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 بنام خداوند متعال

"  درگوشه سمت چپ صفحه    Bookmarkعالمت   "  روي اخبارسرخط   مشاهده براي لطفا

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

 ویر تصال رایانه به اینترنتادرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیبرای دستیابی به خبردر منبع اصلی و 

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 اقتصاد کالن
 فارس - ۹۷/۰۳/۰۸ : تاریخ

 کند/ بانک مرکزی درک صحیحی از نظام ارزی نداردتعیین دستوری نرخ ارز مشکلی را حل نمی

یک کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی درک صحیحی از نظام ارزی ندارد و اینکه در یک اتاق دور هم بنشینند و نرخ ارز را  

  .های مشخصی در کشور استچرا که نرخ ارز برگرفته از مکانیزم دستوری تعیین کنند، شدنی نیست،

، در مورد مشکالت اخیر اقتصادی در کشور اظهار داشت: مشکالت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی علیرضا اقبالی در گفت

توان این موضوع را نادیده گرفت که آمریکا گره خورده است و نمی های مختلف اقتصادی در برخی جاها با تحریمما در کشور در بخش

  .تأثیری در روابط اقتصادی با اروپا و ایران نداشته باشدبا حجم اقتصادی بزرگی که در دنیا دارد، 

اروپایی  هایای گسترده است که قطعا برخی شرکتای در دنیا به گونههای مالی و بیمهوی با اشاره به اینکه حاکمیت آمریکا در نظام

  .قطع کند، ممکن است بازار ایران را رها کنند اش را با آنهاکه طرف مبادله با ایران هم هستند، از ترس اینکه طرف آمریکایی مبادله

در ایران و ایجاد مشکالتی در مبادالت خارجی ایران گفت: در همین راستا  85های جدید در سال اقبالی با بیان اینکه با آغاز تحریم

د درک درستی از موضوع نداشتند، در ها را دور بزنیم و شایتوانیم تحریمنهادهایی تعریف شد که عمداً یا سهواً مدعی بودند که ما می

نتیجه فساد از آنجا شروع که برخی افراد مانند بابک زنجانی و یا امثالهم انسجام پولی ما را برهم زدند، چرا که شاید بتوان یک بار و 

  .یک روز قطعات هواپیما را به کشور قاچاق کرد، اما ادامه این موضوع به صورت هر روز امکانپذیر نیست

های نهم و دهم برشمرد و افزود: آنهایی دومین عامل گسترش فساد در فضای داخل کشور را بسته بودن فضای سیاسی در دولتوی 

 در ما و هراسند در کشور عمومی فضای از باشند، داشته هراس قضایی مقامات از آنکه از بیش است، آلوده فساد به شانکه دست

  .ایمکرده امنیتی و پلیسی را هانظارت دهیم، گسترش را اجتماعی نظارت اینکه جای به ایدوره

ها در افزایش فساد و از بین رفتن پول بیت المال اشاره کرد و گفت: تمام فسادهایی که این کارشناس اقتصادی به نقش پررنگ بانک

سرمایه به درستی شکل نگرفته است. در  ایم، باالخره نام یک بانک درمیان بوده و بازاردر کشور اتفاق افتاده، هر جا پیگیری کرده

ها اعطای تسهیالت به مردم برای خرید خانه، خودرو و یا امثالهم است و کارشان این نیست که وام بدهند تا تمام دنیا وظیفه بانک

  .کارخانه بزرگ چند میلیون دالری ایجاد شود

شود و این احداث شود، طرح و برنامه آن در بازار سرمایه ارائه می اقبالی اضافه کرد: در تمام دنیا اگر قرار باشد کارخانه فوالدی

ای نخواهد داشت، اما در کشور ما یک کنند که این طرح، طرحی اساسی و خوب است و یا نتیجهگذران هستند که آنالیز میسرمایه

 .ع آن یک رانت استدهد تا کارخانه فوالد احداث شود و به نوعی منبهزار میلیارد تومان وام میبانک یک

بانک مرکزی همین االن نیز درک صحیحی  .شوندوی اضافه کرد: اشتباهی که اکنون در مورد نظام ارزی کشور هم مرتکب می

چرا که نرخ ارز برگرفته  و اینکه در یک اتاق دور هم بنشینند و نرخ ارز را دستوری تعیین کنند شدنی نیست، از نظام ارزی ندارد

میلیون  20گوید نرخ هر متر آپارتمان برخی مسئوالن در کشور ای مشخصی در کشور است و همان مکانیزمی که میهاز مکانیزم

 .هزار تومان باشد 7گوید، دالر باید تومان است، همان مکانیسم هم می

های نسبی اکنون در این فضا مزیت به گفته این استاد دانشگاه، نرخ ارز از حالت دستوری باید به شکل آزاد و شناور در بیاید، چرا که

  .دانندتوان به درستی تشخیص داد و اکنون فعاالن اقتصادی تکلیف خودشان را به درستی نمیرا نمی
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وی تصریح کرد: نرخ دستوری ارز فسادآور است و این سیستم قبال در کشورهای کمونیستی پنجاه سال پیش جواب خود را پس داده 

تان را عرضه خواهید باید مهارتداریم، یعنی اگر پول می« این در عوض آن»ورده است. در اقتصاد چیزی به نام و سر از ناکجاآباد درآ

  .شود بهایی نپرداخت و چیزی را به دست آوردکنید و نمی

/news/https://www.farsnews.com13970308000749/%D8%AA%D8%B9%D 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۷خرداد  ۰۸تاریخ: 

 تومان 7300آخرین تحوالت بازار مرغ و ماهی/ نرخ هر کیلو مرغ 

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

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاررئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتخانی مهدی یوسف

تومان،  800هزار و  4در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  نرخ مرغ تومانی 200از کاهش  ،جوان

تومان  300هزار و  7و خرده فروشی  650هزار و  6، توزیع درب واحد های صنفی 500هزار و  6مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است 300هزار و  7مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  و ران 300هزار و  6به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر .است

فیله و  500هزار و  14، سینه بدون کتف 500هزار و  12خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: نرخ هر کیلو سینه با کتف یوسف

 رغقیمت ما دلیل اصلی کاهش اصلی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی افزایش عرضه نسبت به تقاضا ر.تومان است 500هزار و  15 مرغ

 .در بازار اعالم کرد و گفت: با توجه به وضعیت کنونی بازار، امکان پیش بینی قیمت مرغ در بازار وجود ندارد

 16هزار، کپور  45در بازار خبر داد و افزود: هم اکنون نرخ هر کیلو شیر جنوب  ثبات نرخ ماهیوی در بخش پایانی سخنان خود از 

هزار،  32هزار، هامور جنوب  10هزار، آزاد دزفولی  19هزار، سفید پرورشی  24هزار، تیالپیا  25هزار، شیر نیزه ای  13زل آال هزار، ق

 .هزار تومان است 37هزار و حلوای سیاه  55هزار، شوریده بندر  60هزار، راشگو جنوب  22هزار، سنگسر شهری  29سنگسر طالیی 

https://www.yjc.ir/fa/news/6548617/%D8%A2%D8%AE%D8%B 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۱۱تاریخ: 

 درصدی قیمت جوجه یکروزه/امکان عرضه جوجه در بورس کاال فراهم نیست 30کاهش 

درصد قیمت  30تومان بوده که این رقم 800تا  500جوجه یکروزه گفت: به طور متوسط نرخ هر قطعه جوجه یکروزه دبیرانجمن 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارغالمعلی فارغی دبیر انجمن جوجه یکروزه در گفت.تمام شده است

 800 تا 500  در بازار اظهار کرد: به طور متوسط نرخ هر قطعه جوجه یکروزه قیمت جوجهبا انتقاد از روند نزولی  ،خبرنگاران جوان

 .است شده تمام قیمت درصد 30رقم این که است تومان

های دامی همچون کنجاله سویا و ذرت، صنعت مرغداری و نوسان قیمت نهاده مرغ زندهنرخ به گفته وی با توجه به کاهش شدید 

 .روستبا بحران جدی روبه

فارغی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد سیاستگذار نسبت به وضع موجود بیان کرد: ستاد تنظیم بازار و شرکت پشتیبانی امور دام 

ه رو هستند ککنند و از طرفی تولیدکنندگان با ضرر و زیان جدی روبهدر بازار مینصف قیمت واقعی مرغ، اقدام به عرضه محصول 

 .سیاستگذاران باید این دو تناقض را با یکدیگر حل کنند

کنند ها را به بازار عرضه میزودتر از موعد گله تولیدکنندگان جوجه یکروزه دبیر انجمن جوجه یکروزه ادامه داد: در شرایط کنونی،

 .های مولد از چرخه تولید حذف خواهند شدریزی تولید اصالح نشود، مطمئنا گلهنامهو اگر بر

وی در بخش پایانی سخنان خود در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا در شرایط کنونی امکان عرضه جوجه برای تعادل قیمت در 

امکان عرضه جوجه یکروزه در بورس کاال وجود ندارد و تنها  وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به آنکه شرایط عادی نیست، بورس کاال

 .ریزی مدونی برای وضعیت کنونی بازار داشته باشندمسئوالن باید برنامه

https://www.yjc.ir/fa/news/6548161/%DA%A9%D8%A7 
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 منابع طبیعیاقلیم و 
 فارس - ۹۷/۰۳/۱۲ : تاریخ

 دهدفارس از وضعیت آب و هوا گزارش می

ظهر امروز/ هشدار سیالب در مازندران و گلستان و گرد و خاک در زابل با توجه به شدت فعالیت وزش باد شدید در تهران از بعداز 

ها فردا در مازندران، گلستان، بر و سیالبی شدن رودخانهای، آبگرفتگی معاسامانه بارشی، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید لحظه

  .شودبینی میقزوین، البرز، تهران، قم، شمال سمنان، مرکزی، لرستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی پیش

هر ها، بعدازظیابی هواشناسی و خروجی مدلهای پیشنقشه، براساس تحلیل آخرین خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

بینی های سمنان، شرق اصفهان، مرکزی، قم، قزوین، البرز و تهران وزش باد شدید پیششرق و شرق کشور، استانامروز در شمال

  .شود که در برخی نقاط با گرد و خاک همراه خواهد بودمی

هایی از شرق کشور، شرق، نواحی مرکزی و بخشی و شرقی البرز، سواحل خزر، شمالروز یکشنبه سامانه بارشی در دامنه مرکز

غرب کشور فعال خواهد بود و سبب رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقت در این های زاگرس مرکزی و شمالدامنه

سمنان، مازندران، گلستان، قم، مرکزی،  ان، شمالهای قزوین، البرز، تهرها روز یکشنبه در استانشدت بارش .مناطق خواهد شد

  .شودبینی میشمال خراسان رضوی پیش و شمالی خراسان  لرستان،

ای دما درجه 7تا  4های جنوبی البرز نیز کاهش شرق و دامنههای ساحلی خزر ماندگار است و در شمالفردا هوای خنک در استان

  .رخ خواهد داد

شود که در برخی مناطق نظیر زابل با گرد و خاک و بینی میشرق وزش باد شدید پیشبرخی مناطق شمالهمچنین فردا در شرق و 

  .کاهش کیفیت هوا همراه خواهد بود

هایی از های البرز مرکزی و بخشغرب، غرب، دامنهشود و فقط در شمالروز دوشنبه از فعالیت سامانه بارشی در کشور کاسته می

  .شودبینی میابر و بارش پراکنده رخ خواهد داد و روند افزایش دما در نیمه شمالی کشور پیشمرکز کشور، رشد 

ها ای، آبگرفتگی معابر و احتمال سیالبی شدن مسیلبا توجه به شدت فعالیت سامانه بارشی، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید لحظه

 نخراسا شمال شمالی، خراسان لرستان، شرق مرکزی، سمنان، شمال قم، تهران، رز،الب قزوین، گلستان، مازندران، ها فردا درو رودخانه

 .شودبینی میرضوی پیش

ها و وزش بادهای مورد در مناطق کوهستانی و همچنین احتمال سیالبی شدن مسیل شود با توجه به انتظار وقوع صاعقه بهتوصیه می

 .شود گرفته کاربه الزم اقدامات ایمنی، حفظ و شدید، برای کاهش خسارات احتمالی

امروز و فردا وزش باد شدید در خراسان رضوی و خراسان جنوبی موجب خیزش گردوخاک و کاهش دید افقی و کیفیت هوا دراین 

 .شودها میاستان

شب کاهش ابر آسمان تهران فردا ابری همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد، گاهی وزش باد شدید و احتمال تگرگ و اوایل 

  .درجه خواهد بود 18و  27شود؛ بیشینه و کمینه دما فردا در تهران بینی میپیش

 9درجه باالی صفر و شهر کرد با کمینه دمای  8درجه باالی صفر گرمترین و اردبیل با کمینه دمای  47فردا اهواز با بیشینه دمای 

  .ترین مراکز استان خواهند بوددرجه باالی صفر خنک

میلیمتر ثبت شد. میزان بارش در سال  159.9خردادماه سال جاری  11انگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز می

  .درصد کمتر از سال گذشته است 22.9متر بود، بنابراین تا این تاریخ بارش سال جاری میلی 207.3گذشته در این بازه زمانی 
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بلندمدت  سال از کمتر درصد 26.7 جاری سال بارش که است بوده میلیمتر 218.3نی مذکور میانگین بلندمدت کشور در بازه زما

  .میلیمتر است 64.4ششم سال زراعی متعلق به منطق تالش در استان گیالن به میزان وبیشترین میزان در هفته سی .است

 . مشاهده کنندرا از اینجا  توانند جزئیات بیشتر خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزیکاربران همچنین می

https://www.farsnews.com/news/13970312001017/%D9%88%D8 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۰۸تاریخ: 

 هشدارهای هواشناسی کشاورزی در پی بارش باران

 .را به کشاورزان دادسازمان هواشناسی در پی استمرار بارش باران تا پایان هفته در برخی مناطق کشور، هشدارهای الزم 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار مسعود حقیقت رئیس اداره هواشناسی کشاورزی در گفت

های بهاره فراتر از حد نرمال بود؛ اظهار کرد: با توجه به آنکه بارش های فنی هواشناسی به کشاورزانتوصیهدرباره آخرین  ،جوان

 .بنابراین بخشی از نیاز آبی گیاهان و کشاورزان مناطق دیم تأمین شد

باران در مناطق البرز و  وی از ادامه بارش باران در شمال غرب و استان های مرکز کشور خبر داد و گفت: با وجود احتمال رگبار

جلوگیری  استخرهای پرورش ماهیها به دهیم که از ورود آب گل آلود روخانهزاگرس تا پایان هفته به پرورش دهندگان هشدار می

 توجه نبود صورت در که کنند می تغذیه ها رودخانه آب از عمدتا  کنند چرا که استخرهای پرورش ماهیان سردآبی همچون قزل آال

 .روند می بین از ها ماهی بچه استخرها، به آلود گل آب ورود و کافی

در حال کوچ در دامنه ها هستند، از هفته های گذشته هشدار داده ایم که در طول زمان  عشایر حقیقت ادامه داد: با توجه به آنکه

 .بارش از رفتن به سمت رودخانه ها و ارتفاعات اجتناب کنند

ا استان های شمالی کشور داشتیم، گفت: ب شالیکارانهای الزم به های گذشته توصیهان اینکه از هفتهرئیس اداره هواشناسی با بی

وجود حساسیت زمان انتقال نشا برای شلتوک و شالی و استمرار بارش های رگباری تا پایان هفته به شالیکاران توصیه می کنیم که 

 .های خود باشندهمواره مراقب پوشش خزانه

https://www.yjc.ir/fa/news/6548484/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8 
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 انتصابات
 فارس - ۹۷/۰۳/۱۰ : تاریخ

حفظ نباتات در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، محمدرضا درگاهی به سمت رئیس سازمان 

  .منصوب شد

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .کشاورزی، محمدرضا درگاهی به سمت رئیس سازمان حفظ نباتات منصوب شد

آمده است: با توجه به وظایف حاکمیتی سازمان و نقش آن در ارتقا سالمت عمومی جامعه، امیدوارم با بهره در بخشی از این حکم 

گیری از توان علمی نیروهای متخصص و متعهد سازمان در ردیابی، پایش، مراقبت و استفاده بهینه از سموم،مبارزه بیولوژیک با آفات 

 .لید محصول سالم و ترویج تولید محصول ارگانیک اقدام نماییدگیاهی، ساماندهی مدیریت قرنطینه نباتی و تو

https://www.farsnews.com/news/13970310000155/%D8%B1%D8%A6% 
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 انگور/کشمش
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 قیمت هابازار و 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۰۸تاریخ: 

 هاآخرین تحوالت بازار میوه و سبزی/هندوانه و سبزی صدرنشین قیمت

از چند روز مانده به ماه رمضان تاکنون، قیمت برخی اقالم همچون هندوانه و سبزی به سبب افزایش تقاضا دستخوش تغییر و تحوالتی 

از چند روز مانده به ماه  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگاربه گزارش .در بازار قرار گرفت

 .دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار گرفت رمضان تاکنون، قیمت برخی اقالم همچون هندوانه و سبزی به سبب افزایش تقاضا

 2، ملون 500هزار و  3هزار، خربزه  3تا  500هزار و  2حاکی از آن است که نرخ هر کیلو هندوانه  بازار میوهها از آخرین بررسی

هزار، زردآلو  15تا  12هزار، هلو  20تا  15هزار، توت فرنگی  30تا  25هزار، گیالس  10تا  7، گوجه سبز 500هزار و 2هزار، طالبی 

 .تومان است 500هزار و  3و سبزی خوردن  500هزار و  3تا  500هزار و  2هزار، خیار  13تا  8

ت رو شده اسدر مغازه ها با افزایش چشمگیری روبه قیمت سبزی و هندوانهگوید: طبق روال همه ساله یکی از فروشندگان میوه می

 .که این امر با انتقاد بسیاری از مصرف کنندگان مواجه است

بازار  درباره آخرین تحوالت ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان خبرنگار با وگوگفت در حسن کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی

های گذشته، قیمت برخی اقالم میوه ناشی از افزایش تقاضا در ماه رمضان با نوسان مقطعی میوه و صیفی اظهار کرد: طبق تجربه سال

تا  800درصدی نرخ سبزی در ماه رمضان خبر داد و گفت: هم اکنون نرخ هر کیلو سبزی خوردن  25تا  20زای وی از اف.روستروبه

 .شوددرصد سود در مغازه ها عرضه می 35تومان است که با احتساب  500تا هزار و  800و سبزی جور)پلو،آش،قورمه(  200هزار و  2

در ایام ماه رمضان چیست، بیان کرد: با توجه به افزایش مصرف،  نرخ هندوانهکارگر در پاسخ به این سوال که دلیل نوسان شدید 

هزار تومان در میدان  2تا  700قیمت هندوانه ناخواسته در مبدا خرید باال می رود به طوریکه هم اکنون هر کیلو هندوانه با نرخ 

 میوه بازار تحوالت دیگر از را میدان در  د گیالسدرصدی قیمت زردآلو و ورو 50رئیس اتحادیه میوه و سبزی کاهش .شودعرضه می

 .است تومان هزار 30 تا 25 گیالس و هزار 14 تا 7 نرخ با زردآلو کیلو هر نرخ اکنون هم: گفت و  دانست

طالبی یک هزار،  3تا  500نرخ هر کیلو خربزه یک هزار و  :تومان اعالم کرد و افزود 500هزار و  2وی نرخ هر کیلو ملون یک هزار تا 

 .هزار تومان است 8هزار،گوجه سبز یک هزار تا  8تا  4، توت سفید 500هزار و  3هزار، طالبی شاه پسند یک هزار تا  3هزار تا

هزار،  3تا  2با نرخ  پرتقال رسمی کارگر با اشاره به نرخ سایر میوه ها در میدان مرکزی میوه و تره بار بیان کرد: هم اکنون هر کیلو

 5هزار، موز  4تا  500هزار، سیب قرمز لبنانی یک هزار و  6تا  500هزار، سیب زد لبنانی یک هزار و  6تا  3مسون شمال پرتقال تا

 200هزار،خیار رسمی یک هزار و  6تا  500هزار،کیوی یک هزار و  3تا  500، لیمو شیرین یک هزار و 300هزار و  7تا  500هزار و 

رئیس اتحادیه میوه و سبزی در پایان نرخ هر کیلو .شودتومان در میدان عرضه می 700هزار و  2تا  هزار و خیار گلخانه یک هزار 3تا 

،کاهو رسمی یک 500هزار و  3هزار تومان اعالم کرد و گفت: قیمت هر کیلو فلفل دلمه سبز یک هزار تا  7تا  2فلفل دلمه رنگی 

تا یک  600،پیاز زرد 800تا یک هزار و  700،پیاز شیری 800هزار و تا یک  700 سیب زمینی نو، 500هزار و  2تا  500هزار و 

، بادمجان 200هزار و  2هزار، نخود فرنگی یک هزار تا  4تا  500هزار و  2،لوبیا سبز 400تا یک هزار و  700،باقالی 500هزار و 

 .ان استتوم 500هزار و  3تا  700و بادمجان دلمه ای  500هزار و  3تا  500گلخانه یک هزار و 

https://www.yjc.ir/fa/news/6548327/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۰۹تاریخ: 

 پزندهزار نانوایی به قیمت دولتی نان می 70

شود تا نان به نرخ هزار نانوایی در سطح کشور عرضه می 70حجتی گفت: حدود هفت میلیون تن گندم با کمتر از نصف قیمت به 

 .ارزان در اختیار مردم قرار گیرد

کشاورزی شب گذشته در حاشیه بازدید از اولین و  محمود حجتی وزیر جهاد  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

رید خای خصوصی ایران در شهر آوه از توابع شهرستان ساوه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: منابع مورد نیاز بزرگترین شهرک گلخانه

 .در اوایل اردیبهشت ماه تصویب و ابالغ شده است تضمیمی گندم

تومان  1370شود به نرخ تومان است و قیمتی که از کشاورزان خریداری می 1300دم وی اظهار کرد: هم اکنون قیمت جهانی گن

در سطح کشور عرضه  نانوایی هزار 70تومان به  660ای از آن به میزان حدود هفت میلیون تن به قیمت کیلویی است. بخش عمده

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: برای تامین مابه التفاوت قیمت گندم و .می شود تا نان به نرخ ارزان در اختیار مردم قرار گیرد

که مقرر شده در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار گیرد و هم از  بانک مرکزیشود، دولت از منابع ای که به نان داده مییارانه

 .کندردیف هایی که در بودجه پیش بینی شده و هم فروش مستقیم گندم استفاده می

 کارانعذرخواهی وزیر از گندم

وی با اشاره به تخصیص کامل منابع مالی خرید تضمینی گندم اظهار کرد: در تخصیص این منابع همواره مشکالتی وجود دارد. 

