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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkر صرفا برروی عناوین در اخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آب
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۸تاریخ: 

 مناسبی در اختیار کشاورزان قرار نداده استکشاورزی سنتی در بحران کم آبی!/دولت هنوز الگوی کِشت 

بر ندارند و این درحالیست که مسئله بحران آب از خط قرمز عبور کرده مسئوالن ذی ربط توجهی به کشت و صادرات محصوالت آب

تنها بحرانی به  بحران آب با وجود آنکه ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار. است

ها نفر، جنگ داخلی و حتی بین تواند مهاجرت میلیونرود که تا کنون کسی آن را جدی نگرفته است، اما این بحران میشمار می

 .صداستباشد و این درحالی است که زنگ خطر آن همچنان بی المللی را به همراه داشته

کویری کرد و کار را به جایی رساند که فرونشست در مناطق کویری و نیمه عبور قرمز خط از  های اخیرمسئله بحران آب در سال

ها و سمینارهای مختلف نه تنها متولیان راهکاری برای جلوگیری از رغم شعارهای متعدد در همایشایران روبه فزونی است، اما علی

د این محصوالت ضربه مهلکی بر منابع آبی وار اند، بلکه با صادراتو معرفی کشت جایگزین به کار نگرفته برکشت محصوالت آب

 500تا  300از ایران صادر شد که با احتساب  هندوانهتن  541هزار و  459ماه نخست امسال،  2براساس آمار گمرگ در .کنندمی

ار می رود لیتر آب مصرفی برای تولید هر کیلو هندوانه، رقم قابل توجهی آب مجازی به دیگر کشورها صادر شده است که انتظ

ر های نوین آبیاری تغییربط همانند سایر کشورها نیاز آبی محصوالت کشاورزی را با استفاده از بذرهای مناسب و روشمسئوالن ذی

 .بر اهتمام ورزنددهند و همواره بر جلوگیری از کشت محصوالت آب

ین به منظور جلوگیری از صادرات آب مجازی های جایگزبر و معرفی کشتحال برای اطالع از آخرین وضعیت کشت محصوالت آب

 :خوانیدرویم که در ادامه آن را میربط میبه سراغ مسئوالن ذی

؛ انگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جووگو با خبرنگار محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت

کند، اظهار کرد: با توجه به تشدید بحران آب،کشاورزان با مشکالت متعددی رم میبا بیان اینکه کشور با بحران آب دست و پنجه ن

شود اما ارائه برخی آمار از سوی مصرف می بخش کشاورزیوی افزود: اگرچه بنا بر اقتضای طبیعت، آب فراوانی در .رو هستندروبه

 .درصدی آب در این بخش واقعیت ندارد 90کارشناسان مبنی بر استفاده 

های فشرده روند چرا که این موضوع به سبب به سمت و سوی کشت کشاورزانگفته ملک زاده، سیاست دولت بر آن است که به 

 .های نوین آبیاری، صرفه جویی در مصرف آب را به همراه داردتغییر روش

رو نظام صنفی با مشارکت وزارت نیرئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به ضرورت حفظ و نگهداری منابع آبی بیان کرد: مسئوالن 

 .درصددند تا با کنترل و نظارت بر کشت کشاورزان، مصرف آب را کاهش دهند

از سوی دولتمردان وجود دارد یا خیر، بیان کرد:  کشت محصوالت آب برای برای کنترل وی در پاسخ به این سوال که آیا برنامه

ایگزین های جبر و معرفی کشتو راهکار مشخصی در زمینه کنترل کشت محصوالت آبرود که اگر دولت برنامه براین اساس انتظار می

در حد و حصر هتر به کشاورزان معرفی کند و در غیر اینصورت راهکار مناسبی بیندیشد تا منابع آبی کشور بیدارد، هر چه سریع

ه بحث بازرگانی و افرادی که در این زمینه ب برصادرات محصوالت کشاورزی آبملک زاده ادامه داد: سیاست محدودیت .نرود

 .شود و بنده اطالع دقیقی از این موضوع ندارمفعال هستند، مربوط می

 و اندبرس حداقل به را جاتصیفی و هندوانه جمله از برآب محصوالت کشت  به گفته این مقام مسئول سیاست دولت بر آن است که

 .دارویی را ترویج دهد گیاهان همچون محصوالت دیگر کشت آن جای به
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 کندبر از هدر رفت منابع آبی جلوگیری میمعرفی کشت جایگزین محصوالت آب

مدیریت  ؛ با اشاره به ضرورتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان خبرنگار با وگوگفت در اهلل بیابانی قائم مقام خانه کشاورزعنایت

نظیم ای تتولید در بخش کشاورزی اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید، باید ساختار کشت محصوالت را به گونه

خاک به وی با اشاره به اینکه فقدان مدیریت .رو نشویمهای جدی در مصرف روبه، با چالشمنابع آبیرویه از کند تا با استفاده بی

 مینه به و  رویه از منابع خاکی و آبی تهدید جدی برای کشور به شمار می رودمعنای تضعیف منابع آبی است، افزود: استفاده بی

به گفته بیابانی، آموزش کشاورزان از جمله .است ضروری امری داخل منابع توانمندی براساس تولید و سرزمین آمایش به توجه دلیل

ست که باید مورد توجه دولتمردان قرار گیرد تا کشاورزان توجیه شوند آب کمتری مصرف کنند چرا که تاکنون بزرگترین مسائلی ا

قائم مقام خانه کشاورز با انتقاد از این مسئله که دولت الگوی کشت .اقدامات وزارت جهاد کشاورزی هیچ دستاوردی در برنداشته است

ما کند، ا، بیان کرد: اگرچه کشت برخی محصوالت نظیر هندوانه آب زیادی مصرف میمناسبی در اختیار کشاورزان قرار نداده است

باید مسئوالن وزارت جهاد برحسب شرایط هر منطقه الگوی کشت مناسبی در اختیار کشاورزان قرار دهند تا بهره وری مصرف آب و 

وی ادامه داد: با توجه به .ره ای جز کشت ندارندصورت کشاورزان برای ادامه امرار معاش خود چاخاک افزایش یابد و درغیراین

در استان اصفهان، همچنان شاهد تولید این محصول هستیم چرا که  ممنوعیت کشت برنج هشدارهای متعدد مسئوالن مبنی بر

منابع آبی انتظار بیابانی در پایان تصریح کرد: با وجود بحران .کشت جایگزین متناسب با شرایط منطقه به کشاورز معرفی نشده است

می رود به جای کشت محصوالت آب نظیر هندوانه و صیفی جات در داخل، نیاز کشور از طریق کشت فراسرزمینی تامین شود چرا 

 .که عدم مدیریت در کشت محصوالت زراعی و باغی مشکالت متعددی در بر خواهد داشت

https://www.yjc.ir/fa/news/6608452/%DA%A9%D8%B4%D8%A7% 
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 اقتصاد کالن
 فارس - ۹۷/۰۵/۰۱ : تاریخ

 تواند جای نفت را بگیرد هزار میلیارد تومانی در صنعت دامی می 134گردش 

تواند جایگزین درآمد نفت برای هزار میلیارد تومانی صنعت دام و طیور می 134رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: گردش مالی 

پور صبح امروز در بیستمین کنگره دامپزشکی ایران که در ، علیرضا رفیعیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .اقتصاد شود

، گفت: امروز در شرایطی قرار داریم که حتما باید از هر سه قوه مقننه، قضاییه و دولت به میدان مصلی امام خمینی )ره( برگزار شد

نشان گردد، خاطروی با اشاره به اینکه سابقه صنعت دام، طیور و آبزیان به بیش از نیم قرن گذشته بازمی .بیایند تا مشکالت حل شود

التحصیالن حوزه دامپزشکی به حدی رسیده است که مازاد نیرو داریم، ولی فارغها و کرد: اکنون خروجی علمی ما در سطح دانشگاه

های خام دامی و حوزه تشخیص و تضمین کیفیت نهایی آیا های دامی نظارت بر فرآوردهباید دید که آیا در قسمت کنترل بیماری

ایم، تصریح کرد: یک زمانی دامی به خودکفایی رسیدههای رفیعی پور با اشاره به اینکه امروزه در بسیاری از حوزه .ایمموفق بوده

واردکننده محصوالت لبنی و طیور بودیم، اما اکنون مازاد تولید داریم و باید آن را صادر کنیم. چرا که از تولید سنتی به صنعتی 

هایی داریم که تمام پرورییایم و رنسانسی در این حوزه در کشور اتفاق افتاده است تا حدی که مرغداری، دامداری و آبزرسیده

  .کنیمهای تمام اتوماتیک دنیا استفاده میهای روی دنیا بوده و از دستگاهامکانات آنها آخرین تکنولوژی

های جدی هستیم و وقتی وی تصریح کرد: اما هنوز هم در حوزه تولید مراقبت از بهداشت و اقتصاد کشور در این حوزه دچار چالش

  .شویمگیریم، دچار میلیاردها تومان خسارت میک قرار میدر یک پیک اپیدمی

های کشور و دامپزشکی و حتی اقتصاد مقاومتی دانست وری و امنیت غذایی را از اولویترئیس سازمان دامپزشکی کشور دو واژه بهره

ه، اما نباید فراموش کرد که سه حلقه مزرعشود، وری در تولید باال برود موضوع برای تولیدکننده مقرون به صرفه میو افزود وقتی بهره

چرا که ما هم در حوزه مدیریت تولید و  .توان اینها را از یکدیگر جدا کرداند و نمیدانشگاه و مدیریت بازار به هم پیوستهمحل تولید،

وزه ه در یکی از این سه حمدیریت بهداشتی و بازار باید حرفی برای گفتن داشته باشیم و اگر مشکلی به وجود آید، معلوم است ک

وی با انتقاد از آنهایی که با بوجود آمدن کوچکترین مشکلی در سالمت تولید مواد خام غذایی انگشت اتهام را  .ایمخوب عمل نکرده

ارگان دولتی و غیردولتی دخیل هستند، اما  20روند، گفت: در زنجیره صنعت طیور بیش از به سمت سازمان دامپزشکی نشانه می

  .ایمشناسیم که چرا در این موضوع موفق نبودهن موقع فقط یک دستگاه دامپزشکی را میشویم آقتی دچار بحران میو

هزار میلیارد تومان سرمایه در این حوزه فعال  134رفیعی پور همچنین به اهمیت توجه به صنعت دامی کشور اشاره کرد و گفت: 

هزار میلیارد تومان است. مضاف بر آنکه صنعت دامی صنعتی زایشی و پایدار  150است که کم نیست در حالی که صنعت نفت ما 

های آینده ببندیم. به عنوان مثال صنعت اسب های نفت را برای ذخیره نفتتواند به مرور اگر به آن اهمیت دهیم در چاهاست که می

پور به گزارش خبرنگار فارس، علیرضا رفیعی .فت را بگیردتواند طی سالیان جاری جای صنعت نو صنعت زنبور عسل اگر فعال شود، می

های مرتبط با حوزه دامپزشکی در بیستمین کنگره دامپزشکی ایران و نخستین رئیس سازمان دامپزشکی به همراه معاونانش و انجمن

لی امام خمینی )ره( در حال های نوین که از امروز اول مرداد ماه تا سوم مرداد در مصنمایشگاه تخصصی دامپزشکی و تکنولوژی

  .های حوزه دامپزکشی کشور پرداختندها و توانمندیچالش برگزاری است حضور یافتند و به چالش بررسی

https://www.farsnews.com/news/13970501000545/%DA%AF%D8%B 
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 صاد کالن  اقت
 فارس - ۹۷/۰۵/۰۶ : تاریخ

 کشت و صنعت مغان فروخته شد/ مشخص شدن خریدار 

ها یشود، اما بررسیک مقام مسئول گفت: هر چند اعالم نام خریدار ظرف بیست روز آینده و با قطعیت معامله به طور رسمی منتشر می

  .بازار سرمایه تهران خریداری شده استدهد، سهام شرکت کشت و صنعت مغان از سوی شرکت توسعه نشان می

 100بلوک  1397، یک مقام مسئول گفت: سازمان خصوصی سازی روز دوم مرداد ماه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بورس 

هزار سهم این شرکت را به مزایده  307میلیون و  182میلیارد و  3درصدی سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان شامل 

گذاشت که پس از رقابت سه گروه در نهایت کمی باالتر از قیمت پایه به بخش خصوصی فعال در صنعت کشاورزی و غذایی واگذار 

ه حصهای قبلی، ترین واگذاری سازمان خصوصی به لحاظ عملکرد رقم خورد که بر خالف واگذاریبا این مزایده، در حالی بزرگ.شد

درصد سهام شرکت کشت و صنعت و  100.نقدی این معامله به جای درصد مشخصی معادل با یک هزار میلیارد ریال تعیین شد

میلیون  886میلیارد و  610هزار و  17ریال و ارزش کل پایه  534هزار و  5دامپروری مغان برای این مزایده به قیمت پایه هر سهم 

ه بود که با رقابت چند گروه در نهایت از سوی یک شرکت حقوقی از بخش خصوصی خریداری هزار ریال قیمت گذاری شد 938و 

ریال تعیین شده  140هزار و  608میلیون و  326میلیارد و  528همچنین سپرده شرکت در این واگذاری نیز معادل با مبلغ .شد

های فارس نشان شود اما بررسیور رسمی منتشر میهر چند اعالم نام خریدار ظرف بیست روز آینده و با قطعیت معامله بط.بود

دهد این سهام از سوی شرکت توسعه بازار سرمایه تهران خریداری شده است. مجموعه فروشگاه رفاه نیز از دیگر رقبای این مزایده می

رصد با سازمان خصوصی د 10ساله و نرخ سود  9تواند وجه معامله را به صورت اقساط برنده این مزایده که می.گزارش شده است

 .سازی تسویه کند، از دو سال تنفس در پرداخت اولین قسط خود برخوردار خواهند شد

های شرکت ترین فعالیتهای کشاورزی و دامی مهمبه گزارش فارس، انجام عملیات کشاورزی و دامداری و ایجاد صنایع و فرآورده

 .دهندکشت و صنعت و دامپروری مغان را تشکیل می

وری های مالی منتشر شده در سال گذشته با زیان مواجه شده و مدیریت ناکارآمد منجر به کاهش بهرهن مجتمع با توجه به صورتای

 .و تعدیل گسترده نیرو در زمان حضور مدیریت دولتی شده است

ws.com/news/https://www.farsne13970506000686/%DA%A 
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۹۷/۰۵/۰۵ : تاریخ

 قیمت مرغ متأثر از بازار جهانی است /گرانی ارز سبب افزایش صادرات و قاچاق گوشت شد

ها بر قیمت تمام شده گوشت مرغ تاثیر قیمت ارز اختصاص یافته برای خرید نهاده :مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت 

  .های جهانی استدرصد قیمت مرغ، متاثر از بازار 16/5گذاشته است و 

نیم درصد  16/5، حمید ورناصری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: صدا و سیمابه گزارش خبرنگار خبرگزاری 

درصد آن نیز  90درصد قیمت تمام شده مرغ هزینه تغذیه و  75های جهانی است؛ حدود قیمت تمام شده گوشت مرغ متاثر از بازار

 .مربوط به ذرت و کنجاله سویا است

 .دشومی مشخص جهانی قیمت اساس بر آن قیمت و وارداتی ذرت درصد 50 از بیش و سویا کنجاله درصد 95 وی گفت:

دهند درصد قیمت تمام شده گوشت مرغ را تشکیل می 67مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با بیان اینکه این دو نهاده 

درصد  34و جو  33، ذرت 31افزود: در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته قیمت جهانی کنجاله سویا 

ها بر قیمت تمام شده های بازار جهانی قیمت ارز اختصاص یافته نیز برای خرید نهادهبر قیمتورناصری گفت: افزون .افزایش یافت

ها اختصاص یافت، تومانی برای واردات این نهاده 250ارز سه هزار و  96وی افزود: در فروردین سال .گوشت مرغ تاثیر گذاشته است

 را هاکاال این مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت:.یابدص میتومانی در این زمینه اختصا 800اما اکنون ارز سه هزار و 

ند تیر ماه استفاده شده در اسف در مثال عنوان به که کاالیی و است جدید هاخرید بنابراین کرد نگهداری انبار در زیادی مدت تواننمی

تومانی نیز قیمتی ثابت نبوده و همگام با افزایش قیمت ارز  250ورناصری افزود: قیمت ارز سه هزار و .گذشته خریداری شده است

کرد، اما اینکه درصدی در قیمت تمام شده مرغ ایجاد می 23/5وی گفت: در مجموع بازار داخلی و خارجی باید تورم .باال رفته است

 .این بخش استهای دولت از درصدی در این زمینه را اعالم کرده است به دلیل حمایت 15/9بانک مرکزی تورم 

 .مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور افزود: گوشت مرغ نسبت به تیر ماه سال گذشته یک درصد کاهش قیمت داشته است

هزار تن مرغ منجمد از تولید کنندگان برای  40روز پیش  10ورناصری گفت: وزارت جهاد کشاورزی از نیمه اردیبهشت امسال تا 

وی افزود: در بخش گوشت مرغ میزان تولید بیش از نیاز داخلی است، اما در گوشت قرمز به .کرده است ها خریداریحمایت از آن

 .شویمدرصد دام کشور مرتعی است در برخی مواقع با کمبود این محصول روبرو می 90دلیل شرایط خشکسالی و اینکه 

 گوشت آن تن هزار 35 که کندمی وارد قرمز گوشت تن هزار 100 سال در دولتمدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت:

ها تن گوشت تازه گوسفندی وارد و در تهران و برخی شهر 160تا  150ورناصری افزود: روزانه .است گوساله گوشت مابقی و گوسفند

مدیر عامل شرکت پشتیبانی .ایمریزی کردههزار تن گوشت قرمز تا پنج سال آینده برنامه 975وی گفت: برای تولید .شودتوزیع می

ها وارد و برخی نیز در حال ورود به های اساسی اقدام کرده ایم و در این زمینه برخی کاالامور دام کشور افزود: نسبت به تامین کاال

 .ها مصمم است اطمینان داشته باشدور ناصری گفت: مردم از موجودی کاال و اینکه دولت برای کنترل قیمت.کشور است

ز حسن پور رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسالمی نیز در این برنامه نیز بابیان اینکه قیمت محصوالت پروتئینی درماه شهبا

 .گذشته دو نیم درصد افزایش یافته است گفت: دولت باید پاسخگوی نیاز مردم و وضع بازار باشد

 250هایی که اکنون در بازار هستند با ارز سه هزار و است کاالوی افزود: با توجه به اینکه میزان تولید، مصرف و واردات مشخص 

 .تومانی دریافت و خریدرای شده اند هنوز وارد کشور نشده اند 800هایی که ارز سه هزار و تومانی وارد شده اند و کاال

ای پیش نیست ه یکسال و خوردهها مربوط بتومانی بوده و خرید 250 و هزار سه دولت اختیار در ارزی گذشته سال حسن پور گفت:
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رئیس فراکسیون اصناف مجلس .های اساسی اختصاص یابدتومانی برای کاال 800بلکه چند ماه قبل تصمیم گرفته شد ارز سه هزار و 

اد ری زیهای اداهای اساسی باید ثبت سفارش شود، اما اکنون با وجود کاغذ بازیشورای اسالمی افزود: با توجه به اینکه واردات کاال

ها پشت در اتاق مسئوالن، برای تولید کنندگان مشکل ایجاد شده ها و پشت در ماندن تقاضای واردات این کاالبرای واردات نهاده

زنند بنابراین اینکه با قاچاق تعدادی شود و عرضه و تقاضا است که حرف آخر را میوی اضافه کرد: اقتصاد دستوری اداره نمی.است

 حمایت  دولت، حمایت هایبسته با کننده تولید از بایدحسن پور گفت: .توانسته بازار را کنترل کند قابل قبول نیستگوسفند دولت ن

خانوار یک مغازه دار در کشور  20رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه چهار میلیون اصناف به ازای هر .شود

از تقاضا است و مشکل گران فروشی در فروشندگان خرد مانند مغازه داران نیست بلکه تخلف  وجود دارد افزود: اکنون عرضه کمتر

وی گفت: به اندازه نیاز بازار .ها به سازمان تعزیرات نرفته استای از تخلف آندر واردکنندگان و بنکداران است که تاکنون پرونده

 هایکاال دارد وظیفه دولت و است روانی جنگ زمینه این در سخن و نشده آغاز هاتحریمحسن پور افزود: .شودگوشت قرمز تولید نمی

هزار میلیارد تومان برای اشتغال  12رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسالمی گفت: در حالی که .کند توزیع گسترده را اساسی

 ها ازها و عشایر داشتم آنکه با سران روستادهیم، اما در نشستی روستایی با نرخ سود چهار درصد در اختیار روستاییان قرار می

 .حمایت نکردن جدی دولت از دامداران و عشایر برای تامین علوفه مطالبه جدی داشتند

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات در این برنامه با بیان اینکه مرجع تشخیص گران فروشی یا بازرسی و نظارت بر این 

 .سازمان نیست گفت: سازمان تعزیرات حکومتی فقط مرجع رسیدگی کننده به پرونده هاستمسئله بر عهده این 

و بنکداران  های بزرگکنیم صنفی است و از ابتدای امسال تاکنون تخلفی از شرکتوی افزود: بیشترین تخلفاتی که در رسیدگی می

ریزی تامین و توزیع و تنظیم بازار نیز در این برنامه گفت: محمد رضا کالمی مدیر کل دفتر برنامه .به این سازمان ارائه نشده است

های گذشته در پی کوچک شدن دولت بازار رقابتی ایجاد شده دولت برای حمایت از مصرف کننده در بازار وجود دارد، اما در سال

مرداد  15س جمهور آمریکا گفته است کالمی گفت: رئی.ها بهم ریختها از ابتدای اردیبهشت این بازاروی افزود: با آغاز تحریم.است

 هفت مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین و توزیع و تنظیم بازار افزود:.ها را عملیاتی کرده استکند، اما این تحریمها را اعمال میتحریم

وی گفت: .میکنیم تامین ارداتو با نیز را بازار نیاز کسری و ندارد وجود زمینه این در ایی دغدغه و ایم کرده ذخیره کاال تن میلیون

کالمی افزود: اکنون ران گوسفندی .شودتن گوشت قرمز تامین و در میادین میوه و تره بار با قیمت مناسب توزیع می 150روزانه 

کنیم که در مقایسه با سال گذشته قیمت آن افزایش نیافته هزار تومان عرضه می 34هزار و شقه را نیز حدود  44بسته بندی را 

مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین و توزیع و تنظیم بازار گفت: به دلیل باال بودن کیفیت گوشت قرمز کشور، همسایگان که .است

با افزایش قیمت ارز  :وی افزود.کنندخواستار گوشت قرمز ایران هستند آن را به صورت رسمی و یا غیر قانونی خریداری می

، اما اردیبهشت صادرات گوشت قرمز را برای تامین مصرف داخلی ممنوع نیز افزایش یافتصادرات و قاچاق گوشت قرمز کشور 

کالمی با بیان اینکه آماری از قاچاق گوشت قرمز در کشور نداریم، گفت: با کنترل قاچاق و صادرات .و از قاچاق جلوگیری کردیم

مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین و توزیع و .یافته است هزار تومان کاهش 21هزار تومان به  24قیمت هر کیلو گوسفند زنده از 

هزار تن افزایش یافته است، اما به دلیل آب بر بودن این  500تنظیم بازار افزود: میزان کشت دانه روغنی سویا از صد هزار تن به 

 2/5ای برای تولید و برنامهشود درصد سویا تبدیل به کنجاله می 87وی گفت: .تر باشدمحصول ممکن است واردات آن به صرفه

های اساسی در اختیار وزارت جهاد و کشاورزی ای تامین کاالمیلیارد دالر بر 10کالمی افزود: بیش از .میلیون تن سویا در کشور داریم

 .ها هستیمها برای کاهش قیمتقرار گرفته است و در حال کم کردن واسطه

https://www.farsnews.com/news/13970505000165/%D9%82%DB 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۵تاریخ: 

 تخلفاتی در واردات محصوالت کشاورزی/ چرا نهاده های دامی ارز دولتی گرفتند ولی گوشت گران شد؟

ها هایی از سوی برخی وزارتخانهای داشتند، سوءاستفادهکاالهای اساسی که پیش از این ارز مبادلهپس از اختصاص ارز دولتی برای 

 .گذاری دولت در راستای شفافیت بازار ارزی از خروج ارز از کشور جلوگیری شودرفت با سیاستصورت گرفت در حالیکه انتظار می

بازار ای در سابقههای اخیر نوسانات بیدر ماه، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 .از سوی دولت ساماندهی شداتفاق افتاد که سرانجام این موضوع با اعالم دالر تک نرخی  ارز

ه از تولیدکننده تا مصرف کننده، صادرکننده تا وارد کنند بخش کشاورزی هایی برایالبته ناگفته نماند که اعالم این موضوع نگرانی

امین رند، تایجاد کرد که بدین منظور معاون اول رئیس جمهور اعالم کرد؛ نرخ ارز برای تمام کسانی که به صورت قانونی به آن نیاز دا

 .شود و هر کس بخواهد آن را گران بفروشد، مشمول قاچاق شده و با او برخورد خواهد شدمی

تومانی برای  400التفاوت تومانی و پرداخت مابه 4200با نرخ  ارز دولتیشود چرا که پس از اختصاص ماجرا تنها به این جا ختم نمی

هایی از سوی برخی وزارتخانه ها صورت گرفت در حالیکه انتظار اشتند، سوءاستفادهای دکاالهای اساسی که پیش از این ارز مبادله

 .شود جلوگیری کشور از ارز خروج از ارزی بازار شفافیت راستای در دولت گذاریسیاست با  رفتمی

تا از صحت و سقم ماجرا  رویمربط میحال برای اطالع از آخرین وضعیت اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان به سراغ مسئوالن ذی

گاران گروه اقتصادی باشگاه خبرنوگو با خبرنگار زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتعباس پاپی:با خبر شویم

 ؛ درباره تاثیر افشای اسامی واردکنندگان از سوی بانک مرکزی که ارز دولتی دریافت کردند، اظهار کرد: اگرچه ممکن است درجوان

همانند سایر وزارتخانه ها تخلفاتی صورت گرفته باشد، اما سوال  وزارت جهاد کشاورزیاختصاص ارز دولتی به واردکنندگان در 

های دامی، به چه دلیل به بهانه نوسان نرخ ارز، تومانی به واردات نهاده 3800بنده از وزیر جهاد کشاورزی این بود که با اختصاص ارز 

 درصد افزایش یافته است؟ 70ی های دامقیمت نهاده

های دامی به صورت ارز دولتی است؛ پاپی زاده ادامه داد: با توجه به آنکه مسئوالن وزارت جهاد مدعی هستند که تمامی ارز نهاده

 ه فروشبنابراین این افزایش نرخ تنها ناشی از کمبود نظارت و بازرسی از واردات است که به چه میزان نهاده وارد کشور شده و ب

این مقام مسئول با بیان اینکه نمایندگان مجلس اعتراضات خود را به وزیر صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی .رسیده است

های درصدی قیمت نهاده 70اعالم کردند،گفت: با توجه به آنکه دولت از جیب مردم یارانه به ارز دولتی پرداخت کرده است، افزایش 

که در حوزه نظارت بازرسی کل کشور دچار مشکالتی هستیم و این درحالی است که با اعمال نظارت در این دامی بیانگر آن است 

وی در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان مجلس پیگیری های الزم برای تخلفات .رو نبودیمحوزه با مشکل افزایش قیمت روبه

محصوالت مورد نظر کشاورزی دارند، تصریح کرد: دو وزارتخانه جهاد وزارت جهاد در حوزه تخصیص ارز دولتی و میزان واردات 

ات واردکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت قرار است ظرف یک تا دو هفته آینده گزارش کاملی از میزان ثبت سفارش ارز دولتی به 

 .ت جهاد اظهار نظر کردتوان نسبت به تخلف وزاربه کمیسیون کشاورزی ارایه دهند که پس از آن می های دامینهاده

 چرا دامداران و مرغداران ارز دولتی گرفتند، اما گوشت و مرغ گران شد؟

با وجود اختصاص ارز دولتی به نهاده های دامی نظیر کنجاله سویا، ذرت و غیره قیمت گوشت مرغ، گوشت قرمز و شیر خام با نوسانات 

 .هزار تومان رسید 53هزار تومان و گوشت قرمز  10رو شد به طوریکه نرخ مرغ به چشمگیری در بازار روبه
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با توجه به آنکه بسیاری از دامداران و مرغداران علت افزایش قیمت تمام شده تولید و نرخ نهایی برای مصرف کننده را نوسانات نرخ 

الشعاع اقالم اساسی خانوار تحت شود با کنترل تخلفات ارزی مربوط به نهاده های دامی،بینی میکنند، پیشهای دامی مطرح مینهاده

 .این موضوعات قرار نگیرد

  تخلف وزارتخانه ها در اختصاص ارز دولتی

گفت:  ؛گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان خبرنگار با وگوگفت در  علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی

وزارت جهاد در تخصیص ارز دولتی گزارش نشده است، اما شنیده ها حاکی از اگرچه تا کنون مستندی به کمیسیون مبنی بر تخلف 

 .ها براساس تخصیص ارزی که داشتند، اقدام به واردات دیگر کاالها کردندآن است که وزارت جهاد و سایر وزارتخانه

وزارتخانه های مختلف باال بوده  در اختصاص ارز دولتی به وارداتبه گفته وی، شنیده ها حاکی از آن است که تعداد تخلفات در 

 .است که پس از بررسی و ارایه سند معتبر با متخلفان برخورد خواهد شد

تر باید بازنگری کافی های بازرگانی هر چه سریعاتاق :ابراهیمی با بیان اینکه نظارت در کشور به فراموشی سپرده شده است، افزود

د تنها تخصصی باشد و این اجازه را به افراد ندهد که بتوانن های بازرگانیکارت طوریکه های بازرگانی داشته باشند بهنسبت به کارت

های اجرایی و مجوز کارت عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: نبود نظارت کافی بر دستگاه.براساس آن اقالم مختلفی وارد کنند

 .زیادی از ارزهای تخصیصی هدر رودبازرگانی به تجار برای واردات کاالهای مختلف موجب شده که مقدار 

 انتقاداتی نسبت به اختصاص ارز دولتی به واردات محصوالت کشاورزی وارد است

اینکه  ؛ با بیانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان خبرنگار با وگوگفت در رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی

نشینند ب یکدیگر با باید کارشناسان: کرد اظهار وارد است، واردات محصوالت کشاورزیانتقاداتی نسبت به اختصاص ارز دولتی به 

های الزم را داشته باشند که آیا وزارت جهاد کشاوزی تخلفاتی در تخصیص ارز دولتی به واردات داشته است و از روی صداقت بررسی

 .باشد منطقی تواندنمی  بندی کلی راجع به این موضوعیا خیر؟ چرا که جمع

 .هایی از واردات که مد نظر است، مشکالتی ایجاد شده استرسد که در بخشوی گفت: البته به نظر می

https://www.yjc.ir/fa/news/6605763/%D8%AA%D8%AE%D9%84% 
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 اقتصاد محصوالت

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۴تاریخ: 

 شفافیت معامالت با عرضه ذرت و جو در بورس کاال/ مصوبه ستاد تنظیم بازار ابالغ نشد

یک مقام مسئول گفت: اگرچه عرضه ذرت و جو در بورس کاال تاثیری بر کاهش قیمت ندارد، اما به سبب شفافیت معامالت در این 

صنعت،تجارت و  وگو با خبرنگاریوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت محمد.شودمحل خرید و فروش می

در بازار اظهار کرد: در روزهای اخیر،  یهای دامقیمت نهادهبا انتقاد از افزایش  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

وی نرخ هر کیلو ذرت برزیلی .درصد در بازار افزایش یافته است 5های دامی ناشی از ممنوعیت ثبت سفارش کاال حدود قیمت نهاده

یوسفی نرخ .م کردتومان اعال 800هزار و  2و کنجاله سویا را  300، ذرت اوکراین را یک هزار و 400تحویل به مرغدار را یک هزار و 

تومان اعالم کرد و  500هزار و  9ها را هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 7تا  500هزار و  6واقعی هر کیلو مرغ زنده را 

رئیس انجمن پرورش دهندگان .هزار تومان فاصله دارداین درحالی است که هم اکنون نرخ هر کیلو مرغ با قیمت واقعی خود یک :افزود

خبر داد و گفت: اگرچه عرضه ذرت و جو در بورس کاال تاثیری بر کاهش قیمت  عرضه ذرت و جو در بورس کاالمرغ گوشتی از 

وی در پایان با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار با .ندارد، اما به سبب شفافیت معامالت با نرخ واقعی در این محل خرید و فروش می شود

تومانی مرغ موافقت کرده است، تصریح کرد: البته این نرخ تاکنون ابالغ نشده است و انتظار می رود هر چه سریع تر  9250یمت ق

 .روز اخیر مجددا دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار گرفته است 20ها در مقایسه با اعالم شود چرا که قیمت نهاده

https://www.yjc.ir/fa/news/6605883/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۷/۰۵/۰۱ : تاریخ

 دهدوهوا گزارش میفارس از وضعیت آب

جدی است میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی  روز آینده/ خشکسالی 2ها در گرفتگی معابر در برخی استاناحتمال آب 

متر بود، بنابراین بارش سال میلی 210.4میلیمتر ثبت شد، میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی  164.5تیرماه  29تا روز 

  .درصد کمتر از سال گذشته است 21.8جاری 

های پیشیابی هواشناسی در ساعات بعدازظهر امروز در ، بر اساس تحلیل آخرین نقشهخبرگزاری فارس به گزارش خبرنگار اقتصادی

شنبه رگبار پراکنده گاهی رعدوبرق در شرق مازندران و گلستان شود و روز سهبینی میارتفاعات کرمان رگبار و رعدوبرق پیش

 .شودبینی میت بعدازظهر در ارتفاعات کرمان پیشهمچنین در ساعا

های اردبیل و آذربایجان شرقی رگبار و رعدوبرق پراکنده و در ساعات بعدازظهر در مناطق روز چهارشنبه در ارتفاعات مازندران، استان

د، فارس، کهگیلویه و بویراحمهای مرکزی سیستان و بلوچستان، ارتفاعات کرمان، ارتفاعات شرقی زاگرس مرکزی و جنوبی در استان

 .شودبینی میچهارمحال و بختیاری و لرستان پیش

از بعدازظهر چهارشنبه در سیستان و بلوچستان به سبب وزش باد احتمال گرد و خاک وجود دارد همچنین در مناطق شرقی کشور 

 .دهددر سه روز آینده در بعدازظهر وزش باد شدید رخ می

ارتفاعات در  97/05/03چهارشنبه کرمان، ارتفاعات شرقی استان مازندران و ارتفاعات استان گلستان و روز  فردا در ارتفاعات استان

های شدید و موقتی های اردبیل و آذربایجان شرقی، به سبب وقوع رگباربرخی نقاط شمالی استان مرکزی و شرقی استان مازندران

آسمان تهران فردا کمی ابری، گاهی  .آمادگی الزم برای این شرایط فراهم شودبینی و توصیه می شود پیش احتمال آب گرفتگی

روز آینده اهواز با .درجه خواهد بود 27و  41شود؛ بیشینه و کمینه دما فردا در تهران بینی میوزش باد اواخر وقت افزایش باد پیش

ترین مرکز درجه باالی صفر خنک 17ه با کمینه دمای درجه باالی صفر گرمترین مرکز استان و اردبیل و ارومی 45بیشینه دمای 

 میزان شد، ثبت مترمیلی 164.5تیرماه سال جاری  29میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز .استان خواهند بود

 گذشته سال از کمتر درصد 21.8 جاری سال بارش بنابراین بود، مترمیلی 210.4ارش در سال گذشته در این بازه زمانی ب

 بلندمدت از کمتر درصد 26.8 جاری سال بارش که است بوده مترمیلی 224.7میانگین بلندمدت کشور در بازه زمانی مذکور  .است

کاربران  .است متربودهمیلی 73.5بیشترین میزان بارش در هفته چهل و سوم متعلق به منطقه انزلی در استان گیالن به میزان  .است

 . مشاهده کنند را از اینجا توانند جزئیات بیشتری از خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزیمیهمچنین 

https://www.farsnews.com/news/13970501000846/%D8%A7%D8%A 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۷/۰۵/۰۷ : تاریخ

 جدال با جان بر سر حفاظت از جنگل برای حفاظت از جنگلها و مراتع کشور

نفر کشته شده اند، اما الیحه حفاظت از حقوق این از جان گذشتگان همچنان پس از دو سال  19جنگلبان، جانباز و  500اکنون  

  .پیگیری در مجلس خاک می خورد

ـ  ـ گروه اقتصادی  ها ، با صنعتی شدن جوامع و رشد جمعیت در جهان، اهمیت فضای سبز به ویژه جنگلفاطمه بیاتخبرگزاری فارس 

های طبیعی و میلیون هکتار جنگل 15خشک قرار گرفته اما که در منطقه خشک و نیمهشود. کشور ایران با آندوچندان می و مراتع

