مزارع گندم مطلوب است

میلیون  13.۵تا  13به  تولید گندم میزان 97-9۸شود که در سال زراعی به گفته وی، با توجه به شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی می
ار داشته باشدتن برسد و همچنان خودکفایی استمر . 

تومانی به واردات  42۰۰از جمله سموم کشاورزی گفت: علی رغم اختصاص ارز  های تولیدافزایش قیمت نهاده ایمانی با انتقاد از
سم، اما متاسفانه سودجویی برخی عوامل واسطه و دالل موجب شده است تا سم با قیمت مناسب به دست کشاورز نرسد و به عبارت 

رودلت به جیب رانت جویان میدیگر یارانه دو . 
تومان وارد  42۰۰نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: با توجه به آنکه قرار بود تکنیکال و سم آماده مصرف با ارز 

 2ن قیمت سم درصد نباشد، درحالیکه هم اکنو 2۰تا  1۵رفت که تفاوت قیمت سم با سال گذشته بیشتر از شود، از این رو انتظار می
برابر افزایش یافته است 7برابر و در برخی سموم تا  3تا  . 

:بیشتر بخوانید درصدی سطح زیر کشت گندم /مشکلی در تامین بذر نداریم 1.۵رشد   
به انتقاداتی دارند، بیان کرد: با توجه به افزایش چشمگیر قیمت سموم نسبت  بازار سموم وی با اشاره به اینکه کشاورزان نسبت به

شود و های آتی آغاز میباید تدابیری بیندیشند چرا که برداشت گندم در روز وزارت جهاد کشاورزی مدت مشابه سال قبل، مسئوالن
تواند مشکالت متعددی ایجاد کندکمبود سم می . 

ها را کنترل کند، اما تومانی به واردات سموم در نظر دارد که قیمت 42۰۰ایمانی در ادامه افزود: اگرچه دولت با اختصاص ارز 
دهد که تالش دولت برای تنظیم بازار بی نتیجه مانده استهای فعلی سموم و تکنیکال نشان میقیمت . 

این مقام مسئول در پایان افزایش قیمت سم را تنها دغدغه و نگرانی پیش روی تولیدکنندگان برشمرد و گفت: اگرچه کمبودی در 
های هرز، بیماری و آفات نتوانند برای مبارزه با علف کشاورزان باالی سموم موجب شده است تاهای عرضه وجود ندارد، اما قیمت

سموم مورد نیاز را خریداری کنند، در حالیکه وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ و استمرار تولید باید تمهیداتی بیندیشد تا سم به 

 .میزان کافی در دسترس عموم کشاورزان قرار گیرد
  لینک خبر
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 گندم 
 خبرگزاری فارس  – ۸/12/1397تاریخ : 

 تامین منابع خرید تضمینی گندم با حذف یارانه آرد واحدهای صنعتی 
گفت:در کمیسیون  9۸عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره محل تامین منابع مالی برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال 

تلفیق مقرر کردیم که دولت یارانه آرد واحدهای صنعتی را حذف و اعتبارات این بخش را صرف افزایش نرخ خرید تضمینی گندم 
  .کند

وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتزاده عضو کمیسیون عباس پاپی
زنی، دولت قیمت خرید تضمینی گندم فارس درباره وضعیت نهایی خرید تضمینی گندم در سال آینده گفت: بعد از کلی مذاکره و چانه

م به کشاورز بودتومان درنظر گرفته بود که واقعا ظل 14۸۰را برای سال آینده  سوال از رئیس جمهور،  این رقم بعد از پیگیری .

تومان افزایش یافت 16۰۰رسانی رسانه ها به استیضاح وزیر و اطالع . 
تومان  17۰۰بازهم این مبلغ را بیشتر کردیم و مقرر شد که خرید گندم در سال آینده به قیمت  9۸ما در الیحه بودجه  :وی افزود

بینی کردیمخواست قیمت را افزایش دهد، پیشنیاز را هم که دولت به بهانه آن نمیباشد. منابع مورد . 
پاپی زاده درخصوص محل تامین منابع مالی مورد نیاز برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم گفت:در کمیسیون تلفیق مقرر کردیم که 

ف افزایش نرخ خرید تضمینی گندم کنددولت یارانه آرد واحدهای صنعتی را حذف و اعتبارات این بخش را صر . 
 .عضو کمیسیون تلفیق مجلس در پایان تصریح کرد: امیدواریم این مصوبه در صحن علنی مجلس شورای اسالمی رای بیاورد

یارانه آرد صنف صنعت حذف »مصوب کرد:  9۸الیحه بودجه  14به گزارش فارس، کمیسیون تلفیق در قالب جزء الحاقی به تبصره 
ع حاصل از آن به خرید تضمینی گندم اختصاص می یابدو مناب ». 

  لینک خبر
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 گوجه فرنگی
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 قرمزگوشت 
 خبرگزاری فارس  – 13/12/1397تاریخ : 

 افزایش قیمت گوشت ناشی از سوء مدیریت است/ امکان خودکفایی در گوشت و مرغ وجود دارد 
افزایش اخیر قیمت گوشت بیش از آنکه ناشی از قاچاق دام یا کمبود گوشت باشد، از سوء مدیریت  :وزیر اسبق جهاد کشاورزی گفت

شودناشی می .  
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا اسکندری امروز در حاشیه افتتاح بزرگترین مزرعه تولید مرغ مادر به 
 دانید، گفت:گذار در سلطانیه زنجان در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه مشکالت اخیر بازار گوشت و مرغ را ناشی از چه میتخم

کننده قیمت تمام شده گوشت مرغ است که به یکروزه و دان مرغ به عنوان عوامل اصلی تعیین در مسئله تولید مرغ دو نهاده جوجه
 .راحتی قابل کنترل و نظارت است

وی با اشاره به اینکه نیاز کشور به تولید ساالنه دو میلیون تن گوشت مرغ و حدود یک میلیون تن گوشت قرمز است، گفت: این نیاز 
توانیم ساالنه یک میلیون تن مرغ مازاد تولیدی را به کشورهای همسایه صادر ل تأمین است و حتی میبه راحتی در داخل کشور قاب

  .کنیم
تواند با حمایت از مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر افزود: در حال حاضر امنیت غذایی در کشور تثبیت شده است و دولت می

مرغ را در کشور کنترل کند و اجازه افزایش قیمت اک مرغ تولید مرغ و تخمواحدهای تولید جوجه یکروزه و فراهم کردن دان و خور
ها را ندهدبا فراهم کردن نهاده . 

شود که برای واردات آن ارز به قیمت اسکندری گفت: بخشی از دان مرغ در داخل تولید و قسمتی هم از طریق واردات تأمین می
گذار و دامداران صنعتی هستند که مشخص است.همچنین ان گوشتی و تخمکننده آن هم مرغدارشود که مصرفدولتی داده می

ها واردکنندگان نهاده تولید دام افراد مشخصی هستند که به راحتی قابل کنترل و رصد است و هرجا نظارت و کنترل روی توزیع نهاده
شودوشت ظاهر میشود و در نهایت برای مردم به شکل افزایش قیمت مرغ و یا گنباشد، مشکل ایجاد می . 

های وی افزود: در مشهد طبق توافقی که با جهاد کشاورزی انجام شد، از ظرفیت تولید واحد مرغ مادر دیزباد استفاده شد که جوجه
تومان قرار داده شد و خوراک مرغ هم به قیمت دولتی به آنها  24۰۰مرغ مادر در اختیار واحدهای تولیدکننده به قیمت هر قطعه 

تومان در اختیار مردم قرار داده  9۸۰۰کننده کیلویی یافت، به شرط اینکه گوشت مرغ توسط این واحدها برای مصرفاختصاص 
های مرغداران و شود و همین طرح به راحتی در کل کشور از طرف دولت با کمک شرکت پشتیبانی امور دام و همکاری اتحادیه

مرغ قابل کنترل است دامداران قابل اجرا است، در نتیجه قیمت گوشت و . 
تومان خریداری کند به  24۰۰اسکندری گفت: وقتی کنترلی بر روی نهاده نباشد، مرغدار جوجه یکروزه را به جای اینکه به قیمت 

یابدکند در نتیجه هزینه تولید افزایش میهزار تومان تهیه می 4قیمت  .  
 42۰۰تواند بازار را کنترل کند، گفت: دولت باید از طریق کنترل ارز نمی وی با تأکید براینکه مرغدار و دامدار مسئول تولید است و

تومان به دست مردم برسد 9۸۰۰تومانی و خوراک دام نظارت کند تا گوشت مرغ به قیمت  . 
میلیون قطعه مرغ و هر سال پنج دوره و در  2ریزی اسکندری افزود: در زیر مجموعه سازمان اقتصادی کوثر هر دوره جوجه

مرغداری بخش خصوصی مرغ درجه یک با  4۰تا  3۵شود که با همکاری میلیون جوجه مرغ مادر گوشتی تولید می 1۰جموع م
شودکنندگان توزیع میبرند مکتوس در مشهد بین مصرف . 

یح نیست، شود، قاچاق دام زنده عامل گرانی گوشت است، صحرویه قیمت گوشت قرمز گفت: اینکه بیان میوی در مورد افزایش بی
توان گفت جلوی خروج دام زنده را به طور کامل بگیریم و همیشه یک مقدار قاچاق دام زیرا قاچاق دام زنده همیشه بوده و نمی

گیردصورت می . 
میلیون رأس گوسفند و بقیه بز و  4۶میلیون واحد دامی وجود دارد که حدود  1۰۰وزیر اسبق جهاد کشاورزی تأکید کرد: در کشور 

شتر هستند و جمعیت دامی ایران به نسبت جمعیت انسانی در دنیا رتبه هفت یا هشت است و نیاز کشور ساالنه یک میلیون تن  گاو و
شودگوشت قرمز است که از دام سبک و سنگین تأمین می . 

گذرد، گفتهای اقتصاد مقاومتی میاسکندری با بیان اینکه پنج سال از ابالغ سیاست در است نیاز گوشت قرمز ظرفیت دام کشور قا :

کشور را تأمین کند، اما متأسفانه برخالف سیاست اقتصاد مقاومتی در شش سال گذشته، توجهی به تولید داخلی نشده و کار ارتقای 
وری بر روی دام سبک و افزایش ضریب تولید دام سنگین و سبک انجام نشده استبهره . 

