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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 - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۵تاریخ: 

 درصدی عملکرد تولید با اجرای سامانه نوین آبیاری ۳۰افزایش 

های نوین آبیاری درصدی مصرف آفت کش از مزایای سامانه ۲۵درصدی عملکرد تولید و کاهش  ۳۰یک مقام مسئول گفت: افزایش 

 .است

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعباس زارع، مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی در گفت

هزار هکتار در سال گذشته خبر داد و گفت:  ۳۰۲در سطح  اجرای سامانه های نوین آبیاری از ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

اورزی تحویل بهره بردار هزار هکتار از اراضی کش 18۰پروژه در سطح  ۲1۵هزار و  18سال گذشته سیستم های نوین آبیاری در قالب 

 .هزار هکتار در دست اجراست ۲1۲شد و در سطح 

میلیون متر مکعب  ۳۰۰به گفته وی؛ اجرای سامانه های نوین آبیاری در این سطح اراضی کشور، صرفه جویی ساالنه یک میلیارد و 

 .را به همراه دارد بخش کشاورزیآب در 

سامانه درصدی مصرف آفت کش، بذر و کودهای شیمیایی را از دیگر مزایای  ۲۵درصدی عملکرد تولید و کاهش  ۳۰زارع افزایش 

مجری طرح سامانه های نوین آبیاری ادامه داد: امسال طبق برنامه اقتصاد مقاومتی قرار است که ساالنه .برشمرد های نوین آبیاری

ابع مالی و اعتباری الزم این امر محقق خواهد هزار هکتار به سامانه های نوین آبیاری تجهیز شوند که در صورت تخصیص من ۲۵۰

در سال جدید تصریح کرد: اگرچه با اصالحیه که  سامانه های نوین آبیاریوی با اشاره به آخرین وضعیت میزان اعتبار اجرای .شد

داقل در سال جدید ح انجام شده، میزان اعتبار نهایی مشخص نیست؛ اما پیش بینی می شود که میزان اعتبار پروژه های نوین آبیاری

 .میلیارد تومان باشد ۵۰۰هزار و 

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵168۲۵/%D8%A7%D9%81%D8%B۲% 
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 اقتصاد کالن
 فارس - ۹۷/۰۲/۱۸ : تاریخ

 دهدهای عامل میالتفاوت ارز را به بانکای/ بانک مرکزی مابهیارانهکاهش بروکراسی اختصاص ارز 

تومانی و  ۴۲۰۰های کشاورزی به جای پرداخت ارز وزیر جهاد کشاورزی گفت: طوری برنامه ریزی شده که تامین کنندگان نهاده 

تومان به بانک عامل را بانک مرکزی برعهده  ۴۰۰تومانی نسبت ترخیص کاالها اقدام کنند و پرداخت  ۳8۰۰توانند با پرداخت ارز می

، محمود حجتی امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان مرکزی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .گرفته است

تومان، دولت  ۴۲۰۰گفت: در پی یکسان سازی نرخ ارز با قیمت های جدید ارزی دولت اشاره کرد و تعاون روستایی ایران به سیاست

به منظور پایداری تولیدات کشاورزی به ویژه صنعت طیور و دام صنعتی و همچنین کاهش تاثیر پذیری مصرف کنندگان از این 

زار میلیارد تومان آن برای تامین ه ۲هزار میلیارد تومان یارانه ارزی به کاالهای اساسی و دارو اختصاص داد که نزدیک به  ۳تغییرات، 

 .کاالهای اساسی بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است

تومانی  ۴۰۰التفاوت کردند، با پرداخت مابهای دریافت میوی تصریح کرد: قیمت کاالهای اساسی کشاورزی که پیش از این ارز مبادله

در بازار داشته باشند و اجرای سیاست ارزی دولت نیازمند تهیه و تومانی از سوی دولت نباید افزایش قیمتی  ۳8۰۰و اختصاص ارز 

تصویب قوانین و مقررات جدید و طی تشریفات اداری و همچنین طراحی سازوکارها و سامانه هایی توسط بانک مرکزی و بانک های 

 .تومانی به واردکنندگان آغاز شده است ۳8۰۰عامل بود اما از هفته گذشته اختصاص ارز 

های ادامه داد: به منظور تسریع در امور با هماهنگی بانک مرکزی طوری برنامه ریزی شده است که تامین کنندگان نهادهحجتی 

تومانی نسبت  ۳8۰۰توانند با پرداخت ارز تومان مابه التفاوت آن، می ۴۰۰تومانی و دریافت  ۴۲۰۰کشاورزی به جای پرداخت ارز 

 .تومان به بانک عامل را بانک مرکزی برعهده گرفته است ۴۰۰ترخیص کاالها اقدام کنند و پرداخت 

های تولیدی بخش کشاورزی و همچنین ایجاد، تقویت و مدیریت زنجیره ها و تشکلحجتی با تاکید بر ضرورت توانمندسازی تعاونی

از  ونی مسئولیت زنجیره تولیدهای تعاها، گفت: در کشورهای پیشرو، اتحادیههای تولید محصوالت کشاورزی در کشور توسط تعاونی

ها تا بازاررسانی محصوالت کشاورزی را برعهده دارند و تعاونی ها و تشکل های تولیدی بخش کشاورزی در ایران مرحله تامین نهاده

ون های تولیدی و بخش خصوصی را موتور محرکه و سازمان تعاوی تشکل.نیز باید ضمن توانمندسازی در این زمینه اهتمام بورزند

روستایی را بسترساز حرکت آنان دانست و با تاکید بر لزوم بهره گیری از ظرفیت صندوق های توسعه کشاورزی، تصریح کرد: یکی از 

های این صندوق ها،استفاده از منابع مالی برای تامین نهاده ها و خدمات در هنگام و پس از تولید نظیر کشتارگاه، برندسازی ماموریت

های تولیدی باید به جای اعطای وام های خرد به اعضا، نسبت به تامین اقالم مورد نیاز ت و اتحادیه ها و تعاونیو بازاررسانی اس

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افتتاح پروژه .ها اقدام کنندها و قیمت تمام شده و حذف واسطهتولیدکنندگان به منظور کاهش هزینه

را از « زنجیره تولید»یس جمهوری به خراسان رضوی اظهار داشت: در این پروژه، کارآفرین فرآوری سیب زمینی در سفر اخیر رئ

مرحله تولید بذر تا عرضه فرآوری شده محصول سیب زمینی در بازارهای داخلی و صادراتی با مشارکت کشاورزان منطقه ایجاد کرده 

های تولید، حذف هزار نفر، از ارزش افزوده حاصل از کاهش هزینهو با این اقدام ضمن فراهم کردن زمینه اشتغال برای نزدیک به یک 

 .مند شده است و این موضوع باید در همه زیربخش های کشاورزی کشور تسری یابدها و همچنین کاهش ضایعات بهرهواسطه

ستایی قدردانی و اظهار وزیر جهاد کشاورزی در پایان از زحمات آقای علی اوسط هاشمی در مدت تصدی مسئولیت سازمان تعاون رو

 .امیدواری کرد که از تجارب مدیریتی و خدمات وی در بخش کشاورزی و سایر حوزه های اداری کشور استفاده شود

 .در این مراسم، حسین شیرزاد به عنوان مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران معرفی شد

https://www.farsnews.com/news/1۳97۰۲18۰۰۰8۳۳/%DA%A9%D8%A7 
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۶تاریخ: 

 تک نرخی شدن ارز بر تعادلِ بازار کاالهای اساسی، تاثیرگذار است

کشاورزی گفت: تک نرخی شدن ارز بر تعادل بازار کاالهای اساسی و کاهش فشار بر قشرهای کم درآمد، تاثیر گذار عضو کمیسیون 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعباس پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت.است

ی اظهار کرد: با توجه به غیر واقع قیمت کاالهای اساسیبا اشاره به تاثیر تک نرخی شدن ارز بر  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

و مواد اولیه  وارداتی افزایش قیمت کاالهایبودن نرخ ارز در کشور، دولت برای حمایت از حقوق مصرف کننده و جلوگیری از 

وی افزود: در شرایطی که قیمت ارز به شدت نوسان پیدا کرده بود، تک .مورد نیاز تولید، اقدام به تک نرخی کردن ارز در بازار کرد

برخی  پاپی زاده ادامه داد: برای واردات.نرخی شدن ارز بر تعادل بازار و کاهش فشار بر قشرهای کم درآمد جامعه تاثیر بسزایی داشت

اختصاص می یافت اما با تک نرخی شدن ارز دولت مجدد باید یارانه به آنها اختصاص دهد تا قیمت این اقالم  ارز مبادله ایکاالها 

ی ناش قیمت کاالهای اساسی عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به نگرانی های مردم از حیث افزایش.افزایشی در بازار نداشته باشد

ز یادآور شد: اگرچه در ابتدای طرح ممکن است ابهاماتی وجود داشته باشد، اما نظارت دستگاه های مسئول می از تک نرخی شدن ار

 .تواند از تخلف برخی افراد که بهانه تک نرخی شدن ارز قیمت محصوالت خود را افزایش می دهند، جلوگیری کنند

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵191۵۲/%D8%AA%DA%A9%D-9%86% 
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۸تاریخ: 

 افزایش دوبرابری مبادالت تجارتی ایران و کرواسی

گذشته، میزان تجارت میان ایران و کرواسی افزایش دوبرابری رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: پس از نشست تجاری زاگرب در سال 

س اتاق غالمحسین شافعی، رئی ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار. داشته است

بازرگانی ایران در جلسه اتاق مشترک ایران و کرواسی با اشاره به سابقه خوب روابط دو کشور اظهار کرد: روابط سیاسی و اقتصادی 

ایران و کرواسی سابقه درخشانی از گذشته دارد؛ به طوریکه از دوسال گذشته، فصل جدیدی از روابط آغاز شده است، همچنین آمارها 

 .روابط تجاری دارد نشان از افزایش

دو کشور دوبرابر شده، تصریح کرد: پس از نشست تجاری سال گذشته که در  مبادالت تجاری وی با اشاره به اینکه در دو سال اخیر

زاگرب برگزار شد، روند فعالیت تجاری دو طرف افزایش یافت و امروز خرسندم که اعالم کنم؛ اقدامات موثری که در طی این مدت 

 .عه روابط دو کشور انجام شده، نتایج ملموس و خوبی را به همراه داشته استبرای توس

های تجاری و تشکیل کمیته مشترک ایران و کرواسی ابراز کرد : نخستین جلسه کمیته مشارکت ایران شافعی با اشاره به تبادل هیات

تحکیم روابط اقتصادی نقش مهمی را بازی خواهد  و کرواسی با حضور وزیر اقتصاد این کشور برگزار می شود، که به طور قطع در

این مقام مسئول با اشاره به ظرفیت های دو کشور در ابعاد مختلف تاکید کرد: با توجه به جایگاه کرواسی در اروپا می توان از .کرد

دی به سرمایه گذاری به گفته وی؛ این همکاریهای اقتصا.طریق این کشور با کشورهای ثالث نیز روابط اقتصادی را گسترش داد

 .مشترک، برگزاری نمایشگاههای اختصاصی در دو کشور و زمینه سازی برای حضور فعاالن اقتصادی دو کشور منتهی خواهد شد

گذاری در بخش های مختلف تاکید کرد: به عنوان رئیس اتاق رئیس اتاق بازرگانی ایران با اعالم آمادگی بخش خصوصی در سرمایه

کنم، بخش خصوصی آمادگی برنامه ریزی در حوزه های مختلف از جمله فنی مهندسی، پزشکی و دارویی، اعالم میبازرگانی ایران 

 .انرژی، محصوالت پتروشیمی، فرش و منسوجات، فناوری مخابرات و ساختمان را دارد

 فت: ترکیب هیات همراه وزیر اقتصادشافعی در پایان با اشاره به حضور رئیس جمهور کرواسی در سال گذشته به همراه وزیر اقتصاد گ

کرواسی نشان از تصمیم جدی برای رفع موانع موجود دارد و امیدواریم با اولویت های موجود از جمله برداشته شدن موانع بانکی 

 .آینده روشنی را برای روابط اقتصادی دو کشور شاهد باشیم

 تشکیل کنسرسیوم ایران و کرواسی در حوزه پتروشیمی

اری و کمک های فنی در نشست تجاری مشترک ایران و کرواسی با اشاره به اهمیت جلسه گذسرمایه سازمان رئیس خزاعی،محمد 

ایران و کرواسی اظهار کرد: بی شک وزن این جلسه را می توان برابر با همه مالقات های سیاسی و اقتصادی انجام گرفته دانست و 

 .دو کشور مالحظه کرداثرات این جلسه را می توان در اقتصاد 

 توی با اشاره به تایید همه جانبه وزارت اقتصاد و دولت از اتاق بازرگانی ایران گفت: کلیه مباحث اتاق بازرگانی مورد تایید دولت، وزار

 .اقتصاد و سازمان سرمایه گذاری است و همه نهادهای یاد شده، آمادگی کامل برای تحقق اهداف هیات کرواسی را دارند

رد: تصریح ک رفع موانع بانکیرئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی با ابراز خرسندی از تالش های صورت گرفته برای 

وزیر نفت، وزرای اقتصاد و صنعت و معدن و تجارت و رئیس بانک مرکزی نشست هایی با وزرای اقتصاد و هیات همراه ایشان دارند 

 .های بین دو کشور داردموانع موجود بر سر تعامالت تجاری و خصوصا بانککه حکایت از تاکید دو طرف بر رفع 

خزاعی تاکید کرد: بر اساس مذاکرات انجام شده اتفاقات خوبی در حوزه مناسبات بانکی در شرف انجام است، از جمله آنها مذاکره 

را می توان نام برد. این مذاکرات چند جانبه می  رفع موانع و توسعه مناسبات مالی با ایرانبانکهای کرواسی با ایتالیایی برای 

http://awnrc.com/index.php
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رئیس سازمان سرمایه گذاری با اشاره به پتانسیل ها و فرصت های دو کشور .تواند مسیر تازه ای برای حل مشکالت بانکی را باز کند

یایی ایران برای گفت: بستر همکاری در حوزه های نفت و انرژی، کشتی سازی، حمل و نقل فراهم است. همچنین موقعیت جغراف

وی با اشاره به افت .فرصت مغتنمی برای کرواسی و کشورهای بالکان به شمار می رود اتصال خلیج فارس به آذربایجان و روسیه،

، سیصد میلیون دالر بود که بعدها با مشکالت پیش 71سرمایه گذاری میان دو کشور اذعان کرد: سطح تعامالت دو کشور در سال 

خزاعی .دارد فاصله کشور دو روابط شایسته و مطلوب سطح با که  میلیون دالر است 1۰۰ش یافت. این میزان اکنون آمده به شدت کاه

هزار دالر در  ۲۲با اشاره به اینکه کرواسی دروازه اروپا است، تصریح کرد: کرواسی به عنوان کشوری رو به پیشرفت با درآمد سرانه 

رئیس سازمان سرمایه .سال، یک اقتصاد شکوفا بوده و سیاست اقتصادی ما نیز بر پایه توسعه همکاری با این کشور بنا نهاده شده است

اجتناب از اخذ مالیات گذاری با اشاره به قراردادهای دو کشور یادآور شد: از جمله موافقت های مهم در سالهای اخیر، قرارداد 

است که با هدف حمایت از سرمایه گذاران انجام شده و در حال حاضر سرمایه گذاران از امتیازات این  ز سرمایه گذارانمضاعف ا

ند کوی با اشاره به قرارداد تشویق سرمایه گذاری در کرواسی تصریح کرد: این قرارداد مراحل نهایی خود را طی می.قرارداد بهره مندند

مه همکاریهای گمرکی نیز که قابل اجرا بود، به دالیلی احتیاج به اصالحات دارد و به زودی به مرحله اجرا و آماده امضا است. موافقتنا

خزاعی در پایان از تشکیل کنسرسیومی متشکل از سرمایه گذاران کرواسی در پتروشیمی خبر داد و گفت: این کنسرسیوم .خواهد رسید

 .ر حوزه اکتشاف نیز به مباحث مهمی پرداخته شده استبه طور خاص حوزه پتروشیمی را پوشش می دهد و د

 میلیون دالر بوده است ۶۰میزان روابط اقتصادی میان ایران و کرواسی کمتر از 

مادتینا دالییچ وزیر اقتصاد کرواسی با حضور در اتاق مشترک ایران و کرواسی با اشاره به اعالم آمادگی برای تقویت روابط اقتصادی 

ایران اظهار کرد: با توجه به روابط خوب سیاسی میان دو کشور در تالش هستیم که روابط اقتصادی نیز با رعایت  کشور کرواسی با

میلیون دالر بوده است، که نیاز  6۰به گفته وی؛ میزان روابط اقتصادی میان ایران و کرواسی کمتر از .منافع دو طرف افزایش یابد

وی با اشاره به ظرفیت های تجاری میان دو کشور ابراز کرد: با توجه به نقاط قوت در .دهیم است اقداماتی را برای افزایش آن انجام

دالییچ با اشاره به افزایش .حوزه های نفت و گاز، انرژی،کشتی سازی و ماشین آالت موادغذایی، می توان روابط تجاری را توسعه داد

س های مختلفی میان سازمان اقتصادی دوطرف صورت گرفته است مبادالت طی دوسال گذشته بیان کرد: در دو ساله گذشته تما

وی با اشاره به تالش طرفین برای حل .که با توجه به نگاه مثبت و برگزاری جلسات امروز، می توان به افزایش روابط امیدوار بود

ته مطرح شد و اقداماتی صورت گرفمشکالت بانکی در خاتمه یادآور شد: در جلسه با رئیس بانک مرکزی ایران، مشکالت میان بانکی 

 .است و بانک های کرواسی عالقمند به فعالیت در چارچوب سیاست های اتحادیه اروپا هستند

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۲6۰9۵/%D8%A7%D9%81%D8% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6526095/%D8%A7%D9%81%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 اقتصاد کالن
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  ۱6یک شنبه 

 ها را نگران کرده استسیاست جدید ارزی صادرکننده

گوید: اجرای سیاست جدید ارزی شاید در تئوری قابل دفاع باشد اما در نگاه عملی این سیاست با مشکالت جدی روبرو ظهیری می

ارزی که سیاست سپاری د آمد. از سوی دیگر احیای پیمانخواهد بود. با اجرای سیاست جدید ارزی هم سطح صادرات پایین خواه

 .ها را نگران کرده استای است، صادرکنندهشکست خورده

خواهد درباره سیاست جدید ارزی دولت به پایگاه خبری اتاق ایران وقتی شاهرخ ظهیری، از پیشکسوتان صنعت غذایی ایران می

سازی نرخ ارز تلقی کرد و بهتر است اول اینکه این سیاست ارزی را نباید به معنای یکسان» :کندبگوید، سخن خود را چنین آغاز می

تومان رسیده زیرا تک نرخی شدن ارز شدنی نیست و فقط  ۴۲۰۰درصد رشد به  11تومان با  ۳78۳ای از گفته شود نرخ ارز مبادله

 «.ام دهند اما درصد موفقیت آن کم استکند برای آرامش جو روانی جامعه انجیک آرزو است که دولت تالش می

به گفته ظهیری، شاید این تدبیر بخشی از رانت ناشی از توزیع و یا تزریق درآمد ارزی برای نیازهای تجاری و خدماتی را از بین برده 

 .باشد، در حالی که همیشه شائبه رانت ارزی در اقتصاد ایران وجود دارد

افزایش قیمت ارز و حواشی سیاسی و اجتماعی که پس از آن رخ داد، ضرورت توجه به موضوع  :گویداو به پایگاه خبری اتاق ایران می

ها به گفتمان ارزی نیاز دارد نه یک ها اقتصاد ایران بیش از همه این سیاستتعیین تکلیف نرخ ارز را مطرح کرد. اما در همه این سال

 .کنندف خطاهای گذشته را تکرار میها بارها با سیاست دستوریسیاست دستوری؛ ولی دولت

قانونی که دولت اخیراً وضع کرده »گوید: او درباره وضعیت صنعت غذایی و صادرات صنایع غذایی در دوره جدید سیاست ارزی می

ادر د و صکند؛ یعنی باید درآمد ارزی حاصل از صادرات به خزانه باز گردها کار میاست به صورت پیمان سپاری ارزی با صادر کننده

 «.درصد از آن را برای هزینه کاری خود استفاده کند ۵تواند کننده فقط می

کنند یاست را تأیید میس این داخلی اقتصاددانان نه است؛ ارزی سپاریپیمان سیاست احیای دولت جدید تصمیم کند: او تاکید می

 .های قبل موید صحیح بودن این سیاست استو نه تجربه دولت

ار را به گذمدت، سیاستسپاری ارزی اگرچه در کوتاهظهیری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران طبق نظر کارشناسان پیمانبه گفته 

سپاری ارزی کارکردی شبیه تزریق داروی مسکن به بدن دنبال دارد. پیمانمدت آثار مخربی بهکند، اما در میاناهدافش نزدیک می

 .دنبال داردمدت آثار بسیار زیان باری بهدهد، اما در میاند را کاهش میمدت، درانسان دارد که در کوتاه

ها با این موافق باشند که ارز حاصل از صادرات به دهد: البته این نگاه در تئوریک شاید خیلی خوب باشد و شاید خیلیاو ادامه می

کن نیست و یا در شرایط افت شدید صادرات، این نگاه این شیوه به کشور باز خواهد گشت، ولی در دید عملی انجام چنین کاری مم

 .ها خواهد بودبه ضرر صادرکننده

تومانی تمام  ۴۲۰۰گوید: با توجه به قمیت تمام شده کاال در ایران، قیمت صادرات خلی باالتر از ارز او درباره چرایی این مسئله می

یین بفروشد و بعد از شش ماه ازر حاصل شده را به بانک مرکزی شود ولی صادر کننده مجبور است کاالی خود را به قیمت پامی

 .برگرداند. این در واقع نوعی ضرر مضاعف صادر کننده است

به گفته ظهیری صادر کننده مجبور است برای جلوگیری از تبعات کار و اینکه در بازار و در نگاه دولت برچسب قاچاقچی ارزی به او 

ها خواهد بود و ادامه آن شاید با ضرر صددرصد صادرکنندهتن دهد. ولی درنهایت این سیاست به نخورد به این سیاست جدید دولت

 .مشکالتی جدید روبرو شود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=9۴f7۴۵۵۵7۰۵68۲8baa66ffa6a۲f79e8۲&Title=%D 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  ۱5شنبه 

 معافیت بازگشت ارز برای صادرکنندگان عراق و افغانستان

عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق از معافیت بازگشت ارز از طریق سیستم بانکی برای صادرکنندگان کاال به عراق خبر داد و 

 .ه به تسهیالتی که دولت برای صادرات به عراق و افغانستان ایجاد کرده، صادرات به این دو کشور افزایش خواهد داشتگفت: باتوج

های ارزی از سوی دولت و رونمایی از سامانه نیما برای استفاده فعاالن اقتصادی، صادرات به کشورهای منطقه بعد از اجرای سیاست

روند صادرات به کشورهای مثل عراق و افغانستان شد که جهانبخش سنجابی شیرازی در این باره با موانعی روبرو شد و باعث کندی 

ای که بین قیمت واقعی دالر و قیمت اعالم آن وجود دارد در کوتاه مدت در سطح کالن بر ارزش به ایسنا گفت: با توجه به فاصله

 .صادرات اثر منفی خواهد گذاشت

ای از صادرات ما محصول نهایی است و با ی در سطح کلی صادرات خواهد بود. در حوزه عراق بخش عمدهوی افزود: البته این اثر منف

توجه به اینکه شکل گیری روابط تجاری بین ایران و عراق مبتنی بر ارزش برابری ریال و دینار بوده است، خوشبختانه در حال حاضر 

 .شت ارز از طریق سیستم بانکی را معاف کرده استدولت الزام صادرکنندگان به حوزه عراق را برای بازگ

شود که در حوزه عراق و افغانستان این کارشناس اقتصادی در مسائل منطقه ادامه داد: برای همین با این تصمیم این نوید داده می

دا بت به سایر کشورها پیدچار وقفه یا کاهش صادرات نشویم و امیدوار هستیم که با توجه به مزیت رقابتی که صادرات به عراق نس

 .های جدید شاهد افزایش صادرات به عراق و افغانستان باشیمتوانیم از طریق سیاستکرده است می

سنجابی شیرازی تصریح کرد: البته اگر کل صادرات به دنیا را در نظر بگیریم ثبات نرخ ارز تا زمانی که تفاوت نرخ در بازار رسمی و 

ه مدت و بلند مدت تاثیر منفی بر صادرات خواهد داشت. اما خوشبختانه معافیت برای صادرکنندگان به غیر رسمی پر نشود در کوتا

عراق و افغانستان لحاظ شده است و برای همین اثرات اقدامات جدید ارزی در حوزه عراق و افغانستان تخریبی نیست و به دلیل اینکه 

دا کرده، تعداد بیشتری از صادرکنندگان تمایل خواهند داشت که صادراتشان مزیت رقابتی برای صادرات به دیگر کشورها کاهش پی

 .را به عراق و افغانستان انجام دهند تا از تسهیالتی که دولت برای صادرات به این دو کشور در نظر گرفته برخوردار شوند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=aa۳۰۵ef6cc۰۵۴11ebffcf۰9 
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 اقتصاد کالن

 ایران اکونا - ۱۳۹۷اردیبهشت / /  ۲۱جمعه , 

 درصد گران شد ۱۸دخانیات / ۹۶های مختلف در ماه پایانی تورم بخش

درصد افزایش داشته  18اعالم شد که بر این اساس شاخص بهای گروه دخانیات معادل  96های مختلف در اسفندماه تورم بخش

رسید که  11۴.7به عدد  1۳96شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران )شاخص تورم( در اسـفندمـاه .است

 .درصد افزایش یافت 8.۳ال قبل معادل شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه س .درصد افزایش داشت 1.1نسبت به ماه قبل معادل 

درصد است. شاخص  9.6معادل  1۳9۵نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفندماه  1۳96میزان تورم در دوازده ماه منتهی به اسفندماه 

 .درصد افزایش داشت ۰.8پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل  1۳96کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در اسفندماه 

نسبت به ماه قبل در تمام استانهای کشور با افزایش همراه بود.  1۳96شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در اسفندماه 

 ۰.7درصد و کمترین آن مربوط به استان یـزد معـادل  ۲بیشترین میزان افزایش متعلـق بـه استان چهارمحال و بختیاری معادل 

 .هران معادل یک درصد افزایش داشته استدرصد بود. شـاخص مذکور در استان ت

 هاها و آشامیدنیخوراکی

درصد افزایش داشت. این افزایش  1.۵ها نسبت به ماه قبل معادل ها و آشامیدنی، شاخص بهای گروه خوراکی1۳96در اسفندماه 

 ۴.9جز سیب درختی و پرتقال( معادل  های تازه )بهها مانند میوهبیشتر ناشی از باال رفتن شاخص بهای تعدادی از اقالم و گروه

درصد،  ۲.۵درصد، خشکبار  ۳.9درصد، ماهی و حیوانات دریایی  9.۴درصد، برنج خارجی  1۳.۴مرغ  درصـد، تخم ۲درصـد، گوشـت 

 و شکالت عسل، مربا، شکر، قند، درصد،  1.7درصد، بیسکویت، کیک و شـیرینی خشک  ۰.9ها درصد، آشامیدنی ۲.7سیب زمینی 

نمک و ادویه، "و  "برنج ایرانی درجه دو"درصد،  1.۲های سبزی درصد، فرآورده ۰.7ها ها و چربیدرصد، روغن ۰.8حصوالت قنادی م

درصد بوده است. در این ماه شاخص بهای برخی از اقالم  ۰.7درصد و ماکارونی  ۰.6هریک  "ها و ترکیبات خوراکیها و چاشنیسـس

درصد  ۰.۵درصد، حبوب  1.۲درصد، سیب درختی  1.9درصد، پرتقال  8تازه )به جز سیب زمینی( معادل های ها مانند سبزیو گروه

 .درصد کاهش یافت ۰.۲و برنج ایرانی درجه یک 

دهد. در این گروه درصد افزایش نشان می 7ها معـادل ها و آشامیدنیدر مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گـروه خـوراکی

درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است.  1۴.۴ها درصد و گروه آشامیدنی 6.9ها معادل ی گروه خوراکیشاخص بها

 .درصد افزایش داشت ۰.1همچنین شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسـبت بـه مـاه قبـل 

 دخانیات

درصد افزایش یافت. این افزایش ناشی از باال رفتن  1۵.9در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه دخانیات نسبت به ماه قبل معادل 

درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل  16.9درصد و انواع سیگار ایرانی  1۵.6شاخص بهای انواع سیگار خارجی معادل 

 .درصد افزایش داشته است 18عادل شاخص بهای گروه دخانیات م

 پوشاک و کفش

درصد افزایش داشت. این افزایش بیشتر ناشی  ۰.9، شاخص بهای گروه پوشاک و کفش نسبت به ماه قبل معادل 1۳96در اسفندماه 

درصد و اجرت دوخت و شستشـوی  1.9درصد، پارچه برای تهیه پوشاک  1.۲های پوشاک آماده معادل از باال رفتن شاخص بهای گروه

درصد کاهش یافت. شاخص بهای گروه مذکور  ۰.1درصد بوده است. در این ماه شاخص بهای گروه انواع کفش معادل  ۰.8لباس 

 .درصد افزایش داشته است 6نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 
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 هامسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت

درصد همراه  ۰.7ها نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل روه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت، شاخص بهای گ1۳96در اسفندماه 

تعمیرات و "و  "اجاره بهای مسکن غیر شخصی"، "ارزش اجاری مسکن شخصی"بود. افزایش فوق در اثر باال رفتن شاخص بهای 

مشابه سال قبل شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز  درصد بوده است. در مقایسه با ماه ۰.7هریک معادل  "خدمات ساختمانی

 .درصد افزایش داشته است 8.9ها معادل و سایر سوخت

 اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

درصد افزایش  1.۵در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه نسـبت به ماه قبل معادل 

های کاالها و خدمات مورد استفاده در خانه و خدمات خانگی معادل ت. این افزایش بیشتر ناشی از باالرفتن شـاخص بهای گروهداش

درصد، منسوجات  ۰.8درصد، مبلمان، اثاث، فرش و انواع کفپوش  ۲درصد، ظروف و لوازم آشپزخانه  1.۵درصد، وسایل خانگی  ۲.1

درصد بوده است. در ماه مورد گزارش نسبت به ماه مشابه سال قبل  1.۵ابزار و وسایل برای خانه  درصد و 1.۴مورد استفاده در خانه 

 .درصد افزایش داشته است 9.۳شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه معادل 

 بهداشت و درمان

درصد مواجه شد. افزایش فوق در  ۰.۵با افزایشی معادل ، شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل 1۳96در اسفندماه 

درصـد، دارو، لوازم و مواد طبی و  ۰.7های خدمات پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشـکی معـادل اثر باال رفتن شـاخص بهای گروه

ص بهای گروه بهداشت و درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخ ۰.۳های بیمارستانی درصد و هزینه ۰.۵درمانی 

 .درصد افزایش داشته است 8.۵درمان معادل 

 حمل و نقل

در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه حمل و نقل نسبت به ماه قبل معادل یک درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از 

درصد و کرایه  ۰.7خت وسایل نقلیه شخصی درصد، تعمیرات و سو 1.6های وسایل نقلیه شخصی معادل باال رفتن شاخص بهای گروه

نسبت به ماه مشابه سال  1۳96درصد بوده است. شاخص بهای گروه حمـل و نقـل در اسفندماه  6مسافرت هوایی خارج از کشور 

 .درصد افزایش داشته است 7.۵قبل معادل 

 ارتباطات

درصد افزایش داشت. در مقایسه با ماه مشابه سال  ۰.1نسبت بـه ماه قبل معادل  1۳96شاخص بهای گروه ارتباطات در اسفندماه 

 .درصد افزایش داشته است ۲.1قبل شاخص بهای گروه ارتباطات معادل 

 تفریح و امور فرهنگی

درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر  6.7در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی نسبت به ماه قبل معادل 

رادیو، "درصد،  ۲.7درصد، لوازم تفریح، بازی و ورزشی  ۲8.۴های هزینه مسافرت با تور معادل  رفتن شاخص بهای گروهناشی از باال

درصد بوده است. در  ۰.6درصد و خدمات تفریحی و فرهنگی  1.۴هر یک  "افزارنوشت"و  "تلویزیون، ضبط و پخش صوت و تصویر

 .درصد افزایش داشته است 1۲.1وه تفریح و امور فرهنگی معادل مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گر

 تحصیل

درصـد افزایش داشت. در مقایسه با ماه مشابه سال  ۰.1، شاخـص بهای گروه تحصیل نسبت بـه مـاه قبل معادل 1۳96در اسفندماه 

 .درصد افـزایش داشته است 1۴.1قبل شاخص بهای گروه تحصیل معادل 
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 رستوران و هتل

درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی  1.1ه مورد گزارش، شاخص بهای گروه رستوران و هتل نسبت به ماه قبل معادل در ما

درصد و غذای  6.7درصد، هزینه هتل و مهمانپذیر  ۰.8های هزینه غذای آماده در خارج از خانه معادل از باال رفتن شاخص بهای گروه

 11.۳درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه رستوران و هتل معادل  1.۲آماده جهت مجالس و مراسم 

 .درصـد افزایش داشته است

 کاالها و خدمات متفرقه

درصد مواجه شد. افزایش  1.۵، شاخص بهای گروه کاالها و خدمات متفرقه نسـبت بـه ماه قبل بـا افزایشی معادل 1۳96در اسفندماه 

اجـرت سـاخت طـالی "و  "لوازم بهداشتی و آرایشی و خـدمات شخصـی"های تر تحت تأثیر باال رفـتن شاخص بهای گروهفوق بیش

درصد بوده است. شاخص بهای گروه فوق در مقایسه بـا ماه مشـابه سال  ۰.9درصد و لوازم شخصی  1.8هریک معادل  "عیـار 18

 .درصد افزایش داشته است 1۳.۴قبل معادل 
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 اقتصاد کالن
 ایران اکونا - ۱۳۹۷اردیبهشت / /  ۱۸سه شنبه , 

 شودای وارد میتومان باشد/کنجاله سویا، ذرت و گوشت گوسفند با ارز یارانه ۳۸۰۰مبنای محاسبه قیمت ارز باید 

ای به ذرت، کنجاله سویا و وزیر جهاد کشاورزی اختصاص ارز یارانه مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: با توجه به پیگیری