 .میلیون هکتار اراضی مرتعی دارد 80کاشت و دست

 ق چوب و از بینرویه دام، قاچاهای مختلف از جمله تخریب مراتع به دلیل چرای بیتوجهیمتأسفانه طی چند دهه اخیر به دلیل بی

ای از آن عوامل انسانی ازجمله روشن کردن آتش در جنگل، ها که بخش عمدهسوزی در مراتع و جنگلها، آتشرفتن درختان جنگل

 ها امری ضروریافول برود. همه کارشناسان معتقدند که برای تعدیل هوا و اکوسیستم، توسعه جنگل باعث شده تا این نعمت الهی روبه

 .های آینده نیز باید حفاظت شودرای نسلاست که ب

ژوالی به عنوان روی جهانی رنجر یا جنگلبان نامگذاری شده است و از سال گذشته به همت بخش خصوصی  31همه ساله در دنیا 

 .مردادماه به عنوان روز ملی جنگلبان نامگذاری شد 9

ها، شود تا در مقابل تخریبده به همراه تجهیزات استفاده میها و مراتع از نیروهای زبدر همه جای دنیا برای حفاظت از جنگل

 .سوزی و قاچاق چوب حفاظت شودآتش

کند اما متأسفانه در کشور ما به دلیل کمبودهای هزار هکتار یک نیرو فعالیت می 5تا  3در راستای استاندارد جهانی به ازای هر 

 .هزار هکتار یک نیرو فعال است 14مختلف به ازای هر 

ی قانونی هاها توسط قاچاقچیان چوب و شکارچیان یکی از معضالتی است که به دلیل نبود قانون یا محدودیتبانکشته شدن جنگل

قاسم سبزعلی .کنندهمواره وجود داشته و جنگلبانان ما با وجود فعالیت در شرایط سخت همواره با خطر مرگ دست و پنجه نرم می

ها، مراتع و آبخیزداری کشور در همین زمینه به خبرنگار فارس گفت: با توجه به اهمیت منابع گلفرمانده یگان حفاظت سازمان جن

ها در کشور و در کنار آن عدم همراهی مردم، امروز با چالش جدی و زیربنایی در این حوزه طبیعی و مغفول ماندن زحمات جنگلبان

بان و وی از پیگیری الیحه محیط.اندنفر کشته شده 19حوزه جانباز و  جنگلبان به دلیل مخاطرات این 500مواجه هستیم و تاکنون 

جنگلبان طی یک سال اخیر در مجلس شورای اسالمی اشاره کرد و گفت: خالء قانونی در حوزه بیمه، بازنشستگی، پست سازمانی، 

نهاد شد که امیدواریم هرچه زودتر حراست از جان جنگلبانان و اینکه این شغل جزو مشاغل سخت محسوب شود، در این الیحه پیش

بانان در معرض تهدید و خطر جانشان قرار دارند و طی سبزعلی به این نکته اشاره کرد که تمام جنگلبانان و محیط.به نتیجه برسد

د شدی ایم که با شلیک مستقیم قاچاقیان به شهادت رسیده یا با ضربه چاقو دچار جراحتهمین چند هفته اخیر مواردی را داشته

میلیارد تومان اعتبار از طرف دولت  100ها، مراتع و آبخیزداری کشور از اختصاص فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل .شده است

این اعتبار عملیاتی شد که توانستیم بخشی از تجهیزات موردنیاز  97  و 96های برای تجهیز این بخش خبر داد و گفت: طی سال

وی توانمندسازی اقتصادی جوامع محلی در .ها را تهیه کنیم اما همچنان از نظر نیروی انسانی با محدودیت مواجه هستیمجنگلبان

ده کنی و استفاو خسارت از جمله بوته ها برشمرد و گفت: بیشترین تخریبهای سازمان جنگلها و مراتع را از اولویتحاشیه جنگل

ایم تا حدی گیرد که امیدواریم با راهکارهایی که در پیش گرفتهها به عنوان هیزم توسط جوامع محلی صورت میاز چوب جنگل

http://awnrc.com/index.php
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هوا بوم کشور در حوزه آب، خاک و به گزارش فارس، مخاطرات بسیار جدی ازجمله تخریب سرزمین، از بین رفتن زیست.مرتفع شود

تری چه از لحاظ اعتباری و چه از لحاظ تصویب قوانین الزم که به همت دستگاه مردان با نگاه ویژهپیش روست که امیدواریم دولت

 .شود به بهبود شرایط کمک کنندقضا، قوه مقننه و دولت محقق می

://www.farsnews.com/news/https13970507000621/%D8%AC% 
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۷مرداد  ۰۱تاریخ: 

 تومان 8950آخرین تحوالت بازار مرغ و ماهی/قیمت هر کیلو مرغ 

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

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

هزار،مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  6در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ثبات نرخ مرغاز  ،جوان

 .تومان است 950هزار و  8و خرده فروشی  150هزار و  8هزار، توزیع درب واحد های صنفی  8

 .تومان است 150هزار و  8و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  150هزار و  7مرغ با کمر به گفته وی نرخ هر کیلو ران 

هزار  17هزار و فیله مرغ  15هزار، سینه بدون کتف  14یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: نرخ هر کیلو سینه با کتف 

ای آتی را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه،امکان در روزه قیمت مرغرئیس اتحادیه پرنده و ماهی .تومان است

کاهش قیمت مرغ در بازار وجود ندارد و در صورت بهبود تقاضا پیش بینی می شود که نرخ مرغ ناشی از کمبود عرضه دستخوش 

هزار، شیرنیزه 19مت هر کیلو سفید پرورشیوی از ثبات نرخ ماهی در بازار خبر داد و افزود: هم اکنون قی.تغییر و تحوالتی قرار گیرد

هزار، سنگسر  62هزار،سالمون نروژ  16هزار،کپور  13هزار، قزل آال  45هزار، شیرجنوب  37هزار، حلوا سیاه  24هزار، تیالپیا  25ای 

رای خرید ماهی، یوسف خانی در پایان تصریح کرد: باتوجه به کاهش تقاضا ب.هزار تومان است 60هزار و راشگو جنوب  29طالیی 

 .شود که قیمت ماهی تا پایان فصل تابستان در بازار تغییری نداشته باشدبینی میپیش

https://www.yjc.ir/fa/news/6606348/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB 
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 ها بازار و قیمت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۱تاریخ: 

 آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/ نرخ محصوالت باغی در بازار شناور است

رو یک مقام مسئول گفت:هم اکنون قیمت برخی اقالم از جمله موز و آلبالو با افزایش و هندوانه و انگور با کاهش قیمت در بازار روبه

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاررئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفتاسداهلل کارگر .شده است

نوسان است، اظهار کرد: هم اکنون قیمت برخی اقالم از جمله  با بیان اینکه قیمت برخی اقالم به طور شناور در حال، خبرنگاران جوان

 .رو شده استبا افزایش و هندوانه و انگور با کاهش قیمت در بازار روبه موز و آلبالو

به سبب فراوانی تولید با روند کاهشی قیمت در بازار  قیمت محصوالت باغیوی افزود: با وجود آنکه همه ساله در فصل تابستان، 

رو بود، اما امسال به سبب کمبود عرضه ناشی از سرمازدگی بهاره با نوسانات چشمگیری نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه روبه

هزار، انگور  7تا  3انگور رطبی  هزار تومان اعالم کرد و گفت: نرخ هر کیلو 11تا  5کارگر قیمت هر کیلو انگور بی دانه زرد را .است

هزار، آلو سیاه  6تا  3هزار، آلو سانترا  7تا  2هزار، آلو زرد 10تا  5هزار، آلبالو رسمی 10تا  6هزار، آلبالو تخم خارجی  7تا  3عسگری 

 .هزار تومان است 18 تا 6هزار و سیب گالب  13تا  7هزار، زرد آلو  16تا  6هزار، توت فرنگی  8تا  4هزار، آلو شابلون  5تا  2

 8تا  3هزار، شلیل شبرنگ  13تا  4هزار، شلیل سفید  10تا  4رئیس اتحادیه میوه و سبزی ادامه داد: قیمت هر کیلو شلیل انجیری 

 6تا  4، گردو تازه 200هزار و  7تا  500هزار و  5هزار، موز  20تا  8هزار،گالبی  9تا  5هزار، هلو زعفرانی  12تا  6هزار، هلو انجیری 

 .هزار تومان است 2هزار و هندوانه یک هزار تا  4تا  500هزار، خربزه یک هزار و  3تا  500، طالبی شاه پسند یک هزار و 500هزار و 

با نرخ  بادمجان دلمه ایهزار تومان اعالم کرد و افزود: هم اکنون هر کیلو  4تا  500وی نرخ هر کیلو خیار رسمی را یک هزار و 

، 500تا یک هزار و  600هزار، پیاز زرد  7تا  3، بامیه 500هزار و  3تا  500ای یک هزار و ، بادمجان گلخانه500ار و هز 2تا  800

 2تا  500هزار، غوره آبی یک هزار و  9تا  2، سیر خشک 600تا یک هزار و  600، سیب زمینی 800تا یک هزار و  700پیاز شیری 

رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به نرخ سایر .شودتومان در میدان عرضه می 500ار و هز 6تا  4و غوره عسگری  500هزار و 

فلفل هزار،  10تا  4هزار، فلفل شیرین شمال  6تا  3صیفی جات در میدان میوه و تره بار، بیان کرد: قیمت هر کیلو فلفل تند ریز 

هزار،کاهو رسمی یک  3تا  500هزار،کاهو پیچ ساالدی یک هزار و  7تا  2، فلفل دلمه رنگی 500هزار و  3یک هزار تا  دلمه سبز

هزار و  2هزار،گوجه فرنگی نو یک هزار تا  10تا  4هزار،گوجه زیتونی  9تا  5هزار،کلم بروکلی 2هزار،کرفس یک هزار تا  2هزار تا 

تومان  500هزار و  2و هویج یک هزار تا  500هزار و  4تا  500هزار و  2، لوبیا سبز 500هزار و  4تا  2، گوجه فرنگی گلخانه 500

هزار تومان  2و سبزی خوردن یک هزار تا  700تا یک هزار و  700به گفته وی، نرخ هر کیلو سبزی جور)پلو،آش،قورمه( .است

 شهریور یاناپ تا عرضه کنونی شرایط به توجه با  بینی کرد و گفت:طی روزهای آتی در بازار را پیش قیمت میوهکارگر در پایان .است

 .شود حفظ بازار در کنونی هایقیمت دقیق مدیریت اعمال با رود می انتظار و نداریم را میوه قیمت تنزل بینی پیش

https://www.yjc.ir/fa/news/6607154/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۳تاریخ: 

 آخرین تحوالت بازار مرغ/ قیمت مرغ به باالترین حد در تاریخ خود رسید

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

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار وگو باخانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتمهدی یوسف

، مرغ 500هزار و  6تومانی نرخ مرغ زنده در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  300از افزایش  ،جوان

 .تومان است 850هزار و  9و خرده فروشی  50هزار و  9، توزیع درب واحدهای صنفی 900هزار و  8آماده به طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است 850هزار و  9و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  850هزار و  8رغ با کمر به گفته وی، نرخ هر کیلو ران م

هزار تومان 17و فیله مرغ  16هزار، سینه بدون کتف  15خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: قیمت هر کیلو سینه با کتف یوسف

ار از طرف مرغداران به کشتارگاه را دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ در رئیس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش و وقفه در اعالم ب.است

به باالترین حد در تاریخ خود رسید، افزود: امروز نرخ واقعی مرغ آماده به طبخ  قیمت مرغوی با بیان اینکه .روزهای اخیر دانست

غدار و کشتارگاه قیمت مرغ در خرده تومان است در حالیکه با کاهش سود مر 200هزار و  10برحسب افزایش قیمت مرغ زنده 

و  200هزار و  6رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در پایان نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را .فروشی ها به همان نرخ دیروز اعالم کردیم

تا دو روز شود که قیمت مرغ در یک بینی میتومان اعالم کرد و گفت: پیش 400هزار و  9مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ها 

 .آینده به این نرخ برسد

https://www.yjc.ir/fa/news/6610648/%D8%A2%D8%AE%D8% 
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 بازار و قیمت ها  
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۴تاریخ: 

 تومانی قیمت نان سنگک 400پیشنهاد افزایش 

درصدی قیمت  10رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی از انتظار صنف نانوایان برای تعیین تکلیف قیمت نان با توجه به پیشنهاد افزایش 

 یهاتحاد رئیس به نقل از صدا و سیما، اصغر پابرجا ،جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران   به گزارش.این کاال از سوی دولت خبر داد

سال نرخ ندادن به  4پس از  :افزود نانوایان سوی از دولت پیشنهاد قیمت افزایش رقم نبودن قبول قابل به اشاره با سنگکی نانوایان

دولت عالوه بر افزایش قیمت، گفت: ما در وی با اشاره به تهیه بسته پیشنهادی .نانوایان، این رقم برای این صنف قابل قبول نیست

رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی با .انتظار بیان محتویات این بسته از سوی دولت هستیم که تا چند هفته آینده مشخص خواهد شد

زایش قیمت تومان است، افزود: این اف 1200تومان به  800بیان اینکه رقم پیشنهادی نانوایان سنگکی افزایش قیمت نان سنگک از 

پابرجا با اشاره .گرم است تا برای نانوایان نیز توجیه اقتصادی داشته باشد 560تا  550بدون تغییر وزن چانه و ثابت نگه داشتن آن بر 

به متضرر شدن نانوایان در چند سال گذشته به دلیل ندادن نرخ به این صنف گفت: این رویه کیفیت نان را کاهش داده است، زیرا 

وی حمایت از قشر آسیب پذیر از سوی دولت .های انرژی و دستمزدها افزایش داشته، اما نرخ نانوایان تغییری نکرده استلهمه حام

کنند که دولت درصد مردم پروتئین مورد نیاز خود را از نان تامین می 45تا  40را دلیل ممانعت از افزایش قیمت نان دانست و افزود: 

تواند به این قشر یارانه نان پرداخت کرده و قیمت نان نع از افزایش قیمت نان شده است درحالی که میبرای حمایت از این گروه ما

رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی راه اندازی سامانه ایرانیان اصناف را از دیگر مشکالت این .را واقعی کند تا کیفیت این کاال افزایش یابد

هزار نانوایی در تهران اضافه شده که این به  8تا  7هزار نانوایی در کشور و  20امانه بیش از صنف دانست و گفت: با راه اندازی این س

کیلوگرم آرد اوضاع اقتصادی خوبی داشتند، افزود: با افزایش  400پابرجا با بیان اینکه پیش از این نانوایان با دریافت .ضرر نانوایان است

وی با اشاره به نبود رقابت در این صنف از تولید گندم تا تولید نان .منفعتی برای آنان ندارد تعداد نانواها وضعیت اقتصادی نانوایان نیز

 بدون را آرد و نام ثبت سامانه در نیز نانواهای آرد باید نیاز خود را از اداره غله تهیه کنند و این اداره نیز از کشاورز، کارخانه :گفت

رئیس اتحادیه نانوایان .که این رویه در کم شدن کیفیت نان تاثیر گذاشته است بگیرد تحویل شده معرفی کارخانه از تست امکان وجود

خرند، اما به دلیل افزایش ندادن هزار تومان آرد را گرانتر می 10سنگکی با اشاره به امکان انتخاب آرد در آزاد پزها، گفت: آزاد پزها 

 .هستند سال گذشته مجبور به کم کردن وزن نان 4نرخ نان در 

https://www.yjc.ir/fa/news/6611622/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9% 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۷/۰۵/۰۶ : تاریخ

 کشت و صنعت مغان فروخته شد/ مشخص شدن خریدار 

ها یشود، اما بررسچند اعالم نام خریدار ظرف بیست روز آینده و با قطعیت معامله به طور رسمی منتشر می یک مقام مسئول گفت: هر

  .دهد، سهام شرکت کشت و صنعت مغان از سوی شرکت توسعه بازار سرمایه تهران خریداری شده استنشان می

 100بلوک  1397، یک مقام مسئول گفت: سازمان خصوصی سازی روز دوم مرداد ماه رگزاری فارسخببه گزارش خبرنگار بورس 

هزار سهم این شرکت را به مزایده  307میلیون و  182میلیارد و  3درصدی سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان شامل 

بخش خصوصی فعال در صنعت کشاورزی و غذایی واگذار گذاشت که پس از رقابت سه گروه در نهایت کمی باالتر از قیمت پایه به 

های قبلی، حصه ترین واگذاری سازمان خصوصی به لحاظ عملکرد رقم خورد که بر خالف واگذاریبا این مزایده، در حالی بزرگ.شد

و صنعت و درصد سهام شرکت کشت  100.نقدی این معامله به جای درصد مشخصی معادل با یک هزار میلیارد ریال تعیین شد

میلیون  886میلیارد و  610هزار و  17ریال و ارزش کل پایه  534هزار و  5دامپروری مغان برای این مزایده به قیمت پایه هر سهم 

هزار ریال قیمت گذاری شده بود که با رقابت چند گروه در نهایت از سوی یک شرکت حقوقی از بخش خصوصی خریداری  938و 

ریال تعیین شده  140هزار و  608میلیون و  326میلیارد و  528ر این واگذاری نیز معادل با مبلغ همچنین سپرده شرکت د.شد

های فارس نشان شود اما بررسیهر چند اعالم نام خریدار ظرف بیست روز آینده و با قطعیت معامله بطور رسمی منتشر می.بود

یداری شده است. مجموعه فروشگاه رفاه نیز از دیگر رقبای این مزایده دهد این سهام از سوی شرکت توسعه بازار سرمایه تهران خرمی

درصد با سازمان خصوصی  10ساله و نرخ سود  9تواند وجه معامله را به صورت اقساط برنده این مزایده که می.گزارش شده است

 .سازی تسویه کند، از دو سال تنفس در پرداخت اولین قسط خود برخوردار خواهند شد

های شرکت ترین فعالیتهای کشاورزی و دامی مهمارش فارس، انجام عملیات کشاورزی و دامداری و ایجاد صنایع و فرآوردهبه گز

 .دهندکشت و صنعت و دامپروری مغان را تشکیل می

وری کاهش بهرههای مالی منتشر شده در سال گذشته با زیان مواجه شده و مدیریت ناکارآمد منجر به این مجتمع با توجه به صورت

 .و تعدیل گسترده نیرو در زمان حضور مدیریت دولتی شده است

https://www.farsnews.com/news/13970506000686/%DA%A 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۲تاریخ: 

 کاهش تصدی گری دولت، هدف اصلی سازمان در خرید حمایتی

شیرزاد گفت:رویکرد جدید سازمان تعاون روستایی را تقویت و بهره گیری از ظرفیت تشکل های بخش کشاورزی و کاهش ورود 

به نقل از سازمان تعاون روستایی،حسین شیرزاد رییس  رنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه خب به گزارش.تصدیگری دولت دانست

 اهمیت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در جمع فعاالن اقتصادی و کشاورزی و دست اندرکاران زعفران با ذکر این نکته که

لم و ارز آور کشور است که در به دالیلی مثل داشتن ارزش اقتصادی است، اظهار کرد: زعفران جز محصوالت سا محصول زعفران

وی با بیان اینکه این محصول با برنامه ریزی مدون و ایجاد زیرساخت ها می تواند .جهان طرفداران و مشتریان خاص خود را دارد

کشور داشته باشد، گفت: یکی از اهم وظایف سازمان تعاون روستایی تقویت و بهره گیری  صادرات بخش کشاورزیسهم مهمی در 

شیرزاد ادامه داد: خرید های حمایتی باید بگونه ای برنامه ریزی و اجرا شود که .رفیت تشکلهای بخش کشاورزی در کشور استاز ظ

 .در سالهای آتی نیازی به ورود مستقیم دولت در بازار و خرید حمایتی، مشابه آنچه در سال گذشته شاهد آن بودیم،نباشد

تن،  67 تن ارزیابی گردیده بود که مقدار 336 در کشور که حدود تولید زعفراناین مقام مسئول در ادامه افزود: از میزان کل 

میلیارد ریال از کشاورزان خریداری و  3190 تن از استان خراسان جنوبی به ارزش 3 تن از استان خراسان رضوی و مقدار 64 شامل

تن به روش  66 کیلوگرم به روش سپرده کاالیی و مقدار 680 به گفته وی مقدار.پرداخت شده استصد در صد میزان بهای آن نیز 

شیرزاد با تاکید بر اهمیت دسته بندی زعفران و توجه به خواسته های بازار و مشتری .فیزیکی از کشاورزان خریداری شده است

وی ادامه داد: قیمت در نظر .ل مرغوب و پوشال معمولی استخریداری شده شامل چهار رده نگین، سرگل، پوشا زعفران :اظهارکرد

سال اخیر رتبه  5 گرفته شده برای عرضه زعفران بر اساس فاکتور های متعددی از جمله رصد بازار داخلی و بازار کشور هایی که در

ر مقایسه با سایر محصوالت عمومی جهان را داشته اند و نیز نگاه به ارزش واقعی زعفران، زحمت کشاورزان د واردات زعفرانباالی 

این مسئول سازمان مرکزی تعاون روستایی با .کشور و پی ریزی مناسب برای قیمت گذاری زعفران در سنوات آتی تعیین گردید

اشاره به اهمیت توجه به وضع بازار گفت: با توجه به شرایط موجود و همچنین اعمال مدیریت و جلوگیری از آشفتگی بازار و کاهش 

 مابقی و است رسیده فروش به شده خریداری زعفران کل میزان از بخشی تاکنون کشور خارج قیمت این محصول در داخل و یا

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان با ذکر این نکته که .است فروش حال در شده انجام ریزی برنامه قالب در نیز موجود زعفران

بهره گیری از ظرفیت تشکل های بخش کشاورزی است گفت: هدف همه این اقدامات ساماندهی هدف سازمان تعاون روستایی تقویت و 

 .بازار زعفران با فعال سازی و بهره گیری از ظرفیت تشکل های بخش کشاورزی در کشور است

https://www.yjc.ir/fa/news/6609011/%DA%A9%D8%A7%D9% 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  ۸دو شنبه 

 بررسی احتمال محقق شدن برنامه ترامپ در رابطه با مسدود کردن درآمد نفتی ایران

 شهورم و آمریکا کلمبیای دانشگاه جهانی انرژی سیاست مرکز ارشد محقق نفیو، ریچارد - تهران اتاق معاونت بررسی های اقتصادی

ریوهای مختلفی را بر اساس قیمت سنا و کرده منتشر ایران های تحریم خصوص در را ای مقاله تازگی به تحریم طراحی معمار به

  .نفت برای ایران متصور شده است

 .در ادامه صرفاً ترجمه این مقاله بدون هر گونه اظهارنظری، ارائه می شود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=993a755ca56d4c26b7c 
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 برنج
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  6شنبه 

 بخشنامه وزارت صمت در خصوص محموله های برنج موجود در گمرکات + سند

صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه ترخیص و آزادسازی محموله های برنج موجود در گمرکات وزارت  -اقتصاد غذا  <مواد غذایی

  .بخشنامه صادر کرد

 02/05/1397 مورخ  113155/60ره شما بخشنامه تجارت و معدن صنعت، وزارت  ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 استان 31 تجارت و معدن صنعت، سازمان به خطاب را گمرکات در موجود برنج های محموله سازی آزاد و ترخیص نحوه خصوص در

  .است نموده ابالغ پیوست شرح به کرمان استان جنوب و

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=6d2d4bcb1eca4d6aafb35 
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 برنج
 ایران اکونا - ۱۳۹۷مرداد / /  ۰۱دوشنبه , 

 میلیون تن برنج ۲.۲محدویت مشروط کشت برنج در مازندران/تولید حداقل 

دبیرانجمن برنج کشور با بیان اینکه محدودیت کشت برنج در استان مازندران منوط به شرایط آبی است، گفت: تولید برنج در سالجاری 

 .میلیون تن نمی تواند کمتر باشد2.2از 

شت: محدودیت اظهاردا مازندران، استان در نقاطی در برنج کشت ممنوعیت بر مبنی شده مطرح مباحث درباره جمیل علیزاده شایق

   .کشت برنج در استان مازندران منوط به شرایط آبی است

ن و مازندران که معموال نوار ساحلی هستند، با ریسک باالیی همراه وی اضافه کرد: از دیرباز کشت برنج در نقاطی از استان های گیال

بوده است و کشاورزان می دانند که وقتی در این نقاط برنج کشت می کنند ممکن است به محصولشان آب نرسد و کشت شان آسیب 

بهار امسال بارندگی های خوبی در دبیرانجمن برنج کشور با بیان اینکه .ببیند. این مساله ای است که همواره وجود داشته است

هزار هکتار آن خسارت دیده  2هزار هکتار کشت برنج در استان مازندران تنها  240مازندران و گیالن اتفاق افتاد، گفت: از حدود 

ارند، رند یا نکشایق ادامه داد: اخیرا نیز وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده ما نمی توانیم به کشاورزان بگوییم چه محصولی بکا  .است

بلکه تنها در مناطقی که با بحران آب مواجه هستند می توانیم اعالم کنیم کشت صورت نگیرد، ضمن اینکه نام هیچ منطقه ای را 

نمی بریم و این مساله با توجه به شرایط آبی اعمال می شود. ضمن اینکه به استانداری ها این اختیار داده شده که با توجه به شرایط 

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در گذشته وزارت جهاد در این   .خود در این زمینه تصمیم گیری کنند منطقه

استان ممنوع است و بعد این جمله را  14زمینه عجوالنه برخورد کرد، اضافه کرد: این وزارت خانه ابتدا اعالم کرد کشت برنج در 

شایق تصریح کرد: اگر آن .بلکه محدود شده است اما لفظ ممنوعیت از ذهن ها پاک نشدتصحیح و اعالم کرد کشت ممنوع نشده 

زمان وزارت جهاد به جای مطرح کردن بحث ممنوعیت، گفته بود مشکل آب داریم و کشاورزان کشت برنج را محدود کنند این مسائل 

وی درباره   .شاورزان کشت خود را محدود کرده اندبوجود نمی آمد در حال حاضر در بسیاری از نقاط که کمبود آب وجود دارد ک

   .میلیون تن کمتر نخواهد بود 2.2وضعیت تولید در سالجاری نیز گفت: تاکنون وضعیت کشت بد نبوده و میزان تولید امسال از 

http://iranecona.com/85713/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8% 
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 برنج
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  ۸دو شنبه 

 رود؟برنج مازندران از کجا به کجا می

محصول  اینرئیس اداره نظارت بر مواد غذایی استان مازندران گفت: نبود دسته بندی برنج با شرایط یکنواخت چالشی برای تجارت 

به گزارش ایسنا، حسن مکرمی در نشست بررسی مشکالت استاندارد برنج در کارگروه تخصصی صنایع تبدیلی و غذایی اتاق .است

فکر توسعه و تعالی مازندران که در اداره کل استاندارد این استان برگزار شد، با اشاره به این که دسته بندی نشدن برنج با شرایط 

شکالت تجارت برنج است اظهار کرد: برای صدور پروانه استاندارد، باید تمهیداتی قائل شویم تا مشکل ردیابی یکنواخت یکی از م

برنج مازندران و گیالن در تهران مورد بررسی قرار گرفت تصریح کرد: با  92و  91وی با بیان این که در سال .نشدن برنج مرتفع شود

 صورت  مبنی بر تحقیق در مورد برنج فریدونکنار صادر شد، بنابر آزمایشات و تحقیقات ایتوجه به بررسی های به عمل آمده، نامه

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی استان .اطی به برنج فریدونکنار نداشتارتب هیچ که شدمی بندیبسته جویبار در برنج این گرفته

سنگین در برنج شمال در تمامی کشور منعکس شد، خاطرنشان کرد:  مازندران با بیان این که در امتداد این خبر، شایعه وجود فلزات

مکرمی با تاکید بر این .در این راستا طی آزمایشات به عمل آمده توسط سازمان غذا و داروی کشور، سالمت برنج مازندران تایید شد

خاطرنشان کرد: اختالف هایی نیز در این  که به دلیل قابل ردیابی بودن برنج باید ساماندهی این محصول هرچه سریع تر انجام شود،

ده ای با کیسه های برند شرکت ع مثال عنوان به نباشد، ردیابی قابل  برنج حوزه تخلفات برخی شودمی موجب  زمینه وجود دارد که

مواد غذایی رئیس اداره نظارت بر .کنند که امکان ردیابی را مشکل خواهد کردهای دیگر مبادرت به فروش محصول بی کیفیت می

استان مازندران تصریح کرد:باید مشوق هایی برای تولیدکنندگانی که مجوز دارند در نظرگرفت؛ به عنوان مثال تمام نهادهای دولتی 

 .باید برنج خود را از واحدهای دارای مجوز خریداری کنند تا تولیدکنندگان انگیزه تولید باکیفیت را داشته باشند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=d9bac4b393d646f08c477a 
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 پسته
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 پنبه
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۴تاریخ: 

 تاروپود صنعت نساجی النه کرده استمیزان پنبه وارداتی از پنبه تولیدی سبقت گرفت/قاچاق در 

 .کارشناس مسائل اقتصادی گفت: میزان پنبه وارداتی به نسبت پنبه تولیدی بیشتر است

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار  با وگوگفت در  مهدی اسالم پناه کارشناس مسائل اقتصادی

، پوشاک، چرم و کفش از قدیمی ترین صنایع در ایران است و زنجیره ای از صنعت نساجی: درباره صنعت نساجی اظهار کرد ،جوان

 .صنعت محسوب می شودارزش آفرینی، خلق ثروت، پویایی و اشتغال را ایجاد می کند ؛ به همین سبب 

وی با اشاره به اینکه شرکت های اروپایی در گذشته ایران را قطب دوک، ماشین آالت و تکنولوژی در خاورمیانه می دانستند، تصریح 

کرد: این صنعت دارای ماشین آالت و تجهیزات پیچیده ای است که نیازمند سرعت و دقت باالیی است و این امکانات در گذشته در 

کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: هر انسانی بنا بر نیاز ابتدایی، از تولد تا مرگ به پوشاک، نخ و تار و پود  .موجود بوده استکشور 

وابسته است. بسیاری از مناطق ایران در زنجیره مزرعه تا تن نقش داشته اند به این معنا که کشت پنبه و سایر صنایع پایین دستی 

 . پوشیده می شود  زندگی، بافندگی، پوشاک، بازار و تجارت تبدیل و در نهایت به تن ختم شده وبه نخ، ریسندگی، دو

اسالم پناه اشتغال زایی این صنعت را در عین اقتدار مظلوم برشمرد و بیان کرد: تبلیغات منفی صورت گرفته علیه این صنعت ، فضا 

 .میلیونی ایران را فراهم کرده است 80بای خارجی از بازار را برای کاالهای وارداتی باز کرده و زمینه استفاده رق

وی با اشاره به رشد صادرات در برخی رشته های این صنعت تاکید کرد: مواد اولیه این صنعت وارداتی است و نوسانات ارزی اخیر در 

 است یشترب تولیدی پنبه به نسبت  پنبه وارداتی کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه میزان.این خصوص آزار دهنده است

موادی که پتروشیمی ها نمی توانند  مواد افزودنی و ت و رشته نخ های پنبه ای وارد می شود. انواع پلیمرها،منسوجا برای پنبه: افزود

 .زاد استعرضه کنند وارد می شود این در حالی است که واردات با نرخ دالر اعالم شده از سمت دولت نیست؛ و از طریق ارز آ

اسالم پناه تامین مواد اولیه پایدار، مطمئن و در دسترس را از نگرانی های فعاالن اقتصادی این عرصه دانست و گفت: نوسانات ارزی 

است که در سالیان متمادی به این صنعت  قاچاق در این زمینه تاثیر گذار است. عامل دیگر نگرانی این افراد عدم مبارزه جدی با

وی در پایان تصریح کرد: باید به بخش نوسازی ماشین آالت و توسعه نیروی انسانی متخصص توجه .وارد کرده است فشار مستقیم

 .کرد. دولت باید با نوسازی، تبدیل سرمایه های ارزی و تشویق سرمایه گذاران به توسعه این صنعت کمک کند

https://www.yjc.ir/fa/news/6606616/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9% 
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 تامین منابع مالی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      1397ماه مرداد  اول اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 تحقیقات و نوآوری ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۲تاریخ: 

 معرفی دو واکسن جدید در بیستمین کنگره دامپزشکی

دام و طیور گفت: یکی از اقدامات خوب در این پنل معرفی دو واکسن جدید که یکی از آن ها مربوط به نوعی رئیس پنل بهداشت 

 .خاص از برونشیت عفونی است، بود

در حاشیه بیستمین کنگره دامپزشکی ایران و اولین نمایشگاه بین المللی ایران  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

وت،محمد مجید ابراهیمی رئیس پنل بهداشت دام و طیور با بیان اینکه در کنگره ها پژوهشگران ماحصل تحقیقات خود را ارائه می 

ر اساس نوع بیماری در دام ها و طیور مشکل ایجاد کنند، اظهار کرد: بعضی از بیماری ها به صورت دوره ای و بعضی همیشگی و ب

می کنند که به همین دلیل بعضی اوقات دستاوردهای جدید را برای پیشگیری و کنترل بیماری، همکاران متخصص ابداع کرده و 

کی از آن ها مربوط به وی با اشاره به معرفی دو واکسن جدید در پنل بهداشت دام و طیور که ی.نتایج آن را در پنل ها ارائه می دهند

نوعی خاص از برونشیت عفونی است، افزود: زمانی که چنین واکسنی معرفی می شود، بیشتر در خصوص آن سوال ایجاد و اسناد و 

 .مدارک مربوط به اثر بررسی می شود. همچنین اگر نیاز به تحقیقات باشد، به طور مستمر صورت می گیرد

تخصصی دامپزشکی و تکنولوژی های نوین)ایران وت( بر مردم و صنعت دامپزشکی، بیان کرد: با ابراهیمی درباره تاثیر نمایشگاه 

برگزاری همزمان نمایشگاه ایران وت با کنگره مجموعه ای از تجهیزات در زمینه پرورش دام و طیور وجود دارد و شرکت هایی در 

نیز واکسن های دام و طیور  ها شرکت برخی و دارند فعالیت یآموزش مسائل زمینه در دیگر تعدادی و  زمینه تولید آنتی بیوتیک

 .هستند فرد به منحصر منطقه هم و ایران در  تولیداتشان  تولید می کنند که

 .فرآورده بیولوژیک تولید کرده که اغلب واکسن های دام و طیور در این موسسه است 60به گفته وی موسسه رازی بیش از 

دامپزشکی در ایران نسبت به کشورهای دیگر تشریح کرد: وضعیت دامپزشکی ایران در مقایسه با سایر ابراهیمی درباره وضعیت 

 .کشورهای منطقه بسیار خوب است و تنها در مقایسه با کشورهای پیشرفته اروپای غربی ممکن است مقداری نقصان داشته باشیم

ایران وت تا روز چهارشنبه سوم مرداد ماه در مصلی امام خمینی)ره(  بیستمین کنگره دامپزشکی ایران و اولین نمایشگاه بین المللی

 .در حال برگزاری است

https://www.yjc.ir/fa/news/6609232/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۸تاریخ: 

 مرغ گران شد/ ضرورت اختصاص ارز کافی به واردات واکسن طیورتخم

هزار تومان  40تا  30ای مرغ به شانهیک مقام مسئول گفت: اگر ارز کافی به واردات واکسن مورد نیاز تخصیص داده نشود، قیمت تخم

صنعت،تجارت و  وگو با خبرنگارگذار استان تهران در گفتپور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمناصر نبی.خواهد رسید

مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر تومانی هر کیلو تخم 900از افزایش  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

 .هزار تومان است 15ای و شانه 500هزار و  7مرغ درب مرغداری کیلو تخم

مرغ را دلیل داران مشهد برای حمل بار، کاهش قدرت خرید مردم برای گوشت قرمز و هجوم به سمت خرید تخموی اعتراض کامیون

 .ی افزایش قیمت در روزهای اخیر اعالم کرداصل

 مرغ داشت، اما به هر حال با کاهش قدرتبینی خاصی برای بازار تخمتوان پیشپور گفت: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد نمینبی

 .مرغ ، مجددا قیمت دستخوش تغییر و تحوالتی قرار خواهد گرفتخرید مردم و هجوم به سمت مصرف تخم

ها را احتکار حساب کردند این مقام مسئول، مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت)صمت( وجود ذرت و سویا در مرغداریبه گفته 

 .رو شد چرا که هر یک از واحدها برای یک ماه باید حداقل ذخیره داشته باشندکه این امر با انتقاد شدید تولیدکنندگان روبه

پرندگان بیان کرد: باتوجه به گرمای شدید در تیرماه، تعدادی از واحدهای بومی و صنعتی  وی درباره آخرین وضعیت آنفلوانزای حاد

 های آنفلوانزای موجود در گمرکربط ارز کافی به ترخیص واکسنتر مسئوالن ذیرود هر چه سریعدرگیر بیماری شدند که انتظار می