ین شهر یک کارآفرین توانسته نژاد گوسفند افشاری را با نژاد گوسفند خارجی تالقی وی با اشاره به حضور خود در زنجان گفت: در ا
توان با ارتقای ضریب تبدیل داده و عالوه بر افزایش ضریب تبدیل این گوسفندها را به چندقلوزا تبدیل کند و در کل کشور نیز می

وری تأمین کردبخشی از نیاز گوشتی کشور را از بهره . 
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14۰تا  13۰اد کشاورزی با بیان اینکه ساالنه نیاز به واردات گوشت بین وزیر اسبق جه هزار تن  14۰امسال  هزار تن است، گفت: 
گوشت قرمز و دام زنده وارد شده که حدود هفت میلیون رأس دام زنده وارد شده است و اگر در مجموع یک میلیون گوسفند هم از 

شود قاچاق گوسفند عامل افزایش قیمت گوشت استشود، پس چگونه ادعا میهزار تن گوشت می 2۰کشور قاچاق شده باشد  . 
های گاو دورگ از های بومی، دورگ و اصیل باید ارتقای ضریب پیدا کنند و اگر گلهاسکندری افزود: راهکار دیگر این است که گاو

ها ظرف سه سال حداقل گوشت قرمز را با ظرفیت کنونی دامداریتوان نیاز کشور به طریق ارتقای ضریب تبدیل اصالح شوند می
9۰هزار تن گوشت قرمز جدید و  1۸۰ هزار تن کره خوراکی  4۵اکنون ساالنه هزار تن کره را اضافه تولید کرد. در حالی که هم 

شودوارد می . 
اشتاینتوان ضریب تبدیل گاوهای هلوی گفت: با استفاده از کارشناسان داخلی می شیری و گاو سمینتال شیری و گوشتی را افزایش   

وری تأمین کردداد و نیاز کشور را از طریق ارتقای بهره . 
کرد، چرا گوشت وارد شده در گمرک بماند و سریع به بازار عرضه نشود وزیر اسبق جهاد کشاورزی افزود: اگر دولت نظارت می

مردم نداریم ای جز کار کردن و خدمت کردن بهباید بدانیم، وظیفه . 
ها به دلیل ترس مردم از بیماری آنفلونزا خرید مرغ کم شده گفت: در آن سال ۸۶اسکندری با اشاره به تجربه مدیریتی خود در سال 

بود و به شرکت پشتیبانی امور دام اعالم کردم، مرغدار گناهی ندارد و هرچه تولید گوشت انجام داد باید توسط دولت خریداری و 
های کشور دیگر ظرفیت ندارد، اما باز هم گفتم حتی اگر مجبور شوید گوشت مرغ را از د تا جایی که اعالم شد سردخانهذخیره شو

 .مرغدار خریداری کنید و به دریا بریزید، اما اجازه ندهید تولید مرغدار روی دستش بماند
وی گفت: شرکت پشتیبانی امور دام برای شرایط بحران درست شده است و اگر االن نتواند بازار مرغ و گوشت را تنظیم کند به چه 

 .درد میخورد
  لینک خبر
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 گوشت قرمز 
 خبرنگاران جوان  – 14/12/1397تاریخ : 

آینده/واردات دام زنده از رومانی، مرتب در حال انجام است کاهش قیمت گوشت داخلی ظرف چند روز  
شود قیمت از اواخر هفته با روند نزولی در بازار روبرو شودپوریان گفت: با توجه به توزیع مناسب گوشت پیش بینی می . 

صنعت، تجارت و کشاورزی منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی  

بازار گوشت قرمزاظهار کرد: با توجه به روند مناسب واردات دام زنده و گوشت  ، درباره آخرین تحوالتباشگاه خبرنگاران جوان
ر به ثبات رسیده استقرمز، بازا . 

های اخیر در بخش گوشت خبر داد و گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار و گرانی بازار گوشت داخل وی از رکود حاکم بر
 .داخل، تقاضای چندانی برای خرید وجود ندارد
بیان کرد: ورود و توزیع این میزان از  شود،هزار راس دام زنده وارد کشور می ۵۰پوریان با اشاره به اینکه ظرف چند روز آینده 

های وارداتی تاثیر مثبتی در بازار خواهد داشتالشه دام . 
ماهه امسال 9راس دام در  477هزار و  9۶2کند/ قاچاق واردات دام سنگین کمکی به تنظیم بازار نمی :بیشتر بخوانید  

در حال افزایش است، افزود: با توجه به موضوع تشدید  ام کشورمیزان د ئیس شورای تامین کنندگان دام کشور با اشاره به اینکهر
ها هستیم، از این رو هر چه به پایان سال نزدیک می شویم، های کشور، شاهد مازاد دام در برخی استانکنترل غیر قانونی دام از مرز

یابدکاهش می های تولید پاییز و زمستاننیاز کشور به دام وارداتی و گوشت منجمد به سبب عرضه بره . 
تن گوشت گرم به کشور خبر داد و گفت 1۶۰تا  1۵۰وی از واردات روزانه  کماکان سابق در حال انجام  واردات گوشت منجمد :

ای زمینه وجود ندارداست و مشکلی در . 
آالیش دام در اختیار از رومانی به صورت مرتب در حال انجام است که پس از کشتار الشه و  واردات دام زنده :پوریان ادامه داد

گیردستاد تنظیم بازار قرار می . 
های آتی در بازار خبر داد و گفت: با توجه به توزیع مناسب گوشت در بازار این مقام مسئول از کاهش قیمت گوشت داخلی طی روز

شود که قیمت گوشت داخل از اواخر هفته با روند نزولی در بازار روبرو شودپیش بینی می . 
امه افزود: براساس توافق صورت گرفته پشتیبانی امور دام با اتحادیه گوشت گوسفندی، کل دام وارداتی در اختیار اتحادیه و وی در اد

گیردآالیش دام اتحادیه طباخان قرار می . 
کرد: با توجه به پوریان در واکنش با اظهارات اتحادیه طباخان و دل و جگر مبنی بر عدم دریافت آالیش دام کشتار شده رومانی بیان 

آنکه میزان تقاضا برای دریافت آالیش دام بسیار باالست و میزان عرضه پاسخگو نیست، از این رو همین امر موجب شده تا چنین 
 .اظهاراتی از سوی اتحادیه طباخان مطرح شود

مدیریت شود، با افزایش عرضه به درستی  توزیع دام و گوشت اگر  رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور در پایان تصریح کرد:

 .نسبت به تقاضا، قیمت گوشت روند کاهشی پیدا خواهد کرد
 لینک خبر
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 گوشت قرمز 
 خبرگزاری فارس  – ۸/12/1397تاریخ : 

هزار تومان است  ۴۰حداکثر قیمت تمام شده هر کیلو گوشت گوسفندی گرم   
معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه نظام تامین بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و نظام توزیع بر عهده 

هزار تومان  4۰تا  33وزارت صنعت قرار گرفته است، گفت: قیمت تمام شده هر کیلو گوشت گوسفندی گرم در داخل کشور بین 
 .است

قل از روابط عمومی برنامه پایش، این برنامه که یکشنبه شب ها با حضور کارشناسان و مهمانان به گزارش خبرگزاری فارس به ن
 .حوزه مرتبط در خصوص مسائل اقتصادی از شبکه یک پخش می شود، این هفته نیز با موضوع گرانی گوشت روی آنتن رفت

ای شفافیت شرکت های دولتی مطرح شد ولی موضوع در برنامه این هفته، محورهایی مانند افزایش وام ازدواج، مصوبه مجلس بر
 .اصلی برنامه، گرانی گوشت بود

محمدهادی سلیمی زاده کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه نرخ گوشت در طول ماههای شهریور و مهر با وجود نوسانات نرخ 
 1۰۰اخیر به شدت افزایش یافت و به حدود کیلویی  دالر روند ثابتی را داشت، اظهار داشت: این نرخ به طور یکباره طی یکی دو ماه

 .هزار تومان رسید
 عوامل نوسانات قیمت گوشت در بازار چه بود؟*

سلیمی با بیان اینکه در این دوران دولت شروع به توزیع گوشت با نرخ دولتی کرد، ادامه داد: در آذر ماه نیز شاهد یک نوسان در 
والتی از جمله مقداری گوشت دپو شده بود که دادستان نیز آن را اعالم کرد اما گوشت از جمله قیمت گوشت بودیم که عامل آن نیز تح

اقالمی نیست که یک شبه قیمت آن افزایش یابد و یک روند طوالنی مدت را طی می کند اما متاسفانه دولت حتی در این زمان نیز 
درستی اجرا نکردهای وارداتی را نیز به قادر به کنترل قیمت آن نشد و سیاست .   

شود اظهار درصد آن صرف خرید گوشت می 2۰درصد از درآمد مردم صرف خرید اقالم خوراکی شده و  23وی با بیان اینکه 
شود صرف خرید گوشت، مرغ و مواد هزار تومان می 4۰۰داشت: در واقع یک بیستم میانگین درآمد یک خانواده متوسط حدود 

 .پروتئینی خواهد شد
هزار تومان  3۰رشناس مسائل اقتصادی افزود: با یک محاسبه روشن است که هر کیلو گوشت وارداتی از گمرک کیلویی این کا

رسد و عمده هزار تومان به عرضه کننده می 2۰شود که در این میان هزار تومان عرضه می ۵۰خریداری شده و در بازار به قیمت 
ستمشکالت ما نیز وابسته به این عرضه کننده ا . 

شود تصریح کرد: به طور مثال وقتی وی با اشاره به برخی معضالتی که از سوی عرضه کنندگان گوشت در این زمینه ایجاد می
گوشت وارد میشود سر و دست آن نیست و احتماال به قصابی های باالشهر رفته و یا در قصابی های آزاد به قیمت بسیار باال فروخته 

د نظارت مشخص و توزیع کنندگان تعیین شده است چرا که توزیع گوشت تنها بر عهده چندین شرکت می شود و دلیل آن نیز نبو
 .محدود و خاص است

* هزار تومان است 4۰تا  33قیمت تمام شده هر کیلو گوشت گوسفندی گرم بین   
لفنی با برنامه پایش در پاسخ به این در ادامه این برنامه علی اکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی در گفتگوی ت

سوال که قیمت گوشت در گمرک و بازار چقدر است و آیا معاونت بازرگانی جهاد کشاورزی که وظیفه تنظیم بازار را برعهده دارد 
ی پس از قیمت تمام شده هر کیلو گوشت گوسفندی گرم در داخل کشور یعن :در این باره وظیفه خود را انجام داده است یا خیر گفت

هزار تومان است و قیمت این گوشت  3۵هزار تومان و میانگین آن  4۰تا  33پرداخت عوارض گمرکی و ورود به کشور بین 
رسدهزار تومان بوده و به همین قیمت به فروش می 4۰خارجی برای مصرف کننده  . 