 .دهندمورد نیاز را تخصیص می های عامل ارزگوشت گوسفندی از هفته گذشته به مرحله اجرا درآمده و بانک

های کشاورزی آن طور که سویا و ذرت و نهاده کنجاله واردکنندگان به اییارانه ارز ظاهراً که سؤال این به پاسخ در حمید ورناصری

یا و گیرد که ذرت، کنجاله سوای صرفاً به کاالهای اساسی تعلق مییابد، با رد این موضوع گفت: ارز یارانهباید و شاید، اختصاص نمی

 .شودگوشت گوسفندی جزء اقالمی است که مشمول این بخشنامه می

ای به مرحله هفته گذشته اختصاص ارز یارانه داشت: با توجه به پیگیری وزیر جهاد کشاورزی،وی در توضیح بیشتر این موضوع اظهار 

شوند، را ابالغ کرده و تخصیص های عامل، ثبت سفارش واردات کاالهای اساسی که مشمول این بخشنامه میاجرا درآمده و عمالً بانک

 .اندارز داده

های تای برای شرکنکته اشاره کرد که اکنون مشکلی برای ثبت سفارش با ارز یارانهمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام به این 

اند، نرخ محاسبه محصوالت وارداتی ها مکلفکنند، وجود ندارد و همه شرکتخصوصی که کنجاله سویا، دانه سویا و ذرت وارد می

 .تومان استخراج کنند ۳8۰۰خود در این حوزه را بر مبنای ارز 

ای گرفتند، اما محصول خود را بر اساس نرخ آزاد ای بوده که وارد کنندگان ارز مبادلهتر نیز چنین تجربهرسید، اما پیشپ خبرنگار

محاسبه و روانه بازار کردند که ورناصری در پاسخ به این موضوع گفت: نهادهای نظارتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان 

شده این محصوالت دارند و همچنین در نظر گرفتن قیمت جهانی و تخصیص ارز باید قیمت تمام حمایت با توجه به آگاهی که از

نند، کهای خود را تشدید کنند که اجحافی به تولیدکنندگان محصوالت دام و طیور که از کنجاله سویا و ذرت استفاده مینظارت

ی های خود دادند، تصریح کرد: این درحالخ ارز تغییراتی را در قیمتنشودوی با تأیید این موضوع که برخی افراد در فاصله تغییرات نر

شان بر اساس دو ماه شدهتمام دهند و در نتیجه قیمتاست که تمام واردکنندگان از دو ماه قبل سفارش خود را به کشور مبدأ می

 .پیش است و نباید افزایش قیمتی اعمال کنند

المللی های بینه شرکت پشتیبانی امور دام خریدهای مستقیم بسیار خوبی را از شرکتورناصری همچنین گفت: ظرف دو ماه گذشت

خواهیم با بخش خصوصی در راستای تنظیم بازار و جلوگیری از نوسانات زیاد قیمت انجام داده است و این بدان معنا نیست که می

 .رقابت کنیم

 تومان 1۰۰۰و ذرت  19۵۰قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا 

ای که یرعامل شرکت پشتیبانی امور دام همچنین در مورد آخرین وضعیت قیمت کنجاله سویا و دانه ذرت هم گفت: طبق ابالغیهمد

تومان اعالم شده و در کنار آن تا پایان همین هفته محموله جدیدی  19۵۰ای، قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا از هفته گذشته داشته

 .توانند نیاز خود را از ادارات کل پشتیبانی امور دام تأمین کننددکنندگان میشود و همه تولیوارد کشور می

تومان رسید که اکنون قیمت هر کیلوگرم ذرت اوکراین  1۲۵۰وی اضافه کرد: در مورد ذرت هم یک مقطعی قیمت هر کیلوگرم آن به 

 .نند نیاز خود را از این طریق تأمین کنندتواتومان رسیده است که تولیدکنندگان می 1۰۴۰یک هزار تومان و ذرت برزیل 

http://iranecona.com/8۳6۴۵/%D9%8۵%D8%A8%D9%86%D8%A7% 
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۹۷/۰۲/۱۸ : تاریخ

 تومان باشد ۳۸۰۰شود/ مبنای محاسبه قیمت ارز باید ای وارد میکنجاله سویا، ذرت و گوشت گوسفند با ارز یارانه

ای به ذرت، کنجاله سویا و وزیر جهاد کشاورزی اختصاص ارز یارانه مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: با توجه به پیگیری 

  .دهندهای عامل ارز مورد نیاز را تخصیص میگوشت گوسفندی از هفته گذشته به مرحله اجرا درآمده و بانک

ای به واردکنندگان کنجاله در پاسخ به این سؤال که ظاهراً ارز یارانه خبرگزاری فارسی وگو با خبرنگار اقتصادحمید ورناصری در گفت

 هایکاال به صرفاً اییارانه ارز: گفت موضوع این رد با یابد،نمی اختصاص شاید، و باید که طور آن کشاورزی هاینهاده سویا و ذرت و

 .شودگوسفندی جزء اقالمی است که مشمول این بخشنامه می گوشت و سویا کنجاله ذرت، که گیردمی تعلق اساسی

ای به مرحله هفته گذشته اختصاص ارز یارانه وی در توضیح بیشتر این موضوع اظهار داشت: با توجه به پیگیری وزیر جهاد کشاورزی،

شوند، را ابالغ کرده و تخصیص واردات کاالهای اساسی که مشمول این بخشنامه میهای عامل، ثبت سفارش اجرا درآمده و عمالً بانک

برای  ایمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام به این نکته اشاره کرد که اکنون مشکلی برای ثبت سفارش با ارز یارانه.اندارز داده

اند، نرخ محاسبه محصوالت ها مکلفد ندارد و همه شرکتکنند، وجوهای خصوصی که کنجاله سویا، دانه سویا و ذرت وارد میشرکت

 .تومان استخراج کنند 3800وارداتی خود در این حوزه را بر مبنای ارز 

ای گرفتند، اما محصول خود را بر اساس نرخ ای بوده که وارد کنندگان ارز مبادلهتر نیز چنین تجربهخبرنگار فارس پرسید، اما پیش

نهادهای نظارتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان  :بازار کردند که ورناصری در پاسخ به این موضوع گفت آزاد محاسبه و روانه

شده این محصوالت دارند و همچنین در نظر گرفتن قیمت جهانی و تخصیص ارز باید حمایت با توجه به آگاهی که از قیمت تمام

نند، کلیدکنندگان محصوالت دام و طیور که از کنجاله سویا و ذرت استفاده میهای خود را تشدید کنند که اجحافی به تونظارت

ی های خود دادند، تصریح کرد: این درحالوی با تأیید این موضوع که برخی افراد در فاصله تغییرات نرخ ارز تغییراتی را در قیمت.نشود

شان بر اساس دو ماه شدهتمام دهند و در نتیجه قیمتأ میاست که تمام واردکنندگان از دو ماه قبل سفارش خود را به کشور مبد

ورناصری همچنین گفت: ظرف دو ماه گذشته شرکت پشتیبانی امور دام خریدهای .پیش است و نباید افزایش قیمتی اعمال کنند

ن یمت انجام داده است و ایالمللی در راستای تنظیم بازار و جلوگیری از نوسانات زیاد قهای بینمستقیم بسیار خوبی را از شرکت

 .خواهیم با بخش خصوصی رقابت کنیمبدان معنا نیست که می

 تومان 1۰۰۰و ذرت  19۵۰قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا 

ای که مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام همچنین در مورد آخرین وضعیت قیمت کنجاله سویا و دانه ذرت هم گفت: طبق ابالغیه

تا پایان همین هفته محموله تومان اعالم شده و در کنار آن  19۵۰ای، قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا اشتهاز هفته گذشته د

 .ندکن تأمین دام امور پشتیبانی کل ادارات از توانند نیاز خود راشود و همه تولیدکنندگان میجدیدی وارد کشور می

تومان رسید که اکنون قیمت هر کیلوگرم ذرت اوکراین  1۲۵۰کیلوگرم آن به وی اضافه کرد: در مورد ذرت هم یک مقطعی قیمت هر 

 .توانند نیاز خود را از این طریق تأمین کنندتومان رسیده است که تولیدکنندگان می 1۰۴۰یک هزار تومان و ذرت برزیل 

://www.farsnews.com/news/https1۳97۰۲18۰۰۰۳۴6/%DA%A9%D9%8 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۷/۰۲/۲۱ : تاریخ

 دهدهوا گزارش میوفارس از وضعیت آب

درجه در نوار شمالی کشور امروز و فردا شاهد کاهش نسبی  7روز آینده/ کاهش دما تا  ۳فعالیت سامانه بارشی در اغلب شهرها تا  

  .های اردبیل، گیالن، مازندران، گلستان و خراسان شمالی هستیمدما بین چهار تا هفت درجه در استان

سه روز آینده سامانه بارشی در اغلب نقاط کشور های هواشناسی در بر اساس نقشه ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .شودرعد و برق و وزش باد شدید موقت می فعال است و سبب رگبار،

های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، شرق گیالن، غرب مازندران، کردستان، زنجان، ها روز آینده در استانشدت بارش

اصفهان، یزد، شمال کرمان، فارس، غرب لرستان،  رق تهران، غرب سمنان، خراسان شمالی،شمال قزوین، ارتفاعات البرز مرکزی، ش

 .است مرکزی استان و کرمانشاه جنوب  ،ایالم

آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل،  ها در شرق تهران، شمال سمنان، خراسان رضوی، خراسان شمالی،روز یکشنبه شدت بارش

ِ رو در نوار جنوبی کشور وزش باد روزهای شنبه و یکشنبه پیش.کردستان، کرمانشاه، همدان و استان مرکزی استزنجان، قزوین، 

های اردبیل، گیالن، درجه در استان 7تا  ۴امروز و فردا کاهش نسبی دما بین .شودبینی میشدید گاهی همراه با گرد و خاک پیش

وبرق و وزش باد آسمان تهران فردا ابری در برخی ساعات رگبار و باران گاهی رعد.داد مازندران، گلستان و خراسان شمالی رخ خواهد

ردا در شود؛ بیشینه و کمینه دما فبینی میابری با وزش باد پیششود، همچنین روز یکشنبه آسمان تهران نیمهبینی میشدید پیش

ترین مرکز استان و شهرکرد با کمینه درجه باالی صفر گرم ۳7روز آینده اهواز با بیشینه دمای .درجه خواهد بود 1۴و  ۲۳تهران 

اردیبهشت  1۴میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز .ترین مرکز استان خواهد بوددرجه باالی صفر خنک ۴دمای 

متر بود، بنابر این تا این تاریخ یلیم 19۳.9متر ثبت شد، میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی میلی 132.6ماه سال جاری 

درصد کمتر از سال گذشته است؛ بیشترین میزان بارش در هفته سی و دوم سال زراعی متعلق به منطقه  ۳1.6بارش سال جاری 

 .متر بودمیلی 6۰کوهدشت استان لرستان به میزان 

https://www.farsnews.com/news/1۳97۰۲۲1۰۰۰۵۵۵/%D9%81%D8%B9%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۸تاریخ: 

 سیاستهای ملی مرتع تدوین می شود/حفظ خاک و آب با تقویت پوشش گیاهی

ها، نیاز به همفکری و تعامل با دست اندرکاران این خبر داد و گفت: تهیه این سیاستهای ملی مرتع کشور آقایی از تدوین سیاست

 .حوزه دارد

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، خلیل آقایی گفت: اگر مراتع کشور تقویت شود و  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

و بهره برداران از این عرصه ها راضی و جنگل ها تقویت و عرصه اقتصادی منابع طبیعی قابل قبول  دامداران ابان از بین برود، آنگاهبی

وی با بیان این که بیش از دو سوم مراتع کشور، با ضعف پوشش گیاهی مواجه شده است، اظهار داشت: اولویت کشور .خواهد بود

 .ب و مبارزه با تغییرات اقلیمی با تقویت و حفظ پوشش گیاهی امکان پذیر استحفظ خاک است و حفظ خاک، آ

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: ما راهی به جز حفظ مراتع و منافع بهره برداران آن نداریم و بهره برداران باید احساس کنند 

فرسایش مراتع در کشور سرعت گرفته و ما باید از همه وی افزود: روند تخریب و .که مراتع و اقتصاد آن متعلق به خودشان است

آقایی ادامه داد: ما باید تالش کنیم .برای احیا، اصالح و حفظ مراتع استفاده کنیم سازمان جنگل هاهای داخل و خارج از ظرفیت

لیون واحد دامی در عرصه مراتع می 8۰وی با اشاره به وجود .عوامل تخریب مراتع را کاهش و عملیات اجرایی در مراتع را توسعه دهیم

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و .میلیون راس مجاز به چرا در مراتع هستند ۴۰کشور خاطرنشان کرد: از این جمعیت دامی کمتر از 

لی یهای بی رویه، عدم کنترل مجوزهای برداشت، تعطیلی ایستگاههای بذر گیاهان مرتعی، کاهش اعتبارات و تعطآبخیز داری برداشت

وی با تاکید بر تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای .بذرپاشی و کودپاشی را از چالش های مراتع عنوان کرد

میلیون دالر به  ۲۰۰حفظ، اصالح و تقویت مراتع کشور گفت: ما باید منابع مالی را در مورد مراتع بسیج کنیم و با توجه به تخصیص 

آقایی افزود: اگر این اعتبار در حوزه منابع .مراتع و آبخیزداری، امسال نقطه عطفی برای این حوزه خواهد بود سازمان جنگل ها و

ها و مسووالن استانی و شهرستانی از عملکرد های اجرایی راضی طبیعی درست توزیع و مصرف شود و مردم، بهره برداران این عرصه

در شهرستان ها از ارباب رجوعی به  منابع طبیعیوی تغییر رویکرد ادارات .خواهیم کردباشند، سال آینده اعتبارات بیشتری جذب 

 .ترویجی و آموزشی را از سیاست های این سازمان برای حل بخشی از مشکالت عنوان کرد

ارتباطی برای  برداران عرصه های مرتعی با استفاده از فناوری های نوینآقایی در عین حال بر ارتباط مستقیم و مشخص با بهره

وی تهیه نقشه کاداستر برای کل اراضی کشور را از برنامه های این سازمان دانست .دستیابی به مشکالت و انتظارات آنان تاکید کرد

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: اولویت ما برای امسال .برای کل اراضی کشور نقشه کاداستر تهیه می کنیم 99و گفت: در سال 

 .میلیون هکتار از اراضی کشور است و کل جنگل ها نیز تحت پوشش نقشه کاداستر قرار می گیرد ۳۰کاراستر برای  ،تهیه نقشه

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۲6۴۳۳/%D8%B۳%DB%8C%D8%A7% 
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 انتصابات
 فارس - ۹۷/۰۲/۱۷ : تاریخ

 برای دومین بار در یکسال اخیر مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور تغییر کرد 

باالخره پس از حدود یک ماه با استعفای هاشمی مدیرعامل سابق سازمان تعاون روستایی کشور موافقت و شیرزادی جایگزین وی 

، یک ماه گذشته علی اوسط هاشمی استعفای خود را به وزیر جهاد کشاورزی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .شودمی

از گزینه احتمالی جایگزین هاشمی یعنی حسین شیرزادی مشاور جوان وزیر خبر داده  خبرگزاری فارسدر همان زمان .تقدیم کرد

  .ا این موضوع یک ماه به طول انجامید و باالخره وزیر جهاد کشاورزی با استعفای هاشمی موافقت کردبود، ام

قرار است، تا فردا صبح در ساختمان وزارت جهاد کشاورزی مراسم تودیع و معارفه مدیر جدید و سابق سازمان تعاون روستایی کشور 

 .برگزار شود

 .ن تعاون روستایی کشور معرفی خواهد شدشیرزادی به عنوان مدیرعامل جدید سازما

های قبل از سازمان تعاون روستایی مجوز خود را دریافت کرده شود، موضوعاتی همچون مشکل مؤسسات اعتباری که از سالگفته می

 ببس زعفران، جمله از محصوالت برخی توافقی خرید سر بر اند و همچنین اختالف نظر با آقای وزیرو اکنون دچار ورشکستگی شده

آوری محصوالتی همچون شیر خام، گندم، جو ، ذرت سازمان تعاون روستایی مسئولیت خرید توافقی و جمع.است شده تغییر این

 .های روغنی، کشمش، سیب زمینی و پیاز و چغندر را بر عهده دارددانه،

https://www.farsnews.com/news/1۳97۰۲17۰۰۰۲۳8/%D9%8۵%D8% 
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 انتصابات
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  ۱6یک شنبه 

 رییس جدید سازمان مرکزی تعاون روستایی منصوب شد/ مراسم معارفه سه شنبه برگزار می شود+ رزومه

هاشمی و با توجه به حکم صادره از سوی مهندس محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، پیرو استعفای مهندس علی اوسط  <کشاورزی

به گزارش پایگاه خبری شعار سالف مراسم معارفه .دکتر حسین شیرزاد به عنوان ریاست سازمان تعاون روستایی ایران انتخاب شد

ار ویژه وزیر فعال بوده است. همچنین نامبرده اردیبهشت برگزار خواهد شد.دکتر شیرزاد پیش از این در سمت دستی 18سه شنبه 

مالی، محرومیت زدایی و توسعه منطقه ای، لوجستیک و مدیریت بازار، -دارای تجارب موثر و عملکرد قابل دفاعی در حوزه های پولی

 حوزه کشاورزی و مدیریت و نظارت بر پروژه های کالن ملی، برنامه ریزی آمایش سرزمین و توانمندی در مدیریت بین و فرابخشی

 .سایر حوزه های مشترک می باشد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۲19b۲d۴b97۵۴۴df۵9d91b9۵8ec۴bb77۰ 
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۷/۰۲/۱۹ : تاریخ

 هزار تومان/ نرخ انواع میوه و سبزی در تهران ۳5زردآلو و گیالس نوبرانه کیلویی 

هایی همچون زردآلو و گیالس به های میدانی خبرنگار فارس حاکی از آن است که به دلیل سرمازدگی اخیر قیمت نوبرانهگزارش 

 ۳ها و در سازمان میادین بین تومان در مغازه 7۵۰۰تا  6یافته و میانگین قیمت سایر اقالم میوه بین  هزار تومان افزایش ۳۵کیلویی 

های میوه و سبزی سطح شهر حاکی های میدانی از مغازه، گزارشخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی . هزار تومان است ۵تا 

یی هاهای سطح شهر است. اگر چه به دلیل قیمت باال نوبرانهبار با مغازههای سازمان میادین و ترهاز فاصله معنادار قیمت بین غرفه

هایی های سطح شهر این نوبرانهشود اما در مغازهبار عرضه نمیهای سازمان میادین میوه و ترههمچون زردآلو و گیالس در غرفه

 !اند یعنی هر دانه زردآلو هزار تومانهزار تومان قیمت خورده ۳۵تا  ۳۰کیلویی بین 

ای های مقایسههای سطح شهر است که لیست قیمتیا یک سوم قیمتنصف  انواع میوه و سبزی در سازمان میادین تقریباً اما قیمت

 :به شرح زیر است

  

 (های سطح شهر )تومانقیمت در مغازه (قیمت در سازمان میادین )تومان نوع میوه ردیف

 15000 8900 فرنگیتوت 1

 6500 3600 سیب زرد 2

 5000 2800 سیب قرمز 3

 6500 4300 کیوی 4

 7500 4800 موز درشت 5

 7500 5800 موز ریز 6

 1500 - 1200 980 هندوانه 7

 3500- 2500 1550 ملون 8

 15000 - 12000 8900 سبزگوجه 9

 10000 6500 توت سفید 10

 2500 1700 طالبی 11

 25000 12300 انواع لیموترش 12

 2500 1600 خربزه مشهدی 13

 5500 3200 پرتقال تامسون 14

 2800 1300 بادمجان 16

 4500- 3500 1800 ایفلفل دلمه 17
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 4000- 3000 2500 کاهو 18

 3000 2000 فرنگیگوجه 19

 2000 1300 هویج 20

 2500 1450 زمینیسیب 21

 2500 1600 پیاز 22

 3200 2200 ایخیاربوته 23

 3500 2100 ایخیارگلخانه 24

https://www.farsnews.com/news/1۳97۰۲19۰۰۰۴8۴/%D8%B۲%D8%B1%D8%AF 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۷/۰۲/۱۶ : تاریخ

برای ماه مبارک رمضان/ تنظیم بازار از محل تولید داخل انجام مرغ به نرخ مصوب توزیع گوشت قرمز، مرغ و تخم

 شودمی

زار مرغ در بامدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: مردم نگران افزایش قیمت کاالهای اساسی همچون گوشت قرمز، مرغ و تخم 

به محض کمبود، از محل ذخایر استراتژیک  نباشند، چرا که این محصوالت به وفور با نرخ مصوب دولتی در بازار در دسترس است و

  .کنیمآن را روانه بازار می

، در مورد آخرین وضعیت تنظیم بازار کاالهایی همچون گوشت قرمز، مرغ و خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار حمید ورناصری در گفت

 کنندگان در بازار دارد و تنشداشت: این کاالها اکنون روند قیمتی بسیار مناسبی برای مصرفمرغ برای ماه مبارک رمضان اظهار تخم

   .مرغ نداریمخاصی در بازار گوشت قرمز، مرغ و یا تخم

ای است که شاید برخی از تولیدکنندگان محصوالت خود را زیر قیمت تمام شده وی اضافه کرد: هر چند شرایط قیمتی اکنون به گونه

ایم و از آنجایی که قیمت مرغ کنند، در همین راستا دستورالعمل خرید را برای حمایت از تولیدکنندگان مرغ انجام دادهه میعرض

  .توزیعی در بازار نسبت به قیمت تمام شده مناسب است، توزیع خاصی در این حوزه نداریم

رسد، ولی در کنار این موضوع، تومان به فروش می 7۰۰هزار و  7 هر کیلوگرم مرغ تازه وی به قیمت مرغ در بازار اشاره کرد و گفت:

  .هر کجا که ستاد تنظیم بازار اعالم کند، شرکت پشتیبانی امور دام برای توزیع و تأمین کاالها اقدامات الزم را انجام خواهد داد

شت قرمز گوسفندی تازه به صورت روزانه از ای کرد و افزود: واردات گووی همچنین به توزیع گوشت قرمز تازه گوسفندی هم اشاره

های هزار تومان از طریق فروشگاه ۳۳کشورهای استرالیا و آسیای میانه در حال انجام است که قیمت مخلوط شقه هر کیلوگرم 

  .شودبار انجام میای و سازمان میادین ترهزنجیره

منجمد گوساله محدودیتی نداریم و از ذخیره خوبی در این  مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام همچنین گفت: در زمینه گوشت

  .شودها عرضه میهزار تومان در فروشگاه ۲۳حوزه برخورداریم که هر کیلوگرم گوشت منجمد گوساله وارداتی 

رم ر کیلوگاکنون همرغ از محل تولید داخل نیازی به اجرای طرح قبلی نیست و همبه گفته ورناصری با توجه به وفور توزیع تخم

  .شودتومان عرضه می 6۰۰هزار و  ۵مرغ در بازار تخم

ای ویژه های، هرساله شرکت پشتیبانی امور دام برای تنظیم بازار ماه مبارک به دلیل افزایش تقاضا طرحخبرگزاری فارسبه گزارش 

گذارد که امسال با توجه به وفور کاال و عرضه محصوالت اساسی به را در بازار به اجرا می مرغرا برای توزیع گوشت قرمز، مرغ و تخم

  .ای این طرح ادامه داردهای زنجیرهنرخ مصوب از طریق فروشگاه

https://www.farsnews.com/news/6۰۰11۰۳1۳97۰۲1/%D8%AA%D9%8 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۵تاریخ: 

 زندهای فرنگی، لطمه جدی به تولید داخل میتوزیع میوه

 .یک مقام مسئول گفت: توزیع میوه های فرنگی به سبب ورود آفات و بیماری به کشور، لطمه جدی به تولید داخل وارد خواهند

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی شادلو، نائب رئیس اتحادیه باغداران استان تهران در گفت و گو با خبرنگارمجتبی 

در بازار اظهار کرد: اگر مسئوالن دولتی با خاطیان امر در خرده فروشی ها و  توزیع میوه های قاچاق با انتقاد از ،خبرنگاران جوان

 .در بازار پر رنگ نمی شد توزیع میوه های فرنگیعمده فروشی ها به طور جدی برخورد می کردند، مسئله 

 .توزیع میوه های قاچاق نیستبه گفته شادلو با وجود تنوع فراوان میوه در بازار داخل و قیمت مناسب محصوالت تولیدی، دلیلی بر 

 .، سیب سبز فرانسه، انگورشیلی، گالبی در بازار خبر دادتوزیع لیموترش برزیلینایب رئیس اتحادیه باغداران استان تهران از 

به سبب ورود آفات و بیماری به کشور لطمه جدی به تولید داخل وارد خواهند کرد، به  توزیع میوه های فرنگی :وی ادامه داد

شادلو در خاتمه تصریح کرد: قاچاقچیان برای ادامه کار خود دسیسه چینی .ریکه برخی از این خسارت ها غیر قابل جبران استطو

می کنند و سرمازدگی اخیر را ابزاری برای بهانه جویی های خود قرار دادند، در حالیکه هنوز نمی توان در مورد خسارت سرمازدگی 

 .اظهار نظر قطعی کرد

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵191۰۴/%D8%AA%D9%88%D8%B۲ 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۵تاریخ: 

 شودتوزیع اقالم اساسی ویژه ماه رمضان از هفته آینده آغاز می

 .شودهای مصرف آغاز میای و تعاونیاردیبشهت در فروشگاه زنجیره ۲۲سیف گفت: توزیع اقالم اساسی ویژه ماه رمضان از 

، یزدان سیف، مدیر عامل بازرگانی دولتی امروز ی باشگاه خبرنگاران جوانگروه اقتصاد صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

اظهار کرد: تاکنون  های روغنینرخ خرید تضمینی گندم و دانهصبح در نشست خبری که برگزار شد، درباره آخرین وضعیت 

رشد داشته است که البته بخشی  درصد ۳9هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل  9۲8

 .از این رشد ناشی از برداشت زود هنگام محصول است

وی افزود: هم اکنون خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی از استان های ایالم، فارس، بوشهر،کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان 

هزارتن گندم به مراکز خرید بیشترین  ۵۰۰زستان با تحویل به گفته سیف؛ استان خو.و کهگیلویه و بویر احمد در حال انجام است

 .میزان تولید تا کنون را به خود اختصاص داده است

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در حوزه ثبت اطالعات کشاورزان در سامانه پهنه بندی با مشکالتی روبرو هستیم، بیان 

جهاد کشاورزی تمامی اطالعات کشاورزان در سامانه ای ثبت می شود و براساس آن پول به کرد: امسال با تالش همکاران وزارت 

 .کشاورزان پرداخت می شود که به سبب برخی اطالعات ناقص در سامانه پهنه بندی امکان پرداخت وجه وجود ندارد

کشاورزان قبل از مراجعه به مراکز خرید در سامانه سیف یادآور شد: اطالعات کشاورزان در حوزه پهنه بندی با نواقصی روبروست که 

مدیرعامل بازرگانی دولتی ادامه داد: براساس تالش همکاران وزارت جهاد کشاورزی، .پهنه بندی، باید اطالعات خود را به روز کنند

 همواره و کردند نام ثبت دی امسال تمامی اطالعات خرید تضمینی محصوالت تنها از کشاورزانی انجام می شود که در سامانه پهنه بن

هزارتن خرید تضمینی  9۲8به گفته وی؛ از مجموع .، وجود ندارددارند ناقص اطالعات که کشاورزانی برای مطالبات پرداخت امکان

 7۵۳ ، سامانه در شده ثبت گندم  هزارتن گندم در سامانه ثبت نام شده است که ارزش ریالی مجموع ۵7۰گندم، تنها اطالعات 

 .شودمی واریز کاران گندم حساب به آن درصد ۵۰ آینده، روز دو در که است تومان اردمیلی

 1۴سیف با اشاره به اینکه خرید دانه های روغنی کلزا از برنامه های مهم و اساسی بخش کشاورزی به شمار می رود، بیان کرد: از 

درصد  1.۵که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل  هزارتن کلزا خریداری شد ۴8اردیبهشت همزمان با فصل خرید تا کنون 

رشد داشته است که البته برخی از این رشد ها ناشی از تغییر فصل،گرمای زودهنگام و بخشی از سیاست های دولت تدبیر و امید و 

درصد وجه آن تا پایان  ۵۰: میلیارد تومان اعالم کرد و افزود 1۴۰هزارتن کلزا  ۴8معاون وزیر جهاد کشاورزی ارزش .فضل الهی است

 .هفته به کشاورزانی که در سامانه ثبت نام کردند، پرداخت خواهد شد

به گفته وی؛ ثبت اطالعات کلزاکاران در مقایسه با گندمکاران در سامانه از شرایط مساعدتری برخوردار است، چراکه اطالعات گندم 

ر شماره سه جلد و شماره حساب بانکی مغایرت هایی با اطالعات کشاورزان دارد به دلیل تعداد باالی تولیدکنندگان در سامانه پهنه د

 .که انتظار می رود در چند روز آینده این مشکالت مرتفع گردد تا اختالف تحویل گندم با پرداخت پول به حداقل برسد

هزارتن از این  ۳8۰هزارتن برسد که  ۵۵۰پیش بینی کرد که میزان خرید تضمینی دانه های روغنی به  97-96سیف در سال زراعی 

 .میزان به کلزا اختصاص دارد

 هزارتن آرد و گندم صادر شد 590

نکه ایم، افزود: با وجود آوی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه در حوزه صادرات آرد به یکی از رقبای اصلی منطقه تبدیل شده

اکنون صادرات آرد به کشورهای منطقه با بهره گیری از ورود گندم موقت، همچنان یارانه صادراتی آرد عمال منتفی شده است، اما هم 
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هزارتن اعالم کرد و گفت: سال گذشته  ۵9۰مدیرعامل بازرگانی دولتی مجموع صادرات آرد و گندم در سال گذشته را .ادامه دارد

صادر شد که این میزان رقم بسیار مناسبی است،  هزارتن مشتقات آرد به بازارهای هدف 19۰هزارتن گندم و  ۵8هزارتن آرد،  ۳۴۰

وی با انتقاد از اظهار نظر برخی کارشناسان .چراکه با وجود پایین بودن نرخ جهانی گندم، رقابت برای تصاحب بازار بسیار سنگین بود

نسبت به تولید داخل، افزود: در یک سال اخیر برخی کارشناسان از پایین بودن نرخ گندم  پایین بودن نرخ جهانی گندم مبنی بر

 ۳8۰با متوسط نرخ خرید  8۲کنند، در حالیکه واردات چندین میلیون تنی گندم در سال جهانی به عنوان اهرم منفی استفاده می

اص می یافت که دولت و وزارت جهاد کشاورزی با حمایت از میلیون دالر در هر تن ارز قابل مالحظه ای از کشور به واردات اختص

هزارتن در سال گذشته در مورد نوع خاص گندم  7۰را تنها به  8۲میلیون تنی سال  8بخش کشاورزی توانستند میزان واردات 

 1۰.۵د تضمینی گندم میلیون تن پیش بینی کرد و افزود: برآورد خری 1۳را  97-96وی میزان تولید گندم در سال زراعی .برسانند

 .میلیون تن است که انتظار می رود با فضلِ الهی به این میزان دست یابیم

سیف با بیان اینکه موضوع قیمت تضمینی گندم از دو مولفه اساسی تشکیل می شود، گفت: قیمت تضمینی گندم تحت تاثیر مولفه 

ری در حوزه های مکانیزاسیون، اصالح بذور و آب به عنوان مهم ترین هزینه های تولید ناشی از تورم موجود در اقتصاد کشور و بهره و

عامل است که در سال گذشته هزینه های تولید عمال افزایش پیدا کرد و براساس آن وزارت جهاد کشاورزی در شهریور ماه پیشنهاد 

ن به ای خرید محصوالت کشاورزیه نرخ خود را به شورای اقتصاد اعالم کرد، اما در نهایت شورای اقتصاد به عنوان تعیین کنند

را اعالم کرد، در نهایت طوالنی شدن بحث ثبات نرخ خرید تضمینی گندم  97-96جمع بندی رسید و ثبات نرخ گندم در سال زراعی 

 .نشان از اختالف نظر کارشناسان است

 امسال ساختار عرضه گندم در بورس کاال وجود ندارد 

خرید تضمینی هیچ گاه متوقف نخواهد شد، اظهار کرد: در حوزه قیمت تضمینی گندم جای هیچ گونه وی با اشاره به اینکه سیاست 

نگرانی برای تغییر سیاست نیست، چرا که هر اتفاقی که در این حوزه رخ دهد اجازه نمی دهیم که زحمت کشاورزان به هدر رود و 

 .های متعددی انجام داد تا وابستگی در این بخش به حداقل برسدطی این سال ها دولت دوازدهم برای حمایت از کشاورزان، تالش 

معاون وزیر جهاد با اشاره به اینکه امسال ساختار بورس کاال توان عرضه گندم ندارد، بیان کرد: در آذر ماه سال قبل از بورس کاال 

که متاسفانه بورس کاال چنین ساختاری خواستیم که انبارهای مورد تایید خود را برای تحویل محصول کشاورزان را معرفی کند 

نداشت و تنها با اتکای دولت می خواست این کار را انجام دهد، در حالیکه ما به دنبال آن هستیم که تصدی گری دولت در اجرای 

ورد بتواند انبارهای ماین امر کاهش یابد، بنابراین بورس کاال توان اجرای این امر را ندارد و انتظار می رود که در سال آتی بورس کاال 

به گفته وی؛ سیاست خرید تضمینی هیچ گاه متوقف نخواهد شد، چراکه امروزه دولت در حوزه کشاورزی با .تایید خود را اعالم کند

 . افزایش درآمد کشاورزان و پایداری سازی جمعیت در روستاها تالش می کند تا از مهاجرت روستاییان جلوگیری کند

درصدی قیمت کلزا، کارشناسان خواستار اصالح نرخ بر  ۳با وجود افزایش  ،باشگاه خبرنگاران جوان ال خبرنگارسیف در پاسخ به سو

ح اصالمبنای تورم هستند، حال با وجود اعالم نرخ رسمی خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و انتقادات وارده به نرخ کلزا؛ امکان 

قیمت برمبنی تورم وجود دارد یا خیر، گفت: این موضوع باید از دبیر شورای اقتصاد پرسیده شود و بنده نمی توانم اظهار نظری در 