 .ر نباشیماختصاص دهند تا شاهد اپیدمی بیماری همانند سال گذشته در کشو

در  آنفلوانزای حاد پرندگان شیوع از ناشی طیور قطعه هزار 300 تاکنون دامپزشکی سازمان آمار بنابر اگرچه  پور ادامه داد:نبی

 .تیرماه معدوم شده است، اما اتحادیه نظر دیگری دارد

گذار، اگر امسال ارز کافی به واردات واکسن مورد نیاز تخصیص داده نشود، افزون بر به گفته رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .هزار تومان خواهد رسید 40تا  30ای به شانه مرغقیمت تخممیلیون طیور،  40تلفات باالی 

 سامانه در ثبت  وجود نوسان شدید نرخ ارز، امکان صادرات به ریال وبا  :، گفتمرغصادرات تخم وی در پایان درباره آخرین وضعیت

 .شودمرغ به صورت قاچاق به افغانستان صادر میوجود ندارد و هم اکنون مقدار ناچیزی تخم دالر به نیما

/fa/news/https://www.yjc.ir6615094/%D8%AA%D8%AE%D9%85%E2%80% 
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 تولیدات باغی
 فارس - ۹۷/۰۵/۰۷ : تاریخ

 شود/ کشت نشایی راهی برای کاهش مصرف آب هکتار گلخانه احداث می ۲۷00امسال 

امسال توسعه  درصدی بارندگی 30های زینتی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به کاهش مدیرکل دفتر امور گلخانه گل و گیاه

  .ایموری و کاهش مصرف آب به ویژه در بخش سبزی و صیفی در دستور کار قرار دادههکتار گلخانه را برای افزایش بهره 2700

های اخیر در تولید محصوالت کشاورزی اشاره ، به تاثیر بارندگیخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی غالمرضا تقوی در گفت

درصد نسبت به سال گذشته کسری  30ها کرد وگفت: از آنجا که ما کشوری خشک و نیمه خشک هستیم و امسال نیز میزان بارندگی

 .های گذشته توسعه دهیمهای کنترل شده را بیش از سالایم که باید کشت در محیطای قرار گرفتهدارد در شرایط ویژه

ف ای از طروری بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: در این راستا بسته ویژهوی همچنین استفاده بهنیه از آب را برای افزایش بهره

های مشخصی را در این زمینه از جمله توسعه سامانه نوین آبیاری، تجهیز و نوسازی وزارت جهاد کشاورزی تعریف شده که برنامه

 .افزاری انجام شده استری و انتقال صحیح آب احیا و مرمت قنوات به عنوان کارهای زیرساختی و سختگذااراضی کشاورزی، لوله

بردارن برای استفاده از آب اشاره کرد های زینتی همچنین به آموزش کشاورزان و بهرهمدیرکل دفتر امور گلخانه گل و گیاه

 شایی را جایگزین کنیم و استفاده از الگوی کشت متناسب با ظرفیتایم به جای کشت مستقیم بذر کشت نهمچنین سعی کردهوگفت:

 .و اقلیم هر منطقه در دستور کار قرار گیرد

های کنترل شده اعم از گلخانه و سایبان را از دیگر این مسئول در معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی توسعه کشت در محیط

 2بیش از  97تر برشمرد و خاطرنشان کرد: در سال ف آب و تولید محصول کیفیراهکارهای وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش مصر

های کشور به تولید سبزی درصد از سطح گلخانه 83هکتار توسعه گلخانه در نظر گرفته شده است و از آنجایی که اکنون  700هزار و 

 .صاص داده استای بیشترین سهم را به خود اختو صیفی اختصاص یافته است تولید خیار گلخانه

های وزارتخانه متبوعش عنوان کرد و گفت: مصرف بهینه انرژی، تولید ها را از دیگر برنامهتقوی همچنین اصالح و بازسازی گلخانه

ر های ذکوری در این زمینه بسیار مؤثر است، به طوری که در هر یک از مؤلفهمحصول سالم، افزایش عملکرد و نهایت افزایش بهره

 .شوددرصد تغییرات مثبت نسبت به شرایط سنتی ایجاد می 30ا ت 25شده 

https://www.farsnews.com/news/13970507000223/%D8%A 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۳تاریخ: 

 نداریم ابزاری برای سودجویی افراد/ کمبودی در عرضه میوهسرمازدگی بهاره 

یک مقام مسئول گفت: اگر چه خسارت سرمازدگی بهاره چشمگیر بود، اما در رابطه با تأمین بازار داخل و در برخی موارد صادرات 

 .مشکلی نداریم

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

 ننداریم، اظهار کرد: سرمازدگی بهاره در برخی مناطق کشور تاحدودی میزا محصوالت باغیبا بیان اینکه کمبودی در عرضه  ،جوان

های تابستانه نسبت به مدت مشابه سال قبل تولید محصوالت باغی را تحت تأثیر خود قرار داد و در نهایت موجب شد که قیمت میوه

وی افزود: در یک دهه گذشته همه ساله با مشکالتی نظیر نبود بازار، افزایش ضایعات و کاهش قیمت .رو شودبا نوساناتی در بازار روبه

شادلو ادامه .رو بودیم که این امر در این سال ها تهدیدی برای تولید داخل به شمار می رفتروبه محصوالت باغیناشی از فزونی 

های گذشته، کشاورزان نسبت به قیمت فروش محصوالت باغی گالیه مند بودند چرا که درآمد آنها جوابگوی هزینه داد: در طول سال

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه .سبب سرمازدگی بهاره به نرخ واقعی خود در بازار رسید تولیدشان نبود و امسال قیمت میوه تنها به

 رب مبنی جوسازی با فروشندگان برخی که است درحالی این: کرد بیان نداریم،  در بازار های تابستانهعرضه میوه کمبودی در

های مختلف ناشی در مغازه قیمت میوه :وی ادامه داد.هستند ز بازارا سودجویی و قیمت افزایش درصدد تابستانه هایمیوه کمبود

را  هاروست و از این رو انتظار می رود، بازرسان اتحادیه قیمت میوههای ذی ربط در بازار با نوساناتی روبهاز کمبود نظارت دستگاه

درصد سود از عمده  30تا  25شادلو، احتساب به گفته .براساس ارائه فاکتور رسمی از سوی خردفروشان و مغازه داران کنترل کنند

نایب رئیس اتحادیه باغداران استان تهران در .فروشی تا خرده فروشی به سبب احتساب هزینه حمل و نقل و ضایعات متداول است

برخی موارد ل و در داخ بازار تأمین با رابطه در مجموع در اما بود، چشمگیر بهاره سرمازدگی خسارت اگرچه: کرد  پایان تصریح

اذب و های کهای تابستانه ناشی از اتفاقات اخیر به دنبال گرانیصادرات مشکلی نداریم و تنها افراد سودجو با جوسازی کمبود میوه

 .سودهای هنگفت هستند

https://www.yjc.ir/fa/news/6604449/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7 
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 تولیدات زراعی
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 تولیدات دام و طیور
 فارس- ۹۷/۰۵/۰۶ : تاریخ

 ها/ توان تولید یک میلیون تن تخم مرغ داریمعدم توازن بین قیمت مرغ و نهاده

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام با بیان این که توان تولید یک میلیون تن تخم مرغ در کشور وجود دارد، گفت: بین رشد  

  .های تولید مرغ توازن برقرار نیستقیمت مرغ و نهاده

های کشور با توجه در مورد تدابیری که این معاونت برای مرغداری ی فارسخبرگزاروگو با خبرنگار کشاورزی مرتضی رضایی در گفت

هزینه تولید  ها و تغییر نکردن قیمت مرغ در نظر گرفته است، گفت: در چند ماه اخیر متأسفانه به دالیل مختلف،به افزایش هزینه

در بازار ترقی پیدا نکرد، در حالی که مرغداران به برای مرغداران باال رفته است و از آن طرف، قیمت گوشت مرغ آن طور که باید 

  .کنندریزی میامید بازار آتی جوجه

 هاعدم توازن بین قیمت مرغ و قیمت نهاده

روز زمان  21کنند، خاطرنشان کرد: وی با اشاره به اینکه مرغداران از زمان آغاز به دور جدید تولید، با دو ماه تأخیر بازار را رصد می

مرغ به جوجه و چهل روز زمان برای تبدیل جوجه به مرغ الزم است تا مرغدار بتواند به نتیجه نهایی برسد و سود یل تخمبرای تبد

 .ها افزایش یافت و از طرف دیگر قیمت مرغ تغییر چندانی نکرداقتصادی ببرد، متأسفانه طی چند ماه اخیر از یک طرف قیمت نهاده

  نه تعیین قیمت دستوریدولت به دنبال تنظیم بازار است 

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به خبرنگار فارس پرسید در مورد تعیین قیمت دستوری برای محصولی مانند مرغ و اینکه چرا 

ده است، کننشود که عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند، گفت: دقیقا در هر فعالیت اقتصادی، عرضه و تقاضا تعییناجازه داده نمی

کننده اجحاف شود و ها باال نرود که در حق مصرفعرضه و تقاضایی که قیمت تمام شده را پوشش دهد. از طرفی آن قدر قیمت ولی

  .کندکننده و تولیدکننده ورود میمعموالً دولت به جهت حمایت از مصرف

نی امور پایین بود، تصریح کرد: شرکت پشتیبا های تولیدرضایی با اشاره به اینکه قیمت مرغ طی دو ماه ابتدایی سال نسبت به هزینه

هزار تن گوشت مرغ را از مرغداران خرید و آنها را منجمد کرده تا برای روزهایی که ممکن بود قیمت روزانه یکدام 

 دخالت دولت در جهت تنظیم بازار است، نه اینکه با قیمت دستوری بازار را بسیار باالتر رود، آن را روانه بازار کند و

  .برهم بزند

وی اضافه کرد: در دو ماهه اردیبهشت و خرداد ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام به اندازه کافی تقویت شده است و بازار در شرایط 

برد و قیمت تمام شده گوشت مرغ مشخص شده است، ولی نباید فراموش کرد که باید تولید را هم تنظیم کرد؛ متعادلی به سر می

  .رویه تولیدمازاد تولید داشته باشیم که قیمت در بازار کاهش یابد و نه کاهش بی یعنی نه آن قدر

رویه برای تولید مرغ داده شده که اکنون با مشکل سرریز تولید مواجه وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که چرا مجوزهای بی

ید گوشت مرغ در کشور بسیار باالتر از نیاز داخلی تول ریزی کنترل شود، چرا کهباشیم، گفت: بهتر است بگوییم باید جوجه

  .است

ای به واردکنندگان نهاده که در معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام در پاسخ به اینکه برخی تولیدکنندگان نسبت به ارز یارانه

صنعت مرغ و گوشتی از جمله ذرت و  هایکنند، اعتراض دارند، گفت: نهادهنهایت قیمت تمام شده را براساس نرخ آزاد محاسبه می

  .سویا وارداتی است که با تغییرات ارزی خواسته یا ناخواسته در کشور اتفاق افتاد که تبعاتی در بازار در پی داشت

http://awnrc.com/index.php
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ل ارضایی به این نکته هم اشاره کرد که در کنار افزایش نرخ ارز، نرخ جهانی کنجاله سویا و ذرت هم افزایش داشته که به مرور در ح

و اکنون اگر هر مرغداری نیاز به کنجاله سویا و دولت شوک قیمتی را به خوبی مدیریت کرده است فروکش کردن است، اما 

  .ذرت دارد ما آمادگی آن را داریم که برای آنها تأمین کنیم

 توانایی تولید یک میلیون تن تخم مرغ در کشور

ه طی دو سال اخیر بر اثر آنفلوانزای پرندگان لطمات زیادی به تولیدکنندگان مرغ کوی همچنین در مورد مشکالت تولید حوزه تخم 

های مولد ولی چون گله تواند بیش از یک میلیون تن تولید کندمرغ در حال حاضر میصنعت تخم :مرغ زد نیز گفتتخم

الزم انجام شده،  ریزیجبران شود و برنامههای گذار طی دو سال اخیر از آنفلوانزای پرندگان آسیب دید، زمانی الزم تا خسارتتخم

چرا که بازارهای صادراتی بسیار خوبی در بازارهای همسایه مانند عراق و افغانستان وجود دارد، اما خودمان مانع صادرات هستیم که 

  .قیمت داخلی خیلی باال نرود

https://www.farsnews.com/news/13970506000183/%D8%B9%D8%AF%D9% 
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 تولیدات دام و طیور
 فارس - ۹۷/۰۵/۰۵ : تاریخ

 استگمرک خبر داد صادرات پودر گوشت مرغ بالمانع 

  .ای اعالم کرد، صادرات پودر گوشت مرغ بالمانع استگمرک ایران در بخشنامه 

ای اعالم کرد: صادرات پودر گوشت مرغ ، گمرک جمهوری اسالمی ایران در بخشنامهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 18موضوع اعالم ممنوعیت صادرات  13/04/97مورخ  97 /422529در این بخشنامه آمده است، پیرو بخشنامه شماره .بالمانع است

معاونت  97/4/31مورخ  97 /501/ 2196ردیف کاالهای بخش کشاورزی ابالغی وزیر جهاد کشاورزی، به پیوست تصویر نامه شماره 

بندی دارد: صادرات پودر گوشت مرغ )تحت کد طبقهشده ارسال و اعالم می توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارتخانه اشاره

شود و صادرات آن با رعایت سایر الذکر خارج میجدول ضمیمه بخشنامه فوق 10 از لیست ممنوعیت مندرج در ردیف (23011000

یه واحدهای تابعه ابالغ و بر حسن اجرای امر نیز لذا دستور فرمایید ضمن اقدام الزم مراتب را به کل .باشدمقررات مربوطه بالمانع می

  .نظارت مستمر معمول دارند

https://www.farsnews.com/news/13970505000205/%D8%B5%D8%A7 
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 تولیدات دام و طیور 
 فارس - ۹۷/۰۵/۰۱ : تاریخ

 استان پر خطر  ۷آغاز واکسیناسیون آنفلوآنزای حاد پرندگان در 

های قزوین، تهران، البرز گذار در استانهای تخممعاون سازمان دامپزشکی کشور گفت: از چند هفته گذشته واکسیناسیون مرغداری

  .شوداستان پر خطر در مقابل آنفلوآنزای حاد پرندگان واکسیناسیون انجام می 7و قم آغاز شده و تا پایان شهریور در 

در پاسخ به اینکه باالخره موضوع تأمین واکسن آنفلوآنزای  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی علی صفر ماکن علی در گفت

می این بیماری در فصل پاییز به کجا رسید، گفت: واکسیناسیون در قالب یک برنامه ملی در دستور پرندگان برای پیشگیری از اپید

های قزوین، تهران و البرز آغاز شده و از هفته گذشته استان کار قرار گرفته است و از چند هفته گذشته کار واکسیناسیون در استان

استان پرخطر که مزارع  7ار است تا برنامه واکسیناسیون آنفلوآنزای پرندگان در وی اضافه کرد: قر.قم هم جزء برنامه قرار گرفته است

هزار قطعه مرغ  200میلیون و  5بینی موج آنفلوآنزاست مرغ مادر در آنها قرار دارد انجام شود تا بتوانیم قبل از شهریورماه که پیش

میلیون واکسن  120ایم که داد که به دو شرکت مجوز داده وی در مورد نحوه تأمین واکسن این گونه توضیح.مادر را پوشش دهیم

معاون سازمان دامپزشکی در پاسخ به خبرنگار فارس، مبنی بر اینکه برخی معتقدند .آنفلوآنزا را وارد کرده و در دسترس قرار دهند

درصد از طیور در  80ویژگی دارد که  3تلقیح واکسن  :تواند در پیشگیری از بیماری موثر باشد، گفتواکسن آنفلوآنزا چندان هم نمی

ای یابد و سوم اینکه در صورتی که پرندهدرصد کاهش می 80تا  75شوند، مضاف بر اینکه پخش ویروس بین برابر عفونت محافظت می

تقدند به دلیل وی همچنین در پاسخ به آنهایی که مع.یابدواکسینه باشد، انتشار ویروس از پرونده واکسینه به غیر واکسینه کاهش می

دفمند گوید وقتی واکسیناسیون هتنوع ویروس آنفلوآنزا واکسن ممکن است اثربخشی چندانی نداشته باشد، گفت: تجربه جهانی می

ها را براساس نقشه شود، مضاف بر آنکه ما واکسندرصد جمعیت طیور در مقابل بیماری محافظت می 80داشته باشیم، حداقل 

ایم و ادهالمللی فرستایم، تهیه کرده آن را به مراجع بینویروس که در کشور برای نخستین بار ترسیم کردهاطالعات ژنتیکی کامل 

های تهیه شده و مبدا واردات آن گفت: ماکنعلی همچنین در مورد کیفیت واکسن.ایمبراساس آن واکسن را انتخاب و خریداری کرده

 .د که یکی از آنها از آمریکا و دیگری از یک کشور اروپایی تهیه شده استرا دارن EMA و FDA این دو نوع واکسن تائیدیه

سازی رازی در تأمین واکسن آنفلوآنزا چه نقشی دارد، هم گفت: به این موسسه و شرکت پسوک که توان وی در پاسخ به اینکه سرم

پرندگان را داشته باشند از آنها  وان و تولید واکسن حادآیم که به هر میزان که تتولید واکسن آنفلوآنزای پرندگان را دارند اعالم کرده

 30به گزارش خبرنگار فارس، طی دو سال گذشته به دلیل شیوع آنفلوآنزای حاد پرندگان در کشور بیش از .خریداری خواهیم کرد

تا جایی که در یک بازه های مرغ مادر و تخم گذار معدوم سازی شدند که هزینه هنگفتی را به کشور تحمیل کرد، درصد مرغداری

  .زمانی مجبور به واردات تخم مرغ شدیم و همچنین امکان صادرات مرغ و تخم مرغ از بین رفت

زیادی در مورد  سازمان دامپزشکی تزریق واکسن آنفلوآنزا را یکی از جلوگیری از شیوع این بیماری عنوان کرد که حرف و حدیث

ها به وجود آمد تا جایی که برخی عنوان کردند که ور و در عین حال کیفیت این واکسناثربخشی این واکسن، تحمیل هزینه به کش

های وارداتی از چین و هند اثر الزم را نخواهد داشت. موضوعی که اکنون معاون سازمان دامپزشکی آن را به صراحت رد واکسن

 .یابدهای کشور افزایش میمرغداری هرساله با شروع فصل پاییز موج شیوع آنفلوآنزای حاد پرندگان در.کندمی

https://www.farsnews.com/news/13970501000630/%D8%A2%D8%BA 
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 تولیدات دام و طیور  
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۱تاریخ: 

 هزار تن مرغ وجود دارد 500جهانی مرغ/ ظرفیت صادرات سهم یک درصدی ایران در تجارت 

 .میلیون تن گوشت مرغ در کشور،سهم ایران در تجارت جهانی به کمتر از یک درصد می رسد 2با وجود تولید ساالنه بیش از 

 میلیون تن 2با وجود تولید ساالنه بیش از  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 دالیل مسئوالن از یک هر که است درحالی این  در کشور،سهم ایران در تجارت جهانی به کمتر از یک درصد می رسد گوشت مرغ

نسبت به ظرفیت مورد نیاز  صنعت جوجه کشیالبته ناگفته نماند با وجود پتانسیل باالی  .کنند می مطرح امر این برای خاصی

داخل، موانع و مشکالت متعددی سد راه صادرکنندگان است که بیش از پیش بر کمرنگ شدن نقش ایران در بازار های جهانی دامن 

ه سبب ازدیاد تولید و کاهش عرضه از ناحیه فروش بازار داخل ب مرغداران ماجرا تنها به این جا ختم نمی شود چرا که .می زند

متضرر هستند به همین خاطر انتظار دارند با حمایت دولت از این صنعت بتوانند بخشی از زیان خود را از طریق صادرات جبران 

 :ت جهانی با خبر شویمحال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت تولید مرغ و سهم ایران از تجار.کنند

درصدی  20، از رشد صنعت،تجارت و کشاورزی محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت و گو با خبرنگار

هزارتن گوشت آماده به طبخ در کشور  100 میلیون و 2تا  2سال اخیر خبر داد و گفت: با توجه به آنکه ساالنه  20صنعت طیور در 

صادرات جهانی وی با اشاره به اینکه سهم ایران از .بسیار ناچیز است گوشت مرغ تولید می شود، اما سهم ایران در تجارت جهانی

شت مرغ هزارتن گوشت مرغ، باالترین میزان صادرات گو 80تا  70با صادرات  95به یک درصد نمی رسد، افزود: سال  گوشت مرغ

 .در سال های اخیر را داشتیم که با این وجود سهم ایران در تجارت جهانی در همان سال کمتر از یک درصد بود

 3تا  2در کشورهای رقبا  قیمت مرغ :یوسفی با اشاره به موانع پیش روی صادرات و سهم ناچیز در تجارت جهانی مرغ بیان کرد

امر در کنار جایزه صادراتی موجب شده است تا زیان حاصل از صادرات از محل سودهای برابر قیمت صادراتی است که درنهایت این 

داخلی جبران شود این درحالی است که این امر در کشور وجود ندارد، ضمن آنکه در برخی سال ها به سبب مسائل بهداشتی امکان 

با وزن های سنگین  تولید مرغل که برخی کارشناسان این مقام مسئول در پاسخ به این سوا.صادرات به بازارهای هدف وجود ندارد

را یکی از موانع اصلی پیش روی صادرات می دانند، بیان کرد: تولید مرغ سایز در صورت صرفه اقتصادی برای مرغدار سهل ترین راه 

 .،سایز بوده است 95و  94پیش روست چرا که تمامی مرغ های صادراتی در سال های 

در  دارانمرغائل اقتصادی مهم ترین مانع پیش روی صادرکنندگان است، گفت: طی دو سال گذشته تا کنون وی با بیان اینکه مس

تولید مرغ با زیان روبرو هستند؛بنابراین از مرغدار چه انتظاری می توان داشت که اقدام به تولید مرغ سایز برای صادرات کند، به 

وق صادراتی زمینه را برای رقابت صادرکنندگان با سایر رقبا در بازارهای هدف همین خاطر انتظار می رود که دولت با اختصاص مش

 .فراهم آورد

 کیفیت مرغ تولیدی قابل رقابت با سایر رقباست/قیمت تمام شده مرغ در ایران تفاوتی با دیگر کشورها ندارد

،درباره آخرین وضعیت  صنعت،تجارت و کشاورزیعظیم حجت عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار 

اشی از ن صنعت طیوررشد صنعت طیور در سال های اخیر اظهار کرد:با توجه به ابالغ وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر گسترش نیافتن 

ست؛در چند سال اخیر مجوز جدیدی برای احداث واحدهای ظرفیت سازی های مناسبی که در سال های اخیر صورت گرفته ا

وی افزود: در سال های اخیر تنها واحدهایی که از قبل مجوز ساخت اخذ کرده بودند به ظرفیت های فیزیکی . مرغداری نداشتیم

: برای تولید حجت ظرفیت جوجه ریزی مناسب در سطح کشور را امری حائز اهمیت برای صنعت طیور دانست و گفت.افزوده شدند
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میلیون قطعه جوجه نیازمندیم و دلیل اعالم  400تا یک میلیارد و  200هزارتن مرغ به یک میلیارد و  100میلیون و  2تا  2ساالنه 

این مقام مسئول با بیان اینکه تا .کیلو گرم است 2تا  500ناشی از تولید مرغ با وزن های مختلف یک کیلو و  قطعه طیورمتفاوت 

نداریم، افزود: با توجه به علم و تکنولوژی جدید، نیازی به ایجاد  واحد های جدید مرغداریینده نیازی به مجوز احداث چند سال آ

ظرفیت سازی جدید در سال های آتی نداریم چرا که آنچه که هم اکنون صنعت طیور با آن دست و پنجه نرم می کند، ظرفیت 

 .و معادل آن بازار مصرف نداریم جدیدی است که در سال های قبل به وجود آمده

وی گفت: هم اکنون سهمی در بازارهای جهانی نداریم؛ مرغداران به سبب هزینه های باالی تولید از ناحیه فروش مرغ در بازار داخل 

 .متضرر هستند

و همچنین حاشیه خلیج  حجت با انتقاد از سهم ناچیز ایران در تجارت جهانی بیان کرد: کشورهای اطراف ایران از سمت غرب و شرق

عضو اتحادیه مرغداران .فارس واردکننده مرغ هستند که به سبب برخی مسائل سیاسی امکان صادرات به این کشور وجود ندارد

از ایران را چند برابر تعرفه دیگر رقبا افزایش داده است که بدین منظور  تعرفه واردات مرغگوشتی ادامه داد: در چند ماه اخیرعراق 

 نصادرکنندگا که چرا کنند مرتفع ولتمردان، وزارت جهاد و وزارت امورخارجه انتظار می رود که موضوع تعرفه را با مسئوالن عراقی از د

به گفته وی با توجه به شفاف سازی نرخ دالر در .کنند فصل و حل را تعرفه موضوع هدف بازارهای سیاسی مدیران با توانند نمی

صورت حل و فصل موضوع تعرفه، ایران به راحتی یکی از صادرکنندگان مطرح و رقابت پذیر در بازار های هدف خواهد بود چرا 

حجت .ندارد مشکلی وجود irکد دارای کشتارگاه تعداد بودن ومکفی مدرن واحدهای دارابودن دلیل به تولیدی کاالی درکیفیت که 

درصد بازارهای اطراف را به خود اختصاص داد، افزود: در صورت برنامه ریزی دقیق ظرف پروسه  10با بیان اینکه به راحتی می توان 

وی با تکذیب این موضوع که هزینه .هزارتن از نیاز سه میلیون تنی بازارهای هدف را تامین کرد 500شش ماهه به سهولت می توان

نسبت به سایر کشورها باالتر است؛ افزود:اینکه قیمت تمام شده در کشور نسبت به سایر کشورها باالتر است، صحت  تولید در کشور

در نظر می گیرند تا سایر رقبا را از منطقه  یارانه صادراتی ندارد چرا که دولتمردان کشورهایی همچون ترکیه در زمینه صادرات

خارج کنند و به همین خاطر انتظار می رود که دولت سیاست سایر کشورهای صادرکننده را اعمال کند تا در کنار شفاف سازی 

 .قیمت دالر در سامانه بتوان ارزآوری مناسبی در صنعت طیور داشت

https://www.yjc.ir/fa/news/6598311/%D8%B3%D9%87%D9%85 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۵تاریخ: 

 مرغداران جرأت جوجه ریزی ندارند/ضرورت تامین ارز واکسن مورد نیاز طیور

هزارتومانی خرید هر قطعه جوجه و واکسن آن، مرغداران توان جوجه ریزی مجدد را  32یک مقام مسئول گفت: با احتساب هزینه 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی ناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار.ندارند

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

 .تومان است 450هزار و دانه ای  13،شانه ای 500هزار و  6مرغ درب مرغداری 

 .ندارد بر در مرغدار برای سودی  یمت تمام شده تولید است و با وجود خطر بیماریوی افزود: قیمت کنونی تخم مرغ برابر با ق

در بازار گفت: هم اکنون نرخ هر کیلو ذرت تحویل مرغدار یک هزار  قیمت نهاده های دامی نبی پور با انتقاد از افزایش سرسام آور

 .درصد رشد داشته است 80تومان است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از  800هزار و  2و کنجاله سویا  350و 

خم قیمت تپیش رویم، مطمئنا این مقام مسئول قیمت تخم مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: هر چه به سمت خنک شدن هوا 

وی با بیان اینکه مرغداران جرأت جوجه ریزی را ندارند، افزود: در شرایط .در بازار به سبب فزونی تقاضا، افزایش خواهد یافت مرغ

د هزارتومان خریداری کنن 32کنونی مرغداران برای جوجه ریزی واحدهای خود باید هر قطعه جوجه را با احتساب هزینه واکسن ، 

در  ویروس آنفلوانزا حاد پرندگاننبی پور از شیوع مجدد .هزارتومان بود 20تا  19این درحالی است که سال گذشته این رقم 

واحدهای مرغداری خبر داد و گفت: بنابر آمار سازمان دامپزشکی از ابتدای تیرماه تاکنون چرخش مجدد ویروس آنفلوانزا در چند 

هزار قطعه طیور شد که اگر روند بیماری همانند سال گذشته در واحد ها ادامه  300دوم سازی واحد صنعتی و بومی منجر به مع

به گفته رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران دولت باید ارز مورد .میلیون قطعه خواهد گذشت 40یابد، معدوم سازی از مرز 

 .در حال نابودی است خم گذارصنعت مرغ تنیاز برای تامین واکسن طیور را تامین کند چرا که 

تصریح کرد: در هفته های اخیر مقدار جزئی تخم مرغ به افغانستان صادر  صادرات تخم مرغ وی در پایان درباره آخرین وضعیت

 .شده است که نمی توان آن را جز آمار صادرات محاسبه کرد

https://www.yjc.ir/fa/news/6609150/%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF% 
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 چای
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۲تاریخ: 

 چایکاراندرصد مطالبات  66هزارتن فراتر رفت/پرداخت  ۷4خرید برگ سبز چای از 

 .میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است 157هزارتن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  74جهان ساز گفت:تاکنون بیش از 

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

هزارتن برگ سبز چای با  74اظهار کرد: براساس آخرین آماربیش از  خرید تضمینی برگ سبز چایدرباره آخرین وضعیت ،جوان

 .میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است 157ارزش بالغ بر 

میلیون تومان از مطالبات به حساب  300میلیارد و  103خبر داد و گفت: تا کنون  مطالبات چایکاراندرصدی  66وی از پرداخت 

تسویه حساب شده  چایکاران جهان ساز با بیان اینکه بهای چین اول برگ سبز چای به طور کامل با.چایکاران واریز شده است

تولید داخل و برنامه ریزی سازمان مدیریت انتظار می رود که تخصیص اعتبار  است،افزود: با توجه به نگاه خاص دولت به حمایت از

رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه برداشت چین دوم .به موقع انجام شود تا بتوانیم به مرور مطالبات چایکاران را پرداخت کنیم

میزان برداشت برگ سبز چای نسبت به مدت مشابه برگ سبز چای طی چند روز آینده به پایان خواهد رسید، بیان کرد: تا کنون 

درصد کاهش داشته است که انتظار می رود این میزان در  6تا  5سال قبل ناشی از شرایط اقلیمی،خشکسالی و سرمای دیررس بهاره 

سازی مشغول  کارخانه چای 151وی در پایان با بیان اینکه .صورت وقوع بارش های مناسب در چین سوم بهره برداری جبران شود

تن چای خشک از این میزان برگ سبز خریداری شده استحصال  200هزار و  16هستند، تصریح کرد: تا کنون  برگ سبز چای خرید

 .هزارتن برسد 25شده است و پیش بینی می شود این میزان تا پایان فصل به 

https://www.yjc.ir/fa/news/6607135/%D8%AE%D8%B1%DB%8 
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 خرید تضمینی/خدمات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۴تاریخ: 

 هزارتن گذشت/ آرامش به بازار خرید تضمینی بازگشت ۷00میلیون و  5خرید تضمینی گندم از 

 54تا  53هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده که تا کنون  700میلیون و  5یک مقام مسئول گفت:براساس آخرین آمار بیش از 

صنعت،تجارت و  وگو با خبرنگارعلیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت.درصد مطالبات پرداخت شده است

داد و گفت: اگرچه دولت مجوز واردات  خبر ممنوعیت صادرات آرد و گندماز  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

های آرد سازی با سوء استفاده از این مجوز، بخشی موقت گندم و صادرات آرد به کشورهای همسایه را داده بود، اما بسیاری از کارخانه

صادر کنند، به  از گندم تولیدی کشاورزان را خارج از چرخه دولتی خریداری کردند تا پس از تبدیل به آرد به کشورهای همسایه

همین دلیل وزیر جهاد کشاورزی دستور دادند از صادرات آرد و گندم جلوگیری شود و به این ترتیب تا حدودی آرامش به بازار 

هزارتن  700میلیون و  5وی درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم افزود: براساس آخرین آمار بیش از .خریدتضمینی حاکم شد

به گفته ایمانی، تمامی گندمکارانی که تا .درصد مطالبات پرداخت شده است 54تا  53خریداری شده و تاکنون از کشاورزان  گندم

رئیس بنیاد توانمندسازی .اوایل خرداد گندم خود را تحویل مراکز خرید و سیلوهای غله دادند، صددرصد مطالبات خود را دریافت کردند

بیان کرد: نوسان نرخ ارز، تناقض گویی در نحوه پرداخت از  خرید تضمینی گندم،در های اخیر گندمکاران درباره دالیل آشفتگی

سوی مسئوالن، اعتصاب کامیون داران و کاهش ورود ذرت و کنجاله سویا به بنادر و تامین بخشی از دان واحدهای مرغداری از گندم 

ها، وی ادامه داد: براساس آخرین گزارش.خارج شودتولید داخل موجب شد تا بخشی از گندم تولیدی کشاورزان از چرخه دولتی 

درصد کاهش یافته است و انتظار می رود میزان خرید تضمینی به  14تا  12میزان خرید تضمینی نسبت به مدت مشابه سال قبل 

واردات گندم  میلیون تن برسد نیازی به 10تا  9به  خرید تضمینی گندمبه گفته ایمانی، اگر میزان .میلیون تن برسد 10تا  9

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در پایان تصریح کرد: اگر دولت برای سال زراعی آینده تورم امسال را در نرخ .نخواهیم داشت

 .خرید تضمینی محصول لحاظ نکند،کشت گندم به دلیل افزایش هزینه های تولید در بخش کشاورزی کاهش خواهد یافت

https://www.yjc.ir/fa/news/6608621/%D8%AE%D8%B1%DB%8C% 
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 دانه های روغنی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۲تاریخ: 

 !نفر ۲انحصار درصد گران شد/ همچنان واردات سویا و ذرت در  ۷0کنجاله سویا 

رو شد، چرا که واردات های متعدد نمایندگان مجلس روبهدر ماه های اخیر انحصار واردات دو محصول تراریخته ذرت و سویا با واکنش

صنعت،تجارت و  به گزارش خبرنگار.نفر زمینه را برای برخی فسادها و رانت ها فراهم کرده است 2تراریخته این دو محصول توسط 

های با واکنش سویا وذرت های اخیر انحصار واردات دو محصول تراریخته در ماه ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

ها نفر، زمینه را برای برخی فسادها و رانت 2چرا که واردات تراریخته این دو محصول توسط رو شد متعدد نمایندگان مجلس روبه

را ممنوع  کشت محصوالت تراریخته اگرچه بسیاری از کشورها برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب، واردات و.فراهم کرده است

ت ذرت و سویای تراریخته را تأیید کردند و معتقدند با ربط واردات محصوالهای اخیر برخی مسئوالن ذیاعالم کردند اما در هفته

توجه به آنکه آرژانتین، برزیل و آمریکا بزرگترین تولیدکنندگان سویا در دنیا به شمار می روند؛ بنابراین با رعایت مسائل زیستی ذرت 

ود چرا که واردات انحصاری دو محصول ذرت البته ماجرا تنها به این جا ختم نمی ش.و سویای مورد نیاز از این کشورها وارد می شود

 یذ مسئوالن غفلت سایه در چرا که است مطرح سوال این جای حال و است برانگیز بحث بسیار  آن  و سویا جدا از تراریخته بودن

 .ودهای هنگفتی را از آن خود کنندس فروشی گران و بازار گرفتن دست در با افراد برخی باید ربط

نفر را از برخی کارشناسان جویا شد که هم  2، در اوایل تیرماه موضوع انحصار واردات ذرت و سویا توسط باشگاه خبرنگاران جوان

 خته به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویماکنون برای آخرین وضعیت مقابله با واردات سودجویانه و منفعت گرایانه ذرت و سویای تراری

 خبرنگار با وگوگفت در عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی: تا از صحت و سقم ماجرا با خبر شویم

 ذرت و سویای تراریخته ابله با انحصار واردات دو محصولدرباره آخرین اقدامات برای مق ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 نظیر ادیاقتص مسائل برخی  اظهار کرد: با انحصارگری بازار ذرت و سویای تراریخته، قیمت این محصوالت دستخوش تغییر و تحوالت

 .کنندبازار میی یکدیگر اقدام به افزایش قیمت در هماهنگ با افراد این که چرا گیردمی قرار ارز نرخ نوسان

درصدی قیمت کنجاله سویا و خوراک دام افزود: با توجه به نوسان شدید قیمت ذرت و کنجاله سویا  70وی با اظهار تأسف از افزایش 

در بازار، جلسه ای فوری با وزیر جهاد کشاورزی و صنعت و معدن در راستای کنترل قیمت و دلیل انحصار در واردات خوراک دام 

اد وزارت جه زاده ادامه داد: تأمین ذخایر استراتژیک توسط پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی از وظایف جدیپاپی.مبرگزار کردی

 خارج انحصاری حالت از  است تا در صورت بحران با توزیع مناسب این محصوالت از سوی شرکت های ذی ربط، بازار کشاورزی

اخیر آن طور که باید و شاید به دلیل عدم تامین مالی دولت نتوانستند به وظایف خود ه متاسفانه این دو شرکت در سال های ک شود