ها و کافی نبودن منابع مالی خزانه موجب تاخیر در پرداخت به کشاورزان می شود که از این بابت پرداخت دیرهنگام از سوی بانک

 .ها به حداقل برسدکنم اما تالش خواهیم کرد که تاخیر در پرداخترخواهی میعذ

ای اشاره و اظهار کرد: این منطقه بزرگترین شهرک وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به ظرفیت باالی منطقه آوه در حوزه کشت گلخانه

ها واحد ده اشتغال به عنوان یک کارآفرین نمونهگلخانه ای است که به همت کارآفرین بخش خصوصی ایجاد شده است و با ایجاد 

و  ای استوی بیان کرد: یکی از بهره ورترین اشکال استفاده از منابع آبی توسعه کشت گلخانه.گلخانه ای را نیز تاسیس کرده است

 .کنددولت از کارآفرینان در این حوزه حمایت می

https://www.yjc.ir/fa/news/6549727/70%D-9%87%D8%B2%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۰۹تاریخ: 

 آخرین تحوالت بازار مرغ/ زنگ خطر تولید مرغ به صدا درآمد

های میادین میوه و مرغ آماده به طبخ در غرفه 700هزار و  4زنده را رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی نرخ هر کیلو مرغ 

وگو با محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت.تومان اعالم کرد 400هزار و  6و تره بار راحدود 

در بازار نیست، اظهار  قیمت مرغ با انتقاد از روند نزولی ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار

هزار و  6تومان، مرغ آماده به طبخ میدان بهمن  700هزار و  4تا  500هزار و  4کرد: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

 .تومان است 400هزار و  6غرفه های میادین میوه و تره بار حدود 

 دارانمرغها در بازار، با توجه به افزایش سرسام آور قیمت و کمبود نهادهوی با اشاره به اینکه وضعیت مرغداران تعریفی ندارد، افزود: 

 .رو هستند که در صورت استمرار این امر، با کمبود جدی مرغ بعد از ماه رمضان مواجه خواهیم شدبا مشکالت متعددی روبه

تومان اعالم کرد و گفت: این درحالی  500و  هزار 9و مرغ آماده به طبخ را  500هزار و  6یوسفی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را 

 .رو هستندتومان روبه 300هزار و  2تا  2است که هم اکنون مرغداران در فروش هر کیلو مرغ با زیان حداقل 

رئیس انجمن پرورش دهندگان دهندگان مرغ گوشتی نسبت به وضعیت کنونی تولید و نرخ نهاده ها اعالم خطر کرد و افزود: نرخ 

 وجود بارگیری امکان نرخ این با درحالیکه  تومان است 700هزار و  2و کنجاله سویا  750هر کیلو ذرت تحویل بنادر هزار و کنونی 

وی در بخش پایانی سخنان خود درباره دالیل نوسان نرخ نهاده های دامی در بازار تصریح کرد: تاخیر در واردات،نوسان نرخ ارز .ندارد

 .ر روزهای اخیر و عدم تنظیم بازار نهاده ها توسط مسئوالن امر از جمله دالیل گرانی است، اعتراض کامیون داران د

https://www.yjc.ir/fa/news/6550231/%D8%A2%D8%AE%D8%B1% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۱۲تاریخ: 

 هزار تومان 22آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی در ماه رمضان/ قیمت هر کیلو گیالس 

 .ترین تحوالت بازار میوه اعالم کردرئیس اتحادیه میوه و سبزی افزایش قیمت هندوانه، سبزی و هویج را از جمله مهم

، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  وگو با خبرنگاردر گفتاسداهلل کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی 

ترین اتفاقاتی بوده که به هویج از جمله مهمدرباه آخرین تحوالت بازار میوه و سبزی اظهار کرد: افزایش قیمت هندوانه، سبزی و 

 200هزار و  2تا  800با نرخ  هندوانهبه گفته وی هم اکنون هر کیلو .سبب افزایش مصرف در ماه رمضان در بازار رخ داده است

لو پرتقال رسمی کارگر قیمت هر کی.رسدها به فروش میدرصد سود در مغازه 35تا  30شود که با احتساب تومان در میدان عرضه می

هزار، توت فرنگی  8تا  4هزار، توت سفید  6تا  2تومان اعالم کرد و افزود: نرخ هر کیلو پرتقال تامسون نیز  500هزار و  2تا  2شمال 

 هزار 3 تا هزار یک  طالبی هزار، 9 تا هزار سبز گوجه ،500 و هزار 3 تا 500 و هزار یک  هزار، خربزه 14تا  3هزار، زردآلو  16تا  5

 انگور و هزار 8 تا 5 هلو هزار، 22 تا 20 هزار،گیالس 3 تا 500 و هزار یک ملون هزار، 4 تا 500 و هزار یک  ، طالبی شاه پسند500 و

هزار، خیار  3تا  200رئیس اتحادیه میوه و سبزی ادامه داد: قیمت هر کیلو خیار رسمی بین یک هزار و .است تومان هزار 14 تا 11

، 500هزار و  4تا  500یک هزار و  سیب لبنانی قرمزهزار،  6تا  500، سیب لبنانی زرد یک هزار و 500هزار و  2ای یک هزار تا بوته

 .هزار تومان است 6تا  500ی یک هزار و ،کیو500هزار و  4تا  500لیموشیرین یک هزار و 

، بادمجان گلخانه 500هزار و  2تا  700ای با نرخ وی با اشاره به آخرین تحوالت بازار صیفی گفت: هم اکنون هر کیلو بادمجان دلمه

، پیاز 400هزار و  تا یک 600هزار، پیاز زرد  15تا  4، برگ مو 500تا یک هزار و  700، باقالی 500هزار و  3تا  500یک هزار و 

 11تا  5 سیر خشکهزار،  7تا  500هزار و  2، سیر تازه 800تا یک هزار و  500، سیب زمینی نو 800تا یک هزار و  700شیری 

 .هزار تومان در میدان عرضه می شود 6تا  3هزار و فلفل دلمه رنگی  5تا  3هزار، فلفل تند ریز 

هزار، کدومسمایی یک  2، کاهو رسمی یک هزار تا 500هزار و  3تا  500ی یک هزار و کارگر افزود: نرخ هر کیلو کاهو پیچ ساالد

، کلم 200تا یک هزار و  700، کلم قرمز 500هزار و  6تا  2، کلم بروکلی 200هزار و  2، کرفس یک هزار تا 200هزار و  2هزار تا 

، گوجه 600تا یک هزار و  800، هویج 800هزار و  2زار تا هزار، نخودفرنگی یک ه 3تا  2، لوبیا سبز 500تا یک هزار و  500سفید 

 .تومان است 200هزار و  2تا  2هزار و گوجه فرنگی نو  3تا  500فرنگی گلخانه یک هزار و 

 .تومان اعالم کرد 200هزار و  2تا  800و سبزی خوردن  700تا یک هزار و  800وی نرخ هر کیلو سبزی جور)پلو، آش، قورمه( 

دانی ها نوسان چنبینی کرد و گفت: با توجه به فراوانی میوه، قیمتدر روزهای آتی را پیش بازار میوه یه میوه و سبزیرئیس اتحاد

 .نخواهد داشت و آرامش بر بازار حاکم خواهد بود

https://www.yjc.ir/fa/news/5241865/%D8%A2%D8%AE%D8%B1% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۱۱تاریخ: 

 کمبودی در عرضه کاالهای اساسی ماه رمضان وجود ندارد

درصدی در فروشگاه های زنجیره ای تا پایان ماه رمضان گفت:  15تا  10یک مقام مسئول با اشاره به توزیع اقالم اساسی با تخفیف 

 .هیچ گونه کمبودی در عرضه این محصوالت وجود ندارد

 ،نگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوا صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار حسن حنان معاون شرکت بازرگانی دولتی در گفت

هزارتن  30اظهار کرد: برای تنظیم بازار برنج در ماه رمضان حدود  رمضان ماه در اساسی کاالهای توزیعدرباره آخرین وضعیت 

 .برنج توزیع استانی شد که به مرور این میزان از طریق فروشگاه های زنجیره ای عرضه می شود

 های فروشگاه با که هماهنگی با همچنین: افزود است، جذب حال در  هزارتن شکر توزیعی در استان ها 20وی با اشاره به اینکه 

درصد کمتر از قیمت بازار در اختیار مردم قرار گیرد  10 روغنیره ای صورت گرفت،قرار شد در ایام ماه رمضان محصول نهایی زنج

 .دهد تحویل خام روغن هزارتن 20دولتی بازرگانی  و به ازای آن

را دو  pr11و برنج هندی 900ر و هزا 3 را تایلندی سومالی برنج تومان، 600 و هزار 5 ،  را 1121 هندینرخ هر کیلو برنج حنان 

 .تومان اعالم کرد 600هزار و 

تومان است، تصریح کرد: البته در  500هزار و  3تا  400هزار و  3مدیرعامل بازرگانی دولتی با بیان اینکه نرخ هر کیلو شکر در بازار 

 .تومان در فروشگاه های زنجیره ای عرضه می شود 900هزار و  2با نرخ مصوب  شکر بسته بندیاین ایام هر کیلو 

ا ب اقالم اساسیالهای اساسی هیچ گونه کمبودی در بازار وجود ندارد و تا پایان ماه رمضان به گفته این مقام مسئول در عرضه کا

 .درصدی از طریق فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شود 15تا  10تخفیف 

https://www.yjc.ir/fa/news/6549470/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9% 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۱۰تاریخ: 

 پذیری از بد عهدی آمریکا خواهد داشت/ باید به منابع داخلی تکیه کنیمبخش کشاورزی کمترین آسیب

اورزی متکی به داخل است، خروج آمریکا از برجام از ای از منابع کشعضو شورای مرکزی خانه کشاورز گفت: از آنجا که بخش عمده

 .لحاظ ارتباطات اقتصادی تأثیر چندانی در بخش محصوالت کشاورزی نخواهد داشت

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت

درباره تأثیر خروج آمریکا از برجام بر بخش کشاورزی اظهار کرد: خروج آمریکا از برجام بر خالف تعهدات بین المللی و اخالق  ،جوان

داخل است، این امر از لحاظ ارتباطات اقتصادی تأثیر چندانی ای از منابع کشاورزی متکی به سیاسی است و از آنجا که بخش عمده

های ثانویه در بخش صادرات، تعامالت پولی با وی افزود: با اجرای تحریم.در بخش موادغذایی و محصوالت کشاورزی نخواهد داشت

حرکت کنند و طبق فرمایشات مقام با اتکا به دانش داخل به سمت جلو  کشاورزانرود که شود، اما انتظار میرو میمشکالتی روبه

به گفته اسدی بخش کشاورزی،کمترین آسیب .معظم رهبری در راستای تولید داخل، حمایت بیشتری از کشاورزان صورت گیرد

 .پذیری در بحث بد عهدی آمریکا در اجرای برجام خواهد داشت

واردات اقالم  های ظالمانه تأثیری در میزاناجرای تحریمعضو خانه کشاورز در پاسخ به این سوال که آیا خروج آمریکا از برجام و 

به اعتقاد بنده باید به منابع داخلی تکیه کنیم تا  خروج آمریکا از برجام مورد نیاز خواهد داشت، بیان کرد: با توجه به غذایی

اسدی با انتقاد از .، داشته باشیمحداقل تأثیرپذیری را در بخش کشاورزی که به طور مستقیم با امنیت غذایی کشور سر و کار دارد

تصریح کرد: با توجه به آنکه در تأمین روغن مورد نیاز کشور به شدت  97-96نرخ اعالمی خرید محصوالت کشاورزی در سال زراعی 

را که با درصدی نرخ این محصول استراتژیک داشتیم چ 3ایم، به نمایندگی از جامعه کشاورزان انتقاداتی به افزایش به خارج وابسته

 .مورد کم لطفی دولت قرار گرفته است بخش کشاورزیحمایت از تولید داخل باید این وابستگی را به حداقل برسانیم و متأسفانه 

https://www.yjc.ir/fa/news/6530723/%D8%A8%D8%A 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۱۲تاریخ: 

 شوداحیای وزارت بازرگانی به ضرر بخش کشاورزی تمام می

 .کندزاده گفت: احیای مجدد وزارت بازرگانی به موجب افزایش واردات آسیب جدی به بخش کشاورزی وارد میملک

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارطبیعی در گفت زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابعمحمد شفیع ملک

اظهار کرد: براساس قانون تمرکز اختیاراتی  کشاورزیاحیای وزارت بازرگانی در بخش  با اشاره به اثرات سو ،باشگاه خبرنگاران جوان

 .تواند آسیب جدی به این بخش وارد کندبه بخش کشاورزی واگذار شد که احیای مجدد آن می

وی افزود: با توجه به آنکه سیاست اصلی وزارت جهاد کشاورزی ایجاد زنجیره تأمین، تولید و تحول در این بخش است؛ بنابراین تمامی 

 .ها باشدباید بر عهده وزارت جهاد و تشکل  شاورزی از مزرعه تا سفرهاختیارات بخش ک

زاده ادامه داد: با اجرای قانون تمرکز، تمامی اختیارات بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی گرفته و به وزارت جهاد کشاورزی ملک

 .وارد خواهد کردعودت داده شد و احیای مجدد وزارت بازرگانی ضرر هنگفتی بر بدنه بخش کشاورزی 

رئیس نظام صنفی کشاورزی در پایان سخنان خود با بیان اینکه جامعه کشاورزی نسبت به احیای وزارت بازرگانی مخالف است، گفت: 

 رویه محصوالت کشاورزی و بی توجهی به تولید داخل را به همراه دارد؛ بنابراین، واردات بیاحیای وزارت بازرگانی با توجه به آنکه

 .بردو شعار حمایت از تولید داخل را زیر سوال می اقتصاد مقاومتی

https://www.yjc.ir/fa/news/6538516/%D8%A7%D8%AD 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹۷خرداد ماه  ۱۳یک شنبه 

 ابالغ بخشنامه ممنوعیت صادرات دام زنده بعد از دستور وزیر صنعت + سند

 
  .اجرا به گمرات اجرایی ابالغ کرددفتر صادرات گمرک ایران، ممنوعیت صادرات دام زنده را برای 

 7ای به گمرکات اجرایی اعالم کرد، از تاریخ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامه

 .باشدخرداد ماه صادرات هر گونه دام زنده و گوشت گرم ممنوع می

ای به وزیر جهاد کشاورزی با رونوشت به وزیر اقتصاد ممنوعیت یر صنعت در نامهگفتنی است، حدود یک هفته قبل از این ابالغیه، وز

 .خرداد ماه اعالم کرده بود 7صادرات دام زنده و گوشت قرمز را از تاریخ 

?Id=http://www.foodpress.ir/Post.aspx740dcd33b71b42dc8df95e168efd 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۰۸تاریخ: 

 هزارتن برنج در سال جاری/ خرید توافقی برنج راه حل مناسب کنترل بازار 300میلیون و  2پیش بینی تولید 

میلیون تن برنج در کشور تولید  2شود، امسال بیش از میبینی های اخیر پیشنایب رئیس انجمن برنج گفت: با توجه به بارندگی

 ،ان جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعلی اکبریان نایب رئیس انجمن برنج در گفت.شود

در سال زراعی جاری اظهار کرد: با توجه به بارندگی های اخیر و شرایط مناسب جوی پیش بینی می  تولید برنج درباره پیش بینی

 .هزارتن برنج در کشور تولید شود 300میلیون و  2تا  200میلیون و  2شود که امسال 

با احتساب میزان تولید داخل و ذخایر استراتژیک،واردات یک  میلیون تن اعالم کرد و گفت: 3را   سرانه برنج کشوروی مصرف 

 .میلیون تن برنج امری اجتناب ناپذیر است

میلیون تن برنج به  3در داخل وجود دارد، بیان کرد: امکان تامین  خوداتکایی تولید برنجاکبریان در پاسخ به این سوال که امکان 

سهولت در کشور وجود دارد،اما عده ای سود را در واردات می بینند که این امر بر دلسردی کشاورزان و رهایی اراضی شالیکاری تاثیر 

 .ج نداریمنیازی به واردات برن تولید داخل بسزایی دارد در حالیکه با حمایت همه جانبه از

نایب رئیس انجمن برنج خرید توافقی را راهکار مناسبی برای خوداتکایی در تولید این محصول استراتژیک دانست و تصریح کرد: برنج 

تنها محصولی است که دولت هیچ گونه حمایتی از آن به عمل نمی آورد چرا که خرید تضمینی بابت نرخ ارقامی که منسوخ شده، 

 .و تنها خرید توافقی مشکل کمبود برنج در بازار را پایان می دهددردی دوا نمی کند 

به گفته وی دولت بابت ارقامی همچون سفید رود که کشت آن منسوخ شده،نرخ اعالم کرده است که بااین وجود عمال خرید تضمینی 

 .نیست برنج کاران برنج راهکار مناسب حمایت از

https://www.yjc.ir/fa/news/6537263/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D-8% 
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 پنبه
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 تامین منابع مالی
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 تحقیقات و نوآوری ها
 فارس - ۹۷/۰۳/۱۰ : تاریخ

 رقم بذر جدید غالت و حبوبات دیم به بخش خصوصی  ۱۹واگذاری دانش فنی تولید 

رقم بذر جدید غالت و حبوبات دیم به بخش  19رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی گفت: تاکنون دانش فنی تولید 

  .خصوصی واگذار شده است

به نقل از روابط عمومی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، اسکندر زند در نشست بررسی برنامه  گزاری فارسخبربه گزارش 

، اظهار داشت: برنامه برون سپاری وظایف پژوهشی و «برون سپاری وظایف غیر حاکمیتی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور»

ریزی منسجم و زمان بندی شده و ارائه مدل در زمینه های تحقیقاتی با برنامه ،1404فناوری موسسه تحقیقات کشاورزی دیم تا افق 

 .موسسه، دارای اهمیت بسیاری است

ری گیوی در بیانات خود بر سیاست شفاف سازی و ارائه برنامه زمان بندی شده موسسه تحقیقات دیم در موردص حمایت از شکل

 .های دانش بنیان تاکید کردشرکت

هاد کشاورزی خاطر نشان ساخت: بعضی از برون سپاری ها در زمینه کشاورزی دیم در دست اقدام است و با توجه به معاون وزیر ج

 .سود آوری و جذابیت آن برای بخش خصوصی سعی در برون سپاری آن است

توجه وزارت جهاد  وی افزود: همچنین نظارت دولت در حوزه تولید باید موجب کاهش هزینه های تولید شود و این موضوع مورد