هده وزارت جهاد کشاورزی و نظام توزیع بر وی اظهار داشت: در حال حاضر نیز بر اساس آخرین نظرات دولت نظام تامین بر ع
 .عهده وزارت صنعت معدن و تجارت قرار گرفته است

ها، فروشگاه های زنجیره ای و برخی از شعب مشخص مهر فرد ادامه داد: تاکنون گوشت در میادین میوه و تره بار، برخی تعاونی
فوفی ایجاد و اختالالتی نیز به وجود آمدشده عرضه می شد که به دلیل اختالف قیمت گوشت داخلی و خارجی ص . 

 فعالیتی در بخش خصوصی ندارم*
معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت وارد کننده گوشتی به نام شما ثبت و فعال است یا خیر 

ئولیت یعنی زمانی که از گردونه دولت خارج توضیح داد: در حال حاضر بنده هیچ شرکت خصوصی ندارم. قبل از ورودم به این مس
بودم، فعالیتی در این زمینه داشتم که پس از ورود به وزارت جهاد کشاورزی و این منصب هیچگونه فعالیت تجاری در این زمینه را 

ه در این زمینه ارائه ادامه ندادم و سازمان بازرسی کل کشور نیز این موضوع را پیگیری کرد و مدارک الزم مبنی بر عدم فعالیت بند
 .شد
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های سازمان دامپزشکی همگی کد داشته و مشخص است و اگر به هر دلیلی ابهامی در این زمینه وی در ادامه اظهار داشت: کشتارگاه
 .وجود داشته باشد می توان با مراجعه به سازمان دامپزشکی اهلیت آنها را شناسایی کرد

 
  لینک خبر
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 گوشت قرمز 
 خبر گزاری فارس  – 12/12/1397تاریخ : 

 گوشت و میوه به اندازه کافی برای عید تهیه شده/ قیمت قند و شکر افزایش نیافته است 
های معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: همه ارزاق مورد نیاز کشور در حوزه کشاورزی تأمین شده، میوه خریداری و به استان

تکشور ارسال شده و محصوالت پروتئینی هم به طور کامل تأمین شده اس .  
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عبدالمهدی بخشنده معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه 

نمایشگاه دستاورد بخش کشاورزی در چهلمین سالگرد انقالب اسالمی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید، به شب عید 
رای تنظیم بازار به ویژه گوشت چیست، گفت: همه ارزاق مورد نیاز کشور در حوزه شویم، برنامه وزارت جهاد بنزدیک می

های کشور ارسال شده است و محصوالت پروتئینی هم به طور کامل تأمین شده کشاورزی تأمین شده، میوه خریداری و به استان
  .است

اردات به حد کافی انجام شده و مطابق با معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی افزود: در مورد گوشت قرمز، هم و
انجام شده، تأمین گوشت با وزارت جهاد کشاورزی است و توزیع آن به عهده ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت است که  گیریتصمیم

  .آنها این کار را انجام خواهند داد
انجام خواهد شد، گفت: دیروز مجلس در  42۰۰وی در پاسخ به این سؤال که آیا در سال آینده هم همچنان واردات گوشت با ارز 

تومان، ارز ترجیحی و یا ارز  42۰۰، دست دولت را باز گذاشته است که هم در زمینه ارز  9۸آخرین بررسی الیحه بودجه سال 
اد، برای محصوالت مختلف اقدام به واردات کندنیمایی هر کدام را که دولت تشخیص د .  

بخشنده در پاسخ به سؤال دیگر فارس که پرسید، قیمت قند و شکر در بازار به گفته مردم دو برابر شده است، گفت: نه خیر قیمت قند 
طی روزهای گذشته هم و گوشت دو برابر نشده است و حتی یک و نیم برابر هم نشده است، قیمت مصوبی توسط دولت وجود دارد و 

  .مقدار زیادی شکر وارد کشور شده و به استانها ارسال شده است
  .به گزارش فارس، طی چند روز گذشته برخی شهروندان به فارس گزارش دادند که قیمت قند و شکر در بازار افزایش یافته است

تومان  ۸۰۰هزار و  3رفتم و با نرخ کیلویی  بهمن برای خرید شکر 22یک خریدار شکر به خبرنگار فارس اعالم کرد: روز 
3۰۰هزار و  ۶خریداری کردم، اما امروز قیمت به  رسدتومان به فروش می  . 

 ۸تومان خریداری کردم و امروز قیمت کیلویی  ۵۰۰هزار و  ۵خریدار دیگری به خبرنگار فارس گفت: دو روز پیش شکر با قیمت 
رسدتومان به فروش می ۵۰۰هزار و  .  

واردات گوشت منجمد گوساله و گوشت گرم گوسفندی  هزارتن 14۰ون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با بیان اینکه نزدیک معا
کشور مختلف در حال انجام است 14داشتیم، ادامه داد: واردات گوشت منجمد از کشور برزیل و گوشت گرم گوسفندی از  . 

ت گوشت شرکت داشتند، افزودشرکت در واردا 97وی با اشاره به اینکه در مجموع  مقدار گوشتی که تاکنون وارد کردیم نسبت به  :

 .سال گذشته از کمیت باالتری برخوردار است ضمن اینکه واردات تا پایان اسفندماه ادامه دارد
سالهای   شود و طیدرصد نیاز غذایی کشور در داخل تأمین می ۸3معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت: در حال حاضر 

های منظمی برای افزایش تولید داشتیم، طوری که عملکرد در آبیاری افزایش قابل توجهی داشته استگذشته برنامه .  
ایم که تمام اهداف برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی را محقق کنیمریزی کردهبرنامه وی گفت: .  

 
  لینک خبر
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 گوشت قرمز 
 خبرگزاری فارس 12/12/1397تاریخ : 

 گوشت مورد نیاز صنف پزندگان استان تهران تامین شد 
کبا ب و حلیم تهران با بیان اینکه گوشت مورد نیاز صنف پزندگان استان تهران تامین شد، گفت: گوشت منجمد برزیلی رئیس اتحادیه 

گیردهزار تومان در اختیار این صنف قرار می 4۸با قیمت هر کیلو  .  
نعت، معدن و تجارت به وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: بر اساس توافقی که با وزارت صحسین محمدی در گفت

شودها برای متقاضیان صادر میهای گوشت نیز از سوی اتحادیهعمل آمد،گوشت مورد نیاز صنف پزندگان تامین شد و حواله . 
رئیس اتحادیه صنف کباب و حلیم تهران با اعالم اینکه فراخوان برای دریافت گوشت به اطالع اعضای صنف رسیده است، گفت: بر 

توانند از تعاونی اتحادیه گوشت مصرفی خود را شود و اعضا میها صادر میت مورد نیاز و میزان فروش، حوالهاین اساس گوش
 .تامین کنند

با تاکید بر اینکه اگر عضوی از صنف گوشت مورد نیاز خود را از بازار تامین کند، از سوی اتحادیه اخطار خواهد گرفت،   وی
اند، در کنندگان عمده از بازار اندیشیدهت و مقامات وزارت صمت تدابیری را برای خروج مصرفگفت: این اقدام اصال به صالح نیس

 .نتیجه بهتر این است که اعضا نیز برای آرامش بازار همکاری الزم را به عمل بیاورند
هزار تومان به اعضای صنف تعلق خواهد گرفت 4۸های منجمد برزیلی به قیمت گفت: گوشت  وی . 

تردید وقتی گوشت مصرفی تر خواهد شد،گفت: بیتاکید بر اینکه با تامین این گوشت قیمت منوی غذای پزندگان متعادل محمدی با
برای اینکه فشاری به مردم و   هزار تومان خواهد بود و اعضای صنف نیز 1۰تا  ۸تامین باشد، قیمت هر سیخ کباب هم بین 

ها تعداد مشتریانشان را کم مکاری الزم را به عمل بیاورند چرا که باال رفتن شدید قیمتوارد نشود، باید ه  کنندگان و مشتریانمصرف
 .خواهد کرد

هزار عضو دارند، گفت:  1۰ها حدود ها، اغذیه فروشان و کبابیوی با تاکید بر اینکه پزندگان، اعم از رستوران داران، چلوکبابی
د بازار در هفته آتی رو به تعادل حرکت خواهد کردتردیتامین گوشت در حال حاضر اتفاق افتاده و بی . 

محمدی با تاکید بر اینکه کمبود گوشت برطرف شده است، به برگزاری جلسه میان اعضای صنف پزندگان و مقامات بازرگانی داخلی 
خریدند تا به قیمت ایستادند و گوشت میهای گوشت میاستفاده در صفکسانی که با هدف سوء  وزارت صمت اشاره کرد و افزود:

ای خریدار آنها نخواهد بود باالتر به رستوران ها بفروشند بدانند، دیگر هیچ کبابی و پزنده  . 
وی با تاکید بر اینکه در دو هفته قبل این صنف با کمبود روبرو بود، اما اقدامات صورت گرفته مشکل را برطرف کرد، گفت: تعاونی 

دور حواله برای اعضای متقاضی جهت دریافت گوشت خواهد بوداتحادیه صنف کباب و حلیم آماده ص  . 
به گزارش فارس، ستاد تنظیم بازار پیش تر با هدف تنظیم بازار گوشت اقداماتی را برای خروج مصرف کنندگان عمده از بازار در 

صرف کنندگان واقعی و دستور کار قرار داد. مقرر شده است توزیع گوشت خانوار نیز به صورتی باشد که گوشت به دست م
های هدف برسدگروه . 

 .تدابیری نظیر واردات دام مولد و واردات گوشت گرم و منجمد به منظور تنظیم بازار داخلی در دستور کار است
  لینک خبر
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 گوشت قرمز 
 خبرگزاری فارس  – 13/12/1397تاریخ : 

ای بر بستر کارت بانکی فراهم شد یر ساخت توزیع گوشت سهمیهز  
تومانی وارد کنید و بعد به  42۰۰رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مجلس مصوب کرده است که کاالهای اساسی را با ارز 

تما از این به بعد انجام خواهد شدصورت سهمیه ای بدهید، گفت: سیستم این کار را برای گوشت آماده کردیم و ح .  
میلیارد دالر ارز  14به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بعد از بحث های فراوان و سه بار بررسی موضوع اختصاص 

د اسفندماه، بن 1۰مجلس شورای اسالمی در جلسه مورخ   ترجیحی به کاالهای اساسی در کمیسیون تلفیق مجلس، نهایتا نمایندگان
درباره این موضوع را مصوب کردند 9۸الیحه بودجه  7به تبصره  2الحاقی  . 