به گفته وی با توجه به آنکه در جلسه فوری که با وزرای .نشویم روروبه بازار در محصول دو این قیمت شدید افزایش با  عمل کنند تا

پیرامون مسائلی از قبیل انحصار در واردات و عدم تأمین ذخایر دو وزارت خانه در کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار شد، راجع به 

های وزارت جهاد بحث شد و بدین منظور قرار است که گنجایش ذخایر استراتژیک در انبارهای دولتی افزایش یابد کافی زیر مجموعه

 .ها در بازار کردتا در مواقع ضروری بتوان اقدام به توزیع این نهاده

کشاورزی مجلس ادامه داد: دولت به جای اخذ مجوز ثبت سفارش واردات در حجم باال به برخی افراد، باید سهمیه عضو کمیسیون 

های مربوط اختصاص دهد تا بازار در انحصار این افراد معدود قرار نگیرد چرا که این امر می تواند تبعات منفی به دنبال ای به تشکل

 .ی بخش کشاورزی می تواند مرهمی برای درد تولیدکنندگان باشدهاداشته باشد در حالیکه تقویت تشکل
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در کار نیست، اما باید گفت که  های دامیواردات نهاده وی تصریح کرد: اگرچه برخی مسئوالن دولتی معتقدند که انحصاری در

توانند قیمت ها ن افراد امکان میدرصد بازار در دست افراد معدود است و به سهولت ای70این امر صحت ندارد چرا که در مواقعی که 

  .را افزایش و یا کاهش دهند و در نهایت رقابت نابرابر که معنایی جز انحصار ندارد در اقتصاد ایجاد کنند

 واردات نهاده های دامی توسط دو یا چند نفر به معنای انحصار نیست

: گفت ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان خبرنگار اب وگوگفت در مهدی مسعودی قائم مقام اتحادیه تعاونی های خوراک دام

توسط برخی افراد خاص می دهند، اما این امر صحت ندارد چرا  انحصار واردات ذرت وسویااگرچه برخی نمایندگان مجلس خبر از 

شود این امر به معنای انحصار نیست بلکه بیانگر قدرت، تخصص، های دامی توسط دو یا چند نفر انجام میکه اگر عمده واردات نهاده

می توانند اقدام به واردات نهاده های  وی افزود: هم اکنون تمامی تجار.لجستیک قوی و ارتباط این افراد با تجار دیگر کشورهاست

واردات در تناژ باال انجام می  بازار بورس جهانیدامی کنند اما برخی تجار به سبب دارا بودن امکانات، لجستیک و دسترسی به 

ن تمام می شود و ای دهند که به همین علت واردات برای آنها نسبت به افرادی که در تناژ پایین مبادرت به این امر می ورزند، ارزانتر

 .کنند که موضوع انحصار در واردات مطرح استدرحالی است که برخی افراد به اشتباه گمان می

مسعودی تصریح کرد: فرآیند بازرگانی، لوجستیک و امکان خرید در بازارهای مختلف جهانی موجب شده که برخی افراد به اشتباه 

 .گمان کنند که موضوع انحصار در میان است

 نیست تراریخته محصوالت واردات  جای هیچ گونه شک و تردیدی در سو استفاده*

توان نمی با بیان اینکه ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان خبرنگار با وگوگفت در آزاد عمرانی عضو هیات رئیسه انجمن ارگانیک

موضوع انحصار در واردات ذرت و کنجاله سویا تأیید و یا رد کرد، اظهار کرد: البته جای هیچ گونه شک و تردیدی در سوءاستفاده، 

به گفته وی مسئوالن ذی ربط و مراجع ذی صالح باید پاسخگو باشند که .ندارد وجود تراریخته محصوالت واردات  فساد و  رانت

عمرانی ادامه داد: زمانی که یک نماینده .واردات دو محصول ذرت و سویا تراریخته توسط چند نفر و چه اشخاصی نیز وارد می شود

 کل بازرسی سازمان که رودمی انتظار کند، می  مطرح را تراریخته سویا و ذرت محصوالت واردات بودن انحصاری  مجلس موضوع

 را  دامه داد: دستگاه های ذی صالح باید شفاف سازی کامل نسبت به ارز تخصیصی به وارداتاین مقام مسئول ا.کند ورود کشور

فساد با خاطیان برخورد کنند چرا که تا زمانیکه با خاطیان برخورد نشود، مطرح کردن چنین  و رانت درصورت و باشند داشته

درصد ذرت و سویا تولیدی در دنیا غیر تراریخته  70اینکه  وی با بیان.موضوعاتی تنها شفافیت نظام اقتصادی را زیر سوال می برد

به گفته عمرانی با توجه .است، افزود: حال جای این سوال مطرح است که چرا با این وجود محصوالت تراریخته وارد کشور می شود

رود، نهادهای نظارتی ار میبه اظهارنظر نمایندگان مجلس پیرامون انحصاری بودن واردات دو محصول ذرت و سویا تراریخته انتظ

وی در پایان تصریح کرد: واقعیت امر ان است که شفافیت الزم .موضوع را پیگیری کنند و اطالع رسانی الزم را به افراد انجام دهند

ه می آورد کدر تخصیص اعتباراتی دولتی و یارانه ای وجود ندارد و در نهایت این امر زمینه را برای سوءاستفاده برخی افراد به وجود 

 .روداین موضوع برای نظام اقتصادی کشور امری مخرب به شمار می
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 دانه های روغنی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۳تاریخ: 

 هزار هکتار می رسد 800رکورد تولید کلزا شکسته شد/سطح زیرکشت کلزا به 

 .برابری کلزا نسبت به مدت مشابه سال قبل، رکورد تولید این محصول شکسته شد 2مهاجر گفت: با توجه به رشد 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی علیرضا مهاجر مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار

هزارتن کلزا  325هفته آینده به پایان خواهد رسید، اظهار کرد: تاکنون بیش از  برداشت کلزا،با بیان اینکه باشگاه خبرنگاران جوان

خبر داد و  مطالبات کلزاکاران درصدی 70وی از پرداخت .هزار میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است با ارزش بالغ بر

برابری  2به گفته مهاجر با توجه به رشد .گفت: مابقی مطالبات کلزاکاران پس از ثبت در سامانه به مرور به حسابشان واریز خواهد شد

مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به میزان .تولید این محصول شکسته شد کلزا نسبت به مدت مشابه سال قبل، رکورد

میلیون دالر صرفه جویی ارزی ناشی از کاهش واردات دانه های روغنی و  450در سال جاری پیش بینی می شود که  تولید کلزا

هزار هکتار خواهد رسید، افزود:  800تا  790ی آینده به وی با بیان اینکه سطح زیر کشت کلزا برای سال زراع.روغن خام داشته باشیم

 .هزارتن برسد 500میلیون و  2به  گندم براین اساس پیش بینی می شود که تولید کلزا در سال زراعی آینده در تناوب با کشت

مین خواهد شد که تا کنون درصد روغن مورد نیاز از تولید داخل تا 70به گفته مجری طرح دانه های روغنی طی یک برنامه ده ساله 

 .سه سال از اجرای برنامه گذشته است

https://www.yjc.ir/fa/news/6607146/%D8%B1%DA%A9%D9%88% 
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 روغن
 فارس - ۹۷/۰۵/۰۳ : تاریخ

 درصد روغن خوراکی وارداتی است  90درصدی واردات روغن خام /  45کاهش 

درصد از لحاظ  48درصد از لحاظ وزنی و  45طبق آمارهای رسمی انجمن روغن نباتی، واردات روغن خام طی سه ماهه بهار امسال 

، طبق آمار رسمی، واردات روغن خام در سه ماهه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .ارزش دالری کاهش داشته است

دهد که واردات روغن خام از جمله روغن پالم، آفتابگردان، و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته اعداد و ارقام نشان می 97سال 

 48درصد کاهش داشته و از نظر ارزش دالری نیز  45طور میانگین از لحاظ وزنی هسویا، ذرت، زیتون بکر، کنجد، کلزا و نارگیل ب

درصد روغن مصرفی کشور وارداتی است، باید به این موضوع فکر کرد که  90با توجه به اینکه بیش از .دهددرصد کاهش نشان می

هایی قطعاً جواب آن منفی است؛ چراکه با تمام تالشآیا نصف شدن واردات روغن خام به دلیل افزایش تولید در داخل است؟ سؤالی که 

های روغنی در داخل انجام داده است، در نهایت که وزارت جهاد کشاورزی طی چند سال گذشته برای توسعه کشت کلزا و سایر دانه

ون با کاهش ذخایر توان گفت: اکندرصد نیاز تولید روغن خام بر عهده داخل کشور است. با یک محاسبه سرانگشتی می 10تا  9

 .برانگیز استاستراتژیک روغن در داخل مواجه هستیم و اینکه چرا واردات روغن کاهش داشته است، سؤالی است که پاسخ آن تأمل

صرفه بودن واردات، عامل کاهش واردات این محصول است. از برخی کارشناسان معتقدند، افزایش نیافتن نرخ روغن و غیر مقرون به

توان به عنوان یکی از دالیل نکته دیگری که می.یابدای اختصاص میوغن جزو کاالهای اساسی است که به آن ارز یارانهطرف دیگر ر

کاهش واردات روغن به آن اشاره کرد، اینکه فعاالن صنعت روغن نباتی درخواست افزایش قیمت روغن را طی دو سال گذشته داشتند 

که ستاد تنظیم بازار تنها با درصدی نرخ روغن خام را منطقی دانست، در حالی 19فزایش ماه امسال او سازمان حمایت فروردین

در .های واردات و فرآوری روغن و قیمت بازار وجود دارددرصدی بین هزینه 10درصدی موافقت کرد و همچنان فاصله  9افزایش 

درصد متغیر است، این رقم به قیمت  10تا  4وار که بین جهای جابه جایی ارز از کشورهای همکنار این موضوع با توجه به هزینه

های تر کردن کارخانهرسد که دولت با حمایت از واردات دانه روغنی در راستای فعالبه نظر می.شودشده واردات روغن افزوده میتمام

 .داردکشی و حمایت از تولید دانه روغنی در داخل گام برمیروغن

شود، کاالیی که یک کاالی اساسی محسوب میروغن در داخل نباید فراموش کرد که روغن عالوه بر آن فارغ از واردات یا تولید

طبق آماری که در جدول زیر آمده بیشترین کاهش واردات روغن خام مربوط .سادگی از کنار آن گذشتاستراتژیک است که نباید به

 .درصد کاهش گزارش شده است 49با  درصد کاهش واردات و روغن آفتابگردان 82به روغن سویا با 

 نام کاال
 96به  9۷درصد تغییرات  9۷ماهه سال  3 96ماهه سال  3

 ارزش دالری وزن/تن ارزش دالری   وزن/تن  ارزش دالری   وزن/تن 

 -22 -14 74،247،161 102،432 94،719،907 119،557 پالم

 -52 -49 79،272،552 98،180 165،655،011 193،087 آفتابگردان

 -82 -82 12،247،710 15،380 69،447،434 85،003 سویا

 51 73 4،125،927 3،561 2،730،909 2،062 ذرت

 -18 -24 2،426،142 608 2،957،869 804 زیتون بکر

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
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 253 260 1،337،660 562 379،382 156 کنجد

 100 100 428،129 473 0 0 کلزا

 -5 -28 179،278 76 188،789 106 نارگیل

 -48 -45 174،264،559 221،272 336،079،301 400،775 جمع

های مختلف مانند روغن پالم کشور مالزی، روغن آفتابگردان روسیه و آسیای میانه، روغن سویا و ذرت ترین مقاصد واردات روغنمهم

 .هستند سوریه و اسپانیا یونان، از آمریکای جنوبی، زیتون بکر کشورهای ترکیه،

https://www.farsnews.com/news/13970503000459/%DA%A9%D8% 
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 روغن
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  ۸دو شنبه 

 شرکت مارگارین به شبکه ریلی متصل شد

 سال 65 از بیش با کشور نباتی روغن تولید شرکتهای ترین قدیمی از یکی عنوان به مارگارین شرکت -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

 .شد متصل ریلی خط به سابقه

مدیران راه آهن و  از جمعی ری، شهرستان ویژه فرماندار حضور با گذشته روز عصر ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 .واگن روغن خام به ایستگاه مارگارین برگزار شد 10غن نباتی مراسم اتصال شبکه ریلی با ورود مدیران و کارکنان صنعت رو

دکتر هدایت اله جمالی پور فرماندار ویژه شهرستان ری در این مراسم ضمن تبریک تخصیص این ایستگاه به شرکت مارگارین به 

ارگارین به عنوان یکی از مهمترین صنایع منطقه، پیشگام در تبیین اهمیت صنعت ریلی در توسعه کشور پرداخت و افزود: شرکت م

 .استفاده از امکانات حمل و نقل ریلی برای تأمین پایدار روغن خام خود و تکمیل زنجیره لجستیک شده است

صنایع فرماندار ری با اشاره به ظرفیتهای توسعه ای منطقه، از سامان دهی کل امکانات در جهت تسهیل امور صنایع به خصوص 

استراتژیک خبر داد و افزود: نگاه آینده نگر نیاز مند طراحی ابزارهای جدید برای برخورداری از مزیتهای اقتصادی است که لجستیک 

دکتر محمد رضا شمس مدیر عامل شرکت مارگارین نیز ضمن ابراز خرسندی از همکاری و حمایت .نقش پررنگی را در آن ایفا می کند

مجموعه را ه آهن و شرکت راه آهن حمل و نقل در سرعت تصمیم گیری و راه اندازی این ایستگاه خاطر نشان  های بی دریغ مدیران

کرد: در وضعیت کنونی و تحریم ها، باید ضمن به اشتراک گذاشتن توانمندیهای موجود در کشور، هزینه مبادله را به حداقل و امنیت 

 .و سرعت را به حداکثر رساند

اینکه روغن کاالی اساسی مورد نیاز مردم است فرمود راه اندازی حمل ریلی عالوه بر ایجاد امنیت تامین و تکمیل  شمس با اشاره به

 .زنجیره لجستیک ، موجب کاهش هزینه حمل، مخاطرات جاده ای و افزایش ضریب امنیت و سالمت مواد اولیه خواهد شد

ه آهن تهران نیز با تشریح اینکه مارگارین اولین شرکتی بود که داوطلب در ادامه این مراسم مهندس غالم رضا شاکری مدیر کل را

کیلومتر از ایستگاه می توان از حمل ترکیبی  50راه اندازی حمل تر کیبی شد افزود: این ایده که برای شرکت های با فاصله کمتر از 

 .یگر شرکت ها نیز تکرار خواهد شدریل و جاده ای استفاده کرد را شرکت مارگارین پرورش داد و این الگو برای د

شاکری خاطر نشان کرد: توسعه ریلی توسعه ریلی خواست همه مسئولین نظام است و دولت برای توسعه حمل بار ریلی تمام توان 

 .فتواگن روغن از مبدا بندر عباس به مقصد ایستگاه مارگارین پایان یا 10این مراسم با ورود ناوگان .خود را به کار خواهد بست

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=030abe896330480aa 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۳تاریخ: 

 آینده مبهم صادرات زعفران ایرانی/ طالی سرخ به ثبات رسید

 .میلیون تومان اعالم کرد 7هزار و حداکثر  200میلیون و  4حداقل نرخ هر کیلو زعفران را  عضو شورای ملی زعفران

از  ،روه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگ صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعلی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت

 7هزار و حداکثر  200میلیون و  4در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران  ثبات نسبی قیمت طالی سرخ

شود ینی میبتومان پیش 4200وی افزود: با توجه به بخشنامه دولت درخصوص تسویه ارزی صادرکنندگان با دالر .میلیون تومان است

که صادرات از رونق بهتری برخوردار شود، اما بازهم باید منتظر ماند و دید که خریداران خارجی نسبت به قیمت کنونی زعفران چه 

بینی کرد و گفت: با توجه به آنکه به فصل برداشت های آتی را پیشدر ماه صادرات زعفرانحسینی، آینده .دهندواکنشی نشان می

توان چشم انداز روشنی برای صادرات زعفران متصور بود چرا که خریداران تا عرضه محصول نو به شویم، نمیمی نزدیک  محصول

در بازار بیان  نرخ زعفران وی با انتقاد از نوسان.دهند زعفران نو خریداری کنندکنند و ترجیح می بازار، خرید خود را محدود می

های اخیر افزایش چشمگیری پیدا کرده است، اما معتقدیم که قیمت زعفران ی کشاورزی در ماههابا وجود آنکه قیمت ارز و نهاده :کرد

ای هتواند چالشرویه قیمت میرو شود چرا که زعفران کاالی صادراتی است و افزایش بینباید با نوسان چشمگیری در بازار روبه

جه به آنکه کوبیدن بر طبل گرانی به نفع زعفران ایرانی نیست؛ بنابراین عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: با تو.متعددی به وجود آورد

 .صادراتی برخورد کنیم تا با وجود سایر رقبا بتوان در بازارهای هدف حرفی برای گفتن داشت  باید هوشمندانه نسبت به این کاالی

های اخیر میلیون تومان تجاوز کند، افزود: طی ماه 6این مقام مسئول با بیان اینکه قیمت هر کیلو زعفران در بازار داخل نباید از 

 .ن در بازار داخل دستخوش تغییر و تحوالتی قرار گرفت که به نظر بنده این امر ناعادالنه استقیمت زعفرا

برابری قیمت زعفران در چهار ماه اخیر، مصرف کنندگان مجبور شدند این  30تا  20یش حسینی در پایان تصریح کرد: با وجود افزا

 مقدار اخیر هایماه در که روستایی تعاون سازمان رود می انتظار دلیل همین به  محصول را با نرخ باالیی در بازار خریداری کنند

 راداف برخی سودجویی از تا کند عرضه بازار در سود حداقل با کرده خریداری کشاورزان از متعارفی قیمت با را محصول توجهی قابل

 .ایش کاذب قیمت در بازار جلوگیری شودافز بر مبنی

https://www.yjc.ir/fa/news/6596315/%D8%A2%DB%8C%D9%86% 
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 زعفران

 ایران اکونا – 1397مرداد / /  06شنبه . 

 درصدی صادرات زعفران 58افزایش 

 .میلیون دالر از کشور صادر شده است 77تن انواع زعفران به ارزش  56در سه ماهه نخست سال جاری بیش از 

تن انواع زعفران از  56ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می دهد، در سه ماهه نخست سال جاری بیش از بررسی تازه

 .کشور صادر شده است

 .هزار دالر برآورد می شود 401میلیون و  77ارزش این میزان زعفران 

 .هزار دالر بوده است 758میلیون و  48تن به ارزش  36، 96این در حالی است که میزان صادرات زعفران در سه ماهه نخست سال 

عفران در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با افزایش دهد که صادرات زبه این ترتیب آمار نشان می

 .درصدی در ارزش همراه بوده است 58درصدی در وزن و  55

http://iranecona.com/85795/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8% 
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 زیتون
 خبرنگاران جوان - 1397مرداد  06تاریخ: 

 هزارتن زیتون در سال جاری/افزایش تولید روغن زیتون در راه است 85پیش بینی تولید 

 .هزارتن زیتون تولید شود 85پریچهر گفت: براساس آخرین آمار از استان های مختلف پیش بینی می شود که امسال حدود 

، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  خبرنگار  ون در گفت و گو بارحمت اله پریچهر مجری طرح زیت

هزارتن  85خبر داد و گفت: براساس آخرین آمار از استان های مختلف پیش بینی می شود که امسال حدود  تولید زیتوناز افزایش 

شیوع  وی درباره آخرین وضعیت.هزار تن افزایش خواهد داشت 5زیتون تولید شود که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 

الی گیالن،بخش های از زنجان و قزوین ممکن است گسترش آفت مگس زیتون در استان های شم :در باغات افزود مگس زیتون

 .پیدا کند که با توجه به آنکه بخشی از باغات به مرحله باردهی می رسند، مشکل خاصی را نخواهیم داشت

ت فپریچهر ادامه داد: با توجه به باردهی ، تغذیه و هرس مناسب بخشی از باغات پیش بینی می شود که خسارت چندانی از ناحیه آ

 .مگس زیتون نداشته باشیم چرا که تیم پیش آگاهی تشکیل شده و سازمان حفظ نباتات اقدامات الزم را انجام داده است

خواهیم داشت، گفت: با توجه به آنکه  تولید روغنتن  500هزار و  5تا  5این مقام مسئول با بیان اینکه امسال به طور متوسط 

سرانه کنسرو در ایران نسبت به دنیا باالتر است به همین دلیل گرایش به تولید کنسرو بسیار باالست و پیش بینی می شود که بخشی 

 و تولید روغن زیتون افزایش برای ای برنامه باغبانی امور معاونت  وی در پاسخ به این سوال که آیا.از تولید به کنسرو تبدیل شود

کاهش واردات دارد، بیان کرد: با اصالح باغات زیتون قدیمی کم بازده،جوان سازی باغات،گسترش باغ های متراکم و اصالح و تغذیه 

 .باغ های موجود انتظار می رود که میزان تولید مطابق برنامه پیش رود

الن، زنجان و قزوین؛ هرس، جوان سازی و اصالح و نوسازی خواهند مجری طرح زیتون ادامه داد: امسال باغات قدیمی استانهای گی

از اسپانیا به آمریکا صادر می شد،  زیتون سیاهوی در پایان با بیان اینکه در گذشته .شد و مجددا در چرخه تولید قرار خواهند گرفت

واجه م مشکالتی با را اروپا اتحادیه  تون و ...تصریح کرد: آمریکا با افزایش تعرفه واردات محصوالت مختلف از جمله روغن،کنسرو زی

 .کرده است

https://www.yjc.ir/fa/news/6609973/%D9%BE%DB%8C%D8%B4 
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 سالمت
 فارس - ۹۷/۰۵/۰۱ : تاریخ

 استان پر خطر  ۷آغاز واکسیناسیون آنفلوآنزای حاد پرندگان در 

های قزوین، تهران، البرز گذار در استانهای تخممعاون سازمان دامپزشکی کشور گفت: از چند هفته گذشته واکسیناسیون مرغداری

  .شوداستان پر خطر در مقابل آنفلوآنزای حاد پرندگان واکسیناسیون انجام می 7و قم آغاز شده و تا پایان شهریور در 

در پاسخ به اینکه باالخره موضوع تأمین واکسن آنفلوآنزای  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی علی صفر ماکن علی در گفت

می این بیماری در فصل پاییز به کجا رسید، گفت: واکسیناسیون در قالب یک برنامه ملی در دستور پرندگان برای پیشگیری از اپید

های قزوین، تهران و البرز آغاز شده و از هفته گذشته استان کار قرار گرفته است و از چند هفته گذشته کار واکسیناسیون در استان

استان پرخطر که مزارع  7ار است تا برنامه واکسیناسیون آنفلوآنزای پرندگان در وی اضافه کرد: قر.قم هم جزء برنامه قرار گرفته است

هزار قطعه مرغ  200میلیون و  5بینی موج آنفلوآنزاست مرغ مادر در آنها قرار دارد انجام شود تا بتوانیم قبل از شهریورماه که پیش

میلیون واکسن  120ایم که داد که به دو شرکت مجوز داده وی در مورد نحوه تأمین واکسن این گونه توضیح.مادر را پوشش دهیم

معاون سازمان دامپزشکی در پاسخ به خبرنگار فارس، مبنی بر اینکه برخی معتقدند .آنفلوآنزا را وارد کرده و در دسترس قرار دهند

درصد از طیور در  80ویژگی دارد که  3تلقیح واکسن  :تواند در پیشگیری از بیماری موثر باشد، گفتواکسن آنفلوآنزا چندان هم نمی

ای یابد و سوم اینکه در صورتی که پرندهدرصد کاهش می 80تا  75شوند، مضاف بر اینکه پخش ویروس بین برابر عفونت محافظت می

تقدند به دلیل وی همچنین در پاسخ به آنهایی که مع.یابدواکسینه باشد، انتشار ویروس از پرونده واکسینه به غیر واکسینه کاهش می

دفمند گوید وقتی واکسیناسیون هتنوع ویروس آنفلوآنزا واکسن ممکن است اثربخشی چندانی نداشته باشد، گفت: تجربه جهانی می

ها را براساس نقشه شود، مضاف بر آنکه ما واکسندرصد جمعیت طیور در مقابل بیماری محافظت می 80داشته باشیم، حداقل 

ایم و ادهالمللی فرستایم، تهیه کرده آن را به مراجع بینویروس که در کشور برای نخستین بار ترسیم کردهاطالعات ژنتیکی کامل 

های تهیه شده و مبدا واردات آن گفت: ماکنعلی همچنین در مورد کیفیت واکسن.ایمبراساس آن واکسن را انتخاب و خریداری کرده

 .د که یکی از آنها از آمریکا و دیگری از یک کشور اروپایی تهیه شده استرا دارن EMA و FDA این دو نوع واکسن تائیدیه

سازی رازی در تأمین واکسن آنفلوآنزا چه نقشی دارد، هم گفت: به این موسسه و شرکت پسوک که توان وی در پاسخ به اینکه سرم

پرندگان را داشته باشند از آنها  وان و تولید واکسن حادآیم که به هر میزان که تتولید واکسن آنفلوآنزای پرندگان را دارند اعالم کرده

 30به گزارش خبرنگار فارس، طی دو سال گذشته به دلیل شیوع آنفلوآنزای حاد پرندگان در کشور بیش از .خریداری خواهیم کرد

تا جایی که در یک بازه های مرغ مادر و تخم گذار معدوم سازی شدند که هزینه هنگفتی را به کشور تحمیل کرد، درصد مرغداری

  .زمانی مجبور به واردات تخم مرغ شدیم و همچنین امکان صادرات مرغ و تخم مرغ از بین رفت

زیادی در مورد  سازمان دامپزشکی تزریق واکسن آنفلوآنزا را یکی از جلوگیری از شیوع این بیماری عنوان کرد که حرف و حدیث

ها به وجود آمد تا جایی که برخی عنوان کردند که ور و در عین حال کیفیت این واکسناثربخشی این واکسن، تحمیل هزینه به کش

های وارداتی از چین و هند اثر الزم را نخواهد داشت. موضوعی که اکنون معاون سازمان دامپزشکی آن را به صراحت رد واکسن

 .یابدهای کشور افزایش میمرغداری هرساله با شروع فصل پاییز موج شیوع آنفلوآنزای حاد پرندگان در.کندمی

https://www.farsnews.com/news/13970501000630/%D8%A2%D8%BA 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  ۱دو شنبه 

 مهار قاتل خاموش با دسری دلچسب

 .و پژوهشگر طب سنتی مصرف نوعی دسر را به علت داشتن پتاسیم زیاد در کاهش فشار خون موثر دانستیک محقق  <غذا و تغذیه

، پروتئین، کربوهیدرات،  B1 ،B2 ،B6 ،B12مانند  B های، گروه ویتامین A  ،C هایفروت و موز حاوی انواع ویتامیندسر گریپ

 .سید فولیک و اسید آمینه تریپتوفان استپتاسیم، کلسیم، آهن، منیزیم، لیکوپن، قند، فسفر، مس، ا

فروت و موز و اینکه مصرف این دسر برای چه افرادی مفید است با حیدر عظمایی محقق و پژوهشگر برای بررسی خواص دسر گریپ

 .خوانیدوگو کردیم که در ادامه مشروح آن را میطب سنتی گفت

 فروت و موزترین خواص دسر گریپمهم

فروت و موز اظهار کرد: این دسر به علت داشتن ترین خواص دسر گریپو پژوهشگر طب سنتی درباره مهم حیدر عظمایی محقق

مصرف کرد، زیرا  (blood pressure)های ضد فشار خوندهد اما نباید آن را همزمان با داروپتاسیم فراوان فشار خون را کاهش می

فروت و موز بیان وی درباره خواص دیگر دسر گریپ.فشار خون را به همراه دارددهد و افت شدید ها را افزایش میاثربخشی این دارو

فروت و برد؛ دسر گریپهای سرطانی به ویژه سرطان پروستات را از بین میاکسیدانی دارد بنابراین سلولکرد: این دسر خاصیت آنتی

فروت و موز خاصیت پژوهشگر طب سنتی افزود: دسر گریپاین محقق و .دارد یبوست رفع  ها وموز نقش موثری در کارکرد بهتر روده

عظمایی تاکید کرد: دسر .شودکند و موجب بهبود سرماخوردگی و آنفلوآنزا میبیوتیکی دارد بنابراین بدن را ضدعفونی میآنتی

زیبایی و رفع چین و  سازی، طراوت،و مواد معدنی تاثیر چشمگیری در جوان A  ،C هایفروت و موز به علت وجود ویتامینگریپ

 .دهدکند و غلظت خون را هم کاهش میها دارد؛ این دسر قند و چربی خون را کنترل میچروک پوست، تقویت و افزایش رشد مو

هایی که دچار دیابت بارداری هستند، مفید فروت و موز برای زنان باردار به ویژه آنوی تصریح کرد: مصرف مقدار کم دسر گریپ

 .کندزدایی و از تشکیل سنگ کلیه هم جلوگیری میها و مجاری ادراری را سمسر کبد، کلیهاست؛ این د

فروت و موز نقش موثری در تقویت بینایی دارد؛ گفت: دسر گریپ (Traditional medicine)این محقق و پژوهشگر طب سنتی

 شود؛ این هورمون اضطراب، استرسونین در بدن میاین دسر به علت داشتن اسید آمینه تریپتوفان موجب ساخته شدن هورمون سروت

 .کندو افسردگی را رفع و شادی و نشاط را در افراد ایجاد می

 فروت و موزموارد منع مصرف دسر گریپ

 
-Anti)های ضد افسردگیفروت و موز یادآور شد: استفاده همزمان این دسر با داروعظمایی درباره موارد منع مصرف دسر گریپ

depressant)ها سه تا چهار فروت و موز و دارو، فشار و چربی خون، دیازپام و وارفارین ممنوع است و باید بین مصرف دسر گریپ

 .ساعت فاصله باشد

 (فروت و موز )سه نفرمواد الزم برای تهیه دسر گریپ

 عدد یک                        فروت بزرگگریپ

 عدد یک                                                موز

 مرباخوری قاشق یک                                             عسل

 الزم مقدار به                    نعناع تازه خُرد شده
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 فروت و موزطرز تهیه دسر گریپ

 .ها و موز را به اندازه دلخواه خُرد کنیدفروتنخست گریپ-

 .سایر مواد بیفزاییدنعناع تازه خُرد شده را هم به -

 .مواد را با همدیگر مخلوط کنید-

 .عسل را روی مواد بریزید-

 .روی مواد را سلفون بکشید-

 .دسر را در یخچال قرار دهید-

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=971dee4a028349f29b4aaf84a78 
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 سالمت
 ایران اکونا - ۱۳۹۷مرداد / /  ۰۶شنبه , 

 درصدی بیماری های دام و طیور در کشور 80کاهش 

 7رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: با اقدامات انجام شده ضمن کم شدن کانون های بحران بیماری دام و طیور و آنفلوانزا از 

رفیعی پور در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی .درصد فراهم شده است 80نقطه زمینه کاهش بیماری ها تا  640هزار نقطه به 

استان گفت: در سال گذشته با همکاری موثر رسانه های گروهی و نیز اقدامات پایشی، رصد، تشخیص بیماری و معدوم سازی بموقع 

درصدی  80وی اضافه کرد: در سه ماهه امسال با کاهش .بیمارهای دام و طیور جلوگیری کنیممراکز کانونی توانستیم از طغیان 

 .بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور مواجه شده ایم

 میلیون قطعه مرغ تلف شد 25سال قبل 

ماری فوق حاد پرندگان تلف شدند استان کشور بر اثر بی 24میلیون قطعه مرغ در  25رفیعی پور بیان کرد:در سال گذشته بیش از 

 .استان کشور تلف شده است 5هزار قطعه مرغ در  450وتلفات امسال 

درصدی  75تا  25وی اظهارداشت: با انجام واکسیناسیون و سایر اقدامات موثر انجام شده در بیماری های مختلف شاهد کاهش 

رئیس سازمان دامپزشکی کشور یادآورشد: بیماری های دامی، تب مالت، شاربون، سیاه زخم، آبله دامی، هاری، تب برفکی، .هستیم

 .درصد کاهش یافته است 25حدود 

 کاهش کانون های بحران بیماری در کشور

ست و این اقدام استراتژیک حرکت نقطه کاهش یافته ا 640هزار نقطه به  7وی اضافه کرد: کانون های بحران بیماری در کشور از 

 .ارزشمندی در کنترل بیماری محسوب می شود

رفیعی پور بیان کرد: با اقدامات کارشناسی انجام شده و همکاری رسانه ها توانسته ایم با اقدامات پیشگیرانه به کاهش بیماری های 

 .دام و طیور کمک کنیم

 استان کشور استقالل عملیاتی دارند 14

استان اجازه دادیم تا با آزمایشگاههای  14شت: در راستای تمرکز زدایی و دادن اختیار به استانها در حوزه آزمایشگاهی، به وی اظهاردا

 .خود اقدامات الزم را انجام دهند که با تامین بموقع واکسن توانستیم کانون های بحرانی را مهار کنیم

 .صدی بیماری هستیم و این اقدامات همچنان بخوبی در حال اجراستدر 37رفیعی پور بیان کرد: در تب برفکی شاهد کاهش 

میلیون پرنده مهاجر وارد  4تا  2وی اضافه کرد: در حوزه قرنطینه ای نیز شاهد کاهش بیماری ها هستیم و در شرایطی که حدود 

 .ایی و هوایی خود باشیم تا آسیب نبینیمتاالب و ابگیر را با بیماری تهدید می کند باید مراقب مرزهای زمینی، دری 320کشور شده و 

رفیعی پور تصریح کرد: با مرزبانی ها تفاهم نامه داریم تا ورود و خروج هرنوع موجود زنده به کشور کنترل شود تا بتوانیم از بیماری 

تیم که با اقدامات کشتارگاه سنتی داش 700رئیس سازمان دامپزشکی کشور اضافه کرد: در سالهای گذشته حدود .ها جلوگیری کنیم

 .استان تالش کردیم تا کشتارگاههای صنعتی جایگزین واحدهای سنتی شود 32بهداشتی در 

کشتارگاه سنتی می شود و با این روش  10رفیعی پور اظهارداشت: راه اندازی هر یک واحد کشتارگاه صنعتی موجب تعطیل شدن 

 .سالمت و بهداشت دام و طیور تضمین می شود

 تن گوشت قرمز وارد می شودهزار  100 
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هزار تن  800هزار تن گوشت قرمز در کشور نیاز داریم که  900وی در خصوص میزان نیاز گوشت قرمز کشور هم گفت: ساالنه به 

 .هزار تن نیز وارد می شود 100در داخل تولید شده و 

کشور اروپایی و  28یای میانه و در مجموع از رئیس دامپزشکی کشور بیان کرد: بیشترین گوشت وارداتی از کشورهای برزیل و آس

 .کشور آسیایی واردات گوشت داریم 20

 درصد واکسن دامی در کشور تولید می شود 95

درصد آن وارداتی است  5تولید می شود و  کشور در درصد واکسن دام  95وی در خصوص تولید واکسن نیز گفت: در حال حاضر 

 .درصد وارداتی است که در تامین آن مشکلی نداریم 35لید داخل و درصد واکسن ها تو 65ودر بخش طیور 

 اولویت ما تعطیلی کشتارگاههای سنتی است

رفیعی پور در ادامه در خصوص مهمترین اولویت های دامپزشکی در سال جاری گفت: تعطیلی و حذف کشتارگاههای سنتی برای 

ب کریمه از اولویت های سازمان دامپزشکی است و امیدواریم با کمک رسانه مقابله با بیماری های دام و طیور از جمله سیاه زخم، ت

 .ها در اطالع رسانی بتوانیم ضمن آگاه سازی مردم به کاهش بیماری کمک کنیم

وی افزود: از مردم انتظار داریم از خرید گوشت از کشتارگاههای سنتی خودداری کنند تا دچار مشکالت ناشی از بیماری های ناشی 

رفیعی پور اظهارداشت: در گذشته ارتباط سازمان با کشورهای حاشیه و همسایگان بسیار ضعیف بود در حالی که می .آن نشویماز 

 .توانیم ضمن ارتباط با کشورهای منطقه نسبت به صادرات خدمات فنی خود اقدام کنیم

 ندسی در حوزه دامپزشکی نیاز دارند و اگر بتوانیمرئیس دامپزشکی کشور تصریح کرد: همسایگان ما به خدمات آزمایشگاهی و فنی مه

 .ارتباط موثری با آنها داشته باشیم قادریم با کسب درآمدهای ارزی فعالیت های بین المللی خود را توسعه دهیم

http://iranecona.com/85802/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%B-8%DB 
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 سیب زمینی
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۱تاریخ: 

 مزارع پرورش ماهی گرم آبی در خوزستان در ورطه نابودی

پرورش ماهی، مرگ مزارع ماهی را به یک مقام مسئول گفت:اخطاریه های متعدد آبفا خوزستان مبنی بر عدم آبگیری حوضچه های 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیحسن آقازاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی در گفت و گو با خبرنگار .همراه دارد