 .کشاورزی قرار دارد

های امید بخش برای بخش خصوصی دارای جذابیت رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به این که فروش الین

زارها  رقم جدید بذر دیم که از سوی محققان موسسه تحقیقات کشاورز دیم برای کشت در دیم 54فراوان است،گفت: تاکنون از میان 

 .رقم بذر جدید غالت و حبوبات دیم به بخش خصوصی واگذار شده است 19معرفی شده، دانش فنی تولید 

در رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم در گزارش خود ضمن اشاره به استقبال از برون سپاری وظایف غیرحاکمیتی موسسه بیان 

گیری بخش غیر دولتی متناظر، راهی برای توانمندسازی موسسه با داشت: برون سپاری وظایف غیر حاکمیتی و حمایت از شکل 

 .توجه به محدودیت در منابع انسانی و امکانات است که این امر با عدم نگاه توسعه گری در ساختارها و امکانات توام است

پیشرو بوده است، همچنین کاری افزود: در سال های گذشته موسسه تحقیقات کشاورزی دیم در واگذاری ارقام دیم در کشور گل

های پژوهشی مشترک داشته و پیشنهادهای جدیدی برای فروش الین امید بخش به تعامالت خوبی با بخش صنعت برای فعالیت

 .بخش خصوصی داشته است

 شامل سه راهای تحقیقاتی وابسته، تعامالت بیرونی موسهای موسسه و ایستگاهوی با تشریح خالصه ای از اهداف، وظایف و ماموریت

مورد  4 -بخش اجرا، مروجان و بهره برداران( ) PVS هایطرح - (ساماندهی اراضی دیم کشور )بخش اجرا، مروجان و بهره برداران :

حبوبات(، دانشگاه تبریز )گندم، )نامه همکاری مشترک با دانشگاه فردوسی تفاهم -تفاهم نامه با بخش صنعت همراه با تعریف پروژه 

پروژه  -های نوآوری( ایکاردا )تامین بذر، طراحی و اجرای پالت -پروژه ایران  -قیق( ، انرژی اتمی )اصالح ارقام زراعی( کشاورزی د

پروژه مشترک( و  3ترکیه ) (IWWIP) های زمستانه سمیتبرنامه گندم -نژادی، کشاورزی حفاظتی( سمیت )برنامه به -ایران 

 .شرکت دانش بنیان، برشمرد 2تاسیس 

https://www.farsnews.com/news/13970310000794/%D9%88%D8%A 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۰۸تاریخ: 

 نرخ کنونی تخم مرغ در بازار واقعی است/ واردات تخم مرغ ضرورتی ندارد

 .های تولید، نرخ کنونی تخم مرغ در بازار واقعی استدرصدی هزینه 40مسئول گفت: با توجه به افزایش یک مقام 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاررضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن در گفت

 6تا  200هزار و  6درب مرغداری  نرخ هر کیلو تخم مرغدرباه آخرین وضعیت بازار تخم مرغ اظهار کرد: هم اکنون متوسط ، جوان

 .تومان بوده که این قیمت متناسب با هزینه های تولید است 300هزار و 

رو مرغ نداریم، افزود: با توجه به آنکه در این مقطع با مشکل آنفلوانزای حاد پرندگان روبهبا بیان اینکه کمبودی در تولید تخم وی

 .نیستیم، تولید از وضعیت مساعدی برخوردار است و مشکلی در جوجه ریزی وجود ندارد

اران و سازمان دامپزشکی برای رعایت اصول قرنطینه، بهداشتی و ارتقای های استانی، مرغدترکاشوند ادامه داد: امسال اتحادیه و تعاونی

سطح امنیت زیستی نهایت همکاری را با یکدیگر داشتند و کارگروه هایی به منظور کنترل واحدهای مرغداری تشکیل شده تا تولید 

گفت: با توجه به مسائل  های دامیدهنهامدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن درباه آخرین وضعیت .رو نشودبا مشکل جدی روبه

ها از طریق شرکت پشیتبانی امور دام و اقتصادی، نوسان نرخ ارز و وجود برخی مشکالت در حمل و نقل به منظور کنترل بازار نهاده

ا و ذرت جاله سویهای الزم انجام شد تا با استفاده از موجودی شرکت پشتیبانی امور دام برای توزیع کنوزارت جهاد کشاورزی پیگیری

 .به مرغداران، نوسان قیمت در بازار به حداقل برسد

ها باالست یا خیر، بیان کرد: با توجه تومان در خرده فروشی 700تا  600مرغ با نرخ وی در پاسخ به این سوال که عرضه هر عدد تخم

ن نباید انتظار داشت که کمتر از قیمت تمام شده های تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل، از مرغدارادرصدی هزینه 40به افزایش 

 .اقدام به عرضه محصول در بازار کنند

تومان در بازار به معنای  700تا  600ترکاشوند نرخ کنونی تخم مرغ در بازار را واقعی دانست و افزود: عرضه هر عدد تخم مرغ به نرخ 

 .تومان اقدام به عرضه محصول در بازار کنند 400ار داشت که با نرخ گرانی نیست و در شرایط کنونی از تولیدکنندگان نباید انتظ

 ذشتهگ سال: کرد تصریح است، جهانی قیمت افزایش از ناشی دامی هاینهاده نرخ نوسان از بخشی اینکه بیان با  این مقام مسئول

دالر است، ضمن آنکه قیمت ذرت  500دالر بود که امسال این رقم نزدیک به  350سویا در بازارهای جهانی  کنجاله تن هر متوسط

به نسبت خود در بازارهای جهانی افزایش داشته که این امر در کنار افزایش هزینه های حمل و نقل،کارگری و غیره در داخل منجر 

 .راه داشته استبه قیمت تمام شده باالی تولید در داخل را به هم

نداریم، گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید و نرخ  واردات تخم مرغوی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه نیازی به 

 .واقعی تخم مرغ در بازار، واردات ضرورتی ندارد

yjc.ir/fa/news/https://www.6548208/%D9%86%D8%B1%D8 
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 تولیدات باغی
 فارس - ۹۷/۰۳/۰۸ : تاریخ

 هزارتن سیب درختی ۶0۵صادرات سیب با سیاست بازار در مقابل بازار دو برابر شد/ صادرات 

هزار تن سیب صادر شد، در حالی که این رقم در سال  605حدود  96معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت: در سال  

  .دهد سیاست صادرات سیب در مقابل واردات موز جواب داده استهزار تن بود که نشان می 353، 95

تولید سیب درختی و آمار صادرات در مورد آخرین وضعیت  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی محمدعلی طهماسبی در گفت

میلیون تن انواع میوه و خشکبار طی یک سال تولید شده است، اما به دلیل تنوع اقلیمی در کشور و  22آن گفت: طبق آخرین آمار 

 رهای زیادی را به بخش باغبانی کشوهایی همچون گرمازدگی، طوفان یا سرمازدگی هستیم که آسیبخیزی هر سال دچار تنشحادثه

هزار تن سیب در کشور تولید  700میلیون و  3وی به آمار تولید سیب درختی در کشور اشاره کرد و گفت: ساالنه .کندوارد می

 200هزار تن آن تابستانه و بقیه آن پاییزه است و بیشترین حجم سیب در آذربایجان غربی با رقم یک میلیون و  600شود که می

طبق  جتی به برآوردهای بخش باغبانی در راستای صادرات سیب مازاد در کشور اشاره کرد و گفت:معاون ح.شودهزار تن تولید می

هزار تن سیب در سال گذشته صادر شود و سیاست بازار در مقابل بازار را اعمال کردیم. یعنی به  700ها محاسبه کردیم که برآورده

 .دیم که همین امر سبب افزایش میزان صادرات سیب شدکیلو سیب مجوز واردات یک کیلو موز را دا 3ازای صادرات 

صادر  95هزار تن سیب در سال  353گونه توضیح داد که این 96و  95های طهماسبی در مورد مقایسه آمار صادرات سیب در سال

 .هزار تن صادر شده است 90هزار تن رسید و امسال نیز طی دو ماه بیش از  605به  96شد که این رقم در سال 

های کشور از گویند سیب درختی در انبارها مانده و مشتری ندارد، گفت: طبق آماری که از سردخانهوی در پاسخ به آنهایی که می

های آبمیوه ها موجود است که برای مصرف جاری و کارخانههزار تن سیب در سردخانه 30جمله آذربایجان غربی گرفتیم، اکنون 

 .کندکفایت می

برای صادرکنندگان  95-96میلیارد تومان خط اعتباری در سال  600اد کشاورزی در امور باغبانی از اختصاص معاون وزیر جه

زه کاران را بیشترین استفاده را در این حوشد که پستهمحصوالت باغبانی خبر داد و گفت: این اعتبار از طریق بانک کشاورزی داده می

کشورهایی که نسبت به محصوالت و باغات ما در مورد آفات و باقیمانده سموم شبهاتی کردند و به دلیل اصالحاتی که انجام شده 

 .داشتند، پس از انجام بازدید میدانی، مطمئن شدند که مشکلی در این زمینه وجود ندارد

s/https://www.farsnews.com/new13970308000274/%D8%B5%D 
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 تولیدات باغی
 فارس - ۹۷/۰۳/۱۱ : تاریخ

 هزار میلیارد تومانی به باغهای پسته کرمان 2هزار میلیارد تومان به محصوالت باغی خسارت زد/ زیان  ۹سرمای بهار 

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت: بر اثر گرمازدگی اواخر زمستان گذشته، باغات پسته کرمان آسیب زیادی دیدند، به 

  .هزار میلیارد تومان پسته بر اثر گرمازدگی در این استان از بین رفته است 2طوری که 

در مورد خسارات وارد شده به محصوالت باغبانی طی سه  ،خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی محمدعلی طهماسبی در گفت

هایی همچون گرمازدگی و سرمازدگی در های مختلف همواره با خسارتکشور ما به دلیل داشتن اقلیم :ماه اخیر خاطرنشان کرد

هزار میلیارد تومان به تمام محصوالت  9و سرمای زودرس بهاره سرجمع محصوالت کشاورزی از جمله محصوالت باغبانی مواجه است 

  .باغی در کشور خسارت وارد کرد

وی همچنین به خسارتی که امسال در باغات پسته کرمان به دلیل گرمازدگی در پایان فصل زمستان رخ داده اشاره کرد و گفت: در 

  .های پسته زده شودم رسید و باعث شد، تا آسیب جدی به جوانهدرجه ه 32روزهای آخر زمستان، گرما در این استان تا 

ن هایی همچوآبی دارد، در استانمعاون حجتی به این نکته اشاره کرد که نهال پسته به دلیل مقاومتی که نسبت به شوری و کم

همچنان  شود، اماهای کشور کشت میانکرمان فعال است و با آنکه تقریبا به جز دو استان هرمزگان و بوشهر تقریبا پسته در همه است

 .شودبیشترین سطح زیر کشت پسته در استان کرمان انجام می

کنیم، خیز و آب شیرین عملکرد بیشتری در هکتار دارد، تصریح کرد: ما فکر میهای حاصلوی با تأکید بر اینکه کشت پسته در زمین

آید، باید کشت شود، در صورتی که به شدت به دنبال توسعه باغات میحتما پسته در جایی که آب شور است و کیفیت آب پایین 

های فارس، سیستان و بلوچستان، ایالم و پسته در نقاط مختلف از جمله غرب کشور هستیم و اکنون باغات پسته زیادی در استان

 .خوزستان ایجاد شده است

  .هزار تن پسته در کشور تولید شود 200آمده های به وجود بینی کرد که امسال با توجه به آسیبطهماسبی پیش

ار های طوالنی در اختیوی همچنین بر این نکته تأکید کرد که باید برای احیای باغات پسته تسهیالت ارزان قیمت با بازپرداخت

  .کاران قرار گیردپسته

شد، اما به مرور پسته در دنیا شناخته میمیالدی، ایران به عنوان نخستین صادرکننده  2016به گزارش فارس، تا قبل از سال 

میالدی آمریکا مقام اول  2016ها ذخایر ژنتیکی پسته ایرانی را به کشور خود قاچاق و کشت کردند، تا جایی که در سال آمریکایی

 .پسته صادراتی دنیا را به خود اختصاص داد و ایران مقام دوم صادرات را گرفت

کارشناسان معتقدند کیفیت پسته ایرانی به مراتب باالتر از پسته تولید آمریکاست، اما نکته جالب  این در حالی است که بسیاری از

  .درصدی برای واردات پسته ایرانی به کشورش وضع کرده است 200توجه اینکه آمریکا در اقدامی ناجوانمردانه تعرفه 

عراق، پاکستان، ایتالیا و امارات جزء پنج کشوری  نند و آلمان،ککشور دنیا پسته مصرفی خود را از ایران وارد می 59اما همچنان 

  .کنندترین پسته ایرانی را با باالترین قیمت خریداری میهستند که مرغوب

 ای از صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاصپسته، زعفران و فرش دستباف سه کاالی غیرنفتی ایرانی است که ساالنه بخش عمده

درصد تولید پسته را در خود جای داده  70امسال این نگرانی وجود دارد که با کاهش تولید پسته در استان کرمان که  داده است و

  .است، این مسئله با مشکل مواجه شود

https://www.farsnews.com/news/99213970309000/%D8%B3%D8%B1 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۰۹تاریخ: 

 درصد باغات کشور بیمه هستند 23برآورد نهایی خسارت سرمازدگی دیررس بهاره تا پایان خرداد/ 

خرداد اعالم یک مقام مسئول گفت: میزان نهایی خسارت و انواع محصوالتی که در پی سرمازدگی اخیر دچار خسارت شدند، پایان 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران استان تهران در گفت.خواهد شد

صندوق استان کشور دچار خسارت شدند، اظهار کرد: اگرچه  22  اینکه در پی سرمازدگی اخیر، باغاتبا بیان  ،باشگاه خبرنگاران جوان

شود، میزان بینی میهزار تومان اعالم کرده است، اما پیش 7برآورد اولیه میزان خسارت را بیش از  بیمه محصوالت کشاورزی

هم اکنون روی درخت ماندند ناشی از سرمازدگی اخیر دچار ریزش  خسارت از این رقم باالتر باشد چرا که ممکن است محصوالتی که

به گفته وی، تا پایان خرداد میزان نهایی خسارت و انواع محصوالتی که در پی این حادثه طبیعی دچار خسارت شدند، اعالم .شوند

 بیمه کشاورزیدرصد باغات کشور بیمه هستند، افزود: براین اساس خواستار تقویت  23تا  22شادلو با بیان اینکه حداکثر .خواهد شد

نایب رئیس اتحادیه باغداران در بخش پایانی سخنان خود در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه با وجود .در این بخش هستیم

 داخلی نیاز برابر دو باغی محصوالت تولید اخیر، دهه دو در: کرد تصریح دارد؟،  وجود وهواردات میسرمازدگی اخیر، آیا نیازی به 

 .رو نباشیم، اما نیازی به واردات نداریمتنها ممکن است با مازاد تولید روبه اخیر سرمازگی پی در که بود

https://www.yjc.ir/fa/news/6548715/%D8%A8%D8%B1%D8%A2 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۱۲تاریخ: 

 توان از سرمازدگی باغات و اراضی کشاورزی جلوگیری کرد؟چگونه می

 .باغات و اراضی کشاورزی در فصل بهار پرداخته شده استدر این گزارش به بررسی راهکارهای موثر برای مقابله با سرمازدگی 

توسعه بدون تردید یکی از عوامل موثر در ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

اقتصادی هر کشوری به حوزه زراعت و باغداری آن معطوف می شود، عرصه ای که تامین کننده سالمت و استقالل غذایی هر جامعه 

ضعیف ت توسعه اقتصادیر صورت بروز نارسایی و خلل در این حوزه ،یکی از ارکان اصلی و اساسی در د  ای به شمار می رود.بنابراین

 .و متزلزل خواهد شد

مستلزم تامین پیش نیازها و الزامات خاص به خود در هر سه بخش  زراعت و کشاورزیقطع به یقین تقویت و توسعه حوزه 

کاشت،داشت و برداشت است.به رغم اهمیت این حوزه،متاسفانه کشور ایران در هر سه بخش با مشکالت و معضالتی دست و پنجه 

 .کشاورزی در این مرز و بوم را تسریع و تسهیل خواهد کرد نرم می کند که رفع آن روند شکوفاییِ زراعت و

معطوف می شود که متاسفانه در سالیان اخیر به کرات باعث تحمیل خسارت های سنگین  سرمازدگییکی از این معضالت به پدیده 

 .نگیر فعاالن این عرصه شدشده و شوربختانه در سالِ جاری نیز این معضل در بسیاری از نقاط کشور دام باغداران و کشاورزانبه 

متاسفانه،بهار از مقاطعی است که بستر و زمینه سرمازدگی باغات و اراضی زراعی فراهم می شود و در صورت عدم اتخاذ تدابیر موثر 

 .و مقتضی، سوخت شدن و هدر رفت سرمایه و انرژی باغداران و زارعان بسیار محتمل خواهد بود

و یکباره دما از پدیده هایی است که نمی توان با آن مقابله کرد اما می توان با پیش بینی تردیدی وجود ندارد کاهش محسوس 

تمهیدات الزم ،آسسیب ها و ضرر و زیان آن را کنترل کرد، در غیر اینصورت تحمیل خسارات میلیاردی به عرصه باغداری و کشاورزی 

 .کشور تعجب آور و غیر منتظره نخواهد بود

امه اتحادیه سراسری باغداران کشور به روسای قوه مجریه و مقننه ابعاد تاسف آورِ هر چه بیشتری را از ضرر و طی روزهای گذشته،ن

 .زیان سرمازدگی به باغات کشور هویدا کرده است

ی استان کشور باعث خسارات هفت تا هشت هزار میلیارد تومانی شده است، رقم 17آنچنان که در این نامه قید شده،سرمازدگی در 

 .قابل توجه که قطعا در صورت پیشگیری از آن،شرایط متفاوت تری را در عرصه باغداری کشور شاهد خواهیم بود

هزار هکتار از محصوالت باغی و قریب به سه میلیون تن از محصوالت  678بر اساس گزارشات منعکس شده در رسانه ها،بیش از 

 .سردسیری دچار سرمازدگی شده اند

 چه باید کرد؟

صنعت،تجارت و   محمد علی رهگذر،یکی از فعاالن باسابقه عرصه زراعت و باغداری در شهرستان شهریار در گفت و گو با خبرنگار

ه،با ن کرد:متاسفانه فعاالن این عرص،با اشاره به لزوم آموزش الزم برای باغداران به منظور مقابله موثر با چنین پدیده هایی بیاکشاورزی

مشکالت عدیده بسیاری مواجه هستند و پدیده سرمازدگی نیز بعضا مزید بر علت می شود که خسارات بسیاری به کشاورزان و 

 .باغداران تحمیل شود

ن طبیعی،بعد از زمستان وی افزود:آنچه که منجر به خسارت در باغات می شود به سرمای ناگهانی و کاهش شدید دما در خارج از زما

و در بازِه شکوفه زدن درختان باز می گردد و بعضا ممکن است کاهش دما زمانی واقع شود که به اصطالح، میوه های سردرختی را 

این باغدار فعال در غرب استان تهران مطرح کرد:برخی تصور می کنند با شکل گرفتن میوه های سردرختی،مقاومت .دچار آسیب کند

 .ر سرما افزایش می یابد،در صورتی که شکوفه های درختان نسبت به کاهش یکباره دما از مقاومت بیشتری برخوردار هستنددر براب
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رهگذر گفت:به هر ترتیب افزایش مقاومت درختان در برابر سرما در فصل بهار،ضرورتی است که غفلت از آن با خسارات بسیاری توام 

 .خواهد شد

مقابله با سرمازدگی درختان گفت:یکی از روش های موثر به گرم کردن باغات با بهره گیری از تجهیزات وی در تشریح راهکارهای 

گرمایشیِ خاص معطوف می شود،دستگاه هایی که بصورت خاص برای باغات و اراضی کشاورزی طراحی و ساخته شده اند و با فنی 

این شیوه در مواقع خاص نقش موثری در مقابله با سرمازدگی ایفاء که در آن تعبیه شده،گرما به سمت درختان پراکنده می شود و 

 .می کند

رهگذر گفت:ایجاد دود در فضای باغ با سوزاندن اقالمی همچون کاه،الستیک و... ، بصورتی کنترل شده که به تسری آتش در نقاط 

 .ی روددیگر باغ منتهی نشود از دیگر روش های موثر برای مقابله به سرمازدگی به شمار م

این باغدار فعال در غرب استان تهران عنوان کرد:پاشیدن آب بر روی شاخه های درختان در دمای صفر درجه از دیگر روش های 