 .این رابطه داشته باشم

 توزیع اقالم اساسی تنظیم بازار ماه رمضان با نرخ مصوب

اردیبشهت در فروشگاه زنجیره ای و  ۲۲از  قالب طرح ضیافتتوزیع اقالم اساسی ویژه ماه رمضان در  سیف با اشاره به اینکه

و روغن و  9۰۰هزار و  ۳، تایلندی هومالی ۵۰۰هزار و  ۵هندی با نرخ  11۲1تعاونی های مصرف آغاز می شود، افزود: هر کیلو برنج 
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شکر در ماه ضیافت در فروشگاه  وی درباه آخرین وضعیت توزیع.درصد تخفیف در فروشگاه ها عرضه خواهد شد 1۰شکر و ماکارانی با 

هزارتن آن به  1۰هزارتن شکر برای ماه رمضان توزیع خواهد شد که  ۳۰های زنجیره ای و تعاونی مصرف کارگری بیان کرد: حدود 

هزارتن جهت شیرینی و شکالت به قنادی ها و صنف و صنعت  ۲۰صورت بسته بندی در فروشگاه های زنجیره ای در اختیار خانوار و 

به گفته سیف؛ تدابیری در حوزه گوشت مرغ، گوشت قرمز و مقادیری تخم مرغ برای تنظیم بازار ماه رمضان تدارک .وزیع خواهد شدت

 یشپ  ای دغدغه بدون رمضان ماه ها، خانواده دیده شده است که مسئوالن پشتیبانی امور دام اطالع رسانی در این زمینه می کند تا

مسئول در بخش دیگر سخنان خود در حوزه تنظیم بازار اقالم اساسی ماه رمضان بیان کرد: با تالش دولت، این مقام .باشند داشته رو

وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار با هماهنگی های انجمن صنفی روغن نباتی، شکر، ماکارانی، فروشگاه زنجیره ای و برنج 

هزارتن برنج،  ۳۰ماه رمضان وی ادامه داد: در ایام.دی بی تنش داشته باشیمتالش کردیم در ماه رمضان با بازار کم تنش و تا ح

 .هزارتن ماکارانی در فروشگاه های زنجیره ای عرضه خواهد شد ۲۰هزارتن روغن خام و  ۲۰هزارتن شکر، ۳۰

 تولید شکر در طول عمر صنعت قند و شکر رکورد زد

گذشته با وجود تمامی فراز و نشیب ها در بخش کاالهای اساسی توفیقات خوبی مدیرعامل بازرگانی دولتی با اشاره به اینکه سال 

داشتیم، افزود: باوجود تنش های سرما و خشکی در برخی محصوالت، سال گذشته، سال بی نظیری در حوزه تولید و بازرگانی 

 6میلیون تن شکر با ارزش  ۲د ساله صنعت قند و شکر حدو 1۲۲در طول عمر  96محصوالت کشاورزی داشتیم، به طوریکه سال 

 .هزار میلیارد تومان تولید شد که این امر موجب شد تا میزان وابستگی در شکر به شدت کاهش یابد

به گفته وی؛ امسال با وجود محدودیت های منابع آبی و تمامی خشکسالی ها در تالشیم تا با افزایش بهره وری و بهبود عملکرد، 

 .ولید کنیمگندم مورد نیاز کشور را ت

 محدودیتی در واردات برنج وجود ندارد

 97/۲/۲سیف در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه محدودیتی در واردات برنج وجود ندارد، تصریح کرد: بنابر بخشنامه مورخ 

 هانی تاثیر بسیار خوبی داشت، بهفرآیند واردات برنج از تمامی مبادی وارداتی امکان پذیر است که این امر در قیمت برنج بازارهای ج

 .طوریکه امسال شاهد کاهش قیمت در برخی مبادی هستیم

به گفته وی؛ از تاریخ دوم اردیبهشت واردات برنج از تمامی مبادی با رعایت ضوابط و شرایط بهداشتی انجام می شود که براین اساس 

 .یمهیچ نوع برنجی در سطح بازار که مشکل ایمنی داشته باشد، ندار

 .درصد باقی مانده مطالبات چغندرکاران تا پایان اردیبهشت خبر داد 19معاون وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت 

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۲19۳۰/%D8%AA%D9%88%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۷تاریخ: 

 های بهاریها از نوبرانهآخرین قیمت

های رنگارنگ نوبرانه است که برخی از آنها همچون توت فرنگی و چغاله بادام با تعادل نسبی ها بازار میوه و تره بار میزبان میوهاین روز

، این روزها بازار میوه و تره گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار.قیمت همراه شدند

با تعادل نسبی قیمت همراه شدند  له بادامتوت فرنگی و چغابار میزبان میوه های رنگارنگ نوبرانه است که برخی از آنها همچون 

حاکی از آن است  بازار میوه و تره بارآخرین بررسی از .و در برخی اقالم همچون زردآلو و گوجه سبز با نوساناتی در بازار روبروست

 ۲تا  ۵۰۰ار،ملون هزار و هز ۴تا  ۲هزار،خربزه  ۲۴تا  ۵هزار،توت فرنگی  18تا  8هزار،گوجه سبز  ۳۵تا  18که نرخ هر کیلو زرد آلو 

به گفته برخی فروشندگان؛ با .تومان است ۵۰۰هزار و  ۲تا  ۲و طالبی  ۲۰۰تا هزار و  8۰۰هزار،هندوانه  1۰تا  7هزار،توت سفید 

با نوسان جزئی قیمت روبروست که با کاهش عرضه میوه های سردرختی ناشی  قیمت میوه های نوبرانهوجود افزایش نسبی تقاضا، 

البته ناگفته نماند که رئیس اتحادیه میوه و سبزی معتقد .مای دیررس بهاره، بازار میوه و تره بار با تغییراتی روبرو خواهد شداز سر

است که تعادل نسبی بر بازار میوه و تره بار حاکم است و همواره نمی توان پیش بینی کرد که سرمازدگی دیررس بهاره چه تاثیراتی 

 خبرنگار  با وگوگفت در اسداهلل کارگر، رئیس اتحادیه میوه و سبزی استان تهران.درختی خواهد داشتبر بازار میوه های سر

هزار  8تا  6اظهار کرد: هم اکنون نرخ هر کیلو توت سفید  بازار میوه های نوبرانه، درباه آخرین وضعیت صنعت،تجارت و کشاورزی

، طالبی ۵۰۰هزارو  ۳تا  800هزار، خربزه هزار و  1۲تا  ۵۰۰هزار و  ۳هزار، توت فرنگی گرگان  ۲۲تا  8، توت فرنگی کرج ۵۰۰و 

هزار تومان  ۳۰تا  1۴زردآلو  هزار و 1۳تا  ۳،گوجه سبز 8۰۰تا هزار و  7۰۰، ملون9۰۰تا  ۳۰۰هزار، هندوانه  ۲تا  ۲۰۰هزار و 

هزار تومان اعالم کرد و افزود: همچنین هر کیلو پرتقال تامسون  ۳تا  ۵۰۰هزار و  نرخ هر کیلو پرتقال رسمی شمالوی .است

، کیوی ۵۰۰هزار و  ۴تا  500، سیب لبنانی قرمزهزار و ۵۰۰هزار و  ۵تا  ۵۰۰هزار و  ۳هزار،سیب لبنانی زرد  ۵تا  ۳شمال با نرخ 

 ۲، خیار گلخانه هزار تا ۵۰۰هزارو  ۲تا  ۲۰۰هزار، خیاررسمی هزار و  ۳تا  500، لیموشیرین هزار و ۵۰۰هزار و  ۵تا  ۵۰۰هزار و 

کارگر با اشاره به نرخ انواع صیفی جات در بازار بیان کرد: .هزار تومان در میدان عرضه می شود 7تا  ۵۰۰هزار و  ۵و موز  ۲۰۰هزارو 

گوجه ،۵۰۰هزار و  1۵تا  1۰هزار، لیموترش سنگی  ۳تا  ۵۰۰هزار، بادمجان گلخانه هزار و  ۲تا  8۰۰و بادمجان دلمه اکنون نرخ هر کیل

تا  ۲۰۰هزار، نخود فرنگی هزار و  ۴تا  ۵۰۰هزار و  ۲هزار، لوبیا سبز  ۲تا  6۰۰هزار،گوجه فرنگی نو  ۳تا  ۵۰۰هزار و  فرنگی گلخانه

و سیب زمینی  8۰۰تا هزار و  7۰۰، پیاز شیری ۵۰۰تا هزار و  6۰۰هزار، پیاز زرد  1۵تا  ۳، برگ مو1۰۰تا هزار و  ۵۰۰هزار، باقالی  ۳

هزار تومان اعالم کرد و افزود:  7تا  3 نرخ هر کیلو سیر تازه رئیس اتحادیه میوه و سبزی.تومان است 7۰۰تا هزار و  7۰۰نو 

هزار، فلفل دلمه سبز هزار تا  7تا  ۲هزار، فلفل دلمه رنگی  ۵تا  ۳تند ریز هزار، فلفل  1۲تا  ۵همچنین هر کیلو سیر خشک با نرخ 

، کرفس ۵۰۰تا هزار و  ۴۰۰،کلم بروکلی ۵۰۰هزار و  ۲هزار،کاهو رسمی هزار تا  ۳تا  ۵۰۰،کاهو پیچ ساالدی هزار و ۵۰۰هزار و  ۳

تومان در میدان  ۵۰۰تا هزار و  8۰۰و هویج  7۰۰هزار و تا  8۰۰هزار، کلم قرمز  1۰تا  ۵۰۰هزار و  ۳، کنگر 500هزار و  ۲تا  7۰۰

هزار تومان  ۲تا  8۰۰و سبزی خوردن  ۵۰۰تا هزار و  8۰۰به گفته وی؛ نرخ هر کیلو سبزی جور)پلو،آش،قورمه( .عرضه می شود

ل برآورد نهایی از خسارت حاصبیان کرد: با وجود آنکه  بازار میوه های نوبرانهکارگر با اشاره به تاثیر سرمای دیررس بهاره بر .است

از تگرگ و سرمازدگی اخیر تا کنون عالم نشده است، اما این موضوع در کمبود و نوسان قیمت میوه های نوبرانه بی تاثیر نخواهد 

کمبود  و وی با اشاره به اینکه آرامش نسبی بر بازار میوه و تره بار حاکم است، تصریح کرد: البته با اعالم نهایی میزان خسارت.بود

 .عرضه میوه های سردرختی، عرضه و تقاضا دستخوش تغییر و تحوالتی قرار خواهد گرفت

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۲۴81۰/%D8%A۲%D8%AE%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 ان جوانخبرنگار - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۸تاریخ: 

 تومان 7۶5۰آخرین تحوالت بازار مرغ و ماهی/ نرخ هر کیلو مرغ 

 .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع ماهی در بازار را اعالم کرد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار  با وگوگفت در خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهیمهدی یوسف

هزار تومان، مرغ آماده  ۵تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  1۵۰از کاهش  ،جوان

 .تومان است 6۵۰هزار و  7هزار و خرده فروشی  7توزیع درب واحدهای صنفی  تومان، 850هزار و  6به طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است 6۵۰هزار و  7و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  6۵۰هزار و  6به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

هزار  16 فیله مرغهزار و  1۴هزار، سینه با کتف  1۳خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات، افزود: نرخ هر کیلو سینه با کتف یوسف

 .ددر بازار اعالم کر قیمت مرغرئیس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش تقاضا در برابر ازدیاد عرضه را دلیل اصلی روند نزولی .تومان است

هزار  1۰هزار، قزل آال  7هزار، آزاد دزفولی  ۲۵انواع ماهی در بازار خبر داد و گفت: اکنون نرخ هر کیلو هامور جنوب وی از ثبات نرخ 

 17هزار، سنگسر شهری  ۴۰هزار، شیر جنوب  ۵۰هزار، راشگو جنوب  ۴۰هزار، شوریده بندر  ۲6هزار، حلوای سیاه  1۳، کپور ۵۰۰و 

 .هزار تومان است 6۴ن نروژ هزار و سالمو ۲۰هزار، سنگسر طالیی 

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۲۵7۵7/%D8%A۲%D8%AEDB%8C% 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۷/۰۲/۲۰ : تاریخ

 زند می ای سنگین به بخش کشاورزی ایراناحیای وزارت بازرگانی ضربه

های روستایی و کشاورزی ایران ضمن مخالفت با احیای وزارت بازرگانی و لغو مدیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی

  .کنندگان له شودبات واردقانون تمرکز گفت: کشاورزی ما توان ندارد که یک بار دیگر به سمتی رود که زیر ضر

رحمت اهلل بنار، پیرامون تالش های دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای دوباره وزارت بازرگانی در گفتگو با 

 اخبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس، گفت: به اعتقاد بنده تشکیل وزارت بازرگانی اقدام درستی نیست چراکه ب

احیای وزارت بازرگانی مطمئنا قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مورد دست اندازی قرار 

 اصالح به خواهدمی مقطعی صورت به بار چند دهه چهار این در اسالمی جمهوری دولت دارم، سئوال محترم دولت از بنده گیرد. می

 یست؟چ ساختار اصالح این از هدفش اصالً بپردازد؟ خودش ساختار

ا به ههای غیر دولتی و تعاونیبنار ادامه داد: از آغاز برنامه سوم توسعه کشور به شکل خیلی جدی به موضوع واگذاری وظایف بخش

 با م. آور هستیهای سرسامهای دولتی شاهد افزایش هزینهما در راستای تمرکز وظایف در بخش .بخش خصوصی تأکید شده است

حیای های فراوانی برای ا، علیل و ناکارا چرا ما باید دوباره یک ساختار دیگر را اضافه کنیم. متاسفانه شاهد البیبیمار یساختارها این

ها بیشتر برای منافع صنفی و گروهی است تا وزارت بازرگانی هستیم. نمایندگان محترم مجلس حتما حواسشان هست که این البی

 .الح عمومی کشورمنافع و مص

 بی رویه محصوالت خارجی با وجود تولید داخلی آنها با احیای وزارت بازرگانی ثبت سفارش

های روستایی و کشاورزی ایران با بیان اینکه در زمان احیای وزارت بازرگانی مدیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی

های قبل در کنار سا :اساسی مثل شکر، برنج، روغن، میوه و سایر اقالم بودیم، گفت رویه در برخی از اقالم شاهد ثبت سفارش بی

پرتقال ایرانی، نارنگی ایرانی، سیب ایرانی و سایر اقالم غذای اساسی کشور، انواعی از محصوالت خارجی رنگارنگ بدون کیفیت دیده 

مور در وزارت جهاد کشاورزی، کشور توانست در کنار تامین در چند سال اخیر بعد از تجمیع این اشد. این درحالی است که می

 .ای از این اتفاقات بودنیازهای داخلی خودش حتی صادرات هم داشته باشد. صادرات سیب در ازای واردات موز نمونه

 تعارض در پاسخگویی و عدم مدیریت واحد در صورت احیای وزارت بازرگانی

 همیشه هک مشکالتی ترینمهم ازجمله  بازرگانی تعارضاتی در پاسخگویی بوجود خواهد آمد گفت:بنار با بیان اینکه با احیای وزارت 

 قتیو یا شدمی احساس کمبودی کاالیی در وقت هر که بود این شدیممی مواجه آن با بازرگانی و صنعت وزارت تفکیک هایسال در

فت گشد. یکی میال رد و بدل میفوتب توپ مثل( بازرگانی وزارت و جهاد وزارت) بخش دو بین موضوع این داشتند نوسان هاقیمت

 .گفت ما مسئول تولید هستیمما مسئول تنظیم بازار هستم و دیگری می

 نادیده گرفتن قانون تمرکز در صورت احیا وزارت بازرگانی

انون انی، قبازرگ وزارت احیای با اینکه بیان با ایران کشاورزی و روستایی هایتعاونی مدیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی 

شود گفت: از آثار و برکات این قانون این بوده است که در تنظیم تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی به فراموشی سپرده می

ات جهاد کشاورزی بازار محصوالت کشاورزی به تولید داخلی اتکا شده است. در چند سالی که قانون تمرکز به وجود آمده است، وزر

های مثل سرمازدگی محصوالت، آنفوالنزا و سایر مشکالت خواهان واردات از خارج بودند، مقاومت در برابر مافیای واردات که به بهانه
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کرده است. قانون تمرکز منجر به این شد که حتی المقدور برای کاالهای اساسی با علم به اینکه تولید داخلی جوابگوی نیاز مردم 

 .ت ارزی از کشور خارج نشوداس

های اجرای قانون تمرکز، نوسانات قیمت در محصوالت کشاورزی صرف نظر از یکی دو قلم کاال که پیرامون آن بنار افزود: در سال

مگیر های دیگر هم خیلی چشایم. اگر افزایشی هم بوده، نسبت به سایر کاالها و بخشهای متعددی مطرح است، نوساناتی نداشتهمؤلفه

 .نیست

 های مردم نهاد کشاورزی نتیجه قانون تمرکزرونق تشکل

 شدن لفعا به منجر تمرکز قانون اینکه بیان با ایران کشاورزی و روستایی هایتعاونی  مدیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی

ر تامین نند. دکمی ایفا بیشتری نقش و اندشده فعال ما هایتشکل تمرکز، قانون اجرای از بعد: گفت است شده کشاورزی هایاتحادیه

دهند و بعد از های فنی میها نقش پررنگی دارند. در عین تولید برخی خدمات را فراهم و کمکها، زنجیره تولید و سایر بخشنهاده

 .ایم ولی فعال هستنددهند. گرچه هنوز به آن ظرفیت مطلوب نرسیدهتولید هم بازارسانی انجام می

ارزیابی ما این است که در حال حاضر قانون  :ار با بیان اینکه امیدوارم نمایندگان مجلس به احیا وزارت بازرگانی رای ندهند گفتبن

تمرکز نباید با احیا وزارت بازرگانی تحت الشعاع قرار گیرد. با توجه به مذاکراتی هم که با تعدادی از نمایندگان محترم مجلس داشتیم 

ین انتظار را داریم که مجلس محترم با درک فضای موجود و اصالت دادن به بخش تولید آن هم تولید داخلی که در قطع به یقین ا

 حذف با که نشود طوری امیدواریم  آغاز سال جاری مقام معظم رهبری بر آن تاکید داشتند با احیا وزارت بازرگانی مخالفت کنند.

 .ه زنندضرب ایران کشاورزی به بازرگانی وزارت به آن وظایف سپردن با و تمرکز قانون

 ای سنگین به کشاورزی ایراناحیای وزارت بازرگانی، ضربه

های روستایی و کشاورزی ایران با بیان اینکه با اجرای قانون تمرکز، راه فرار و مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی

وزارت جهاد کشاورزی  .ها نیستاضر با قانون تمرکز دیگر راه فرار و گریز از مسئولیتگریز از مسئولیت وجود ندارد گفت: درحال ح

از قانون تمرکز شاهد آن بودیم  های قبلموظف است که تولید خود و نیاز کشور را برآورد کند و تنظیم بازار را هم انجام دهد. در سال

شد. کشاورزی ما دیگر این قدر توان ندارد که یک بار دیگر به سمتی رود که که با وجود تولید فراوان یک کاال واردات آن انجام می

 .کننده و به فکر منافع خود هستند له شودزیر ضربات یک سری افراد خاص و محدود که عمدتا هم وارد

تعاونی  7۵۰۰شهرستانی و  اتحادیه ۵۰۰اتحادیه استانی و  ۲۰۰سراسری  اتحادیه 1۲بنار در پایان تصریح کرد: بنده به نمایندگی از 

شوند با احیای وزارت میلیون ایرانی می ۲۰میلیون نفر سرپرست خانوار که با احتساب بعد خانوار پنج نفره  ۴روستایی و کشاورزی با 

 .بازرگانی مخالف هستم
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۷/۰۲/۱۹ : تاریخ

 بخشنامه صادراتی معاون اول 

کنیم نایب رئیس شورای ملی زعفران با انتقاد از بخشنامه فاتحه صادرات زعفران را خواند/ بازارهای خارجی را دو دستی تقدیم رقبا می

خرد تومانی از ما می 6۵۰۰اول رئیس جمهور گفت: در حالی که طرف خارجی زعفران را به نرخ تومان و بر اساس دالر اخیر معاون 

  .تومان تحویل دهیم ۴۲۰۰دولت توقع دارد که ارز صادراتی را به نرخ 

سال  ۴یا  ۳در مورد آخرین وضعیت بازار صادراتی زعفران گفت: از  اری فارسخبرگزوگو با خبرنگار کشاورزی غالمرضا میری در گفت

گرفت، معامالتمان با کشورهای دنیا بر اساس تومان انجام ای که جلوی مبادالت ارزی را میهای ظالمانهپیش با توجه به تحریم

. دپردازمی ما به را آن  ارز آزاد محاسبه و معادل دالری پرسد و آن را بر اساسشود؛ یعنی اینکه مشتری قیمت به تومان را از ما میمی

 .پردازدمی ما به دالر 8۰۰ کیلو هر حدود چیزی و کرده محاسبه تومانی 6۵۰۰ دالر با را تومان میلیون ۵ کیلو زعفران مثال عنوان به

و گفت: این بخشنامه تأکید دارد که وی به بخشنامه اخیر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مورد ارز صادراتی اشاره کرد 

آن را هم بپذیرد و من تومان تحویل دولت بدهد وگرنه باید عقوبت  ۴۲۰۰صادرکننده باید ارز صادراتی خود را بر اساس نرخ 

  .متومان به دولت بده ۴۲۰۰فروشم مگر دیوانه باشم که به نرخ تومان می 6۵۰۰ای که زعفران خود را بر اساس دالر صادرکننده

ست ام را به دوی افزود: با این بخشنامه من صادرکننده یا باید با کارت یکبار مصرف کاالیم را صادر کنم یا از طریق قاچاق محموله

سال  ۲۰نایب رئیس شورای ملی زعفران و رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران به این نکته اشاره کرد که  .طرف خارجی برسانم

ایم، کشور گسترش داده ۴7کشور به  ۳ایم و حوزه صادراتی را از تن رسانده ۲۲۰تن به  ۵درات زعفران را از ایم تا صازحمت کشیده

های ها باید به سمتی برویم که بازارمان را دو دستی تقدیم کشورهای رقیب کنیم. در حالی که زحمتگذاریاما اکنون با این سیاست

  .ایمرسازی کشیدهبسیاری برای برندسازی، بازاریابی و بازا

روز آینده که پیاز زعفران را  ۲۰روی کشور دانست و افزود: از میری همچنین قاچاق پیاز زعفران را یکی دیگر از مشکالت پیش

 رود بلکه چین و کشورهای دیگر هم از اینشود و فقط این پیازها به افغانستان نمیتوانند از زمین در بیاورند قاچاق پیاز شروع میمی

نه ای در این زمیشوند جالب اینجاست که هیچ سازوکار بازدارندهکنند و در نتیجه رقیب ما در بازارهای دنیا میمحصول استفاده می

 .وجود ندارد

 ۲۵۰تا  ۲۲۰، زعفران به عنوان یکی از سه کاالی مهم صادراتی در کنار پسته و فرش ساالنه رقمی حدود خبرگزاری فارسبه گزارش 

توان به راحتی با بازار صادراتی آن شوخی کرد. از طرفی طی چند سال گذشته میلیون دالر برای کشور ارز آوری در پی دارد که نمی

وانند اند تا بتپیاز زعفران ایرانی از طریق قاچاق روی به تولید این محصول آوردهکشورهایی همچون افغانستان و چین با استفاده از 

 .رقیب ما در بازار صادراتی باشند
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۷/۰۲/۱۶ : تاریخ

 مجلس و دولت در مسیر حمایت از کاالی وارداتی اقدام می کنند؟ 

حرکت چراغ خاموش مجلس و دولت برای تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت و کشاورزی الیحه تفکیک وزارتخانه ها که اواخر 

مخالفت جدی سه کمیسیون تخصصی اقتصادی، کشاورزی، و صنایع روبرو شد، اخیرا به دولت یازدهم به مجلس ارسال شده بود و با 

خرداد ماه سال  17اواخر دولت یازدهم در تاریخ  خبرگزاری فارس؛ .صورت پنهانی در کمیسیون مشترکی در حال بررسی است

تشکیل دولت دوازدهم بر اساس ساختار جدید ، الیحه دو فوریتی از سوی دولت برای تفکیک برخی از وزارتخانه ها و تالش برای 96

 .به مجلس ارسال شد

تر در چارچوب برنامه پنجم، برای کوچک سازی دولت و مقابله با دولت یازدهم وزارتخانه هایی را هدف تفکیک قرار داد که پیش

 .ها، ادغام شده بودندکاریموازی

وزرات صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی به صورت مستقل،  یکی از مواد الیحه تفکیک وزارتخانه ها، تغییر در ساختار

 .مهمترین و البته مناقشه برانگیزترین تصمیم دولت بود

 های کارشناسیمخالفت نمایندگان با دوفوریت الیحه ارسالی دولت به منظور بررسی

لفت کردند و این الیحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون بعد از ارسال الیحه ی مذکور به مجلس، نمایندگان با قید دوفوریت آن مخا

اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی الیحه ارسال کردند، همچنین سایر کمیسیون های تخصصی مرتبط با موضوع به 

 .عنوان کمیسیون فرعی، اقدام به بررسی این الیحه و ارسال نظرات خود به کمیسیون اجتماعی مجلس کردند

سال  ۲۰ر همین خصوص محمدرضا نعمت زاده وزیر وقت وزارت صمت در واکنش به الیحه تفکیک وزارتخانه ها اعالم کرد: ما از د

آوری گذاری یکپارچه شود، آمار و ارقامی هم که از کشورهای مختلف جمعقبل اعتقاد داشتیم که اینها باید منسجم شوند تا سیاست

 .ه این سمت استگیری بدهد که جهتشده نشان می

 دستاوردهای ادغام منجر به مخالفت سه کمیسیون تخصصی مجلس با تفکیک شد

های زنجیره تولید تا توزیع محصوالت بایستی مدیریتی یکپارچه وجود طبق بررسی های صورت گرفته به منظور بهبود عملکرد حلقه

 .داشته باشد تا نتایج بهتری از دستگاه مورد نظر شاهد باشیم

رچه سازی مدیریت تولید و تجارت در زمان ادغام بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی مثال ساده ای از استدالل مطرح شده یکپا

 .از سوی کارشناسان بود که نشان دهنده تحولی شگرف در بخش کشاورزی کشور است

درصدی تولید محصوالت کشاورزی  ۲۳ش درصدی بخش کشاورزی، افزای ۵سال، رشد  ۴بهبود تراز تجاری محصوالت کشاورزی طی 

 .و خودکفایی درتولید کاالهای اساسی مانند گندم، شکر و امثال آنها دستاوردهای ادغام بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی بود

 بازرگانی از وزارتهایی که وزارت دهد که بخش بازرگانی و تجارت بخصوص در دورهاز طرفی دیگر تجربه گذشته در ایران نشان می

 .رویه موجب تضعیف و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی شده استصنایع و معادن جدا بود، از طریق واردات بی

ها این بود که وزارت بازرگانیِ وقت، خود را تنها مسئول تنظیم قیمت و مقدار کاال در بازار ترین علت بروز این ناهماهنگیمهم

 .وضعیت واحدهای تولیدی مورد مؤاخذه نبود دانست و طبیعتاً در موردمی

گرفت، ضربات مهلکی به بخش تولید قیمت و سادگی از طریق واردات انجام میاز آنجایی که تنظیم بازار عموماً بخاطر وجود ارز ارزان

 .شدرود، وارد میکه بخش واقعی اقتصاد به شمار می
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تجارب جمع آوری شده از سایر کشورهای جهان منجر به مخالفت سه مواضع اتخاذ شده از سوی کارشناسان و صاحبنظران و 

 .کمیسیون تخصصی اقتصادی، کشاورزی و صنایع مجلس با تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی و صمت شد

 البی دولت با مجلس منجر به تشکیل کمیسیون مشترک در مجلس شد

 ماده انست جمعبندی مناسبی برای این موضوع انجام دهد، هیات رئیسه مجلس طبقاما از آنجایی که کمیسیون اجتماعی هیچوقت نتو

 .کرد مذکور الیحه بهتر بررسی برای مشترکی کمیسیون تشکیل به اقدام مجلس داخلی نامه آئین ۵8

فکیک الیحه تریاست کمیسیون مشترک مجلس برعهده الیاس حضرتی نماینده مردم تهران است و بعد از عید نوروز جلسات بررسی 

 .شودوزارتخانه ها به طور مرتب در مجلس برگزار می

از آنجایی که ریاست این کمیسیون و مجلس شورای اسالمی اطالع دقیقی از اعضای این کمیسیون و دستورکار جلسات این کمیسیون 

صورت چراغ خاموش توسط دولت منتشر نمی کنند، می توان حدس زد مسیر تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت و کشاورزی به 

 .و مجلس در حال پیگیری است

 مسیر تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها باید اطالع رسانی شود

گفتنی است صرف نظر از هزینه های سازمانی و اداری که این تغییر برای کشور دارد و منجر به بزرگ شدن ساختار دولت برخالف 

جداسازی باعث ناهماهنگی میان سیاست های صنعتی و تجاری کشور و احیانا تفوق تجارت قانون پنجم و ششم توسعه می شود، این 

 .بر تولید خواهد شد

بنابراین شایسته است مجلس شورای اسالمی به عنوان نهاد بررسی موضوع تفکیک وزارتخانه ها، اطالعات دقیقی از شرایط بررسی 

 .تی در جریان امور سیاستگذاری برای خود باشندالیحه مذکور منتشر نمایند تا جامعه کشاورزی و صنع

https://www.farsnews.com/news/1۳97۰۲1۵۰۰1۲7۰/%D8%A 
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 برنامه و سیاست ها  
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۹تاریخ: 

 از برجام اثری بر صنعت مکانیزاسیون داخل ندارد خروج آمریکا

آالت کشاورزی، خروج آمریکا از برجام تأثیری بر روند توسعه درصدی صنعت ماشین 9۰یک مقام مسئول گفت:با توجه به خوداتکایی 

 خبرنگار  با وگوگفت در کامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی.مکانیزاسیون نخواهد داشت

آالت صنعت ماشین، درباره تأثیر خروج آمریکا از برجام بر گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی

درصدی صنعت ماشین آالت کشاورزی به داخل، خروج آمریکا از برجام  9۰ایی بیش از اظهار کرد: با توجه به خوداتک کشاورزی،

به عنوان رئیس جمهور آمریکا سرکار آمد،  9۵وی افزود: دونالد ترامپ که از سال .داشت نخواهد تأثیری بر روند توسعه مکانیزاسیون 

های اخیر منجر به سوق دادن گذاری گسترده در سالکه سرمایه است بارها بر پایان دادن به برجام تأکید کرده است و این درحالی

عباسی با بیان اینکه صنعت ماشین آالت کشاورزی داخل جوابگوی نیاز کشور .به سمت صنعت داخل شده است کشاورزانذائقه 

 ه نداریم چرا که با همکاریهای نوین دچار برخی مشکالت هستیم، اما نگرانی در این زمیناست، تصریح کرد: هرچند در برخی فناوری

های نوین از سایر کشورها، دانش فنی به گفته وی پس از تأمین فناوری.های نوین قابل تأمین خواهد بودتکنولوژی  با سایر کشورها

مشکلی درصدی در حوزه مکانیزاسیون،  9۰سازی خواهیم کرد که در کالن قضیه با توجه به خوداتکایی بیش از آن را در کشور بومی

ای؛ بیش از گذاری گستردههای اخیر سرمایهرئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون ادامه داد: در سال.برای صنعت داخل پیش نخواهد آمد

گذاری خارجی است و درصد این میزان سرمایه 1۵تا  1۰صورت گرفت که  حوزه مکانیزاسیونمیلیارد تومان در  6۰۰هزار و  ۵

به گفته وی، تولیدکنندگان .آالت استاتنگ تولیدکنندگان داخل با کشورهای اروپایی در حوزه ماشیناین امر بیانگر ارتباط تنگ

صنعت ماشین آالت داخل با کشورهای ایتالیا، آلمان، اتریش و عموم کشورهای اتحادیه اروپا، آسیای جنوب شرقی و آسیای شرق 

ای ترکیه در تأمین ماشین آالت و قطعات یدکی ارتباطات خوبی همچون ژاپن و کره در حوزه ماشین آالت زراعت برنج و کشوره

با توجه به آنکه قیمت ماشین آالت داخل یک  :عباسی با اشاره به دالیل ذائقه کشاورزان به صنعت ماشین آالت داخل، گفت.داریم

خل آالت دادر کیفیت ماشینهای اروپایی و آمریکایی است و از طرفی تفاوت محسوسی سوم، یک چهارم و یک پنجم قیمت ماشین

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون .با مشابه خارجی وجود ندارد، کشاورزان گرایش باالیی به خرید ماشین آالت داخل پیدا کردند

منجر به دگرگونی و پوست اندازی  ماشین آالت کشاورزیگذاری گسترده در دولت تدبیر و امید در بخش کشاورزی، افزود: سرمایه

عرضه کننده ماشین  ۲۵۰به گفته وی، فعالیت بیش از .این صنعت به تعطیلی کشیده شده بود 9۲عت شد در حالیکه تا سال این صن

های اخیر و توجه دولت به این عرضه کننده تجهیزات آبیاری در کشور بیانگر تزریق طالیی سرمایه در سال ۳۰۰آالت کشاورزی و 

 .بخش است

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۲۵67۲/%D8%AE%D8%B1%D9 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۵تاریخ: 

 ثبات نرخ برنج خارجی، دستاورد سیاست جدید ارزی دولت

 .دولت، ثبات قیمت بر بازار برنج خارجی حاکم خواهد شددبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: با توجه به سیاست جدید ارزی 

خبرنگاران گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت

اظهار کرد: با توجه به سیاست جدید ارزی دولت، ثبات بر بازار برنج خارجی  بازار برنج ، با اشاره به تاثیر تک نرخی شدن ارز برجوان

تومان اقدام به واردات کردند، به همین خاطر این اختالف  ۴9۰۰وی افزود: با وجود آنکه برخی واردکنندگان با ارز .حاکم خواهد شد

 .تومانی نرخ ارز، زمینه را برای سودجویی برخی افراد و ورشکستگی تجار فراهم خواهد کرد 8۰۰

تومان برنج وارد شده بود، بیان کرد: نوسان نرخ ارز در ماه های پایانی سال منجر  ۴9۰۰کشاورز با اشاره به اینکه قبل از سال با ارز 

در بازار شکسته و به نرخ  قیمت برنجکه هم اکنون با تک نرخی شدن ارز،  هزار تومان در بازار شد 8به عرضه برنج با نرخ باالی 