در خوزستان اظهار کرد:از ابتدای سال اخطاریه های متعددی  مزارع پرورش ماهیان گرم آبیبا انتقاد از مرگ  ،خبرنگاران جوان

از سوی آبفا خوزستان مبنی بر عدم آبگیری حوضچه های پرورش ماهی به دلیل محدودیت کمی و کیفی آب صادر و اعالم شد که 

وی افزود: برخی از پرورش دهندگان به دنبال تهدید .به مراجع ذی صالح ارجاع داده می شونددر صورت تخلف از این دستور ،افراد 

آقازاده .های شدیدی که از سوی آبفای استان بر آن ها وارد شد، موضوع را جدی گرفتند و مزارع آنها به دلیل عدم آبگیری تعطیل شد

م نیست، گفت:با توجه به بارش های مناسب در اردیبهشت ماه،برخی معلو پرورش دهندگان ماهیان گرم آبیبا بیان اینکه سرنوشت 

تولیدکنندگان توانستند نسبت به آب گیری مزارع خود اقدام کنند ، اما بازرسان آبفای منطقه بعد از رصد این اتفاق خواستار تعطیلی 

فروش محصوالت خود در پایان سال گذشته  به گفته این مقام مسئول برخی از مزارع پرورش ماهی به دلیل عدم.مزارع مذکور شدند

 وی با بیان اینکه آمار دقیقی از عدم تعطیلی و آبگیری تعداد مزارع در دسترس نیست، افزود: اگر بحث کمی و کیفی و.تعطیل شدند

ئوالن ذی مطرح است، پرورش دهندگان ماهیان گرم آبی نمی خواهند کاری کنند که به ضرر کشور تمام شود اما از مس بحران آب

 .ربط انتظار می رود که با وجود سرمایه گذاری گسترده در این بخش برنامه ای به تولیدکنندگان دهند و وضعیت آنها را روشن کنند

به گفته این مقام مسئول هیچ یک از مسئوالن آب و فاضالب استان خوزستان، شیالت و استانداری پاسخگوی تولیدکنندگان نیستند 

 .که همه چیز درست می شود در حالیکه زمان مشخصی به تولیدگنندگان نمی دهند و تنها می گویند

 ماهی هزارتن 63 ساالنه: افزود است،  هزار هکتار 16دراستان خوزستان  سطح زیر کشت تولید ماهیان گرم آبیوی با بیان اینکه 

 با که شود می صادر هدف بازارهای به دالر میلیون 72 بر بالغ ارزش با میزان این از هزارتن 18 که شود می تولید استان این در

 .هزار میلیارد تومان به خطر خواهد افتاد 3نفر با سرمایه گذاری بیش از  300هزار و  4ایجاد شده در این استان اشتغال  محدودیت

ندم و جو است ،افزود:این ماهیان در آقازاده با بیان اینکه ماهیان گرم آبی ارگانیک ترین ماهی به شمار می رود و مواد اولیه آن گ

پست ترین مناطق که امکان هیچ رویشی وجود ندارد، پرورش داده می شود اما با این حال متولی دقیقی ندارد و هیچ مسئولی 

اد مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی در پایان تصریح کرد: پیشنه.پاسخگوی از بین رفتن اشتغال و سرمایه پرورش دهندگان نیست

این است که با وجود بحران آب در استان به تکنولوژی های جدید از جمله سیستم برگشت آب، هوادهی و  سازمان شیالت ما به

 .سایر سیستم های مکانیزاسیون توجه داشته باشند تا با مدیریت آب و بهینه سازی مصرف بتوان مزارع را حفظ کرد

https://www.yjc.ir/fa/news/6604747/%D9%85%D8%B2%D8%A7% 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۶تاریخ: 

 ایرانی را شمردندها دندان واردات بدون حساب و کتاب تیالپیا معضل پیش روی تولیدکنندگان داخل/چینی

رود، نیازی به واردات تیالپیا آال در دنیا به شمار میکشور بزرگ تولیدکننده قزل 50یک مقام مسئول گفت: با توجه به آنکه ایران جزء 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفت.نیست

کیفیت اظهار کرد: اگرچه قرار بود از ابتدای خرداد واردات با انتقاد از واردات بی رویه تیالپیا بی ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .توان گفت که سازمان شیالت در رابطه با تیالپیا همه تولیدکنندگان داخل را سرکار گذاشته استتیالپیا متوقف شود، اما می

مناسبی نیست که در سبد غذایی خانوار قرار گیرد و در دنیا به ماهی فقرا معروف  وی افزود: با وجود آنکه تیالپیا از نظر کیفی ماهی

قاسمی با اشاره به اینکه بازار .کردند قبضه را داخل بازار مصرف به آماده ماهی عرضه با  و  است، اما چینی ها دندان ایرانی را شمردند

رود که کارگاه های فرآوری را به سمت و سویی هدایت کنند که ماهی قزل آال تعریفی ندارد، گفت: از مسئوالن شیالت انتظار می 

این مقام مسئول با .آماده به مصرف در اختیار مردم قرار دهند که متاسفانه به سبب سود شیرین واردات این کار را انجام نمی دهند

برخی واردکنندگان به دلیل نفوذ و البی باالیی  قلم اعالمی ممنوعیت کاال از سوی دولت نیست، افزود: 1339بیان اینکه تیالپیا جزء 

وی با اشاره به .که در ادارات دولتی دارند، در جهت منافع خود قدم بر می دارند که این امر بیانگر بی توجهی به تولید داخل است

د چه لزومی دارد که تیالپیا به رود، بیان کرد: با این وجودر دنیا به شمار می قزل آالکشور بزرگ تولیدکننده  50اینکه ایران جزء 

نداریم،  واردات تیالپیاقاسمی ادامه داد: با توجه به آنکه نیازی به .کشور وارد شود و سه برابر قیمت قزل آال در بازاربه فروش رسد

سئول با بیان این مقام م.اما نمی دانیم برچه اساسی مسئوالن وزارت جهاد بدون حساب و کتاب اقدام به واردات تیالپیا می کنند

ال ساینکه واردات تیالپیا ، تولید قزل آال و کپورماهیان را تحت تأثیر خود قرار داده است، افزود: با وجود آنکه واردات تیالپیا با شعار 

نها تکند، از مسئوالن ذی ربط انتظار می رود که به این موضوع کمی توجه کنند و مغایرت دارد و لطمه جدی به تولید داخل وارد می

مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان با بیان اینکه با واردات تیالپیا مخالف هستیم، تصریح .به واردات تیالپیا اصرار نورزند

های مختلف مطرح است که خانم های باردار، کودکان و افراد آسیب پذیر از مصرف تیالپیا امتناع کرد: با توجه به آنکه در رفرنس

 .کنیم از مصرف آن امتناع کننده همین دلیل به عنوان اتحادیه با واردات آن مخالف هستیم و به مردم توصیه میکنند ب

https://www.yjc.ir/fa/news/6596331/%D9%88%D8%A7%D8% 
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 شیر و فرآورده ها
 فارس - ۹۷/۰۵/۰۶ : تاریخ

 درصدی قیمت شیر و لبنیات بدون تأیید وزیر جهاد کشاورزی 9سال تأخیر افزایش  ۲پس از 

قیمت شیر خام و در پی آن لبنیات  سال کش و قوس، ستاد تنظیم بازار نظرات کارشناسی سازمان حمایت را برای افزایش 2پس از  

معدن و تجارت و جهاد کشاورزی ارسال کرد اما این ابالغیه تنها با امضای وزیر صنعت به صنایع لبنی ابالغ  وزیر صنعت، 2به دفتر 

جلسه برای نگاری، برگزاری ، این همه ماجرا، این همه رفت و برگشت و نامهفاطمه بیاتـ گروه اقتصادی ـ  خبرگزاری فارس .شد

بخشی به قیمت شیر و لبنیات طی دو سال گذشته و این همه جریمه کارخانجات لبنی بر ای افزایش خودسرانه شیر و لبنیاتی تعادل

ها را افزایش دهند یا در نهایت از سر و ته کیفیت های سربار تولید مجبور بودند تا قیمتکه به دلیل نرخ تورم سرانه و فشار هزینه

کننده باید هزینه آن را بپردازد. و دست آخر هم افزایش قیمتی که یک پای آن می لنگد. ند موضوعی که در نهایت مصرفتولید بزن

 .نه دامداران راضی هستند و نه حجتی وزیر جهاد کشاورزی ! تا جایی که وزیر جهاد کشاورزی از امضای این ابالغیه امتناع کرده است

کننده و تولیدکننده را به خود گرفته و عنوان کردند که در نهایت باید ر ژست حمایت از حقوق مصرفتر اینکه ستاد تنظیم بازاجالب

مرداد شریعتمداری وزیر  2شنبه ای نهایی شود که متناسب با نرخ تورم روز باشد؛ غافل از اینکه در نهایت روز سهقیمت به گونه

را زده و بدون آنکه امضای حجتی وزیر جهاد کشاورزی پای ابالغیه باشد  صنعت، معدن و تجارت پس از طی زمان طوالنی تیر خالص

 .درصدی نرخ شیر خام را ابالغ کرد 9افزایش 

تومان افزایش 1570تومان به ازای هر کیلوگرم مصوب شده بود که به  1440این در حالی است که طبق آخرین ابالغیه شیر خام 

درصد با توجه به  17کنند که افزایش نرخ زیر به این نرخ اعتراض داشته و عنوان می این در حالی است که دامداران .داشته است

 .های سربار طی دو سال اخیر اصالً منطقی نیستها و هزینههای نهادهافزایش هزینه

اده بودیم و تومان را پیشنهاد د1750احمدرضا مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران به خبرنگار فارس در این مورد گفت: ما نرخ 

های تولید همخوانی داشته باشد و جای تعجب است که ها با هزینهاکنون نیز از افزایش این رقم راضی نیستیم چرا که باید قیمت

آقای وزیر صنعت بدون اینکه نظر جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش تولید شیرخام اعمال شود این ابالغیه را دوم مرداد ماه اعالم 

درصدی شیرخام جدولی را تهیه کرده که تمام  9تر اینکه رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی پس از ابالغ افزایش جالب.اندکرده

 .اند که اقالم به شرح زیر استمحصوالت لبنی بر اساس افزایش نرخ شیر نیز افزایش داشته

 قیمت به ریال نوع محصول ردیف

 29500 %1.5چرب شیر کم  1

 30500 %2چرب نیمشیر  2

 32500 %3شیر پرچرب  3

 33000 %3.5شیرکامل  4

 22000 %1.5گرمی نایلونی  900شیر  5

 35000 %1.5شیر استریل تتراپک  6

 37000 %3شیر استریل تتراپک  7
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 95000 کیلوگرم کم چرب 2.5ای ماست دبه 8

 100000 کیلوگرم پرچرب 2.5ای ماست دبه 9

 38000 %1.5گرمی  900ماست  10

 40000 گرمی پرچرب 900ماست  11

 57000 گرمی UF 400 پنیر 12

 34000 گرمی 210پنیر تتراپک  13

  گرمی 520پنیر تتراپک  15

https://www.farsnews.com/news/13970506000342/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13970506000342/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      1397ماه مرداد  اول اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۶تاریخ: 

 افزایش بی سرو صدای قیمت لبنیات در بازار

 .درصد در بازار افزایش یافت 20طی روزهای اخیر قیمت برخی محصوالت از جمله شیر، شیرکاکائو،ماست و پنیر و ... 

طی روزهای اخیر سناریوی افزایش خودسرانه  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی گزارش خبرنگاربه 

ز از سر گرفته شد و به دنبال این موضوع قیمت برخی محصوالت از از سوی چند کارخانه لبنی با محصوالت لبنیقیمت برخی 

 .درصد در بازار افزایش یافت 20جمله شیر، شیرکاکائو،ماست و پنیر و ... 

این درحالی است که بعد از گذشت ماه ها از بررسی کارشناسی قیمت تمام شده تولید شیرخام و محصوالت لبنی،قیمت گذاری نهایی 

 .های صنعت و معدن و جهاد کشاورزی، کارگروه تنظیم بازار و سازمان حمایت در حال پاسکاری استمیان وزارتخانه 

را در سکوت رسانه ای میان دو وزیر جهاد  لبنیات و شیر نهایی  قیمت بازار تنظیم ستاد که است آن از حاکی ها شنیده  البته

کشاورزی و صنعت و معدن اعالم کرده است تا وزارتخانه های مذکور نظر نهایی خود را درباره این افزایش قیمت اعالم کنند و در 

 .درصدی قیمت شیر خام به گوش می رسد 9مقابل اخباری مبنی بر منتفی شدن افزایش 

و ستاد  سازمان حمایت افزایش خودسرانه قیمت محصوالت لبنیان لبنیات می گوید نسبت به همچنین رئیس اتحادیه فروشندگ

 .تنظیم بازار باید پاسخگو باشند

 قیمت گذاری شیرخام سودی برای دامدار ندارد

، با اشاره به اینکه تعیین قیمت نهایی صنعت،تجارت و کشاورزی حسین نعمتی رئیس اتحادیه دامداران ایران در گفت و گو با خبرنگار

یمت ق شیرخام بین سازمان حمایت، کارگروه تنظیم بازار و وزارتخانه های مذکور در حال پاسکاری است، اظهار کرد: با توجه به آنکه

 .این قیمت گذاری از سوی دولت سودی برای دامدار در بر نداردتابع عرضه و تقاضاست؛بنابر شیرخام

تومان اعالم کرد، اما هیچ یک از کارخانه  1440را  نرخ مصوب هر کیلو شیرخامسال گذشته دولت  4وی افزود: علی رغم آنکه 

دامدار ندارد چرا که باز هم قصه  های لبنی به بهانه های مختلف تن به اجرای این مصوبه ندادند و قیمت گذاری مجدد،تفاوتی به حال

 .چهار سال گذشته تکرار می شود

تومانی اعالمی از سوی  1700تا حدودی در بازار افزایش یافته است، بیان کرد: البته با نرخ  قیمت شیرخامنعمتی با اشاره به اینکه 

اقتصاد نمی توان انتظار داشت که به این وزارت جهاد کشاورزی فاصله دارد که به سبب کاهش قدرت خرید مردم و شرایط کنونی 

 .نرخ رسید و تنها خواستار این موضوع هستیم که چرخ مملکت بچرخد تا مردم نیز با گرفتاری متعددی روبرو نشوند

 .در بازار اعالم کرد قیمت شیر خامرئیس اتحادیه دامداران نوسان نرخ ارز و کاهش تولید را دلیل اصلی بهبود 

 ش قیمت شیرخام کذب است/افزایش بدون مجوز قیمت محصوالت لبنی در بازارمنتفی شدن افزای

،با اشاره به اینکه آخرین بار  صنعت،تجارت و کشاورزی علیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران در گفت و گو با خبرنگار

را انجام داد،اظهار کرد: علی رغم قانون نظام دامپروی و خرید تضمینی که دولت  قیمت گذاری شیرخامقتصاد ، شورای ا93در سال 

تومانی،نرخ جدید  1440براساس آن مکلف است که همه ساله قیمت خرید محصوالت را اعالم کند،اما با گذشت چهار سال از مصوبه 

 .برای خرید شیرخام از دامدار تعیین نشده است

افزود: با توجه به افزایش هزینه های تولید و بررسی قیمت تمام شده براساس دفاتر قانونی از سوی کارشناسان،امسال توافقات وی 

 .اولیه برای افزایش نرخ شیرخام صورت گرفت و هم اکنون دامداران منتظر ابالغیه جدید ستاد تنظیم بازار هستند
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صحت دارد،بیان کرد:اگرچه اعالم ابالغیه جدید با  افزایش قیمت شیرخام ی شدنعزیزاللهی درپاسخ به این سوال که خبر منتف

براساس  درصدی قیمت شیرخام 9افزایش تاخیر مواجه شده است،اما بحث منتفی شدن وجود ندارد چرا که رئیس جمهور با 

تومانی و دستور رئیس جمهور  1440ه مدیرعامل اتحادیه دامداران ادامه داد: براساس مصوب.آخرین نرخ اعالمی موافقت کرده است

تومان تعیین شده  20تومان و برای هریک دهم درصد چربی  1570درصدی قیمت، نرخ جدید هر کیلو شیر خام  9مبنی بر افزایش 

 در بازار خبر داد و گفت: اگرچه ناظر افزایش قیمت محصوالت لبنی در بازار هستیم اما قیمت محصوالت لبنی وی از افزایش.است

 .خبرهایی از افزایش بدون مجوز این محصوالت در بازار به گوش می رسد

به گفته عزیزاللهی قیمت شیرخام در شهرهای بزرگ قبل از مصوبه ستاد تنظیم بازار افزایش یافته است و تنها دامداران شهرهای 

 ثبات نرخ شیرخام ش هزینه های تولید واین مقام مسئول ادامه داد: با وجود افزای.کوچک همچنان با مشکل قیمت روبرو هستند

در سال های اخیر،تعدادی از دامداری های کوچک از صحنه خارج شدند که انتظار می رود ستاد تنظیم بازار قیمت خرید شیرخام را 

اعالم مصوبه ستاد وی درپایان سخنان خود در پاسخ به این سوال که آیا با .هر جه سریع تر ابالغ کند تا تکلیف دامداران روشن شود

مبنای مصوبه از ابتدای سال است به طوریکه هر گونه  :تنظیم بازار باز هم قیمت محصوالت لبنی در بازار افزایش می یابد،تصریح کرد

 .تغییر قیمت در آن لحاظ می شود و این طور نیست که چند باره کاری صورت گیرد و مجددا کارخانه ها قیمت خود را افزایش دهند

https://www.yjc.ir/fa/news/6608520/%D8%A7%D9%81%D8 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۱تاریخ: 

 داردهزار تن مرغ وجود  500سهم یک درصدی ایران در تجارت جهانی مرغ/ ظرفیت صادرات 

 .میلیون تن گوشت مرغ در کشور،سهم ایران در تجارت جهانی به کمتر از یک درصد می رسد 2با وجود تولید ساالنه بیش از 

 میلیون تن 2با وجود تولید ساالنه بیش از  ،تصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه اق صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 دالیل مسئوالن از یک هر که است درحالی این  در کشور،سهم ایران در تجارت جهانی به کمتر از یک درصد می رسد گوشت مرغ

نسبت به ظرفیت مورد نیاز  جوجه کشی صنعتالبته ناگفته نماند با وجود پتانسیل باالی  .کنند می مطرح امر این برای خاصی

داخل، موانع و مشکالت متعددی سد راه صادرکنندگان است که بیش از پیش بر کمرنگ شدن نقش ایران در بازار های جهانی دامن 

اخل به سبب ازدیاد تولید و کاهش عرضه از ناحیه فروش بازار د مرغداران ماجرا تنها به این جا ختم نمی شود چرا که .می زند

متضرر هستند به همین خاطر انتظار دارند با حمایت دولت از این صنعت بتوانند بخشی از زیان خود را از طریق صادرات جبران 

 :حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت تولید مرغ و سهم ایران از تجارت جهانی با خبر شویم.کنند

درصدی  20، از رشد صنعت،تجارت و کشاورزی دهندگان مرغ گوشتی در گفت و گو با خبرنگارمحمد یوسفی رئیس انجمن پرورش 

هزارتن گوشت آماده به طبخ در کشور  100میلیون و  2تا  2سال اخیر خبر داد و گفت: با توجه به آنکه ساالنه  20صنعت طیور در 

صادرات جهانی وی با اشاره به اینکه سهم ایران از .بسیار ناچیز است گوشت مرغ شود، اما سهم ایران در تجارت جهانیتولید می 

هزارتن گوشت مرغ، باالترین میزان صادرات گوشت مرغ  80تا  70با صادرات  95به یک درصد نمی رسد، افزود: سال  گوشت مرغ

 .سهم ایران در تجارت جهانی در همان سال کمتر از یک درصد بود در سال های اخیر را داشتیم که با این وجود

 3تا  2در کشورهای رقبا  قیمت مرغ :یوسفی با اشاره به موانع پیش روی صادرات و سهم ناچیز در تجارت جهانی مرغ بیان کرد

حاصل از صادرات از محل سودهای برابر قیمت صادراتی است که درنهایت این امر در کنار جایزه صادراتی موجب شده است تا زیان 

داخلی جبران شود این درحالی است که این امر در کشور وجود ندارد، ضمن آنکه در برخی سال ها به سبب مسائل بهداشتی امکان 

با وزن های سنگین  تولید مرغاین مقام مسئول در پاسخ به این سوال که برخی کارشناسان .صادرات به بازارهای هدف وجود ندارد

را یکی از موانع اصلی پیش روی صادرات می دانند، بیان کرد: تولید مرغ سایز در صورت صرفه اقتصادی برای مرغدار سهل ترین راه 

 .،سایز بوده است 95و  94پیش روست چرا که تمامی مرغ های صادراتی در سال های 

در  دارانمرغست، گفت: طی دو سال گذشته تا کنون وی با بیان اینکه مسائل اقتصادی مهم ترین مانع پیش روی صادرکنندگان ا

تولید مرغ با زیان روبرو هستند؛بنابراین از مرغدار چه انتظاری می توان داشت که اقدام به تولید مرغ سایز برای صادرات کند، به 

ایر رقبا در بازارهای هدف همین خاطر انتظار می رود که دولت با اختصاص مشوق صادراتی زمینه را برای رقابت صادرکنندگان با س

 .فراهم آورد

 کیفیت مرغ تولیدی قابل رقابت با سایر رقباست/قیمت تمام شده مرغ در ایران تفاوتی با دیگر کشورها ندارد

،درباره آخرین وضعیت  نعت،تجارت و کشاورزیصعظیم حجت عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار 

اشی از ن صنعت طیوررشد صنعت طیور در سال های اخیر اظهار کرد:با توجه به ابالغ وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر گسترش نیافتن 

ظرفیت سازی های مناسبی که در سال های اخیر صورت گرفته است؛در چند سال اخیر مجوز جدیدی برای احداث واحدهای 

وی افزود: در سال های اخیر تنها واحدهایی که از قبل مجوز ساخت اخذ کرده بودند به ظرفیت های فیزیکی . مرغداری نداشتیم
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حجت ظرفیت جوجه ریزی مناسب در سطح کشور را امری حائز اهمیت برای صنعت طیور دانست و گفت: برای تولید .افزوده شدند

میلیون قطعه جوجه نیازمندیم و دلیل اعالم  400تا یک میلیارد و  200غ به یک میلیارد و هزارتن مر 100میلیون و  2تا  2ساالنه 

این مقام مسئول با بیان اینکه تا .کیلو گرم است 2تا  500ناشی از تولید مرغ با وزن های مختلف یک کیلو و  قطعه طیورمتفاوت 

اریم، افزود: با توجه به علم و تکنولوژی جدید، نیازی به ایجاد ند واحد های جدید مرغداریچند سال آینده نیازی به مجوز احداث 

ظرفیت سازی جدید در سال های آتی نداریم چرا که آنچه که هم اکنون صنعت طیور با آن دست و پنجه نرم می کند، ظرفیت 

 .جدیدی است که در سال های قبل به وجود آمده و معادل آن بازار مصرف نداریم

همی در بازارهای جهانی نداریم؛ مرغداران به سبب هزینه های باالی تولید از ناحیه فروش مرغ در بازار داخل وی گفت: هم اکنون س

 .متضرر هستند

حجت با انتقاد از سهم ناچیز ایران در تجارت جهانی بیان کرد: کشورهای اطراف ایران از سمت غرب و شرق و همچنین حاشیه خلیج 

عضو اتحادیه مرغداران .به سبب برخی مسائل سیاسی امکان صادرات به این کشور وجود نداردفارس واردکننده مرغ هستند که 

از ایران را چند برابر تعرفه دیگر رقبا افزایش داده است که بدین منظور  تعرفه واردات مرغگوشتی ادامه داد: در چند ماه اخیرعراق 

 نصادرکنندگا که چرا کنند مرتفع رود که موضوع تعرفه را با مسئوالن عراقی از دولتمردان، وزارت جهاد و وزارت امورخارجه انتظار می 

به گفته وی با توجه به شفاف سازی نرخ دالر در .کنند فصل و حل را تعرفه موضوع هدف بازارهای سیاسی مدیران با توانند نمی

صورت حل و فصل موضوع تعرفه، ایران به راحتی یکی از صادرکنندگان مطرح و رقابت پذیر در بازار های هدف خواهد بود چرا 

حجت .ندارد مشکلی وجود irکد دارای کشتارگاه تعداد بودن ومکفی مدرن واحدهای دارابودن دلیل به تولیدی کاالی درکیفیت که 

درصد بازارهای اطراف را به خود اختصاص داد، افزود: در صورت برنامه ریزی دقیق ظرف پروسه  10با بیان اینکه به راحتی می توان 

وی با تکذیب این موضوع که هزینه .هزارتن از نیاز سه میلیون تنی بازارهای هدف را تامین کرد 500شش ماهه به سهولت می توان

نسبت به سایر کشورها باالتر است؛ افزود:اینکه قیمت تمام شده در کشور نسبت به سایر کشورها باالتر است، صحت  تولید در کشور

در نظر می گیرند تا سایر رقبا را از منطقه  یارانه صادراتی ندارد چرا که دولتمردان کشورهایی همچون ترکیه در زمینه صادرات

د که دولت سیاست سایر کشورهای صادرکننده را اعمال کند تا در کنار شفاف سازی خارج کنند و به همین خاطر انتظار می رو

 .قیمت دالر در سامانه بتوان ارزآوری مناسبی در صنعت طیور داشت

https://www.yjc.ir/fa/news/6598311/%D8%B3%D9%87%D9%85 
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 صنایع غذایی
 فارس - ۹۷/۰۵/۰۲ : تاریخ

 های تهران/ خمیرمایه را باید از بازار سیاه بخریم توزیع آرد بی کیفیت در نانوایی

رئیس اتحادیه نانوایان تهران گفت: آرد نول کشی شده و با گلوتن پایین روانه نانوایی های تهران می شود، خمیرمایه مرغوب هم به 

  .نیست و نانوایان آن را از بازار سیاه تهیه می کنندراحتی در دسترس 

سیار ها گفت: کیفیت آرد بوگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، درمورد کیفیت آرد توزیعی به نانواییکار در گفتقاسم زراعت

درصد  35از نوع درجه یک،  درصد گندم تولیدی در کشور 35پایین است با آنکه استان تهران بیشترین حجم مصرف را دارد اما 

شود با نظر استانداران در همان استان مصرف ها تولید میاست که معموال گندم درجه یک که در استان 3درصد درجه  30و  2درجه 

  .کشندشود که آنها نیز نول آرد را میشود و مابقی وارد کارخانجات آرد میمی

کنند و با روغن نباتی نول از آرد خالف است یعنی روغن زرد گندم را از آن جدا میالمللی جدا کردن طبق قوانین بین :وی افزود

  .یابدشود در نتیجه گلوتن آرد کاهش میهای تهران میسازی کنند و همین آردها روانه نانواییخواهند آرد را غنیمی

ود اشاره کرده و گفت: برای آنکه نانوایان بتوانند این آرد شهای اتحادیه نانوایان انجام میهایی که در آزمایشگاهاو به نتیجه آزمایش

آوری کنند مجبورند مدام با گلوتن صنعتی و آب در تماس باشند که در یک مدت کوتاه تمام پوست دست آنها کیفیت را عملبی

ی به عمل آوری خمیر نان هم گفت: رئیس اتحادیه نانوایان در مورد استفاده از خمیرمایه برا .رودجدی شده و از بین می دچار آسیب

های اییایم و چون نانوبرای استفاده از خمیرمایه چندین جلسه با شرکت بازرگانی دولتی و انجمن صنفی سندیکای خمیرمایه داشته

  .بربری و سنگکی استقبال بیشتری از یک برند خاص خمیرمایه دارند اما متاسفانه این محصول در دسترس نیست

تیجه ایم به نایم اما هنوز نتوانستههای مرتبط با این موضوع نوشتههایی را به ریاست جمهوری و ارگانتاکنون چند بار نامهوی افزود: 

ن کردیم اما اکنون ایای از این خمیرمایه را داشت که بین نانوایان این خمیرمایه را توزیع میبرسیم. قبال تعاونی نانوایان سهمیه

ایم که ماهانه به هر نانوایی یک کیسه از ا نامه با سندیکای خمیرمایه امضا کردهشود عالوه بر آنکه دو تفاهممیموضوع دیگر انجام ن

ها مجبورند که خمیرمایه کار به صراحت گفت: اکنون نانواییزراعت .ین خمیرمایه مرغوب را تحویل دهند اما این اتفاق نیفتاده است

درصد ارزش افزوده بپردازند که برایشان  9چون در صورت فروش رسمی خمیرمایه باید  .تهیه کنند مورد نیاز خود را از بازار سیاه

رئیس اتحادیه نانوایان گفت: اکنون  .دهند که خمیرمایه را از طریق دالل و غیررسمی بفروشندمقرون به صرفه نیست و ترجیح می

تن از خمیرمایه  100هزار تومان خریداری کنند و ما آمادگی داریم که ماهانه  50نانوایان مجبورند هر کیسه خمیرمایه را در بازار سیاه 

ای علت آن به گزارش فارس، کیفیت پایین آرد و نان طی سالهای گذشته همواره مورد بحث بوده که عده .مرغوب را خریداری کنیم

 .یفیت نان باید قیمت نان آزاد شوددانند و معتقدند برا ی افزای کرا قیمت دستوری دولتی و توزیع آرد دولتی می

https://www.farsnews.com/news/13970502000839/%D8%AA%D9% 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۷تاریخ: 

 دردسر ساز شد/ بالتکلیفی نانوایان برای افزایش قیمت نانرویه مجوز واحدهای نانوایی صدور بی

 .یک مقام مسئول گفت: نبود محدودیت برای صدور مجوز نانوایی موجب شد افراد فاقد تخصص وارد این حرفه شوند

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

هار برعهده کارگروه آرد و نان کشور است، اظ افزایش قیمت نان با بیان اینکه تصمیم گیری درباره ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

کرد: تاکنون این کارگروه تصمیم گیری قاطعی راجع به افزایش قیمت نان نداشته است و نانوایان همچنان در بالتکلیفی به سر 

د: مسئوالن یست، افزووی با بیان اینکه مسئوالن دولتی بر این باروند که شرایط کنونی زمان مناسبی برای افزایش نرخ نان ن.برندمی

، بیمه و تعدیل هزینه های آب، برق و گاز را به نانوایان حذف مالیاتبه جای افزایش قیمت نان در نظر دارند، امتیازاتی از جمله 

 .دهند چرا که ثبات قیمت نان در چهار سال اخیر فشارهای متعددی بر نانوایان وارد کرده است

 .را داشت اننانوایتوان انتظار تولید نان کیفی مرغوب از ول نان را به درستی پرداخت نکنند، نمیبه گفته کرمی، تا زمانی که مردم پ

د، های تولید را از جیبش پرداخت کنتواند افزایش هزینههای حجیم و نیمه حجیم صنعتی با بیان اینکه نانوا نمیرئیس اتحادیه نان

 یمهب مالیات،  ن رابطه مذاکرات الزم را انجام دهد چرا که پیشنهاد حذف و تعدیلگفت: بر این اساس دولت باید هرچه سریع تر در ای

 .کرد خواهد نانوایان به بسیاری کمک هاهزینه سایر و

 نانوایان قادر به توزیع نان رایگان هستند

های تولید به ر کاهش هزینهرود به منظوکند، انتظار میها پرداخت میوی ادامه داد: همانگونه که دولت کارمزد به پمپ بنزینی

 .نانوایان نیز کارمزد پرداخت کند و در این صورت نانوایان قادر به توزیع نان رایگان به مردم خواهند بود

ها واییرغم آنکه تعداد نانبه افراد فاقد تخصص گفت: علی رویه نانواییصدور مجوز بی کرمی در بخش دیگر سخنان خود با انتقاد از

توانند به سهولت وارد نسبت به جمعیت کنونی باالست، اما همچنان محدودیتی در صدور مجوز نانوایی وجود ندارد و تمامی افراد می

عدم آموزش و تخصص برای ورود به کنیم که این مقام مسئول در ادامه افزود: هم اکنون ما در کشوری زندگی می.این حرفه شوند

یک حرفه الزامی نیست که با این وجود نباید انتظار نان با کیفیت از افراد فاقد تخصص در این حرفه را داشت چرا که این افراد همانند 

 .ت کندختواند غذای با کیفیتی پفردی که آشپزی بلد نیست، حتی در صورت داشتن بهترین و با کیفیت ترین مواد اولیه نمی

های خودروساز داخلی برای افزایش وی در پایان با اشاره به اینکه نیازی به افزایش تعداد واحدهای نانوایی نداریم، بیان کرد: کارخانه

 دهند وکنند، بلکه تنها شیفت کاری خود را افزایش میهزار دستگاه بیشتر نمی 10تولید اقدام به احداث کارخانه دیگر برای تولید 

 .توان مقدار تولید خود را افزایش دادکند چرا که با استفاده از ظرفیت واحدهای صنفی میها هم صدق میهمین امر در مورد نانوایی

https://www.yjc.ir/fa/news/6610050/%D8%B5%D8%AF%D9%88% 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  ۸دو شنبه 

 برند معروف صنایع غذایی بررسی می شود 100مشکالت تولیدکنندگان صنایع غذایی در دیدار وزیر کشور و مدیران 

وف رمعاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور گفت: مشکالت تولیدکنندگان و فعاالن صنایع غذایی و برندهای مع

 شورک وزارت ساختمان در  کشور وزیر حضور با مشترک نشستی در مواد غذایی با توجه به شرایط کشور روز سه شنبه نهم مردادماه

  .شود می بررسی

 10برند برتر تولید کننده مواد غذایی کشور و معاونان  100 حضور با و کشور وزارت همت به نشست این: افزود بابک دین پرست

 .وزارتخانه و دستگاه های مرتبط با موضوع و پاسخگو در این حوزه برگزار می شود

اجرایی را احصا دقیق موانع و مشکالت این گروه از فعاالن اقتصادی و فراهم  -وی مهم ترین هدف از برگزاری این نشست مشورتی 

کامل در سطح دستگاه های دولتی برای حمایت مستمر و موثر از تولیدکنندگان مواد غذایی و رفع دغدغه های فعاالن کردن اجماع 

 .این حوزه مهم و اثر گذار برای ادامه و توسعه فعالیت های تولیدی عنوان کرد

ک تالش می شود تا موانع و مشکالت معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور تاکید کرد: در این نشست مشتر

های تولیدی مواد غذایی درشرایط حساس کنونی، بررسی و حل و فصل شود، چرا که تامین موادغذایی سالم با کیفیت و با واحد

 .قیمت مناسب با تکیه برمحصوالت تولید داخلی یکی از اولویت های مهم در کشور است

بندی و مصوبات این نشست به صورت دقیق و کامل به همراه پیشنهادهای الزم  دین پرست همچنین اظهار داشت: گزارش جمع

 .برای رییس جمهوری و سایر مقامات کشور ارسال و تا حصول نتایج مورد نظر پیگیری می شود

 وزارت وی یادآور شد: نشست مشترک بخش دولتی با فعاالن بخش های مختلف اصناف از برنامه های ادواری حوزه معاونت اقتصادی

معاون وزیر کشور همچنین گفت: با موافقت عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، نشست مشترک بعدی با حضور فعاالن .کشور است

 .و تولید کنندگان لوازم خانگی در آینده نزدیک برگزار می شود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=e7e65d9d5f4c4e8eab1577d 
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 علوفه
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 گل و گیاهان صنعتی
 فارس - ۹۷/۰۵/۰۷ : تاریخ

 شود/ کشت نشایی راهی برای کاهش مصرف آب هکتار گلخانه احداث می ۲۷00امسال 

امسال توسعه  درصدی بارندگی 30های زینتی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به کاهش مدیرکل دفتر امور گلخانه گل و گیاه

  .ایموری و کاهش مصرف آب به ویژه در بخش سبزی و صیفی در دستور کار قرار دادههکتار گلخانه را برای افزایش بهره 2700

های اخیر در تولید محصوالت کشاورزی اشاره ، به تاثیر بارندگیخبرگزاری فارسرنگار کشاورزی وگو با خبغالمرضا تقوی در گفت

درصد نسبت به سال گذشته کسری  30ها کرد وگفت: از آنجا که ما کشوری خشک و نیمه خشک هستیم و امسال نیز میزان بارندگی

 .های گذشته توسعه دهیمهای کنترل شده را بیش از سالایم که باید کشت در محیطای قرار گرفتهدارد در شرایط ویژه

ف ای از طروری بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: در این راستا بسته ویژهوی همچنین استفاده بهنیه از آب را برای افزایش بهره

در این زمینه از جمله توسعه سامانه نوین آبیاری، تجهیز و نوسازی  های مشخصی راوزارت جهاد کشاورزی تعریف شده که برنامه

 .افزاری انجام شده استگذاری و انتقال صحیح آب احیا و مرمت قنوات به عنوان کارهای زیرساختی و سختاراضی کشاورزی، لوله

ارن برای استفاده از آب اشاره کرد بردهای زینتی همچنین به آموزش کشاورزان و بهرهمدیرکل دفتر امور گلخانه گل و گیاه