 .تاثیرگذار در مقابله با سرمازدگی باغات به شمار می رود

می شود،اما در واقع امر این یخ  وی در تشریح این شیوه گفت:اگرچه پاشیدن آب به نوبه خود باعث شکل گیری یخ بر روی شاخه ها

یبات ترک برخی از استفاده:کرد  رهگذر تصریح.ها به مثابه عایقی بر روی جوانه ها ،مقاومت و مصونیت در برابر سرما را افزایش می دهد

مار می به ش شیمیایی مخصوص همچون هورمون نفتالین استیک اسید در بهار،یکی دیگر از راهکارهای موثر در مقابله با سرمازدگی

رود،اما تفاوت این اقدام با دیگر شیوه ها از حیث تاخیری است که در زمان گل دهی و شکوفه دادن درختان ایجاد می کند و به نوعی 

این باغدار فعال در غرب استان تهران .این تعویق در گل دهی باعث می شود ریسک احتمالیِ سرمازدگی تا حدودی کاهش پیدا کند

انداختن هَرَسِ زمستانی،حذف علف های هرز باغات و اجتناب از برگرداندن خاک سطحی باغات از دیگر روش ها و  گفت:به تاخیر

وی افزود:موقعیت جغرافیایی .راهکارهایی است که می تواند در مواقعی خاص، دامنه خسارات احتمالی را تا حدود بسیاری محدود کند

رود زیرا بعضا ممکن است جانمایی باغ بصورتی باشد که به سادگی در معرض سرمازدگی باغات نیز از دیگر عوامل مهم به شمار می 

قرار گیرد و به تبع در صورت قرار داشتن باغ در مناطق شیب دار،در جوار جنگل ها،رودخانه ها،برکه ها و حاشیه سواحل رودخانه ها 

 .یزان قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کردیا دریاها،به دلیل رطوبت باالی موجود در آن،امکان سرمازدگی به م

 لزوم کشت بذرها و درختانی که از مقاومت باالتری در برابر سرما برخوردارند

با همه این اوصاف و با وجود نقش موثر تدابیر و تمهیدات مقتضی برای مقابله با سرمازدگی،نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که 

ن توجه به شرایط محیطی و منطقه ای به کاشت بذر و درختان میوه مبادرت می ورزند و به تبع در متاسفانه برخی باغداران بدو

 .چنین شرایطی شکوفه و سردرختی ها در صورت کاهش یکباره دما دچار آسیب هایی جدی می شوند

ا عِلمِ به آن می توان،در برابر در چنین شرایطی،آموزش باغداران به کشت و کاشت درختان و بذرهای مقاوم از ضروریاتی است که ب

سرمازدگی، دامنه و دایره خسارات را به میزان قابل توجهی محدود کرد و تحقق چنین امری منوط و مشروط به ارائه آموزش های 

 .هر چه بیشتر و البته رغبت و توجه فزاینده تر کشاورزان و باغدارانِ سنتی به آموزش های علمیِ روز است

https://www.yjc.ir/fa/news/6551632/%DA%86%DA%AF%D 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۱۵تاریخ: 

 شوندهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور میای برای سودجویی!/ میوهها بهانهسرمازدگی باغ

میوه های خوش رنگ و لعاب فرنگی نظیر انگور شیلی،سیب سبز فرانسه،گالبی آفریقا و لیمو ترش برزیل در ویترین میوه این روزها 

 ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار. فروشی های سطح شهر خودنمایی می کند

های خوش رنگ و لعاب فرنگی نظیر انگور شیلی، سیب سبز فرانسوی،گالبی آفریقا و لیمو ترش برزیل در ویترین میوه این روزها میوه

 هامغازه در داخلی قیمت برابر چند و گزاف هایقیمت با  واردات ممنوعیت رغمعلی  کند وهای سطح شهر خودنمایی میفروشی

شوند، اما گویا این برخوردها وارد میدان می های قاچاقمیوهاگرچه مسئوالن هر از گاهی با عزم جدی برای برخورد با .شوندمی عرضه

تر از گذشته است های قاچاق در میدان مرکزی میوه و تره بار کمرنگشود حضور میوهنتیجه موثری نداشته و با وجود آنکه گفته می

 .داران نگرانی از توزیع آنها در بازار ندارندها در دید عموم افراد در مغازه ها هستیم و مغازهاما همچنان شاهد حضور این میوه

ده ااند و سرمازدگی اخیر را ابزاری برای سوءاستفالبته ناگفته نماند که بسیاری از قاچاقچیان برای ادامه کار خود دسیسه چینی کرده

های نظارتی با کنترل بیشتر در مبادی کشور از ورود ، دستگاهحمایت از تولید داخل رود در سالاند که انتظار میخود قرار داده

 .زند، جلوگیری کنندهای قاچاق که ضربه مهلکی به تولید ملی میمیوه

های ممنوعه فرنگی در میدان مرکزی میوه رئیس اتحادیه میوه و سبزی بر این باور است که این روزها نظارت بر توزیع و عرضه میوه

 .شودنه کسب انجام میو تره بار افزایش یافته است چرا که این سودجویی بیشتر توسط واحدهای فاقد پروا

هزار،  40تا  35هزار، انگور شیلی  30تا  25های سطح شهر حاکی از آن است که لیموترش خارجی با نرخ گزارش میدانی از مغازه

د شود که با وجود تأکیهزار تومان عرضه می 20تا  15ای هزار، آووکادو دانه 25تا  20هزار، سیب سبز فرانسه  48تا  35گالبی آفریقا 

رود که مسئوالن امر هوشیارانه تر نسبت به قاچاق میوه برخورد بر حمایت از تولید داخل انتظار می 97مقام معظم رهبری در سال 

ز توزیع با انتقاد ا ،گاران جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنر خبرنگا با وگوگفت در اسداهلل کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی.کنند

های سطح شهر اظهار کرد: با توجه به آنکه هیچ کمبودی در داخل وجود ندارد، عذر و بهانه ای برای واردات های قاچاق در مغازهمیوه

 .کاالهای قاچاق پذیرفته نیست

ه تولید ضربه مهلکی ب قاچاق میوه ند، چرا کههای سطح شهر داشته باشهای نظارتی باید کنترل بیشتری بر مغازهوی افزود: دستگاه

 .کندداخل وارد می

 .دها رسیکارگر ادامه داد: بازرسان اتحادیه در میدان مرکزی میوه و تره بار نظارت دارند و در هفته اخیر کار به ابطال جواز برخی مغازه

یرد که گمرکزی و تبانی خریدار و فروشنده صورت می های قاچاق در حاشیه میدانبه گفته رئیس اتحادیه میوه و سبزی توزیع میوه

 .های مسئول باید نظارت بیشتری بر این موضوع داشته باشنددستگاه

 شوندهای قاچاق از مسیرهای قانونی وارد کشور میمیوه

گروه اقتصادی باشگاه وگو با خبرنگار حمید رضا ابطحی مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران در گفت

ای برای سودجویی دالالن با وجود آنکه کمبودی در توزیع میوه داخل وجود ندارد، اما سرمازدگی اخیر بهانه :گفت،خبرنگاران جوان

 .های قاچاق سودهای هنگفتی را به جیب بزنندو قاچاقچیان شده تا با عرضه میوه

ح های قاچاق در سطبه گفته وی از گمرکات و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده تقاضا داریم که از عرضه گسترده میوه

 .و حمایت از تولید داخل مغایرت دارد اقتصاد مقاومتی شهر جلوگیری کنند چرا که این امر با سیاست
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هزار، سیب  35های رنگارنگ قاچاق در ویترین میوه فروشی بیان کرد: هم اکنون انگور شیلی با نرخ ابطحی با انتقاد از عرضه میوه

شود که این امر ناشی از سودجویی دالالن است چرا که ها عرضه میهزار در مغازه 50تا  40هزار،گالبی آفریقا  40تا  30سبز فرانسه 

 .در تأمین هلو، زردآلو، شلیل و غیره مشکلی وجود ندارد

های شود، گفت: با توجه به فراوانی و کیفیت میوههای قاچاق از مسیرهای رسمی انجام میاین مقام مسئول با بیان اینکه واردات میوه

گیرد چرا که کیفیت های دارای مجوز صورت میدار و مخلوط با سایر میوههای سردخانهدر بازار، واردات آن از طریق کامیون قاچاق

 .دهد که واردات آن از طریق مسیرهای صعب العبور و پیله وری غیرممکن استها نشان میو تازگی این میوه

هایی از قبیل انگور، سیب، گالبی و لیموترش مخالف هاد به شدت با واردات میوهوی ادامه داد: اتحادیه و معاونت باغبانی وزارت ج

 .ها، برای تولید داخل دردسرساز استها به سبب ورود آفات و بیماریاست چرا که عرضه این میوه

 ای برای واردات میوه شدسرمازدگی بهانه

ا انتقاد از ب ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان خبرنگار با وگوگفت در مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران استان تهران

های قاچاق در سطح بازار های مختلف، کمابیش شاهد توزیع میوههای قاچاق در سطح شهر اظهار کرد: در طول سالتوزیع میوه

 .ای شد تا قاچاقچیان و برخی سودجویان اقدام به قاچاق میوه کنندهستیم که امسال سرمازدگی اخیر بهانه

رود ها بیانگر واردات آن از مسیرهای قانونی است که از دستگاه های نظارتی انتظار میمغازههای قاچاق در به گفته وی کیفیت میوه

 .کنترل بیشتری بر بازار داشته باشد

اند و سرمازدگی را ابزاری شادلو در پایان تصریح کرد: براساس شواهد موجود، قاچاقچیان برای ادامه کار خود دسیسه چینی کرده

 .کنندمی واردات میوهاند و اقدام به ر دادهبرای سودجویی خود قرا

https://www.yjc.ir/fa/news/6545012/%D8%B3%D8%B1%D9%85% 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۱۳تاریخ: 

 هزار میلیارد تومان به باغات خسارت زد 8سرمای بهاره 

هزار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: بیشترین حجم خسارت به باغات پسته و  8طهماسبی برآورد اولیه خسارت باغات را بیش از 

وگو با محمدعلی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در گفت.کاران استان کرمان وارد شده استپسته

درباره آخرین وضعیت خسارت سرمازدگی بهاره باغات  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار

پایانی اسفند و سرمای دیررس بهار در فروردین، برخی از درختان دچار گرمازدگی اظهار کرد: با توجه به افزایش دمای هوا در روزهای 

هزار تن محصوالت  450میلیون و  22وی با بیان اینکه سال گذشته .و برخی درختان باغات سردسیری نیز دچار سرمازدگی شدند

والت شود که تولید محصبینی میازدگی اخیر پیشای در کشور تولید شد، افزود: با توجه به پدیده سرمازدگی و گرمباغی و گلخانه

میلیون تن برسد که با این وجود کاهش چندانی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نخواهیم  21ای امسال به بیش از باغی و گلخانه

درصد دارای پوشش بیمه هستند، بیان کرد:  30تا  20در کشور تنها  باغات سرمازدهطهماسبی با تأکید بر اینکه از کل .داشت

 .صندوق بیمه محصوالت کشاورزی پس از برآورد نهایی تولید و بررسی در کارگروه ها، غرامت کشاورزان را پرداخت خواهد کرد

بردار دولت و مابقی بهرهدرصد سهم آن توسط  70، بیمه حمایتی و پوشش ریسک است که بیمه محصوالت کشاورزیبه گفته وی 

هزار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: بیشترین  8معاون وزیر جهاد کشاورزی برآورد اولیه خسارت باغات را بیش از .شودپرداخت می

، وی با بیان اینکه بخشی از باغات گردو دچار آسیب شدند.ته کاران استان کرمان وارد شده استپس و  حجم خسارت به باغات پسته

اظهار کرد: با توجه به آنکه گردوهای ایران زود برگ ده هستند؛ بنابراین بیشترین آسیب از حیث سرمای دیررس بهاره می بینند که 

طهماسبی از .کنندعالج آن تنها استفاده از ارقام اصالح شده دیر برگ ده در دنیاست چرا این ارقام سرمای دیررس بهاره را رد می

برای اصالح ارقام دیر برگ ده چندلر در تویسرکان خبر داد و گفت: براین اساس از کارشناسان مجرب ترکیه برای ایجاد باغات مادری 

سال برای  50تا  40تویسرکان با قدمت  درختان گردو کنونی شرایط در که چرا  آموزش کشاورزان و بهره برداران دعوت کرده ایم

 .پیوند ارقام دیر برگ ده قطع شده است

قام مسئول در بخش پایانی سخنان خود در پاسخ به این سوال که معاونت امور باغبانی برای باغاتی که در سرمازدگی اخیر این م

دارای پوشش بیمه نیستند چه تمهیداتی به کار گرفته است، تصریح کرد: با توجه به آنکه بخش زیادی از باغات تحت پوشش بیمه 

دیریت بحران تعریف شده که از طرف استانداران در حال پیگیری است تا پس از دریافت نیستند، فرآیندی تحت عنوان سازمان م

 .منابع الزم از سازمان برنامه و بودجه، وام های ارزان قیمتی در اختیار این کشاورزان قرار دهند

ir/fa/news/https://www.yjc.6551681/%D8%B3%D8%B1%D9%8چ 
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 تولیدات زراعی
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۱۱تاریخ: 

 درصدی قیمت جوجه یکروزه/امکان عرضه جوجه در بورس کاال فراهم نیست 30کاهش 

درصد قیمت  30تومان بوده که این رقم 800تا  500هر قطعه جوجه یکروزه دبیرانجمن جوجه یکروزه گفت: به طور متوسط نرخ 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارغالمعلی فارغی دبیر انجمن جوجه یکروزه در گفت.تمام شده است

 800 تا 500  در بازار اظهار کرد: به طور متوسط نرخ هر قطعه جوجه یکروزه قیمت جوجهبا انتقاد از روند نزولی  ،خبرنگاران جوان

 .است شده تمام قیمت درصد 30رقم این که است تومان

های دامی همچون کنجاله سویا و ذرت، صنعت مرغداری و نوسان قیمت نهاده نرخ مرغ زندهبه گفته وی با توجه به کاهش شدید 

 .روستبا بحران جدی روبه

فارغی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد سیاستگذار نسبت به وضع موجود بیان کرد: ستاد تنظیم بازار و شرکت پشتیبانی امور دام 

ه رو هستند ککنند و از طرفی تولیدکنندگان با ضرر و زیان جدی روبهمی نصف قیمت واقعی مرغ، اقدام به عرضه محصول در بازار

 .سیاستگذاران باید این دو تناقض را با یکدیگر حل کنند

کنند ها را به بازار عرضه میزودتر از موعد گله تولیدکنندگان جوجه یکروزه دبیر انجمن جوجه یکروزه ادامه داد: در شرایط کنونی،

 .های مولد از چرخه تولید حذف خواهند شدی تولید اصالح نشود، مطمئنا گلهریزو اگر برنامه

وی در بخش پایانی سخنان خود در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا در شرایط کنونی امکان عرضه جوجه برای تعادل قیمت در 

رضه جوجه یکروزه در بورس کاال وجود ندارد و تنها وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به آنکه شرایط عادی نیست، امکان ع بورس کاال

 .ریزی مدونی برای وضعیت کنونی بازار داشته باشندمسئوالن باید برنامه

https://www.yjc.ir/fa/news/6548161/%DA%A9%D8%A7 
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 خرما
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 خرید تضمینی/خدمات
 فارس- ۹۷/۰۳/۰۹ : تاریخ

 درصد پول گندمکاران پرداخت شد ۵0استان/  ۱۹هزار تن گندم از  ۹00خرید تضمینی یک میلیون و 

هزار تن گندم در قالب خرید تضمینی از گندمکاران  900معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: تا صبح امروز حدود یک میلیون و  

  .میلیارد تومان پول این گندم ها معادل نیمی از بهای آن پرداخت شده است 31تحویل گرفته شده که یک هزار و 

، در مورد آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم گفت: تا صبح امروز خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی مرتضی حنان در گفت

امانه هزار تن آن در س 722استان تحویل گرفته شده که یک میلیون و  19هزار تن گندم از کشاورزان  900حدود یک میلیون و 

  .میلیارد تومان است 285هزار و  2ثبت گردیده که ارزش ریالی آن معادل 

هزار شده در سامانه به ارزش یکدرصد بهای گندم خریداری و ثبت 50وی در مورد وضعیت پرداخت پول گندمکاران گفت: تاکنون 

  .هزار میلیارد تومان است 31و 

 173تاکنون  ای کرد و گفت:های دولتی اشارهایران همچنین به خرید تضمینی دانهمعاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی 

میلیارد  450هزار تن آن در سامانه ثبت شده و ارزش آن رقمی حدود  162هزار تن دانه روغنی از کشاورزان تحویل گرفته شد که 

  .درصد بهای آن پرداخت شده است 34تومان است که ت اکنون 

 30ای کرد و گفت: تاکنون ه وضعیت تنظیم بازار کاالهای اساسی برای ماه مبارک رمضان توسط این شرکت اشارهحنان همچنین ب

های کوروش و اتکا توزیع شده که ای از جمله فروشگاههای زنجیرههزار تن برنج هندی، تایلندی و اروگوئه از طریق برخی فروشگاه

  .ها تاکنون جذب شده استهزار تن از این برنج 20توزیع متفاوت است، ولی در مجموع  بسته به نیاز هر استان و جمعیت آن، میزان

همین موضوع سبب  تومان خبر داد و گفت: 900هزار و  2گرمی  900هزار تن شکر به قیمت هر بسته  20وی همچنین از توزیع 

  .گیریمرویه قیمت را در بازار بشده تا با توزیع کاالهای اساسی جلوی افزایش بی

https://www.farsnews.com/news/13970309000854/%D8%AE%D 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۰۹تاریخ: 

 اطالعات کشاورزان در سامانه خرید وجود نداردآخرین وضعیت خرید تضمینی گندم و کلزا/مشکلی در ثبت 

هزار تن کلزا تحویل مراکز خرید داده شده  152هزار تن گندم و  713یک مقام مسئول گفت: براساس آخرین آمار یک میلیون و 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار حسن حنان معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی در گفت.است

اظهار کرد: براساس آخرین آمار تا ششم خرداد، یک میلیون  خرید تضمینی گندمدرباره آخرین وضعیت  ،باشگاه خبرنگاران جوان

هزار تُن از این میزان در سامانه ثبت و  588استان کشور تحویل مراکز خرید شد که یک میلیون و  16هزارتن گندم از  713و 

نه بانکی شده است که حدود میلیارد تومان وارد ساما 972هزار تُن با ارزش بیش از یک میلیارد و  487اطالعات و یک میلیون و 

 .درصد از این میزان به گندمکاران پرداخت شد 49میلیارد تومان معادل  963

در سامانه مرتفع شده است، افزود: هم اکنون اختالف میزان گندم خریداری  گندمکارانوی با اشاره به اینکه مشکالت ثبت اطالعات 

 .بوده که این رقم طبیعی است هزار تُن 112تا  100شده با ثبت در سامانه تنها 

هزار تن  42هزار تن، گلستان  111هزار تن،کرمان  122هزار تن، ایالم  222هزار تن، فارس  102حنان، خوزستان با یک میلیون و 

 .برشمرد تولیدکننده گندمهزار تن را از استان های شاخص  5و هرمزگان با 

 .هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شود 500میلیون و  10بینی می شود که  به گفته این مقام مسئول تا پایان فصل زراعی پیش

هزار تن کلزا از کشاورزان به  152گفت: براساس آخرین آمار  خرید کلزاوی در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضعیت 

میلیارد  316هزار تن با ارزش  115عات هزار تن از این میزان در سامانه خرید ثبت و اطال 138مراکز خرید تحویل داده شده که 

 58به گفته حنان، تاکنون گلستان با .است شده واریز کلزاکاران حساب به میزان این درصد 50 که  تومان وارد سامانه بانکی شده

داخلی بازرگانی دولتی معاون .های برتر تولید کلزا هستندهزار تن از استان 20تن و مازندران با  539هزار و  29هزار تن، خوزستان با 

 .از کشاورزان خریداری شود کلزاهزار تن  500تا  480در پایان تصریح کرد: امسال پیش بینی می شود که 

https://www.yjc.ir/fa/news/6548278/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB% 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۰۹تاریخ: 

 شودکاران در دو قسط پرداخت میپول گندم

درصد پول را  50ریزی هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است، گفت: طبق برنامه 900که یک میلیون و سیف با بیان این

 .کنیمروز پرداخت می 60تا  45دوم را ظرف درصد  50زمان تحویل گندم و ثبت در سامانه و 

بینی به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ یزدان سیف گفت: پیش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

از کشاورزان سراسر کشور خریداری شود؛ البته تولید گندم در کشور بیشتر از  گندم میلیون تن 10.5تا  10کنیم، امسال حدود می