میلیارد دالر از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود  14التفاوت ریالی مابه 139۸براساس این مصوبه، دولت مکلف است در سال 
 .را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید کند

های کشاورزی و دامی با نرخ خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهادهواردات یا  :1

 ارز ترجیحی
های کشاورزی و دامی با نرخ ارز واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده :2

وت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولیدالتفانیمایی و اختصاص مابه  
کنددولت از کاالبرگ الکترونیکی برای تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می .3 . 
های برنامه و یک بار به کمیسیوندولت موظف به حسن نظارت بر اجرای این برنامه است و گزارش عملکرد خود را هر سه ماه  .4

کندبودجه، اقتصاد، کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسالمی ارائه می . 
تداوم سازوکار فعلی با  به گزارش فارس، مخالفت مجلس با پیشنهاد اولیه کمیسیون تلفیق که همان راهکار پیشنهادی دولت بود یعنی

و نهایتا ملزم کردن دولت به استفاده از کاالبرگ الکترونیکی برای توزیع  اساسی میلیارد دالر ارز ترجیحی به کاالهای 14اختصاص 
کاالهای اساسی بین مردم حاکی از آن است که زمینه الزم برای تغییر سیاست های کشور در این زمینه فراهم شده است. اما چرا 

 مجلس همچین تصمیمی را گرفت؟
* تومانی 42۰۰تخصیص ارز افزایش قیمت شدید کاالهای اساسی علی رغم   

میلیارد دالر ارز ترجیحی برای واردات کاالهای اساسی در سال آینده تخصیص دهد و این در حالی بود که  14دولت تصمیم داشت 
هدف اصلی اجرای این سیاست در سال جاری یعنی افزایش نیافتن قیمت این کاالها محقق نشده بود. از طرف دیگر، اجرای سیاست 

ترجیحی به کاالهای اساسی، پیامدهای منفی متعدد و مهمی مانند زمینه سازی برای ایجاد رانت و فساد، تضعیف تولید  تخصیص ارز
های پایین درآمدی( به صورت بهینه داشته است. بر همین اساس، اجماع گسترده ای بین های هدف )دهکعدم انتفاع گروه داخلی و

نباید تداوم پیدا کند و  9۸اسان وجود داشت که سیاست تخصیص ارز ترجیحی در سال نمایندگان مجلس، مراکز پژوهشی و کارشن
 .دولت باید درآمد حاصل از حذف آن، به صورت مستقیم به مردم اختصاص دهد

تومانی به کاالهای اساسی نتوانسته موجب جلوگیری از افزایش  42۰۰با این وجود، دولت اعتقاد داشت که هرچند اختصاص ارز 
این کاالها در بازار شود ولی اجرای این سیاست، موجب شده است که تا حدودی تورم این کاالها کنترل شود. به عبارت دیگر،  قیمت

دولت اعتقاد داشت حذف ارز ترجیحی کاالهای اساسی موجب افزایش شدید قیمت این کاالها خواهد شد و این در حالی بود که 
های صورت گرفتهبررسی شده این کاالهای اساسی وارداتی با نشان می داد قیمت اکثر کاالهای اساسی در بازار حتی از نرخ تمام 

 .ارز سنا هم باالتر است
لناصر همتی رئیس کل بانک برای اینکه با دیدگاه دولت درباره این مساله بیشتر آشنا شویم، مناسب است نگاهی به اظهارات عبدا

1۰مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری  اسفندماه داشته باشیم. همتی در این برنامه تلویزیونی درباره قیمت باالی کاالهای اساسی  
تومانی آغاز شد. هنگامی که  42۰۰از اول سال، اختصاص ارز »تومانی به این کاالها گفت:  42۰۰علی رغم اختصاص ارز 

تومانی در اختیار مردم  42۰۰سیاست های ارزی جدید را در مردادماه اعالم کردیم، احساس کردیم برای کاالهای اساسی که با ارز 
 قرار می گیرد، اگر این را به هم بزنیم، ممکن است شوکی در جامعه ایجاد کند. این تصمیم هم درست بود چون در مواقعی که با

شوک طرف عرضه مواجه هستیم و شوک افزایش قیمت ایجاد می شود، شما اگر بتوانید به اقشار کم درآمد و متوسط جامعه کمک 
آمار بانک مرکزی نشان می دهد تا آبان این سیاست درست عمل کرد.  .کنید، این کمک می کند که اقشار کم درآمد خیلی آسیب نبینند

تومانی خیلی کمتر از  42۰۰آبان، این سیاست درست عمل کرد و تورم کاالهای اساسی با ارز  در واقع، مرداد، شهریور، مهر و
واحد درصد با آنها داشت. از آذر به بعد، رشد تورم کاالهای اساسی افزایش  2۰تورم سایر کاالها بود و اختالف زیادی یعنی حدود 

  .«یافت چون نظام توزیع مشکل داشت و ضعیف توزیع داشتیم
تومانی با کاالهای غیرمشمول که نشان می داد  42۰۰یس کل بانک مرکزی با اشاره به نمودار مقایسه تورم کاالهای مشمول ارز رئ

این نشاندهنده این است که »تومانی بیشتر از تورم سایر کاالها بوده است، افزود:  42۰۰از آذرماه به بعد، تورم کاالهای مشمول ارز 
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مون وزارت بازرگانی است و ما االن سیستمی که اشت و آقای رئیس جمهور هم بارها گفته اند که ما مشکلشبکه توزیع ما ایراد د
متولی توزیع باشد عمال نداریم. باالخره وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و وزارت معادن همه ادغام شده و دغدغه هایی که 

ر دارد، باعث می شود بحث توزیع به حاشیه برود. این موضوع در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تولید و مسائل اساسی ت
 .«دولت بحث شده و دولت به دنبال آن است که راهکاری پیدا کند

 استفاده از کاالبرگ الکترونیکی، سناریوی منطقی تضمین قدرت خرید مردم*
به گزارش فارس، مجلس که امسال سه بار با پیشنهاد دولت مبنی بر احیای وزارت بازرگانی مخالفت کرده بود، نهایتا با پیشنهاد اولیه 

میلیارد دالر ارز ترجیحی به  14کمیسیون تلفیق که همان راهکار پیشنهادی دولت بود یعنی تداوم سازوکار فعلی با اختصاص 
دولت را ملزم به استفاده از کاالبرگ الکترونیکی برای توزیع کاالهای اساسی بین مردم کرد. هرچند  کاالهای اساسی، مخالفت و

برخی کارشناسان و رسانه ها، واکنش منفی به این تصمیم مجلس و بازگشت کوپن به سیستم اقتصادی کشور نشان دادند ولی به نظر 
شور اتخاذ کرده است. مجید شاکری کارشناس مسائل اقتصادی با حمایت از می رسد مجلس تصمیم نسبتا قابل قبولی در شرایط فعلی ک

نوشتمصوبه مجلس درباره توزیع کاالهای اساسی با کوپن الکترونیک  تصور آن که تضمین حداقلی از سبد غذایی برای اقشار » :

تامین حداقل های غذایی در آمریکا به صورت ثابت و بی  1964رایط جنگی است به وضوح غلط است. از نیازمند صرفا مختص ش
در  2۰۰4به صورت فراگیر از سال  (EBT)وقفه بر بستر قانونى جدید در حال اجراست و کارت های اعتباری مربوط به این برنامه

ط جنگی باشدآمریکا مورد استفاده است بدون ان که این کشور درگیر شرای ». 
 زیرساخت الزم برای اجرای مصوبه مجلس درباره کاالهای اساسی آماده است*

است   ، ادبیات به شدت مبهمی دارد و به همین دلیل، مهم9۸با این وجود، مصوبه مجلس درباره توزیع کاالهای اساسی در سال 
گفتگوی ویژه خبری شنبه شب با اشاره به مصوبه مجلس  تفسیر دولت از این مصوبه را بدانیم. رئیس کل بانک مرکزی در برنامه

امروز چیزی که در مجلس تصویب »تومانی به کاالهای اساسی و توزیع آن با کارت الکترونیک گفت:  42۰۰درباره تخصیص ارز 
چیزی که االن مجلس  دو پیشنهاد وجود داشت و عده ای می گفتند شما آزاد کنید و بعد یارانه بدهید ولی این .شد، بحث جدیدی هست

تومانی وارد کنید و بعد به صورت  42۰۰تصویب کرده است، این نیست. مجلس مصوب کرده است که کاالهای اساسی را با ارز 
امکانات این قضیه فراهم است و همین امروز به من اطالع دادند که سیستمی در بانک مرکزی توانستند نهایی کنند  .سهمیه ای بدهید

رپرست خانوار با هر کارت بانکی که دارد و فرقی نمی کند که برای کدام بانک باشد چون به شماره ملی اش می دهیم، و االن هر س
راحت می تواند برود و هر سهمیه کاالیی را در هر سقفی که مسئولین توزیع تامین کرده اند، با همان نرخ بخرد یعنی پولی که از 

ست. ما االن این سیستم را برای گوشت آماده کردیم که این اتفاق بیفتد و حتما از این به بعد حسابش برداشته می شود با همان نرخ ا
 .«انجام خواهد شد. درباره بقیه کاالها هم می توانند این کار انجام دهند

ساسی با به گزارش فارس، با توجه به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی انتظار می رود به زودی شاهد توزیع برخی کاالهای ا
 .کاالبرگ الکترونیکی در بین مردم که گام بزرگی در راستای اجرای مصوبه جدید مجلس درباره این موضوع است، باشیم

  لینک خبر
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 گوشت مرغ
 خبرگزاری فارس  – 14/12/1397تاریخ : 

کنندهای مسؤوالن اعتنا نمیهایی که شوق پرواز دارند و به گفتهمرغ !  
ها هایی که شوق پرواز دارند این حرفتومان باشد، اما مرغ 11۵۰۰گویند قیمت مرغ نباید بیش از از وزیر گرفته تا وکیل همه می

شان باال بماندتابند و دوست دارند قیمترا برنمی .  
روند، گوشت به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت محصوالت پروتئینی مانند گوشت قرمز وسفید هر دو هم باال می

میلیون تن تولید مرغ  2اند بیش از بوده و هستیم. اما مرغ چرا؟ مسئوالن همواره گفتهقرمز که بحث جدای دارد، چون وارد کننده 
 .داریم و صادر کننده هم هستیم

قیمت نباید بیش از »وزیر جهاد کشاورزی معتقد است:   هزار تومان رسیده است، در حالی 15قیمت مرغ در بازار تهران به کیلویی 
تومان در بازار بفروشد 115۰۰مرغ را بیش از کیلویی تومان باشد وکسی حق ندارد  115۰۰ .» 