به گفته وی؛ با توجه به آنکه تاثیر سیاست ارزی جدید دولت درآینه مشخص نمی شود، هم اکنون نمی توان .سابق باز خواهد گشت

 ۲۰۰بیان اینکه سال گذشته یک میلیون و  دبیر انجمن واردکنندگان برنج با.پیش بینی دقیقی از وضعیت بازار برنج خارجی داشت

 هزارتن برنج وارد کشور شد، افزود: این امر بیانگر افزایش تقاضا در بازار است و از آنجا که زمان زیادی تا فصل ممنوعیت باقی نمانده،

جلوگیری از قاچاق محصول دارد، وی با اشاره به اینکه تک نرخی شدن ارز تاثیر بسزایی در .به میزان کافی باید صورت گیرد واردات

 .ندارد وجود قاچاق برای ای انگیزه  تصریح کرد: با توجه به آنکه قاچاقچیان کاالهای مختلف را باید با ارز آزاد وارد کنند؛

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵19۵8۳/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۰تاریخ: 

 تومان ۶۸۰۰کمبودی در بازار برنج خارجی در ایام ماه رمضان نداریم/ نرخ هر کیلو برنج خارجی 

 .یمخارجی در ایام ماه رمضان نداشته باشدبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: با تسریع دولت در تخصیص ارز، کمبودی در بازار برنج 

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

 ۴در آستانه ماه رمضان، اظهار کرد: سیاست جدید ارزی دولت و اختصاص دالر  بازار برنج خارجیرباره آخرین وضعیت د ،جوان

 .در بازار داشته است کاهش قیمت برنج خارجیتومانی به واردات کاالهای اساسی ، تاثیر بسزایی در  ۲۰۰هزار و 

تومانی، حداکثر  ۴۲۰۰با  ۴9۰۰در بازار خبر داد و گفت: با توجه به مابه التفاوت ارز  تومانی نرخ برنج خارجی 7۰۰کاهش وی از 

 واردکنندگان برخی اخیر، های ماه در کشاورز ادامه داد: .تومان در ماه رمضان عرضه می شود 8۰۰هزار و  6هر کیلو برنج خارجی با نرخ 

 برنج که ناگریزند تجار از برخی تومان، ۴۲۰۰ دالر اختصاص و ارزی دیدج سیاست بنابر که کردند وارد برنج تومانی ۴9۰۰ دالر با

 توزیع برنج خارجی دبیرانجمن واردکنندگان برنج با اشاره به آخرین وضعیت. ار عرضه کنندباز در شده تمام قیمت از کمتر را خود

در ایام ماه رمضان، بیان کرد: واردات برنج به سبب روند کُند تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی به واردکنندگان با تاخیر انجام می 

وی .شود، اما پیش بینی می شود که با تسریع دولت در تخصیص ارز، کمبودی در بازار برنج خارجی در ایام ماه رمضان نداشته باشیم

 کشاورزی دجها وزارت به بهداشت وزیر بخشنامه بنابر: شد یادآور  واردات برنجسهیل در صدور پروانه بهداشتی بر با اشاره به تاثیر ت

ای واجد شرایط امکان پذیر است که این موضوع کشوره تمامی از برنج واردات تسهیل فرآیند اردیبهشت، دوم در معدن و صنعت و

 .جهانی برنج و کاهش قیمت در مبادی وارداتی تاثیر بگذاردبه سبب قدرت چانه زنی توانسته در بازار 

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۲7۰66/%DA%A9%D9%8۵%D8%A8% 
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 برنج
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  ۱6یک شنبه 

 سبب توقیف برنج اروگوئه در گمرک شد اختالف حقوقی،

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: محموله های برنج اروگوئه هنوز از گمرک ترخیص نشده و دلیل آن اختالف حقوقی وزارت 

 .بهداشت کشور مبدا و مقصد بر سر صدور گواهی بهداشتی با درصدی از فلزات سنگین است

تاکنون حتی یک کیلوگرم از برنج آلوده  :واردات برنج آلوده اروگوئه را تکذیب کرد و افزوددر نشست خبری ادعای « یزدان سیف»

 .اروگوئه به فلزات سنگین به بازار ایران وارد نشده و در گمرک متوقف شده است

قط با دی ندارد؛ فوی که مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران است، توضیح داد: وضع بهداشت برنج اروگوئه هیچ ایرا

 .مشخصه های بهداشتی و استانداردهای کشور ما مغایرت دارد

پی.پی.بی ارسنیک و  ۲۰۰سیف اعالم کرد براساس استانداردهای کودکس که به تایید همه کشورهای دنیا رسیده، وجود تا سطح 

 .فلزات سنگین در مواد غذایی مجاز است

 (ون مشترک سازمان های خواربار و کشاورزی )فائو( و بهداشت جهانی )دبلیو.اچ.اوکمیسیون بین الملل کدکس مواد غذایی کمیسی

به دلیل اهمیت و لزوم تدوین استانداردهای غذایی، ایجاد شد و تدوین استانداردهای غذایی را به طور واحد  196۳است که در سال 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میزان استاندارد وجود  با این همه، معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت وزارت.و یکسان برعهده دارد

 .پی.پی.بی زیر استانداردهای کدکس 8۰پی.پی. بی تعیین کرده است؛ یعنی  1۲۰ارسنیک و فلزات سنگین برای کشور را 

مت ه نمی دهیم سالسیف ادامه داد: تاکنون ما هیچ نوع برنجی که مشکل ایمنی داشته باشد در بازار توزیع نکردیم و به خودمان اجاز

 .مردمرا به خطر بیندازیم

 مجوز واردات برنج از همه کشورهای واجد تجارت **

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: پیش از این فقط می توانستیم از هند برنج وارد کنیم اما با پیگیری های صورت گرفته و تاکید 

جمهوری و وزیر بهداشت، هشتم اردیبهشت ماه امسال دستور  وزیران جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و مذاکره رییس

 .تسهیل فرایند واردات برنج از همه کشورهای واجد تجارت ابالغ شد

وی اضافه کرد: براساس این نامه از این پس واردات برنج از همه مبادی وارداتی ممکن است که این موضوع می تواند بر بازار جهانی 

شاهد کاهش قیمت در برخی مبادی وارداتی هستیم. همچنین با افزایش قدرت چانه زنی، مصرف کنندگان  تاثیر خوبی بگذارد؛ زیرا

 .می توانند با شرایط ایمنی مورد تایید وزارت بهداشت کشور خود و با قیمت مناسب تر برنج مورد نیاز خود را تامین کنند

 .ارجی وارد شد که عمده این واردات از هند بودهزار تن برنج خ ۲۰۰طبق آمارها پارسال بیش از یک میلیون و 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=9f۲189e۵1ca۰۴e۴896۰dbec 
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 برنج
 ایران اکونا - ۱۳۹۷اردیبهشت / /  ۱۵شنبه , 

 و شکر برای رمضان هزارتن برنج ۶۰عرضه 

 .مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران جزئیات تنظیم بازار کاالهای اساسی ماه مبارک رمضان را تشریح کرد

یزدان سیف در نشستی خبری با اشاره به هماهنگی های انجام شده برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان اظهارداشت: با هماهنگی  

مله انجمن روغن نباتی، انجمن شکر، انجمن ماکارونی، انجمن فروشگاه های زنجیره ای و انجمن برنج انجمن های صنفی مربوطه از ج

 .تالش کردیم بازار کم تنش و بی تنشی را در ماه مبارک رمضان داشته باشیم

های مشخص و مصوب هزارتن برنج را در فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های مصرف با قیمت  ۳۰وی افزود: در این راستا حدود 

هزارتن شکر به مناسبت این ایام توزیع می  ۳۰مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: همچنین حدود .توزیع خواهیم کرد

هزارتن از طریق صنوف برای مصارف شیرینی و شکالت  ۲۰هزارتن آن به صورت بسته بندی شده از طریق فروشگاه ها و  1۰شود که 

هزارتن روغن خام و روغن نباتی از طریق فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شود ضمن اینکه  1۰یف افزود: حدود س.خواهد بود

 .درصد زیر نرخ بازار، به مصرف کنندگان عرضه می شود 1۵الی  1۰هزارتن ماکارونی با قیمت  ۲۰حدود 

تخم مرغ نیز تدابیری اندیشیده شده که در حوزه معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در حوزه گوشت مرغ، گوشت قرمز و 

 .مسئولیت شرکت پشتیبانی امور دام است و این شرکت به موقع اطالع رسانی های الزم را انجام خواهد داد

تومان و برای مصرف ۵۲۰۰تحویل به فروشندگان و فروشگاه های زنجیره ای  11۲1سیف گفت: قیمت هرکیلوگرم برنج هندی 

تومان و برای مصرف کننده  ۲۳۰۰درب انبار عمده فروشی  11تومان است، همچنین قیمت برنج هندی پی آر  ۵۵۰۰کنندگان 

تومان و برای مصرف کنندگان  ۳6۰۰به گفته وی قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی هومالی تحویل به فروشندگان .تومان است ۲6۰۰

درصد تخفیف عرضه می شود  1۰افقات انجام شده روغن نباتی نیز با معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: طبق تو.تومان است ۳9۰۰

 .ضمن اینکه عرضه شکر نیز با همین شرایط انجام خواهد شد

 .کز عرضه آغاز می شودمرا در اردیبهشت ماه  ۲۲وی گفت: توزیع این اقالم از شنبه آینده، 

http://iranecona.com/8۳۴8۵/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87 
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 تامین منابع مالی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۸تاریخ: 

 های کشاورزیهزار میلیارد تومان ارز به واردات کاال ۲تخصیص 

 .های اساسی در نظر گرفته استهزار میلیارد تومان ارز برای تامین کاال ۲حجتی گفت: دولت برای پایداری تولیدات کشاورزی، 

راسم م در کشاورزی جهاد وزیر حجتی، محمود کشاورزی؛ جهاد وزارت از نقل به گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

ها را پیش از اقتصادی بودن، فعالیتی اجتماعی بیان کرد و معارفه مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ، فعالیت تعاونی

گفت: در فرهنگ عمومی، روحیه اجتماعی نیاز به تقویت دارد و به خاطر همین مساله معموال در کارهای تیمی کمتر موفق هستیم؛ 

الی، افراد منافع خود را بر منافع جمع ترجیح می دهند.وی با اشاره به این که ضعف روحیه جمعی یکی از دالیل به ویژه در مسایل م

در کشور است،گفت: پیشینیان ما در گذشته در موضوعی مانند قنات، منافع جمعی را بر منفعت فردی  موفقیت تعاونی ها عدم

ویت و همچنین ایجاد، تق بخش کشاورزی ازی تعاونی ها و تشکل های تولیدیترجیح می دادند.حجتی با تاکید بر ضرورت توانمندس

و مدیریت زنجیره های تولید محصوالت کشاورزی در کشور توسط تعاونی ها، بیان کرد: در کشورهای پیشرو، اتحادیه های تعاونی 

برعهده دارند و تعاونی ها و تشکل های تولیدی  مسئولیت زنجیره تولید از مرحله تامین نهاده ها تا بازاررسانی محصوالت کشاورزی را

بخش کشاورزی در ایران نیز باید ضمن توانمندسازی در این زمینه اهتمام بورزند.وی تشکل های تولیدی و بخش خصوصی را موتور 

 فاده از منابع مالیمحرکه و سازمان تعاون روستایی را بسترساز حرکت آنان دانست وافزود: یکی از ماموریت های این صندوق ها،است

برای تامین نهاده ها و خدمات در هنگام و پس از تولید نظیر کشتارگاه، برندسازی و بازاررسانی است و اتحادیه ها و تعاونی های 

تولیدی باید به جای اعطای وام های خرد به اعضا، نسبت به تامین اقالم مورد نیاز تولیدکنندگان به منظور کاهش هزینه ها و قیمت 

 تمام شده و حذف واسطه ها اقدام کنند.

 این در: گفت  وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افتتاح پروژه فرآوری سیب زمینی در سفر اخیر رئیس جمهوری به خراسان رضوی

 اتیادربازارهای داخلی و ص در زمینی سیب محصول شده فرآوری عرضه تا بذر تولید مرحله از را «تولید زنجیره» پروژه،کارآفرین

با مشارکت کشاورزان منطقه ایجاد کرده و با این اقدام ضمن فراهم کردن زمینه اشتغال برای نزدیک به یک هزار نفر،از ارزش افزوده 

حاصل از کاهش هزینه های تولید، حذف واسطه ها و همچنین کاهش ضایعات بهره مند شده است و این موضوع باید در همه 

 ابد.زیربخش های کشاورزی کشور تسری ی

دولت اشاره کرد و گفت: در پی یکسان سازی نرخ ارز با قیمت  سیاست های جدید ارزیوی در بخش دیگری از این مراسم به 

تومان، دولت به منظور پایداری تولیدات کشاورزی به ویژه صنعت طیور و دام صنعتی و همچنین کاهش تاثیر پذیری مصرف  ۴۲۰۰

هزار میلیارد  ۲به کاالهای اساسی و دارو اختصاص داد که نزدیک به  یارانه ارزی یارد تومانهزار میل ۳کنندگان از این تغییرات،

 تومان آن برای تامین کاالهای اساسی بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است.

فاوت به التکه پیش از این ارز مبادله ای دریافت می کردند با پرداخت ماقیمت کاالهای اساسی کشاورزی حجتی با بیان این که 

تومانی از سوی دولت نباید افزایش قیمتی در بازار داشته باشند، بیان کرد: اجرای سیاست ارزی  ۳8۰۰تومانی و اختصاص ارز  ۴۰۰

دولت نیازمند تهیه و تصویب قوانین و مقررات جدید و طی تشریفات اداری و همچنین طراحی سازوکارها و سامانه هایی توسط بانک 

 تومانی به واردکنندگان آغاز شده است. ۳8۰۰ای عامل بود که از هفته گذشته اختصاص ارز مرکزی و بانک ه
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وزیر جهاد کشاورزی در خاتمه یادآور شد: به منظور تسریع در امور با هماهنگی بانک مرکزی طوری برنامه ریزی شده است که تامین 

تومان مابه التفاوت آن، می توانند با پرداخت ارز  ۴۰۰دریافت تومانی و  ۴۲۰۰کنندگان نهاده های کشاورزی به جای پرداخت ارز 

 تومان به بانک عامل را بانک مرکزی برعهده گرفته است. ۴۰۰تومانی نسبت ترخیص کاالها اقدام کنند و پرداخت  ۳8۰۰

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۲6۰9۳/%D8%AA%D8%AE%D8%B۵%D 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6526093/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 تامین منابع مالی
 ایران اکونا - ۱۳۹۷اردیبهشت / /  ۱۶یکشنبه , 

 میلیارد تومانی دولت به صندوق بیمه توسعه کشاورزی ۱۴۰۰کمک 

کند، میلیارد تومان به صندوق بیمه توسعه کشاورزی کمک می ۴۰۰رئیس مدیریت بحران کشور بابیان اینکه دولت ساالنه یک هزار و 

 .شودقیمت کشاورزی با اقساط بلندمدت ارائه میگفت: تسهیالت ارزان

خصوص در سطح کشور بیان کرد: پس از دریافت گزارش از بروز سرمازدگی به سرمازدگی وسیع خسارات به اشاره ضمن اسماعیل نجار

، بالفاصله کارشناسان جهاد کشاورزی برای برآورد خسارات به سطح کشور اعزام شدند و تا امروز 97در واپسین روزهای فرودین ماه

تری درباره میزان خسارات توان به نحو مشخصوی افزود: با پایان بررسی عوامل جهاد کشاورزی می.در حال برآورد خسارات هستند

زودی پیشنهادهایی را برای کاهش آالم کشاورزان سرمازدگی در سطح کشور اظهارنظر کرد اما تا آن موقع باید گفت ما امیدواریم به

 .ختصاص دهندبه دولت و مجلس ارائه کنیم تا این دو قوه نیز تمهیدات و اعتبارات خوبی را در حوزه خسارات سرمازدگی ا

 استان کشور ۲۲خسارات گسترده سرمازدگی در 

اند که سمنان نیز استان خسارات سنگین بخش کشاورزی در مقوله سرمازدگی را متحمل شده ۲۲معاون وزیر کشور گفت: امروز 

یمه کشاورزی است شود اما بحث عمده در مقابله با پدیده سرمازدگی، حرکت به سمت توسعه بها محسوب مییکی از همین استان

ای های بیمهنجار تأکید کرد: صندوق توسعه بیمه کشاورزی اقدامات مناسبی را برای پوشش.تا شاهد چنین مشکالتی نباشیم

های اخیر به کار بسته که امروز شاهد برکات آن هستیم و از سوی سالی و سرمازدگی طی سالهایی مانند خشککشاورزان در پدیده

ای به بهره بردان بخش کند تا بتواند در ارائه خدمات بیمهمیلیارد تومان کمک می ۳۰۰صندوق ساالنه یک هزار و  دیگر دولت به این

 .کشاورزی عملکرد بهتری داشته باشد

درصدی آنچه کشاورزان پرداخت کرده  1۰ها تفاوت های متفاوتی است که یکی از آنوی افزود: صندوق بیمه کشاورزی دارای مزیت

 .هتر شودروز بشود که البته باید تالش شود تا شرایط این صندوق نیز روزبهکنند، محسوب میه غرامت سرمازدگی دریافت میبا آنچ

 قیمت کشاورزی با اقساط بلندمدتارائه تسهیالت ارزان

رئیس مدیریت بحران کشور بابیان اینکه پرداخت غرامات از سوی صندوق توسعه کشاورزی روندی دارد که باید طی شود، تأکید کرد: 

ی رغم مشکالت مالیکی از کارهایی که در مجموعه مدیریت بحران پیگیر هستیم آن است که بتوانیم دولت را متقاعد کنیم، علی

درصد اعتبارات موردنیاز صندوق کشاورزی را در اختیارشان قرار دهد تا در کاهش  1۰۰بتواند های مختلف، افزون دولت در بخش

قیمت با اقساط بلندمدت نجار سومین اقدام مدیریت بحران در مقابله با پدیده سرمازدگی را تسهیالت ارزان.آالم کشاورزان مؤثر باشد

های متنوعی است که هرکدام در بحث استحصال شرایط خاص بخش کشاورزی دارای :های کشاورزی دانست و تأکید کرددر بخش

خود رادارند از سوی دیگر تمام منابع مورد برداشت کشاورزی نیز یکسان نیستند لیکن کمک به کشاورزان در ابعاد کاشت، داشت و 

 .های باغی و زراعی مورد تأکید قرار داردبرداشت و همچنین مراقبت از گونه

 برای: افزود ینکه امروز باید نگاهمان به مقوله کشاورزی تغییر کند که البته متولی این امر نیز جهاد کشاورزی است، وی با تأکید بر ا

 درنتیجه ر؛خی دیگر محصول یک در و باشد داشته اقلیمی تغییرات مقوله در مطالعه به نیاز بیشتر شاید محصولی ایمنطقه در مثال

 تکلی امر این باشد، مقاوم نیز سرمازدگی با مقابله ازلحاظ که برویم پیش هاییگونه شناخت و مدرن کشاورزی سمت به باید

 .کنددولت را که همانا اقدامات مقابله با بروز خسارات کشاورزی است، را تشریح می هایسیاست

 های پیشگیرانه در راستای مقابله با سرمازدگیجهاد کشاورزی متولی اصلی در برنامه
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وزیر کشور بابیان اینکه تمهیدات الزم برای سرمازدگی باید از سوی جهاد کشاورزی مطرح شود، گفت: امروز در بسیاری نقاط معاون 

دهد کشاورزان با همراهی جهاد و مرکز تحقیقات، یابند که این امر نشان میای پرورش میکشور هستند که باغات به روش گلخانه

نجار گفت: با تغییر اقلیم در سراسر .ها اقدامات الزم را صورت دهندناسایی و برای برطرف کردن آناند سطح نفوذ سرما را شتوانسته

اوری های مقاوم، توسعه کشاورزی نوین، فنکره زمین و ایران اسالمی، امروز باید بسیار بیشتر از گذشته در راستای ترویج، کاشت گونه

وی افزود: قطعاً .باشیم که درنهایت بخواهیم برای کاهش تبعات سوء آن اقدام کنیمروز و ... گام برداریم تا شاهد بروز خسارات ن

 .های مقابله با پدیده سرمازدگی تمکین خواهند کرد و در این حوزه موفق نیز خواهیم بودکوش از طرحکشاورزان سخت

ttp://iranecona.com/h8۳۵۴۲/%DA%A9%D9%8۵%DA%A9%DB%B-1%DB% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 فارس - ۹۷/۰۲/۱۵ : تاریخ

 درصدی بیماری تب برفکی در دو سال اخیر ۱۸شود/کاهش های دامی در کشور تولید میدرصد واکسن ۹5

  .ایمشود و در این بخش به خودکفایی رسیدهدامی در کشور تولید میهای درصد واکسن9۵رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت:  

درصد از 9۵رسانی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: به نقل از پایگاه اطالع خبرگزاری فارسبه گزارش 

ر این زمینه به خودکفایی رسیدیم و در حال حاضر تمام واکسن های مورد نیاز موجود شود که دهای دامی در کشور تولید میواکسن

شود و با این شرایط نیز کمبود واکسن درصد واکسن در کشور تولید می 6۰است و محدودیت نداریم و در حوزه واکسن طیور بیش از 

های تب برفکی، سل، هاری، سیاه زخم و تب مالت با ماریعلیرضا رفیعی پور افزود: در دو سال گذشته در حوزه شیوع بی.وجود نداد

به  96کانون بوده که در سال 9۰۰های مبتال هفت هزار و میزان کانون 9۵و  9۴درصدی مواجه هستیم که در سال های  18کاهش 

 .کانون کاهش پیدا کرده است 6۵۰۰

کند که به واسطه گوشت و ها شیوع پیدا میدر دامداریوی گفت: تب کریمه کنگو بیماری است که هر سال در کشور در ایام گرم 

و  توانند با سمپاشیشود و راه دیگر انتقال آن نیز گزش کنه آلوده است که دامداران میخون و پوست دام آلوده به انسان منتقل می

تارگاه ها زیر نظر دامپزشکی انجام ضدعفونی کردن دامداری ها از شیوع این بیماری جلوگیری کنند و مردم نیز ذبح دام ها را در کش

کنیم که چند روز گذشته استان کشور مشاهده می ۳۲رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: ما هر سال این بیماری را در .دهند

ی فوق حاد میلیون قطعه طیور به واسطه بیماری آنفلوانزا 1۲رفیعی پور گفت: بیش از .بانویی در کرمان بر اثر این بیماری فوت شد

سازی ابتدا سالمت افراد جامعه و دیگر سازی شدند که علت این معدوممعدوم 96میلیون قطعه در سال ۲۵و  9۵پرندگان در سال 

 6۳۰هزار واحد مرغداری کشور کمتر از  ۲7وی تاکید کرد : از .اینکه تا ازگسترش این بیماری به دیگر نقاط کشور جلوگیری شود

 .به بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان مبتال بودند که این بیماری در دست کنترل است 96واحد در سال 

https://www.farsnews.com/news/1۳97۰۲1۵۰۰1۳99/%DB%B9%DB%B 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۵تاریخ: 

 درصدی بیماری تب برفکی در دو سال اخیر ۱۸شود/کاهش های دامی در کشور تولید میدرصد واکسن ۹5

 .ایمشود و در این بخش به خودکفایی رسیدههای دامی در کشور تولید میدرصد واکسن9۵رفیعی پور گفت: 

رسانی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان دامپزشکی به نقل از پایگاه اطالع گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

تمام شود که در این زمینه به خودکفایی رسیدیم و در حال حاضر در کشور تولید می های دامیواکسندرصد از 9۵کشور گفت: 

شود و درصد واکسن در کشور تولید می 6۰واکسن های مورد نیاز موجود است و محدودیت نداریم و در حوزه واکسن طیور بیش از 

، های تب برفکیبیماریعلیرضا رفیعی پور افزود: در دو سال گذشته در حوزه شیوع .با این شرایط نیز کمبود واکسن وجود نداد

های مبتال هفت هزار میزان کانون 9۵و  9۴درصدی مواجه هستیم که در سال های  18لت با کاهش سل، هاری، سیاه زخم و تب ما

بیماری است که هر سال در  تب کریمه کنگو :وی گفت.کانون کاهش پیدا کرده است 6۵۰۰به  96کانون بوده که در سال 9۰۰و 

شود و راه ت و خون و پوست دام آلوده به انسان منتقل میکند که به واسطه گوشها شیوع پیدا میکشور در ایام گرم در دامداری

توانند با سمپاشی و ضدعفونی کردن دامداری ها از شیوع این بیماری دیگر انتقال آن نیز گزش کنه آلوده است که دامداران می

مان دامپزشکی کشور ادامه داد: رئیس ساز.جلوگیری کنند و مردم نیز ذبح دام ها را در کشتارگاه ها زیر نظر دامپزشکی انجام دهند

رفیعی .کنیم که چند روز گذشته بانویی در کرمان بر اثر این بیماری فوت شداستان کشور مشاهده می ۳۲ما هر سال این بیماری را در 

میلیون قطعه در  ۲۵و  9۵در سال  آنفلوانزای فوق حاد پرندگان میلیون قطعه طیور به واسطه بیماری 1۲پور گفت: بیش از 

سازی ابتدا سالمت افراد جامعه و دیگر اینکه تا ازگسترش این بیماری به دیگر نقاط سازی شدند که علت این معدوممعدوم 96سال

به بیماری آنفلوانزای فوق حاد  96واحد در سال  6۳۰هزار واحد مرغداری کشور کمتر از  ۲7وی تاکید کرد : از .کشور جلوگیری شود

 .مبتال بودند که این بیماری در دست کنترل است پرندگان

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۲۲77۰/%DB%B9%DB%B۵%D-8% 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۷تاریخ: 

 شودنمی مرغ در ماه رمضان گرانتخم

 .ابدیمرغ در ماه مبارک رمضان افزایش نمییک مقام مسئول گفت: با توجه به افزایش عرضه و کاهش قدرت خرید خانوار، قیمت تخم

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار گذار استان تهران در گفتپور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمناصر نبی

مرغ در ماه مبارک رمضان افزایش اظهار کرد: قیمت تخم مرغ در ماه رمضان،بازار تخم درباه وضعیت ،باشگاه خبرنگاران جوان

مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط وی از ثبات نرخ تخم.شودرو مییابد و تنها مرغ در این ماه با نوساناتی در بازار روبهنمی

پور با نبی.هزار تومان است 1۲مرغ ویی تخمکیل ۲و هر شانه  6۰۰هزار و  6تا  ۴۰۰هزار و  6مرغ درب مرغداری نرخ هر کیلو تخم

ییری مرغ تغتابع عرضه و تقاضاست، گفت: با وجود افزایش عرضه و کاهش قدرت خرید خانوار، نرخ تخممرغ قیمت تخمبیان اینکه 

 ار، بیان کرد: قیمتهای دامی در بازگذار با انتقاد از وضعیت اسفناک قیمت نهادهرئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم.نخواهد داشت

رو درصد افزایش یافته است و این امر با واکنش شدید تولیدکنندگان روبه ۴۰تا  ۳۰ماه و نیم اخیرحداقل های دامی طی یکنهاده

 .تومان اعالم کرد 1۰۰هزار و و ذرت را یک 7۰۰هزار و  ۲وی نرخ هر کیلو کنجاله سویا درب مرغداری را .شده است

لوانزای گذار به سبب ترس از آینده آنفریزی ندارند، تصریح کرد: مرغداران تخمینکه مرغداران گوشتی تمایلی به جوجهپور با بیان انبی

 .ها رغبت چندانی ندارندحاد پرندگان و افزایش قیمت نهاده

/https://www.yjc.ir/fa/news6۵۲۳۲۳1/%D8%AA%D8%AE%D9 
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 تولیدات باغی
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 تولیدات زراعی
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۶تاریخ: 

 تومان رسید 7۸5۰مرغ/ نرخ هر کیلو مرغ به آخرین تحوالت بازار مرغ و تخم

 .پرنده و ماهی از کاهش قیمت مرغ ناشی از ازدیاد عرضه در بازار خبر دادرئیس اتحادیه 

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار  با وگوگفت در ماهی و  مهدی یوسف خانی، رئیس اتحادیه پرنده

تومان،  100هزار و  ۵در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  تومانی نرخ مرغ ۱۰۰کاهش از  ،جوان

ان توم 8۵۰هزار و  7و خرده فروشی  ۲۰۰هزار و  7تومان، توزیع درب واحد های صنفی  ۵۰هزار و  7مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است 8۵۰هزار و  7و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  8۵۰هزار و  6 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر به گفته وی؛.است

هزار و فیله  1۴هزار، سینه بدون کتف  1۳یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین قیمت هر کیلو سینه با کتف 

ر د قیمت مرغ رئیس اتحادیه پرنده و ماهی ازدیاد عرضه در برابر کاهش تقاضا را دلیل اصلی روند نزولی.هزار تومان است 16مرغ 

 .بازار اعالم کرد

تومان اعالم کرد و گفت: متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ در عمده فروشی  8۵۰هزار و  6 نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداریوی 

 .تومان است ۵۰۰هزار و  7و خرده فروشی ها  1۰۰هزار و  7ها 

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۲۳۴۲6/%D8%A۲%D8%AE%D8%B1%DB% 
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 تولیدات دام و طیور

 ایران اکونا – ۱۳۹۷اردیبهشت / /  ۲۲شنبه , 

 به نفع دامداران است ؟ آیا احتکار دام

&quot;سیاه بهار&quot; های مناسب و سرسبزی مراتع، شود که دامداران به دلیل بارشبه چنین ایامی در بهار گفته می

برند، ها را پروارترکنند و نهایتا سود بیشتری بدارند تا با هزینه بسیار کمتری نسبت به دیگر فصول، بتوانند آنهایشان را نگه میدام

 .تواند روزگارشان را هم سیاه کنددانند این سیاه بهار میاما نمی

ر تر از قبل می شود و ببازار گوشت قرمز با نوسانات بسیاری مواجه شده و هر قدر که جلوتر می رویم این محصول پروتئینی گران

درصد نسبت به هفته  ۴.6یبهشت امسال اساس آخرین آمار موجود از بانک مرکزی، قیمت گوشت قرمز در هفته منتهی به هفتم ارد

 .درصد نسبت به هفته مشابه سال قبل افزایش قیمت را تجربه کرده است 19.9قبل از آن و 

تومان و گوشت گوسفند با  8۵8هزار و  ۴۲در این بازه مورد بررسی بانک مرکزی، هر کیلوگرم گوشت گاو و گوساله بی استخوان 

ن به بازار عرضه شده است که البته این محصوالت پروتئینی به صورت جداگانه نیز افزایش قیمتی توما 67۲هزار و  ۵1استخوان نیز 

 .انددرصد را نسبت به هفته مشابه سال قبل را تجربه کرده ۲1.۳درصد و  1۵.۳معادل 

جویا شدیم و از او  -دارانمدیرعامل اتحادیه مرکزی دام - در چنین شرایطی علت افزایش قیمت گوشت قرمز را از علیرضا عزیزاللهی

ان ششود و آیا درست است که دامداران دامپرسیدیم که تکلیف مردم در بازار امروز که در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم چه می

زایش قیمت افگویند هم اکنون عرضه دام زنده کاهش یافته و کنند تا گران تر بفروشند؟ که اینگونه پاسخ داد: اینکه میرا عرضه نمی

گوشت قرمز نیز به دلیل کمبود عرضه است، طبیعی به نظر می رسد، چراکه در این ایام که بارندگی بسیار مناسب بوده و مراتع 

دارند و به بازار عرضه نمی کنند تا بتوانند دام معروف شده، دامداران دام های خود را بیشتر نگه می "سیاه بهار"سرسبز است و به 

 .سنگین تر کرده و با سود بیشتری عرضه کنند های خود را

وی با تاکید بر اینکه که متولی تنظیم بازار محصوالت مختلف مانند گوشت قرمز اتحادیه دامداران نیست و ما نیز باید مدافع حقوق 

ت نظیم بازار می تواند نسبدامداران باشیم و از آن ها حمایت کنیم، تصریح کرد که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان یکی از متولیان ت

به واردات و خرید داخلی گوشت قرمز اقدام کند تا بازار ماه رمضان به نفع مردم کنترل شود، مانند همان کاری که در ایام نوروز و 

 .دهدمی انجام محصوالت دیگر و شب عید برای تنظیم بازار میوه 

اینکه عرضه نکردن دام زنده در چنین ایامی که بازار تشنه بوده و با نوسانات  نهایتا این مقام مسئول در واکنش به سوال ایسنا مبنی بر

قیمتی مواجه شده، نوعی سودجویی تلقی می شود و اتحادیه دامداران نیز باید به وزارت جهاد کشاورزی کمک کند تا با عرضه حداقلی 

ء استفاده و سودجویی نیست و دیگر تمایلی به ادامه صحبت نیاز بازار تامین شود؟ اینگونه پاسخ داد که به هیچ وجه این مسئله سو

در این باره به ایسنا  -رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی  -رو جوان این اظهارات در حالی مطرح شد که علی خندان.ندارم

تن گذشته شده است اما نگه داش گفت: گرچه قیمت و هزینه تولید با افزایش دستمزد کارگران، افزایش قیمت علوفه و ... بیشتر از

د به زیان توانتر به بازار عرضه کنند در آینده بلند مدت میتر و گراندام به اسم سیاه بهار و برای اینکه بتوانند دام خود را سنگین

نهایتا این دامداران  شود وتر شود میزان تقاضا و قدرت خرید مردم نیز کمتر میدامداران تمام شود، چرا که هر قدر این محصول گران

البته وی درباره وضعیت تولید و بازار گوشت قرمز نیز اینگونه توضیح داد که به اندازه کافی دام سنگین در .هستند که زیان می بینند

از  .هزار تومان هم اکنون فروخته می شود ۴۰دو هفته گذشته قیمت آن نیز ثابت بود و کیلویی حدود  -بازار وجود دارد و تا یکی 

هزار تومان بعید است که مشکلی برای بازار ماه رمضان  ۳۳سوی دیگر با توجه به عرضه گوشت وارداتی گوسفندی به قیمت کیلویی 

رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی تصریح کرد که شاید از سوی دامدران نگه داشتن دام در این ایام برای سود .به وجود بیاید

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

باید نیم نگاهی هم به بازار و تقاضای مردم به عنوان مصرف کننده داشت که همواره قدرت خریدشان برای  بیشتر منطقی باشد اما

در چنین بازاری که دائما با نوسان قیمت .گوشت قرمز کمتر می شود و این مسئله می تواند زنگ خطری برای تولیدکننده باشد