 .شوداین مقدار خواهد بود که بخشی برای مصارف کشاورزان و تأمین بذر استفاده می

ی های گذشته در همین مقطع زمانسیف اظهار کرد: میزان گندم خریداری شده تا این موقع از فصل برابر رقمی است که در سال

تولید گندم که آرزوی دیرینه مسئوالن  :های کشاورزان عنوان کردمعاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد پول گندم.خریداری شده بود

شود تا دولت تالش می اتفاق افتاده و در مجموعه وزارت جهاد کشاورزیبوده، با لطف خداوند، زحمت کشاورزان و سیاستگذاری 

میلیارد تومان است، به کشاورزانی  1000ایم، قسط اول خرید گندم را که رقمی برابر ت شود که ما توانستهموقع پرداخها بهپول گندم

 .بانک کشاورزی ثبت شده، پرداخت کنیم که گندم را تحویل داده و اطالعاتشان در سامانه

 ی بانک کشاورزی ثبتبندی عمالً در سامانهنهی پهها در سامانهکه اطّالعات برخی کشاورزان به دلیل مغایرتسیف با اشاره به این

نشده، از کشاورزان و عوامل خرید تضمینی خواست تا اقدام الزم برای رفع مشکالت انجام شود، تا کشاورزان عزیز زودتر به منابع 

تحویل گندم و ثبت  درصد( در زمان 50ریزی شده است تا قسط اول )برنامه کارانگندم ی پرداخت پولدر زمینه.مالی خود برسند

 .روز تا دو ماه پرداخت کنیم 45درصد دوم را ظرف  50در سامانه و 

https://www.yjc.ir/fa/news/6550457/%D9%BE%D9%88%D9%84 
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 خدمات
 فارس - ۹۷/۰۳/۰۹ : تاریخ

 شودکاران در دو قسط پرداخت میپول گندم

هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است، گفت:  900که یک میلیون و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان این 

  .کنیممی روز پرداخت 60تا  45درصد دوم را ظرف  50درصد پول را زمان تحویل گندم و ثبت در سامانه و  50ریزی طبق برنامه

کنیم، امسال بینی میپیش :به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ یزدان سیف افزود خبرگزاری فارسبه گزارش 

کشور بیشتر از این مقدار خواهد میلیون تن گندم از کشاورزان سراسر کشور خریداری شود؛ البته تولید گندم در  10.5تا  10حدود 

 .شودبود که بخشی برای مصارف کشاورزان و تأمین بذر استفاده می

های گذشته در همین مقطع زمانی سیف اظهار کرد: میزان گندم خریداری شده تا این موقع از فصل برابر رقمی است که در سال

 .خریداری شده بود

های کشاورزان عنوان کرد: تولید گندم که آرزوی دیرینه مسئوالن بوده، با لطف دممعاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد پول گن

ها شود تا پول گندمدولت تالش می خداوند، زحمت کشاورزان و سیاستگذاری وزارت جهاد کشاورزی اتفاق افتاده و در مجموعه

میلیارد تومان است، به کشاورزانی که گندم را  1000ابر ایم، قسط اول خرید گندم را که رقمی برموقع پرداخت شود که ما توانستهبه

که اطّالعات برخی کشاورزان به سیف با اشاره به این.بانک کشاورزی ثبت شده، پرداخت کنیم تحویل داده و اطالعاتشان در سامانه

زان و عوامل خرید تضمینی خواست تا ی بانک کشاورزی ثبت نشده، از کشاوربندی عمالً در سامانهی پهنهها در سامانهدلیل مغایرت

 .اقدام الزم برای رفع مشکالت انجام شود، تا کشاورزان عزیز زودتر به منابع مالی خود برسند

 50درصد( در زمان تحویل گندم و ثبت در سامانه و  50ریزی شده است تا قسط اول )کاران برنامهی پرداخت پول گندمدر زمینه

 .تا دو ماه پرداخت کنیمروز  45درصد دوم را ظرف 

https://www.farsnews.com/news/13970309001344/%D9%BE%D9%88%D9 
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 خشکسالی
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 دانه های روغنی
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 روغن
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۱۰تاریخ: 

 های روغن کشی صحت ندارداحتکار روغن در کارخانه

کشی صحت های روغنکنند و احتکار روغن در کارخانهها تمام تولیدات خود را به بازار عرضه مییک مقام مسئول گفت: کارخانه

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعلی فاضلی بازرس انجمن صنایع روغن نباتی ایران در گفت.ندارد

های درباره آخرین وضعیت بازار روغن اظهار کرد: سال گذشته صنعت روغن نباتی به سبب همراهی با سیاست ،خبرنگاران جوان

دولت، هیچگونه افزایش قیمتی نداشت و در نهایت امسال ستاد تنظیم بازار با درخواست تولیدکنندگان مبنی بر افزایش قیمت موافقت 

درصدی قیمت روغن را به ستاد  20تا  19پیشنهاد افزایش  روغن نباتید، انجمن های تولیوی افزود: با وجود افزایش هزینه.کرد

 .درصدی قیمت موافقت کرد 9اردیبهشت با افزایش  18تنظیم بازار داد درحالیکه ستاد تنظیم بازار در 

قول دادند که بعد از ماه  و ستاد تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزیهای تولید، فاضلی ادامه داد: با توجه به نوسان شدید هزینه

 .های تولیدکنندگان را کاهش دهندهای دیگری بدون اثرگذاری بر قیمت مصرف کننده، هزینهرمضان با روش

شد، هزار تومان عرضه می 90کیلویی روغن در بازار غیر رسمی  16های اخیر هر حلب این مقام مسئول تأکید کرد: اگرچه در هفته

تا  83کیلویی با نرخ  16شود و از آنجا که تولیدکنندگان انتظار داشتند، روغن هزار تومان در بازار توزیع می 77اما هم اکنون با نرخ 

رود با هماهنگی و اقدامات کارشناسی میان وزارت جهاد کشاورزی، ستاد تنظیم بازار و انجمن هزار تومان توزیع شود، انتظار می 84

 .شود جبران تولید هایههزین دیگری، هایروش از  روغن نباتی

ند، دهها خبر میدر کارخانه احتکار روغن داران و تولیدکنندگان سایر صنوف ازوی در پایان در پاسخ به این سوال که برخی مغازه

شی کهای روغنکنند و احتکار روغن در کارخانهها تمام تولیدات خود را به بازار عرضه میآیا این موضوع صحت دارد، بیان کرد: کارخانه

 .شودصحت ندارد و هم اکنون نیز آثار تالطم قیمت و کمبود در بازار احساس نمی

https://www.yjc.ir/fa/news/6546522/%D8%A7%D8%AD%D8%AA% 
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 زعفران
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 زیتون
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 سالمت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۱۰تاریخ: 

 بهداشتی رعایت شودواردات دام زنده بالمانع است/ضوابط 

 .سازمان استانی خود اعالم کرد، واردات دام زنده بالمانع است 31ای به وزارت صنعت معدن و تجارت، در بخشنامه

 31ای به رتخانه در بخشنامه، به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزاگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

مورخ  97/ 502/ 1031آمده است: طبق نامه شماره  بالمانع است. در این نامه واردات دام زنده :سازمان استانی خود اعالم کرد

 :رساندوزارت جهاد کشاورزی در مورد ضوابط واردات دام زنده کشتاری به آگاهی می 1397/03/06

کیلومتری  20های صنعتی مورد تأیید سازمان دامپزشکی در نوار از مبادی زمینی برای کشتار در کشتارگاه« دام زنده کشتاری»واردات 

همچنین مبادی دریایی )بنادر( برای کشورهای اروپای  المللیهای بینفرودگاههای واقع در اطراف مرزهای زمینی و کشتارگاه

های( دگاههای هوایی )فروهای خوزستان و سیستان و بلوچستان و راه، آمریکا، کانادا، اروگوئه، پاراگوئه در استانغربی، استرالیا، نیوزلند

های صنعتی اردبیل و زیاران آبیک استرالیا و نیوزلند برای کشتار در کشتارگاه اردبیل و پیام در استان البرز از کشورهای اروپای غربی،

 .ای و مطابق پروتکل بهداشتی واردات دام زنده بالمانع است، قرنطینهبا رعایت ضوابط بهداشتی

https://www.yjc.ir/fa/news/6550859/%D9%88%D8%A7% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6550859/%D9%88%D8%A7%25


 
راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات     

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139خرداد  ومداهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 سالمت
 فودپرس ۱۳۹۷خرداد ماه  ۱۳یک شنبه 

 کندچربی سوز که الغرتان میغذاهای 

خوراکی همیشه چاق کننده و دردسرساز نیستند و در آنها رازهایی نهفته است که با کشف آنها، بدنی سالم و اندامی متناسب خواهید 

روشی  ، دغدغه بیشتر خانم ها و آقایان است و برای الغر شدن تقریبا هر(Slimming)به گزارش شفا آنالین، این روزها الغری.داشت

را امتحان می کنند حتی راه های سخت! نکته اول اینکه برای الغر شدن باید صبحانه کامل را درست سر ساعت مشخص بخورید اما 

 .شام نخوردن باعث خواب راحت می شود

ر را به تاخیاگر سیر و بی اشتها هستید خودتان را به خوردن غذا مجبور نکنید. مصرف مواد غذایی سنگین و چرب، روند هضم غذا 

 .می اندازد. به این ترتیب بدن برای مدت بیشتری پر از کالری باقی می ماند و نیازی به کالری و انرژی جدید نخواهد داشت

البته برای الغر بودن نیازی به خوردن صبحانه سنگین و پرکالری مانند ساندویچ گردو و پنیر نیست. در ضمن می توانید در طول 

مانند میوه، ماست یا بسته های بیسکویت میل کنید. این مطلب به ما می آموزد که چگونه با اضافه کردن یک  روز، یک میان وعده

 .را تجربه کنیم (Weight Loss)سری از مواد به رژیم غذایی به راحتی کاهش وزن

 شیر و ماست کم چرب و پنیر

برای بدن بسیار مفید هستند و اگر می خواهید به نتیجه راز چربی سوزی این سه ماده، کلسیم موجود در آنهاست. ماست و شیر 

درصد مطالب روزنامه ها و مجالت مربوط به تغذیه از رابطه قوی بین کلسیم باالی جذب  90مطلوبی برسید بهتر است با بازنگری به 

 .شده و بهبود ساخت ترکیبات مفید در بدن نهایت استفاده را ببرید

 جو دو سر

یبر فراوان آن است. به جای استفاده از برنج، از خوردن جو دوسر همراه با شامتان لذت ببرید. این کار می تواند راز موجود در جو، ف

 .از ایجاد چربی در شکم جلوگیری کند

 چای سبز

 راز نهفته در آن ماده کاتچین است. براساس گفته های پروفسور کوین سی، کاتچین موجب افزایش متابولیسم و میزان سوزاندن

دقیقه هر  180چربی کبد می شود. برای به دست آوردن این امتیاز، چهار تا شش فنجان چای سبز کافئین دار در روز بنوشید و 

 .هفته ورزش کنید

 تخم مرغ 

راز موجود در تخم مرغ، پروتئین آن است. پروتئین از طریق راه های مختلفی موجب کاهش وزن می شود زیرا بدن تان انرژی و 

یشتری بریا شکستن غذاهای پروتئینی نسبت به دیگر غذاها مصرف می کند. پروتئین همچنین موجب می شود از طریق کالری ب

 .حجم ماهیچه ها کاهش وزن داشته باشید. به این ترتیب ماهیچه ها کالری بیشتری نسبت به چربی ها می سوزانند

هتر از کربوهیدرات ها گرسنگی را تعدیل می کنند. کاهش میزان براساس گفته های دوالندکی، محقق تغذیه شناسی، پروتئین ها ب

 .کربوهیدرات ها باعث می شود از پروتئین ها در مسیر کاهش وزن استفاده شود

 گردو و بادام

بی رراز بادام و گردو و چربی های مفید است که دارند. تحقیقات نشان د هنده مفید بودن آجیل ها به ازای میزان فیبر، پروتئین و چ

های مفید آنهاست. این مواد موجب افزایش میزان حساسیت بدن به انسولین می شود و به کاهش وزن کمک می کند. گردو یکی از 

 .است و بادام ها دارای فواید زیادی ازجمله داشتن کلسیم و استخوان سازی هستند 3بهترین مواد غذایی دارای اسیدهای چرب امگا 
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 ماهی قزل آال

فراوان است. خوردن چربی در هنگامی که سعی می کنید کاهش وزن داشته باشید به نظر دیوانگی است اما  3ن امگا راز الغری آ

که در ماهی های دارای چربی مانند قزل آال وجود دارند  3براساس تحقیقات مجله تغذیه انگلیس، مصرف زیاد اسیدهای چرب امگا 

جویز می کند. ایرن مونرو محقق دانشگاه نیوکاسل استرالیا می گوید اگرچه مکانیزم می تواند مانند چیزی باشد که دکتر به شما ت

 .موجب کاهش توده های چربی می شوند 3دقیق این مسیر ناشناخته است اما اسیدهای چرب امگا 

و رضایت  احساس گرسنگی کمتر 2تحقیقات دیگر نشان می دهد دو ساعت بعد از خوردن ماهی های چرب و بعد از مصرف امگا 

 .بیشتری خواهید داشت. بنابراین بهتر است که حداقل دوبار در هفته از ماهی های چرب مانند قزل آال استفاده کنید

 سرکه 

راز آن در یک کالم، اسید است! محققان می گویند سرکه موجب به جریان انداختن ژن هایی می شود این ژن ها تولیدکننده آنزیم 

را در هم می شکنند. اگر عالقه مند به امتحان آن هستید، روزانه یک قاشق غذاخوری سرکه بخورید. شاید هایی هستند که چربی ها 

 .رقیق کردن آن با نوشابه اجازه بدهد طعم بهتری را تجربه کنید

aspx?Id=ahttp://www.foodpress.ir/Post.578bd25eb5c4b12be26 
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 سیب زمینی
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۱۲تاریخ: 

 توقف واردات تیالپیا امری ضروری است

 رود که وزیرجهاد هرچهمیرئیس اتحادیه ماهیان سردآبی گفت:با توجه به توافق سازمان شیالت با اتحادیه ماهیان سردآبی انتظار 

 .سریع تر دستور توقف واردات تیالپیا را صادر کند

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارزاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی در گفتآرش نبی

رو درباه آخرین وضعیت تولید ماهی قزل آال اظهار کرد: با وجود آنکه امسال در بحث ماهیان سردآبی با تنش جدی روبه ،جوان

 شودمی بینیپیش دهند، کاهش مزارع در را خود تولید میزان  لی موجب شده تا برخی تولیدکنندگانخشکسا بحث تنها و  نیستیم

 .برسد هزارتن 130 تا 120 به قبل هایسال همانند تولید که

های خوراک، نرخ محصوالت خود را از در بازار افزود: اگرچه برخی از شرکت قیمت ماهیها بر وی با اشاره به تأثیر نوسان نرخ نهاده

ر نشده است چرا که تولید جدید از شهریور و ها وارد بازادرصد افزایش دادند اما به اعتقاد بنده موج افزایش قیمت نهاده 25تا  10

 .شودمهر وارد بازار می

را دلیل اصلی افزایش قیمت ماهی در بازار اعالم کرد و گفت: با توجه به افزایش  نرخ ارززاده نوسان نرخ ماهی وارداتی و تغییرات نبی

 .رو شدبازار روبه تومانی در 200هزار و نرخ دالر، قیمت هر کیلو ماهی قزل آال با نوسان یک

بیان کرد: با توجه به توافق سازمان شیالت با اتحادیه ماهیان  واردات تیالپیارئیس اتحادیه ماهیان سردآبی با اشاره به ضرورت توقف 

 .تر دستور توقف واردات تیالپیا را صادر کندرود که وزیر جهاد هرچه سریعسردآبی انتظار می

ره به تأثیر توقف واردات تیالپیا بر بازار ماهی داخل تصریح کرد: توقف واردات تیالپیا ارتباطی به وی در پایان سخنان خود با اشا

ها مورد پذیرش اتحادیه و وزارت جهاد نیست چرا که افزایش نرخ ارز به آال ندارد و همچنین نوسان کنونی نرخ نهادهافزایش نرخ قزل

 .این حد نبوده است

https://www.yjc.ir/fa/news/6544904/%D8%AA%D9%88% 
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 شکر
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 شیر و فرآورده ها
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۷/۰۳/۰۸ : تاریخ

 هزارتن سیب درختی ۶0۵صادرات سیب با سیاست بازار در مقابل بازار دو برابر شد/ صادرات 

هزار تن سیب صادر شد، در حالی که این رقم در سال  605حدود  96معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت: در سال  

  .دهد سیاست صادرات سیب در مقابل واردات موز جواب داده استهزار تن بود که نشان می 353، 95

در مورد آخرین وضعیت تولید سیب درختی و آمار صادرات  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی محمدعلی طهماسبی در گفت

میلیون تن انواع میوه و خشکبار طی یک سال تولید شده است، اما به دلیل تنوع اقلیمی در کشور و  22آن گفت: طبق آخرین آمار 

های زیادی را به بخش باغبانی کشور هایی همچون گرمازدگی، طوفان یا سرمازدگی هستیم که آسیبخیزی هر سال دچار تنشحادثه

هزار تن سیب در کشور تولید  700میلیون و  3کرد و گفت: ساالنه وی به آمار تولید سیب درختی در کشور اشاره .کندوارد می

 200هزار تن آن تابستانه و بقیه آن پاییزه است و بیشترین حجم سیب در آذربایجان غربی با رقم یک میلیون و  600شود که می

طبق  در کشور اشاره کرد و گفت: معاون حجتی به برآوردهای بخش باغبانی در راستای صادرات سیب مازاد.شودهزار تن تولید می

هزار تن سیب در سال گذشته صادر شود و سیاست بازار در مقابل بازار را اعمال کردیم. یعنی به  700ها محاسبه کردیم که برآورده

 .کیلو سیب مجوز واردات یک کیلو موز را دادیم که همین امر سبب افزایش میزان صادرات سیب شد 3ازای صادرات 

صادر  95هزار تن سیب در سال  353گونه توضیح داد که این 96و  95های در مورد مقایسه آمار صادرات سیب در سال طهماسبی

 .هزار تن صادر شده است 90هزار تن رسید و امسال نیز طی دو ماه بیش از  605به  96شد که این رقم در سال 

های کشور از مانده و مشتری ندارد، گفت: طبق آماری که از سردخانهگویند سیب درختی در انبارها وی در پاسخ به آنهایی که می

های آبمیوه ها موجود است که برای مصرف جاری و کارخانههزار تن سیب در سردخانه 30جمله آذربایجان غربی گرفتیم، اکنون 

 .کندکفایت می

برای صادرکنندگان  95-96خط اعتباری در سال میلیارد تومان  600معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی از اختصاص 

زه کاران را بیشترین استفاده را در این حوشد که پستهمحصوالت باغبانی خبر داد و گفت: این اعتبار از طریق بانک کشاورزی داده می

 اقیمانده سموم شبهاتیکردند و به دلیل اصالحاتی که انجام شده کشورهایی که نسبت به محصوالت و باغات ما در مورد آفات و ب

 .داشتند، پس از انجام بازدید میدانی، مطمئن شدند که مشکلی در این زمینه وجود ندارد

https://www.farsnews.com/news/13970308000274/%D8%B5%D 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۷/۰۳/۱۳ : تاریخ

 میلیون جلد پوست گوسفند  ۱8درصدی ایران از صادرات پوست گوسفند در بازار جهانی/ تولید  ۴سهم 

به  .درصد بازار جهانی در صادرات پوست گوسفند و یک درصد پوست گاو از آن ایران است 5تا  4رئیس انجمن صنایع چرم گفت: 

، علی حسن زاده در برنامه زنده گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو صداوسیمابه نقل از خبرگزاری  خبرگزاری فارسگزارش 

 .میلیون جلد از آن پوست بز است 7میلیون جلد پوست گوسفند و  18میلیون جلد پوست گاو،  22سیما افزود: در کشور 

ش و شود و به بازار تولید کفقه تهران، تبریز و مشهد است که تبدیل به چرم میوی گفت: بیشترین تولید پوست گاو در سه منط

 .شودکیف و کمربند عرضه می

میلیون دالر ارز عاید کشورمان  45شود تنها میلیون جلد پوست گوسفندی که به ساالمبور تبدیل و صادر می 18حسن زاده افزود: از 

میلیون دالر و در صورت تبدیل شدن به  210تبدیل شود ارزآوری از محل صادرات آن  شود در حالی که اگر همین تعداد به چرممی