ایم به جای کشت مستقیم بذر کشت نشایی را جایگزین کنیم و استفاده از الگوی کشت متناسب با ظرفیت همچنین سعی کردهوگفت:

 .و اقلیم هر منطقه در دستور کار قرار گیرد

کنترل شده اعم از گلخانه و سایبان را از دیگر های این مسئول در معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی توسعه کشت در محیط

 2بیش از  97تر برشمرد و خاطرنشان کرد: در سال راهکارهای وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش مصرف آب و تولید محصول کیفی

ر به تولید سبزی های کشودرصد از سطح گلخانه 83هکتار توسعه گلخانه در نظر گرفته شده است و از آنجایی که اکنون  700هزار و 

 .ای بیشترین سهم را به خود اختصاص داده استو صیفی اختصاص یافته است تولید خیار گلخانه

های وزارتخانه متبوعش عنوان کرد و گفت: مصرف بهینه انرژی، تولید ها را از دیگر برنامهتقوی همچنین اصالح و بازسازی گلخانه

ر های ذکوری در این زمینه بسیار مؤثر است، به طوری که در هر یک از مؤلفهیش بهرهمحصول سالم، افزایش عملکرد و نهایت افزا

 .شوددرصد تغییرات مثبت نسبت به شرایط سنتی ایجاد می 30تا  25شده 

https://www.farsnews.com/news/13970507000223%D/8%A 
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 گندم
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۱تاریخ: 

 هزار تومان 5۲گوشت گوسفندی گران شد/ نرخ هر کیلو شقه گوسفندی 

هزار تومان به مشتری عرضه  52دار و تومان به مغازه هزار 48تا  47یک مقام مسئول گفت: هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 

 گروه اقتصادی باشگاه صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت.شودمی

از افزایش هزار تومانی نرخ گوشت در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ  ،خبرنگاران جوان

وی افزود: با توجه به آنکه عرضه دام روز به روز در .شودهزار تومان به مشتری عرضه می 52دار و هزار تومان به مغازه 48تا  47

 ملکی.در روزهای اخیر دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار گرفت قیمت گوسفند زنده است؛ بنابراینمیادین در حال تنزل 

بینی تومان اعالم کرد و گفت: با وجود شرایط کنونی عرضه پیش 500هزار و  23تا  22در میادین را  نرخ هر کیلو دام زنده سبک

به گفته این مقام مسئول در روزهای اخیر نوسان .هزار تومان فراتر رود 25بان از شود که قیمت هر کیلو دام زنده در آستانه عید قرمی

از مرزهای غربی و جنوبی کشور همگی دست به دست هم داده تا قیمت گوشت گوسفندی در بازار افزایش  قاچاق دامنرخ ارز و 

اق، امارات و کشورهای حاشیه خلیج فارس است، وی با اشاره به اینکه دام زنده سبک در حال قاچاق به کشورهای ترکیه، عر.یابد

ای دام زنده که از طریق دریا درحال خروج از کشور بود، به سبب گرمای شدید به طور های اخیر محمولهبیان کرد: اگرچه در هفته

 .کامل تلف شد اما سود باالی قاچاق موجب شده که قاچاقچیان تمایل زیادی نسبت به این امر داشته باشند

برخورد  به طور جدی قاچاق دام ربط تقاضا داریم که با موضوعیس اتحادیه گوشت گوسفندی در پایان تصریح کرد: از مسئوالن ذیرئ

 .رو نشویمکنند تا با مشکالت عدیده ای در روزهای آتی روبه

ir/fa/news/https://www.yjc.6606531/%DA%AF%D9%88%D8% 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۴تاریخ: 

 پرداخت یارانه به واردات گوشت قرمز به صالح تولید داخل نیست

مهلکی به تولید وارد خواهد هزار تومانی به ازای واردات هر کیلو گوشت قرمز ضربه  4یک مقام مسئول گفت: تصویب پرداخت یارانه 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  وگو با خبرنگارعلیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران در گفت.کرد

ای از اظهار کرد: حمایت یارانه واردات هر کیلو گوشت قرمزهزار تومانی به ازای  4با انتقاد از پرداخت یارانه  ،خبرنگاران جوان

 .رو خواهد کرد که این موضوع تنها به گوشت اختصاص نداردواردات هرگونه کاال و خدمات، تولید داخل را با مشکالتی روبه

 اردد نظر در تعرفه اعمال با بلکه دهدنمی اختصاص یارانه واردات به تنها نه خودرو، انتولیدکنندگ  وی افزود: دولت برای حمایت از

ن در مورد هر کاالیی، بی شک ضربه مهلکی به تولید تولیدکنندگا از الزم حمایت نبود که چرا دهد کاهش امکان حد تا را واردات که

 4تومانی و پرداخت یارانه  3800عزیزاللهی ادامه داد: با تصویب کارگروه تنظیم بازار مبنی بر اختصاص ارز .داخل وارد خواهد کرد

 .های آتی منجر به افزایش واردات بیش از حد نیاز داخل خواهد شددر سال گوشت قرمزهزار تومانی به ازای واردات هر کیلو 

، جای این اقتصاد مقاومتیو  حمایت از تولید داخل نام به امسال نامگذاری به توجه با: کرد تأکید  مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران 

 سوال مطرح است که چطور مسئوالن ذی ربط چنین تصمیمی را اتخاذ کردند؟

راهکار کسری و جبران نیاز داخل نیست، افزود: مسئوالن و دولتمردان با حمایت  واردات گوشتوی با بیان اینکه پرداخت یارانه به 

 و امد جمعیت نظر از  از تولیدکنندگان داخل باید میزان تولید گوشت قرمز در داخل را افزایش دهند چرا که ظرفیت و امکانات الزم

جود دارد و تنها به دلیل نبود صرفه اقتصادی، تولیدکنندگان تمایلی به افزایش و داخل در واردات از نیازییب برای گذاریسرمایه

توجهی به تولیدکنندگان داخلی، مدیرعامل اتحادیه دامداران حمایت از تولید داخل را امری ضروری دانست و گفت: بی.تولید ندارد

وی در پایان با اشاره به اینکه .مراه خواهد داشت و این موضوع به صالح کشور نیستافزایش واردات و کاهش تولید داخل را به ه

دامداران با واردات گوشت در حد نیاز داخل مخالفتی ندارند، تصریح کرد: این درحالی است که پرداخت یارانه به واردات گوشت قرمز 

 .مورد انتقاد شدید تولیدکنندگان داخلی قرار گرفت

https://www.yjc.ir/fa/news/6601798/%D9%BE%D8%B1%D8% 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۲تاریخ: 

 هزار تومانی شدن 10آخرین تحوالت بازار مرغ/قیمت مرغ در آستانه 

 .ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن در بازار را اعالم کردرئیس اتحادیه پرنده و 

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

، مرغ آماده به طبخ 200هزار و  6در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  افزایش قیمت مرغاز  ،جوان

 .تومان است 850هزار و  9و خرده فروشی  50هزار و  9، توزیع درب واحد های صنفی 900هزار و  8در کشتارگاه 

 .است تومان 850 و هزار9  و ران مرغ بدون کمر برابر با 850هزار و  8 کیلو ران مرغ با کمرنرخ هر به گفته وی 

هزار و فیله مرغ  16هزار، سینه بدون کتف  15یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف 

در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به بازار سیاه فعلی  قیمت مرغ رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در پایان.هزار تومان است 17

 .هزار تومان برسد 10،پیش بینی می شود که قیمت مرغ به باالی 

https://www.yjc.ir/fa/news/6609049/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8 
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 گوشت مرغ
 ایران اکونا - ۱۳۹۷مرداد / /  ۰۱دوشنبه , 

 افزایش نرخ مرغ

تومان در مراکز خرده فروشی خبر داد و گفت: قیمت مرغ گرم در عمده فروشی  9050مهدی بوسف خانی از افزایش قیمت مرغ به 

 .تومان است 9050تومان و در مراکز خرده فروشی  8250تومان، توزیع درب واحدهای صنفی  8100درب کشتارگاه 

تومان در مراکز خرده فروشی خبر داد و گفت: قیمت مرغ گرم در عمده فروشی  9050 به مرغ قیمت افزایش از مهدی بوسف خانی

 .تومان است 9050تومان و در مراکز خرده فروشی  8250 صنفی واحدهای درب توزیع تومان،   8100  درب کشتارگاه 

 .تومان است 7700   نیز تومان و قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن  8600  شمال مرغ فروشی خرده قیمت وی افزود: 

http://iranecona.com/85715/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
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 متفرقه
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۸تاریخ: 

 شودتوسعه گردشگری معدنی باعث افزایش رونق روستاها می

 .روستایی داردصنعت نوظهور گردشگری معدنی پتانسیل باالیی برای جذب سرمایه و اشتغالزایی در مناطق 

گردشگری معدن از مباحث جدیدی در حوزه ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

دید بودن هنوز زمینه بسیاری برای پیشرفت در ایران دارد. نقطه قوت این صنعت نوظهور، آید که با توجه به جمعدن به حساب می

آیند.گردشگری معدن پیوندهای های معدنی کشور است که دیگر درآمدزایی نداشته و متروکه به حساب میاستفاده از پتانسیل

 .گردشگری روستایی دارد های دیگر گردشگری و طبیعت گردی، زمین گردشگری ومستحکمی با برخی گونه

ایجاد منطقه گردشگری در معادنی که عمر آنها به اتمام رسیده، منجر به درآمدهای جدید خواهد شد زیرا بازدید از معادن متروکه  

کرد. توان به آلمان اشاره اند که از میان آنها میکشورهای زیادی در این زمینه ورود کرده.و غیرفعال برای مردم بسیار جذاب است

های های معدنی در این کشور قابل توجه است. ایران با در اختیار داشتن ظرفیتمعدنکاری در آلمان چندان قوی نیست اما ایجاد موزه

ی سازتواند در این زمینه ورود کند اما کارشناسان معدن معتقدند موفقیت در این حوزه نیازمند فرهنگمناسب در بخش معدن می

ون های قیمتی همچلحاظ ژئوتوریستی در بیشتر کشورها مورد توجه قرار دارند، بیشتر شامل معادن طال، سنگمعادنی که به .است

سنگ برای بازدیدکنندگان از جذابیت بیشتری برخوردار شود. در این میان معادن زغالسنگ میگارنت، انواع کوارتز، بریل و زغال

های مالی منجر به توسعه اجتماعی در های اقتصادی و مقاومت در برابر بحراندلیل جهشمعادن در ابتدای فعالیت خود به.است

ای رسد و در نهایت به منطقهشوند. اما بدون شک عمر معادن روزی به پایان میمناطق دور افتاده و ایجاد بازار کار و اشتغال می

وک یک منطقه گردشگری ایجاد کرد. در واقع توان از یک معدن متردرست در همین زمان است که می .شودمتروک تبدیل می

آن  های جغرافیاییهای اقتصادی، بهبوددهنده شاخصهتبدیل معدن متروکه به سایت یا منطقه گردشگری افزون بر تقویت شاخصه

قیر را ف شود زیرا خاصیت احیاکنندگی و سازندگی داشته، مناطق زشت را زیبا و مناطقمنطقه نیز است و موجب پایدار شدن آن می

 .کندغنی می

 افق روشن گردشگری معدن برای جوانان

اظهار کرد: در بحث گردشگری معدن  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛وگو با خبرنگار حسن پیری فعال حوزه گردشگری در گفت

 .آیدتوان گفت این مبحث یک مبحث تازه و نوظهور در ایران به حساب میبه تازگی اتفاقات خوبی در کشور افتاده است و می

وی افزود: با همکاری ایمیدرو و سازمان صنایع دستی و گردشگری اقداماتی در جهت تقویت و رشد صنعت نوظهور گردشگری معدن 

 .رت گرفته استصو

گذاری در این حوزه بدون شک شود؛ سرمایههای گردشگری دنیا محسوب میبا توجه به اینکه ایران یکی از بهشت پیری افزود:

 .تواند موجب اشتغالزایی فراگیر به ویژه برای جوانان در کشور شودمی

بیان کرد: بدون شک ورود به بحث رخ نداده است، وی با تأکید بر این موضوع که هنوز در حوزه گردشگری معدن اتفاق خاصی 

های وسیعی در جهت ایجاد اشتغال و کارآفرینی ایجاد کند و در آینده افق روشنی در این حوزه تواند پتانسیلگردشگری معدن می

رداد ماه امسال، در اواسط م گردشگری معدناین فعال حوزه گردشگری با اشاره به برگزاری نخستین همایش .در کشور وجود دارد

تصریح کرد: تجربه کمی در کشور ما در حوزه گردشگری معدن وجود دارد و اکنون تنها سه موسسه که از سازمان صنایع دستی و 

 .توانند نیروی انسانی موثر در این نوع سیستم گردشگری را آموزش دهنداند، میگردشگری مجوز دریافت کرده
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 عادنم  توانند معادن در حال بهره برداری و استخراج و یانه ژئوتوریسم قابلیت فعال شدن دارند، میمعادنی که در زمی :وی یادآور شد

 .است رسیده پایان به آنها برداری بهره زمان که باشند ایمتروکه

آلودگی و فراز و برداری و استخراج از آن برای مردم منطقه جز ها پیش وجود معدن در یک منطقه، بهرهپیری اذعان کرد: سال

توانیم یک فعالیت اقتصادی موثر را در مناطق معدنی های متعدد چیزی در بر نداشت اما با تقویت بحث گردشگری معدن، مینشیب

های محروم و روستاها ساکن هستند و همچنین توسعه دهیم که این امر خود موجب بهره بردن مردم این مناطق که بیشتر در حوزه

تواند هدف بازدید گردشگران این فعال حوزه گردشگری، در رابطه با خصوصیات معادنی که می.رای جوانان آنها شوداشتغال زایی ب

شوند باید پتانسیل جذب توریست را داشته باشند به عنوان مثال معدن معدنی شوند، گفت: معادنی که برای گردشگری انتخاب می

 .آیدمحیط زیستی، یکی از معادن خوب برای بازدید گردشگران به حساب می سرب و روی انگوران واقع در منطقه حفاظت شده

خواهند در حوزه معدن و صنایع در حوزه معدن تقویت شود بسیاری از افرادی که می ژئوتوریسمدر صورتی که بحث  وی گفت:

 .ندتوانند در این بخش سرمایه گذاری کرده و به سود کالنی دست یابمعدنی فعالیت کنند، می

 کنندایمیدرو و سازمان گردشگری در راستای توسعه گردشگری معدن، همکاری می

اقتصادی باشگاه خبرنگاران وگو با خبرنگار در گفت معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر عامل سازمان ایمیدرو مهدی کرباسیان

 .سال اخیر در کشور اوج گرفته است 2اظهار کرد: گردشگری معدن امروز نکته بسیار مهمی است که خوشبختانه در  جوان،

 شد، برگزار گردشگری و فرهنگی میراث سازمان و ایمیدرو سازمان میان که جلساتی در معدنی گردشگری بحث  وی تصریح کرد: 

ح اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه گردشگری معدن، گفت: موزه معدن مشهد در تشری کرباسیان .گرفت قرار ویژه تأکید مورد

 همچنین حوزه معدنی سواد کوه، زیر آب، خور و بیابانکشناسی فعال شد، و موزه معدن دانشگاه شهید بهشتی با کمک سازمان زمین

های اقتصادی مهم معدن، حوزه گردشگری معدنی است زمینهمعاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اذعان کرد: یکی از  .اندفعال شده

کند که در این زمینه به بخش مندی میاظهار عالقه گذاری وسیعی صورت بگیرد. همچنین ایمیدروتواند روی آن سرمایهکه می

بینی ان اینکه پیشوی با بی .خصوصی کمک کند و امیدواریم سازمان گردشگری به صورت فعال در این حوزه با ما همکاری کند

گفت: بحث گردشگری معدنی در کشور هنوز در مرحله اولیه  مشخصی از میزان بهره اقتصادی فعال شدن گردشگری معدنی نداریم،

 .ای شودبوده و مطالعات کامل در این حوزه هنوز صورت نگرفته است اما امیدواریم در آینده به این بخش توجه ویژه
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۷/۰۵/۰۲ : تاریخ

 دهد قانون اجازه افشای نام خریداران کاال را نمی

دهد، گفت: در تومانی را نمی 4200مدیر عامل بورس کاال با بیان این که قانون اجازه انتشار اسامی استفاده کنندگان از ارز دولتی 

  .شودای در کانالهای تلگرامی تعیین میخالء یک بازار رسمی و مکانیسم شفاف، گاهی نرخ ارز توسط عده

نژاد مدیر عامل بورس کاالی ایران از تحرک برخی سود جویان برای به تعطیلی کشاندن ، حامد سلطانیخبرگزاری فارسبه گزارش 

 .ای بورس کاال پرده برداشته استبازارهای متشکل و تحت نظارت در تاالر نقره

 .را در ادامه بخوانیدحامد سلطانی نژاد با  فارسخبرگزاری  بورس خبرنگار وگویگفت

های مختلف، های فراوانی وجود دارد. هم اکنون در رینگگذاری در بورس کاال بحثفارس؛ در مورد مکانیزم قیمت

شود. جدای از اینکه برخی انتقادها بر سر عدم توازن عرضه تومانی انجام می 4۲00گذاری معامالت بر اساس دالر قیمت

ها و معامله گران شده، اما این بحث وجود دارد هایی که باعث عدم رضایت تعاونیبرابر تقاضا و یا تسهیم به نسبت در

 شود تا حاشیه رانت ایجاد شده از بین برود؟ها بر اساس ارز آزاد تعیین نمیکه چرا قیمت

گردد به اینکه نرخ ارز آزاد چیست. آیا ارزی که در مورد میسؤال کلیدی و خوبی است. مشکل اصلی در این زمینه باز  :سلطانی نژاد

ی اشود یا ارز حوالهای جابه جا میکنیم، همین ارز اسکناسی است که به میزان محدود بین عدهآن به عنوان نرخ ارز آزاد صحبت می

یگر نماگر ها نباید نرخ ارز و د PPP هایی همچون شاخص برابری قدرت خریدسیاست گذاران کشور معتقدند، طبق شاخص.است

های بیش از آن چیزی که دولت تعیین کرده باشد. از طرفی افرادی که در کف بازار هستند، معتقدند با وجود در نظر گرفتن شاخص

 .تواند بر قیمت ارز اثر گذار باشداقتصادی اما متغیرهایی همچون مباحث سیاسی یا برجام و مباحثی از این دست می

 .تومانی و اعدادی است که شاید بزرگتر از این رقم باشند 4200وه نظرات نزدیک به هم ندارند و تفاوت دیدگاهها میان ارز این دو گر

هایی است که توسط نهادهای اما آنچه که بورس کاال موظف به رعایت آن به عنوان دستگاه مجری شده مبتنی بر سیاست گذاری

تومانی در بسیاری از کاالها از جمله کاالی پتروشیمی وجود دارد که در کنار مبنای  4200بود. دالر مرجع ارائه و باید به آنها پای بند 

در برخی کاالها ممکن است سقف رقابت بسته و یا باز باشد، اما جالب است بدانید، .تواند صورت گیرداین نرخ امکان رقابت نیز می

تروشیمی مالحظه کنیم و یا در مواردی که مواد اولیه پتروشیمی به اندازه کافی تومانی را در برخی کاالهای پ 4200اگر همین دالر 

عرضه و کمبود وجود ندارد، حتی در کاالهایی که سقف رقابت نیز وجود ندارد، به خوبی پاسخگی بازار است. چون به موجب مصوبات 

دلیل عرضه مکفی وجود ندارد، بنابراین اگر به خوبی  های مختلف و شورای رقابت، در برخی کاالها سقف رقابت بهقبلی در کارگروه

 .رسددرصدی نمی 10بینیم که قیمت آنها حتی به افزایش نگریسته شود، می

 بازیتومانی برای قیمت برخی کاالها که تقاضای سفته 4200به عبارتی بهتر اگر از دید اقتصاد درون زا صحبت کنیم، مبنای تعیین ارز 

 .کنداشد و عرضه آن به میزان کافی باشد، کفایت میبر روی آن نداشته ب

کند، باید تولید کننده تومانی یک بسته جامع است، زیرا دولت عنوان کرده کسی که کاال را صادر می 4200ضمن اینکه بحث ارز 

داخل را تأمین نکرده باشد، اصلی باشد. این موضوع هم اکنون برای بازار فلزات مطرح است، از طرفی اگر این تولید کننده، نیاز 

خرند و با تبدیل به قراضه، اقدام به ای در رینگ فلزات، کاالیی را میشود، هم اکنون عدهادعا می.تواند کاالیی را صادر کندنمی

نکه گفته ای.توان ظرفیت وقوع آن را اجتناب ناپذیر دانستکنند. هرچند برای این ادعا مستندی وجود ندارد، اما میصادرات آن می
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تواند داشته باشد، دیگر تومانی در اختیار می 4200شود صادرات فقط منحصر به تولید کننده است و تولید کننده ، ارز خود را با نرخ 

کند که با او گفته شده، باید نیاز داخل را نیز تأمین ای برای صادرات وجود دارد. تولید کننده در حالی کاال را تولید میچه انگیزه

 .ند. این موضوع یک بسته سیاستی استک

 .رودفارس: خب این اتفاق به سمت همان تفاوت بین دو نرخ ارز در بازار پیش می

های مختلف مطرح بوده وگو با ارز شروع شد و باالخره تفاوت نظری دیدگاهبله، بر همین اساس نیز مباحث این گفت :سلطانی نژاد

 .که باعث این جریان شده است

باشد، بلکه اعدادی فی  کاال قیمت مبنای تواندمی شود،می عنوان بازار در که اعدادی  تومان و نه 4200هم معتقدند نه ارز  ایعده

 .مابین این اعداد باید در نظر گرفته شود

 .رسدفارس: نرخ تعادلی این اختالفات نظری کجاست؟به طور دقیق در کجا به تعادل می

تواند به ایجاد تعادل و دهد. معتقدم، اگر یک بازار مناسبی در هر کجا ایجاد شود، مینرخ در بازار رخ میتعادل این  :سلطانی نژاد

 .های قیمتی شفاف و عادالنه بیانجامدمظنه

جنبد را ها که هر چیزی که میبرخی معتقدند مدیر عامل بورس کاال عالقه مند است، همه بازارها را وارد بورس نماید مثل چینی

خواهند ببلعند. چنین چیزی نیست. بازار در مجموع به نفع مملکت است و وجود بازار رسمی در مورد هر چیزی به نفع ایران یم

دانیم که بازگشت امضای طالیی برای تخصیص هر کاالی دیگری وضع اقتصاد را بدتر خواهد کرد و غیر قابل به طور حتم می.است

فارس از بازار رسمی حمایت کند. اگر بازار رسمی را در کشور از بین ببریم، هرج و مرج عاید عالقه مندم رسانه .کنترل خواهد شد

ای آن وقت هم تصور کنید بازار ارز و کاال نداشته باشیم در نهایت سوپر مارکت ها نیز زیر سؤال خواهند رفت. عده.همه خواهد شد

نتیجه آن چیزی جز رانت و فساد نخواهد بود، چون تقاضای موثری موجود شاید پیدا شوند که بگویند با کوپن به مردم کاال بدهیم. 

 .نیست

فارس؛ چرا جایی مثل اتاق بازرگانی یا برخی تجار شناخته شده آن با بورس کاال موافق نیستند و یا بعضاً نقدهای غیر 

 منطقی دارند؟

ه ممکن گردد کها به این باز مینیستند. برخی مخالفتکسانی که تولید کننده واقعی هستند با بورس کاال مخالف  :سلطانی نژاد

 .است شخصی وارد کننده باشد و با توجه به تولید داخلی آن کاال ممکن است، تعارض وجود داشته باشد

هم اند که هم رسانه ، هم نفوذ در سیاست گذاری و های رانت خوار در ایران به این حد از امکانات رسیدهدر حال حاضر برخی گروه

ها به دنبال منافع گروهی خود و به قیمت از بین بردن بورس کنند، حتی با خریدن تریبون رسانهپول دارند و به هر صورتی تالش می

 .کاال باشند

ای جز شفاف سازی وجود ندارد و بازارهای رسمی پاسخ مناسبی برای شفاف سازی است. هر چیزی که قابل برای مبارزه با رانت چاره

 .باشد، را باید حفظ و تقویت کردنظارت 

 کنند که عالقه مند به پذیرش هران این بازار مینفع ذی فارس؛ برخی بورس کاال را متهم به عناوینی مثل سوپر مارکت 

 کاالیی در این بازار هستند. این اتهام با تناقضی که بین شفافیت و تعادل عرضه و تقاضا وجود دارد چه سنخیتی دارد؟

ها محلی برای عرضه کاالهای شود. چون به طور معمول بورسباید دانست کاالیی که برند باشد وارد بورس کاال نمی :نژادسلطانی 

 .ای هستندواسطه
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انتقادهایی از این دست شاید با طنزهایی همچون اینکه چرا قوز بند و ساق بند در بورس کاال پذیرش شده همواره مأنوس بوده است، 

های مختلف حتی عرضه رینگ قطار و یا سیب گالب تواند اتفاقکه در بازارهای مختلف بورس کاال از جمله بازار فرعی میدانیم اما می

 .نیز رخ بدهد

ای هستند که برند ندارند و خودشان واسطه کاالی دیگری گیرد، در واقع کاالهای واسطهآنچه که در بازار رسمی مورد معامله قرار می

 .هستند

توان کشف نرخ شفاف به دست آورد که اگر توزیع و کشف نرخ آن به درستی ای میقاد وجود دارد که با عرضه کاالی واسطهاین اعت

 .گیردصورت بگیرد کاالی نهایی نیز به درستی توزیع و با قیمت مناسب در اختیار عموم قرار می

ی در دست کیست؟ بورس کاال یا وزارت صمت یا بحث معامالت بورس کاال بر پایه نرخ ارز دولت فارس؛باالخره سر نخ

 دولت ؟

کند، این شرایط را تعیین گذاری میدر دست سیاست گذار است. به نوعی باالخره کسی که در این حوزه سیاست :سلطانی نژاد

 .رودای که پیشنهاد داده، بورس کاال نیز جزیی از آن به شمار میکند و در بستهمی

 .خ ارز و تأمین نیاز داخل بر اساس این مکانیزم است و صادرات فقط به شرط تولید کننده بودن امکان داردباالخره عنوان شده نر

توان این وسط ساز ناکوکی زد و گفت، من نرخ پایه را قبول ندارم و صادرات انجام نشود. وقتی جزئی از این سیستم باشیم، باید نمی

 .طبق منویات عمل کرد

دارد که بر اساس آن، عالوه بر وجود کد معامالتی برای ورود به بازار ،اختالف حاصل از ارز دولتی فارس؛ مستندی وجود 

و آزاد ناشی از معامله یک کاال منجر به پیش فروش آن پیش از انجام معامله در بازار آزاد شده بود. بورس کاال در جایگاه 

 .ستناظر بازار قرار دارد، اما کانال عرضه و تقاضا مسموم ا

اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد،  .شوندمتخلفان در این فرایند به طور حتم یک روزی به چنگ عدالت گرفتار می :سلطانی نژاد

هر بازاری یک عرضه کننده و یک خریدار دارد. سمت عرضه کننده مشکلی نیست و همکاری  .های بعدی نظارتی باید بررسی شودالیه

 .ها باید اصالح شود با بورس کاال وجود داردبر خالف میل آنها و با توجه به اینکه معتقدند، نرخخوبی با عرضه کنندگان 

 .کنندهای منظم را اغلب رعایت میها با وجود انتقاد از نرخ پایه، اما به طور عمومی عرضهآن

ها از سامانه بهین یاب به بورس کاال معرفی مشکل اصلی سمت تقاضا و پاالیش آنها است. بخشی از این متقاضیان از جمله پتروشیمی

 .شوندمی

میلیون تقاضا در سامانه ثبت شده، در حالی که عرضه سه میلیون تن کاال در داخل  9اینکه در مورد کاالیی بطور مثال کاالی پلیمری 

 .وجود دارد، معلوم است که در برابر حجم چنین تقاضایی این عدد مغلوب است

 .کاالهای پتروشیمی این موضوع وجود دارد و به هر حال شناسایی متقاضی با مشکل مواجه است در مورد بسیاری از

 کنید؟فارس؛ اگر ناهنجاری در سامانه بهین یاب ببینید، به نهاد نظارتی اعالم می

ریق افشا شد. االن بر کردند، از همین طشرکت ثبتی منطقه آزاد که داللی می 35کنیم. پارسال حدود بله اعالم می :سلطانی نژاد

کنیم. به هر حال این موارد وظیفه اصلی بورس تری میآید، بررسی دقیقروی شرکت ثبت شده در منطقه آزاد که به بورس کاال می

ند اکاال نیست، اما این بازار سیستم نرم افزاری و سازوکار نظارتی ایجاد کرده که عرضه کننده بتواند کاال را عرضه و متقاضی نیز بتو

 .آن را خریداری کند
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امکان  هاآید و اینکه آیا عرضه کننده تا چه حد واقعی است، باید گفت در چارچوب دستور العملاینکه از چه کانالی عرضه کننده می

د، باید باشاعتبار سنجی وجود دارد، اما بیش از آن خیر. اگر قرار باشد که بورس کاال به دنبال عرضه کننده واقعی و یا خریدار واقعی 

 .های نظارتی ایجاد کندهزار نفری در کنار دستگاه 10بورس کاال نیز تشکیالت 

 .فارس؛ به عبارتی باید سازمان بازرسی و تعزیرات اختصاصی در کنار ساختمان بورس کاال بسازید

جود دارند. از اول ایجاد بورس کاال نیز ها در جایگاه خود و مطابق با وظایف قانونی تعریف شده برای آنها واین سازمان :سلطانی نژاد

 جانب زا اطالعات یکسری به سنجی معیار برای اینکه  عنوان شده در شناسایی متقاضی کاال باید این دستگاهها کمک کنند، ولی

 .شودمی گذاشته آنها اختیار در کامل طور به اطالعات این گفت، باید است، نیاز کاال بورس

توان بحث مالیات بر عملکرد و برگه تشخیص مالیات آنها را دید ها میمالیاتی است. از روی عملکرد این شرکتیک گلوگاه نیز بخش 

که آیا مواد اولیه خریداری شده به طور واقعی تولید شده یا نه . منتهی باید صبر کرد که شرکت تولید خود را استخراج نماید و بعد 

 .ن کاال چه شده استهای مالی باید دید ایاز انتشار صورت

صنعت  ترند. مثالً ادارهاین بعد از کار حالت نظارتی دارد و نه کنترلی . شاید کنترل در دست نهادهایی باشد که به کارخانجات نزدیک

 .کند یا نهو معدن و تجارت استان یا شهرستان که باید بررسی کند که آیا آن کارخانه تولید می

ای که در هرمزگان ام. مثالً با تقاضای کارخانههایی وجود دارد که از نزدیک آنها را دیدهگزارش بهین یابدر مورد  فارس،

نیز  عطش بازار موافقت و مجوز سهمیه و تخصیص کاالقراردارد در یک روز برای دریافت کاالیی مشخص با توجه به 

 عجیب نیست؟شود.آیا این فرایندظرف همان روز برای دریافت از بورس کاال صادر می

 ام. شایدفشارهای سیاسی برخی اوقات باالخره اثر گذار است، اما در وزارت صمت تا کنون مشکلی از این جهت ندیده :سلطانی نژاد

 رایب معیار چند که شده درخواست  مشکل اصلی در راستی آزمایی شهرستان مورد اشاره است که باید نظارت کنند. بارها از دوستان

 .داشته باشند سهمیه تخصیص

 داری یشهر عملکرد از که شرکتی اما. شود داده نمایش شرکتی که به تازگی به بهره برداری رسیده را باید صبر کرد، تا عملکرد آن 

 تجارت و بازی سفته مملکت، ثروت عنوان به کاال بورس از دریافتی اولیه مواد روی بر واقعاً اگر که شود بررسی باید است، برخوردار

 .ه جرایمی در نظر گرفته شود، تا کسی دوباره جرات این کار را نداشته باشدکرد

کردند، نماد شرکت ها اطالعات را افشا نمیها و هیات مدیره های آنزمانی که در بورس اوراق بهادار حضور داشتم، اگر مدیران شرکت

اق مالی در این زمینه گذاشته شد که برای آن زمان سنگین شد.سپس جرائم یکصد میلیون تومانی برای ناشران متخلف اورمتوقف می

ود که شای برای مدیران متخلف باز میبود. این اقدام باعث شد، تا فرایند ارائه اطالعات ناشران درست شود. سپس عنوان شد پرونده

 .دیگر نتوانند مدیر شوند

کنند، کنند، اما در بخش پایین دست صنعت توزیع نمیدریافت میچه اشکالی دارد، در بورس کاال نیز برای اشخاصی که مواد اولیه 

 .احکامی علیه آنها صادر شود و محکوم شوند

 .کنیدنمی اعالم را کنند،می دریافت را کاال تومانی 4۲00 ارز پایه بر که کسانی معامالت تابلوی روی بر  فارس، چرا

ای در بر ندارد. باید اقدامی کرد که از آن بازخورد داشته باشیم. اینکه شخصی ای جز هیاهوی رسانهاین کار نتیجه :سلطانی نژاد

های غلط شوند، زیرا تحلیلکاالیی را با چه ارزی خریده یا فروخته فقط یک سوژه ژورنالیستی است. ضمن اینکه مردم نیز نگران می
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هایی چیزی جز گویند، عجب مملکت و حکومتی است. چنین اقدامشود و مردم در نهایت مینیز ممکن است، سوار بر موج اذهان 

 .تخریب افکار عمومی نیست

باید این موضوع را به نهادهای نظارتی سپرد و از آنها مطالبه کرد. آن سامانه نیز االن وجود دارد، اما نباید با متهم کردن چند شخص 

 .های معاند دادانگشت شمار، سوژه به دست رسانه

های معاند اند و همچنان در رسانهآیا اقدام اخیر در اعالم نام اشخاصی که ارز با نرخ دولتی برای واردات تلفن همراه دریافت کرده

 چرخد، به نفع مملکت تمام شد؟می

 تواند با چنین افشایی باال برود؟فارس، اما آیا از نظر افکار عمومی تا حد زیادی شفافیت نمی

 .آیا به مملکت کمکی کرد؟ به نظر من اعتماد عمومی به عنوان سرمایه اصلی تخریب شد :سلطانی نژاد

 .فارس، دوران زالو صفت دانستن سرمایه گذار و تولید کننده گذشته است

اما برخی اگر سوء های صادق و سالم هستند، کردند، انسانها فعالیت میباالخره عمده کسانی که در مجموعه تعاونی :سلطانی نژاد

ها را از بین ببریم. بسیاری عنوان کردند که مصاحبه کنید و بگویید تا رسوا شوند، در حالی که اند نباید کل تعاونیای کردهاستفاده

 .کنیمهای متخلف برخورد میهر جا نشستیم، از نفس تعاون و تعاونی دفاع شد و گفتیم فقط با تعاونی

ها هم وضع به همین روال است. مجتمع پتروشیمی که خوراک خود را با ثل همین پایین دستیفارس، اما در باالدستی م

 .کردکرد، با توجه به نرخ آزاد ارز ، فعالیت آن به صرفه بود و محصول خود را به ترکیه صادر مینرخ دولتی دریافت می

ی هایی نیست. بسیاری از اتفاقاتشدن یا نشدن چنین فعالیت بله، اما باالخره دست آنها هم رو شد. موضوع برسر برمال :سلطانی نژاد

 .های بانکی افراد چه چیزی وجود داردخواهند بدانند در حسابای میقدر لوث شده که مثالً عدهای شده بعد از مدتی آنکه رسانه

 .ددههایی را نمیفارس، قانون مدنی کشور با توجه به مالکیت خصوصی اشخاص اجازه چنین تجسس

دهد که اند، قانون مدنی اجازه نمیتومان معامله کرده 4200طور است. االن افرادی که با ارز معامالت افراد نیز همین :سلطانی نژاد

 .نام آنها افشا شود

 .فارس، حتی کسی که دو تن سکه طال خریده است

ها نیز همواره به آن بپردازند. دوم ز آن شود و رسانهبله منتهی باید سیستمی وجود داشته باشد که بتواند مانع برو :سلطانی نژاد

 .اینکه باید در واقع اگر کسی این کار را انجام داد، چنان بالیی بر سر وی بیاورند که دیگر نتواند در مملکت زندگی کند

لی، ی کند و با یک شماره متواند در آن مملکت زندگدر فرانسه اگر اثبات شود، کسی مالیات خود را درست پرداخت نکرده، دیگر نمی

ای کار کند که بد روند و یا باید در ادارههای مالیاتی میای ثبت نام کند که بد حسابشود، بچه خود را در مدرسهبه وی گفته می

 .مثل قیامت است که بر پیشانی فرد نوشته که چه کاره است .کنندها کار میحساب

شد، بسیار مناسب خواهد بود، ولی در ایران چنین سیستم اجرایی نداریم و باید سیستم اگر این همه ضمانت اجرا وجود داشته با