هزار تومان هم از  2تومان را ستاد تنظیم بازار تعیین و ابالغ کرده بود اما بازار هیچوقت این قیمت را ندید که هیچ؛  11500قیمت 

شود و کسی قوانین تصویب و ابالغ میها و زمان ابالغ این قیمت افزایش یافته است، کسی هم نپرسید چرا؟ ظاهرا اینجا فقط مصوبه
 .برای اجرای آن نظارت ندارد

دادستان عمومی و انقالب مرکز مازندران هم با تاکید بر اینکه هیچ تولید وتوزیع کننده حق ندارد مواد مایحتاج عمومی را غیر از 
ان در بازار مازندران ممنوع است و با توم 5۰۰هزار و  11قیمت واقعی آن به فروش برساند، گفت: فروش مرغ باالتر از قیمت 

شودمتخلفان برخورد می . 
اند که با واردات قیمت مرغ را پایین بیاورند؛ حاال اینکه آمارهای فضایی تولید که قبال گفته می شد را با االن مسئوالن به فکر افتاده

زار تن مرغ وارد کشور شوده 3۰توان کنار هم گذاشت قابل تامل است، اما قرار است این واردات چطور می . 
مجوز »ساله بخش کشاورزی گفت:  4۰در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه بین المللی دستاوردهای  معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی

هزار تن مرغ صادر شده است 3۰واردات  .» 
توزیع قیمت این کاال از دو روز پیش روند رضایی درباره افزایش قیمت مرغ در بازار اظهار داشت: با توجه به شرایط خوب تولید و 

  .کاهشی به خود گرفته است
این مسئول درباره اینکه این چطور یکباره از صادرکننده مرغ تبدیل به وارد کننده شدیم و یا از کدام کشورها قرار است وارد شود 

بینی کرده بود کاهش قیمتی رخ ندادچیزی نگفت و بر خالف آنچه که پیش . 
* هزار تومان 96رمز کیلویی گوشت ق  

تهران قیمت ران و  19پیماید و قصد پایین آمدن ندارد، در منطقه گوشت قرمز هم همچنان مسیر رشد و ترقی قیمت را پله پله می
رود که این قیمت نسبت به چند روز گذشته بازهم افزایشی استهزار تومان به فروش می  96دست گوشت گوساله  . 

ها تومانی وارد شده با این هدف که قیمت پایین بیاید اما قیمت  42۰۰یش از دو برابر نیاز کشور گوشت با ارز معما این است که ب
ها های ریاضی فیزیک حل کنند. بعد در کنار این، مسئله دیگری را حل کنند که میلیونهمچنان باال میرود؛ این معما را باید المپادی

دالر مابه با ارز نیمایی یا آزاد کجا رفت؟ تومان 42۰۰التفاوت ارز   
* هزار تومان 57ماهی تیالپیا کیلویی   

درصد رشد  1۰۰ماه نزدیک به  3حاال یک المپیادی دیگر هم محاسبات ماهی را انجام دهد که چرا قیمت ماهی تیالپیا در کمتر از 
ی درشت و ریز خوشمزه خلیج فارس و خزر و عمان هاآال و ماهیکرده است، اصال چرا تیالپیای وارداتی باید بخوریم؟ این همه قزل

 مگر ماهی نیستند؟
چیزخوارتیالپیای همه  اگر کسی اطالعات بیشتری از این کند که آال ، شیر و حلوای خزر خودمان را رها نمیداشته باشد قزل !

ها بریزیمتیالپیای وارداتی بخورد تا این همه ارز زبان بسته را به جیب خارجی  
 لینک خبر
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 گوشت مرغ 
 خبرنگاران جوان  – 11/12/1397تاریخ : 

هزار تن رسید ۷میزان روزانه مصرف گوشت مرغ به   
هزار تن  7های بهمن و اسفند به تن بوده که در ماه ۶۰۰هزار و  ۵های عادی سال چهارآیین گفت: متوسط مصرف مرغ در روز

 .رسید
وگو با خبرنگاربرومند چهار آیین مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در گفت گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی  

در بازار اظهار کرد: با توجه به آنکه ذرت، کنجاله سویا و جوجه  گرانی مرغ ، با اشاره به عواملاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
ها بر گرانی نرخ مرغ در دهد، از این رو افزایش بی رویه قیمت این نهادهقیمت تمام شده تولید را تشکیل می درصد ۸۰یکروزه 

 .بازار دامن زده است
از سوی دولت مناسب است، اما متاسفانه حمل  های دامیواردات نهاده تومان به 42۰۰وی افزود: اگرچه سیاست اختصاص ارز 

دهدشود که قیمت تولید را به شدت افزایش میامام)ره( دچار انحرافاتی میذرت و کنجاله سویا از بندر  . 
های واردات و حقوق و عواض گمرکی باید یک چهار آیین ادامه داد: اگرچه نرخ مصوب هر کیلو ذرت دامی با احتساب تمام هزینه

رافات در عرضه از بندر امام)ره( هر کیلو ذرت تومان باشد، اما هم اکنون به سبب انح 4۰۰هزار و  2و کنجاله سویا  2۰۰هزار و 
شودتومان به مرغداران توزیع می 2۰۰هزار و  4هزار تومان و کنجاله سویا  2تا  ۸۰۰با نرخ یک هزار و  . 

هزار تومان 1۶هزار تومان وجود ندارد/ قیمت هر کیلو مرغ  12امکان عرضه مرغ با نرخ  :بیشتر بخوانید  
های دامی به دنبال آن است که اثر آن را در سفره مردم ببیند که متاسفانه به تومانی نهاده 42۰۰به گفته وی، دولت با اختصاص ارز 

رودای رانت خوار و دالل میسبب سودجویی عوامل واسطه تنها سود حاصل از واردات به جیب عده . 
ار اظهار کرد: با توجه به وجود بیش در باز قیمت مرغ مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به دیگر عوامل گرانی

تاالب در کشور که محل مهاجرت پرندگان است، از این رو شاهد بومی شدن بیماری مسری و خطرناک در کشور هستیم که  2۰۰از 
های ظالمانه و نبود واکسن در کشور، عرضه مرغ به سبب تلفات مرغ کاهش یافته استبه سبب تحریم . 

ها به سبب کاهش قدرت هزار تومان رسید که بسیاری از خانوار 1۰۰به باالی  قیمت گوشت قرمز های اخیروی در ادامه داد: در ماه
خرید، گوشت مرغ را جایگزین مصرف آن کردند که همین افزایش تقاضا از ناحیه مصرف کنندگان برای خرید گوشت مرغ، قیمت 

 .را تحت تاثیر خود قرار داد
دهد که های اخیر نشان میهای سالداران گوشتی درباره بازار مرغ در ایام پایانی سال گفت: بررسیمدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ

بازار  یابد که درنهایت افزایش تقاضا نسبت به عرضه نوساناتی درتقاضا برای خرید و ذخیره سازی مرغ برای شب عید افزایش می
ها تنها به ها گفته شده که خانوارسازی مصرف انتقاداتی وارد است و بارکند. این درحالی است که نسبت به فرهنگ ایجاد می مرغ

 .اندازه نیازشان خریداری کنند تا جو روانی بازار بر هم نریزد
های بهمن و تن اعالم کرد و افزود: بنابر آمار در ماه ۶۰۰هزار و  ۵های عادی سال را چهارآیین متوسط مصرف مرغ در روز

یابد که این ازدیاد تقاضا از ناحیه مصرف کنندگان و کمبود عرضه از سوی هزار تن در روز افزایش می 7به اسفند، میزان مصرف 
شوددر بازار می نوسان قیمت مرغ تولیدکنندگان منجر به . 

کرد: با توجه به بیان  قیمت واقعی گوشت مرغ این مقام مسئول در پایان با انتقاد از بی توجهی سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به
ها نسبت به مدت مشابه سال قبل، قیمت ها و مکملهای تولید اعم از ذرت، کنجاله سویا، ریز مغذیافزایش بیش از سه برابری نهاده

هزار و  7تومان بوده، درحالیکه ستاد تنظیم بازار نرخ هر کیلو مرغ زنده را  ۵۰۰هزار و  1۰تمام شده تولید هر کیلو مرغ زنده 
تومان اعالم کرده است ۵۰۰  

  لینک خبر
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 گوشت مرغ 
 خبرنگاران جوان – 13/12/1397تاریخ : 

ها را گزارش دهندمیلیون تن گوشت مرغ در کشور/ مردم گران فروشی ۳ظرفیت تولید   
میلیون تن از این محصول را برای  2تولید سه میلیون تن گوشت مرغ در کشور وجود دارد که تنها حدود  بصیری گفت: ظرفیت

 .تأمین داخلی نیاز داریم
ریزی، رکل دفتر برنامهمسعود بصیری، مدی  ، به نقل از وزارت جهاد کشاورزیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

بر  گوشت مرغ اظهار کرد: قیمت مصوب برای هر کیلوگرم  تأمین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی
تومان است، بنابراین مردم به هنگام مشاهده گرانفروشی و سودجویی  ۵۰۰هزار و  11اساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار 

کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات سازمان حمایت مصرف 124های نظارتی همچون سامانه ا به دستگاهفروشندگان آن ر
ها برخورد شودحکومتی و دیگر متولیان نظارت بر بازار، گزارش دهند تا با آن . 

ها را بر ها وظیفه کنترل قیمتستگاهوی افزود: وزارت جهاد کشاورزی تنها وظیفه تأمین این اقالم را بر عهده دارد و ناظران این د
ها مصوب کارگروه ستاد تنظیم بازار بوده و ابالغ شده است؛ بنابراین همه وظیفه دارند آن را اجرا کنندعهده دارند چرا که قیمت . 

هزار تومان گران فروشی است 1۶آخرین تحوالت بازار مرغ/ عرضه مرغ با نرخ  :بیشتر بخوانید  
ریزی، تأمین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه هیچ مشکلی در زمینه همدیرکل دفتر برنام

گوشت مرغدر کشور وجود دارد و در این میان به  تأمین کاال برای تنظیم بازار وجود ندارد، ادامه داد: ظرفیت تولید سه میلیون تن
ینی برای تأمین داخلی نیاز داریممیلیون تن از این محصول پروتئ 2حدود  . 