 .میلیون دالر خواهد رسید 800البسه به 

نفر و در  35شود در صورتی که با تبدیل آن به چرم اشتغالزایی به وی گفت:برای تولید هر جلد پوست، هفت نفر اشتغال ایجاد می

 .نفر افزایش خواهد یافت 200صورت تبدیل شدن به البسه به 

درصد چرم سبک تولید در  10نائب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان ساالمبور چرم ایران هم در این برنامه گفت: 

 .شوددرصد دیگر صادر می 90کشور مورد نیاز بازار داخل است و 

شود، امکان صادرات است، زیرا آنچه که برای داخل تولید میدرصد از صادرات چرم سبک کشور ساالمبور  50سعید شادکام افزود: 

وگوی تلفنی با برنامه گفت: کمیته های صنعتی هم در گفتمعاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت و مدیر عامل سازمان شهرک.ندارد

های آالت، نبود آموزشینصادق نجفی افزود: فرسوده بودن ماش.ویژه ای در این وزارتخانه در حوزه صنعت چرم تشکیل شده است

های تولید، مشکل تأمین منابع مالی، نبود برند ملی ، نبود شرکت های توزیعی تخصصی ، کمبود استادکار تخصصی، باال بودن هزینه

 رهای تولید داخل، نبود ثبات قیمت مواد اولیه در بازار، کمبود نقدینگی و سرمایه دو متخصصان طراحی، مشکل کیفیت و تنوع چرم

ی و زیر های مواد شیمیایگردش تولیدکنندگان چرم مصنوعی و مشکالت مربوط به واردات پوست سنگین ، مشکالت مربوط به تعرفه

 .ساخت ها از مهمترین مشکالت در حوزه صنعت چرم است

 :اعالم کردیم، ادامه داد وی با بیان اینکه در این زمینه پیشنهادات خود را به دولت در سه بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت

نخستین پیشنهاد ما ایجاد مرکز خدمات فناوری تحقیقات و توسعه و طراحی صنعت چرم بود که مسئولیت آن را صنایع کوچک بر 

 .کنیمعهده گرفتند و در دو استان آذربایجان شرقی و خراسان رضوی به زودی آن را ایجاد می

نعتی فناوری تخصصی و مصنوعات چرمی هستیم ، افزود: یکی از پیشنهادات ما برای نجفی با بیان اینکه در پی ایجاد شهرک ص

 . درصد پرداخت کنیم 10و  6، 4دولت، نوسازی و بازسازی ماشین آالت بود تا بتوانیم در مناطق کم برخوردار تسهیالت با سود 

های تخصصی صنعت چرم از دیگر اندازی رشتهراه وی با اشاره به اینکه ماشین آالت فرسوده از جمله مشکالت است، اضافه کرد:

 . اقدامات پیشنهادی است

میلیارد تومان  7میلیارد تومان، برای آذربایجان شرقی  18های صنعتی گفت: برای استان خراسان رضوی مدیر عامل سازمان شهرک

ها تدارک صنایع کوچک برای ایجاد زیرساختمربوط به سازمان  1397میلیارد تومان در بودجه سال  17و برای استان تهران حدود 

نجفی با تاکید بر اینکه باید صنایع کوچک باید رشد یابد و از آن ها حمایت کرد افزود: . دیدیم که به زودی عملیاتی خواهیم کرد

ضو کمیسیون ع.راهبرد ما برای ایجاد اشتغال در حوزه محصوالت چرمی است و دولت با همه توان به این موضوع وارد شده است
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اقتصادی مجلس شورای اسالمی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه با بیان اینکه توسعه فناوری، نیاز بازار و برندسازی از جمله موارد 

های کوچک به ویژه در البسه و پوشاک گذشته است و باید در پی برندسازی اثرگذار برای پیشرفت صنعت چرم است، گفت: زمان بنگاه

م با توانیهای بزرگ سهامی چرم میمحمد حسن نژاد به سابقه صنعت چرم در کشورمان اشاره و اضافه کرد: با تشکیل شرکت. باشیم

وی گفت: باید از خام فروشی چرم دوری کنیم و صنایع پایین دستی آن را تقویت و برندسازی کنیم، تا .برندهای جهانی رقابت کنیم

علی حسن زاده رئیس انجمن صنایع چرم ایران با حضور در این برنامه درباره علل موفقیت .یاوریمارزش افزوده بیشتری را به دست ب

قانونی تصویب کرد و بر اساس آن به صنایع، وام بالعوض برای تجهیز ماشین  2001ترکیه در صنعت چرم گفت: این کشور در سال 

 .در منطقه در این زمینه یکه تازی کردند 2011آالت پرداختند و موجب پیشرفت صنایع چرم خود شدند و تا سال 

 . هزار نفر در این صنعت شاغل هستند 500وی افزود: صنعت چرم به عنوان صنعت مادر و پر زحمت است و در کشورمان بیش از 

ا محصول نهایی و بنائب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ساالمبور و چرم ایران هم افزود: در صادرات چرم بهتر است 

یابد ،ضمن اینکه به فناوری و تجهیزات های تولیدی ما نیز افزایش میارزش افزوده باالتر را صادر کنیم، اما در این صورت هزینه

 دسعید شادکام با اشاره به اینکه اخذ هرگونه عوارض از کاالهای صادراتی خالف قانون است، افزود: دولت نبای.پیشرفته هم نیاز داریم

 .از صادرات ساالمبور چرم، عوارض اخذ کند

https://www.farsnews.com/news/13970313000277/%D8%B3%D9% 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۷/۰۳/۱۱ : تاریخ

 درصدی خرید جو از روسیه  ۱۴7افزایش 

درصد بیشتر کرده که  147خرید جو از روسیه را  2016-17نسبت به کل سال مالی  2017-18ایران در بازه جوالی تا مارس 

  .رودبیشترین میزان خرید جو از روسیه تاکنون به شمار می

درصد افزایش یافته  30، صادرات جو روسیه در مارس امسال نسبت به ماه گذشته خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصاد بین الملل 

 .برابر شده است 2و نسبت به مارس پارسال 

 .اندمشتریان بزرگ قدیمی این کشور نظیر ایران و عربستان، در واقع خرید از روسیه را افزایش داده

ایران در  .یوکی آر آرگو کنسالت، ایران به علت افزایش مصرف داخلی در این فصل خرید خود را افزایش داده است اساس گزارش،بر 

 147خرید جو از روسیه را  2016-17)مرداد پارسال تا فروردین امسال( نسبت به کل سال مالی  2017-18بازه جوالی تا مارس 

 .رودخرید جو از روسیه تاکنون به شمار می درصد بیشتر کرده که بیشترین میزان

ترین تامین کننده جو ایران است. با این حال، با توجه به مصرف باالی جو در ایران، این کشور فعاالنه قزاقستان به طور سنتی، بزرگ

میلیون تن  1.07ه زمانی با خرید جو از دیگر کشورهای حاشیه دریای بالتیک در حال تامین نیاز خود است. قزاقستان در همین باز

 .جو به ایران صادر کرده است

https://www.farsnews.com/news/13970311000382/%D8%A7%D9%81%D8% 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۷/۰۳/۱۰ : تاریخ

 از سوی وزارت صنعت مجوز واردات دام زنده صادر شد + ضوابط

  .سازمان استانی خود اعالم کرد، واردات دام زنده بالمانع است 31ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه 

سازمان استانی خود اعالم کرد، واردات دام زنده  31ای به بخشنامه، وزارت صنعت معدن و تجارت در خبرگزاری فارسبه گزارش 

وزارت جهاد کشاورزی در مورد ضوابط  1397/03/06مورخ  97 /502/ 1031آمده است: طبق نامه شماره  در این نامه.بالمانع است

های صنعتی برای کشتار در کشتارگاه از مبادی زمینی« دام زنده کشتاری»واردات  :رساندواردات دام زنده کشتاری به آگاهی می

المللی های بینهای واقع در اطراف فرودگاهکیلومتری مرزهای زمینی و کشتارگاه 20مورد تایید سازمان دامپزشکی در نوار 

ای هاستانهمچنین مبادی دریایی )بنادر( برای کشورهای اروپای غربی، استرالیا، نیوزلند، آمریکا، کانادا، اروگوئه، پاراگوئه در 

 و استرالیا غربی، اروپای کشورهای از البرز استان  های( اردبیل و پیام درهای هوایی )فرودگاهخوزستان و سیستان و بلوچستان و راه

کل ای و مطابق پروتهای صنعتی اردبیل و زیاران آبیک با رعایت ضوابط بهداشتی، قرنطینهکشتارگاه در کشتار برای نیوزلند

  .بهداشتی واردات دام زنده بالمانع است

https://www.farsnews.com/news/13970310000151/%D9%85%D8% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۱۲تاریخ: 

 ممنوعیت صادرات دام زنده عاملی برای افزایش قاچاق

های با وزن باال در بازار داخل، ممنوعیت صادرات دام رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده گفت: با توجه به نبود تقاضا برای دام

 .عاملی برای افزایش قاچاق است زنده

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

اظهار کرد: با وجود برخی اظهار نظرها مبنی بر آنکه صادرات دام زنده  ممنوعیت صادرات دام زندهانتقاد از  ، باخبرنگاران جوان

 .عامل اصلی گرانی است، اما صادرات به ازای واردات گوشت قرمز در بازار نتیجه بخش بوده است

در بازار  قیمت گوشت قرمز افزایش به ارتباطی  یچوی افزود: با توجه به صادرات مشروط دام زنده در ازای واردات، این موضوع ه

 .ندارد و تنها عوامل توزیع و خرده فروشی به بهانه های مختلف درصدد بیشترین سود از بازار هستند

ازار، این بپوریان با انتقاد از اتخاذ تصمیمات متعدد در حوزه دام زنده و گوشت قرمز در بازار بیان کرد: باوجود نبود کمبود گوشت در 

 .تصیمات یک شبه معاونت های مختلف از عوامل اصلی گرانی در بازار به شمار می رود

است، گفت: با توجه به آنکه تقاضایی برای دام های با وزن  قاچاق وی با بیان اینکه ممنوعیت صادرات دام زنده عاملی برای افزایش

 .روی دست دامدار موجب شده است تا آنها تن به پدیده شوم قاچاق دهند باال در بازار داخل وجود ندارد؛ بنابراین انباشت دام

هزار تومان اعالم کرد و گفت: همچنین هر کیلو  38رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده، نرخ هر کیلو الشه سنگین بره با دنبه را 

 صنعت دامداریش پایانی سخنان خود با بیان اینکه وی در بخ.هزار تومان در بازار توزیع می شود 41الشه سبک بره با دنبه به نرخ 

نفس های آخرش را می کشد، تصریح کرد: صنعت دامداری زمانی موفق خواهد بود که در هر کجا که تقاضا وجود دارد، اقدام به 

 .ندوش روروب بازار در متعددی مشکالت با  عرضه محصوالتش کند و تصمیمات یک شبه مانع این امر نشود تا تولیدکنندگان

https://www.yjc.ir/fa/news/6551628/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۱۱تاریخ: 

 درصدی واردات جو از روسیه ۱۴7افزایش 

رشد  2016-17درصد نسبت به کل سال مالی  147میزان خرید جوی ایران از روسیه  2017-18در بازه زمانی جوالی تا مارس 

 .داشت

یو کی آر آگرو کنسالت به نقل از پایگاه خبری بلک سی گرین، آمارهای موسسه   ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

 .ایران از روسیه تا کنون به دلیل افزایش مصرف داخلی به شدت افزایش یافته است واردات جو نشان می دهد میزان

رشد  2016-17درصد نسبت به کل سال مالی  147میزان خرید جوی ایران از روسیه  2017-18در بازه زمانی جوالی تا مارس 

 .خرید از روسیه را شکست داشت و رکورد بیشترین میزان

مورد نیاز ایران است. اما با توجه به رشد سریع مصرف جو در ایران، این کشور  تامین کننده جو به صورت سنتی قزاقستان بزرگترین

از طریق افزایش خرید جو از دیگر کشورهای ساحل دریای سیاه در حال تامین نیاز روز افزودن خود است. در همین بازه زمانی، 

 .میلیون تن رسید 1.07واردات جو ایران از قزاقستان به 

https://www.yjc.ir/fa/news/6551665/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۱۱تاریخ: 

 ممنوعیت صادرات دام زنده شاه کلید تنظیم بازار گوشت

دام زنده در روزهای اخیر، تاثیری بسزایی در مدیریت عرضه و تقاضا و جلوگیری از روند افزایش قیمت گوشت  ممنوعیت صادرات

بازار گوشت ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.گوسفندی در بازار داشته است

از دو ماه پیش با نوساناتی همراه شد و تا چند روز مانده به آغاز ماه رمضان به اوج خود رسید در این میان هر یک از مسئوالن  قرمز

 .ازی و واسطه گری را عامل اصلی این گرانی مطرح کردنددالیل مختلفی همچون صادرات دام زنده، دالل ب

در سال گذشته در مقاطعی با افزایش قیمت روبرو شد؛افزایشی که مورد تایید هیچ یک از  گوشت قرمزالبته ناگفته نماند که بازار 

 .مسئوالن ذی ربط نبود اما عمال در بازار با قیمت های باالتر از سقف تعیین شده عرضه می شد

دهک های پایین جامعه را برای خرید این محصول پروتئینی در ماه رمضان با مشکالت  نوسان قیمت گوشت قرمز توجه به آنکهبا

متعددی مواجه می کند؛ معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، صادرات دام زنده را به منظور مدیریت عرضه و تقاضا و جلوگیری 

 .ویژه گوشت گوسفندی ممنوع اعالم کرد از روند افزایش قیمت گوشت قرمز به

تا حدودی قیمت گوشت گوسفندی در بازار افت  ممنوعیت صادرات دام زندهبررسی قیمت در بازار نشان می دهد که همزمان با 

دی هزار،ماهیچه گوسفن 58هزار،ران گوسفندی  54تا  53کرده است به طوریکه هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 

 .هزار تومان در بازار عرضه می شود 49هزار و سردست گوسفندی  50هزار، راسته گوسفندی 62تا  61

حال برای اطالع از آخرین وضعیت بازار گوشت گوسفندی و تاثیر ممنوعیت صادرات دام زنده با مسئوالن ذی ربط گفت و گوهایی 

صنعت،تجارت و  امین کنندگان دام زنده در گفت و گو با خبرنگارداشته ایم که به این شرح است؛منصور پوریان رئیس شورای ت

ابه در این ایام نسبت به مدت مش افزایش تولید گوشت قرمز، درباه آخرین بازار گوشت گوسفندی اظهار کرد: با توجه به کشاورزی

تن گوشت در بازار خبر داد و  100وی از واردات روزانه .بان بر نوسان قیمت ها وجود نداردسال قبل،بهانه ای برای سودجویی قصا

هزار  16این مقام مسئول نرخ هر کیلو دام زنده را .تغییری در بازار نداشته است نرخ گوشت وارداتیگفت: علی رغم نوسان نرخ ارز،

 .،هیچ گونه مشکلی در تامین داخل نداریمات انبوه گوشتواردهزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به  20تا  500و 

هزار تومان اعالم  38هزار و الشه بره سنگین  40را نرخ هر کیلو الشه بره سبک داخلی رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده 

ده به توجه به آنکه صادرات دام زنپوریان درباه تاثیر ممنوعیت صادرات دام زنده بر کنترل بازار گوشت گوسفندی تصریح کرد: با .کرد

صورت مشروط در ازای واردات انجام می شد؛ بنابراین این موضوع هیچ تاثیری بر افزایش قیمت گوشت در بازار ندارد و در ماه های 

 .اخیر قیمت گوشت تنها به سبب سودجویی عوامل واسطه و دالل در بازار با نوساناتی روبرو شده است

 شت با ممنوعیت صادرات دام زندهکاهش تنش بازار گو

 سفندیبازار گوشت گو درباه آخرین وضعیت، صنعت،تجارت و کشاورزیامینی یکی از فعاالن عرصه گوشت در گفت و گو با خبرنگار 

 .هزار تومان در قصابی ها عرضه می شود 70گوسفندی هزار و ران 54گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 

لی گرانی گوشت در روزهای اخیر دربازار اعالم کرد و افزود: با توجه به ممنوعیت اص دلیل را  وی صادرات و کمبود دام در میادین

 .در بازار کاسته شده است قیمت گوشتصادرات دام زنده، تا حدودی از تنش 

 رکود به سر می بردبازار گوشت گوسفندی در 
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از رکود حاکم بر  صنعت،تجارت و کشاورزی، حسن شکوهی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شهرستای ری در گفت و گو با خبرنگار

 .قرمز در رکود به سر می برد بازار گوشتممنوعیت صادرات دام زنده، به توجه با: گفت و داد خبر  بازار گوشت گوسفندی

 .هزار تومان در بازار اعالم کرد 50تا  49بدون دنبه را  نرخ هر کیلو شقه گوسفندی وی

با استمرار ممنوعیت صادرات دام زنده، قیمت گوشت گوسفندی مجدد  :در بازار را پیش بینی کرد و افزود قیمت گوشت  شکوهی

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شهرستان ری در .دقیق نمی توان میزان آن را اعالم کرددر بازار کاهش خواهد یافت اما به طور 

پایان تصریح کرد: براساس شنیده ها،هم اکنون تنها دام زنده به طور غیر قانونی از کشور خارج می شود و صادرات رسمی آن تا اطالع 

 .ثانوی ممنوع اعالم شده است

 گوشت ارزان شد 

از کاهش هزار تومانی نرخ  صنعت،تجارت و کشاورزی،اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت و گو با خبرنگار  علی اصغر ملکی رئیس

ا بدون دنبه ب شقه گوسفندیگوشت گوسفندی ناشی از ممنوعیت صادرات دام زنده در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو 

 .هزار تومان به مشتری عرضه می شود 54تا  53تومان به مغازه دار و  500هزار و  49تا  48نرخ 

 .وی ممنوعیت صادرات دام زنده را دلیل اصلی کاهش قیمت و تنظیم بازار داخل گوشت گوسفندی اعالم کرد

افزود: با استمرار روند ممنوعیت صادرات دام زنده پیش بینی می  بازار گوشت گوسفندی  ملکی در پایان درباره وضعیت پیش روی

 .هزار تومان در بازار کاهش یابد 5تا  4شود که نرخ هر کیلو گوشت گوسفندی در هفته های آتی حداقل 

https://www.yjc.ir/fa/news/6546299/%D9%85%D9%85%9%86%D9%88 
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 صنایع غذایی
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 عسل
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 علوفه
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم
 فارس- ۹۷/۰۳/۰۹ : تاریخ

 درصد پول گندمکاران پرداخت شد ۵0استان/  ۱۹هزار تن گندم از  ۹00خرید تضمینی یک میلیون و 

هزار تن گندم در قالب خرید تضمینی از گندمکاران  900معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: تا صبح امروز حدود یک میلیون و  

  .ی آن پرداخت شده استمیلیارد تومان پول این گندم ها معادل نیمی از بها 31تحویل گرفته شده که یک هزار و 

، در مورد آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم گفت: تا صبح امروز خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی مرتضی حنان در گفت

هزار تن آن در سامانه  722استان تحویل گرفته شده که یک میلیون و  19هزار تن گندم از کشاورزان  900حدود یک میلیون و 

  .میلیارد تومان است 285هزار و  2ثبت گردیده که ارزش ریالی آن معادل 

هزار ارزش یکشده در سامانه به درصد بهای گندم خریداری و ثبت 50وی در مورد وضعیت پرداخت پول گندمکاران گفت: تاکنون 

  .هزار میلیارد تومان است 31و 

 173تاکنون  ای کرد و گفت:های دولتی اشارهمعاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران همچنین به خرید تضمینی دانه

میلیارد  450حدود هزار تن آن در سامانه ثبت شده و ارزش آن رقمی  162هزار تن دانه روغنی از کشاورزان تحویل گرفته شد که 

  .درصد بهای آن پرداخت شده است 34تومان است که ت اکنون 

 30ای کرد و گفت: تاکنون حنان همچنین به وضعیت تنظیم بازار کاالهای اساسی برای ماه مبارک رمضان توسط این شرکت اشاره

های کوروش و اتکا توزیع شده که ز جمله فروشگاهای اهای زنجیرههزار تن برنج هندی، تایلندی و اروگوئه از طریق برخی فروشگاه

  .ها تاکنون جذب شده استهزار تن از این برنج 20بسته به نیاز هر استان و جمعیت آن، میزان توزیع متفاوت است، ولی در مجموع 

همین موضوع سبب  تومان خبر داد و گفت: 900هزار و  2گرمی  900هزار تن شکر به قیمت هر بسته  20وی همچنین از توزیع 

  .رویه قیمت را در بازار بگیریمشده تا با توزیع کاالهای اساسی جلوی افزایش بی

https://www.farsnews.com/news/13970309000854/%D8%AE%D 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۱۱تاریخ: 