ستگاهای متولی و نظارتی از وزارت کشاورزی تا وزارت صنعت، معدن و رود دمحصول و کاهش قدرت خرید مواجه هستیم انتظار می

تجارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و غیره پاسخگوی این مسائل و ابهامات باشند و اگر کسی مرتکب تخلفی 

 .داده نشودای معدود ترجیح شده است باید با آن برخورد شود تا احیانا منافع ملی و مردم به نفع عده

http://iranecona.com/8۳7۰7/%D8%A۲%DB%8C%D8%A7 
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 چای
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۷تاریخ: 

 تن فراتر رفت ۹۲۰هزار و  ۱۸خرید برگ سبز چای از 

میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده  ۵1تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  9۲۰هزار و  18خرداد پور گفت: تا کنون بیش از 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار  وگو باگودرز خرداد پور، معاون بازاریابی و تنظیم بازار سازمان چای در گفت.است

 برگ سبز چایتن  9۲۰هزار و  18اظهار کرد: تا کنون بیش از  آخرین وضعیت خرید چای بهاره درباه  ،باشگاه خبرنگاران جوان

 و  درصد برگ سبز خریداری شده درجه یک 97گفته وی؛  به.میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است ۵1با ارزش بالغ بر 

کارخانه چای سازی در حال فرآیند خرید هستند، افزود: تا کنون از مجموع  1۴۵خرداد پور با اشاره به اینکه .است دو درجه مابقی

 .در کارخانه های چای سازی استحصال شده است چای خشک تن ۲۵7هزار و  ۴بهای برگ سبز خریداری شده 

معاون بازاریابی و تنظیم بازار سازمان چای ادامه داد: میزان برگ سبز خریداری شده نسبت به مدت مشابه سال قبل ناشی از 

 برداشت برگ سبز چایوی در پاسخ به این سوال که برآورد و پیش بینی شما از میزان .سرمازدگی دیررس بهاره افت داشته است

ن گفت که چقدر می توان برداشت کرد، چرا که شرایط جوی در میزان تولید تاثیر بسزایی دارد چقدر است، بیان کرد: اکنون نمی توا

مطالبات خرداد پور درباره آخرین وضعیت پرداخت .و در صورت شرایط مساعد بارش به میزان برداشت برگ سبز می توان امیدوار بود

ولت قدرالسهم خود را پرداخت نکرده، مبلغی به حساب چایکاران واریز تصریح کرد: با توجه به آنکه تاکنون کارخانه ها و د چایکاران

 .نشده است و در آینده نزدیک بخشی ازمطالبات تولیدکنندگان پرداخت خواهد شد

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۲۴6۲۵/%D8%AE%D8%B1%DB% 
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 حبوبات
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 خرما
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 خرید تضمینی/خدمات

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۹تاریخ: 

 تاثیری استدرصدی نرخ خرید کلزا بر میزان تولید بی ۳هزارتن کلزا از کشاورزان/ افزایش  5۰خرید تضمینی 

 .میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شد 1۵۰هزارتن کلزا، بالغ بر  ۵۰های روغنی گفت: تا کنون مجری طرح دانه

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار با وگوگفت در علیرضا مهاجر، مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی

 1۵۰با ارزش بالغ بر  کلزاهزارتن  ۵۰درباره آخرین وضعیت خرید کلزا در سال جدید اظهار کرد: تاکنون  ،باشگاه خبرنگاران جوان

وی با اشاره به تاثیر سرمازدگی .مان از کشاورزان خریداری شد که پرداخت وجه آن از این هفته بتدریج آغاز می شودمیلیارد تو

درصد خسارت به مزارع کلزا وارد کرد،اما در مقایسه با سایر محصوالت  1۰دیررس بهاره بر میزان تولید افزود: اگرچه سرمای اخیر 

هزارتن و  ۳۵۰تا  ۳۲۰به  تولید کلزاپیش بینی می شود که  97-96مهاجر در سال زراعی  به گفته.کمترین خسارت را داشته است

دانه های درصدی  ۴۰مجری طرح دانه های روغنی از افزایش دوبرابری تولید کلزا و .هزارتن برسد ۵۵۰مجموع دانه های روغنی به 

 .نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر دادروغنی 

تا  16درصد روغن مورد نیاز از طریق واردات تامین می شود، بیان کرد: در صورت تحقق این میزان تولید،  96وی با اشاره به اینکه 

 ۳افزایش  مشاور وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که.مورد نیاز از منابع داخلی تامین خواهد شد روغندرصد  18

درصدی نرخ خرید تضمینی کلزا  ۳تاثیری در میزان تولید خواهد داشت یا خیر، گفت: افزایش  کلزا تضمینی خرید نرخ  درصدی

و ثبات سایر دانه های روغنی نشان می دهد که دولت با تمام مشکالت مالی به خودکفایی این محصول اهمیت می دهد، ضمن آنکه 

ن خرید تضمینی به منظور افزایش نرخ خرید بر مبنای تورم با سایر حمایت هایی که از کشاورزان می شود اما رعایت نکردن قانو

 .تاثیری در میزان تولید و واردات روغن در سال های آتی نخواهد داشت

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۲۴688/%D8%AE%D8%B1%DB% 
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 خرید تضمینی
 ایران اکونا - ۱۳۹۷اردیبهشت / /  ۱۵شنبه , 

 هزار تن گندم از کشاورزان ۹۲۸خرید تضمینی 

 ۳۰هزار تن روغن خام و  1۰هزار تن شکر،  ۳۰مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان 

 .شودعرضه میای های زنجیرههزار تن برنج از طریق فروشگاه

در حوزه تولید و بازرگانی  96در سال  :یزدان سیف صبح امروز در نشست خبری در محل شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار داشت

سال  1۲۲میلیون تن شکر را در کشور تولید کردیم که به طوری که در طول  ۲محصوالت کشاورزی سال خوبی رقم خورد، قریب به 

 .و شکر سابقه نداشته است و امروز نیز به سمت تولید و خودکفایی این محصول در حرکت هستیمسابقه عمر صنعت قند 

هزار تن گندم یا معادلش را به  ۵۴۳ایم ،خاطرنشان کرد: سال خوبی داشته 96وی با اشاره به اینکه در حوزه تولید گندم نیز در سال 

هزار تن مشتقات آرد بوده است  19۰هزار تن صادرات گندم و  ۵8آرد،  هزار تن آن صادرات ۳۴۰ایم که خارج از کشور صادر کرده

 .هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده است ۴۰که در این حوزه 

هزار تن گندم از کشاورزان تحویل  9۲8اردیبهشت  1۴سیف همچنین در مورد خرید تضمینی گندم در سال جدید هم گفت: تا 

 .هزار تن تحویل گرفته شده بود 66۳در همین زمان  96ایم که سال گرفته

خوزستان،  بوشهر، های ایالم،گرمسیر یعنی استان هایاستان از را گندم تضمینی خرید مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران 

هزار تن  7۰۰نزدیک به  سیستان و بلوچستان، فارس، هرمزگان، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد دانست و افزود: استان خوزستان با

 .تحویل گندم به مراکز بخش کشاورزی عمال بیشتری حجم تولید و تحویل تولید گندم را بر دوش کشیده است

ت شده بندی ثبشود که اطالعاتشان در سامانه پهنهوی به این نکته هم اشاره کرد که امسال خرید گندم صرفا از کشاورزانی انجام می

 .اتشان مشکل داشته باشد، عمال امکان انتقال وجه برای آنها فراهم نیستو کشاورزانی که اطالع

بندی ثبت شده که تا پس هزار تن گندم در سامانه پهنه ۵7۰هزار تن گندم تحویل گرفته شده اطالعات  9۲8سیف گفت: از مجموع 

 .شودخت میمیلیارد تومان به کشاورزان پردا ۳7۵درصد از این میزان معادل رقمی حدود  ۵۰فردا 

های صنفی و صنایع برای تثبیت بازار با هماهنگی انجمن :وی در مورد توزیع اقالم مربوط به تنظیم بازار ماه مبارک رمضان هم گفت

 .تنشی را داشته باشیمایم که بازار کم تنش و بیکشور اعم از روغن نباتی، شکر و ماکارونی تالش کرده

شود که قیمت هر کیلوگرم برنج های کارگری توزیع میهای و تعاونیهای زنجیرهبرنج از طریق فروشگاه تن هزار  ۳۰وی اضافه کرد: 

تومان در هر  5500تومان و برای مصرف کنندگان  ۵۲۰۰هندی به صورت عمده برای تحویل به فروشندگان هر کیلوگرم  11۲1

تومان و برای مصرف  ۲۳۰۰فروشی درب انبار عمده PR11 ندیکیلوگرم خواهد بود. همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج درجه دو ه

تومان و برای  ۳6۰۰تومان در هر کیلوگرم خواهد بود. برنج تایلندی شمالی هم تحویل به فروشندگان هر کیلوگرم  ۲6۰۰کننده 

 .تومان خواهد بود ۳9۰۰مصرف کننده هر کیلوگرم 

هزار تن برای صنایع از  ۲۰ای خبر داد و گفت: شکر هم فروشگاه زنجیره نباتی توزیعی دردرصدی برای روغن 1۰سیف از تخفیف 

ای برای های زنجیرهبندی از طریق فروشگاههزار تن به صورت بسته 1۰ای توزیع خواهد شد و شکالت به صورت فله جمله شیرینی،

 .شودمصرف کنندگان توزیع می

http://iranecona.com/8۳۵۰۰/%D8%AE%D8%B1%DB%8C% 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۱تاریخ: 

 رو شدثبات نرخ خرید تضمینی گندم با انتقاد شدید کشاورزان روبه

 .فتمورد انتقاد شدید کشاورزان قرار گر رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت:اقدام اخیر دولت مبنی بر ثبات نرخ خرید تضمینی گندم

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارزاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتمحمد شفیع ملک

اظهار کرد: طبق قانون خرید تضمینی، همه ساله دولت قبل  ثبات نرخ خرید تضمینی گندم، ، با انتقاد ازرنگاران جوانباشگاه خب

سال که اماز شروع فصل زراعی تا پایان شهریور موظف به اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی برحسب تورم است در حالی

 اجحاف و غیرمنطقی را امری 97-96وی ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی .نرخ خرید بعد از گذشت هفت ماه اعالم شد

زاده ادامه داد: اگرچه همه ساله نرخ خرید تضمینی برحسب تورم بانک مرکزی اعالم شود، اما در سال ملک.برشمرد کشاورزان حق در

درصد  ۲.۲تنها  ، نرخ خرید گندمدرصد9تورم بیش از  این نرخ متناسب با نرخ تورم افزایش نیافت چرا که با وجود 96-9۵زراعی 

رخ های تولید و نوری، قیمت خرید محصوالت متناسب با هزینهبه گفته این مقام مسئول، براساس قانون افزایش بهره.افزایش یافت

 .شته استدرصد افزایش دا ۵۰های کشاورزی بیش از تورم باید اعالم شود چرا که در سال زراعی جدید قیمت نهاده

ی تولید هارا تحت تأثیر خود قرار خواهد داد، بیان کرد: نرخ هزینه خودکفایی گندم وی با اشاره به اینکه ثبات نرخ خرید تضمینی

که درصد افزایش یافته است در حالی 60تا  ۵۰نقل نسبت به زمان قبل از حذف یارانه وکش،کودهای شیمیایی و حملنظیر سم علف

شود که کشاورزان به سراغ کشت دیگر محصوالت روند و این امر ضربه مهلکی به خودکفایی تضمینی گندم موجب می ثبات نرخ خرید

ترین قشر جامعه، به عنوان مهم کشاورزان :رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، تصریح کرد.کندگندم و منابع آبی وارد می

به شدت مورد  97-96یر دولت مبنی بر ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی دار هستند و اقدام اخامنیت غذایی را عهده

 .انتقاد کشاورزان قرار گرفت

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵1668۰/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%%-AA 
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 خدمات
 فارس - ۹۷/۰۲/۱۵ : تاریخ

 درصدی بیماری تب برفکی در دو سال اخیر ۱۸شود/کاهش های دامی در کشور تولید میدرصد واکسن ۹5

  .ایمشود و در این بخش به خودکفایی رسیدههای دامی در کشور تولید میدرصد واکسن9۵رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت:  

درصد از 9۵رسانی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: به نقل از پایگاه اطالع خبرگزاری فارسبه گزارش 

 دشود که در این زمینه به خودکفایی رسیدیم و در حال حاضر تمام واکسن های مورد نیاز موجوهای دامی در کشور تولید میواکسن

شود و با این شرایط نیز کمبود واکسن درصد واکسن در کشور تولید می 6۰است و محدودیت نداریم و در حوزه واکسن طیور بیش از 

های تب برفکی، سل، هاری، سیاه زخم و تب مالت با علیرضا رفیعی پور افزود: در دو سال گذشته در حوزه شیوع بیماری.وجود نداد

به  96کانون بوده که در سال 9۰۰های مبتال هفت هزار و میزان کانون 9۵و  9۴یم که در سال های درصدی مواجه هست 18کاهش 

 .کانون کاهش پیدا کرده است 6۵۰۰

کند که به واسطه گوشت و ها شیوع پیدا میوی گفت: تب کریمه کنگو بیماری است که هر سال در کشور در ایام گرم در دامداری

و  توانند با سمپاشیشود و راه دیگر انتقال آن نیز گزش کنه آلوده است که دامداران میانسان منتقل میخون و پوست دام آلوده به 

ضدعفونی کردن دامداری ها از شیوع این بیماری جلوگیری کنند و مردم نیز ذبح دام ها را در کشتارگاه ها زیر نظر دامپزشکی انجام 

کنیم که چند روز گذشته استان کشور مشاهده می ۳۲ما هر سال این بیماری را در  رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد:.دهند

میلیون قطعه طیور به واسطه بیماری آنفلوانزای فوق حاد  1۲رفیعی پور گفت: بیش از .بانویی در کرمان بر اثر این بیماری فوت شد

سازی ابتدا سالمت افراد جامعه و دیگر لت این معدومسازی شدند که عمعدوم 96میلیون قطعه در سال ۲۵و  9۵پرندگان در سال 

 6۳۰هزار واحد مرغداری کشور کمتر از  ۲7وی تاکید کرد : از .اینکه تا ازگسترش این بیماری به دیگر نقاط کشور جلوگیری شود

 .تبه بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان مبتال بودند که این بیماری در دست کنترل اس 96واحد در سال 

https://www.farsnews.com/news/1۳97۰۲1۵۰۰1۳99/%DB%B9%DB%B 
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 خدمات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۶تاریخ: 

 برابری اجاره بهای اراضی، مورد انتقاد کشاورزان قرار گرفت 7افزایش 

برابری اجاره بهای اراضی، مورد انتقاد کشاورزان  7عضو کمیسیون کشاورزی گفت: با توجه به ثبات نرخ خرید تضمینی گندم، افزایش 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگارعباس پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با .قرار گرفت

کند، اظهار کرد: با اشاره به اینکه دولت در بخش کشاورزی سیاست یک بام و دوهوا را دنبال می  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

، انتظار می رود که 97-96در سال زراعی  گندم تضمینی  ثبات نرخ خرید و  نرخ خرید محصوالت کشاورزی  توجه به اعالمبا 

 .قیمت نهاده ها به منظور برقراری تعادل افزایش نیابد

افزود: قیمت برخی نهاده ها همچون اجاره بهای اراضی و آب  قیمت نهاده های کشاورزی درصدی ۲۰تا  1۰وی با انتقاد از افزایش 

درصد،  7۰۰درصد افزایش یافته است، به طوریکه قیمت اجاره بهای اراضی  7۰۰تا  1۰۰بها که دولت فروشنده آن است، قیمت آن 

 .درصد، معادل دوبرابر افزایش یافته است ۲۰۰تا  1۰۰برابر و آب بها  7معادل 

 نرخ دولت  ، جای این سوال مطرح است که به چه دلیل97-96؛ با وجود افزایش شدید قیمت نهاده ها در سال به گفته پاپی زاده

نرخ خرید محصوالت کشاورزی عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: با توجه به آنکه ثبات .است؟ نداده تغییر را گندم تضمینی خرید

 قانون نقض دلیل که شود می مطرح سوال این  مسئوالن دولتی از دارد،مجدد همراه به را خانوار  کاهش قدرت خرید از جمله گندم،

انتظار می رود که این سیاست  نرخ خرید تضمینی گندمبه گفته وی؛ با وجود اعالم اخیر دولت در ثبات .چیست؟ تضمینی خرید

ت و پول هستند و می توانند صدای خود را به در سایر موارد همچون خودروسازی اعمال شود و از آنجا که خودروسازان دارای قدر

ها را تغییر می دهند، اما متاسفانه دولت صدای کشاورزان مظلوم و بی دفاع را نمی همه جا برسانند، مسئوالن دولتی به راحتی قیمت

 الت با تاخیر چندعضو کمیسیون کشاورزی در خاتمه یادآور شد: همه ساله مطالبات کشاورزان ناشی از خرید تضمینی محصو.شوند

 تضمینی، خرید نرخ ثبات کنار در امر این کنند،می زیان درصد 1۵ تا 1۰ کشاورزان بانکی، سود احتساب با که شودمی پرداخت  ماهه

 .دارد همراه به را کشاورزان انباشت زیان

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵168۳9/%D8%A7%D9%81%D8%B۲ 
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 خشکسالی
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 دانه های روغنی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۷تاریخ: 

 مطالبات کلزاکاران از دولت چیست؟

شورای اقتصاد انتظار داشتند که نرخ خرید تضمینی این های روغنی، کشاورزان از مسئوالن با وجود اهمیت باالی خوداتکایی در دانه

 .یافتمحصول، معادل تورم افزایش می

قانون خرید تضمینی ، براساس تبصره شش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  

، دولت موظف است که نرخ خرید تضمینی محصوالت اساسی در هر سال زراعی پیش از شروع فصل محصوالت اساسی کشاورزی

 .کشت تا پایان شهریور به گونه ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ گاه از تورم همان سال کمتر نباشد

پس از گذشت هفت ماه در چند روز  97-96قلم محصول کشاورزی در سال زراعی  ۲8خ خرید تضمینی این در حالی است که نر

به عنوان مهم ترین محصوالت استراتژیک را  کلزا و گندماخیر اعالم شد که واکنش ها و انتقادات بسیاری در محصوالتی همچون 

در  ندمگ بر این نکته تاکید کردند که قیمت محصوالتی همچون گیر بارهاالبته ناگفته نماند که مسئوالن تصمیم.به همراه داشت

فروردین آب پاکی را روی دست کشاورزان ریخت، اما  ۲1سال زراعی جدید افزایش نخواهد یافت و در نهایت سخنگوی دولت در 

گان بتواند مسئوالن شورای گندمکاران در این مدت امیدوار بودند تا شاید اصرارهای وزیر جهاد کشاورزی و گالیه های تولیدکنند

اقتصاد را به تجدید نظر در انتخاب خود وادار کند که متاسفانه صدای کشاورزان به جایی نرسید و نرخ خرید گندم همچنان ثابت 

مسئوالن شورای اقتصاد  خوداتکایی در دانه های روغنیماجرا تنها به این جا ختم نمی شود، چراکه با وجود اهمیت باالی .ماند

درصد افزایش دادند، این امر واکنش های بسیاری را به همراه  ۳خ خرید تضمینی کلزا در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تنها نر

داشت که با وجود شعار حمایت از تولید داخل و سیاست های حمایتی دولت در سال های اخیر مبنی بر توسعه کشت کلزا، این اقدام 

 .کندها دروازه کشور را به روی واردات روغن های بی کیفیت و سودجویی دالالن باز میهیچ منطق و توجیهی ندارد و تن

براین اساس مسئوالن امر براین باروند که دولت حداقل هر چه سریع تر نرخ خرید تضمینی کلزا به عنوان یکی از محصوالت مهم 

ین می شود را اصالح کند تا کشاورزان به آینده کشت و کار درصد نیاز کشور از طریق منابع وارداتی تام 7۰استراتژیکی که بیش از 

در واکنش به  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار  وگو بامسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت.دلگرم شوند

هار کرد: همان گونه که پیش بینی کرده بودیم؛ دولت با طوالنی کردن اعالم رسمی نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی اظ

 .روند اعالم نرخ خرید تضمینی قصد نداشت که نرخ محصوالت را به میزان تورم افزایش دهد

نامهربان رفتار خواهد  بخش کشاورزیبه گفته وی؛ عملکرد دولت در اعالم رسمی نرخ خرید تضمینی محصوالت نشان داده که با 

به سبب رهایی از وابستگی به واردات دانه های  کشت کلزااسدی ادامه داد: با وجود آنکه سال هاست که دولت برای ترویج .کرد

کشد، حال جای تعجب است که امسال نرخ خرید این محصول استراتژیک در شرایطی که وابستگی شدیدی به روغنی زحمت می

 .درصد افزایش دهد ۳، تنها واردات روغن داریم

تاثیر منفی بر کشت این محصول در سال های آتی خواهد گذاشت، گفت: از رئیس  قیمت کلزادرصدی  ۳وی با بیان اینکه افزایش 

 جمهور به دور از اعمال فشارها انتظار داریم که هر چه سریع تر نسبت به اصالح نرخ خرید تضمینی کلزا اقدام کند تا در سال حمایت

 .از تولید و کاالی داخلی به منابع ملی آسیبی وارد نشود

درصدی قیمت کلزا به طور مستقیم تاثیری بسزایی در میزان واردات روغن و  ۳به گفته عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، افزایش 

 .شکست طرح خوداتکایی دانه های روغنی در داخل دارد
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سیاستی که دولت در پیش گرفته ، افزایش واردات روغن های مختلف   ،حمایت از تولید کاالهای داخلوی ادامه داد: در سال 

 .خارجی به کشور را به همراه خواهد داشت

خواهیم در سال حمایت از تولید داخل، به شعارهایی که زا را امری ضروری دانست و افزود: از دولت میاسدی افزایش قیمت کل

را افزایش دهد تا حداقل در مورد یک محصول، قانون خرید تضمینی را رعایت  قیمت کلزا دهد، عمل کند و به خاطر منافع ملیمی

 .کرده باشد

رچه تصریح کرد: اگ نرخ خرید تضمینی کلزاه البی واردکنندگان و نقش آنها در اعالم عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره ب

ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در تضاد با شعار حمایت از تولید داخل و قانون خرید تضمینی است، اما در زمینه گندم به طور کامل 

درصد روغن داخل از منابع وارداتی تامین می شود،  7۰ز درصدی نرخ کلزا در شرایطی که بیش ا ۳خودکفا هستیم و تنها افزایش 

 .توجیه ندارد

انتظار می رفت که نرخ کلزا را بیش از تورم افزایش دهد،  توسعه کشت دانه های روغنیبه گفته وی؛ با توجه به رویکرد دولت در 

 .الالن و واردکنندگان را به همراه داشتدر حالیکه اقدام اخیر دولت تحت تاثیر نقش پررنگ البی واردکنندگان، رضایت خاطر د

  ثبات نرخ خرید تضمینی در تضاد با شعار حمایت از تولید داخل

نرخ خرید ثبات با انتقاد از   صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاراندر گفت

نسبت به مدت مشابه سال قبل  قیمت خرید تضمینی گندمماه تاخیر در اعالم نرخ،  7اظهار کرد: با گذشت  تضمینی گندم

 .تغییری نداشت که این امر در تضاد با قانون خرید و شعار حمایت از کاال و تولید داخلی است

امر تولید مشغولند که قیمت نهاده ها هر روز متاثر از افزایش نرخ  در همین فضای اقتصادی به گندمکاران وی افزود: با وجود آنکه

گیرد، از مسئوالن دولتی انتظار داشتیم حداقل نرخ خرید را بر حسب تورم اعالم شده از دالر دستخوش تغییر و تحوالتی قرار می

 .داد تا تولیدکنندگان به امر کشت، دلگرم می شدندسوی بانک مرکزی افزایش می

ی با انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس و دولتمردان در دفاع از حقوق کشاورزان گفت: مگر کشاورزان در جای دیگری محصول ایمان

 .!درصدی هزینه های کشت،دولت به قانون خرید تضمینی بی توجهی کرده است ۲۰کنند که با وجود افزایش تولید می

را کسی نمی شنود، یادآور شد: سال گذشته هر کیلو گندم با  کشاورزان نکه صدایرئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با بیان ای

درصدی هزینه های تولید و احتساب  ۲۰تومان به دولت تحویل می دادیم که امسال با یک محاسبه سرانگشتی، افزایش  1۳۰۰نرخ 

تومان است  17۰ش گندم ما برای دولت هزار و تومان آن را به دولت می فروشیم و در صورت احتساب تورم ارز 91۰تورم هم اکنون 

 .که این امر با شعار حمایت از تولید داخل مغایرت دارد

به گفته وی؛ در شرایط کنونی تولید گندم برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد، چراکه تولیدکنندگان از جیبشان به دولت یارانه 

 .کنندپرداخت می

در سال های آتی بیان کرد: ثبات نرخ خرید تضمینی گندم اتفاقی  نرخ خرید تضمینی گندم ثبات ایمانی با اشاره به اثرهای سو

که در تولید گندم خودکفا شدیم، نرخ خرید تضمینی محصول  8۳نیست که برای اولین بار در کشور رخ داده باشد، بلکه در سال 

میلیون تن گندم را به همراه  6د و در نهایت واردات بیش از درصدی آن زمان ثابت مان ۴۰تا  ۳۰برای سال زراعی بعدی با وجود تورم 

میزان واردات رفته  حمایت از گندمکاران،رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: با روی کارآمدن دولت یازدهم و .داشت

می شود و به عبارتی تمامی پول  رفته کاهش پیدا کرد و به جایی رسید که دیگر تمامی نیاز صنف و صنعت از منابع داخل تامین
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هایی که به واردات گندم اختصاص می یافت، طی این سال ها به چرخه اقتصاد کشور وارد شد؛ در حالیکه سیاست اخیر دولت می 

 .تواند خودکفایی این محصول استراتژیک را مجدد زیر سوال برد

را افزایش نداد که در  نرخ خرید تضمینی گندم منابع مالی،وی تصریح کرد: امسال دولت به بهانه های مختلفی همچون کمبود 

نهایت این اقدام دولت موجب شده که کشاورزان در سال های آتی به سراغ کشت محصوالتی روند که برای آنها صرفه اقتصادی دارد، 

 .البته ممکن است کشت محصوالت دیگر ضربه مهلکی به منابع آبی کشور وارد کند

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۲1۴71/%D9%8۵%D8%B7%D8%A7%D9 
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 زعفران
 فارس - ۹۷/۰۲/۲۱ : تاریخ

 عملکرد تعاون روستایی صادرکنندگان زعفران را به زمین زد 

تن زعفران را از بازار جمع آوری کرده و به جای تنظیم بازار سبب  7۰نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: سازمان تعاون روستایی 

  .ایستدافزایش قیمت یک میلیون تومان در هر کیلو شده است.کجای دنیا دولت در مقابل صادرکننده می 

در مورد خرید توافقی زعفران که طی سال گذشته از سوی سازمان  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی غالمرضا میری در گفت

ار زعفران انجام شود و این طرح، طرح خوبی بود و قرار بود تا با هدف ثبات و تنظیم بازتعاون روستایی کشور انجام شد، گفت: 

تن  7۰ای که به پشتوانه دپوی کاشتند و در کنار آن حمایت از منِ صادرکنندهای حمایت از کشاورزانی بود که زعفران میگونهبه

 .ذخیره زعفران بتوانم در دنیا بازاریابی و صادرات انجام دهم

ریح کرد: اما متأسفانه تعاون روستایی به عنوان بازوی اجرایی دولتی وی با انتقاد از عملکرد سازمان تعاون روستایی در این حوزه تص

روز پیش زعفران خود را فروخته باید  ۲۰ای که مقابل صادرکنندگان قرار گرفت و آنها را به خاک سیاه نشاند و اکنون هر صادرکننده

 .یک میلیون تومان باالتر از نرخ قبلی زعفران را خریداری کند

ادرکنندگان زعفران با اشاره به اینکه سازمان تعاون روستایی بیشتر زعفران کشاورزان را خریداری و دپو کرده است، رئیس اتحادیه ص

اند تا حدی که در بازار کمبود به وجود آمد و باید اند، بلکه سبب افزایش قیمت شدهگفت: نه تنها زعفران را به بازار عرضه نکرده

 ایستد تا آن را به زمین بزند؟درکننده میپرسید کجای دنیا دولت مقابل صا

 ۴شود که میری در پاسخ گفت: زعفران کیلویی زعفران از طریق بورس برای تنظیم بازار عرضه می خبرنگار فارس پرسید اما ظاهراً

ند از این محل زعفرانت گویکنند و به منِ صادرکننده میهزار تومان عرضه می ۵۰میلیون و  6هزار تومانی را در بورس  ۵۰۰میلیون و 

تر را بخر و در ازای آن هم وثیقه بانکی بده در صورتی که صادرکننده پیش از این به راحتی زعفران موردنیاز خود را با قیمتی پایین

 .خریداز کشاورزان می

خواستند تا اگر می کردوی گفت: بهتر بود وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از کشت زعفران روش قیمت تضمینی را اجرا می

 .کنممحصول کشاورز را به بهایی اندک بخرند، بگوید با این قیمت مشخص زعفران را خریداری می

کاران طی چند سال گذشته برای فروش محصول خود به بهای اندک داشتند، طرح به گزارش فارس، به دلیل مشکالتی که زعفران

 .یی به اجرا درآمد اما در عمل مشکالتی به وجود آمدخرید توافقی زعفران توسط سازمان تعاون روستا

شود یکی از دالیل تغییر علی اوسط هاشمی مدیرعامل سابق سازمان تعاون روستایی اختالف بر سر نحوه خرید توافقی گفته می

 .زعفران با آقای وزیر بوده است

  https://www.farsnews.com/news/1۳97۰۲19۰۰11۲۰/%D8%B9%D9%8۵% 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۸تاریخ: 

 حباب کاذب قیمت بر بازار زعفران سایه انداخت

 .میلیون تومانی نرخ زعفران در بازار، حباب کاذب است ۲عضو شورای ملی زعفران گفت: افزایش 

از  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار  با وگوگفت در علی حسینی، عضو شورای ملی زعفران

هزار  9۰۰میلیون و  ۴در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ  میلیون تومانی زعفران ۲حباب کاذب 

را منطقی می  زعفرانالن سازمان تعاون روستایی نرخ کنونی وی افزود: اگرچه مسئو.هزار تومان است ۳۰۰میلیون و  6و حداکثر 

 .میلیون تومانی در بازار روبروست که این امر به زیان خریداران است ۲دانند، اما از دیدگاه بنده حداقل نرخ کنونی محصول با حباب 

هزار تومان از  ۳۰۰میلیون و  ۴ک با نرخ تن زعفران درجه ی 7۰بیان کرد: دالالن  عرضه زعفران در بورس کاالحسینی با انتقاد از 

هزار تومان در اختیار سازمان تعاون روستایی قرار داد که هم اکنون سازمان اقدام به  ۳۰۰میلیون و  ۵کشاورزان خریداری و با نرخ 

ونه منفعتی برای هزارتومان در بورس کاال کرده است، در حالیکه این افزایش قیمت هیچ گ ۳۰۰میلیون و  6عرضه زعفران به نرخ 

، نرخ هر کیلو عضو شورای ملی زعفران نسبت به آینده صادرات زعفران هشدار داد و افزود: در روزهای اخیر.کشاورز در بر ندارد

وی .داشت خواهد بر در را صادرات توقف هزار تومان در بازار افزایش یافته است که مطمئنا ادامه این روند  ۳۰۰حداقل  طالی سرخ

داد: سازمان تعاون روستایی باید منافع تولیدکننده و مصرف کننده را باهم در نظر بگیرد، چرا که نوسان قیمت زعفران در ادامه 

روزهای اخیر منطقی نیست و تنها موجب شده که مصرف کنندگان به دنبال زعفران ارزان قیمت که چیزی جز مواد و رنگ نیست، 

وجود آنکه سازمان تعاون روستایی پول زعفران خریداری شده از کشاورزان را وعده ای پرداخت حسینی در خاتمه تصریح کرد: با .بروند

هزار تومان در بورس کاال  ۳۰۰میلیون و  ۵کند، انتظار می رود که جهت جلوگیری از نوسان قیمت اقدام به عرضه زعفران با نرخ می

 .کند

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۲۴۵۵۵/%D8%AD%D8%A8% 
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 زعفران
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  ۲۲شنبه 

 عملکرد تعاون روستایی صادرکنندگان زعفران را به زمین زد

تن زعفران را از بازار جمع آوری کرده و به جای تنظیم بازار سبب  7۰نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: سازمان تعاون روستایی 

 .افزایش قیمت یک میلیون تومان در هر کیلو شده است.کجای دنیا دولت در مقابل صادرکننده می ایستد

ازمان سوی سوگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس در مورد خرید توافقی زعفران که طی سال گذشته از غالمرضا میری در گفت

این طرح، طرح خوبی بود و قرار بود تا با هدف ثبات و تنظیم بازار زعفران انجام شود و  :تعاون روستایی کشور انجام شد، گفت

تن  7۰ای که به پشتوانه دپوی کاشتند و در کنار آن حمایت از منِ صادرکنندهای حمایت از کشاورزانی بود که زعفران میگونهبه

 .ن بتوانم در دنیا بازاریابی و صادرات انجام دهمذخیره زعفرا

وی با انتقاد از عملکرد سازمان تعاون روستایی در این حوزه تصریح کرد: اما متأسفانه تعاون روستایی به عنوان بازوی اجرایی دولتی 

وز پیش زعفران خود را فروخته باید ر ۲۰ای که مقابل صادرکنندگان قرار گرفت و آنها را به خاک سیاه نشاند و اکنون هر صادرکننده

 .یک میلیون تومان باالتر از نرخ قبلی زعفران را خریداری کند

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران با اشاره به اینکه سازمان تعاون روستایی بیشتر زعفران کشاورزان را خریداری و دپو کرده است، 

اند تا حدی که در بازار کمبود به وجود آمد و باید د، بلکه سبب افزایش قیمت شدهانگفت: نه تنها زعفران را به بازار عرضه نکرده

 ایستد تا آن را به زمین بزند؟پرسید کجای دنیا دولت مقابل صادرکننده می

 ۴کیلویی شود که میری در پاسخ گفت: زعفران زعفران از طریق بورس برای تنظیم بازار عرضه می خبرنگار فارس پرسید اما ظاهراً