های اخیر سبب شد تا مدتی در نقل و انتقال ارز به مشکل بصیری در پایان تصریح کرد: نوسانات ارزی و مشکالت ناشی از تحریم
تا پس از آغاز شده است؛ بنابراین امیدواریم  روند کاهش قیمت مرغ اکنون این مسئله تا حد بسیاری برطرف وبرخورد کنیم، اما هم

تعطیالت نوروزی کاهش قیمت ادامه داشته باشد و در آن زمان به نقطه مطلوب خود برسد. اخیراً ستاد تنظیم بازار حجمی را برای 

 .واردات گوشت مرغ تعیین کرده تا از این محل نیز بتواند بازار را بهتر کنترل کند
  لینک خبر
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
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 متفرقه
 ایران اکونا  – 13/12/1397تاریخ :

تراریخته که وارد بازار شد، چه بود؟خستین محصول   
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: در زمینه محصوالت تراریخته باید به جای ادعا به واقعیت توجه شود و اطالعات درست در 

  .اختیار مردم قرار بگیرد
المی که در دانشگاه علوم کشاورزی و علیرضا عباسی در همایش نقد و بررسی تولید گیاهان تراریخته از منظر علم تجربی و فقه اس 

منابع طبیعی ساری، برگزار شد، اظهار کرد: نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه شود این است که نباید انتظار معجزه از این 
آن محصوالت داشت؛ بیوتکنولوژی از علوم مختلفی است که در جامعه بشری وجود دارد و کشاورزی یکی از حوزه های کاربردی 

 .است
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه بخش های پزشکی، دارویی، میکروبی، صنعتی از حوزه های کاربرد بیوتکنولوژی 

استفاده از مهندسی ژنتیک در تامین غذای آینده مردم کره زمین می تواند بسیار موثر باشد است، تصریح کرد:  . 
شود، خاطرنشان کرد: سوال اینجا است که آیا ز محصوالت ژنتیکی چندین سوال مطرح میعباسی با اشاره به اینکه در استفاده ا

توان هر ژنی را به هر محصولی وارد کرد و یا اینکه مبدا و مقصد ژن استحصال شده کجاستمی . 
مشخص دارد، ادامه داد:  عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه محصوالت تراریخته بر اساس نوع ژن انتقال یافته، سه نوع

 .انتقال از باکتری به گیاه، از همان گیاه و از گیاه دور به یک گیاه دیگر، انواع محصوالت تراریخته از نوع ژن انتقال یافته هستند
عباسی با اشاره به اینکه محصوالت تراریخته شامل تمامی محصوالت کشاورزی مورد نیاز کشور نیست، اظهار کرد: نسل اول 

صوالت تراریخته در برابر آفات باید مقاوم باشندمح . 
وی به نسل دوم و سوم این محصوالت اشاره و خاطرنشان کرد: نسل دوم محصوالت تراریخته باید موجب افزایش کیفیت شوند و 

 .ماندگاری آنها را افزایش دهند و نسل سوم نیز در خصوص محصوالت تراریخته دارویی است
میلیون هکتار در دنیا، محصول تراریخته مقاوم به آفت و علف کش کشت  19۰ه تهران با بیان اینکه در عضو هیئت علمی دانشگا

محصول سویا، پنبه، ذرت و کلزا زیر کشت قرار گرفته است 4شود، تصریح کرد: بر اساس آمار ارائه شده و قابل نقد جهانی، می . 
، حدود 2۰17ذرت در جهان، تراریخته است، افزود: بر اساس آمار سال  درصد سطح زیرکشت کلزا و 2۰عباسی با اشاره به اینکه 

درصد سویا و پنبه کشت شده تراریخته بوده است 77 . 
درصد کشت محصوالت تراریخته از  9۰وی در پاسخ به این پرسش که آیا همه کشورهای دنیا این کشت را انجام می دهد، گفت: 

گیردکشورهای آمریکا، برزیل و آرژانتین صورت میسطح زیر کشت، در  میلیون هکتار  19۰ . 
تا امروز ثابت بوده  2۰1۰عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با انتقاد از اینکه رشد تولید محصوالت تراریخته در جهان، از سال 

این موضوع  درصد دیگر رغبتی به 9۸درصد سطح زیر کشت دنیا را شامل می شود و  2است، اظهار کرد: این محصوالت تنها 
 .ندارند

سطح زیر کشت محصوالت تراریخته خود را پایین آوردند اما برای مقابله با کاهش این آمار،  2۰17کشور در سال  5عباسی افزود: 
 .کشورهای آمریکا و برزیل سطح زیر کشت خود را افزایش دادند

خستین محصول تراریخته ای بود که به بازار عرضه عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری با بیان اینکه گوجه فرنگی ن
درصد دانشمندان معتقدند محصوالت تراریخته خطری برای سالمتی انسان ندارد 9۰شد، گفت:  . 

به گزارش ایسنا، ویدا چالویی در همایش نقد و بررسی تولید گیاهان تراریخته از منظر علم تجربی و فقه اسالمی که از سوی انجمن 
یی باغبانی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، برگزار شد، اظهار کرد: در آمریکا گیاهان تراریخته در علمی دانشجو

سطح وسیعی کشت می شود و مردم از آن استفاده می کنند اما در اروپا این گیاهان کمتر مورد استفاده قرار گرفته و با مخالفت رو به 
 .رو شده است

درصد ذرت  32درصد سویا و  2۸نخستین گیاه تراریخته عرضه شده به بازار گوجه فرنگی بود، گفت: پس از آن وی با بیان اینکه 
 .با دستکاری ژنتیکی تولید شد

میلیارد نفر می رسد و این  1۰جمعیت زمین به  2۰5۰عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری تصریح کرد:در سال 
امین غذا کمک کندفناوری و تکنیک می تواند به ت . 

زند، خاطرنشان کرد: باید گفت در این روش یک چالویی با اشاره به اینکه برخی می گویند مصرف این گیاهان به سالمتی آسیب می
تر شوند و ماندگاری و کیفیت آنها افزایش یابدشود تا محصول در مقابل تغییرات آب و هوایی مقاومیا چند ژن به گیاه اضافه می . 

شود و تا امروز هیچ گزارشی وجود ندارد که این گیاهان ها پروتئین است که در بدن جذب خون میفزود: محصول این ژنوی ا
 .سالمت انسانی را به خطر انداخته باشد
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 های تراریخته به حشره یا علف هرزعضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری با بیان اینکه مدرک دقیقی وجود ندارد که ژن
درصد دانشمندان معتقدند این محصوالت ایمن هستند، تصریح کرد: در آکادمی علوم مهندسی و پزشکی  9۰نیز منتقل شده باشد و 

 .آمریکا تایید شده که این گیاهان به انسان و محیط زیست آسیب نمی زند
یک سوم از مصرف کنندگان این  تنها  چالویی با اشاره به اینکه با وجود نبود گزارش مشکل آفرین بودن محصوالت تراریخته،

محصوالت، به ایمن بودن آن اعتقاد دارند، گفت: اینترنت و دسترسی به اطالعات اشتباه، باعث ترس مردم و عدم استفاده از 
 .محصوالت تراریخته شده است

ند اما همیشه این محصوالت ها مقاوم هستوی افزود: هر چند برخی از محصوالت تراریخته ژنی دارند که به بعضی از علف کش
ها هستند که مشکل می آفرینندایمن نیستند؛ در این شرایط باز هم گیاه تراریخته آسیب نمی زند بلکه این علف کش . 

 آمارهای شفافی از میزان کاشت محصوالت تراریخته در کشور وجود ندارد
اینکه آمارهای شفافی از میزان کاشت محصوالت تراریخته در نماینده مقام معظم رهبری در سازمان جهاد کشاورزی البرز با بیان  

میلیون هکتار محصول تراریخته کشت شده است اما با حساسیت به وجود  1.5گفته شده در کشورمان  :کشور وجود ندارد، افزود

 .آمده در سال های پیش، آن را تکذیب می کنند
د و بررسی تولید گیاهان تراریخته از منظر علم تجربی و فقه اسالمی اظهار به گزارش ایسنا، حجت االسالم علی ارجمند در همایش نق

 .کرد: هر موضوع علمی، مسئله جامعه نیست بلکه مسئله اصلی، آن چیزی است که بیشترین فراوانی و اهمیت را دارد
است، تصریح کرد: باید تجربیات جهانی وی با بیان اینکه تولید و استفاده محصوالت تراریخته به یکی از مسائل مهم نظام تبدیل شده 

 .را در این زمینه مدنظر قرار دهیم
سال تالش در کانادا نوشته شد و ایران  6دوره مذاکره و پس از  ۸ارجمند با اشاره به اینکه پیمان نامه ایمنی زیستی جهانی پس از 

ه بر اساس نگاه جهانی سازی مانند دهکده می کشور حضور دارند ک 164نیز جز اعضای آن بود، یادآور شد: در تجارت جهانی 
 .مانند و حق ندارند جلوی واردات محصوالت را بگیرند مگر اینکه از فاکتور تعرفه استفاده کند

نماینده مقام معظم رهبری در سازمان جهاد کشاورزی البرز با اشاره به اینکه کشورهای عضو، تنها مجاز به دریافت بیشتر تعرفه 
توانند حتی به صرف احتمال خطر، از توانند مرزهای خود را ببندند، یادآور شد: بر اساس این پیمان نامه کشورها میهستند و نمی

 .ورود این محصوالت ممانعت به عمل آورند
کشور محصوالت تراریخته را وارد نمی کنند، اظهار کرد: پس از آزمایش در برخی از  39ارجمند با اشاره به اینکه امروز 

رها، نتیجه به دست آمده مناسب نبودکشو . 
نماینده مقام معظم رهبری در سازمان جهاد کشاورزی البرز تصریح کرد: بر اساس مطالعات آینده پژوهی رژیم صهیونیستی تا 

های آن نیز اجازه کاشت ندارندمحصوالت تراریخته هیچ جایگاهی در آن ندارد و حتی همسایه 2۰5۰سال . 
دهند ه وقتی جامعه جهانی به این صورت حساسیت دارند و به صرف احتمال خطر اجازه استفاده از آن را نمیوی با اشاره به اینک

باید در کشورمان نیز همین حساسیت ایجاد شود، اطرنشان کرد: بر روی محصوالت تراریخته باید کار کشاورزی شود و بر آن شکی 
خواهند تهدیدهای این محصوالت ولید بذر با تبلیغات سوء و آمارهای غلط مینیست اما عده ای تحت عنوان مبلغین کشورهای بزرگ ت

 .دیده نشود
ارجمند با یادآوری این که مهندسی ژنتیک باید استمرار یابد اما مراکز امنیتی در این موضوع ورود کنند چرا که احتمال ماجراجویی 

در  د است و گزینه های روی میز زیادی وجود دارد؛ گفته شده هم اکنون ایران در معرض تهدی و نفوذ زیاد است، اظهار کرد: 
میلیون هکتار محصول تراریخته کاشته شده است اما با حساسیت به وجود آمده در سال های قبل، آن را تکذیب می  1.5کشورمان 

 .کنند
ا نیازمند هستیم، تصریح نماینده مقام معظم رهبری البرز با یادآوری اینکه به مهندسی ژنتیک در بسیاری از حوزه ه

کرد:بیوتکنولوژی باید حمایت شود اما مهندسی کشاورزی در این زمینه باید زیرنظر مراکز امنیتی قرار بگیرد و تجاری سازی آن 
 .زمانی صورت بگیرد که خطری نداشته باشد

به عنوان دستاورد کشور نام می برند ارجمند گفت: متاسفانه در جمهوری اسالمی ایران در برخی کتاب ها از محصوالت تراریخته 
 .اما این یک دستپاچگی است و باید بیشتر به آن توجه شود

در ادامه این همایش علی بابایی زاد معاون فرهنگی دانشگاه علوم کشاورزی ساری اظهار کرد:جامعه امروز به شدت جمعیتی 
 .خواستار استفاده از تراریخته هستند

مانیم و اگر ای برای ما اهمیت دارد، گفت: اگر خود را غافل بکنیم عقب میسازی به اندازه دانش هسته وی با بیان اینکه تراریخته
شودای مشکل آفرین میبرای خودمان محدودیت در این زمینه ایجاد کنیم به مانند انرژی هسته . 