 ممنوعیت صادرات دام زنده شاه کلید تنظیم بازار گوشت

ممنوعیت صادرات دام زنده در روزهای اخیر، تاثیری بسزایی در مدیریت عرضه و تقاضا و جلوگیری از روند افزایش قیمت گوشت 

بازار گوشت ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگاربه گزارش .گوسفندی در بازار داشته است

خود رسید در این میان هر یک از مسئوالن  از دو ماه پیش با نوساناتی همراه شد و تا چند روز مانده به آغاز ماه رمضان به اوج قرمز

 .دالیل مختلفی همچون صادرات دام زنده، دالل بازی و واسطه گری را عامل اصلی این گرانی مطرح کردند

در سال گذشته در مقاطعی با افزایش قیمت روبرو شد؛افزایشی که مورد تایید هیچ یک از  گوشت قرمزالبته ناگفته نماند که بازار 

 .مسئوالن ذی ربط نبود اما عمال در بازار با قیمت های باالتر از سقف تعیین شده عرضه می شد

 ماه رمضان با مشکالت دهک های پایین جامعه را برای خرید این محصول پروتئینی در نوسان قیمت گوشت قرمز باتوجه به آنکه

متعددی مواجه می کند؛ معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، صادرات دام زنده را به منظور مدیریت عرضه و تقاضا و جلوگیری 

 .از روند افزایش قیمت گوشت قرمز به ویژه گوشت گوسفندی ممنوع اعالم کرد

تا حدودی قیمت گوشت گوسفندی در بازار افت  صادرات دام زنده ممنوعیتبررسی قیمت در بازار نشان می دهد که همزمان با 

هزار،ماهیچه گوسفندی  58هزار،ران گوسفندی  54تا  53کرده است به طوریکه هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 

 .دهزار تومان در بازار عرضه می شو 49هزار و سردست گوسفندی  50هزار، راسته گوسفندی 62تا  61

حال برای اطالع از آخرین وضعیت بازار گوشت گوسفندی و تاثیر ممنوعیت صادرات دام زنده با مسئوالن ذی ربط گفت و گوهایی 

صنعت،تجارت و  داشته ایم که به این شرح است؛منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده در گفت و گو با خبرنگار

ابه در این ایام نسبت به مدت مش افزایش تولید گوشت قرمز، درباه آخرین بازار گوشت گوسفندی اظهار کرد: با توجه به کشاورزی

تن گوشت در بازار خبر داد و  100وی از واردات روزانه .سال قبل،بهانه ای برای سودجویی قصابان بر نوسان قیمت ها وجود ندارد

هزار  16این مقام مسئول نرخ هر کیلو دام زنده را .تغییری در بازار نداشته است نرخ گوشت وارداتیعلی رغم نوسان نرخ ارز،گفت: 

 .،هیچ گونه مشکلی در تامین داخل نداریمواردات انبوه گوشتهزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به  20تا  500و 

هزار تومان اعالم  38هزار و الشه بره سنگین  40را هر کیلو الشه بره سبک داخلی  نرخرئیس شورای تامین کنندگان دام زنده 

پوریان درباه تاثیر ممنوعیت صادرات دام زنده بر کنترل بازار گوشت گوسفندی تصریح کرد: با توجه به آنکه صادرات دام زنده به .کرد

یچ تاثیری بر افزایش قیمت گوشت در بازار ندارد و در ماه های صورت مشروط در ازای واردات انجام می شد؛ بنابراین این موضوع ه

 .اخیر قیمت گوشت تنها به سبب سودجویی عوامل واسطه و دالل در بازار با نوساناتی روبرو شده است

 کاهش تنش بازار گوشت با ممنوعیت صادرات دام زنده

 سفندیبازار گوشت گو درباه آخرین وضعیت، صنعت،تجارت و کشاورزیامینی یکی از فعاالن عرصه گوشت در گفت و گو با خبرنگار 

 .هزار تومان در قصابی ها عرضه می شود 70هزار و ران گوسفندی 54گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 

لی گرانی گوشت در روزهای اخیر دربازار اعالم کرد و افزود: با توجه به ممنوعیت اص دلیل را  وی صادرات و کمبود دام در میادین

 .در بازار کاسته شده است قیمت گوشتصادرات دام زنده، تا حدودی از تنش 

 بازار گوشت گوسفندی در رکود به سر می برد
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از رکود حاکم بر  صنعت،تجارت و کشاورزی، ارحسن شکوهی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شهرستای ری در گفت و گو با خبرنگ

 .بازار گوشت قرمز در رکود به سر می بردممنوعیت صادرات دام زنده، به توجه با: گفت و داد خبر  بازار گوشت گوسفندی

 .هزار تومان در بازار اعالم کرد 50تا  49بدون دنبه را  نرخ هر کیلو شقه گوسفندی وی

با استمرار ممنوعیت صادرات دام زنده، قیمت گوشت گوسفندی مجدد  :در بازار را پیش بینی کرد و افزود قیمت گوشت  شکوهی

سفندی شهرستان ری در رئیس اتحادیه گوشت گو.در بازار کاهش خواهد یافت اما به طور دقیق نمی توان میزان آن را اعالم کرد

پایان تصریح کرد: براساس شنیده ها،هم اکنون تنها دام زنده به طور غیر قانونی از کشور خارج می شود و صادرات رسمی آن تا اطالع 

 .ثانوی ممنوع اعالم شده است

 گوشت ارزان شد 

از کاهش هزار تومانی نرخ  صنعت،تجارت و کشاورزی،علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت و گو با خبرنگار 

ا بدون دنبه ب شقه گوسفندیگوشت گوسفندی ناشی از ممنوعیت صادرات دام زنده در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو 

 .هزار تومان به مشتری عرضه می شود 54تا  53تومان به مغازه دار و  500هزار و  49تا  48نرخ 

 .وی ممنوعیت صادرات دام زنده را دلیل اصلی کاهش قیمت و تنظیم بازار داخل گوشت گوسفندی اعالم کرد

افزود: با استمرار روند ممنوعیت صادرات دام زنده پیش بینی می  بازار گوشت گوسفندی  ملکی در پایان درباره وضعیت پیش روی

 .هزار تومان در بازار کاهش یابد 5تا  4کیلو گوشت گوسفندی در هفته های آتی حداقل  شود که نرخ هر

https://www.yjc.ir/fa/news/6546299/%D9%85%D9%85%9%86%D9%88 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۱۴تاریخ: 

 / چرا سهم ایران از تجارت غذای حالل ناچیز است؟۱۴0۴رویای رسیدن به خودکفایی گوشت قرمز تا 

 .کیلوگرم است، میزان تولید آن پاسخگوی نیاز داخل نیست 11.5تا  11در حالیکه سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران 

ترین منابع تأمین پروتئین از مهم گوشت قرمز ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

به عوامل مختلفی نظیر  سرانه مصرف گوشتبراین اساس .ای برخوردار استها از اهمیت ویژهرود که در غذای ایرانیبه شمار می

تا  11یران ا در قرمز گوشت مصرف سرانه برآوردها آخرین طبق که دارد بستگی جهان مختلف ملل غذایی عادات و  درآمد سرانه

نیاز درصد از  15تا  10کیلوگرم است و این در حالی است که میزان تولید گوشت قرمز پاسخگوی نیاز داخل نیست و حداقل  11.5

های پایین همواره دهک قیمت باالی گوشت قرمز های اخیرالبته ناگفته نماند که در سال .کشور باید از طریق واردات تأمین شود

جامعه را برای خرید این محصول پروتئینی مورد نیاز با مشکالت متعددی مواجه کرد که برخی قصابان کمبود گوشت و دام زنده را 

ربط مدام از ظرفیت مناسب تولید گوشت و جمعیت ت در بازار اعالم کردند و در مقابل برخی از مسئوالن ذیدلیل اصلی این نوسانا

یابیم که اگر این اظهارات واقعیت داشت در چند سال اخیر نباید با افزایش که با یک محاسبه سرانگشتی درمی دهنددامی خبر می

توان از آن عبور کرد چرا که گوشت قرمز یکی از ودیم، موضوعی که به سادگی نمیرو بسرسام آور قیمت گوشت قرمز در بازار روبه

ماجرا تنها به اینجا  .ها نقش بسزایی داردپنج قلم کاالهای اساسی است که در تأمین سالمت افراد و پیشگیری از بسیاری از بیماری

هزار میلیارد دالر 2کشور اسالمی به بیش از  54می در و محصوالت دا تجارت غذای حاللشود چرا که با توجه به آنکه ختم نمی

درصد تخمین زده شده است و از آنجا که کاهش قیمت گوشت  5افزایش یافته، اما سهم ایران از این صادرات بسیار ناچیز و کمتر از 

طور مداوم در حال افزایش قرمز نقش مهمی در افزایش رقابت پذیری در بازارهای هدف دارد، اما قیمت گوشت در بازار داخل به 

دست آوردن است که در نهایت این امر منجر به از دست دادن رقابت صادرات گوشت حالل به بازارهای هدف شده است و برای به

 .جایگاه ویژه در بازار صادراتی گوشت حالل چاره ای جز افزایش تولید و کاهش قیمت نداریم

ولید گوشت قرمز و بی نیازی از واردات در پی کاهش ظرفیت مراتع و کمبود دام از طریق حال معاونت امور دام برای تحقق افزایش ت

کند و از آنجا که پروژه های اصالح نژادی ظرف مدت دو تا سه سال نمی تواند به نتیجه برنامه اصالح نژادی این موضوع را دنبال می

در بازارهای  باید منتظر ماند و دید که آیا طبق برنامه خودکفایی گوشت قرمز محقق می شود تا بتوان 1404برسد؛ بنابراین تا افق 

وگویی با معاون حال برای اطالع از آخرین وضعیت تولید گوشت قرمز و پروژه اصالح نژادی دام گفت.هدف حرفی برای گفتن داشت

 اب وگوگفت در ضی رضایی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزیایم که به این شرح است؛مرتوزیر جهاد کشاورزی داشته

دومقوله  ندیگوشت گوسفبا اشاره به اینکه خوداتکایی و خودکفایی در زمینه تولید ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان خبرنگار

 ولیدت شرایط به توجه با اما هستیم، خوداتکا گوسفندی گوشت تولید زمینه در اکنون هم کرد: اگرچه  جدا از یکدیگر است، اظهار

 .رسید نخواهیم خودکفایی به آینده سال 3 تا 2 در مطمئنا

تولید داخل، گیرد، افزود: با توجه به میزان هزارتن گوشت قرمز در کشور مورد استفاده قرار می 950وی با اشاره به اینکه ساالنه 

 .رو نشودهزارتن بسته به شرایط خشکسالی و عوامل دیگر وارد می شود تا سرانه مصرف با کاهش روبه 150تا  100حداکثر 

به خودکفایی در زمینه  1404رضایی با بیان اینکه پتانسیل کشور در تولید نژادهای گوشتی محدود است، گفت: براساس برنامه تا افق 

های وزارتخانه جهت افزایش تولید گوشت قرمز معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره آخرین برنامه.واهیم رسیدتولید گوشت قرمز خ

های کالن معاونت امور دام وزارت جهاد طی یک برنامه بلند مدت بر آن است تا با استفاده از نژادهای پربازده و بیان کرد: سیاست

تری از نظر درصد الشه، درصد گوشت با استخوان و نهایت کیفیت در اختیار مناسبگاوهای دومنظوره عالوه بر تولید شیر، گوشت 
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نژادهای رضایی با بیان اینکه افزایش پروژه های نژادهای پربازده در سطح کشور درحال اجراست، اظهار کرد: پروژه .افراد قرار دهد

حال انجام است، تا به مرحله خودکفایی در زمینه گوشت های کوچک و تعداد قابل توجهی گاوهای آمیخته در در سطح دام پربازده

این مقام مسئول با اشاره به اینکه پروژه های اصالح نژادی ظرف مدت شش ماه و یکسال به نتیجه نمی رسد، افزود: با .قرمز برسیم

دی ر از این میزان گوشت گوسفنتوجه به الزام معاونت امور دام مبنی بر کاهش تعداد گوسفندان وابسته به مرتع،معادل و حتی بیشت

صنعت چشم انداز جمهوری اسالمی پیش  1404به گفته وی تا افق .تولید خواهد شد 1404از محل پروژه های اصالح نژادی تا افق 

رضایی در پایان .بینی شده که مقدار گوشت گوسفندی نسبت به امروز علی رغم کاهش تعداد جمعیت، صد هزارتن افزایش یابد

 300، گوسفندان عالوه بر چند قلوزایی، سرعت رشد حداقل های سبکدامهای اصالح نژادی د: با توجه به آنکه در پروژهتصریح کر

 های مولدتواند جبران کاهش تولید و تعداد دامگرم در روز را دارند؛ بنابراین این برنامه اصالح نژادی در میان مدت و بلند مدت می

 .را انجام دهد

https://www.yjc.ir/fa/news/6552200/%D8%B1%D9%88%DB%8C 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۱۳تاریخ: 

 است گوشت گوسفندی ارزان شد/ کاهش مجدد نرخ شقه گوسفندی در راه

 .هزار تومان اعالم کرد 51رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شهرستای ری نرخ کنونی هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه را در بازار 

گروه اقتصادی  کشاورزیصنعت،تجارت و   وگو با خبرنگارحسن شکوهی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شهرستان ری در گفت

هزار تومانی نرخ گوشت در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه  2از کاهش  ،باشگاه خبرنگاران جوان

 .شودهزار تومان به مشتری عرضه می 51به مغازه دار و  500هزار و  48با نرخ 

را دلیل اصلی روند نزولی قیمت در بازار  ممنوعیت صادرات زندهوی کاهش قدرت خرید خانوار، توزیع مناسب گوشت وارداتی و 

 شود که در صورت استمراربینی میدر بازار افزود: با توجه به وضعیت کنونی بازار پیش قیمت گوشتشکوهی با اعالم .اعالم کرد

هزار تومان  47هزار تومانی به  4عیت صادرات دام زنده، مجددا قیمت هر کیلو گوشت با کاهش های وارداتی و ممنوتوزیع گوشت

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شهرستان ری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تأثیر ممنوعیت صادرات بر قیمت دام .برسد

شود ضمن آنکه هیچ کمبودی در توزیع ان در میادین عرضه میهزار توم 23با نرخ  دام زندهزنده، تصریح کرد: هم اکنون هر کیلو 

 .دام وجود ندارد

https://www.yjc.ir/fa/news/6553946/%DA%AF%D9%88%D8%B4% 
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 گوشت مرغ
 جوانخبرنگاران  – ۱۳۹۷خرداد  ۰۸تاریخ: 

 تومان 7300آخرین تحوالت بازار مرغ و ماهی/ نرخ هر کیلو مرغ 

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

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  و کشاورزی صنعت،تجارت وگو با خبرنگارخانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتمهدی یوسف

تومان،  800هزار و  4در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  نرخ مرغ تومانی 200از کاهش  ،جوان

تومان  300هزار و  7و خرده فروشی  650هزار و  6واحد های صنفی  ، توزیع درب500هزار و  6مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است 300هزار و  7و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  300هزار و  6به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر .است

فیله و  500هزار و  14، سینه بدون کتف 500هزار و  12خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: نرخ هر کیلو سینه با کتف یوسف

 رغقیمت مرئیس اتحادیه پرنده و ماهی افزایش عرضه نسبت به تقاضا را دلیل اصلی کاهش اصلی .تومان است 500هزار و  15 مرغ

 .در بازار اعالم کرد و گفت: با توجه به وضعیت کنونی بازار، امکان پیش بینی قیمت مرغ در بازار وجود ندارد

 16هزار، کپور  45در بازار خبر داد و افزود: هم اکنون نرخ هر کیلو شیر جنوب  ثبات نرخ ماهیر بخش پایانی سخنان خود از وی د

هزار،  32هزار، هامور جنوب  10هزار، آزاد دزفولی  19هزار، سفید پرورشی  24هزار، تیالپیا  25هزار، شیر نیزه ای  13هزار، قزل آال 

 .هزار تومان است 37هزار و حلوای سیاه  55هزار، شوریده بندر  60هزار، راشگو جنوب  22سنگسر شهری  هزار، 29سنگسر طالیی 

https://www.yjc.ir/fa/news/6548617/%D8%A2%D8%AE%D8%B 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۷/۰۳/۰۹ : تاریخ

 ها با نفوذ از پای درآمدنداعتقادی ندارند/ بسیاری از انقالب« توانیمما می»برخی مسئوالن اجرایی به شعار 

های را باور ندارند و به بهانه« توانیمما می»فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: برخی از مسئوالن اجرایی متأسفانه جمله نماینده ولی 

  .مختلف خواهان وابستگی کشور به واردات همه کاالهای مصرفی هستند

االسالم سیدرضا تقوی دامغانی امروز در جریان بازدید از نمایشگاه ، حجتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار گروه اقتصادی 

دستاوردهای سازمان اقتصادی کوثر در محل این سازمان گفت: طبق گزارشی که مدیران سازمان اقتصادی کوثر ارائه کردند، جمله 

 .مینی راحل فرمودند، در این سازمان به منصه ظهور رسیده استکه امام خ« توانیمما می»

کرده و اکثراً از خانواده شهدا شده از جوانان متدین، مؤمن و تحصیلوی افزود: اکثر مدیران سازمان اقتصادی کوثر بنا بر گزارش ارائه

 .ن بسپارید، در این سازمان اجرا شده استاند و فرمایش مقام معظم رهبری که کار را باید به جواناو ایثارگران تشکیل شده

در راستای ایجاد امید  تقوی دامغانی خطاب به اسکندری رئیس سازمان اقتصادی کوثر افزود: کارهایی که در این سازمان انجام شده

 .در جامعه باید به مردم گفته شود و تقویت تولید باید به اطالع مردم برسد

ز شهدا و خانواده شهدا و ایثارگران است و شهدا سند مظلومیت انقالب اسالمی هستند که آزادی و وی تأکید کرد: ما هرچه داریم ا

  .اندضمانت ما را با خون خود امضا کرده

فقیه در وزارت جهاد کشاورزی سپس در جشن میالد امام حسن مجتبی)ع( در جمع کارکنان سازمان اقتصادی کوثر نماینده ولی

روید و به ان باران رحمت الهی بر مردم نازل است، اما اگر زمین دل و ذهن ما آماده نباشد، چیزی در آن نمیافزود: ماه مبارک رمض

  .زار خس روید و در گلستان، گلقول شاعر باران که در لطافت طبعش خالف نیست، در شوره

 لزوم آمادگی دل و ذهن برای دریافت رحمت الهی *

 .کردالشأن)ص( آیات قران را برای همه قرائت و همه را به اسالم دعوت میاسالم پیامبر عظیم تقوی دامغانی سپس افزود: در صدر

شد. ایراد نه از پیامبر و نه از قرآن بود، لذا برخی ای بر کفرشان افزوده میشد و عدهای به ایمانشان اضافه میشنیدند، اما عدههمه می

البیت و برخی بر کفر و عنادشان اضافه شد، مثل ابولهب عموی پیامبر ود؛ سلمان منا اهلبه مقام سلمان فارسی رسیدند که پیامبر فرم

 .که ایمان نیاورد و در قرآن آمده است؛ تبت یدا ابی لهب

 منزل اول، مجنون بودن است*

ه شده است که اول منزل ببینی از کجا باید شروع کنیم، برای تربیت در مکتب اهل بیت هزار منزل یا صد میدان پیش وی ادامه داد:

که خطرهاست در آن، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی، یعنی عشق و محبت خدا در  لیلی منزل ره در است؛ این قول حافظ

 .اوج باشد که به اصطالح عرفا باید مجنون باشی

الطیر عطار گفت: داستانی در آن ذکر شده فقیه در وزارت جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به داستانی از کتاب منطقنماینده ولی

سال به این کار  70ای از جوانان شهر تصمیم گرفتند، از پیرترین فرد آن دیار پندی بیاموزند و سراغ گورکنی رفتند که که عده

  .انسان غرورش را زیرپا بگذارد و بگوید من نیازمند آموختن هستمل حرکت است که مشغول بود و این نقطه او

ام، اما این ام و هر روز مرگ را به چشم خود دیدهسال قبر کنده 70تقوی دامغانی افزود: وقتی جوانان به پیرمرد رسیدند او گفت من 

ام، اما این نفس سرکشم حتی یک ساعت در اختیار من نیست ردهآور است که هرچه نفسم گفته، من پیروی کنکته برایم بسیار تعجب

  .!ممیرام نفس سرکش را به اختیار خود درآورم و هنوز نفسم مرگ را باور نکرده است که من هم روزی مانند این افراد میو نتوانسته
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 همه به هم نیازمندیم *