گویند از این محل زعفرانت کنند و به منِ صادرکننده میهزار تومان عرضه می ۵۰میلیون و  6هزار تومانی را در بورس  ۵۰۰میلیون و 

تر را بخر و در ازای آن هم وثیقه بانکی بده در صورتی که صادرکننده پیش از این به راحتی زعفران موردنیاز خود را با قیمتی پایین

 .خریدشاورزان میاز ک

خواستند کرد تا اگر میوی گفت: بهتر بود وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از کشت زعفران روش قیمت تضمینی را اجرا می

 .کنممحصول کشاورز را به بهایی اندک بخرند، بگوید با این قیمت مشخص زعفران را خریداری می

ران طی چند سال گذشته برای فروش محصول خود به بهای اندک داشتند، طرح کابه گزارش فارس، به دلیل مشکالتی که زعفران

 .خرید توافقی زعفران توسط سازمان تعاون روستایی به اجرا درآمد اما در عمل مشکالتی به وجود آمد

قی خرید توافشود یکی از دالیل تغییر علی اوسط هاشمی مدیرعامل سابق سازمان تعاون روستایی اختالف بر سر نحوه گفته می

 .زعفران با آقای وزیر بوده است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=e1d۴6ac6۵a7e۴f7۵9۳e 
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 زعفران
 ایران اکونا - ۱۳۹۷اردیبهشت / /  ۱۶یکشنبه , 

 در رینگ صادراتی بورس کاال آغاز معامالت بزرگ زعفران

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزایش قیمت پایه زعفران و واقعی شدن آن به نفع کشاورزان به کمک عرضه در بورس کاال را از 

 .دستاوردهای ورود این محصول به این بازار اعالم کرد

گاه خبرنگاران جوان،درباره آخرین وضعیت عرضه وگو با باشعلی اوسط هاشمی، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در گفت

عرضه زعفران ایرانی در بورس کاال نگاهی نو به بازار این محصول در جهت حمایت از تولیدکنندگان  :زعفران در بورس کاال اظهار کرد

وردهای ورود به بازار بورس است.وی افزایش قیمت پایه زعفران در داخل، تثبیت و جلوگیری از کاهش نرخ محصول در بازار را از دستا

دانند که قیمت پایه زعفران که دولت برای بازار داخل در نظر گرفته، کاال اعالم کرد.هاشمی ادامه داد: امروز تمامی تولیدکنندگان می

ال خبر داد و تواند زمینه ساز قیمت جهانی زعفران باشد.معاون وزیر جهاد کشاورزی از آغاز معامالت بزرگ در بورس کادر آینده می

افزود: محقق شدن قیمت پایه اولیه و ورود به بورس،اشتیاق افراد صادرکننده برای معامله با تعاون روستایی را به همراه داشت که 

براساس شرایط اعالم شده صادرات زعفران در بورس، معامالت بزرگ برای قرار گرفتن در رینگ صادراتی آغاز شده است.به گفته وی؛ 

عاون روستایی زعفران تولیدی کشاورزان را به منظور صادرات خریداری کرده است، چراکه به میزان کافی زعفران برای سازمان ت

 .های داخل وجود داردعرضه در بازار

http://iranecona.com/8۳۵۲1/%D8%A۲%D8%BA%D8%A7%D8%B۲ 
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 زیتون
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 سالمت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۹تاریخ: 

 کاهش مرگ و میر ناشی از تب کریمه کنگو در سال جاری

یک مقام مسئول گفت: براساس آخرین آمار وزارت بهداشت؛ تلفات ناشی از بیماری تب کریمه کنگو نسبت به مدت مشابه سال قبل، 

 خبرنگار وگوبادرگفت کریم امیری، معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی.کاهش داشته است

اظهار کرد: براساس  شیوع تب کریمه کنگودرباه آخرین وضعیت  ،جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی

 .نفری که مبتال به این بیماری شدند، تنها یک نفر جان خود را از دست داده است 1۰آخرین آمار وزارت بهداشت تا کنون از 

کشور وجود دارد، اما طبق آمار تلفات  وی افزود: طبق روال همه ساله با گرم شدن هوا و فعالیت کنه ها، امکان شیوع این ویروس در

امیری از مردم خواست که از کشتارهای غیرمجاز .ناشی از بیماری تب کریمه کنگو نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است

 :دادمعاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی ادامه .باشند ها کنه گزش  دام اجتناب کنند و در صورت مسافرت، مراقب

در مناطقی که ویروس تب کریمه کنگو شیوع می یابد، اقدام به سم پاشی، پاک سازی اماکن و سایر اقدامات  سازمان دامپزشکی

 .بهداشتی کرده تا از انتقال ویروس به انسان و انتشار آن در سایر مناطق جلوگیری کند

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۲۵98۲/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8% 
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 سیب زمینی
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 شیالت
 فارس - ۹۷/۰۲/۱۷ : تاریخ

 کشور دنیا در تولید مولد میگوست ۴تولید میگوی مولد عاری از بیماری در کشور/ ایران در شمار 

آال و میگو بگیریم، تکثیر مولد رئیس مؤسسه تحقیقات شیالت کشور گفت: برای آنکه جلوی ورود بیماری را در حوزه ماهی قزل 

  .میگوی و تخم چشم زده به روش بهداشتی انجام می شود

های انجام شده مؤسسه تحقیقات ، محمد پورکاظمی امروز در نشست خبری به تالشخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

یماری های خاص اظهار داشت: وقتی یک بآال عاری از بیماریعلوم شیالتی کشور در رابطه با تولید مولدهای میگو و ماهی قزل

بینند و صنعت آبزیان را به سمت ورشکستگی هدایت دهندگان آسیب میکند، بسیاری از پرورشویروسی به مزارع پرورش ورود می

 8۴کرد، در سال  مزارع میگوی چوئبده آبادان را گرفتار 81کنند، به طوری که بیماری لکه سفید میگو برای اولین بار در سال می

  .مجددا در استان بوشهر گزارش شد 9۵یستان و بلوچستان و در سال س 86بوشهر را، در سال 

های انجام شده در مورد ریشه ورود این بیماری به کشور اشاره کرد و گفت: میگوی وانامی نوعی غیربومی است که مولد وی به بررسی

ی را توسعه دهیم و نیازی به واردات مولد نداشته آن باید از خارج کشور وارد شود که اگر بتوانیم تولید مولد میگوهای عاری از بیمار

  .خاطر داریمهم از لحاظ اقتصادی و خروج ارز و هم از لحاظ سالمت محصول، اطمینان باشیم،

هزار جفت مولد نیاز  6۰هزار تن میگو در کشور به  6۰رئیس مؤسسه تحقیقات شیالت کشور به این نکته اشاره کرد که برای تولید 

هزار تومان است و کشورهایی همچون ایاالت متحده آمریکا، اکوادور و هند  ۲۵۰قیمت هر جفت میگوی مولد وارداتی داریم، که 

  .کنندبیشترین مولد میگو را تولید می

محموله مولدی وارد کشور  9۵در سال های نظارتی سازمان دامپزشکی برای ورود مولدها هم اشاره کرد و افزود:گیریوی به سخت

شد، که در فرودگاه متوجه شدند که این محموله بیمار است و تمام محموله را معدوم کردند که اگر این مولد وارد کشور میشد 

  .ممکن بود بسیاری از مزارع تکثیر میگو را آلوده کند

 تولید میگوی مولد عاری از بیماری یک هفتم قیمت وارداتی

بنیان برای تولید مولد میگوی عاری از بیماری گفت و اینکه های دانشاز شرکت های انجام شده این مؤسسهپورکاظمی از حمایت

هزار  ۳۵تا  ۳۰هزار جفت مولد وانامی عاری از بیماری را تولید کند که قیمت هر جفت آن  ۳ها توانسته است یکی از این شرکت

  .وری آن هم مشابه نمونه خارجی استتومان برآورد شده است که بهره

به  الرشد و مقاومهای سریعبنیان بتوانیم به مرور با اصالح نژاد میگو گونههای دانشار امیدواری کرد که با حمایت از شرکتوی اظه

دهندگان و تولیدکنندگان ضدعفونی و مراحل قرنطینه و مراحل آموزش پاشی،بیماری را تولید کنیم و افزود: کارهایی همچون آهک

 .ر این زمینه مؤثر بوده استدر سالهای گذشته بسیار د

 استاده از پروبیوتیک در مزارع تکثیر میگو

سال  رئیس مؤسسه تحقیقات شیالت کشور همچنین از تولید پروبیوتیک و استفاده آن در مزارع تکثیر میگو خبر داد و گفت:

شده چرا ن گزارش ویروسی بیماری هیچ نتیجه در که شد استفاده میگو تکثیر مزارع در و تولید محصول این از کیلوگرم 89۰  گذشته

  .کندکه پروبیوتیک سیستم ایمنی میگو را تقویت می

 دهدعارضه سرقرمزی میگو قیمت صادراتی را کاهش می

http://awnrc.com/index.php
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ود شپورکاظمی همچنین عارضه سرقرمزی میگو را یکی از عواملی دانست که در بازارهای صادراتی سبب کاهش قیمت محصول می

هزار تن میگو  ۲۰تر است که اگر قیمت صادراتی ای باشد در هر کیلو یک دالر قیمتش پایینویی دارای چنین عارضهو گفت: اگر میگ

  !میلیون دالر ضرر ۲۰را درنظر بگیریم یعنی 

سرقرمزی میگو یک عارضه بیوشیمیایی است که برخی معتقدند اکسیژن باالی آب سبب این  :وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت

قیقات شود که مؤسسه تحگویند چربی باال در غذای میگو یا نحوه برداشت سبب سرقرمزی میگو میشود و برخی دیگر میسئله میم

  .علوم شیالت به دنبال تدوین پروتکلی در این راستاست

م گفت: آماری که آال به عنوان یک ماهی غیربومی در کشور هرئیس مؤسسه تحقیقات شیالت کشور همچنین از تولید ماهی قزل

شود که در این حوزه رتبه آال در آبهای شیرین کشور تولید میهزار تن ماهی قزل 1۴۰سازمان شیالت اعالم کرده، ساالنه بیش از 

 هاییبیماری شاهد شود،می وارد کشور به عدد میلیون ۴۵۰ تا ۴۰۰ میزان به ماهی این زدهچشم تخم که آنجایی از  اول را داریم، اما

 زده همهای ماهی چشمایم و به دنبال راهی هستیم تا الگویی ارائه کنیم تا تخمطی سالهای اخیر بوده VHS ،IPN ،IHN همچون

  .در داخل کشور تولید شود

 ۳:آال و مولد میگو عاری از بیماری خبر داد و گفتزده ماهی قزلمیلیارد تومان اعتبار برای تولید تخم ماهی چشم 6وی از اختصاص 

میلیارد تومان از این اعتبار توسط معاونت علمی ریاست جمهوری، یک میلیارد تومان توسط استانداری مازندران، و یک و نیم میلیارد 

  .شودتومان دیگر توسط مؤسسه تحقیقات علوم شیالت تأمین می

آال را با نظارت سازمان دامپزشکی از زلهای مختلف جمعیتی ماهی قگونه :پورکاظمی در توضیح بیشتر این موضوع خاطرنشان کرد

گذاری و انتقال داده شده است و جمعیت پالک 6شناسی بررسی شود و تاکنون ایم تا در آزمایشگاه ویروسمزارع جمع آوری کرده

  .ها پروژه تحقیقاتی در دست برسی است، ثبت کردیمدار ژنتیکی را که در دههای مولد شناسنامهاولین گله

 نژاد ماهی قزل آال برای حمایت از تولید داخلاصالح 

آال با هدف خوداتکایی و حمایت از تولید داخل خبر داد و گفت: یکی دیگر از مسائل وی همچنین از برنامه اصالح نژاد ماهی قزل

خی کشورهای خارجی آال به فیله ماهی است که در مراکز فرآوری و مراکز مصرف انجام شود و حتی با برپیش رو، تبدیل ماهی قزل

  .محیطی نداشته باشیمهای زیستایم تا آلودگیدر مورد فرآوری پسماند ماهی هم وارد مذاکره شده

 ۳ ماه امسالبابک قائدنیا رئیس پژوهشکده میگوی کشور هم به برنامه های انجام شده در این حوزه اشاره کرد و گفت: در فروردین

هزار  ۴دار به بخش خصوصی تحویل داده شد و هدفگذاری ما این است که تا سال آینده اسنامهشده و شنسازیهزار جفت مولد سالم

  .جفت مولد دیگر تولید و تحویل شود

وی همچنین به این نکته اشاره کرد که ایران جزو چهار کشور دنیاست که دانش تولید مولد میگو عاری از بیماری را دارد که توسط 

  .آمده استهای محققان بدست بررسی

است که طی چند سال اخیر، بازار صادراتی خوبی را در کشورهای  آال و میگو دو محصول آبزیماهی قزلبه گزارش خبرنگار فارس،

  .اند صادرات ایران در بخش غیرنفتی را افزایش دهنددهندگان توانستهدنیا داشته و از این طریق بسیاری از پرورش

https://www.farsnews.com/news/1۳97۰۲17۰۰۰66۲/%D8%AA%D9%8 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۶تاریخ: 

 امکان افزایش صید در خلیج فارس وجود ندارد/پیش بینی تولید بیش از چهارتن خاویار در سال جاری

وزیر جهاد کشاورزی گفت: توسعه صید در خلیج فارس و دریای خزر امکان پذیر نیست و همواره با روش های بازسازی ذخایر معاون 

 .درصدد حفظ اشتغال شغل صیادی هستیم

، درباه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزیصنعت،تجارت و  وگو با خبرنگارحسن صالحی، رئیس سازمان شیالت در گفت

اظهار کرد: سال گذشته مجموع صید آبزی در خلیج فارس، دریای خزر، دریای عمان و آبهای  صید و پرورش آبزی آخرین وضعیت

 .هزارتن رسید ۴8۰هزارتن و پرورش ماهیان گرم آبی، سردآبی، خاویار، میگو و پرورش در قفس به  ۴76بین المللی به 

میلیون دالر بازارهای هدف صادر شد  ۵۰۰از  به ارزش بیش محصوالت شیالتیهزارتن  1۲۴وی افزود: براساس آمار، سال گذشته 

 .هزارتن افزایش داشته است 6میلیون دالر و تولید  6۰که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی بیش از 

ه در تبیان کرد: سازمان شیالت در دو سال گذش حمایت از تولید داخلصالحی با اشاره به برنامه های سازمان شیالت در رویکرد 

راستای سیاست ابالغی مقام معظم رهبری و فرماندهی اقتصاد مقاومتی جهت گیری خود را به سمت وسوی افزایش تولید داخل با 

 .در خانوارهای ایرانی و کاهش واردات را در دستور کار خود قرار داد مصرف آبزیان رویکرد

حمایت از تولید درصدی صادرات در سال گذشته، بیانگر  ۲۲ش درصدی واردات و افزای ۲۰به گفته رئیس سازمان شیالت؛ کاهش  

 .نیز همچنان ادامه خواهد داشت 97است که این رویکرد در سال  و کاالی داخلی

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به نامگذاری امسال مبنی بر حمایت از تولید داخل جهت گیری سازمان شیالت به 

و مواد اولیه است تا با استفاده از آن بتوان برای کشور ارزش افزوده ایجاد کرد، چرا که برای دستیابی به  ه هاواردات نهاددنبال 

 .تکنولوژی روز دنیا برای ارتباط با کشورهایی که هدف صادراتی هستند، تبادل تجاری امری ضروری است

 توسعه تولید ماهیان زینتی امری مهم در تحقق شعار سال

ولید تره به تاثیر تولید و تکثیر ماهیان زینتی در موضوع اشتغالزایی سال حمایت از کاالی داخل بیان کرد: با توجه به تاثیر وی با اشا

، صد درصد 9۳در اشتغالزایی افراد و آرامش خانوار درصدد توسعه تکثیر آن هستیم، این درحالی است که سال  ماهیان زینتی

 .درصد آکواریوم ها و لوازم جانبی در داخل تولید می شود 6۰با برنامه ریزی صورت گرفته تجهیزات وارداتی بود اما امروز 

 در که رود می شمار به نو های فعالیت از یکی ماهی  پرورش :تصریح کرد پرورش ماهی در قفس صالحی درباه آخرین وضعیت

دنیا تنها چند کشور مشغول این فعالیت اند، درحالیکه در ابتدای کار تمامی تجهیزات وارداتی بودند، اما امروز بخش اعظم تجهیزات 

 .سخت افزاری در داخل تحت لیسانس شرکت های بین المللی تولید می شود

ال گذشته نشان دهنده کاهش واردات و افزایش س 4 تراز تجاری به گفته این مقام مسئول؛ با وجود مزیت های نسبی بخش شیالت،

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه مبنای کار تولید است، افزود: براساس آمار در اکثر .صادرات است

 .اهد داشتجلوتر بودیم و همچنان این روال امسال نیز ادامه خو 96قریب به اتفاق فعالیت های شیالتی از برنامه سال 

 استفاده از آبهای غیر متعارف در مناطق کویری بهره وری تولید را به همراه دارد

درون دریا و پرورش جلبک ها و سایر آبزیان در ساحل با  پرورش ماهی در قفس وی ادامه داد: با وجود محدودیت منابع آبی،

 .استفاده از آب دریا در دستور کار قرار دارد
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سخنان خود با اشاره به سیاست جدی سازمان شیالت در موضوع آب شیرین ها افزود: استفاده از روش های صالحی در بخش دیگر 

مربوط به پمپاژ و برگشت آب به مزارع و همچنین استفاده از آب های غیر متعارف در مناطق کویری از سیاست های پیش روی 

 .می رودسازمان شیالت در جهت بهره وری تولید در واحد سطح به شمار 

 امکان افزایش صید در خلیج فارس وجود ندارد

 روش با همواره و نیست پذیر امکان خزر دریای و فارس خلیج در صید توسعه شیالتی، تحقیقات براساس وی در ادامه یادآور شد:

 .هستیم آنها درآمد افزایش و صیادی شغل اشتغال حفظ درصدد دریا درون تصفیه های ایستگاه ذخایر، بازسازی های

به گفته صالحی در مناطق ساحلی بندرلنگه چابهار صید با قالب افزایش یافته است که این امر در کاهش صید، افزایش کیفیت و 

وی درباه آخرین وضعیت صدور مجوز در خلیج فارس گفت: سالهاست که مجوز جدید صید در آب های .اشتغال تاثیر بسزایی دارد

سالی است که از این منطقه خارج کردیم و در منطقه خلیج فارس تنها  ۲۰ن آنکه کشتی های تِرال خلیج فارس صادر نمی شود، ضم

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به آنکه ذخیره خلیج فارس تحت فشار .انجام می شود صید میگوبه صورت محدود 

 .قایق داده نمی شود است، بنابراین به سبب مدیریت این ذخایر، مجوز صید حتی به یک

 جمهوری ناورش هزار از بیش: کرد تصریح است، هند اقیانوس در کشور دریایی ناوگان بزرگترین اینکه بیان با  رئیس سازمان شیالت

سابقه دیرینه  اقیانوس هند، در که است کشوری ۳۵ جزء ایران همواره و دهند می انجام را صید کار اقیانوس این آبهای در اسالمی

 .داریم را اول مقام هند اقیانوس غرب در همچنین داراست، را هند اقیانوس در صید دوم مقام ایران  به گفته وی؛.صید را دارد

به رقم یک  تولید پرورش و صید آبزیان هدف گذاری کرده تا مجموع 97به گفته این مقام مسئول سازمان شیالت برای سال 

 .هزارتن برسد ۲۰۰میلیون و 

 چین بزرگترین تولیدکننده آبزی در دنیا

 مزرعه پرورش ماهیان خاویاری :در کشور وجود دارد، بیان کرد ماهیان خاویاریمزرعه پرورش  9۰وی با اشاره به اینکه بیش از 

در حال گسترش است، چراکه طی سال های اخیر نگاه سازمان شیالت به سمت وسوی توسعه آبزی پروری با استفاده از آب دریاها 

صالحی در پاسخ به این سوال که روزگاری خاویاری ایرانی در دنیا زبانزد عام و خاص بود اما چرا امروز تولید .سوق داده شده است

یاری از بازارهای هدف را اشغال کرده است، افزود: تولیدات چین در همه محصوالت استثنا است و خاویارچینی جای ایران در بس

شکی نیست که امروزه چین بزرگترین تولیدکننده آبزیان در دنیا به شمار می رود. این کشور با وجود جمعیت بیش از یک میلیارد و 

کیلو برساند، درحالیکه سرانه مصرف آبزی در  ۳۵خود را به بیش از چند صد میلیون نفری توانسته، سرانه مصرف آبزی در کشور 

 پایانی سال تا اگرچه  تن خاویار پرورشی در کشور تولید شد، گفت: ۴وی با اشاره به اینکه سال گذشته .کیلو است 1۰کشور تنها 

اطمینان می گویم که تولید به بیش از این رقم میلیون تن برسانیم، اما بنده با  10 به را میزان این که ایم کرده گذاری هدف برنامه

ورش پر صالحی با بیان اینکه آینده درخشانی پیش روی تولید ماهیان خاویاری است، تصریح کرد: بزرگترین مزارع.خواهد رسید

نام  ان دور،یکی پس از دیگری در کشور ایجاد می کنیم که با این وجود پیش بینی می شود در آینده ای نه چند ماهیان خاویاری

 .و آوازه خاویار ایرانی زبانزد دنیا شود

 کیلو خواهد رسید ۱۴سرانه مصرف آبزیان به 

در کشور تصریح کرد: سازمان شیالت  سرانه مصرف آبزیرئیس سازمان شیالت در بخش پایانی سخنان خود درباه آخرین وضعیت 

طی دو سال اخیر با برگزاری جشنواره غذاهایی دریای در استان های مختلف به دنبال افزایش سرانه مصرف است که طی برنامه 

 .کیلو خواهد رسید 1۴ریزی های صورت گرفته تا پایان برنامه ششم سرانه مصرف به 
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مصرف ماهی و انعقاد قرارداد همکاری با سازمان میراث فرهنگی، شهرداری و گردشگری به گفته وی؛ با وجود گرایش خانوارها به 

 .مبنی بر برپایی سنت کباب ماهی در کشور انتظار می رود که روند مصرف آبزی در کشور ما به رقمی فراتر از کشورهای منطقه برسد

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۲1۲7۴/%D8%A7%D9%8۵%DA%A9%D8 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۹تاریخ: 

 های ایران صحت نداردهای خارجی در آبحضور کشتی

کشتی های خارجی مورد انتقاد رسانه ها قرار گرفت اما فعالیت  مدیرعامل اتحادیه صیادان گفت: اگرچه در هفته های اخیر حضور

 خبرنگار  وگو بایعقوب دوجی، مدیرعامل اتحادیه سراسری صیادی ایران در گفت.کشتی خارجی در آب های ایران صحت ندارد

کشور  صید در آب های شمال و جنوبدرباه آخرین وضعیت  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی

تن خاویار صید شد که این  7تن کیلکا و  ۲۰۰هزار و  6تن ماهی استخوانی،  ۵۰۰هزار و  6اظهار کرد: سال گذشته در استان گیالن 

 .درصد کاهش داشته است ۴سال ماقبل خود میزان نسبت به مدت مشابه 

تن  ۲۰۰هزار و  16هزارتن ماهی استخوانی،  ۴تن اعالم کرد و افزود: براین اساس  ۲11هزار و  ۲۰وی مجموع صید استان مازندران 

 .درصد افزایش داشت ۴صید شد که این میزان در مقایسه با مدت شمابه سال قبل  خاویارتن  11کیلکا و 

درصد کاهش  ۳تن اعالم کرد که این میزان منفی  7۳۰و خاویار در استان گلستان  ماهی استخوانی صیدمیزان دوجی مجموع 

در آب های جنوب کشور تا پایان سال  :مدیرعامل اتحادیه سراسری صیادی درباه آخرین وضعیت صید در جنوب بیان کرد.داشت

 .درصد افزایش داشته است 7مقایسه با مدت مشابه سال ماقبل خود تن ماهی صید شد که این میزان در  918هزار و  6۴1گذشته 

 ۲۵۴تن، هرمزگان  898هزار و  ۵۴تن اعالم کرد و افزود: همچنین در استان بوشهر  ۳99هزار و  ۴۵وی مجموع صید در خوزستان 

ها به ترتیب نسبت به مدت مشابه تن ماهی صید شد که این میزان در استان  ۵۵۰هزار و  ۲87تن و سیستان و بلوچستان  71هزار و 

دوجی میزان صید در سال جدید را پیش بینی کرد و گفت: .درصد رشد را تجربه کرد 1۵و مثبت  1۰درصد، منفی  ۵سال قبل منفی 

ها، وصید در آب های عمیق و مشارکت جامعه صیادی در بازسازی ذخایر و احیای رودخانه روش های نوین صید قالببا توجه به 

های شمال در اواخر سال گذشته ار می رود که در سال جدید با افزایش میزان صید روبرو شویم تا میزان کاهش صید در آبانتظ

مدیرعامل اتحادیه سراسری صیادی در بخش دیگر سخنان خود با .ناشی از شرایط نامساعد جوی و طوفانی بودن دریا جبران شود

ایران بیان کرد: برابر مقررات سازمان بنادر و شیالت ، کشتی خارجی دارای مجوز و  در آبهای خارجی های کشتیاشاره به حواشی 

چینی با مالکیت اجاره  های کشتی تنها و ندارد صحت باشند، داشته صیادی فعالیت به مشغول  ایران آبهای در خدمه خارجی که 

به گفته وی؛ اگرچه در هفته های اخیر حضور کشتی های .کنندافراد ایرانی در صید فانوس ماهیان با مجوز پرچم ایران فعالیت می

خارجی در آب های ایران مورد انتقاد رسانه ها قرار گرفت اما حضور و فعالیت کشتی خارجی در آب های کشور بدون مالکیت ایران 

ض کردند، مورد برخورد دوجی در خاتمه تصریح کرد: هر زمانی که کشورها حتی سانتی متری به آب های ایران تعر.را رد می کنم

اص در موارد خ فعالیت صیادیقرار گرفتند و تنها چند مورد مجوز به حضور کشتی های خارجی با مالکیت صد در صد ایرانی برای 

اهای مجازی در خصوص شناورهای چینی و هندی منتشر شده است را قبول ندارم و در صورت فض در که شایعاتی و است  صادر شده

 .ند اتحادیه از آنها شکایت خواهد کردادامه این رو
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۰تاریخ: 

 خروج آمریکا از برجاماستمرار روند افزایش صادرات محصوالت شیالتی با 

یک مقام مسئول گفت: سازوکارهای صادرات محصوالت شیالتی در شرایط تحریم تعریف شده، بنابراین با خروج آمریکا از برجام، 

 .روند روبه رشد صادرات ادامه خواهد داشت

ارت و صنعت،تج خبرنگار با وگوگفت در عیسی گلشاهی، مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه آبزیان سازمان شیالت

درباه تاثیر خروج آمریکا از برجام بر میزان صادرات آبزیان اظهار کرد: با توجه به  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

طی سال های تحریم روند روبه رشدی داشته است، به نظر می رسد که خروج آمریکا از برجام  حصوالت شیالتیصادرات مآنکه 

تاثیر خاصی براین موضوع نداشته باشد، چراکه مجموع صادرکنندگان و عوامل صادراتی، سازوکارهای الزم برای ادامه روند توسعه را 

میلیون دالر صادر شد که  ۵۰7هزارتن انواع محصوالت شیالتی با ارزش بالغ بر  1۳7وی افزود: سال گذشته بیش از .در نظر گرفتند

 .درصد رشد داشته است ۲۲درصد و ارزشی  ۲۴این میزان از نظر وزنی نسب به مدت مشابه سال قبل خود، 

میلیون  ۳۴8درصد به  ۵8.۵نسبت به مدت مشابه سال قبل خود با افزایش  96در سال  تراز تجاری شیالت  به گفته گلشاهی؛ 

 ۲۴خبر داد و گفت: سال گذشته  صادرات میگومدیرکل دفتر بهبود،کیفیت و فرآوری و توسعه آبزیان از رشد بی نظیر .دالر رسید

ه به تاثیر اعمال تحریم های ظالمانه بر نقل و انتقال پول وی با اشار.میلیون دالر صادر شد 116تن میگو با ارزش بیش از  78۰هزار و 

ناشی از صادرات بیان کرد: خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های مجدد تاثیری در روند صادراتی نخواهد داشت و تنها ممکن 

 .است به سبب افزایش هزینه های نقل و انتقال ، سودآوری صادرکنندگان کاهش یابد

در شرایط تحریم تعریف شده است، بنابراین با خروج آمریکا از برجام  محصوالت شیالتی ه داد: سازوکارهای صادراتگلشاهی ادام

 .روند روبه رشد صادرات ادامه خواهد داشت، چرا که منابع جایگزین برای این موضوع پیش بینی شده است

شیالتی کاهش یافته بود، تصریح کرد: سازمان شیالت در صدد این مقام مسئول با بیان اینکه سال گذشته میزان واردات محصوالت 

آن است که میزان وابستگی به واردات محصوالت شیالتی به حداقل ممکن برساند و از آنجا که عمده کاالهای وارداتی در صنایع 

 .ن جایگزینی آن وجود داردتبدیلی به کاالهای جدید تبدیل می شوند؛ بنابراین در مواقعی که شرایط واردات وجود ندارد، امکا

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۲7۳8۴/%D8%A7%D8%B۳%D8%AA%D9% 
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 شیالت
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  ۱۹چهار شنبه 

کنند!/ شیالت حرف کسی را گوش اگر بگوییم، مجوزهایمان را باطل میفارس/ صیادان: حضور صیادان چینی در خلیج

 کندنمی

هاست مطرح شده که در پی آن مسئوالن، بارها آن را ، ماه"فارس و صید غیرمجاز آنهاها و صیادان چینی در خلیجحضور کشتی"

؛ اما "شودهای شمالی و جنوبی کشور داده نمیکف به هیچ شناوری در آباجازه صید غیرمجاز ترال "اند که تکذیب و اعالم کرده

توانند اند اما نمیبا چشمان خود شناورها و صیادان چینی را در حال صید غیرمجاز دیده "صیادان بنادر جنوبی تاکید دارند که 

 !"شودبگویند، چون مجوزهای صیدشان باطل می

نه تنها جزو مشاغل سخت و طاقت فرساست بلکه تنها شغل و منبع  های جنوبی کشوربه گزارش ایسنا، صید و صیادی به ویژه در آب

شان بگذارد اما چند ماهی است که تواند آثار زیادی روی زندگیشود و به همین دلیل اقتصاد دریا میدرآمد بندرنشینان محسوب می

)تور ماهیگیری بزرگی به شکل قیف  "ترال کف"حضور صیادان چینی با شناورهایشان در خلیج فارس و دریای عمان و انجام صید "

ه به یکی از مهمترین اخبار و البت "شود(هایی متصل و معموالً به دنبال شناور در بستر دریا کشیده میاست که از دو طرف به تخته

ت مجوز دریافهاست به دنبال خودشان سال"گویند ها میناخوشایندترین آنها برای صیادان جنوبی کشور تبدیل شده است، چراکه آن

 ."های طویل گیر کرده و هنوز نتوانستند مجوزی دریافت کنندصید از سازمان شیالت هستند اما در صف

 هیچ شناور چینی حق صید در آبهای ایران را ندارد

ه شناورهای ب که چرادر پاسخ به خبرنگار ایسنا مبنی بر این -معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت  -البته شاپور کاکولکی 

های جنوبی کشور داده شده است؟ اعالم کرد: هیچ شناور چینی و کف در آبهم صید ترالچینی و صیادان چینی مجوز صید آن

شناور را از  16های ایران اجازه صید ندارد و نیست. اما یک شرکت ایرانی از طریق مشارکت و اجاره به شرط تملیک خارجی در آب

دهد، اما به هیچ وجه نه کشتی چینی و خارجی در های جنوبی صید ترال میانی انجام میگرفته و در آب طریق چین در اختیار

های به گفته وی، البته طی ماه.گیردها صورت میهای جنوبی با مالکیت طرف خارجی وجود دارد و نه صید ترال کف در این آبآب

دادند، مجوز و پروانه صیدشان استان و هرمزگان صید ترال کف انجام می اخیر هشت کشتی و شناور استان بوشهر که در مسیر این

ها اعالم کردیم به هیچ وجه به غیر از فصل برداشت میگو و برای صید اینگونه آبزی، باطل شده است، چرا که بارها به همه استان

شاهده و گزارش به شدت با صاحبان شناور شود و در صورت مای داده نمیمجوز صید ترال کف به هیچ شناوری و در هیچ منطقه

کاکولکی اظهار کرد که اساسا سازمان بنادر موظف به ثبت همه شناورها برای ورود .شودکنیم و پروانه صید آنها باطل میبرخورد می

ممکن است یک شرکت  های ایران وارد شود، اماتواند به آبشود و نمیهای ایران است و به هیچ شناور خارجی مجوز داده نمیبه آب

 .ایرانی از طریق اجاره به شرط تملیک شناورهای خارجی را در اختیار بگیرد و از آن برای صیادی استفاده کند

 شناورهای چینی اجاره به شرط تملیک هستند

ک اختیار بگیرد شاید مالمعاون شیالت ایران تصریح کرده که اگر یک شرکت ایرانی اقدام به اجاره شناورهای خارجی کند و آنها را در 

ود شها انجام میاصلی شناورها یک چینی باشد اما کار نهایی و اصلی که همان صیادی و درآمدزایی در این حوزه است، توسط ایرانی

 .کندرود و طرف خارجی تنها اجاره بهای شناورش را دریافت میو همه درآمدش به جیب ایران می

گیرد، اما از آنجا که هر ها صورت نمیچ رانتی در این میان وجود ندارد و صید ترال کف در این آبوی تاکید کرد که به هیچ وجه هی

گذار ایرانی توان خرید آن را ندارد و مجبور است آن را از طریق  میلیون دالر قیمت دارد یک صیاد یا سرمایه ۳۰شناور تقریبا حدود 

 .اجاره به شرط تملیک در اختیار بگیرد
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 ...گویندچیز دیگری میصیادان 

گویند و به شدت از حضور صیادان و شناورهای این اظهارات در حالی مطرح شده که صیادان بنادر جنوبی کشور چیز دیگری می

 .و بی نتیجه بودن پیگری ها و شکایاتشان ناراحتند "ترال کف"چینی، صید غیرمجاز 

ایسنا گفت: چرا کشتی های چینی باید به آب های ایران وارد شوند و به صید  یکی از صیادان بندر پارسیان در این باره به خبرنگار