ها را تغییر دهیم و نگاه م به هر شکلی ژنمعاون فرهنگی دانشگاه علوم کشاورزی ساری تصریح کرد: باید توجه کرد اجازه نداری
  لینک خبر                                                                                                                علمی و مباحث دینی در آن لحاظ شود
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 متفرقه 
 ری فارس خبرگزا – 11/12/1397تاریخ : 

 تداوم تخصیص ارز ترجیحی به کاالهای اساسی محکوم به شکست است 
ای به کاالهای اساسی نتوانست در کنترل قیمت این کاالها عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه اختصاص ارز یارانه

ارزی کاالهای اساسی را مستقیما به مردم موفق باشد و ادامه آن محکوم به شکست است،گفت:دولت منابع حاصل از حذف یارانه 
  .بدهد

وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت
ی حذف ارز الیحه بودجه درباره تخصیص ارز ترجیحی به کاالهای اساسی گفت: در شرایط فعل 7تبصره  2فارس درباره بند الحاقی 

ای یارانه ( توانیم منابع ها تنها راهکار افزایش قدرت خرید مردم است. با این سیاست میترجیحی( کاالهای اساسی و آزاد سازی قیمت

حاصل از حذف یارانه ارزی کاالهای اساسی را به صورت مستقیم در قالب کارت اعتباری به مردم بدهیم و خود مردم برای پول 
ندشان تصمیم بگیر . 

ای تاثیری در معیشت مردم نداشته است، گفت: آنچه که مشهود است، اختصاص نماینده مردم شازند در مجلس با بیان اینکه ارز یارانه
های کاالهای اساسی موفق باشد و ادامه این سیاست محکوم به شکست استای به کاالهای اساسی نتوانسته در کنترل قیمتارز یارانه . 

دهیم. ها میتعداد زیادی واسطه ایجاد شده است و عمالً پول مردم را با چند فیلتر به آن  با اجرای این سیاست، رانت ووی ادامه داد: 
ها را تهیه کنندتواند به راحتی آنها را واقعی کنیم، در تهیه اقالم اساسی کمبود نخواهیم داشت و مردم میاگر قیمت . 

شود، گفت: درحال حاضر شاهد آن هستیم که ای از قاچاق کاالهای اساسی جلوگیری مییارانهابراهیمی با بیان اینکه با حذف ارز 
رسد. با حذف سیاست اختصاص شوند و عمال به مصرف کننده نهایی نمیکاالهای اساسی مشمول ارز حمایتی از کشور قاچاق می

ای به کاالهای اساسی عمالً با قاچاق هم مبارزه خواهد شدارز یارانه . 
اند و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان تصریح کرد: نمایندگان مجلس پیشنهاد پرداخت مستقیم یارانه کاالهای اساسی را داده

 امیدواریم این پیشنهاد در صحن علنی مجلس شورای اسالمی رای آورد
  لینک خبر
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرگزاری فارس  – 14/12/1397تاریخ : 

ای کنترل تب برفکی در شیراز افتتاح شد هشتمین نشست منطقه  
ای نقشه راه اوراسیای غربی به همت سازمان بهداشت دام جهانهشتمین نشست منطقه  OIE و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

FAO  دکشور در شیراز افتتاح ش 14با هدف کنترل بیماری دامی تب برفکی با حضور رؤسای دامپزشکی .  
ای نقشه راه اوراسیای هشتمین نشست منطقه به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،

کشور همسایه ایران و  14اسفند ماه با حضور روسای دامپزشکی  13غربی با هدف کنترل بیماری دامی تب برفکی دوشنبه 
کنترل بیماری دامی تب برفکی در شیراز شروع به کار کردنمایندگانی از اتحادیه اروپا با هدف  . 

آمدگویی وزیر جهاد کشاورزی علیرضا رفیعی پور، رییس سازمان دامپزشکی کشور در این همایش ضمن اعالم پیام سالم و خوش
ی بهداشت دام و همکاران های مختلف جهان از جمله مسووالن سازمان فائو، سازمان جهانکشورمان به میهمانان شرکت کننده از قاره

داشت: پس از ریشه کنی طاعون گاوی که با  المللی اظهارهای دامپزشکی کشورهای اوراسیا و کارشناسان برجسته بینسازمان
ترین بیماری شایع در جهان همکاری تمام کشورها و برنامه ریزی سازمان جهانی بهداشت دام انجام شد، بیماری تب برفکی خطرناک

کند؛ لذا کنترل و نطقه اوراسیاست که خسارت سنگینی را به صنعت دامداری و امنیت غذایی کشورها وارد کرده و میخصوصا م
ها در مواقع سخت شود؛ لذا سازمان جهانی بهداشت دام و سازمان آوری آنتواند باعث افزایش درآمد دامداران و تابریشه کنی آن می

های دامپزشکی کشورهای جهان این بیماری را نیز در جهان هستند تا به همراه سایر سازمان جهانی خواروبار ملل متحد فائو مصمم
 .ریشه کن کنند

سال پیش در همین شیراز برنامه قدم به قدم کنترل بیماری طراحی شد، تصریح  1۰وی با یادآوری این که برای رسیدن به این هدف، 
های انجام شده، اقدامات الزم بعدی برای کنترل و ریشه کنی ضمن ارزیابی پیشرفت کرد: امروز مفتخر هستیم تا بار دیگر در شیراز

 .این بیماری را مشخص کرده و در صورت نیاز نقشه راه را به روز و برنامه کاری موثری را به همین منظور طراحی کنیم
سال بعد در نشستی دیگر موفقیت این  1۰شود  رفیعی پور در پایان اظهاراتش ابراز امیدواری کرد تا دستاوردهای این نشست موجب

 .برنامه را در شیراز جشن بگیریم
در حاشیه این نشست، نمایشگاه جانبی برخی موسسه های تحقیقاتی و تولیدکنندگان داخلی که در زمینه تولید و توزیع داروهای مرتبط 

اندنمایش گذاشتهکنند حضور دارند و محصوالت خود را به معرض با این بیماری فعالیت می . 
در این نشست، ضمن حضور نماینده کمیسیون کنترل تب برفکی در اتحادیه اروپا و نماینده فائو، روسای دامپزشکی کشورهای 

همسایه ایران نظیر ترکیه، عراق، پاکستان، قزاقستان، ارمنستان، تاجیکستان، آذربایجان وگرجستان در این نشست حضور دارند و 
اری این نشست، به بحث و تبادل نظر در مورد راهکارهای موثر مقابله با بیماری تب برفکی خواهند پرداختطی دو روز برگز . 

بیماری تب برفکی مخصوص نشخوارکنندگان است و قادر است خسارات سنگینی به حوزه دام وارد کند که این نشست با هدف ارائه 
هم تا پانزدهم اسفند ماه جاری در شیراز برگزار خواهد شدراهکارهای موثر در کنترل این بیماری از امروز سیزد . 

  لینک خبر
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 مصاحبه , سخنرانی , بازدیدها 
 خبرگزاری فارس  – 12/12/1397تاریخ : 

 نمایشگاه دستاوردهای چهلمین سالگرد انقالب اسالمی در حوزه کشاورزی آغازشد 
های پیشرفته غذایی در مصالی امام خمینی صنایع تبدیلی، تکمیلی و فناوریالمللی چهار دهه دستاوردهای کشاورزی،بین نمایشگاه

  .تهران امروز آغاز به کار کرد
امروز  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نمایشگاه دستاوردهای چهلمین سالگرد انقالب اسالمی در حوزه کشاورزیاز

شود و در آن دستاوردهای چهل ساله کشاورزی ایران به مدت سه روز در سالن شبستان اصلی مصالی امام خمینی تهران برگزار می
های جهادی نمایش داده های تشکلهای پیشرفته غذایی، صادرات و فعالیتی کشاورزی، صنایع تبدیلی، تکمیلی، فناوریهادر حوزه

شودمی این نمایشگاه بازدید کنند رای کشورها هم دعوت شده است و قرار است طی برگزاری این نمایشگاه ازسف از . . 
های مختلف کشاورزی کننده در حوزهاومت بسیج وزارت کشاورزی گفت: تا جای ممکن، شرکتپیمان فلسفی فرمانده مرکز مق

های جهادگران بازنشستگان و غذای ها و کانونحضور خواهند داشت و اهداف این نمایشگاه روی توسعه پایدار، تکمیل زیرساخت
 .حالل خواهد بود

 
  لینک خبر
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 نهاده
 خبرنگاران جوان  – 14/12/1397تاریخ : 

های دامی استتومانی بر واردات نهاده ۴۲۰۰بخش خصوصی موافق حذف ارز   
های دامی ندارد، بخش خصوصی موافق حذف آن از تومانی تاثیری بر بازار نهاده 42۰۰موافق قدیری گفت: چون اختصاص ارز 

 .واردات است
گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی مجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان در گفت و گو با خبرنگار

اختصاص  های اساسیکاال میلیارد دالر ارز به 14، با اشاره به اینکه دولت در بودجه سال آینده اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
ها و تومانی به واردات کاال 42۰۰داده است، اظهار کرد: نمایندگان مجلس و فعاالن بخش خصوصی معتقدند که اختصاص ارز 

واردات  ها تاثیری در کاهش قیمت تمام شده محصوالت پروتئینی نداشته است که از این رو نمایندگان مجلس پیشنهاد ارائهنهاده
همچون گوشت با ارز دولتی و یا پرداخت مستقیم یارانه به حساب مصرف کنندگان را داده اند های اساسیکاال . 