نیاز از راهنمایی دیگران نیستیم و اگر کسی جمهور شویم، بییر و رئیسوی ادامه داد: همه ما به یکدیگر نیازمند هستیم، حتی اگر وز

توان به جایی رسید که جز به خدا به ام نیازی به دیگران ندارم، این جهل است، اما در امور معنوی میبگوید من چون دانشگاه رفته

 .کسی نیازمند نباشیم

ی از سخنان خود در مورد امام حسن مجتبی)ع( گفت: امام مجتبی به فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگرنماینده ولی

هـ.ق به وسیله یک عامل نفوذی  50سال در سال  48عنوان سبط اکبر و کریم اهل بیت )ع( در سال دوم هـ.ق به دنیا آمدند و بعد از 

در زمان امامت پدر بزرگوارش حضرت سال  30سال پیامبر را درک کرده و  8که در منزلش بود، مسموم و شهید شدند. آن امام 

  .علی)ع( بودند

 شباهت زمانه ما به زمان امام حسن مجتبی *

خواهند نفوذ کنند و به قول امام)ره( بحث ای میتقوی دامغانی گفت: زمانه ما بسیار شبیه زمان امام حسن مجتبی)ع( است که عده

 .ها را از پای درآورده استنفوذ بسیاری از انقالب

های بسیاری را مانند جنگ جمل که فتنه ر بخش دیگری از سخنان خود گفت: امام حسن)ع( در زمان حضرت علی)ع( جنگوی د

هزار نفر در این جنگ در منطقه بصره کشته شدند و سران فتنه  30طلحه و زبیر به سردستگی عایشه برپا شد و به قول مورخان 

ای که ، عایشه را که همسر پیامبر بود، به مدینه بازگرداند. در طول تاریخ عده(طلحه و زبیر نیز کشته شدند، اما حضرت علی)ع

 .کنندچسبانند که از اعتبار آنها سوءاستفاده میهایی میخواهند توطئه کنند خود را به شخصیتمی

شدگان ائلی مانند کشتههای بعد منتقل شد. مسمشکل جنگ جمل به سال :فقیه در وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشتنماینده ولی

کشته پیش آمد که امام حسن)ع( در کنار پدر بزرگوارش  4000شده باقی ماند و بعد از آن جنگ خوارج نهروان با های تخریبو خانه

هزار نفر کشته از دو طرف به جای گذاشت  110الذهب، حضرت علی)ع( بودند و بعد جنگ صفین که به قول مسعودی در کتاب مروج

ز اینکه معاویه نقشه ترور حضرت علی)ع( را کشید و حضرت علی)ع( را در محراب عبادت به شهادت رساند، دوران امامت امام و پس ا

 .شروع شد (حسن مجتبی)ع

کرد، در حالی که حضرت امیرالمؤمنین حتی یک روز حکومت او حکومت می (های زیاد در شام )سوریه کنونیوی گفت: معاویه سال

  .بازی و روی کار آوردن امویان برکنار کردو همه استانداران زمان عثمان را به خاطر فامیل را امضا نکرد

 (اصالح سیستم اداری در حکومت امام علی)ع *

شده توسط عثمان بر اساس تقوی دامغانی گفت: حضرت علی)ع( اول سیستم اداری حکومت را تغییر داد، چون آن سیستم طراحی

را چنان  المالساالری بود. معاویه هم از امویان بود، آنها به قول حضرت علی)ع( بیتبلکه بر اساس حزب و فامیلساالری نبود، شایسته

المال را از حلقوم آنها بیرون رسد و حضرت علی)ع( فرمود؛ بیتای که به علف تازه بهاری میباال کشیده بودند، مانند شتر گرسنه

 .زنان آنها باشدکشم، حتی اگر در کابین )مهریه( می

ساالری بود. در ابتدا طلحه و زبیر روش حکومت حضرت علی)ع( شایسته :کرد تأکید  فقیه در وزارت جهاد کشاورزینماینده ولی

المال به برید، وگرنه سهم بیشتری از بیتآمدند که سهم بیشتری بگیرند، اما امام فرمود اگر کارهای شما برای خدا بوده که ثواب می

  .دهم و آنها رفتند و فتنه جنگ جمل را به راه انداختندمیشما ن

 !کمک به رای آوردن در قبال امتیاز گرفتن*
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ایم و رأی آورده، حال باید پست و مقام به ما بدهد و این روش گویند چون به فالن نماینده کمک کردهای میوی افزود: امروز نیز عده

  .اسالمی نیست

 استیضاح در قبال استخدام فامیلپس گرفتن امضای  *

در مسئله استیضاح اخیر وزیر جهاد کشاورزی، معاون امور مجلس وزارت آقای دکتر مجابی گفت، یکی از تقوی دامغانی گفت:

 ام، آنها را در وزارت جهاد استخدام کنید،نفر را معرفی کرده 5گیرم که نمایندگان گفته بود، من به شرطی امضای خود را پس می

گیرم و وقتی جواب منفی شنیده بود، باز گفته بود فقط یک نفر از فامیلم را در وزارت جهاد استخدام من سپس امضای خود را پس می

البته در مجلس نمایندگان منضبط و متدین هستند، ولی برخی  .گیرم، آیا اینها روش اسالمی استکنید، من امضایم را پس می

 .کنند و ما اینها را قبول نداریم، اینها اسالمی نیستر روی خون شهدا بنا شده است کار میگونه بر کرسی مجلس که باین

 !استیضاح به خاطر به کارگیری رقیب انتخاباتی *

فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: آیا اگر کسی برای یک نفر رأی جمع کرد باید فامیل او را بدون ضابطه استخدام نماینده ولی

کننده گفته بود، چون وزیر جهاد کشاورزی رقیب انتخاباتی من را که رأی نیاورده در مورد دیگری یکی از نمایندگان استیضاحکنیم. یا 

و در وزارت جهاد به کار گرفته، باید او را استیضاح کنم. آخر این چه استداللی است، آیا اگر کسی رأی نیاورد باید بمیرد؟ آیا نباید 

 .کنددر سنگر دیگری خدمت 

فرمود،  (گفتند الاقل معاویه را تأیید کن، اما حضرت علی)عگری کردند و میای فتنهوی ادامه داد: در دوره حضرت علی)ع( هم عده

کنم که باید تا ابد علی)ع( حضرت فرمود من صریح صحبت می .کنددارم و گفته شد او مشکل ایجاد میاو را برای دو روز هم نگه نمی

دانند علی)ع( کنند، چون میاش خورد گریه میشنوند که در محراب عبادت ضربه به پیشانیای میقرن اگر عده 14از بمانم که بعد 

شد اما دیگر علی)ع( نبود، لذا وقتی معاویه سال بیشتر می 5کرد، حکومتش به جای گر نیست. اگر حضرت علی)ع( سازش میمعامله

 .نیز با یک سیاست متزورانه به مقابله ایستاد (کشید و در زمان امام حسن)عتأیید نشد، نقشه ترور حضرت علی)ع( را 

خرید خواست با معاویه بجنگد، اما او با فریب و نیرنگ و شبانه فرماندهان لشکر امام حسن)ع( را با پول میوی گفت: امام حسن)ع( می

شدند های معاویه به او متمایل میبودند و صبح با سکه (ن)عای شب با امام حسو دلیل صلح امام حسن)ع( همین مسئله نفوذ بود. عده

گرانی بودند که ای از همین افراد به پای امام حسن)ع( خنجر زدند و سجاده از زیرپایش کشیدند و اینها دنباله فتنهو حتی عده

 .گفتند ال حکم اال هللمی

د امام حسن)ع( خلیفه مسلمین است و امر، امر شماست اما وقتی گفتنای منافق بودند در ظاهر میاالسالم تقوی افزود: عدهحجت

شدند و امام حسن)ع( فرمود من چون یار ندارم تا با معاویه جنگ کنم، بنابراین صلح آمد به سمت او متمایل میهای معاویه میرشوه

خواهد برود، اما گفتند اگر در ید هر کس میرا قبول کردم، اما دوره امام حسین)ع( به یاران خود فرمود، از تاریکی شب استفاده کن

 .راه خدا صد بار کشته شویم امام حسین)ع( را تنها نمی گذاریم

 مبادا با مذاکره کشور را در تنگنا قرار دهیم*

 امروز هم شرایط ما مانند زمان امام حسن مجتبی)ع( است. مبادا مذاکرات و :فقیه در وزارت جهاد کشاورزی افزودنماینده ولی

 .ها کار را به جایی برساند که کشور ما را در تنگنا قرار دهدصحبت

وی افزود: باید زندگی امام حسن مجتبی)ع( را بازخوانی کنیم، مسائل کشور ما شبیه دوران آن حضرت است و باید در مذاکرات 

 .مراقب باشیم دشمن ما را در تنگنا قرار ندهد
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وبی کرده اقدامات خمدیریت سازمان اقتصادی کوثر گفت: با همکاری جوانان مومن و تحصیل االسالم تقوی در پایان با تقدیر ازحجت

های زیر مجموعه سازمان اقتصادی کوثر انجام شده که بر اساس اعتماد به توانیم در شرکتدر جهت اقتصاد مقاومتی و فرهنگ ما می

 .ده استنفس، توجه به امکانات داخلی و استفاده از تجربه بشری انجام ش

وی افزود: مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی فرمودند، باید نگاه به درون کشور و استفاده از تجربه بشری و تکیه بر نیروهای 

 .توانیمجوان داخلی اقتصاد مقاومتی را پیاده کنیم و کسانی را به کار بگیریم که باور دارند ما می

 !اخلی اعتقاد نداردمدیری که به اقتصاد مقاومتی و کاالی د*

متأسفانه فردی در تلویزیون دعوت شده بود که در مورد اتحادیه پوشاک صحبت  :فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفتنماینده ولی

کرد و او مدعی بود چرا باید مردم را محدود کنیم که از کاالی داخلی استفاده کنند و گفته بود، همین لباس تنم خارجی است، می

 خواهد اقتصاد مقاومتی برای ما درست کند؟فرد می حال این

آورند که مردم آزاد ای از مدیران اجرایی اعتقادی به اقتصاد مقاومتی و توان داخلی ندارند و بهانه میاالسالم تقوی افزود: عدهحجت

 .ه تولید داخل ندارندشود و اینها اعتقادی بکه صنایع داخلی فلج میباشند تا کاالی خارجی استفاده کنند، درحالی

االسالم تقوی از دستاوردهای سازمان اقتصادی کوثر ضمن معرفی به گزارش فارس، محمدرضا اسکندری در جریان بازدید حجت

 شوند که با شعارکرده و از خانواده شهدا و ایثارگران اداره میها توسط جوانان تحصیلهای زیر مجموعه گفت: عمده این شرکتشرکت

 .شودهای اقتصاد مقاومتی اجرا میوانیم و سیاستتما می

ای دالل سر کشور کاله گذاشته و نژاد از عده 70کنار گفت: سال وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد ایجاد مرغ آرین در بابل

 .نهایت موفق نشدخارجی از کشور هلند آوردند که اسم آن را نژاد مرغ آرین گذاشتند، اما هیچ ارتقایی نداشت و در رده

، اضافه کرد: کنترل شدیدی در شوداسکندری همچنین در مورد اینکه چگونه برای مقابله با آنفلوآنزا در واحدهای مرغداری اقدام می

خواهد وارد شود باید اول آزمایش بالینی بدهد و سه مرتبه لباس عوض شود و هر کسی میواحدهای تولیدی مرغ اجداد انجام می

شوند و مراحل بهداشتی با وسواس ای یکبار وارد میس از سه مرحله دوش گرفتن وارد شود. حتی کارکنان این مجموعه هفتهکند و پ

قلوزا که سه بار در سال اندازی شده که بزهای سهوی همچنین گفت: مجموعه تولید بز، گوسفند و شتر راه.شودو دقت رعایت می

اند که جمعیت بز مولد را بیشتر کند. و این گله بز مولد برای اصالح نژاد از فرانسه وارد شدهشود کنند پرورش داده میزایمان می

 .نفر شتر و هزار رأس بز مولد تاکنون تولید شده است 200همچنین 

https://www.farsnews.com/news/13970309001079/%D8%A8%D8%AE% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۰۸تاریخ: 

 صنعت دامداری در ورطه نابودی است/دولت تکلیف شیر خام را مشخص کند

ا نرخ تمام شده، تولیدکنندگان بها و فروش شیرخام کمتر از رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: با توجه به نوسان شدید نرخ نهاده

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارناصر مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت.رو هستندمشکالت متعددی روبه

در بازار اظهار کرد: با توجه به نوسان شدید نرخ  های دامینرخ نهادهبا انتقاد از نوسان شدید  ،خبرنگاران جواناقتصادی باشگاه 

 .نهاده ها و کمبود در بازار، تولیدکنندگان با مشکالت متعددی روبرو هستند که در صورت ادامه این روند تولید ملی نابود خواهد شد

کت پشتیبانی امور دام اقدام به توزیع نهاده های دامی در مراکز استان ها کرد که اگر این اقدام وی افزود: طی چند روز اخیر، شر 

 .انجام نمی شد؛ نرخ ذرت و کنجاله سویا به طور چشمگیری در بازار افزایش می یافت

ارت جهاد کشاورزی افزایش نرخ تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به آنکه وز 620مقدسی قیمت تمام شده هر کیلو شیرخام را هزار و 

خرید شیر خام در دستور کار خود قرار داده است، اما وزیر صنعت و معدن به این موضوع ترتیب اثری نداده در حالیکه هر چه زودتر 

 .باید افزایش همزمان قیمت لبنیات و شیر خام اجرا شود

کشور به صدا درآمده است، افزود:نوسان نرخ نهاده های دامی  صنعت شیر و گوشتاین مقام مسئول با بیان اینکه زنگ خطر نابودی 

تبعاتی همچون کشتار گله های مادر،عدم کنترل قیمت گوشت و نابودی تولید ملی را در برداشته است که با وجود نامه نگاری های 

 .متعدد این امر به جایی نرسیده است

د نظارت دستگاه های مسئول تصریح کرد: با وجود آنکه دوات اعالم کرده که رئیس انجمن صنفی گاوداران در پایان با انتقاد از کمبو

اختصاص می دهد، مشخص نیست که چرا دستگاه های نظارتی  نهاده های دامیتومانی به واردات کاالهای اساسی نظیر  3800ارز 

 .تومان در بازار توزیع نشود150و ذرت هزار و  2150کنترلی براین موضوع ندارند تا کنجاله سویا با نرخ باالتر از 

https://www.yjc.ir/fa/news/6544651/%D8%B5%D9%86%D8%B9 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس ۱۳۹۷خرداد ماه  ۱۳یک شنبه 

 کنند؟خودداری میچرا دامداران از فروش دام 

ایلنا به نقل از رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نوشت: ممنوعیت صادرات دام باعث کاهش قیمت گوشت گوسفندی در بازار شده و 

 .این کاهش ادامه خواهد داشت

اورزی، جهاد کشعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، با اشاره به اعالم ممنوعیت صادرات دام زنده از کشور توسط وزارت 

 1500تا  1000ای که ممنوعیت صادرات اعالم شد حدود اظهار کرد: این مساله بر شرایط بازار گوشت گوسفندی موثر بوده و در هفته

وی افزود: با توجه به شرایط موجود و تعطیالتی که هفته آینده پیش رو داریم، دامداران .تومان قیمت گوشت گوسفندی کاهش یافت

 .توانند از آن استفاده کنندشود که میکنند و معقتقدند شرایط بهتری ایجاد میهایشان به بازار خودداری میضه دامهنوز از عر

های خوبی را با مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه هماهنگی

یر مناسبی در نظر گرفته شد، خاطرنشان کرد: به طور قطع بعد از تعطیالت هفته آینده با تجارت در این زمینه انجام دادیم و تداب

 .کاهش قیمت مواجه خواهیم بود

بازار از رکود خاص خود برخودار است،   خرند، در حال حاضر همرو مردم گوشت نمیملکی تصریح کرد: چون در تعطیالت پیش

 .شان را به قیمت معقول به فروش برسانندبینند باور خواهند کرد که باید دامدامداران نیز زمانی که این شرایط را می

وی با اشاره به آخرین وضعیت واردات گوشت قرمز به کشور عنوان کرد: واردات در حال انجام است و به مقداری که نیاز است انجام 

قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه  :الم کرد و گفتهزارتومان اع 33ملکی قیمت گوشت وارداتی را برای مصرف کنندگان .گیردمی

 .هزار تومان است 53داخلی نیز برای مصرف کنندگان 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=74a6c48b11e446ee96623e34 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۰۹تاریخ: 

 های دامی عاملی برای تلفات هزاران مرغهای دامی تعریفی ندارد/کمبود نهادهبازار نهاده

های دامی در بازار ممکن است هزاران مرغ به سبب گرسنگی از مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با توجه به کمبود نهاده

 .بین روند

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارستانی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتمحمدعلی کمالی سرو

 هایادهنه در بازار اظهار کرد: در شرایط کنونی، مرغداران به سبب تأمین های دامیکمبود نهادهبا انتقاد از  ،باشگاه خبرنگاران جوان

 .دارندن اختیار در اینهاده ها، سالن در مرغ داشتن وجود با آنها از برخی طوریکه به گرفتند قرار ممکن وضعیت بدترین در نیاز مورد

تولیدکنندگان تحمیل خواهد کرد، افزود: با توجه به نبود نهاده های دامی وی با اشاره به اینکه کمبود نهاده ها، تلفات زیادی را به 

در بازار ممکن است هزاران مرغ به سبب گرسنگی از بین بروند که اعتراض اخیر کامیون داران و نبود امکانات حمل و نقل بر تشدید 

میلیون جوجه در سالن های  120تا  110اکنون  کمالی سروستانی ادامه داد: هم.این موضوع و افزایش قیمت تاثیر بسزایی داشت

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی نرخ هر کیلو .موجود است که اگر یک لحظه تغذیه به آنها نرسد، تلف خواهند شد مرغداری

وی از افزایش .تومان اعالم کرد 400و ذرت هزار و  100هزار و  3کنجاله سویا به سبب کمبود در بازار و نبود شرایط حمل و نقل 

در فروش هر کیلو  مرغدارانها، درصدی قیمت نهاده ها در دو ماه اخیر خبر داد و گفت: با توجه به افزایش شدید قیمت نهاده 34

کمالی سروستانی در بخش پایانی .رو هستند و در بدترین شرایط تولید به سر می برندتومانی روبه 300مرغ حداقل با زیان هزار و 

نداشته ایم، تصریح کرد: اگرچه اخیرا رئیس سازمان دامپزشکی از رفع ممنوعیت  صادرات مرغبا بیان اینکه گشایشی در سخنان خود 

صادرات به افغانستان خبر داده، اما تاکنون گشایشی حاصل نشده است، ضمن آنکه عراق تعرفه باالیی برای مرغ ایرانی تعیین کرده 

 .رقبا در این بازار وجود ندارد در حالیکه با صادرات مرغ، بخشی از زیان مرغداران جبران می شود است که با این وجود امکان رقابت با

https://www.yjc.ir/fa/news/6549410/%D8%A8%D8%A7%D8%B2% 
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 نوغان
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 گزارشات جهانی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۰۹تاریخ: 

 همکاری ایران و فنالند در حوزه کشاورزی

 .ایران و فنالند در آینده نزدیک با امضای سند همکاری های جامع کشاورزی در این حوزه با یکدیگر همکاری می کنند

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی ،در دیدار کیو نوروانتو سفیر فنالند در  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش خبرنگار 

 وتهران با هومن فتحی مدیر کل دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی که در محل وزارت جهاد کشاورزی صورت پذیرفت،د

تاکید کردند.در این دیدار،نمایندگان دو کشور موافقت خود را برای همکاری  بخش کشاورزیطرف بر گسترش روابط دو کشور در 

، شیالت، بذر، جنگل، مدیریت آب و آموزش و تحقیقات اعالم کردند.در ماشین آالت کشاورزیدر زمینه های مورد عالقه از جمله 

خصوصی دو کشور نیز مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد شرایط آشنایی شرکت های خصوصی  این دیدار، همکاری بین شرکت های

 ایران و فنالند بیش از پیش مورد پیگیری قرار گیرد.همچنین در دیدار مقرر شد، سند همکاری های جامع کشاورزی بین دو کشور

 زمینه سند تفاهمنامه همکاری های مشترک دو کشور در که نهایی شده است در آینده نزدیک به امضا برسد.تدوین ایران و فنالند

 ار مورد تایید قرار گرفت.دید این در نیز قرنطینه و دامی بهداشت

https://www.yjc.ir/fa/news/6548938/%D9%87%D9%85% 
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