که همه چیز را از بین می برد بپردازند حال آنکه این نوع صید ممنوع است! چرا باید صیادان خارجی با کشتی های خود  "ترال کف"

د اما به محض اینکه یک صیاد ایرانی از مرز آبی به راحتی در آب های ایران صیادی کنند و هیچ کس با آن ها کاری نداشته باش

 کشورهای حاشیه خلیج فارس عبور کند، آن را توقف کرده و دادگاهی می کنند؟

ها پیش برای صیادی نیازی به او که به نظر می رسید دیگر امیدی به این دریا و درست شدن وضع معیشتش ندارد، افزود: سال

کیلومتر از  6۰تا  ۵۰احتی در آب های نزدیک ماهی برای صید وجود داشت اما امروز باید حداقل سفرهای طوالنی نبود، چرا که به ر

 .بندر دور شویم تا بتوانیم صید کنیم

 !رونداند و نمیصیادان چینی تازه جا خوش کرده

د ارد و هر چه بنویسید و بگوییصیاد دیگری در بندر کنگ در جواب به همین سوال، اینگونه درد دلش را باز کرد که هیچ فایده ای ند

صیادان چینی که تازه جا خوش کرده اند از این جا نمی روند و فقط از این می ترسم که در آینده باید چگونه خرج خود و خانواده 

برند و  هایمان را در بیاوریم و بچه های ما باید چند برابر ما به عمق دریا سفر کنند؟ آن ها هر چه صید می کنند با خودشان می

بارها با آن ها درگیر شده ایم که چرا با صید غیر مجاز کف دریا را هم آسیب می زنید اما گوششان بدهکار نیست و زورمان به آن ها 

اش است، گفت: نمی داند چه کاری باید انجام دهد فقط این را می نفره او که به گفته خودش تنها نان آور خانواده شش.نمی رسد

صید غیر مجاز چینی ها ادامه داشته باشد دیگر خبری از صید و صیادی در جنوب نیست و آن ها تنها امیدشان به خلیج داند که اگر 

 .فارس و دریای عمان است

 !کنید؛ بیخیال این مساله شویدبا دم شیر بازی می

اعتراض نمی کنید مگر آن ها را  در بندر حسینه از صیادی که از حرف زدن می ترسید، پرسش شد که چرا به حضور صیادان چینی

ندیدی؟ اینگونه پاسخ داد: از هر جا و به هر روشی پیگیری می کنیم به جایی نمی رسیم، حتی تا دادستانی هم رفتیم اما برخی به 

 !کنید و بیخیال این مساله شویدما می گویند با دم شیر بازی می

آنکه خیلی پاپیچ شان شویم، مجوز صید ما را باطل می کنند و آن وقت ما می او افزود: اگر جایی هم حرفی از این مساله بزنیم یا 

مانیم یک زندگی که نمی دانیم باید دخل و خرجش را چگونه باهم تنظیم کنیم. بسیاری از صیادان از آنجا که صیادی درآمد چندانی 

 .آمدم را بیشتر کرده امبرایشان ندارد شغل دوم و سوم دارند و خود من با جوشکاری در کنار صیادی در

 ... ایم اماشان را ارائه کردهفیلم و عکس صیادان چینی و تخلف

های صیادی استان بندر عباس در این باره به ایسنا گفت: شناورهای چینی به صورت فصلی می همچنین مدیرعامل یکی از تعاونی

ف انجام می دهند و بارها از آن ها با سند و مدرک به سازمان آیند و می روند و بارها صیادان دیده اند که صید غیر مجاز ترال ک

شیالت شکایت برده ایم. همچنین چند شناور ایرانی بوشهری هم که اخیرا صید ترال کف انجام می دادند و با فیلم و عکس به صورت 

ه این شناورها به صورت فعال در مستند از آن ها شکایت کرده بودیم، اقدام جدی از سوی سازمان شیالت انجام نشده است، چراک

 .حال کار هستند و هیچ مشکلی برایشان به وجود نیامده است
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وی با بیان اینکه تعلیقی برای صیادان متخلف ایرانی در کار نیست، افزود: صیادان چینی هر فصل صید یک بار به دریا و بند لنگه که 

 .د. آن ها دو باره در تیر و مرداد ماه امسال به اینجا می آیندما هستیم می آیند و در ایام دیگر به بندر دیگر می رون

 کندشیالت حرف کسی را گوش نمی 

نیز در این باره گفت: آنقدر درباره صیادان چینی صحبت  -نماینده مردم میناب در مجلس شورای اسالمی  -سید مصطفی ذوالقدر 

؛ "نیست"و شیالت می گوید  "های چینی در دریا هستندکشتی"گویند ام که خسته شدم و گوش کسی بدهکار نیست. مردم می کرده

 .مشخص نیست باید چه کاری انجام داد

ای چینی هوی در پاسخ به این سوال که آیا در مجلس صحت و سقم این موضوع را پیگیری کرده اید؟ اینگونه توضیح داد که کشتی

 .کندایم اما رئیس سازمان شیالت حرف کسی را گوش نمیهدر ایران حضور دارند و ما هم هزاران بار پیگیری کرد

 وزیر کشاورزی پاسخگو باشد

های چینی در خلیج فارس و کشتی :به ایسنا گفت -نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسالمی  -همچنین احمد مرادی 

با  های چینیکشتی"گوید که کرد و امروز میار میهای جنوبی کشور حضور دارند که پیش از این سازمان شیالت ایران آن را انکآب

های ایران سیر کند باید پرچم . مشخص است که هر کشتی بخواهد در آب"کنندآیند و سیر میپرچم ایران به خلیج فارس می

تی شد، تاکید کرد: وقوی با اشاره به اینکه وزیر جهاد کشاورزی باید درباره این مسئله پاسخگو با.کشورمان را روی شناورش نصب کند

های داخلی توجه کنیم؛ چراکه به عنوان مثال مجتمع کند که به ظرفیتدر سال حمایت از تولید ملی قرار داریم، عقل حکم می

سازی با چندین هزار کارگر نیازمند سفارش از داخل است که همه مسئوالن از دولت، مجلس و حتی مقام معظم رهبری بر کشتی

مرادی تصریح کرد: چرا باید صیادان ایرانی منتظر .هایی تحقق پیدا نکرده استد دارند اما چنین مسائل و ضرورتاین مسئله تاکی

مجوز صید باشند که از آبا و اجدادشان به آنها رسیده و به دلیل عدم حمایت از آنها، مجبورند هزاران صیاد در طول یک تا دو سال 

شود که در جزایر و بنادر کشور شاهد بیکاری هستیم صید در حد یک قایق بگیرند و همین می در صف و نوبت بمانند تا بتوانند مجوز

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: .های حل این معضل، صید و صیادی استترین راهو یکی از اصلی

 "کف ترال"دهند که به صید غیرمجاز ات کامل مجوز میهای غول پیکر چینی با تجهیزتر اینکه در چنین شرایطی به کشتیجالب

بینیم که یک نفر که کس و کاری ندارد و به از سوی دیگر وقتی می .بپردازند که البته این مسئله در مجلس در حال پیگیری است

 وانند به راحتی مجوزهاییتهیچ جایی وصل نیست باید چند سال منتظر بماند تا مجوز کوچکی به او بدهند اما برخی افراد خاص می

به گزارش ایسنا، داستان صیادان جنوبی و درگیری آنها .های مجلس حل و فصل خواهد شدرا بگیرند که قطعا این ابهامات با پیگیری

، رسد که همچنان ادامه دارد و اگر صید ترالی که سازمان شیالت آن را ممنوع اعالم کردهبا صیادان و شناورهای چینی به نظر می

اش به دریا، برای محیط زیست و ذخایر ارزشمند کشورمان های جدیبا توجه به آسیب"ادامه داشته باشد، به گفته کارشناسان، 

 ."سال بعد از انجام این صید دیگر نمی توانند چیزی از آن منطقه از دریا برداشت کنند 16ساز خواهد شد و صیادان نیز تا مشکل

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=a1976d۲be۲۰7۴fef969۵b۲۰a 
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 شیالت
 ایران اکونا - ۱۳۹۷اردیبهشت / /  ۱۷دوشنبه , 

 دستیابی به دانش تولید میگوی عاری از بیماری در کشور

گفت: ایران جزو چهار کشوری در دنیا است که به دانش تولید میگوی عاری از بیماری خاص، رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی 

محمد کاظمی پور در نشستی خبری با اشاره به اجرای دو پروژه تحقیقاتی شیالتی در حوزه میگو و قزل آال اظهار .دست یافته است

با رویکرد قطع وابستگی به محصوالت  (SPF) های خاص داشت: طرح کالن تولید ماهی قزل آالی رنگین کمان عاری از بیماری

 .و قطع وابستگی به خارج در کشور در حال اجرا است (SPF) خارجی و همچنین طرح تولید میگوی عاری از بیماری خاص

طرح تولید  میلیارد تومان اختصاص یافته است، گفت: اعتبار اختصاص یافته به 1۴وی با اشاره به اینکه برای اجرای این دو طرح 

میلیارد توسط استانداری بوشهر  ۲میلیارد تومان آن توسط معاونت علمی ریاست جمهوری،  ۴میلیارد تومان بوده که  SPF 8 میگوی

به گفته کاظمی پور، همچنین اعتبار مورد نیاز برای طرح قزل .میلیارد توسط موسسه تحقیقات علوم شیالتی تامین شده است ۲و 

میلیارد تومان توسط استانداری  1.۵میلیارد تومان آن توسط معاونت علمی ریاست جمهوری،  ۳د تومان بوده که میلیار SPF 6 آالی

رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی .میلیارد تومان توسط موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور تامین شده است 1.۵مازندران و 

 :بین وزارت جهاد و معاونت علمی ریاست جمهوری منعقد شد، گفت 1۳9۰ل در سا SPFبا بیان اینکه قرارداد طرح تولید میگوی 

 .به بهره برداری رسیده است 9۳بوده و طرح در سال  91شروع این طرح از فروردین 

کشور جهان است که به دانش تولید میگوی عاری از بیماری خاص دست پیدا کرده است. ضمن  ۴به گفته پورکاظمی ایران جزء 

 .اینکه کشورهای آمریکا، اکوادور و هند نیز در این ردیف قرار دارند

د، گفت: هزار تن برس 6۰وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است تولید میگو در کشور طی سالهای آینده به 

 .هزار مولد جفت نیاز داریم 6۰هزار تن میگو به  6۰برای تولید 

محموله ای از میگوهای مولد وارد کشور شد که بعد از واردات متوجه آلودگی آن شدند و در نهایت  9۵پورکاظمی اضافه کرد: در سال 

تومان است و بیشتر واردات ما از کشورهای  هزار ۲۵۰تا  ۲۰۰ضمن اینکه قیمت هر جفت مولد وارداتی  .این محموله معدوم شد

رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی با بیان اینکه برای واردات مولد میگو ارز زیادی از کشور .اکوادور، آمریکا و هاوایی انجام می شود

بنیان واگذار  که در کشور تاسیس کرده و آن را به یک شرکت دانش SPF مرکز سایت میگوی 96خارج می شود، گفت: در سال 

هزار تومان بوده در حالی  ۳۵تا  ۳۰هزار جفت مولد میگو با رویکرد اصالح نژادی تولید کرد که قیمت این مولدها بین  ۳نموده ایم، 

پورکاظمی با اشاره به برنامه های موسسه تحقیقات علوم شیالتی طی برنامه ششم .که عملکرد آنها با نوع وارداتی هیچ تفاوتی ندارد

 .سال آینده است ۵عه اضافه کرد: تولید میگوی مقاوم به بیماری و اصالح نژاد از جمله برنامه های ما طی توس

کیلوگرم پروبیوتیک تولید و در  89۰وی تولید پروبیوتیک ها را از دیگر برنامه های این موسسه عنوان کرد و گفت: در سال گذشته 

 .ویروسی به دنبال نداشته و سیستم ایمنی میگوها را نیز تقویت کرده است مزارع پرورش میگو استفاده شده که هیچ بیماری

به گفته این مقام مسئول: استفاده از تکنولوژی های نوین برای افزایش تولید در واحد سطح از دیگر برنامه های موسسه تحقیقات 

کتار است، گفت: برخی مزارع پیش رو موفق شدند تن در ه ۳پورکاظمی با بیان اینکه متوسط تولید ما هم اکنون .علوم شیالتی است

 .تن در هکتار نیز شده است ۲۰تن در هکتار تولید کنند ضمن اینکه پژوهشکده میگو موفق به تولید  1۲

رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی با اشاره به اینکه مقابله با عارضه سرقرمزی میگو از دیگر برنامه هایی است که در دستور کار 

قرار دارد، تصریح کرد: در تجارت جهانی، قیمت میگوهای سرقرمز یک دالر از سایر میگوها پائین تر است. سال گذشته طرح ما 
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پایلوتی را در این زمینه انجام دادیم. امسال نیز اقداماتی مانند آماده سازی استخر، تغذیه مناسب، مدیریت بهداشتی، حمل و نقل 

 .ایجاد فرآیند مذکور شود، در دستور کار ما قرار داردمطلوب و سایر شرایطی که مانع 

پورکاظمی گفت: برنامه تولید واکسن برای میگو نیز از جمله اقداماتی است که در دستور کار موسسه تحقیقات علوم شیالتی است و 

 .این کار با مشارکت موسسه واکسن و سرم سازی رازی انجام خواهد شد

 ۳شده برای بخش تحقیقات موسسه تحقیقات علوم شیالتی افزود: فقط برای پروژه های اثربخش  وی درباره بودجه اختصاص داده

 .میلیارد تومان اختصاص داده شده که البته نیاز بخش تحقیقات بیشتر از این است اما وضعیت نسبت به سالهای گذشته بهتر است

 میلیون عدد تخم چشم زده قزل آال به کشور ۴۵۰واردات 

ه تحقیقات علوم شیالتی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ماهی قزل آال به عنوان یک گونه آب شیرین و رئیس موسس

هزار تن قزل آال در  1۴۰غیر بومی در کشور پرورش می یابد، گفت: بر اساس آمار اعالم شده از سوی سازمان شیالت ایران، بیش از 

 .ران رتبه اول تولید قزل آالی آب شیرین را در دنیا داردکشور تولید می شود که بر این اساس، ای

پورکاظمی اضافه کرد: با توجه به اینکه قزل آال یک گونه غیر بومی است، ما تخم چشم زده این ماهی را وارد می کنیم که در نتیجه 

 .همراه آن به کشور وجود دارد IHN و VHS امکان ورود بیماری هایی مثل

 .میلیون دالر است ۵میلیون عدد تخم چشم زده قزل اال وارد کشور می شود که ارزش آن حود  ۴۵۰تا  ۴۰۰به گفته وی: ساالنه 

در کشور اظهارداشت: با این اقدام اولین گله های  SPFرئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی با اشاره به اجرای طرح تولید قزل آالی 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. ضمن اینکه در  6۴ در حال شکل گیری است و این پروژه حدود ژنتیکی شناسنامه دار قزل آال

 .درصد پیشرفت داشته ایم 9۵تولید نسل نیز 

پورکاظمی با بیان اینکه برنامه اصالح نژاد قزل آال را در دستور کار داریم، گفت: بیشتر مصرف قزل آالی کشور به صورت مستقیم و 

صورتی که اگر قزل آال نیز مانند تیالپیا به صورت فیله مصرف شود، هم استفاده از آن برای مصرف کنندگان راحت تر  زنده است. در

 .است و هم آلودگی های زیست محیطی کمتری دارد

می آید  درصد آن به شکل ضایعات در ۴۰وی اضافه کرد: زمانی که می خواهیم ماهی قزل آال را به صورت فیله فرآوری کنیم، حدود 

که این ضایعات شامل پوست، دم، سر، امحاء، احشاء و استخوان های ماهی است. کارخانجات نمی توانند این ضایعات را چال کنند. 

 .بنابراین ما باید فکری برای این ضایعات که خود منابع پروتئین هستند، کرده باشیم

تکمیلی دارند که از ضایعات موجود نیز ارزش افزوده ایجاد می  پورکاظمی افزود: کشورهای خارجی در کنار خطوط فرآوری یک خط

 .کنند که ما نیز باید چنین برنامه ای را در دستور کار داشته باشیم
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 فرآورده هاشیر و 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۰تاریخ: 

 توان تعیین کرددرصدی برای افزایش قیمت لبنیات، نمی

 .توان جلو رفتهای درصدی نمیهای بهای تمام شده، از روشدبیرانجمن صنایع لبنی گفت: با توجه به افزایش مدوام پارامتر

درباره  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی در گفت

هار کرد: سازمان حمایت، پس از بررسی دفاتر دامداران، نرخ هر کیلو شیرخام را اظ قیمت لبنیاتآخرین وضعیت تعیین و تکلیف 

 .تومان تعیین کرد، بنابراین شیر تولیدی دامداران پس از تایید ستاد تنظیم بازار با این نرخ خریداری خواهد شد ۵۵۰هزار و 

یز ن قیمت محصوالت لبنیتومانی برای هر کیلو شیرخام از سوی ستاد تنظیم بازار،  ۵۵۰به گفته وی؛ پس از تصویب نرخ هزار و 

، هزینه های سربار، حقوق و دستمزد تغییر قیمت محصوالت لبنی یک افزایش نرخ ارز باکری ادامه داد: با توجه به.افزایش می یابد

 .ه کارخانه ها و دامداران در حاشیه زیان هستندضرورت به شمار می رود، چرا 

وی در پاسخ به این سوال که قیمت محصوالت لبنی چند درصد افزایش خواهد یافت؟، بیان کرد: افزایش چند درصدی قیمت برای 

طور مداوم در حال مواقعی است که وضعیت نرمال بوده و مشکلی وجود ندارد، اما در شرایط کنونی که پارامترهای بهای تمام شده به 

یت ، سازمان حما صنایع لبنیافزایش اند، از روش های درصدی نمی توان جلو رفت و تنها براساس بررسی دفاتر قانونی دامداری ها و 

 .به گفته دبیر انجمن صنایع لبنی؛ تا اعالم رسمی ستاد تنظیم بازار نمی توان قیمتی را اعالم کرد .افزایش نرخ را تعیین می کند

توسط برخی برندهای لبنی، قیمت این محصوالت  افزایش قیمت لبنیاتدر پاسخ به این سوال که چرا با وجود غیرقانونی بودن  وی

کنم که رسانه ها وارد دعوای دامدار، کارخانه های لبنی، سازمان به نرخ اولیه خود عودت داده نشده است، بیان کرد: بنده توصیه می

 .نشوند حمایت و ستاد تنظیم بازار

 درصد کاهش یافت ۱۱صادرات لبنیات  

 ۲۵تصریح کرد: با توجه به نوسان نرخ ارز و تثبیت تعرفه  صادرات لبنیات باکری در بخش دیگر سخنان خود درباه آخرین وضعیت

 .افته استدرصد کاهش ی 11درصدی عراق برای لبنیات ایرانی، صادرات تعریف چندانی ندارد، به طوریکه در اسفند ماه گذشته، 

وی در خاتمه از استمرار کاهش صادرات لبنیات خبر داد و گفت: براین اساس انجمن صنایع لبنی، درخواست مشوق صادراتی از دولت 

و رونق صادرات؛ اعتباراتی در نظر گرفته شده است که  حمایت از کاالی داخلکرده است، ضمن آنکه در بودجه امسال به منظور 

 .انتظار می رود هر چه سریع تر، این اعتبارات در اختیار صنایع قرار گیرد

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۲۵۴79/%D8%AF%D8%B1%D8% 
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 صادرات و واردات
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  ۱6یک شنبه 

 عرضه ماکارونی ارزان در ماه رمضان

رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران گفت: با هماهنگی صورت گرفته با شرکت  <مواد غذایی

درصد تخفیف در سراسر  1۰بازرگانی دولتی ایران به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان انواع ماکارونی به صورت ویژه و با حداقل 

 رفمص حال رفاه منظور به: کرد اظهار و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم مرتضی سلطانی در گفت  .شودکشور عرضه می

لتی ایران، فروش ویژه ماکارونی از هفته دو بازرگانی تخصصی مادر شرکت با شده انجام های هماهنگی طبق و داران روزه و کنندگان

 .شود می انجام کشور سراسر آینده و تا آخر ماه مبارک رمضان در فروشگاه های زنجیره ای 

وی با بیان اینکه صنعت ماکارونی در سه سال اخیر هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است افزود: فروش ویژه ماکارونی در سراسر کشور 

سلطانی افزود: هیچگونه محدودیتی در عرضه ماکارونی در سراسر کشور وجود ندارد و .شود می انجام درصد تخفیف  1۰و حداقل با 

 .شد خواهد عرضه ای زنجیره های فروشگاه در بیشتری تخفیفات با و گسترده صورت به اقالم برخی شده انجام ماهنگی های طبق ه

بنابراین گزارش یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز روز گذشته در نشست خبری اظهار کرده بود که برای ایام 

هزار تن ماکارونی در فروشگاههای زنجیره ای با قیمت مصوب  ۲۰ده هزار تن روغن نباتی و هزار تن شکر ،  ۳۰ماه مبارک رمضان 

 . ستاد تنظیم بازار و تخفیفات صنفی عرضه می شود

?Id=bfhttp://www.foodpress.ir/Post.aspx۲cd11b۰۵۳f۴c۴eaf997 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  ۱۹چهار شنبه 

 رود؟های ایرانی کجا میدام روده

 .شوددرصد محصوالت ما در این بخش به کشور آلمان صادر می 9۰تا  8۰رئیس اتحادیه صادرکنندگان روده اظهار کرد: 

ایم که این میلیون دالر صادرات روده گاو، گوسفند و بز داشته 8۰وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سال گذشته حدود جمشید نفر در گفت

 .درصدی وجود دارد ۳۰۰تا  ۲۰۰های قبل نیز کماکان در همین حدود بوده است اما برای آن امکان افزایش رقم در سال

روده محصول منحصر  :دی مانند ایتالیا، اسپانیا، اتریش و هلند پذیرای محصوالت ایرانی هستند، گفتوی با بیان اینکه بازارهای متعد

شود. از سوی دیگر صادرات این محصول هیچ اثری در تورم کشور نداشته و درصد آن صادراتی محسوب می 1۰۰به فردی است که 

 .نوسانات آن هم بسیار اندک است

وده گفت: با این وجود برای تامین مواد اولیه ما مشکالتی وجود دارد و هنگامی که بحث قاچاق دام رئیس اتحادیه صادرکنندگان ر

 انیمبتو که است آن ما اتحادیه اعضای رشد و بقا راه تنها  کند در حالی کهشود، این مشکالت و کمبودها افزایش پیدا میمطرح می

 در حضور بر عالوه نهایی محصول صادرات با بتوانیم تا کنیم پروسس و وارد ثالث کشور از سهولت به را خود نیاز مورد اولیه مواد

 .کنیم ایجاد اشتغال نیز کشور داخل در المللیبین بازارهای

نفر با اشاره به نظرات مساعد مسئوالن سازمان دامپزشکی در این زمینه اظهار کرد: اگر دولت کمک کند و مشکالت این بخش را 

توانیم نقش بسیار مناسب در اشتغالزایی کشور داشته باشیم، زیرا فعالیت در بخش ما تماما با دست صورت دهد، می مورد توجه قرار

های متعدد، دولتمردان توجه کمتری به این بخش توان اشتغال زیادی ایجاد کرد. اما با وجود درخواستگیرد و بر همین اساس میمی

های خود ایم که وارد این حوزه شدیم اما با این وجود از تمام پتانسیلاز اولین کشورهایی بودهوی همچنین یادآور شد: ما .اندداشته

سب المللی بتوانیم کشود، اما اگر ما در صحنه رقابت بینایم. روده محصولی است که در هیچ جای دنیا دور ریخته نمیاستفاده نکرده

کشور دیگر هم در این عرصه  9ما خواهند آمد. در حال حاضر عالوه بر ما شاید  پذیر کنیم مواد اولیه به سمتو کار خود را رقابت

فعالیت دارند اما شرایط ما در قبال آنها رقابتی نیست و بر همین اساس مواد اولیه بیش از آنکه برای پروسس به ایران صادر شود، به 

شود که ت روده مشتمل بر روده گاو، گوسفند، بز و خوک میرئیس اتحادیه صادرکنندگان روده افزود: صادرا.رودکشورهای دیگر می

 .کندهای این بخش به خوک اختصاص پیدا میما در حوزه خوک مجاز به فعالیت نیستیم اما در دنیا سهم باالیی از فعالیت

د اما در حوزه دام سنگین با درصد بازار جهانی در اختیار ایران باش 1۰نفر ادامه داد: در زمینه روده گوسفند و بز نیز شاید حدود 

 .توجه به مشکالتی که در ارتباط با تامین مواد وجود دارد، شاید این رقم به یک درصد برسد

 .ترین فعاالن این بخش اشاره کردوی در پایان از چین، مصر، ترکیه، ایران و پاکستان به عنوان اصلی

شته مواردی مانند خشکسالی، کاهش میزان دام ،گرانی قیمت گوشت و به گزارش ایسنا، رییس اتحادیه صادر کنندگان روده در گذ

کم شدن قدرت خرید مردم را از جمله دالیل کاهش کشتار دام دانسته و گفته بود که عالوه بر این شرایط معضالت دیگری نیز در 

ل دیگری روده مورد نظر خود را تامین شود تولید کنندگان ما نتوانند از مححوزه واردات روده وجود دارد که این موضوع باعث می

ای است که فعالیت در این عرصه برای همکاران ما بسیار دشوار کنند، چراکه بروکراسی اداری و شرایط موجود در این بخش به گونه

عی طبی شود. تولید سوسیس با استفاده از رودههای طبیعی برای تولید سوسیس استفاده میاز روده.و وقت گیر محسوب می شود

شود و در ساخت برخی ترین روش های نگهداری گوشت است. همچنین از روده برای تولید نخ بخیه هم استنفاده مییکی از قدیمی

 .ها و لوازم آرایشی نیز این محصول کاربرد داردکرم

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=cef1۴f۲f1۲ce۴۰d۴b6ad1۵cfd۲9d 
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 علوفه
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۱تاریخ: 

 ای دولت با تک نرخی شدن ارز ادامه دارددر توزیع ذرت و کنجاله سویا مشکلی وجود ندارد/حمایت یارانه

های اساسی همچون کنجاله سویا، ذرت و جو کشور با قیمت تنظیم بازار در حال پشتیبانی امور دام گفت: نهادهمدیرعامل شرکت 

وگو با حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفت.توزیع است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد

های در قیمت نهاده نوسان نرخ ارزبا اشاره به اینکه  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار

ت حمایت از تولید رود که دولت در جههای دام و طیور یکی از کاالهای اساسی به شمار میدامی تأثیری ندارد، اظهار کرد: نهاده

 .ای دولت ادامه داردداد و هم اکنون با تک نرخی شدن ارز، حمایت یارانهای اختصاص میداخل به واردات آن ارز مبادله

های اساسی همچون کنجاله سویا، ذرت و جو کشور وی با اشاره به اینکه توزیع ذرت و کنجاله سویا همچنان ادامه دارد، افزود: نهاده

 .نظیم بازار در حال توزیع است و مشکلی در این زمینه وجود نداردبا قیمت ت

 .کند، حذف نخواهد شدای که تاکنون دولت برای کاالهای اساسی پرداخت میبه گفته ورناصری، یارانه

 تمامی: کرد بیان است، کمتر بازار حاشیه نرخ از دامی هاینهاده مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به اینکه قیمت

ا کماکان به نرخ قبل از تک نرخی شدن ارز از پشتیبانی امور دام خریداری ر خود نیاز مورد اساسی کاالهای توانندمی تولیدکنندگان

برخورد کنند و به این ترتیب قیمت  های دامینهادهفروشان های نظارتی وارد بازار شدند تا با گرانوی تصریح کرد: دستگاه.کنند

 .روال سابق باز خواهد گشت گوشت به

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵168۳۲/%D8%AF%D8%B1%D-8%AA% 
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 گندم
 

 فارس - ۹۷/۰۲/۲۱ : تاریخ

مشابه سال پیش  جنوبیهای هزار تن گندم از کشاورزان/ میزان برداشت گندم در استان ۲۰۰خرید یک میلیون و 

 است

های جنوبی به اندازه درصدی بارش در فصل کشت گندم اما میزان برداشت در استان ۳۵مجری طرح گندم گفت: با وجود کاهش  

  .مدت مشابه سال قبل است و وضعیت مطلوبی در برداشت گندم داریم

رداشت گندم در سراسر کشور اشاره به وضعیت مطلوب ب خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی پور در گفتاسماعیل اسفندیاری

درصد در فصل کشت سال گذشته کاهش داشته، اما برداشت گندم در  ۳۵کرد و گفت: با آنکه بارش باران در مناطق گرمسیر کشور 

 .این مناطق در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یکسان است و وضعیت خوبی را در این حوزه داریم

هزار تن گندم از کشاورزان به صورت تضمینی  ۲۰۰م اردیبهشت طبق آمارهای رسمی یک میلیون و وی با اشاره به اینکه تا هجده

های سردسیر از جمله شهرهای نقده، بوکان و پیرانشهر داشتم، تصریح کرد: طی بازدیدی که امروز از استان خریداری شده است،

ردسیر های معتدل و سبر آنکه مبارزه با آفت سن گندم در استان ها هم بسیار مناسب است، مضاعفوضعیت تولید گندم در این استان

های های قارچی در استانمجری طرح گندم همچنین از برنامه ویژه وزارت جهاد کشاورزی برای مبارزه با بیماری.در حال انجام است

طح زیر کشت در کل کشور از نظر کنترل مازندران و دشت مغان در استان اردبیل خبر داد و افزود: سشمالی کشور ازجمله گلستان،

استانی که  17پور همچنین از برنامه آموزشی یکپارچه برای اسفندیاری.آفات تحت نظر است و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم

ه امپزشکی برنرود خبر داد و گفت: با همکاری سازمان حفظ نباتات و موسسه تحقیقات گیاهاحتمال بروز سن گندم در آنها می

 .ایماستان برگزار کرد و اخطارهای الزم را داده 17آموزشی جامعی را برای پیمانکاران و کشاورزان این 

 .میلیون تن گندم در سال زراعی جدید خبر داد و گفت: نگرانی بابت تأمین نیاز گندم کشور نداریم 1۰بینی تولید بیش از وی از پیش

https://www.farsnews.com/news/1۳97۰۲19۰۰1۰6۴/%D8%AE%D8%B1% 
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 گندم
 فارس - ۹۷/۰۲/۱۷ : تاریخ

 کلید تضمین خودکفایی گندم در دستان مجلس 

جلوگیری از تاخیر مکرر دولت ها در اعالم قیمت قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی تنها راهکار  6اصالح تبصره 

  .تضمینی این محصوالت از جمله گندم و بی اعتنایی آنها به افزایش این قیمت متناسب با نرخ تورم سالیانه است

ی قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورز  ۲و  1به گزارش خبرنگار باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس، مطابق تبصره های 

(، دولت موظف است همه ساله قبل از آغاز سال زراعی جدید یعنی تا پایان شهریور ماه نرخ خرید تضمینی 68)مصوب شهریورماه 

این قانون، دولت باید نرخ خرید  6محصوالت استراتژیک از جمله گندم، پنبه، چغندر قند و چای را اعالم کند. مطابق با تبصره 

ب با نرخ تورم افزایش دهد. اما در سال های اخیر، دولت از اجرای این قانون خودداری کرده است تضمینی این محصوالت را متناس

نیز نرخ خرید  96نرخ خرید تضمینی گندم با چند ماه تاخیر اعالم شد و تنها دو درصد افزایش یافت و سال  9۵به گونه ای که سال 

فصل برداشت محصوالت اساسی کشاورزی در نواحی جنوبی و گرمسیری تضمینی گندم اعالم نشد. نهایتا چند هفته بعد از آغاز 

، وبختن محمدباقرتوسط کشاورزان و تحویل این محصوالت به سیلوهای شرکت مدیریت بازرگانی دولتی به صورت علی الحساب، 

 نرخ چرا که سؤال این به پاسخ در ماه فروردین ۲1 خبری نشست در کشور وبودجهبرنامه سازمانسخنگوی دولت و رئیس 

 جاری زراعی سال در که بود تومان ۴۰۰ ،91 سال در گندم تضمینی خرید قیمت» :گفت شود،نمی اعالم گندم تضمینی خرید

 برای تومان 1۳۰۰ شرایط فعلی توانایی پرداخت بیش ازیش از نرخ تورم ساالنه است. دولت در ب که است رسیده تومان 1۳۰۰ به

 .«ندارد را گندم کیلوگرم هر تضمینی خرید

این اتفاق در حالی رخ می دهد که تداوم خودکفایی کشور در تولید اجزاء اصلی سبد مصرفی خانوارها مانند گندم، نقش مهمی در 

زه کشاورزان به کشت گندم با اعالم به موقع قیمت خرید تضمینی این حفظ استقالل کشورمان دارد و الزمه این امر هم تقویت انگی

محصول استراتژیک است، قیمتی که قانونا باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. با توجه به همین موضوع هم شاهد بودیم که اعالم 

میلیون تن به بیش  9ایش میزان تولید گندم از تأثیر مثبت فراوانی در افز 9۳تا  91های موقع قیمت خرید تضمینی گندم در سالبه

بر جای گذاشت. اما متاسفانه تأخیر در اعالم قیمت خرید تضمینی محصوالت  9۵میلیون تن و حصول خودکفایی در سال  1۴.۵از 

کاهش  مجددا به رویه دولت تبدیل شد که 9۵اساسی کشاورزی و همچنین عدم افزایش این قیمت متناسب با نرخ تورم از سال 

را به دنبال داشت و پیش بینی می شود این وضعیت در سال جاری تشدید  96میلیون تنی تولید گندم کشور در سال  ۲حدود 

متناسب با قیمت خرید تضمینی این محصول استراتژیک و زمان  96تا  91در جدول زیر، میزان تولید گندم در سال های  .گردد

 :اعالم این قیمت آمده است
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 پایین بودن قیمت جهانی گندم نسبت به نرخ خرید تضمینی آن توهم

مهمترین توجیه مسئوالن دولتی برای عدم افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، پایین بودن قیمت جهانی این محصول استراتژیک 

شده گندم وارداتی تقریباً با نرخ قیمت تمام دهدها نشان میبررسی نسبت به نرخ خرید تضمینی آن است. این در حالی است که

، با در نظرگرفتن متوسط قیمت جهانی هر کیلوگرم گندم معادل 96براساس محاسبات در سال  .خرید تضمینی برابر بوده است

شده تهیه این محصول حدود های واردات، قیمت تمامریال، و با احتساب سایر هزینه ۴۴۰۰۰دالر و متوسط نرخ دالر  ۰.1۵۴