های خود را به کمیسیون کشاورزی، است که حسن اجرای این کار و عملکرد برنامه وی افزود: دولت هر سه ماه یکبار موظف
 .صنایع، اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گزارش دهد

 ۸۰۰حدود  9۶موافق قدیری ادامه داد: گزارش های سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی موید این موضوع است که سال 
میلیون بشکه کاهش خواهد یافت. ضمن اینکه گزارش ها نشان می دهد که  ۵۰۰به  97صادر شده است که در سال  بشکه نفت میلیون

شرکت  %14/۵میلیون بشکه صادر خواهد شد. حال با توجه به قیمت نفت، تخفیف ناشی از تحریم و البته سهم  3۵۰حدود  9۸در سال 
دالر نصیب دولت نخواهد شد که با یک حساب  4۰ای اده شود، بیشتر از بشکهملی نفت، حتی اگر سهم صندوق توسعه ملی به دولت د

میلیارد دالر می رسد که این امر بیانگر آن است که کل درآمد  14دالری به  4۰میلیون بشکه  3۵۰سرانگشتی می توان گفت مجموع 
های دولت تناسبی نداردحاصل از نفت با پیش بینی . 

تومانی تامین نهاده های دامی با مشكل مواجه می شود؟ 42۰۰ارز آیا با حذف  :بیشتر بخوانید  
های رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان در ادامه افزود: با توجه به آنکه پیشنهادات دولت مبنی براختصاص ارز به کاال

هزار تومان باشد یا دولت برای تامین این  1۰از های نفتی همخوانی ندارد، از این رو دالر در سال آینده نباید کمتر با درآمد اساسی
زندمیزان پول ناگریز است که اقدام به چاپ پول اقدام کند که این امر بر افزایش تورم دامن می . 

و عدم دخالت دولت در قیمت  های دامیواردات نهاده بر تومانی 42۰۰ارز  وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی موافق حذف
های ضعیف جامعه مابه التفاوت قیمت ارز دولتی ، بیان کرد: البته برای جلوگیری از تورم و آسیب به اقشار و دهکگذاری کاالهاست

 .و نیمایی به صورت یارانه به حساب خانوار ها باید واریز شود
ز شرایط مناسبی برخوردار در کشور ا تولید خوراک دام های دامیو تامین نهاده واردات قدیری در پایان با اشاره به اینکه میزان
شود، اما با قیمت ارز آزاد در بازار عرضه تومانی وارد کشور می 42۰۰های دامی با ارز است، تصریح کرد: با وجود آنکه نهاده

های دامی با بازار است و همین امر نگرانی، نابسامانی و شود که این امر بیانگر اختالف فاحش نرخ مصوب دولتی نهادهمی

لیفی را در تولیدکنندگان شیر، گوشت و تخم مرغ بوجود آورده استبالتک . 
 لینک خبر
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 نهاده 
 خبرنگاران جوان  – 1۰/12/1397تاریخ : 

هادر کارخانه هزار تن شیر خشک 1۲های دامی همچنان آشفته است/ مازاد بازار نهاده  
های باالتر از قیمت مصوب در بازار عرضه رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: هم اکنون هر کیلو ذرت، کنجاله سویا و جو با نرخ

شودمی . 
ت و کشاورزیصنعت، تجار وگو با خبرنگارناصر مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

، ۸۰۰همچنان آشفته است، اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و  های دامی، با اشاره به اینکهبازار نهادهجوان
شود در حالیکه نرخ مصوب ذرت یک هزار و در بازار آزاد توزیع میتومان  7۰۰و جو یک هزار و  ۵۰۰هزار و  3کنجاله سویا 

تومان است 4۵۰هزار و  2و کنجاله سویا  3۵۰ . 
های دامی در بازار نداریم، افزود: توزیع کنندگان رقم باالتر از نرخ مصوب را به وی با اشاره به اینکه کمبودی در توزیع نهاده

کنند تا ردپایی از خود به جا نگذارندصورت نقدی از تولیدکنندگان دریافت می . 
های واردات نهاده تومانی به 42۰۰مقدسی با اشاره به ضرورت تک نرخی شدن ارز در بازار بیان کرد: با وجود اختصاص ارز 

ودجو از منافع ای سشود و این امر بیانگر آن است که تنها عدههای باالیی در بازار توزیع میدامی، اما همچنان ذرت و سویا با نرخ
برندتومان سود می 42۰۰ارز  . 

هزار تن گوشت مرغ در کشور ۵جوجه یکروزه در بازار ارزان شد/مازاد ماهانه  :بیشتر بخوانید  
های لبنی با ابزار شیر خشک ها خبر داد و گفت: کارخانهدر کارخانه هزارتن شیر خشک 12مازاد  رئیس انجمن صنفی گاوداران از

هایی دارند، در حالیکه مازاد شیر خشک ت گاودار و دولت هستند و به همین دلیل با صادرات مازاد شیر خشک مخالفتبه دنبال مدیری
 .در کاهش قیمت و زیان تولیدکننده تأثیر بسزایی دارد

 9۰۰هزار و  ۸1را از  قیمت خرید هر کیلو شیر خشک های لبنی به دنبال مازاد شیر خشک در کارخانه ها،وی ادامه داد: کارخانه
هزار تومان تقلیل دادند 1۶به  . 

های لبنی نرخ خرید هر های شیر خشک، کارخانهاین مقام مسئول در پایان تصریح کرد: با توجه به مازاد تولید شیرخشک در کارخانه
تومانی به  42۰۰تومان کاهش دادند، ضمن آنکه به سبب اختصاص ارز  ۸۰۰ها را به یک هزار و کیلو شیر خام در برخی استان

تومان رسید 2۰۵به  2۰7از  نرخ هر کیلو خامه تازه واردات کره، . 
  لینک خبر
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 گزارشات جهانی
 خبرگزاری فارس  – 14/12/1397تاریخ : 

اروپا به همکاری با ایران برای کنترل بیماری تب برفکی تمایل اتحادیه   
 ۵۰نماینده کمیسیون تب برفکی اتحادیه اروپا با اشاره به نمونه موفق استرالیا در جلوگیری از ورود بیماری تب برفکی و خسارت 

  .میلیارد دالری به این کشور، از تمایل اتحادیه اروپا به همکاری با ایران برای کنترل تب برفکی خبر داد
فابریزیو روسو، نماینده کمیسیون تب برفکی اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه 

راه اوراسیای غربی درباره بیماری تب برفکی که در ای نقشهاتحادیه اروپا امروز دوشنبه درحاشیه افتتاح هشتمین نشست منطقه
ادیه اروپا با هدف جلوگیری از ورود این بیماری به شیراز گشایش یافت، به خبرنگاران گفت: کمیسیون مبارزه با تب برفکی در اتح

رهای عضو این اتحادیه در سازمان بهداشت جهانی دام تشکیل شده استکشو . 
روسو در مورد وظایف کمیسیون تب برفکی اتحادیه اروپا، یکی از وظایف این کمیسیون را کمک به تحقق استراتژی جهانی کنترل 

های دامپزشکی کشورهای این منطقه و نمایندگان کشورهای مختلف سال پیش روسای سازمان 1۰ بیماری تب برفکی برشمرد و گفت:
ای برای هماهنگی و همکاری بین کشورها برای کنترل بیماری تب برفکی شکل در شیراز گردهم آمدند تا با همکاری یکدیگر برنامه

 .گیرد
هایی است که ساالنه خسارت زیادی اروپا گفت: تب برفکی یکی از بیمارینماینده کمیسیون مبارزه با بیماری تب برفکی در اتحادیه 

کند که پیشگیری از کاهش تولید و وارد شدن زیان به دامداران از به صورت مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد کشورهای جهان وارد می
 .جمله این موارد است

ها نیز بسیار باالست، گفت: به نظر آورد که میزان این زیانز به بار میوی با بیان اینکه بیماری تب برفکی خسارات غیرمستقیمی نی
رسد الزم است زمانی که کشوری موفق به کنترل این بیماری می شود، تجارب خود را در این مسیر در اختیار سایر کشورها می

 .قرار دهد تا منافع تجارت دام در تمام جهان با خطر کمتری مواجه شود
زای بیماری تب برفکی استرالیا را کشوری عاری از بیماری تب برفکی ه به نمونه ای از تاثیرات مهلک و خسارتروسو در اشار

عنوان کرد و افزود: در اهمیت ممانعت از ورود این بیماری می توان به جلوگیری اخیر استرالیا از ورود محموله گوشتی مبتال به 
ر اشاره کرد که براساس محاسبه انجام شده، اگر این محموله در بندری در استرالیا کشف بیماری تب برفکی از یکی از بنادر این کشو

میلیارد دالر خسارت به اقتصاد استرالیا وارد کند ۵۰سال معادل  1۰توانست در مدت شد، میو مهار نمی . 
ی در بسیاری از کشورهای اوراسیا اشاره وی به نبود آمار اطالعاتی جامع و دقیق درباره خسارات وارده از بروز بیماری تب برفک 

های این حوزه در میان اغلب کشورهای منطقه اوراسیا انجام نشده و باید کشورها کرد و افزود: متاسفانه مطالعاتی درباره خسارت
ن رابطه به نظر سود و زیان ناشی از این بیماری را که در مسیر کنترل بیماری تب برفکی اهمیت زیادی دارد، محاسبه کنند. در ای

 .می رسد ایجاد یک بانک اطالعاتی کامل و موثر ضروری به نظر می رسد
های آینده گنجانده شده، روسو با بیان اینکه محاسبه سود و زیان و خسارت اقتصادی ناشی از بیماری در کشورها در برنامه ریزی

که کنترل این بیماری مدنظر قرار دارداشاره کرد: هم اکنون هدف نخست ریشه کنی بیماری تب برفکی نیست، بل . 
نماینده کمیسیون مبارزه با بیماری تب برفکی اتحادیه اروپا اضافه کرد: از آنجا که ایران کریدور ورود تب برفکی به کشورهای 

افغانستان در برفکی اتحادیه اروپا مایل است که با کشورهای مانند ایران، پاکستان و اروپایی نیز هست، بنابراین کمیسیون تب
های گسترده ای ازجمله همکاری اطالعاتی داشته باشد تا این بیماری به طور کامل دراین خصوص مهار بیماری تب برفکی همکاری

 .کشورها کنترل شود
با حضور روسای  97اسفندماه  13هشتمین نشست منطقه ای نقشه راه اوراسیای غربی در زمینه بیماری تب برفکی دوشنبه 

عراق، سوریه، قزاقستان، قرقیزستان،  آذربایجان،گرجستان، پاکستان، ترکیه، ارمنستان، جمهوری ی کشورهای ایران،دامپزشک
تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، روسیه و نمایندگان سازمان بهداشت جهانی دام و همچنین نمایندگان سازمان خواروبار جهانی ملل 

یابداسفند ادامه می 1۵است که تا متحد ) فائو( در شیراز آغاز شده  . 
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