 .قضایی کمک کند

رید اید و چرا خگیری یا تعقیب و گریز به دنبال اینکه چقدر خرید کردهاعتماد عمومی مردم به حکومت نباید از بین برود. با یقه

 .ست که ثمره آن از بین رفتن اعتماد عمومی استاید، برویم، تنها یک دومینویی بی انتها اکرده

شود که مثالً ناظر بازار در تماس تلفنی با معامله گر دلیل خرید یا فارس، االن به بورس اوراق بهادار این ایراد وارد می

 پرسد. در بورس کاال آیا چنین وضعی وجود دارد؟فروش را می
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 .ندارد در بورس کاال چنین فرایندی وجود :سلطانی نژاد

ها نشان داده که در شرایط تحقیق.خواهم بپرسم دهد، میفارس؛ در مورد بازار آتی سکه و عالمتی که به بازار نقدی می

کنند این قیمت عنوان می .گیری بر اساس یک تابلو هستندالتهاب همه فعاالن بازار به دنبال یک قیمت پایه برای تصمیم

 ایدانیم در روز عرضه چه اتفاقی می افتد. این نرخ با وجود اینکه معاملهچون نمیاست،  مظنهدر اطالعیه عرضه فقط 

 داد. نظر شما چیست؟بر روی انجام نگرفت، اما به بازار سیگنال می

لی افتد. در آن زمان به طور کاین بحث درستی است، منتهی اگر فرض کنید بورس کاال نداشته باشیم، چه اتفاقی می :سلطانی نژاد

 .خردهزار تومان می 5شود. آن زمان آب معدنی را سه هزار تومان و فرد دیگری رج و مرج میه

شود به آن اتکا داشت. اگر این موضوع دستوری باشد، هم در برابر بازارنقدی سکه، مزیت بورس کاال وجود مرجع قیمتی است که می

د شومورد نرخ دالر به همراه اسامی اشخاص به تمسخر گرفته می هایی که درشود این نرخ دستوری است، مثل همین حرفعنوان می

 .کنندو اصالً آن را در بازار قبول نمی

 .کما اینکه در مورد بازار ارز عنوان شد که اگر بازاری بخواهد، بر اساس نرخ دستوری راه بیافتد، اصالً قابل پذیرش عموم نیست

 .آید را نیز قبول داشته باشیم و به عنوان مرجع بپذیریمبیرون می اگر بازار را قبول داریم باید نرخی که از آن

کنیم. اینکه نرخ مواد اولیه چقدر باالخره باید در این مملکت در جایی پای خود را محکم بگذاریم و بگوییم از اینجا کار را شروع می

های رسمی مملکت چیز وم یکسان نیست، چون نرخدرصد بر روی قیمت کاالی خود بگذارد، مفه 70تا  60است، اما در مقابل فردی 

 .گویددیگری می

ای مضحک درصد قیمت آن را در بازار افزایش داد نتیجه 50درصد افزایش یافته و باید  10نرخ ورق فوالدی مثالً در بورس کاال 

بل نداشته و حتی کاهش نیز های پایه است که اصالً رشدی نسبت به سال قدرصد نسبت به قیمت 10رشد قیمت ورق تنها  .است

 .ها وجود داردپیدا کرده است. چه دلیلی برای افزایش قیمت

 .قیمت پایه بسیاری از کاالها هنوز افزایش نداشته و اگر هم بوده، در حد بسیار جزیی بوده است

شود. امالت انجام میمع تومانی 4200 ارز با چرا گویید،می. است ها وجود دارد، بر سر همین موضوع فشاری که از سمت فوالدی

کنیم که به سمت آرامش ها را طوری تعیین میشویم و مؤلفههایی محکوم میداریم به چنین عبارتوقتی قیمت را پایین نگاه می

 .بخشی بازارها هدایت شویم

ن را نیز در بازار حذف کنیم. البته ای های کسبهبازارهای رسمی با هر وضعیتی که هست، را بخواهیم از بین ببریم باید در نهایت مغازه

 .عبارت را یکبار از صداسیما گفتم که به مذاق برخی خوش نیامد

 .شوداگر بازار رسمی از بین برود بعدها به شما خواهم گفت که چه هرج و مرجی بر پا می

 فارس، آیا معتقدید که سکه آتی متهم به گران فروشی است؟

ای نشان داد، حجم های مقایسهکردند که سکه آتی در حال جهت دادن است، اما بررسین میخیر، برخی عنوا :سلطانی نژاد

در گام دوم ساعات معامالت بررسی شد و دیدیم بعد از ساعات بازار نقدی ، بازار  .معامالت در بازار آتی و بازار نقدی سکه چقدر است

زار سکه آتی منفی بوده و حتی برخی اوقات کاری کردیم که عمداً منفی ها در باسکه آتی فعالیت دارد. از طرفی برخی روزها قیمت

 .شود. خوبی بازار متشکل این است که پیچ فرمان آن در دست شما است
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مجوزهایی  90شود، در سال فارس، کدهای معامالتی مخفی برای بازار سازی در سکه آتی ادعای درستی است؟ گفته می

 .تواند در روند عرضه و تقاضای بازار ورود کندکدها می داده شد که بورس کاال بر اساس

بورس کاال فقط داور بازی  . بورس کاال به هیچ وجه مستقیم وارد بازار نشده و نخواهد شد. هیچ کدی وجود ندارد :سلطانی نژاد

کند، اما اینکه به صورت میاست. ممکن است در سازوکارهای بازار تغییراتی ایجاد کند که آن هم به طور شفاف اطالعیه منتشر 

 .بازیگر وارد بازار شود، چنین چیزی هیچ وقت نبوده است

ممکن است مثل بازار اوراق بهادار یکسری بازار گردان تعریف شوند که به مثابه سنگ کف بازار که همیشه در بازار هستند، از جمله 

 .ازار روند متعادل معامالت را دنبال کنندفعاالن بازار محسوب و به آنها گفته شود که بر اساس کف و سقف ب

ها برای حفظ تعادل بازار،جلوی ای هستند که یک مرتبه با سرمایه بزرگی بخواهند از بازار آتی بازده بگیرند. بازار گردانگاهی عده

 .گیرندهای یکباره را میاین هجمه

یم خواهد بازار را تنظکاال با کدهای بازارگردان ها میفارس، این بازارگردان ها متصل به بورس کاال نیستند؟ مثالً بورس 

 .کند

به هیچ وجه.برای بازارگردان ضابطه وجود دارد. هر چند در بازار آتی هنوز بازار گردان به لحاظ مقررات وجود ندارد،  :سلطانی نژاد

 (scalper) اشخاصی به عنوان بازارسازان اما برای رفع این مشکل آیین نامه پیشنهادی به سازمان بورس ارائه و درخواست شده تا

 .که در بازار آتی فعال هستند، بتوانند با سازوکاری تبیین شده فعال شوند

 .های زیادی بگیریدتوانید موقعیتدر بازار آتی با هرم مالی می

 فارس، االن اهرم بازار آتی سکه یک به سه است

های سوداگرایانه انجام نشود. اسکالپر و گیرند تا فعالیتها را میی جلوی نا هنجاریبله. بازارسازها با این اهرم تا حد :سلطانی نژاد

ها را باید تعریف کرد و حتی معتقدم در بازارهای کاالیی نیز اگر بحث کاغذی شدن بازارهای کاالیی راه بیافتد، همچنان بازار گردان

 .نیاز به این فعاالن وجود خواهد داشت

ی شود، تا همه بازار جبرانهایی در سیستم گذاشته میشود در انتهای بازار به یک مرتبه سفارشیفارس، اینکه گفته م

 شوند، را قبول دارید؟

هزار تراکنش بعید است، کسی بتواند چنین  40ها رخ بدهد و با روزی بازار آن چنان کم عمق نیست که این اتفاق :سلطانی نژاد

 .کاری انجام دهد

 معامالت این بازار تا االن چقدر است؟فارس، ارزش 

قدر کوچک نیست که کسی بتواند به راحتی در آن دستکاری شود. بازار آنهزار میلیارد تومان می 53تا االن بالغ بر  :سلطانی نژاد

 .کند

 .فارس؛ شایعه تعطیلی این بازار و انتقادهای پیرامونی آن را هم اشاره بفرماید

و حتی کاالها  طال و سکهبازار آتی سکه تنها بازار رسمی و از نوع بازار آتی و به عبارتی مظنه گذاری است . در مورد : سلطانی نژاد

ای آن قدر کاال ریخته شود که بازارها سیراب شوند. تجربه نشان داده برای تعادل بخشی به بازارها چند راه وجود دارد. پیرو تفکر عده

ها کجا ها به دنبال این مسئله است که این سکهته شد که االن پیش بینیکه این ایده کارساز نیست. در مورد طال آن قدر سکه فروخ

 .شودرفته و به چه چیزی تبدیل می
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این اعتقاد وجود دارد که هر کجا پول در برابر کاال قرار گیرد، چیزی که برنده بوده پول است. چون پول باالخره نامحدود است و حتی 

 .پول نامحدود است تواند قرض گرفته شود، یا چاپ شود.می

تواند زایش داشته باشد و ایجاد شود. از یک بازار به بازار دیگری حرکت کند، اما کاال این طور نیست و عرضه آن محدود پول می

 .است. عرضه کننده طال در کشور محدود است

 .در بسیاری از مراکز سرمایه گذاری و اقتصادهای بزرگ دنیا به طور کامل درک شده است

باید پول را در برابر پول قرارداد نه اینکه کاال در برابر کاال قرار گیرد. در بازار آتی سکه نیز همین طور است. نه باعث شده طالی 

 .های سنگین شده استمملکت نابود شود و نه باعث شکل گیری صف

 .است فارس، کما اینکه گواهی سپرده سکه طال قبل از تفکر کنونی بانک مرکزی وجود داشته

 .االن بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که حتماً باید از این بازار استفاده کنند :سلطانی نژاد

 گیرند؟فارس، چرا دیر به این فکر می افتند؟ آیا از شما مشورت می

. شودالیات اخذ میاالن بحث مالیاتی اوراق گواهی سپرده سکه مانع عرضه شده است. از ابتدا عنوان نشده بود که م :سلطانی نژاد

اگر قرار باشد مالیات اخذ شود، چرا در بازار سرمایه بایداین مالیات اخذ شود. آن وقت دیگر هیچ ابزاری که به مردم معرفی شود، مورد 

 .اقبال مردم نخواهد بود

 .مالیات ارزش افزوده این اوراق محاسبه شده، اما االن بحث بر سر مالیات بر عملکرد مطرح است

و بازار گواهی صادراتی ارز اما در نهایت  بازار ثانویه ارز،بعد از دو یا سه سال بحث بر سر بورس ارز، بازار آتی ارز،فارس

چنین بازاری راه اندازی شود، اما  بورس تهرانبه این نتیجه رسیدند که با وجود درج نماد معامالتی در  سیاست گذاران

 رسد؟مفقوده ارز چرا به هم نمی ست گذار به دنبال چیست و حلقههیچ وقت این اتفاق نیفتاد. باالخره سیا

بورس کاال همواره مزایای این بازار را عنوان کرده است. در مورد هر کاالیی اگر بازار وجود داشته باشد، دیگر گمانه  :سلطانی نژاد

گوید یا کسی می .شودو همان قیمت مبنا میکنند های تلگرامی ارز معامله میاالن دو نفر با هم در کانال .زنی وجود ندارد

 .این تعداد را خریدم. وقتی چنین فضایی وجود داشته باشد دیگر چه انتظاری دارید

تواند ای که بتوان بر روی آن معامالت انجام داد، باید وجود داشته باشد و حتی در شرایط تحریمی نیز این بازار میبازار سازمان یافته

 .وجود داشته باشد

توان در یک بازار حتی بر خالف ذات آن سهمیه بندی کرد و توان تنظیم کرد. میهای بازار را میوقتی بازار وجود داشته باشد، مؤلفه

 .توان مدیریت کردشود و یا تقاضا در بازارهای رسمی را میمحدودیت ایجاد کرد، کما اینکه در مورد کاال تسهیم به نسبت می

اید وجود داشته باشد، اما اینکه فضا کجاست، اصالً مهم نیست. به دنبال صنفی بحث کردن نیستم، اما هر کجا بازار معتقدم این بازار ب

 .ثانویه وجود داشته باشد، جای آن بورس است

 دفارس، در مورد راه اندازی بازار گواهی ارز صادراتی باالخره عنوان شدکه گروه اول و دوم از طریق ارز پتروشیمی و فوال

 ستهپ  و نفت تغذیه شوند و برای کاالهای مصرفی در دسته سوم نیز از طریق این بازار تأمین شود منتهی ارز حاصل از

 .کردند مستثنی ثانویه بازار این از را زعفران و

توان معامالت مکرر انجام داد. اینکه کسی البته بازار ثانویه تعریف دیگری دارد. مثالً بر روی سهم ایران خودرو می :سلطانی نژاد

فروشد، اصالً به معنای بازار ثانویه نیست. لغت بازار ثانویه ارز معلوم را در نیما ثبت و به شخص دیگری میصادرات انجام داده و ارز آن
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ت. تنها وقتی که قرار باشد، این گواهی دوباره معامله شود و دست به دست شود، آن وقت باید گفت ثانویه نیست، از کجا آمده اس

 .است

بازار ثانویه جایی است که واحدهای آن مثل سهام در گردش و نقد شونده باشد و یک دارایی استاندارد است. در حالی که یک شخص 

هزار دالر که حجم متفاوتی دارد و یا ارزهای مختلفی ممکن است وجود  57یگری هزار دالر داشته باشد و شخص د 50ممکن است 

 .داشته باشد

این همان بازار اولیه است هر چند که وجود آن به عنوان یک بازار از مزیت برخوردار  .گیردبنابراین بازار ثانویه به این صورت شکل نمی

 .است

توجه به اینکه ارز حاصل از پسته و زعفران از سامانه نیما مستثنی شده فارس، آیا این بازار به گروه سوم کاالیی با 

 جوابگو هست؟

کنم، اما باالخره اگر در بازاری عرضه کم باشد، تقاضا برای آن از تشکیل بازار به عنوان یک بازار متشکل حمایت می :سلطانی نژاد

االیی کند، از اهمیت بالبته مرجعی که متقاضیان را پاالیش می کشد . اولویت بندی و پاالیش متقاضیان بسیار مهم بوده وصف می

میلیارد دالر در این گروه است که اگر درست تخصیص یابد هم به کاهش  10الی  6ها حاکی از تخصیص برخوردار است. پیش بینی

ت از بین برود و در نهایت بازاری ای ممکن اسرود، حداقل در تقاضای حوالهکند و هم یکسری تقاضای کاذب از بین مینرخ ارز می

 .شود، در آینده بر روی آن نظارت کرداست که می

 توانند در بورس کاال به بازار ارز کمک کنند؟فارس، به نظر شما صرافان می

فاف شفعالً که قرارنیست این مکانیسم در بورس کاال ایجاد شود، ولی اگر در همان سیستم بانک مرکزی، صرافان  :سلطانی نژاد

 .عمل کنند، نتیجه آن بسیار خوب خواهد بود

 ها چگونه بوده است ؟فارس، در مورد بازار آتی زعفران تا کنون استقبال

 .کردیم، این همه استقبال وجود داشته باشدبازار آتی زعفران که به راه افتاد فکر نمی :سلطانی نژاد

 فارس، فعاالن این بازار چه اشخاصی هستند؟

های تعاونی که اعضای آنها بخشی از آنها معامله گران بازار آتی سکه و برخی نیز معامله گران زعفران از جمله شرکت :نژادسلطانی 

 .هایی از نرخ زعفران دارندای نیز فعاالن بازار سرمایه حضور دارند که پیش بینیدر خراسان رضوی هستند و عده

 .با دید متفاوتی نسبت به بازار آتی سکه وارد این بازار شونددرخواستم از فعاالن این بازار این است که 

تماً خورند و حاگر قرار داد آتی زعفران منجر به تحویل شود، به هر حال بسیاری از افرادی که کار آنها زعفران نیست، به مشکل بر می

ا یک خریدار عمده زعفران منعقد کرده باشند که اگر باید تمهیداتی بیاندیشند که قبل از سررسید از بازار خارج شوند و یا قراردادی ب

 .خواستند، وارد موعد تحویل کاال شوند بتوانند موقعیت خود را پوشش دهند

 .بازار آتی، بازار پوشش ریسک و بازار حضور برخی سفته بازان نیز هست. خوشحالم که این بازار رونق گرفت

 .اشت. سکه یک کاالی بادوام بوده و بازار خاص خود را دارد، ولی زعفران متفاوت استهایی میان این دو بازار توجه دباید به تفاوت

 فارس، حجم معامالت آتی زعفران و پسته تا کنون چقدر بوده است؟

ز تن تا کنون معامله صورت گرفته و در بازار پسته نی 13تن و در بازار فیزیکی نیز  284قرارداد آتی زعفران بالغ بر  :سلطانی نژاد

 .تن از این کاال در بورس کاال معامله شده است 123بالغ بر 
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 .فارس، زمانی که بازار آتی زعفران راه اندازی شد، خاطرم هست که قیمت زعفران خراسان کاهش شدیدی داشت

 .ها نبینندای از بابت افت قیمتاین بازار کمک بسیاری به کشاورزان برای پوشش ریسک کرد که صدمه :سلطانی نژاد

ق بازرگانی تاجر اتافارس،ورود بورس کاال به بازار سنتی زعفران و پسته یا حتی گندم با انتقادهایی روبرو بوده است. مثالً 

ران را فاتحه پسته ای باید بگذارید دست کاال قلم این روی بر اگر گویدمی تلویزیون زنده آنتن روی بر پسته در مورد 

دهیم، در حالی کرد، از وقتی بورس کاال وارد خرید گندم شده فقط کارمزد میعنوان مییا نماینده گندم کاران  .خواند

 .دهیمتر انجام میکه کار خود را قبل از این راحت

 مکانیزم بورس کاال در کنار بازارهای سنتی کشاورزی چه کمکی به کشاورز و شفافیت کرده است؟

ند. باالخره بره تریبون در دست دارند و بر حسب اتفاق از عدم شفافیت بازار نفع میایم کبدانید به سراغ کسانی رفته :سلطانی نژاد

کند و تبدیل به عرضه کننده انحصاری در چین شده است، به طور قطع ای از پسته کشور را جمع آوری میتاجری که بخش عمده

 .بخواهند در این بازار عرض اندام کنندخواهد بازار شفافی ایجاد شود و به جای عوامل متصل به خود ، دیگران نمی

هند؟ دکما اینکه به بسیاری اشخاص پیشنهاد داده شد که از بورس کاالی خود را خریداری کنند. مگر آنها کار غیر شرعی انجام می

 .مما مشکلی با خرید آنها نداری .کننددر این آکواریوم این تجار نیز معامله انجام دهند تا ببینیم چطور شنا می

 .گیردهای در بسته شکل میو اتاق پستوهاهای تاجر در فارس، فرمول

ها، مشکل ما )با خنده( همان پستوها است. در اثر مُفت خری بسیاری از محصوالت کشاورزی از سوی دالالن و واسطه :سلطانی نژاد

 .دولتی ندارندکشاورزان رغبتی برای تولید محصوالت به جز محصوالت برخودار از از خرید تضمینی 

 .تواند جلوی بورس کاال یا هر بازار دیگری بایستدفارس، اما تاجر و یا واسطه به دلیل برخورداری از پول نقد پر قدرت می

 .زنند، به خاطر همین قدرت استاند. اینکه در تلویزیون و رادیو هر حرفی را میهمین حاال هم ایستاده :سلطانی نژاد

 کند؟بازار را به هم بریزند. بورس کاال چطور این وضعیت را تنظیم می توانندفارس، البته می

افتد. اتفاق اخیر در بازار پسته را در نظر بگیرید. بستگی دارد. اگر بتوان کشاورز را سازماندهی کرد این اتفاق نمی :سلطانی نژاد

پسته را با قیمت باالتری بفروشد و چرخه درآمد، کارد و طوری برای وی فرهنگ سازی شد که بتواند وقتی کشاورزی پسته را می

کل پسته، ترین مشدانیم که بزرگتواند بخشی از پول خود را در بهبود آبیاری صرف کند. میپس انداز،سرمایه گذاری شکل بگیرد، می

سته ینکه مثالً نوعی از پکردند که کمتر مصرف شود و یا اکشاورزان پسته کار اگر سیستم آبیاری خود را طوری بهینه می.آب است

توانست انجام دهد، شاید به سرنوشت امروز کرد که کمترین آب را مصرف کند یا هر بهبود روش دیگری که میرا سرمایه گذاری می

 .سوزاننداند یا زمین پسته را میهای خود را رها کردهرسیدند که بسیاری یا زمیننمی

ها از کاهش حجم تولید به کشاورزان کمک شود، ولی در مجموع با همین فرمان پیش بینیاالن نرخ دالر افزایش یافته شاید کمی 

 .پسته و از دست دادن بازارهای جهانی حکایت دارد

 .بینندای با حضور بورس کاال منافع خود را در خطر میحاال در این وضعیت ، عده

تاجر انگشت شمار است و با پول پر قدرت همواره با  شود بازاری مثل زعفران یا پسته که در دست چندفارس، گفته می

راستا تواند با مکانیزم های پیشرفته بورس کاال همخرید سلف از کشاورز که نیاز به پول نقد برای مصارف خود دارد،نمی

 .شود
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د را که حتی به واسطه باعث شد، بسیاری از کشاورزان محصول پسته خو 96ورود بورس کاال به بازار پسته در سال  :سلطانی نژاد

نوان ها عشد کشاورزان در مقابل واسطهها برخوردار شوند. حتی شنیده میمی فروختند کمی از قدرت چانه زنی بر سر افزایش قیمت

ر هها از ما راضی نیستند و به خون ما تشنه هستند، فروشیم. واسطهرا در بورس کاال میکردند، اگر به قیمت مورد نظر نخرید آنمی

 چند با تهدید و ایجاد ارعاب اجازه عرضه محصول پسته این دسته از کشاورزان در بورس را ندادند و یا از کارمزد ترسانیدند، اما باالخره

ی تواند تعداد زیادها هستند، چون بازار با همین شکل سنتی شکل گرفته و بورس نیز به سرعت نمیخریدار پسته همین واسطه

 .خریدار ایجاد کند

، کشاروزی یا در بازارهای دیگر  داللی در پلیمرفارس، آقای سلطانی نژاد چرابا وجود بورس کاال اما همچنان بازارهای 

 راه اندازی شد، اما بازار سنتی به سمت این بازار نیامد؟ کنجاله سویاهمچنان رونق دارد. بازار آتی 

هایی برای عدم طور حیطه تنظیم بازارها باید جریمهقانونگذاری و همینچون مقاومت زیاد است، از طرفی در حیطه  :سلطانی نژاد

 .شفافیت برای معامالت خارج از بورس گذاشت

 فارس، این جرائم را باید چه کسی تعیین کند. شما یا مجلس؟

بازار است، اما در دنیا  ها مجلس و برخی اوقات دولت و یا تنظیماین جرائم را باید مرجع مربوطه بگذارد.خیلی وقت :سلطانی نژاد

شود، اشکالی ندارد، اما باالتر از بطری آب معدنی فروخته می 100وقتی دو بطری یا  .فروش خارج از شبکه جرم بسیار بزرگی است

آن حتماً خبرهایی است. هیچ کجا خرید چند هزار سکه طال بدون آن که کسی کاری نداشته باشد وجود ندارد، زیرا فروش خارج از 

 .شودکه تلقی میشب

اگر بیش از حد مشخصی بر روی کاال معامله شود، باید در جایی اظهار شود و آن را توضیح داد و یا اینکه اگر در بورس معامله صورت 

ر جایی در مورد کاالهای برند تنها باید د.گذارند و ما هم باید داشته باشیمهایی است که در دنیا میها مشوقگرفته، اشکالی ندارد. این

 .ها انجام شودای که مرجع تولید هستند، باید حتماً در بورسثبت شوند، ولی در مورد کاالی واسطه

ها در حوزه گندم بسیار فارس، در گزارش عملکرد هیات مدیره امسال بورس کاال که به مجمع ارائه شد، عمده فعالیت

 ها مربوط بهشاورزی بوده باشد، اما بسیاری از فعالیتگیر بود. شاید بخش زیادی به خاطر دستور وزارت جهاد کچشم

در رینگ کشاورزی بود.آیا قرار است از این پس گندم بر روی تایلوی بورس کاال در سراسر ایران قیمت گذاری گندم 

 شود؟

حاظ اینکه هم به لشود، هم به لحاظ شفافیت و گندم مربوط به صنف و صنعت بر روی تابلوی بورس تعیین تکلیف می :سلطانی نژاد

کسی که قدرت مذاکره باالتری دارد، به طور انحصاری گندم بهتری را دریافت نکند، چون عرضه کننده انحصاری در حوزه گندم 

تواند گندم بهتری دریافت کند، ولی وقتی وجود دارد و هر کسی قدرت چانه زنی باالتر و توانمندی بهتری در مذاکره داشته باشد، می

در مورد خرید تضمینی نیز با توجه به افزایش نرخ دالر .رودبه رقابت گذاشته شود، قدرت چانه زنی چنین افرادی از بین میدر بورس 

، قیمت جو و ذرت نیز افزایش یافته است. این دو کاال عمدتاً وارداتی است و قرار است، ارز مبادالتی نیز به آنها تخصیص داده شود، 

های قبل خواهد بود. اما اینکه وارد چرخه تضمینی شود چندان مطمئن نیستیم، چون ممکن است نرخ از سالاما قیمت آنها باالتر 

 .بازاری از نرخ تضمینی دولت فزونی بگیرد و ورود آن به چرخه خرید تضمینی چندان توجیه ندارد

s://www.farsnews.com/news/http13970501000091/%D9%82%D8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۷/۰۵/۰۱ : تاریخ

 توجهی وزارت بهداشت به دامپزشکان در طرح تحول سالمتبی

ارد، اما پزشکی را ندرئیس سازمان نظام دامپزشکی ایران گفت: اعتقاد داریم وزارت علوم با ساختار فعلی کفایت الزم برای رشته دام 

به گزارش  .با آنکه کیفیت آموزش وزارت بهداشت را قبول داریم، این وزارتخانه در طرح تحول سالمت توجهی به دامپزشکان نکرد

 گزاربر  که در مصلی امام خمینی)ره( محمدرضا صفری امروز در بیستمین کنگره دامپزشکی ایران  ،خبرگزاری فارسخبرنگار اقتصادی 

مصوبه خوب  2-3دامپزشکی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته  حوزه حقوق احقاق برای اخیر یکسال طی شده انجام کارهای به شد

ظارت برنامه ششم توسعه که مسئولیت ن 34از مجلس گرفتیم که یکی از آنها ممیزی مراکز حوزه دامپزشکی بود و در کنار آن ماده 

وی به صراحت گفت: اگر قرار است ناظرین  .نامه آن اکنون در دولت مصوب خواهد شد، را نهایی کردبر سالمت غذا را دارد و آیین

فنی بهداشتی در قبال سالمت غذا مردم پاسخگو باشند، باید استقالل عمل هم داشته باشند، تصریح کرد: ناظران فنی دامپزشکی 

پذیر نیست ها شجاعت داشته باشند، اما متاسفانه این مهم با قوانین موجود امکانگیریسته باشند، تا در تصمیمنباید به کارفرماها واب

سال برگزاری کنگره  50صفری به تاریخچه  .و نگران هستیم که هم امنیت غذایی مردم و هم امنیت شغلی این افراد به خطر بیفتد

ورقی در این تاریخ بزنیم نخستین موضوع کنگره دامپزشکان کمبود دامپزشک و پس از اگر  :دامپزکشی در کشور ا شاره کرد و گفت

تدبیری سال باز موضوع اصلی ما آموزش است و امروز مشکالت حوزه دامپزشکی هم ناشی از بی 50ان آموزش بوده است، اما بعد از 

یفیت کهای دامپزشکی بییری از فعالیت دانشکدهوی به پیگیری نظام دامپزشکی برای جلوگ .و هم عدم شجاعت در مدیریت است

دانشکده دامپزشکی که فاقد صالحیت بود، در دانشگاه آزاد اسالمی شکل بگیرد و  5در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: اجازه ندادیم 

نتقاد از اینکه وزارت علوم صفری با ا .وری را راه بیندازیم تا در کیفیت آموزشی موثر باشدقانون افزایش بهره 21توانستیم ماده 

تواند با ساختار موجود بر کیفیت آموزشی حوزه دامپزشکی نظارت کند، افزود: ما اعتقاد داریم وزارت علوم کفایت الزم را برای نمی

ر رشته هزار د 8رشته دامپزشکی ندارد و کیفیت آموزشی در این رشته تنزل یافته است تا جایی که سال گذشته فردی با رتبه باالی 

نظارت و اعتبارسنجی  صفری همچنین به این نکته اشاره کرد که مراکز آموزش عالی باید ممیزی، .دامپزشکی پذیرفته شده است

شوند و در کنار آن مراکزی که کیفیت الزم را ندارند تعطیل شوند. چرا که کشور ما امروز صحنه عمل است و اگر دانشگاهی زیرساخت 

رئیس سازمان  .ود و نباید کسانی را تربیت کنیم که در بازار کار درمورد کیفیت کار آنها با مشکل مواجه شویمندارد، باید تعطیل ش

نظام دامپزشکی ایران خاطرنشان کرد: دولت مکلف است در پایان آذر ماه هر سال اجرای قانون را به مجلس گزارش کند و ما ترجیح 

دامپزشکی زیر نظر وزارت بهداشت عمل کنیم، اما وزارت بهداشتی که پیشگیری را بر دهیم که از نظر کیفیت آموزشی در حوزه می

خودمان برای سالمت غذا انجام دادیم زبانمان  هایی که در حوزه کاریدرمان مقدم بداند که متاسفانه در طرح تحول سالمت پیگیری

اما نتیجه آن شد که وزیر بهداشت خطاب به رئیس سابق مو در آورد تا یکسری مسائل پیشگیرانه را در این حوزه پیگیری کنیم 

وی با تاکید بر اینکه بهداشت مواد غذایی خواستگاه  .سازمان دامپزشکی کشور گفتند شما از این موضوع فعال پایتان را کنار بکشید

ش دامپزشکان و جایگاه آنها مغایرت شود، با نقهایی برای همکاران دامپزشک ما ایجاد میدامپزشکی است افزود: اینکه امروز محدودیت

دارد و این موضوع باید برای وزارت بهداشت تبیین شود که دامپزشک نقش مهمی در سالمت غذا دارد، همان طور که در هشت سال 

ران رئیس سازمان نظام دامپزشکی ای .های جنگ را برعهده داشتنددوران دفاع مقدس این دامپزشکان بودند که سالمت غذا در جبهه

  .های جدی شده است، نتیجه توجه کم به این حوزه استدر پایان گفت:اگر اقتصاد دامپروری ما اکنون دچار چالش

https://www.farsnews.com/news/13970501000573/%D8%A8%DB%8 
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 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۱تاریخ: 

 دانشکده های دامپزشکی فاقد صالحیت 5جلوگیری از فعالیت 

 .دانشکده دامپزشکی فاقد صالحیت در دانشگاه آزاد اسالمی شکل بگیرد 5یک مقام مسئول گفت: اجازه ندادیم 

محمد رضا صفری رئیس نظام دامپزشکی در  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

مصوبه خوب از مجلس  3الی  2بیستمین کنگره دامپزشکی ایران که در مصلی امام خمینی برگزار شد، اظهار کرد: در سال گذشته، 

ت غذا را برنامه ششم توسعه که مسئولیت نظارت بر سالم 34گرفتیم که یکی از آنها ممیزی مراکز دامپزشکی بود، ضمن آنکه ماده 

به گفته وی اگر قرار است ناظر فنی بهداشتی در قبال سالمت غذای .بر عهده دارد، از سوی دولت مصوب و در حال نهایی شدن است

صفری با بیان اینکه ناظران فنی دامپزشکی نباید به کارفرماها وابسته باشند، افزود: .مردم پاسخگو باشد، باید استقالل داشته باشد

این .مهم با قوانین موجود امکان پذیر نیست و همواره نگران هستیم که امنیت غذایی و شغلی این افراد به خطر بیفتد متاسفانه این

اشاره کرد و گفت: اگر ورقی در تاریخ بزنیم، در می یابیم که نخستین  کنگره دامپزشکیسال برگزاری  50مقام مسئول به تاریخچه 

سال از برگزاری کنگره های مختلف بازهم  50شک و پس از آن آموزش بود که با گذشت موضوع کنگره دامپزشکان کمبود دامپز

موضوع اصلی ما آموزش است به طوریکه امروزه تمامی مشکالت حوزه دامپزشکی ناشی از بی تدبیری و عدم شجاعت در مدیریت 

کیفیت در سراسر کشور جلوگیری کرد به از فعالیت دانشکده های دامپزشکی بی  سازمان نظام دامپزشکی :وی ادامه داد.است

رئیس نظام دامپزشکی با تاکید بر .دانشکده دامپزشکی فاقد صالحیت در دانشگاه آزاد اسالمی شکل بگیرد 5طوریکه اجازه ندادیم 

طیل رند، تعممیزی، نظارت و اعتبار سنجی مراکز آموزش عالی بیان کرد: همچنین در کنار این موضوع مراکزی که کیفیت الزم را ندا

می شوند چرا که کشور ما امروز صحنه عمل است و اگر دانشگاهی زیرساخت الزم را ندارد، باید تعطیل شود تا در بازار کار با مشکل 

صفری در ادامه افزود: دولت در پایان آذرماه هر سال مکلف است که اجرای قانون را به مجلس گزارش کند و ما ترجیح .مواجه نشویم

 .ه از نظر کیفیت آموزشی در حوزه دامپزشکی زیر نظر وزارت بهداشت عمل کنیممی دهیم ک

 در  این مقام مسئول با بیان اینکه وزارت بهداشت پیشگیری را بر درمان مقدم می داند،گفت: در طرح تحول سالمت پیگیری هایی

خطاب به رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت داشت به وزیر که شد آن دادیم،نتیجه انجام غذا سالمت برای خودمان کاری حوزه

وی با بیان اینکه بهداشت مواد غذایی خواسته سازمان دامپزشکی است، اظهار کرد: البته هم .شما از این موضوع پایتان را کنار بکشید

ا مغایرت دارد. این اکنون محدودیت هایی برای همکاران دامپزشک ما ایجاد شده است که این امر با نقش دامپزشکان و جایگاه آنه

 دوران سال هشت در که طور همان. دارد غذا سالمت در مهمی نقش دامپزشک که  موضوع باید برای وزارت بهداشت تبیین شود

رئیس سازمان نظام دامپزشکی در پایان گفت:در شرایط کنونی چالش جدی .داشتند برعهده را غذا سالمت دامپزشکان ، مقدس دفاع

 .دامپروری ناشی از کم توجهی مسئوالن به این حوزه استدر اقتصاد 

https://www.yjc.ir/fa/news/6607961/%D8%AC%D9%84%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۳تاریخ: 

 مورد وزارت صنعت دردسر ساز شد/نیازی به واردات گوشت قرمز نداریمبیهای دخالت

 .مورد وزارت صمت، موجب شد تا مقدار زیادی دام روی دست پرواربندها باقی بماندهای بییک مقام مسئول گفت: دخالت

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاراحمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت

مورد و تصمیمات یک شبه وزارت های بیدخالت :با بیان اینکه مقدار زیادی دام روی دست پروارندها مانده است، اظهار کرد ،جوان

 .بدون نظر وزارت جهاد کشاورزی، موجب شده تا مقدار زیادی دام روی دست پرواربندها باقی بماند صنعت، معدن و تجارت

افزود: وزارت صمت بدون نظرخواهی از وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و  ممنوعیت صادرات دام زندهوی با انتقاد از 

اعالم ممنوعیت صادرات دام زنده، ضربه مهلکی به صادرات وارد خواهد کرد چرا که دیگر تجار بازارهای هدف اعتماد خود را نسبت 

هزار تومان اعالم  15تا  500هزار و  14درب دامداری را  مقدسی نرخ هر کیلو دام زنده سنگین.دهند می دست از  به صادرکنندگان

کرد و گفت: این درحالی است که به سبب گپ بین تولید تا مصرف و وجود برخی واسطه ها و دالالن در بازار، گوشت با نرخ های 

 گوشت قرمز ددرصدی دراین مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا امکان خوداتکایی ص.شودباالیی در قصابی ها عرضه می

ماه  9وجود دارد، بیان کرد: اگر مسئوالن وزارت صمت از واردات گوشت جلوگیری کنند، این امکان وجود دارد که ظرف کمتر از 

 .کندیم جلوگیری کشور از ارز توجه قابل  صددرصد نیاز داخل از سوی تولیدکنندگان داخل تأمین شود که در نهایت این امر از خروج

درصد نیاز کشور باید از منابع وارداتی تأمین شود  10ا انتقاد از واردات بی حساب و کتاب گوشت قرمز اظهار کرد: با وجود آنکه وی ب

 .اما جالب است در برخی موارد به قدری گوشت وارد می شود که روی دست واردکنندگان می ماند و به مرز فساد می رسد