 .ریال بوده است1۲۰۰۰

 
 ۴۲۰۰۰دالر برای هر کیلوگرم گندم( و با فرض قیمت دالر  ۰.19۲درصدی قیمت جهانی ) 1۵نیز با توجه به افزایش  97برای سال 

ریال( خواهد بود.  1۳۰۰۰) 96ریال، یعنی باالتر از نرخ خرید تضمینی سال  1۴۵۰۰ریالی، هزینه واردات گندم برای دولت حداقل 

موضوع وقتی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود که در محاسبات، نوسانات شدید ارزی از ابتدای دهه نود تاکنون و حتی احتمال 

ریال در ماه های  ۵۵۰۰۰، در صورت افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت جهانی گندم در ماه های آتی را در نظر بگیریم. به عنوان مثال
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درصد بیشتر از قیمت خرید تضمینی سال  ۲۵شود که حدود ریال برآورد می 16۰۰۰آتی، هزینه هر کیلوگرم گندم وارداتی بیش از 

 به موقع و متناسب بایکی دیگر از دالیل کوتاهی دولت در اجرای قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی و اعالم .است 96

نرخ تورم، قیمت خرید تضمینی این محصوالت بخصوص گندم، تاکید بر اجرای سیاست قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی با استناد 

( و به منظور کاهش بار مالی دولت در این 89قانون قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی )مصوب  ۳۳به ماده 

این وجود، تجربه شکست خورده دولت یازدهم در اجرای آزمایشی این سیاست برای تعدادی از محصوالت اساسی زمینه است. با 

نشان می دهد زیرساخت های اجرایی این سیاست در کشورمان هنوز فراهم نشده است. از طرف دیگر هم  9۴کشاورزی در سال 

تضمین خرید این محصوالت منافاتی با اجرای سیاست قیمت  اصالح سازوکار تعیین قیمت محصوالت اساسی کشاورزی در قانون

تضمینی برای آنها در سال های آتی نخواهد داشت زیرا در هر صورت، دولت باید این قیمت را در موعد مقرر و متناسب با نرخ تورم 

 .مشخص کند تا مبنای قیمت گذاری این کاال در بورس باشد

 چه باید کرد؟ *

دهد این قانون تاخیر مکرر دولت ها در اعالم قیمت تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی تا فرا رسیدن فصل برداشت نشان می

مناسبی ندارد که نتوانسته است دولت ها را ملزم به اجرای به موقع قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی « ضمانت اجرایی»

تنها ابزار اقشار و گروه های مختلف حتی نمایندگان مجلس از « تذکر و خواهش»مختلف، کند. به همین دلیل هم در سال های 

دولت ها برای اجرای به موقع این قانون بوده که عموما هم نتیجه خاصی در پی نداشته است. برای اصالح این وضعیت و با هدف 

ی یکی از مراکز پژوهشهای غیرمنتظره اقتصادی، اخیرا پیش بینی پذیری اقتصاد و معیشت کشاورزان و مصون ماندن آنها از تکانه

قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی توسط مجلس اصالح شود و حداقل قیمت  6پیشنهاد داده است: تبصره  کشور

صورت خودکار ساالنه معادل نرخ تورم افزایش یافته و تا وع این قانون از جمله گندم، بهتضمینی محصوالت اساسی کشاورزی موض

که دولت تمایل داشته باشد قیمت برخی یا همه این محصوالت را فراتر از نرخ تورم پایان شهریور ماه اعالم شود. البته در صورتی 

این مرکز پژوهشی معتقد است  .ام داده و این قیمت ها را اعالم نمایدافزایش دهد، تا پایان شهریورماه فرصت دارد این کار را انج

افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و سایر محصوالت اساسی کشاورزی متناسب با نرخ تورم سالیانه و براساس سازوکار فوق، بار مالی 

ها پس از اجرای آن، قیمت داشت زیرا تا سال ای برای دولت در مقایسه با واردات محصوالت اساسی کشاورزی به همراه نخواهداضافه

 .شده در محصوالت مشابه وارداتی را تجربه خواهد کردتضمینی محصوالت اساسی کشاورزی افزایشی کمتر از قیمت تمام

قانون تضمین  6در مجموع، ضرورت دارد نمایندگان مجلس بخصوص اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، هر چه زودتر اصالح تبصره 

 98-97ید محصوالت اساسی کشاورزی را در دستور کار قرار دهند تا شاهد تکرار روند نامطلوب سال های اخیر در سال زراعی خر

نباشیم. قطعا این موضوع، گام مهمی در راستای تداوم خودکفایی گندم قلمداد می شود و اقدام بزرگی در راستای اجرای سیاست 

 .مین امنیت غذایی کشور خواهد بودهای کلی اقتصاد مقاومتی و بخصوص تا

https://www.farsnews.com/news/1۳97۰۲16۰۰1۵۳1/%DA%A9%D9%8۴ 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۱تاریخ: 

 موکول شدعرضه گندم در بورس کاال به زمان دیگری 

کارشناسان و مسئوالن بخش کشاورزی معتقدند که به سبب نبود زیرساخت های الزم برای انبار گندم در بورس کاال، برنامه قیمت 

یکسال  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.خرید تضمینی به تعویق افتاده است

به روش سیاست قیمت تضمینی در بورس کاال مطرح است، به طوریکه سال گذشته وزیر جهاد  عرضه گندماست که سازو کار 

 .نی خبر داده بودکشاورزی از برنامه ریزی برای عرضه بخشی از گندم تولیدی در قالب سیاست قیمت تضمی

گالیه هایی دارند، به نظر می  طرح خرید تضمینی این امر در شرایطی که کشاورزان هرساله از تاخیر در پرداخت وجوه خود در

 .رسد که اصالح نظام خرید تضمینی در حمایت از کشاورزان و آینده کشت و کار تاثیر بسزایی داشته باشد

ساعت پس از فروش گندم در بورس کاال  7۲با وجود آنکه از سال گذشته کشاورزان به عرضه گندم و پرداخت وجه آن حداکثر 

ریخت و گفت: در سال زراعی  کشاورزانامیدوار شده بودند اما در چند روز اخیر مدیرعامل بازرگانی دولتی، آب پاکی را روی دست 

 که رود می انتظار و نیست فراهم الزم های زیرساخت نبود دلیل به کاال بورس در گندم نی جدید امکان اجرای سیاست قیمت تضمی

 .شود عرضه کاال بورس در تولیدی گندم محصول، داری نگه تایید مورد انبارهای معرفی با آتی سال در

 گندمکارانقانون افزایش بهره وری و دغدغه خاطر  ۳۳با توجه به تاکید اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در ماده 

از مشکالت خرید تضمینی انتظار می رود که راهکار مناسبی برای اجرای سیاست قیمت تضمینی و بهره گیری از بازار مدرن بورس 

رت و صنعت،تجا خبرنگار  با وگوگفت در یع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعیمحمد شف.کاال به کار گرفته شود

فراهم نیست، اظهار کرد: با توجه به نبود زیرساخت های  عرضه گندم در بورس کاال، با اشاره به اینکه امسال ساختار کشاورزی

مچون انبار نگه داری محصول، شرایط عرضه در بورس کاال فراهم نیست و انتظار می رود این امر با تجهیز زیرساخت ها در الزم ه

وی با اشاره به اینکه کشاورزان عمده چشم به راه عرضه گندم در بورس کاال هستند، افزود: البته عرضه .سال زراعی آینده رخ دهد

 .درصد گندم داخلی توسط این بخش تولید می شود، با مشقت هایی در بورس کاال روبرو است 7۰گندم برای کشاورزان خرده پا که 

ندم نیست، گفت: با توجه به آنکه وجه گ قیمت تضمینی گندمملک زاده با بیان اینکه تفاوت چشمگیری میان خرید تضمینی با 

های عرضه شده در بورس کاال پس از فروش به حساب کشاورزان واریز می شود و در خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، مطالبات 

ه اریم ککشاورزان با تاخیر چند ماهه پرداخت می شود؛ تفاوت فاحشی وجود ندارد و تنها از مباشران خرید بازرگانی دولتی تقاضا د

های تولیدی خود به مراکز خرید به سبب خدمات دهی خوبی به کشاورزان داشته باشند، چراکه امسال گندمکاران برای تحویل گندم

 .ثبت در سامانه و شرایط سخت تر در افت بار محصول با مشکالتی روبرو هستند

برعرضه تمامی گندم های تولیدی سال جدید در بورس  وی در پاسخ به این سوال که با وجود اظهارات سال گذشته مسئوالن مبنی

کاال و ایجاد روحیه در میان کشاورزان ، موکول عرضه محصول در سال آتی می تواند در انگیزه گندمکاران برای تولید گندم تاثیرگذار 

ع بنا به هر دلیلی این موضوعرضه می شد و امسال  گندم تولیدی در بورس کاالباشد یا خیر، بیان کرد: اگر در سال های گذشته 

متوقف می شد، این امر می توانست نگرانی هایی برای جامعه کشاورزی در بر داشته باشد؛ اما در شرایط کنونی این امر تاثیری در 

 .انگیزه کشاورزان برای تولید گندم سال زراعی آینده نخواهد گذاشت

الت کشاورزی در بورس کاال تصریح کرد: اگر زیرساخت های الزم عرضه رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به مزایای عرضه محصو

گندم در بورس کاال ایجاد شود، این امر به دلیل شفاف سازی، کوتاه کردن دست واسطه ها و دالالن و کاهش بار مالی دولت در 
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ای دولت و بورس کاال تاثیری در روال کار تاثیر مثبتی به همراه خواهد داشت، در حالیکه ادامه این روند با اتک پرداخت بهای گندم

 .ایجاد نخواهد کرد

  کاهش دغدغه خاطر گندمکاران با اجرای سیاست قیمت تضمینی

اظهار کرد: در ابتدا که   صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار  وگو باعلیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت

در بورس عرضه شود، نفس عمل به سبب تغییر در خرید  گندممسئوالن بورس کاال اعالم کردند که محصوالت کشاورزی همچون 

 .غدغه خاطر کشاورزان در بحث کیفیت و پرداخت مطالبات خواهد شدد کاهش منجر به 

 .به ماجرای اختالط ماسه و خاک به نام کشاورز و تولید داخل، پایان داده می شد عرضه گندم در بورس کاالبه گفته وی؛ با 

هکتار زمین را در  ۵درصد کشاوزان کمتر از  8۰ایمانی ادامه داد: محصول گندم در کل استان های کشور تولید می شود و بیش از 

قدور به صرفه نیست و به همین خاطر مسئوالن بورس از بازرگانی اختیار دارند؛ بنابراین ایجاد انبار در مراکز تولید برای بورس کاال م

دولتی درخواست ورود به این امر را داشتند تا با استفاده از توامندی بخش دولتی، گندم در بورس کاال عرضه شود. در حالیکه وزارت 

رئیس بنیاد .این امر امتناع کردندجهاد کشاورزی به سبب کاهش تصدی گری های دولت و دوباره کاری در بحث خرید از اجرای 

توانمند سازی گندمکاران عرضه گندم در بورس کاال در صورت ایجاد زیرساخت های الزم، اتفاق مبارکی دانست و افزود: با توجه به 

ه ساعت پس از تحویل محصول در بورس کاال به حساب کشاورزان واریز می شد، این امر ب 7۲حداکثر  وجه گندمآنکه بخشی از 

به گفته وی؛ با .سبب کاهش بار مالی دولت تسریع در واریز مابه التفاوت قیمت تضمینی با خرید تضمینی محصول را به دنبال دارد

و کاهش بار مالی دولت دیگر شاهد ثبات نرخ خرید تضمینی در دو سال زراعی نبودیم، چراکه با وجود  عرضه گندم در بورس کاال

ایمانی در خاتمه تصریح کرد: با .ولت به بهانه کمبود منابع مالی از افزایش نرخ خرید تضمینی امتناع کردافزایش هزینه های تولید، د

 .توجه به نبود زیرساخت های الزم همچون انبار در مناطق مختلف تولید گندم، بحث عرضه گندم در بورس کاال منتفی شد
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۰تاریخ: 

 استصادرات قانونی و غیرقانونی دام زنده عامل اصلی گرانی گوشت قرمز/ واردات گوشت فقط به نفع دالالن 

 .یک مقام مسئول گفت: مسئوالن باید برای متعادل شدن قیمت گوشت قرمز از صادرات قانونی و غیرقانونی دام زنده جلوگیری کنند

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار در گفت فروشی شهرستان ریبان و مرغقصا ، رئیس اتحادیهشکوهی حسن

 ، قاچاقچیاناز کشور اظهار کرد: با توجه به تغییرات نرخ ارز دام زنده با انتقاد از خروج قانونی و غیرقانونی ،باشگاه خبرنگاران جوان

در  گوشت ، منجر به افزایش قیمت کمبود عرضه از کشور دارند که این امر به سبب مدا و غیرقانونی به خروج قانونی تمایل بسیاری

در بازار  تا قیمت گوشت برای جلوگیری از خروج دام از کشور بیاندیشند تمهیداتی به گفته وی؛ از مسئوالن تقاضا داریم.شودبازار می

 .شودکننده، تمام میبه ضرر مصرف ناشی از سودجویی دالالن و نوسان قیمت چراکه کاهش عرضه به تعادل برسد داخل

های عرصه شکوهی اظهارات برخی مسئوالن مبنی بر صادرات دام با وزن باال و کمبود دام در فصل بهار به سبب وضعیت مناسب

ها به سمت سایر شهرستان ، سبزوارگنبدعرضه دام از مناطق  های گذشته در ایام اسفند، شاهد فراوانیرا رد کرد و گفت: در سال مرتعی

 .ها توزیع نشداز این مناطق به سایر استان که امسال به سبب صادرات دام زنده دامی از جمله استان تهران بودیم

ه به جای این سئوال مطرح است ک حمایت از تولید داخلاین مقام مسئول ادامه داد: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر 

، گرجستان، ارمنستان از کشورهای دام زنده صادر شده و در مقابل مسئوالن اقدام به واردات گوشت بی کیفیت چه دلیل مجوز صادرات

کننده باالی هزار تومان و مصرف ۴7تا  ۴6دار را به مغازه گوسفندی بدون دنبه وی نرخ هر کیلو شقه.کنند؟و غیره می ، استرالیابرزیل

بدون دنبه با نرخ  گوسفندی های پایانی سال گذشته هر کیلو شقهکه در ماه هزار تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است ۵۰

در ایام ماه مبارک  افزایش بیش از پیش قیمت شد که در صورت ادامه این روند، شاهدمی دار عرضهبه مغازه هزار تومان ۳9تا  38

 .رمضان خواهیم بود

درصد  7۰ دام داخلی، جوابگوی ، تصریح کرد: به اعتقاد بندهحجم باالی واردات گوشتبا انتقاد از  شهرستان ری ئیس اتاق اصنافر

 ، چراکه، نیازی به این میزان واردات نیستبرای جلوگیری از صادرات و قاچاق دام بیاندیشند اگر مسئوالن تمهیداتی .نیاز کشور است

 .و کاهش قدرت خرید خانوار را به همراه دارد برای دالالن های هنگفتسوداین امر تنها 

 جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر افزایش غیرمنطقی قیمت مرغ در بازار نیست

بازار مرغ در آستانه ماه مبارک رمضان گفت: با توجه به تولید مناسب گوشت  آخرین وضعیت وی در بخش دیگر سخنان خود درباره

 .، جای هیچگونه نگرانی مبنی بر افزایش غیرمنطقی قیمت در این ایام وجود نداردو ازدیاد عرضه مرغ

تومان  ۳۰۰هزار و  8تا  ۲۰۰هزار و  8هر کیلو مرغ از  به گفته وی؛ با توجه به افزایش مقطعی تقاضا در ایام ماه مبارک رمضان قیمت

 ۵۰۰هزار و  9که برخی مسئوالن قیمت واقعی مرغ در ایام ماه مبارک رمضان را شکوهی در پاسخ به این سئوال .باالتر نخواهد رفت

می ناشی از تغییرات نرخ ارز با نوساناتی در بازار روبرو شده است اما به های داهزار تومان اعالم کردند گفت: اگرچه قیمت نهاده 1۰تا 

 .قیمت مرغ به این حد در بازار نخواهد رسید سبب افزایش عرضه

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۲8۳78/%D8%B۵%D8%A7%D8%AF% 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۸تاریخ: 

 هزار تومانی شدن ۱۰احتمال افزایش قیمت مرغ در ماه رمضان/ نرخ مرغ در آستانه 

های دامی در ماه مبارک رمضان رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: احتمال افزایش قیمت مرغ در پی نوسان نهاده

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار وگو بامحمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت.وجود دارد

در ماه رمضان خبر داد و گفت: با توجه به برگزاری جلسات متعدد از سوی  افزایش قیمت مرغاز احتمال  ،باشگاه خبرنگاران جوان

ر پی نوسان نهاده های دامی در بازار دولتمردان برای تعیین و تکلیف نرخ مرغ در ماه مبارک رمضان، احتمال افزایش قیمت مرغ د

بر قیمت تمام شده مرغ ، افزود: اگر قیمت مرغ در ماه رمضان  نرخ نهاده های دامی وی با اشاره به تاثیرافزایش جهانی.وجود دارد

 .به سبب افزایش هزینه های تولید باال نرود، مرغداران متحمل ضرر و زیان خواهند شد

تومانی قیمت جوجه نسبت  ۵۰۰به گفته یوسفی؛ افزایش قیمت نهاده های دامی و کاهش انگیزه مرغداران برای تولید،کاهش هزار و 

در ماه آینده دچار مشکل خواهد  تولید و تامین مرغبه مدت مشابه سال قبل را به همراه داشته است که در صورت ادامه این روند، 

تا ماه رمضان افزایش نمی یابد، بیان کرد: این امر  قیمت کاالهای اساسیتاد تنظیم بازار اعالم کرده که وی با اشاره به اینکه س.شد

تنها در صورتی امکان پذیر است که قیمت نهاده های تولید ثابت بماند و در وضعیت کنونی که نهاده های دامی به طور مداوم در 

رئیس انجمن پرورش .هزار تومان به زیان مرغداران است 1۰تا  ۵۰۰هزار و  9از حال نوسان است، عرضه هر کیلو مرغ با نرخ کمتر 

دهندگان مرغ گوشتی با انتقاد از خرید مرغ مازاد مرغداران از سوی شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد: هم اکنون هر کیلو مرغ 

اری می شود که با وجود افزایش قیمت نهاده های دامی خرید مرغدارانسال قبل از  ۴تومان  9۰۰هزار و  6تا  ۴۰۰هزار و  6با نرخ 

 .قرار است، تجدید نظری در قیمت مرغ رخ دهد

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۲۴۲61/%D8%A7%D8%AD%D 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۹تاریخ: 

 تومان رسید 7۲۹۰مرغ ارزان شد/قیمت به 

تومانی نرخ مرغ در بازار اعالم  ۳۰۰رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی، ازدیاد عرضه و کاهش تقاضا را دلیل اصلی کاهش 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار با وگوگفت در گوشتی مرغ دهندگان پرورش انجمن  محمد یوسفی، رئیس.کرد

از ابتدای هفته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب  تومانی نرخ مرغ ۳۰۰کاهش از  ،باشگاه خبرنگاران جوان

و  ۲9۰هزار و  7، غرفه های میادین میوه و تره بار 8۰۰هزار و  6تومان، مرغ آماده به طبخ میدان بهمن  ۲۰۰هزار و  ۵مرغداری 

 .تومان است ۵۰۰هزار و  8تا  ۳۰۰هزار و  7های سطح شهر بسته به مناطق مختلف خرده فروشی

وی ازدیاد عرضه مرغ و کاهش تقاضا را دلیل اصلی روند نزولی قیمت در بازار اعالم کرد و افزود: با توجه به افزایش تقاضا در آستانه 

 .تومان در بازار افزایش یابد ۵۰۰تا  400 قیمت هر کیلو مرغماه رمضان پیش بینی می شود که از اواسط هفته آینده 

هزار تومان خبر داد و افزود: با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش  1۰تا  ۵۰۰هزار و  9احتمال افزایش قیمت مرغ به مرز یوسفی از 

قیمت نهاده های دامی، نرخ تمام شده تولید توسط شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار در حال بررسی است، اما تاکنون قیمت های 

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه نرخ های جدید تا پایان اردیبهشت .ستجدید، استخراج و اعالم نشده ا

ه دنبال ب نرخ مرغاعالم نخواهد شد، تصریح کرد: با وجود آنکه قیمت مرغ تابع عرضه و تقاضاست؛ بنابراین پیش بینی می شود که 

 .افزایش تقاضا دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار گیرد

در بازار یادآور شد: هم اکنون قیمت نهاده های دامی در بازار همچنان باالست، به  نوسان نرخ نهاده های دامیی با انتقاد از و

 .تومان درب مرغداری به مرغداران عرضه می شود 1۰۰و ذرت هزار و  ۴۰۰هزار و  ۲طوریکه هر کیلو کنجاله سویا با نرخ 

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۲7۲71/%D9%8۵%D8%B1%D8% 
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 گوشت مرغ
 ایران اکونا - ۱۳۹۷اردیبهشت / /  ۱۵شنبه , 

 هزار تومان رسید ۸قیمت مرغ به مرز 

هزا ر و  7هزار تومان رسید و  8بر اساس اعالم اتحادیه صنف پرنده و ماهی فروشان قیمت هر کیلوگرم مرغ در خرده فروشی به مرز 

 .تومان قیمت گذاری شد 9۵۰

 8( به مرز 97فرودین 1۵بر اساس اعالم اتحادیه صنف پرنده و ماهی فروشان قیمت هر کیلوگرم مرغ در خرده فروشی امروز)شنبه

 تومان 79۵۰ فروشی خرده در و تومان 7۲۵۰ عمده پخش تومان، 71۰۰ هزار تومان رسید به طوری که قیمت مرغ در کشتارگاه 

 .است شده اعالم

 فروشندگان های اعالمی فوق نرخ استعالمی بوده و قیمت عیه این اتحادیه به اعضا خود آمده است که بنابراین گزارش در اطال

 . نمایید فروش به اقدام سود درصد 1۰ احتساب با و رسمی خرید فاکتور به توجه با توانیدمی

http://iranecona.com/8۳۵1۴/%D9%8۲%DB%8C%D9%8۵%D8%%D-AA9 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۹تاریخ: 

 خروج آمریکا از برجام اثری بر صنعت مکانیزاسیون داخل ندارد

آالت کشاورزی، خروج آمریکا از برجام تأثیری بر روند توسعه ماشیندرصدی صنعت  9۰یک مقام مسئول گفت:با توجه به خوداتکایی 

 خبرنگار  با وگوگفت در کامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی.مکانیزاسیون نخواهد داشت

آالت صنعت ماشین، درباره تأثیر خروج آمریکا از برجام بر گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی

درصدی صنعت ماشین آالت کشاورزی به داخل، خروج آمریکا از برجام  9۰اظهار کرد: با توجه به خوداتکایی بیش از  کشاورزی،

به عنوان رئیس جمهور آمریکا سرکار آمد،  9۵وی افزود: دونالد ترامپ که از سال .داشت نخواهد یزاسیون تأثیری بر روند توسعه مکان

های اخیر منجر به سوق دادن گذاری گسترده در سالاست که سرمایه بارها بر پایان دادن به برجام تأکید کرده است و این درحالی

عباسی با بیان اینکه صنعت ماشین آالت کشاورزی داخل جوابگوی نیاز کشور .به سمت صنعت داخل شده است کشاورزانذائقه 

های نوین دچار برخی مشکالت هستیم، اما نگرانی در این زمینه نداریم چرا که با همکاری است، تصریح کرد: هرچند در برخی فناوری

های نوین از سایر کشورها، دانش فنی تأمین فناوری به گفته وی پس از.های نوین قابل تأمین خواهد بودتکنولوژی  با سایر کشورها

درصدی در حوزه مکانیزاسیون، مشکلی  9۰سازی خواهیم کرد که در کالن قضیه با توجه به خوداتکایی بیش از آن را در کشور بومی

ای؛ بیش از ذاری گستردهگهای اخیر سرمایهرئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون ادامه داد: در سال.برای صنعت داخل پیش نخواهد آمد

گذاری خارجی است و درصد این میزان سرمایه 1۵تا  1۰صورت گرفت که  حوزه مکانیزاسیونمیلیارد تومان در  6۰۰هزار و  ۵

به گفته وی، تولیدکنندگان .آالت استاین امر بیانگر ارتباط تنگاتنگ تولیدکنندگان داخل با کشورهای اروپایی در حوزه ماشین

ن آالت داخل با کشورهای ایتالیا، آلمان، اتریش و عموم کشورهای اتحادیه اروپا، آسیای جنوب شرقی و آسیای شرق صنعت ماشی

همچون ژاپن و کره در حوزه ماشین آالت زراعت برنج و کشورهای ترکیه در تأمین ماشین آالت و قطعات یدکی ارتباطات خوبی 

با توجه به آنکه قیمت ماشین آالت داخل یک  :ن به صنعت ماشین آالت داخل، گفتعباسی با اشاره به دالیل ذائقه کشاورزا.داریم

خل آالت داهای اروپایی و آمریکایی است و از طرفی تفاوت محسوسی در کیفیت ماشینسوم، یک چهارم و یک پنجم قیمت ماشین

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون .یدا کردندبا مشابه خارجی وجود ندارد، کشاورزان گرایش باالیی به خرید ماشین آالت داخل پ

منجر به دگرگونی و پوست اندازی  ماشین آالت کشاورزیگذاری گسترده در دولت تدبیر و امید در بخش کشاورزی، افزود: سرمایه

ماشین  عرضه کننده ۲۵۰به گفته وی، فعالیت بیش از .این صنعت به تعطیلی کشیده شده بود 9۲این صنعت شد در حالیکه تا سال 

های اخیر و توجه دولت به این عرضه کننده تجهیزات آبیاری در کشور بیانگر تزریق طالیی سرمایه در سال ۳۰۰آالت کشاورزی و 

 .بخش است

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۲۵67۲/%D8%AE%D8%B1%D9 
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 متفرقه
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  ۲۲شنبه 

 هزار میلیارد ریال سبد غذایی ماه رمضان مصوب شد 2

هزار میلیارد ریال برای سبد غذایی خانوارهای جامعه هدف در ماه  ۲رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: اعتباری بالغ بر 

ت در راستای سیاست های فقر زدایی پرداخت یارانه های فروردین محمد باقر نوبخت اظهارداشت: دول.رمضان اختصاص یافته است

 .ماه را به موقع انجام داده و در اردیبهشت ماه نیز در زمان مشخص یارانه ها را به حساب خانوار ها واریز می کند

 امی افرادی که تحت پوششوی افزود: همچنین دولت با توجه به نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، یک سبدغذایی ویژه را نیز به تم

میلیارد  6۰۰نوبخت گفت: اعتبار این سبد غذایی در سال گذشته یک هزار و .بوده و در جامعه هدف قرار گرفته اند، اختصاص می دهد

 .هزار میلیارد ریال است ۲ریال بود، اما در سال جاری بالغ بر 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۴۳d87۳9d88e۳۴۳e۵8da66۰cdf۲7۰c 
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 مرکبات
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۶تاریخ: 

 ها کاهش یافتهای خوراک با خرید خامِ نهادهظرفیت تولید کارخانه

 .های خوراک استها، عامل اصلی کاهش ظرفیت تولید کارخانههای مرغداری به خرید خام نهادهیک مقام مسئول گفت: تمایل واحد

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارهای خوراک دام، طیور و آبزیان در گفتمهدی مسعودی، قائم مقام اتحادیه تعاونی 

رفیت خود مشغول فعالیت هستند، اظهار با یک سوم ظ های خوراک دامکارخانه، با اشاره به اینکه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

میلیون تنی  9میلیون تن در کشور وجود دارد، در حالیکه با ظرفیت  ۲۰کارخانه خوراک دام با ظرفیت اسمی  6۵۰کرد: هم اکنون 

 .در حال فعالیت اند

خوراک دانست و افزود: مرغداران های وی تمایل واحدهای مرغداری به خرید خام نهاده ها را عامل اصلی کاهش ظرفیت تولید کارخانه

ه کنند کاز کارخانه ها، در واحدهای خود با استفاده از آسیاب میکسر اقدام به تولید دان می ذرت و کنجاله سویاپس از خرید خام 

 .درنهایت این امر ضربه مهلکی به اقتصاد، توسعه پایدار و کاهش کیفیت و بهره وری تولید وارد می کند

کوچک شدن سنگدان های مرغ به سبب استفاده از خوراک دام با  :خبر داد و گفت افت الشه مرغدرصدی  6ش مسعودی از کاه

 .درصد است که این امر در تولید شیر، گوشت و مرغ با کیفیت تاثیر بسزایی دارد ۲۲به  ۲8کیفیت دلیل اصلی کاهش افت الشه از 

از وابستگی شدید صنعت دامپروری به خارج از کشور بیان کرد: اگرچه خوراک دام  قائم مقام اتحادیه تعاونی های خوراک دام با انتقاد

در تامین ذرت،کنجاله سویا، اسپرم، واکسن و گاوهای سمینتال به شدت  صنعت دامپروری به صورت آماده وارد کشور نمی شود، اما

 .به خارج وابسته هستیم اما خوشبختانه تولید در حد خودکفایی کشور است

دالر هزینه در بر دارد، اما عده ای معتقدند که تولید به سبب امنیت  ۵۰۰ادامه داد : با وجود آنکه تولید یک کیلو گوشت عشایری وی 

 .گویند که به هر قیمتی نباید تولید کنیمغذایی کشور با هر قیمتی باید حفظ شود و در مقابل برخی افراد می

و مواد لبنی بیانگر آن است که تولید در واحدهای مرغداری و دامداری به حدی   طیور  خودکفایی در بخش به گفته مسعودی؛

 .رسیده که واردات گوشت مرغ و محصوالت لبنی برای وارد کننده صرفه اقتصادی ندارد

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵19۴11/%D8%B8%D8%B1%D9%81% 
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۹۷/۰۲/۱۷ : تاریخ

 یابد/ کاهش تولید گندم در روسیه و آمریکاافزایش می ۲۰۱۸قیمت جهانی غالت در سال 

 ۲۰18-19دهد که تولید و ذخایر جهانی این محصوالت در سال زراعی فائو نشان می« گزارش عرضه و تقاضای غالت»ترین تازه 

  .نسبت به سال قبل که رکورد جدیدی ثبت شده بود، کاهش خواهد یافت

از دفتر نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( در ایران، این به نقل  خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی 

بینی کاهش تولید، برآوردهای اولیه حاکی از وضعیت مطلوب بازارهای جهانی غالت در سال رغم پیشسازمان اعالم کرده که علی

 6۰7هزار و  ۲، به ۲۰17رصدی نسبت به سال د 1.6با افت  ۲۰18رود تولید جهانی غالت در سال انتظار می.جاری میالدی است

 .ویژه در آمریکا استبینی روند نزولی تولید ذرت بهمیلیون تن کاهش یابد که عمدتاً ناشی از پیش

نیز یکی از دالیل عمده افت تولید این محصول در جهان خواهد بود. فائو همچنین  کاهش برداشت گندم در فدراسیون روسیه

میلیون تن رسیده و رکورد جدیدی در این بخش ثبت  ۵1۰.6درصدی به  1.۳که تولید جهانی برنج با رشد بینی کرده است پیش

میلیون تن است. بدین  6۲6هزار و  ۲بینی جدید فائو در حوزه مصرف انسانی و دامی غالت نیز حاکی از ثبت رکورد جدید پیش.شود

درصدی بوده و نسبت ذخایر به  ۲.7شاهد افت  ۲۰19زراعی منتهی به سال رود ذخایر جهانی غالت در پایان فصل ترتیب انتظار می

 16درصد به باالترین میزان طی  ۲8.8ثبت رقم   ۲۰17-18درصد کاهش یابد. این نسبت در سال  ۲7.۲مصرف جهانی غالت نیز به 

میلیون تن غالت  ۴.6کی از دادوستد نیز حا ۲۰18المللی غالت در سال برآوردهای فائو در بخش تجارت بین.سال اخیر رسیده بود

 .های قبلی برای فصل جاری زراعی استبینیتر از پیشدرصد پایین ۰.6است که 

فروردین  1۲ترین گزارش ماهیانه شاخص بهای مواد غذایی اعالم کرد که قیمت محصوالت غذایی در ماه آوریل )فائو همچنین در تازه

 .واحد رسید 17۳.۳( به رقم 1۳97فروردین  11تا  1۳96اسفند  10)به ماه مارس  اردیبهشت( با افزایش جزئی نسبت 1۰تا 

بر اساس این گزارش، روند صعودی بهای غالت و محصوالت لبنی در ماه آوریل نیز ادامه یافت اما قیمت شکر بار دیگر سیر نزولی 

صعودی چهار ماه اخیر را حفظ کند. شاخص این درصدی توانست روند  1.7شاخص بهای غالت فائو در ماه آوریل با رشد .داشت

 .درصد باالتر از مدت مشابه در سال گذشته میالدی ثبت شد 1۵.۴محصول در ماه آوریل 

که افت تولید ذرت در آرژانتین به دلیل بهای گندم نیز در پی بروز خطرات اقلیمی در آمریکا افزایش یافته، درحالی

 .المللی انجامیده استا به افزایش بهای این محصول در بازارهای بینخشکسالی و نیز کاهش کاشت در آمریک

درصدی را تجربه کرد که بازتاب تقاضای باال برای همه انواع محصوالت شیر  ۳.۴شاخص بهای لبنیات فائو نیز در ماه مارس افزایش 

 .های صادراتی در نیوزیلند استها درباره فرصتو نیز نگرانی

 .درصد کاهش یافت ۰.9درصد و  1.۴تی و گوشت نیز در ماه جاری میالدی به ترتیب شاخص بهای روغن نبا

 درصدی قیمت جهانی شکر ۲۴کاهش 

درصد کاهش یافت. افت  ۲۴طور میانگین پایین آمده و نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴.8شاخص بهای شکر فائو در ماه آوریل 

تولید این محصول در تایلند و هند، دومین تولیدکننده بزرگ شکر در جهان و  قیمت شکر عمدتاً ناشی از ثبت رکورد جدید در

 .ترین تولیدکننده شکر، استهمچنین کاهش ارزش رئال، واحد پول برزیل،بزرگ

https://www.farsnews.com/news/7۰۰۰89۲1۳97۰۲1/%D9%8۲%DB%8C%D9%8۵ 
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