 ی بازگشتهای دامآرامش نسبی به بازار نهاده

تومانی به واردات  3800بیان کرد: اگرچه با تزریق ارز  های دامیبازار نهاده رئیس انجمن صنفی گاوداران درباره آخرین وضعیت

های دامی با قیمت مناسبی به تولیدکنندگان عرضه کنجاله سویا و جو تا حدودی آرامش نسبی به بازار بازگشت، اما هم اکنون نهاده

وی در پاسخ به این سوال که شنیده ها حاکی از آن .این باره دستگاه های نظارتی باید کنترل الزم را داشته باشند شود که درنمی

های دامی پس از دریافت ارز اقدام به واردات دیگر محصوالت کرده اند، نظر شما در این باره چیست؟، است که واردکنندگان نهاده

ها حاکی از این موضوع است که واردکنندگان پس از دریافت ارز، موضوع ندارم هر چند که شنیدهبیان کرد: بنده اطالع دقیقی از این 

رود که با اعمال نظارت های دقیق از خروج های ذی ربط انتظار میاقدام به واردات دیگر محصوالت کردند، به همین دلیل از دستگاه

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان .راد داشتن از نظر شرعی، بی انصافی استبیت المال جلوگیری کنند چرا که این موضوع عالوه بر ای

تومانی به  3800بینی کرد و گفت: با توجه به آنکه دولت برای رعایت حال مصرف کنندگان ارز های دامی را پیشدر پایان بازار نهاده

های زم بر بازار داشته باشد تا نهاده ها با قیمتاختصاص می دهد؛ بنابراین انتظار می رود که کنترل ال های دامیواردات نهاده

تا  200هزار و  2منطقی در بازار توزیع شود چرا که با اختصاص ارز دولتی نرخ منطقی هر کیلو کنجاله سویا تحویلی به تولیدکننده 

 .به دامدار عرضه می شود 540هزار و  2تومان است در حالیکه هم اکنون با قیمت  250هزار و  2

https://www.yjc.ir/fa/news/6596344/%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۳تاریخ: 

 کشاورزان هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند

های پراکنده و رعد و برق در برخی مناطق کشور، کشاورزان هشدارهای هواشناسی را جدی گفت: با توجه به بارشیک مقام مسئول 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  وگو با خبرنگارمسعود حقیقت رئیس اداره هواشناسی کشاورزی در گفت.بگیرند

های گیالن، مازندران،گلستان، اظهار کرد: امروز در استان های هواشناسی به کشاورزانتوصیهدرباره آخرین  ،خبرنگاران جوان

مازندران، اردبیل و شمال آذربایجان شرقی های گیالن، هایی از اردبیل، زنجان و آذربایجان شرقی و همچنین فردا در استانبخش

 وبلوچستان،وی افزود: روز پنج شنبه در ارتفاعات البرز مرکزی، جنوب سیستان.شودبینی میبارش پراکنده باران گاهی رعد و برق پیش

 .اهیم داشتهایی از مرکز، جنوب کرمان و شرق فارس رگبار پراکنده باران، رعد و برق و وزش باد را خوهرمزگان و بخش

 .ای دما طی دو تا سه روز آینده در نوار غربی کشور خبر داددرجه 6تا  3حقیقت از افزایش 

های شمال غرب که مشغول برداشت گندم و این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به شرایط جوی به زارعان غرب کشور به ویژه استان

 .ل در محیط باز اجتناب کنندکنیم که از انبار کردن محصوجو هستند، توصیه می

زم در شود که تمهیدات التوصیه می گلخانه داران ای به گلخانه داران نوار غربی کشور گفت: با توجه به افزایش دما بهوی در توصیه

ای هشلتوکهای ساحلی خزر تقاضا کرد که به گفته رئیس اداره هواشناسی کشاورزی از برنج کاران استان.ها را برقرار کنندگلخانه

های خوزستان و بوشهر در استان پرورش قارچهای حقیقت در پایان تصریح کرد: به کارگاه.برداشت شده در محیط باز قرار نگیرد

 .شود، مراقب گرد و خاک احتمالی باشند و همواره تهویه مناسب در واحدها را برقرار کنندتوصیه اکید می

https://www.yjc.ir/fa/news/6609854/%DA%A9%D8%B4%D8%A 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۷تاریخ: 

 پذیر نیستتحریم صنعت نفت و فوالد امکان

 .نفتی و حضور پررنگ بخش خصوصی تحریم این بخش بسیار اندک استشافعی گفت: به دلیل پراکندگی صنایع فوالد و 

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

در نخستین همایش مشترک سفرا و رؤسای نمایندگی جمهوری اسالمی ایران با فعاالن بخش خصوصی با اشاره به خروج آمریکا از 

چین و شرایط اقتصادی و سیاسی جدیدی برای ایران رقم زده است و باوجود حمایت  خروج آمریکا از برجام :برجام اظهار کرد

 .های محکم استروسیه، ایران برای ماندن در برجام از اروپا خواهان تضمین

های کشور تصریح کرد: به دلیل پراکندگی صنایع فوالد و نفتی و حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آغاز دور جدید تحریم

ه ها، بازرگانی اقتصادی بنطور که در دور گذشته تحریمپررنگ بخش خصوصی در آن امکان تحریم این بخش بسیار اندک است. هما

شافعی ادامه داد: فعاالن اقتصادی از وزرات خارجه توقع ندارند سکان فعالیت های اقتصادی خارجی .فعالیت و دادو ستد خود ادامه داد

 .دوصی نیز توجه داشته باشنرا به فعاالن بخش خصوصی واگذار کند بلکه توقع دارند در کنار بخش اقتصاد دولتی به بخش خص

 .گری در زمانی که تهدیدها موجودیت ما را نشانه گرفته است عایدی به جز ضرر برای ما نداردوی ادامه داد: صنفی

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: موانع ایجاد شده از سوی آمریکا در جریان ارتباط بانکی و مالی به سختی قابل گشایش است، اما 

 .تواند تأثیرات منفی خروج یکجانبه آمریکا را کم اثر کندادیه اروپا و سایر اعضای برجام مینقش اتح

تواند فضای مناسبی برای گسترش شافعی در پایان گفت: استفاده از واحد پول ملی به صورت دوجانبه از سوی کشورهای دوست می

 .گذاری در کشور ایجاد کندسرمایه

https://www.yjc.ir/fa/news/6614144/%D8%AA%D8%AD%D8 
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 نهاده
 فارس- ۹۷/۰۵/۰۶ : تاریخ

 ها/ توان تولید یک میلیون تن تخم مرغ داریمعدم توازن بین قیمت مرغ و نهاده

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام با بیان این که توان تولید یک میلیون تن تخم مرغ در کشور وجود دارد، گفت: بین رشد  

  .های تولید مرغ توازن برقرار نیستقیمت مرغ و نهاده

های کشور با توجه در مورد تدابیری که این معاونت برای مرغداری خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی مرتضی رضایی در گفت

هزینه تولید  ها و تغییر نکردن قیمت مرغ در نظر گرفته است، گفت: در چند ماه اخیر متأسفانه به دالیل مختلف،به افزایش هزینه

ه باید در بازار ترقی پیدا نکرد، در حالی که مرغداران به برای مرغداران باال رفته است و از آن طرف، قیمت گوشت مرغ آن طور ک

  .کنندریزی میامید بازار آتی جوجه

 هاعدم توازن بین قیمت مرغ و قیمت نهاده

روز زمان  21کنند، خاطرنشان کرد: وی با اشاره به اینکه مرغداران از زمان آغاز به دور جدید تولید، با دو ماه تأخیر بازار را رصد می

مرغ به جوجه و چهل روز زمان برای تبدیل جوجه به مرغ الزم است تا مرغدار بتواند به نتیجه نهایی برسد و سود برای تبدیل تخم

 .ها افزایش یافت و از طرف دیگر قیمت مرغ تغییر چندانی نکرداقتصادی ببرد، متأسفانه طی چند ماه اخیر از یک طرف قیمت نهاده

  زار است نه تعیین قیمت دستوریدولت به دنبال تنظیم با

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به خبرنگار فارس پرسید در مورد تعیین قیمت دستوری برای محصولی مانند مرغ و اینکه چرا 

است، ده کننشود که عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند، گفت: دقیقا در هر فعالیت اقتصادی، عرضه و تقاضا تعییناجازه داده نمی

کننده اجحاف شود و ها باال نرود که در حق مصرفولی عرضه و تقاضایی که قیمت تمام شده را پوشش دهد. از طرفی آن قدر قیمت

  .کندکننده و تولیدکننده ورود میمعموالً دولت به جهت حمایت از مصرف

امور  ای تولید پایین بود، تصریح کرد: شرکت پشتیبانیهرضایی با اشاره به اینکه قیمت مرغ طی دو ماه ابتدایی سال نسبت به هزینه

هزار تن گوشت مرغ را از مرغداران خرید و آنها را منجمد کرده تا برای روزهایی که ممکن بود قیمت روزانه یکدام 

را  بازاردخالت دولت در جهت تنظیم بازار است، نه اینکه با قیمت دستوری  بسیار باالتر رود، آن را روانه بازار کند و

  .برهم بزند

وی اضافه کرد: در دو ماهه اردیبهشت و خرداد ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام به اندازه کافی تقویت شده است و بازار در شرایط 

برد و قیمت تمام شده گوشت مرغ مشخص شده است، ولی نباید فراموش کرد که باید تولید را هم تنظیم کرد؛ متعادلی به سر می

  .رویه تولیده آن قدر مازاد تولید داشته باشیم که قیمت در بازار کاهش یابد و نه کاهش بییعنی ن

رویه برای تولید مرغ داده شده که اکنون با مشکل سرریز تولید مواجه وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که چرا مجوزهای بی

تولید گوشت مرغ در کشور بسیار باالتر از نیاز داخلی  ا کهریزی کنترل شود، چرباشیم، گفت: بهتر است بگوییم باید جوجه

  .است

ای به واردکنندگان نهاده که در معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام در پاسخ به اینکه برخی تولیدکنندگان نسبت به ارز یارانه

های صنعت مرغ و گوشتی از جمله ذرت و هادهکنند، اعتراض دارند، گفت: ننهایت قیمت تمام شده را براساس نرخ آزاد محاسبه می

  .سویا وارداتی است که با تغییرات ارزی خواسته یا ناخواسته در کشور اتفاق افتاد که تبعاتی در بازار در پی داشت
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ال رور در حرضایی به این نکته هم اشاره کرد که در کنار افزایش نرخ ارز، نرخ جهانی کنجاله سویا و ذرت هم افزایش داشته که به م

و اکنون اگر هر مرغداری نیاز به کنجاله سویا و دولت شوک قیمتی را به خوبی مدیریت کرده است فروکش کردن است، اما 

  .ذرت دارد ما آمادگی آن را داریم که برای آنها تأمین کنیم

 توانایی تولید یک میلیون تن تخم مرغ در کشور

مرغ که طی دو سال اخیر بر اثر آنفلوانزای پرندگان لطمات زیادی به تولیدکنندگان خموی همچنین در مورد مشکالت تولید حوزه ت 

های مولد ولی چون گله تواند بیش از یک میلیون تن تولید کندمرغ در حال حاضر میصنعت تخم :مرغ زد نیز گفتتخم

الزم انجام شده،  ریزیهای جبران شود و برنامهارتگذار طی دو سال اخیر از آنفلوانزای پرندگان آسیب دید، زمانی الزم تا خستخم

چرا که بازارهای صادراتی بسیار خوبی در بازارهای همسایه مانند عراق و افغانستان وجود دارد، اما خودمان مانع صادرات هستیم که 

  .قیمت داخلی خیلی باال نرود

https://www.farsnews.com/news/13970506000183/%D8%B9%D8%AF%D9% 
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 نهاده
 فارس - ۹۷/۰۵/۰۲ : تاریخ

 واردات نهاده در دست یک فرد خاص خطرآفرین استتعلل ستاد تنظیم بازار در اعالم قیمت جدید مرغ/انحصار 

 10های دامی از جمله کنجاله سویا از درصد نهاده 70مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور با تأیید اینکه واردات  

  .ها به دنبال واردات مستقیم هستندسال گذشته در دست یک فرد خاص است، گفت: واردات مونوپلی خطرآفرین است و تشکل

شاره کرد ا به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برومند چهارآیین در نشستی خبری به وضعیت تولید مرغ گوشتی در کشور

برد تا یک مرغ به وزن یک کیلوگرم برسد، اما به مرور با ماه زمان می 4بود و  5و گفت: یک زمانی ضریب تبدیل در حوزه تولید مرغ 

بینی ما این است که شود و پیشکیلوگرم مرغ تولید و وارد بازار می 1.7روز با ضریب تبدیل  42اصالح نژادی که انجام شد ظرف 

 .کیلوگرم غذا مصرف کند تا یک کیلو گوشت تولید کند 1.200برسد، یعنی یک مرغ  1.2ل آینده ضریب تبدیل به سا 10ظرف 

ها از کیلوگرم رسیده است و با توجه به اینکه در برخی مرغداری 1.6وی به این نکته اشاره کرد که اکنون در دنیا ضریب تبدیل به 

 .هم رسیده است 1.9ه شود ضریب تبدیل ما بدان دستی استفاده می

دهد مردم تصورشان هرگاه یک بیماری رخ می :وی در مورد شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و تأثیر آن در تولید مرغ گوشتی گفت

که اگر یک پرنده بیمار در فاز انتشار شود، درحالیاین است که نباید گوشت طیور مصرف شود؛ چراکه بیماری به انسان منتقل می

ویروس باشد و چندین مدت با فرد ارتباط مستقیم داشته باشد ممکن است این اتفاق بیفتد که طبق اسناد موجود فقط در تایلند و 

 .ویتنام چند مورد انتقال ویروس از پرنده به انسان مشاهده شده است

رود، گفت: حتی اگر درجه از بین می 60ای چهارآیین با تأکید بر اینکه ویروس آنفلوآنزای پرندگان ویروسی غشادار است که در دم

 مردم  رود ویک درصد احتمال گوشت مرغ آلوده به ویروس آنفلوآنزا وجود داشته باشد که ندارد، با پخته شدن این ویروس از بین می

 .باشند داشته نباید نگرانی هیچ

که باید که مشخص است اینآنچه :ت مرغ گفتمدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور همچنین در مورد نوسان قیم

یابد قیمت کاهش یافته و بالعکس. طبق آمار موجود در عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند و هر زمان که میزان عرضه افزایش می

یم و به دلیل میلیون قطعه نیاز دار 100ها جوجه ریزی شده در صورتی که ما میلیون قطعه در مرغداری 123ماه امسال اردیبهشت

میلیون قطعه آزاد ضربدر  30کیلوگرم حساب کنیم،  1.700فعالیت واحدهای غیرمجاز اگر متوسط وزن هر الشه مرغ پرورش یافته را 

 .هزار تن مرغ مازاد خواهیم داشت 50این رقم 

 تعلل ستاد تنظیم بازار در ابالغ قیمت جدید مرغ

تومان بود در صورتی که یک هفته  8250وی به قیمت مرغ اشاره کرد و گفت: امروز قیمت هر کیلوگرم مرغ تازه در میدان بهمن 

شده هر کیلوگرم گاه در حوزه مرغ گرانفروشی وجود نداشته است؛ چراکه اکنون قیمت تمامتومان بوده است و هیچ 7000قبل حدود 

تومان در صورتی که امروز هر کیلوگرم مرغ  6700شود درصد سود می 8ن است که با احتساب توما 6200مرغ زنده تولیدکننده 

 دهدتومان زیان می 700تا  600خرند یعنی تولیدکننده در هر کیلو تومان از مرغدار می 6000تا  5900زنده را 

تولید در این حوزه ادامه یابد باید از خواهیم مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور به صراحت گفت که اگر می

ز اند. بخش زیادی اتولیدکننده حمایت کنیم چراکه در این سه سال گذشته تولیدکنندگان مرغ زیان انباشته سنواتی داشته

گذاری دستوری و سرکوبی از سوی دولت جواب های قیمتاند یا در حال ورشکستگی هستند و سیاستتولیدکنندگان ورشکست شده

 .گذاری را به بازار واگذار کنددهد و دولت باید قیمتمین
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 تومان آخرین نرخ مصوب مرغ 9250

چهارآیین به جلسات ستاد تنظیم بازار برای تعیین قیمت مرغ هم اشاره کرد و گفت: طبق مبانی کارشناسی سازمان حمایت هفته 

ن اعالم شود اما این موضوع هنوز که هنوز است ابالغ نشده توما 9250آخر ماه مبارک رمضان قرار شد تا قیمت هر کیلوگرم مرغ 

که اگر منفعت تولیدکننده تأمین نشود تمایلی برای تولید و جوجه ریزی ندارد، در نهایت با کاهش است که دو پیامد دارد. یکی آن

 .رودکننده میشویم و در نهایت دود آن به چشم مصرفعرضه مواجه می

 .ً کارشناسی و منطقی استکننده باشد کامالهزار تومان برای مصرف 10گر قیمت هر کیلوگرم مرغ اکنون ا :وی اضافه کرد

میلیون تن مرغ تولید  11برزیل که  :مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور به قیمت جهانی مرغ اشاره کرد و گفت

گیرند تا از قیمت هایی در نظر میدالر است اما برای صادرات مشوق 3شان فروشیمیلیون تن تولید نرخ خرده 16کند و آمریکا با می

 .در بازارهای صادراتی حمایت کنند

 تولید مرغ درشت مانع صادراتی

، 95کنیم و در سال کنم بیشتر نیاز داخلی را تأمین میمیلیون تن مرغ تولید می 2چهار آیین ادامه داد: در کشور ما نیز که ساالنه 

 1.300تا  1.200مرغ صادر کردیم اما مسئله اینجاست که مشتریانی مانند عراق و افغانستان از ما مرغ سایز با وزن  هزار تن 70

کیلوگرم است و به دنبال آن هستیم که برای  1.700شود که باالی وزن خواهند اما در کشور ما مرغ درشت تولید میکیلوگرم می

 .رونق صادرات طرح سایز را اجرا کنیم

 ۲50تا  ۲00کنیم که ساالنه بتوانیم بینی میاندازی خط تولید مرغ سایز پیشدر صورت راهی به این نکته هم اشاره کرد که و

 .هزار تن مرغ صادر کنیم

 قیمت باالی نهاده به دلیل ایراد در شبکه پخش مویرگی است

در قیمت این نهاده گفت: دولت به چند گروه ضروری و کاالی  ای برای واردات کنجاله سویا و تأثیر آنوی در مورد اختصاص ارز یارانه

ای که ثبت سفارش انجام دهد امکان ای اختصاص داده که کنجاله سویا و ذرت هم جزو آنهاست که هر واردکنندهاساسی ارز یارانه

مدل مناسبی ندارد و به جای اینکه  تواند محصول را وارد کند اما ایراد آنجاست که شبکه پخش مویرگی مادریافت ارز را دارد و می

 .شودشود مستقیماً به دست تولیدکننده برسد با چند واسطه محقق میهایی که وارد مینهاده

ای اختصاص یافت و هم مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور خاطرنشان کرد: در سه ماهه اول امسال هم ارز یارانه

شد ها با سرعت تأمین و توزیع میاز خروج آمریکا از برجام به آسانی امکان انتقال ارز وجود داشت و نهادهنهاده وارد کردیم و تا قبل 

 .روداما پس از خروج آمریکا از برجام اولین تنش برای تولیدکنندگان مرغ ایجاد شد و کارها به سختی و کندی پیش می

 ای تنظیم بازارهزار تن کنجاله توسط پشتیبانی امور دام بر 50واردات 

هزار تن کنجاله سویا وارد  50ها هم اشاره کرد و گفت: این شرکت چهار آیین به نقش شرکت پشتیبانی امور دام در تنظیم بازار نهاده

ها توزیع شده است و باعث شده تا قیمت کاهش یابد و اکنون قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویای آرژانتین و کرده که از طریق تشکل

 .تومان هم رسیده بود 2800تومان است در صورتی که تا 2410تحویل در تهران  برزیل

درصد کنجاله سویا به دست یک فرد خاص قرار گرفته و این فرد چند صد  70که واردات خبرنگار فارس پرسید که چرا با وجود آن

ما کند و شاساس نرخ ارز آزاد محاسبه و روانه بازار می ای دریافت کرده اما قیمت کنجاله سویا را تا حدودی برمیلیون دالر ارز یارانه

درصد بازار کنجاله سویا توسط یک  75تا  70سال پیش  10دهید گفت: واقعیت این است که از حدود هیچ واکنشی نشان نمی
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د اساسی ما در توزیع شود ولی در کنار این ممنوعیتی برای واردکنندگان دیگر وجود ندارد و ایراواردکننده به کشور مدیریت می

 .شودکنند و این موضوع دستخوش تغییرات سینوسی میها ورود میشبکه مویرگی است که واسطه

 هشدار نسبت به انحصار واردات کنجاله در دست یک فرد خاص

لیدکنندگان از تو ها و تولیدکنندگان از یکسو و زیاندهی سه سال متوالیوی اضافه کرد: از طرف دیگر نداشتن نقدینگی توسط تشکل

سوی دیگر سبب شده که تولیدکنندگان به سمت دریافت وام با سودهای ربا اندر ربا بروند که اگر روند به همین شکل ادامه پیدا کند 

ها ورود به واردات به صورت وی تصریح کرد: برنامه تشکل.قطعاً خطرآفرین است و نباید یک نفر مونوپل واردات را در دست بگیرد

وع شی اخیر سال دو  به گزارش خبرنگار فارس، طی.یم است تا نهاده پس از واردات مستقیم در اختیار تولیدکننده قرار گیردمستق

ذرت و در برخی هایی همچون کنجاله سویا،افزایش نرخ نهادهدرصد مرغداری ها از یک سو، 30آنفلوانزای پرندگان و از بین رفتن 

 گذاری قیمت و مصرف بازار در صوری آرامش حفط برای دولت  مقاطع جوجه یک روزه از سوی دیگر و سرکوب قیمت مرغ توسط

موضوعی که در صورت اهمال و کم  .روبه رو شود داده تا صنعت تولید مرغ کشور با مخاطره هم دست به دست همه و همه دستوری

 .توجهی هزینه های سنگینی را بر کشور تحمیل خواهد کرد

https://www.farsnews.com/news/13970502000584/%D8%AA%D8%B9%D9%84% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13970502000584/%D8%AA%D8%B9%D9%84%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      1397ماه مرداد  اول اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۳تاریخ: 

 میلیون دالر ارز دولتی به واردات کود 400درصدی قیمت سم و کود و بذر در بازار/ اختصاص  ۲0افزایش 

 3800ارز التفاوت با قیمت های سم، کود و بذر به سبب مابهتومانی، قیمت نهاده 4200یک مقام مسئول گفت: با اختصاص ارز 

وگو با مهدی حسینی یزدی رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود در گفت.درصد افزایش خواهد یافت 20تومانی، 

درباره آخرین وضعیت اختصاص ارز دولتی به واردات مواد ، خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار

در شرایط کنونی اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان تعریفی ندارد و همواره این موضوع صنف ما را  :اولیه سم و کود، اظهار کرد

درصد مشکالت  20های آمریکا نیست، افزود: وی با بیان اینکه مشکالت در زمینه کود و سم تنها مربوط به تحریم.شودشامل می

های داخل حاصل از ایجاد پیچیدگی برخی مطالب است که های آمریکا و مابقی تحریمناشی از تحریم کود و سمکنونی در حوزه 

ی به بازرگانان حسینی یزدی ادامه داد: یک روزی وزیر امور خارجه در اتاق بازرگان.این امر مشکالتی برای واردکنندگان در بر دارد

اعالم کرد که بخش خصوصی راه حلی برای حل مشکالت پیداکنند و در آن زمان برخی بازرگانان گفتند که مشروط بر همکاری راه 

به گفته این مقام مسئول طی چندین جلسه مختلف با معاونان وزارت جهاد کشاورزی نظیر معاون امور باغبانی، .حل هایی نیز دارند

میلیون دالر ارز به واردکنندگان  200اعت، معاون مالی و مسئوالن سازمان حفظ نباتات به توافقاتی رسیدیم به طوریکه معاون امور زر

میلیون دالر ارز به واردکنندگان بخش خصوصی برای واردات  400آماده به مصرف و مواد اولیه سموم و  واردات سمومسم به منظور 

 مواد درصد 70 مجموع در و  درصد قوت مردم 50بیش از  بذر و کود سم، که چرا یافت تصاصاخ مصرف  اولیه کود و کودهای آماده

های کود، سم و بذر در گروه اول تخصیص ارز دولتی قرار گرفت، افزود: قرار شد وی با بیان اینکه نهاده.کندمی تأمین را کشور غذایی

رچ کش و قاکش، علفمتولی این کار باشد، چرا که متأسفانه کارشناسان وزارت صمت برای واردکننده آفت وزارت جهاد کشاورزی

کردند در حالیکه این موضوع هیچ ارتباطی ها به سبب تولید داخل تأیید نمیکش به دلیل نداشتن اطالعات کافی، واردات نهاده

رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود .ی وزارت جهاد کشاورزی انجام شودنداشت، به همین دلیل تقاضا کردیم که این امر از سو

 20تومانی،  3800التفاوت با قیمت ارز به سبب مابه های سم، کود و بذرقیمت نهادهتومانی،  4200ادامه داد: با اختصاص ارز 

بینی کرد و گفت: اگر تومانی پیش 4200ارز های سم، کود و بذر پس از اختصاص وی در پایان بازار نهاده.درصد افزایش خواهد یافت

 .داشت نخواهیم مشکلی هیچ نباشد، مربوط غیر هایسازمان و هاشرکت برخی و  کارشکنی برخی تشکیالت مثل صنایع

https://www.yjc.ir/fa/news/6600787/%D8%A7%D9%81%D8%B2% 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۵تاریخ: 

 های دامی از خالء نظارت در بازارسوءاستفاده برخی توزیع کنندگان نهاده

های دولتی از خالء نظارت در بازار سوءاستفاده های دامی، بخش خصوصی و شرکتیک مقام مسئول گفت:به دنبال افزایش نرخ نهاده

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارحمید فاضلی مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت مرغداران کشور در گفت.کردند

های دامی نظیر در بازار اظهار کرد: اگرچه قیمت نهاده های دامیهادهندرباره آخرین وضعیت  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

کنجاله سویا و ذرت تا حدودی نسبت به مدت مشابه ماه قبل در بازار متعادل شده است، اما شکی نیست که برخی توزیع کنندگان 

 نرخ ارزهای دامی ناشی از نوسان فزایش نرخ نهادههای اخیر به دنبال اوی افزود: در ماه.کننداز خالء نظارت در بازار سوءاستفاده می

 به اقدام  انیتوم هزار 6 تا 5 ارز احتساب های دولتی که از گذشته نهاده در انبارها داشتند، بانه تنها بخش خصوصی بلکه شرکت

تولیدکنندگان جوجه یکروزه و مرغداران  های اخیر،های دامی در ماهفاضلی ادامه داد: با توجه به افزایش نرخ نهاده.کردند بازار در توزیع

های دامی در بینی بازار نهادهاین مقام مسئول با پیش.رو هستندتا یک هزار تومانی در فروش هر کیلو مرغ در بازار روبه 500با زیان 

 اهشک شود به دنبالمیبینی های دامی از سوی بانک مرکزی پیشآینده، گفت: با اختصاص و تأمین ارز به موقع، به واردات نهاده

 هک است درحالی این و ندهد رخ زمینه این در خاصی نوسان  ذرت، برداشت فصل بودن نزدیک و سویا کنجاله و ذرت جهانی قیمت

 40تا  30درصدی قیمت کنجاله سویا و  60تا  50وی از افزایش .رز کافی به موقع به واردات تخصیص داده نشدا اخیر هفته دو در

 .نسبت به بهمن ماه گذشته در بازار خبر داددرصدی ذرت 

، تصریح کرد: متولیان امر و صنعت طیورمدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت مرغداران در پایان با اشاره به ضرورت اصالح ساختار 

گیرد، ضربه رت نای داشته باشند و تا زمانیکه اصالح ساختار صوتولیدکنندگان باید نسبت به اصالح ساختار صنعت طیور همت ویژه

 .مهلکی به صنعت طیور وارد خواهد شد

https://www.yjc.ir/fa/news/6602112/%D8%B3%D9%88%D8%A 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۷تاریخ: 

 درصدی قیمت ذرت در بازار 5های دامی متوقف شد/ افزایش نهادهثبت سفارش واردات 

های دامی، کنجاله سویا و ذرت را تا روشن شدن روز اخیر، وزارت صمت، ثبت سفارش واردات نهاده 20یک مقام مسئول گفت: طی 

 .ای گرفتند، متوقف کردوضعیت واردکنندگانی که ارز یارانه

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاردگان مرغ گوشتی در گفتمحمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهن

روز اخیر، وزارت صنعت، معدن و  20اظهار کرد: طی  های دامیواردات نهاده ، با انتقاد از ثبت سفارشخبرنگاران جوان

ای های دامی کنجاله سویا و ذرت را تا روشن شدن وضعیت واردکنندگانی که ارز یارانهتجارت)صمت(، ثبت سفارش واردات نهاده

آینده بر بازار خواهد های دامی به مرور اثر خود را تا یک ماه به گفته وی، توقف ثبت سفارش واردات نهاده.گرفتند، متوقف کرد

درصدی  5یوسفی از افزایش .درصد کنجاله سویا مورد نیاز واحد های دامداری و مرغداری وارداتی است 90گذاشت چرا که بیش از 

تومان در اختیار  1380تومان تحویل بنادر و  1180در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو ذرت برزیل با نرخ  قیمت ذرت

گیرد که به سبب کاهش عرضه در برابر تقاضای ناشی از توقف ثبت سفارش در چند روز اخیر به طور متوسط در رار میمرغداری ق

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی، قیمت کنونی هر کیلو کنجاله سویا تحویل به مرغداران .درصد افزایش داشته است 5بازار 

وی درباره آخرین وضعیت قیمت مرغ در بازار اظهار کرد: .تومان اعالم کرد 800هزار و  2تا  500هزار و  2را همانند روزهای اخیر

، غرفه های میادین میوه و تره بار  800هزار و  7هزار، مرغ آماده به طبخ میدان بهمن  6امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

یوسفی در پایان تصریح کرد: در شرایط کنونی قیمت .تومان است 500هزار و  9تا  9و خرده فروشی های سطح شهر  500هزار و  7

هزار تومان است که انتظار می رود در روزهای  10تا  500هزار و  9هزار و آماده به طبخ  7تا  500هزار و  6  واقعی هر کیلو مرغ زنده

 .آتی به این نرخ برسیم

https://www.yjc.ir/fa/news/6602023/%D8%AB%D8%A8%D8% 
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 نوغان
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۹۷/۰۵/۰۲ : تاریخ

 اثرات جنگ تجاری به خود آمریکا برگشت/ بیش از یک میلیون تن گوشت آمریکا خریدار ندارد

میلیارد پوند معادل یک میلیون  2.5راشا تودی اعالم کرد عواقب جنگ تجاری که آمریکا آغازگر آن بود به خود این کشور برگشته و  

 .شودتن گوشت تولیدی کشاورزان آمریکا در انبارها مانده و صادر نمی 134و 

متقابل  هایریکا علیه دیگر کشورها آغاز کرده با واکنشالملل خبرگزاری فارس، جنگ تجاری که اخیرا آمبه گزارش گروه اقتصاد بین

میلیارد پوند معادل یک  2.5براساس آخرین آمارهای فدرال آمریکا .است برگشته آمریکا خود به آن اقتصادی اثرات  همراه بوده و

گذاری از سوی کشورها علیه رفهمیلیون تن گوشت انواع ماکیان در دست کشاورزان مانده و خریداری ندارد. دلیل آن تع 134میلیون 

شود براساس این آمارها انواع گوشت خوک، مرغ، بوقلمون در انبار مانده و هیچ خریداری برای آن پیدا نمی .محصوالت آمریکایی است

راشا تودی  .که البته این مساله به نفع مصرف کنندگان آمریکا تمام شده و قیمت اینگونه محصوالت را در این کشور پایین آورده است

ای آمریکا باعث شده که های وارداتی اخیر از سوی دیگر کشورها به عنوان پاسخی متقابل به جنگ تعرفهنویسد: اعمال تعرفهمی

ابتدای امسال چین و مکزیک بزرگترین خریدار گوشت آمریکا برای  .خریداری برای اینگونه محصوالت آمریکا وجود نداشته باشد

از آمریکا تعرفه اعمال کردند. این اقدام در پاسخ متقابل به اعمال تعرفه روی فوالد و آلومینیوم از سوی آمریکا محصوالت وارداتی 

اعمال تعرفه از سوی چین و مکزیک باعث شد محصوالت مرتبط با آن در بازارهای آمریکا با افزایش قیمت مواجه شود. اما در  .بود

اند و اگر خللی در صادرات ایجاد ند که آنها ظرفیت الزم برای صنعت گوشت را ایجاد کردههای آمریکایی مدعی هستاین میان شرکت

کنند که آنها به فکر صادرات به مناطقی نظیر اروپای شرقی و آمریکای جنوبی تاجران تاکید می .بشود نیز مشکلی نخواهند داشت

 102.7رت کشاورزی آمریکا انتظار دارد که امسال رکورد تولید براساس این گزارش، وزا.های جغرافیایی دارندهستند که کمتر تنش

سود تولیدکنندگان گوشت را به شدت با خطر  میلیارد پوند گوشت را ثبت کند. کاهش صادرات در کنار افزایش ذخایر داخل، حاشیه

  .درصد افت داشته است 14ون تا کن« می»ها از پایان ماه کند به طوری که قیمت اینگونه محصوالت براساس گزارشمواجه می

گوید خطرات تجاری و افزایش عرضه محصوالت پروتئینی می پروتینیگر رامبوبانک در حوزه محصوالت کریستین مک کراکن تحلیل

  .ممکن است سبب شود تا بزرگترین اصالحات صنایع گوشت این کشور رقم بخورد

https://www.farsnews.com/news/13970502000289/%D8%A7% 
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 گزارشات جهانی
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  ۸دو شنبه 

 آمریکا در جستجوی بازارهای جدید برای صادرات کنجاله سویا

 کند، وضع آمریکا کشاورزی محصول قلم 29 بر باال هایی تعرفه دارد نظر در نیز هند که شرایطی در  -اقتصاد غذا  <مواد غذایی

ر ا این کشوزیر است سویا کنجاله صادارت برای تازه بازاری جستجوی در خارجی خریداران سوی از تقاضا افت به واکنش در آمریکا

اقالم میوه مانند  با واکنش چندین کشور عمده خریدار کنجاله در جنگ تعرفه ها مواجه شده است. در همین حال خرید برخی

  .گیالس، آواکادو از آمریکا نیز با کمبود تقاضا روبه رو شده است

صنعت مرغداری ودامداری گسترده در جهان  دارای عمده کشورهای از یکی هند ،«پرس فود»  به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا

ر آمریکا سومین کشور عمده تولید کننده کنجاله سویا در است از این رو تقاضا برای خوراک دام در این کشور باالست. از سوی دیگ

جهان به شمار می رود وبا توجه به مازاد تولید فراوان نیاز به بازارهای جدید دارد تا از مازاد عرضه در انبارهای آن کشور جلوگیری 

جنگ تجاری چین و آمریکا بر صادرات  کند گفتنی است چین اخیرا تعرفه های باال برای واردات سویا از آمریکا تعیین کرده است.

محصوالت کشاورزی آمریکا از جمله کنجاله سویا فشاری نزولی وارد کرده است وتالش هند برای تعیین تعرفه بر کنجاله سویای 

 .آمریکا فشاری مضاعف بر نرخ کنجاله سویای امریکا وارد می سازد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=4f37f5e1fc0b478a80fb73ae 
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 گزارشات جهانی
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  ۱دو شنبه 

 اختالف قیمت سویای برزیل با آمریکا به باالترین سطح در چهار سال گذشته رسید

 است، رسیده گذشته سال چهار در سطح باالترین به آمریکا سویای با برزیل سویای بین قیمت اختالف -غذا اقتصاد  <مواد غذایی

 .به سمت فروشندگان برزیل سویا سوق داده است را سویا چینی خریداران آمریکا، و چین بین تجاری جنگ زیرا

 زا صادراتی سویای. گردد می محسوب جهان در سویا واردکننده بزرگترین چین ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

در سواحل  آمریکا رفته فروش به سویای قیمت از بیش دالر 66.10 هرتن که است رفته فروش به دالر 396.60 هرتن برزیل بنادر

تجربه نشده است و از هنگامی تا کنون  2014چنین اختالف قیمتی بین سویای برزیل و سویای آمریکا از سپتامبر .خلیج مکزیک است

هزارتن سویای  830آغاز شد که چین خرید سویا از برزیل را آغاز کرد. طبق اعالم وزرات کشاورزی آمریکا قرارداد خرید بیش از 

 .میلیون تن سویا به چین فروخته است 32.5آمریکا از سوی چین لغو شده است ودر ماههای مارس و آوریل برزیل 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=caa12704850f4ca58e7331 
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